
  لقاء غامض جمع إيلون ماسك، 
وتسال،  لتويتر  التنفيذي  الرئيس 
األمريكي  النواب  برئيس مجلس 
كيفن مكارثي والزعيم الديمقراطي 

حكيم جيفريز.
وساد التضارب البيانات الرسمية 
مقر  في  عقد  الذي  اللقاء،  حول 
بواشنطن  األمريكي  بيتول  لكا ا

مساء الخميس.
إن”  إن  “سي  شبكة  وذكرت 
مكارثي  أن  األمريكية  اإلخبارية 
ترك االجتماع مع ماسك في مكتبه، 
واكتفى بالقول “لقد جاء )ماسك( 
من أجل عيد ميالدي”، حيث أتم 
كاليفورنيا  والية  من  الجمهوري 
الثامنة والخمسين من عمره أمس.

لكن بعد االجتماع، كتب ماسك على 
تويتر أنه التقى مكارثي وجيفريز 
هذه  تكون  أن  ضمان  “لمناقشة 
المنصة )تويتر( عادلة للطرفين”.

وفي الوقت نفسه نقلت “سي إن إن” 
عن مصدر مطلع قوله إن جيفريز 
إنفاذ  إحاطة  لتلقي  مكارثي  التقى 
القانون بشأن استعدادات الكابيتول 
احتجاجات،  هيل في حال وجود 
وذلك بعد اإلصدار المتوقع لتسجيل 
مصور يظهر اعتقال تاير نيكولز 
المواطن من أصول أفريقية والذي 
توفي في وقت سابق من هذا الشهر 

بعد اعتقاله.
ووفقا للمصدر، فإن ماسك وصل الحقا 
لعقد اجتماع منفصل مع مكارثي، 
وقد حضره جيفريز بالفعل، حيث 
طرح موضوع تويتر بالفعل، قبل 
أن يغادر جيفريز بعد فترة وجيزة، 
وبقي مكارثي مع ماسك حتى غادر 
رئيس مجلس النواب، وقال الحقا إن 
اللقاء كان بمناسبة “عيد ميالده”.

ويأتي االجتماع وسط تحول للسلطة 
السياسية في واشنطن بعد سيطرة 

الجمهوريين على مجلس النواب 
في يناير/كانون الثاني وانتخاب 

مكارثي رئيسا.
وجاء االجتماع بين ماسك وقادة 
الكونغرس في الوقت الذي تخطط 
فيه لجنة الرقابة في مجلس النواب 
لعقد جلسة استماع الشهر المقبل 
تركز على تويتر، وكيف تعاملت 
الكمبيوتر  تسريبات  قصة  مع 
نجل  بهانتر  الخاص  المحمول 

الرئيس األمريكي جو بايدن.
وكان أعضاء المؤتمر الجمهوري 
وعدوا  قد  النواب  مجلس  في 

منصات  على  صارم  بإشراف 
التكنولوجيا الكبيرة ووسائل التواصل 

االجتماعي.
3 موظفين سابقين  اللجنة  ودعت 
في تويتر لإلدالء بشهادتهم، فيما 
تجري مناقشات نشطة مع الثالثي 
وفقا  اللجنة،  أمام  الظهور  حول 

لمصادر مطلع.
المصادر ذاتها أكدت أن الثامن من 
فبراير/شباط المقبل قد يكون موعدا 

محتمال لجلسة االستماع.
وكان نشر تويتر تسريبات من جهاز 
الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر 
بايدن موضوعا للعديد من تقارير ما 
يدعى بـ”ملفات Twitter “، وهي 

شبكة تواصل داخلية للمنصة مع 
مجموعة من الصحفيين تم اختيارهم 

شخصيا من قبل ماسك وفريقه.
التقارير  من حظر  الرغم  وعلى 
التقليل من  أو  المبكرة  اإلخبارية 
عكست  الشركة  أن  إال  شأنها، 
مسارها بسرعة وسمحت بنشرها 

ومناقشتها على المنصة.

  استبعدت روسيا حدوث تحّسن في العالقات مع الواليات 
المتحدة مع تعيين سفيرة أمريكية جديدة لديها، بسبب ما 

وصفته بأنها “حرب بكل السبل” ضدها.
فيه  لين تريسي في وقت تدهورت  السفيرة  تعيين  ويأتي 
العالقات بين روسيا والواليات المتحدة إلى أدنى مستوياتها 

بسبب حرب أوكرانيا.
ماريا  الروسية،  الخارجية  باسم وزارة  المتحدثة  وقالت 
زاخاروفا، الجمعة، إن تعيين لين تريسي لن يحّسن العالقات 
بين البلدين، مشيرة إلى أن مساحة تريسي للمناورة ستكون 
محدودة، بسبب ما وصفته بمشاعر مناهضة لموسكو من 

الحزبين الرئيسيين. 
وأضافت أن عدم تدهور العالقات أكثر سيكون تقدما بحد 
ذاته، لكنها قالت إن روسيا ال تعتقد أنه سيكون من الممكن 

منع المزيد من التدهور.
واستبعد الكرملين األسبوع 
مسار  تغير  فكرة  الماضي 
شنطن  ا و بين  ت  قا لعال ا
وموسكو في منتصف فترة 
الرئيس األمريكي جو بايدن 
تقريبا، مضيفا أنه “ال أمل” 
لمستقبل  ا في  تحسنها  في 

القريب. 
ووصلت تريسي إلى العاصمة 
لخميس،  ا فجر  لروسية  ا
ونشرت السفارة األمريكية 
بموسكو تغريدة على “تويتر” 

بهذا الصدد.
سفيرة  تريسي  لين  وكانت 
الواليات المتحدة لدى أرمينيا منذ عام 2019، وقبل ذلك 
كانت مستشارة لشؤون روسيا في قسم أوروبا وأوراسيا 
بالخارجية األمريكية، وعملت كذلك في السفارة األمريكية 
بموسكو خالل الفترة بين 2014 و2017، حيث كانت نائبة 

للسفير جون تيفت آنذاك. 
وتريسي، التي تخرجت في جامعة جورجيا كبكالوريوس 
في الشؤون السوفيتية في الثمانينيات، وتجيد اللغة الروسية، 
كانت تشغل بعض المناصب األخرى في الخارجية األمريكية 

ومجلس األمن القومي، ومختصة بمنطقة آسيا الوسطى.
وتجدر اإلشارة إلى أن منصب السفير األمريكي في موسكو 
كان شاغرا منذ مغادرة السفير السابق جون ساليفان في 4 

سبتمبر/أيلول الماضي.

    كنت أتمنى على الرئيس 
السيسي أن يقوم بتوجيه الشكر 
لوسائل اإلعالم المصرية التي 
تتناول وتقدم معاناة القطاع األكبر 
من المصريين من وراء تحرير 
صرف الدوالر وإنعكساته المدمرة 
على ارتفاع أسعار جميع أنواع 
التموينية بشكل جنوني،  السلع 
بما يفوق قدرات أصحاب الدخول 
المتواضعة وما أكثرهم في مصر، 
على توفير أبسط وأقل مستلزمات 

الحياة اليومية المعاشة.
- نعم كنت أتمنى على الرئيس 
لوسائل  الشكر  بتوجيه  القيام 
تتناول  التي  المصرية  اإلعالم 
إظهار حقيقة الوضع االقتصادي 
المتدهور الذي يعيشه ويُعايشه 
المصريين  من  األكبر  القطاع 
اللوم لهم  بدالً من توجيه  حالياً 
على  بواجبهم  يقومون  ألنهم 
الشعب على  أنهم عين  اعتبار 
الحكومة  الحكومي، وعين  األداء 
اليومية  المجتمعية  المشاكل  على 
التي يعيشها الشعب وال  المعاشة 
طاقة له بمواجهاتها، وهذا من 
منطلق ما علمونا إياه من سبقونا 
على هذا الدرب من رواد وأساتذة 

اإلعالم الكبار.
الرئيس  أتمنى على  - أقول كنت 
الشكر  بتوجيه  القيام  السيسي 
لكل من يُقدم له حقيقة الوضع 
حالياً  الُمعاش  المأساوي 
ويُسلط الضوء عليه في الوقت 
الذي يتجاهله المسئولون عنه 
واليُقدمون أي معلومات عنه أو 
الدولة  للرئيس حتى تعمل  بشأنه 
تخفيفه  يمكن  ما  تخفيف  على 

وعالج ما يمكن عالجه للحد من 
ما يتحمله المواطن المصري من 
أعباء باتت تُثقل كاهله بصورة 
محمولة  وغير  مسبوقة  غير 
خاصة مع وجود وانتشار وسائل 
التواصل االجتماعي التي تقوم 
بنقل ونشر أضعاف أضعاف ما 
ذكرته وسائل اإلعالم المصرية 
بخصوص هذا الوضع بالصوت 
يعد  لم  الذي  األمر  والصورة، 
الدولة  إلعالم  معه  المفيد  من 
والحكومة باالستمرار في ممارسة 
سياسات التعتيم والتورية التي 
بالنسبة  سواء  فشلها  أثبتت 
اإلعالم  لوسائل  أو  للحكومة 
المسموعة  سواء  لها،  التابعة 
أو المقروءة أو المرئية، وأعتقد 
أنه من األجدى للدولة المصرية 
بدالً من قيامها بمراقبة ما يُقال أو 
يُنشر أو يُذاع لتقديمه للرئيس، 
أن تُكثِّف من رقابتها الفعلية على 
المحالت التجارية وغالء األسعار 
بعد يوم  الجنوني والمتزايد يوماً 
التموينية لضبط  على كافة السلع 
وتيرته لمواجهة هذه الموجة غير 
المسبوقة من الغالء وال يقوى 
من  البسيطة  الدخول  أصحاب 

مواجهتها.
أقول كنُت أتمنى على الرئيس 
أن يقوم بتوجيه الشكر لوسائل 
اإلعالم ويطالبها بتكثيف عملها 
يعانيه  ما  حقيقة  عن  للكشف 
ويُعايشه الشعب بدالً من معاتبتهم 
على ذلك .. ولكن وكما قيل أو 
يقال »ليس كل ما يتمناه المرء 
يدركه« حفظ هللا مصر وشعبها 

وهللا المستعان!
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

المطلوب تكثيف الرقابة على الأسعار ..
علام!!

إ

 ل� على وسائل ال�

year

5 رياضـــة

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

  وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي 
اليوم الجمعة إلى مدينة باكو عاصمة 
أذربيجان في زيارة ثنائية رسمية، وذلك 
في إطار تعزيز العالقات المتميزة بين 

البلدين الصديقين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
زيارة  بأن  بيان،  في  بسام راضي، 

الرئيس السيسي إلى اذربيجان ستشهد 
عدداً من اللقاءات المكثفة، وأهمها عقد 
مباحثات مع رئيس اذربيجان “إلهام 
تعزيز  آفاق  لبحث  وذلك  علييف”، 
العالقات السياسية واالقتصادية بين 
الجانبين، فضاًل عن النظر في سبل 
التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين 

على الصعيدين الدولي واإلقليمي.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس السيسي 
مساء اليوم بمقر إقامته بالعاصمة باكو 
بكبار رموز االقتصاد ورجال االعمال 
ورؤساء كبرى الشركات في اذربيجان، 
لبحث فرص االستثمار فى مصر ودعم 

التعاون التجاري واالقتصادي

  ارتفع منسوب توتر العالقات بين باكو وطهران في 
الساعات األخيرة، بعد سحب أذربيجان دبلوماسييها من 
وقت  في  لهجوم  تعرضها  إثر  سفارتها  وإخالء  إيران 

سابق الجمعة. 
يوضح باحث في الشأن اإليراني خلفية إسراع باكو في 
البلدين،  بطبيعة عالقات  الخطوة، وصلتها  هذه  اتخاذ 
بينما يبدي محلل أذربيجاني عدم الرضا عن تصريحات 
لموقع  حديثهما  خالل  الهجوم  هذا  دوافع  بشأن  إيران 

»سكاي نيوز غربية«.
وكانت أذربيجان أعلنت، في وقت سابق الجمعة، سحب 
دبلوماسييها وإخالء سفارتها عقب الهجوم الذي استهدفها 

في طهران.

واعتبرت باكو إيران مسؤولة عن الهجوم، فيما وصف 
الرئيس األذري، إلهام علييف، ما حدث »عمال إرهابيا«.
الخبير في الشأن اإليراني محمد عبادي، يسرد لموقع 
»سكاي نيوز عربية«، أسباب توتر العالقات بين إيران 

وأذربيجان:
• الخالف على المناطق الحدودية.

• اصطفاف إيران مع أرمينيا في الخالف مع أذربيجان.
• يوجد بإيران 25 مليونا من العرقية األذرية، وتميل 

لالنفصال عن إيران.
• التقارب بين تركيا وأذربيجان على حساب إيران.

• تقارب العالقات بين أذربيجان وإسرائيل وسط تخوف 
إيراني من اقتراب إسرائيل من حدودها عبر هذه العالقات.
األحيان  بعض  في  اإليراني  الثوري  الحرس  حشد   •

مقاتليه على الحدود مع أذربيجان.

فردي،  أنه حادث  الهجوم على  احتواء  يتوقع عبادي 
رغم تنديد باكو، لكنه سينعكس بشكل سلبي على صورة 
البعثات  حراسة  على  قدرتها  عدم  في  المتمثلة  إيران 
الدبلوماسية، وربما تسحب عدد من الدول دبلوماسييها 

من طهران.
المحلل السياسي األذربيجاني، أوكتاي بيرموف، يصف 
الهجوم على سفارة بالده بأنه فعل سيئ للغاية، في ظل 

توتر العالقات بين البلدين في الفترة األخيرة.
اعتبر أن قول الشرطة اإليرانية أن الحادث ليست له 
دوافع سياسية، وأن خلفيته عائلية، »هو مجرد محاولة 
للتهرب من كشف الدوافع الحقيقية للهجوم«، الفتا إلى 
تشديد الرئيس األذري على مطالبة طهران بالتحقيق، 

السفارة  إلى مبنى  المهاجم من الوصول  ولماذا تمكن 
وزارة  أصدرت  كما  الحراسة،  أفراد  وإصابة  وقتل 

الخارجية بيانا تدعو فيه للتحقيق.
وقتل مسلح كان يحمل بندقية كالشنيكوف مسؤوال يتولى 
الحفاظ على األمن في سفارة أذربيجان في طهران الجمعة 

وجرح حارسين.
المصابين  حالة  أن  األذرية  الخارجية  وزارة  وذكرت 

»مرضية«، كما تم فتح تحقيق.
من جانبها، قالت شرطة العاصمة اإليرانية إنها اعتقلت 
منفذ الهجوم، ويخضع حاليا للتحقيق لمعرفة الدافع وراء 

الهجوم.
ذكرت وكالة »تسنيم« شبه الرسمية في إيران أن المهاجم 
وصل إلى السفارة ومعه طفالن، مشيرة إلى أن الدافع 

»قضايا شخصية« وفق ما نقلت عن قائد الشرطة.

العلاقات الروسية الأمريكية.. 
تشاؤم رغم تعيين سفيرة جديدة

وصول أول دفعة من الجنود الأوكرانيين إلى 
ألمانيا للتدرب على مركبات المشاة القتالية

ماســك ومــكارثي وجيفريز.. لقاــء غاــمض في الكــونغرس

بعد هجوم السفارة بطهران.. 
أسباــب أزمـة إيـران وأذربيجاــن

الرئيس السيسي يصل إلى مدينة باكو 
عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية

إلى متى سوف تستمر منظومة الفساد الرياضي في مصر لصالح النادي األهلي 
بدون رقيب أو حسيب؟

العالم يتقدم من حولنا في كل شئ وخاصة دول الخليج التي تسير نحو التصحيح 
والبناء، بينما نسير نحو إرتكاب المزيد من األخطاء والمزيد من التخلف من أجل 

عيون نادي الدولة عنوان الفساد الرياضي األول في العالم!
لِك هللا يا مصر....

فريد زمكحل

   أعلنت وزارة الدفاع 
الجمعة  اليوم  األلمانية 
من  دفعة  أول  وصول 
إلى  الجنود األوكرانيين 
على  للتدريب  ألمانيا 
مركبات المشاة القتالية من 
طراز “ماردير”، والتي 
وافقت برلين مؤخرا على 

ارسالها ألوكرانيا.
باسم  متحدث  وصرح 
وزارة الدفاع األوكرانية، 
في تصريح نشر اليوم، 
في  سيقام  التدريب  بأن 

سكسونيا  ووالية  مونستر  مدينة 
يكتمل  أن  المتوقع  ومن  السفلى، 
التدريب بنهاية شهر مارس المقبل.

وقت  في  أعلنت،  قد  ألمانيا  كانت 
سابق من هذا الشهر، أنها ستزود 
طراز  من  مركبة   40 بـ  أوكرانيا 
جوي  دفاع  وبطارية  “ماردير” 
المضادة  “باتريوت”  طراز  من 

للطائرات.
جدير بالذكر أن مركبة المشاة القتالية 
هي مركبة مدرعة مدججة بالسالح 
تستخدم لتحريك الجنود حول ساحة 
المعركة، وعادة ما يتم نشرها مع 

دبابات القتال الرئيسية.
نائبة  أفادت  متصل،  سياق  وفي 
الفيدرالية  الحكومة  باسم  المتحدث 
بأن  هوفمان،  كريستين  األلمانية، 
برلين ال تفكر في خيار نقل طائرات 

مقاتلة إلى أوكرانيا.
وقالت هوفمان، في إيجاز صحفي 
اليوم الجمعة، “نحن ال نتحدث عن 

الطائرات المقاتلة – هذا هو الموقف 
الواضح للمستشار”، في إشارة إلى 
خطاب أوالف شولتز األخير أمام 
البرلمان األلماني، ولم تنف أن مثل 
هذه المفاوضات جارية بين الحلفاء.

وأشارت أيًضا إلى كلمات المستشار 
وموقف برلين بأن “ألمانيا وحلف 

ليسا  األطلسي  شمال 
طرًفا في الحرب التي 
ضد  روسيا  شنتها 
ولفتت  أوكرانيا”، 
تعتقد  برلين  أن  إلى 
أن اللحظة التي تنتهي 
فيها الحرب ستتحدد في 
قبل  من  وليس  كييف، 

الشركاء األجانب.
وأكدت هوفمان أنه “إذا 
)األوكرانيين(  كانوا 
يريدون  أنهم  يعتقدون 
وأن  مفاوضات  بدء 
فلن  انتهت  قد  الحرب 
يكون هذا قراًرا يجب 

أن نتخذه”.
يذكر أن الجانب األوكراني يرى أن 
الخطوة التالية للمساعدات الغربية 
ألوكرانيا يجب أن تكون الطائرات 

الحربية.

اعداد: أنطوانيت جرجوس
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ة ال

حكم

يقول مالكوم إكس

إن كنت ستتوقف عن شيء ، فتوقف عن الكسل 
وتوقف عن اختالق األعذار ، وتوقف عن انتظار 

الوقت المناسب.  
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بكل  هي،  معروف  هو  كما  الديمقراطية    
بساطة، حكم الشعب بنفسه، وإن أخذت أشكاال 
مختلفة حسب الدول التي تطبقها. أهم تجليات 
الديمقراطية في العالم هي في انتخاب ممثلين 
للشعب يتولون إصدار القوانين، مع حكومة تمثل 
السلطة التنفيذية وتسهر على تنفيذ هذه القوانين 

وتخضع لرقابة ممثلي الشعب المنتخبين. 
في الواليات المتحدة األميركية التي تعتبر نفسها 
مثاال للديمقراطية، ينتخب الشعب أعضاء مجلس 
والمجلسان  الشيوخ،  النواب وأعضاء مجلس 
يشكالن ما يعرف بالكونغرس الذي يمثل السلطة 
القضائية،  السلطة  الى  بالنسبة  أما  التشريعية. 
تعيينهم  ولكن  القضاة  يعين  الدولة  فإن رئيس 
ال يصبح نافذا إال بعد مصادقة مجلس الشيوخ 
عليه.كذلك ينتخب الشعب ممثلي الحكم المحلي 
البلديات  ينتخب أعضاء  أنه  الواليات كما  في 

في مختلف المدن.
الحياة  يمكن طبعا كتابة مجلدات عن تفاصيل 
ولكن  لمتحدة،  ا الواليات  في  لديمقراطية  ا
سنتحدث هنا باختصار كلي عن حسنات وعيوب 
الديمقراطية األميركية من خالل عرض مختصر 

جدا ألهم مظاهرها.
بانتخاب ممثلين  تتجسد  الديمقراطية  إذا كانت 
للشعب في كل من مجلسي الكونغرس األميركي، 
فال بد في البداية من تحديد من هم الذين يحق 
لهم انتخاب هؤالء الممثلين. جدير باإلشارة هنا 
الى ان حق اإلقتراع تطور كثيرا منذ تأسيس 
الواليات المتحدة الى يومنا هذا. في الماضي، كان 
يحق اإلقتراع فقط للمواطنين الذكور من العرق 
األبيض الذين تجاوزوا الواحدة والعشرين من 
العمر، ولكن بعد الغاء العبودية بموجب التعديل 
الدستوري الثالث عشر عام 1865، تم اعتماد 
التعديل الخامس عشر عام 1870 الذي أعطي 
األميركيين  للمواطنين  اإلقتراع  بموجبه حق 
من العرق األسود، إال أن عقبات كثيرة بقيت 
توضع في طريق السماح لهم بالتصويت عبر 
اعتماد عدد من الواليات قوانين محلية تقضي 
بإظهار مستوى من التعليم ودفع رسوم انتخابية 
وعقبات مختلفة دامت حتى العام 1965 عندما 
صدر قانون أيام الرئيس ليندون جونسون يسهل 

تصويت المواطنين من العرق األسود.
وفي العام 1920، صدر التعديل التاسع عشر 
للدستور الذي تم بموجبه إعطاء حق التصويت 

الحق  بهذا  مطالبة  نسائية  بعد حمالت  للنساء 
دامت أكثر من أربعين عاما. كما تم في العام 
1971اعتماد التعديل السادس والعشرين الذي 
خفض سن اإلقتراع الى 18 عاما، وقد حصل 
ذلك أيام حرب فيتنام حيث كان سن التجنيد 18 
عاما فكانت الفكرة السائدة التي تم على أساسها 
اعتماد هذا التعديل أن المواطن الذي يمكنه أن 
له  أن يكون  بد  الثامنة عشر ال  بعمر  يحارب 

الحق في اإلقتراع في هذا العمر أيضا.
لم  الذين  المتحدة  الواليات  في  المقيمون  أما 
يحصلوا بعد على الجنسية األميركية، فال يحق 
لهم اإلقتراع، ولكن بعض الواليات، وفي أمور 
للمقيمين  تسمح  جدا،  ومحدودة  بحتة  محلية 

الشرعيين غير األميركيين باإلقتراع. 
الى جانب كون الديمقراطية في الواليات المتحدة 
تعطي المواطنينالحق في اإلقتراع، فهي أيضا 
مواطني  بين جميع  المساواة  من  نوعا  تؤمن 
الدولة عبر المبدأ السائد بأن لكل مواطن صوت 
في اإلنتخابات، كما أنها تحترم فصل السلطات 
)التنفيذية  الثالث  السلطات  أن كال من  بحيث 
والتشريعية والقضائية( لها استقالليتها النسبية 
وفقا لمندرجات الدستور. يضاف الى ذلك أن 
او  القوانين  تفسير  قد يحصل على  أي خالف 
التي  العليا  المحكمة  بواسطة  يتم حله  تطبيقها 

لها الكلمة الفصل في هذه المسائل.
نظامها  تعتبر  المتحدة  الواليات  كانت  وإذا 
الديمقراطي مثاليا وتسعى الى تصديره الى دول 
أخرى، فهذا ال يعني ان هذا النظام ال يشكو من 
عيوب ونواقص في طليعتها الدور الذي يلعبه 
المال في الحياة السياسية وال سيما في اإلنتخابات 

على جميع المستويات.
ال بد من التذكير هنا بما قاله سيناتور أميركي منذ 
حوالى مائة سنة في هذا الموضوع: “هنالك أمران 
هامان في الحياة السياسية، أولهما المال...والثاني 
لم أعد أذكره.” وفي ذلك ما يدل أن المال هو 
أحد أهم العناصر في السياسة األميركية ويتجلى 
ذلك بصورة واضحة جدا في اإلنتخابات على 
جميع المستويات من رئاسية وتشريعية ومحلية.

فالمرشح ألي منصب يبدأ حملته اإلنتخابية بفتح 
حساب للحملة ويطلب من المؤيدين والمناصرين 
التبرع له من أجل تغطية نفقات الحملة، خاصة 
بنفقات  او  التلفزيونية  باإلعالنات  يتعلق  فيما 
الوالية  داخل  أخرى  الى  مدينة  من  اإلنتقال 

الى أخرى إن كان مرشحا  أو من والية 
والمرشح  باهظة،  تكاليف  رئاسيا، وهي 

إعالمية  حملة  نفقات  تأمين  يستطيع  ال  الذي 
المناطق السكنية  النطاق أو السفر الى  واسعة 
المختلفة واستئجار قاعات لإلجتماع بالناخبين 
تكون حظوظ نجاحه أقل بكثير من المرشح الذي 

يستطيع تأمين هذه التكاليف.
على سبيل المثال، بلغت كلفة االنتخابات الرئاسية 
والتشريعية عام 2020 حوالى 14 مليار دوالر، 
بما  المرشحين  لمجموع  تبرعات  أموال  وهي 
في ذلك ما دفعه بعض المرشحين من أموالهم 
الخاصة لحملتهم اإلنتخابية.ال بد من التوضيح 
أن هنالك رقابة جدية على كيفية صرف األموال 
المخصصة للحملة اإلنتخابية إذ أن المرشح الذي 
يخالف القانون ويتصرف بقسم ولو ضئيل من 
لها  ال عالقة  لمصالح شخصية  األموال  هذه 

باإلنتخابات يتعرض لعقوبات قاسية.
من المفيد اإلشارة هنا الى ان اللوبي اليهودي 
في الواليات المتحدة يستعمل بذكاء هذه الثغرة 
في النظام السياسي وهذا ما يمكنه، عبر تمويل 
يؤيدون  الذين  للمرشحين  اإلنتخابية  الحمالت 
إسرائيل، من أن يكون لليهود وجود بنسبة 7% 
في الكونغرس اإلميركي بينما ال تزيد نسبتهم عن 

%2 من مجموع السكان األميركيين.
ومن منطلق المساهمة المالية للمرشحين، فإن 
إلى  تشكل،  المساهمة  هذه  أن  يعتبر  البعض 
حد ما، نوعا من الرشوة السياسية، خاصة إذا 
ما أخذنا باإلعتبار مساهمة الشركات الكبرى 
بماليين الدوالرات لحمالت بعض المرشحين 
بقوانين  تتعلق  قد  معينة  سياسية  وعود  لقاء 
الضرائب أو التصدير أو أية أمور أخرى تهم 

هذه الشركات.
عيب  هنالك  المالي،  العنصر  الى  باإلضافة 
آخر في النظام السياسي الديمقراطي األميركي 
يتجسد في إمكانية تقسيم الدوائر اإلنتخابية إذ 
الخاص  المحلي  للكونغرس  الدستور  يسمح 
العمل، فنرى أحيانا أن  بهذا  بكل واليةبالقيام 
الحزب الذي يسيطر على الكونغرس في والية 
ما، يباشر الى إعادة رسم حدود بعض الدوائر 
اإلنتخابية في هذه الوالية عبر سلخ مناطق له 
فيها أكثرية انتخابية في دائرة أخرى وضمها 
الى دائرة محاذية بحيث يصبح له أكثرية فيها، 

أو تقليص حجم دائرة انتخابية أخرى.

مشكلة  فهنالك  الرئاسية،  اإلنتخابات  في  أما 
أخرى ال بد من اإلشارة إليها وهي أنه، بالرغم 
من ان اإلقتراع يتم على مستوى الشعب بكامله، 
فأحيانا يفوز المرشح الذي لم يحصل على أكثرية 
األصوات الشعبية مثلما فاز دونالد ترامب على 
منافسته هيالري كلينتون عام 2016 مع أنها 
حصلت على حوالى ثالثة ماليين صوتا أكثر 
منه، وذلك بسبب “الهيئة اإلنتخابية” التي يعود 
لها في الختام صالحية انتخاب الرئيس حسب 
الدستور، وهي مؤلفة من 538 عضوا يمثلون 
جميع الواليات حسب نسبة السكان في كل والية، 
وبنتيجة اإلقتراع، فإن المرشح الذي يحصل على 
األكثرية في الوالية يعتبر فائزا بجميع أصوات 
ممثلي هذه الوالية في الهيئة اإلنتخابية. ومن هنا 
فإن المرشح الرئاسي الذي يحصل على 270 
صوتا من أعضاء الهيئة اإلنتخابية يعتبر الفائز 
بصرف النظر عن األصوات الشعبية التي قد 
يكون قد حصل عليها. ونظرا لهذا األمر فإن 
هنالك مطالبة من كثير من الجمعيات واألفراد 
على  واإلعتماد  اإلنتخابية”  “الهيئة  بإلغاء 

األكثرية الشعبية.
الديمقراطي  النظام  في  أخرى  عيوب  هنالك 
يسيطران  حزبين  وجود  أن  منها  األميركي، 
على الحياة السياسية في البلد يحول دون ظهور 
حزب آخر وال يدع فرصة لفوز المستقلين، كما 
العرق األسود  المواطنين من  أكثرية  تأييد  أن 
للحزب الديمقراطي يجعل الحزب الجمهوري، 
في الواليات التي يسيطر عليها سياسيا، يضع 
أحيانا عراقيل في طريق وصول هذه الفئة من 
عبر طلب  اإلقتراع  الى صناديق  المواطنين 

مستندات يصعب على قسم منهم تأمينها.
هذه  كل  وجود  ومع  األحوال،  بمطلق  ولكن 
العيوب في النظام الديمقراطي األميركي، تبقى 
بكثير من  أفضل  أدنى شك  الديمقراطية دون 
للمواطن  يسمح  الدكتاتورية حيث ال  األنظمة 
في  التجمع  او  الحكم،  انتقاد  أو  رأيه،  بإبداء 
جمعيات سياسية لها مواقف غير مؤيدة للحكم، وال 
يوجد فيها تداول للسلطة. ففي النظام األميركي، 
مع عيوبه وعالته، هنالك تداول للسلطة عبر 
انتخابات شرعية، كما أن فيه إعالم حر ينتقد 
يستطيع  بحيث  علنية  بصورة  والحكم  الدولة 

الشعب التمييز بين فريق وآخر.

الخميس،  بايدن،  جو  األميركي،  الرئيس  لّوح    
باستخدام حق النقض “الفيتو” الذي يتمتع به ضد أي 
خطط اقتصادية ينوي الجمهوريون اقتراحها وتسبب 

“الفوضى” في البالد.
أثناء خطاب في والية فيرجينيا  بايدن يتحدث  وكان 
عن التقدم االقتصادي الذي أحرزته إدارته منذ وصوله 

إلى البيت األبيض في 20 يناير 2021.
وقبل ثالثة أيام، قالت وزيرة الطاقة األميركية، جينيفر 
جرانهولم، إن بايدن سيستخدم حق النقض الذي يتمتع 
به الرئيس في الواليات المتحدة ضد مشروع قانون 
يسعى الجمهوريون لتمريره في الكونغرس بشأن احتياط 
البترول االستراتيجي، في حال وافق عليها الكونغرس.
وبات الجمهوريون يملكون األغلبية في مجلس النواب 
النصفي في نوفمبر  التجديد  انتخابات  بعد  األميركي 
القوانين  إقرار  في وسعهم  أنه  يعني  مما  الماضي، 

التي يريدونها، شرط أن يكون هناك إجماع فيما بينهم 
بشأن األمر.

وحذرت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى الجمهوريين بأن 
تقييد سلطات الرئيس في سحب كميات من االحتياطي 
النفطي سيقوض األمني القومي، ويتسبب في نقص 

الوقود وارتفاع أسعاره.
المواطنون  يعاني  بأن  لن يسمح  الرئيس  أن  وأكدت 

األميركيون من ارتفاع جديد في األسعار. 
ومشروع القانون، المسمى “HR21”، سيمنع وزيرة 
الطاقة من االستفادة من احتياطي البترول االستراتيجي 
دون خطة لزيادة تأجير النفط والغاز على األراضي 
الرئيس  يتمتع  األميركي،  للقانون  ووفقا  الفيدرالية. 
بسلطة حق النقض “الفيتو” على مشاريع قوانين يسنها 
الكونغرس، لكن يمكن لألخير تجاوز ذلك عبر تصويت 

ثلثي أعضاء مجلسيه على المشاريع.

  قرر مجلس االتحاد األوروبي، اليوم الجمعة، تمديد 
اإلجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات محددة من 
االقتصاد الروسي لمدة ستة أشهر حتى 31 يوليو 2023.
للمجلس على موقعه اإللكتروني  بيان صحفي  وأفاد 
بأن “هذه العقوبات، التي تم فرضها ألول مرة في عام 
2014 رًدا على تصرفات روسيا المزعزعة الستقرار 
الوضع في أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير 
2022، في ضوء العمل العسكري الروسي غير المبرر 

ضد أوكرانيا”.
وأشار البيان إلى العقوبات تتألف حاليًا من مجموعة واسعة 
من التدابير القطاعية، بما في ذلك القيود المفروضة على 
التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات االستخدام 
المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية. وتغطي أيًضا 
حظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحراً وبعض 

المنتجات البترولية من روسيا إلى االتحاد األوروبي، 
وإلغاء نظام سويفت للعديد من البنوك الروسية، وتعليق 
أنشطة البث وتراخيص العديد من منافذ األخبار المدعومة 

من الكرملين.
وباإلضافة إلى العقوبات االقتصادية المفروضة على 
االتحاد الروسي، اتخذ االتحاد األوروبي أنواًعا مختلفة 
من اإلجراءات رًدا على إجراءات روسيا المزعزعة 

لالستقرار ضد أوكرانيا.
العالقات االقتصادية  المفروضة على  القيود  وتشمل 
مع شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني 
ومدينة سيفاستوبول وكذلك واليتي دونيتسك ولوهانسك 
الفردية )تجميد األصول  التقييدية  التدابير  فضال عن 
وقيود السفر( على مجموعة واسعة من األفراد والكيانات 
وأخيرا التدابير الدبلوماسية، بحسب ما جاء في البيان.

الديمقراط�ة الأم�رك�ة، ما لها وما عل�يها بايدن يلوح بي »الف�تو« في وجه 
الجمهوري�ن

وس�ا ستة أشهر وبي يجدد العقوبات على ر الاتحاد الأور

بقلم / مسعود معلوف
سفير متقاعد



    هاجم الملياردير األمريكي ومؤسس 
شركة »مايكروسوفت«، بيل جيتس، 
الحكومة األوكرانية، واصًفا إياها، بأنها 
العالم بسبب  الحكومات في  أسوأ  من 
الفساد الشديد المتفشي بين موظفيها.

 قال جيتس: »الحكومة األوكرانية هي 
واحدة من أسوأ الحكومات في العالم. 
قليل  فاسدة وُيسيطر عليها عدد  إنها 
من األثرياء. وهذا أمر ُمحزن للغاية 

بالنسبة للشعب هناك«.

أكد أن األراضي الزراعية في أوكرانيا 
أكثر خصوبة من األراضي األمريكية، 
وهي سلة غذاء أوروبا، وتتمتع بإمكانات 

كبيرة.
ح مستشار  ناحية أخرى، صرَّ  من 
أوليغ  الرئيس األوكراني األسبق، 
الرئيس  الغرب طالب  أن  سوسكين، 
فالديمير زيلينسكي بتشديد الرقابة على 
التدفقات النقدية والبدء في مكافحة الفساد.

 في وقت سابق، أعلن مسئولون من 

الحكومة األوكرانية، إقالة نائب وزير 
تنمية المجتمع، بتهمة تلقيه رشوة، كما 
يقوم البرلمان األوكراني بالتحقيق في 
قضية فساد بوزارة الدفاع في البالد.

  قال وزير البنية التحتية األوكراني 
ألكسندر كوبراكوف، إن مجلس الوزراء 
تنمية  نائب وزير  أقال  األوكراني 
المشتبه  لوزينسكي،  فاسيلي  المجتمع 

بتلقيه رشوة.
في   كتب كوبراكوف على صفحته 

»اليوم،  االجتماعي:  التواصل  مواقع 
تم فصل  الوزراء،  بقرار من مجلس 
نائب  لوزينسكي من منصب  فاسيلي 
المجتمعات واألقاليم  لتنمية  الوزير 
والبنية التحتية.. الذي سبق وتم اعتقاله 
قانونية  تلقيه مخصصات غير  أثناء 
بمبلغ 400 ألف دوالر أمريكي.. وقد 
تلقى هذه األموال لتسهيل إبرام عقود 
لشراء المعدات والتكنولوجيا.. وسجلْت 
اإلجراءات الجنائية في سبتمبر 2022«.

   قتل شخص وأصيب آخرون بجروح، 
أحدهم كاهن، في هجوم يرّجح أنّه »إرهابي« 
استهدف كنيستين في مدينة جنوب إسبانيا 

ونّفذه رجل بساطور.
أّكدت  التي  اإلسبانية،  السلطات  وكشفت 
مشيرة  الهجوم  تفاصيل  المهاجم،  توقيف 
إلى أن المسلّح دخل بساطور كنيسة سان 
إيسيدرو في إلخسيراس، حيث هاجم الكاهن 

مّما أّدى إلى إصابته بجروح خطرة«. 
وأضافت »بعد ذلك، دخل المهاجم كنيسة 
نويسترا سينيورا دي ال بالما، حيث عاث 
فيها خراباً ثم هاجم الشّماس الذي نجح في 
الخروج من الكنيسة، لكّن المهاجم قبض 
عليه في الخارج وأصابه بجروح مميتة«.  
وبحسب بيان لوزارة الداخلية، فإنّه »ما هي 
إال لحظات حتّى تّم نزع سالح المهاجم، 

وإلقاء القبض عليه، وهو حالياً محتجز لدى 
الشرطة«.

وال تبعد الكنيستان عن بعضهما البعض سوى 
بضع دقائق سيراً على القدمين.  

وقال مصدر في الشرطة، إّن المهاجم كان 
يرتدي جالبية وقد »صرخ بشيء ما« أثناء 

تنفيذه الهجوم.
وأفادت وسائل إعالم محلية نقاًل عن إفادات 
شهود عيان أّن المهاجم قتل الشّماس بواسطة 

ساطور.
ونقلت وسائل اإلعالم عن أشخاص كانوا في 
كنيسة نويسترا سينيورا دي ال بالما قولهم: 
إنّه وبينما كانوا على وشك إنهاء القّداس دخل 
ويلقي  يصيح  وأخذ  راكضاً  الكنيسة  رجل 

األيقونات والصلبان والشموع أرضاً.
في  بجروح  األشخاص  من  عدد  وأصيب 

الهجوم.
ظهر  السلطات،  نشرته  فيديو  مقطع  وفي 
المهاجم من الخلف وهو مقيّد اليدين ويسير 

في ممّر وسط شرطيين.
وفي بيانها، قالت وزارة الداخلية إّن »الوقائع 
موضع تحليل وتحقيق وال يمكن في الوقت 

الحالي تحديد طبيعة الهجوم«.
لكّن النيابة العامة ما لبثت أن أعلنت لوكالة 
فرانس برس، أنّها فتحت تحقيقاً في »أعمال 

إرهابية مفترضة«.
وسيتولّى قاٍض متخّصص بقضايا اإلرهاب 

اإلشراف على هذا التحقيق.
وفي تغريدة على »تويتر« وصف خوانما 

الهجوم  أندلوسيا،  منطقة  رئيس  مورينو، 
»لقد  وأضاف  يُحتمل«.  وال  »فظيع  بأنّه 
»ُقتل شّماس وأصيب كاهن واحد على األقّل 
بجروح«، داعياً إلى »الحذر« ريثما ينتهي 

»التحقيق«.
فيخو، زعيم  نونيز  ألبرتو  قال  من جهته، 
في  الرئيسية  القوة  الشعبي«،  »الحزب 
المعارضة اليمينية، إنّه »مرتاع من الهجومين 

اللذين وقعا مساء اليوم في إلخسيراس«.
ويعود آخر هجوم إرهابي في إسبانيا إلى 
خليّة  شنّت  عندما   ،2017 آب  أغسطس/ 
و140  قتياًل   16 أوقعا  هجومين  إرهابية 
جريحاً في شارع دي رامبالس في برشلونة 
ومنتجع كامبريلس الساحلي، وتبنّى الهجومين 

تنظيم داعش اإلرهابي.

Vendredi 27 janvier 2023
الجمعة 27 يناير 2023

»الحّب بيقتل الوقت«  الحياة حلوة
    عام 2030 ستسود السيارات 
أقل  المدن  وستكون  الكهربائية. 
ضوضاء، وسيكون هواؤها أنظف 

كثيراً.
•  ستختفي محطات البترول ومحالت 
السيارات والتزييت كما  تصليح 
اختفت محالت أفالم الفيديو سابقاً.

اليوم على  لن يحصل صغار   •
المستقبل، ولن  قيادة في  رخص 

يمتلكوا سيارات أبًدا.
• سيرى طفل اليوم السيارات الحالية 

بالمتاحف.
التأمين مشاكل  • ستواجه شركات 
كبيرة ألن التكاليف ستصبح أرخص 
بدون حوادث. سيختفي نموذج أعمال 

التأمين على السيارات.
• يموت 1.2 مليون شخص كل عام 
بسبب حوادث السيارات حول العالم. 
لدينا اآلن حادث واحد كل 60 ألف 
الذاتية ستنخفض  القيادة  ميل. مع 
إلى حادث واحد  لتصل  الحوادث 
كل 6 ماليين ميل. هذا سينقذ مليون 

إنسان سنويا.
 Kodak عام 1998 كان يعمل في •
170 ألف موظف، وباعت الشركة 
٪85 من إنتاجها من ورق الصور 
اختفى  العالم. خالل سنتين  حول 
نموذج عملها وأفلست. من ظن أن 

هذا سيحدث؟
• هل فكرت عام 1998 أنه بعد 3 
التقاط صور على  يتم  لن  سنوات 
فيلم؟ مع الهواتف الذكية من يمتلك 

كاميرا هذه األيام؟
أي سيارة،   UBER تمتلك  •  ال 
وهي أكبر شركة سيارات أجرة في 
العالم! من كان يظن أن هذا سيحدث؟

•  ال تملك Airbnb أي عقار، وهي 
العالم! هل  في  فندقية  أكبر شركة 

توقعت فنادق هيلتون ذلك؟
وبالعمل  العقارات. ألنه  • ستتغير 
الناس عن  التنقل، سيتخلى  أثناء 
أبراجهم واالنتقال بعيًدا ألحياء أكثر 

جمااًل وبأسعار معقولة.
• ال يحصل محامو الواليات المتحدة 
 Watson الشباب على وظائف بسبب
الذي يقدم المشورة القانونية في ثواٍن 
90 ٪ مقارنة بدقة ٪70 عند  بدقة 
القانون  تدرس  إذا كنت  لذا  البشر. 
عدد  سيقل  الفور.  على  فتوقف 

المحامين ٪90 في المستقبل.
ببناء جهاز  تقوم  • هناك شركات 
Tricorder يعمل مع  طبي يسمى 
هاتفك، يفحص شبكية العين، ويأخذ 
عينة من دمك، وتتنفس فيه، ويحلل 
تقريًبا  تحدد  بيولوجية  54 عالمة 

أي مرض. 
الهاتف  تطبيقات  • هناك عشرات 
المتوفرة حالًيا لألغراض المختلفة، 
وال عزاء لمن لم يؤمن بالتكنولوجيا 

والتحول الرقمي حتى اليوم.
التي ستحدث  التغيرات  هذه بعض 
في العالم في المستقبل القريب، كما 
الناس من خالل وسائط  يتداولها 
التواصل االجتماعي، وهي تغيرات 
تبدو مذهلة لكنها ليست مستحيلة في 
المتسارع  التكنولوجي  التطور  ظل 
السنوات  العالم خالل  الذي شهده 
القليلة الماضية، والعقدين األخيرين 
لكن  الخصوص،  منها على وجه 
السؤال األهم هو: ما هي التغيرات 
التي ستحدث في العالم في المستقبل 
البعيد؟ والمستقبل البعيد في عصرنا 
السنين كم كان  بمئات  ُيعّد  هذا ال 
يحدث في الماضي، عندما كان تطوير 
اختراع ما أو آلة يستغرق قرنا أو 
يُعّد بعشرات  الزمان، بل  أكثر من 
السنين، وربما بأقل من هذا، في ظل 
التطور المتسارع الذي نشاهده اليوم، 
والذي لن يُقاَرن بسرعة التطور التي 
سيكون عليها العالم في المستقبل الذي 
سيعيشه أحفادنا وأبناؤهم وأحفادهم.

هذه وجهة نظر متفائلة وإيجابية جدا، 
نحتاجها كلنا، كي ال نقع في الكآبة التي 
قد توقعنا فيها وجهات نظر أخرى 
تتوقع للعالم األسوأ، ومنها توقعات 
الباحث الفلكي الكويتي الدكتور صالح 
العجيري، الذي تُوّفي العام الماضي 
عن عمر ناهز 100 عام وعامين، 
والتي صرح بها إلحدى الصحف 
الكويتية عام 2005م، وتوقع فيها أن 
يواجه الناس سنة 2024 أسوأ كارثة 
عرفوها عندما يصلون إلى مرحلة 
التجمد واندثار المدنية والعودة إلى ما 
يشبه العصر الحجري بسبب استمرار 
النمو السكاني على األرض، وستنشب 
المياه،  الدول على  بين  المنازعات 
ثم تقع حرب عالمية ثالثة، ويخوض 
المتحاربون حرب النجوم والمفاعالت 
النووية المريعة، وعندها سيثار الغبار 
الشمس  النووي فيحجب عنا ضوء 
ويحل الشتاء النووي، حيث الظالم 
والبرودة القاسية والصقيع والزمهرير، 
إلى حد أن  وحينئذ سيصل اإلنسان 
يضطر إلى رفع رأسه إلى ثدي 
األغنام ليرضع الحليب، ثم يطأطئ 
رأسه نحو األرض ليأكل األعشاب.

 وجهتا نظر تعدنا إحداهما بالرفاهية، 
بينما تتوعدنا الثانية بما يشبه الفناء. 
صالح  للدكتور  احترامنا  ومع 
فتحنا عيوننا على  الذي  العجيري، 
تقويمه السنوي منذ أن كنا صغارا، 
إال أننا نميل إلى وجهة النظر األولى، 
نريد  بطبعنا، وألننا  متفائلون  ألننا 
لو كبرنا  بحياتنا حتى  نستمتع  أن 
قليلة  المتع  وأصبحت حاجتنا من 
االستمتاع محدودة،  وقدرتنا على 
نعيشها  أن  فالحياة حلوة، تستحق 

حتى آخر رمق فيها وفينا.

    َتوالي السنين يُرعبني إن عشُت 
ِسنيَّ خارج مدار ربّي الذي خلقني. 
إذا قضيُتها في حّبه ومخافته،  أّما 
فالبارحة لي مثل اليوم، واليوم كالغد. 
في الحّب يتالشى الزمن، يغدو عندها 
بيقتل  للعشق اإللهّي. »الحّب  مطيًّة 

الوقت«، تغنّي فيروز الرائعة. 
أاّل  القّديسين:  همٌّ أوحد كان يؤّرق 
تفلَت منهم برهة من غير أن يمألوها 
حبًّا هلل والقريب. كانت القّديسة تريزيا 
الطفل يسوع ترّدد: »حياتي ليست إاّل 
لحظة أو ساعة عابرة... حياتي ليست 
غير يوم واحد يفلُت منّي ويهرب... 
تعرف ذلك يا إلهي! فلكي أحبّك على 
األرض ليس لي إاّل اليوم«. نعم، ليس 
لنا إاّل »اليوم«، بدقائقه األشّد رتابًة، 

كي نبادل َمن خلقنا الحّب.  
في رأس السنة، يحتفل الناس بتوالي 
يتعانقون،  يغّنون،  الزمن. يهتفون، 
يشربون ويسكرون... ربّما كي يتناسوا 
فانون. أخالهم  العمر وبأّنهم  َجْرَي 
بالهزج  يتحّدون قدرّية محدودّيتهم 
إلّي، في  بالنسبة  والمرج والمرح. 
الزمن سنة،  السنة يكبر  ليلة رأس 

واألبديّة تقترب سنة. كنُت مّمن يظنّون 
ا، وأّن العمَر  أّن وقت الرحيل بعيٌد جدًّ
فإذ بي  باكًرا،  لن يطوي أشرعَته 
أبواب األبدّية، ولو من بعيد.  أمام 
أرى طفاًل صغيًرا، فأقول في نفسي: 
عندما يبلغ هذا الطفل سّن األربعين، 
أكون قد رحلت عن هذه الفانية. لم 
يبَق من العمر إاّل نصفه. الوقت يمّر 
والسنون تتوالى. َمن كان طفاًل هو 
اليوم شاّب. وَمن كان شابًّا هو اليوم 
كهل. وَمن كان كهاًل هو اليوم على 

حاّفة الوداع. 
في قّداسنا، أتوّقف غالًبا عند الطلبة 
التي ندعو فيها »أن تكون أواخر 
حياتنا مسيحيّة سالميّة بال وجع وال 
ِخزٍي وأن نؤّدي جواًبا حسًنا لدى 
لها من  يا  الرهيب«.  المسيح  منبر 
طلبة رائعة، غاية في النضج اإليمانّي! 
ترجو الطلبة أن نقضي أيّامنا األخيرة 
بكرامة، بال وجع وال عار الشيخوخة 
المّرة، وأن نمثل أمام هللا ونحن ُمكلَّلون 
إكليل ال يذوي  المحبّة. هذا  بكرامة 

وجائزة ما بعدها جائزة! 
فطوبى لمن األبديّة أمام عينَيه ليل نهار!

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

بيل جيتس يصف الحكومة 
الأوكرانية بالأسوأ في العالم

الغرب يفرض شروًطا صارمة على 
الرئيس الأوكراني

سبانيا.. تفاصيل جديدة لهجوم »إرهابي« بساطور استهدف كنيستين باإ

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

المعارضة التركية: إعلان أردوغان الترشح لولاية �ثالثة 
مخالف للدستور

الجيش الأوكراني يعلن تدمير 
وسية صواريخ ر

التركية  للمعارضة  بيان  قال   
رجب  التركي  الرئيس  إن  الخميس 
موافقة  إلى  يحتاج  أردوغان  طيب 
البرلمان قبل الترشح حسب الدستور.
وأضاف البيان إن إعالن أردوغان 
الترشح لوالية ثالثة مخالف للدستور 
مشيرا إنهم ما زالوا يتشارون الختيار 

مرشح للرئاسة.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  وكان 
أردوغان، قد لمح األربعاء، إلى أن 
االنتخابات الرئاسية والنيابية في تركيا 
ستجرى في 14 أيار/مايو، أي قبل 
شهر من الموعد الذي أعلن سابقا.

المحدد  التاريخ  أردوغان  يعلن  ولم 
لالنتخابات المرتقبة، لكنه لمح إلى أنها 
ستجرى في ذكرى مرور 73 عاًما 
على فوز الحزب الديمقراطي )محافظ( 
في أول انتخابات حّرة شهدتها تركيا 

المعاصرة في العام 1950.
وكانت االنتخابات مقّررة بادئ األمر 
لكن  المقبل  حزيران/يونيو   18 في 
مراقبين كثرا توّقعوا تقريب الموعد.
وأشار صحافيون أتراك إلى أسباب 
الموعد،  تقريب  دعت التّخاذ خيار 
والعطل  المتدهور  االقتصاد  بينها 
المدرسية وامتحانات دخول الجامعات 

المقررة في يونيو.
الحزب  فاز   ،1950 14مايو  وفي 
الديمقراطي، الذي أسسه عام 1946 
عدنان مندريس وأنصاره المنشّقون 
عن حزب مصطفى كمال »أتاتورك«، 

في االنتخابات قبل أن يُطاح 
به بعد 10 أعوام في انقالب 

عسكري.
ولطالما شبّه أردوغان نفسه 
لفترة  أقيل  وهو  بمندريس، 
اسطنبول  بلدية  رئاسة  من 
وأودع السجن فترة قصيرة 
في تسعينيات القرن الماضي.
ويُعّد تحديد 14 مايو موعدا 
رسالة  العامة  لالنتخابات 
موّجهة إلى شريحة الناخبين 

المحافظين.
أردوغان  قال  واألربعاء، 
خالل اجتماع لنواب حزبه 
»العدالة والتنمية« اإلسالمي 

المحافظ، إن مندريس »قال في 14 
الشعب  »كفى،   :1950 أيار/مايو 
في  الفوز  وحقق  كلمته.  سيقول 

صناديق االقتراع«.
ويحكم حزب العدالة والتنمية تركيا 
منذ عام 2002، وأردوغان مرشح 

النتخابات 2023.
وقال أردوغان في تصريحات متلفزة 
»ستوّجه أّمتنا رّدها على تحالف طاولة 
الستة )المعارض( في اليوم نفسه بعد 

73 عاًما«.
وأصبح أردوغان رئيًسا للوزراء في 
العام 2003، قبل أن يعّدل الدستور 
باالقتراع  ُمنتخًبا  ويصبح »رئيًسا« 

العام في العام 2014.
وأعلنت المعارضة نيتها العودة إلى 

النظام البرلماني في حال الفوز.
و »طاولة الستة« تحالف يضم ستة 
أحزاب تركية تسعى لقطع طريق الرئاسة 
أمام أردوغان. وحده حزب الشعوب 

الديمقراطي لم ينضم إلى التحالف.
مع قرب موعد االنتخابات، تقّوض 
الذي  والتضخم  االقتصادية  األزمة 
تخطى 85 بالمئة العام الماضي قبل 
أن يتراجع إلى نحو 60 بالمئة، شعبية 

الرئيس التركي.
بعد  يعلن  لم  المعارضة  تحالف  لكن 
مرّشحا أوحد على الرغم من مشاورات 
داخلية تجرى منذ عام، كما لم يعلن 

برنامجه.
اسطنبول  بلدية  رئيس  إلى  ويُنظر 
عاما،   52 البالغ  أوغلو  إمام  أكرم 
للمعارضة  جدي  مرشح  أنه  على 

العدالة  يد حزب  انتزع من  أن  بعد 
والتنمية أغنى وأبرز مدينة في تركيا 

في مايو 2019.
سنتين  بالحبس  حكم  صدور  لكن 
السياسي  العمل  من  ومنعه  بحقه 
قلّص حظوظه، وفق مراقبين كثر. 
وهو طعن في قرار إدانته بـ«إهانة« 
أعضاء هيئة االنتخابات التي كانت 
صادقت  ثم  األول  فوزه  أبطلت  قد 

على فوزه في اقتراع ثان.
لكن زعيم حزب »الشعب الجمهوري« 
العلماني كمال كيليتشدار أوغلو )74 
عاما( ال يزال يعتبر األوفر حظا ليكون 

مرشحا أوحد للمعارضة.
إال أن كيليتشدار أوغلو لم ينجح بعد 
بأنه  التحالف  إقناع شركائه في  في 
المرشح األمثل لمقارعة أردوغان.

   فرض الغرب، شروًطا صارمة على الرئيس 
األوكراني، فالديمير زيلينسكي، من أجل الحصول 
على مزيد من الدعم المالي والعسكري، ُمطالبًا بتشديد 
الرقابة على التدفقات النقدية، والبدء في مكافحة الفساد، 
حسبما أفاد مستشار الرئيس األوكراني األسبق، 

أوليغ سوسكين.
 قال سوسكين: »أنا أفهم أن زيلينسكي قد تلقى إنذاًرا 
نهائيًّا. وتم اطالعه على مخططات سرقة الطعام في 
أوكرانيا، أي مخططات الفساد في وزارة الدفاع، 
وفي مجلس الوزراء، وتم الكشف عن أسماء هؤالء 

األشخاص في مكتب الرئيس«.
 أضاف: »يقول الغرب إنه إذا أعطيناكم المال، فعلينا 
أن نتحكم في هذه األموال. وال يجب أن يكون هناك 

فساد ورشوة«.
شهدْت كييف في الفترة األخيرة، تغييرات كبيرة 
في مناصب الموظفين، إْذ غادر كل من نائب وزير 
الدفاع، فياتشيسالف شابوفالوف، ونائب رئيس مكتب 
الرئاسة األوكرانية، كيريل تيموشينكو، ونائب المدعي 
العام، أليكسي سيمونينكو، وغيرهم من موظفي الدولة 

اآلخرين مناصبهم.

لهجوم  التصدي  األوكراني عن  الجيش    أعلن 
صاروخي روسي مكثف على أراضي أوكرانيا، 
فيما أعلنت موسكو عن تخصيص إعانات بطالة 
للمواطنين الروس المقيمين في األراضي الجديدة 

التي ضمتها روسيا.
المسلحة  للقوات  العام  القائد  ففي كييف، ذكر 
الدفاع  قوات  أن  فاليري زالوجني،  األوكرانية 
47 صاروخا من  الجوي األوكرانية دمرت نحو 
إجمالي 55 صاروخا أطلقتها روسيا الخميس، وفقا 
لما أوردته وكالة أنباء “يوكينفورم” األوكرانية.

وأوضح أن روسيا شنت هجوما صاروخيا مكثفا 
على أراضي أوكرانيا وأطلق 55 صاروخا جويا 
المياه في  وبحريا من طائرات وسفن من منطقة 
البحر األسود، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي 
 47 األوكرانية دمرت  المسلحة  القوات  ووسائل 
العاصمة  20 منها في منطقة  صاروخ كروز 
أربعة صواريخ  ذلك، ثالثة من  إلى  باإلضافة 

KH-59 لم تصل إلى أهدافها.
يزال كما هو،  الروس ال  أن “هدف  وأضاف 
البنية  األوكرانيين وتدمير  النفسي على  الضغط 
التحتية الحيوية”، مضيفا لكنهم ال يمكنهم كسرنا.
وفي المقابل قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل 
موشيستين إن الحكومة الروسية ستخصص أكثر من 
مليار روبل لدفع إعانات البطالة للمواطنين الروس 
المقيمين في األراضي الجديدة التي ضمتها روسيا.
وأضاف موشيستين – في بداية اجتماع للحكومة 
إعانات  أن  الخميس-  اليوم  الروسية  الروسية، 
لألفراد  الروسي  القانون  بموجب  البطالة سُتدفع 
الذين فقدوا وظائفهم، موضحا أن الحكومة الروسية 
ستخصص أكثر من مليار روبل هذا العام لتقديم 

الدعم للمناطق الجديدة.
كما شدد رئيس الوزراء الروسي على أنه ال ينبغي 
ادخار أي جهد لضمان تقديم الدعم واإلعانات لمن 

إليها. يحتاجون 
تاتيانا جوليكوفا  نائبته  كما طلب موشيستين من 
ومستشار الرئيس الروسي أنطون كوبياكوف أن 
يراقبوا عن كثب تطبيق نظام الرعاية االجتماعية في 
األراضي الجديدة وفًقا للمعايير الوطنية في بالده.

وعلى صعيد متصل، صرح عضو المجلس العام 
إلدارة مقاطعة زاباروجيا الموالي لموسكو، فالديمير 
روجوف، بأنه من المحتمل أن يتم تكليف متخصصين 
أجانب لتشغيل المعدات العسكرية الغربية التي تم 
توفيرها ألوكرانيا نظرا لعدم وجود الوقت الكافي 

إلجراء تدريبات.
وقال روجوف “ال يوجد وقت لتدريب الموظفين 
إنني  كما  أنها ستستغرق شهورا،  الوطنيين حيث 
متشكك جًدا في أن تتمكن هذه المعدات من لعب 
دور كبير في تغيير الوضع على خط المواجهة”.
وتابع قائال:”أعتقد أنه سيتم إحضار المتخصصين 
الغربيين  الطيارين  الغربيين وحتى  والمشغلين 
أننا في  أتخيل  أن  يمكنني  المعدات،  لتشغيل هذه 
المستقبل سنشاهد، على سبيل المثال، أطقم الدبابات 
الكندية والطيارين البولنديين والمدفعيين األلمان”.

وأعلنت الواليات المتحدة األربعاء، عزمها تقديم 
أكدت  إلى كييف، كما  أبرامز   1 إم  دبابة   31
ليوبارد  14 دبابة  أنها سترسل  الحكومة األلمانية 
2 إلى أوكرانيا وستصدر تصاريح إعادة التصدير 

إلى دول أخرى.
كما أعلنت وزارتا دفاع النرويج وسلوفاكيا عزمهما 
إرسال دبابات إلى أوكرانيا، فيما أعلنت سلطات 

بريطانيا وفرنسا وبولندا تزويد كييف بالدبابات.
وسياسيا، أكد السفير البريطاني نيل بوش، الخميس، 
المعاناة  تجاه  األيدي  تقف مكتوفة  بالده “لن  أن 
التي تسبب فيها الغزو الروسي غير المبرر على 

أوكرانيا”.
نيل بوش مجددا خالل  البريطاني  السفير  وأدان 
اجتماع المجلس الدائم لمنظمة األمن والتعاون في 
أوروبا، هجوم روسيا على المدنيين في أوكرانيا 

التحتية. والبنية 
وقال بوش في كلمته أمام المجلس وفقا لما أورده 
الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، إن “الهجوم 
 46 المروع على مبنى دنيبرو السكني الذي لقي 
األبرياء حتفهم بشكل  األوكرانيين  المدنيين  من 
مأساوي من بينهم ستة أطفال وجرح 80 وما زال 
11 في عداد المفقودين، ما هو إال مثاال آخر على 

انتهاكات روسيا”.
وأضاف أن روسيا انتهكت القانون الدولي خالل 
تزال  بشكل مستمر وال  الماضية   11 الـ  األشهر 
المملكة  إلى تضامن  اليوم، الفتا  مستمرة حتى 

المتحدة التام مع أوكرانيا.
أنه “ال  إلى  نيل بوش  البريطاني  السفير  ولفت 
يمكن أن يكون هناك سالم دائم في أوكرانيا بدون 
عدالة”، قائال في لندن في مارس المقبل سيجتمع 
وزراء العدل من جميع أنحاء العالم لمناقشة توفير 
المزيد من الدعم المالي والعملي لتحقيقات المحكمة 

الجنائية الدولية في أوكرانيا.



    جمد مصرف لبنان المركزي جميع 
الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة 
“ستيكس” ومالكها حسن مقلد، الخميس، 

بعد أيام من فرض وزارة الخزانة األمريكية 
وجود “صالت  بتهمة  عليهما  عقوبات 
على  المدرجة  بجماعة حزب هللا  مالية 

القائمة السوداء”.
وقال المصرف المركزي في بيان إنه جمد 
أيضاً حسابات اثنين من أفراد عائلة مقلد.

   على صفيح أزمة قضائية ينبض 
المشهد اللبناني على خلفية تطورات 
فيما  بيروت،  مرفأ  انفجار  قضية 
تعرض نواب للضرب، في حيثيات 

تنذر بتصعيد خطير.
وأمس الخميس، دخلت القضية منعطفا 
خطيرا غداة اإلفراج عن كافة الموقوفين، 
وإثر اعتداء عناصر من حرس وزير 
العدل هنري الخوري، على عدد من 
أعضاء مجلس النواب عقب لقاء جمعهم 
بالوزير بقصر العدل، وخصص لبحث 

سبل حل األزمة.
 واألربعاء، قرر النائب العام التمييزي 
بلبنان غسان عويدات إطالق سراح 
كافة الموقوفين في قضية انفجار مرفأ 
بيروت وسط أزمة قضائية بعد إعالن 

المحقق العدلي في القضية استئناف تحقيقاته 
فيها عقب 13 شهراً على تعليقها.

التقى وزير العدل بوفد من النواب يضم: 
ملحم خلف، حليمة قعقور، فراس حمدان، 
وضاح  ياسين،  ياسين  يعقوبيان،  بوال 
الصادق وأشرف ريفي، جورج عقيص، 

غسان حاصباني.
النواب نزيه متى،  أيضا  الوفد  كما ضم 
سعيد األسمر، غياث يزبك، رازي الحاج، 
الياس حنكش، نديم الجميل، ابراهيم منيمنة، 
مارك ضو، ميشال الدويهي، ميشال معوض 
وأديب عبد المسيح، فؤاد مخزومي وثلة 

من المحامين.
نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب 
غسان حاصباني، قال إن “عناصر من حرس 
وزير العدل الشخصي قاموا باالعتداء على 
عدد من النواب الذين شاركوا في االجتماع 

مع الوزير”.
ووصف حاصباني، في تصريح لـ”العين 
اإلخبارية”، ما يحدث بأنه “أمر في غاية 
القضاء  أن يصبح  الخطورة، فال يجوز 
أو  السياسية،  السلطة  من  الطلب  تحت 
أي تدخالت أخرى داخلية أو خارجية”.

وأكد أن “القاضي عويدات تصرف خارج 
نطاق سلطته، وأطلق سراح موقوفين قيد 
العدلي، وهي  المحقق  قبل  من  التحقيق 
العام  المدعي  تماما عن  منفصلة  سلطة 
التمييزي. كما ال يجوز ألي جهة التدخل 

في مسار عمل المحقق العدلي”.
واعتبر أن ما يحدث سابقة خطيرة تنذر 
باحتمال تأخير وتضييع التحقيق وكشف 
المرفأ،  بانفجار  العدالة  الحقيقة وتحقيق 
متابعا: “نحن إلى جانب أهالي المتضررين، 
بالعدالة،  يطالبون  الذين  اللبنانيين  وكل 
وندين أي عمل من شأنه حرف التحقيق 

عن مساره ونطالب بالمحاسبة فورا”.
ومن جهته، أكد النائب أديب عبد المسيح، 
عقب اجتماع النواب مع الوزير، أنه “أثناء 
االجتماع، تعرض النائب وضاح الصادق 
نواب  بين  مناوشات  وحدثت  للضرب 
وعناصر أمنية بوزارة العدل، وتم سحب 
هاتفي ومصادرته من قبل هذه العناصر”،

وأوضح: “كنا نطالب وزير العدل بأخذ 
قرار قانوني، فرد الوزير بأن ليس لديه 
سلطة على القضاء، ومن ثم تم االعتداء 
علّي وعلى النائب وضاح الصادق والنائب 

غسان حاصباني”.
أعرب  ما جرى،  مع  تفاعل سريع  في 
أسفه،  الخوري عن  العدل هنري  وزير 
لـ”المشاهد السيئة والمؤسفة التي حصلت 
أثناء استقباله مجموعة من النواب داخل 
العدل، والذي تسببت فيه األجواء  قصر 
القضائية المشحونة، ونوايا بعض النواب 
الذين لم يلتزموا أصول التخاطب واللياقة 

مع الوزير”.
 وقال بيان صادر عن مكتب الوزير، إنه 
وافق على استقبال النواب الذين استرسلوا 
بهدوء  بمواقفهم، وكان مصغياً  باإلدالء 
لجميع المداخالت، إال أن حماسة بعض 
النواب وصراخهم وتهجمهم على الوزير، 
الذي  الصادق  وضاح  النائب  وتحديدا 
كال لوزير العدل بألفاظ نابية طالبا منه 
االستقالة إذا لم يتصرف، دفعت بالقاضي 
إيلي حلو إلى التقدم من النائب طالباً منه 

الهدوء والجلوس”.
وأردف: “إال أن النائب استشاط غاضبا 
أبعد  عني/  ايدك  )شيل  للقاضي  وقال 
يدك عني(، فأجابه القاضي ال أسمح لك 
بإهانتي. وهنا ثار بعض النواب وتدافعوا 
صوب القاضي الذي دفعه وضاح الصادق 
خارجاً عندما حاول الدفاع عن نفسه، وهنا 
تدخل أمن الوزير ومرافقوه للحيلولة دون 
التضارب الذي حصل بين مجموعة من 

النواب واألمن”.
وجدد الوزير أسفه لهذا االحتداد المفرط 
إلى  أدى  والذي  المألوف،  الخارج عن 
هذا الهرج والمرج، مشيرا إلى أنه خالل 
اللقاء أبدى كامل استعداده باستعمال كافة 
صالحياته لمعالجة تداعيات ملف المرفأ 
ومستجداته، وهو حريص على السير به 
إلى خواتيمه مهما كانت الظروف، وأنه 
لم يتوان سابقاً عن استعمالها منذ توليه 

مهام الوزارة.
وحول اجتماع النواب مع وزير العدل، 
في تصريح  يعقوبيان  بوال  النائبة  قالت 

تلفزيوني: “ما سمعناه من وزير العدل ال 
يطمئن، ونحن نشتم رائحة كريهة بالتوجه 
إلى عزل القاضي بيطار، وتعيين قاض 

آخر ونحن نحذر من هذا األمر”.
عبر  صادق  وضاح  النائب  غرد  فيما 
يقول إن “القضاء  تويتر،  حسابه بموقع 
ينتحر ويأخذ البالد إلى المجهول. السلطة 
السياسية اتخذت قرارا باستعادة السيطرة 
الكاملة على مفاصل الدولة حتى لو أريقت 

الدماء. عسى أاّل يكون اآلتي أعظم”.
وتزامن اجتماع الوزير مع النواب محاولة 
البوابة  خلع  المحتجين  من  كبير  عدد 
الحديدية التابعة لوزارة العدل، فور سماعهم 
باالعتداء على النواب، بحسب ما ذكرته 

الوكالة الوطنية لإلعالم اللبنانية.
بيروت،  مرفأ  قضية  تطورات  ضمن 
أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان 
عويدات، قرارا بعدم استالم أي قرار أو 
القاضي طارق  تبليغ أي مستند من قبل 

البيطار كونه مكفوف اليد.
كما أحال عويدات البيطار على التفتيش 

القضائي بموجب ادعائه األخير عليه.
واألربعاء، قرر عويدات إطالق سراح كافة 
الموقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت وسط 
أزمة قضائية بعد إعالن البيطار استئناف 

تحقيقاته فيها بعد 13 شهراً على تعليقها.
وباليوم نفسه، قرر عويدات االدعاء على 
اشتعلت  قضائية  معركة  وسط  البيطار 
ما  الطرفين، وفق  بين  الحالي  األسبوع 
قال مسؤول قضائي لوكالة فرانس برس. 
رفضه  البيطار عن  أعرب  جانبه،  من 
التنحي عن الملف إثر ادعاء النائب العام 
التمييزي عليه بتهمة “التمرد على القضاء”.
من  تجاوب  “أي  أن  البيطار  واعتبر 
قبل القوى األمنية مع قرار النائب العام 
التمييزي بإخالء سبيل الموقوفين سيكون 

بمثابة انقالب على القانون”.
وفي خضم التطورات، حذر رئيس حكومة 
أن  ميقاني من  تصريف األعمال نجيب 
تنذر  القضائي  الكيان  في  االنقسامات 
بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل الشأن 
أنفسهم على حّل هذه المعضلة بحكمة، بعيدا 
عن السجاالت السياسية والحمالت المتبادلة.

أعلنت إسرائيل،    
حالة  رفع  الخميس، 
التأهب في األراضي 
استعدادا  الفلسطينية 
لردود فلسطينية غاضبة 
الجيش  اقتحام  على 
اإلسرائيلي لمخيم جنين.

وأدى االقتحام للمخيم 
الذي استمر عدة ساعات 
إلى مقتل 9 فلسطينيين 
وإصابة 20 بينهم 4 

بجروح خطيرة.
وفجر االقتحام، غير 
حدته  في  لمسبوق  ا

منذ سنوات، مواجهات في األراضي 
والجيش  الفلسطينيين  بين  الفلسطينية 

اإلسرائيلي.
وتخشى إسرائيل تفجر األوضاع بعد 
صالة الجمعة في األراضي الفلسطينية.
اإلسرائيلية في  الدفاع  وقالت وزارة 
بيان: “أكمل وزير الدفاع يوآف غاالنت 
مؤخرا تقييما للوضع مع رئيس أركان 
الجيش اإلسرائيلي ومدير جهاز األمن 
العام ومسؤولين إضافيين في مؤسسة 

الدفاع اإلسرائيلية”.
الوزير  أنه “تم إطالع  إلى  وأشارت 
غاالنت على الوضع األمني في مختلف 
اإلسرائيلي  الجيش  وأمر  الساحات، 
بزيادة االستعداد  الدفاعية  والمؤسسة 

لمواجهة التطورات المحتملة”.
ته  تعليما لوزير  ا “أصدر  وقالت: 
للمسؤولين األمنيين بتكثيف العمليات 

الدفاعية على حدود إسرائيل، في الضفة الغربية، وعلى 
طول حدود غزة”.

وفي هذا الصدد قال غاالنت: “قواتنا األمنية مستعدة 
ألي تطور في مختلف المجاالت”.

من جهته قال الجيش اإلسرائيلي في بيان: “أنهى رئيس 
األركان الجنرال هرتسي هاليفي جلسة لتقييم الوضع 
العملياتي بمشاركة رئيس هيئة العمليات ورئيس هيئة 
االستخبارات وقائد المنطقة الوسطى ومنسق أعمال 
عن  مندوبين  إلى  باإلضافة  المناطق  في  الحكومة 

جهاز الشاباك”.
وأضاف: “ُعرض خالل الجلسة تلخيص أولي لنشاط 
القوات صباح اليوم في جنين إلحباط خلية كانت تهم 
بتخطيط لهجمات فورية ضد مواطنين وأفراد قوات 

األمن”.
التأهب  حالة  برفع  األركان  رئيس  “أوعز  وتابع: 
ومواصلة النشاطات إلحباط الهجمات وفق الحاجة”.
وأثار االقتحام اإلسرائيلي لمخيم جنين إدانات عربية 
للتدخل  الدولي  للمجتمع  ودعوات  النطاق،  واسعة 

ومحاسبة إسرائيل.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

المشاكل في كندا
  بما أن كندا أرتضت أن أكون مواطناً ضمن مواطنيها 
وبما أني أرتضيت أن تكون كندا بلدي الثاني فأني أري من 
أحلم  أتكلم عن مشاكلها ألني كما  أن  الالزم والضروري 
لبلدي األم أن تكون أعظم بلد في العالم فأني أحلم أن يكون 
وطني الثاني أعظم بلد أيضاً في العالم ومشاكل كندا التي ال 
أري أحد يتكلم عنها حيث التركيز كله على مصر ورئيسها 
فقط لذلك وجب عليَّ أن أكتب عن مشاكل كندا المهمة بل 

والمهمة جداً وهي :
في  المرضى  وأستقبال  المتدهورة  الطبية  المنظومة   1-
الذي  األلم  لساعات طويلة رغم  يتأخر  الذي  المستشفيات 
يشعرون به بسبب قلة األطباء واألطقم الخاصة بالتمريض 
المستشفيات واألطباء وأطقم  بزيادة عدد  الحكومة  مطالباً 
تنهار  لهم حتى ال  أمتيازات خاصة  إعطاء  التمريض مع 

المنظومة الطبية برمتها.
-2 يجب حل ومعالجة ملفات الهجرة والتي أمتدت معي أنا 
شخصياً من نوفمبر 2017 حتى يناير 2022 بحجة فيروس 
كورونا والمعروف أن فايل الهجرة يبت فيه في خالل ستة 
عشر شهراً أي قبل تاريخ ظهور فيروس كورونا في كندا 
التأخير غير  هذا  من  يعانون  كندا  في  الكثيرون  ومازال 

المبرر وإإلنتهاء تقريباً من فيروس كورونا.
-3 األنوار الخافتة في الطرقات ومنها أيضاً غير المضيئ 
المنزل  في  الجلوس  مواطنيها  من  تطلب  الحكومة  وكأن 
ناهيك عن المطبات التي باتت تمآل شوارعها ويتم رصفها 

اليوم لتعود بعد فترة قصيرة كما كانت أو أسوأ
مما  الثلوج  سقوط  بعد  الطرقات  تنظيف  في  التأخير   4-
مما  قدماً  بالسير  أو  بالسيارات  التحرك  في  إعاقة  يسبب 

يؤدي إلى وقوع المواطن وكسر ساقه أو يده
الطارئة وتمرين  لمعالجة األزمات  -5 يجب وضع برامج 
الضغط في ظل ظروف  العمل تحت  الدولة على  موظفي 

طارئة
أجل صالح  من  يعمالن  أن  وقيادتها  كندا  على  وأخيراً 
أو األفغاني وبدال  أواًل وليس األواكراني  الكندي  المواطن 
يدمر  لشراء سالح  ألواكرانيا  بالماليين  تتبرع  أن  من 
لحل  األموال  تستخدم هذه  األواكران والروس  المواطنين 
مشاكلها ويجب أن تساعد كندا في إيجاد حل سلمي لوقف 
تتفاقم  أكثر حتى ال  النار  تشعل  أن  بدال من  الحرب  هذه 

االزمات أكثر عليها وعلى العالم كله .!

  على رأس وفد حكومي رفيع، وصل رئيس الوزراء العراقي 
بأجندة  إلى فرنسا في زيارة  الخميس،  السوداني،  محمد شياع 

وأهداف متعددة األبعاد.
الزيارة التي تعتبر األولى للسوداني منذ تقلده منصبه في أكتوبر/ 
ألمانيا، كشف  بعد  أوروبياً  له  والثانية  الماضي،  أول  تشرين 
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية لـ “العين اإلخبارية” 

تفاصيلها، والقضايا التي سيتم مناقشتها. 
وذكر المكتب اإلعالمي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت “العين 
العاصمة  السوداني وصل  محمد  أن  منه،  نسخة  اإلخبارية” 
الفرنسية باريس على رأس وفد حكومي رفيع، في مستهل زيارة 

رسمية ستستغرق يوماً واحداً.
وقالت مصادر عراقية، إن السوداني سيناقش مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون عدد من الملفات الهامة من بينها األمن، وجهود 

باريس في محاربة تنظيم داعش اإلرهابي.
كما سيتناول اللقاء أهمية الدعم الفرنسي في الحرب على اإلرهاب، 
األسلحة  إلى شراء  األمنية، إضافة  األجهزة  لتطوير  ودعمها 

الفرنسية المتطورة، الخاصة منها بالدفاع الجوي وغيرها.
ويبحث السوداني أيضا، وفقا للمصادر، مع المسؤولين الفرنسيين، 
أهمية الدعم الفرنسي للعراق في ملف االقتصاد، وأهمية استثمار 
الشركات الفرنسية في العراق، وخصوصا المتعلقة بالنفط والطاقة، 
وغيرها من الملفات التي تهّم الشأن االقتصادي واالستثماري، 

وقضية الالجئين.
وسيكون ملف مخيم “الهول” السوري أيضا على طاولة الحوار 

العراقي الفرنسي.
وبشأن الملفات التي ستكون حاضرة في حقيبة السوداني، كشف 
المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لـ”العين 
اإلخبارية”، عن أهدافها وأهم القضايا التي سيتم طرحها في باريس.
وقال الصحاف، إن “الزيارة تأتي في إطار تعزيز الشراكات 
بغداد وباريس، وتأتي في مرحلة  التي تربط  الجوانب  متعددة 
مهمة تتحرك من خاللها حكومة السوداني في ظل االلتزامات 

والمعطيات المرحلية على المستويين اآلني واالستراتيجي”.
وأضاف المتحدث أن “البرنامج الحكومي زاخر بما يجب توفيره 
ألبناء الشعب العراقي، ومن بين ذلك تأكيد الشراكات ذات الطابع 

االقتصادي واالستثماري وهو ما يشكل هوية هذه الزيارة”.
وتابع، بجانب توجيه الدعوات للشركات لالستثمار في مختلف 
القطاعات بالعراق، والشراكة في مجال التعليم والتربية، وبناء 

القوات المسلحة.
واختتم تصريحات لـ “العين اإلخبارية” قائال: إن” الزيارة ستوفر 
للعراق والسياسة الخارجية استجابة جداً مهمة لتأكيد الشراكات 

مع جميع أصدقائه في العالم وباريس على وجه الخصوص”.
وفي ديسمبر/ كانون أول الماضي، أعلن مكتب الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أن األخير يعتزم االجتماع مع السوداني بعد 

دعوته إلى زيارة باريس مطلع 2023.
وأجرى السوداني زيارة في 12 يناير/ كانون ثاني الحالي إلى 
ألمانيا، التقى خاللها كبار المسؤولين وعقد اجتماعات ولقاءات 

مع رؤساء وممثلين عن كبرى الشركات.
كبيراً  ماكرون، حضوراً  فرنساً، خصوصاً في عهد  وسجلت 
بالعراق ما ساهم في تعزيز العالقات بين البلدين، والدفع بها نحو 

أفق أوسع ومجاالت متعددة من بيها الغاز والتنمية والسياسة.

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

أخبــار

  أكد رئيس حكومة تصريف األعمال 
اللنبانية نجيب ميقاتي، الخميس، أن 
االنقسامات في الكيان القضائي تنذر 
بتداعيات خطيرة إذا لم يعمل أهل 
الشأن أنفسهم على حّل هذه المعضلة 
بحكمة، بعيدا عن السجاالت السياسية 
تتسبب  التي  المتبادلة  والحمالت 
ومن  القضائي  الوهن  من  بالمزيد 
انعدام الثقة بالقضاء من قبل الغالبية 

الساحقة من اللبنانيين.
وأضاف ميقاتي، في تصريح صحفي، 
أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية 
هو اإلشارة األولى المطلوبة لدخول 
أن  معتبرا  جديدة،  آفاق  في  لبنان 
أعضاء المجلس النيابي عليهم جميعا 
أن يكونوا دائما في المجلس النتخاب 

رئيس في وأسرع وقت ممكن.
واعتبر أن كل المزاعم بأن الحكومة تأخذ 
صالحيات الرئيس ال معنى لها، مشيرا 
إلى أن الحكومة ال تعطل انتخاب الرئيس.

دعوة  في  سيستمر  أنه  التأكيد  وجدد 
أجل بت  لالنعقاد من  الوزراء  مجلس 
األوضاع  وأهمها  الطارئة  األمور 
والبيئية والتربوية  الصحية والمعيشية 
التي ستكون على جدول أعمال مجلس 

الوزراء األسبوع المقبل.
وجدد ميقاتي التأكيد على أن قدر اللبنانيين 
هو العيش معا مهما تباعدت المواقف 
ما هو  اآلراء حيال  السياسية وتباينت 

حاصل وما هو مطلوب.

دة  لقيا ا أعلنت    
الفلسطينية، الخميس، 
وقف التنسيق األمني 
بعد  ئيل،  إسرا مع 
لتي  ا ت  ما قتحا ال ا
وقعت في مدينة ومخيم 
جنين بالضفة الغربية، 
وأسفرت عن وقوع 

ضحايا.
دة  لقيا ا وأصدرت 
الفلسطينية بيانا مساء 
فيه:  جاء  الخميس 
“في ضوء العدوان 
أبناء  على  المتكرر 
ب  لضر ا و  ، شعبنا

بعرض الحائط االتفاقات الموقعة بما فيها األمنية 
نعتبر أن التنسيق األمني مع الحكومة اإلسرائيلية، 

لم يعد قائماً اعتباراً من اآلن”. 
وأضاف البيان:” سنتوجه لمجلس األمن الدولي 
لتنفيذ قرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، تحت 
الفصل السابع، ووقف اإلجراءات أحادية الجانب”.  
وتابعت: لقد قررنا التوجه بشكل عاجل للمحكمة 
في  يحدث  ما  ملف  إلضافة  الدولية،  الجنائية 
جنين إلى الملفات التي تم تقديمها سابقاً، والدعوة 
الفورية لقدوم لجنة التحقيق الدولية المستمرة في 
مجلس حقوق اإلنسان للتحقيق وإحالة مخرجاتها 
بشأن مسؤولية إسرائيل عما يحدث في جنين إلى 

المحكمة الجنائية الدولية ومجلس األمن”. 

ولفت البيان إلى أن الرئيس محمود عباس يدعو 
جميع الُقوى الفلسطينية الجتماٍع طارئ، لالتفاق 
على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة 

العدوان اإلسرائيلي والتصدي له”.
في  اقتحاما  نفذت  إسرائيلية خاصة  قوة  وكانت 
وقت سابق اليوم الخميس لمخيم جنين انتهى بقتل 
9 من شبان المخيم، وإصابة 20 آخرين بينهم 4 

إصاباتهم خطيرة.
العملية العسكرية اإلسرائيلية كانت األكثر صعوبة 
في المخيم منذ سنوات، ووصفتها الرئاسة الفلسطينية 
بـ”المجزرة”، بينما قال الجيش اإلسرائيلي والشاباك 
والوحدة الشرطية الخاصة في بيان مشترك إنهم 
نفذوا عملية مشتركة في قلب مخيم جنين تستهدف 

خلية عسكرية لعناصر من الجهاد اإلسالمي.

  أّكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة معالجة 
األسباب التي أّدت إلى تفاقم التطرف واالرهاب 

والتصّدي لها.
جاء ذلك خالل استقبال قيس سعيّد، الخميس بقصر 
قرطاج، توفيق شرف الدين، وزير الداخلية، الذي 
قّدم لرئيس البالد التقرير السنوي حول التطّرف 

واإلرهاب والجريمة المنّظمة.
وشّدد قيس سعيد على األسباب المتصلة بالتربية 
والتعليم وبالثقافة لتحصين المجتمع، فالفكر الحّر 
هو أمنع حصن في مواجهة التطّرف واإلرهاب 
والجريمة على المستويين الوطني والدولي، وذلك 

وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأشار سعيد إلى األوضاع االقتصادية واالجتماعية 
التي تمثل بدورها سببا رئيسيا النتشار الجرائم، 
فضال عن استغالل هذه األوضاع من قبل المتاجرين 
بالفقر والبؤس الرتكاب أبشع أنواع الجرائم إّما 
لضرب السلم االجتماعية أو أيضا لتفجير الدول 
المجتمعات بشتى  من داخل مؤسساتها ولتفكيك 
أنواع الطرق حتى تنهار القيم وتفتح كّل األبواب 

النتشار التطّرف واإلرهاب.

وفي 2011 وبعد سقوط نظام الرئيس التونسي 
الحكومة  بن علي، سنّت  العابدين  الراحل زين 
التونسية عفوا تشريعيا عاما غادر بموجبه عدد 
مهم من الحاملين للفكر المتطرف وجماعة اإلخوان 
واإلرهابيين من السجون، وسمح آلخرين بدخول 

البالد. وصعدت النهضة اإلخوانية إلى الحكم.
وتّم خالل هذا االجتماع، التطرق، كذلك، آلخر 
النتخابات  الثاني  الدور  لتنظيم  االستعدادات 
التأكيد خاصة  أعضاء مجلس نواب الشعب مع 
على ضرورة التزام كّل اإلدارات المعنية بالحياد 
التام حتى يعبّر الناخبون والناخبات عن إرادتهم 

بكّل حّرية.
الدور الثاني من االنتخابات التشريعية يعقد في 29 
يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما أجري الدور 
األول في 17 ديسمبر/ كانون األول الماضي وسجل 
نسبة مشاركة بلغت 11.22 بالمئة من الناخبين.

يشار إلى أن 7 ماليين و853 ألفا و445 ناخبا 
 131 )في  لالنتخابات  الثاني  للدور  مدعوون 
ألفا  9 ماليين و136  انتخابية( من أصل  دائرة 

و502 ناخبا.

مرفأ بيروت ينفجر »سياسيا«.. اعتداء على نواب 
وأزمة القضاء تزيد اشتعالا

إسرائيل تتأهب تحسبا لـ »غضبة« فلسطينية 
بعد اقتحام جنين

أجندة السوداني في فرنسا.. 
مواجهة داعش وصفقات 

أسلحة للعراق

لبنان يجمد حسابات شركة صرافة و3 أشخاص بعد فرض عقوبات 
أمريكية عليـهم

ميقاتي: الانقسامات في الكيان القضائي تنذر بتداعيات 
خطيرة.. وسأدعو لاجتماع مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

تداعيات اقتحام جنين.. 
فلسطين توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

رهاب«: الفكر 

إ

رئيس تونس يتسلم »تقرير الا
الحر أمنع حصون المواجهة

Vendredi 27 janvier 2023
الجمعة 27 يناير 2023

Parapsychologie DANS 
L'astrologie :

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

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

Mail :jackleblond888@yahoo.com



 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبدالفتاح 
السيسي أن زيارته الحالية للهند تأتي في وقت تشهد 
فيه العالقات الثنائية طفرة ملموسة في كافة أوجه 
التعاون، تزامنا مع احتفال مصر والهند بالذكرى 
الخامسة والسبعين لتدشين العالقات الدبلوماسية 
بينهما، وبما يؤكد ما تتسم به تلك العالقات من طبيعة 
خاصة تستهدف تحقيق تطلعات شعبي الدولتين.

وقال الرئيس السيسي – خالل مأدبة العشاء الرسمي 
بالقصر الجمهوري الهندي الذي أقامته رئيسة الهند 
دروبادي مورمو تكريما له – “إن الزيارة مثلت 
أيضا فرصة مهمة الستمرار التشاور وتبادل الرؤى 
ليس فقط حول سبل االرتقاء بالتعاون بين البلدين 
على كافة األصعدة، وإنما لتنسيق المواقف حول 
القضايا اإلقليمية والعالمية ذات التأثير المباشر 

على األمن القومي”.
وتوجه الرئيس السيسي بالشكر لرئيسة الهند على 
حفاوة االستقبال وكرم الضيافة، وقال “تتشارك 
مصر والهند إرثا حضاريا يضرب بجذوره في 
أعماق التاريخ. فهما من أقدم الحضارات وأكثرها 

عراقة وأصالة، وكان لهما دور بارز وتأثير ال 
يمكن إنكاره على تقدم مسيرة الحضارة اإلنسانية 
في مختلف مجاالت العلوم والفنون واآلداب. إن 
ما يجمع بين البلدين من قواسم مشتركة ومصالح 
متبادلة وروابط ثقافية وثيقة يجعل منهما جسرا 
والتعاون، ويضع على  للتالقي والحوار  مِهما 
كاهلنا مسئولية مشتركة لنشر مبادئ وقيم العدالة 
والسالم والمساواة والتسامح ونبذ العنف واالحترام 

المتبادل بين الشعوب”.
وأضاف “لعل التوافق في وجهات النظر الذي 
ساد في محادثاتنا يعكس اقتناعا راسخا بضرورة 
مواصلة التضامن لتحقيق أهدافنا المشتركة في 
مختلف المجاالت استنادا إلى الروابط التاريخية 
واإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر والهند، 
وكذا عزم البلدين على االرتقاء بعالقاتهما الثنائية 
إلى مرحلة التعاون االستراتيجي والتنسيق المتبادل 
في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام 
الطرفين. وتزداد أهمية لقائنا اليوم بالنظر إلى ما 
يشهده العالم من استقطاب دولي له تبعات سلبية 

شديدة على جميع الشعوب، وهو األمر الذي 
يحتم على دولنا النامية ضرورة التكاتف لمواجهة 
التحديات المشتركة واألزمات الدولية المستجدة؛ 

بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء”.
وأشار الرئيس السيسي – خالل كلمته – إلى أنه 
تم خالل المحادثات بين مصر والهند االتفاق 
في  المشترك  والتعاون  التنسيق  تكثيف  على 
الموضوعات السياسية واألمنية، وكذا تعظيم 
المصالح المتبادلة في قطاعات البنية التحتية 
المختلفة،  والمجاالت االقتصادية والصناعية 
الشعبين  بين  التواصل  أطر  توسيع  وعلى 
التعاون  المصري والهندي من خالل تعزيز 
السياحي وزيادة فرص التبادل الثقافي والعلمي 
وتشجيع نقل الخبرات التعليمية وتنمية المهارات 
التقنية لدى الشباب، إضافًة إلى تشجيع شركات 
الطيران في البلدين على تسيير رحالت مباشرة 
بين مختلف المدن المصرية والهندية بما يسهم 

في تيسير حركة المواطنين بين الجانبين.
وتوجه الرئيس السيسي – في ختام كلمته – بالتهنئة 

بـ “يوم  بمناسبة االحتفال  للهند حكومة وشعبا 
الجمهورية”، كما وجه الدعوة لرئيسة الهند لزيارة 

مصر في المستقبل القريب لمواصلة الجهود من 
أجل تعميق أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين.

بأزمة  البالد  تمرُّ  جريس:   فرج  القاهرة/   
أسعار  وارتفاع  التضخم  أهم مسبباتها  اقتصادية، 
العملة  وشّح  المنزلية،  واألجهزة  الغذائية  السلع 
الصعبة التي انعكست على الكثير من المنتجات، 
كان أبرزها أسعار اللحوم الحيوانية والداجنة نتيجة 

انخفاض استيراد األعالف.
المحنة دفعت اإلعالمي مصطفى بكري، للمطالبة 
بتعيين رئيس وزراء اقتصادي لمصر، منوًها إلى 
أن  مضيًفا  وخارجًيا،  داخلًيا  ملًحا  أمًرا  بات  أنه 
التغيير ُسنة الحياة، واألزمة الحالية لتبديل وزاري 

بشكل دقيق يتسم بالدقة.
 لفت إلى أن البعض يرى أن هناك شخصيات اقتصادية 
قادرة على قيادة الحكومة، والعبور بالدولة من األزمات 
الحالية، موضًحا أن الشارع المصري يشهد غضًبا 
نتيجة ارتفاع األسعار في الشهور األخيرة، مردًفا: 

“احتواء الشارع المصري ضرورة”.
 أشار إلى أن حديثه عن التغيير ليس معناه التشكيك 
في قدرة ونزاهة الدكتور مصطفى مدبولي، وأداء 

المرحلة  أن  إال  الماضية،  الفترة  الحكومة خالل 
المقبلة قد تشهد تغييًرا في الوزراء، لتنفيذ البرنامج 

الوطني وتحقيق الرؤية المصرية.
بيَّن أن هناك جبهات ترى ضرورة استمرار الوضع 
كما هو عليه والحكومة الحالية، وأنها بذلت جهوًدا 
كبيرة في الفترات الماضية واكتسبت خبرات كثيرة 
واستمراراها ضرورة لتخطي األزمة الحالية، وأن 

التغيير الوزاري الحالي ليس له مبرر.
شددَّ على أن التعديالت ستكون بناء على كفاءات 
وقدرات على اإلنجاز السريع في التكليفات الصادرة 
من القيادة السياسية، الفًتا إلى أن الرئيس السيسي 
الوزاري  التغيير  عن  يتحدث  الشارع  أن  يدرك 

باإلضافة إلى التعديالت في حركة المحافظين.
برنامجه حقائق وأسرار، على  تقديم  أشار خالل 
قناة صدى البلد، إلى أن الوضع الحالي للدولة، ينذر 
بالكثير من التوقعات، منها التعديالت الوزارية كذلك 
حركة المحافظين لكن ال جديد حتى اآلن، مضيًفا 

أن حركة المحافظين جاهزة لإلعالن.

 القاهرة/ فرج جريس:  حملت األمانة العامة لجامعة الدول 
العربية، الحكومة اإلسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو المسؤولية 
الكاملة عن إرتكاب المجزرة الدموية الفظيعة في مخيم ومدينة جنين 
صباح الخميس والمستمرة بإشراف مباشر من نتنياهو وأركان 
حربه والتي ارتقى فيها عدد من الشهداء وأدت إلى سقوط جرحى.

وأدان السفير سعيد أبوعلي األمين العام المساعد لشؤون فلسطين 
واألراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، في تصريح صحفي، 
هذه المجزرة التي يواصل إرتكابها جيش االحتالل اإلسرائيلي 
والتدمير  الميداني  واإلعدام  القتل  أسلحة  باستخدام صنوف 
للممتلكات والمؤسسات العامة واستباحة المستشفيات استمرارا 
للحرب التي تشنها حكومة نتنياهو منذ مطلع العام الحالي في 
القدس وجميع المدن الفلسطينية المحتلة والتي ارتقى خاللها أكثر 
من 22 شهيدا وسقوط عدد كبير من الجرحى، باإلضافة لتهجير 
السكان ومضاعفة تأسيس البؤر االستيطانية التي تنفذ بتعليمات 
من نتنياهو و”بن غفير” في استباحة واستهتار بأرواح المدنيين 

العزل من شيوخ ونساء وأطفال بصورة جنونية.
ودعا السفير أبوعلي المجتمع الدولي ومجلس األمن ومنظمات 
حقوق اإلنسان واألمين العام لألمم المتحدة للقيام بمسؤولياتهم 
وممارسة الدور واالختصاص المناط بهم والتحرك الفوري لوقف 
هذه المجزرة وهذا العدوان الدموي على الشعب الفلسطيني، 
والعمل الجاد لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير نظام 
الحماية الدولية الذي بات أكثر ضرورة وإلحاحا مع مخططات 
من جرائم حرب  االحتالل  ترتكبه سلطات  وما  وممارسات 
وجرائم بحق اإلنسانية تستدعي المساءلة ومالحقة مرتكبيها أمام 
العدالة الدولية، محمال إسرائيل تبعات وتداعيات هذه المجزرة 

والحرب العدوانية السافرة على الشعب الفلسطيني .

 القاهرة/ فرج جريس:  دعا األمين العام 
الغيط إلى  أبو  العربية أحمد  الدول  لجامعة 
التي  المكتسبات  لحماية  الجهود  مضاعفة 
ومواجهة  المشترك  العربي  العمل  حققها 

البيئة العالمية المتقلبة والخطيرة.
وقال أبو الغيط – في كلمته الخميس خالل 
التنسيق  للجنة   )54( الدورة  أعمال  افتتاح 
العليا للعمل العربي المشترك في )أبوظبي( 
المتحدة – “علينا  العربية  اإلمارات  بدولة 
أن نضاعف من جهودنا لحماية المكتسبات 
وأن  المشترك،  العربي  العمل  حققها  التي 
ندقق في تطورات األوضاع لقراءتها على 
نحو سليم، ثم نقدم الدعم والمشورة الالزمين 

لتجاوز تداعياتها”.
العقد  بداية  منذ  يواجه  العالم  أن  إلى  ونبه 
الحالي تعاظماً للمخاطر التي تهدد ازدهار 
المجتمعات وأمنها، وبما يؤشر لبداية مرحلة 
جديدة طابعها “عدم االستقرار”، مشيرا إلى 
أن من أبرز مالمح المرحلة استمرار ارتفاع 
جائحة  منذ  واالستدانة،  التضخم  معدالت 
كورونا، إلى معدالت قياسية، وتراجع الطلب 
العالمي على السلع وتصاعد الركود والبطالة.
وأضاف األمين العام أن هذه اآلثار جعلت 
الحكومات جميعاً تسير على حبل مشدود، 
إذ عليها التعامل مع معادلة صعبة من أجل 
األفراد  واسعة من  لشرائح  الحماية  توفير 
من تبعات أزمتي الغذاء والتضخم، في وقت 
تتعرض فيه إيراداتها لضغوط شديدة بسبب 
االنكماش االقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة 

ومعدالت العجز والديون.
اليوم، وبشكل  نلحظ  الغيط “إننا  أبو  وتابع 
ملموس ارتفاع تكاليف المعيشة الذي تسبب 
في تدهور القدرة الشرائية لفئات واسعة من 
المجتمعات، بما قد يُفضي إلى أزمة إنسانية 
في بعض الدول الهشة، ومنها بعض دولنا 
العربية لألسف الشديد، بل وقد يتسبب في 
مخاطر مختلفة في عدد كبير من الدول عبر 
العالم في ظل اتساع نطاق التفاوت االجتماعي، 
وتدهور مؤشرات العدالة والتنمية”، مضيفا 
“إننا نشهد بقلق متزايد تعقد المشكالت منذ 
إذ  األوكرانية،  الروسية –  الحرب  اندالع 
تدهورت األوضاع لتأخذ منحنى أشد خطورة”.
الوضع  التجاوب مع متطلبات  أهمية  وأكد 
الراهن، واالرتقاء بعمل لجنة التنسيق العليا 
للعمل العربي المشترك إلى مستويات أفضل، 
مضيفا أنه تنفيذاً لخطة العمل التي اتفقنا عليها 
فيما سبق بالتركيز على موضوعات محددة 

ألهميتها، وهي موضوعات حققنا فيها عدداً 
االستمرار  المهم  فإنه من  اإلنجازات،  من 
في تنفيذ تلك المشروعات والمبادرات التي 
أطلقناها، وفي هذا الصدد سنّطلع اليوم على 
تقارير وعروض موجزة لبعض هذه الملفات.
وشدد أبو الغيط، على أن عقد القمة العربية 
على  إيجابي  مؤشر  الجزائر  في  األخيرة 
إلى  العربي زخمه، مشيرا  العمل  استعادة 
أن القمة ناقشت من ضمن بنودها عدداً من 
الموضوعات االقتصادية واالجتماعية، وعلى 
رأسها موضوع األمن الغذائي العربي،حيث 
أقّرت برنامج استدامة األمن الغذائي العربي 
ووثائقه الُمكّملة، كما وافقت على استراتيجية 
التنمية الزراعية العربية المستدامة )-2020
النوعية  تحسين  مبادرة  وكذا   ،)2030

التكنولوجية للقمح المنتج محلياً.
العمل  َكلَّفْت مؤسسات  القمة  أن  إلى  ولفت 
البرامج واألنشطة  بتنفيذ  المشترك  العربي 
المعروضة وحشد التمويل الالزم لها بالتعاون 
مع كافة الشركاء، وفي هذا الشأن سنستمع إلى 
إحاطة تقدمها المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
واألكساد والهيئة العربية لالستثمار واإلنماء 
الزراعي واتحاد المهندسين الزراعيين العرب، 
معربا عن أمله في الخروج بمقترحات عملية 
تسهم في تنفيذ قرارات القمة وتقلل من فجوة 
القرار  أمام صانع  العربية، وتضع  الغذاء 

العربي برامج عملية قابلة للتنفيذ.
وأشار إلى أن – نهاية السنة الماضية – شهدت 
استضافت جمهورية  إذ  مهماً  عالمياً  حدثاً 
مصر العربية قمة المناخ) COP27 ( في 

مدينة شرم الشيخ، وقد حظيت هذه 
القمة باهتمام عربي كبير سيسهم بال 
شك في رفع الوعي العربي بقضايا 
المناخ، كما خرجت بقرارات مهمة 
في مجاالت التمويل ونقل التكنولوجيا 
وتنفيذ االتفاقات والوعود الدولية للحد 

من مخاطر التغير المناخي.
وأضاف أن أعمال هذه الدورة شهدت 
ألول مرة مشاركة مميزة من جامعة 
الدول العربية مقارنة بالدورات السابقة، 
وألن قمة المناخ القادمة ستعقد أيضاً 
في المنطقة العربية، حيث ستقام في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، أقترح 
أن نتشاور سوياً حول بعض األفكار 
التي من شأنها تعزيز مشاركة الجامعة 
العربية في قمة المناخ القادمة بالتعاون 
مع الحكومة اإلماراتية،وهو أمر من 

شأنه أن يعود بالفائدة على منظماتنا العربية 
ودولنا األعضاء على حد السواء.

ولفت إلى أن القمة العربية التنموية الخامسة 
ستعقد أعمالها يومي 6 و7 نوفمبر القادم في 
العاصمة نواكشوط، وهي آخر قمة تنموية 
تعقد على نحو مستقل وفقاً للنظام القديم، فقد 
أقر القادة العرب في قمة الجزائر األخيرة 
النظام األساسي الجديد الذي ينص على عقد 
القمة التنموية ثم تعقبها مباشرة القمة العادية 
في نفس البلد المضيف، وقد بدأنا في األمانة 
العامة لجامعة الدول العربية مسار التحضير 

للقمة التنموية القادمة.
وأكد أبو الغيط أهمية منظمات العمل العربي 
المشترك باعتبارها بيوت الخبرة واألذرع 
الفنية للجامعة العربية المعنية بتنفيذ الخطط 
أهمية  إلى  مشيرا  العربية،  والمشروعات 
إلى  واالستماع  المؤسسات  هذه  استشارة 
فيها  النظر  يمكن  التي  أفكارها ومبادراتها 
لتقديم مشروع مشترك باسم الجامعة العربية 
إلى القادة العرب،معربا عن أمله في أن تشكل 
هذه المجهودات إضافة مفيدة للعمل العربي 
المشترك،ومتطلعا في هذا الصدد إلى حوار 

صريح ومثمر حول هذه األفكار.
وتقدم أبو الغيط بخالص الشكر واالمتنان إلى 
الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الداخلية في دولة اإلمارات  الوزراء وزير 
العربية المتحدة، على دعمه المعهود ألنشطة 
جامعة الدول العربية ومؤسساتها، وحرصه 
الدؤوب على إقامة تعاون وثيق معها لخدمة 

العمل العربي.

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

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

Tel.: 514 332-6333: للحجز واالستعالم 

أخبــار
بقلم: تيماء الجيوش

بتغيير مصطفى مدبولي  بكري يطالب 
اقتصادية بشخصية 

الحكومة  العربية تحمل  الجامعة 
الكاملة عن  المسئولية  سرائيلية 

إ

ال�
“المجزرة الدموية” في جنين

أبو الغيط يدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية مكتسبات 
المشترك العربي  العمل 

الرئيس يؤكد خلال مأدبة عشاء بالقصر الجمهوري الهندي: 
زيارة الهند الحالية تتأتي في وقت تشهد فيه العلاقات طفرة ملموسة

وابط تتاريخية.. وشراكة اقتصادية تربط بين مصر والهند مكاسب ور
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 القاهرة/ فرج جريس: عالقات قوية تربط بين 
مصر والهند في الكثير من القطاعات والمجاالت 
المختلفة، حيث يشارك الرئيس السيسي كضيف 
شرف في احتفاالت يوم الجمهورية بالهند، وتأتي 
المشاركة في هذا الحدث لتعكس التقارب الكبير بين 
الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر.

العالقات التاريخية بين البلدين الصديقين، والمصالح 
المشتركة، والتحديات اإلقليمية والعالمية.. كلها 
عوامل تدفع مصر والهند للسير قدماً فى طريق 
الشراكة االستراتيجية والتعاون الكامل فى كل 

المجاالت.
على مدى التاريخ كان إسهام الدولتين فى الحضارة 
الحديث  العصر  بقوة.. وفى  اإلنسانية حاضراً 
الشعبين ضد االستعمار ومن أجل  كان نضال 
االستقالل والتقدم نموذجاً يلهم شعوب العالم. ما 
بين ثورة 19 وثورة المهاتما غاندى من التأثير 
للنضال من أجل التحرر..  المتبادل كان داعماً 
بين نهرو وجمال  اللقاء  يوليو كان  وبعد ثورة 
عبد الناصر بداية صفحة جديدة قادت فيها مصر 
والهند مع يوغوسالفيا حركة الحياد اإليجابى وعدم 
االنحياز. وكان التعاون بين البلدين ينمو فى كل 
المجاالت.. وقبل يونيو 67 كانت مصر والهند 
تتشاركان فى إنتاج طائرة “الميج” الروسية بأن 
تصنع مصر محرك الطائرة وتصنع الهند هيكل 
الطائرة، ثم توقف مشروع الشراكة بسبب هزيمة 

يونيو لتكمل الهند المشروع بعد ذلك بمفردها.
بين  التعاون  لتعميق  الظروف مهيأة  تبدو  اآلن 
البلدين  اقتصادى  بين  التكامل  البلدين. عوامل 
متوافرة، والمصلحة الوطنية لكل منهما تجعل 
الشراكة ضرورية فى ظل أوضاع دولية وإقليمية 
ضاغطة على الجميع، ونظام دولى جديد مازالت 
تتشكل مالمحه لكنه يتخلص من الهيمنة ويتجه نحو 
تعدد األقطاب ونحو دور متصاعد للدول النامية 

حين توحد جهودها وتكثف التعاون فيما بينها.
الهند بمليار وربع المليار من المواطنين تخوض 
تجربة تنمية مهمة وأصبح اقتصادها ضمن أكبر 
خمسة فى العالم. الشراكة معها تفيد الجانبين، 
وتتسع لجميع المجاالت.. من السياحة والثقافة 
إلى الدفاع والتصنيع. والمتوقع أن تكون الهند 
حاضرة بقوة فى مشروعات محور قناة السويس.. 

والمهم أن هناك إرادة سياسية حاضرة بقوة من 
أجل تعزيز التعاون بين عاصمتى دول االنحياز 
فى  ونيودلهى( وهى رسالة واضحة  )القاهرة 
ظل أوضاع دولية متأزمة تتجه نحو االستقطاب 

بين جبهتى الصراع.
وتشهد العالقات االقتصادية والتجارية بين مصر 
والهند تطوراً كبيراً فى مختلف المجاالت، والتى 
تعبر عن حجم ما توليه »القاهرة« و»نيودلهى« 
من أهمية لتعزيز التعاون االقتصادى بين البلدين.
لحكومة  ا وقعت   ،2022 ديسمبر   7 وفى 
 OCIOR مع شركة  تفاهم  مذكرة  المصرية 
ENERGY الهندية إلنشاء مشروع هيدروجين 

أخضر فى مصر.
وفى 15 نوفمبر 2022، وعلى هامش مؤتمر 
األطراف السابع والعشرين التفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن تغير المناخ فى مدينة شرم الشيخ، 
مع  إطارية  اتفاقية  المصرية  الحكومة  وقعت 
إلنهاء مصنع  باور«  »رينيو  الهندية  الشركة 
بالمنطقة  السويس  قناة  فى  أخضر  هيدروجين 
االقتصادية باستثمار 8 مليارات دوالر وإنتاج 
سنوى مستهدف 220 ألف طن من الهيدروجين 
تأتى  حيث  المشتقات،  جانب  إلى  األخضر، 
الموقعة  التفاهم  مذكرة  بعد  اإلطارية  االتفاقية 

فى 27 يوليو 2022.
وعقد االجتماع الخامس للجنة التجارة المصرية 
يومى  بالقاهرة   )JTC( المشتركة  الهندية   –
بالتوقيع على  2022، واختتم  يوليو  25 و26 

بروتوكول مشترك.
كما زادت التجارة الثنائية واالستثمارات المشتركة 
بين مصر والهند إلى مستويات غير مسبوقة، إذ 
إنه على مدى السنوات األخيرة رحبت السوق 
وحلول  الهندية  بالشركات  بحرارة  المصرية 
التكنولوجيا المبتكرة فى جميع المجاالت، بما فى 
ذلك الطاقة المتجددة، واألدوية، وإنتاج األغذية، 

والخدمات اللوجيستية، والهندسة، والنقل.
مؤخراً  الهندية  الشركات  من  عديد  ووسعت 
استثماراتها فى مصر كبوابة لألسواق األوروبية 
إن مصر  والعربية واألفريقية األخرى، حيث 
عضو فى اتفاقيات التجارة الحرة المختلفة. كما 
بلغت استثمارات الهند فى مصر 3 مليارات دوالر 

ومن المتوقع أن تنمو خالل 
السنوات القادمة مع توقيع 
عديد من مذكرات التفاهم 
واالتفاقيات االستثمارية 
فى مختلف المجاالت، ال 
المتجددة،  الطاقة  سيما 
واالتصاالت، وتكنولوجيا 

المعلومات، وغيرها.
أما على صعيد التعاون 
الثنائى فى مجال الرعاية 
الصحية والمستحضرات 
الصيدالنية، فإنه تعاون 
واعد، ففى يوم 5 يونيو 
الرئيس  افتتح   ،2022
لسيسى  ا ح  لفتا ا عبد
أول مؤتمر صحى فى 
أفريقيا، وأقيم المؤتمر/ 
المعرض فى الفترة من 
5 إلى 7 يونيو 2022، 
تحت شعار »بوابتك إلى 
االبتكار والتجارة«، وشهد 
مشاركة مجلس ترويج 

صادرات األدوية فى الهند »فارمكسيل«.
فيما بلغت التجارة الثنائية بين مصر والهند 7 
مليارات دوالر فى العام المالى 2021/2022 
بزيادة ٪60 عن عام 2020/2021، ومن المتوقع 
أن تصل التجارة الثنائية إلى مستوى قياسى جديد 
فى عام 2022/2023، والمأمول أن تصل إلى 
مليار دوالر على   12 البالغ  المشترك  الهدف 

مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفى 15 أبريل 2022، وافقت مصر على الهند 
الشحنة األولى  للقمح وتم شحن  كمورد معتمد 

من القمح الهندى إلى مصر فى مايو 2022.
وفى 26 أغسطس 2022، وقعت مصر مذكرة 
تفاهم مع شركة Acme Group الهندية لبناء 
مصنع وقود أخضر فى السخنة بمصر إلنتاج 
2.2 مليار طن من الهيدروجين األخضر سنوياً 

باستثمارات مخطط لها تبلغ 13 مليار دوالر.
ويرى خبراء االقتصاد أن التجربة الهندية ملهمة 
لمصر ويمكن االستفادة منها فى العديد من المجاالت، 

فالعالقات االقتصادية بين مصر والهند ال يمكن 
اختزالها فقط فى مؤشرات التبادل التجارى،فالهند 
الدول  البريكس ومن  دولة مهمة فى مجموعة 
النامية المتقدمة فى التكنولوجيا، والتجربة الهندية 
فى نقل التكنولوجيا وريادة األعمال مهمة بالنسبة 
التعامل مع الهند ال  للدولة المصرية، وبالتالى 
يمكن اختزاله فى ملف الصادرات والواردات.

ويشير االقتصاديون إلى ما تتمتع به الهند من 
نجاح فى مجال التكنولوجيا، وخبرتها فى االستفادة 
من الكوادر البشرية الذين يتم إرسالهم للخارج 
ثم يعودون ومعهم ما تعلموا، أو يجلبون معهم 
مستثمرين، معتبرين أن الهند لديها تجربة ملهمة، 
خصوصاً أن ظروف الهند ومصر من الناحية 
التنموية متشابهة، خصوصاً فى القضايا الخاصة 
بالفقر والتنمية االقتصادية، ومن ثم فهى تجربة 

ملهمة ومهمة جداً لمصر.
وتسعى مصر كذلك لالستفادة من الخبرات الهندية 
فى مجال التصنيع، إضافة إلى التعاون بين البلدين 
بدياًل  الوطنية  العمالت  الدول لجعل  وعدد من 

للدوالر، ما يخفف الطلب على الدوالر ومن ثم 
يسهم فى استقرار العملة الوطنية.

يرى المحللون إن التجربتين المصرية والهندية 
قريبتان جداً من بعضهما والعالقات التاريخية 
التى تربط الهند مع مصر ال بد أن تتوسع فى 
مجاالت غير تقليدية، فيمكن لمصر والهند أن 
الطاقة  إنتاج  فى  رئيسيتين  شريكتين  تصبحا 
النظيفة وفى مجال التكنولوجيا العسكرية وهى 
فيها مصر مع  تدخل  أن  بد  التى ال  المجاالت 
والتهديدات  المصالح  أكبر، حيث  بشكل  الهند 
من  ليس  مشتركة  الدولتان  لها  تتعرض  التى 
الناحية الجغرافية ولكن من الناحية الجيوسياسية، 
سواء كانت تعزيزات مع جيران  أو تهديدات فى 
الحفاظ على الموارد الطبيعية الالزمة الستمرار 

حياة شعبى الدولتين.
فالقطاع الصناعى الهندى يمكن أن يسهم بشكل 
كبير فى تطوير قطاع مصرى مهم وهو قطاع 
األعمال العام، الذى يضم طاقة إنتاجية وصناعية 
هائلة  فى مصر تضم استثمارات حكومية كبيرة.

طالبان التي ال تتغير 
أفغانستان  حين  فتيات وبنات  أمٍل مضاعفة ل    كانت خيبة 
أصدرت طالبان قرارها بإغالق المدارس والجامعات في وجههن  
ُيفاجأ ما حدث  من يعي ماهية هذه  لم  في ربيع ٢٠٢٢. حقيقًة 
بالتشدد ،العنف   و  الُمتسمة  الحركة ، مبادئها ،قيمها وسياساتها 
دورها في جلب المزيد من التخلف لهذا البلد الصغير الفقير و أهله 
و نسائه.بلٍد كان له أن يبقى أسيراً للقسوة و الحروب التي ال تنتهي 
الحد بل تجاوزه إلى صدور  لم يقف األمر عند هذا  حتى تعود.  
قراٍر آخر في شهر كانون األول ديسمبر ٢٠٢٢ بمنع نساء األفغان 
 NGOsالدولية والمحلية الغير حكومية  المنظمات  العمل مع  من 
البلد  العامالت يتجاوز اآلالف في هذا  النساء  والرقم هنا أي 
المنكوب. كنتيجة أولية  العديد من البرامج اإلنسانية لهذه المنظمات  
تم تعليقها ، كما تمَّ إبالغ الموظفات والعامالت في هذه المنظمات 
المندوبة  لتصريح  بيوتهن حتى إشعاٍر آخر. ووفقاً  البقاء في  في 
البريطانية لدى األمم المتحدة   Barbara Woodward، باربرا 
الحكومية جمدت جميع  المنظمات غير  وودوارد هناك ٪15 من 
أعمالها في أفغانستان وأن ٪68 منها خفضت عملياتها بشكل كبير. 
نتائجه  آثاره و  أنفسهم  بدراسة  القرار عناء  ُيكلّف مصدروا  لم 
على المدى القريب والبعيد ،ولعل أولها عدم قدرة المنظمات غير 
الحكومية NGOsفي إيصال الخدمات و المساعدات الحيوية إلى 
النساء والفتيات على وجه الخصوص في ظل  األفراد عموماً و 
الدنو  الفقر، وربما   ، الشديدة و ظروٍف من شتاٍء قارس  الحاجة 
من االنهيار االقتصادي. بادرت منظمات أممية الى انتقاد القرار 

وتبعاته كان أولها 
التي شددت على  UNICEF عبر ممثليها  اليونيسف  منظمة 
وضع األطفال والفتيات هناك. تبعها ما أشار إليه OCHAمكتب 
أفغانستان حيث أورد أن   المساعدة   في  لتنسيق  المتحدة  األمم 
المانحين لدعم  الشركاء  ُقِدّمْت من قبل  قد  المساعدات اإلنسانية 
األسر في شتاء تصل الحرارة فيه ما دون الصفر بعدة درجات و 
هي تشمل وسائل تدفئة، ثياب، ومساعدات مالية لكن التوزيع قد 
تأثر سلباً و بقسوة جراء منع النساء من العمل مع المنظمات غير 
الحكومية واللواتي ُهّن أيضاً ُحِرمْن من مداخيل ألسرهن . بمعنى 
أدق ما كان ُمقّدراً أن يُوّزع لفئاٍت كثيرة معوزة ينهكها الفقر المدقع 

لم يحدث كنتيجة لقرار طالبان.
تعلم يقيناً األمم المتحدة ، المنظمات الدولية و اإلنسانية أن المرأة 
لها دور مركزي وحاسم في إطار العمليات اإلنسانية واالغاثية ، 
ماليين األفغان كان للمرأة العاملة دوراً في وصول المساعدة إليهم 
، فهي تتمتع بخبرة فريدة في الوصول إلى السكان الذين ال يستطيع 

الزمالء الذكور الوصول إليها..
 وجاءت بياناتها متسقة مع هذا  من حيث المطالبة بوصول كامل 
النظر  المجال اإلنساني »بغض  للعاملين في  وآمن ودون عوائق 
لم يعوا  القرار   الدهشة هو أن مصدروا  يثير  الجنس« ما  عن 
أبعاده القانونية على صعيد التشريع الدولي من حيث عدم احترام 
حقوق المرأة و السذاجة  القانونية و السياسية في تبني المزيد من 
أفغانستان دون األخذ  القمعية بحق نساء  القرارات و اإلجراءات 
التزامات دولية  لديها  أفغانستان دولة وحكومة  بعين االعتبار أن 
الدولية و لعل أهمها وما  العهود والمواثيق  بالتوقيع على  انبثقت 
المنظمات هو  العمل لدى  النساء من  بقرار منع  يتصل تحديداً 
المعاهدة  CEDAW. هي  المرأة  العنف ضد  معاهدة مناهضة 
النساء والفتيات  إلى احترام حقوق  المتعددة  التي تدعو  موادها 
المساواة و  الحث على احترام مبدأ   ، الكاملة  المرأة  ، ومشاركة 
الهدف األساسي  منه في دمج المرأة مجتمعياً، اقتصادياً، سياسياً 
أفقياً وشاقولياً. المجتمع الدولي لم يغض الطرف عما حدث ، تنّبه 
تمييٍز و قمٍع بل وانتهاٍك  إلى مآالته ونتائجه و ما يضاعفه من 

لحقوق اإلنسان. 
الثالث عشر من  ُمغلقاً في  UNSC عقد أجتماعاً  مجلس األمن 
المجتمعة على   الدول  الجاري ٢٠٢٣ حثت من خالله   الشهر 
التراجع الفوري عن جميع اإلجراءات القمعية ضد النساء والفتيات 
التعهد بها لمجلس األمن ، احترام   تم  التي  ،التقيد بااللتزامات 
حقوق المرأة والفتيات ،المشاركة الفاعلة ، الكاملة والمتساوية لهم 
والهادفة الندماجهم  في المجتمع األم في أفغانستان و على الُصعد 
العام   التعليم والفضاء  إلى  السياسي واالقتصادي  المختلفة من 
نهاية االجتماع.  الصادر في  التصريح  الوارد في  التعبير  بحسب 
من الُمجدي الذكر أن طالبان في أول مؤتمر صحفي لها بعد استالم 
المرأة وأن  العام ٢٠٢١  أكدت على احترام حقوق  السلطة في 
ُيثبت أن  الواقع  المجتمع األفغاني. لكن  المرأة ستكون نشطة في 
طالبان تُكرر أخطائها و تجربتها ال زالت كما هي. ال زالت حركة 
تناهض المرأة و ال تُتقيم وزناً لتعهداتها الدولية. القانون الدولي و 
معاهداته وبرامجه و الحكومات الديمقراطية و سياساتها تعلم يقيناً  
أنه ال يمكن أن تعمل لسالم واستقرار بلد و أمنه مادام هناك انتهاك 

دائم ومستمر لحقوق المرأة. 
 أسبوع سعيد لكم جميعاً.
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العالناتكم في الرسالة

فالنتين؟!.. يكرهون  لماذا 

شعر: نسرين حبيب

Vendredi 27 janvier 2023
الجمعة 27 يناير 2023

فالنتين؛ ألنهم لم يختبروا     يكرهون 
عن  عاجزة  ومشاعرهم  بعد،  الحب 
مشاركة احساس االشخاص الذين يُعتبر 
الحب بالنسبة لهم قصة غير منتهية، وألن 
السالح ال تعرف  المشغولة بحمل  يدهم 

كيف تكتب بطاقات المعايدة!
يكرهون فالنتين؛ ألنه داعية إلى الحب 
والذى  أنفسهم،  يكرهون  والسالم، وهم 

يكره ذاته اليستطيع أن يحب غيره! 
يكرهون فالنتين؛ ألنهم يعتبرونه غريباً 
عندما  نهم  أ بعد  يفقهوا  ولم  عنهم، 
من  جزءاً  تلقائيًا  يصبحون  يولدون 
عائلة العالم، حتى وإن انتموا إلى عائلة 

خاصة!
الحمراء،  فالنتين؛ ألن وردته  يكرهون 
أكثر إثارة، وأكثر جمااًل من مشاعرهم 

المفزعة! الدموية 
منهم،  ينتزع  ألنه  فالنتين؛  يكرهون 
ذلك  في  المغمورة  شعبيتهم  بمثاليته، 
اليوم المكتوب باسمه على روزنامة من 

وضعنا، وتقديرنا!
ظهرت  بسببه  ألن  فالنتين؛  يكرهون 
وهم  الحب،  بعيد  االحتفال  إلى  الدعوة 
معاً،  تجمعنا  مناسبة  إلى  بحاجة  ليسوا 
أحالمنا  لى  إ جناحها  على  وتحملنا 
تنفرد  لتي  ا مناسباتهم  فيكفي  لعليا،  ا

بالسب والدعاء على اآلخرين! 
يكرهون فالنتين؛ ألنه ضحى بنفسه من 
هم  بينما  اآلخرين،  وسعادة  حياة  أجل 
يضحون بأنفسهم من أجل فناء غيرهم، 

وايقاع العذاب بأحبائهم!
يكرهون  ألنهم  لنتين؛  فا يكرهون 
التاريخ، وهو في التاريخ، وفي التاريخ 
ألنها  مقاومتها،  يمكن  ال  أفكار  توجد 
التي  االشواق  أعماق  أعمق  من  تنبع 

يتوق إليها البشر! 
يكرهون  ألنهم  لنتين؛  فا يكرهون 
االساطير، وقد جاء تحقيقاً السطورة ال 
تعبّر عن شهداء  تموت، ألنها  أن  تريد 

الحب، والشهداء أحياء في مجد! 
عن  عاجزون  ألنهم  فالنتين؛  يكرهون 
في  يضيرهم  الذي  ما  لنا:  يشرحوا  أن 
أن يكون هناك راهب ما، في مكان ما، 
لكي  فى زمن ما، اجترح ملتقى عميم، 
نتصافح  ولكى  البشر،  بني  فيه  يتحابب 
ونهدى بعضنا البعض أجمل الزهور؟!

لكل   : التحريم  كراهيّة  يكرهونه،  انّهم 
ولكل  الصدر،  تشرح  التي  المشاعر 
اسمه  الخير. وألن  إلى  المؤدية  السبل 
 - لظالم  با ُيغطى  ن  أ على  عصي 
اسماً  أصبح  فأسمه  ال  ولما   – ظالمهم 

إنسانياً من أسماء الحب!...

   أعلن عالم اآلثار المصرية الدكتور 
البعثة  “زاهي حواس” أن أعمال حفائر 
المجلس األعلى  المشتركة مع  المصرية 
جبانة  في  المدير  بمنطقة جسر  لآلثار 
اكتشافات  عدة  أسفرت عن  قد  سقارة، 
أثرية تعود الي عصر األسرتين الخامسة 

والسادسة من الدولة القديمة.
وأكد “حواس” أنه تم العثور على مقابر 
تشير  القديمة  الدولة  إلى عصر  تعود 
العديد من  بها  إلي وجود جبانة ضخمة 
هي  المقابر  هذه  وأول  المهمة  المقابر 
مقبرة المدعو “خنوم جد إف” وكان يعمل 
مفتش علي الموظفين ومشرفا على النبالء 
للملك أوناس  الهرمية  وكاهن المجموعة 
والمقبرة  الخامسة،  األسرة  ملوك  آخر 

ملونة وبها مناظر الحياة اليومية.
والمقبرة الثانية للمدعو )مري( وصاحبها 
األسرار،  كاتم  مثل  القاب عديدة  يحمل 

ومساعد قائد القصر العظيم.
لكاهن  أخري  مقبرة  علي  العثور  وتم 
للملك “ببي األول”،  الهرمية  المجموعة 
الحجر  من  تماثيل  تسعة  علي  وعثر 
الجيري الملون تمثل رجل بجواره زوجته 
منفردة.  وتماثيل  خدم  تماثيل  وكذلك 
إلى اسم  أية نقوش تشير  ولم يعثر على 

وبعد  التماثيل  هذه  صاحب 
الكشف  هذا  من  عدة شهور 
باب وهمي  العشور على  تم 
يشير  التماثيل  موقع  بجوار 
إلى أن صاحبه يدعو “ميسي” 
وأن التماثيل تعود إلى عصر 
تؤكد  لذلك  الخامسة.  األسرة 
تخص  التسعة  التماثيل  أن 

المدعو “ميسي”.
وتم العثور على تمثال لشخص 
يظهر واقًفا وبجواره زوجته 
الجانب  وإلى  بقدمه  تمسك 

اآلخر ابنته تحمل أوزة.
تم  أنه  “حواس”  وأضاف 
العثور على بئر يصل عمقه 

البئر عثر على  حوالي ١٥ متًرا وأسفل 
حجرة داخلها تابوت من الحجر الجيري 
وعثر  “حكا شبس”،  المدعو  لصاحبه 
األواني  من  العديد  التابوت علي  حول 

الحجرية.
وأنه  يمس  لم  التابوت  هذا  أن  وأتضح 
مغلق تماما منذ حوالي ٤٣٠٠ عام وعند 
التابوت عثرنا على مومياء  فتح غطاء 
لرجل مغطاة برقائق الذهب ،وتعتبر هذه 
أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها 

حتى اآلن.
أيًضا على بئر يصل عمقه  العثور   وتم 
مجموعة  وبداخله  أمتار   ١٠ حوالي 
العثور علي ثالث  تماثيل خشبية وكذلك 
واحد  شخص  تمثل  حجرية  ثيل  تما
للقاضي والكاتب “فتك” وبجواره مائدة 
المومياء  داخلة  تابوت  وأمامهم  قرابين 

الخاصة به.
وقال الدكتور “مصطفي وزيري” األمين 
البعثة  إن  لآلثار  األعلى  للمجلس  العام 

عثرت على مجموعة تماثيل رائعة تعود 
إلى عصر الدولة القديمة ومن المعروف 
بالعديد من  أباحت  قد  منطقة سقارة  أن 
التماثيل في القرن الماضي ولم يعثر على 

تماثيل بهذا الحجم إال في هذا الموسم.
من  العديد  على  البعثة  عثرت  كما 
وتماثيل  التجميل  وأدوات  التمائم 
على  وتماثيل  سوكر  بتاح  المعبود 
هيئة معبودات وكذلك أواني فخارية 

ونذرية.

شعب  علي  كئيبة  بل  حزينة  ليلة  طبعاً …     
الزمالك العظيم …. 

في  فانلة  انضف  يرتدوا  نتعشم من العبين   .. كنا 
مصر .. البيضا بخطين حمر …فانلة النادي الملكي 

االبيض الزملكاوي ..
مشجعي  من  أني  افخر   .. قرن  نصف  من  اكثر 
الكبيرة  .. كأي عظيم من األسماء  العظيم  الزمالك 
السير  من  الجميع  بها  افتخر  عايشناها …و  التي 
مجدي يعقوب والعالم الكبير أحمد زويل.. والكاتب 
 .. كلثوم  أم  الشرق  الحكيم.. كوكب  توفيق  الكبير 
الموسيقار محمد عبدالوهاب.. أستاذ الكوميديا فؤاد 

المهندس واألسماء كثيرة و كبيرة …
عشقي للكيان ال يمنعني أن اكتب الصراحة …

األخر النه  الطرف  يهمني من  .. ال  اليوم  هزيمة 
في  خليني   .. لكن   .. مننا  أحسن  فني  بحال  ليس 

مشكلة بيتي األبيض ! 
اسعدتني  نعم  فيريرا..  للبروف  احترامي  كل  مع 
كثيراً العام الماضي بفوزك علي األهلي في الكأس 
و إذالل األهلي و انتزاع الدوري منه عن جدارة ..

إستاد  السعودي وخسارة  السوبر  بداية من   .. لكن 
إستاد  في  المصري  السوبر  خسارة  ..ثم  لوسيل 
هزاع بن زايد…و خروجك المشين أمام بيراميدز 
في الكأس منذ أيام .. وقبلها خسارة أمام أسوان و 
الداخلية و االتحاد .. سيبك من تعنت  تعادلين أمام 

الحكام األهالوية ضدك .. 
اليوم في  الزمالك  .. ولماذا سلمت  إيه  بتعمل  أنت 
الدقيقة الستين تسليم اهالي لنادي مفلس بدنياً و فنياً 
فرق  للحفاظ علي  معاك  متعادل  يخرج  انه  يلهث 

النقاط الخمسة اللي بتعاونك أهديتهم إياهم .
أصقاع  في  الزملكاوية  ماليين  أحزان   .. الليلة 
المعمورة وانا واحد منهم في أمريكا .. عكننت علينا 

بل أبكيتنا .. 
أنت تتقاضي ماليين الدوالرات ولم تحب الزمالك 
البسمة  .. نحن من يعشقه.. و نحرم نفسنا من  يوم 

آلي مكروه يصيبه… هذا عشق أزلي 
نحن غير .. نحن نحب الزمالك كحب فلذة أكبادنا… 

الحب يعيننا علي كبوات الزمالك لسنين ..
مئات من الالعبين مروا علي تاريخ الزمالك العظيم 
.. ذهبوا .. و بقي في الذاكرة فقط النجوم .. و هؤالء 

رحلوا عن عالمنا … و بقي الزمالك شامخاً ..
شكراً .. ستظل في قلوبنا .. باي باي .. مع السالمة 

.. هذا قرار شعب الزمالك .
كل العب  .. عزيزي  الالعبين  علي  اآلن  الدور 
تشرف بارتداء فانلة الزمالك الغالي .. هل تعلم ماذا 
بتهاونك اليوم فعلت في ماليين زأرت تعاضدك و 
تشيد بك عند إمتاعها بنداءنا الشهير مدرسة الفن و 

الهندسة …
النادي  لفساد مصر  الفرصة  انك أعطيت  تعلم  هل 
المنافس ان يحفل علينا وهو يعلم انك احسن وارقي 

وانضف منه.. هذا تاريخ يا عزيزي الالعب ..
شكراً لكل من يشعر باضمحالل أمام هيبة الزمالك 

العظيم ..
مرتضي  المستشار  سيادة  مع  األخيرة  الوقفة 
الزملكاوي  األبيض  البيت  رئيس  منصور… 

الكبير ..
كنت الي ما قبل مباراة اليوم من اعنف الناس التي 

وقفت خلفك .. منذ أن تحادثنا هاتفياً أهنئك بفوزك 
في  أعيش  أيامها  .. وكنت  الملكي  النادي  برئاسة 
المدينة العامرة ابوظبي .. و مازالت صدي كلماتك 
خدام  أنا  باشا  يا عبدهللا  لي  قلت  أذني..  في  ترن 

لجزمة أي زملكاوي في العالم …
ساندتك في حربك الشرسة مع المنظومة االفسد في 
الرياضة المصرية.. وكنت أتسلح بسبب واضح أن 
البلطجية عايزين أسد وقد كنت … واسعدتنا كثيراً.. 
بطوالت كثيرة حققها الزمالك في عهدك … وعند 
زيارتي للنادي ديسمبر ٢٠٢٠.. رأيت مدي الرقي 
والجمال الذي يليق بنادي الملك فاروق األول ملك 

مصر والسودان .. 
لهزيمة  المباشرة  المسؤولية  أحملك   .. ليوم  ا
ما  العظيم …  الزمالك  شعب  أحزنت  نكراء… 
قمت به في األيام األخيرة أضعت بها كل ما قدمت 
.. تصريحاتك اليومية الالذعة لم يسلم منها العبي 
الزمالك …ما يحدث في النادي المنافس من جرايم 
أقولك  لي  اسمح  للعلن…  يخرج  ال  فضايح  و 
واختلف معك … كالم التشهير لنجمنا الشاب احمد 
.. وما  الفريق  ابوالفتوح… فعل فاضح …دمرت 

حدث اليوم هو نتاجه….
صوابك…منتظرين  الي  نسامحك…ارجع  لن 
زمالك جديد .. العبين يقدرون قيمة زمالكنا العظيم 
وليس دوالراته… الزمالك  يحب   .. قوي  مدرب 

يخشاه الالعبين و يحترموا فكره….
بطولة كأس  الدوري …  في   .. كبير  أملنا  مازال 

مصر ….بطولة أفريقيا… بطولة السوبر … 
إلي آخر العمر زملكاوي… و بحبك يا زمالك 

األشياء  لحظة والدة  تكون حاضًرا  أن  من  أجمل  ليس       
وأنت  ولحظة عشق  ومزاًجا  تعبيًرا  منه  أجمل  وليس  الجميلة، 
األخرى،  وتفتح  العين،  تغمض  الكحل،  تضع  امرأة  ترقب 
والكحل يصهل على رمشها وكأنّها ترسم معالم أول أيام الخلق، 
بعفوية  الشفاه  أحمر  أو  الكحل  امرأة تضع  إلى  والنظر  التدقيق 
النور  قضبان  بين  مهل،  أو على  ثيابها على عجل  تخلع  ودقة 
تنفتح على جفون  هانًئا في غابة  يرقد  نافذة كوخ  المتسّرب من 
المخلوقات  موسيقا  تتناهي  حيث  النهر  وتدّفق صوت  الليل، 
لحظة  اللحظة،  تلك  والدة  يشهد  الذي  القمر  نور  مع  الليلية 
اللحن  فيها  يصنع  الحقيقية،  ولحظته  قيلولته  الرجل  يرتّب  فيها 
في  الحقول  ارتاحت  األرضية،  الكرة  في طرفي  نحن  الخالد، 
يصوب  والربيع  الرحيل،  أهبة  على  الشتاء  األلوان،  عيون 
البسيطة،  على  يبسط سجادته  السهول،  نحو  الخضراء  سهامه 
تقترن  النعمان،  وشقائق  بالياسمين  باألقحوان  البنفسج  يختلط 
ويشعالن  الفضاء،  ويشغالن  للريح،  أجنحتها  تفتح  العصافير، 
الفراغ بأغاني الحياة، لحظة والدة كّل شيء من حولنا لحظات 
أعدتها لحظة تلو األخرى، وكلّها لحظات والدة، يولد الفرح كما 
يولد الحزن والضحك اللقاء والفراق، الحّب الغضب الكراهية، 
وعند  اتجاه  كّل  في  تتناسل  اللحظات،  تتكاثر  الوالدة  مواسم 
ساعة الشمس ترتفع في األفق، تنصهر العناصر تحت حرارتها 
لحناً خالداً، كّل شيء ممتع، التعثّر بحرف أبجدية على شفة فتاة 
فينيقية تعشق السفر والكلمات، فتضطّر أن تغيّر السلم الموسيقي 
على  تحنو  والوتر،  األنامل  بين  والخارجي  الداخلي  والحوار 
يختار  المقام  اختيار  وعند  بنانها،  من  السيل  فيتدّفق  العود  آلة 
باقي  لها  ليشرح  يكفي  ما  التنهد  من  فيه  ألّن  النهاوند  مقام  لها 
المقامات من الصبا والجمال، تولد األغنية تترقرق كما الساقية 
إلى  ليحملها  إليها  يستكمل جمعها  النهر  الجبال حيث  بين  هناك 
يريد  وكأنّه  رقيقة،  تتساقط زخات  اآلن،  ينهمر  المطر  البحر، 
ألقع  حولي  شباكه  ينصب  أن  يريد  أو  األشياء،  ترتيب  إعادة 

للمرة األلف في غرامه.

     الجزء األول:
اكبر كنز وهبــه هللا لمـــصر بحضــوره فيه

الذي ارتضــــي هللا به واتخذه مسكنا
تكلم مع موسي وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه

وبعد حوالي ستمائه عام احضر النبي ايليا من بئر سبع وكلمه
)النبي موسي ق. م .والنبي ايليا ق.م(

لذلك دعونا نسترجع سويا تاريخ هذة المنطقه من اول ظهور للرب فيها
خـــروج )11:33(  1ملوك )9،8:19(

أول ذكر لجبل هللا حـــوريــــب
واما موسي فكان يرعي غنم يثرون كاهن مديان)٢( فساق الغنم الي  
وراء البريه )٣( وجاء الي جبل هللا حوريب، وظهر مالك الرب بلهيب 
نار من وسط عليقه فنظر واذا العليقه لم تكن تحترق فقال موسي 
)اميل االن النظر هذا المنظر العظيم لماذا التحترق العليقه؟( فلما 
رأي الرب انه مال لينظر ‘ناداه هللا من وسط العليقه وقال)موسي 

موسي( فقال )ها أنذا(
فقال ال تقترب الي هنا. اخلع حذاءك من رجلك ألن الموقع الذي 
انت واقف عليه ارض مقدسة كان هذا اول لقاء بين الرب وموسي.
خـروج )10:3(

)تفسير(
)١( ال يدعي جبل حوريب بل جبل هللا حوريب

واما موسي فكان يرعي غنم يثرون حميه كاهن مديان فساق الغنم الي وراء 
البريه وجاء الي جبل هللا حوريب

ثم عاد مالك الرب ثانيه فمسه وقال قم وكل ألن المسافه كثيره عليك فقام وأكل 
وشرب وسار بقوة هذة األكله اربعين نهارا واربعين ليله الي جبل هللا حوريب 

ودخل هناك المغارة وبات فيها وكان كالم الرب اليه يقول )مالك ههنا ايليا؟(
خـــروج )1:3( 1ملوك )9،16:8(

دعوة الـــرب لمـوســي ليبدأ ارساليته
يعقوب ( فغطي  ابراهيم واله اسحق واله  اله  ابيك  اله  أنا  قال )١(  ثم 
موسي موسى وجهة النه خاف ان ينظر الي هللا  فقال الرب النى رأيت 
مذلة الذي في مصر  وسمعت صراخهم من اجل مسخريهم إني علمت 
أوجاعهم فنزلت النقذهم من ايدي المصريين  وأصعدهم من تلك األرض 

الي أرض جيدة وواسعه الي أرض تفيض لبناً وعسالً
فاألن هلم ارسلك لفرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر

فقال موسي )من انا حتي اذهب الي فرعون وحتي اخرج بني اسرائيل 
من مصر

ارسلتك :حينما تخرج  اني  العالمة  تكون  اكون معك وهذة  )اني  فقال 
الشعب من مصر تعبدون هللا علي هذا الجبل (

وأعطي نعمه لهذا الشعب في عيون المصريين فيكون حينما تمضون 
انكم ال تمضون فارغين بل تطلب كل امرأه من جارتها ومن نزيله بيتها 
امتعة فضة وامتعه ذهب وثيابا ‘وتضعونها علي بنيكم وبناتكم فتسلبون 

المصريين
مـــوسي يحاول الهـــروب من االرسالية

فقال موسي استمع ايها السيد لست انا صاحب كالم منذ أمس وال من أول 
أمس وال من حين كلمت عبدك بل انا ثقيل الفم واللسان.

فقال له الرب من صنع لالنسان فما ؟ او من يصنع أخرس أو أصم أو 
أكون مع فمك  اذهب وانا  فاألن  ؟  الرب  أنا  أما هو  أو أعمي؟  بصير 

واعلمك ما تتكلم به
فقال استمع ايها السيد .ارسل بيد من ترسل.

خـروج )10:4(
)تفسير(

)٢( مديان السعوديه )األن( ابتدأمن عصيون بابر )طابا( أنظر الخريطة
)٣( البريه يقصد بها بريه فاران )دهب ونويبع األن( وراء البريه يقصد بها بريه 

سين الجانب الغربي من سينا
)٤( تكرر هذا الموضوع في رؤيا ابرام )ابراهيم فيما بعد( في تكوين ١٤:١٥)ثم 

اآلمه التي يستعبدون لها انا ادينها وبعد ذلك يخرجون أمالك جزيله

في عيون  للشعب  نعمة  الرب  واعطي  في خروج ١٢:٢6  ما حدث  هذا  وايضا 
المصريين حتي اعروهم .فسلبوا المصريين

الرب يغضـب علي موســى ويرسل معه اخوه هارون
فحمي غضب الرب علي موسي وقال “اليس هارون اخاك ؟انا اعلم 
انه هو يكلم  وايضا هو خارج ألستقبالك فحينما يراك يفرح بقلبه فتكلمه 
وتضع الكلمات في فمه وانا أكون مع فمك ومع فمه واعلمكما ماذا تضعان 
وهو يكلم الشعب عنك وهو يكون لك فماً وانت تكون له إلهاً وتأخذ في 

يدك هذه العصا التي تصنع بها االيات
والتقاه في  البريه الستقبال موسي.فذهب  لهارون “اذهب  الرب  وقال 

جبل هللا وقبله”
خـروج )14:4(

الرجوع الي مصـر لبدأ إرسالية موسـي
فأخبر موسي هارون بجميع كالم الرب الذي ارسله وبكل األيات التي 

اوصاه بها 
ثم مضي موسي وهارون وجمعا جميع شيوخ بني اسرائيل 

الي هنا ينتهي الجزء األول ويبدأ الجزء الثاني ابتدأ عبور بني اسرائيل 
بحر سوف.               

الجزء الثاني في العدد القادم

معادلة صعبة

اكتشافات أثرية جديدة بجسر المدير في سقارة.. 

ُمَتوازيان خّطاِن  واالنفتاُح  العشُق 

َيلَتقيان ال  قاموِسَك  يف 

كّل هًوى خنْقَت يف جويف 

لغتي يف  مطبعيًّا  خطًأ  يا 

العاشقني الئحِة  يف  َسهًوا  سقْطَت 

الّشغف َمكاِبَح  معَك  فدْسُت 

لقلبي عضوّيٍة  بزراعٍة  وقْمُت 

ُيحيينا اّلذي  ما  وتساءْلُت 

زفريُه؟ أم  الّنفِس  أَشهيُق 

َنتعلَّم  ال  نحن  ا  حقًّ

َنتأّلم.. حنَي  إاّل 

وأنَت رضيُر مشاعر العشق  ذّمِة  أنا يف 

أخبار ومقاالت

بقلم: عبدهللا الديك

ليلة حزينة عىل شعب الزمالك

عادل عطية

لقد شنقوا أحالمنا

خــواطر مســـائية

أوىف صديق

بقلم : سناء سراجعىل عجل أو عىل مهل

بقلم: فيفيان فريد

مل أجد أقرب يل منه

فهو أوىف صديق

البته يفارقني  ال 

يف الفرح أو يف الضيق

وُيبدع وُيوثق  ُيسجل 

ويف كلامته حر ودقيق

برفق القلوَب  ُيالمس 

ويف الحب صادق ورقيق

بعناية يختار حروفه   

وأنيق وحرفه سامي 
أحياناً الغرية  تشعله 

مّتقدة وحريق ناراً  كأنه 

لفرحي كثرياً  يفرح 

كظيل مايل غريه رفيق

القلوب ويف أملي ُيدمي 

العميق وبحزنه  بدقته 
ال يرحل عني ابداً

يالزمني يف كل طريق

برفق مشاعري  يبعرث 

طليق حٌر  كطائر 

العزيز قلمي  أنه 

أوىف صديق ولقلبي 

هناك عيون تبيك بال دموع

وهناك قلوب تنزف بال دماء

وهناك أرواح

أجنحة بال  ترفرف 

وليس كل ما يكنه

يستطيع القلب 

الكالم أن يعرب عنه…

املتتالية الصدمات 

إنسان تجعلك   املتوالية 

صلب  وهش يف نفس الوقت..

كلام متر أحزان ونجرت اآلالم

نعتقد أن هذااااا.

املطاف نهاية 

ولكن 

هيهات.. هيهات 

ما خفي كان أعظم؟؟؟

األيام أثناء رحلتي مع 

مررت  بسنوات كثرية

ثقيلة  وساعات رتيبة وأيام 

منظر حيث استوقفني  و 

وجدتها..

املقصلة عىل  معلقة  هناك 

تتدىل يف خشوع

واستالم..

بالجراح مليئة 

ولكنها ال تنزف ..

الدموع وانهار من 

ولكنها  ال تبيك..

أتعرفون من هي؟؟

لقد شنقوها.. أحالمنا   إنها 

أعدموها بال ذنب ..

بال سبب غري أنها

كانت تحمل ضمري حي !!!

برئ!! وقلب 

أحالمنا شنقوا  لقد 

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

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

من اآلخر

بقلم: األديبة 
إخالص فرنسيس

بقلم / مراد قالده

جـــبل الله حـوريــــب )1(



 

  ما هو األلم العصبي الصداعي؟
-1 إنه نوع غير شائع من مرض الميجرين.
الذكور  األشخاص  عند  عادة  يحدث   2-
العشرين  بين  أعمارهم  تتراوح  الذين 

واألربعين عاماً.
فصلي  خالل  أيضا  عادة  ويصيبهم   3-

الخريف والربيع.
أربعة  لمدة  بالصداع  الشعور  يستمر   4-

إلى ستة أسابيع.
-5 ويشعر به المصاب في العين أو خلفها.

-6 ويحمر بياضها
-7 وتبدأ بالتدمع، وقد يرافق ذلك ارتشاح 
األنف، الواقع على نفس الجانب المصاب 

بالصداع.
-8 قد يحدث األلم مرة واحدة أو مرتين في 

كل 24 ساعة.
-9 غالباً في نفس األوقات في كل يوم

يوقظ  بحيث  الصداع شديداً  -10 ويكون 
المصاب من نومه

-11 ويدوم األلم ما بين 15 – 45 دقيقة 
كل نوبة.

-12 مع ذلك فال يسبب هذا الصداع تقيؤ 
المصاب أو شعوره بالغثيان. 

ما هو الميجرين البطني؟
-1 يصاب األطفال عموماً وليس البالغين 
بهذا النوع من الميجرين الذي يعتبر نوعاً 

من أنواع دوار السفر.
-2 وال أحد يعرف سبب إصابة األطفال 

به دون البالغين.
-3 قد يصاب الطفل بصداع شديد وتنتابه 

نوبات من التقيؤ أو الغثيان.
أو  الراحة  من  قسط  أخذ  يكفي  عادة   4-
النوم لفترة طويلة لتحقيق الشفاء التام من 

هذه الحالة المرضية.
الذين  ينتاب األطفال  المحتمل أن  -5 من 
حداثتهم  في  البطني  بالميجرين  يصابون 
نوبات من الميجرين، من النوع الذي يصيب 
البالغين بعد أن يصلوا إلى مرحلة البلوغ.
أو  الميجرين  تثير  التي  العوامل  ما هي 

تزيد من حدته؟
ليس من الغريب في شئ أن ينتقل مرض 
الميجرين بطريقة وراثية.. وقد ال حظ األطباء 
أنه إذا كان األب أو األم قد عانيا أو يعانيان 
من مرض الميجرين فإن أحد أوالدهما البد 

وأن يصاب بأعراض هذا المرض.
رغم هذه المالحظة فال يُعرف بالتمام العامل 

الوراثي الذي يسبب حدوث الميجرين.
ما هي صفات مريض الميجرين؟

-1 يالحظ عند المصاب بمرض الميجرين 
أنه استحواذي ومتسلط

-2 يهتم كثيراً بالتفاصيل وطموح.. وغير 
متسامح ويطلب دائماً الكمال في كل شئ.

-3 قد يكون مثل هذا الشخص ناجحاً جداً 
في عمله أو مهنته.

-4 ولكنه ال يستطيع أن يتكيف مع المحيط 
بسهولة.

-5 ولذلك إذا واجه إجهاداً عاطفياً ال ينساق 
معه بل يقاومه وتكون نتيجة ذلك بدء شعوره 

بأعراض مرض الميجرين.
أسبابه: 

كالنوم  أيضا  مهم  البدني  اإلجهاد  إن   1-
المتقطع

فترة  يستمر  الذي  البدني  واإلجهاد   2-
طويلة باألخص إذا رافقته حركات كثيرة 

من األنحناء
-3 والتعرض لتيارات الهواء البارد أو الساخن
العقلي  اإلجهاد  إن  القول  يمكن  لذلك   4-
عاملين  يشكالن  حد سواء  على  والبدني 
فاعلين يسببان إصابة الشخص بالميجرين 

أو على األقل بالصداع التوتري.
ما تأثير تناول وجبة الطعام على مريض 

الميجرين؟
أن  الميجرين  مرضى  من  العديد  يدرك 
توقيت وجبة طعام يساعد في حدوث نوبة 
ميجرين وباألخص إذا كانت وجبة الطعام 
هذه تضم أطعمة مطهوة دسمة إن تناول 
وجبة خفيفة باألخص إذا كانت مكونة من 
بنوبة  الشخص  إصابة  يمنع  ال   – الجبن 

ميجرين بل قد تزيدها حدة.
ما نصيحتك لمريض الميجرين بالنسبة لألكل؟
في  تعرضوا  الذين  األفراد  ينصح  لذلك 

السابق لنوبات الميجرين:
-1 االمتناع عن الصيام

أو  أطعمة خفيفة،  بتناول  االكتفاء  أو   2-
وجبات سريعة خالية من اللحوم

من  معينة  أنواعاً  أن  الخبراء  يعتقد   3-
إما ألنها  الميجرين  نوبات  تثير  األطعمة 
تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على قطر 
األوعية الدموية في الجسم أو في الدماغ.

-4 أو ألن الشخص يعاني من حساسية تجاه 
تلك األنواع من األطعمة واألنواع الشائعة 
الشيكوالته والجبن  في هذه األطعمة هي 

ومنتجات الحليب. 
لخنزير  ا كلحم  لدهنية  ا واألطعمة   5-
والمشروبات الكحولية والحمضيات “البرتقال 
تترك  والليمون”، ولكن هذه األطعمة ال 
يتعرض  لم  الذي  الشخص  تأثير عند  أي 
في السابق لنوبة ميجرين ولذلك ينحصر 
تأثير هذه األطعمة على األشخاص الذين 
للوقوع فريسة نوبة من  يملكون استعداداً 

نوبات الميجرين.
-6  يزعج الطقس الحار والجاف باألخص 
العديد من مرضى الميجرين كما أن االزدحام 
الشديد وتلوث جو المكان الذين يوجدون فيه.

-7 دخان السجائر يثير فيهم الشعور بالغثيان 
والدوار ويصابون بصداع يتحول بعد فترة 

إلى نوبة ميجرين.
-8 وتزعج األضواء الساطعة معظم مرضى 
تشتعل  التي  األضواء  أن  كما  الميجرين 
وتنطفئ بوتيرة منتظمة كما هو موجود في 
أماكن الرقص والمالهي الليلية تسبب حدوث 
نوبة ميجرين عند الذين لديهم استعداد أو 

تاريخ سابق لمرضى الميجرين.
-9 الشك أن العديد من مظاهر السفر تثير 
نوبات الميجرين فالتعب والضجيج والجو 
الحار وعدم تناول وجبات الطعام بالمواعيد 
المقررة أو بصورة منتظمة والنوم المشوش 
وربما تشوش آلية الدماغ الدقيقة التي تنسق 
حركات العين والرأس وهو يتابع المناظر 
السريعة التي تمر أمام عينيه وهو جالس 
في سيارة مسرعة أو قطار تمهد جميعها 
لحدوث نوبة ميجرين بعد فترة وجيزة أو 

ربما في صباح اليوم التالي.
-10 من المعروف طبياً أن بعض األشخاص 
الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم تنتابهم 
حاالت صداع .. وأن هذا الصداع يزول 
الدم  الرتفاع ضغط  الناجح  العالج  بعد 
والواقع أن الصداع ال يحدث فقط نتيجة 
هناك  الرأس ألن  داخل  الضغط  ارتفاع 
الرأس  في  الضغط  ترفع  أخرى  عوامل 
الرأس  على  والوقوف  والسعال  كالتوتر 
ومع ذلك فال تسبب حدوث الصداع، لذلك 
يعتقد األطباء أن حاالت الصداع يحدثها 
التمدد في جدران األوعية الدموية الموجودة 
بالرأس الذي يحدث بدوره بسبب ارتفاع 

ضغط الدم.

 ولنا تكملة في العدد القادم

القيامة«  يوم  عبارة »ساعة  تتصدر    
محركات البحث العالمية، وذلك بعد إعالن 
علماء الذرة، أن توقيت الساعة أقترب من 
منتصف الليل »وفق ساعة يوم القيامة«، 
إلى  يشير  ما  مضى  وقت  أي  من  أكثر 

قرب نهاية العالم.
الذرة، إن توقيت ساعة يوم  وقال علماء 
ثانية،   90 الليل إال  القيامة بات منتصف 
تهديدات  أن  إلى  مشيرين  الثالثاء،  يوم 
الحرب النووية واألمراض وتقلب المناخ 
قد تفاقمت بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا، 
مما يعرض البشرية لخطر أكبر باإلبادة، 

وفًقا لما ذكرته وكالة »رويترز«.
علماء  نشرة  أنشأتها  القيامة  يوم  ساعة 
الذرة، لتوضيح مدى اقتراب البشرية من 
نهاية العالم، نقلت »وقتها« في عام 2023 
إلى 90 ثانية إلى منتصف الليل، أي أقرب 
بـ10 ثوان مما كانت عليه خالل السنوات 

الثالث الماضية.
بـ  الموجود  الليل  منتصف  توقيت  ويُمثل 
ساعة يوم القيامة، التوقيت النظري إلبادة 
عقارب  تحريك  يتم  إذ  العالم،  وانتهاء 
الساعة قريًبا أو بعيًدا عن منتصف الليل 
بناء على قراءة العلماء للتهديدات الوجودية 

في وقت معين.
يذكر أنه تم ضبط الساعة على 100 ثانية 

حتى منتصف الليل منذ عام 2020، والتي 
إلى  وصلت  وقت  أقرب  بالفعل  كانت 

الليل. منتصف 
النشرة  رئيسة  برونسون،  راشيل  قالت 
صحفي  مؤتمر  في  لتنفيذية  ا ومديرتها 
في واشنطن، إن تهديدات روسيا المبطنة 
باستخدام األسلحة النووية تذكر العالم بأن 
تصعيد الصراع عن طريق الصدفة أو النية 
أو سوء التقدير يمثل خطًرا رهيًبا، مضيفة 
أن احتماالت خروج الصراع عن سيطرة 

أي شخص ال تزال مرتفعة.
كارثا، عضو  سيفان  أوضح  جانبه،  من 
معهد  في  والعالم  النشرات  إدارة  مجلس 
ثاني  »انبعاثات  أن  البيئي:  ستوكهولم 
أكسيد الكربون العالمية من حرق الوقود 
التراجع  انتعشت من  األحفوري، بعد أن 
أعلى  إلى  كورونا  لفيروس  االقتصادي 
مستوى له على اإلطالق في عام 2021، 
تستمر في االرتفاع في عام 2022 وتصل 
إلى مستوى قياسي آخر، مع استمرار ارتفاع 
المتطرف،  الطقس  يستمر  االنبعاثات، 
بل كانت تُعزى بشكل أكثر وضوًحا إلى 

تغير المناخ«.
منظمة غير ربحية  النشرة، وهي  وتقوم 
مقرها شيكاغو، بتحديث توقيت الساعة سنويًا 
بالمخاطر  المتعلقة  المعلومات  على  بناء 

الكارثية على الكوكب والبشرية، ويناقش 
مجلس علماء المنظمة وغيره من الخبراء 
في مجال التكنولوجيا النووية وعلوم المناخ، 
جائزة  على  الحائزين  من   13 فيهم  بمن 
مكان  العالمية ويحددون  األحداث  نوبل، 

وضع عقارب الساعة كل عام.
تم إنشاء ساعة يوم القيامة في عام 1947 
من قبل مجموعة من علماء الذرة، بما فيهم 

الذي عمل في مشروع  أينشتاين،  ألبرت 
في  نووية  أسلحة  أول  لتطوير  مانهاتن 
العالم خالل الحرب العالمية الثانية، وكانت 
الساعة أبعد ما تكون عن »يوم القيامة« في 
عام 1991، وذلك بعد أن انتهت الحرب 
الباردة ووقعت الواليات المتحدة واالتحاد 
كبير  بشكل  خفضت  معاهدة  لسوفيتي  ا

ترسانات األسلحة النووية لكال البلدين.

العالناتكم 
في الرسالة

514 961 0777 /  
450 972 1414

elressalanews@.gmail.com     

www.el-ressala.com

شعر: 
صباح غريب

شعر : 
عباس شعبان

اإلنسان قد يهينها أما األديان فتكرمها !

ساعة يوم القيامة.. تهديدات الحرب النووية واألمراض تفاقم خطر تعرض البشرية لإلبادة

الصداع وعيون األطفال

تغيب الشمس لو بدى قمري 
كل الهوى لك إنتهى دوري 
لك الليل بأنسه مع السمر 

فأنا ذاهبة للنوم مالي على السهر 
فأنا سأفيق مع الفجر 
سأعود أعود فال تقلق 
سأعود إليك فال تغضب
سأعود إليك فلن تتعب 

سُيحضرني صاحبك الفجر 
فعند شعاعه تلقاني 
وتخلد أنت للنوم 

أتركك اآلن مع الوتر ....
لتغني الحب مع البشر 
ونسيم الشوق يعذبني 

فأنا بالكاد ألمحك 
حتى تلفك أحالم البشر 
ما هذا الحب يا قمري 
أن ال ألقاك هو قدري 

أحضر أنا فتغيب 
وإذا ما درت لك ظهري 
تبدأ بالفرح وتنشرح 
ما هذا الحب يا قمري 
أنا أعلم أني أحرقك 

بعذاب لهيبي ولك العذر 
انا أعلم أنك ال تقوى على شرري 

ناري عليك حامية 
وهللا احترت في أمري 

سيمر الزمن والعمر
بال لقياك يا قمري 

لقد حكم على حبنا وانتهى أمري 
أن يبقى حبنا عذري 
فليبق حبنا عذري 
لو كان هكذا  قدري 
 وليبقى بال ضرر 

تغيب الشمس لو بدى قمري

بقلم :  چاكلين جرجس 

طب تيجي يوم نقعد نحاسب قلبنا
ألجل  األمان اللي أنت ُخنته ف عهدنا

وعلى األمان لّما نحّس انك سند
نيجي نتسند 

نتلقي  طعنه ف ضهرنا
وعلى األمان لّما تحّس إّن الهوا
اللي بيخرج م الّصدور كان ملكنا
وعلى األمان  لّما نحّس بضحكنا

 لّما بيطلع م القلوب بيهّزنا
وعلى األمان لّما تحّس إّن العيون
كان فيها لمعة لّماتيجى في وسطنا
وعلى األمان لّما تعيشه في الهوى

كات كّل لحظة فيه تمّر بُعمرنا
طب تيجي يوم ؟

طب تيجي يوم نقعد نحاسب قلبنا؟
ألجل األمان اللي أنت خنته ف عهدنا

وعلى األمان لّما نحّس أّنك سند
نيجي نتسند 

نتلقى  طعنة ف ضهرنا
طب تيجي يوم نقعد نحاسب عقلنا ؟
الجل الكالم اللي أنت قلته ف حّبنا 
وعلى الخيال اللي بنيته ف عّشنا 

نيجي نعيش  نلقى الفراغ من حّظنا ؟
 تيجي نقول:

 إّن الهوى اللي حلمنا بيه  مش حقنا ؟ 
دياكّل  وردة يوم رويتها بالهوى 

كانت بتدبل لّما تيجي في كّفنا 
 تيجي  نقول: 

 إّن الخداع اللي لقيته في هواك
 فوق احتمال كّل القلوب ؟ 

مش قلبنا 
فوق احتمال كّل العقول ؟ 

مش عقلنا
لكننا وبرغم أسوة أمرنا 

 سلّمنا حالنا  لربنا!!

Vendredi 27 janvier 2023
أدب وثـقافةالجمعة 27 يناير 2023

تغيب الشمس 
حساب القلوبلو بدى قمري 

بقلم: الدكتور عبد العليم محمود

 
يوسف زمكحل   همسـات

ال بديل عن الحب حتى ولو ذوقنا منه الُمر
رحيل  بعد  حتى  تموت  ال  النبيلة  األفكار 

أصحابها
ال تعاتبني وال أعاتبك الحب طايلني وطايلك
إذا كنت تبحث عن حب  الناس  تبقى أغبى 

في قلب يكرهك
حب هذه األيام قصير النفس

أسوأ ما يصيب اإلنسان أن يعيش بال حب

الضمير المطمئن خير وسادة لإلنسان
ال تسخر من أحالم اآلخرين

لماذا  ال تعرف  إنساناً  أصدق حب أن تحب 
أحببته

روحي  ملكت  روحي  يا  أنت   : كلماتي  من 
.. ونسيت عذابي ونسيت جروحي .. ولما 
حبيبي  طول  على   .. ناداني  أسمعه  هواك 
بجري وألبي .. جوه قلبي جوه قلبي .. أنت 

عايش جوه قلبي

    إبادة األفاعي في الهند
في مطلع القرن الماضي وقبل استقالل الهند من  بريطانيا 
العظمى تكاثرت األفاعي في العاصمة نيو دلهي ؛  بالنسبة 
لسكان الهند لم تشكل األفاعي أي خطر ألنهم معتادون 
لكن  األفاعي،  التعامل والتعايش مع  الطفولة على  منذ 
الموظفين البريطانيين في اإلدارات والشركات التجارية 
هناك تعرضوا لخطر األفاعي ولدغاتها السامة والمميتة 
!!  تحاشيا لهذا الخطر المميت قررت اإلدارة دفع جائزة 

مالية لتسليم كل أفعى  .
نتيجة هذا القرار هرع الهنود إلى تربية األفاعي لحملها 
إلى دوائر الحكومة لتحصيل الجائزة النقدية التي   شكلت 
دخال ثابتا لكثير من العائالت.  عندما استدركت اإلدارة 
األفاعي  بجميع  مربي  وإذا  القرار  ألغت  الوضع  هذا 
الطرقات  في  حرة   األفاعي  من  مخزونهم   يتركون 
وتضاعف عدد األفاعي وتفاقمت المشكلة لتصبح الهند 

بلد األفاعي عالميا.
برنامج تعويضات الحفاظ على البيئة : 

عام  ٢٠٠٥ قررت إدارة الحفاظ على البيئة في األمم 
المتحدة دفع  تعويضات للشركات التي تنتج غازات  يشكل 
لتسليم مخزونهم من هذه  تبخرها ثغرات في األوزون 
الغازات إلتالفها وكانت التعويضات بماليين الدوالرات. 
شجع التعويض المنتجين على مضاعفة إنتاج الغازات 

لتسليمها وإتالفها لتحصيل المكافأة المغرية!  نَفَذت ميزانية 
التعويضات وتقرر إلغاء قرار التعويضات  عام  ٢٠١٣  

في اإلتحاد األوروبي  أكبر منتج  لهذه الغازات .
مكافحة الألفات في الصين : 

الحكومة  قررت  الماضي   القرن  من  الخمسينات  في 
الصينية الشيوعية الجديدة مكافحة كل ما ينقل األمراض  
وشملت هذه المكافحة البرغش والذباب وطيور الدوري 
وفصيلة الجرذان والفئران ! كانت النتيجة تكاثر الذباب 
في بعض  الشمس  أشعة  هائل حجب  بشكل  والبرغش 
المناطق وتضاعفت األمراض وتطورت أمراض جديدة  
قتلت عشرات اآلالف وهذا ما أدى إلى المجاعة الكبرى 

في الصين  بخسارة  الكثير من المواسم 
الزراعية !!!  تبَين أن طيور الدوري  تلتهم  البرغش 
والذباب ودود األشجار المثمرة  وأشجار الغابات  .  بعد  
هذه الكارثة تقرر إعادة دورة الحياة الطبيعية التي أخذت 

سنوات لتستقر األمور كما كانت .
سمك يأكل سمك في أفريقيا

في القرن الثامن عشر لما وصل األوروبيون إلى أعماق 
أفريقيا وجدوا قبيلة تعيش بالقرب من بحيرة  فيها سمك 
أن  القبيلة  تلك  لتحسين حياة  القرار  ؛ كان  فقط  صغير 
يزِودوا البحيرة بسمك كبير لتأمين غذاء أفضل  للقبيلة 
التي كان غذاؤها الرئيسي السمك الصغير من البحيرة 

والخضراوات على شواطئها.  
كانت النتيجة أن السمك الكبير أكل السمك الصغير الذي 
الماء ويحد من   في  والذباب  البرغش  يأكل بيض  كان 
تكاثرها  في الجو!!  وهذا ما أدى إلى تكاثر البرغش 
والذباب بشكل هائل وأصبح  كالضباب وحجب أشعة  
الذين  القبيلة  أهل  التنفس صعبا على  وأصبح  الشمس 

هاجروا المنطقة ليستقروا في منطقة أخرى . 
مكافحة الجرذان في فيتنام 

في مطلع  القرن العشرين لما احتلت فرنسا فيتنام واجهت 
السلطة الفرنسية الجديدة مشكلة كثرة الجرذان ؛  لمكافحة 
تكاثرها، قررت السلطة دفع جائزة مالية لكل ذيل جرذ . 
تخيلت السلطة أن السكان يقتلون الجرذ لقطع  ذنبه لكن 
ما حدث أن السكان كانوا يقطعون الذيل ويتركون الجرذ 
حيا وهذا ما جعل الجرذان أكثر شراسة وخلق مواجهة 
مشكلة جديدة أصعب من السابق في النهاية تقرر إلغاء 

دفع الجائزة .
هناك  قصص  كثيرة  شبيهة  حدثت  في تاريخ إنتقال 
البشر من قارة إلى أخرى  حيث المناخ  والطقس  مختلف 
عن الوطن األم ونقل  النازحون  بكتيريات جديدة  وغريبة 
على األرض الجديدة  حيث عانى منها  السكان األصليين 
كما عانى النازحون من بكتيريات غريبة على  جهاز 

مناعة  أجسادهم في اإلقامة الجديدة .   

       المرأة هى أيقونة الحياة ، نبع الحب ، األمان 
،رمز العطاء ،و مصدر السالم فى هذا العالم الصاخب 
الملىء بالصراعات و النزاعات ، عالم يشكو و يئن من 
فرط القساوة و  غالظة القلوب ؛ قال عنها أمير الشعراء 
مبيًنا انحيازه وانحيازى وانحياز اللغة العربية إلى تاء 
بشمولها  واللغة  ذكر  بمحدوديته  الحرف  التأنيث”:  
أنثى،والحب بضيق مساحته ذكر والمحبة بسموها أنثى، 
أنثى  بفضائها  والحرية  ذكر  مساحته  بضيق  والسجن 
،والبرد بلسعته ذكر والحرارة بدفئها أنثى ، والجهل بكل 
خيباته ذكر والمعرفة بعمقها أنثى ، والفقر بكل معاناته 
ذكر والرفاهية بداللها أنثى ،والجحيم بناره ذكر والجنة 
بميزاتها  والعدالة  ذكر  بوحشيته  ،والظلم  أنثى  بنعيمها 
أنثى  برقيها  والحضارة  ذكر  برجعيته  ،والتخلف  أنثى 
،والموت  أنثى  بعافيتها  بذله ذكر والصحة  ،والمرض 

بحقيقته ذكر والحياة بألوانها أنثى” .
أمير  لكلمات  جوارحى  بكل  فأنحاز  أنثى  ألنى  و     
له  تسعى  الذي  اإليجابي  التغيير  إن  أؤكد  و  الشعراء 
ومدى  المرأة  بواقع  كبير  بشكل  مرهون  المجتمعات 
تشغل  فهي  المجتمع،  في  بأدوارها  القيام  من  تمكنها 
دور أساسي في بناء أسرتها ورعايتها لهم، من خالل 
األجيال،  تربية  من مسؤولية  كأم  عاتقها  على  يقع  ما 
وما تتحمله كزوجة من أعباء إدارة األسرة، ومع تقدم 
المجتمعات وتطورها نجد أن المرأة لم تلتزم فقط بواجبها 
تجاه أسرتها وتربية األبناء بل أصبح لها دوًرا اجتماعًيا 
العلمية  بناًء على مؤهالتها  كبيًرا في شتى المجاالت، 
والثقافية واالجتماعية تنوعت أدوارها في المجتمع على 

مختلف األصعدة .
األخوة  وثيقة  عليه  نصت  ما  أقدر  و  أثمن  لذلك      

اإلنسانية والتي تعد من أهم الوثائق في تاريخ العالقات 
المرأة  بسائر حقوق  اإلنسانية، خاصة عند االعتراف 
سواء فى التعليم أوالعمل ؛ فأعلت الوثيقة من شأن المرأة 
التاريخية  الضغوط  من  تحريرها  لوجوب  وتطرقت 
واالجتماعية المنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها، خاصة 
ما يتعلق بحمايتها من االستغالل الجنسي ، حيث جاء 
والعمِل  التعليِم  في  المرأِة  بَحّقِ  االعتراَف  إنَّ  فيها:” 
ٌة، وكذلك  وُمماَرسِة ُحُقوِقها السياسيَِّة هو َضُرورٌة ُملِحَّ
التاريخيَِّة  ُغوِط  الضُّ من  تحريِرها  على  العمِل  وجوُب 
واالجتماعيَِّة الُمناِفيِة لَثواِبِت َعقيدِتها وَكرامِتها، وَيِجُب 
ِحمايتُها أيًضا من االستغالِل الجنسّيِ ومن ُمعاَملتِها كِسلعٍة 
أو كأداٍة للتمتُِّع والتربُِّح؛ لذا يجُب وقُف كل الُمماَرساِت 
والعَمُل  المرأِة،  لَكرامِة  الُمبتِذلة  والعادات  الالإنسانية 
على تعديِل التشريعاِت التي َتُحوُل ُدوَن ُحُصوِل النساِء 

على كاِمِل ُحقوِقهنَّ “.
    و ألن األزهر يؤكد دائًما على أنه منارة اإلسالم 
ودورها  للمرأة  كامل  دعمه  فكان  العالم  في  الوسطي 
الشريف حين  الحديث  إلى  المجتمع،مستندا  البارز في 
قال النبي صلى هللا عليه وسلم”: )َنَعْم إِنََّما النَِّساُء َشَقاِئُق 
َجاِل( أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهّن  الّرِ
ُشققن من الرجال ويفهم من هذا تبعاً أنهن مستويات مع 
الرجال في الكرامة اإلنسانية، أما الحقوق والواجبات 
الرجال  من  كاًل  فطر  التي  فطرة هللا  بحسب  فموزعة 

والنساء عليها لتتم ِعمارة الكون.
   و فى الكتاب المقدس االصحاح الثانى من سفر التكوين 
بُّ اإِللُه: »لَْيَس َجيًِّدا أَْن َيُكوَن  والعدد :18 .. “َوَقاَل الرَّ
َنِظيَرُه«، و من خالل هذه  ُمِعيًنا  لَُه  َفأَْصَنَع  َوْحَدُه،  آَدُم 
اآلية أعطى هللا لحواء بعض الصفات فما هي صفات 

نفهم صفاته  كلمة “معين” حتى  المعين؟ و معنى  هذا 
ومسؤولياته ، علينا أن نرجع لمصدر الكلمة وهو “عون- 
إلى قاموس  أعان- يعين-عونا فهو معين”. وبالرجوع 
اللغة واإلعالم نقرأ :” عون-عاون- معاونة-عوانا علي 
الشيء: ساعده. وفي الدعاء ) رب أعني وال تعن علّي 
(- تعاون – معونة. أما المعاني األخرى المترادفة لهذا 
المعين كما يسردها قاموس اللغة فهي : مساعد- منجد – 
مخلّص- معاون- مداوي – يشفي- يفيد – يعزز- يقّوي 
– يصلح - عامل-رفيق - مساعد ، وكلمة “نظير” تعني 
نفس المستوي أي أنها ليست أدنى منه في القيمة،  ونحن 
نّعبر عن المعين أو المساعد باليد اليمنى، وهي كناية عن 
القوة والشدة، واليد التي يعمل بها اإلنسان، ويستند عليها 
،والصفة الثانية لهذا المعين هو: الصالحية والقدرة على 
المساعدة ،والصفة الثالثة :هي القدرة على تحمل المشقات 
الناتجة عن هذه المساعدة ،والصفة الرابعة :هي القدرة 
وتحمل  واألتراح  األفراح  في  اآلخرين  على مشاركة 
مسؤوليات الحياة معا ،والصفة الخامسة لهذا المعين:هي 
ما ال يستطيع  بعمل  القيام  أي  البعض،  تكميل بعضهم 
الشريك اآلخر أن يعمله ، ومن هنا نعلم أن هذا ما قصده 
هللا تعالى آلدم حين أعطاه حواء، وليست حواء فقط؛ بل 

كل إمرأة على وجه الخليقة .
   لذلك نوجه الشكر لدعم الفاتيكان و األزهر الشريف 
وإمامه األكبر الدكتور أحمد الطيب، لحقوق المرأة و 
هى التى أثبتت نجاحها في تولي المسؤوليات والمساهمة 
في دعم مسيرة التطوير وتنمية المجتمعات، ال سيما في 
ظل التحديات الراهنة التي تقوم فيها بدور محوري في 
الحفاظ على كيان األسرة والمجتمع ، بما تقدمه المرأة 

في دعم عجلة اإلنتاج وحفظ األمن واالستقرار.

 قرارات وقائية تنعكس سلبا عىل اإلدارات 

بقلم: سليم خليل
صـــدق

 أو لا تصـــدق...
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5 أسباب تدفعك لشراء الموز باستمرار

5 أطعمة يجب تناولها طازجة للحصول على فوائدها

زالة المكياج بدون استخدام مزيل المكياج طرق طبيعية ل�إ

4 مكونات طبيعية لغسل الشعر 
بدل�ً من الشامبو.. 

5 طرق لتنظيف الأسنان بعد تناول القهوة

أسبوع الهوت كوتور لصيف 2023 ينطلق 
بزخم تحت شعار تمكين المرأة

سجل   
أسبوع باريس 

كوتور  للهوت 
انطالقة زاخمة، ففي العادة 

التالية، وقد اختلفت  المهمة في األيام  الدور  لتتعاقب  يتم االنطالق بخجل 
 Dior االستراتيجية وتراتبية األسماء في هذا الموسم لنرى دوراً مثل ديور
وجورج حبيقة وربيع كيروز يتصدرون اليوم األول الى جانب سكياباريلي 

Schiaparelli الذي حافظ على مكانته في اليوم األول ككل موسم.
القوية  المرأة  الى  الواثقة من نفسها ومن قدراتها،  الممتلئة  المرأة  إلى 
التكيف والتطور انطلقت عروض الدور العريقة ضمن  التي تتقن أصول 
باإلبداعات في عاصمة  الحافلة  الراقية  للموضة  باريس  روزنامة أسبوع 

الموضة باريس.
العريقة منذ انطالقة أسبوع الهوت كوتور في إيصال  الدور  رغبت 
بنفسها وإيمانها بقدراتها كما في  ثقتها  لتحافظ على  للمرأة  رسالة دعم 
العرض فساتين  Rahul Mishra. ساد  المصمم راوول ميشر  عرض 
الملون مستوحياً  بالخرز  التطريز والترصيع  مطرزة راقية يغلب عليها 
Cosmo. وقد اخترنا لك  الجديدة  المجرات والكواكب مجموعته  من 
الفستان المطرز بأحجار ملونة، مع سترة طويلة مطرزة باألحجار السوداء 
المرأة  منه بجمال  إيماناً  المصمم جورج حبيقة  والفضية.وبدوره أشرك 
 Amani على اختالف مقاييسها الجسدية العارضة التونسية أماني أسيبي
Esseibi تحت شعار Small Talk حيث تحدثت في الحملة اإلعالنية عن 
التي واجهتها لتشق طريقها كعارضة أزياء ممتلئة،  معاناتها والتحديات 

لتكسر بذلك صورة المرأة النمطية.
حرصت الدور على تضمين عروضها الراقية ليس فقط الفساتين المطرزة 
الخامات براقة ومتموجة وتزدان  البراقة حيث  الغيبور، بل  والمنفذة من 
بألوان حيوية، تبدأ باألزرق لتنتهي باألصفر مع اختالف تدريجات هذين 
اللونين اللذين سيطرا على العروض التي شهدها اليوم األول. ومن األقمشة 
القماش الفضي  لفتنا جمبسوت من ديور Dior من  الالمعة التي شهدناها 

ومنسق مع قماش محبوك رصاصي يزدان بعقدة من الساتان األسود.
يتألف من توب مرصعة  رائعاً  لفتنا زياً  الميتاليكية  الموجة  ومن هواة 
باليد بخيوط فضية مع قصة Peplum عند الخصر، ومنسقة مع سروال 

كالسيكي من الكريب يتسم بقصة واسعة بخصر عال.
الخياطة  الكوتور وعالم  المصمم جورج حبيقة رسالة قوية لدعم  أرسل 

بأنامل  العريقة ومشاغلها  التي ترسم في محترفاتها  الراقية، 
حرفيين مستقبل الكوتور الذي تتوارثه األجيال الشابة من األجيال القديمة 
اليونيسيف جيسيكا  المؤثرة وسفيرة  ولذا حرص المصمم على إشراك 
قهواتي ووالدتها في عرضه لصيف 2023، محاوالً بذلك أن ينقل الشعلة 

من جيل الى آخر تماماً كما ختم المصمم مع ابنه جاد عرضه الرائع.
المطرز  الميتاليكي  القماش  وقد اخترنا لك فستاناً من جورج حبيقة من 
التي  فيه اإلعالمية دياال مكي  تألقت  الفضية، والذي  بالباييت واألحجار 
شاركت في العرض تحت شعار Small Talk الذي أطلقه المصمم، والذي 
تحدثت فيه عن ازدياد ثقتها بنفسها بعد عشر سنوات من العمل في معترك 

الموضة واإلعالم.
باليد من قبل  Schiaparelli مجسم مشغول  استخدمت دار سكياباريلي 

حرفيي 
أسد  لرأس  الفرو االصطناعي،  وأرفقت رسالة الدار  ونفذته من 

يتم استغالل أي حيوان او  لم  وأنه  الفرو ليس طبيعياً  فيها أن  أوضحت 
قتله بهدف ابتكار أزياء مهما بلغت درجة إتقانها لذلك، ونشرت الدار قبل 
الذي زين  المجسم  تنفيذ  لتقنية  فيديو وصوراً  انستغرامها  العرض على 
النجمة كايلي جينير ترتديه وهي في  العرض، وظهرت  بعض فساتين 

الصفوف األمامية.
بالمخمل على شكل سترات أو سراويل وفساتين   Dior استعانت ديور 
حتى بياقة مقفولة، أو بياقة قارب وتتميز بقصة انسيابية مستقيمة وباللون 

األخضر العشبي لترمز الى الشباب والتجدّد.

اللذيذة سهلة المضغ لدى  الفواكه    يعتبر الموز من 
العمرية، كما يعد مصدًرا جيدًا للحصول على  الفئات  جميع 

الفيتامينات والمعادن المختلفة الالزمة لصحة الجسم.
1- مفيد لصحة الجلد

يعد المنجنيز الموجود في الموز مفيد للبشرة، حيث توفر 
الحجم حوالي 13% من احتياجات  ثمرة واحدة متوسطة 
الجسم اليومية من المنجنيز، الذي يساعد الجسم على إنتاج 
البشرة والخاليا األخرى من أضرار  الكوالجين، ويحمي 

الجذور الحرة.
2- مفيد لصحة القلب وضغط الدم

توفر ثمرة موز متوسطة الحجم حوالي 400-320 
ملليجرام من البوتاسيوم، وبالتالي يمنح الجسم حوالي %10 
الذي يساهم  البوتاسيوم،  اليومية من  الجسم  من احتياجات 
في الحفاظ على صحة القلب وضغط الدم. من جانب آخر، 
قليلة من الصوديوم، وبالتالي  الموز على نسبة  يحتوي 

تساهم قلة الصوديوم وارتفاع نسبة البوتاسيوم في الموز على 
التحكم في ارتفاع ضغط الدم.

3- تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد الموز على تعزيز عملية الهضم والتغلب على 
المعدة  مشكالت الجهاز الهضمي، مثل اإلمساك وقرحة 

الحجم حوالي  والحموضة، حيث توفر ثمرة موز متوسطة 
10-12% من احتياجات الجسم اليومية من األلياف.

تلعب األلياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان دوًرا مهًما 

الجهاز الهضمي، كما تعمل على  الحفاظ على صحة  في 
التحكم في مستوى السكر في الدم والتخلص من المواد الدهنية 

مثل الكوليسترول.
تعمل األلياف غير القابلة للذوبان على تسهيل إخراج البراز 
وتعزيز حركة األمعاء بانتظام والحفاظ على صحة األمعاء 

من البكتيريا الضارة.
4- تعزيز فقدان الوزن

الناضج منه، على نشا مقاوم ال  الموز، وخاصة  يحتوي 
يتم هضمه في األمعاء الدقيقة، ويمكنه المرور إلى األمعاء 
الغليظة، ومن ثم يساعد على التحكم في الوزن بشكل أفضل 

من خالل الشعور باالمتالء والشبع ألطول فترة ممكنة.
5- الحصول على الطاقة

يوفر الموز الطاقة الالزمة للجسم مع قلة الدهون 
والكوليسترول، حيث يحتوي على 3 أنواع من السكريات 

الطبيعية، وهم: سكروز وسكر الفواكه والجلوكوز.
الموز مثاليًا، خاصة لألطفال والرياضيين، ويفضل  يعتبر 
تناوله على وجبة اإلفطار أو كوجبة خفيفة في منتصف النهار 

أو قبل وبعد الرياضة.

الجميع يعلم أنه يجب إزالة المكياج عن الوجه حتى    
يتنفس الجلد، وال يجب النوم والمكياج على البشرة، حتى 
إذا جاءت الفتاة لوقت متأخر من الليل، أو العودة من حفلة 
ما، فإن خطوة إزالة المكياج هي من أهم الخطوات للعناية 
بالبشرة، وال يجب تركها مهما حدث، ويعتبر أصعب أنواع 

المكياج الذى يتم إزالته بصعوبة هو مكياج العيون 
وأحمر الشفاه السائل.

وقد تتفاجأ الفتاة أن مزيل المكياج قد نفد عندها، فال 
داعى للقلق، فيمكن استخدام منتجات عادية متوفرة في 
كل منزل لتنظيف البشرة بكل سهولة، إلزالة المكياج، 
.”timesofindia”بدون مزيل المكياج، وفقاً لموقع

زيت جوز الهند أو زيت الزيتون:
يمكن عند محاولة مسح المكياج من الوجه، استخدام 
زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، إلزالة مكياج 
العين، ويجب استخدامه باعتدال، يمكن وضع 
قطرات على قطعة قطن ومسح العينين برفق وتجربة نفس 

الشئ على الشفاه إلزالة المكياج أيضاً.
تجربة الفازلين:

يوجد طريقة آخرى وهى إزالة المكياج عن طريق الفازلين، 

فهو يساعد على إذابة المكياج من على الوجه، وهو آمن 
لألستخدام حول منطقة العين ويرطبها في نفس الوقت.

وضع مرطب:
إذا لم يكن في المنزل زيت أو حتى فازلين، يمكن استخدام 
كريم عادى إلزالة المكياج، مثل الزيت، ويجب استخدام 
الكريم بشكل معتدل لتجنب أي تهيج للعين، ولهذا يجب 

استخدامه بحرص دون أكثار منه.
تجربة زيت األطفال:

يمكن إلزالة المكياج استخدام زيت األطفال، عن طريق 
وضع قطرات بسيطة منه على كرة قطنية أو منشفة ومسح 

المكياج بها من على الوجه إلزالة أي مكياج موجود.
ويجب بعد إزالة المكياج سواء باستخدام الزيت أو الكريم 
أو الفازلين، من المهم غسل الوجه باستخدام منظف لطيف 
على البشرة، بشكل صحيح، مع اتباع روتين العناية بالبشرة.

  ينصح خبراء التغذية بالحرص على تناول أطعمة معينة 
في صورتها الطازجة، للحصول على فوائدها، ألن طهيها 

يدمر العناصر الغذائية التي تحتوي عليها.
1- البصل

عندما يؤكل البصل نيئًا يكون مفيدًا للغاية لصحة الجسم، ألنه 
مليء بالعناصر الغذائية ومضادات األكسدة المفيدة للكبد.

كما أن األليسين، المسؤول عن رائحة البصل، يساعد في 
تقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب، ويساهم في خفض 
ضغط الدم، فضاًل عن منع تراكم الصفائح الدموية، إلى 
جانب خصائص البصل المضادة لاللتهابات والبكتيريا، 

ومساعدته على تعزيز كثافة العظام.
2- البروكلي

ال يحتوي البروكلي على فيتامين C والكالسيوم والبوتاسيوم 
والبروتين فحسب، بل يحتوي أيًضا على مادة السلفورافان، 
وهو مركب يعمل على محاربة الخاليا السرطانية، وخفض 
ضغط الدم، وتحسين صحة القلب، وتوفير مضادات األكسدة 

التي تساعد في مكافحة الشيخوخة والمناعة.
3- البنجر

يمتلئ البنجر بالعناصر الغذائية الصحية، مثل 
الفيتامينات األساسية، والكالسيوم، والحديد، 

والبوتاسيوم، والبروتين.
ويحتوي البنجر أيًضا على مستويات عالية من 
األلياف وحمض الفوليك، وجميعها عناصر غذائية 

مفيدة لتحسين الحالة الصحية للجسم بشكل عام.
4- الطماطم

على الرغم من أن الطماطم تستخدم بشكل أساسي في 
إعداد الصلصات وغيرها من األطعمة المطبوخة، 

إال أن العناصر الغذائية والمركبات الموجودة فيها يمكن أن 
تساعد على تحسين صحة الجسم عندما تؤكل نيئة.

وتحتوي الطماطم على الليكوبين ومضادات األكسدة 
األخرى، وبالتالي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، 
وتعزيز فقدان الوزن الزائد، وتقليل االلتهابات، وتقوية 

المناعة، فضاًل عن تحسين صحة الجلد.
5- المكسرات

تحميص المكسرات وخلطها بالملح والتوابل األخرى 
القيمة الغذائية لها، ويؤدي إلى فقدان الحديد  غالبًا ما يقلل 
والمغنيسيوم، كما أن الزيت المستخدم في عملية التحميص 

يضيف سعرات حرارية ودهون إضافية للمسكرات.

أسباب ظهور تجاعيد اليدين المبكرة وطرق الوقاية منها
اليدين  النساء من ظهور تجاعيد  الكثيرات من    تعاني 
لها  المبكرة، وذلك بسبب عدة عوامل طبيعية قد نتعرض 
التأثر أو معرفة حجم  بعاداتنا دون الحرص على عدم  يومياً 
الضرر، كما تتأثر بشرة اليدين أيضاً بالعوامل المناخيّة، ومنها 
فإليك  الجاف،  للشمس والهواء  المباشر والمتكرر  التعّرض 
أسباب ظهور تجاعيد اليدين المبكرة وطرق عالجها لمظهر 

أكثر جماالً وجاذبية.
الحياة،  بأسلوب  بين ما له عالقة  اليدين  تتعدد أسباب تجعد 
والوراثة، والمرض، ومنه ننبهك إلى أن اإلفراط في استخدام 
الجلد وزيادة جفافه، وبالتالي ظهور  إلى ترهل  المياه يؤدي 
أبرز  يُعد من  العمر، فهو  التقدم في  إلى  التجاعيد، باإلضافة 
أقل  الجلد  العمر يصبح  التقدّم في  اليدين، فمع  أسباب تجعُّد 
الطبيعية، والذي بدوره  الزيوت  مرونة، حيث يقل تصنيع 
يتسبب في حدوث جفاف في البشرة، وبالتالي تكون التجاعيد، 
إضافة إلى ذلك يتسبب التقلص في طبقة الدهون تحت الجلد 
التجاعيد أكثر وضوحاً، كما أن  الجلد، مما يجعل  إلى تّرهل 
بيئية  الجلد، ووجود عوامل  تناول بعض األدوية، وجفاف 
جميعها تُعد أيضاً من أسباب تجعد اليدين، كما يُعد التعّرض 
التجاعيد في عمر  البنفسجية أحد أسباب ظهور  لألشعة فوق 
لتلك األشعة من عمر شيخوخة  التعّرض  يُسّرع  إذ  ُمبكر؛ 
البنفسجية تحطم األنسجة  الجلد، وذلك ألن األشعة فوق 

الموجودة في  الضامة، والكوالجين، واأللياف 
طبقة األدمة، األمر الذي يُفقد الجلد قوته ومرونته، 

مما يتسبب في ظهور التجاعيد ُمبكراً.
عادات تقي يديك من التجاعيد

التجاعيد في  البشر ُمعّرضون لحدوث  جميع 
التي يمكن  النصائح  اليدين، ولكن يوجد بعض 
اتباعها،  أو تمنعه في حال  تقلل من حدوثها  أن 
بعد غسلهما،  يديِك جيداً  تأكدي من تجفيف  أوالً 
واحرصي على ترطيبهما عدة مرات يوميا، 
القيام  المطاطيّة عند  القفازات  وال تهملي ارتداء 
باألعمال المنزليّة، وطبّقي كريم حماية من الشمس 
على اليدين عند الخروج من المنزل، حيث ينصح 
التي  أطباء الجلدية باستخدام وقايات الشمس 
تحتوي على عامل وقاية 30 أو أعلى بشكل 

يومي، ونذّكرك بأنه يمنع تناول الفواكه والخضراوات ظهور 
التجاعيد، بعكس تناول السكريات والكربوهيدرات التي تسّرع 
اليدين بشكل مستمر،  التجاعيد، وننصحك بغسل  من تكون 
الجلد، مما  يُهيج  التعرق  المفرط، ألن  التعرق  وخاصة عند 
يتسبب في تدميره مع مرور الوقت، مع تقشير البشرة المستمر 

للتخلص من الجلد الميت.
خلطات طبيعية تكافح تجاعيد اليدين

التحضير فعاليتها في  المنزلية سهلة  الخلطات  أثبتت بعض 
العناية ببشرة اليدين وحمايتها من ظهور التجاعيد، منها نقيع 
البابونج، الذي يُستعمل لعشرين دقيقة مرتين في األسبوع، أو 
زيت الخروع أو زيت الزيتون؛ لتدلكي به بشرة يديك ببضع 
قطرات قبل النوم، مع غسلها صباحاً، كما أن استخدام فيتامين 
E، سواء بتناول المكمالت عن طريق الفم أو استخدام زيت 
الجلد مباشرة، يساعد في محاربة  E ودهنه على  فيتامين 

التجاعيد والتقليل من ظهورها.

  كل فتاة تريد أن تهتم بشعرها، مما يجعلها تستخدم أشياء 
عديدة للعناية بالشعر، وأهم تلك األشياء هو استخدام الشامبو، 
ولكن بعض الفتيات عند استخدامه فى غسل الشعر تجد أن 
خصالت الشعر أصبحت جافة عكس المراد منه. واستخدام 
الشامبو بشكل متكرر يجعل الشعر جاف، ألنه يزيل على المدى 
الطويل المواد الكيميائية الموجودة فيه ، ولهذا يجب االتجاه 

للمنظفات الطبيعية بدالَ من الشامبو.
1 – خل التفاح

خل التفاح له العديد من الفوائد الكبيرة والصحية، ويحتوى على 
جراثيم مفيدة للجسم، والخل به خصائص مضادة لألكسدة، وخل 
التفاح ينظف الشعر بسهولة، وإذا كان الشعر به قشرة على فروة 

الرأس، يمكن التخلص منه.
عن طريق، خلط خل التفاح مع كمية من الماء الدافئ، ثم يوضع 

على فروة الرأس، ويجب تركه على فروة 
الرأس لمدة خمس دقائق ثم يشطف بعد 

ذلك بالماء.
2 – عصير الليمون

الليمون متوفر فى كل مطبخ، مما يسهل استخدامه، وعصير 
الليمون حمضى، ويخلص الشعر من القشور التى به، مع 
جعل الشعر المع وصحى، ويزيل أى زيوت فى الشعر غير 

مرغوب فيها.
ويمكن استخدامه عن طريق تخفيف عصير الليمون بالماء 
الدافئ، ويترك على الشعر لمدة حوالى من 5 دقائق إلى 10 

دقائق، ثم يشطف بالماء للحصول على نتيجة رائعة.
3 – الصبار

يعتبر الصبار غنى بالفيتامينات والمعادن واألحماض األمينية، 

وله تأثير مهدئ على الجلد، ويرطب الشعر، مما يزيل 
الزيت الزائد من على الشعر، وله خصائص مضادة للبكتيريا 
والفطريات، ويجعل الشعر صحى والمع. عن طريق فرك 
الصبار بالشعر ويترك على الشعر حوالى 5 دقائق، للحصول 

على نتيجة رائعة.
4 – أوراق الكركدية والزهور

أوراق الكركدية مصدر غنى للصمغ، وهو مادة لزجة، ويساعد 
على نظافة الشعر،ولهذا يجب تحويله إلى مسحوق. ثم غسل 
الشعر به بعد طحنه. عن طريق خلطه بكمية من الماء وتكوين 
عجينة، وتدلك الشعر بها، وتترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل 

الشعر للحصول على نتيجة باهرة.

يرغب بعض األشخاص في تنظيف األسنان بعد شرب    
فيما بعد في  قد تتسبب  التي  البقع  القهوة حيث تظهر بعض 
للبعض  قد تكون مزعجة  أنها جماليًا  اصفرار األسنان، كما 

إضافًة إلى رائحة القهوة التي تصبح في الفم.
1-إضافة الحليب

يمكن  لكن  داكن بصورة طبيعية،  بني  لون  القهوة  تترك 
الكافيين  تقليل كمية  الدائم عن طريق  التأثير  الوقاية من 
بإضافة الحليب أو الكريم لتفتيح لون القهوة، يؤدي استخدام 
الحمضية  البقع  إلى تخفيف خصائص  الحليب  القليل من 
أيًضا  يمكن  األسنان،  تأثيًرا على  أقل  يجعلها  ما  القهوة،  في 
منتجات  تعاني من حساسية  إذا كنت  الشوفان  إضافة حليب 

األلبان.
2- غسل األسنان بعد 30 دقيقة

قد أن تكون حمضية،  القهوة  يعتقد بعض أطباء األسنان أن 
لكنك  المينا،  إلى تكسير  الفور يمكن أن يؤدي  وغسلها على 
تريد إعطاء اللعاب بعض الوقت لحماية أسنانك وتغطيتها من 
لذا يوصي أطباء األسنان بغسل أسنانك  الحمضي،  الهجوم 
القهوة، ويمكن أن يساعد  بالفرشاة بعد 30 دقيقة من شرب 

التنظيف بالفرشاة الحقًا في إزالة أي بقع داكنة.
3- شرب الماء

قد يساعد شرب كوب من الماء بعد االنتهاء من شرب القهوة 
في تنظيف األسنان والفم، هذا يمنح األسنان شطفًا سريعًا 

لمدة 30 دقيقة  بالفرشاة، بعد االنتظار  قبل تنظيف األسنان 
بعد القهوة.

4- استخدام الخيط يوميًا
يمكن أن يمنع تنظيف األسنان بخيط األسنان الطعام والشراب 
من البقع عن طريق إزالة أي ترسبات متراكمة بين األسنان، 

هذا يزيل المناطق المحتملة لتلطيخ القهوة.
5- تنظيف األسنان

بالطريقة الصحيحة، مثل استخدام  يساعد تنظيف األسنان 
الفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين في كل مرة باستخدام 
معجون أسنان الذي يحتوي على الفلورايد، فضاًل عن استخدام 

غسول األسنان المفلور.
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التي رفعتها  القضائية  الدعوى  نالت    
الفنان رشوان توفيق على والدها  ابنة 
السادس من  بمدينة  بيع فيال  ببطالن عقد 
أكتوبر، اهتماما إعالميا واسعا، ونال 
معها الفنان الكبير تعاطف الماليين بسبب 

الموقف الصعب الذي تعرض له.
الثالثاء حكم المحكمة برفض  وصدر 
القدير  الفنان  القضاء  الدعوى، لينصف 
ابنته األخرى،  اإلعالمية هبة  ، وعلقت 
رشوان، على الحكم قائلة: »كل ممتلكات 
والدي الحاج رشوان موزعة على األبناء 
واألحفاد ولكنهم يتعاملون وكأنها مازالت 
ملكه، ووالدي  ال يمتلك أى شىء إال 

رقم هاتفه«.
وأضافت خالل مداخلة هاتفية ببرنامج 
المذاع على فضائية  »مصر جديدة«، 

الحاج رشوان توفيق   الثالثاء: »والدي   »etc  «
المسؤولة  لم يكن يحمل األموال ووالدتي كانت 
بشكل كلي، وكان والدي يعطيها كل المال ويكتفي 

بمصروفه فقط، وكانت والدتي من تشتري 
المالبس، وكل ما نملكة من مال بفضل هللا  لنا 

ووالدي فقط وليس مال أحد«.
آية تسلم عقلها لمجموعة من  وتابعت: »أختي 

األشخاص الُمحيطين بها، وتريد كتب كل 
ممتلكاتها البنها فى حياتها، والحاج رشوان توفيق 
يرفض ذلك ، ولو أنه طلب الفيال او اى ممتلكات 

منى سأعطيها له بدون تردد«.

الفنانة ميمي جمال، تصوير    تواصل 
مشاهدها ضمن أحداث مسلسل »عالقة 
الفنان ياسر جالل،  مشروعة«، بطولة 
الرمضاني  السباق  والمقرر عرضه ضمن 

المقبل.
الفنانة ميمي جمال، تجسد خالل أحداث 

المسلسل دور حماة البطل ياسر جالل.
إنتاج  ومسلسل »عالقة مشروعة«، من 
شركتا »Forever Drama مها سليم« 
و »media Hub محمد السعدى« ، 
وهو بطولة  ياسر جالل ومى عمر وداليا 
مصطفى ومراد مكرم وتأليف سماح 
الحريرى وإخراج خالد مرعى، والمقرر 
عرضه فى 15 حلقة خالل شهر رمضان 

العمل فى  المقبل 2023، وتدور أحداث 
إطار اجتماع.

ميمي  الفنانة  أعمال  أخر  أن  ويذكر 
جمال، مشاركتها في مسلسل »إيجار 
قديم«، بطولة شريف منير، فيدرا، محمد 
الشرنوبي، صالح عبدهللا، ميمي جمال، 
هشام إسماعيل، حازم سمير، رحمة حسن، 
إلهام وجدي، بسمة داود، وأسامة عبد 
الدالي وإخراج طارق  هللا وتأليف عمرو 
رفعت، إنتاج كريم أبو ذكرى، ويقدم العمل 
بإلقاء الضوء على قضايا  دراما اجتماعية 
إنسانية تحدث  اجتماعية من خالل حكايات 
في عمارة سكنية يسكنها أبطال العمل بنظام 

اإليجار القديم.

  أبدى معجبو النجمة إميليا كالرك 
استغرابهم بشكل طريف من تعبيرات وجهها 
وقالوا إن لديها »الحاجبين األكثر جدية 
في هوليوود« بعد مشاهدة مقابلة إعالمية 

حديثة لها.
إميليا كالرك  الممثلة  وظهرت على وجه 
للغاية  الطريفة  التعبيرات  36 عاًما، بعض 
Variety في مهرجان  الدردشة مع  أثناء 

Sundance السينمائي 2023.
تعليقات  ظهرت  المقابلة  نشر  وفور 
إذ قال أحدهم عبر  وتغريدات من محبيها 
فيما   ، تويتر: »لحاجبيها حياة خاصة بهم« 
قال أخر: »أنا هنا فقط من أجل محتوى 
الحاجب الجيد«، فيما قال تعليق ثالث: »ال بد 
أنه كان من الصعب حقًا التحكم في حاجبيها 

.»GoT في
 Game Of وخالل الحوار ، قالت نجمة

Thrones السابقة للمجلة إنها ال تشاهد 
مسلسل House Of The Dragon مفسرة 
سبب ذلك بأنه أمر يشبه الذهاب إلى حفل 
مدرسي لكنك تكتشف أنه لصف دراسي آخر، 

هذا ليس عالمي، أنا أتجنب ذلك.
وتشارك إميليا كالرك حاليا في فعاليات 
المستقلة،  لألفالم  مهرجان صندانس 
The Pod Generation، وتدور  بفيلمها 
أحداثه حول راشيل »إميليا كالرك« وألفي 
»شيويتل إيجيوفور« زوجان من نيويورك، 
يعيشان في مستقبل قريب حيث  توفر 
التكنولوجيا حياة أكثر راحة من أي وقت 
التنفيذية  المديرة  مضى، وتتحمس راشيل 
في شركة تكنولوجيا، إلى أن تصبح أًما عن 
طريق األرحام االصطناعية، لكن زوجها 
عالم النبات الذي يحب الطبيعة يفضل الحمل 

الطبيعي.

  نشرت النجمة ياسمين رئيس على حسابها الرسمى 
بتويتر تعليقًا على فيلمها »أنا لحبيبى«، قائلة: »أستاذة 
سوسن بدر دايًما واقفالى فى قصص حبى كدة.. إذا كان 
مع شخصية ياسمين فى 60 دقيقة.. أو دلوقتى مع ليلى 

فى فيلم أنا لحبيبى«.
يذكر أن الفنانة ياسمين رئيس تعاونت مع الفنانة 
الكبيرة سوسن بدر فى مسلسل 60 دقيقة، والتى وقفت 

أمام عالقتها بزوجها.
ومن المقرر أن ينطلق فيلم أنا لحبيبى يوم 2 فبراير 
بدور العرض السينمائية، وتدور أحداثه حول قصة 
حب رومانسية تعيشها ليلى )ياسمين رئيس( ولكن 
الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه 

العالقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك فى بطولة 
الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن 
بدر، بيومى فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران 

وإخراج هادى الباجوري.
وقد عرض مؤخًرا فيلم خطة مازنجر للنجمة ياسمين 
رئيس فى دور العرض، وحضرت ياسمين العرض 
الخاص للفيلم فى المملكة العربية السعودية وحقق 
الفيلم ردود أفعال إيجابية، وشاركها فى بطولته النجوم 
حمدى المرغني، محمود حافظ، بيومى فؤاد، أوس 
أوس، سماء إبراهيم، مصطفى سعفان، الفيلم من 
تأليف محمد إسماعيل أمين ووليد خيرى وإخراج 

رامى رزق هللا.

قال هانى كمال، مؤلف ومخرج مسلسل    
»وبينا ميعاد«، إن الدراما االجتماعية مهمة جدا 
فى الوقت الحالى، مضيفا: »المسلسل عرض 
فكرة تربية األطفال وحل مشاكلهم، والجمهور 
بيلمس ده، والشباب هيلتمس ده عشان ده شبهه«. 
وأضاف خالل مداخلة هاتفية مع اإلعالمى رامى 
رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى عبر قناة 
دى إم سى: »المشاهد ارتضى بالمسلسل نتيجة 
أنه من لحم ودم ومشاكل أسرية واقعية.. ورب 
األسرة بيفكر إزاى بيحل مشاكل أوالده في 
الحياة األسرية.. المسلسل شغال ولسة فيه أحداث 
كثيرة.. ومبسوط بتفاعل الجمهور مع المسلسل«.
وتابع هانى كمال: »نحتاج تفاصيل تربية األطفال 

أكثر فى الدراما الرمضانية، وبحاول أعمل ده خالل األعمال القادمة حتى نصل 
بجودة عالية، خصوصا فى العصر الحالى ومواكبة التكنولوجيا.. والمؤلف لديه 

مسئولية كبيرة فى تربية األطفال فى تسليط الضوء على هذا على الدراما«. 
»وبينا ميعاد« مسلسل درامي اجتماعي كوميدي، يستعرض تفاصيل الحياة 
ومشكالتها وأزمات تربية األبناء في الطبقة المتوسطة، من خالل البيوت وأماكن 
العمل والدراسة والمشاكل اليومية التي من الممكن مواجهتها بحلول عملية بسيطة.
ويدور العمل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن )صبري فواز( الذي توفيت 
زوجته وتركت له أربعة أوالد )على وطاهر ومراد ومصطفى( نشأوا على 
الديمقراطية، وعائلة نادية )شيرين رضا( التي طلقها زوجها تاركا لها أربع 

فتيات )أروى وهند وليلى ونيللي( نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات 
الخروج من تحت سيطرة األم لممارسة حياتهن العادية، لكن األم تراقب الجميع 

طوال الوقت.
»وبينا ميعاد« من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية، وسمارت ميديا 
للمنتج إبراهيم حمودة، واإلشراف على المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة يسري 

الفخراني. من تأليف وإخراج هاني كمال.
المسلسل من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء 
صادق، خالد أنور، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي والعديد من الوجوه 

الجديدة، من تأليف وإخراج هاني كمال.

الفنان أحمد عز، يحضر     
المخرج شريف  لفيلم جديد مع 
عرفة، يحمل عنوان »الكينج«، 
ومن المقرر بدء تصويره 
المقبلة، وذلك بعد  الفترة  خالل 
االنتهاء من كافة التفاصيل 
واختيار الفنانين المشاركين في 

بطولة العمل.
الفنان  يذكر أن أخر أعمال 
أحمد عز، مشاركته في بطولة 
للمؤلف  فيلم »كيرة والجن«، 
أحمد مراد، وإخراج مروان 
حامد، بطولة كريم عبدالعزيز، 
رجب،  سيد  صبرى،  هند 
أحمد مالك، على قاسم، محمد 
عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، 
تامر نبيل، على قاسم، هدى 

المفتى، محمد عبد العظيم.
وفيلم »كيرة والجن« مأخوذ 
عن رواية »1919«، تدور 
أحداثه فى حقبة مهمة فى تاريخ 
مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول 

المجتمع المصرى فى فترة االحتالل  العمل واقع 
ابان ثورة 1919، ويكشف عن قصص  اإلنجليزى 

حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد 
االحتالل االنجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 

.1924

  تم تكريم النجمين أحمد حلمي ومنى زكي 
ومنحهما جائزة صناع الترفيه الفخرية تقديًرا 
لمسيرتهما الفنية، وذلك بحفل توزيع جوائز 
Joy awards، وسلمهما الجائزة المستشار 

تركي آل الشيخ.
وأشادت منى زكي بموهبة زوجها الفنان 
أحمد حلمي، في لقاء على هامش الحفل، 
وعبرت عن فخرها به لكونه فنان متعدد 
المواهب فهو يجيد الرسم والكتابة إلى جانب 
التمثيل، وأكدت أنها تتعلم من اختالفه وحبه 

لشغله واجتهاده فيه.
أحمد حلمي تأثر بكالم زوجته عنه، وأكد أنها 
دائما تدعمه في عمله، وأن دعمها له أكبر من 
دعمه هو لها، وأنها ال تجامله في رأيها في 

شغله حتى يطور من نفسه.
وأضاف مازحا: »أنا بس علشان جوزها 
فهي متوصية بيا شوية بس هي بدأت التمثيل 
من قبلي وهي اللي بتدعمني«، لتقاطعه منى 
وتأكد أنها ال تجامله، وقالت: »أل وهللا دي 

مواهبه فعال«.

  أعرب الفنان أحمد عبدالعزيز، 
عن سعادته لعودته للمسرح من 
القومى  جديد، وخاصة المسرح 
والذى شهد وقوف العديد من 
عظماء الفن المصرى عليه، مشيًرا 
انتعاشة  الحالى يشهد  العام  إلى أن 
مسرحية قوية وخاصة بعودة كبار 

النجوم وتقديم أعمال جديدة عليه.
أنه  »عبدالعزيز«،  وأوضح 
يجسد خالل العرض شخصية 
»الحالج«، وهو رجل فيلسوف 
ومتصوفـ، وسبق أن أخرج قصته 
السبعينيات،  فى عمل مسرحى فى 
الكاتب عبد الرحيم  الفتَا إلى أن 
يناسب  كمال، قدمه بشكل معاصر 
األحداث الحالية وبرؤية جديدة 
وعما سيحدث إذا ظهر الحالج فى 

عام 2023.
المسرحية من بطولة رانيا فريد 
شوقي، أحمد عبدالعزيز، محمد 
اَدم، داليا أشرف، محمد  صالح 
الرحيم  تأليف عبد  االحمدى، من 

كمال، وإخراج أحمد شوقي.

  تجسد الفنانة نور اللبنانية، خالل أحداث 
فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان »بيت 
الروبي«، دور طبيبة أمراض نساء ومتزوجه 
من الفنان كريم عبدالعزيز ولكنها تعاني من 
عدم الخلفه وهو األمر الذي يجعلها تلجأ 
لسرقة أحدى األطفال أثناء الوالدة ويعرضها 

هذا للكثير من المشاكل في العمل.
والفيلم بطولة كريم عبدالعزيز، نور اللبنانية، 
كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، دنيا 
سمير غانم، ومن تأليف محمد الدباح وريم 
القماش، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج 

سينرجي. 
والجدير بالذكر أن فيلم »بيت الروبي«، 
لم يكن أول تعاون بين بيتر ميمي وكريم 
عبدالعزيز، إذ كان آخر تعاون بينهما مسلسل 
»االختيار«، الذي حقق نجاحا كبيرا، ونال 
النقاد والجمهور، وضم عددا كبيرا  إشادات 
من نجوم الفن؛ أبرزهم: أحمد السقا، أحمد 
عز، ياسر جالل، محمد رياض، إيمان 
العاصي، خالد الصاوي، صبري فواز، 
محمود البزاوي، وغيرهم من تأليف هاني 

سرحان. 

نور اللبنانية تسرق طفل في 
»بيت الروبي«  

عن  الضوء  يسلط  المسلسل  ميعاد«:  »وبينا  مخرج 
الجمهور تفاعل  من  ومبسوط  الأسرية  المشاكل 

»الحاجبين الأكثر جدية«.. معجبو إميليا 
كلارك يسخرون من تعبيرات وجهها

ياسمين رئيس: سوسن بدر دايما واقفالى 
فى قصص حبى

وجها أحمد حلمي: متعدد  بعد تكريمهما.. منى زكي تشيد بموهبة ز
المواهب وبتعلم منه

أحمد عز  يستعد لفيلم »الكينج« مع 
شريف عرفة

للترشــيحات الكامـلة  القاـئمة   ..2023 الأوسـكار  جــوائز 

أحمد عبدالعزيز يكشف تفاصيل مشاركته فى 
مسرحية »صاحب الوردة«

أول تعليق لابنة رشوان توفيق بعد إنصاف القضاء لوالدها ضد شقيقتها

مشروعة« »علاقة  في  جلال  ياسر  حماة  جمال  ميمي 

450 972 1414  /  
514 961 0777

  أعلنت أكاديمية علوم وفنون السينما، الثالثاء، ترشيحاتها لجوائز األوسكار 
الخاصة بالدورة الـ75.

وتعلن األكاديمية أسماء الفائزين في هوليوود بلوس أنجلوس يوم 12 مارس/
آذار.

وفيما يلي قائمة األفالم والممثلين المرشحين في الفئات الرئيسية:
أفضل تصوير

- )أول كوايت أون ذا وسترن فرونت( »كل شيء هادئ على الجبهة الغربية«
- )أفاتار: ذا واي أوف ووتر( »أفاتار: طريق الماء«

- )ذي بانشيز أوف إنشيرين( »حوريات إنشيرين«
- )يفريثينج إيفريوير أول آت وانس( »كل شيء في كل مكان في وقت واحد«

- )ذا فابلمانز(   - )إلفيس(    - )تار(    - )توب جن: مافريك(
- )ريانجيل أوف سادنس( »مثلث الحزن«

- )وومين توكينج( »حديث نسائي«
أفضل ممثل

- أوستن بتلر - »إلفيس«  - كولين فاريل - )ذي بانشيز أوف إنشيرين( 
»حوريات إنشيرين«  - بريندان فريزر - )ذا وايل( »الحوت«

- بول ميسكال - )آفتر صن( »بعد الشمس«  - بيل ناي - )ليفينج( »معيشة«
أفضل ممثلة

- كيت بالنشيت- )تار(    - آنا دي أرماس - )بلوند( »شقراء«
- أندريا ريسبورو - )تو ليزلي( »إلى ليزلي« 

- ميشيل ويليامز - )ذي فابلمانز(

- ميشيل يوه - )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( »كل شيء في كل مكان 
في وقت واحد«

أفضل مخرج
- مارتن ماكدونا - )ذي بانشيز أوف إنشيرين( »حوريات إنشيرين«

- دانيال كوان ودانيال شاينرت - )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( »كل 
شيء في كل مكان في وقت واحد«

- ستيفن سبيلبرج - )ذا فابلمانز(  - تود فيلد - »تار«
- روبن أوستلوند - )تريانجل أوف سادنس( »مثلث الحزن«

أفضل ممثل مساعد
- بريندان جليسون - )ذي بانشيز أوف إنشيرين( »حوريات إنشيرين«

- بريان تيري هنري - )كوزواي(  - جود هيرش - )ذا فابلمانز(
- باري كيوجان - )ذي بانشيز أوف إنشيرين( »حوريات إنشيرين«

- كي هي كوان - )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( »كل شيء في كل مكان 
في وقت واحد«

أفضل ممثلة مساعدة
- أنجيال باسيت - )بالك بانثر-واكاندا فوريفر( »النمر األسود: واكاندا إلى 

األبد«  - هونج تشو - )ذا وايل( »الحوت«
- كيري كوندون - )ذي بانشيز أوف إنشيرين( »حوريات إنشيرين«

- جيمي لي كورتيس - )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( »كل شيء في كل 
مكان في وقت واحد«

- ستيفاني شو - )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( »كل شيء في كل مكان 

في وقت واحد«
أفضل سيناريو لنص ُكتب أصال للسينما

- )ذي بانشيز أوف إنشيرين( »حوريات إنشيرين« من تأليف مارتن ماكدونا
- )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( »كل شيء في كل مكان في وقت واحد« 

من تأليف دانيال كوان ودانيال شاينرت
- )ذا فابلمانز( من تأليف ستيفن سبيلبرج وتوني كوشنر

- )تار( من تأليف تود فيلد
- )تريانجل أوف سادنس( »مثلث الحزن« من تأليف روبن أوستلوند

أفضل سيناريو لنص مقتبس
- )أول كوايت أون ذا ويسترن فرونت( »كل شيء هادئ على الجبهة 

الغربية«، سيناريو إدوارد بيرجر وليزلي باترسون وإيان ستوكيل
- )جالس أونيون: آ نايفز أوت ميستري( سيناريو ريان جونسون

- )ليفينج( - »معيشة« سيناريو كازو إسيجرو
- »توب جن: مافريك« سيناريو إيهرين كروجر وإريك وارين سينجر 

وكريستوفر ماكوارى وقصة بيتر كريج وجوستين ماركس
- )وومين توكينج( »حديث نسائي« سيناريو سارة بولي

أفضل فيلم رسوم متحركة
- )بينوكيو( للمخرج جيليرمو ديل تورو

- )مارسيل ذي شل ويذ شوز أون( »مارسيل القوقعة التي ترتدي حذاء«
- )بوس إن بوتز: ذا الست ويش( »القط يرتدي حذاء: األمنية األخيرة«

- )ذا سي بيست( »وحش البحر« - )تيرنينج رد( »الباندا األحمر الكبير«

أفضل فيلم وثائقي
- )أول ذات برييثز( »كل ما يتنفس« لشوناك سين وأمان مان وتيدي ليفر

- )أول ذي بيوتي آند بلودشيد( »كل الجمال وسفك الدماء«، لورا بويتراس 
وهوارد جيرتلر وجون ليونز ونان جولدين ويوني جوليجوف

- )فاير أوف لوف( »نار الحب«، سارة دوسا شين بوريس وإينا فيشمان
- )أهاوس ميد أوف سبلنترز( »منزل مصنوع من الشظايا«، سايمون ليرينج 

ويلمونت ومونيكا هيلستروم
- )نافالني( دانيال روهر وأوديسا را وديان بيكر وميالني ميلر وشين بوريس

أفضل فيلم روائي أجنبي
- )أول كويت أون ذا ويسترن فرونت( »كل شيء هادئ على الجبهة الغربية«، 

ألمانيا  - )أرجنتينا، 1985(، األرجنتين  - )كلوز(، بلجيكا
- )إي.أو(، بولندا  - )ذا كوايت جيرل( »الفتاة الهادئة«، أيرلندا

أفضل موسيقى تصويرية
- )أول كوايت أون ذا ويسترن فرونت( »كل شيء هادئ على الجبهة 

الغربية«، فولكر بيرتلمان
- )بابليون( »بابل«، جاستن هورويتز

- )ذي بانشيز أوف إنشيرين( »حوريات إنشيرين«، كارتر بورويل
- )إيفريثينج إيفريوير أول آت وانس( »كل شيء في كل مكان في وقت واحد«، 

سون لوكس  - )ذا فابلمانز(، جون ويليامز
أفضل أغنية أصلية

- )أبلوز( »تصفيق« من فيلم )»تل إت اليك أوومان(، موسيقى وكلمات 

ديان وارين
- )هولد ماي هاند( )أمسك بيدي( من فيلم 
)توب جن: مافريك(، موسيقى وكلمات ليدي 

جاجا وبالدبوب
- )ليفت مي أب( »أرفعني« من فيلم )بالك 
بانثر-واكاندا فوريفر( »النمر األسود: 
واكاندا إلى األبد«، موسيقى تيمس وريهانا 
وراين كوجلر ولودفيج جورانسون وكلمات 

تيمس وراين كوجلر.
-)ناتو ناتو( من فيلم )آر.آر.آر(، موسيقى 

إم. إم. كيرافاني وكلمات شاندرابوز
- )ذيس إز أاليف( »هذه 
حياة« من فيلم )إيفريثينج 
إيفريوير أول آت وانس( 
»كل شيء في كل مكان 
في وقت واحد«، موسيقى 
رايان لوت وديفيد بيرن 

وميتسكي، كلمات 
ريان لوت وديفيد 

بيرن.
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الذين عانوا فوضى  الركاب  إلى  الاستماع  يريد  فانكوفر  مطار 
الأعياد في  السفر 

اليقين‘‘ ’’الكثير من عدم  فييها  الكندي  للاقتصاد  ’’مضطربة‘‘  سنة 

قامة

إ

إدموندستون في رأس قائمة لأفضل المدن الكندية للا

كندا تعلن تقديم 4 دبابات 
“ليوبارد 2” إلى أوكرانيا

4,50% إلى  نقطة  ربع  الأساسي  الفائدة  يرفع معدل  كندا  بنك 

   أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا آناند، الخميس، أن 
بالدها سترسل 4 دبابات “ليوبارد 2” األلمانية الصنع 
إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن كندا قد تقدم المزيد من دبابات 

“ليوبارد 2” بعد التشاور مع الحلفاء.
وأشارت إلى أن أوتاوا ستنشر عناصر من قواتها المسلحة 
لتدريب القوات األوكرانية على استخدام المعدات التي 

يتم التبرع بها لكييف.
ويأتي ذلك، بعد يوم من إعالن الرئيس األمريكي جو بايدن 
تقديم 31 دبابة أبرامز إلى أوكرانيا، وإعالن المستشار 
 ”2 “ليوبارد  دبابة   14 تقديم  شولتس  أوالف  األلمانية 
والسماح للحلفاء بتصدير مخزونهم من الدبابة األلمانية 

إلى كييف.

  حلّت إدموندستون في مقاطعة نيو/نوفو برونزويك 
األطلسية في المرتبة األولى في قائمة أفضل المدن الكندية 

لإلقامة.
 )Moving Waldo( ‘‘والترتيب لموقع ’’موفينغ والدو
الذي يعّد سنوياً قائمة بعشر مدن يختارها وفقاً لمعايير 
متعلقة بالسالمة العامة واإلسكان الميسور التكلفة وَتوفُّر 

المتنزهات والمرافق الترفيهية.
واستثمرت إدموندستون بكثرة في السنوات األخيرة لتحسين 
المرافق المذكورة، كما يقول عمدة المدينة إريك ماركي. 
بناء مركز جان  أُخرى،  أُمور  بين  العمدة، من  وذكر 
ديغل، وهو مدّرج الستقبال مباريات الهوكي على الجليد 
والعروض الفنية، ومركز الفنون ومرافق ترفيهية أُخرى.

’’كل ذلك يجعل األمر ممتعاً لشخص يبحث عن مجتمع 
أصغر قلياًل، مجتمع يمكننا أن نشعر فيه بمزيد من األمان، 
ولكن أيضاً مع القدرة على تحمل التكاليف. وهذا ما يجعلنا 
اليوم نرى إدموندستون على رأس هذه القائمة‘‘، أوضح 

العمدة في مقابلة إذاعية مع راديو كندا.
ولهذه األسباب يختار الكثير من الناس االستقرار في 
إدموندستون، وفقاً للعمدة. ويأتي هؤالء بشكل أساسي 
من أونتاريو، كبرى مقاطعات كندا بعدد السكان وحجم 

االقتصاد، ومن مقاطعات الغرب.

’’كانت سوق العقارات شديدة السخونة، إذا 
صّح التعبير، خالل العامْين الماضيْين‘‘، 

أضاف ماركي.
ويقول موقع ’’موفينغ والدو‘‘ إّن معّدل 
سعر المنزل في إدمونستون يبلغ 150.622 
دوالراً وإّن معّدل إيجار الشقة التي تضم 
غرفة نوم واحدة يبلغ 545 دوالراً شهرياً. 

وهذه مزايا للمدينة برأي عمدتها.
’’بالتأكيد هذا مثير لالهتمام، 150 ألف دوالر، إذا ما 
أجرينا مقارنة، مثاًل، على مستوى مقاطعة نوفو برونزويك 
حيث يزيد معّدل السعر عن 300 ألف دوالر‘‘، قال العمدة 
ماركي. وأعرب العمدة عن سروره ألّن عدداً متزايداً 
من الطالب الدوليين الذين يتخرجون في إدموندستون 

يستقرون فيها بشكل دائم.
’’إنها ظاهرة لم نكن نراها من قبل، وهذا ما يجعلنا، نوعاً 
ما، نعاني من ندرة معينة في الشقق السكنية‘‘، قال العمدة.

وأضاف العمدة أّن البلدية تعتزم أن تعلن قريباً عن خططها 
وحوافزها في مجال اإلسكان.

وفي 30 كانون الثاني )يناير( الحالي ستكشف البلدية أيضاً 
عن نتائج دراسة طلبتها لكي تعرف بشكل أفضل ما هي 

االحتياجات والفرص في مجال اإلسكان.

هناك الكثير من )الفرص( لألشخاص الذين يرغبون في 
القدوم إلى منطقتنا واالستقرار فيها.

نقال عن إريك ماركي، عمدة إدموندستون
وتتضمن أيضاً قائمة موقع ’’موفينغ والدو‘‘ لعام 2023 
مدينة في نوفا سكوشا، كبرى المقاطعات األطلسية من 
حيث عدد السكان، هي ترينتون، باإلضافة إلى أربع 
مدن في مقاطعة كيبيك هي ساغنيه وكيبيك العاصمة 
وليفي وثيتفورد ماينز، وثالث مدن في أونتاريو هي 
كاونتي، ومدينة هاي  وباري وويلينغتون  ديب ريفر 

ريفر في مقاطعة ألبرتا.
وإدموندستون التي احتلت المرتبة التاسعة في القائمة نفسها 
عام 2022 تفّوقت على كافة المدن اأُلخرى هذا العام.
 22 ضواحيها  مع  إدمونستون  سكان  عدد  ويتجاوز 
ألف نسمة. والفرنسية هي اللغة األم للغالبية الساحقة 

من السكان.

  قد تجد المسألة الشائكة لالستثمارات 
الفدرالية في قطاع الصحة حاًل في غضون 

أسبوعين.
ففي إشارة إلى أّن االتفاق قد يكون وشيكاً، 
أعلن رئيس الحكومة الفدرالية جوستان 
ترودو صباح اليوم أنه سيدعو رؤساء 
حكومات المقاطعات واألقاليم إلى لقاء 
)فبراير(  7 شباط  في  أوتاوا  في  معه 

لمناقشة هذه المسألة.
’’ستكون هذه فرصة لمشاركتهم خطتنا 
لدعم أنظمة الرعاية الصحية في كافة 
أنحاء البالد ولالستماع إلى أولوياتهم 
االستثمارية والبدء في العمل معاً، بشكل 
عملي، لضمان أن نكون شفافين حول 
كيفية استثمار هذه األموال‘‘، شرح ترودو 
في مؤتمر صحفي عقده في هاميلتون في 
مقاطعة أونتاريو في اليوم الثالث واألخير 

من خلوة لحكومته.
الثقة  الكنديين  األمر  هذا  وسيمنح 
الرعاية  على  ’’سيحصلون  أنهم  في 
الصحية العالية الجودة التي يستحقونها 
في السنوات المقبلة‘‘، أضاف رئيس 

الحكومة الليبرالية.
وُعلم األسبوع الماضي أّن اتفاقاً مدته 10 
سنوات بين الحكومة الفدرالية وحكومات 
المقاطعات مطروح على بساط البحث، 
وقد يكون حضور ترودو قمة بين أوتاوا 
والمقاطعات مؤشراً على أّن المحادثات 

جارية وستفضي إلى نتيجة.
ويشّكل تمويل قطاع الصحة 
نقطة خالف في العالقات بين 

أوتاوا والمقاطعات.
وتطالب المقاطعات منذ عدة 
الحكومة  تزيد  بأن  سنوات 
المالية  تحويالتها  الفدرالية 
تكاليف  من   35% لتغطية 
هذه  وتبلغ  الصحية.  الرعاية 
ويُقدَّر   ،22% حالياً  النسبة 
الفارق بـ28 مليار دوالر سنوياً.
قد  ترودو  حكومة  وكانت 
أظهرت في السنوات األخيرة 
انفتاحاً على زيادة تحويالتها 
الصحية إلى المقاطعات، حتى 
أنها أجرت بعض التحويالت 
ألغراض محددة. لكنها ذكرت 
مراراً أّن زيادة تغطيتها لتكاليف 

الرعاية الصحية في المقاطعات لن تتّم 
دون ’’شروط‘‘.

هذه  المقاطعات  رفضت  أن  وبعد 
المفردة، استبدلها ممثلو حكومة ترودو 
بـ’’األولويات المشتركة‘‘، وهي التأخير 
في العمليات الجراحية، والصحة النفسية، 
والوصول إلى خدمات صحة األسرة، 
والرعاية الطويلة األجل والمنزلية، وتبادل 

البيانات، والرعاية االفتراضية.
يُذكر أّن اجتماعاً لوزراء الصحة في 

الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات 
ُعقد في تشرين الثاني )نوفمبر( في فانكوفر 
انتهى بالفشل، إذ رفضت المقاطعات 
جديد  فدرالي  لتمويل  اتفاق  أّي  قبول 

مرفق بشروط.
لكن تّم إحراز تقّدم منذ عيد الميالد. فقد 
أعربت أونتاريو وكيبيك، على التوالي 
أكبر مقاطعتْين بعدد السكان، عن رغبتهما 
في تلبية بعض طلبات الحكومة الفدرالية، 

على األقل فيما يتعلق بتبادل البيانات.
وحّولت الحكومة الفدرالية 45,2 مليار 

دوالر إلى المقاطعات واألقاليم للرعاية 
الصحية في السنة المالية الحالية، 2022 - 
2023، وهي تتوقع زيادة هذه التحويالت 
إلى 49,4 مليار دوالر في السنة المالية 

.2024 - 2023
وبموجب االتفاق الحالي، تزداد التحويالت 
بنسبة %3 على األقل سنوياً، وبأكثر 
االقتصادي  النمو  تجاوز  إذا  ذلك  من 

هذه النسبة.
وتنفق المقاطعات، بشكل جماعي، أكثر 
من ثلث ميزانياتها على الرعاية الصحية.

  ستكون السنة المالية المقبلة ’’مضطربة‘‘ 
المالية  وزيرة  لنائب  وفقاً  لالقتصاد، 

الفدرالي، راندي بواسونو.
لكّن بواسونو أصّر على أنّه ال يزال لدى 
حكومة جوستان ترودو مجال للمناورة 
من أجل األولويات الرئيسية، بما في ذلك 
التوصل إلى اتفاق جديد مع المقاطعات 
بشأن التحويالت المالية الفدرالية للرعاية 

الصحية.
وكان بواسونو يرّد على أسئلة الصحفيين عند 
وصوله إلى اجتماع الحكومة الليبرالية في 
اليوم الثاني من خلوة من ثالثة أيام تعقدها 
في مدينة هاميلتون في مقاطعة أونتاريو قبل 

العودة البرلمانية األسبوع المقبل.
ومن المتوقع أن تقّدم وزيرة المالية كريستيا 
فريالند تحديثاً اقتصادياً للحكومة في وقت 

الحق.
أقّر  اليقين‘‘،  عدم  من  الكثير  ’’هناك 
بواسونو، ’’لذا، سنراقب ذلك في كل مرحلة 
من العملية بينما نستعّد للميزانية )2023(. 
ال يزال لدينا هامش ميزانية لنكون قادرين 
على القيام باألشياء التي علينا القيام بها، 

لكّن هامش الميزانية قد ضاق‘‘.
في  الحرب  أّن  إلى  بواسونو  وأشار 
أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم 
التي  المشاكل  ضمن  من  هي  المرتفع 
تتسبب لالقتصاد بعدم اليقين والضرر.
وكان تقرير مشترك صدر مؤخراً عن 
 )CCA / BCC( مجلس األعمال الكندي
 ،)Bennett Jones( جونز  وبينيت 
قد  كندية،  تجارية  وهي شركة محاماة 
في  المقدمة  الميزانية  توقعات  أّن  ذكر 
نيسان  في  األخيرة  الفدرالية  الميزانية 
االقتصادي  والتحديث  الفائت  )أبريل( 
في الخريف كانت ربما شديدة التفاؤل.
بنك  حاكم  كتبه  الذي  التقرير  ويخلص 
األسبق،  المركزي(  )المصرف  كندا 
المالية  السياسة  ديفيد دودج، ومستشار 
الليبرالي السابق، روبير أسالن، إلى أّن 
مجموعة  إلى  تستند  الحكومة  توقعات 
’’معقولة ولكن متفائلة‘‘ من االفتراضات 
االقتصادية وأسعار الفائدة، والتي تُعتَبر 

حظوظ َتحقُّقها ضعيفة.
ويحّذر المؤلفان من أّن هناك ’’احتمااًل 

كبيراً لحدوث ركود أكثر خطورة‘‘ هذا العام 
وأّن الوعود الليبرالية في كافة القطاعات 
ستكلف أكثر بكثير مما كان متوقعاً، سواًء 
بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية أو الدفاع 
الوطني أو تحسينات البنى التحتية أو في 

مجال مكافحة التغيرات المناخية.
حكومته  إّن  قال  المالية  وزيرة  نائب 

ستنظر في هذا التقرير وفي عدة تقارير 
توقعاتها االقتصادية  أُخرى عند وضع 

قبل الميزانية المقبلة.
الميزانية  واقع  أّن  بواسونو  ويعتقد 
سيكون في مكان ما بين أفضل وأسوأ 
السيناريوهات المعروضة في التحديث 

االقتصادي الخريف الماضي.

  دعا مطار فانكوفر الدولي )YVR( في غرب كندا 
جوية  رحالٍت  بإلغاء  تأثروا  الذين  المسافرين  جميع 
خالل فترة أعياد نهاية السنة الماضية جراء فوضى 
بهدف إطالع  أسمائهم  إلى تسجيل  الشتوية  العاصفة 

اآلخرين على تجربتهم.
التنفيذية  وفي بيان أصدرته االربعاء، قالت الرئيسة 
للمطار، تمارا فرومان، إّن سلطة المطار تود االستماع 
إلى ركاب سافروا من المطار في شهرْي كانون األول 
)ديسمبر( 2022 وكانون الثاني )يناير( 2023، وكذلك 
إلى أفراد الجمهور الذين تأثروا بتعطيل السفر خالل 

فترة األعياد.
وفي وقت سابق صّرح وزير النقل الفدرالي عمر الغبرا 
أّن الحكومة تخطط إلصالح قانون حقوق المسافرين 

الجويين استجابًة لشكاوى الركاب المتصلة بالمشاكل التي واجهتهم 
في السفر خالل عطلة الميالد ورأس السنة.

يُذكر أنه في األيام التي سبقت عيد الميالد وتلته، تسببت عاصفة 
شتوية بكارثة لقطاع السفر الجوي، إذ تقطعت السبل بأعداد 
كبيرة من الركاب جراء إلغاء شركات الطيران مئات الرحالت 

الجوية عبر أميركا الشمالية.
 Sunwing( ‘‘شركة الطيران السياحي ’’صن وينغ
Airlines(، وهي شركة كندية لديها عمالء كثر في 
فانكوفر، تركت عدداً ال يُحصى من الركاب في المكسيك 

عندما ألغت عدداً من رحالتها.
وقالت هذه الشركة الواقع مقرها الرئيسي في تورونتو 
إنها تلقت أكثر من 7.000 شكوى بسبب إلغائها أو 

تأخيرها رحالت خالل فترة األعياد األخيرة.
من جانبها، قالت سلطة مطار فانكوفر الدولي إنها تعتزم 
يتم جمعها خالل  التي  المسافرين،  تعليقات  مشاركة 
فترة المشاركة العامة، مع جميع المعنيين في مجتمع 
الطيران المدني، ومن ضمنهم الشركات والموّردون 

والموّظفون.
نعلم أّن الركاب يريدون تجربة فعالة عندما يسافرون، 
المختلفة  المنظمات  كافُة  وبفعالية  معاً  تعمل  بحيث 
المشاركة في مجال الطيران. نحتاج أيضاً إلى ضمان 
سماع صوت المسافر. نقال عن تمارا فرومان، الرئيسة 

التنفيذية لمطار فانكوفر الدولي
وبدأت مرحلة التسجيل األساسية يوم أمس )نافذة جديدة( 
وتستمّر لغاية 30 كانون الثاني )يناير( الجاري. وفي 
العامة  اإلستشارات  عملية  من  األولى  المرحلة  هذه 
سيكون بوسع المسافرين إعطاء تعليقاتهم بشأن نقاط 

االهتمام الرئيسية وطرق المشاركة.
ويبدأ الجزء الثاني من االستشارات العامة في 31 كانون 
الثاني )يناير( وينتهي في 21 شباط )فبراير(. وخالل 
لتقديم آرائهم  هذه المرحلة يدعو المطار المشاركين 

حول متطلبات االتصال والخدمة والدعم.
ويريد مطار فانكوفر الدولي من هذه العملية االستشارية 
أن يفهم ما عاناه الركاب الذين سافروا في كانون األول 

)ديسمبر( وكانون الثاني )يناير(.
وأضاف أّن التعليقات التي سيتلقاها خالل هذه العملية 
ستتم مشاركتها مع الجمهور في األشهر المقبلة إلى 

جانب التوصيات وبعد عملية مراجعة.

  توقف رئيس الوزراء الكندي، جاستن 
ترودو عند االوقات العصيبة التي يمّر 
بها الكندييون متوقفاً عند  االحتجاجات 
“الغاضبة” التي يجب أن تظل سلمية 

رغم كل تلك الصعوبات.
جاء حديث ترودو هذا بعد أن ظهر في  
لقطات على وسائل التواصل االجتماعي 
وسط مجموعة صغيرة ولكن صاخبة من 
المتظاهرين في Hamilton بأونتاريو.

والشرطة  األمن  حراس  ودفع 
إلى  الشتائم  توجيه  بعد  المتظاهرين 
ترودو، واصفين إياه بالطاغية، وطالبوا 

باستقالته.
وردا على سؤال بشأن االحتجاج صباح 
األربعاء قال ترودو : “من المهم حقا في 

ديمقراطيتنا أن يعبر المواطنون عن عدم موافقتهم أو استيائهم 
أو حتى غضبهم من الحكومات المختلفة.. هذا مهم حقا لكن في 
الوقت نفسه، ستضمن أجهزة ومؤسسات الشرطة أن تظل تلك 

االحتجاجات سلمية وملتزمة بالقانون”.
“حرية  للمواطنين  دائما”  “ستضمن  كندا  أن  ترودو  ذكر  و 

التعبير عن وجهات نظرهم”.
هذا ،وأصبحت المضايقات والتهديدات ضد الشخصيات العامة 

مشكلة متنامية في جميع أنحاء كندا في الفترة األخيرة.
حيث حذر وزير السالمة العامة، ماركو مينديسينو، خالل الصيف 

من أن تكرار المضايقات المتزايدة ضد الشخصيات العامة الكندية 
يشكل “تهديدا للديمقراطية”، ويجب أن يؤخذ على محمل الجد.
وعندما ُسئل عما إذا كانت التهديدات والغضب المتزايدين من 
االحتجاجات قد دفعت ترودو إلى التراجع عن الظهور العلني، 

قال رئيس الوزراء إن األمر ليس كذلك.
الكنديين  للقاء  التواجد  في  العكس، سأستمر  وأوضح: “على 

والتحدث معهم حول مخاوفهم، وسأواصل فعل ذلك”.
وتابع: “البقاء على اتصال يظل أمرا مهما، خاصة بعد السنوات 
الصعبة للوباء، حيث كان علينا جميعا تغيير الطريقة التي كنا 

نفعل بها األشياء”.

   أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( 
رفع معدل الفائدة األساسي بمقدار 25 
نقطة أساس، من %4,25 إلى 4,50%.
لمعدل  التوالي  على  زيادة  ثامن  وهذه 
الفائدة األساسي، وهو مؤشر مرجعي يمثّل 
سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، 

منذ آذار )مارس( 2022.
إلى  المتكررة  الزيادات  هذه  وتهدف 
السيطرة على تضخم األسعار الذي ارتفع 
بشكل كبير بسبب االنتعاش االقتصادي 
الذي أعقب جائحة كوفيد19- والزيادة 

الحادة على الطلب المرتبطة به.
وأدى هذا الطلب على العديد من السلع 
والخدمات إلى ارتفاع في األسعار، بما 
في ذلك أسعار الوقود، وهو عامل ساهم 

في حد ذاته في التضخم.
وبعد أن بلغ معدل التضخم السنوي في 
كندا %8,1 في حزيران )يونيو( الفائت، 
أعلى مستوى له منذ كانون الثاني )يناير( 
1983 عندما بلغ %8,2، أخذ يتراجع 
تدريجياً ووصل إلى %6,3 في كانون 

األول )ديسمبر(.
لكن على الرغم من هذا التحسن الملحوظ، 
ال يزال معدل التضخم أعلى بكثير من 

تشكل  التي  الـ2,0%  عتبة 
الهدف المنشود لبنك كندا.

أن  يتوقع  أنّه  البنك  وأضاف 
يواصل التضخم تراجعه ليبلغ 
معدله السنوي %3 منتصف 
إلى  يصل  وأن  الحالي  العام 
العام  بـ2%  المتمثل  الهدف 

المقبل.
التضخم  في  التباطؤ  ويُعزى 
إلى انخفاض في أسعار الطاقة 
وأيضاً إلى تراجع االضطرابات 

في سالسل التوريد العالمية.
تزال  ال  نفسه،  الوقت  وفي 
سوق العمل ضيقة وتوقعاُت 
الشركات  بين  التضخم 
والمستهلكين مرتفعة، قال بنك 
كندا في بيان أصدره األربعاء.

وكشفت بيانات صادرة الشهر 
اإلحصاء  وكالة  عن  الحالي 

الكندية أّن معدل البطالة في كندا تراجع 
الشهر الفائت إلى %5، مقترباً من أدنى 

التاريخية. مستوياته 
وكان بنك كندا قد أثار في السابق مخاوف 
من احتمال أن يغذي النمو القوي لألجور 

التضخم، إاّل أنه يقول اآلن إّن المخاطر 
من دوامة األجور واألسعار قد تراجعت 

مع بلوغ استقرار في نمو األجور.
وفيما تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في 
التأثير على االقتصاد على نطاق أوسع، 
يتوقع بنك كندا تراخياً في سوق العمل 

في األشهر المقبلة.
يبدو  كندا  بنك  أّن  من  الرغم  وعلى 
متفائاًل بقدرته على إبقاء أسعار الفائدة 
يبقي  أنه  إال  الحالية،  المستويات  عند 
الباب مفتوحاً أمام مزيد من اإلجراءات 

إذا لزم األمر.

Vendredi 27 janvier 2023
الجمعة 27 يناير 2023

المقاطعات  ؤساء حكومات  ر يدعو  ترودو  الصحة:  تحويلات 
7 فبراير أوتياوا في  إلى 

تبقى سلمية ان  يجب  :الاحتجاجات  ترودو محّذرًا 



سيناء بوابة مصر الشرقية
سيناء من أهم المناطق األثرية المصرية. وبدأت شركة قناة السويس حفائرها 
في القرن التاسع عشر. وتحت االحتالل اإلسرائيلي، جرت حفائر غير قانونية 
في سيناء. ومع عودة سيناء إلى الوطن بعد انتصارات أكتوبر المجيدة، توالت 
جهود األثريين المصريين في اكتشاف آثار سيناء بقيادة عالم اآلثار المصري 
الكبير الدكتور محمد عبد المقصود وفريق عمله، مع البعثات األثرية األجنبية 
في مواقع شرق وغرب قناة السويس بالمدخل الشرقي لمصر ضمن مشروع 

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

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

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

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

الحفاظ على آثارنا واسترداد آثارنا الغالية. 
عودة آثارنا نصر لمصر

تتواصل جهود الدولة المصرية العريقة إلعادة عدد مهم من اآلثار المصرية 
الشهيرة في الخارج مثل رأس نفرتيتي وحجر رشيد لمصر. وأثمن جهود الدولة 

المصرية بكل مؤسساتها المعنية في هذا الملف المهم. 
إن سرقة اآلثار المصرية كانت منتشرة في مصر القديمة؛ فقد قام بعض اللصوص 
بسرقة مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون وقام حراس الجبانة بالقبض عليهم 
ولوال هذا لما نجت مقبرة الفرعون الصغير وما اكتشفها هوارد كارتر في عام 
1922 ميالدية لتصبح أهم اكتشاف أثري في القرن العشرين في العالم كله، 
وكذلك هناك بردية سرقة المقابر من عصر الرعامسة والتي تتحدث عن سرقات 
بعض مقابر الفراعنة في البر الغربي لمدينة األقصر في مصر الفرعونية. وبعد 
عصر الفراعنة زادت سرقات اآلثار بشكل ليس له مثيل؛ وذلك نظًرا ألهمية آثار 
الفراعنة ومدى السحر والغموض والجمال الذي تحتويه آثار الفراعنة الساحرة. 
وصارت هناك عصابات دولية تقوم بسرقة اآلثار وتهريبها واالتجار بها في 
الخارج، غير أن القبضة األمنية ألجهزة األمن المصرية مع وحدات المنافذ 
األثرية في كل المنافذ المصرية والجمارك المصرية تحبط عدًدا كبيًرا من كل 
هذه المحاوالت التي تحاول استنزاف آثارنا المصرية الغالية. وتقوم الدولة 
المصرية من خالل التنسيق الكامل بين وزارة اآلثار ووزارة الخارجية وعدد 
كبير من أجهزة الدولة المعنية بجهود كبيرة في استرداد اآلثار المصرية من 
الخارج وتتأخذ عدًدا كبيًرا من اإلجراءات التي تحقق لها ذلك. وقام المجلس 
األعلى لآلثار باسترداد عدد كبير من اآلثار المصرية من الخارج وذلك من 
خالل تأسيس اإلدارة العامة لآلثار المستردة وقامت باسترداد عدد كبير من 
اآلثار تبلغ حوالي ستة آالف قطعة من عدد كبير من الدول في عهده. وتم 
تأسيس اللجنة العليا السترداد اآلثار المصرية والتي كانت تضم عدًدا كبيًرا 
من عمالقة اآلثار والقانون الدولي والدبلوماسية والقانون وقامت بدور عظيم، 
وتوقفت بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011 ثم عادت إلى العمل منذ فترة قريبة. 
وقد شرفت بالعمل في استرداد عدد من القطع األثرية حين كنت أعمل مديًرا 
عاًما إلدارة المنظمات الدولية واليونسكو وكنت أساهم في العمل في اإلدارة 

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

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

وكل الجهات المعنية في الدولة المصرية العريقة.

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

الذهب
 اكتشف الفراعنة الذهب منذ أقدم العصور. وكانوا أول من استعمل الذهب. 
واكتشفوا نحو 125 منجًما بالصحراء الشرقية ومنطقة البحر األحمر والنوبة، 
الفرعونية  وكانت مصر  القديمة.  المصرية  باللغة  الذهب  أرض  تعني  والتي 
غنية بالذهب. وقد قال أحد حكام الشرق األدنى للملك أمنحتب الثالث »أبعث 
لي بكمية من الذهب ألن الذهب في بالدك مثل التراب«. وتشير البردية الذهبية 
في متحف تورينو في إيطاليا من عهد الملك سيتي األول من األسرة التاسعة 
عشرة إلى مناجم الذهب المنتشرة بالصحراء الشرقية، أما االكتشافات األثرية 
التنقيب عن  القدماء بخبرة هائلة في مجال  المصريين  تمتُّع  المتعاقبة فتعكس 
الذهب واستخراجه من عروق الكوارتز، فضاًل عن خبرتهم الكبيرة في مجال 
تصنيعه. واستخدموا النار والغاب المصنوع من الخزف لصهره. وتشير المناظر 
الموجودة على جدران المقابر المصرية القديمة إلى أن المصريين القدماء أدخلوا 
النار في صناعة الذهب. وتصور هذه المناظر العمال وهم يصهرون المعدن في 
أوعية كبيرة من الخزف يقف حولها العديد من العمال وهم ينفخون النار بأنابيب 
طويلة من الغاب، وأطرافها من الخزف الذي ال يحترق، ثم يصبون الذهب بعد 
صهره في قوالب لعمل الحلي. وكانت التقنيات األولية المستخدمة في صناعة 
الذهب في المراحل األولى عند المصريين القدماء لم تكن تعتمد على النار، بل 
كانت تعتمد على تحويل األشكال وتغييرها بواسطة المطرقة والسندان وأدوات 
الضغط. وكانت أنامل األقزام وراء دقة صياغة المشغوالت. وصنع الفراعنة 
من الذهب أشياء كثيرة. وهناك قبة ذهبية ضمن آثار مقبرة الملكة حتب حرس، 
والدة الملك خوفو وزوجة الملك سنفرو، وقناع الملك توت عنخ آمون الذي يزن 

يزن حوالي  الذي  وتابوته  كيلوجراًما   11 نحو 
110.5 كيلوجرامات من الذهب الخالص. وارتدى 
الفراعنة الكثير من الذهب في مجوهراته الثمينة. 
تابوت نجم عنخ المذهب معروض بعد استرداده 

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

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

عالم الفراعنة الساحر. 

التكملة في العدد القادم

أدب وثقافة

القــــديمة ِسحــر مصــر 
البصير بقلم: د. حسين عبد 

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

بقلم: مينا بشير

نغمـُة الاعــراس

Vendredi 27 janvier 2023
الجمعة 27 يناير 2023

  تكملة للعدد الماضي: 

مقهى في  أجلُس 
فنجاٍن في  قصائَد  أقرأُ 
شفتيِك فوق  نسيُتها 

أيامي  حرقَة  يعوَضني  َمْن 
المنفى؟ في 

معطفها( )تخلُع  أوجاعي 
الريح في  مغلقٍة  نافذٍة  من 

حافلٍة في  المسافَر  عالَمِك  أحببُت 
المعابد زقوراِت  نحو  تركُض 

الصمُت يمنَعني  لَْن 
ذاكرتِك في  أتدفأَ  أن 

الضياع أياُم  ترصُدني  عندما  بالُيتم(  )أشعُر 
البرق مع  المتساقطُة  والدموُع 

روحينا في  اللهُب  ينطفأَ  لَْن 
البحر في  كالموجِة 

ريح نسمِة  كل  مع  تتجدُد 
الزمُن يأخذُني 

الغجر رحيِل  عنَد 
أشعاري وأعلقُّ 

رحلوا َمْن  خيِم  على 
المكاُن يسافُر  حيث 
االعراس نغمِة  على 

الطقوس وعبث 
... النوارس  واغنياِت 

المدينة خميلة  تحت 
الحزينة الصاخبة 
بعيد من  لمحتِك 

الجميلة بألوانِك  تتخايلين 
وتمرحين.. تدورين 

تحطين 
تمور التي  الزهور  على 

الرقيقة أجنحتك  بهمسات 
تجاهلت اني  أعترف 

قصد عن 
بأريحية تنقلين  كنِت  كيف 

مجد و
الحياة حبات  أرحامها  إلى 

وأسفاه! لكني 
وراءِك بالنزوة  هممت 

جمالِك ألتمس 
الفريدة األشياء  كجوهرة 
البعيدة الشمس  كضياء 
األلف.. للمرة  وأعترف 

إليِك طريقي  في  اني 
وزهرة زهرة  ألف  دعست 

بِك  أمسكت  وحين 
رمادا قبضتي  في  صرِت 

القزحية الرائعة  ألوانك  وأضحت 
مطفّية كئيبة 
وعذابا سرابا 
ذنبِك هذا  هل 

الظالم عمق  في  ترين  من  أنِكيا 
الظالم في  ما 

المخيف وجهي  تِر  لم 
الحجب خلف 

جمالِك من  بشيء  تصقلي،  ولم 
المعتمة  نفسي 

القتام؟ حتى 
األنام نسل  من  ألني  أم 

رائعة وجوهاً  رأيت  كلما  أتوحش 
واسعة حوراء  وعيوناً 

ووديعة؟.. طيبة  ونفوساً 

شعر: جاسم نعمة مصاول

اسَتمــع لصـــوتك

منزل فريد من نوعه.. يدور حول نفسه 360 درجة 

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية

نموذج يوضح عظمة العسكرية المصرية منذ أقدم عصور المصرية القديمة.

المؤتمر الصحفي لعودة تابوت نجم عنخ من أمريكا بمتحف الحضارة بالفسطاط.

قالدة الفرعون الذهبي الملك 
توت عنخ آمون.

رياح عاتية...

    الحاّسة الساِدسة، أو الَحدس، ذلك الُشعوُر غيُر 
ِر الذي َيعَترينا َفجأًة. الَبعُض يُنِكروَن وجوَد  الُمَفسَّ
هاِت  الحاّسِة الساِدسة و يُلقوَنها في حاوياِت التُرَّ
و األكاذيب، و الَبعُض اآلَخُر ال يُدِرُكها أصاًل. 
قد َتفوتُنا تلك األحاسيُس بسبِب انِهماِكنا الُمطلَِق 
في أحاسيٍس أخرى ُمفَتَعلٍة أو ُمصَطَنعة، قد َتَتَقهَقُر 
َوطأُة ذلك الَحدِس في ِظّلِ َعواِصِف األحداِث و 

َقرِع األصواِت األخرى من حولِنا. 
بالصوِت  يَُسّمى  الَنفِس  علِم  في  ُمصَطلٌَح  هناَك 
الداِخلي، و هو الَمفهوُم الِعلميُّ لَحدِس اإلنسان. 
صوٌت َيستيِقُظ في أعماِقنا عنَدما يُداِهُمنا الَخَطر، 
باَب  أكاَن  الَخطأ، سواٌء  الباِب  َندخُل مَن  عندما 
َمسَكٍن جديد.  أو  َجديدٍة  َوظيفٍة  أو  َعالقٍة جديدٍة 
لنا  َيظَهُر  َجديد  َقراٍر  اتِّخاِذ  على  نوِشُك  عنَدما 
ذلك الَحدُس لَيرَدَع انِدفاَعنا، لَيُحثَّنا على الَتَريُِّث 

في  الخاِفُت  الصوُت  فذلَك  الَتراُجع،  أحياًنا  أو 
نواِة ذاِتنا هَو َنفحٌة مَن الُمسَتقَبل يُرِسلُها هللاُ إلينا. 
الصوِت  هذا  لدى  الَتعبيِر  َوساِئُل  َدت  َتَعدَّ قد  و 
ألٍَم َطفيٍف في  يأتينا على هيئِة  الداخلي، فأحياًنا 
الَمِعدِة يسلِبُنا ُشعوَر االرتياح، و أحياًنا أخرى َيمَتدُّ 
ُص  في الَقشَعريرِة التي َتغزو أجساَدنا، و قد يَتلَخَّ
في ضيٍق في الَصدر، كلُّ تلك أماراٌت ال َيِجُب 
ٍر بما سيأتي.  ٍن ُمَبّكِ أن َنغَفَل عنها، فهي بَمثابِة َتَكهُّ
تُفلُِح  ال  اليوَم  الغالِبيّة  أنَّ  هي  الَمريرُة  الَحقيقُة 
تسَتطيُع  ال  الداِخلي،  إلى صوِتها  االسِتماِع  في 
َيُعمُّ  الذي  الَضجيِج  وسَط  بإمعاٍن  لُه  اإلنصاِت 
و  حولَنا  األصِدقاُء  و  األهُل  يَتَحلَُّق  قد  الحياة. 
الَحماُس يأُخُذ منهم كل مأَخذ، قد يُحاِولوَن بكّلِ 
يدَفعونا  أن  اإلقناِع  ُسبُِل  و  القوِة  من  أوتوا  ما 
صوَب اتِّخاِذ الَقرار، قد يُباِرُك الَجميُع لنا على 

يُبدوَن  و  يَُهنِّئنوننا  قد  َزواج،  أو  َوشيكٍة  ِخطبٍة 
لكن  الجديدة،  َوظيَفِتنا  بشأِن  الغاِمرَة  َسعاَدَتُهم 
ُل  سَيَتَحمَّ من  فقط  نَّنا  أ َف  نعِر ن  أ لُمِهّمِ  ا من 
لَفترٍة  سَيَتواَجدوَن  اآلَخريَن  الَقرار،  ِقَب  َعوا
دة، سيُراِفقنَونا ُمؤقًَّتا، و من ثم سوَف  َزَمنيٍّة ُمَحدَّ
تُغلَُق األبواب و سنُتَرُك نحُن مع َنتاِئِج َخياراِتنا. 
أصواُت اآلَخريَن و الَغوغاُء الُمنَبِعثُة من آراِئهم 
أصواِتنا  إلى  االسِتماِع  عن  تُعيُقنا  َنصاِئِحهم  و 
وسَط  الَبحِر  سَيسَمُع صوَت  أَحَد  فال  الداِخلية، 

الشاِحنات.  الَسياراِت و  َضجيِج 
التي  نُسِكَت األصواَت األخرى  أن  َيِجُب  أحياًنا 
َتِرنُّ في ُعقولِنا لَيعلو صوتُنا الداِخلي، هكذا َنَتَجنَُّب 

الَقرراِت الخاِطئَة والَعواِقَب الَوخيمة. 
عدِم  بسبِب  خاِطًئا  َقراًرا  اتَّّخذَت  و  َسَبَق  هل 

َتك االسِتماِع لصوِتَك الداِخلي؟ أخِبرني ِقصَّ

    بات مبنى سكني يملكه رجل أعمال تركي حديث 
في والية ريزا  الفريدة،  بنائه  بسبب  اإلعالم،  وسائل 
الواقعة على البحر األسود، إذ يمكن تدويره 360 درجة.

بحسب ما أوردت وسائل إعالٍم تركية محلّية، تعود ملكية 
المبنى لرجل أعماٍل يدعى جميل إكسيلماز، والذي قال 
إن فكرة بناء بيٍت يمكن تدويره 360 درجة جاءت نتيجة 
التضاريس المحيطة به واألحوال الجوية، ولذلك قام ببنائه 

وفقاً للمعايير األوروبية، على حّد تعبيره.
كما أضاف في تصريحاته أن بناء البيت وتجهيزه استغرق 
تدويرهما  يمكن  مكوٌن من طابقين  واحدا، وهو  عاما 
بواسطة عجالت، الفتاً إلى أنه وإخوته شاركوا في بحث 
وتطوير هذا البيت الذي كان في السابق منزاًل خشبياً، 

لكنه بات اليوم أكثر حداثة.
الذي  البيت  لـ”العربية.نت” أن “هذا  وكشفت مصادر 
يكاد يكون األول من نوعه  360 درجة  تدويره  يمكن 

في والية ريزا”.
Bilecik و  بين شركة  بالشراكة  البيت  هذا  بناء  وتّم 
Eksilmez التي تعود ملكيتها لصاحب البيت الذي ينحدر 
من والية ريزا أيضاً، والذي أشار في تصريحاته إلى أن 

“البيت يمكنه تحّمل أوزاٍن 
الكوارث  ومواجهة  ثقيلة 

الطبيعية كالزالزل”.
المثبت  البيت  وزن  ويبلغ 
بواسطة عجالت ومحّركاٍت 
وفق   ، طناً  40 عية  صنا
لوسائل  إكسيلماز  أورد  ما 

إعالٍم تركية.
ويمكن تدوير البيت بوساطة 
جهاز تحّكم عن بعد، في خطوة 
قال رجل األعمال إنها تهدف 
لمراعات الظروف الجغرافية 

وتتماشى مع التطّور.
أن “البيت  إكسيلماز  وتابع 
الذي يمكن تدويره من اليمين 

واليسار في ذات الوقت، يستطيع تحّمل ما يتراوح بين 
45 إلى 70 طنا”، وأن “السلطات منحته براءة اختراع 

على خلفية بنائه للبيت بطريقٍة فريدة من نوعها”.
كذلك لفت إلى أن “هناك الكثير من الطلبات لدى شركته 

تقّدم بها سكان المنطقة لبناء بيوٍت مماثلة لبيته”.
وأوردت وسائل إعالٍم تركية محلية، الكثير من الصور 
ومقاطع الفيديو للبيت. وتظهر الصور ومقاطع الفيديو 
بناؤه في مساحٍة  تّم  والذي  360 درجة،  البيت  تدوير 

صغيرة تبلغ 50 مترا مربعا.

من وين 

شعر : جون كرم

بسألك ربي أنا من وين؟
لوين رايح قللي  خلقتني 

العينين هالدني  فتحت عا  لما 
كنت بحالها شارد وسارح

أنا بهالكون من يومين صرلي 
بأرضها سايح الغريب  متل 
كل يوم بيراكم علينا دين

وبدل ما يغني الدني اإلنسان
صار بكرا يشبه مبارح

بهالغابات جناحي  ورفرفوا 
عم فتش عل حدود معمورة

الغيمات سابقوا  جناحي  وفجأة 
مقهورة كتير  شفت غيمي 

بالذات أنا  ضميتها لصدري 
يمكن حب عصفورة عصفور 
وفجأة فقت والحلم فيي مات
الحلم ضلو حلم فتحت عيني 
وبقيت وحدي عابط الصورة
وينك يا حورية أمل هربان
ليش عم شوفك بأحالمي

بأحالمي وأنا غفيان مرقتي 
تنامي قبلتي معي  وليش ما 

عايش غريب معذب وهربان
بتسكر على األوجاع آالمي

ورغم الوجع من كتر حبو جان
المعذب شلت حرامي على جسمي 

حتى يغطي جسمك حرامي
التاني الحبيتهم واحد ورا 

من هالدني لتاني دني راحوا
بأحزاني يعزوني  وحتى 

يا جان قالوا حبابك إرتاحوا
شو هالدني أسرار ملياني
وكون نحنا بس سياحوا

ألحان وغناني وطير الصدح 
المشوار متلنا ما كمل 

تقوص قبل ما ريشوا جناحوا



  كولوسيوم .
يطلق اسم كولوسيوم على المدرج الروماني الذي بني في روما، 
وهو مبنى بيضاوي وضخم يبلغ طوله 189 متر وبُني أثناء 
حكم أباطرة فالفيان ما بين عامي 70 و72 بعد الميالد، وكان 
ذلك في عهد اإلمبراطور فيسباسيان، وافتتح المدرج في عام 
80 بعد الميالد وكان يسع عشرات اآلآلف من الرومان، وبُني 
الكولوسيوم من الحجارة والخرسانة وكانت تستخدم تلك الساحة 
في معارك المصارعة ومعارك الحيوانات البرية، وبعد فترة 
طويلة حوالي 4 قرون تعرضت الساحة لإلهمال، وكان زوار 
المدرج محميون من أشعة الشمس عن طريق مظلة ضخمة للغاية.

واستخدم مدرج الكولوسيوم في العصور الوسطى ككنيسة، وبعد 
ذلك استخدم كحصن لعائلتين رومانيتين بارزتين وهما فرانجيباني 
وأنيبالدي، ولكن بعد فترة من الزمن أثرت الصواعق والزالزل 
على الكولوسيوم وتضرر بشكل ملحوظ وكان سبب تحطم جزء 
كبير منه زلزال حدث في القرون الوسطى، واختفت منه جميع 
المقاعد الرخامية، وفي القرن التاسع عشر بدأ الحفاظ على 
الكولوسيوم بقيادة بيوس الثامن، وخضع الكولوسيوم للترميم 
ليصبح من أهم مناطق الجذب السياحي الرئيسية في روما 

ليستقبل ما يقرب من 7 ماليين زائر سنوًيا.
ويعتبر الكولوسيوم واحًدا من أهم وأعظم األعمال الهندسية 
بالرومان، ويعد من أكثر المناطق جاذبة للسياح من كل أنحاء 
العالم، ويمكنك أن تتجول حول المبنى لالستمتاع بضخامته والتمتع 
بروعة بناءه، ويعد الكولوسيوم دليل على روعة اإلمبراطورية 
الرومانية وعظمتها في العصور القديمة، كما يمكنك الصعود 
للطابق الثالث لمشاهدة هذا المعلم التاريخي واالستمتاع به 

والتقاط الصور التذكارية.
أهم األماكن التي يمكنك زيارتها بجانب الكولوسيوم

تل باالتين: يمكنك 
زيارة تل باالتين وهو 
أحد المواقع الجميلة 
من  بالقرب  ويقع 
الكولوسيوم، ويعد من 
أجمل التالل السبعة 

الموجودة بروما.
سالسل  كنيسة 

القديس بطرس: توجد كنيسة سالسل القديس بطرس على 
بعد 7 دقائق من 
لكولوسيوم،  ا
على  سيًرا 
األقدام، وتضم 
تمثال  الكنيسة 
أنجلو  مايكل 
وهو من أجمل 
التماثيل في روما 

على اإلطالق.
كنيسة سان كليمنتي: والتي تعد من أروع الكنائس بروما على 
اإلطالق، وتُلقب تلك الكنيسة باسم كنيسة الالزانيا، وعندما تدخل 

الكنيسة ستالحظ 
المزين  السقف 
بالورقة الذهبية 
وتستمتع بأعمدة 
الرخام والجرانيت 
التي تزين الكنيسة.

قوس قسطنطين:  
قسطنطين  كان 
األكبر هو أول 

إمبراطور مسيحي لروما، وبُني ذلك القوس احتفاال بانتصاره 
على ماكسينتيوس في معركة ميلفيان بريدج عام 312، يقع قوس 
قسطنطين أمام الكولوسيوم مباشرة، في ساحة ديل كولوسيو وقد 
استغرق بناءه حوالي عامين، ويعد من أكبر األقواس المعمارية 
في الرومان، وواحد من ثالثة أقواس متبقية بروما، حيث كان 
هناك حوالي 36 قوًسا ولم يبق منهم غير 3 أقواس، وأهمهم 

وأروعهم هو قوس قسطنطين.
سجن مامرتين: يوجد خارج المخرج الشمالي وقد بُني هذا السجن 
في وقت مبكر من القرن السابع، وقد ُسجن فيه القديس بطرس قبل 

ولم  إعدامه، 
بطرس  يكن 
السجين  هو 
الذي  الوحيد 
تم حبسه في 
ذلك السجن، 
فقد حبس فيه 
أيًضا يوغطة 
نوميديا  ملك 

لفترة قصيرة ثم توفي بداخل السجن، كما توفي بذلك السجن 
أيًضا فرسن جتريكس، وهو زعيم من بالد الغال وعدو يوليوس 
قيصر الذي حاول توحيد بالد الغال ضد الرومان، ولكن محاولته 

باءت بالفشل.
تياترو مارسيليو: يعد تياترو مارسيليو هيكل مشابًها بدرجة 
كبيرة مع الكولوسيوم، ولهذا فإن كثير من الناس يختلط عليهم 
األمر عند زيارتهم روما ألول مرة،  ولكنه بُني بالفعل قبل 
الكولوسيوم ولكنك يمكنك زيارة الجزء الخارجي من تياترو 

مارسيليو فقط دون الدخول فيه مثل الكولوسيوم.
قاعدة التمثال الضخم لنيرون: توجد قاعدة ذلك التمثال الضخم 

على الجانب اآلخر 
مترو  محطة  من 
أمام  الكولوسيوم، 
الكولوسيوم نفسه، 
ويشبه ذلك التمثال 
سول  الشمس  إله 
التمثال  هذا  وكان 
ضخم للغاية ولكن 
لم يتبقى منه اليوم 
غير قاعدته الضخمة.
لودوس  مدرسة 
ماغنوس: في شارغ 

فيا دي سان جيوفاني في التيرانو توجد بقايا لمدرسة لودوس 
ماغنوس والتي تعد من أكبر مدارس تدريب المصارعين في 
اإلمبراطورية، وبها نفق تحت األرض يتصل مباشرة بالكولوسيوم.

المنتدى الروماني: 
كان يوجد في وسط 
روما قبل 2000 
في  وكان  عام، 
األصل عبارة عن 
سوق ثم تحول شيًئا 
فشيئًا إلى ساحة مليئة 
بالمعابد  والمحاكم 
والمباني اإلدارية، 

وكانت تلك المنطقة منطقة محايدة للقبائل المختلفة التي عاشت 
في التالل المحيطة بالمنطقة، فكانوا عندما يحتاجون لالجتماع 

كانوا يذهبون إلى المنتدى ويناقشون أمورهم.
أرضية أرينا في الكولوسيوم: وهو أهم األجزاء المفضلة لدى 
كل من في الكولوسيوم، كانت تلك الساحة فناء لمصارعات 

الحيوانات الشرشة قبل 2000 عام. 
لم يكن الهدف الرئيسي من بناء الكولوسيوم هو الترفيه فقط، بل 
كانت رغبة فيسباسيان في توطيد ساللة فالفيان، وبدأ بالفعل في 
بناء المدرج، وبعد وفاته تولى تيتوس مكان والده كإمبراطور 
لروما، وتولى مهمة االنتهاء من الكولوسيوم ليصبح الكولوسيوم 

نصًبا تذكاريا للنصر ولنجاح فالفيان في الحرب اليهودية.
بعتقد المؤرخون أن تيتوس جعل أسرى الحرب يشاركون في بناء 
الكولوسيوم، وذلك بغرض إذالل أعدائهم المهزومين، وبهذا يثبت 
لنا الكولوسيوم ليس مجرد معلم سياحي فحسب، ولكنه مكان يرمز 
ألهم فترات التاريخ الروماني، وكان الكولوسيوم يعد أيًضا من 
مراكز الترفيه الرائعة بروما وكان يقام به مسابقات المصارعة 
والمالكمة وكذلك الرياضات الجماعية مثل كرة القدم والهوكي. 
يقع المدرج الروماني بروما في ساحة ديل كولوسيو شرق المنتدى 
الروماني في وسط روما، وهو عبارة عن مبنى بيضاوي ضخم 
تم بناءه من حوالي 100000 متر مكعب من حجر الترافرتين، 
ويبلغ طول المبنى 189 متًرا، وعرضه 156 متًرا كما يبلغ 
ارتفاعه 48 متًرا ومحيطه 524 متًرا، تنقسم واجهة المبنى 
إلى أربعة وجهات بها أقواًسا وأعمدة ونوافذ،كان للمدرج قديًما 
غطاء مصنوع من القماش ثم استبدل بعد ذلك بالكتان المدعم 

بشبكة من األوتار.
ُصنعت أعمدة الطابق األرضي على الطراز التوسكاني، وتميز 
الطابق الثاني بأعدة رائعة في تصميمها، وللكولوسيوم مدخلين 
رئيسيين، إحداهما البوابة التي كان يدخل منها المصارعون إلى 
ساحة المدرج واألخرى التي كانت تستخدم للتخلص من جثث القتلى، 
صنعت أرضية ساحة المدرج من ألواح خشبية مغطاة بالرمال، كما 
بُني جدار الحلبة من األحجار الحمراء والسوداء، وكانت المدرجات 

تحيط بالساحة 
وكانت تعرف 
باسم  قديًما 
الكهف، الذي 
 3 إلى  ُقسم 
طبقات طبًقا 
لتنوع طبقات 
لمجتمع  ا

الروماني.
كانت المقاعد 

األقرب إلى الساحة تُحجز ألعلى مستويات الرومان مثل، أعضاء 
مجلس الشيوخ والمسؤولين، وكان كل مقعد حوالي 40 سم، 
حيث كان بستوعب الكولوسيوم حوالي 80000 متفرج، وكان 
للكولوسيوم نفق خاص باإلمبراطور كي يتمكن من الدخول 

والخروج بأمان دون أن يصطدم بالحشود الكبيرة.
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 Les proverbes en français et arabe

تضحك ادلنيا معك ..
 

 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

لن أنسى دعم الجماهير.. مساعد فيريرا يودع 
جمهور الزمالك برسالة مؤثرة

    تقدم فريق اتحاد جدة، المحترف ضمن صفوفه 
أحمد حجازي، وطارق حامد، العبي المنتخب الوطني، 
على نظيره النصر في الشوط األول من المباراة التي 
تجمعهما بالدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر 

السعودي، بهدفين دون رد.
ويشارك البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق 

النصر، في تشكيل فريقه األساسي للمباراة.
واستحوذ النصر على مجريات اللعب طوال أحداث 
الشوط األول من المباراة، فيما جاء األداء الهجومي 
أقل من المتوسط لكال الفريقين، رغم تقدم اتحاد جدة.
اتحاد جدة خطورة باعتمادهم على  وشكل العبو 
الهجمات المرتدة السريعة والتحول من الدفاع للهجوم، 
الستغالل تقدم العبي النصر للضغط على دفاعاتهم.

وسجل رومارينو الهدف األول التحاد جدة في الدقيقة  
15 بعد هجمة منظمة قادها عبد الرحمن العبود ومرر 
الكرة إلى عبد الرازق حمدهللا الذي مررها له مرة 
أخرى على الجانب األيسر من منطقة جزاء النصر، 
ثم أرسل كرة عرضية حولها رومارينو بقدمه على 

يسار الحارس لتسكن الشباك.
اتحاد جدة  المحاوالت من العبي فريق  وتواصلت 

لتسجيل الهدف الثاني وزيادة تقدمهم في المباراة، بينما 
اعتمد فريق النصر على الضغط من المناطق األمامية 
لتشكيل الخطورة وخلق فرصة لتسجيل هدف التعادل.

وهدد العبو اتحاد جدة مرمى النصر بأكثر من فرصة 
خالل الدقائق التالية من عمر الشوط األول، وكانت 
أخطر الفرص عرضية كورنادو من ركلة حرة في 
الدقيقة 31 حاول رومارينو تسديدها في المرمى ولكن 

تسديدته لم تكن متقنة.
الربع ساعة األخيرة من الشوط األول شهدت تقدم فريق 
اتحاد جدة لمنتصف ملعب النصر، واستحوذوا على 
الكرة ليجبروا العبي النصر على التراجع للدفاع، مع 
استمرار محاوالتهم الهجومية لتسجيل الهدف الثاني.
لفريق  الثاني  الهدف  الرازق حمدهللا  وأضاف عبد 
الشوط األول،  43 من عمر  الدقيقة  اتحاد جدة في 

بصناعة من زميله رومارينو.
وسدد العبو اتحاد جدة كرتين على المرمى من 4 
لم يسدد فريق  فيما  الشوط األول،  محاوالت خالل 

النصر أي كرة على المرمى من 3 محاوالت.
واستحوذ النصر على مجريات اللعب بنسبة 60%، 

مقابل %40 لصالح فريق اتحاد جدة.

     يستعد الفريق األول لكرة القدم بالنادي األهلي، 
للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لألندية، التي 
تنطلق فعالياتها بدولة المغرب خالل الفترة من 1 إلى 
11 فبراير المقبل، بصفته وصيًفا للنسخة الماضية 
من بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي شهدْت تتويج 

الوداد المغربي باللقب.
من المقرر أن يخوض األهلي مواجهته األولى يوم 
األربعاء 1 من فبراير المقبل مع دقات التاسعة مساًء، 
المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن  تذاع  على أن 
سبورتس، الناقل الحصري لفعاليات البطولة العالمية.

من المقرر أن تتوجه بعثة الفريق األول باألهلي، إلى 
دولة المغرب مساء يوم السبت المقبل 28 يناير الجاري، 
استعداًدا للمشاركة الثالثة على التوالي بالفعاليات، بعد 
الماضيتين على حساب  النسختين  حصد برونزيتي 
الجنوبية والهالل  أمريكا  البرازيلي بطل  بالميراس 

السعودي بطل قارة آسيا.
 يحتل األهلي صدارة ترتيب الدوري المحلي برصيد 
37 نقطة بعد الفوز في 11 مواجهة والتعادل في أربعة 

لقاءات دون تلقي أية هزائم بالمسابقة حتى اآلن.
العالمي  المحفل   إجمااًل شارك األهلي في نهائيات 

في ثمان نسخ.

    أعلن نادي ليفربول اإلنجليزي- مساء الخميس- 
تجديد عقد ستيفان بايتيتش، الالعب الشاب خالل 

فترة االنتقالت الشتوية الجارية.
 18 العمر  البالغ من  ويعد الظهور األول لالعب 
عاما هذا الموسم خالل مباراة ليفربول وبورنموث 
التي حقق فيها الريدز الفوز بنتيجة 0-9، في سبتمبر 

الماضي ببطولة الدوري اإلنجليزي الممتاز.
ليفربول عبر  لنادي  الرسمي  الموقع  وأوضح 
اإلنترنت أن ستيفان بايتيتش وقع على عقد طويل 
األجل ليكون ضمن خطة المدرب األلماني يورجن 

كلوب خالل المرحلة المقبلة.
الرسمي: “من  للموقع  بايتيتش في حواره  وقال 
الواضح أنني سعيد جًدا، ومتحمس جًدا لمواصلة 
اللعب لهذا النادي وآمل أن أتمكن من اللعب لسنوات 
أكثر، أنا وعائلتي فخورون جًدا بتوقيع عقد جديد 

مع هذا النادي”.
إنه شيء كنت أحلم  وأضاف: “إنه شعور رائع، 

به خالل هذين العامين وأنا هنا وشيء كنت أعمل 
بجد من أجله أيًضا”.

وأكمل: “إنه جنون، منذ عام مضى كنت ألعب كرة 
القدم تحت 18 سنة واآلن بدأت بعض المباريات، 
وظهرت ألول مرة وسجلت هدًفا، كان هذا شيًئا 

لم أتوقع حدوثه هذا العام”.
السرعة  أن نرى مدى  وأتم: “إنه ألمر مدهش 
التي سارت بها. لكني أواصل العمل الجاد وآمل 
أن يكون هناك المزيد من األشياء في المستقبل”.

ووصل ستيفان بايتيتش إلى الريدز قادماً من سيلتا 
فيجو في ديسمبر 2020 حيث واصل تمثيل فرق 
تحت 18 وتحت 21 عاما في األكاديمية.ومن ثم 
 ،2022-2023 الجديد  للموسم  اإلعداد  فترة  بدأ 
وحصل على فرص المشاركة مع يورجن كلوب.

وشارك الالعب الشاب مع ليفربول في 10 مباريات 
مع الفريق األول حتى اآلن هذا الموسم، ثالثة منها 

كانت أيًضا في دوري األبطال.

    وّدع روي أجواش المدرب المساعد السابق 
بالجهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بنادي 
الزمالك، جماهير القلعة البيضاء بعد الرحيل عن 
تدريب الفريق عقب الخسارة أمام غزل المحلة 

بهدفين لهدف.
ونشر أجواش عبر حسابه على موقع التواصل 
االجتماعي »انستجرام« » في أقل من عام فزنا 
ببطولة الدوري ولقب كأس مصر، لقد كانت رحلة 
صعبة ولكنها سعيدة بدعم مذهل من جماهيرنا لن 

أنساه أبدا، أتمنى كل التوفيق لنادي الزمالك«.

وحرص أجواش على التواجد في تدريبات الزمالك  
مساء اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبو 
رجيلة، من أجل مصافحة الالعبين قبل سفره إلى 

بالده البرتغالي.
وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد 
قرر تعيين أسامة نبيه لقيادة الزمالك خالل الفترة 

المقبلة خلًفا لـ فيريرا.
ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فيوتشر يوم 
األحد المقبل في الجولة 16 من بطولة الدوري 

المصري الممتاز.

اسم يطلق على املدرج الروماني
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المظاهر خداعة
Tout ce qui brille n’est pas or

صاحب بالين كذاب وصاحب ثالثة منافق
On ne peut pas courir deux lièvres à la fois

موعد مواجهة األهلي األولى في كأس العالم لألندية

اتحاد جدة يتقدم على النصر بالشوط األول لنصف 
نهائي السوبر السعودي

ليفربول يجديد عقد ستيفان بايتيتش ألجل طويل



    يزخر التراث العربي القديم 
بقصص عجيبة، تمتزج فيها الحقيقة 
مع المجاز، ويتداخل الواقع مع 
الخيال، ويحضر الحلم في اليقظة، 
وتغدو  ممكنا،  المستحيل  ويبدو 
لسان،  كل  على  القصص  تلك 
وكأنها تأليف جماعي، أو إرث إنساني مشترك، لتؤسس الخالص من واقع 
بئيس، وتمارس دورها العالجي ألزمات نقص الغذاء والدواء، وتحقيق األمن 
والرخاء، في عالم يغيب فيه كل شيء إال القصص العجيبة التي تحضر بجبروتها 
وسطوتها وأنسها وحنانها، فيستأنس اإلنسان بالحكايات العجيبة التي توظف 
الجن باعتباره كائنا خارقا بإمكانه أن يحقق المستحيل، وأْن ينتشل هذا اإلنسان 
من واقع متأزم وصعب، وبذلك يكون “الجن” مالذا للمقهورين والمنبوذين، 
وتصبح حكايات الجن تعبيرا عن مجتمع متطلع ألكثر مما تصل إليه يده، فيصل 

لمراده عبر طرق غيبية توظف ما وراء الحس واإلدراك.
     تذكر بعض التفسيرات أن الجن قد ُخلِق قبل آدم بستين ألف سنة، وأن هذه 
العادات  تُسعف اإلنسان على خرق  قد  القرطبي،  قال اإلمام  المخلوقات كما 
مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عضو مما 
قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. وفي القرآن الكريم ُذكرت 
كلمة “جن” أكثر من عشرين مرة، بل توجد سورة تحمل اسم سور الجن، 
وهناك عشرات األحاديث تصف عالم الجن وخصوصياتهم، ومنها قوله صلى 
هللا عليه وسلم: “ما منكم من أحد إال وكل به قرينه من الجن، قالوا: وإياك يا 
رسول هللا، قال: وإياي ولكن ربي أعانني عليه فأسلم فال يأمرني إال بخير”، 
ويدل هذا الحديث أن تأثير الجن على اإلنسان ال يتجاوز الوسوسة والتشويش 
الذهني، فكلمة “َوَكَل” تحمل معاني الضعف والعجز واالعتماد على الغير، 
تنسجم مع خصوصيات  معاني  إليه، وهي  استسلم  تعني  به”  “ُوِكَل  وكلمة 
اإلنسان القلق، والذي يشعر بالعجز أمام مصائب الدنيا وصعوبات الحياة، فيميل 
إلى إسقاط فشله وعجزه على كائنات غير مرئية تتسم بالقوة الخارقة والتأثير 
المباشر في حياته، وذلك تملّصاً من المسؤولية وتخلصاً من الشعور بالذنب 
عندما يقّصر في بذل المجهود، أو عندما ال يجد تفسيرا منطقيا لفشله، وهكذا 
يحتاج هذا اإلنسان/العاجز إلى شيطان/جني قوي كي يحس باألمان ويحقق 

بعضا من توازنه الداخلي.
   ولما كانت حياة اإلنسان العربي القديم قائمة على الترحال والتنقل، فإن بعض 
الحكايات العجيبة قد شّكلت عائقا أمام تنقله بحرية وأمان، حيث تصنع في ذهنه 
صورا مخيفة لكائنات عجيبة، مهمتها “تضليل المسافرين”، ويأتي “الشق” 
للمسافر،  التي كانت تخرج  المخلوقات  تلك  و”الغول” و”الجن” على رأس 
وخاصة إذا كان وحده، فتعترض سبيله، وتعمل على تحويل مساره، بل قد 
يفقد حياته في حالة مواجهتها أو مقاومة رغباتها، ولكثرة ما كانت تروى مثل 
هذه القصص، صدقها اإلنسان العربي وآمن بها أشد اإليمان واعتقد بتأثيرها 
عليه، حتى إذا انطلق مسافرا في الصحاري والفيافي أخذ يتحدث عن رؤيته 
لها وصراعه معها، فيضيف إلى جانب ما ترّسخ في ذهنه من حكايات حول 
تلك المخلوقات الغامضة تفاصيل أخرى من وحي رحالته الطويلة، ومن ذلك 
يذكر قتاله لها وانتصاره عليها، وال يكتفي بوصف بطوالته في غلبة الكائنات 
الخارقة، وإنما يحمل معه من آثارها الدليل المادي على شجاعته، فهذا تأبط 
شرا يزعم “أنه لقي الغول في مكان بالحجاز يدعى رحا بطان، وجرى بينه 
وبينها محاربة، وأنه قتلها وحمل رأسها إلى الحي، وعرضها عليهم حتى يعرفوا 

شدة جأشه وقوة جنانه”. 
     يبدو أن مثل هذه الحكايات التي تُظهر انتصار العربي على المخلوقات 
المخيفة، تريد أن تقول أن مفارقة الديار والتنقل بين البلدان البعيدة، عمٌل ال 
لمكانة  الفرسان والشعراء، ونظرا  األبطال والشجعان من  يقدر عليه سوى 
الشاعر في البيئة العربية، فإن الشعراء يجب أن يتصفوا بشدة الجأش وقوة 

القلب وصالبة العزيمة، فال ترهبهم النيران التي كان يوقدها الغيالن بالليل 
لتضليل المسافر وإخافته، بل إن أصوات تلك الكائنات العجيبة، تتحول إلى 
لحن يطرب له الشاعر، ويصير لهيب نيرانه ألوانا زاهية يستمتع بها، وفي 

هذا المعنى، قال الشاعر:
فللـه در الغـول أي رفيقـة     لصاحب قفر حالف وهو معبر
أرنَّت بلحن بعد لحن وأوقدت      حواليَّ نيـرانا تلوح وتزهر

حيث تتحول مظاهر الرعب، إلى تجليات للجمال واللذة والمتعة، وبدل أن يشعر 
القلُب بالخوف والفزع، فإنه يطرب ويترنم ويسعد، وتلك قدرٌة ال يتصف بها 

إال األبطال من الشعراء.
المخلوقات  العربي مع بعض  يتجاوز صراع اإلنسان  أن  المدهش       من 
العجيبة العداوة والحروب والصراع، إلى نوع من األنس والمودة والتصالح، 
بلغ حد الزواج من الكائن العجيب وإنجاب الذرية منه، تعبيرا عن عميق األلفة 
بينهما، حيث تذكر بعض القصص زواج عمر بن يربوع بن حنظلة بالسعالة  
)وهي أنثى الغول( التي بقيت معه زمنا طويال، وولدت منه، حتى رأت ذات 
ليلة برقا على بالد السعالي، فطارت إلى أهلها الذين كانوا قد زعموا له، أنه 
سيجدها خير امرأة ما لم تر برقا، وكانوا يزعمون أن السعالي، تمقت البرق 
فتفر منه. ويبدو أن العالقة الحميمية بين اإلنسان والكائنات العجيبة والخارقة 
)السعالة، الجن..( تعبر عن تطلع اإلنسان إلى عالم الكمال الحسي في الوصال 
الطموح  إشباع مثل هذا  اآلدمية عن  الزوجة  تعجز  الجنسي، خاصة عندما 
الشبقي، الذي ال يتطلع إليه إال األبطال من الشعراء والفرسان، ويعبر عن هذا 

الطموح قول الشاعر:
ثّيب إن َهـويـُت ذلك منها       ومتى شئت لم أجـد غير ِبْكر

بنت عمرو خالها ِمْسَحُل الخير      وخـالي هميم صاحب عمرو
وتبيّن كثرة هذا النمط من القصص أن توظيف الجن في األدب العربي، كان 
شيئا مألوفا ومتداوال بين األدباء والشعراء، وخاصة حكايات العشق بين الثقلين؛ 
فقد تضمنت حكايات “ألف ليلة وليلة” نماذج من عشق الجن لإلنس، وعشق 
البشر للجن، وكذلك “سيرة سيف بن ذي يزن”، التي تتكرر فيها قصة “الجان 
الذي يخطف البنات اإلنسيات ألنه يحبهن، ثم يخلصهن البطل..”. ولعل ذلك، 
يذكرنا بقصص زواج اآللهة والبشر في األساطير اإلغريقية القديمة، مما يمكن 
أن نستنتج من خالله، أن توظيف الجن في األدب العربي، يعكس أحالما قديمة 
لتطلعات اإلنسان، في تخلصه من بعض العوامل التي تعوق حصوله على ما 
يريد، فبمساعدة الكائن الخارق، أصبح ممكنا تحقيق كل األحالم. ولذلك، ال 
عجب أن يكثر الحديث عن العالقات بين اإلنس والجن، عند الشعراء خاصة، 
نظرا لكونها عالقات عجيبة تخرق المألوف والمتعارف عليه بين الناس، تفنن 
القصاصون في إبرازها وتناولها، وقد عكس اإلبداع األدبي ذلك الطموح الشبقي 
في الحصول على ما هو غير محدود وغير مرتبط بطاقات البشر وبإمكاناتهم، 
القصيدة  لبناء  المكونة  العناصر  العجيبة أحد  المخلوقات  حيث شّكل حضور 
تفاصيلها ونتوءاتها  أدّق  العربية، وَعَكَس هموم هذا اإلنسان وانشغاالته في 
الداخلية، فليست “فكرة الغول أو الجن” سوى تجسيد للقلق الوجودي والخوف 
اإلنساني الكامن في أعماق اإلنسان من أخيه اإلنسان، الذي يتحول من عطاء 
العجيب  لم يكن حضور  ثم،  إلى عطاء األذى والشر. ومن  المحبة والخير، 
في اإلبداع العربي، ترفا جماليا أو تشكيال فنيا لدفع الرتابة والملل، وال تمردا 
على الذات والمحيط كما هو الشأن عليه في العجائبي كما ظهر في الغرب، 
لم  القلِق، وتجسيدا آلمال كبيرة،  الوجود  أنماط من  تعبيرا عن  بقدر ما كان 
تقدر حواجز الواقع الطبيعي وحدوده على تلبيتها، فكان تدخل الكائنات فوق 
أدائها”، أمرا ضروريا  الطبيعية، “التي تحّقق معجزات يعجز اإلنسان عن 
إلعادة التوازن واالستقرار إلى حياة اإلنسان، وأيضا التطلع إلى آفاق أرحب 

من الحياة األخرى التي تشبه الجنة. 
    يبدو أن اهتمام اإلنسان العربي بالجن، والتعويل عليه لمواجهة بعض الشدائد 
والمحن، راجع لتلك التمثالت الذهنية تجاه قدرات الجن غير المحدودة، ومجاالت 

تدخله غير المنتهية، وأنه 
يمكن أن يقدم العون للبشر 
في تنفيذ بعض األعمال 
الصعبة، ويخبرنا القرآن 
الكريم أن هللا عز وجل 
سّخر الجن لسليمان عليه 
السالم، كما قال تعالى: 
َيَشاُء  َما  لَُه  “َيْعَملُوَن 
َوَتَماِثيَل  َمَحاِريَب  ِمْن 
َوِجَفاٍن َكالَْجواِب َوُقُدوٍر 
َراِسيَاٍت اْعَملُوا آَل َداُوَد 
ُشْكًرا َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي 
ُكوُر” ، وقوله عز  الشَّ
اْلِجّنِ  قائل: “َوِمَن  من 
َمن َيْعَمُل َبْيَن َيَدْيِه ِبإِْذِن 
َربِِّه، َوَمن يَِزْغ ِمْنُهْم َعْن 
َعَذاِب  ِمْن  نُِذْقُه  أَْمِرَنا 
فتحت  ِعير”. حيث  السَّ
هذه اآليات أمام اإلنسان 

العربي باب األمل في إمكانية توظيف قدرات الجن الخارقة، غير أن المرء 
ينسى أن للجن مجاالت تدّخٍل ضيّقٍة مرتبطة ببعض األنبياء والمرسلين، وأن 

للجن عالمهم الخاص الذي ال صلة له بعالم البشر.
    إنَّ اإليمان بتأثير الجن على اإلنسان، ال يرتبط باألفراد محدودي الثقافة 
والفكر، وإنما نجد كثيرا من المتعلمين والمثقفين ال يزالون يعتقدون حتى اآلن 
في أن بعض األمراض النفسية والعصبية تنشأ أساسا من مّس الجن أو العفريت 
لإلنسان، أو أنه يتقمص جسده، ولذلك ال نستغرب وفود بعض المتعلمين على 
امتالك طاقة خارقة  أو  الغيبي  بالعالم  االتصال  والسحرة ومدعي  العرافين 
الروحية وإرسال  كاللمس والجراحة  المرضى بطرق غريبة؛  بها  يعالجون 
ذبذبات الشفاء.. وما إلى ذلك من الحلول السحرية أو العاجلة التي يظهر أثرها 
االعتقاد  فيها  يكفي  وإنما  إنشاء مصحات وال معدات،  تكلف  الحين وال  في 
العالج  النمط من  بالبركة، ولعل هذا  الشفاء  األثر ويعم  ليحصل  والتصديق 
الخارق، يمكن عده تطبيبا نفسيا يركز على االنصات للمريض أو المضطرب 
والتفاعل مع آالمه وجدانيا، وفي لحظة معينة يتم إدخال فكرة شفائه التام إلى 
عقله الباطن ليتصرف جسده بناء على البرمجة الجديدة، فيشعر المريض بنوع 
من الهدوء أو االطمئنان جراء دخوله منطقة األمان التي يعززها لديه المعالج 
عبر إيحاءات تأكيدية تدفعه لإليمان الجازم بحتمية الشفاء التام والنهائي، وألن 
العقل البشري ال يؤمن إال بما يراه أمام عينيه، فإن المعالج بالخارق قد يوظف 
والتمائم والعزائم والطلمسات والحجب  البخور  المادية مثل  األدوات  بعض 
واألقفال والمفاتيح.. وغيرها من األدوات التي تعطي االنطباع بحل المشكل 
وجدوى العالج بهذه الطريقة، فهي عالمات تتجاوز البعد الوظيفي التقليدي 
إلى أبعاد أخرى دالة على خزان من المعاني الهائلة والالمتناهية والتي تملك 
القدرة على اختراق كل الحجب وتطهير النفس والذات من العلل واألمراض 
والعاهات، ولذلك يحظى عالم الجن بالغواية واإلغراء، ويمثل منفذا لإلنسان 
لكي يلج عوالم أخرى خارقة، تقدم تفسيرا غيبيا لما يعجز عنه العلم والقوانين 
الوضعية، أو ربما تقدم حال غامضا لبعض الظواهر غير المرئية، والتي تقلق 
الجن  إلى  ذلك  فعل  فينسبون  لحظة،  في كل  الشر  يتوقعون  البشر وتجعلهم 
والشياطين، وهي الكائنات الغامضة، فكما أنها تمثل مخلوقات غريبة ومجهولة 
الهوية، فال يمكن تفسيرها إال بجنسها وهو الغامض والمجهول وغير المرئي، 
ُر بالالمعرفة، وعلى الباحث والدارس لمثل هذه الظواهر الغريبة  فالالمعرفة تُفسَّ

أن يتعلم كيف يتعامل بشكل صحيح مع الالمعرفة.

س: ماذا عن نشأتك ومصادر تكوينك المعرفى؟ 
 ج:  بدأت عالقتي بالشعر مع تفتح عينيى على النور، فقد 
ربيُت في عائلة منجذبة للعلم واألدب، تتغنّى بسلسلة أجدادها 
الذين نبغوا في الفقه واألدب والقضاء، ومنذ طفولتي حلّقُت 
بأجنحة ترانيم الشعر على صوت جّدي ألمي الملّقب بصناجة 
ُعمان، وهو يصدح ِبشعره في المحافل االجتماعية، كما أن 

جّدي ألبي كان يحّفظني المعلقات ونصوص عنترة 
واإلمام الشافعي وعبدالرحيم 
البرعي وأبي مسلم البهالني 
حين كان معلًّما للقرآن الكريم 
في قريني الفيقين بوالية منح، 
ونشأُت وأبي رحمهم هللا تعالى 
يُصغي ل”كاسيتات” التسجيل 
بأشعار الشيخ السوطي وأبو علي 

الحوسني وغيرهم..
 كل هذا جذبني لعالم الشعر واألدب 
الفنية ظهرت  الميوالت  أن  مع 
فقد  لدّي،  مبكرة  أيضا مالمحها 
انجذبُت منذ الطفولة لعالم الرسم 
والتلوين والذي ما يزال يجذبني لليوم 
وتجد مالمحه في بعض نصوصي 
كانت  الشعر  لكن جاذبية  الشعرية 
أذكر   /٢ الرسم،  أقوى من جاذبية 
بواسطة  لي  نص  أول  تُرجم  حين 
في  ونُشر  بمسقط،  الثقافي  النادي 
كتاب خاص عليه صور الشعراء منهم 
صورتي أني جلسُت أنظر لصورتي 
إن  متسائال  اإلنجليزية  اللغة  وأحرف 
كان ذلك الكالم المصفوف المرصوص 
في الكتاب يخصني، وحين قام  نادي 
بڨيينا بترجمة نصوص  النمساوي  القلم 
وكان  حولها،  والنقاش  وقراءتها  لي 
ومندهشا بعض الحضور من النمساويين متفاعال 

لُصور النصوص الشعرية التي يمتاز بها النص الشعري 
المتسرب  الشعر  هو  الشعر  أن  حينها  أحسسُت  العربي 
لكل نفٍس تسمعه، وإنما هو صوت موسيقا الحياة، صوت 
الموسيقا، العصافير، الضحكات، الدموع، خرير المياه، 
الرياح... إلخ وإنما تحتاج للسان يلُِج بها للقلوب والترجمة 
الواسطة، وازداد يقيني بهذا وأنا ارصد تبعات  هي تلك 
القّراء من اللغة الفارسية بعد ترجمة مجموعتي الشعرية 
)كاللبان محترقاً أغنّي( من أ. صادق البوعنين خصوصا 
أنه بواسطة الفيسبوك جاءني بعض القراء باللغتين العربية 
الترجمة هي  تلك  وكانت  والعراق  إيران  من  والفارسية 
الجناح الذي حمل لهم تلك المجموعة، لذلك فالترجمة هي 
أفق ضروري لقارئ خلف رقعة جغرافية ينتظر أن يسمع 

صوتك، وأنت صوته المبثوث في الطبيعة.
س:  بما أنك تولي الترجمة هذه األهمية، هناك جدل يثور 
حول سعي الكاتب بنفسه وقيامه بدفع المال لمن ُيترجم له 
نصوصه لعدة أسباب منها البحث عن القّراء اآلخرين، أو 

الفوز بجوائز عالمية، ما رأيك بهذا؟
ج: مباشرة وبصريح العبارة ال أرى في ذلك حرجا. بل إن 

أسباب الحرج في ذلك ال تتعدى المثالية الشكلية التي وهنت 
أسبابها، فالترجمة أوال عمٌل يأخذ وقتا وجهدا، فنُعطي للمترجم 
القانوني مثال أجرة فلماذا ال تكون الترجمة األدبية عماًل ينال 
صاحبه عليه أجرة أين العيب في ذلك؟ أما القول أن النص 
البديع يفرض نفسه، فهذا الكالم غير صحيح إطالقا، فكم 

تُرجم وأُهمل الجيد ألن نص سيء 
للعالقات الشخصية أحكامها 
الترجمة والجوائز  في 
األدبية وو..، وهذا واضح 
أن سعي  للعيان، كما 
الكاتب للفوز بجوائز 
العربية أمر مشروع، 
فلماذا ال يكون سعي 
الكاتب بنفسه للفوز 
بجوائز غير عربية 
أمرا مشروعا، مع 
أني لسُت 

ة  لسعا ا من 
للجوائز ألسباب خاصة بي. 

س: ما هي هذه األسباب الخاصة؟
بريئة من توجهات  ليست  الثقافية  المسابقات  ج: مشاريع 
تلك  توّجه  خالفَت  لو  فأنت  عليها،  تقوم  التي  المؤسسات 
المؤسسة بتغريدة صغيرة في )تويتر( فال تطمع بالفوز ولو 
كتبَت مثل المتنبي، كما إن لجان التحكيم األدبية قد تكون 
أضعف من األديب وظهر هذا في كثير من المسابقات األدبية.

س:  ال ُيسمع صوُت األدب العماني عالًيا، ولكن حين ُيبحث 
عنه نجده مبهًرا ومتفردا، لماذا؟

ج: ألنه ُعماني.. فالشخصية العمانية ليست ميالة للضوء 
والضوضاء، هي غير منفوخة باألنا، باختصار هي شخصية 
ال تجيد اإلعالن عن نفسها، وهذه صفة تاريخية فيها، فمن 
عمان خرج مصقلة بن الرقية وكعب بن سور، وجابر بن 
دريد  وابن  أحمد  بن  والخليل  الحبيب،  بن  والربيع  زيد، 
أنهم خرجوا من عمان  بمرارة  لكن وأعترف  وغيرهم.. 
فسطعوا، والعقلية العمانية حتى اليوم تنبهر بالخارج وال 

تنظر لمبدعيها.
 س: هل للمؤسسات الثقافية والنقد الثفافي دور في ذلك؟
ج: المؤسسات الثقافية تعمل على العموم، لكن يجب على 

المبدع أيضا أن يشتغل على 
نفسه غير معتمد على اآلخرين، 
الثقافي في سلطنة  النقد  أما 

عمان فهو في حالة ركود.
س: ماذا عن عالقتك بالجوائز 
األدبية وموقعها على مضمار 

مسيرتك الشعرية ؟ 
يكتسبها  التي  الفائدة  “ما  ج: 
غير  األدبية  بالجوائز  الفائز 
المبلغ المادي الذي سيذهب؟”

ذلك المبلغ المادي الذي سيذهب 
قد يكون حّل مأزقا لمن )أصابته 
وقد حاصرته  األدب(،  حرفة 
لممنوعات،  با لتحريم  ا لسن  أ
وبضرورة أن يمثل القيم المثالية 
الشاعر هو صورة  أن  القديمة 
المجتمع األبية فال يكتب إال ما تشاء تلك الصورة النمطية 
القديمة، ثم يقعد ذلك الشاعر )الغلبان( وربما ليس في جيبه 
جواهر  قريحته  في  بينما  ألطفاله،  حليب  يشتري  قرش 
يستطيع أن يصوغ يها العقود لمن يستحق دون أن يكون 

طبااًل أو مرّوجا ألصنام.
ثم لنكن صريحين لِمن ترى الدعواِت توّجه في المسابقات 
األدبية والثقافية أليس لمن فاز بها أو بأخواتها بغّض النظر 
عن مستوى جودة النص أو األديب ككل. يا سيدي الكرامة 
لنبّيٍ في قومه، وربما وطنك ال يعرف أنك مبدع إال لو فزت 
بمسابقة خارج وطنك، بل صدقني حتى الاليك في الفيسبوك 

تُعطى إياه لو فزت بمسابقة حتى لو كتبَت خزعبالت.
س: هل تجد في وسائل التواصل االجتماعي فائدة أدبية؟
ج: طبعا، طبعا.. مع ضرورة أن يكون معك دائما دواء 

قرحة المعدة..
فوسائل التواصل االجتماعي هي صحافة اليوم التي تقرأ بها 
آخر ما كتبه األدباء في كافة األصقاع ومن كافة التوجهات، 
وفيه كذلك يقرأك اآلخرون، وفيه تتابع آخر أخبار األدب 

والفكر والثقافة.
س: ولماذا دواء قرحة المعدة؟

إعمال  لذلك يجب  كثير  فيه  والسيء  والتطبيل  الغث  ألن 
الوعي في القراءة في وسائل التواصل االجتماعي.

س: الذي يقرأ شعر يونس البوسعيدي يجد األبعاد التاريخية 
حاضرة بقوة، هل هو هروب من الواقع لألمس، أم هو 

استشراف للمستقبل؟
ج: لماذا ال يكون اإلثنين مًعا، التاريخ يحضر في نصوصي 
ألنه ديناميكي وليس ألنه متحجر، مع أن المتحجر متحرك 
عند الشاعر الخاّلق، لكني أقّر أن التاريخ مصدر إلهام لي، 
أستقرأ به المستقبل، المهم عندي أْن أستحضره بصورة سطحية 

غير وعظية، بل بإسقاط إبداعي وفنّي مع ما فيه من ألم.
س: هل هذا يعني أنك تكتب بتعمد ووعي؟

ج: لِم ال..؟ نعم قد تكون لحظة الكتابة هي لحظة ال وعي، 
لكن تشذيب الكتابة تحتاج للحظة وعي وإعادة نسج، وهذا 
هو ما قال عنه أبو هالل العسكري بالصناعة، فالصناعة 

هي إعادة هندسة السبيكة الشعرية لتكون مصاًغا أجمل.
س: من أين تستقي مصادرك التاريخية في نصوصك الشعرية؟
العماني  لتاريخين  ا خصوصا  الكتب،  أمهات  من  ج: 
واألندلسي، لكن الدراما كانت أكثر إثارة لالشتغال التاريخي 
للمخرج حاتم  األندلس  لثالثية  أشير  في نصوصي، وهنا 
علي، فقد كانت محرضا جميال الستخدام التاريخ األندلسي 

في نصوصي الشعرية.
س:  أشرَت في إحدى منشوراتك على صفحتك في الفيسبوك 
أننا نعاني من )حداثة تقليدية( في الشعر العربي، ماذا تقصد 

بذلك، وما سببها في رأيك؟
ج: سببها هو القراءة المتشابهة، فيكاد أن الجميع يقرأ أو 
يدعي أنه يقرأ المعلقات و للمتنبي وأبو تمام ثم... السياب، 
وختاما دنقل ونزار و درويش.. أو بوشكين أو تولستوي 
أو ماركيز أو...إلخ، هذا التشابه أنتج لنا نسًخا رديئة من 
اكتشاف  في  المغامرة  على  قادرين  غير  وأدباء  األدب، 
الجديد، لذلك صرنا نقرأ نصوصا تستخدم المعجم الِشعرّي 
وحدي،  أمشي،  )اجري،  مفردات  تجد  أن  فتكاد  نفسه، 
أقترف، الصوفي، المجذوب،.....( في النسبة الغالبة من 
الشعر المتناثرة على صفحات التواصل االجتماعي، هذا 
بعضه  يقلّد  وكٌل  غًثا،  متشابها  بل  جديدا،  نقرأ  ال  جعلنا 

البعض، لهذا نحن في مرحلة تقليدية.
س: هل فقد المثقف العربي دوره التنويري واإلصالحي؟

ج: المثقف لم يفقد هذا الدور، لكنه فقد قوة التأثير، سابقا كان 
المثقف من الفقهاء والشعراء هم المتحلقون حول بالط الخلفاء 
والسالطين، ثم كانوا هم المتهندمين في صفحات الجرائد 
والمجالت، كل هذا باعتبارهم مثقفين من أهل الحل والعقد، 
اآلن ال، اليوم يقاس التأثير بعدد المتابعين وبقوة التأثير في 
السوشل ميديا، وهذا ما لم يعد يملكه المثقف، لكنه يملك سر 
التنوير فتلك ميزته ومزيته، والتي تعّن الحاجة لها في حينها.
س: هل هذا يعني أن على المثقف استخدام كل الوسائل 

إليصال فكره؟
ج: ال شك وال جدل في ذلك، تاريخيا قد كان جرير يجلس 
ليسمعوا  الخليفة  بالط  في  الحضور  الغنم ومع  مع رعاة 
الطرق  بكافة  التواصل  المثقف  واليوم يجب على  شعره، 

ليكون حاضرا بقوة  مع العالم.

بيتزا »سوربرايز« في بغداد

حوار مع الشاعر العمانى الكبير يونس البوسعيدى

الجن في الأدب العربي: جماليات المرعب والمخيف

العالناتكم في »الرسالة«

الُمَثقَّف الَعربّي:بقلم: د. خالد التوزاني 

بقلم:  
بشــير القــّزي

  في سنة ١٩٧٧ ، وخالل السنة األولى لتواجدي في العراق بداعي 
العمل، كنت كلّما زرت بغداد أستعلم من أصدقائي الذين كانوا يعملون 
معي في نفس الشركة حول تجاربهم من ريادة مطاعم المدينة. وكانت 
تلك العاصمة تتميّز عن الكثير من مثيالتها في الوطن العربي بتوّفر 
عدد ال يُستهان به من األماكن التي ال يخشى المرء األكل فيها من 
ناحية النظافة أوالخدمة. وكان التنّوع يبدأ من مطاعم الوجبات السريعة 
كال”كص” وهو ما يوازي الشاورما عندنا وغيره، وانتهاًء بالسمك 
“المسكوف” الذي كنّا نجده في شارع أبو النّواس مروراً بالمطاعم 
العاديّة الُمَوّزعة في أنحاء مختلفة من المدينة وأجملها ما كان منها 
في وسط حديقة على ِضفاف نهرِدجلة، واذكر منها “قصر الشوق” 
الذي كان يقع في منطقة “عرصات الهنديّة”.  كان هذا المطعم يتميّز 
“بشيش قصر الشوق” الذي كانت تُستحضر فيه قطع اللحم المشوي 
مغروسًة بسيف مستقيم يُحمل بشكل عمودي بينما لهيب النار يُكمل 

الطهي مرتفعاً فوق قبضة اليد!
أما في ذلك العهد المتمثّل بالنظام االشتراكي فلم تكن كل البضائع 
متوفرة في الكثير من األوقات! حتى المشروبات الكحولية المصنعة 
وطنيّاً كالعرق المستخلص من البلح وبيرة “فريدة” الفريدة في مذاقها 
كان عليها الكثير من التقنين. أما كّل ما كان يُستورد فكان المستهلك 
يجده حيناً ويفتقده أحياناً. وكان سيّد مراكز التحّوج للبضائع المستوردة 
ما كان يعرف “باألورزدي”وذلك تيّمناً بالمؤسس “أوروزدي باك” 
والذي كانت له محالت في عدة مدن منها في وسط بيروت وذلك على 
شارع الجمارك. وكانت ما ان تصل بضاعة ما مستوردة ومرغوبة 
حتى تجد الراغبين بالشراء يصطّفون في طابور طويل بانتظار دورهم. 
وكان بعض المارة يلزمون الصف قبل ان يعرفوا  ما هم بصدد شرائه 
خوفاً من ان يضيّعوا أفضليتهم! وكانت “األستكنات” وهي كاسات 
الشاي الزجاجية المزخرفة من أكثر ما كان يثير رغبة المتحّوجين.
وعودة الى المطاعم تبيّن لنا ان مطعماً جديداً كان قد تّم افتتاحه منذ 
ميزته  أن  ااّل  بالظبط  أذكر موقعه  “الينابيع”. ال  اسم  أشهر تحت 
األساسية كانت عمل “البيتزا” باإلضافة الى استحضار بعض األطباق 
اإليطالية. والبيتزا لم تكن قد انتشرت بعد في بغداد على الرغم من 
تعدد األفران التي كانت منكبّة على انتاج خبز “الَصّمون” الذي كان 
مرغوباً لدى العائالت. كان هذا الخبز شبيهاً بالخبز اإلفرنجي إنما 
إنتفاخه أقل بينما شكله “لوزنجي” أشبه بشكل السنيورة الصيداوية 

إنما طبعا بحجم اكبر.
الخارجيّة  الواجهة  كانت  لي.  زميلين  برفقة  المطعم  إلى  وصلت 
إنما  المقاسات  األلوان وغير منتظم  مغلّفة بحجر صخري متمّوج 
تّم بناؤه بإتقان. اما الشبابيك وباب المدخل فكانت خشبية من نوع 
“الماهوجوني” البنّي المائل للقليل من اإلحمرار وكان الزجاج مقّطعاً 
بمربّعات خشبيّة ناعمة على الطراز اإلفرنجي بينما تّم زرع بعض 

الزهور الملّونة في احواض تحت عتبات الشبابيك.
“تراستيفيري”  الى حي  انتقلنا  وكأننا  أحسسنا  حتى  دخلنا  ان  ما 
بعناء وذوق. من  تم تصميمه  الداخلي  الديكور  ان  في روما حيث 
سيراميك األرض، الى تلييس الجدران والقناطر على طراز بداية 
والسقف،  الجدران  في  الخشبية  الديكورات  الى  العشرين،  القرن 
الى  الجدران،  المعروضة على  اللوحات  الى  المنّسقة،  الى اإلنارة 
الطاوالت الخشبية والتي وضعت عليها شراشف من قماش يحمل 
مربعات خضراء وبيضاء، الى الكراسي الخشبية ذات القوائم المربّعة 
وعارضات الظهر المسّطحة والملوية الحتواء الظهر، الى طّراحات 
الجلوس المنّسقة مع الشراشف وُفَوط السفرة، الى المزهريات التي 
كانت مزيّنة ببعٍض من زهور القرنفل، الى الفرن الذي كان يتصّدر 
بواجهته الحجرية زاوية قريبة من المطبخ والذي كان يستعمل لخبز 
البيتزا والخبز اللبناني الصغير... كل ذلك جعلنا نشعر وكأن بساط 

الريح حملنا الى مدينة اوروبّية.
علمنا ان الذي قام بافتتاح المطعم إنما هو مهندس معماري لبناني 
لالبتعاد عن  بغداد  الى  االنتقال  األحداث وقرر  بسبب  بالده  ترك 

األجواء المشحونة.
ما ان أجلسنا النادل )الشخص المسؤول عن خدمة الزبائن( على احدى 
الطاوالت حتى أودع كاًل منا الئحة األطعمة التي تقدم في المطعم 
وكانت مطبوعة بشكل مرتّب ضمن دّفتين سميكتين مغلفتين بالجلد 
الناعم األسود. بينما اخذنا نتأّمل أنواع البيتزا التي أتينا من اجلها، 
اختفى خادمنا ليعود ويقدم لنا ثالثة أرغفة ساخنة طازجة ومنفوخة 

كالبالونات مع صحن صغير من الزيتون.
كلّما اخترت صنفاً من أصناف البيتزا، كان يجيبني النادل انه ليس 
في  المواد  توّفر  لعدم  نظراً  الحاضر  الوقت  في  تقديمه  بمقدورهم 
األسواق كجبنة الموتزاريال، او الجونبون، او البيبيروني، او السوسيس 
اإليطالية، او البارموزانو الى ما هنالك... الى ان وصلت الى نوع 

اسمه: بيتزا سوربرايز “Surprise”أي “المفاجأة”!
سألت النادل: ماذا تحوي هذه البيتزا؟

تكون  ان  المحتويات النها يجب  يمكنني اإلفصاح عن  أجابني: ال 
“سوربرايز” أي مفاجأة.

طلبت لنفسبي هذه البيتزا بينما عدل رفيقاي وطلبا طعاماً مختلفاً.
بل كانت  تكن مفتوحة  لم  البيتزا  ان  عندما وصل صحني فوجئت 
مطوية على شكل فطيرة او شكل “كالزون” إيطالي. سألت من كان 
يخدمنا: لماذا هذا الشكل؟ أجاب : هذه بيتزا سوربرايز وعليك ان 

تفتحها بنفسك لتكتشف ما في داخلها.
وما أن أخذت شوكتي وسكينتي وقطعت وسطها حتى كانت المفاجأة! 
الذي كان في داخلها ما كان إال بيضة على طريقة برشت! قلت في 

نفسي: جئت آلكل بيتزا وانتهيت بأكل خبز وبيض!
بعد االنتهاء من األكل طلبت فنجان قهوة وقطعة كيك إيطالية. اقتطعت 
بالشوكة قطعة صغيرة وأكلتها ثم أدرت الصحن ألفاجأ بوجود ذبابة 
لمن كان يخدمنا فحضر على  بالكريمة. صرخت مجدداً  مغروسة 
الفور الى جانبي. ما ان أريته الذبابة حتى أخذ شوكة واقتطع حواليها 

ثم قال: يمكنك اكل ما تبقى من القطعة.
كانت هذه أول وآخر مرة أقصد فيها ذاك المطعم.
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أدب وثقافة

   يعتبر الشاعر العمانى يونس البوسعيدى واحدا من أهم األصوات الشعرية الفاعلة على مستوى المشهد الشعرى العربى  المعاصر حيث صدرت له مجموعة من األعمال الشعرية 
القت تجاوبا وإهتماما وتفاعال من جماهير القراء والنقاد حيث نجح فى اإلمساك باللحظة الشعرية وتطويعها بما مكنه من إعادة صياغة وتشكيل عوالم مدهشة تضج بالطزاجة وتحتشد 
بالجمال كل هذا من خالل لغة شفيفة وبناء شعرى رصين ومحكم ومتماسك وصور تحلق بالقارئ فوق أجنحة الدهشة ورؤية تستلهم الماضى و تشتبك مع الواقع وتستشرف أفاق 

المستقبل. جريدة الرسالة إلتقت به وكانت لها معه هذا الحوار: 

بقلم/  السعداوي الكافوري



Pour éviter une «montée des extrêmes» 
au Québec, le Parti Québécois (PQ) pré-
conise un modèle d’immigration plus 

durable, qui passe notamment par une baisse 
des seuils d’immigration et la fermeture du 
chemin Roxham. 
«Moi j’ai vécu au Danemark, j’ai vécu en Suède, 
je regarde la Hongrie, la France, l’Angleterre, 
si on fait l’erreur de ne pas trouver des modèles 
durables, ça a des conséquences sur une partie de 
l’électorat qui va décider de prendre les choses 
d’une autre manière», prévient le chef  Paul St-
Pierre Plamondon, à l’aube d’une réunion de 
deux jours du caucus péquiste servant à préparer 
la rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale.
Selon lui, sa formation politique est la seule à 
la recherche d’un moyen durable de gestion de 
l’immigration. Le PQ souhaite notamment que le 
Québec n’accueille pas plus de 35 000 nouveaux 
arrivants chaque année. À l’heure actuel, le seuil 
d’immigration est fixé à 50 000.   
«Un modèle dans lequel le français est condamné 
à reculer, dans le cadre duquel on est en crise du 
logement exacerbée et dont certaines familles 
ne peuvent même pas se loger, et dans le cadre 

duquel on arrive plus à fournir des services à 
la population, va exacerber des insatisfactions», 
insiste le leader souverainiste.   
Dans ce contexte, pour préserver la «paix 
sociale» et sécuriser la population, un modèle 
d’immigration «équilibré» et «durable» doit être 
trouvé. Et la situation actuelle n’augure rien de 
bon pour la suite, si on en croit PSPP.   
«Si on compte l’immigration temporaire, la situa-
tion à Roxham qui est en progression et on prend 
les seuils actuels, nous on constate le déclin du 
français, l’incapacité à loger tout le monde et 
l’incapacité à offrir des services, donc on est à la 
recherche d’un modèle qui soit plus durable, plus 
rassurant, plus garant de notre paix sociale et de 
la qualité des services».   
Flanqué de ses deux députés, Pascal Bérubé 
et Joël Arseneau, le chef  péquiste a également 
annoncé la nomination de onze co-porte-paroles 
sectoriels qui auront comme mission d’apporter 
leur soutien et expertise aux élus en place dans 
des dossiers spécifiques.    
Ces nouvelles fonctions s’ajoutent à celle de l’ex-
députée Méganne Perry-Melançon, qui sera le 
satellite du parti en dehors du parlement.  

Augmenter le nombre d’élèves par classe pour contrer 
le manque d’enseignants et de locaux comme le 
réclame la Fédération des centres de services sco-
laires n’est pas une bonne solution, et le gouverne-

ment n’a pas l’intention d’aller dans cette direction, assure le 
ministre Drainville.

«L’augmentation du nombre d’élèves par classe ne fait pas 
partie de mes orientations. Au contraire, mon objectif  est 
de travailler à mieux soutenir les enseignants», a déclaré le 
ministre de l’Éducation dans un message publié sur les réseaux 
sociaux, mercredi matin.
Il faut plus de bras

La députée libérale Marwah Rizqy a été moins avare 
de commentaires que Bernard Drainville. Selon elle, 
cette proposition va à l’envers des besoins du réseau 
scolaire actuellement.
«Les enseignants demandent à avoir moins d’élèves, 
parce qu’il y a tellement d’élèves à besoins parti-
culiers dans les classes qu’ils ne sont plus capables 
en ce moment. Ils ne demandent pas deux élèves 
de plus, ils demandent deux bras de plus», a-t-elle 
lancé, consternée, en marge du caucus libéral, à Lac-
Beauport.
Nivellement par le bas
Du côté de Québec solidaire, on estime que l’ajout de 
deux élèves par classe ne serait rien de moins que du 
«nivellement par le bas».
«Ça ne va qu’exacerber la pénurie de main-d’œuvre. 
Si on voulait que les profs quittent le réseau en 
grand nombre, on ne s’y prendrait pas autrement», 
s’est insurgée la députée solidaire Ruba Ghazal.
«Les solutions à la pénurie de main-d’œuvre com-
mencent par les conditions de travail et finissent par 
les conditions de travail. C’est là-dessus qu’il faut 
agir», a-t-elle ajouté.
Un fardeau de plus
Le député péquiste Pascal Bérubé est d’avis que cette 
proposition ne va «pas dans le sens de la valorisation 
de la profession enseignante».
«Certes, il faut revoir la composition des classes, 
mais il ne faut surtout pas ajouter un fardeau encore 
plus grand aux professeurs déjà surchargés, surtout 
que les services supplémentaires pour les élèves en 
difficulté ne sont déjà pas au rendez-vous», a-t-il 
soutenu.
Solution temporaire
Les centres de services scolaires réclament au gou-
vernement Legault «une plus grande souplesse» 
pour la création de groupes d’élèves en les autorisant 
à asseoir deux élèves de plus par classe «dans les 
milieux où ce serait nécessaire», peut-on lire dans 
le mémoire de la Fédération, rédigé dans le cadre 
des consultations prébudgétaires du gouvernement 
Legault.
Il s’agit toutefois d’une «solution temporaire» jus-
tifiée par la situation de crise, alors que les risques 
de bris de services dans le réseau de l’éducation sont 
bien réels.
Selon les calculs de la Fédération, l’ajout de deux 
élèves par groupe dans toutes les classes du Québec 
permettrait de «récupérer» 3750 enseignants.

Il en a fait l’annonce mercredi à Hamilton, en Ontario, au 
terme d’une retraite de trois jours avec son cabinet.
Sans confirmer s’il consentirait à faire passer la contribution 
du fédéral de 22 % à 35 %, comme le souhaitent les provinces, 
M. Trudeau a déclaré qu’un «montant approprié» sera sur 
la table.
«On est sûr qu’on va avoir des discussions là-dessus, c’est sûr, 
mais pour nous, la grande préoccupation ça n’a jamais été juste 
le montant d’argent», a déclaré le premier ministre.
La préoccupation première, comme l’a répété mercredi M. Tru-
deau, est «de s’assurer qu’on met l’emphase sur les résultats».
«Faire parvenir de l’argent est certainement une partie de la 

solution, et nous allons le faire. 
Mais le financement seulement ne résoudra pas 
les problèmes que nous voyons.
Les Canadiens doivent voir des améliorations et 
de meilleurs résultats [...]», a-t-il dit.
Rappelons qu’il s’agit non pas d’un investissement 
ponctuel, mais bien d’un financement récurrent 
dans le cadre d’une entente qui, selon une source 
à Ottawa, pourrait s’étaler sur une période de dix 
ans.
Même s’il y a eu «énormément d’investissements» 
dans les systèmes de santé depuis la pandémie de 
COVID-19, ceux-ci ne se sont pas toujours tra-
duits «dans de meilleurs résultats», a plaidé le 
premier ministre.
Au chapitre des améliorations auxquelles il fait 
référence, M. Trudeau a évoqué la possibilité 
pour les Canadiens d’accéder à leur dossier médi-
cal informatisé.
Par ailleurs, il a fait comprendre qu’en sus de 

l’entente globale, certains volets pourraient être adaptés en 
fonction des besoins des provinces.
«Oui il y a des ententes qui vont être un accord pour tous, 
mais aussi des éléments qui vont répondre directement aux 
besoins particuliers, aux priorités particulières des pro-
vinces», a fait savoir le premier ministre.

Avec son annonce mercredi, le premier ministre coupe l’herbe 
sous le pied des premiers ministres provinciaux, qui avaient 
déjà annoncé leur intention de se réunir dans la capitale fédé-
rale quelque part à la mi-février.

Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousTout d’abord, on doit préciser que ces 7 
plus grands projets font partie de plus 
d’une trentaine d’importants projets 

qu’on a réalisés dans la période de 8 ans. 
Ci – après un aperçu de chacun de ces 7 plus 
grands projets au monde : 
1- Construction à Mehalla El Cobra, au coût de 
21 milliards de L.E., de la plus grande usine de 
filature et de tissage au monde avec une produc-
tion de 30 tons de filature et de tissage par jour. 
2- Construction à El Fayoum au coût de 20 mil-
lions d’euros de la plus grande  usine au monde 
de câbles et de fils électrique pour voitures, dont 
la production totale de l’usine est consacrée à 
l’exportation pour un montant de 100 millions 
d’euros, production annuelle qui devrait débuter 
en juin de 2023. 
3- Construction à Menya de la plus grande usine 
de sucre au monde au coût de 1 milliard de dol-
lars US avec une production annuelle de 900,000 
tons de sucre.
4- Construction, au coût de 1,2 milliard de dol-
lars US, de la plus grande station au monde de 

traitement des eaux 
usées à Bahr El Bakr 
à l’est de Port-Saïd, 
de près de 400 milles 
Feddan en Sinaï dont 
la production sert à 
l’irrigation.
5- Construction de la plus grande station 
d’énergie solaire au monde au coût de 1 milliard 
de dollars US à Benban près D’Aswan avec une 
capacité de 1465 mégawatts. 
6- 6- Construction au coût de 6 milliards de L.E., 
du plus large pont suspendu au monde à Rod El 
Farag au Caire avec une largeur de 66 mètres, 
largeur qui   remplace l’ancien record inscrit au 
nom d’un autre pont suspendu en Colombie-Bri-
tannique au Canada dans le livre des Guinness.
7- Enfin, la construction du plus grand musée 
d’antiquité au monde au coût de 550 millions de 
dollars US où sont exposées plus de100 milles 
pièces d’antiquité, une construction qui occupe 
une superficie de 117 Feddans à quelque pas des 
pyramides de Giza.

Réalisation des 7 plus grands projets au monde 
entre 2014 – 2022

Transferts en santé: Trudeau rencontrera 
ses homologues le 7 février

La crise des passeports est terminée, décrète la ministre

Deux élèves supplémentaires par classe: pas une bonne 
solution, selon les élus

Baisse des seuils d’immigration et fermeture du 
chemin Roxham: le PQ veut éviter une 

«montée des extrêmes»
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Salah EL ACHKAR 

La société de nos jours,

Les idéologies, les philosophies, les innovations, les méthodo-
logies, les applications, les acceptations et le refus, les oppo-
sitions et les idées contraires, les prétentions, les traductions 

fausses et exactes.
Tous ces phénomènes s’appliquent dans notre société de multiples 
confessions et croyances que chacun voit les choses justes de son 
côté, mais la logique de la vérité se trouve quelques parts, même 
contredites par certains pour faire valoir leurs idées, compréhen-
sions mêmes oppositaires à la logique conduite par des puissances 
politiques mondiales qui visent comme objectif  : Dominez la Terre. 
Etc’est ici que ça commence la lutte et la diversité cité ci-haut. 
En plus des idéologies politiques, il existe aussi les diversifications de 
la compréhension idéologies culturelles qui s’associent à l’ignorance 
totale de la fonction de l’Être humain dans sa constitution physique 
et morale.
Les gens lisent, analysent et traduisent leurs compréhensions par des 
définitions banales par manque de savoir et manque de compréhen-
sion de la lecture plus précisément du texte.
Alors que les Êtres humains sont différents et de multiples origines 
et constitutions, qui expliquent la réception de la culture, sa com-
préhension, son analyse et sa diffusion souvent est faussent basées 
sur l’incompréhension ou l’acceptation de la mauvaise diffusion et 
mauvaise analyse de l’idée et ou de l’idéologie.
A chaque fois que l’Être se trouve coincé ou bloqué par un sujet ou 
philosophie quelconque il trouve comme issue de sortie ou un témoi-
gnage religieux qui a été rédigé dans des circonstances lointaines de 
notre réalité et développements idéologiques de nos jours. C’est une 
grosse erreur car l’Être humain à été constitué physiquement avant 
qu’il soit constitué moralement.
La constitution physique est plus concentrée et compréhensible que 
celle de la morale, puisque la physique est Une et Totale, alors que 
la constitution morale est plusieurs idées philosophiques dites et dif-
fusés par des philosophes, des savants, des Religieux ou autres, qui 
possèdent des idéologies différentes dues à leurs compréhensions ou 
incompréhensions.
C’est un sujet vaste et diversifié qui nécessite des dialogues selon le 
sujet précis, les circonstances et les compétitions des personnes aptes 
à la négociation.

Les déboires de Passeports Canada, qui avaient mené à 
des files d’attente surréalistes dans ses bureaux avec la 
reprise des voyages au printemps et à l’été dernier, sont 

maintenant terminés, a décrété la ministre de la Famille, des 
Enfants et du Développement social, Karina Gould. 
Selon Mme Gould, la crise s’est résorbée depuis plus de trois 
mois.
«Depuis le 3 octobre 2022, toutes les demandes de passeports 
reçues en personne et par la poste ont été traitées selon les 
normes de service qui s’appliquaient avant la pandémie», a 
assuré son ministère mardi.
Ces normes stipulent que Passeport Canada doit délivrer des 
passeports en 10 jours lors de demandes présentées en per-
sonne, contre 20 jours pour les demandes envoyées par la 
poste. Or, au plus fort de la crise alimentée par la reprise mas-
sive des voyages en fin de pandémie, il fallait parfois compter 
des mois d’attente avant d’obtenir le précieux document.
Ces problèmes avaient conduit des centaines de Québécois à 
faire la file, parfois pendant des jours, pour pouvoir formuler 
une demande d’urgence afin d’obtenir un passeport.
Par ailleurs, les demandes accumulées ont pratiquement toutes 
été écoulées.
«Grâce aux nouvelles ressources qui ont été consacrées au 
traitement des demandes et à une gestion active de la charge 

de travail, depuis le point 
le plus élevé en août 
2022, environ 98 % des 
demandes ont été trai-
tées et l’arriéré est 
presque éliminé», a 
fait savoir Emploi 
et Développe-
ment social 
Canada, qui 
gère Pas-
seport 
Canada.
En tout, 
2,38 
millions 
de pas-
seports ont été délivrés en 2022. Le nombre d’employés, quant 
à lui, a doublé, passant d’un peu plus de 1300 en janvier 2022 
à plus de 2600 en décembre.
La ministre Gould a assuré que Passeport Canada est mainte-
nant prête à faire face à une nouvelle hausse de la demande en 
2023, lorsque viendra à échéance la première vague de passe-
ports valides pendant 10 ans.
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WELCOME
TOURS

WELCOME
TOURS

 -Desert safari

 -Beach Holidays

 -Nile Cruises

 - Conference & 
meetings

 -Incentive

-Tranportation & 
limousine services

-Self tailored tours

- FIT & Private
services 

- Meetings & 
cooperates services

تقدم لك :

BEAU RIVAGE MATROUH
https:// www.carolsbeaurivage.com



    نجحت البعثة األثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفى 
الكشف  لآلثار، في  للمجلس األعلى  العام  األمين  وزيري 

العائلية من عصر  الدفنات  عن مجموعة من 
األسرة الثالثة عشر من عصر االنتقال الثانى، 
أبو  بجبانة ذراع  الحفائر  أعمال  أثناء  وذلك 

النجا بالبر الغربى بمدينة األقصر.
أن هذا  الدكتور مصطفى وزيري  أوضح 
الجبانة  تلك  نوعه فى  األول من  يُعد  الكشف 
للدفن، ويرجع  أنه يضم مكان مخصص  حيث 
وتبلغ حدوده  الثالثة عشر،  األسرة  إلى عصر 
المبدئية حوالى 50 م عرض، وتجاوز الطول 

70م.
وأوضح أن البعثة نجحت فى الكشف داخل هذه 
تتشابه  للدفن  بئرا  أكثر من 30  الدفنات على 
الدفن  بئر  منها  والبناء،  التصميم  فى طريقة 
الذى عاش خالل  بالوزير ”عنخو“  الخاص 
الملك “سوبك  الثالثة عشر فى عهد  األسرة 
حتب الثانى”، والذى يحتوى على تابوت كامل 
اسم ولقب  نقش عليه  الوردى  الجرانيت  من 

المتوفى ويبلغ وزنه حوالى 10 طن.
لوحة  المكتشفة على  اآلبار  أحد  ُعثر داخل  أنه  وأضاف 
جنائزية صغيرة مزينة بمنظر يصور صاحب اللوحة، والذى 
للملك  القرابين  يقدم  الوزير، وهو  يشغل منصب مساعد  كان 

“سوبك حتب الثاني”.
أن  العليا،  آثر مصر  ياسين مدير عام  فتحي  الدكتور  وأشار 

البعثة عثرت أيضا على مبنى من الطوب اللبن كان مخصصا 
تماثيل األوشابتى  بداخله مجموعة من  القرابين  لتقديم 
بالخط  األسود  بالمداد  كتابات  األبيض وعليها  باللون  المطلية 

التمائم  كبيرة من  الهيراطيقي، ومجموعة 
أشكال مختلفة  ذات  الفيانس  مصنوعة من 

الخرز،  الجعران وأبناء حورس وكمية كبيرة من  مثل 
المنقوشة  الجنايزية غير  األختام  المئات من  إلى  باإلضافة 

والتى تُميز الفترة التي تسبق عصر الدولة الحديثة.

  نجحت البعثة األثرية المصرية برئاسة 
مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى 
لآلثار، في الكشف عن مدينة سكنية كاملة من 
العصر الروماني، وذلك أثناء أعمال الحفائر 
األثرية بمنطقة بيت يسي أندراوس المتآخم لمعبد 

األقصر بالبر الشرقي للمدينة.
وأكد وزيري، في بيان، أهمية الكشف حيث أنه 
النقاب عن أهم وأقدم مدينة سكنية بالبر  كشف 
الشرقي بمحافظة األقصر والتي تعد امتدادا 
لمدينة طيبة القديمة، مشيًرا إلى إنه خالل 
أعمال الحفر األثري عثرت البعثة على عدد 
من المباني السكنية وبرجين للحمام من القرنين 
الثاني والثالث الميالدي، وعدد من الورش 
لصناعة وصهر المعادن بداخلها عدد من األواني 
وقوارير المياه والزمزميات والمسارج الفخارية 
وأدوات للطحن وعمالت رومانية من النحاس 

والبرونز.
وأعرب عن سعادته بما أسفرت عنه حفائر هذا 

الموسم، مشيرا إلى أنه موسم مبشر للغاية وأن البعثة سوف 
تستكمل أعمال الحفائر بالموقع والتي ربما تقود للكشف عن 

المزيد من أسرار هذه المدينة.
من جانبه، قال مدير عام آثار مصر العليا فتحي ياسين، غنه عثر 

داخل برجي الحمام المكتشفين عن العديد من األواني الفخارية 
التي كانت تستخدم كأعشاش للحمام والتي أوضحت الدراسات 

األولية أنه بدأ استخدامها بدءا من العصر الروماني.
تجدر اإلشارة إلى البعثة كانت قد بدأت استكمال أعمال الحفائر 
هذا الموسم بمنطقة بيت أندراوس في سبتمبر 2022 وأنها كانت 

قد عثرت خالل مواسم حفائرها السابقة عن عدد من األمفورات 
والمسارج من العصر البيزنطي، باإلضافة إلى مجموعة من 
العمالت البرونزية الرومانية، وجزء من جدار من العصر 
الروماني ومخزن قديم، وعدد آخر من األيقونات األثرية تعود 

لحقب تاريخية مختلفة.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
نريد إجابة على هذا السؤال

إذا كان صاحب شركة جهينة الذي قبض عليه هو وأبنه 
متهمان بتمويل جماعة اإلخوان المسلمين التي أخذت 
لقب جماعة إرهابية بعد صدور حكم من المحكمة بذلك 

فلماذا يتم اإلفراج عنهما اآلن ؟

إلعالناتكم يف الرسالة 
(450) 972-1414 /  
(514) 961-0777

elressalanews@gmail.com    
fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

تعاني كندا كثيرا من نقص شديد     
الكادر الصحي والرعاية الصحة  في 
اليه  التطرق  يتم  المرافقة. والموضوع 
المباحثات  مرارا وتكرارا سواء في 
الحكومية والوزارات والنقابات المعنية 

أو اإلعالمية أو المجتمعية. 
ذلك كله رغم أن النظام الصحي 
باألساس في كندا ومقاطعتنا كيبك هو 
أنواع األنظمة الصحية في  من أفضل 
المجانية  الرعاية  العالم من حيث توفر 
المرافقة لها أما مجانا أو  والخدمات 

بأسعار بسيطة أو معقولة. 
ولكن هذا يبدو أحيانا عديم الفائدة بسبب 
النقص الشديد في الكادر الطبي وبالتالي 

تأخر الرعاية والخدمات. 
هذا ورغم ان كندا لديها اعداد كبيرة من 
االطباء والدين عملوا في القطاع الطبي 
الذين ال يستطيعون  من المهاجرين 
القطاع والعمل فيه  الدخول الى هذا 
بسبب الشروط التعجيزية واحيانا 
الى يقارب  سنوات دراسية قد تصل 
عدد السنوات التي درسوها في الخارج 

ورسوم مالية ضخمة للدراسة. 
ويبدو أن الموضوع الرئيسي والعقبات 
يأتي جزء رئيسي منها من النقابات التي 
تحأول الحفاظ مثال على امتيازات الكادر 
الطبي سواء االطباء أو الممرضين أو 

الفنيين والمعالجين و..و..و..و. 
وطبعا جزء مهم جدا من هذا الموضوع 
هو الحفاظ علي مستوى المجال الطبي 
ومعاييره ومقاييسه.. أي معايير عالية 
لدخول الطالب الى الجامعة وكذلك 
منح التراخيص لمن درس في الخارج. 
العديد من الطالب  إلى أن  وهذا أدى 
بلدان اخرى لدراسة  الى  مثال يذهب 
الطب ويعود الى كندا في عمر صغير 
ويعادل الشهادة على مدى بضعة 

سنوات اضافية. 

الكثير من هذا  الكثير  ولكن من يعاني 
الموضوع يبقى هو المهاجرين من 
يتم االعتراف  التي ال  العالية  الخبرات 

بشهاداتهم ومنحهم التراخيص. 
وهنا نقول مهما كانت األسباب والحجج 
المبررة فهناك حلول وسط تحافظ على 
المعايير والمقاييس والمميزات للكادر 
الطبي الحالي وفي نفس الوقت اعطاء 
الفرصة للخبرات العالية الدخول الى هذا 
المجال وخاصة ان البعض منهم امضى 
حياته بالدراسة ولديه خبرة عالية وتم 
تدمير كل ذلك بسبب األبواب الموصدة 

في كندا. ودمر مهنيا وانسانيا. 
هل يمكن لكندا أن تتصرف أسوة بالدول 
األوربية وتسهل وتخفف هذه القيود 
سواء باستعمال فترة تدريبية أو رواتب 
أقل لفترة معينة وسلم وظيفي ومعايير 
لسنوات الخبرة يساعد بدخول هذا 
المجال لحاملي الشهادات والخبرات. نعم 

إن توفرت اإلرادة والنوايا الصحيحة. 
في أوربا تحتاج سنتين من العمل احيانا 
الترخيص أو  من اجل الحصول على 
إداري. وحتى أمريكا  حتى فقط إجراء 

المعادلة هي أسهل من كندا. 
ونحن هنا في كندا نحتاج هذا الخبرات 
وقطاعنا الصحي يعاني والحلول كثيرة 
وخاصة اننا بلد للمهاجرين ونحتاج هذا 
اإلجراء على طرفي المعادلة لمساعدة 
القطاع الصحي وكذلك المهاجرين 
الجدد. وكل ما يتطلبه الموضوع هو 
حلول وسط وتعامل مرن انساني ومهني 

اكثر مع القادمين الجدد من الخبرات. 
العالم ندخل مفاوضات  أي نحن حول 
العالم ولدينا  سالم تجنب حروب حول 
المشاكل وايجاد  من االمكانيات لحل 
لتقريب  الحلول واالرضيات الوسط 
وجهات النظر الكثير .. فهل نعجز عن 

أمر كهذا؟ 

تعديل الشهادات 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

بقلم: كنده الجيوش

fzemokhol@gmail.com

  طرحت دار سوثبى للمزادات العالمية، 
لوحة بعنوان »أورفيوس ويوريديس 
يفران من الجحيم« للفنان اإليطالى جايتانو 
للبيع فى مزاد خاص بأعمال  جاندولفي، 
إلى  تقديرى يصل  الباروك، بسعر  عصر 
 26 300 ألف دوالر أمريكى، وذلك يوم 

يناير 2023، فى نيويورك.
اللوحة التى طرحتها دار سوثبى فى 
المزاد لإليطالي جايتانو جاندولفي، يظهر 
فيها أورفيوس ويوريديس وهما يفران 
العالمية،  المزاد  من الجحيم، ووفقا لدار 
فإن اللوحة سوف تعرض فى المزاد 
200 ألف دوالر  يبدأ من  بسعر تقديرى 
ألف دوالر أمريكى.   300 أمريكى، وحتى 
والمعروف أن جايتانو جاندولفي رساًما 
المتأخرة  الباروكية  الفترة  إيطاليًا عاش في 

وأوائل العصر الكالسيكي الجديد.
المزاد  كانت دار سوثبى قد أوضحت أن 
سيعرض مجموعة من لوحات فيش 
التى تعد   Fisch Davidson ديفيدسون  
الباروكي  الفن  واحدة من أهم مجموعات 
الفن،  التي ظهرت على اإلطالق في سوق 
وخالل المزاد سيتم تقديم عشرة أعمال 
استثنائية من المجموعة، بما في ذلك العديد 

من الروائع.
 ويعرف برناردو كافالينو بأنه رساًما 
إيطاليًا، وكان يعد من أكثر الرسامين 
األصالة في نابولي خالل النصف األول من 

القرن السابع عشر.
وأوضحت دار سوثبى أن مجموعة فيش 

ديفيدسون Fisch Davidson تشكل 
الباروك،  تتبع تطور فن  مجموعة مذهلة 
العميقة للمجموعة،  حيث تعكس الجودة 
والمكتسبة على مدار ما يقرب من ثالثين 
عاًما، مزيًجا نادًرا من الشغف والذوق 

والفطنة.
يشار إلى أن  الباروكية أو الباروك 
الثقافة الغربية نشأت  فترة تاريخية في 
الفنون  عن طريق أسلوب جديد في فهم 
الباروكي - وانطالقا  البصرية - األسلوب 
أنتج  من سياقات تاريخية وثقافية مختلفة 
أعماال عديدة في حقول فنية متنوعة: 
األدب، العمارة، النحت، الرسم، الموسيقى، 

األوبرا، الرقص، المسرح. 
الباروك بشكل أساسي في  وقد برز عصر 
أوروبا الغربية على الرغم من ظهوره أيًضا 
بفعل االستعمار في العديد من المستعمرات 
للدول األوروبية وخصوصا في  التابعة 
أمريكا الالتينية. ومن ناحية زمنية فقد شمل 
بأكمله  السابع عشر  القرن  الباروك  عصر 
الثامن عشر، مع زيادة في  القرن  وبدايات 

هذه المدة أو نقصانها وفقا لكل بلد. 
الباروك بين  يتم إدراج عصر  وعادة ما 
األسلوبية – المانيريسمو - والركوكو، حيث 
اتسمت هذه الفترة بنزاعات دينية قوية بين 
البلدان الكاثوليكية والبروتستانتية، باإلضافة 
إلى اختالفات ملحوظة بين الواليات المؤيدة 
البرلمانية،  المطلق والواليات  الحكم  لنظام 
حيث بدأت طبقة برجوازية ناشئة بوضع 

أسس الرأسمالية.

 انطلق يوم األربعاء، فعاليات معرض 
القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، والذي 
تستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، تحت 
نقرأ، نفكر،  شعار »على اسم مصر.. معاً 
نبدع«، وتحل المملكة األردنية ضيف شرف 
المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صالح 
جاهين شخصية العام، ورائد أدب األطفال 

الكاتب كامل كيالني شخصية معرض الطفل.
أعلنت وزارة الثقافة، بالتنسيق مع الشركة 
التجهيزات  كافة  من  االنتهاء  المنفذة، 
القاهرة الدولي  واالستعدادات الفتتاح معرض 
للكتاب 2023، رسميا غدا األربعاء، وذلك 
بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس 
مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيالني، 
وزيرة الثقافة، والدكتورة هيفاء النجار، وزيرة 
الثقافة األردنية، إذ تحل األردن ضيف شرف 

المعرض هذا العام.
وتحمل هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي 
للكتاب 2023، شعار »على اسم مصر.. معاً 
الفاعليات الفكرية  نقرأ، نفكر، نبدع«، وتعني 
والفكرية بالتركيز على إبراز الهوية المصرية، 
حيث تنظم الدورة نحو 500 فاعلية متنوعة 
في 7 قاعات، على أن تبدأ األنشطة ابتداًء 
من الخميس 26 يناير، كما تم اختيار الشاعر 
صالح جاهين شخصية المعرض، والكاتب 

كامل كيالني شخصية معرض كتاب الطفل.
ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 
1047 ناشًرا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 
53 دولة، من بينها دوٌل جديدة مثل األرجنتين 
وكولومبيا والدومينيكان، باإلضافة إلى قرابة 
500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين 
وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات 

مصرية عربية وعالمية.
أما البرنامج الثقافي لألردن والتي تحل ضيف 
شرف للمعرض يشمل مشاركة )85( كاتبًا 
وشاعًرا وشاعرة وناقد وأكاديمي وأديب من 
األردن ومصر، توزعت حضورهم على 27 
فعالية توزعت ما بين )23( ندوة ومحاضرة، 
و)4( عروض مسرحية، وقراءات قصصية 
لألطفال، و)3( قراءات قصصية و)3( 

امسيات شعرية.
وتشهد الدورة الـ 54 لمعرض للكتاب 2023، 
موافقة الهيئة المصرية العامة للكتاب، على 
مشاركة جميع دور النشر التي تقدمت لالشتراك 
في المعرض، فضاًل عن تخصيص جناح في 
المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها 
إصدارات تناسب االشتراك في معرض الكتاب 

2023، تأكيدًا لدعم صناعة النشر.
وما يميز معرض القاهرة الدولي للكتاب 
2023، غياب قائمة االنتظار التي كانت تحمل 

عددا كبيرا من دور النشر خاًصة الجديدة، 
للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 
حيث تم الموافقة على مشاركة كل دور النشر 
التي تقدمت، باإلضافة إلى منح توكيل لدور 
النشر التي خصص لها جناح بمساحة 18م، 
وهذا لم يكن موجودا من قبل، لتشجيع أكبر عدد 
من الناشرين للمشاركة بشرط أن يكون عضوا 

من أعضاء اتحاد الناشرين المصريين.
وأعدت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 
2023، العديد من التسهيالت والخدمات 
المقدمة للجمهور لزيارة المعرض لنشر 

المعرفة وتحقيق مبدأ العدالة الثقافية، ومن أبرز 
الخدمات التالي:

- حجز تذاكر الدخول إلكترونيا عبر المنصة 
الرقمية.

- دخول كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة 
وذويهم مجانا، وتوفير مسارات آمنة لهم.

القاهرة  - توفير مواصالت من وإلى معرض 
الدولي للكتاب 2023.

- تطوير خدمة توصيل الكتب الورقية بعد 
الشراء من المنصة الرقمية لجميع المحافظات 

المصرية.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

ــر ــ ــاع ــ ــش ــ ــم ــ ــي أُداعـــــــــــــــب فــــــيــــــِك ال ــ ــنـ ــ ــيـ ــ دعـ

وكـــــــــــل مــــــــا فـــــــيـــــــِك فـــــــاتـــــــن وســــــاحــــــر

ــر ــ ــائـ ــ ُيــــــخــــــضــــــع حـــــــــروفـــــــــي لـــــــوحـــــــي ثـ

ــر ــ ــ ــاف ــ ــ ــك هـــــــاجـــــــر وس ــ ــ ــاب ــ ــ ــي ــ ــ ــِغ ــ ــ غـــــــــــــاَب ب

ــر ــ ــاع ــ ــش ــ ل ــد  ــ ــ ــائ ــ ــ ــص ــ ــ ق وراءه  تـــــــــــــارك 

ِبــــــــر جـــــــاهـــــــد ألجــــــــلِــــــــك طــــــــويــــــــًا وكــــــــاَ

ــر ــ ــائ ــ ــق ح ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــ ــره فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــَى ُعـ ــ ــ ــضـ ــ ــ أمـ

صــــــــــــّرح ِبــــــحــــــِبــــــك ِبــــــلُــــــغــــــة األكــــــابــــــر

ــر ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ طــــــــــــــاَف بـــــهـــــيـــــامـــــه كـــــــــل الـ

ــر ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــه كـــــــــل الـ ــ ــقـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ تــــــغــــــّنــــــت بـ

وعــــــــــــــاَد بــــــحــــــضــــــورك نــــــــــــادم وشـــــاكـــــر

ــر ــ ــاج ــ ــح ــ ــم ــ ُيــــــعــــــّبــــــد طــــــريــــــقــــــاً وســـــــــط ال

ــر ــ ــاج ــ ــن ــ ــخ ــ ُيـــــنـــــعـــــش خـــــــيـــــــااًل أدمـــــــتـــــــه ال

ظـــــــــــَل ُيـــــــفـــــــّتـــــــش عــــــــن قـــــــلـــــــْب نــــــــادر

ُيـــــتـــــاجـــــر ال   .. يـــــــــومـــــــــاً  ــي  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ بـ

ــه يــــــا روحــــــــــي طـــاهـــر ــ ــق ــ ــش ــ نــــقــــيــــاً فــــــي ع

يــــــحــــــيــــــا لــــــيــــــلــــــه مــــــثــــــلــــــي ســــــاهــــــر

ــه كــــــــل الــــبــــشــــائــــر ــ ــبـ ــ ــلـ ــ حـــــــامـــــــل فــــــــي قـ

وكـــــــــــل مـــــــــا فـــــــيـــــــِك دافــــــــــــــئ وخــــــائــــــر

ــر ــ ــاع ــ ــش ــ ــم ــ ُيـــــنـــــعـــــش فـــــــي قــــلــــبــــي كـــــــل ال
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نقوم بتوصيل الدواء أينما تكونون داخل مدينة مونتريال أو خارجها 

اكتشاف دفنات عائلية من عصر الانتقال 
الثاني لأول مرة بالبر الغربي بالأقصر

الآثثار: بعثة أثرية تكتشف أول مدينة سكنية كاملة 
من العصر الروماني بشرق الأقصر

بقلبي يومًا ... لا ُيتاجر

انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة أكثر من ألف ناشر
طرح لوحة عن »الهروب من الجحيم« 

للبيع فى مزاد بث300 ألف دولار

ُعثر على نقش لكف يد على جدار حجري    
صخري في خندق مائي قديم، خارج سور 
البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، وقد 
شّكل عالمة استفهام وأثار حيرة علماء اآلثار 

اإلسرائيليين الذين توصلوا إليه.
وأوضحت سلطة اآلثار اإلسرائيلية أن نقشا لكف 
يد بشكل وحجم اليد اليمنى لرجل، اكتُشف في 
خندق عمره ألف عام، خالل أعمال توسيع طريق 
بالقرب من باب الساهرة، أحد أبواب البلدة القديمة 
في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل بعدما 

احتلتها في يونيو 1967.
وهذا الخندق المائي الضخم محفور في الصخر 
القديمة، ويمتد بطول 10 أمتار  المحيط بالمدينة 

وعمق يتراوح بين مترين و7 أمتار، وهو بعكس 
الخنادق األوروبية المعتادة، لم يكن مليئا بالمياه.

وبحسب سلطة اآلثار اإلسرائيلية، فقد احتاج 
الصليبيون 5 أسابيع لعبور المدينة واختراق 

أسوارها ودفاعاتها عام 1099.
ومع أن وظيفة الخندق واضحة لعلماء اآلثار، لم 
يتوصلوا بعد إلى توضيح معنى نقش كف اليد فيه. 
وقال مدير التنقيب في سلطة اآلثار، زبير عدوي، 

في بيان: »إنه لغز حاولنا حله«.
وتمت تغطية الخندق ونقش كف اليد، لتكملة 
أعمال البنية التحتية المستمرة في الشارع أسفل 
األسوار المحيطة، حسب ما ذكرت وكالة 

فرانس برس.

تحت أسوار القدس القديمة.. نقش لكف يد يحير علماء آثثار


