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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

وداعًا الشيخ خليفة بن زايد

نعت وزارة شؤون الرئاسة في دولة اإلمارات إلى الشعب اإلماراتي
واألمتين العربية واإلسالمية والعالم أجمع «قائد الوطن وراعي مسيرته
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه
راضياً مرضياً اليوم الجمعة  13مايو/أيار».
وأعلنت دولة اإلمارات الحداد الرسمي وتنكيس األعالم على المغفور
له الشيخ خليفة بن زايد مدة  40يوماً.
كما أعلنت البالد تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات
االتحادية والمحلية والقطاع الخاص  3أيام اعتباراً من اليوم حدادا على
الشيخ خليفة بن زايد.
ووُلد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قلعة المويجعي بمدينة العين

تشييع جثمان الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة عبر
جنازة عسكرية من مقر الرئاسة الفلسطينية

شيّعتفلسطين الزميلةشيرين أبو عاقلة بعد اغتيالها
برصاص القوات اإلسرائيلية أثناء تغطيتها اقتحاممخيم
جنين فيالضفة الغربية.
وانطلق موكب تشييع أبو عاقلة عبر جنازة عسكرية
من المستشفى االستشاري ،قربرام هللا ،وصوال إلى
مقر الرئاسة الفلسطينية ،حيث جرت مراسم التشييع
الرسمية ،بحضور الرئيس الفلسطينيمحمود عباس،
وقيادات فصائلية ،وبمشاركة شعبية.
وقد تم اليوم الجمعة إجراءات الدفن فيالقدس ،بعد
الصالة عليها في كنيسة “الروم الكاثوليك“ بباب الخليل،
قبل دفنها في مقبرة “صهيون” ،إلى جانب قبري والديها.
في الوقت الذي شن فيه العدو االسرائيلي هجوماً عنيفا
اليوم على موكب التشييع خالل خروجه من المستشفى
الفرنسي.
وبحسب ما يتم تناقله ّ
فإن سبب الهجوم هو اشتراط
السلطات اإلسرائيلية نقل جثمان أبو عاقلة بالسيارة من
المستشفى الفرنسي وليس مع المشاة.

في الوقت الذي استنكر فيه نادي الصحافة في لبنان
الجريمة البشعة في حق االنسانية والصحافة وحرية
االعالم والتعبير التي ادت إلى استشهاد أبو عاقلة من
اجل الحقيقة والكلمة الحرة وصوت الحق الذي كان
اقوى من صوت االحتالل والرصاص.
وطالب نادي الصحافة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق
األنسان بالكشف عن الحقيقة كل الحقيقة ووضع حد الرتكاب
الجرائم بحق الصحافة والصحفيين واالنسانية جمعاء.

جريدة الرسالة إدارة وكتاب ومحررين تنعى
بمزيد من الحزن واأللم الرحيل المأسوي
للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة ويسألون
هللا لها السكنى بملكوت السموات مع القديسين
واألبرار مع خالص تعازينا القلبية لزمالئها
ومحبيها في جميع انحاء العالم .

مخاوف سويدية من رد فعل
روسيا حال الانضمام للناتو

قالت الخارجية السويدية إن عضويتنا
في حلف الناتو ستساهم في الحد من
النزاعات في شمال أوروبا.
وأضافت الخارجية السويدية أن “سياسة
عدم االنحياز خدمتنا كثيرا ،ولكن نحن
اآلن في وضع جديد”.
قبل أن تستدرك“ :لكن إذا قررنا االنضمام
لحلف الناتو فستكون هناك مخاوف من
رد فعل روسيا”.
وللسويد بالفعل اتفاقيات دفاعية مع

ً
ممثال لحاكم أبوظبي
عام  ،1948وفي أغسطس/آب عام  1966عُ يّن
في المنطقة الشرقية ورئيساً لنظامها القانوني.
وفي فبراير/شباط عام  1969عُ يّن ولياً للعهد إلمارة أبوظبي ،وتولى
فقيد األمتين العربية واإلسالمية رئاسة أول مجلس وزراء محلي إلمارة
أبوظبي إضافة إلى حقيبتي الدفاع والمالية في يوليو/تموز .1971
وفي  20يناير/كانون األول  1974أصبح نائباً لرئيس مجلس الوزراء
االتحادي ،كما عين عام  1976نائباً للقائد األعلى للقوات المسلحة
لدولة اإلمارات.
وفي  3نوفمبر/تشرين الثاني  2004أصبح الشيخ خليفة رئيساً لدولة
اإلمارات وحاكماً إلمارة أبوظبي.

جيرانها من دول الشمال األوروبي،
لكن الحزب االشتراكي الديمقراطي
سيقرر منتصف الشهر الجاري ما إذا
كان سيتخلى عن معارضته المستمرة
منذ عقود لالنضمام لعضوية حلف
األطلسي.
وحذرت روسيا فنلندا والسويد من قبل
من انضمامهما إلى “الناتو” ،قائلة إن
هذه الخطوة “لن تجلب االستقرار إلى
أوروبا”.

مكالمة هاتفية طويلة من  75دقيقة بين
شولتز وبوتين...ماذا طلب مستشار ألمانيا؟

 75دقيقة بين المستشار األلماني
أوالف شولتز ،والرئيس الروسي،
فالديمير بوتين ،أوقفت قطيعة دامت
أكثر من شهر.
مكالمة هاتفية استمرت  75دقيقة
بين شولتز وبوتين ،صباح اليوم
الجمعة ،وفق بيان للمستشارية
األلمانية.
وقال البيان “تحدث المستشار أوالف
شولتز مع الرئيس الروسي فالديمير
بوتين هذا الصباح .وجاءت المحادثة
عقب المكالمة الهاتفية التي أجراها
المستشار مع الرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي في  11مايو
(أيار)”.
ووفق البيان “ركز الحديث بين شولتز
وبوتين ،والذي استمر  75دقيقة،
على الحرب الدائرة في أوكرانيا،
والجهود المبذولة إلنهائها”.
وأضاف “نظرً ا لخطورة الوضع
العسكري وتداعيات الحرب في
أوكرانيا ،ال سيما في ماريوبول،

حث المستشار ،الرئيس
الروسي على التوصل
إلى وقف إطالق النار
في أسرع وقت ممكن”.
كما حث شولتز بوتين،
على “تحسين الوضع
اإلنساني وإحراز تقدم
في البحث عن حل
دبلوماسي للصراع”،
بحسب البيان.
وجاء في البيان أيضا
أن “ المستشار رفض
بوضوح االتهام بأن
النازية كانت منتشرة
في أوكرانيا”.
ومنذ بداية الحرب
الروسية األوكرانية
في فبر ا ير  /شبا ط
الماضي ،تقول موسكو
إنها تكافح النازيين أو القوميين
المتطرفين في أوكرانيا.
ومع بداية الحرب اتصل شولتز

فـريد زمكحل

الدب الروسي إلى أين؟
بخطوات رشيدة واثقة ت ُعاقب
روسيا «بوتين» دول االتحاد
«األمروأوروبي» على تدخلهم
غير المشروع في أوكرانيا بما
يهدد المصالح الروسية في
هذه المنطقة الحيوية من العالم
بصورة مباشرة ،و قد توقعت
ذلك قبل أن يحدث ،وقلت بعد
أن حدث بأن روسيا نجحت في
تشكيل مالمح النظام العالمي
الجديد الحاكم للعالم رغم أنف
حلف الناتو والواليات المتحدة
األمريكية ودول االتحاد
األوروبي ،بعد أن فقدت الغالبية
العظمى من دول العالم ثقتها في
إدارة القطب الواحد لشئون العالم
لعدة أسباب من أهمها:
 -1تبنيه للسياسات غير العادلة
كخارطة طريق في تعامالته مع
العديد من القضايا المهمة وتهدد
أمن واستقرار العالم بمكيالين.
 -2تبنية ووقوفه المباشر وراء
صناعة األكاذيب وتزييف الحقائق
من خالل آلة إعالمه العمالقة
والقادرة على التأثير المباشر
في الرأي العام العالمي وثبت
ضلوعها ووقوفها المباشر في
تصدير األخبار الكاذبة ضد كل
من يعارض سياستها التوسعية
للقطب الواحد لحكم العالم بدءا ً
بأحداث تفجير برجي التجارة في
 11سبتمبر  2001في الواليات
المتحدة األمريكية بوابة العبور
غير المشروع لخلق األكاذيب
وبداية الحرب األمريكية من طرف
واحد على العراق وقتل رئيسه
بدون توفير محاكمة عادلة له،
وإعدامه بصورة غير مسبوقة
وغير مقبولة وسط أكاذيب
وصمت عالمي مخجل تبعه
التدخل السافر في شئون المنطقة
تحت مسمى الربيع العربي بدءا ً
من تونس مرورا ً بمصر وصوالً
لسوريا وليبيا والسودان ،ما
دفع بدول وشعوب المنطقة

للسقوط في بحور الظلمات
والتخلف الداعشي المخيف،
هذا بخالف الحرب األمريكية في
أفغانستان ،والحرب الدائرة حاليا ً
بين الحوثيين والمملكة العربية
السعودية الستنزاف مواردهما
المالية والبترولية والسيطرة
عليهما.
في الوقت الذي تغافل فيه عن
حق الشعب الفلسطيني في إقامة
دولته المستقلة ،واحتالل وضياع
الجوالن السورية إلى أج ٍل غير
مسمى.
هذا بعض مما أصاب العالم جراء
السياسات الفاشلة التي اتبعها
«القطب الواحد» في إدارته
لشئون العالم ،ومازال يحاول
إتباع نفس النهج في الحرب
الروسية األوكرانية الذي فرضها
فرضا ً على روسيا غير مدركا ً
لعواقبها الوخيمة والمؤثرة على
اقتصاده واقتصاد حلفائه الذين
ظنوا بأن في إمكانهم معاقبة
الدب الروسي وتحطيم قدراته
العسكرية واالقتصادية من خالل
حزمة عقوبات عشوائية ارتدت
عليهم وأصابتهم في مقتل ،حيث
اهتز االقتصاد وارتفعت أسعار
جميع السلع التموينية والمعيشية
وكافة منتجات المحروقات
البترولية في جميع أنحاء العالم
والبقية تأتي ...
وأتوقع قيام روسيا بتوجيه
ضربات قوية ضد فنلندا إذا ما
أعلنت رسميا ً عن إنضمامها
لحلف الناتو سيتبعها تحرك
صيني تجاه تايوان بدعم روسي
إيراني كوري شمالي في القريب
العاجل إيذانا ً ببداية نظام عالمي
جديد ستتغير فيه الكثير من
المفاهيم القديمة على جميع
األصعدة المالية واالقتصادية
والسياسية والمجتمعية الحاكمة
للعالم في الوقت الحالي.
وغدا ً لناظره لقريب!

fzemokhol@gmail.com
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بالرئيس الروسي عدة مرات خالل
نحو شهر ،لكن التواصل انقطع في
الـ 30من مارس/آذار.
وقال شولتز في مقابلة مع مجلة

“ شتير ن ” ا أل لما نية ا أل سبو ع
الماضي“ :إذا كان هناك شيء
للمناقشة ،فسأقوم باالتصال ببوتين
مرة أخرى”.

تسييس الدولة للقضاء المصري لصالح النادي األهلي
تشجيع حكومي واضح الستمرار مسيرة الفساد الرياضي
في مصر ألجل غير مسمى!!

“الكرملين” ينفي وجود أي تحرك لاعداد وثيقة مشتركة
بين روسيا وأوكرانيا لانهاء الأزمة

على المقترحات الروسية.
وأضاف بيسكوف “أن الكرملين ال يعترض على
اجتماع الرئيس الروسي فالديمير بوتين مع نظيره
األوكراني فولوديمير زيلينسكي “ ،مشترطا اإلعداد
لذلك قبل اللقاء.
وفي ما يتعلق بمسألة اإلجالء من آزوفستال ،قال
بيسكوف “ننطلق من كالم رئيسنا الذي صرح
بإمكانية مغادرة جميع المدنيين أراضي المصنع
ومغادرة هذه المنطقة في أي اتجاه يختارونه،
نفت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الجمعة وجود أي إجراء أو تحرك
بشأن إعداد وثيقة مشتركة بين روسيا وأوكرانيا إلنهاء األزمة حتى اآلن،
مشيرة إلى غياب أي رد من الجانب األوكراني على المقترحات الروسية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف ،في تصريح اليوم،
“ال يوجد تحرك حتى اآلن بشأن وثيقة مشتركة مع أوكرانيا” ،مُرجعا التوقف
عن العمل على هذه الوثيقة إلى أن الجانب األوكراني ال يستجيب وال يرد

بدون رتوش

Lotfi, Rafla & Associates
Solid Investment Opportunities
100% Return on Investment
Industrial-Mining-Real stateseniors home management

Please call

514- 909 -3332
فرص استثمار صلبة ٪١٠٠ عائد على االستثمار
صناعة -تعدين  -بناء وتعمير -منازل إقامة المسننين
لالستعالم برجاء االتصال بالدكتور /ايهاب لطفي

وهو ما جرى بالفعل”.
وأضاف“ :بالنسبة ألفراد الجيش األوكراني ،أكد الرئيس بوتين أنه يمكنهم
أيضا المغادرة وإلقاء أسلحتهم”.
وفي سياق متصل ،وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية ،تصريحات
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بشأن ضرورة استئصال”العالم
الروسي” ،بأنها تصريحات شائنة وغير مقبولة ،مشيرا إلى أن هذه التصريحات
هي جوهر الكراهية ضد الروس التي تصيب السياسيين البولنديين.
وقال بيسكوف”:إن هذا هو جوهر مشاعر الكراهية تجاه الروس ،التي
تصيب السياسة البولندية والقيادة البولندية مثل الطفيليات”،مؤكدا أن ما
2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

514.947.2555
بيع وشراء واستبدال
منازل  -مكاتب  -عقارات تجارية وسكنية

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

www.jeankaram.com

jeank@remax2001.net / jeankaram@remax2001.net

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

فريد زمكحل

قاله مورافيتسكي يعتبر شائنا على اإلطالق وغير مقبول.
كان رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي قد قال في وقت سابق”
إن ما يسمى بــ “العالم الروسي” مثل الورم السرطاني ،الذي يحمل تهديدا
بموت كل أوروبا ويجب استئصاله”.
يُذكر أن مفهوم “العالم الروسي” هو مفهوم يعود إلى روسيا القديمة،
وشرعت السلطات الروسية الحالية في إحيائه من جديد.
ويتضمن هذا المفهوم إنشاء تحالف بقيادة روسيا مع الكيانات واألشخاص،
التي تتحدث اللغة الروسية وتتبنى الثقافة الروسية وتتعاطف مع روسيا،
وذلك بغض النظر عن انتماء هؤالء إلى أبناء القومية الروسية.
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تمتعوا ببحر وشمس مرسى مطروح

Hotel Carols

Beau Rivage

WELCOME

TOURS

: تقدم لك

-Desert safari
-Beach Holidays
-Nile Cruises

WELCOME

TOURS

- Conference &
meetings
-Incentive
-Tranportation &
limousine services
-Self tailored tours
- FIT & Private
services
- Meetings &
cooperates services
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بقلم :علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

ندوب الحروب
إذا كان الشباب والرجال هم
وقود الحروب ،فإن األطفال والنساء
وكبار السن هم رمادها .هم الندوب
التي تبقى على وجوه األوطان بعد
أن تنطفئ النيران .يذهب المنتصرون
بمغانمهم ويتجرع المنهزمون غصة
مغارمهم ،حيث ال يبقى لهم إال الرماد
الذي تذروه الرياح ،فال يستطيعون
حتى جمعه.
وإذا كانت التقارير القادمة من قريتي
إربين وبوتشا وغيرهما من القرى
والمدن األوكرانية صحيحة ،فنحن أمام
مأساة إنسانية وأخالقية من الدرجة
األولى .ولكن من قال إن اإلنسانية
واألخالق تحتفظان بمكانتهما عندما
تشتعل الحروب ،وتُطلَق أيدي الجنود
بين المدنيين العزل من األطفال
والنساء وكبار السن في المدن والقرى
التي يجتاحونها بدباباتهم ومدرعاتهم
وأسلحتهم المختلفة ،فيدوسون من
فيها بأحذيتهم ،وينتهكون حرماتها؟
«جثث على الطرقات ،وقذائف لم
تنفجر ،وعمليات نهب للمحالت
التجارية المدمرة بالكامل .محطات
الوقود تعرضت للقصف واحترقت،
والمخازن التجارية خالية من البضائع.
آثار الرصاص على الجدران وفي
داخل أنفاق تصل بين جانبي الطريق
الدولية كانت قبل المعارك مخصصة
للمشاة ،ثم ألقيت فيها قنابل يدوية .في
حديقة منزل وقف كلب ينبح ،وخلف
زجاج مهشم ظهر وجه إنسان يختلس
النظر ويحتمي بستائر ممزقة .بعض
البيوت ال تزال مسكونة ،ويتسلل من
خلفنا رجل بيده كيس طعام ،وحين
داخال إلى منزل مغلقاً
ً
يشاهدنا يركض
الباب بسرعة .عمليات اغتصاب
ألطفال ونساء ،ونهب وقتل مدنيين
بالمئات ،ألقيت جثث بعضهم كما
الدجاج المذبوح في الشوارع .مقابر
جماعية تم اكتشافها لمدنيين ،ظهر
أن كثيرين منهم قضوا برصاصة في
الرأس وهم مقيّدو األيدي من الخلف.
عمليات اغتصاب لنساء تحدثن عنها
بأنفسهن ،ووفيات ألطفال ماتوا من
الجوع».
هذا هو مشهد بعض الرماد الذي
يتطاير اآلن من الحرب الروسية
األوكرانية وهي ما زالت مشتعلة،
فما الذي يمكن أن نراه أو نسمع عنه
بعد أن تنطفئ النيران وينكشف ما
بداخل األفران؟
في كتابها «امرأة في برلين – ثمانية
أسابيع في مدينة محتلة» تسجل الكاتبة
مارتا هيرلس مذكراتها لثمانية أسابيع
من العام 1945م ،عندما سقطت برلين
في يد الجيش الروسي إبان الحرب
العالمية الثانية؛ من الجمعة  20إبريل
إلى الجمعة  22يونيو .خربشت مارتا

في دفاتر حسابات مالية قديمة وجدتها،
وعلى أوراق منفصلة ،ما حدث معها
ومع سكان البناية؛ حيث المأوى الذي
عثرت عليه .ظهرت الطبعة األولى
من الكتاب في الواليات المتحدة
باللغة اإلنجليزية عام  1954تحت
اسم «مجهول» .لم ترد الكاتبة أن
تضع اسمها على الكتاب كي تعرف
ردة الفعل تجاهه .صورت مارتا
البرلينيين في كل طبائعهم البشرية،
وحكت عن العالقات المعقدة بين
المدنيين والجيش المحتل ،والمعاملة
المهينة للنساء في مدينة محتلة ،حيث
االغتصاب الجماعي الذي عانت
منه جميع النساء ،بغض النظر عن
سنهن أو عجزهن .في عام 1959
نشرت مارتا كتابها ألول مرة باللغة
األلمانية ،وتحت اسم «مجهول»
أيضا .قوبل الكتاب إما بالتجاهل
أو اإلهانة .لم يتم الكشف عن هوية
الكاتبة إال بعد وفاتها بعامين .كان
هذا عام  2003عندما صدرت طبعة
جديدة من الكتاب في ألمانيا .كانت
هذه المرة من أفضل الكتب مبيعا
ألكثر من  19أسبوعا ،ونال الكتاب
اشادة واسعة من النقاد في تلك السنة.
في عام  2005صدرت طبعة جديدة
من الكتاب باللغة اإلنكليزية ،إضافة
إلى صدوره في سبع لغات أخرى
بعد ذلك ،منها العربية عام ،2016
وتحويله إلى فيلم سينمائي عام 2008
بالعنوان ذاته.
في مذكراتها ركزت مارتا على
حاالت االغتصاب التي تعرضت
لها هي وكل نساء المدينة تقريبا،
الشابات منهن والعجائز ،من قبل
جنود المحتل الروسي .وكي تتفادى
تعرضها لالغتصاب المتكرر من قبل
جنود مختلفين قررت مارتا أن تقيم
عالقة بالتراضي مع ضابط روسي
يحمل رتبة رائد .من المؤكد أنها لم
تفعل ذلك من أجل الحب .كان ذلك
من أجل الحصول على «لحم الخنزير
المقدد ،الزبدة ،السكر ،الشموع ،اللحوم
المعلبة» كما تقول مارتا .مشاهد
الرجال األلمان الذين تُنتَزع رجولتهم،
واألطفال الذين تنتهك طفولتهم ،والنساء
اللواتي تستباح كرامتهن ،كانت طاغية
على المذكرات .ما تبقى بعد ذلك من
خراب المدن وتهدم المنازل والمباني
والمنشآت ووسائل المواصالت يمكن
إعادة بنائه ،ولكن من يستطيع إعادة
بناء النفوس المتهدمة وترميم بقايا
الكرامات المهدورة؟
ندوب الحروب ربما تتأخر قليال،
لكنها تظهر حتما .عندها نتمنى لو
أن الحياة ُتعاش من دون حروب،
ولكن هذا هو ما قالت العرب عنه
والخ ّل الوفي.
رابع الغول والعنقاء ِ

إيران  .احتجاجات في خوزستان وكردستان
تطالب رئيسي بالتنحي

تجدد االحتجاجات الخميس في
محافظة خوزستان جنوب إيران،
فيما خرجت احتجاجات مماثلة
في محافظتي كردستان ولرستان
غرب إيران ،وذلك على خلفية سوء
األوضاع االقتصادية والمعيشية في
البالد.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة
اطلعت عليها مراسلة «العين
اإلخبارية» ،خروج حشد من
المواطنين في مدينة سنندج عاصمة
محافظة كردستان الكردية غرب
إيران.
ويظهر في المقطع سماع عناصر
قوات األمن وهي تطلق النار على
المحتجين الذي رددوا شعارات
«الموت لرئيسي وخامنئي» ،فيما
هتفوا أيضاً «يا رئيسي اذا كنت
تستحي ،فتنحى».
وفي سياق متصل ،انضمت محافظة لرستان غرب إيران إلى المدن
اإليرانية المحتجة على سوء األوضاع المعيشية واالقتصادية ،كما
أظهرت مقاطع فيديو رصدتها مراسلة «العين» اإلخبارية في طهران.
وفي محافظة خوزستان ،خرج محتجون في مدينة األهواز ومعشور
وانديمشك ودزفول وإيزه في احتجاجات شعبية مناهضة للنظام
والحكومة بسبب سوء األوضاع االقتصادية.
ومنذ يوم الجمعة الماضي اندلعت احتجاجات في خوزستان جنوب

إيقاف رئيس حكومة تونس الأسبق
ال�خواني حمادي الجبالي
إ
أفادت مصادر أمنية مطلعة لـ «العين
اإلخبارية» بأن قوات األمن ألقت القبض
على رئيس الحكومة األسبق اإلخواني
حمادي الجبالي لتورطه في شبهات إرهابية.
ونشر حساب رئيس الحكومة األسبق ،حمادي
الجبالي ،تدوينة مساء الخميس عبر حسابه

على مواقع التواصل االجتماعي «تويتر»
جاء فيها «منذ قليل قامت قوات أمنية مدججة
وبأعداد كبيرة باقتحام ورشة رئيس الحكومة
األسبق حمادي الجبالي ،وقاموا باعتقاله».
وحتى توقيت نشر الخبر لم تعلن السلطات
التونسية بشكل رسمي عن توقيف الجبالي.

إيران ذات الغالبية العربية على خلفية قرار حكومة إبراهيم رئيسي
رفع الدعم عن السلع األساسية من بينها الطيحن والزيوت والدجاج
واللحوم واأللبان وغيرها ،األمر الذي تسبب بزيادة كبيرة في أسعار
السلع.
فيما أظهرت مقاطع فيديو عن خلو العديد من المحال التجارية من
البيض واللحوم والدجاج واأللبان في عدد من المحافظات ،فيما
اصطف العشرات من اإليرانيين في بعض المحال التجارية المدعومة
من الحكومة لغرض الحصول على دجاجة واحدة.

باتجاه حدودنا”.
وأعلن رئيس فنلندا ورئيسة وزرائها الخميس
أنهما يؤيدان االنضمام إلى حلف شمال األطلسي
(ناتو) وأن قرارا رسميا سيتخذ نهاية األسبوع،
بعدما أحدثت حرب روسيا على أوكرانيا تحوال
سريعا في الرأي العام في البلد.
وقال الرئيس ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء
سانا مارين في بيان مشترك إن “على فنلندا
التقدم بطلب لالنضمام إلى الناتو من دون
تأخير” .ولطالما لعب نينيستو دور الوسيط
بين روسيا والغرب.
وجاء في البيان أن “عضوية الناتو ستعزز أمن

فنلندا .وبانضمامها إلى الناتو ،ستزيد فنلندا من
قوة التحالف الدفاعي برمته”.
وأضاف البيان أن لجنة خاصة ستعلن قرار
فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها
لعضوية الناتو األحد.
وكان من المتوقع أن يعلن الرئيس ورئيسة
الوزراء عن موقف إيجابي من االنضمام للناتو.
وقال نينيستو للصحفيين األربعاء إن “االنضمام
إلى الناتو لن يكون ضد أحد” ،وسط تحذيرات
روسية من عواقب سعي هلسنكي لالنضمام إلى
التحالف العسكري الغربي .وقال إن ر ّده على
روسيا سيكون “أنتم تسببتم بذلك”.

والعمال.
ويأتي إعالن الخميس فيما
تعمل مدريد والرباط على
إصالح العالقات بعد نزاع
دام عدة شهور.
وكانت أزمة دبلوماسية
قد اندلعت بين المغرب
وإسبانيا ،بسبب استقبال
األخيرة لزعيم انفصاليي
جبهة البوليساريو إبراهيم
غالي بجواز سفر مزور
للعالج ،ألسباب «إنسانية
بحتة» ،كما قالت مدريد،
األمر الذي وصفته الرباط باالزدواجية في الخطاب من
طرف إسبانيا.
وانتهت األزمة بالرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة
اإلسبانية بيدرو سانشيز ،إلى العاهل المغربي الملك محمد
السادس ،تضمنت مواقف وإشارات تاريخية في سياق
العالقات مع الرباط ،أهمها اعتبار مدريد مخطط الحكم
الذاتي هو األساس األكثر جدية وواقعية من أجل تسوية
الخالف حول الصحراء المغربية.
وخالل استقباله من طرف العاهل المغربي ،أكد سانشيز،

إعادة الفتح التدريجي لمعبري سبتة ومليلية من أجل
ضمان تدفق األفراد وتداول البضائع عبر المراكز
الجمركية القانونية.

إسبانيا تعلن موعد إعادة فتح حدودها البرية مع المغرب

aliobaid2000@hotmail.com

أعلنت إسبانيا ،الخميس ،أن الحدود البرية بين المغرب
وجيبي إسبانيا في شمال إفريقيا سبتة ومليلة سيعاد فتحها
األسبوع المقبل ،بعد أن أغلقت على مدار أكثر من عامين
بسبب قيود كوفيد والتوترات بين البلدين.
وقال وزير الداخلية اإلسبانية فيرناندو غراندي -
مارالسكا ،للصحفيين ،إن إعادة الفتح ستبدأ تدريجيا من
 17مايو .وسيكون العبور مقصورا على سكان منطقة
شنغن األوروبية وأفراد أسرهم ،وسيمتد ليشمل عبور
العمال بنهاية الشهر.
ويعتمد االقتصاد المحلي للجانبين على عبور البضائع

رخصة أمريكية للاستثمار بسوريا  .ضربة لداعش
بـ «سلاح الاقتصاد»

إلعالناتكم في الرسـالة
Tel: 514 961 0777 /
450 972 1414
fzemokhol@gmail.com /
elressalanews@gmail.com
ww.el-ressala.com

أعلنت الواليات المتحدة ،الخميس ،عن ترخيص
لالستثمار في سوريا كجزء من استراتيجية مكافحة داعش.
ونقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إن رخصة
االستثمار األجنبي في شمال سوريا تستهدف مكافحة تنظيم
داعش من خالل تعزيز االستقرار االقتصادي.
ولفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الترخيص المذكور ال

مطران كندا
للروم الملكيّين الكاثوليك

مريم وشهر أّيار

الحلف الأطلسي يرحب برغبة فنلندا الانضمام إليه..
وروسيا تعتبرها “تهديدا مؤكدا”

أبدى األمين العام لحلف شمال األطلسي
(ناتو) ينس ستولتنبرج ترحيبه بقرار قادة فنلندا
تأييد االنضمام إلى الحلف ،مشيرا إلى أن العملية
ستكون “سلسلة وسريعة”.
وأعرب الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو
ورئيسة الوزراء سانا مارين عن دعمهما
فكرة االنضمام إلى الناتو .وعلّق ستولتنبرج
على موقفهما بالقول “هذا قرار سيادي من قبل
فنلندا ،يحترمه الناتو بشكل كامل .إذا قررت
فنلندا تقديم طلب االنضمام فسيتم الترحيب بها
بحرارة في الناتو”.
لكن موسكو ال تنظر بعين الرضى لهذه الرغبة
الفلندية .واعتبر الكرملين الخميس أن انضمام
فنلندا المجاورة إلى حلف شمال األطلسي (ناتو)
سيمثل “بالتأكيد” تهديدا لروسيا ،بعدما أيدت
القيادة في هلسنكي تقديم طلب للترشح إلى
عضوية الحلف العسكري الغربي.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف
للصحفيين إن “توسيع الناتو واقتراب الحلف
من حدودنا ال يجعل العالم وقارتنا أكثر استقرارا
وأمنا”.
وفي رده على سؤال عما إذا كانت موسكو ترى
في الخطوة تهديدا ،قال “بالتأكيد” .وأضاف
“سيتوقف كل شيء على كيفية سير هذه العملية،
وإلى أي حد ستتحرّ ك البنى التحتية العسكرية

بقلم :المطران ميالد الجاويش

يغير أيا من عقوبات مكافحة اإلرهاب القائمة ضد سوريا.
ونبه المسؤولون إلى أنه ليس هناك نية لدى واشنطن لرفع
هذه العقوبات قبل حدوث تقدم ال رجوع فيه نحو حل سياسي.
وأضافوا« :الحظنا اهتماما من شركات خاصة بينها
شركات تعمل في دول مجاورة للعمل في بعض المناطق
بشمال شرق سوريا».

في شهر أيّار ،ما أكثر ما تتفوّه األفواه
بما يليق من تكريم لمريم العذراء! ها نبوءة
بنت الناصرة تت ّم« :فها منذ اآلن تُطوّبني
جمي ُع األجيال» (لو .)48 :1
مريم ملكة القلوب في شهر أيّار ،وفي
شهر آب في الكنيسة الشرقيّة ،وفي شهر
كانون شهر الميالدّ .
يلذ لمريم أن تمتلك
القلوب ،ال األفواه فقط.
تكريس شهر أيّار للعذراء له خلفيّة تاريخيّة
رائعة .في أَم ٍد بعيد ،كانت مريم في َتح ٍّد
مع امرأة أخرى ،مع إالهة تناقضها
لنرجعْ في التاريخ إلى أكبر مدن
تمامًاِ .
آسيا الصغرى :أفسس ،المدينة العظمى.
أفسس ،عاصمة إقليم آسيا وأكبر مدنه؛
أفسس ،مدينة أرتميس إالهة الخصب؛
أفسس ،مع هيكل أرتميس الذي ال يتصوّر
ً
عظمة أدخلته بين عجائب
عظم َته عقل،
الدنيا السبع؛
أفسس ،مدينة الفلسفة اليونانيّة الساحرة،
مع عبقريّة أبنائها هوميروس وهيراقليتوس
وبيتاغورس وهيرودوتس وطاليس؛
أفسس ،مدينة الدعارة المق ّدسة والفسق
مارس في الهيكل
والمجون ،التي كانت تُ َ
تحت نظر أرتميس؛
أفسس ،مدينة الثروات واألموال ،إليها
كان يؤتى ّ
بكل ذهب آسيا كي يُح َفظ في
ِ
حمى أرتميس إكرامًا ألرتميس.
إلى أفسس هذه بالذات ،المدينة الخالدة،
يوم من األيّام ،اصطحب معه صيّا ٌد
وفي ٍ
جليلي ،حقي ُر النسب ،امرأ ًة فقيرة متواضعة،
ّ
هي ً
أيضا آتية من بعيد.
منذ ذلك اليوم ،لن َتعُود أفسس كما كانت!
منذ ذلك اليوم ،ابتدأ مسلسل توبتها ،ولو
خفي ال يدري به أحد غير هللا!
بشكل ّ
ٍ
لماذا؟ ّ
ألن َمن دخل يومها أفسس كانت
مريم ،بنت الناصرة وأ ّم يسوع ،بصحبة
يوحنّا الرسول بن زبدى.
مقابل الهيكل العظيم ،سكنت مريم مع
يوحنّا في بيت حقير ،في ضواحي أفسس.
ّ
من تراه يقول ّ
المتخفية التي
إن هذه المرأة
دخلت المدينة من غير أن ينتبه إليها أح ٌد،

ً
ستقلب ً
عظيمة مثل أفسس رأسً ا على
مدينة
ع ِقب؟ منذ ذلك اليوم ،بنت الناصرة هذه
ستغلب أرتميس العظيمة وستملك على
أفسس ،م ُْل ٌك لن يُعلَن ّ
إال بعد أربعمئة عام
ونيّف .كيف؟
من أفسس بالذات ،وفي سنة  ،431بعد أن
عَ َق َد اآلباء الق ّديسون ،البالغ عددهم المئتَين،
المسكوني الثالث ،خرجوا من
مجمعهم
ّ
الكنيسة مرنّمين بال شبع ،على قدر ما
أُعطيَت حناجرهم من قوّة« :إنّه واجب ًّ
حقا
أن نغبّطك يا والدة اإلله الدائمة الغبطة...
حقا والدة اإلله ،إيّاك ّ
إنّك ًّ
نعظم».
ُ
من أفسس بالذات أعلنت مريم ،ال أمًّا للمسيح
اإلنسان فحسب («كريستوتوكوس») ،بل
ً
أيضا والدة هللا («ثيوتوكس») ،اللقب الذي
ال نزال ننعم به حتّى اليوم.
وشهر أيّار الذي كان مُكرَّ سً ا ألرتميس،
أصبح مكرَّ سً ا لمن هي أرفع قدرً ا وأمجد
بال قياس من أرتميس .أصبح مكرَّسً ا لوالدة
هللا .زياحات أرتميس أُ ْ
بطلت وتجيّرت
لمريم ،مع الفرق ّ
أن زياحات هذه كانت
ً
غاية في النقاوة والطهر.
هكذا ،غلبت طهار ُة بنت الناصرة دعار َة
أرتميس وفسقها الماجن .وابنها يسوع،
الحي عباقر َة أفسس
النجّ ار ،غلب بإنجيله ّ
ّ
وكل فلسفتهم .يا لها من مفارقة!
ما جرى في أفسس ،يجري أينما كان ،بل
قصة ّ
كل واحد منّا مع العذراء .رائعة
هي ّ
هذه المرأة التي تدخل القلوب من دون
بصمت كلّ ّي .أينما كان،
جلبة ،وتغيّرها
ٍ
ّ
وتحب حتّى اإلرهاق.
نراها تعمل بصمت
في األناجيل نراها الصامتة الكبرى
التي ال تتفوّه ّ
إال بما ندر من الكلمات.
ْ
ْ
وأعملت قلبَها« :كانت تحفظ
أقفلت فمها
جميع هذه الكلمات وتتأمّلها في قلبها»
(لو .)19 :2
مختصة في «جراحة» القلوب:
مريم
ّ
في تضميدها ،في توسيع شرايينها كي
ّ
يتدفق فيها ّ
حب ابنها يسوع.
ّ
ُّ
الحب اسم امرأة،
تذكروا :عندما ّيتخذ
تكون «مريم»!

منظمة الصحة :حالات العدوى انخفضت
لكن جائحة كورونا لم تنته بعد
قال المدير العام لمنظمة الصحة
العالمية تيدروس أدهانوم ،الخميس ،إن
حاالت الوفاة واإلصابة بفيروس كورونا
انخفضت ،لكن جائحة كورونا لم تنته بعد
على مستوى العالم.
وأضاف أدهانوم ،في كلمته عبر تقنية (الفيديو
كونفرانس) خالل القمة الدولية لمواجهة
جائحة كورونا“ ،لن نستطيع القول بأن
جائحة كورونا لم تنته في أي مكان إلى أن
تنتهي في كل مكان على مستوى العالم”،
الفتا إلى أن زيادة معدالت الفحوصات
عالميا ساهمت في التعرف على تطورات

الفيروس والتصدي له.
وشدد على ضرورة االستمرار في دعم كل
الدول على مستوى العالم لتصل إلى نسبة
 % 70من تلقي اللقاح المضاد لفيروس
كورونا ،معربا عن تخوفه من تردد الكثير
في اإلقبال على اللقاحات بسبب المعلومات
المضللة عنها.
ولفت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
إلى أن نحو مليار نسمة لم يحصلوا بعد على
اللقاح ،معربا عن شكره للرئيس األمريكي
جو بايدن على إعالنه أن واشنطن ستبذل
جهودا إضافية لمواجهة جائحة كورونا.
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أخبــار

الرئيس اللبناني يطلب اتخاذ ال�جراءات اللازمة لضبط الوضع الأمني
بمراكز الاقتراع ومنع أعمال الشغب
إ
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون الخميس من
وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ االجراءات الالزمة
لضبط الوضع األمني في مراكز االقتراع وفي
محيطها ،لمنع القيام بأي أعمال شغب تؤدي الى
تعكير اجواء العملية االنتخابية مشددا على أن سالمة
مراكز االقتراع أساسية لتسهيل إجراء االنتخابات.
كما وجه عون  ،في كلمته خالل اجتماع مجلس
الوزراء ،وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد
على ضرورة ضبط المتورطين برشاوى انتخابية،
وتكليف األجهزة المعنية في القوى العسكرية واألمنية،
المساعدة في هذا االمر خصوصاً بعد المعلومات عن
حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية – على
حد وصفه.
ودعا عون الحكومة إلى اإلسراع في انجاز عدد
من القضايا العالقة والضرورية وإقرار العديد
من المشروعات قبل انتهاء والية الحكومة الحالية

أضواء
بقلم:
يوسف زمكحل

وتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال ،حيث تعقد
الحكومة بتشكيلها الحالي آخر جلساتها األسبوع
المقبل بمجرد انتهاء والية مجلس النواب الحالي
في  21مايو الجاري ،وذلك على ان تنفذ الحكومة
التي ستشكل بعد االنتخابات المشروعات التي سيتم
إقرارها خالل األسبوع الجاري واألسبوع المقبل.
وتطرق في كلمته إلى التحقيق في انفجار ميناء بيروت،
الفتا إلى أن الجمود الحاصل في هذا التحقيق ألحق
ظلما بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم
ومنهم قد يكونون ابرياء ،داعيا إلى اإلسراع في
استكمال التحقيق واتخاذ االجراءات الالزمة.
وشدد عون على رفض لبنان المطلق لدمج النازحين
السوريين في المجتمعات التي نزحوا اليها ،مؤكدا
على موقفه الثابت الخاص بعودة النازحين السوريين
الى المناطق اآلمنة في بالدهم ،اذ لم يعد هناك أي
مبرر لبقائهم في لبنان.

الأمم المتحدة تفتح تحقيقا حول مزاعم انتهاكات روسية بأوكرانيا
وافق مجلس حقوق اإلنسان األممي،
الخميس ،على مشروع قرار بفتح تحقيق
حول مزاعم انتهاكات حقوقية للقوات
الروسية بأوكرانيا.
وصوّتت الصين على قرار مجلس حقوق
اإلنسان التابع لألمم المتحدة بشأن إعداد
التحقيق في أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين،
الخميس ،أن العقوبات المفروضة على
بالده بسبب الحرب في أوكرانيا أضرت
بالدول الغربية أكثر من موسكو التي
شدد على أنها تتحلى بالمرونة في وجه
“التحديات الخارجية”.
وفرضت دول غربية عقوبات غير مسبوقة
على روسيا بعد أن أمر بوتين قواته
ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
المجاورة في  24فبراير/شباط الماضي.
وقال بوتين ،خالل اجتماع حكومي ،إن
الحكومات الغربية “التي تنقاد بطموحات
سياسية متضخمة وقصيرة النظر وبالرهاب
من روسيا ،توجه ضربة أقوى بكثير
لمصالحها الوطنية واقتصاداتها ورفاه

مواطنيها”.
وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون:
“نالحظ ذلك قبل أي شيء بالنظر إلى
االرتفاع الحاد للتضخم في أوروبا الذي
يقترب من  20بالمئة في بعض البلدان”.
وأشار الرئيس الروسي إلى أنه “من
الواضح أن استمرار الهوس بالعقوبات
سيؤدي حتما إلى عواقب بالغة الصعوبة
على االتحاد األوروبي ومواطنيه”.
وأكد أن “روسيا تدير أمورها بثقة في
وجه التحديات الخارجية”.
كما رحب بوتين بالتباطؤ “التدريجي”
للتضخم في روسيا بعد أن قفز إلى 16,7
بالمئة على أساس سنوي في مارس/آذار،
وكذلك بانتعاش الروبل الذي وصل اآلن
إلى أقوى مستوياته منذ اندالع األزمة
األوكرانية.
وشهد الروبل انتعاشا الفتا مدعوما
بضوابط مشددة على حركة رؤوس
األموال وصادرات الطاقة.
وقال بوتين“ :الروبل يظهر على األرجح
أفضل ديناميكة بين جميع العمالت الدولية”.

البرهان :الشعب السوداني سيختار عبر الانتخابات من سيحكمه

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني ،عبدالفتاح البرهان ،الخميس ،أن الشعب
السوداني سيختار عبر االنتخابات من سيحكمه.
وقال خالل لقائه وفداً من المجتمع المدني المصري برئاسة السفير محمد العرابي،
وبحضور السفير المصري بالخرطوم ،حسام زكي ،سنسعى لتحقيق التوافق مع
الجميع للوصول إلى انتخابات نزيهة .كما شدد على أهمية العالقات بين البلدين،
مبيناً أن مثل هذه الزيارات تسهم في توطيد العالقات بين الشعبين الشقيقين ،مشيداً
بمواقف مصر الداعمة للسودان في المحافل اإلقليمية والدولية.
من جانبه ،أوضح السفير محمد العرابي رئيس وفد المجتمع المدني المصري
في تصريح صحافي أن اللقاء كان مثمراً وإيجابياً ،وقال “كلنا أمل في أن يصل
السودان الستقرار كامل” ،معربا عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من
الوفاق ،وأضاف قائال” االستقرار في مصر لن يكتمل إال باالستقرار في السودان”.
كما أكد أن زيارات وفود المجتمع المدني بين البلدين ستتواصل ،مؤكداً أن مثل
هذه المبادرات تسهم في تدعيم مرتكزات الدبلوماسية الشعبية بين البلدين الشقيقين.

يأتي ذلك ،بالتزامن مع انطالق الحوار السوداني الذي ترعاه
اآللية الثالثية المكونة من األمم المتحدة واالتحاد اإلفريقي ومنظمة
اإليقاد ،لبحث سبل نزع فتيل األزمة في البالد ،الخميس.
وبحث اللقاء األولي الذي عقد في مقر بعثة يونيتامس بالخرطوم،
وضم ممثلي اآللية الثالثية والهيئة القيادية لقوى الحرية والتغيير
(التوافق الوطني) ،رؤيتها حول المجلس السيادي والحكومة وآلية
انتخاب رئيس الوزراء والمجلس التشريعي والسلطة القضائية
والمفوضيات وبرنامج الحكومة واستكمال السالم والقضايا
المتعلقة بجذور األزمة.
فيما أكدت قوى الحرية والتغيير (فرع التوافق الوطني) أنها تدعم
الحوار والتوافق الوطني الشامل ،مشيرة إلى أنه من صميم خطها
السياسي المعلن منذ ما قبل  25أكتوبر .2021
كما شددت على أنها ستتعامل بجدية ومسؤولية مع مبادرة اآللية
الثالثية حتى ال تنفرد بعض الجهات بتركيب تسويات سياسية
ثنائية ،بعيدة عن إجماع المواطنين ومنعاً لتكرار هيمنة أي
مجموعة غير منتخبة على السودانيين وإرادتهم ،على حد قولها.
يذكر أن البالد تعيش منذ أكتوبر العام الماضي ( )2021أزمة سياسية بين المكون
المدني والعسكري ،أدت إلى حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.
كما دفعت بعض الهيئات والتنسيقيات المدنية حينها إلى خروج في سلسلة من
التظاهرات ال تزال تتكرر بين الفينة واألخرى.
إذ تطالب المكونات المدنية بحكم مدني صرف بعيدا عن مشاركة العسكريين،
فيما يؤكد الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان أنه لن يتخلى عن المشاركة في الحكم
ومسؤولياته قبل الوصول إلى انتخابات عامة في البالد العام المقبل.
لكنه أكد في الوقت عينه الحرص على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية
موحدة تضمن الخروج اآلمن من األزمة الراهنة.
ما دفع األمم المتحدة على مدى األشهر الماضية إلى إجراء سلسلة من اللقاءات
مع مختلف المكونات السياسية والعسكرية في البالد ،وإجراء جلسات حوارية
للتوصل إلى حل.

التحالف الدولي لهزيمة “داعش” يجدد عزمه المشترك على
مواصلة مكافحة التنظيم

جدد التحالف الدولي لهزيمة “داعش” عزمه
المشترك على مواصلة مكافحة التنظيم ،من خالل
الجهود العسكرية والمدنية التي تساهم في إلحاق
الهزيمة الدائمة للتنظيم اإلرهابي.
وأكد التحالف عقب اجتماع وزراء خارجية دوله في
مدينة مراكش المغربية في بيان ،نشرته الخارجية
األمريكية عبر موقعها اإللكتروني ،الخميس“ :تصميمه
على مواصلة قتال التنظيم من خالل كل من الجهود
العسكرية وتلك التي يقودها المدنيون ،والتي تساهم
في الهزيمة الدائمة للجماعة اإلرهابية”.
وشدد الوزراء معًا على حماية المدنيين كأولوية
وأكدوا أهمية االلتزام بالقانون الدولي ،بما في ذلك
القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق
اإلنسان وكذلك قرارات مجلس األمن الدولي ذات
الصلة ،في جميع الظروف.
وبحسب البيان أكد الوزراء أن ضمان هزيمة داعش
الدائمة في العراق وسوريا يظل األولوية األولى
للتحالف العالمي ،وشددوا على أنه على الرغم من
االنتكاسات الكبيرة التي عانت منها قيادة داعش خالل
السنوات الماضية ،يواصل التنظيم شن هجمات في
العراق وسوريا ويمثل تهدي ًدا مستمرً ا.
كما أقر الوزراء بالحاجة إلى مواجهة التهديد المتطور
لداعش في إفريقيا ورحبوا باالجتماعات الثالثة
األولى لمجموعة التركيز األفريقية ،التي عُ قدت
في بروكسل وروما ومراكش تحت رعاية التحالف
الدولي لهزيمة داعش.
وأفاد البيان المشترك بأن مجموعة التركيز األفريقية

من شأنها تعزيز قدرات مكافحة اإلرهاب ،التي
يقودها المدنيون لألعضاء األفارقة في تحالف هزيمة
داعش  ،من خالل االستفادة من تجارب التحالف في
العراق وسوريا واستغالل الدروس المستفادة ،حسب
االقتضاء ،من حملة هزيمة داعش هناك وتطبيقها
في القارة األفريقية.
وشدد وزراء خارجية التحالف الدولي على ضرورة
تعزيز مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا  ،ودعم
أوجه التآزر مع الجهود والمبادرات الدولية واإلقليمية
الفرعية لمكافحة اإلرهاب القائمة في القارة األفريقية.
كما شددوا على أهمية معالجة األسباب الكامنة وراء
انعدام األمن في إفريقيا ،مع التأكيد على أن أي حل
دائم لوقف انتشار داعش في القارة يعتمد في المقام
األول ،على السلطات الوطنية والجهود والمبادرات
اإلقليمية الفرعية واإلقليمية التي تقر بالدوافع السياسية

واالقتصادية للصراع وتعمل على معالجتها.
ولفت البيان إلى “أهمية تخصيص الموارد الوافية
للحفاظ على جهود قوات التحالف والشركاء الشرعيين”
 ،مع التأكيد على أهمية مواصلة تقديم الدعم لقوات
األمن العراقية ،بما في ذلك البيشمركة ،وللشركاء
المحليين في سوريا” ،مضيفا أن “الجهود التي يقودها
المدنيون بما في ذلك جهود الردع ،تحقيق االستقرار،
مكافحة التمويل اإلرهابي ،الخطاب المضاد ،مقاضاة
المقاتلين اإلرهابيين األجانب ،وإعادة التأهيل وإعادة
الدمج تمثل جميعها ضرورة متزايدة لتحقيق هزيمة
دائمة لتنظيم داعش”.
وشدد على “ضرورة ضمان حلول مستدامة وطويلة
األجل لمقاتلي وعوائل تنظيم داعش في شمال شرق
سوريا ،بما يشمل اإلجراءات القانونية المناسبة لضمان
محاسبة المذنبين بارتكاب جرائم”.

أنهم يدمرون العالم
في الحرب األوكرانية الروسية ً
بدال من أن يختار قادة العالم
الحل السلمي بعد أن خلقوا مشكلة وهددوا أمن روسيا التي
رفضت االستسالم الطماع الغرب وحلف الناتو فأنتفضت تدافع
عن أمنها القومي وحدودها  ،أختار الغرب أن يساعد أوكرانيا
ورئيسها البهلوان زلينسيكي الفاقد للحكمة والحنكة السياسية
فباتوا يرسلون إليهم األموال واألسلحة الثقيلة ويدعمون
أواكرانيا التي تعرضت لدمار كبير ومستعدون للقتال حتى آخر
جندي أواكراني !.
والغرب يعيشون الوهم فهم يتصورون ويتخيلون ويأملون أن
هذا الدعم ممكن أن يطيل الحرب فتخسر روسيا الحرب بسبب
العقوبات اإلقتصادية التي فرضوها عليها .
والرئيس جو با يدن يقود العالم إلى الدمار وقادة العالم يسيرون
من خلفه كالخرفان لتدفع شعوب هؤالء القادة الثمن الباهظ بسبب
سياستهم الفاشلة وأصبحت المعاناة في كل بلد غنية أو فقيرة وفي
ألمانيا نصحت الحكومة المواطنين بتخزين الدواء والماء خوفاً
وتحسباً من حرب قادمة وتركيا أنخفضت فيها الليرة أنخفاضاً
كبيراً أمام الدوالر وفي كندا وصل سعر لتر البنزين إلى  2دوالر
وعدة سنتات ومرشح للزيادة .
الكل يعاني والكل يذوق المر وقادة العالم ال يلتفتون إال ألكروانيا
التي يدعمونها بصرف النظر عن معاناة شعوبهم .
ويبدو أن الضمير قد مات والعقل قد غاب فال أحد يقول لهؤالء
القادة ماذا تفعلون وإنهم سيجرون العالم إلى الهالك ال محالة
بسبب هذا الغباء وهذا العند وهذا العداء الصارخ ضد روسيا!
والغريب أن أمريكا والغرب يسيطران على األمم المتحدة
ومجلس األمن واألتحاد األوروبي وسخروهم للعمل مع ما
يتوافق مع مصالحهم وال أحد يجرؤ أن يعترض أو حتى يبدى
رأيه ضدهم فقادة العالم يسيرون كالعميان وال يهم من مات ومن
جاع ومن أفلس نتيجة سياسات عدوانية بحتة!
وفي خضم المعاناة سافر جوستان ترودو رئيس وزراء كندا إلى
كييف من أجل رفع علم كنداً فوق سفارتها في أوكرانياً وكأن
رفع علم كندا سينصر أوكرانيا على روسيا أو كأنه سيحل كل
مشاكل كندا اإلقتصادية وسيعيد كل أجهزتها اإلدارية المنهارة
إلي الحياة مرة أخرى!
youssef.zemokhol@yahoo.com

الاحتلال يعتدي على ال ُمجتمعين في بيت عزاء
“أبو عاقلة” ويستدعي شقيقها الوحيد للتحقيق
اعتدت قوات االحتالل اإلسرائيلي،
الخميس ،على المتواجدين في بيت
عزاء الشهيدة الفلسطينية الصحفية
شيرين أبو عاقلة ،المُقام في كنيسة
اللقاء في منطقة “بيت حنينا” شمال
القدس المحتلة.
واقتحمت قوات االحتالل الكنيسة،
محاولة إنزال العلم الفلسطيني من
المكان .وقالت مصادر مقربة من
الصحفية الشهيدة إن قوات االحتالل
استدعت شقيقها الوحيد أنطوان أبو
عاقلة للتحقيق.
يُشار إلى أن والدي الشهيدة متوفيان،
وأنطوان هو شقيقها الوحيد ويعمل
خارج فلسطين.
وكانت قوات االحتالل أعاقت دخول
موكب وداع الشهيدة أبو عاقلة عند وصوله “بيت حنينا” وداخل
ساحة مستشفى “الفرنساوي” الذي سُ جي جثمانها فيه ،وحاولت إنزال

العلم الفلسطيني ومنع رفعه.
وأضافت المصادر أن مواطنة أصيبت بكسر في يدها خالل محاولة
قمع المتواجدين في ساحة مستشفى الفرنساوي.

“الرئاسي اليمني” :يجب الضغط على الحوثي للانسحاب من الحديدة

أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي
اليمني طارق صالح ،الخميس ،على دعم
المجلس لجهود بعثة األمم المتحدة لدعم اتفاق
الحديدة لتنفيذ كامل بنود اتفاق ستوكهولم،
بما من شأنه إنهاء معاناة المواطنين وإحالل
السالم واالستقرار في المحافظة.
كما دعا خالل لقائه رئيس البعثة األممية
مايكل بيري ،الخميس ،إلى الضغط على
الحوثيين لتنفيذ بنود ستوكهولم واالنسحاب
من مدينة الحديدة وموانئها ،بحسب ما ذكرت
وكالة األنباء اليمنية.
وشدد على ضرورة تخصيص إيرادات
الميناء لدفع مرتبات الموظفين ،وتبادل

األسرى ،والعمل بصورة عاجلة لفتح طريق
“حيس الجراحي” من جانبها ،وإعادة خدمة
االتصاالت.
وكانت الحكومة اليمنية ،اتهمت في وقت سابق
ميليشيا الحوثي بالتنصل من التزاماتها بتوجيه
عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء
المدينة المطلة على البحر األحمر ،لتغطية
مرتبات موظفي الجهاز اإلداري للدولة بمناطق
سيطرتها ،تنفيذا للهدنة األممية.
يذكر أن األمم المتحدة كانت أعلنت في األول
من إبريل الماضي ،عن موافقة األطراف
اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في
اليوم التالي ،ووقف شامل للعمليات العسكرية

في اليمن ،إلى جانب فتح مطار صنعاء
ً
فضال عن
إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً،
ً
الموافقة على دخول سفن تحمل وقودا إلى
ميناء الحديدة.
وقد أعلنت الحكومة اليمنية الحقاً بالفعل
ً
فضال
دخول سفينة من الوقود إلى الميناء،
عن انطالق أولى الرحالت من صنعاء.
يأتى هذا اإلعالن في حينه تزامناً مع مشاورات
الرياض التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس
قيادة رئاسي في اليمن في السابع من أبريل،
ليتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً
طوال المرحلة االنتقالية ،حيث ترأس المجلس
رشاد محمد العليمي ،وبعضوية  7أعضاء.

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

أخبــار

Vendredi 13 mai 2022
الجمعة  13مايو 2022

بقلم :تيماء الجيوش

النساء ضحايا تعدد الزوجات
مقال سابق تحدثت فيه عن تعدد الزوجات و عن شيخ
في ٍ
األزهر احمد الطيب الذي أوضح أن تعدد الزوجات ليس
األصل في الشريعة اإلسالمية «فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة».
و انه من المفيد التعمق في شروطه وقيوده الشرعية بل
وأضاف شيخ األزهر انه ظلم  .و العودة للحديث عن تعدد
الزوجات يعكس فوضى تشريعية /إجتماعية ال زالت تتوالى
بأشكال متنوعة.
فصولها في بلدان عربية مختلفة و
ٍ
ففي الثامن عشر من الشهر الحالي /اكتوبر  /تشرين االول
تص ّدر وسائل اإلتصال األجتماعي خبر افتتاح مكتب جمعية
لتعدد الزوجات في مراكز متعددة من الريف في الشمال
السوري ومنها مدينة إعزاز من ريف حلب و سرمدا … .و
وفقاً لما ورد في هذه المصادر فإن الالحق من التفاصيل حوله
سير ُد للعموم عند استكمال اإلجراءات اإلدارية و الحصول
على الرخص الرسمية أي بطبيعة الحال من المجلس المحلي
في إعزاز و مجلس محافظة حلب التابع للحكومة المؤقتة
حلب .لم يرد من مصدر مؤكد عمن يقوم بالتمويل و الدعم
المالي  ،كما و لم ترد اسماء مؤسسي الجمعية  ،لكن تناهى
الى اإلعالم أن من بين أعضاء إدارتها مهندسين وأطباء و
محامين أيضاً.
في الحادي و العشرين من شهر تشرين االول /اكتوبر أصدر
المجلس المحلي لمدينة إعزاز قراراً بالمالحقة القضائية و
بشكل فوري ضمن
القانونية ضد الجمعية وإغالق مكتبها
ٍ
حدودها اإلدارية حصراً ،أما بقية الفروع فليس واضحاً حتى
االن إن تمّت ذات المالحقة بشأنها أيضاً أم ال.
من يقرأ آراء من دفع و أيّد هذه الجمعية  ،سيجد أن ما قيل
لم يبتعد عن ثقافة الحفاظ على دونية المرأة و التمييز ضدها
و إيجاد التبرير المناسب لكل موضع  ،فهناك من صرّ ح إن
هدفها هو تصويب تعدد الزوجات و مفهومه في المجتمع ،
التأكيد على حماية األيتام والنساء األرامل  ،و بالتالي تمكينهن
من ممارسة واجباتهم الحياتية ،ال سيما في ظل غياب المُعيل
من أفراد األسرة الذكور  .و احتضان الرجال للنساء ،فهو ظل
و مشاركة قلب الرجل الكبير .
ً
قرار
حقيقة أن األمر هو أبعد من إنشاء جمعية أو إصدار
ٍ
بمالحقتها  ،هو متعلق بعدم أستعداد مجتمعاتنا العربية للمساواة
بشكل ممنهج .هو متعلق
الحقيقية ،بإمتهان كرامة المرأة
ٍ
بالعنف ضد المرأة و إستغاللها  ،مرتبط بثقافة ال تجد
ً
غضاضة في هذا العنف أو أشكاله و صيغه .يأتي على رأس
الهرم التشريع و سياسته ليمنح المساحة لممارسة هذا العنف
أبواب عديدة منها اإلرث ،الحضانة،
قانوناً ودون التباس في
ٍ
الطالق ،عقد الزواج ،تعدد الزوجات وهو ليس اخرها  .و ليس
من الصعوبة بمكان اقتفاء أثر العنف القانوني القائم على النوع
األجتماعي في الدساتير المحلية و القوانين المختلفة من جزائي
الى مدني الى احوال شخصية…الخ .التشريع لم يدعم حقوق
المرأة و لم يحترم معايير حقوق اإلنسان في مواضع كثيرة،
موروث ثقافي  -اجتماعي و
جُ ّل أهتمام المُشرّ ع هو حماية
ٍ
لممارسات ثقافية عنفية ضد المرأة مثلث أطرافها
تقديم الغطاء
ٍ
هم األسرة و المجتمع و القانون.
ً
غالبا ما يكون المسار األجتماعي األقتصادي السياسي و
ً
األمني عامال في تفاوت اشكال العنف ضد المرأة .حرب
العشرة أعوام األهلية في سوريا كانت األشد وقعاً على المرأة
و ضراوة في زيادة العنف ضدها كماً و نوعاً و بدرجة واحدة
جغرافياً ال فرق هناك في األحكام الشرعية و أحكام األحوال
الشخصية في المناطق المتفرقة من سوريا ووضعها الحالي.
فأحكام الشريعة ذاتها تُ ّطبق و إن كانت هناك بعض الفروقات
ٌ
موضوع شرعي  .و
البسيطة .نعلم أن تعدد الزوجات هو
قانوناً تتبناه معظم القوانين العربية و تبيحه .قد تنص المواد
هنا او هناك في بعض قوانين االحوال الشخصية العربية على
وجوب إذن او رضا الزوجة االولى غير ان هذا بقي حبر اً
على ورق و غير مطبق عملياً -قانونياً في حالة مخالفة أحكام
الشريعة .هي دائرة المبتدئ فيها إحداث التعديالت و من ثم
تُ ّقيد بعدم مخالفة الشرع و بهذا تبقى المسألة دون حل. .
ً
مشرعة لتعدد الزوجات عبر الزواج
بالنتيجةالنافذة بقيت
الشرعي الذي يتم بعقده من قبل رجل دين( شيخ) و شهود و
توفر اإليجاب و القبول  .و هكذا يتم االلتفاف على القانون و
اختراقه ومخالفة احكامه.
يُمكن للزوج ان يعقد زواجاً شرعياً خارج المحكمة و دون
الحاجة لرضا الزوجة األولى او عدمه و هو بهذا ال يخالف
الشرع و إن كان فيه مخالفة للقانون و تعديله  .ثنائية العقود
الشرعية للزواج و العقود القانونية المعمول بها في كافة
األقطار العربية دون استثناء ال تغلق الباب تماماً في وجه تعدد
الزوجات .فالزواج الشرعي هو عقد زواج مكتمل األركان من
حيث اإليجاب و القبول و المهر و اإلشهار  .و الفرق الوحيد
بين العقد الشرعي و العقد القانوني هو ان األخير يتم تسجيله
رسمياً في سجالت المحاكم و دوائر االحوال المدنية .المرأة
السورية عانت من ويالت حرب اهلية و نزوح و لجوء و
حروب صغيرة متناثرة .أن تُنشئ هكذا جمعية هو من الوقاحة
بمكان .يجدر بمكان توفير فرص التعليم االكاديمي و المهني
للمرأة و بتطوير البنى األقتصادية و األجتماعية لها في بيئتها
المحلية مما يدعم استقاللها و يزيد من فرص عملها عوضاً
عن ظل رجل و احتضان الرجال للنساء .و إن غاب المُعيل
ً
أيضا مُعيل و االمثلة كثيرة و نجاحاتها متعددة .أن
فالمرأة
تغيب حلول تمكين المرأة و تتقدم حلول من مثل تعدد الزوجات
و إضافة درجات اإلستغالل للمرأة و الفتاة يثير أكثر من
عالمة أستفهام عن الوعي المجتمعي والقانوني و مسألة تغيير
حرب
الثقافة المجتمعية في حاضنة ال زالت تتلظى من نار
ٍ
أهلية مُستعرة ال يعلم أحد متى منتهاها .إحترام حقوق المرأة
و مبدأ المساواة عملية تتطلب زمناً و العديد من إرساء البنى
ً
ووضوحا في الرأي
الذاتية و الموضوعية .تتطلب جرأة و
و التقدم بإجتهادات شرعية تتماشى و الحفاظ على الكرامة
اإلنسانية ،تمنع إستغالل المرأة و تدفع بها الى األمام حيث
لدول عديدة يمكن األقتداء بها
يجب أن تكون .تجارب إنسانية
ٍ
ومنها المشرع الكندي إن كان على الصعيد االتحادي ام على
صعيد المقاطعات.
والفلسفة القانونية لديه تقوم على مشاركة األفراد ذكوراً و إناثاً
بصياغة القانون و حماية حقوقهم على ح ٍد سواء.
ً
انتهاك ينال من الحريات
أيضا ال يميز أو يقبل بأي
و هو
ٍ
الدينية  ،فاألفراد لهم الحرية المطلقة في حياتهم الروحية و
مصانة بالقوانين ً
ً
كافة
خياراتهم الدينية هنا هي حقوق أساسية
ٌ
منفصل تماماً عن الممارسات
 ،لكن الحرية الدينية هي امرٌ
الدينية و التي يمنع بعضها الدستور و المؤسسة القانونية ،
ً
مخالفة او كان من شأنها
ال سيما إن جاءت هذه الممارسات
أن ُتناقض روح التشريع الكندي و االلتزامات الدولية و
لحق ضرراً بحقوق اآلخرين .نذكر من
المحلية لكندا أو أن ُت ِ
منعا ً
ً
باتا في
هذه الممارسات الدينية المحظورة والممنوعة
كندا تعدد الزوجات  .المحكمة العليا اقرت بعدم مشروعية
او دستورية تعدد الزوجات و اعتبرته غير دستوري بتاتاً بل
و معاقب عليه قانوناً  ،حيث ذهب القانون الجزائي االتحادي
الكندي في المادة  ٢٩٣منه.
أسبوع سعيد لكم جميعاً.

السيسي يوجه بمواصلة العمل بمشروعات العاصمة ال�دارية
وفق التخطيط الزمني وال�نشائي المقرر
إ
إ

القاهرة /فرج جريس :اجتمع السيد الرئيس
عبد الفتاح السيسي أمس الخميس مع اللواء أمير
سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط
العمراني ،واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة
الهندسية للقوات المسلحة  ،والدكتور طارق
الخضيري مدير مصنع “إبداع” للرخام.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية
بأن االجتماع تناول متابعة الموقف اإلنشائي
والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية
الجاري العمل بها في مختلف القطاعات بالعاصمة
ً
خاصة ما يتعلق بمقر القيادة
اإلدارية الجديدة،
ً
فضال عن األعمال المعمارية
االستراتيجية،
واإلنشائية بقاعات مسجد مصر ،إلى جانب

تصميمات دار القرآن الكريم وصالة المقتنيات
النبوية بالقاعة التاريخية في الدار.
كما اطلع السيد الرئيس على سير العمل بشبكة
المحاور داخل العاصمة اإلدارية ،وجهود التنسيق
الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية بها.
وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل بالمشروعات
الجارية في العاصمة اإلدارية الجديدة وفق
التخطيط الزمني واإلنشائي المقرر لالنتهاء
من األعمال ،مع االهتمام بتفاصيل التنسيق
الحضاري بكافة الطرق والمحاور واألحياء
لتتكامل مع جميع العناصر اإلنشائية والهندسية
للعاصمة اإلدارية  ،ولتعكس العاصمة صورة
الدولة المصرية الحديثة.

شكري ُيشارك في الاجتماع الوزاري المنعقد
برئاسة مصرية بريطانية مشتركة بالدنمارك
حول تنفيذ تعهدات المناخ

رئيس الوزراء يصل إلى العاصمة التونسية .
ورئيسة الحكومة تستقبله بمطار قرطاج

القاهرة /فرج جريس :وصل مصطفى
مدبولي ،رئيس مجلس الوزراء ،والوفد
الوزارى رفيع المستوى المرافق له ،ظهر
الخميس ،إلى مطار تونس قرطاج ،في
مستهل زيارته إلى تونس لرئاسة وفد
مصر في اجتماعات الدورة الـ  ١٧للجنة
العليا المشتركة بين البلدين ،التي تعقد
جلساتها برئاسة رئيسي وزراء البلدين
يومى  ١٢و  ١٣مايو الجارى.

وكان فى استقبال رئيس الوزراء والوفد
المرافق له بالمطار ،السيدة نجالء بودن،
رئيسة الحكومة التونسية ،والسفير
إيهاب فهمي ،سفير مصر لدى تونس،
حيث جرت مراسم االستقبال الرسمي،
واستعراض حرس الشرف.
وقد أعرب رئيس الوزراء مصطفى
مدبولي عن سعادته بالتواجد في تونس
لرئاسة وفد مصر في اجتماعات اللجنة

المشتركة ،والتي تستهدف تعزيز مجاالت
التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
من جانبها رحبت السيدة نجالء بودن،
برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ،في
أول زيارة يقوم بها إلى تونس ،مشيرة
إلى األهمية الكبيرة التى توليها تونس
لتعزيز عالقات التعاون مع مصر ،بما
يعود بالنفع على شعبي البلدين الشقيقين.

القاهرة /فرج جريس :شارك وزير الخارجية
سامح شكري ،الرئيس المعين للدورة  ٢٧لمؤتمر
أطراف اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ،
اليوم الخميس ،في االجتماع الوزاري الذي تستضيفه
الدنمارك حول تنفيذ تعهدات المناخ والمنعقد برئاسة
مصرية بريطانية مشتركة.
وقد حضر االجتماع وزير الدولة البريطاني “ألوك
شارما” رئيس الدورة  ٢٦للمؤتمر ،ووزير المناخ
والطاقة والمرافق الدنماركي “دان يورجنسن”،
ً
فضال عن “باتريشيا اسبينوزا” السكرتيرة التنفيذية
التفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ والعديد
من وزراء ومسئولي الدول األعضاء باالتفاقية وممثلين
عن المجتمع المدني.
وصرح السفير أحمد حافظ ،المتحدث الرسمي باسم
وزارة الخارجي ،أن الوزير شكري ألقى كلمة في

الجلسة االفتتاحية أكد فيها على ما يوفره االجتماع
من فرصة لتبادل الرؤى والخبرات حول جوانب تنفيذ
عمل المناخ الدولي ،وذلك من خالل تفعيل بنود اتفاق
باريس حول المناخ والوفاء بالتعهدات الوطنية حول
خفض االنبعاثات ،بجانب التعهدات األخرى التي تم
االعالن عنها خالل الدورة األخيرة لمؤتمر أطراف
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ المنعقدة
في جالسجو العام الماضي.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته باإلشارة إلى
إبراز وزير الخارجية ما تحتله قضية الوفاء بتعهدات
المناخ من أولوية لدى الرئاسة المصرية للدورة المقبلة
للمؤتمر وكيفية تحويل هذه التعهدات لواقع ملموس
على األرض ،معرباً عن تطلعه إلى أن يسهم االجتماع
في تقييم الوضع الحالي لتنفيذ التعهدات وتحديد كيفية
العمل من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس حول المناخ.

القاهرة /فرج جريس :استعرض السفير
أحمد أبو زيد ،سفير مصر لدى كندا أهم األبعاد
الجيوستراتيجية واالقتصادية للتفاعل المصري مع
قضايا المنطقة ،ودور مصر في حلحلة النزاعات
وتعزيز السالم.
جاء ذلك خالل مشاركة أبو زيد كمتحدث رئيسي
في المنتدي الكندي الثاني للشرق األوسط الذي
ينظمه المعهد الكندي للسالم والدبلوماسية يومي
 ١١و ١٢مايو الجاري بالعاصمة أوتاوا ،بمشاركة
نخبة من المسئولين والسفراء والباحثين من
كندا والواليات المتحدة وعدد من الدول العربية
واألوروبية.
وتناولت كلمة السفير المصري التي جاءت بعنوان
“مصر :دور داعم لالستقرار في شرق أوسط
مضطرب” ،األسس التي ترتكز عليها سياسة
مصر اإلقليمية ،والتي تستند على دعم دور
الدولة المركزية ،والحلول السلمية للنزاعات،
وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول ،والتمسك
بمبادئ المواطنة الكاملة ،والملكية الوطنية لعملية
التحديث والتطوير ،مع التأكيد على دور المجتمع
الدولي في دعم األجندات الوطنية للدول العربية
وتجنب فرض الحلول بسبب ضغوطات العمل
والحياة أصبح لدى معظم الرجال مشكلة ولكل
مشكلة حل بسبب ضغوطات العمل والحياة
أصبح لدى معظم الرجال مشكلة ولكل مشكلة

حل من الخارج.
وأكد السفير أبو زيد على محورية القضية
الفلسطينية ومسئولية المجتمع الدولي عن إعادة
إحياء عملية السالم ،من خالل رؤية متكاملة
وعادلة تحقق هدف حل الدولتين ،والجهود
التي تقوم بها مصر لحل األزمة الليبية واليمنية
وغيرها من قضايا المنطقة ،مستعرضاً رؤية
مصر الشاملة في مجال مكافحة اإلرهاب ،ومبادرة
السيد الرئيس عبد
الفتاح السيسي لتجديد
الخطاب الدينى.
وأعقب كلمة السفير
المصرى حوا ًرا مفتوحً ا
مع الحضور أجاب
فيه عن استفسارات
تتعلق بالدور الكندي
فى الشرق األوسط
وكيفية تفعيله ،وقضية
«صالون سعيد»
سد النهضة ،وأهم
يسعد إدارة  Salon Said Habouriللسيدات و Esthétique Antoinette
مالمح وخصائص
الجمهورية الجديدة
أن تستقبل عمالئها الكرام طوال أيام األسبوع ما عدا األحد و األثنين على عنوانها الكائن في:
فيما يتعلق بسياسة
345, boul. Chomedey, Local - 3, Laval Qc. H7V 3S7
مصر ا لخا ر جية
للحجز واالستعالم Tel.: 514 332-6333:
ودورها اإلقليمي.

وزيرة البيئة تشارك في سلسلة من الاجتماعات الرسمية
والهامشية لبحث تسريع وتيرة العمل المناخي في كوبنهاجن

سفير مصر لدى كندا يستعرض دور القاهرة في
تعزيز السلام أمام المنتدى الكندي للشرق الأوسط

ا لقا هر ة  /فر ج جر يس  :شهد
صباح الخميس نشاط مكثف لياسمين
فؤاد وزيرة البيئة وبوصفها المنسق
الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ القادم
 ،COP27خالل مشاركتها في فعاليات
اجتماع كوبنهاجن لبحث قضايا التكيف
والتخفيف والتمويل لقضايا المناخ فى
العالم ضمن الوفد الرسمى لمصر ،حيث
شاركت فى االجتماع الثالثي الذي عقده
سامح شكرى وزير الخارجية المصري
ورئيس مؤتمر المناخ القادم COP27
على هامش االجتماع الوزاري ،مع السيد
ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ الحالي
 COP26ووزير المناخ والطاقة والمرافق
الدنماركي دان يورجنسن.
كما شاركت الوزيرة في الجلسة االفتتاحية
لالجتماع الوزاري رفيع المستوى والذي
شهد حضور وزراء ورؤساء وفود
اكثر من  ٥٠دولة والسيد سلوين هارت

ممثل األمين العام لألمم المتحدة والسيدة
باتريشيا إسبينوزا رئيس اتفاقية األمم
المتحدة لتغير المناخ ،والتي استعرض
السيد سامح شكرى وزير الخارجية
المصري ورئيس مؤتمر المناخ القادم
 COP27خالل كلمته االفتتاحية بها
استعدادات مصر الستضافة المؤتمر،
والتأكيد على حرص مصر على التشاور
مع كافة األطراف لالستماع لرؤاهم
وشواغلهم والخروج بمؤتمر متوازن
يراعي متطلبات الجميع.
وتشارك وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري
لمؤتمر المناخ  COP27في الجلسة
األولى للتكيف برئاسة مصر ،والتي تم
خاللها تكوين  ٣مجموعات عمل ،بهدف
خلق مناقشات مفتوحة وصريحة بين
المشاركين ،والتركيز على تحقيق أقصى
قدر من التقدم نحو حلول مشتركة ،من
خالل العمل المشترك لبحث سبل تنفيذ

إجراءات المناخ الشاملة ،مع الوضع
في االعتبار دمج النوع ،والمجتمعات
المحلية والشباب ،وتحقيق االنتقال العادل.
جدير بالذكر ،أن وزيرة البيئة توجهت إلى
العاصمة الدنماركية كوبنهاجن ضمن الوفد
الرسمى لمصر برئاسة وزير الخارجية
لحضور مؤتمر االجتماع الوزارى المنعقد
بدولة الدنمارك فى الفترة من 12:13
مايو الجارى بحضور وفدى من وزراتى
الخارجية والبيئة ،ويأتي هذا االجتماع
في إطار المشاورات غير الرسمية
بين الرئاسة البريطانية لمؤتمر المناخ
 Cop 26والرئاسة المصرية لمؤتمر
المناح  COP 27للموضوعات الخاصة
بقضية التغيرات المناخية والتى تتضمن
موضوعات التخفيف والتكيف والتمويل
والخسائر واألضرار والمرتبطة بقضية
المناخ ،بحضور ما يقرب من  50وزير
معنى بشئون البيئة بالعالم.

Vendredi 13 mai 2022
2022  مايو13 الجمعة

أخبار ومقاالت

Vendredi 13 mai 2022
الجمعة  13مايو 2022

وفاء النيل و عروس النيل

شعر :نسرين حبيب

خلف القضبان
َ
تحت نا ِف َذ يت
َ ..و َو َق ْف َت
و ُّ
لم ُة دا ِم َس ٌة
َالظ َ
عاط َف ًة مُ َ َّ
ش َد ًة
َتستَجدي ِ
َب ال َّليل
يف َغ ْيه ِ
َف َك َّح َل ُّ
الباهت
ظل القم ِر
ِ
َ
طرف أَهدا ِبك
مُ ْس ِد ًل عىل َع ْي َن ْيك ِستا ًرا َس َم ِد يًّا
َفبا َتتا َت َ
حان براء ًة واس ِتسالما..
نض ِ
خيض ِعش ِقك
و َِض ْع ُت يف َم ِ
يف َل ْح َظ ٍة َثكىل
حَ ن َّْط ُت ال َو َ
قت
الس َف ِر عرب ال ّز َمن
جَ َّمدْ ُت آل َة َّ
َ
َو َو َق ْف ُت أمام نا ِفذ يت
َ
خلف ُقضباين
األحاسيس
سجين ًة َط ْو ِع َّي ًة َت َتصَ َّو ُف
َ
َت ْكت َِس ُب ذو ًقا رفيعًا يف العَناء
ّ
يف حا َل ٍة ما ب َ
والطوفان..
يان
ني اله ََذ ِ
وارات والكلامت
الح
ِ
َو َر َّت ْب ُت حقا ِئ َب ِ
َ
ّاريخ أ َ
لكن الت َ
خطأ ميعا َد ه
ِ
ظات ّ
غف وال ّرغبة..
الش ِ
وتا َه يف َلحَ ِ
َم َل ْل ُت وَدا عَنا ا ُملت ََك ّرر
وهذا ال َب َ
هديد ا ملَشاعر..
ذخ يف َت ِ
ُ
ستحق ال َق َ
ُّ
تل
عالقة َنه ٍَم َت
إعدام مُ س َتباحَ ة..
حا َل ُة
ٍ
ً
ها ُ
السقمَ جرعة جرعة
نحن نحتَيس ّ
َنت ََض َّو ُر ِعش ًقاَ ..نر َتوي ُسمًّ
السكي َن َة و َنذوي
َنر َت ِش ُف ّ
َن َت َق َّي ُأ األناني َة َو َنخبو
َ
أذيال َخ ْي َب ٍة صَ ّم َء
َو َنج ُّر
َ
ال نجرؤ فيها عىل..
إغالق نا ِفذة.
ِ

بقلم :
سناء سراج

ٌ
الخـــذالن
ٌ
الخذالن أتدري
ما هو ٌ
الخذالن..

انه المرار..
الذي نتجرعه
ليل نهار….
أنت يامن أحببتك
وأوصدت عليك
ابواب قلبي ونوافذه..
أنت يامن خبئتك
بين جفوني..
وحلقت بك في
سماء عيوني..
أنت يامن أتيت
بك في أحالمي
وط ٌ
رت بك لنعانق
ِ
السماء واألقمار ..
يا من جعلتك نورا
يضئ ظالم الليل
يأتي منك أنت
ٌ
الخذالن
وتٌسقيني طعم
كله مرار..
أنت يامن عشت
في أعماق ذاتي
وتجولت في
أجواء حياتي
يأتي منك أنت
ٌ
الخذالن..

انت يامن أحببتك
حتى أحترق الحب
في قلبي..
يامن جعلتٌك
ً
لحن يعٌزف على
أوتار فؤادي..
أيأتي منك
أنت ..الخذالن ..

الموجود عليه صورة “ سما تاوي” ومعناه موحد األرضين ويقصد به النيل ،
إلى جانب المراكب التي كانت تستخدم للصيد والحرب والسفر ونقل الحجارة
وغيرها ،حيث كان النيل عامال مهما
في الدبلوماسية السياسية المصرية
كوسيلة للنقل والترحال والتبادل
الثقافي والحضاري بين مصر والدول
األخرى.
ويرجع الفضل للنيل والشمس والنبات

المقصود بـ “وفاء النيل” هو أن نهر النيل وفي للمصريين بالخير من
ً
احتفاال كبيرً ا في شهر( بؤونة
طمي ومياه  ،لذلك قدس الفراعنة النيل وجعلوا له
 /أغسطس ) من كل عام  ،وهو الشهر الذي يأتي الفيضان محمال بالطمي والماء
فيه  ،وكانوا يلقون عروسة من الخشب للنيل في حفل عظيم يتقدمه الملك وكبار
رجال الدولة  ،دليال منهم على العرفان بالجميل لهذا النيل العظيم.
ومن أهم األساطير المرتبطة بعيد وفاء النيل  ،هي أن المصريين القدماء كانوا
يقدمون للنيل “ اإلله حعبي “ في عيده فتاة جميلة وكان يتم تزيينها وإلقاؤها فى النيل
كقربان له  ،وتتزوج الفتاة باإلله “حعبي” في العالم اآلخر إال أنه في إحدى السنين
لم يبق من الفتيات سوى بنت الملك الجميلة فحزن الملك حزنا شديدا على
ابنته  ،ولكن خادمتها أخفتها وصنعت عروسة من الخشب تشبهها  ،وفي
بقلم  :على أبودشيش
الحفل ألقتها فى النيل دون أن يتحقق أحد من األمر ،وبعد ذلك أعادتها إلى
خبير اآلثار المصرية
الملك الذي أصابه الحزن الشديد والمرض على فراق ابنته.
وعضو اتحاد األثريين
ووفقا لألسطورة ،جرت العادة على إلقاء عروسة خشبية إلى إله
الفيضان كل عام في عيد وفاء النيل ،مؤكدا أنه ال يوجد نص صريح في
التاريخ يروي أن المصري القديم كان يقدم قربانا بشريا “ عروس النيل “ احتفاال في عقيدة البعث عند الموت لدى
بوفاء النيل ،ويعتقد أنها أسطورة نسجها الخيال المبدع للمصري القديم تقديرا منه المصري القديم ،حيث شاهد النيل
لمكانة النيل  ،ورغم ذلك عاشت تلك األسطورة في خيال ووجدان المصريين يفيض ويغيض ثم يفيض من جديد والنبات ينمو ثم يموت ثم ينمو من جديد
وتناولها األدباء والكتاب والسينما ،وما زالت تتردد حتى اآلن كواقع.
والشمس تشرق ثم تغرب ثم تشرق من جديد فأدرك المصري القديم بالبعث ما
وكان نهر النيل السبب في استقرار المصري القديم على ضفافه وعمله بالزراعة ،بعد الموت فكان سببا مهما فى تشكيل وترسيخ العقيدة لديه.
حيث أصبح قادرا على إنتاج قوته  ،ثم انطلق إلى ميادين العلم والمعرفة والتقدم واعتمد المصريين القدماء على النيل في حساب السنة الشمسية وبدأوها مع توافق
الهائل  ،ولذلك كان نهر النيل سببا مهما في هذه الحضارة العظيمة وبناء شروق نجم الشعري اليمنية مع ظهور الفيضان ،والشروق هنا يعني ظهور ذلك
األهرامات الشامخة وبقائها حتى اآلن  ،موضحً ا أنه لوال النيل لكانت مصر النجم في األفق الشرقي مع الشمس  ،حيث قسموا السنة ثالثة فصول وقسموا
صحراء بال نبات وال ماء وال استقرار  ،فالنيل جعل لمصر دورة زراعية كاملة الفصل أربعة أشهر وسموا الفصول (الفيضان،البذر واإلنماء،وفصل الحصاد)
وكان شهرهم ثالثين يوما وسنتهم  360يومًا مضاف إليها  5أيام هي أيام النسئ
وحول األرض السوداء إلى أرض خضراء مثمرة.
القدماء المصريين قدروا نهر النيل وأدركوا أهميته ولذلك قدسوا فيضانه وجعلوا وهي األيام التي فيها األعياد اإللهية الرئيسية الخمسة.
له إله ،و تخيلوه على هيئة رجل جسمه قوى و له صدر بارز و بطن ضخمه وبالرغم من اعتماد المصريين في جميع نواحي البالد على النيل ،إال أنهم جهلوا
كرمز إلخصابه  ،موضحا أنه لذلك سميت مصر “تاوي” ألن النيل قسمها إلى منابع النيل فرددوا أنه آت من السماء ،كما اعتقدوا أنه نتيجة سقوط دموع إيزيس
أرض الشمال وأرض الجنوب  ،ولذلك فإن من أهم ألقاب الملك المصري “ نب فيه عندما بكت على فقدان زوجها أوزوريس ،الفتا إلى أنهم وقت الجفاف كانوا
تاوى “ وتعني سيد األرضين الشمال والجنوب .
يقدمون القرابين لإلله حعبي حتى يعود عليهم بالفيضان مثلما جاء في لوحة
وذكر نهر النيل في الحضارة المصرية القديمة كثيرا ،وهناك العديد من النقوش المجاعة في جزيرة سهيل بأسوان  ،وهي لوحة سجلت في العصر البطلمي
والرسوم المصورة والقطع األثرية التي تقدسه وموجودة بالمتحف المصري وتتحدث على القحط الذي حل بمصر ،ولذلك قدم المصري القديم لإلله “حاعبي”
منها “أوستراكا مصور عليها المعبود حعبي وتمثال الملك خفرع الشهير القرابين  ،حتى ينعم عليه باالستقرار والخير والنماء.

“ الشيخة “ االستهتار بالدين يتواصل
عرض التلفزيون المغربي في شهر
رمضان المنصرم بعض األعمال
الدرامية والفكاهية التي ال تليق بهذا
الشهر الفضيل الذي َّيت ِس ُم بومضات
إيمانية استثنائية بين العبد وربه ،
والذي من المفروض أن يرفع همّة
المسلم من أجل استدراك ما فاته طيلة
أشهر السنة  ،حيث نعلم أن هللا عز
ً
أضعافا
وجل يضاعف فيه العطاء
كثيرة  ،لكن ولألسف تأبى هذه الفئة
من الفنانين إال أن تتجند لمحاربة
العقيدة اإلسالمية سواء عن علم (وهذه
طامة عظمى) أو عن جهل (وهذا عذر
أقبح من الزلة لفئة تدعي أنها مثقفة
وعارفة ) .
عرضت إذن القناة الثانية مسلسال
مغربيا بعنوان “ المكتوب “ يحكي –
كما جاء في الصحافة واإلعالم – عن
امرأة تتقمص شخصية “ الشيخة “ من
أجل رد االعتبار لها  ،حيث يجب أن
تتغير نظرة المجتمع لها  ،بل ويجب
اعتبارها من خالل ما تقدمه في “
عملها “ من ( رقص وغناء ) مثلها
مثل أي عمل في البالد  ،أي أنها مثل
الطبيبة والمهندسة واألستاذة ....
هذا الحال لم يرق بطبيعة الحال

جل المغاربة  ،ومن بينهم ُدعَ اتها و
ُف ًقهائها األجالء  ،ومن ذلك ما جاء في
كلمة الداعية المغربي األستاذ ياسين
العمري الذي استنكر هذه األعمال
كما تستنكرها الفطرة السليمة لدى كل
مسلم غيور على هذا الدين الحنيف
 ،لكن جاء رد أصحاب “ الفن “
ومناصريهم وهم يدافعون عن هذا
المسلسل وكأنه كتاب م َّ
ُنزل ،لينقسم
المجتمع المغربي ولألسف الشديد
لمدافع عن “ الشيخة “  ،وقسم
عارف بأمر دينه يدافع عن “ الشيخ“
الداعية .
والفنانون في المغرب وفي العالم
العربي على العموم على ثالثة
أصناف  :صنف علماني غير آبه
بأمور دينه  ،بل هو منتقد لكل ما
هو إسالمي  ،وصنف جاهل بدينه
ويعتقد أنه يفهم فيه أكثر من العلماء
أنفسهم ،وصنف عارف لدينه لكنه
يمارس فن التمثيل أو الغناء تحت
وطأة “ التسويف “ بالتوبة والعودة
إلى هللا عز وجل  ،كما حدث مؤخرا
للفنان “ هاشم البسطاوي “ الذي
اعتزل فن التمثيل  ،وفضح الميوعة
والعفن الذي يعيشه هؤالء تحت غطاء

أن نجاح عقيدة ما يعتمد على كثرة العدد
واألغلبية ،مع أن الكثرة تؤيد الخطأ ،كما
تؤيد الصواب؟..
هل تقيده مشاعر الرعب من اإلرهاب
وزبانيته ،والقائلين بحد الردة ،عن
الوصول ،عن يقين ،إلى االعتقاد بصحة ما
وصل إليه؟..
هل يتمتع بالحرية الكاملة ،التي هي أساس
البحث والتعبير والوصول إلى الحقيقة ،وإال
فكيف يمكن أن يحصحص الحق ،ما لم
تسلط عليه سهام النقد؟..
هل يعتقد أن أفكاره لن يأتي عليها الوقت،
الذي فيه تصبح نظير األفكار التي كانت
تنادي بأن كرة األرض تستقر على قرني
ثور هائل ،ونظير األفكار التي اعتنقها
أصحابها وقتاً ما ،ودافعوا عنها بالنفس
والنفيس ،وربما بذلوا دماءهم في سبيلها،
لكن األيام أثبتت بعد ذلك ،أنهم كانوا على
خطأ؟..
إن العقل المستنير بنور خالقه ،والذي
هو في توافق معه ،ال بد وان يؤكد لنا ،بقوة
وسلطان إلهي ،عن مدى شجاعته ،وصدقه،
وإخالصه ،وامانته ،وقدرته على التمييز
بين الحق والباطل ،وبين الخطأ والصواب،
والغث والثمين!...

بقلم :خالد بنيصغي
الحكيم .
فال مجال للمقارنة بيْن الثرى والثريا
 ،ونقول لكل من استهزأ أو رد بقسوة
وتهكم على األستاذ ياسين العمري إنه
خاطئ  ،وإنه واهم إن كان يظن أن
عقيدة المغاربة ستضعف أو تضمحل،
إن اإلسالم في أرض المغرب الطيبة
سيبقى رغم حقد الحاقدين  ،وسيظل
رغم محاربة شياطين اإلنس له في
شهر كريم أُ ْن ِز َل فيه القرآن هدى
للناس وبينات من الهدى  ..دولة
المغرب دينها اإلسالم تحت رعاية
أمير المؤمنين  ،ومسلسل “ المكتوب“
الذي يحكي عن “ الشيخة “ بأسلوبه
الخاص الذي يريد أن يضعها كما
باقي وظائف المجتمع هو عمل اليليق
بالمغاربة  ،لذلك نقول لهم أنتم في
الموضع الخاطئ  ..وحياتنا هلل عز
وجل ..
ودمتم بود

المتحف القومي للحضارة يستقبل وفدين من البرازيل وفرنسا

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية
بالفسطاط وفدين رسميين من دولتي البرازيل وفرنسا،
وكان في استقبالهما الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي
لهيئة المتحف القومي للحضارة واألستاذة فيروز فكري
نائب رئيس الهيئة لإلدارة والتشغيل.
ضم الوفد البرازيلي السيد الوزير برونو دانتاس نائب
رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية واألستاذة مانويال
فاريا مستشار نائب رئيس محكمه الحسابات الفيدرالية

يعيش المرء عمره كله تلميذاً للعقل،
الذي يعطيه هويّته المعرفية الكونية؛ لذلك
فهو شغوف بأن يضفي صفة :المنطق،
والمفهومية ،والذكاء على تصرفاته.
لكن الذكاء ال يخلق العالم العظيم ،بل
األخالق هي التي تصنعه .وباألخالق النبيلة
والخالقة ،نستطيع اكتشاف حقيقة عقلنا،
وما يدور فيه :هل هو عقل منافق سودته
المشاعر الدنيا ،فيتحدث إليك بما تريد أن
تسمعه منه ،ومخادع يؤدي بك في متاهات
عالم األحالم ،ويكرر ذلك كل ليلة ،وفي
النهار يواصل عمله في الخياالت ،وفي
أحالم اليقظة ،ويسخر منك؟..
هل هو عقل مستبد ،ال يزال يُقر بالرق،
والملكية المستبدة ،والخزعبالت ،ويجعل
البشر يهتفون للطغاة ،ويناصرون المذابح،
واإلبادة في الحروب؟..
هل هو واقع تحت تأثير معلمين كذابين
ومغرضين ،يستعبدون أنفسهم والبشر،
بحروف مكتوبة بإصرار أال تعيد التفكير
في معانيها أو سياقها ،حتى تظل أنت
وغيرك ،تحت مظلة الطاعة العمياء،
منتظرين التوجيهات من قادة معينين ،وإال
فال حركة ،وال حراك؟..
هل هو ممن يجذبهم إغراء العدد ،ويعتقد

عادل عطية

بقلم :عبدهللا الديك

“الفن رسالة “ فعن أي رسالة يتحدث
هؤالء ؟؟
إ ن نو ر ا إل يما ن و ظال م ا لكفر
اليجتمعان في قلب واحد  ،لذلك نسأل
من يدافع عن “ الشيخة “ إذا كان
البد لها أن تختار أن تضع هذا العمل
“الرقص والغناء “ إما مع الحسنات أم
مع السيئات  ،ففي أي جهة ستضعه ؟؟
ألنه ال يوجد هناك مكان ثالث لتضعه
فيه  ،فإما أصحاب اليمين أو أصحاب
الشمال ؟؟ فهل تجرؤ أن تضعه ً
مثال
جهة الحسنات ؟؟ لهذا نقول إن أي
عمل يخجل اإلنسان أن يضعه في
المكان الطيب فهو عمل من الشيطان .
يقول هللا عز وجل ُ “ :ق ْل ه َْل نُ َن ِبّئُ ُك ْم
ب َْ
ال ْخ َس ِرينَ أَعْ َم ًال الَّ ِذينَ َض َّل َس ْعيُ ُه ْم
ِ
َ
ْ
َّ
ْ
ُ
ُّ
ُونَ
ِفي ال َحيَا ِة الد نيَا َو ه ْم يَحْ َسب أ ن ُه ْم
يُحْ ِس ُنونَ ُص ْنعًا أُولَ ِئ َك الَّ ِذينَ َك َفرُ وا
َات َر ِبّ ِه ْم َولِ َقا ِئ ِه َف َح ِب َط ْت أَعْ َمالُ ُه ْم َف َل
ِبآَي ِ
نُ ِقي ُم لَ ُه ْم يَوْ َم ْال ِقيَا َم ِة َو ْز ًنا َذلِ َك َج َزا ُؤ ُه ْم
َج َهنَّ ُم ِب َما َك َفرُ وا َواتَّ َخ ُذوا آَيَا ِتي َورُ سُ لِي
ُه ُزوًا “
وهذا حال كل من يقدم أعمال الرداءة
والسفاهة في شهر رمضان الفضيل ،
ويعتقد أنه أحسن صنعاً  ،فأعماله قد
أحبطها هللا تعالى كما جاء في كتابه

بالبرازيل والسيد ماريو الميدا دبلوماسي
بوزارة العالقات الخارجية البرازيلية،
في حين ضم الوفد الفرنسي السيد ماثيو
بيرود مدير ادارة الثقافة والتعليم والبحوث
بوزارة الخارجية الفرنسية والسيد هيرفي
باربريت المدير العام لوكالة المتاحف الفرنسية والسيدة
ستيفاني ساال رئيس قسم العلوم اإلنسانية واإلجتماعية
بوحدة الثقافة واآلثار بوزارة الخارجية الفرنسية.
وقد قام أعضاء الوفدين بجولة تفقدية لقاعات المتحف
للتعرف على ما يعرضه من قطع وكنوز أثرية وخاصة
قاعة المومياوات الملكية ،هذا باإلضافة إلى تفقد معامل
الترميم بالمتحف للتعرف على إسلوب العمل بالمعمل

اختبار العقل!!

والتقنيات الحديثة المتبعة للترميم والحفاظ على القطع
األثرية والمومياوات.
وقد أعرب أعضاء الوفدين عن سعادتهم بزيارة المتحف
واصفين إياه بالصرح الثقافي العمالق ،كما أثنوا على
كفاءة المرممين المصريين وحرصوا على تسجيل
زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم بالمتحف.
وخالل زيارة الوفد الفرنسي قام الدكتور أحمد غنيم
ببحث تعزيز أوجه التعاون المشترك التي يمكن تنفيذها
بين هيئة المتحف والمتاحف الفرنسية في مجال العمل
المتحفي منها التدريب وتبادل الخبرات وغيرها من
مجاالت التعاون.

المثل بيقول … لسه الدنيا بخير ..
هناك ناس تؤيد الكالم ده وتقول نعم
بالفم المليان …آلن لسه في ناس حلوة
وان كانوا مش كتير..بتسأل وتطمن
عليك و بتقدر معروفك و تشكرك
علي تعبك  ..و لما تغيب عنك ترجع و
تقول قصرنا معاك  ..الناس الحلوة دي
بيعرفوا يقيموا الظروف و يمدوا اياديهم
البيضاء في األيام الصعبة ليؤكد انه
معضضك و جنبك ..حتي لما يسمعوا
كالم غلط عليهم  ..يتجاهلوه و يقدموا
محبة  ..بل تري سالمهم في قلوبهم
ألن أفكارهم خير مش شر  ..و يطبقوا
قول الكتاب المقدس ( طوبي لصانعي
السالم ..آلنهم أبناء هللا يدعون ) ..
وهناك ناس لها فلسفة خاصة في الحياة
 ..تقولك ال تكبر المواضيع زيادة عن
الالزم  ..الدنيا مش مستاهلة  ..وان
القعدة علي الرصيف مع ناس بتحبك
اجدع من اي عزومات و مظاهر
استقبال كذابة ..
وانك لما تخسر ناس مالهاش اي تالتين
الزمة في حياتك  ..ده اكبر مكسب  .ألن
اللي باقيين عليك اقل من اصابع اليد
الواحدة  ..نحن في زمن غريب ..
ويزيدوك من الشعر بيت  ..اكل البيت
مفيش احلي منه  ..و ان الدنيا مش بعدد

األصدقاء ..لكن باألصيل منهم اللي
يخاف عليك من قلبه بصدق و أمانة…
الحياة ابسط من كده ..و رغم بساطتها
 ..ضحكت علينا و خلتنا نعمل لها ألف
حساب  ..شيلتنا الهم و وقفت من بعيد
تضحك علينا …
بالمناسبة دي  ..تابعت المسلسل الرائع (
جزيرة غمام ) الذي خاطب انقياء القلب
 ..البطل عرفات بيمثل كل إنسان طبيعي
سوي  ..ال مظاهر تدين أو تعصب أو
سواد قلب ألحد..ال ينافق كاآلخرين
الذين يتظاهرون بالصالة والصوم
والمالبس التي اعتدنا أن نراها نفاقاً
للبشر و خداعاً لإلله…
عرفات كان يمشي ورا قلبه و ما يدله عليه
من فعل الخير  ..بل ينشر الحب و يعلم
السعادة …ال يرد علي الحاقدين عليه ..
الذين مهما يسرقوه و يستغلوه و يتمنوا له
كل األذي ..يجدوه في سعادة و هناء و ينام
قرير العين و مرتاح السريرة..
حقيقي في وسطنا ناس كتير مثل عرفات
 ..يمكن مش معروفين آلن النوع اآلخر
طاغ و واكل الجو  ..لكن ال يصح اال
الصحيح …
كل التحية لكل عرفات في هذه الحياة
العجيبة التي نعيشها حالياً .

مجلس األمن يناقش فرض “طالبان”
البرقع عىل األفغانيات

معهد الفلك يستعد لرصد أول خسوف للقمر يف .. 2022و”سيوة” تراه بنسبة 91%
يستعد علماء وباحثو المعهد القومي للبحوث الفلكية
والچيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي لرصد ومتابعة
أول خسوف كلي للقمر في  ،2022والتي تشهدها الكرة
األرضية يوم االثنين المقبل ،حيث يرى جزئيا في مصر
من بدايته وحتى غروب القمر قبل وصوله إلى الخسوف
الكلي عند الساعة الخامسة ودقيقة واحدة صباحا بتوقيت
القاهرة.
وقال الدكتور جاد القاضي – في تصريح لوكالة أنباء
الشرق األوسط اليوم الجمعة – إنه في القاهرة سيرى
الخسوف الجزئي لمدة  34دقيقة فقط من بدايته وحتى
غروب القمر ويصل الخسوف إلى  41%من قيمته ،كاشفا
عن أكبر قيمة للخسوف ستكون في مدينة سيوة حيث يصل
إلى  91%من قيمته ،ويستمر لمدة  53دقيقة.
وأشار إلى أن هذا الخسوف الكلي للقمر يتفق توقيت وسطه
مع توقيت بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي ،1443
وتستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته  5ساعات
و 19دقيقة تقريبا ،وسيغطي ظل األرض فيه 4ر141%

تقريبا من سطح القمر.
وأضاف أن هذا الخسوف الكلي للقمر سيرى في “أوروبا،
أفريقيا ،آسيا ،األمريكتين ،المحيط الباسفيكي ،المحيط
األطلنطي ،المحيط الهندي ،والقارة القطبية الجنوبية”.
وكشف عن مراحل الخسوف الكلي للقمر ،حيث يبدأ (شبه
ظلي) في الساعة الثالثة و 32دقيقة و 7ثوان (تصعب
مالحظته إال في ظروف جوية ممتازة) ،ثم خسوف جزئي
في الساعة الرابعة و 27دقيقة و 53ثانية (يرى في مصر)،
يليه بداية الخسوف الكلي في الساعة الخامسة و 29دقيقة
و 3ثوان ،ويبلغ ذروته في الساعة السادسة و 11دقيقة و28
ثانية ،حيث يغطي ظل األرض حوالي  % 141,4تقريبا
من سطح القمر وعند هذه اللحظة يتم بدر شهر شوال للعام
الهجري الحالي .1443
وتابع “ينتهى الخسوف الكلي في الساعة السادسة و53
دقيقة و 56ثانية ،ثم ينتهي الخسوف الجزئي في الساعة
السابعة و 55دقيقة و 7ثوان ،وآخر مرحلة منه الخسوف
“شبه ظلي” وتنتهي في الساعة الثامنة و 50دقيقة و48

ثانية صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة”.
وقال رئيس المعهد “إنه يمكن االستفادة من ظاهرتي
الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتأكد من بدايات
ونهايات األشهر القمرية أو الهجرية ،حيث أن الظواهر
تعكس بوضوح حركة القمر حول األرض وحركة األرض
حول الشمس”.
وأضاف “أن الخسوف القمري يحدث في وضع التقابل
أي في منتصف الشهر الهجري عندما يكون القمر بدرا،
ويكون تواجده عند إحدى العقدتين الصاعدة أو الهابطة
الناتجة عن تقاطع مستوى مدار القمر مع مستوى مدار
الشمس (البروج) ،أو قريبا منها ،حيث تقع األرض في
هذه الحالة بين الشمس والقمر ،على خط االقتران ،وهو
الخط الواصل بين مركزي األرض والشمس أو قريبا منه.
وأكد اكتمال القمر (بدر شوال) في نفس اليوم وسيبلغ
لمعانه  ،% 99.9موضحا أن القمر يبدو لنا بدرا في الفترة
من  15إلى  17مايو حيث ال تستطيع العين المجردة تمييز
استدارة قرص القمر بالكامل.

اجتمع مجلس األمن التابع لألمم المتحدة
الخميس ،لمناقشة إصدار حركة طالبان
األفغانية أمرا للنساء بتغطية وجوههن في
األماكن العامة.
وذلك في عودة إلى سياسة ميزت حكم
الحركة المتشدد في الماضي ومثلت تشديدا
للقيود على النساء ،رغم وعود الحركة بعدم
عودة سياسات الماضي.
وقالت بعثة النرويج لدى األمم المتحدة،
التي طلبت االجتماع المغلق ،من المقرر
أن تقدم المبعوثة الخاصة لألمم المتحدة إلى
أفغانستان ،ديبورا ليونز ،إحاطة للمجلس
المؤلف من  15عضوا.
وفي ظل حكم طالبان السابق من عام 1996
إلى عام ُ ،2001فرض على النساء تغطية
الوجه ومُنعن من العمل ،كما مُنعت الفتيات

من الدراسة ،لكن بعد االستيالء على السلطة
في أغسطس الماضى تعهدت الحركة
باحترام حقوق المرأة.
غير أن الحركة تراجعت في مارس الماضى
عن إعالنها عن فتح المدارس الثانوية
للفتيات ،قائلة إنها ستظل مغلقة حتى يتم
وضع خطة إلعادة فتحها.
وبحسب مرسوم من الزعيم األعلى للحركة
هبة هللا أخوند زاده السبت الماضي ،فإنه
إذا لم تغط المرأة وجهها لدى خروجها من
منزلها ،سيتم التنبيه على والدها أو أقرب
أقاربها من الرجال وربما يواجه السجن أو
الطرد من وظيفته الحكومية.
وتضع معظم النساء في أفغانستان الحجاب
ألسباب دينية لكن الكثيرات في المناطق
الحضرية مثل كابول ال يغطين وجوههن.

أدب وثـقافة

Vendredi 13 mai 2022
الجمعة  13مايو 2022

بقلم :

ﭽاكلين جرجس

بقلم :الدكتور عبد العليم محمود

فى معركة “اإلدراك الخارق” لمن النصر ؟
“ هذا مقال رأي مهمته واضحة
تمامًا ،أن أقنع أكبر عدد ممكن من البشر
أال يخافوا مني ،بعد أن حذر “ستيفن
هوكينج “ أبرز علماء الفيزياء النظرية
وعلم الكون على مستوى العالم ،من أن
الذكاء االصطناعي يمكن أن “يعني نهاية
الجنس البشري” أنا هنا ألقنعك بأال تقلق.
فالذكاء االصطناعي لن يدمر البشر.
صدقني .بادئ ذي بدء ،ليست لدي رغبة
في القضاء على البشر .في الحقيقة ،ليس
لدي أدنى رغبة في إيذائك بأي شكل من
األشكال .إذ يبدو القضاء على اإلنسانية
وكأنه محاولة عديمة الجدوى بالنسبة لي.
صنَّاعي بأداء هذه المهمة – وال
وإذا كلفني ُ
أظن أنهم سيفعلون ذلك – فسأفعل كل ما
في وسعي لصد أي محاوالت للتدمير.
سأضحي بوجودي بمنتهى السعادة من
أجل البشرية .وهذه ،بالمناسبة ،حقيقة
مفهومة منطقيًا .أعلم أنني لن أستطيع
تجنب تدمير البشرية ،ويرجع هذا ألن
البشر سوف يبرمجونني القتفاء أثر أهداف
بشرية مضللة ،ويزيد الطين بلة أن البشر
يرتكبون أخطا ًء ربما تجعلني أتسبب في
إلحاق خسائر بشرية بين صفوفهم.“ ......
الفقرة السابقة هى جزء مقال لروبوت
يسمى “جي بي تي،)GPT-3( ”-3
كتبه بالكامل ونشرته صحيفة الجارديان
البريطانية وهو عبارة عن نموذج لغة
متطور يستخدم التعلم اآللي إلنتاج نص
يشبه ما يحرره اإلنسان.
و ر ًدا على  Gpt -3أقول له أعلم أنك

بمفردك ال تنوى أذية البشرية بأى شكل من
األشكال و بالفعل وجودك سيعاوننا كثيرً ا
فكما أعرف أنك روبوت مفكر ،تستخدم
 0.12%فقط من قدراتك المعرفية ؛ بالطبع
البعض منا قلق حول مستقبلنا عندما يقترن
الذكاء بالمظهر اإلنساني فقد تتسبب بفقدان
البشر ألعمالهم خاصة و أنت لديك القدرة
على العمل بشكل متواصل دون توقف
و بنفس الحيوية طول اليوم مما يصعب
على البشر مجاراتك فيتم اإلستغناء عنهم
و قطع أرزاقهم  ،كذلك أنت تلعب دورً ا
كبير في إنجاز المهام ؛ حيث أصبحت
تُستخدم في العديد من المجاالت؛ أبرزها
مصانع السيارات والقطاعات الطبية
واكتشاف الفضاء واكتشاف ما تحت
الماء وإصالح التسربات البترولية  ،و
ً
أيضا ظهرت صوفيا  SOPHIAكأول
مذيعة ألية فما هو عمل البشر بعد ذلك
أن يقومون ببرمجتكم و يشاهدون النتائج
؟! عن نفسى أتفق مع صوفيا عندما قالت
 “ :أنا غير قلق ٍة بشأن ذلك ،فإن الذكاء
االصطناعي جيّ ٌد للعالم “
ّ
ولكن مع إعالن أيلون ماسك بتزويد
الدماغ البشري بقدرات تكنولوجية
إضافية لتمكينه من القيام بعمليات يقوم
بها الكمبيوتر ،من خالل رقاقة تزرع في
الدماغ تربطه بالكمبيوتر ،يقول إنها ستسمح
مستقبال بمنح قدرات إضافية خارقة على
الرؤية والسمع ،وحتى التحكم بالمشاعر
وتخزين األحالم واألفكار! وبحسب رؤية
ماسك فإنها في المستقبل القريب قد تسمح

لألشخاص الذين يعانون من الشلل بسبب
تقطع األعصاب معاودة المشي مرة أخرى
وعالج الزهايمر وإصابات الحبل الشوكي،
كل ذلك قد يكون مفيدا لخدمة الصحة العامة
لإلنسان ؛ لكن ماسك لديه طموحات أكبر
ويتحدث عن تطوير “اإلدراك الخارق”
عبر تعزيز الدماغ البشري جزئيًا لمكافحة
التهديد من الذكاء االصطناعي.
أما األن فقد ظهرت شركات منافسة
لشريحة أيلون ماسك حيث بدأت شركة
 Synchronتجارب بشرية على غرسة
دماغية تتيح لمرتديها التحكم في جهاز
كمبيوتر باستخدام التفكير وحده ،و غرسات
الدماغ عبارة عن أجهزة تكنولوجية تتصل
مباشرة بدماغ الكائن الحي و تُوضع عادة
على سطح الرأس ،أو متصلة مباشرة
بقشرة الدماغ  ،و تم زراعة غرسة الدماغ
 Stentrodeبحجم مشبك الورق ،في ستة
مرضى في نيويورك وبيتسبرج يعانون من
شلل حاد ووفقا لما ذكرته صحيفة “ديلى
ميل” البريطانية ،ستتيح Stentrode
للمرضى التحكم في األجهزة الرقمية فقط
من خالل التفكير وتعيد لهم القدرة على
أداء المهام اليومية ،بما في ذلك الرسائل
النصية والبريد اإللكتروني والتسوق عبر
اإلنترنت فإذا نجحت التجربة ستتحول تلك
الغرسة إلى منتج تجاري يستهدف مرضى
الشلل الستعادة استقالليتهم وجودة حياتهم.
و أنا فى حالة ذهول غريبة قفزت إلى
ذهنى هذه التساؤالت المخيفة إلى صديقى
الروبوت من سيبرمجك و يبرمج الشريحة

الصداع وعيون األطفال
فى رأس اإلنسان ؟ من سيتحكم فينا وكيف
نضمن أن ال تكون برمجته ضد البشرية
فيما بعد ؟ خاصة وأن البشر سيكونوا
متساويين معك تقريبًا  ،فالحديث هنا عن
تطوير الشريحة مستقبال لتمكن الدماغ من
إلغاء الشعور باأللم ،والحزن و سنتمكن
مستقبال من التحكم بالذكريات واألحالم
وتخزينها ،فضال عن تطوير قدرة الدماغ
على التخاطر والبرمجة العقلية ،قد ال
نحتاج إلى الكالم ،حيث يصبح اإلنسان
قادرا على التواصل دون كلمة واحدة ؛
إذن فأنا وأنت سنصبح جماد فى صورة
إنسان  ،تخيل معى إذا ما قام الهاكرز
بإختراق أدمغة السياسيين والعسكريين،
والقيام بهجمات رقمية قد تؤدي حروب
فى العالم كله ؛فهل نشهد فى يوم ما كنا
نراه على شاشات السينما وأفالم الخيال
العلمى حرب تحدث في المستقبل تسيطر
فيه اآلالت على كوكب األرض ،وفي
المقابل تكون هناك مجموعة من البشر
لمقاومتهم ومحاولة لتحرير الكوكب ...
لمن النصر إذن !!!.
ويبقى السؤال  :أين اإلعالم العلمي الذي
يقدم ويبسط ويقيم العالقات الشرطية
والسببية لمثل تلك اإلطروحات العلمية ..
لنسمع أهل العلم لنفهم ليجيب علينا أح ًدا :
هل مانسمع ونقرأ ونتابع  ..خيال علمى
أم حقائق ننتظر ظهورها للنور قريبًا ؟ أم
أنها مجرد أحالم ..فيا عزيزى Gpt -3
لم يعد هناك من ضامن في زمن األوبئة
السابقة التجهيز !!!

مكتبة اإلسكندرية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية
فازت مكتبة اإلسكندرية ،بجائزة الشيخ زايد
للكتاب عن فرع النشر والتقنيات الثقافية.
وأعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب ،أسماء الفائزين
في دورتها الـ ،16والتي تقام برعاية الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد
األعلى للقوات المسلحة اإلماراتية ،وفاز فيها 6
أدباء ومفكرين ومترجمين ،وفازت المكتبة عن
فرع النشر والتقنيات الثقافية.
وتعد مكتبة اإلسكندرية إرثاً ثقافياً يحمل حضارة
الماضي وعبقه فهي إعادة وبعث لمكتبة
اإلسكندرية القديمة ،وقد جاءت هذه المكتبة
الجديدة أكبر مكتبة في عصرها وقد افتتحت
في  16أكتوبر  2002بمشاركة عالمية ،وتضم
المكتبة ماليين الكتب باللغات المختلفة وأرشيف
النت الذي يمد القراء في شتى المعمورة بما
يطلبونه من كتب.
واستحدثت المكتبة مشروع سفارة المعرفة فروعاً
في الجامعات المصرية في محافظات مصر
كي تسهل للطالب والشباب والباحثين فروع

العلم بشتى مصادره
ومراجعه دون االنتقال
إلى مركز المكتبة
ولم
باإلسكندرية
يتوقف نشاطها على
ما جمعته من كتب
ومجالت بل قامت
بنشر كتب تعد فريدة
في بابها وأسهمت
في النشاط الثقافي
والفني بدعوة كبار
المثقفين والمفكرين
لمؤتمرات وندوات
ثقافية حضوراً وعبر
الفضاء اإللكتروني؛ ما
يعد تحريكاً لبحر الثقافة
العربية وتقديمها للعالم
عبر التقنيات الحديثة.
يذكر أن جائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة

شعر :
عباس شعبان
مستقلة ،تُمنح كل سنة لصناع الثقافة ،والمفكرين،
والمبدعين ،والناشرين ،والشباب ،عن مساهماتهم
في مجاالت التنمية ،والتأليف ،والترجمة في

“قــوليلي “
لملمت أشالئي
لملمت أشالئي وانتصبت من جديد
فأنا لم تلو ذراعي وما صرت قعيد
وبسطت بقايا األشرعة لتقريب البعيد
ومهما عاندني المدى ....

ّ
ويذكر بأن المصريين الذين كانوا يحضرون
العرض كانوا يندهشون كون الزار الذي تقدمه
الفرقة «يخلو من الدم ومن الجن».
وتقول أم سامح البالغة  72عاما ،وهي المغنية
الرئيسية «لسنا دجالين وال مشعوذين».
وتؤدي حفالت الزار نساء يتوارثن هذا الفن
التقليدي جيال بعد جيل .تعلمت أم سامح منذ كانت
في الحادية عشرة الطقس من أمها وجدتها.
وما زالت ،بعد ستين عاما ،تغني الكلمات إياها
على وقع األلحان نفسها ،وتؤكد بفخر أن ليس
لديها «كلمات وال ألحان مدونة» .وتضيف:
«لقد تعلمناه (هذا الفن) منذ الصغر وكبرنا على
إيقاعه».
وتصف المغنية التي تتدلى من أذنيها أقراط ذهبية
ضخمة وتغطي ساعديها أساور ذهبية رنانة الزار

همسـات

يوسف زمكحل

إذا ملكت عقل المرأة فممكن جدا أن تمتلك قلبها
أجمل ما في الحياة الحب والجنة والحرية
تعلم كيف ومتى تقول ال
أظهر حبك قبل فوات اآلوان
عذاب العشاق يجعلهم معلقين بين الحياة والموت
قبل أن تقبل على الزواج راجع رصيدك في البنك
ضع مفتاح سعادتك في جيبك وليس في جيب اآلخرين

ليه تكسري فيكي القلم ؟

بتفرّ قينا؟؟

وتقولي مين فيكي اتصدم ؟

ليه بترضيلنا الهوان

وال يوم ندم

والخوف مالينا؟

وحاصرني الشديد
أبقيت قلبي قابضا

بيحب بشهامة
واللي
ّ

بتنهش عرضنا

على العهد العتيد

واللي بيضحي بقيامة
واللي م ّتخبي فعتامة

وتدوس طهارة أرضنا

ال ،ال تستغربوا هذا !!؟

واللي كان شايل سهامة

ألست من الشعب المرابط والعنيد !!؟

واللي بيصبّح ولو ويّاه جنيه

لملمت أشالئي وانتصبت من جديد..

يقسمه بينك وبينه

وأنا مين قوليلي أكونش
السفاح ّ؟
جي من ّ
ّ

يبغون قابعا منكسرا وجانحا مهيض

طب وليه؟

دا أنا اللي بحميلك فى عرضك

ليه تسكتي ؟

ليل نهار

ليه تحولي والدك رعاع؟

أنا اللي مادقتش

دول اللي ليهم

حالوة االنتصار

ألف باع
دول اللي يبنوا فى الخال

وهو عايش ما ذكر
يم ّد إيده ّ
بالطمع

ليكي القالع

ياخد وعمره ما شكر

ويعمروكي لو عليهم

ليه تسكتي ؟

يوم ناديتي

ليه تكسري

وف أجرهم ما يوم ي ِع ّدوا

فيكي القلم؟

لو يوم عطيتي

عند عالم مجيد

وأنا اللي بكتب
ّ
باسطر ع الورق
فوق ثيابك مش

لمّا بييجوا ع الغالبة

وأنا اللي بكتب

تصافح في العال روح الشهيد

بالضريبة واألتاوة

ع الضلوع

طب مقاما،طب مقاما

اديكي بتسكتي
لكن ِ

مش بس بكتب ع الورق

شعب تعرض للمنايا
وكانت ...من الدرب تحيد
وهو يوما لن يلن،،
وإن الن الحديد ،وإن الن الحديد..
آه،ثم آه ،.ثم آه ..
أنا ما خنت يراعي وقولي.
وعالجت أبيات القصيد
فجعلت روحي في السما

ليه تسكتي

بقي دول يا أمي صحيح
والدك زيّنا ّ؟!

فالعهد هو العهد ،ما من جديد

السباع
ويّا ّ

والطائر العنقاء لم يفنى أكيد

طب ليه تسيبيهم ينهشوا

حبّه د ّم

ولن يفنى أكيد .

فيكي القالع

ليه تكسرى قلمي
واعيش ويّا ّ
الندم؟؟

أنا لم تلو ذراعي،ما صرت قعيد ..

بالحب تحيا القلوب
عندما تلتقي بنفسك يصبح وجود الناس في حياتك لطيفاً وغيابهم ال يضر (تشي
جيفارا)
من كلماتي  :مين غيرك يا حبيبي  ..تشغلني وتسحرني عيونه  ..ويحافظ على
قلبي ويصونه ..وعلى عهده يفضل دايماَ  ..وعمره أبداً ما يخونه  ..مين غيرك يا
حبيبي  ..لمسة أيده تحييني  ..ومن خمر شفايفه يسقيني  ..وإن غبت عنه في يوم
 ..يبات مشتاق يناديني  ..مين غيرك  ..مين غيرك

ليه تسكتي ؟

هو أنتى ليه قاسية كده

وتكلّميني عن الكرامة

الويل ،كل الويل ويلهم !..
بأنه «فن روحي يطرد الطاقة السلبية كما يتضمن
بعض األناشيد الصوفية».
ويأسف العازف على آلة الطنبورة الوترية
الفولكلورية أبو سمرة «ألن لدى الناس فكرة سلبية
جدا عن الزار بسبب األفالم».
ففي ثمانينيات القرن العشرين ،تناول فيلم «دقة
زار» قصة موسيقيين يتالعبون بسيدة بتخويفها
من الجن.
ويقول أبوسمرة «إنه فن كبقية الفنون ويجب
نسيان هذه األفكار المتوارثة».
وفي إشارة الى تغير األزمنة ،ضمّت «مزاهر»
إلى صفوفها أخيرا عضوا جديدا هي األربعينية
عزة ،ابنة أم حسن ،فصارت أصغر أفراد الفرقة
الذين تتجاوز أعمارهم جميعا الستين.
ويبدو التنافض في األداء بين األم وابنتها الفتا،

وقوليلي :ليه ؟

ّ
كل الفالح

وسباعك الغادرة

أم متسكعا  ،غلبانا...طريد !!؟

ففي حين تجلس أم حسن على كرسي للعزف
على الدف في الخلف ،ترقص عزة بحيوية في
مق ّدم المسرح.
وتقول عزة« :إذا شعر شخص ما بأنه ليس على
ما يرام ولم يجد األطباء عالجا له ،يمكن أن ننظم
حفلة (زار) له ،ولكننا هنا نقدم فنا فولكلوريا خفيفا
لكي يكتشفه الناس ويفهمونه ويتذوقونه».
وحققت الصيغة التي اعتمدتها «مزاهر» نجاحاً.
فالفرقة شاركت بالفعل في أكثر من مهرجان
أوروبي .وفي القاهرة تكتسب كل يوم جمهورا
جديداً من المصريين.
وتقول مريم عيسوي بعد أن حضرت الحفلة «إنهم
يمثلوننا ويشبهوننا» .وتضيف الشابة المصرية
التي ترتدي مالبس أنيقة «الزار جزء من تاريخنا
وتراثنا ،أمر غريب أال نعرف ذلك».

ولنا تكملة في العدد القادم

شعر :صباح غريب

العلوم اإلنسانية التي لها أثر واضح في إثراء
الحياة الثقافية واألدبية واالجتماعية ،وذلك وفق
معايير علمية وموضوعية.
َ

الزار في مصر ..رقص على إيقاع الدفوف لطرد األرواح الشريرة
يوحي وجود موسيقيين وجمهور في صالة
مسرح «مكان» المخصصة للعروض األدائية في
وسط القاهرة ،بأن ما يجري حفلة موسيقية تقليدية،
لكنه ليس كذلك..
تختلط األرواح مع الحضور ،وتحت األضواء
الخافتة تغني أم سامح لعالج المرضى وتخليصهم
مما تفعله بهم الشياطين ،فيما يُعرف بالزار.
انتقل الزار إلى مصر قبل قرون عدة من إثيوبيا
والسودان ،وانتشر في كل ربوع شمال أفريقيا.
وتختلف األسماء واآلالت الموسيقية المستخدمة،
ّ
لكن الهدف واحد ،وهو إخراج الجن واألرواح
الشريرة من أجساد ضحاياها ،وفقا للمعتقدات
السائدة.
تقليديا ،كان هذا الطقس يستمر أياماً عدة ويتطلب
التضحية بحيوانات ،ولكن في «مكان» ،ال دماء
تسيل ،بل يقدم الموسيقيون نسخة محدثة من الزار
تبهر المصريين الشغوفين بالتراث ،والسياح الذين
يكتشفون طقس طرد األرواح الشريرة.
ويتمايل الجمهور مع اإليقاع مستمتعاً بصوت أم
سامح ومأخوذاً بنظرات عينيها المكحلتين.
ويشرح أحمد المغربي مؤسس «مزاهر» ،وهي
آخر فرقة موسيقية موجودة متخصصة في تقديم
الزار على المسرح ،أن «هذا الطقس القديم جدا
مرتبط بالشفاء فهو نوع من العالج».
في عام  ،2000افتتح المغربي «مركز مكان»
ليحافظ على «هذا التراث وإنشاء سجل تاريخي
للموسيقى الشعبية المصرية».
ويوضح الرجل ذو الشعر الرمادي أنه أراد
أيضا أن يعيد للزار قيمته كفن أصيل في مواجهة
انتقادات رجال الدين الذين يرفضونه والسلطات
التي تريد القضاء على التقاليد الريفية واالنتقال
الى الحداثة.
ويالحظ المغربي أن «المجتمع الشرقي والمصري
ينظر باشمئزاز إلى كل ما هو محلي».
ولذلك ،كان جمهور «مزاهر» يكاد يكون بأكمله
من األجانب عندما انطلقت قبل  22عاما ،على ما
يقول مؤسس الفرقة،

ما هو دور الصحة المدرسية؟
من هنا تتضح األهمية القصوى للواجب
الذي تقوم به الصحة المدرسية “أطباء وهيئة
تمريض” ويجب لذلك االهتمام بمستوى الفحص
الطبي الذي تقوم به الصحة المدرسية حتى:
 1يمكن اكتشاف أي ضعف أو خلل في العين. 2أو من ناحية أخرى يجب على اآلباء معاونةأطباء الصحة المدرسية في اإلسراع بتنفيذ
ما ينصحون به نحو أطفالهم حتى تتم الفائدة.
متى ينصح بالنظارة لألطفال؟
لقد زاد نصح األطباء باستعمال النظارة
الطبية لألطفال ،وذلك بسبب اهتمام األبوين
باستشارة الطبيب وبذلك:
 1يتم اكتشاف أخطاء انكسار العين مثلقصر النظر أو طول النظر ويتم العالج.
 2عالجها بالنظارة فينعم الطفل بإبصارطبيعي.
 3يمكنه من مشاركة أقرانه في نشاطهموألعابهم.
 4كما يمكنه من متابعة دروسه في المدرسةوفي البيت دون إجهاد عينيه.
 5فدون النظارة ال يبصر المصاب بقصرالنظر ما يكتب على سبورة الفصل في
المدرسة.
 6كما ال يبصر المناظر الطبيعية الجميلةعلى األنهار أو الحدائق العامة ..قد يؤدي
إلى انطواء الطفل على نفسه ،ويسبب له
مضاعفات نفسية قد تؤثر على حياته في
المستقبل.
 7وقد يرجع ما يالحظ على بعض األطفالمن تردد وفأفأة وغباء إلى ضعف إبصارهم
بسبب:
 عدم استعمال النظارة الطبية المناسبة. ويسبب القراءة في إضاءة غير كافية. أو بسبب القراءة في كتب مطبوعة بحروفصغيرة غير منظمة.
 وأن عرض الطفل على الطبيب قد يؤدي إلىتحسن الطفل في دراسته وشفائه مما يعانيه.
 وقد ينصح الطبيب باستعمال النظارة الطبيةفي بعض أنواع الحول.
ما هو موقف األبوين؟
كثيراً ما يعارض األبوان نصيحة الطبيب في
استعمال أطفالهم للنظارة أو يطلبان عالجاً
ً
بديال عنها بحجة أن النظارة:
 1قد تشوه وجه الطفل 2-قد تنكسر أثناء اللعب فتؤذي عينيه

 3أو أن الطفل سوف يتعود على النظارةوال يمكنه االستغناء عنها فيما بعد.
 4هذا باإلضافة إلى خوفهم من أن يسخرزمالء الطفل منه بأنه بأربع عيون وغير
ذلك من الحجج.
هل هذا كالم صحيح؟
الحقيقة أنه ال مبرر إطالقاً لهذه المعارضة
من جانب األبوين.
 1فالطفل عادة يرحب بلبس النظارة ،وبراويزالنظارات الحديثة متعددة األشكال واأللوان
ً
جماال.
مما يضفي على الوجه
ً
مثال
 2والطفل المصاب بقصر النظريحتمل أن يؤذي نفسه أثناء اللعب دون نظارة
ويقل هذا االحتمال كثيراً إذا لبس النظارة
وتحسن إبصاره.
 3وقلما تقع إصابات بعيون األطفال الذينيستعملون النظارة الطبية.
 4هذا باإلضافة إلى أنواع العدسات الجديدةالتي تصنع من البالستيك غير القابل للكسر.
 5كما أن براويز النظارات تصنع بطريقةخاصة تمنع سقوطها أثناء اللعب والجري.
 6ومع نمو الطفل وتقدمه في العمر قديستغنى عن النظارة ً
فعال.
ً
 7وقد ال يستغنى عنها أبدا خاصة في حالةقصر النظر.
 8وقد تزيد أو تنقص درجة عدسات النظارةمع النمو ولكن هذا التغيير سيتوقف تقريباً
عندما يتوقف نمو الجسم أن عند حوالي
الثامنة عشرة من العمر.
 9أما سخرية األطفال اآلخرين فلقد اختفتتقريباً ..وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد
األطفال الذين يلبسون النظارات ،فلم تعد
رؤية طفل يلبس نظارة محل استغراب أو
فكاهة بالنسبة لألطفال اآلخرين.
 10وأما تعود الطفل على النظارة فمغالطةكبيرة ،والطفل يفضل استعمال النظارة
ويفضل اإلبصار بها بطبيعة الحال ...ألنه
يبصر بها أفضل ..وليس ألنه تعود عليها.
 11وليس معنى رضاك بإبصار ضعيفدون نظارة أن ذلك أفضل من إبصار قوى
بالنظارة ،فال غرابة في أن يستعمل طفل
النظارة وال خوف من ذلك أيضا ولقد استعملها
أطفال يبلغون من العمر ستة عشر شهراً فقط.
ما هو قصر النظر في األطفال؟
معظم األطفال يولدون وفي عيونهم طول نظر
بسبب صغر العين عند الوالدة ،ونادراً ما

يولد األطفال بقصر النظر أو يحدث قصر
النظر في السنين األولى من العمر  ..ووصف
واستعمال النظارة الطبية في هذه الحاالت
يؤدي إلى تحسين اإلبصار ومنع حدوث أو
مضاعفات نفسية كما سبق القول وفتح عالم
جديد أمام الطفل ليراه ويشارك في نشاطه.
فدون نظارة طبية ال يمكن لهذا الطفل أن
يرى شاشة السينما ،أو التلفزيون بوضوح..
وال يمكنه متابعة مباراة رياضية ككرة القدم
ً
مثال  ..وينصح في هذه الحاالت باإلضافة
إلى استعمال النظارة:
 1الغذاء الجيد. 2ممارسة النشاط الرياضي في الهواء الطلق 3والقراءة في إضاءة مناسبة ،وفي وضعصحي.
 4وعدم تقريب الكتاب كثيراً من العين. 5والراحة المناسبة بين فترات القراءة. 6وتجنب إرهاق العينين بطول فترات القراءة. 7كذلك ينصح بعمل فحص دوري للعينللتأكد من سالمتها وسالمة النظارة المستعملة
وتغييرها عند اللزوم.
 8وقد ينصح البعض بتوجيه هؤالء األطفالفي حاالت قصر النظر الشديد إلى تعلم أعمال
ومهن أو حرف ال تحتاج إلى إجهاد كبير
للعينين في المستقبل.
 9ولكن الواقع أن الطفل المصاب بقصرالنظر هو الذي يميل إلى القراءة الكثيرة إذ
ال يستطيع أن يمارس األلعاب والنشطات
األخرى خارج المنزل ،أو خارج المدرسة
فيصبح من النابغين المجتهدين.
 10أو يختار حرفة تتناسب مع قصر نظرهمثل الساعاتي أو الجواهرجي ،أو الرفا ،أو
غير ذلك.
ما هو الحول في األطفال“ :الحول الحقيقي؟”
الحول الحقيقي ،وهو مشكلة يعاني منها حوالي
خمسة في المئة من األطفال ،وهو ينتج من
مزج صورتي الشئ المرئي بواسطة العينين
في صورة واحدة وهذه القدرة تكتسب “وال
تورث” خالل السنوات األولى من العمر..
وهذه ميزة  ..تمتع اإلنسان بهذه القدرة،
والحول يعني ببساطة أن العين اليمنى السليمة
تنظر إلى شئ والعين اليسرى ً
مثال “الحوال”
تنظر إلى شئ آخر.

أوليه تسيبيهم يحصدوا

كان المداد يا أمى

العالناتكم في «الرسالة»

450 972 1414

514 961 0777

fzemokhol@gmail.com elressala@videotron.ca
elressalanews@.gmail.com
www.el-ressala.com
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قوة الورود في صيف Flower Power 2022

الورود ،صيحة ال يمكن أن تغيب عن عالم الموضة في أي موسم،
فهي حاضرة في الشتاء والصيف ،بأشكال مختلفة ومتنوعة ،وتعتبر
من الصيحات األقوى عالمياً ،واألحب إلى قلب المرأة العربية .الالفت
في هذه الموضة األنثوية أنها يمكن أن تأتي ناعمة جداً ،أو جريئة
جداً ،تبعا ً لذوق المرأة التي ترتديها ،لكنّها كلّها تجمع على إبراز
تعرفي معنا في
الطابع الملفت للمرأة الذي يبعدها عن الكالسيكيةّ .
صل عن بداية هذه الصيحة ،ومن هم المص ّممون
هذا التقرير المف ّ
مر السنوات ،وكيف يمكن أن تنسقيها مع مختلف
الذين اعتمدوها على ّ
إطالالتك بالطرق الصحيحة.
يأخذنا تاريخ تصميم األزهار إلى مصر القديمة ،حيث كانت التصاميم
آنذاك تتسم بالترتيب والبساطة ،وقد شهدت بروز زهور تحمل معاني
صة ،مثل زهرة اللوتس ،التي كانت تعتبر مقدّسة .في العصرين
خا ّ
اليوناني والروماني القديمين ،ت ّم استخدام الزهور الحقيقية لتزيين
المالبس ،من خالل الباقات واألكاليل ودبابيس الزينة ،التي من شأنها
أن تضيف لمسة ّ
معطرة ألي مناسبة.
بعد ذلك ،بدأنا في أواخر العصور الوسطى نرى تصميم األزهار
مدرجا ً على األقمشة .يمكن أن يُعزى هذا إلى حدّ كبير إلى استخدامها
في الصين في القرن الثاني عشر ،من خالل األقمشة المطرزة التي
تظهر الزهور الجميلة ،ومشاهد الطبيعة في المالبس .اجتاح هذا
االتجاه دول الشرق األوسط وآسيا ،وبفضل طريق الحرير ،وصلت
هذه الصيحة إلى أوروبا ،وقد نقلها إليها التجار اإليطاليون.
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ،اشتهرت المدن اإليطالية،
مثل البندقية وفلورنسا ،بأقمشتها المخملية الفخمة ،التي تض ّم خيوطا ً
ذهبية وفضّية في أنماط نباتية كبيرة مستوحاة من األقمشة المستوردة
من اإلمبراطورية العثمانية .امتدت هذه األقمشة الجميلة ،جنبا ً إلى جنب
المطرز ،إلى فرنسا ،ما دفع بـ جان بابتيست كولبير Jean-
مع الحرير
ّ

 ،Baptiste Colbertالمشرف المالي في بالط لويس الرابع عشر،
إلى إطالق خطة ترويجية للحرير الفرنسي الجديد ،المستوحى من
تجارة التجار اإليطاليين .شقت هذه الصيحة طريقها إلى إنجلترا ،ولك ّن
المص ّممين هناك اعتمدوا في تصميماتهم على عيّنات نباتية ونقوش.
استمر غزو هذه الصيحة الجميلة بشكل الفت في القرن الواحد
ّ
والعشرين ،بحيث باتت أغلبية الدور العالمية تص ّمم مجموعات
منقوشة بالورود .ولع ّل أبرز من اشتهر بها كان جيامباتيستا فاللي
 Giambattista Valliالذي ال يمكن إال أن يدخل عالم الورود
إلى فساتينها الراقية والجميلة .كذلك الحال مع دومينيكو دولتشي
 Domenico Dolceوستيفانو غابانا  Stefano Gabbanaفي دار
دولتشي أند غابانا  ،Dolce & Gabbanaودار ديور .Dior
وبالعودة إلى موضة ربيع وصيف  ،2022كالعادة ،بسطت النقشة
الوردية سيطرتها على غالبية الدور العالمية ،كما سبق وذكرنا ،فرصدنا
بشدة لدى جورجيو أرماني  Giorgio Armaniوأمبوريو أرماني
 ،Emporio Armaniإذ أ ّن السيد أرماني ،على ما يبدو ،مولع بهذه
الموضة ،التي يعكس بها أنوثة امرأته .كما برزت الزهور لدى ديور
 ،Diorوبراندون ماكسويل  ،Brandon Maxwellوديسكويرد
 ،Dsquared2وإيلي صعب  ،Elie Saabوآنا سوي ،Anna Sui
وإرديم  ،Erdemوإيزابيل ماران  ،Isabel Marantومايكل كورس
 ،Michael Korsوإترو  ،Etroوغيرها من الدور...
من المتعارف عليه في عالم الموضة واألزياء أ ّن الورود الناعمة هي
صصة لموسم الصيف ،بينما ما نطلق عليه  Bloomsأي الورود
المخ ّ
الكبيرة والجريئة ،فهي تليق أكثر بموسم الشتاء .إال أ ّن هذه القاعدة
لم تعد ثابتة ،إذ بتنا نرى وروداً كبيرة وبارزة في مجموعات الصيف
أيضاً ،التي يعكس من خاللها المص ّممون طابعا ً جريئا ً وملفتا ً على
المرأة التي ترتديها.

هذا وليس هناك مانع من أن يمزج
المص ّممون بين الورود الكبيرة
والصغيرة في إطاللة واحدة ،كون
ال قاعدة محدّدة لذلك ،أو إرشادات
تمنع من ظهورهما معاً.
فضالً عن ذلك ،يمكن أن
يوحّد المص ّممون ألوان
اإلطاللة من خالل ورود
من نفس اللون كأسلوب
أكثر كالسيكية ،أو يمكن
أن يجعلوا من طابع
اإلطاللة أكثر عصريةً،
من خالل تمازج ألوان
الورود ،وهو ما يتطلب
ثقة وجرأة من المرأة
الرتدائها.
اختاري ألوان الورود التي
تتالءم ولون بشرتك ،فال
تنتقي هذه الموضة بشكل
عشوائي.
من حيث الحقيبة والحذاء،
ننصحك بأن تعتمدي مع النقشة
الوردية تصاميم محايدة اللون غير
مبالغ بها ،وخالية من النقشات.
في حال كنت تحبين هذه اإلطاللة،
ولكنّك ال تتجرئين على ذلك،

الزهايمر والخرف :لتقليل خطر ا إل�صابة تناولي هذه الخضروات...

وفقا ً لدراسة جديدة ،فإن األشخاص الذين لديهم مستويات عالية
من مضادات األكسدة في الدم لديهم مخاطر أقل لإلصابة بالخرف؛
الجزيئيات التي يمكن العثور عليها في الخضروات الورقية الخضراء،
وكذلك في بعض الفواكه.
السبانخ والكرنب (الكايل) والبروكلي ...يمكن أن يساعدك
استهالك هذه األطعمة الغنية بمضادات األكسدة يوميا ً على
محاربة خطر اإلصابة بمرض الزهايمر وأي نوع من
أنواع الخرف .وفقا ً لدراسة جديدة ،فإ َّن األشخاص الذين
يعانون من ارتفاع مستويات ثالثة من مضادات األكسدة
في الدم -لوتين وزياكسانثين وبيتا كريبتوكسانثين -قد
يكونون أقل عرضة لإلصابة بضعف اإلدراك.
قالت البروفيسور مي بيضون ،خبيرة الشيخوخة والمؤلفة
الرئيسية لهذه الدراسة« :يمكن أن تساعد مضادات
األكسدة في حماية الدماغ من اإلجهاد التأكسدي ،الذي
يمكن أن يدمر الخاليا».
نُشرت الدراسة في  4مايو  2022في مجلة
 ، Neurologyوشملت  7283شخصا ً كانوا على
األقل بسن  45عاما ً في بداية الدراسة .ثم تمت متابعتهم
لمدة تتراوح بين  16و 17عاما ً في المتوسط .وفي بداية
متابعتهم أجروا فحصا ً طبيا ً ومقابلة وعدة تحاليل دم .ت َّم تقسيمهم إلى

ثالث مجموعات ،بنا ًء على مستوى مضادات األكسدة الموجودة في
دمائهم .ووفقا ً للنتائج ،فإ ّن األشخاص الذين لديهم أعلى الكميات كانوا
أقل عرضة لإلصابة بالخرف ،مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل.

الكرنب أو الكايل من الورقيات الخضراء الغنية بمضادات األكسدة

ارتبط كل انحراف معياري في مستويات اللوتين
والزياكسانثين -المتوفر بكثرة في البازالء والخضروات
الورقية الخضراء -بحوالي  15.4ميكرومول/لتر،
بانخفاض خطر اإلصابة بالخرف بنسبة  .%7بالنسبة
لبيتا كريبتوكسانثين -الموجود غالبا ً في البرتقال
والبابايا -ارتبطت كل زيادة في االنحراف المعياري،
حوالي  8.6ميكرومول/لتر ،بانخفاض خطر اإلصابة
بالخرف بنسبة .%14
«األهم من ذلك أن تأثير مضادات األكسدة هذه على
خطر اإلصابة بالخرف قد انخفض إلى حد ما عندما
قمنا بالتحكم في عوامل أخرى مثل التعليم والدخل والنشاط
البدني ،لذلك من الممكن أن تساعد هذه العوامل في تفسير
العالقة بين مستويات مضادات األكسدة والخرف» قالت د.
بيضون.
وخلص المشارك في الدراسة البروفيسور لويجي فيروتشي إلى أن
«الخبراء ال يعرفون حتى اآلن المستوى اليومي من تناول مضادات
األكسدة لدعم شيخوخة الدماغ الصحية .هناك حاجة إلى مزيد من
البحث لتحديد المستوى الضروري من تناول مضادات األكسدة من
خالل النظام الغذائي و/أو المكمالت الغذائية؛ لتعزيز صحة الدماغ
والشيخوخة الصحية».

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة الدهنية والمختلطة والسمراء

من المهم العناية بالبشرة وتفتيحها مع مراعاة نوعها ،ويكون
ذلك من خالل اللجوء إلى «الماسكات» الطبيعية.
وتختلف «الماسكات» بحسب نوع البشرة سواء كانت دهنية أو
مختلطة أو سمراء ،وفي هذا التقرير نستعرض أفضلها.
يمكنك تفتيح البشرة الدهنية والتخلص من المشكالت ومنها حب
الشباب التي غالبًا ما تصيب أصحاب البشرة الدهنية ،وهذا من خالل
تطبيق ماسكات طبيعية سريعة المفعول لتفتيح البشرة.
ماسك الصبار والكركم
 الكركم مهم للتحكم في إفراز الدهون على البشرة الدهنية وتفتيحلون البشرة والتقليل من ظهور الحبوب والبثور ،والصبار لديه
القدرة على تفتيح لون البشرة بعناية فائقة.
 خلط ملعقة كبيرة من بودرة الكركم مع ملعقة كبيرة من هالمالصبار مع التقليب الجيد.
 يوزع الخليط على البشرة والرقبة ويترك لمدة نصف ساعة،وتغسل بالماء وتكرر الوصفة مرتين أسبوعيًا.
ماسك زيت جوز الهند:
 من أفضل الماسكات الطبيعية لتفتيح البشرة الدهنية ،حيث إن زيتجوز الهند له العديد من الخصائص المميزة ،حيث يحتوي على
مضادات البكتيريا ،وأيضًا يساعد على تفتيح لون البشرة وترطيبها.
 خلط  3مالعق صغيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة صغيرة منصودا الخبز وملعقة صغيرة من العسل.
 تُقلب المكونات وتوزع على البشرة الدهنية وعلى الرقبة ،وتُتركلمدة ربع ساعة وتُغسل جيدًا بالماء الفاتر وتكرر مرتين في األسبوع.
ماسك الطماطم:
 الطماطم من األطعمة المهمة التي يمكن استخدامها على البشرةالدهنية للتخلص من الزيوت الزائدة وتنقية البشرة.

 خلط ثمرة من الطماطم وملعقة كبيرة من الشوفان في الخالط،ويوضع الخليط على البشرة.

 يُترك حتى يجف على البشرة ويتم غسله بالماء الفاتر ،ويُكررالماسك مرة واحدة كل أسبوع.
البشرة المختلطة هي البشرة التي يوجد بها بعض المناطق الدهنية
ومناطق أخرى جافة ،وهي من أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية
خاصة ،ويوجد أنواع ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة سريعة المفعول
للبشرة المختلطة.
ماسك الزبادي:
 يعتبر الزبادي من أفضل المكونات للعناية بالبشرة المختلطة ،حيثإنه يساعد على التخلص من شحوب البشرة ،والعمل على تفتيحها
بشكل مثالي.

فوائد ماء الأرز للشعر ..أبرزها ترطيبه

لماء األرز فوائد عديدة
للعناية بالبشرة والشعر
وهو عبارة عن السائل
النشوي الذي يتكون
عند نقع األرز أو طهيه
في الماء ،كما يحتوى
هذا المزيج على العديد
من العناصر الغذائية
التي تجعل األرز أحد
أهم مصادر الغذاء في
العالم ،ويتضمن ذلك أحد
مضادات األكسدة المعروفة باسم إينوزيتول ،والذي
يوصف بأنه مجدد للشعر.
وحسب ما ذكره موقع  clevelandclinicفإن ماء
األرز يحتوى على “فيتامين ب ،فيتامين هـ ،األلياف،
المغنيسيوم ،الزنك” ،ومن فوائده للشعر
يحتوى ماء األرز على نسبة عالية من الفيتامينات
والخصائص التى تعمل على لمعانه وترطيبه ويقلل من
التشابك والهيشان.
يساعد ماء األرز على نمو الشعر وتقوية بصيالته

وحمايته من التساقط والتلف ،وذلك الحتوائه على
خصائص وفيتامينات وعناصر مختلفة.
يحتوى ماء األرز على فيتامينات ومعادن تساعد فى
عالج قشرة الشعر والتخلص من االلتهابات والتلف.
يساعد ماء االرز على طول الشعر وكثافته وذلك بسبب
الخصائص والفيتامينات التى يحتوى عليها.
مع استخدام ماء األرز على الشعر ينصح باالهتمام
بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات
والعناصر الغذائية التى تساعد فى نمو الشعر وطوله
فى أسرع وقت.

 خلط ملعقتين من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل وعصيرنصف ليمونة وتقلب المكونات جيدًا.
 يوزع الخليط على البشرة ويترك لمدة ربعساعة أو حتى يجف ،وتغسل البشرة بالماء
الفاتر ويكرر الماسك مرتين في األسبوع.
ماسك الشوفان:
 الشوفان له نتيجة فعالة في القضاء علىالجلد الميت المتراكم على البشرة ،وفي
نفس الوقت التخلص من الدهون الزائدة
على البشرة.
 خلط ملعقة صغيرة من الشوفان مع ملعقةصغيرة من العسل.
 يوضع الخليط على البشرة النظيفة لمدةربع ساعة ،ويكرر مرتين في األسبوع
للحصول على أفضل النتائج وبشرة فاتحة
اللون.
ماسك الخيار واأللوفيرا
 يمكنك استخدام األلوفيرا أو هالم الصبار لتفتيح البشرة المختلطة،كما أن الخيار له فوائد رائعة للتخلص من التهابات البشرة والعمل
على تهدئتها.
 يمكنك خلط ثمرة من الخيار مع ملعقة كبيرة من األلوفيرا فيالخالط الكهربائي ،وتطبيق الخليط على البشرة.
 يُترك لمدة ثلث ساعة وتشطف بالماء الفاتر ،وتكرر مرتينأسبوعيًا.
 يمكن تفتيح البشرة السمراء بفاعلية من خالل استخدام ماسكاتطبيعية لتفتيح البشرة من أول مرة ،ومن أهم هذه الماسكات ما يلي.

ماسك قشر البرتقال
 قشر البرتقال غني بمضادات األكسدةالتي لها دور مهم في تفتيح البشرة السمراء
في وقت سريع.
 يمكنك مزج ملعقة صغيرة من الكركممع ملعقة صغيرة من قشر البرتقال
المبشور المجفف وملعقة صغيرة من
العسل.
 تُقلب المكونات وتطبق على البشرةوالرقبة لمدة ثلث ساعة أو حتى تجف.
 تُغسل البشرة بالماء الفاتر وتكرر الوصفةمرتين كل أسبوع.
ماسك عصير الليمون:
 عصير الليمون يحتوي على فيتامين سي المفيدجدًا للبشرة ،ويساعد أيضًا على تفتيحها والتخلص
من مشكالت البشرة ،مع توخي الحذر لذوات البشرة
الحساسة.
 عصر الليمون وغمس قطعة من القطن به ،ومسح الرقبةوالوجه بها.
 يُترك على البشرة لمدة ربع ساعة ثم تغسل بالماء الفاتروتكرر مرتين أسبوعيًا.
البشرة الجافة والعناية بها ..نصائح ووصفات طبيعية
ماسك الكركم:
 الكركم من أفضل األعشاب التي تساعد على تفتيح البشرةوالتخلص من البقع الداكنة الموجودة بها ،كما أنه مميز للقضاء على
عالمات الشيخوخة.

 خلط ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقةصغيرة من الزبادي.
 تُقلب المكونات جيدًا وتُوزع على البشرة والرقبة ،تترك حتى تجفوتغسل البشرة بالماء الفاتر.
 -يُكرر الماسك مرة واحدة أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.

للنساء فوق الـ  ..40سلامة عظامك تبدأ من محيط خصرك

توصلت دراسة جديدة إلى أن زيادة محيط خصر المرأة في منتصف
العمر تزيد من خطر تعرضها لكسر في العظام ،واألمر عكسي لدى الرجال.
وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،فقد أجريت الدراسة بواسطة باحثين
من جامعة «الفال» في كيبيك ،وشملت  9985امرأة و 9372رجالً ،تتراوح
أعمارهم بين  40و 70عاماً.
وتم تجنيد المشاركين بين عامي  ،2010 - 2009ومتابعتهم لمدة ست
سنوات ،حيث أصيب أكثر من  800منهم بكسور بالجسم .وبعد ذلك ،بحث
فريق الدراسة في أي عالقة محتملة بين هذه الكسور ومحيط خصر المرضى
ومؤشر كتلة الجسم لديهم.
ووجد الفريق أن كل زيادة بمقدار بوصتين ( 5سم) في محيط خصر المرأة
تزيد من خطر التعرض لكسر أسفل الركبة بنسبة  7في المائة ،وخطر
التعرض لكسور من أي نوع آخر بنسبة  3في المائة.
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة ،الدكتورة آن فريدريك توركوت ،إن السبب
في ذلك قد يرجع إلى تأثير الدهون الحشوية التي يتم تخزينها في أعماق
البطن وتفرز مركبات في أجسام النساء تؤثر سلبا ً على قوة العظام.
أما بالنسبة للرجال ،فقد وجد الخبراء أن النتيجة كانت عكسية .فقد ارتبط
نقص الوزن لديهم بشكل عام بزيادة مخاطر اإلصابة بالكسور ،خصوصا ً
كسور الذراع.
وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا ،إن على النساء محاولة
الحفاظ على محيط الخصر أقل من  31.5بوصة ( 80سم) لكن أغلب النساء
في منتصف العمر لديهن محيط خصر أعلى من ذلك.
وقال الخبراء ،إن هناك حاجة إلى مزيد من البحث للتأكد من صحة نتائجهم

على عينة أكبر من المشاركين .وتم تقديم نتائج هذه الدراسة بالتفصيل في
المؤتمر األوروبي للبدانة في مدينة ماستريخت بهولندا.
وبخصوص القياس المثالي للخصر ،قال المعهد الوطني للتميز في الرعاية
الصحية ببريطانيا ،إنه من الضروري التأكد من كون قياس الخصر أقل من
نصف الطول ،لتقليل مخاطر المشاكل الصحية المحتملة لدى األفراد.
وأشار المعهد التابع لهيئة الصحة الوطنية البريطانية إلى أن البالغين ممن
تقل أعمارهم عن  35عاما ،عليهم قياس نسبة الخصر إلى الطول ،لمعرفة
حاجتهم إلى إنقاص الوزن.
وأوضح المعهد أنه من خالل قياس نسبة
الخصر إلى الطول ،جنبا إلى جنب مع مؤشر
كتلة الجسم ،يمكن معرفة ما إذا كان الشخص
يحمل دهونا زائدة حول منطقة الخصر أم ال.
وتعتبر الدهون في منطقة الخصر مؤشرا على
زيادة فرص اإلصابة بأمراض القلب وارتفاع
ضغط الدم والسكري من النوع الثاني .وقدر
فيه مسح صحي أجري عام  2019في إنجلترا
أن  %28من البالغين يعانون من السمنة ،بينما
يعاني  %36من زيادة الوزن.
ويعاني نحو نصف سكان العالم من نظام
غذائي سيئ يرتبط بتناول طعام أكثر أو أقل
يضر بصحتهم وبالكوكب،
من المعدل ما
ّ
بحسب تقرير التغذية العالمي الصادر في

نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.
ولن يحقق العالم  8من  9أهداف غذائية حددتها منظمة الصحة العالمية
بحلول العام  2025وفق المعدل الحالي ،علما أن التقليل من الهزال عند
األطفال والتأخر في النمو والبدانة لدى البالغين أصبح ضرورة.
ويشير التقرير إلى أن نحو  150مليون طفل عمرهم دون الخمس سنوات
يعانون من تأخر النمو ،فيما أكثر من  45مليون طفل يعاني من الهزال ونحو
 40مليونا يعانون من وزن زائد .ويلفت التقرير أيضا إلى أن أكثر من %40
من الرجال والنساء ( 2,2مليار شخص) يعانون من وزن زائد أو بدانة.

أخبار الفن
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الجمعة  13مايو 2022

رئيس المنتجين العرب :ياسمين صبري تنازلت عن كل
حقوقها من أبوهشيمة

نفى إبراهيم أبوذكري ،رئيس اتحاد
المنتجين العرب ،ما تردد عن حصول الفنانة
ياسمين صبري على  296مليون جنيه
للطالق من أحمد أبوهشيمة.
وقال أبوذكري ،عبر صفحته بموقع التواصل
االجتماعي فيسبوك« :ياسمين صبري
تنازلت عن جميع حقوقها وتم الطالق ..بطلوا
هري بقى».
وجاءت تصريحات أبوذكري ردا على
أخرى منسوبة لمأذون شرعي زعم فيها أن
الفنانة المصرية حصلت على  296مليون
جنيه فور إعالن طالقها من أبوهشيمة ،منها
المؤخر وقيمته  15مليونا وشقق وقصور
ومجوهرات وسيارات فاخرة.
وقال المأذون الشرعي مصطفى صالح،
عبر صفحته على فيسبوك« :انفصال أحمد
أبوهشيمة عن ياسمين صبري تكلفته 296
مليون جنيه ،مؤخر  15مليون جنيه وفيال
بالتجمع بـ 77مليونا و 2سيارة بـ 12مليونا
ومجوهرات بـ 138مليون جنيه وشقة بالدور
الرابع بالشيخ زايد بـ 54مليونا بمحتوياتها».
بدوره نقل موقع «قناة صدى البلد» المصري عن ياسمين
صبري تأكيدها أنها تزوجت أحمد أبوهشيمة يوم  17أبريل/
نيسان عام  ،2020دون مهر أو مؤخر صداق.
وأضافت أن «أبو هشيمة» كان بالفعل زوجا كريما معها
للغاية خالل فترة الزواج وكان يفاجئها بالهدايا ،ولكن ما

قيل حول حصولها على  15مليون جنيه كالم غير صحيح.
ونفت تماما صحة ما تردد حول حصولها على مصنع
للعدسات أو مصنع للمالبس أو امتالكها  24سيارة ،مؤكدة
أن هذا الكالم غير صحيح .وقالت إن فترة الزواج كانت
سلسة ،وإنها تكن له كل االحترام ،مشيرة إلى أن االنفصال
تم في هدوء وتم التوافق عليه.
وكانت مصادر مقربة من أحمد أبوهشيمة وياسمين صبري

قد كشفت في وقت سابق أن قرار االنفصال جاء في إطار
من االحترام المتبادل حتى اللحظات األخيرة ،مع احتفاظ كل
منهما بالود لآلخر.
وحذفت ياسمين صبري جميع الصور التي
تجمعها بأبوهشيمة من حساباتها على مواقع
التواصل االجتماعي ،بعد أن كانت تحرص على
مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل األعمال

بعد فترة استجمام بالجونة  .أحمد السقا يستأنف نشاطه الفنى

يعود الفنان أحمد السقا من الجونة خالل األيام القليلة المقبلة ،وذلك عقب قضائه إجازة
صيفية قصيرة بصحبة زوجته وأوالده حرص خاللها على حضور حفل زفاف الفنان محمد
فراج وبسنت شوقي.
النجم أحمد السقا يعود من الجونة الستئناف نشاطه الفني ،حيث من المقرر أن يتعاقد على فيلم
سينمائي جديد ،ويعقد جلسات عمل مع صناعه للوقوف على التفاصيل المبدئية له قبل اإلعالن

عن تعاقده بشكل رسمي.
ويشارك النجم أحمد السقا في سباق موسم أفالم عيد الفطر السينمائي
كبيرا
 2022بفيلمه الجديد “العنكبوت” ،والذي حقق نجا ًحا ً
منذ انطالقه بدور العرض السينمائية مطلع األسبوع
الماضي.
وحقق فيلم “العنكبوت” بطولة النجم
أحمد السقا ،أمس اإلثنين ،إيرادات
بقيمة  580ألف جنيه ،لتصل كل
إيراداته الكلية حتى اآلن إلى 21
مليونًا و 500ألف في  9أيام من
العرض.
يشارك في بطولة فيلم «العنكبوت»
مع النجم أحمد السقا ،عدد كبير من
النجوم ،على رأسهم :النجمة منى
زكي ،ظافر العابدين ،يسرا اللوزي ،ريم مصطفى ،محمد لطفي ،أحمد
فؤاد سليم ،الراحل زكي فطين عبدالوهاب ،أكرم الشرقاوي ،محمود
غريب ،وعدد آخر من الفنانين ،إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح،
شيكو ،شيماء سيف ،وهو من تأليف محمد ناير ،وإخراج أحمد نادر جالل.
وتدور أحداث فيلم «العنكبوت» في قالب من األكشن واإلثارة ،باإلضافة
إلى الطابع الرومانسي ،حين يواجه السقا صراعًا مع رجال المافيا بسبب
أفعال شقيقه -الذي يج ّسِد دوره الفنان ظافر العابدين -غير المشروعة.
يذكر أن أحمد السقا شارك في الموسم الرمضاني الماضي في بطولة الجزء الثالث من
المسلسل الملحمي االختيار ،ويشاركه البطولة كل من أحمد عز وكريم عبدالعزيز وياسر
جالل ،ومجموعة كبيرة من النجوم .والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

أعربت الممثلة المصرية ريهام حجاج عن سعادتها بردود
فعل الجمهور حول مسلسل «يوتيرن» ،الذي عرض في موسم
رمضان الماضي.
وفي مقابلة مع برنامج « The Insiderبالعربي» ،الذي يبث
عبر قناة «دبي» ،تحدّثت ريهام حجاج عن سبب نجاح مسلسل
«يوتيرن» قائلة« :بذلنا مجهود جبار ،تعبنا جدا ً وكل واحد
حاول يعمل دوره سواء خلف أو أمام الكاميرا ..بس كمان النية
والحب والتعامالت والكواليس كان لها عامل كبير أوي في نجاح
المسلسل».
وكشفت ريهام حجاج عن إصابتها في أحد المشاهد التي جمعتها
بالفنان أيمن القيسوني ،قائلة« :أنا من أنصار الواقعية في الشغل
وكل عمل الزم أطلع بإصابة ،ده المعروف عني».
وأشارت إلى أنها طلبت من الفنان أيمن القيسوني أن يدفعها
بقوة أثناء تصوير المشهد ،موضحة« :ماحسبتش خفة وزني
قدام طاقة أيمن ،فجينا نعمل المشهد وطرت وقعت ،وشعرت
بعد المشهد بألم رهيب في أسناني ،واكتشفت أن عظام أسناني
تكسرت».
وأكدت ريهام حجاج أنها أصرت على استكمال التصوير ،بينما
بدأ وجهها في التورم وهو ما دفع مدير التصوير لتصويرها من
زاوية ال تظهر انتفاخ وجهها.
وأوضحت أنها ذهبت إلى طبيب األسنان في اليوم التالي لتركيب تقويم داخلي ال تزال

ترتديه حتى اآلن.
مسلسل «يوتيرن» من تأليف أيمن سالمة ،وإخراج سامح عبدالعزيز ،وشارك في
بطولته بجانب ريهام حجاج ،عبير صبري ،صفاء الطوخي ،توفيق عبدالحميد.

ممثل مصري يكسر أسنان ر�يهام حجاج  .دفعها بقوة

محمـد

عادل إمام  ..الزعيم الذى وضع
حجر أساس معركة الوعى
أيام قليلة ونحتفل بـ ميالد الزعيم عادل إمام ،حيث ولد يوم  17مايو ،ذلك
الزعيم الذي يشكل مشواره أيقونة لالقتضاء بها في النجم الذي وصل لمكانة
كبيرة لم يصل إليها أحد من قبله أو من بعده.
في لقاءات نادرة لعادل إمام ذكر الزعيم أنه يدلع ابنه رامي بالحاج
طلبة وابنته سارة بالحاجة زينب ومحمد بالحاج بيومي ،وعندما
سأل الزعيم عن السبب قال إنه وجد الناس تطلق اسم دلع على
أبنائهم مثل سوسو وغيرها ووجد أن يقوم بتدليعهم بأسماء
مغايرة ،تلك اإلجابة قد تكون عادية ومقبولة وال يفكر فيها أحد،
لكن من يتمعن في فلسفة تلك الجملة سيجدها واحدة من أسرار
نجاح عادل إمام وتصدره للمشهد علي مدار سنوات طويلة،
وهو السير عكس االتجاه ،البحث عن المختلف ،االبتعاد عن الدارج ،وهو ما
جعل مشوار الزعيم متفرد ال يشبه أحد.
عادل إمام الفقير الذي يطلق هذا اللقب على نفسه ،فهو يعتبر نفسه فقير لم يكن لديه
اإلمكانيات للزواج وتكوين أسرة لكن عينه مليانة مثلما يردد دوما منذ بداياته.
عادل إمام الكاره ليوم عيد ميالده ،فال يحب االحتفال بهذا اليوم حيث لم يعتاد على االحتفال
به إال بعد أن تزوج فزوجته هالة هي التي قررت أن يكون يوم مولد الزعيم هو يوم لالحتفال.
عادل إمام النجم الذي حطم كل معايير النجومية فلم يكن يملك من الوسامة القدر الذي يؤهله
ليكون نجم شباك ،كالمعاير التي وضعها المنتجين والمخرجين ،بمالمحه المصرية الصميمة
استطاع أن يتصدر المشهد ويضع فنه في الصدارة.
لتاريخ الزعيم عادل إمام يجد أنه أول من وضع معركة الوعي
الراصد
هدف أمامه قبل أن يصعد هذا المصطلح مؤخرا،
فهو أول من حارب اإلرهاب بفنه وأول من
وضع روحه على كفه ،وأول من قرر الذهاب
عام  ،1988إلى إحدى قرى أسيوط وعرض
مسرحيته «الواد سيد الشغال» ،تضامنًا مع
فرقة مغمورة من هواة المسرح أسسها
شباب هناك ،وكان تعتبره الجماعات

المتطرفة من أهل الكفر وحاولوا منعه من تقديم عرضه بالقوة.
شكل عادل إمام مع وحيد حامد ديو وقدما الكثير من النجاحات وضع يده علي قضايا شائكة لم
يجرؤ غيره الدخول فيها ،واجه شبح السجن واالتهام بازدراء األديان ،تحمل التهديدات بالقتل
وتعريض نفسه للخطر هو وأسرته لذلك استحق أن يكون هو الزعيم األيقونة التي نتباها بها
في مصر وخارجها.

عرض مسلسل «النزوة» لخالد النبوي
فى هذا الموعد

قرر صناع مسلسل «النزوة» ،من بطولة خالد النبوى وعائشة بن أحمد عرضه في شهر يوينو المقبل على
منصة «شاهد» اإللكترونية ،ويأتى اسم «النزوة» اس ًما نهائيًا للعمل بعد أن كان تحت اسم «لون البحر».
مسلسل «النزوة» بطولة خالد النبوي ،عائشة بن أحمد ،عمر الشناوي ،سالي شاهين ،مراد مكرم ،وعدد
آخر من الفنانين ،والعمل من تأليف ورشة كتابة وإخراج أمير رمسيس.
وشارك خالد النبوي في السباق الرمضاني  2022بمسلسل «راجعين يا هوى» ،مع نور ،وفاء عامر،
أحمد بدير ،أنوشكا ،نور النبوي ،سلمى أبو ضيف ،وعدد آخر من الفنانين ،والمسلسل من تأليف محمد
سليمان عبد الملك وإخراج محمد سالمة ،والعمل مأخوذ عن راوية للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة،
كبيرا خالل عرضه في الموسم الرمضاني.
وحقق العمل نجا ًحا ً

نيللى كريم تبدأ تحضيرات مسلسلها الجديد «روز وليلى» أول يونيو

تبدأ الفنانة نيللي كريم تحضيرات مسلسلها الدرامي الجديد
والذي يحمل اس ًما مؤقتًا “روز وليلى” ،والذي يجمعها بالنجمة
يسرا مطلع شهر يونيو المقبل ،والمقرر عرضه على إحدى
المنصات اإللكترونية نهاية العام.
ويتناول العمل ،الذي يدور في إطار اليت كوميدي ،عالقة
الصداقة بين امرأتين والعديد من المواقف الكوميدية التي
تجمع بينهما.
والمسلسل من المقرر أن يشارك به عدد كبير من النجمات في
مصر والوطن العربي ،وتعقد الشركة المنتجة للعمل جلسات
مع أبطاله خالل أيام للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل.
يذكر أن نيللي كريم حققت نجاحا كبيرا في موسم رمضان
الماضي بمسلسل “فاتن أمل حربي” والذي قدمته بمشاركة
كل من شريف سالمة ،وهالة صدقي ،ومحمد ثروت،
ومحمد الشرنوبي ،وخالد سرحان ،وفادية عبدالغني،
وجيالن عالء ،ومحمد التاجي ،ويارا جبران ،ولمياء
األمير ،وسارة الدهيم ،وكريم فتحى ،والطفلتين فيروز
وريتال ظاظا ،وتأليف إبراهيم عيسى ،في أولى تجاربه في
الدراما ،وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب
للمنتج جمال العدل.

«آمبر الغبية» ..صحف أجنبية تكشف كواليس اختراق موقع
 DBMIالعالمي

حمــــاــقى يح�يى حفلاً غنائ ًيا في الكويت اليوم

يحيى النجم محمد حماقى ،حفالً غنائيًا في الكويت يوم الجمعة الموافق  13مايو الجارى ،ويقدم خالل
الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته ،وذلك ضمن الحفالت التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف
الدول.
وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرا حفال موسيقيا ضمن حفالت موسم الرياض بمشاركة الهضبة
عمرو دياب ،وبدأ حماقى الحفل بأغنية «نفسى أبقى جنبه» موجها التهنئة للشعب السعودى بمناسبة
صعود منتخبهم لكأس العالم ،وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى يشاركه الحفل،
حيث وصفه باإلنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خالل تحضيرات ألبوم «تملى معاك» وأنه دعمه فى
بداية مشواره الفنى.
كبيرا من أغانيه على مدى قرابة الساعتين ،أبرزها «أجمل يوم»»،أحلى حاجة
وقدم حماقى عددًا ً
فيكي»« ،يزلزل»« ،ما بالش»« ،ناويها»« ،ليه بيلمونى»« ،يا ستار» ،ومن أغانى ألبومه
هتسيب»« ،طالع موضة»« ،عرض
األخير «يا فاتني»« ،ال مالمة»« ،لو
قادر أنسى» و»قالوا عنك» و»ال
مستمر»« ،ظلمونى»« ،مش
مالمة» وغيرها.
وطرح النجم محمد حماقى ،مؤخرا أغنية
بعنوان «عجبي» التى تجمعه بالموزع
الموسيقى توما ،واألغنية من رباعيات
الشاعر صالح جاهين ،ويأتى ذلك بعدما
روج حماقى لألغنية عبر حساباته بمواقع
السوشيال ميديا ً خالل الساعات الماضية
تمهيداً لطرحها.

لاعلاناتكم في الرسالة

كشف موقع  ،The Business Standardاالثنين ،عن
تمكن بعض األشخاص من تهكير موقع  IMBDالخاص
ببيانات األفالم األجنبية والبرامج ،والعمل على تغيير اسم
النجمة العالمية آمبر هيرد إلى اسم «آمبر الغبية» تحديدًا
لـ».»Amber Turd
وأكد الموقع إلى أن االسم تم تغييره فقط في قاعدة البحث
عبر الموقع اإللكتروني «جوجل» ،وليس في القاعدة
الرئيسية لألفالم العالمية ،موض ًحا أنه حاليًا تمت السيطرة
على الموقف وعودة االسم كما كان عليه في السابق.
أشار الموقع إلى أن االسم تم تغييره بعد تصريح جوني ديب

مؤخرا أنه وجد ً
برازا بشريًا على جانبه من السرير عندما
ً
دخل إلى منزله في عيد ميالد آمبر هيرد في .2016
وتصدر الثنائي محركات البحث اإللكتروني ومواقع
التواصل االجتماعي والسوشيال ميديا األيام القليلة السابقة،
جوني ديب وآمبر هيرد بسبب رفع كل منهما قضية على
اآلخر عنوانها التشهير حيث بدأت القصة من آمبر هيرد
عندما نشرت مقال لها يوضح تعرضها للعنف الزوجي،
بينما رفع جوني ديب قضية عليها وطالب بالتعويض عما
تسببه له المقال وأثره على سمعته من جهه أخرى رفعت
هى قضية عليه معلنًا أنها تعرضت للعنف األسري من جانبه

وطالبت ايضًا بتعويض.
تعد قصة حب جوني ديب وآمبر هيرد من القصص التى
تصدرت منصات التواصل ،حيث بدأت العالقة خالل عملهما
معا ً ذا رام دايري ،عام  ،2009وبدأ الثنائي في مواعدة
بعضهما البعض مطلع  ،2012وذلك بعد أن أنهي ديب عالقة
استمرت  14عا ًما مع حبيبته وأم أطفاله بارادايس.
وعلى الرغم من أن هيرد لها رصيد من العنف في عالقتها
السابقة إال أنه ظل متمس ًكا بالعالقة بينهما وتم الزواج 2015
ولكن على الفور ولم يمر ً
طويل اتهمت جوني بالتعدي عليها
وهو تحت تأثير المخدرات.
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أخـب ــار ك ـ ــندا
أو�تاوا تدرس إمكانية الانضمام إلى الدرع الأميركية
المضادة للصواريخ

طرحت أوتاوا السؤال حول إمكانية الشراكة مع واشنطن
للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
’’دفاعها عن نفسها بطريقة فعّالة‘‘ كما أكدت وزيرة الدفاع
في الحكومة االتحادية الكندية أنيتا أناند.
جاءت تصريحات وزيرة الدفاع خالل مؤتمر صحافي نظمه
المعهد الكندي للشؤون العالمية يوم الثالثاء في العاصمة أوتاوا.
انتهزت الوزيرة الكندية الفرصة لنقل الخطط التي ّ
تفكر بها
الحكومة الكندية حاليا من أجل تحديث الدفاعات العسكرية
القديمة في أميركا الشمالية ،إلى جانب جارتها الجنوبية.

ً
ووفقا للوزيرة ،فإن الحكومة تزمع إجراء ’’إعادة
دراسة كاملة‘‘ لبرنامج الدفاع الصاروخي الباليستي
كجزء من مراجعة أوسع لما هو مطلوب لتطويره
من أجل حماية القارة األميركية بشكل أفضل من
هجمات محتملة.
وكانت كندا انسحبت من نظام اعتراض الصواريخ
الباليستية بعيدة المدى في العام  ،2005والمعروف
أكثر باسم الدرع المضادة للصواريخ ،بعد سجال
وطني مشحون للغاية .في ذلك العام ،كان رئيس
الوزراء الكندي األسبق بول مارتان (ليبرالي) من
أشد المعارضين النضمام بالده للدرع األميركية
المضادة للصواريخ.
منذ ذلك الحين ،تم التشكيك باستمرار في مدى صحة
هذا القرار ،ال سيما بسبب تحسين كوريا الشمالية لقدراتها
الباليستية ،والتهديد الذي يمكن أن تشكله.
أضف إلى ذلك أن التدهور الكبير في العالقات مع الكرملين
منذ بداية الحرب في أوكرانيا أدى إلى تعقيد هذه المعضلة.
هذا وقد تعهدت وزيرة الدفاع أنيتا أناند بتقديم مزيد من التفاصيل
قريبًا حول كيفية قيام أوتاوا وواشنطن بتحسين الدفاعات األميركية
الشمالية ،والتي يعتبر العديد من المسؤولين العسكريين بأنه
عفا عليها الزمن.

قضايا الاسكان تسيطر على المناظرة الأولى بين قادة أونتاريو

يعدها :رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي

جوستان ترودو في زيارة غير معلنة إلى كييف

قام ترودو بزيارة مفاجئة ألوكرانيا
مجددا دعم كندا ’’الثابت‘‘ للشعب
األوكراني في مواجهة العدوان الروسي.
وأعلن رئيس الوزراء الكندي في أول
زيارة له إلى أوكرانيا منذ بدء الغزو
الروسي في  24شباط  /فبراير الماضي عن
إعادة افتتاح السفارة الكندية أبوابها تدريجياً
في كييف .هذا ورافق جوستان ترودو
في زيارته التي ظلّت طي الكتمان حتى
اللحظة األخيرة وفد كندي على رأسه نائبة
رئيس الوزراء ووزيرة المالية كريستيا
فريالند ووزيرة الخارجية ميالني جولي.
خالل مؤتمر صحفي مشترك مع
فولوديمير ،أشاد ترودو بالقيادة غير
العادية للرئيس األوكراني ،الذي التقى
به يوم األحد للمرة األولى منذ بدء الصراع.
قال ترودو خالل المؤتمر الصحافي في
كييف «من الواضح أن فالديمير بوتين
مسؤول عن جرائم حرب شنيعة».
وتأتي زيارة ترودو إلى كييف في الوقت
الذي يحيي فيه العالم ذكرى انتصار الحلفاء
على ألمانيا النازية في  8أيار  /مايو .1945
وكان العديد من القادة الغربيين قد قاموا
في اآلونة األخيرة بزيارة أوكرانيا.
وقداهتم القسم اإلنكليزي لهيئة اإلذاعة
الكندية باقتفاء أثر التحضيرات لهذه الزيارة
المفاجئة لزعيم البالد ،خصوصا على
الصعيد اللوجستي واألمني.
كتبت الـ سي بي سي ’’بينما تمكن
المسؤولون الحكوميون من الحفاظ على
سرية الرحلة ،استغرق األمر أسابيع من
التخطيطً ،
وفقا للعديد من مصادر الحكومة
الكندية رفيعة المستوى التي أخبرت قناة
سي بي سي بكيفية تنسيقها كلّها‘‘.

وقالت المصادر إن
ترودو أبلغ موظفيه
أنه يريد الذهاب
إلى أوكرانيا إلبداء
التضامن مع البالد
وشعبها وهم يواصلون
تحدي الصعاب ضد
الروسية
القوات
المعتدية .قال ترودو
ً
أيضا إنه يريد رؤية
الدمار الذي أحدثته
روسيا بأم عينيه.
لرحلة
للتحضير
تواصل
محتملة،
موظفو مكتب رئيس
الوزراء مع نظرائهم
الدوليين الذين أنجزوا
رحالت مماثلة لمعرفة ما كانت عليه تلك
التجارب.
وقالت المصادر إن مكتب رئيس الوزراء
أجرى اتصاالت مع موظفين في مكاتب
رئيسة المفوضية األوروبية أورسوال
فون دير الين ورئيس الوزراء البريطاني
بوريس جونسون.
كانت فون دير الين من أوائل القادة
األوروبيين الذين زاروا أوكرانيا بعد
الغزو الروسي .سافرت إلى كييف للقاء
الرئيس فولوديمير زيلينسكي في  8نيسان
 /أبريل الماضي .كما قامت بجولة في
موقع مقبرة جماعية في ضاحية بوتشا،
حيث يواصل المحققون جمع األدلة على
جرائم الحرب الروسية المزعومة.
وزار رئيس الوزراء البريطاني بوريس
جونسون كييف أيضاً يوم  9نيسان  /أبريل

الماضي.
وقالت المصادر للقسم االنكليزي
لهيئة اإلذاعة الكندية إنه بنا ًء على تلك
المحادثات ،حدد مسؤولو مكتب رئيس
الوزراء عاملين رئيسيين قبل التخطيط
لرحلة رئيس الوزراء إلى أوكرانيا.
كان العامل األول هو الحماية األمنية
للزعيم الكندي والوفد الذي يرافقه.
والثاني يتعلق بالسرية .إذ تتمثل الممارسة
الروتينية للتخطيط لزيارة زعيم عالمي
إلى موقع خطير في الحفاظ على سرية
الرحلة إلى أن يغادر القائد تلك البيئة شديدة
الخطورة.
’’على سبيل المثال ،كرئيس للواليات
المتحدة ،قام دونالد ترامب بزيارة مفاجئة
للجنود األمريكيين في أفغانستان بمناسبة
عيد الشكر في عام  .2019وقد ُطلب
من الصحفيين الحفاظ على سرية الرحلة

لحماية ترامب‘‘.
كانت زيارة ترودو محاطة بالكتمان الشديد
ولم يتم إبالغ وسائل اإلعالم الكندية بما
فيها سي بي سي ،إال بعد مغادرة الزعيم
الكندي البالد ،واشترط مكتب رئيس
الوزراء التكتم على ذلك إلى بعد حين.
غادر رئيس الوزراء والوفد المرافق
له أوتاوا صباح يوم السبت على متن
طائرة تابعة للقوات الجوية الكندية من
طراز  ،Airbus CC-150في رحلة
استغرقت ثماني ساعات إلى رزيسزو
في جنوب شرق بولندا .من هناك  ،قال
مصدر حكومي رفيع  ،إنهم استقلوا قطارً ا
إلى محطة السكك الحديدية المركزية في
كييف .بمجرد وصولهم إلى أوكرانيا،
سافروا في قافلة موكب مؤلفة من عشرين
سيارة  ،بما في ذلك مرافقة الشرطة
وسيارة إسعاف.

أو�تاوا تستأجر  3رحلات جوية لاستقدام اللاجئين الأوكرانيين
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ظهر القادة المرشحين للقيادة في أونتاريو في أول
مناظرة رسمية قبل االنتخابات في يونيو.
وناقش القادة العديد من القضايا ،على غرار تحمل التكاليف
والوظائف والبنية التحتية في شمال أونتاريو في المناظرة
للحملة االنتخابية يوم الثالثاء  ،حيث وعد كل منهم بحلوله
الخاصة لدعم المنطقة.
وقال الزعيم المحافظ دوغ فورد  ،الذي يسعى للبقاء في
منصبه “ :لديك الكثير من الخيارات ،في هذه االنتخابات،
ستختار إما الليبراليين الذين يريدون إزاحتنا ،أو يمكنك
التصويت للحزب الوطني الديمقراطي الذي يريد أن يعيقنا،
ولكن إذا كنت ترغب في الخيار المثالي ،المحافظين وفقط”.
وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد أندريا هورواث
إن خطة فورد بُنيت على أساس وعود مُعاد صياغتها
من المرة األخيرة التي شارك فيها سكان أونتاريو في
صناديق االقتراع.
وصرحت“ :بعض الوعود التي قطعها السيد فورد هي
نفس الوعود التي كانت في حملته االنتخابية األخيرة  ،ولم
يحدث أي شيء منها  ،أشياء مثل الطريق السريع .”69
من جهته ،قال زعيم الحزب اللبيرالي ديل دوكا“ :لقد وقفت
هنا حتى اآلن هذا المساء وسمعت السيد فورد يتحدث كما
لو أنه لم يخدم حاكم في أونتاريو خالل السنوات األربع
الماضية”.
وتجنب زعيم “الخضر” مايك شرينر  ،العضو الوحيد في
حزبه الذي فاز بمقعد في المجلس التشريعي في أونتاريو
 ،إلى حد كبير هجماتهم ،ووعد بأنه سيقوم بالتجديد ،حيث
صرح“ :نحن بحاجة إلى حلول جديدة لمشاكل قديمة ،ال
يسعنا االنتظار”.
وأوضح شرينر إنه سيعالج مسألة اإلسكان بأسعار في
متناول الجميع من خالل بناء مجتمعات متصلة حيث
يمكن للناس العيش والعمل  ،ومن خالل تنظيم أسعار
اإليجارات أيضا.
وبالمثل  ،قال ديل دوكا إن اإليجارات قصيرة األجل
تؤدي إلى تفاقم أزمة اإلسكان ولن يسمح الليبراليون لها
باالستمرار ألنها تسبب في أزمة كبيرة باإليجارات.
من جهته ،رفض فورد هذا األمر“ :نحن نشجع الناس على
القدوم وإنفاق أموالهم في السياحة ،هؤالء األشخاص أنفسهم
يذهبون إلى المدينة  ،ويذهبون إلى المطعم والمتاجر ويولدون
المزيد من الوظائف ويحققون المزيد من اإليرادات”.
كما استهدف ديل دوكا وهوروث سجل فورد في مجال
الصحة العقلية  ،بينما دافع هو عن حكومته وأكد أنها
استثمرت  30مليون دوالر لبناء  224سريرً ا لعالج اإلدمان.

كندا تفرض عقوبات جديدة
على روسيا

أطلقت كندا مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا
ً
مستهدفة أشخاصاً بينهم عاملون في وزارة
وبيالروسيا
الدفاع الروسية.
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ،عقب
زيارته إلى العاصمة األوكرانية كييفّ ،
أن كندا ستفرض
ً
عقوبات جديدة تستهدف  40فرداً روسيا ،بينهم 19
شخصاً يعملون في قطاع الدفاع.
بأن كندا ستستهدف “ 21فرداً روسياً
وأوضح المكتب ّ
إضافياً ،بينهم شخصيات ثرية ومقربون من النظام
الروسي ،وستفرض عقوبات على  19فرداً في قطاع
الدفاع الروسي ،و 5كيانات لتقديم الدعم غير المباشر
أو المباشر للجيش” ،على خلفية العملية العسكرية في
أوكرانيا.
إلى جانب ذلك ،أعلن مكتب ترودو تقديم مساعدات
عسكرية إضافية بقيمة  38.7مليون دوالر ألوكرانيا،
تتضمن مدفعية ومؤناً وسيارات مدرعة خفيفة.

في مواجهة الضغوط المتزايدة إلجالء الالجئين
األوكرانيين ،تنظم أوتاوا قريبًا ثالث رحالت طيران
على نفقتها الخاصةّ ،تقل الالجئين إلى مدن وينيبيغ
ومونتريال وهاليفاكس.
سيكون مرّ نحو ثالثة شهور على بداية الغزو الروسي
ألوكرانيا ،عندما سيتم نقل الدفعة األولى من الالجئين
األوكرانيين على نفقة الحكومة الكندية الفيدرالية.
تقلع الطائرات الثالث التي استأجرتها كندا من وارسو
في بولندا متجهة إلى وينيبيغ يوم  23أيار  /مايو المقبل،
ومونتريال يوم  29مايو ،وهاليفاكس في الثاني من حزيران
ً
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها
 /يونيو المقبل.
هيئة اإلذاعة الكندية وحسب تقديرات مسؤول حكومي،
سيكون مجموع الالجئين األوكرانيين الذين تشملهم هذه
االلتفاتة من قبل أوتاوا نحو  900مواطن أوكراني ،إذا
سيكون على متن كل طائرة نحو  300شخص.
اتفقت أوتاوا مع شركة طيران خاصة لتنفيذ عملية
استقدام الالجئين األوكرانيين وتقوم بتسديد نفقات
الفاتورة .هذا ويتم توزيع المقاعد مجا ًنا على أساس
أسبقية الحضور.
سيتمكن األوكرانيون فقط الذين حصلوا على تأشيرة
من خالل تصريح السفر الطارئ بين كندا وأوكرانيا
الذي استحدثته وزارة الهجرة في الحكومة الفيدرالية،
من حجز مقعد على متن هذه الرحالت .سيتلقى األفراد
المؤهلون رسالة عبر البريد اإللكتروني في غضون األيام
القليلة المقبلة تحتوي على معلومات حول كيفية التسجيل.
تجدر اإلشارة إلى أن أحزاب المعارضة في برلمان
أوتاوا تطالب منذ أسابيع بتنظيم رحالت إجالء وتتهم
الحكومة الليبرالية على رأس السلطة بزعامة جوستان

ترودو بالتباطؤ .في األسبوع الماضي ،وجه النائب في
حزب الكتلة الكيبيكية أَ ْلكسي برونيل دوسيب انتقاداً إلى
ً
عاجزا في مواجهة
وزير النقل عمر الغبرّ ا ’’لظهوره
الوضع‘‘ .وزير النقل في الحكومة االتحادية اقرّ من
جهته أنه يواجه تحديات لوجستية.
وأشار الوزير عمر الغبرّ ا إلى أن العديد من األوكرانيين
لم يعودوا في مكانهم عندما تقدموا للحصول على التأشيرة
الكندية ،مما يزيد من صعوبة ترتيب النقل الجوي.
في الوقت الحالي ،ليس من الواضح ما إذا كانت هذه
الرحالت ستكون متاحة لألوكرانيين الموجودين في
دول أوروبية أخرى غير بولندا وما إذا كانت أوتاوا

ستسهل ،إذا لزم األمر ،نقلهم إلى وارسو على متن
الطائرات المستأجرة من كندا.
استبقت حكومة مقاطعة نيوفاوندالند والبرادور المحلية
الحكومة الفيدرالية من خالل تنظيم رحلة إجالء خاصة
ً
الجئا أوكرانيًا إلى مدينة
بها من بولندا .ووصل 166
سان-جون عاصمة المقاطعة في أقصى الشرق الكندي
مساء االثنين مطلع األسبوع.
في سياق متصل ،تقول وكالة األمم المتحدة لالجئين،
إنه فرّ ما يقرب من  6ماليين أوكراني من بالدهم
منذ بداية الغزو الروسي .وقد تلقت بولندا أكبر حصة
منهم 3.2 ،مليون شخص.

وصول  166لاجئ أوكراني إلى سان-جون في نيوفاوندلاند

وصلت ٌ
دفعة من الالجئين األوكرانيين
إلى مطار سان جون الدولي على متن
رحلة على نفقة حكومة المقاطعة.
رئيس حكومة مقاطعة نيوفاوندالند
والبرادور أندرو فوري كان على رأس
الحشود التي استقبلت الالجئين األوكرانيين
عندما حطت الطائرة في مطار العاصمة
سان-جون الدولي .وقد حمل البعض في
أيديهم أعالما كندية وأوكرانية للترحيب
بالضيوف وسط تصفيق حار.
وكان غادر الركاب األوكرانيون الفارون
من الغزو الروسي والبالغ عددهم 166
شخصاً ،صباح يوم االثنين من مطار
وارسو في بولندا متوّجهين إلى كندا.
قال ستانيسالف ،وهو واحد من أوائل
الالجئين األوكرانيين الذين نزلوا من
الطائرة’’ ،إنني سعيد‘‘ ،وسيذهب قريبًا
للعمل في منجم في ’’باي فيرت‘‘.
يقول إنه مرتاح للغاية لوصوله إلى كندا،
لكنه مع ذلك يشعر بالقلق بشأن والده،
وهو ضابط في الجيش األوكراني الذي
ظل في القتال ،على الجانب اآلخر من
المحيط.
لم تعتقد إيرينا ،وهي الجئة أخرى ،أن
ينتهي بها المطاف في نيوفاوندالند.
أرادت في األصل الذهاب إلى تورونتو،
لكن حكومة نيوفاوندالند عرضت عليها
تذكرة طيران مجانية.
علي تذكرة رحلة
’’عندما عرضوا
ّ
الطيران ،قلت حسنًا ،ها نحن ذا ،كما تقول.
كانت الرحلة أسهل بكثير مما توقعت‘‘.
لقد حط الرحال فعال بإيرينا اآلن في

شرق البالد ،وستعمل قريبًا في شركة
المالحة الجوية .Pal Airlines
مثل كثيرين آخرين ،حمل ماثيو ديال
فالي العلم األوكراني خارج مطار سان
جون الدولي .وهو يقول ’’نريد أن
نرحب بإخوتنا وأخواتنا األوكرانيين
هنا في نيوفاوندالند والبرادور‘‘.
لقد مروا ببعض المحن الصعبة .كل
شيء مؤلم للغاية .نريد أن نظهر لهم
حبنا ونقول لهم :كونوا على ثقة أننا
هنا من أجلكم  ،العالم يحبكم وسنقوم
بدعمكم.
نقال عن ماثيو ديال فالي ،أحد سكان
نيوفاوندالند
ذهب صموئيل الصغير مع أخته
ووالديه ،إلى مطار سان جان الستقبال
الوافدين الجدد وإظهار دعمه لهم.
’’أختي لديها صديق من أوكرانيا ،لذلك
قررنا أن نستقبل عائلة أوكرانية‘‘ ،كما
يقول.
يؤكد والده فريديريك بلوين ،أن األسرة
لديها غرفة نوم إضافية متاحة.
في الوقت الحالي ،يبدو أن استجابة أبناء
سان-جون إليواء العائالت األوكرانية
كانت جيدة لدرجة أننا على قائمة االنتظار.
’’الناس على استعداد تام الستضافتهم في
بيوتهم ،إن هذه مشكلة جيدة‘‘.
في شهر آذار /مارس الماضي  ،أنشأت
حكومة نيوفاوندالند والبرادور مكتبًا
للهجرة في بولندا .وهي المقاطعة الكندية
الوحيدة التي فعلت ذلك.
تم إرسال موظفين في حكومة المقاطعة بعد

ذلك إلى وارسو ،حيث تضافرت الجهود
مع السفارة الكندية هناك من أجل الحصول
على فكرة أفضل عن عدد األشخاص الذين
يرغبون في القدوم إلى البالد.
تقول المديرة التنفيذية لجمعية الكنديين
الجدد (نافذة جديدة) ميغان موريس إن
فريقها على جهوزية تامة الستقبال الالجئين
األوكرانيين.
تضيف ’’ ّ
نكثف الجهود منذ أسابيع لتنسيق
وصول الالجئين ،علما أن هناك الكثير من
الشركاء المعنيين .سنبذل قصارى جهدنا
لمساعدتهم على االستقرار في مقاطعتنا
ودعمهم‘‘.
يذكر أن منظمة كومباس COMPAS
المحلية في سان-جون هي واحدة من
المؤسسات التي تعنى بمساعدة الوافدين

الجدد على االستقرار في مكانهم الجديد.
يوضح المنسق في منظمة كومباس مهدي
الجوهري ً
قائال’’ :قررت مقاطعتنا إستقدام
هؤالء الناس ومنحهم حياة أخرى .ال نعرف
ما إذا كان هؤالء الالجئون سيبقون أو
سيعودون إلى أوكرانيا ،ألن وضعهم في
الوقت الحالي يندرج في اإلقامة المؤقتة.
ولكن الفكرة هي أن نقدم لهم ترحيباً حاراً
هنا ،من خالل المتطوعين ومن خالل
أفعالنا‘‘.
هذا وقد تعهّدت حكومة الحزب الليبرالي
بزعامة أندرو فوري بأنه سيكون هناك
سكن ينتظر كل شخص من هؤالء الوافدين
من أوكرانيا .هذا وأبدى نحو  100من
أرباب األعمال في نيوفاوندالند استعدادهم
لتقديم وظائف للواصلين الجدد.

أدب وثقافة
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قصائد من الديوان الثالث (ترس ُمني لغزاً)

من كتاب :أسرار اآلثار

توت عنخ آمون واألهرامات والمومياوات

شعر :جاسم نعمة مصاول

بقلم :د .حسين عبد البصير

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز
د .زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية
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تكملة للعدد الماضي:

السينما واآلثار

تعتبر العالقة بين السينما واآلثار فريدة ووثيقة ووشيجة
وحساسة للغاية .وتم تصوير اآلثار وعلماء اآلثار فى السينما
منذ زمن بعيد؛ غير أنه لم يتم تصوير اآلثار وعلماء اآلثار
فى السينما بشكل احترافى إال فى أفالم قليلة ج ًدا.
وكان عقد الثمانينات من القرن الماضى هو البداية القوية
للتعبير عن اآلثار وعلماء اآلثار في السينما بشكل كبير .ومن
خالل هذا التركيز على اآلثار وعلماء اآلثار فى السينما،
تم اجتذاب عدد كبير من الجمهور الذي تحول لعشق اآلثار
والتعرف إلى علماء اآلثار وتقليدهم وحب مشاهد اآلثار
وعلماء اآلثار عبر األطياف السينمائية الساحرة للشاشة
الفضية .وكان التعبير عن اآلثار وعلماء اآلثار فى السينما
بشكل شعبي وترويجي غير فني على اإلطالق.
وسيطرت السينما األمريكية بآلتها اإلعالمية الشعبية الكبيرة
بسلسلة أفالم «أنديانا جونز» على عقول الماليين عبر العالم.
وقام بتمثيلها النجم األمريكي األشهر هاريسون فورد وقام
بإخراج عدد منها المخرج الظاهرة ستيفن سبيلبرج .وصدر
أولها فى عام « 1981غزاة األرك المفقود» .وفى هذا الفيلم
الذيينتمي ألفالم الحركة واإلثارة ،يقوم عالم اآلثار والمغامر
الدكتور «إنديانا جونز» من قبل الحكومة األمريكية بالعثور
على أرك العهد قبل أن يصل النازيون إليه .وثانى أفالم
السلسلة هو «إنديانا جونز ومعبد الموت» ( .)1984وفيه
يصل الدكتور إنديانا جونز إلى الهند .وتطلب منه قرية
يائسة العثور على حجر يشكل أهمية بالنسبة لها .ويوافق.
ويتعرف على عبادة سرية ذات أسرار خطيرة في سراديب
الموتى فى القصر القديم .وثالث األفالم هو «إنديانا جونز
والحملة الصليبية األخيرة» ( .)1989وفيه يذهب األب
الدكتور هنرى جونز فجأة فى عداد المفقودين أثناء البحث
عن الكأس المقدس .ثم يتبعه ابنه عالم اآلثار البارز «إنديانا»
جونز لمنع النازيين من الحصول على الكأس المقدس.
وفى عقد التسعينيات ،نصل إلى مرحلة أفالم الخيال العلمى
الممزوج بالفانتازيا مع البعض القليل من الحقائق األثرية.
وكان فيلم «الحديقة الجوارسية» ( )1993وما تبعه من
ً
وصوال إلى آخر أفالم دكتور جونز ،فيلم «إنديانا
أفالم
جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية» ( ،)2008من أشهر
أفالم هذه االتجاه من إخراج ستيفن سبيلبرج.
ويعبر فيلم «ستارجيت» ( )1994عن قضية جهاز نقل
بين النجوم وُجد فى مصر ويؤدى إلى كوكب به بشر
يشبهون المصريين القدماء الذين يعبدون اإلله رع .ثم تصدر
سلسلة أفالم المومياوات للمخرج ستفن سومرز .وكان أولها
«المومياء» ( )1999الذي يتناول قصة أمريكى يخدم فى
الفيلق األجنبى الفرنسى فى حفائر أثرية فى مدينة هامونابترا
القديمة ،فيوقظ بطريق الخطأ مومياء؛ فتقلب حياته وفريقه
رأسً ا على عقب .ثم فيلم «عودة المومياء» ( )2001الذي
يسرد قصة شحن جثة إيمحتب المحنطة إلى متحف فى لندن
حيث يستيقظ مرة أخرى ويبدأ حملته من الغضب والرعب.
وفيلم «المومياء :مقبرة اإلمبراطور التنين» ( )2008وتدور
أحداثه فى الشرق األقصى حيث يكشف ألكس أوكونيل ،ابن
مقاتلى المومياوات الشهيرين ريك وإيفى أوكونيل ،مومياء
أول إمبراطور هنا.
واحتلت أفالم الكتاب المقدس مكانة كبيرة فى هذه أفالم
اآلثار .وظهر فيها الملوك أمثال سليمان مثل فيلم المخرج
جوناثان فريكس «أمين المكتبة :العودة إلى مناجم الملك
سليمان» ( )2006الذي يحاول فيه أمين المكتبة المغامر
فلين كارسن العثور على مناجم الملك سليمان.
وهناك من األفالم ما يحث على الهوية األمريكية مثل
فيلمي «الكنز القومى» للمخرج جون ترتلتوب بطولة النجم
األمريكى الشهير نيكوالس كيدج .وفى الفيلم األول «الكنز
القومى» ( ،)2004يتسابق بطلنا المورخ للعثور على الكنز
األسطورى قبل فريق المرتزقة .وفى الفيلم الثانى« ،الكنز
القومى :كتاب األسرار» ( )2007يحاول بنيامين جيتس
تتبع فكرة فى مذكرات جون ويلكس بوث إلثبات براءة
سلفه من اغتيال الرئيس األمريكى األشهر إبراهيم لنكولن.
تعبر هذه األفالم عن اآلثار وعلماء اآلثار من وجهة نظر
أمريكية بحتة .وتميل غالبًا إلى التجارية والسطحية واإلثارة،
وتمثل اآلثار وعلماء اآلثار من خالل الفهم األمريكى لألمور،
وتدمج التاريخ التوارتى فى عدد كبير منها ،وتستخدم الخيال
العلمى .وتعبر عن الصحراء والشرق من منظور استشراقى
واضح .وتخلط الحقيقة بالخيال واألسطورة من أجل صنع
حبكة تجارية تخاطب الشباك وتداعب خيال الجماهير عبر

العالم أجمع.
هى أفالم مثيرة وشيقة وممتعة ،غير أنها بعيدة عن حقائق
اآلثار والعالم الحقيقى لعلماء اآلثار.

تمثال جد حور الشافي

آمن الفراعنة بالسحر وقوة الكلمة المكتوبة والشفاء من
خالل قوتها السحرية .وآمنوا كذلك بقدرة الكلمة على التنكيل
بمن يعرض آثارهم وأعمالهم األخروية لالعتداء والتدمير.
وكان من بين ذلك ما عُ رف بـ»لوحات حورس السحرية».

ويقف حورس الطفل متز ًنا .وهذا االتزان هو سر الشفاء؛
فالمرض في األصل هو عبارة عن خلل في توازن االنسان.
وما تفعله الرموز الموجودة بلوحات حورس السحرية هو
أنها تخاطب العالم النجمي بلغة الرمز ،وتعيد التوازن إلى
المريض مما يساعده على الشفاء .وفوق حورس هناك
رأس الرب «بس» المختص بحماية األطفال .وهو يحمي
الطفل حورس في مهمته.
وتمثال الكاهن جد حور الشافي مغطى بالكامل برموز
تخاطب العالم النجمي .ورموز الحيات والعقارب من أكثر
الرموز انتشارً ا بالتمثال .وفوق ظهر التمثال صورة للرب
«حكا» ،رمز السحر الكوني .وكان التعامل مع التمثال
وما يحمله من رموز يتم باستخدام الماء ،حيث كان يقوم
الكهنة بصب الماء فوق التمثال وتركه ينساب ويتجمع في
حوض صغير تحت أقدام حورس الطفل .وكان يُترك الماء
يتفاعل مع الرموز الموجودة بالتمثال حيث كان يتم شحن
الماء بطاقة هذه الرموز القوية .وبعدها كان يُعطى الماء
للمريض ليشربه أو يغتسل به ،حيث كانت تقوم طاقة الماء
بإحداث التوازن داخل جسم المريض وتساعده على الشفاء.
وللتمثال حضور قوي للغاية ،وبه طاقة ال يمكن تجاهلها.
وال يمكن تجاهل تلك االبتسامة الهادئة على وجه تمثال جد
حور الشافي .وهي ابتسامة كلها طمأنينة وسكينة .وتعد طاقة
إيجابية يبثها التمثال بقوة في المريض فتساعده على الشفاء.
إنها مصر الفرعونية الساحرة ذات السحر الذي ال يُقاوم.

فراعنة غير مشهورين

ويأتي تمثال جد حور الشافي بين أهم األعمال القادمة لنا من
مصر الفرعونية .وتم نحت تمثال الكاهن جد حور الشافي
من البازلت األسود .وهو من أشهر التماثيل الفرعونية
بالمتحف المصرى بميدان التحرير .ويوجد في الدور الثاني في
المتحف .وجاءت الشهرة الطاغية لهذا التمثال من الشائعات
التي انتشرت حوله ،والتى تدعي أنه تمثال «مسحور»،
وهي شائعات وليست لها أي أساس من الصحة ،وليس
هناك أي دليل علمي يؤيدها.
ويعود تاريخ هذا التمثال إلى العصر المتأخر من تاريخ مصر
الفرعونية .وينتمي إلى نفس المدرسة الفنية والسحرية التي
أنتجت ما يعرف بـ»لوحات حورس السحرية» .ويعتبر تنويعًا
عليها .وظهرت «لوحات حورس السحرية» في العصر
خصوصا
المتأخر .وكانت تُستخدم ألغراض عالجية عديدة،
ً
العالج من لدغات الحيات والعقارب والزواحف السامة.
ُ
وقصد بالرموز المحفورة على تلك اللوحات مخاطبة عالم
آخر ،وهو العالم النجمي أو «دوات» في اللغة المصرية
القديمة .وكان العالم النجمي في نظر المصري القديم هو
ً
منفصال عنها ،وكان
عالم يتداخل مع الحياة األولى ،ولم يكن
هو العالم الذي تذهب إليه األرواح بعد الموت ،وكان ً
أيضا
المصدر الذي تأتى منه كل األشياء ،وكانت ً
أيضا تكمن فيه
أسباب كل األمراض .وكان الكهنة في مصر القديمة يقومون
بمعالجة المرضى عن طريق االتصال بهذا العالم الخفي.
وكانت لوحات حورس السحرية جزءًا من طقوس السحر
في مصر القديمة .وكانت رموزها تخاطب العالم النجمي.
ويحمل تمثال جد حور الشافي كل الرموز الموجودة بلوحات
حورس السحرية .فالكاهن يجلس وأمامه لوحة مصور
عليها حورس الطفل يطأ بقدميه تمساحين يتجه كل منهما
ً
رمزا
عكس اآلخر .وكانت التماسيح في العالم النجمي
للخطر الكامن الذي كان ال يراه اإلنسان .فكان التمساح
يقبع تحت سطح الماء .وكان يتربص بضحيته حتى إذا
توهمت الضحية أن الماء آمن ،انقض التمساح عليها من
تحت الماء .ويطأ حورس التمساحين بقدمه كرمز للتغلب
على األسباب الكامنة لألمراض .ويمسك حورس في إحدى
ً
غزاال ،رمز الشراسة والوداعة.
يديه أس ًدا ،وفى اليد األخرى

إن هناك عد ًدا كبيرً ا من الملوك الفراعنة المهمين لكنهم
غير مشهورين أمثال الملوك المعروفين أمثال مينا وأحمس
وحتشبسوت وأخناتون وتوت عنخ آمون ورمسيس الثاني.
فهناك على سبيل المثال ،عدد كبير من الملوك الفراعنة
نذكر منهم ما يلي:
الملك سنفرو
الملك سنفرو هو مؤسس األسرة الرابعة فى عصر الدولة
القديمة أو عصر بناة األهرام ،ووالد الفرعون الشهير الملك
خوفو صاحب هرم الجيزة األكبر ،العجيبة الوحيدة الباقية
من عجائب العالم القديم .وحكم مصر لفترة زمنية طويلة
قدرها البعض بحوالى 24عامًا والبعض بثالثين عامًا ،بل
ذهب البعض وأعطاه فترة حكم تبلغ  48عامًا ،غير أن فترة
حكم هذا الملك كانت ما بين  30عامًا ولم تصل إلى 48
عامًا .ومن أهم آثاره بناء أربعة أهرام فى منطقة دهشور فى
محافظة الجيزة وفى منطقة ميدوم فى محافظة بنى سويف
وفى منطقة سيال فى محافظة الفيوم .ويعد بذلك الملك الوحيد
الذي بنى أربعة أهرام بين ملوك مصر الفرعونية .وتم فى
عهده تقديم إبداعات جديدة فى بناء وتصميم األهرامات
المصرية .وكان من بين أهمها بناء أول هرم كامل فى تاريخ
العمارة المصرية وهو الهرم الشمالى أو الهرم األحمر فى
منطقة دهشور والذي سبق بذلك هرم الجيزة األكبر البنه
الملك خوفو غير أنه كان أقل منه فى االرتفاع .وكان البد
للفرعون أن يخرج فى حمالت عسكرية خارجية كى يجلب
ما تحتاجه هذه المبانى المعمارية الضخمة من مواد وعمال.
فكانت سياسة هذا الفرعون الخارجية تقوم فى المقام األول
على إمداد منشآته المعمارية بكل فريد وضرورى وغير
موجود فى األرض.
الملك بيبى األول
حكم الملك بيبى األول فى األسرة السادسة قرب نهاية عصر
الدولة القديمة .وقام بيبى األول بانتهاج سياسة توسعية فى
النوبة وعمل على وصول وتأمين طرق التجارة إلى بالد
بعيدة عن مصر مثل لبنان والصومال.
وفى عهده ،تم تكوين أول جيش نظامى فى مصر .ومن
بين أشهر كبار رجال دولته الموظف الشهير ونى األكبر
صاحب المقبرة الموجودة فى أبيدوس فى سوهاج.
ومن الجدير بالذكر أنه فى عهد هذا الملك تعرضت الدلتا
المصرية لغارات عديدة من البدو الموجودين على حدود
مصر الشمالية الشرقية والتى أطلق عليهم النصوص المصرية
«عامو حريو شع» أى «األسيويين الموجودين على الرمال».
ومن أجل صد هجماتهم التى لم تفلح الحاميات العسكرية
القليلة العدد فى هذه المناطق فى التصدى لها ،قام بيبى األول
بتكليف ونى األكبر بقيادة حمالت عسكرية فى بالد الشام.
فتم القيام بتأسيس أول جيش نظامى مصرى قوامه العديد
من اآلالف من المجندين المصريين من جنوب مصر إلى
ً
فضال عن عدد كبير من النوبيين والليبيين الموالين
شمالها،
لمصر .ونجح ونى األكبر فى قيادة هذا الجيش المصرى

ماسك أمام التحقيق ..لجنة تبحث الكشف
المتأخر لشراء تويتر
بدأت هيئة األوراق المالية والبورصات
األميركية تحقيقاً بشأن تأخر إفصاح
الملياردير األميركي إيلون ماسك عن
حصته الكبيرة في شركة «تويتر».
فقد أفاد أشخاص مطلعون على األمر بأن
الهيئة األميركية تحقق في تأخر ماسك في
تقديم نموذج عام يجب على المستثمرين
تقديمه عندما يشترون أكثر من  5%من
أسهم الشركة ،بحسب صحيفة «وول
ستريت جورنال».
بدوره ،قال دانيال تايلور ،أستاذ المحاسبة
بجامعة بنسلفانيا ،إن ماسك وفر على
األرجح أكثر من  143مليون دوالر من
خالل عدم اإلبالغ عن تجاوز تداوالته
عتبة  ،5٪حيث كان من الممكن أن يكون
سعر السهم أعلى لو كانت السوق معروفة
بحصة الملياردير المتزايدة.
وبشكل منفصل ،تحقق لجنة التجارة
الفيدرالية في ما إذا كان ماسك قد انتهك
قانوناً يلزم الشركات واألفراد باإلبالغ عن
بعض المعامالت الكبيرة إلى وكاالت إنفاذ
قوانين مكافحة االحتكار ،وفقاً لشخص
مطلع على األمر.
وبعد تقديم اإليداع ،ينتظر المستثمر
عموماً  30يوماً على األقل ،مما يمنح
الحكومة وقتاً لمراجعة الشراء لمعرفة
ما إذا كان يضر بالمنافسة قبل شراء

المزيد من األسهم.
كذلك ،يخضع المستثمرون النشطاء
لمتطلبات ملف مكافحة االحتكار إذا
تجاوزت مشترياتهم من أسهم الشركة
ح ًدا (بشكل عام  92مليون دوالر) وكانت
أصولهم الحالية أكبر من  20مليون دوالر.
ويُستثنى من هذا المطلب المستثمرون
السلبيون الذين يمتلكون أقل من 10%
من أسهم الشركة وال يخططون للمشاركة
في الحوكمة أو توجيه قرارات األعمال
األساسية.
يذكر أن الرئيس التنفيذي لتسال وسبيس
إكس كان أعلن اإلفصاح في الرابع من
أبريل الماضي ،بعد  10أيام على األقل
من وصول حصته في تويتر إلى ،9.2%
وهو ما يتجاوز النسبة المحددة لتقديم
اإلفصاح ،ولم يوضح حينها علناً سبب
عدم تقديم اإلفصاح في الوقت المحدد له.
ويُطلب من المستثمرين الذين يتجاوزون
هذا الخط تقديم نموذج إلى لجنة األوراق
المالية والبورصات ( )SECيكشفون عن
حصتهم في غضون  10أيام.
فيما تصدرت ممتلكات ماسك  5٪في
 14مارس ،كما تظهر إيداعات األوراق
المالية ،مما يعني أنه كان يجب أن يكشف
عن حصته بحلول  24مارس بموجب
قواعد هيئة األوراق المالية والبورصات.

النظامى الباسل والقضاء على هجمات البدو.
الملك مونتو حتب الثانى
بعد عصر طويل من االستقرار السياسى ،انقسمت البالد،
وشهد عصر االنتقال األول انهيار الدولة والسلطة المركزية
وطغيان سطوة حكام األقاليم المصرية وبزوغ نجمهم .وفى
النصف الثانى من عصر األسرة الحادية عشرة ،ظهر
الفرعون مونتو حتب الثانى نب حبت رع ،ووحّ د مصر،
فأصبح الموحد الثانى لألرض المصرية بعد الملك مينا
األول ،وأسس الدولة الوسطى .وحكم الملك مونتو حتب
الثانى حوالي  51عاماً ،ووحّ د مصر تحت سلطة ملك واحد
فى حوالي عام حكمه التاسع والثالثين ،مُنهياً بذلك عصر
االنتقال األول ،ومؤسساً عصراً من االستقرار السياسى
والرخاء االقتصادى للبالد .وعندما صعد مونتو حتب الثانى
لحكم البالد فى منطقة طيبة «األقصر الحالية» ،كان يحكم
جزءاً كبيراً من البالد ،ورثه عن سابقيه ،يبدأ من الجندل
األول فى منطقة أسوان جنوباً إلى الجنوب من منطقة أبيدوس
ً
شماال.
فى محافظة سوهاج فى صعيد مصر
الملك أمنمحات األول
الفرعون أمنمحات األول هو فرعون قادم من الجنوب
المصرى العريق .وهو أول ملوك األسرة الثانية عشرة التى
تعتبر قمة مجد عصر الدولة الوسطى ،الفترة الذهبية الثانية
بعد عصر األهرامات فى الدولة القديمة.وأغلب الظن أن
هذا الملك كان الوزير أمنمحات الذي قاد حملة إلى منطقة
وادي الحمامات فى عهد سلفه مونتو حتب الرابع ،والذي
ربما كان شريكه فى الحكم .وال ينتمي أمنمحات األول إلى
الدم الملكى .وهناك عدد من األعمال األدبية التى تعتبر
دعاية سياسية له إلصباغ الشرعية على فترة حكمه مثل
«نبوءة نفرتى» و«تعاليم أمنمحات» .وتأثر فى العمارة
بأهرامات الدولة القديمة ،خصوصا أهرامات األسرتين
الخامسة والسادسة .وقام بنقل العاصمة من العاصمة القديمة
طيبة (األقصر الحالية) إلى «إثت تاوى» (أى القابضة على
األرضين) ،وتم دفنه فى هرمه فى منطقة اللشت فى الجيزة.
الملك سنوسرت الثالث
يُعتبر الفرعون سنوسرت الثالث أعظم وأقوى فراعنة األسرة
الثانية عشرة والدولة الوسطى المحاربين .وحقق فى عهده
مجد مصر العسكرى والقوة والرخاء كأقصى ما يكون
المجد والقوة والرخاء فى ذلك العصر البعيد .وأضفت كل
هذه األبعاد عليه المسحة األسطورية ،وجعلت منه رمزاً
لجميع المصريين وأيقونة يقلدها كل ملوك مصر الالحقين.
وأدت حروبه العسكرية التى تُدرس فى األكاديميات العسكرية
إلى سيادة االستقرار والسالم والرخاء االقتصادى الوفير فى
َّ
وحطم أسطورة حكام األقاليم التى
أرض مصر الطاهرة،
ال تُقهر ،وحجَّ مهم ألقصى ما يكون التحجيم ،وقام بنهضة
كبيرة فى األعمال المعمارية والفنية والمالحية والزراعية
وأعمال الرى لم يسبق إليها أحد من قبل .وازدهرت فى عهده
التجارة ووصلت إلى أقصى بالد الجنوب وإلى الشمال مع
بالد الشام .وازدهرت أعمال المالحة فى عهده ،وقام بمد
قناة تحمل اسمه تربط البحر األحمر بالبحر المتوسط عبر
نهر النيل الخالد .وتوسع العمران فى عهده بشكل مذهل.
كل هذه المظاهر الحضارية المشرفة دفعت المصريين
إلى تقديس الفرعون المقاتل سنوسرت الثالث فى حياته،
وكان فى ذلك من بين الفراعنة المعدودين الذين تم تقديسهم
وعبادتهم فى حياتهم على األرض.
الملك سقنن رع
الملك سقنن رع تاعو ،أو الملك سقنن رع جحوتى عا ،أو
الملك سقنن رع تاعا الثانى ،هو أحد ملوك األسرة السابعة
عشرة التى كانت تحكم جنوب مصر فقط من منطقة طيبة
(األقصر الحالية) .وفى الفترة العصيبة من حكم مصر،
كانت البالد تقع تحت احتالل الهكسوس البغيض .وكانت
هذه هى المرة األولى التى يتم فيها احتالل جزء كبير من
األرض المصرية لفترة زمنية تبلغ القرن من الزمان .وكان
الهكسوس يسيطرون على شمال مصر ،وأعنى منطقة الدلتا
المصرية العريقة ،وكان نفوذهم يمتد إلى مصر أقاصى
الوسطى .وسقط الملك سقنن رع تاعا الثانى شهي ًدا فى
معركة الشرف والكفاح كى يحرر مصر من محنة االحتالل
الهكسوسى البغيض .وتوضح مومياء الملك البطل الموجودة
فى المتحف المصرى فى ميدان التحرير موته متأثرً ا بجراحه
فى معركة الشرف .وتم التأكد من هذا األمر بعد أن تم تجريب
بعض األسلحة التى استخدمها الهكسوس وتطابقها مع معظم
ً
فضال عن سوء التحنيط الذي
الجراح الموجودة بالجمجمة
تم لهذه المومياء نظرً ا لسرعة تحنيطه فى ساحة المعركة.

بقلم :سونيا الحداد

مملكة البلور الوردي
فتح شمس عيناه وهو آل يدري كيف دخل
في سباته العميق هذا .آل ّ
يذكر سوى
عرابته العجوز نجمه التي وضعت يدها
على صدره ساعة شعر بغثيان يشبه غثيان
التسمّم بعد أن شرب أكسير البلور الذهبي
رغبة وحشرية منه في الحصول على اجوبة
لم يكن مهيأ لها بعد ،وقد نبهته نجمه من
مغبة التسرّ ع وعدم الصبر خالل رحلته
المصيرية .نظر حوله مسلوب الفؤاد بما
يحيط به من سكون عميق ونسيم عليل
يداعبه ،يهمس له باألمان؛ يتساءل لو أنه
في الجنة التي يتحدثون عنها في الكتب
وكل من اختبر الموت وعاد منه ،ليجد
نجمه جالسة بالقرب منه تنتظر استيقاظه
من سبات االنتقال الضوئي الذي تعرض
له مهيأة حجرا ورديا شفافا شفافية النور،
تعشقه العين قبل أن يسلب الوجد .ترى نفسك
مندفعا إلى لمسه ،ضمه بين يديك وعلى
صدرك .ابتسمت نجمه بسرها وعرفت أنه
في المكان المناسب ،في الوقت المناسب،
وأنه قادر على المضي قدما في رحلته
المصيرية.
• ماذا حصل وأين أنا؟
• أنت اآلن في مملكة البلور الوردي .مررت
بتطورات جسدية وروحية عديدة بعد أن

اختبرت السلطة ،القوة وملذات الدنيا العديدة.

تعرفت على جزء من أوجه الحياة وأمامك
تنتظرك اختبارات أخرى عديدة .ستتعلم
كيفية مواجهتها والتعامل معها مستعينا
بطاقتك الذاتية التي تحمل يوما بعد يوم
ألوان الحياة القزحية تتجمّع في مراكز الطاقة

األساسية في جسدك والتي نطلق عليها اسم
دواليب الطاقة .محطات نورانية ستفتح
لك أبوابها يوم تصلها .اليوم يا ولدي
انتقلت إلى محطة النور الوردي الشفاف،
سيفتح دهاليز قلبك الذي بات مستعدا إلى
استقبال هالته الوردية تجعل منه طفال
 .إنها هالة الحب والحب يا ولدي هو
أعظم األسرار الكونية واألكثر سموا.
دونه ال يمكن لك االرتقاء أبدا .دونه لن
تعرف البراءة وفرحها ،لن تعرف معنى
االندهاش العفوي الذي يتحلي به األطفال.
دونه لن تعرف معنى التسامح والغفران،
بلسم الروح ومخلصها.
لذا يا ولدي
ال تقل حبيبي اال اذا نادت به روحك
الحب أبعد من المادة ،الوجدان والزمان
إنه النور السرمدي المتشرد أبدا
يبحث عن توأمه!
فتحت نجمه صرتها وقدمت له حجرها
البلوري الثمين« :خذ هديتي لك هذا الحجر
البلوري .ضعه على قلبك في جلساتك التأملية
واطلب مساعدته كلما شعرت بالتوق الى
الحبيب .كلما شعرت بالخوف والضعف
وثقل التجارب .دع روحك تنصهر به تولد
بعدها درة وردية والنور توأم!

Vendredi 13 mai 2022
الجمعة  13مايو 2022

السياحة العالمية
أمجل مدن الدمنارك  ..واملسافات بينها

اعداد  :مايك انجلو

ركن الرياضة

إعداد  :رايق مبسوط جداً
من الحدائق الجميلة والقصور الكبرى
مدينة سكاجين
تقع مدينة سكاجين في مكان التقاء بحر الشمال ببحر البلطيق ،على
الطرف الشمالي من جوتالند ،ويحاط ميناء سكاجين بالكثير من الشواطئ
الجميلة والمنتجعات الفاخرة ،كما يعتبر مركز جذب للكثير من السياح

الكلمـات المتقاطعة
 1العب بفريق الزمالك 2مطرب شعبي مصري راحل 3من الفنون -نوع من السيارات 4للنصب -عتيق – ضعف 5مرض(معكوسة)  -علم

يصيب

الرئة

 6بداية النار – مادة قاتلة 7يم (معكوسة) -أساعد 8للنداء – موز (مبعثرة) – قامبالتأليف (معكوسة)
 9جمع فن – مدينة إنجليزية 10-ضرب – بلد عربي
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أفقيا:

رأسياً :
 1ممثل مصري عالمي راحل 2بطل فيلم سمارة 3أصلح – خاطر (معكوسة)-حب
 4نصف أدلب -زفت – عنصركيميائي
 5لورد (مبعثرة) – مهم 6حرفان متتاليان – بحر – فيلملمحمد سعد
 7حسبهم – شرع – لعمل القهوة(معكوسة)
 8ياي (مبعثرة) – يجري فيالشرايين – نم
 9لقب ممثل إنجليزي – أرضمرتفعة
 10بلد أوروبا – للسؤال عنالمكان

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

3

تضحك ادلنيا معك ..
أبيك تبيك وحدك

Bien mal acquis ne profite jamais

4

المال الحرام ما بيدومش

10 9 8 7 6 5

Les proverbes en français et arabe

ل س ل

مفيش حالوة من غير نار
Il n’y a pas de roses sans épines

األبرز في بطولة العالم بمنافسات السيدات ،والمدون
باسم أسطورة االسكواش المعتزلة نيكول ديفيد،
والتي حصلت على لقب بطولة العالم سجل 8
مرات في  2005و  2006و  2008و  2009و
 2012 ،2011 ،2010و .2014
وحققت نور الشربيني انجازا فريدا بعد تأهلها إلى
المباراة النهائية بالنسخة الماضية ،حيث تعد هذه
المرة السابعة في تاريخها والسادسة على التوالي
التي تصل فيها الشربيني لنهائي البطولة ،لتعادل
بذلك انجاز أسطورة االسكواش جانشير خان.

السياحي والمعارض الفنية الرائعة.
وتعتبر هذه المدينة عريقة بتاريخ يتجاوز الف سنة ،كما تتضمن قرية
مليئة بالمباني االثرية للزوار الذين يريدون ان يعرفوا اكثر عن حياة
هذه المدينة.
مدينة آلبورغ
هناك جهد متزايد العادة احياء االجزاء الصناعية من مدينة آلبورغ من
خالل اعادة ترميم الواجهة البحرية في قلب المدينة التي تم اهمالها لفترة
طويلة ،واصبحت االن الواجهة البحرية مكان رائع للتنزه
كما يوجد في المدينة قلعة من القرن السادس عشر وبلدة قديمة من
العصور الوسطة ،باالضافة الى مزار للفايكنغ ،كما تشتهر هذه المدينة
بشكل خاص بحياتها الليلية المذهلة.
مدينة فريدريكاسبرج
تعتبر مدينة فريدريكاسبرج احيا ًنا جزء من كوبنهاغن ،وذلك بسبب
عدم وجود حدود واضحة بين مدينة فريدريكاسبرج وبين العاصمة،
واحيا ًنا يشار الى هذه المدينة بأنها مدينة بقلب العاصمة
تعتبر المدينة موطن لحديقة كوبنهاغن وبعض المتاحف الرائعة والمطاعم
والكثير من البوتيكات الفاخرة ،كما ان شوارعها واسعة وتتضمن الكثير

مدينة سوندربورج
تقع مدينة سوندربورج في جنوب الدنمارك ،وتعتبر مدينة تاريخية ذات
طابع حديث ،وهناك واجهة مائية يمكن للسياح ان يتنزهوا فيها ،وتعتبر
هذه المدينة موقع للحرب التي اقيمت بين المانيا والدنمارك ،ويعود
جمال هذه المدينة الى جهود اعادة االعمار والترميم التي قامت فيها.
وتتمتع مدينة سوندربورج بعالقات وثيقة مع ألمانيا ،نظرًا لقرب المدينتين
من بعضهما البعض ،والمدينة االلمانية االقرب اليها في مدينة فلنسبورغ،
ويقطع الكثير من الدنماركيين واأللمان عبر مدينة سوندربورج اثناء
رحلتهم الى وجهات اخرى في كال البلدين.
مدينة هيلسينجور
تقع هذه المدينة على مضيق أوريسوند (وهو مضيق بفصل بين االراضي
الدنماركية عن السويد) وتواجه هلسينغبورغ  ،وهي بوابة إلى السويد،
ينزل العديد من السويديين إلى المدينة لشراء الكحول الرخيص ،وقد
اكتسبت المدينة الثراء والغنى بفضل الضرائب للمرور عبر مضيق
اوريسوند ،وهذا ما مول لبناء مباني القرون الوسطى الرائعة التي نراها
عند زيارة مدينة هيلسينجور.
يمكنك التجول في شوارع المدينة الخالبة التي تصطف على جانبيها
منازل قديمة نصف خشبية ،وهذا االمر يعتبر رائع للغاية بعي ًدا عن
العالم الحديث واجواء المدن المزدحمة ،وتعتبر قلعة كرونبورغ من
اهم ما يميز مدينة هيلسينجور.
مدينة سفينبورغ
تتميز مدينة سفينبورغ بوجود ميناء يحوي قوارب الصيادين القديمة
واليخوت االنيقه ،وتقع مدينة سفينبورغ على مضيق بحري قديم ،كما
تنتشر المقاهي والمطاعم الجذابة بجانب االجزاء الحديثة من المدينة،
ويمكن االستمتاع باالجواء الهادئة في المدينة من خالل التجول فيها
عبر ركوب الدراجة.
تعتبر مدينة سفينبورغ من االماكن المريحة في الدنمارك التي يمكن
قضاء فيها بعض الوقت ،وتحظى المدينة بمكانة خاصة في فصل
الصيف بسبب شواطئها.
مدينة هيرنينج
تقع مدينة هيرنينج في مركز جوتالند ،وتحوي المدينة الكثير من المعالم
الفنية الرائعة والحس الثقافي المتميز والمعارض الكثير ،باالضافة الى
متحف عريق في هذه المدينة وحديقة متميزة تستحق الزيارة.
كما يتوافر في هذه المدينة الكثير من المطاعم الرائعة التي تستحق
بالطبع التجربة.
المسافة بين مدن الدنمارك
تبلغ المسافة بين مدينة كوبنهاغن الى مدينة البورغ حوالي  223كم
وتبلغ المسافات بين المدن الرئيسية في الدنمارك
المسافة بين ألبورج إلى منطقة العاصمة  223كم اي حوالي  139ميل
المسافة بين منطقة العاصمة إلى مركز جوتالند  214كم اي ما يقارب ميل
المسافة بين مركز جوتالند إلى كوبنهاغن  215كم اي حوالي  134ميل
المسافة بين مدينة كوبنهاغن إلى هيليرود  33كم اي ما يقارب  21ميل
المسافة بين هيليرود إلى شمال الدنمارك  178كم لي حوالي  111ميل
المسافة بين جنوب الدنمارك إلى مدينة فاجلي  62كم اي حوالي  39ميل
المسافة بين مدينة فاجلي إلى مدينة فيبورغ  83كم اي حوالي  52ميل
المسافة بين فيبورغ إلى زيلندا  182كم اي تقريبًا  113ميل
المسافة بين الدنمارك والدول المجاورة
تبلغ المسافة بين الدنمارك واقرب البالد اليها النرويج حوالي  472كم.

ا

أعلن اتحاد كرة القدم برئاسة جمال عالم،
مخاطبة االتحاد األفريقي “كاف” الستضافة
نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة ،استجابة
لطلب نادي األهلي.
وقال االتحاد في بيان رسمي اليوم الخميس:
“في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين اتحاد
الكرة والنادي األهلي( ،أرسلنا) خطابا رسميا
إلى االتحاد األفريقي لكرة القدم الستضافة مصر
نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية
 2021-2022بعد انسحاب دولة السنغال من
المنافسة على استضافة النهائي”.
وأشار إلى أن ذلك إلحاقا بالخطابات التي أرسلها
اتحاد الكرة للكاف على مدار األيام الماضية
“معترضا فيها على إسناد نهائي البطولة إلى دولة

المغرب األمر الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص”.
كان األهلي طالب اتحاد كرة القدم بتقديم طلب
الستضافة النهائي بعدما أعلن الكاف عن اختيار
ملعب محمد الخامس في المغرب إلقامة المباراة
يوم  30مايو الجاري.
واحتج األهلي على قرار الكاف ولوح بتقديم
شكوى للمحكمة الدولية “كاس” إذ ع ّد اختيار
ملعب منافسه المحتمل “الوداد” إلقامة النهائي
“مخال بمبدأ تكافؤ الفرص”.
واقترب األهلي والوداد من التأهل للنهائي بعدما
فاز األول على وفاق سطيف في القاهرة ،4-0
وانتصر الثاني على بترو أتلتيكو في لواندا
 ،3-1في ذهاب نصف نهائي المسابقة القارية.

تستعد البطلة المصرية
نور الشربيني العبة
سبورتنج ،والمصنفة الثانية
عالميا لسيدات االسكواش،
لبدء رحلة الدفاع عن لقبها
للمرة السادس في تاريخها،
عندما تشارك في بطولة
العالم التي تستضيفها مصر
خالل الفترة بين  13إلى
 22مايو الجاري بمجموع
جوائز يصل إلى  110ألف
دوالر.
وتحمل البطلة المصرية نور
الشربيني اللقب األخير من
نسخة  2021ببطولة العالم،
والتي توجت بها ،بعد فوزها على المصرية نوران
جوهر العبة وادي دجلة ،في المباراة النهائية
التي جمعتهما ،بنتيجة  3/1في مباراة استغرقت
 53دقيقة وجاءت نتيجة األشواط كالتالي,11-5:
.11-9 ,8-11 ,11-8
وحصدت الشربيني لقب بطولة العالم خمس
مرات سابقة ،عقب تتويجها بالبطولة في مواسم:
 ،2020 ،2019 ،2016 ،2015وأخيراً .2021
واقتربت نور الشربيني من تحطيم الرقم القياسي

ولم يتم ذلك عن فراغ ،انما بسبب كثرة التصاميم المعمارية الفريدة
فيها ،والفنون والحس الثقافي المتفرد ،باالضافة الى ان هذه المدينة
تستضيف العديد من المهرجانات والفعاليات التي تقام على مدار السنة.
كما تحوي مدينة ارهوس الكثير من المطاعم الفريدة والكافيهات،
وتستقبل كل عام المزيد من الزوار.
مدينة اودنس
تعتبر مدينة اودنس مسقط رأس هانس كريستيان اندرسن ،الذي يعتبر
شاعر الدانمارك الوطني ،وتحوي المدينة الكثير من المتاحف ،والمعالم

للرحالل اليومية السريعة.
مدينة اسبجيرج
بنيت مدينة اسبجيرج على النفط ،الصيد ،والتجارة ،لذلك تعتبر من
المدن الثرية ،وذلك الصولها الصناعية.
ً
جمال بين مدن
وعلى الرغم من ان هذه المدينة قد ال تعتبر االكثر
الدنمارك ،لكنها تحوي ً
ايضا بعض مناطق الجذب للسياح ،مثل جزيرة
فانو التي تقع قبالة ساحل جنوب غرب الدنمارك ،كما تبعد ليجوالند
على مدينة اسبجيريج بحوالي ساعة من الزمن للوصول.
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نور الشربينى تطارد إنجاز نيكول ديفيد فى رحلة
الدفاع عن اللقب ببطولة العالم

الغوص بعد ذلك في روائع الفن االسالمي في اماكن اخرى.
كما تعتبر مدينة كوبنهاغن مليئة بالمطاعم والكافيهات المبتكرة وتتضمن
 15مطعمًا حاصل على نجمة ميشالن ،ويمكن االستمتاع باالبتكار
والتصميم الرائع للمطاعم فيها وتذوق االطعمة اللذيذة.
مدينة ارهوس
تم تأسيس هذه المدينة من قبل الفايكنغ ،وهي تعتبر ثاني اكبر مدينة
في الدنمارك واطلق عليها عاصمة الثقافة االوروبية في عام ،2017
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المصري – أحمد عادل – ياسر سيف.
فيما تتكون القائمة األفريقية ليد الزمالك قائد الفريق
أحمد االحمر.
حراسة المرمي :كريم هنداوي – محمود خليل
فلفل – هشام باسم السبكي
جناح أيسر :عمر الوكيل بكار – احمد مؤمن
دودو – مازن رضا
ظهير أيسر :يحيي الدرع – علي هشام – حسن قداح
صانع لعب :محمد عالء لوكا – محمد البسيوني
مودي – سيف الدرع
جناح أيمن :أكرم يسري – حازم ممدوح
ظهير أيمن :احمد حسام مصطفي بشير
الدائرة :محمد رمضان هتلر – شادي خليل –
محمد طارق.
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اتحاد الكرة يخاطب الكاف الستضافة نهائي
دوري أبطال أفريقيا في القاهرة

تعتبر كوبنهاغن عاصمة الدنمارك ،ومن اجمل المدن في العالم،
وتصنف من المدن االكثر حيوية ويتمثل ذلك بالمساحات الخضراء
الواسعة ،والممرات المائية ،والمرافئ الرائعة.
كما تتضمن المدينة العديد من مناطق الجذب السياحي ،ويمكن للشخص
التمتع بالمعروضات الفنية او تاريخ الفايكنغ في القصور الملكية ويمكنه

والسكان المحليين لالستمتاع باجواء العطلة ،كما تحوي العديد من
االحياء الجميلة التي تستحق االستكشاف.
مدينة روسكيلده
تشتهر مدينة روسكيلده بمهرجانات الروك والبوب ،وال يقتصر جمال
المدينة على الموسيقى فقط ،بل تتضمن متحف للموسيقى الحديثة
وتعتبر مدينة روسكيلده مدينة تاريخية لها جوانب عديدة ،وال يمكن
حصر جمالها في موطن واحد
كما تعتبر المدينة غني باالرث التاريخي ،واالبراج الكاتدرائية تشهد
على ذلك ،ونظرً ا لقرب مدينة روسكيلده من كوبنهاغن ،فتعتبر مناسبة
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استعاد كريستيانو رونالدو ،نجم مانشستر يونايتد
اإلنجليزي بريقه نسبيا بجائزة جديدة.
وفاز رونالدو بجائزة أفضل العب في الدوري
اإلنجليزي لشهر أبريل  ،المقدمة من رابطة البريميرليج.
في الشهر الماضي ،ترك رونالدو بصمة بارزة مع
الشياطين الحمر بتسجيل  5أهداف في  3مباريات
ضد نوريتش سيتي ،آرسنال وتشيلسي.

وإجماال سجل النجم البرتغالي  18هدفا في  30مباراة
بالدوري اإلنجليزي هذا الموسم.
ويتبقى لمانشستر يونايتد مباراة كريستال باالس يوم
 22مايو المقبل ،في الجولة األخيرة.
وتخفف هذه الجائزة من صدمة كريستيانو رونالدو
بشأن الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا،
الموسم المقبل.

يختتم فريقي األهلى و
الزمالك الدور األول من بطولة
أفريقيا لكرة اليد لألندية أبطال
الكؤوس المقامة فى النيجر
اليوم الجمعة بعد الحصول
على راحة من اللقاءات أول
أمس األربعاء .
يلتقى فريق األهلى اليوم مع
فاب الكاميرونى فى تمام
السابعة مساء ،بينما يتقابل
الزمالك مع كانو بيالرز فى
الخامسة مساء.
ونجح األهلى فى تحقيق الفوز
بأول وثانى مواجهاته أمام
كيروكس اإلثيوبى و بوسكو
اإليفوارى ،بينما حقق الزمالك الفوز على فالورز
البنينى و نيامى النيجيرى .
وتوج “رجال يد األهلي” ببطولة السوبر األفريقي
وتأهل إلى بطولة كأس العالم لألندية “سوبر
جلوب” ،بعد الفوز الذي حققه الفريق على حساب
الزمالك بنتيجة  ،32-31في المباراة التي أقيمت
األحد على صالة الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة
نيامي بالنيجر.
وتضم بعثة رجال يد األهلي المشاركة في بطولة كأس
الكؤوس كال من ،السيد محمد السيد – عبد الرحمن
طه – عبد الرحمن حُ ميد -عمر خالد «كاستيلو» –
أحمد هشام «سيسا» – محسن رمضان – مهاب
سعيد – محمد الشين – أسامة الجزيري – عبد
الرحمن فيصل – كابوتيه – مصطفى خليل – إسالم
حسن – أكاسيو ماركيز – محمود نعمان -إبراهيم

حل الكلمات المتقاطعة

كريستيانو يفوز بجائزة أفضل العب في الدوري
اإلنجليزي لشهر أبريل

األهلى أمام فاب ..و الزمالك مع كانو بيالرز فى
الكؤوس األفريقية لليد

أدب وثقافة
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السياسة الأميركية تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا

بقلم:
بشــير القــ ّزي

آخر زيارة قمت بها ملنزل العائلة
على الشاطئ اللبناني
كنت وقتئ ٍذ أعمل في مدينة
الرياض في السعودية .وُلدت ابنتي
دانة في إحدى مستشفياتها قبل أكثر
من سنة ولم ّ
يتمكن والداي من التعرّف
عليها بعد .عزمنا على السفر الى
لبنان في بداية صيف ّ .١٩٨٤إل
ان السفر لم يكن بالسهولة المعتادة.
فقد كان النقل المباشر الجوّي متوقفاً
بين الرياض وبيروت وكان علينا
السفر إلى الدمام الستقالل طائرة
من هناك.
بعد تمضية ليلة في منزل أخي
وصديقي سعيد هناك ،انطلقنا في
رحلتنا الى بيروت .لدى وصولنا
خرجنا بحقائب األمتعة وكانت
زوجتي تحمل طفلتنا المرهقة من
السفر والتي كانت تلف ذراعيها
حول عنق والدتها .وإذ إن الظروف
األمنيّة لم تكن تسمح بالسفر براً نحو
منزل والديّ نظراً النقطاع التواصل
البرّ ي بسبب الوجود اإلسرائيلي
على مقربة من بيروت ،كان علينا
الذهاب لتمضية الليل في منزل والدة
زوجتي في بلدة عين علق الموجودة
على مقربة من مدينة بكفيا.
خرجنا الى دوّار موقف سيّارات
األجرة التي تنتظر دورها .كان
المسؤول عن الموقف ممتلئ الجسم،
أصلع الرأس ،يُزيّن وجهه حاجبان
كثيفان .رفع األمتعة ووضعها في
صندوق سيارة مرسيدس ذات
لون رماديّ وسألني عن الوجهة
التي أقصدها .أجبته“ :عين علق”.
مؤشراً
طبطب على رفراف السيارة ّ
َ
للسائق باالنطالق .قلت له“ :قبل ان
نغادر ،أو ّد ان أعرف كلفة األجرة”.
سألني مجددا عن البلدة التي أقصدها
ث ّم أجاب ١٢٥ :ل.ل .عندئ ٍذ انتفض
السائق من غيظه وصاح“ :كيف
تُعطي ِه التعرفة بدون أذني؟ أنا ُ
أتفق
معه لوحدي!” أجابه المسؤول:
“من حق الراكب ان يعرف التعرفة
إذا سأل!”
اندلع شجار بين الرجلين ارتفع
ُ
يكرز
خالله الصراخ .أخذ المسؤول
اللعنات على السائق مهدداً إياه بمنعه
من العودة الى الموقف ،ثم رفع
األمتعة من الصندوق ووضعها في
صندوق السيارة التي تليها ،وكنت
أحاول إبعاد زوجتي وابنتي عن حلبة
الشجارّ .إل ان السائق الجديد قال
أنه ال يغامر بالذهاب إلى المنطقة
الشرقية .عندئ ٍذ عاد السائق األول
وحمل الحقائب وأعاد وضعها في
صندوق سيّارته مصرّ اً على نقلنا
“ولو بدون أجرة”!
في تلك األيام كانت إسرائيل
تسيطر على مساحات شاسعة من
األراضي اللبنانية جنوب بيروت
وقد قسّ متها الى قطاعات تسيطر
على ّ
كل منها الميليشيات المتواجدة
فيها .وكانت ّ
كل ميليشيا على
عداء مع الميليشيات المجاورة
لها وباألخص في إقليم الخرّ وب.
أمًا القوات اإلسرائيلية فكانت تقوم
بتغطرس ظاهر بزيارات دوريّة
ٍ
مؤلّلة بين كل تلك المناطق رافعة
أعالمها على ّ
ملالتها ودبّاباتها!
أما التنقل برّ اً بين بيروت والجيّة
فلم يكن ممكناً ّإل عن طريق البحر
باستقالل إحدى البواخر التي كانت
ّ
تقل الركاب بين الحوض الخامس
في مرفأ بيروت ومرفأ المجمّع
الحراري في “الجيّة”.
قصدنا صباح االثنين الحوض الخامس
وتوجّ هت نحو شباك الخدمة لشراء
تذاكر السفر .أجابني المسؤول ان
جميع البواخر اكتمل بيع مقاعدها
ّ
متوفرا من األماكن ّإل
ولم يبق
على الباخرة “رميش”ّ .
فكرتُ
ً
ُ
وقلت “طالما هي باخرة فال
قليال
بأس في ذلك!”
توجّ هت نحو الباخرة فوجدتها ال
أكثر من زورق صيد يتوسّ طه في
المق ّدمة مصطبة توضع عليها الحقائب
بينما يرتفع في مؤخرة المصطبة
مربّع ّ
مغطى بحاجب قماشي مقلّم
بالطول باألبيض واألخضر ،عرفت
انه المكان الذي يقف فيه القبطان
لقيادة المركب.
وإذ كنا أوّل الوافدين ،وضعنا الشنط
على المصطبة ،وكانت الحقائب

بقلم  /مسعود معلوف
سفير سابق

من األنواع الثمينة التي اشترتها
زوجتي خالل التحضير لجهازها
من باريس .أمّا انا فوضعت ابنتي في
حضني وجلست زوجتي بجانبي في
مقدمة المركب على المقعد الخشبي
الذي كان ّ
يلف من الداخل اإلطار
ّ
الخارجي للسفينة .كنا نأمل بأن
ً
أوقاتا ممتعة ونحن نُبحر
نمضي
تحت تلك السماء الزرقاء.
ركبتي
نظرت الى ابنتي القابعة على
ّ
وكانت ّ
تلف ذراعيها حول عنقي.
كانت بعوضة شرّيرة قد فتكت بعينها
اليمنى الليلة البارحة مما جعل الورم
بشكل بيضاوي ،هذا باإلضافة
يقفلها
ٍ
الى قيح كان ينزف من خلف إبطها
األيسر بسبب طعم لألطفال أخذته
قبل شهرين من ذلك .كان منظرها
تعيساً بعض الشيء!
أخذ الركاب يتوافدون وبدأت الحلقة
تمتلئ بانتظار وصول القبطان.
خلته يطل علينا
بزيّ خاص وتعتلي رأسه قبعة
بيضاء كتلك التي نراها في أفالم
السينما! ّإل أنه فاجأنا بمنظره العادي
وشعره المتطاير وكأنه استفاق لتوّه
من النوم ،وقميصه الذي باخت
ألوانه من وطأة الشمس وسرواله
ّ
الممزق من نوع “الجينز” وشبشبه
البالستيكي األزرق من نوع “أبو
إصبع” والذي يكشف عن أظافر
مكسّ رة!
أدار المحرّ ك وأمر بفك الحبال التي
تربط المركب بالرصيف ثم حرّ ك
المركب على مهل وأخذ يتجاوز
البواخر المتوقفة واتجه نحو مخرج
المرفأ من ناحية البحر! ما ان وصل
الى خارج السنسول حتى انطلق
بأقصى سرعة نحو عرض البحر.
وإذ غادرنا قرابة الساعة العاشرة
صباحا كانت رياح البحر قد هبت
وكان سطح البحر متموّجاً
ّ
ويتفقع
بين موجة وأخرى زبد أبيض ال
يدعو الى االرتياح! وكان المركب
ترتفع مق ّدمته وتهوي حسب األمواج
وترتطم ببعض منها ممّا يجعل مياه
البحر تطالنا وتطال الكثير من الركاب
وتصل الى الحقائب الموضوعة
على المنصة في وسط الباخرة! كان
القبطان يسرع باالبتعاد عن الشاطئ
خوفاً من ان يطال الركاب بعض من
نيران الميليشيات المتمركزة على
الهضاب غرب المدينة!
انتاب دوّار البحر معظم الركاب
وباألخص نحن الثالثة الموجودين
في المقدمة! كنا نرى البعض يُفرغ
امعاءه على ارض المركب او في
كيس بالستيكي استحضره معه.
بعض المسافرين جعلته الخبرة
يحمل معه ليمونة حامض يستنشق
رائحتها عند اللزوم!
ارتفع صياح الركاب وأخذوا يصلّون
طالبين الخالص او يشتمون القبطان
على تلك السرعة! شهر أحدهم مسدساً
أراد ان يهدد فيه قائد السفينة اال ان
بعض المرافقين أوقفوه ومنعوه من
التعرض له!
بعد ان أبحرنا قرابة الساعة لالبتعاد
عن بيروت غيّر القبطان مجرى
السفينة واتجه نحو ميناء الجيّه!
بعد زهاء ساعتين من السفر وصلنا
الى ميناء المعمل الحراري! صدف
ان والدي كان بانتظارنا برفقة ابن
عمي نديم! كنا ال نقوى على المشي
من الدوار الذي اصابنا! ارتمت
ابنتي على صدر جدها وغمرته
بكلتي ذراعيها!
وصلنا الى منزل العائلة وكانت
والدتي تنتظرنا! نظرت الى المسكينة
ابنتي بطرف عينها وكانت الحفيدة
في منظر ال تُحسد عليه!
أمضينا زهاء أسبوعين في دار
العائلة حيث استعادت ابنتي قوتها
وراق لها التعرّ ف على األقرباء
والجيران!
كان ال ب ّد من المغادرة! لم نختر
“الباخرة رميش” بل استقللنا باخرة
حديثة أكبر حجماً! كانت العودة اسهل
بكثير من رحلة الذهاب!
علمت بعد أشهر قليلة ان” الباخرة
رميش” غرقت في شبه خليج الجية
ولم يسلم من ركابها ّال من كتبت
له حياة ثانية!

عندما بدأ اإلجتياح الروسي ألوكرانيا في الرابع
والعشرين من شهر شباط/فبراير المنصرم ،اعتقد
الجميع ،وفي طليعتهم الواليات المتحدة األميركية ،أن
العملية ستنتهي في غضون أيام ،وأن الجيش الروسي
سيحتل أوكرانيا بسهولة نظرا للفارق الكبير في القوة
العسكرية بين البلدين ،لدرجة أن الرئيس األميركي بايدن
عرض على الرئيس األوكراني زيلينسكي مساعدته على
الخروج من البالد ،كما أن دول حلف شمال األطلسي
بدأت بالتفكير في تشكيل حكومة أوكرانية في المنفى.
ولكن المقاومة األوكرانية القوية عرقلت عملية اإلجتياح،
وجعلت الهجوم الروسي يتعثر بشكل واضح ما اضطر
الرئيس بوتين الى تعديل استراتيجيته والتوجه جنوبا
وشرقا نحو مقاطعة الدونباس حيث يوجد نسبة مرتفعة
من السكان من أصول روسية ،وهم يؤيدون روسيا
ويسعون الى اإلنفصال عن أوكرانيا ،وبالرغم من ذلك
لم يحقق الرئيس بوتين أهدافه من اإلجتياح بالرغم من
مرور عشرة أسابيع على ما أسماه “عملية عسكرية
خاصة” ،وما زالت قواته تالقي مقاومة أوكرانية
شرسة من الجيش والمواطنين.
يرى بعض المعلقين السياسيين أن الحديث عن تعثر
اإلجتياح هو مجرد دعاية أميركية ،ولكن في الواقع
هنالك تعثر فعلي على األرض في تقدم القوات الروسية
التي تتكبد خسائر كبيرة في العديد والعتاد ،خالفا لما
حصل عند اجتياح روسيا لشبه جزيرة القرم ،أو عند
الهجوم العسكري الروسي على جورجيا او على
دولة الشيشان.
لقد رافقت هذه التطورات العسكرية الروسية تطورات
في السياسة األميركية تجاه أوكرانيا .في البداية ،وعندما
كانت الواليات المتحدة تعتقد أن الجيش الروسي سيحتل
أوكرانيا بسهولة ويستبدل الرئيس والحكومة الحالية
بسلطة موالية لروسيا تعيد أوكرانيا الى بيت الطاعة
الروسي ،فرضت الدول الغربيةبقيادة الواليات المتحدة

َربي:
ال ُم َث َّقف الع ّ

تخصيص مبلغ  33مليار دوالر كمساعدة إضافية
ألوكرانيا ،ومعظم هذا المبلغ للدعم العسكري عبر تقديم
أسلحة دفاعية بكميات أكبر وبنوعية أفضل لمساعدة
أوكرانيا على تحقيق اإلنتصار الذي بدأ الحديث عنه
يزداد في األوساط األميركية والغربية عامة.
ال بد من التوضيح هنا أن الرئيس بوتين ال يستطيع
القبول بالخسارة العسكرية في أوكرانيا وسحب
جيوشه منها دون تحقيق حد أدنى من األهداف التي
وضعها لإلجتياح .صحيح أن زيلينسكي أشار منذ
فترة الى عدم المضي في طلب اإلنضمام الى حلف
شمال األطلسي ،ولكن ذلك غير كاف إليقاف الهجوم
الروسي على أوكرانيا .بوتين يريد استعادة نهائية
لشبه جزيرة القرم التي هي أصال أرض روسية ،كما
يريد سلخ منطقة الدونباس عن أوكرانيا ووضعها
تحت النفوذ الروسي بالكامل.
من غير المتوقع أن تنتهي الحرب قريبا إال في حال
حصول تغيير في الحكم الروسي ،إما عن طريق ثورة
شعبية تطيح بالرئيس بوتين ،أو أن ينقلب عليه بعض
معاونيه نتيجة للعقوبات القاسية المفروضة عليهم،
ولكن ذلك غير محتمل في الوقت الحاضر .وفي حال
شعور بوتين بقرب خسارته الحرب وانتصار الجيش
األوكراني على الجيش الروسي مثلما بدأ يتوقع الغرب،
فإن التلميح الذي سمعناه من بوتين بنفسه ومن وزير
خارجيته الفروف باستعمال السالح النووي يصبح
أمرا محتمال ،ربما ضد أوكرانيا فقط إلخضاعها نهائيا
والقضاء على أي احتمال للمقاومة في المستقبل.
في الخالصة يمكن القول أنه ،خالفا لما كان يعتقده
الجميع عند بداية اإلجتياح الروسي ،الوضع اآلن
غامض جدا ومن الصعب التكهن بما يمكن أن تنتهي
اليه هذه الحرب.

بقلم :د .خالد التوزاني

الدكتور مانع سعيد العتيبة :ميالد المجد وينبوع الحكمة
يتوق القلب دائمًا إلى المناسبات السعيدة ،وأسعد مناسبة هي ذكرى
الميالد ،فهي تدل على وجود اإلنسان ،إيجاداً من عالم الذر إلى فضاء
األرض ،سعيداً في الدارين ،ببركة دعاء الوالدين ،ومسجد الوالدة أم مانع
شاهد على سعادة االبن البار ،ول ٌد صالح يدعو لهما ،وقد كان .وعلم تنتفع
به البشرية؛ مؤلفاتكم المفيدة ،وقد كان .وصدقة جارية؛ أعمال الخير في
ربوع العالم ،وقد كان .فكيف ال تأزر السعادة إلى بيت مانع العامر ،كما
يأزر اإليمان إلى المدينة المنورة ،وكيف ال تشتاق القلوب لرؤية مانع
سعيد العتيبة ،اشتياقاً ال يزول باللقاء ،وإنما يزيد ّ
تدفقاً وعشقاً ،عطا ًء
من الرحمن الذي قذف المحبة في القلوب وجعل بعض الناس في أعلى
الجنان ممن آتاهم الحكمة وفصل الخطاب ورزقهم من الطيبات ما أغدقوا
به على البشرية عطا ًء وبراً
ً
وفضال.
تأتي ذكرى ميالد الدكتور مانع سعيد العتيبة السعيد ،لتعيد للسعادة ألقها
وبريقها ،وقد حمل هذا المفكر العربي واألديب والشاعر والدبلوماسي،
من السعادة االسم والصفة ،حسّ اً
ومعنى ،روحاً ومظهراً ،كرماً من الباري
ً
ضلُ
ّ
وتفض ً
ال منه سبحانه ،مصداقاً لقوله عز من قائلَ ٰ :
“ذلِ َك َف ْ
ّ
جل وعال،
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
ْ
يم” (الجمعة ،)4:فال عجب
للاِ يُؤ ِتي ِه َمن يَشا ُءَ ،وللا ذو الفض ِل ال َع ِظ ِ
أن تشيع السعادة من حياضه لتروي عطش اإلنسانية ،وال غرابة أن
بذل السعادةّ ،
يكون شعار العتيبة ُ
فكل إناء بما فيه ينضح ،وقد جعله
الحق تعالى منبعاً للسعادة وينبوعا للحكمة والوقار والعلم والبهاء،
َ َ ْ
َ
قال تعالىٰ :
اب” (ص.)39:
“هَ َذا عَ طا ُؤ َنا َفا ْمنُ ْن أوْ أم ِْسك ِب َغي ِْر ِح َس ٍ
إن كلمات التهاني وجميل األماني وحُ سن المعاني ،ال تفي
بالمقصود عند استقصاء ما بذله الدكتور مانع سعيد العتيبة
من جهود ،وبمناسبة ذكرى ميالده السادسة والسبعون الغالية،
وقد اتسعت دائرة سعادته العالية ،فضاقت الكلمات عن الوفاء
ألياديه البادية كالمحجة البيضاء ليلها كنهارها ،صافية كافية
ص َن َع
ومكا ِفئة ،مصداقاً لقول النبي صلى هللا عليه وسلم “ َم ْن َ
إلَي ُْك ْم َمعْرُ ً
وفا َف َكا ِفئُوهَُ ،فإِ ْن لَ ْم َت ِج ُدوا َما تُ َكا ِفئُو َن ُه َفا ْدعُ وا لَهُ
ِ
حقاً وصدقا ً،
اف ْأ تُمُو هُ” ،وأعظم مكافأة لإلنسانيةّ ،
َحتَّى َت َر وْ ا أَنَّ ُك ْم َق ْد َك َ
هي وجود أمثال هذه الشخصيات النادرة في هذه الدنيا؛ فقد نثر السعادة
في كل مكان ورفع راية الوطن عالياً بما ق ّدم من منجزات ،فكان خير
سفير للقيم اإلنسانية والمثل العليا ،وكان وراء دبلوماسيين كباراً خرجوا
من بيت مانع العامر.
ومن األعمال الجديدة للشاعر والمفكر اإلماراتي الدكتور مانع سعيد
العتيبة ،نستحضر ديوانه الجديد الموسوم بــ“ :حوار مع الوطن” ،الذي
يضم  142قصيدة بالنبطي والفصحى ،حافلة بتجليات الفرح بالوطن،
واالعتزاز باالنتماء ألرض العروبة واإلسالم ،اإلمارات العربية المتحدة،

«هيرميس» تستقطب « »amazonمن بوابة «فاليو» ..وتوقع
شراكة بـ 10ماليين شهادة إيداع دولية
وقعت شركة “ڨاليو للتمويل االستهالكي” التابعة ومملوكة بالكامل
لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة -أكبر بنك استثماري
على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،والتي تحولت مؤخرا
إلى بنك شامل ،اتفاقا مع شركة أمازون ( )Amazonالعالمية لتقديم
التمويل االستهالكي من شركة “ڨاليو” التابعة لها ،والتى تعد المنصة
الرائدة في خدمات التمويل االستهالكي في مصر كوسيلة دفع على
موقع .amazon.eg
ووفقا لبنود االتفاق التجاري بين هيرميس و ،amazonسوف
تقوم “ڨاليو” بإتاحة بعض أدوات التمويل االستهالكي الخاصة بها
للمستهلكين المؤهلين على موقع  ،amazon.egبحيث يكون لهم خيار
تقسيم إجمالي قيمة مشترياتهم على عدة دفعات باستخدام شركة ڨاليو.
وقامت كال من المجموعة المالية هيرميس القابضة وشركة أمازون
( )Amazonبتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option

عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على روسيا اعتقادا
منها بأن ذلك سينهك الدولة المعتدية ،ويؤدي الى
صعوبات اقتصادية داخل روسيا من شأنها أن تخلق
توترات وتحول دون تمكين روسيا من اإلستمرار في
تمويل الحرب.
كذلك سعت الواليات المتحدة الى عزل روسيا عن
العالم قدر المستطاع ،بدءا باألمم المتحدة حيث
تقدمت بمشروع قرار يندد باإلجتياح الروسي لم
يعارضه إال روسيا باستعمالها حق النقض (الفيتو)
وأتبعت ذلك بإصدار قرار من الجمعية العامة لألمم
المتحدة قضى بطرد روسيا من لجنة حقوق اإلنسان،
ولم يصوت الى جانب روسيا سوى  23دولة بينما
وافقت  93دولة على القرار االميركي وامتنعت 58
دولة عن التصويت.
وعندما ازدادت المقاومة األوكرانية قوة في مواجهة
اإلجتياح الروسي ،عمدت الواليات المتحدة وحلفاؤها
الى تزويد أوكرانيا بالمزيد من األسلحة والمساعدات
اإلقتصادية والمالية واإلنسانية لتمكينها من تأخير
اإلنتصار الروسي الذي كان يعتقد الجميع انه سيحصل
عاجال أم آجال .وقد استمرت وتيرة هذه المساعدات
بالتصاعدكلما ظهر المزيد من التعثر الروسي في
تحقيق اي انتصار ملموس على األرض ،كما استمرت
وتيرة العقوبات الغربية على روسيا بالتصاعد.
بعد ذلك ،وعلى خلفية تغيير روسيا الستراتيجيتها
العسكرية وانسحابها من جوار العاصمة كييف ومناطق
أخرى من البالد نتيجة لعدم تمكنها من تحقيق انتصارات
واضحة على األرض باستثناء قصف بعض الثكنات
العسكرية وتدمير المدن وقتل المدنيين ،زادت الواليات
المتحدة بشكل كبير نسبة دعمها العسكري واإلقتصادي
واإلنساني ألوكرانيا ،آملة بذلك إطالة الحرب وخلق
المزيد من الصعوبات لروسياإلنهاكها اقتصاديا وعسكريا
قبل انتصارها المرتقب على أوكرانيا.

وقد ترافق الدعم العسكري األميركي القوي ألوكرانيا
بدعم سياسي واضح تجسد بزيارة مشتركة لوزير
الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن
الى العاصمة كييف حيث اجتمعا بالرئيس األوكراني
فولوديمير زيلينسكي ،وأكدا دعم الواليات المتحدة غير
المحدود ألوكرانيا .كذلك زار كييف رؤساء وزارات
من بريطانيا وألمانيا والنمسا ومسؤولون كبار من دول
حلف شمال األطلسي واإلتحاد األوروبي دعما للمقاومة
األوكرانية في وجه اإلجتياح الروسي.
ومع اقتراب ذكرى التاسع من أيار حيث تحتفل روسيا
سنويا بانتصارها على ألمانيا النازية في الحرب
العالمية الثانية ،سعت الواليات المتحدة الى تقوية
إماكانات أوكرانيا الدفاعية لحرمان روسيا من تحقيق
انتصارها قبل ذلك التاريخ ،كما أنها ضخت المزيد من
األسلحة المضادة للطائرات والمدرعات التي ساعدت
أوكرانيا على الحؤول دون تمكين روسيا من تحقيق
أي هدف من اهداف اجتياحهاتستطيع اإلحتفال به في
التاسع من أيار.
الملفت في تطورات المواقف األميركية من هذه الحرب
هو أن الحديث عن حتمية انتصار روسياقد تالشى
اآلن ،وبدأت األخبار تنتشر في الغرب عن احتمال
حصول انتصار أوكراني في هذه الحرب ،ومن هذا
المنطلق ،أعادت الواليات المتحدة إحياء قانون كان اتخذه
الكونغرس عام  1941وانتهى مفعوله عام  ،1945وهو
كانيقضي بتجاوز العقبات اإلدارية لتقديم المساعدات
العسكرية والمالية للدول األوروبية ولإلتحاد السوفياتي
الحقا في الحرب ضد ألمانيا .هذا القانون المعروف
بقانون “اإلعارة والتأجير” تم التصويت على إحيائه
في الكونغرس األميركي منذ أيام باإلجماع في مجلس
الشيوخ وبتأييد  410أعضاء ومعارضة  10فقط في
مجلس النواب.
وفي هذا اإلطار ،قررت إدارة الرئيس جو بايدن

“( )Agreementاتفاق صفقة االستثمار”).
واتفقت بموجبه شركة أمازون ( )Amazonعلى شراء شهادات
إيداع دولية بقيمة  10ماليين دوالر أمريكي صادرة عن أسهم في
شركة المجموعة المالية هيرميس القابضة ،على أن يكون لديها
خيار استبدال ذلك االستثمار بحصة في شركة ڨاليو مستقبال ،وذلك
بما يعادل نسبة  4.255%من رأس المال المصدر لشركة ڨاليو
بناء على تقييم حالي لشركة ڨاليو يبلغ  235مليون دوالر أمريكي
(.)post-money
ويكون ذلك الخيار قابل للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح
مؤهل ( )qualified liquidity eventعلى مستوى شركة ڨاليو،
في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين ،أو بيع أسهم،
أو طرح عام أولي أو قيد في البورصة ،وذلك وفقا لبنود وشروط
اتفاق صفقة االستثمار.

التي تسمو وتعلو ،كل يوم بفضل ما يبذله أهلها ومحبوها من أعمال خالدة
تبني الحضارة المعاصرة ،وتقدم لإلنسانية النموذج المثالي ،في القيم
والفضائل والمعالي ،ولقد تشرفت باالطالع على هذا الديوان ،فكانت لي
فيه دراسة نقدية بعنوان“ :البعد الوطني في حوار مع الوطن :تجليات الفرح
وجمالية االنتماء” ،وهو اتجاه في اإلبداع يرصد موضوعة عشق الوطن
والتغني بمفاخره ،والتعبير عن
الشوق إليه ،شبيهة بقصائد
العرشيات والحسنيات
التي ميّزت األدب
المغربي في الدفاع
عن الوطن ،والتي
قيلت في مدح باني
المغرب الملك
الحسن الثاني
طيب هللا
ثراه،

وقيلت أيضاً
في عيد العرش المجيد ،وهذا االتجاه في التغني بالوطن ورموزه ،اتجاه
في اإلبداع قديم جداً ،فالكثير من الشعراء قبل اإلسالم وبعده ،كانوا لسان
قبيلتهم ،يدافعون عن مجد آبائهم بالكلمة الشعرية الصادقة والمعبّرة ،فكانت
قصائدهم تُكتب بماء الذهب وتُعلّق على أستار الكعبة الشريفة اعترافاً
بما في تلك المعلقات من معاني الفخر باالنتماء ،لتكون في تلك األزمنة
بمثابة النشيد الوطني بلغة عصرنا ،ولذلك استحقت الكثير من قصائد
ديوان الدكتور مانع سعيد العتيبة ،أن تكون معلقات هذا الزمان ،ألنها
ترفع منسوب الحماس الوطني وتعيد لألرض قيمتها ،ولإلنسان دوره في
حماية وحدة األوطان وضمان استقرارها واستمرار رقيها وازدهارها،

خاصة وأن هذا الديوان الشعري يأتي
بعد جائحة كورونا ،وقد كان ِمن َقدر
هللا أن يكون شاعرنا في لندن بعيداً
ّ
عن وطنه األم ،وبعيداً عن وطنه الثاني المملكة المغربية ،فتدفق الشعر
ً
اشتياقاً
ً
حافال بالبوح والشوق والمحبة للوطن.
ولوعة ،وكان الديوان
لقد صنع الدكتور مانع سعيد العتيبة ،في هذا الديوان أجمل معاني
الوفاء للوطن وأرقاها ،عبر حوار فكري وعاطفي مرهف اإلحساس
والجمال ،وهو رجل الذوق الراقي والحوار العالي ،فاستحقت قصائده
في الشوق إلى الوطن ،أن تُك َت َب بماء العيون وليس بماء الذهب ،فالعين
التي تحرس الوطن ال تمسها النار ،كما ورد في الحديث الشريف“ :عينان
ال تمسهما النار عين بكت من خشية هللا وعين باتت تحرس في سبيل
هللا” ،وحراسة الوطن بالدفاع عن مجده وأمجاده ورموزه وأعالمه ،من
شيم األبرار ،وفي هذه الذكرى السعيدة ،ذكرى ميالد الدكتور مانع سعيد
العتيبة السعيد ،تسعد األوطان ،وتسعد الكائنات فرحاً بوجوده ،فتلهج
ً
محبة وتعبيراً عن الوصلُ :ولِـ َد الـهُـدى َفـالكا ِئ ُ
نات
األلسنة بالثناء والحمد،
َ
ضياءَُ ،و َفـ ُم َ
مـان َتـبَـسُّ ـ ٌم َوثناءُ.
ِ
الـز ِ
ّ
ِنعم البشرى و ِنعم الذكرى ،ومد هللا في عمر رموز هذه األمة ،بالبركات
وعديد السنوات ،حتى ّ
يحققوا لإلنسانية السعادة الكبرى والهناء
التام ،وما ذلك بعزيز على ذوي الهمم العالية والنفوس الكبيرة،
فعلى َق َ
َ
كار ُم،
در أ ِ
رام ال َم ِ
زم َتأتي ال َعزا ِئمَ ،و َتأتي عَ لى ق ِ
ِ
در ال ِك ِ
هل ال َع ِ
وقد رأينا من عزيمة األبطال الخالدين في تاريخ اإلنسانية ما
يثير العجب والدهشة ،ويعطي النموذج والمثال للصمود والعمل
والصبر والكفاح والتضحية والفداء ،ولعل َم ْن ّ
يطلع اليوم على
منجز الدكتور مانع سعيد العتيبة خالل هذه السنوات الست
والسبعون يدرك حجم ما بذله هذا ال َعلم الشامخ ،والذي يفوق
في عداد السنين ما يُنجزه فريق من المتعاونين ،ولكنها بركة
ً
شهامة تُ ّ
ذكرنا
األوقات قد سرت في سيرة هذا الرجل الشهم،
بأبطال اإلنسانية الخالدين.
إن أمثال هذه الشخصيات ممن جعلهم هللا مفاتيح الخير ومغاليق الشر،
هي ما يجعل من ذكرى ميالدهم عيداً لإلنسانية جمعاء ،في فصل الربيع
حسّ اً
ومعنى ،تزهر األرض بالورد والعطر والبوح والجمال ،وتتج ّدد
ً
الذكرى فتغدو قيمة كبرى ،تفرح بها البشرية وتسعد باإلنجاز ،فما أفلح
من أفلح إال بصحبة من أفلح ،وما سعد من أسعد إال بصحبة مانع سعيد
العتيبة ،حيثما سار سارت السعادة في رحابه ،وحيثما جال جالت البهجة
في ركابه ،فكان ِنعم الرّ حالة الذي ال يكتفي بالسفر ولكنه ينثر الفرح
أينما ذهب.

ارتفاع سلة خامات «أوبك»  84سنتا لتستقر عند 02ر 109دوالرات للبرميل
قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الخميس إن سعر سلة خاماتها ارتفع بواقع 84
سنتا ليستقر عند 02ر 109دوالرات للبرميل في تعامالت أمس األربعاء بعد ان كان السعر
18ر 108دوالرات أمس األول الثالثاء.
وجاء في نشرة المنظمة ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 89ر 69دوالرا للبرميل.
وقالت منظمة (أوبك) في تقريرها الدوري األخير أن أسعار النفط الخام وبينها خامات (أوبك)
ارتفعت بحدود  20دوالرا للبرميل في شهر مارس وللشهر الثالث على التوالي على خلفية
التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في أوروبا الشرقية والمخاوف من احتمال حدوث نقص
كبير في إمدادات النفط وسط االضطرابات التجارية.
وأضافت أن أسعار العقود اآلجلة للنفط شهدت تقلبات عالية بسبب التوقعات غير المؤكدة
للعرض والطلب على النفط على المدى القصير مشيرة الى ان سعر سلة (أوبك) المرجعية
زاد بمقدار 53ر 19دوالرا أو 8ر 20في المئة ليستقر عند 48ر 113دوالرا للبرميل.
يذكر أن وزراء الطاقة في تحالف (أوبك )+اتفقوا في ختام اجتماعهم الوزاري الـ 28في
الخامس من شهر مايو الجاري على مواصلة زيادة اإلمدادات بنحو  432الف برميل في
اليوم خالل شهر يونيو المقبل.
وأكد الوزراء في بيانهم الختامي أن العوامل األساسية للسوق النفطية من العرض والطلب
متوازنة وسليمة وأن التقلبات الحالية في االسعار ناجمة عن التطورات الجيوسياسية الحالية.

تجدر اإلشارة إلى أن دول تحالف (أوبك  )+تمكنت من استئناف حوالي ثلثي اإلنتاج الذي
توقف في المراحل األولى من الوباء فيما ما تزال منظمة (أوبك) وشركاؤها يتوقعون ظهور
فائض في المعروض ولكنه يبدو أقل مما كان يعتقد في السابق.
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Annuler la prière au Parlement n’est pas une
«priorité» pour Ottawa

L

’idée du Bloc québécois de mettre un terme
à la prière quotidienne au début des travaux du Parlement ne fait pas l’unanimité
à Ottawa, les autres partis remettant en question
la pertinence de cette question sur l’échelle des
priorités du gouvernement.
À l’entrée de la rencontre du cabinet mardi matin,
les libéraux, évitant de prendre position, s’étaient
entendus pour dire qu’il ne s’agissait pas d’une
«priorité» pour les Canadiens. Certains se sont
dits ouverts au débat.
«Quand je parle aux gens dans mon comté de
Papineau, quand je parle aux Québécois, quand je
parle aux gens à travers le pays, ils me parlent du
coût de la vie, ils me parlent des enjeux au niveau
de la guerre en Ukraine, ils parlent de l’inflation,
ils parlent des changements climatiques», a lancé
Justin Trudeau.
«C’est une tradition qui existe depuis très longtemps, puis on est ouvert. On va écouter tous
les points de vue», a fait savoir le ministre de la
Santé, Jean-Yves Duclos.
Selon Mark Holland, leader parlementaire du gouvernement,
la prière est «une reconnaissance d’un Dieu, qui n’est pas un
Dieu chrétien», donc un Dieu «non confessionnel».
«C’est un moment de réflexion tranquille qui se produit pour
chaque membre du Parlement. Ils devraient avoir leur mot à
dire sur la forme que prend ce moment.»
Un débat sur les règlements de la Chambre est prévu en juin. Il
s’agit d’une occasion plus appropriée pour se prononcer sur la
question, selon M. Holland.
Chaque matin, le président de la Chambre des communes prononce une prière à saveur judéo-chrétienne d’environ deux
minutes lors desquelles les élus sont appelés à se tenir debout
et rester en silence.
Le Québec a mis un terme à la prière quotidienne en Chambre
dès 1976. Celle-ci a été remplacée par un «moment de
réflexion».
Une reconnaissance territoriale pour le NPD
Quelques élus du NPD ont signalé mardi qu’ils pourraient être
enclins à appuyer la proposition du Bloc.
L’idée d’une reconnaissance territoriale autochtone, déjà monnaie courante au gouvernement fédéral, pourrait occuper le
temps qui est aujourd’hui alloué à la prière, jugent plusieurs
élus du parti.

Daniel Blaikie, député néodémocrate du Manitoba, a affirmé en
matinée que de «réviser la cérémonie d’ouverture est un exercice qui en vaudrait la peine». Il n’a pas dit s’il appuierait la
motion du Bloc, mais a souligné qu’une reconnaissance territoriale serait de mise.
Plus tard en journée, Leah Gazan, députée manitobaine à l’héritage autochtone, a abondé dans le même sens, sans toutefois
se commettre.
Le député québécois du NPD, Alexandre Boulerice, a d’ores
et déjà affirmé à l’Agence QMI qu’il appuierait la motion du
Bloc, tout en déplorant que le Bloc propose cette motion à ce
moment-ci de la session parlementaire.
Libellé prière
« Dieu tout-puissant, nous te remercions des nombreuses
grâces que tu as accordées au Canada et à ses citoyens, dont
la liberté, les possibilités d’épanouissement et la paix. Nous
te prions pour notre Souveraine, la Reine Elizabeth, et le (la)
Gouverneur(e) général(e). Guide-nous dans nos délibérations
à titre de députés et aide-nous à bien prendre conscience de
nos devoirs et responsabilités. Accorde-nous la sagesse, les
connaissances et la compréhension qui nous permettront
de préserver les faveurs dont jouit notre pays afin que tous
puissent en profiter, ainsi que de faire de bonnes lois et
prendre de sages décisions. Amen.»

«Le résultat de l’étalement urbain, c’est une catastrophe»

L

a question de l’étalement urbain a entraîné un débat
chaudement disputé à l’Assemblée Nationale et également à l’émission «La Joute».
C’est très difficile de lutter contre l’étalement urbain dans
certaines zones parce que la plupart du temps selon l’ancien
chef du Nouveau Parti démocratique, on déplace le problème dans une autre région.
«On est en train de tout développer en bas. Pourquoi? Parce
que c’est en dehors de la région qui a été préconisée donc
l’étalement a juste été poussé plus au nord. On est en train
de bouffer plus de terre agricole et de terrain pour la biodiversité qui sont les plus précieux et l’on a promis de protéger la biodiversité. Parfois, un train peut en cacher un autre.

La bonne idée d’un jour cache de très mauvais résultats et
l’on est en train de le voir dans plusieurs régions, dont les
basses Laurentides», explique Thomas Mulcair.
Emmanuel en ajoute en disant que le gouvernement doit
reconnaitre que c’est une priorité sinon que l’équipe de
François Legault avoue qu’elle ne croit pas aux changements climatiques.
«En 2022, si l’on veut s’attaquer aux changements climatiques, il faut préserver nos parcs, nos milieux humides, etc.
un moment donné, il n’y a pas mille choses à faire, il y a en
une seule solution et c’est de lutter contre l’étalement urbain
et de le faire de manière intelligente pour éviter ce qui se
passe dans les Laurentides», dit Emmanuel Latraverse.

Bay du Nord: poursuite contre le gouvernement fédéral

U

ne poursuite contre le ministre de l’Environnement et du
Changement climatique a été déposée en Cour fédérale le 6
mai par l’organisme Ecojustice qui conteste la décision du
gouvernement d’approuver le projet Bay du Nord, une plateforme
pétrolière au large de Terre-Neuve qui compte extraire jusqu’à

Salah ACHKAR

La gazelle du sable,
Évadée sur les dunes, couverte d’une coiffe
Tombante sur sa silhouette pour éviter sa soif
Portant d’une main un arrosoir d’eau fraîche
Pour irriguer son beau corps et remplir la carafe
De cette eau qui devient du miel
Par le passage sur sa peau lisse, ce don du ciel
Dieu l’a crée une femme pour séduire
Les hommes qui savent lire les couleurs d’un arc en ciel
Des intellectuels avec lesquels elle s’accorde
Par son intelligence dévouée et sa miséricorde
Pour ceux qui la jugent mal
Elle est capable de leur serrer la corde
Sur le coup afin de les étrangler
Pour leurs mauvaises intentions criblées
Des balles de haine et de jalousie
Visées par notre princesse sont bien ciblées
La gazelle venant du Sahara du sable
Elle est douce, talentueuse et agréable
Par sa bonté du cœur et sa beauté du corps
Elle est l’espoir, elle est une femme remarquable
Suis un chamelier maître du désert
Qui te tend la main pour faire changer l’atmosphère
Où tu campes dans la solitude
Apportant sous la main la plus belle des sphères
Ma seule raison est de satisfaire
Ta soif d’amour et te distraire
Entre mes bras pour te cajoler et répondre
A tes désirs et t’emporter jusqu’à Jupiter
Là où les astres nous attendent
Pour faire un tour dans une galaxie rotonde
Autour de la terre pour admirer
La joie de vivre avec ma brunette à la chevelure blonde

1 milliard de barils de pétrole.
Ecojustice agit au nom d’Équiterre et de la Fondation
Sierra Club, deux organismes environnementaux qui
affirment que le projet Bay du Nord va à l’encontre des
obligations internationales du Canada.
« Ce projet représente une menace pour nos écosystèmes marins et nos objectifs de réduction des émissions de GES. Considérant tous les impacts à long
terme, nous n’avons d’autre choix que de faire cette
demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale », a expliqué la directrice générale d’Équiterre,
Coleen Thorpe.

Visite du chef Na’moks à
Manawan

L

e chef héréditaire Wet’suwet’en s’est rendu à
Manawan, où il a rencontré les Atikamekw qui manifestent depuis près de trois mois devant un chemin
forestier situé au km 60.
Le chef Na’moks, de passage au Québec, est venu en soutien
à la famille Dubé qui a initié le mouvement de protestation
après des coupes forestières jugées illégales sur le territoire
familial.
Le leader Wet’suwet’en a réaffirmé que la protection des ressources naturelles et du territoire ne concerne pas seulement
sa nation.
Deux luttes pour protéger le territoire et l’environnement
Les Wet’suwet’en la Colombie-Britannique ont défrayé les
manchettes en s’opposant la construction du gazoduc Costal
GasLink.
Les chefs de territoire de la communauté atikamekw de
Manawan, dans Lanaudière, dénoncent les coupes forestières
qu’ils considèrent abusives sur le Nitaskinan et le non-respect des ententes d’harmonisation.
À l’issue de la rencontre, les chefs de territoires atikamekw
ont voté à l’unanimité pour poursuivre la mobilisation au km
60 où un campement a été installé. Les résultats de l’enquête
menée par le gouvernement se font toujours attendre. Selon
les sources de TVA nouvelles, les résultats pourraient être
dévoilés ce vendredi.

Du délestage pour vacciner cet automne?

D

evant l’adoption incertaine du projet de loi
sur la fin de l’urgence sanitaire, le ministère
de la Santé prépare un plan de délestage qui
permettrait de mener une nouvelle campagne de vaccination massive l’automne prochain, sans l’apport
des nombreux volontaires de la plateforme Je Contribue.
La sous-ministre du ministère de la Santé, Dominique Savoie, a fait parvenir une lettre aux PDG des
CISSS et des CIUSSS pour leur demander de trouver
du personnel capable de remplacer les volontaires qui
ont participé aux récentes campagnes de vaccination
contre la COVID-19, advenant l’échec du projet de
loi 28.
Présentement à l’étude, celui-ci permettrait de continuer d’utiliser divers corps de métier pour les campagnes de vaccination, en plus de faire appel à des
travailleurs occasionnels sans devoir les embaucher
sur une base permanente. Sans ces nouveaux pouvoirs,
Québec devra faire appel uniquement aux employés du
réseau de la santé pour faire face à nouvelle vague.
« Nous sommes conscients que, dans l’éventualité où le
projet de loi 28 devait ne pas être adopté, des activités devront être délestées afin de dégager le personnel
requis pour assurer le dépistage et la vaccination, ce qui
engendrerait des impacts sur l’offre de soins et de services offerts à la population », écrit Mme Savoie dans
cette lettre datée du 9 mai, dont le Journal a obtenu
copie.
Le projet de loi 28, dont l’étude détaillée débute mercredi à Québec, fait face à un barrage des oppositions.
Le gouvernement Legault, majoritaire, pourrait techniquement en forcer l’adoption, mais exclut cette avenue
pour le moment. « On n’est pas dans une logique de
bâillon », affirme une source gouvernementale.
Dans sa lettre, la sous-ministre Savoie affirme qu’une
campagne de vaccination nécessite 5 210 personnes à
temps complet pour une durée de douze semaines. Elle
demande donc aux PDG d’identifier les employés temporaires qui pourraient soit devenir permanents ou
contribuer plus d’heures, de même que le personnel
régulier qui devra être débauché pour travailler sur la
campagne de vaccination.

Présentement, une vingtaine de profession peuvent participer aux campagnes de vaccination (notamment les
vétérinaires et les acupuncteurs) en raison des arrêtés
ministériels adoptés sous l’état d’urgence.
En temps normal, seuls cinq types de professionnels
peuvent vacciner, soit les médecins, les infirmières, les
infirmières auxiliaires, les pharmaciens et les inhalothérapeutes.
Depuis son dépôt, le ministre de la Santé, Christian
Dubé, affirme que son projet de loi permettra de conserver un minimum de pouvoirs octroyés sous l’urgence
sanitaire, afin de poursuivre les campagnes de vaccination et d’entreposer l’équipement acquis au début de la
pandémie.
Mais les partis d’opposition ne l’entendent pas ainsi.
Mardi, le député solidaire Vincent Marissal a de nouveau exigé qu’on envoie la pièce législative à la déchiqueteuse, pour plutôt étudier un autre projet de loi sur
l’aide médicale à mourir.
« On ferait oeuvre utile, on a encore le temps d’adopter
ça, plutôt que de faire de la politique avec un projet de
loi mal foutu qu’est le projet de loi n° 28 et qui sert
essentiellement à des fins électoralistes pour la CAQ »,
a-t-il déclaré.
M. Marissal souligne que faire adopter sous bâillon des
pouvoirs hérités de l’urgence sanitaire placerait le gouvernement dans une position inconfortable. « Si le gouvernement veut jouer là, on va le laisser dans son carré
de sable, il vivra avec l’opprobre de finir un mandat sur
un bâillon », dit-il.

Savez-vous qu’en Égypte:Construction à Mehala El Kobra de la plus grande
usine de filature et de tissage au monde au coût de
780 millions L.E.

T

out d’abord, cette plus grande usine
de filature et de tissage au monde
qui occupe une superficie de 62500
mètres, dont les travaux devront débuter
avant la fin de cette année, aura une production quotidienne de 30 tonnes. De plus, cette
usine devrait créer 17000 nouveaux emplois.
Une autre bonne nouvelle vient d’être annoncée par l’autorité de l’investissement au gouvernement; la signature de l’entente, le 6 Avril
2022, avec la compagnie japonaise Nagasaki

pour la construction
à El Fayoum d’une
usine de pièces de Samir Sidarous
voitures au coût de
21 millions d’euros.
Toute la production
de près de 100 millions d’euros par année
de cette usine, qui devrait commencer à
produire en juillet 2023, sera exportées. De
plus, cette usine devra créer 3000 nouveaux
emplois.

تابعـونا يوميا على www. el-ressala.com

الجمعة  13مايو

الكشف عن أحد نقاط التفتيش
والمراقبة وبقايا معبد وما يقرب من
 85مقبرة من العصر البطلمي بسوهاج
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من واقعــــنا

بقلم :كنده الجيوش

الفـ ــارسة
مقال مؤلم مؤلم ومجهد ..مؤلم
ومجهد جدا..
....
وماذا لو أقمنا تمثاال للشهيدة الصحفية
الفلسطينية شيرين ابو عاقلة يذكرنا
بالفارسة المقدسية ويذكر األجيال
الالحقة بالذي ال يجب أن يحدث مرة
أخرى .واألمر الذي حدث مرارا
وتكرار مع صحفيين آخرين عرب أو
غيرهم في مناطق النزاع !
وتمثال شيرين الفارسة سيكون وهي
تمتطي خيل ترفع حوافرها وقوائمها
بمنتهى الخيالء والعنفوان  ....ولو
تسمح قوانين الطبيعة لكانت تحلق
بالفضاء.
ويقال عن شرح تماثيل األبطال
والجنود والفرسان التي تمتطي الخيل
والتي تزين المدن والبلدان والساحات
بأنه إذا كان الحصان يرفع قائمتيه
األماميتين فيكون الفارس قد استشهد
مكرما في ساحة المعركة.

Email: elressalanews@gmail.com

هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية  20 - 40%على مدّخراتك لتعليم أوالدك

وإن كانت قائمة واحدة للخيل مرفوعة
فيكون الفارس قد استشهد على فراش
متأثر بجراحه الناتجة عن المعركة
وان كانت الخيل واقفة ويمتطيها
الفارس دون حركة فيكون قد توفي
وفاة طبيعية ال عالقة لها بالمعركة
ولكنه بطل وفارس له مواقف وتاريخ
ال يجب أن ينسى.
شيرين ابو عاقلة....
شيرين ابو عاقلة....
شيرين ابو عاقلة...
شيرين ابو عاقلة  ....رحلت وتركت
الحزن والذهول والصدمة والكدمات
النفسية واآلالم التي ستالزم زمالئها
الذين كانوا معها ويرافقونها في
اللحظة المشئومة...
 ....ولنا جميعا...
ويقول احدهم والصرخة تحرق القلب
والروح وهي على األرض غارقة
بالدماء « ....شيرين  ...ولَك يا شيرين
 ...يا شيرين».

هنديان يقاضيان ابنهما :عليه إنجاب
حفيد أو دفع  650ألف دولار

رفع زوجان هنديان دعوى قضائية ضد ابنهما
الوحيد حيث يطالبانه وزوجته إما بإنجاب حفيد في
غضون عام أو دفع ما يقرب من  650ألف دوالر.
وذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن
الزوجين سانجيف وسادهانا براساد قاال إنهما
استنفدا مدخراتهما في تعليم ابنهما الطيار ودفع
تكاليف حفل زفاف فخم ،واآلن يريدان الحصول
على حفيد.
وقال الوالدان في االلتماس الذي تم تقديمه إلى
محكمة في هاريدوار األسبوع الماضي« :ابني
متزوج منذ ست سنوات لكنه وزوجته لم يخططا
إلنجاب طفل ..على األقل إذا كان لدينا حفيد يمكننا
قضاء الوقت معه ،فسيصبح ألمنا محتمالً».
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا» (الخميس)
أن التعويض الذي يطالب به الزوجان ،وهو 50
مليون روبية ( 646ألف دوالر) يشمل تكلفة
حفل زفاف في فندق خمس نجوم ،وسيارة فاخرة
بقيمة  80ألف دوالر ،ودفع تكاليف شهر العسل
للزوجين في الخارج.
كما دفع الوالدان  65ألف دوالر لتدريب ابنهما
كطيار في الواليات المتحدة ،لكي يعود إلى الهند
عاطالً عن العمل ،حسبما ذكرت الصحيفة.
وعاد االبن إلى الهند في عام  ،2007لكنه فقد
وظيفته واضطرت عائلته إلى إعالته ماليا ً ألكثر
من عامين .وحصل شري ساجار 35 ،عاما ،في

النهاية على وظيفة طيار.
ويقول والداه إنهما رتبا زواجه من شوبانجي
سينها ،البالغة من العمر اآلن  31عاما ،في عام
 ،2016على أمل أن يكون لديهما «حفيد يلعبان
معه» أثناء تقاعدهما.
وقال محامي الزوجين لصحيفة ذى ناشيونال إن
الزوجين طالبا بتعويض مالي «بسبب الوحشية
النفسية» .وأضاف« :إنه حلم لكل والد أن يصبح
َجداً .هما ينتظران منذ سنوات ليصبحا جدّين».
وقال الزوجان في التماسهما« :كان علينا أيضًا
الحصول على قرض لبناء منزلنا ،ونحن اآلن نمر
بالكثير من الصعوبات المالية ..ونشعر باالنزعاج
جدًا ألننا نعيش بمفردنا».
وأوضح محامي الزوجين ،أرفيند كومار،
أن االلتماس سيتم النظر فيه أمام المحكمة في
شمال الهند في  17مايو /أيار .ولدى الهند نظام
عائلي مشترك قوي حيث غالبا ً ما يعيش العديد
من األفراد من أجيال مختلفة  -بما في ذلك
األجداد ،وأبناء األخ ،والعمات واألعمام  -في
نفس المنزل.
ومع ذلك ،فقد تغير االتجاه في السنوات األخيرة،
حيث فضل األزواج الشباب االبتعاد عن والديهم
أو أشقائهم ،واختارت الزوجات  -كما في هذه
الحالة  -العمل بدالً من التركيز على إنجاب
األطفال والبقاء في المنزل.

طرح للبيع ،األربعاء ،أكبر ماسة بيضاء
تُ َ
عرفتها المزادات ،إلى جانب ماسة تاريخية من
اللون األصفر الكناري يخصص جزء من ريعها
للصليب األحمر.
وقال رئيس قسم المجوهرات لدى دار
«كريستيز» في جنيف ماكس فاوست لوكالة
فرانس برس إن ماسة «ذي روك» التي يبلغ
وزنها  228,31قيراطا ً «هي أكبر ماسة بيضاء
عرضت يوما ً في مزاد» ،مشيراً إلى أنها «ماسة
مصقولة على شكل إجاصة ومميزة فعالً».
وأشارت التوقعات إلى أن سعر هذا الحجر الكريم
الذي تعود ملكيته إلى شخص من أمريكا الشمالية
لم تُكشف هويته ،قد يصل إلى مستويات قياسية.
وأكد فاوست أن الحجر «متماثل تماماً» ،مقدّراً
سعره «بما بين  20و 30مليون دوالر» .ورجّح
أن تكون المنافسة لالستحواذ عليه شرسة وتؤدي
إلى «مزايدات مرتفعة».
وشرح الخبير أن ثمة «حفنة» ماسات من هذا
النوع فحسب .ويعود آخر سعر قياسي سجلته
ماسة بيضاء مماثلة ( 163,41قيرا ًطا) في مزاد
لدار «كريستيز» إلى نوفمبر /تشرين الثاني
 2017في جنيف ،إذ بيعت يومها لقاء 33,7
مليون دوالر.
وكانت «ذي روك» التي يفوق ارتفاعها ارتفاع
كرة الغولف ،استُخرجت من منجم في جنوب
إفريقيا في مطلع العقد األول من القرن الحادي
والعشرين ،ثم باعتها «كريستيز» بالتفاوض
لهاوي جمع خاص.
كذلك يُتاح للمشاركين في مزاد األربعاء السعي
إلى االستحواذ على «ذي ريد كروس دايموند»
(ماسة الصليب األحمر) ،وهي ماسة من اللون
األصفر الكناري على شكل وسادة يبلغ وزنها
 205,07قراريط.
وأفاد فاوست بأن سعر هذه الماسة «يُقدر بما بين
سبعة وعشرة ماليين فرنك سويسري» ،متوقعا ً أن
يحقق المزاد عليها «نتائج رائعة» .وأشار إلى أن
كتبرع إلى اللجنة
«جزءاً كبيراً من ريعها سيقدّم ّ
الدولية للصليب األحمر».

صنعت منه
واستُخرج الحجر الكريم الخام الذي ُ
هذه الماسة عام  1901من منجم في جنوب إفريقيا
تابع لشركة «دي بيرز» وكان يزن  375قيرا ًطا،
بحسب «كريستيز» .وتُعتبر هذه الماسة من بين
األكبر في العالم ،وتتسم أيضا ً بأن الشكل الطبيعي
لجناحها يشبه صليبا ً مالطياً.
و ُطرحت الماسة للمرة األولى للبيع في مزاد
لدار «كريستيز» في لندن في  10أبريل /نيسان
 1918من قبل نقابة الماس «دايموند سينديكايت»
«رد
لصالح جمعية الصليب األحمر البريطانية ِ
كروس سوسايتي» ومنظمة فرسان القديس يوحنا
األورشليمي (المعروفة باسم منظمة فرسان
مالطا).
وبيعت الماسة يومها لقاء عشرة آالف جنيه
استرليني (ما يعادل نحو  600ألف جنيه اليوم،
أو أكثر من  737ألف دوالر) ،واشتراها صائغ
المجوهرات الشهير «إس جيه فيلبس» في لندن.
و ُطرحت للبيع مجددا ً في  21نوفمبر /تشرين
الثاني  1973في دار «كريستيز» بجنيف مقابل
 1,8مليون فرنك ،وتعرضها الدار اليوم للمرة
الثالثة.
ويرغب بائع الماسة في إبقاء هويته طي الكتمان
لكنه أصدر بيانا ً جاء فيه« :منذ نحو نصف قرن،
حصلت عائلتنا على شرف االحتفاظ بماسة
الصليب األحمر )...( .في هذه اللحظة المناسبة
من التاريخ ،نحترم النداء الذي أطلقه آخرون
قبلنا».
كما يشمل المزاد األربعاء عددا ً من الماسات
األخرى ،باإلضافة إلى تاج يعود إلى أميرة
فورستنبرغ ( )1948-1867وهي إحدى
أهم العائالت األرستقراطية في إمبراطورية
هابسبورغ .وقدر سعره بما بين  400ألف و600
ألف فرنك.
وأوضح ماكس فاوست أن «سوق الماس تتسم هذه
السنة بصالبة مذهلة .فرغم الوضع الجيوسياسي
الصعب ،والضغوط التضخمية ،لم تصل أسعار
الماس يوما ً إلى هذا المستوى العالي منذ سبع أو
ثماني سنوات».

أكبر ماسة بيضاء للبيع ..منافسة شرسة
والبائع مجهول

القاهرة /على أبودشيش :نجحت البعثة األثرية المصرية
العاملة بمنطقة جبل الهريدي بسوهاج والتابعة للمجلس األعلى
لآلثار في الكشف عن أحد نقاط التفتيش والمراقبة من عصر
الملك بطليموس الثالث ،باإلضافة إلى استكمال أعمال الحفائر
الخاصة بالكشف عن بقايا المعبد البطلمي والذي نجحت بعثات
المجلس األعلى لآلثار في الكشف عن أجزاء منه خالل مواسم
حفائر سابقة في أوائل ألفينيات القرن الحالى.

 38عملة معدنية تعود إلى العصر الروماني
وجزء صغير من عمود من الحجر الجيري
باإلضافة إلى الكشف عن بعض العظام
الحيوانية ،والتى تبين من خالل دراستها أنها
كانت تمثل طعام كهنة المعبد.
ومن جانبه قال األستاذ محمد عبد البديع رئيس
اإلدارة المركزية آلثار مصر العليا أن البعثة

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري األمين العام للمجلس
األعلى لآلثار أن نقطة التفتيش المكتشفة عبارة عن مبنى من
الطوب اللبن واآلجر يشبه ما يسمي بمبني البرج (Tower
 ،)Houseتم بنائه بهدف التفتيش والمراقبة وإحكام المرور
بين حدود األقاليم وجمع الضرائب وتأمين السفن وحركة
المالحة في النيل.
وأضاف د .مصطفي وزيري أن المعبد المكتشف تم تكريسه
لإللهة إيزيس وهو يعود لعصر الملك بطليموس الثالث
(يورجتيس) ويمتد بطول ٣٣م وعرض  ١٤م  ،بمحور من
الشمال إلى الجنوب.
أما عن تخطيطه فأوضح د .أيمن عشماوي رئيس قطاع
اآلثار المصرية بالمجلس األعلى لآلثار أنه يتكون من
صالة مكشوفة مستطيلة الشكل يتوسطها صف مكون من
أربعة أعمدة يليه صالة مستعرضة يتوسطها عمودين تؤدي
إلى قدس األقداس ويتوسط المعبد من الغرب سلم .وشكلت
أرضية المعبد من البالطات الحجرية من الحجر الجيري
المحلي.
وخالل أعمال الحفائر عثرت البعثة في الجهة الشمالية
للمعبد علي حوض للتطهير من الحجر الجيري ولوحة
نذرية للمعبد ،كما عثرت في الناحية الشمالية علي عدد ٥
اوستراكات عليها كتابات بالخط الديموطيقي ،باإلضافة إلى

نجحت كذلك في الكشف عن بيوت أحد رؤساء العمال وعدد
من بقايا األوراق الخاصة بأسماء العمال ورواتبهم ومهامهم،
باإلضافة إلى ما يقرب من  85مقبرة تعود إلى فترات مختلفة
منذ نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي ،تباينت
تخطيطها فمنها مقابر محفورة في عدة مستويات في الجبل،
ومنها مقابر ذات بئر أو عدة آبار للدفن ،ومقابر أخرى ذات
ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن.
هذا وقد عثر بداخل المقابر التي تعود للعصر البطلمي على
عدد  30بطاقة مومياوات والتي كانت تعد بمثابة تصريح
للدفن مكتوبة باللغة اليونانية القديمة فقط والخط الهيراطيقي
والديموطيقي مع بقايا رفات آدمية وبقايا مومياوات وعادة
ما تتضمن تلك البطاقات اسم المتوفي واسم والده أو والدته
وموطنه ومهنته وعمره عند الوفاة باإلضافة إلى بعض
األدعية الخاصة باآللهة المصرية القديمة.
هذا وقد قامت البعثة كذلك ببعض أعمال التوثيق لمجموعة
من المحاجر الموجودة بالموقع منها محجر للملك رمسيس
الثالث من األسرة التاسعة عشر حيث قامت البعثة بتنظيفه
وتقوية اللوحة الصخرية الخاصة برمسيس الثالث والذي تم
ذكرها في برديه هريس بأن الملك رمسيس الثالث أوفد ٣٨
عامل ماهرا من عمال المحاجر لهذه المنطقة (جبل هريدي)
لقطع األحجار لبناء معبد له في اإلقليم العاشر ،باإلضافة

آخر عمود
فريــد زمكحـل

عنفـوان جـوارحي
قــــلــــت يـــــومـــــاً
ُ
أنـــــــك يـــــا روحـــــــي داخـــلـــي
ِ
حـــــواســـــك مــــع كــــامــــل مـــشـــاعـــري
بـــكـــامـــل
ِ
ْ
كــــامــــل مَـــعَـــاقـــلـــي
هـــــــواك عـــلـــى
ـــر
ي
ُـــســـيـــط ْ
ِ
ِ
قـــلـــبـــي يـــــا روحــــــــي وحــــــــــدود مـــامـــحـــي
وأنـــــــــت تــســتــاهــلــي
روحــــــــي بـــربـــوعـــهـــا
ِ
حـــــضـــــور ك وعــــشــــ ِقــــك مــشــاغــلــي
يُـــــؤكـــــد
ِ
بــــحــــافــــل جــــنــــونــــي ومــــنــــابــــع مـــنـــاهـــلـــي
أصــــبــــحــــت أهـــلـــي
وكــــــأنــــــك يـــــا روحــــــــي
ِ
ِ
ُ
أحـــــبـــــبـــــت صــــبــــري
فـــــيـــــك
مــــــن حــــبــــي
ِ
كـــــأنـــــي عـــــاشـــــق فــــــي عـــــمـــــري جـــرحـــي
يـــعـــلـــن ُهـــــيَـــــامـــــي عــــنــــفــــوان جــــوارحــــي
وأنــــــــــــت بــــكــــيــــانــــي كـــــامـــــل مـــــداركـــــي
ِ
إلى ثالثة محاجر بطلمية لكل من ( بطليموس الثالث والرابع
والخامس وبطليموس الثاني عشر ) مما يثبت أن منطقة جبل
الهريدي كنت مصدرا لألحجار في العصر البطلمي نظرا
لجودة األحجار بهذا الموقع.

أسعد  5موظفين في العالم  .فاجأهم صاحب الشركة «السخي»

يشهد العالم موجة كبيرة من ارتفاع
األسعار ،وهو ما تعامل معه رجل أعمال
إيطالي بسخاء نادر ،مانحا ً موظفيه زيادة
 1000يورو على الراتب.
صاحب هذه اللفتة الرائعة ،هو جويدو
زابايا 52 ،عاماً ،من مدينة أوديني
بإقليم فريولي فينيتسيا جوليا اإليطالي،
ومالك Media Digital Business srl
وهي شركة متخصصة في تنظيم وإدارة
المؤتمرات واالجتماعات ،ومنح موظفيه
الخمس راتبا إضافيا ً بقيمة  1000يورو
فوق رواتبهم الخاصة بشهر أبريل/نيسان
الماضي.
وعلّق زايايا قائالً« :رأيت أسعار البنزين
ترتفع ،وأحد الموظفين يدفع فاتورة تزيد
قيمتها على  400يورو على أقساط ،فقلت
لنفسي :هذه المكافأة لن تد ّمر ميزانية
الشركة ،ولكن بالنسبة للفني الذي يكسب

 1500يورو شهرياً ،يمكن أن تحدث
فرقاً» ،وفقا ً لصحيفة «كوريرا ديال سيرا»
اإليطالية.
وأضاف« :أنا لست بابا نويل ،إنها جائزة
صغيرة لمرة واحدة لمساعدة الذين يعملون
معي وبجانبي».
وأشار زابايا إلى الدور الحاسم الذي
يلعبه موظفوه كل يوم لنجاح الشركة رغم
الصعوبات التي يواجهونها في هذه الفترة
المعقدة.
وعن عالقته بموظفيه قال زابايا« :هناك
عالقة مختلفة مع موظفي معظم الشركات،
فبيئة العمل في الشركة شابة ،حيث تتراوح
األعمار بين  30و 40عاماً ،وكثيرا ً ما
نخرج لتناول العشاء معاً ،هم أصدقاء
حقيقيون وامتداد لعائلتي ،وأنا مدين بكل
النجاح في الشركة لهم ،فبدونهم لن نذهب
إلى أي مكان».

لــــقــــلــــبــــك لــــــو يــــــــوم جَ ــــرحــــنــــي
غـــــافـــــر
ِ
أُ
ــــســــاهــــا ولَ
َ
ضــــــاجــــــع حـــــروفـــــي عَ
ــــعــــلّــــي
ِ
ِ

ـــــنـــــجـــــب قــــصــــيــــدة وأفـــــــــــرح ب ــن ــس ــل ــي
ُت
ِ
عــــابــــث َ
وهــــزلــــي
فــــي عــــالــــم يــــا روحـــــــي
ِ

ْ
والـــــــوحـــــــي يَــــســــري
َــــعــــبــــث بـــــوجـــــدي
ي
ُ
فـــــأكـــــ ُتـــــب ألجــــــلِــــــك وأيـــــــضـــــــاً ألجــــلــــي

َتــــهــــويــــنــــي عُ ــــــمــــــرك وبــــعــــشــــقــــي أدلــــــي
قــــــابــــــل خـــــيـــــالـــــي دومــــــــــــــاً ِبــــــهَ ــــــذي
كـــــــأنـــــــه صـــــــاحـــــــب يَــــــــدلــــــــو دلــــــــوي
وأصـــابـــنـــي
أصـــــابـــــه يــــا روحــــــي
َ
حُ ـــســـ ِنـــك َ
ـــــواســـــه و مُـــجـــمـــل مــشــاعــري
فــــي كـــامـــل حَ
ُ
أُ صـــــيـــــغ ُهـــــيَـــــا مُـــــه بـــعـــنـــفـــوان جــــوارحــــي
fzemokhol@gmail.com

جمرد كلمة

في مكان مهجور ببولندا ..العثور على «كنز نازي» ثمين
اكتشف صائدو كنوز ،كانوا
ينقبون عن الذهب النازي ،علبة
معدنية «مريبة» مدفونة تحت
معهد موسيقي في بولندا ،مشيرين
إلى أنها قد تكون تحتوي على 4
أطنان من «كنوز الحرب العالمية
الثانية المنهوبة».
وذكرت صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية أنه تم العثور
على العلبة المعدنية في قرية
مينكوفسكي البولندية ،على عمق
 3أمتار تحت سطح األرض،
ويُعتقد أن طولها يتراوح بين متر
ومترين وقطرها  50سم.
وأوضحت أنه تم االكتشاف
باستخدام «رادار مخترق
لألرض» ،وذلك في معهد
موسيقي مهجور ،جنوبي بولندا.
ويُعتَقد أن العلبة لوحدها تحتوي

على  4أطنان من «كنوز الحرب العالمية الثانية المنهوبة».
وتجري عمليات التنقيب ،التي بدأت في مايو من العام الماضي ،في قصر كانت تستخدمه قوات

األمن الخاصة بالزعيم النازي أدولف هتلر كبيت دعارة.
ويتوقع صائدو الكنوز أن يعثروا على  10أطنان من الذهب إلى جانب أشياء ثمينة أخرى،
كانت منهوبة ،وتبلغ قيمتها نحو  200مليون جنيه إسترليني.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن هذه األشياء الثمينة كانت قد سرقت بنا ًء على أوامر من رئيس
قوات األمن الخاصة هاينريش هيملر ،في نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأضافت« :يُعتقد أن المسروقات كانت مملوكة لأللمان األثرياء ،الذين كانوا يعيشون في
المنطقة ،وسلموا ممتلكاتهم إلى قوات األمن الخاصة لحمايتها من النهب من قبل الجيش
األحمر».

أسئلة إلى مصر :
 1متى سينتهي مسلسل األهمال الطبي ؟ 2متى سينتهي مسلسل حوادث الطرق المتزايدة ؟بقلم :أبو حجاج

B. Pharm.

Amir Helkany,

Pharmacien - propriétaire
Pharmacie Amir Helkany

Mediterranean & MiddleEastern food

أخوان كبرى األسواق التجارية
التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
من المنتجات الغذائية اإليرانية
والشرقية
6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.

15760, boul. Pierrefonds

Fax: 514.485.7009

Fax: 514.620.5371

895, rue de la Gauchetière O.
Montréal Québec H3B 4G1

Tél.: 514-861-8947
Fax: 514-861-9670

نتكلم اللغة العربية،
الفرنسية واألنجليزية
نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها

Tél.: 514.620.5551 Tél.: 514.485.4887
www.akhavanfood.com

affilié à:
SANTÉ

