
  أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
الخميس، أن الدول الغربية تواجه كل 
ما توقعته أن يحدث لروسيا من انكماش 
االقتصاد ونقص البضائع وانهيار أسواق 

الخدمات.
وقال بوتين، خالل كلمته في اجتماع 
االتحاد الروسي للصناعيين ورجال 
الروس  األعمال  قادة  إن  األعمال، 
استطاعوا أن يحولوا النظام اللوجستي 
وقاموا بفتح اتجاهات جديدة للتعاون 
إلى أن  النزيهين، الفتا  الشركاء  مع 
روسيا ستواصل تعزيز ذلك التعاون.
في  بدأ  الداخلي  الطلب  أن  وأضاف 
تطور  فقد  المستمر  والنمو  التطور 
سوق العمل وازدادت الرواتب وتقلص 
التضخم وسيستمر في االنخفاض بنهاية 
العام الجاري إلى أقل من %4، منوها 
أنه يظل أقل بكثير من دول االتحاد 
األوروبي الذين يحاولون إقناع أنفسهم 
أن اقتصادهم في حالة جيدة، خاصة 

المطلوب  الدول لن تتمكن من اإلنتاج  وأن تلك 
دون األسمدة المصدرة من روسيا.

الشركات  انسحاب  أن  الروسي  الرئيس  وأكد 
الروسية  الشركات  شغل  في  سببا  كان  الغربية 
الزراعة، وكان  لتلك األماكن خاصة في مجال 
على مجال األعمال الروسية أال يفوت تلك الفرصة 
لشغل أماكن المنسحبين من األسواق، قائال “إن 
الوضع يعتبر فريدا للشركات الروسية ولقرارات 

االستثمارات في روسيا”.
وأوضح الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنه فيما 
يتعلق بالنمو االقتصادي؛ فال يوجد ما يشير إلى 

انهيار االقتصاد الروسي، بل على العكس فهناك 
نمو وتطور، ويبدأ االقتصاد في التطور ويزداد 
قوة، ومن المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الناتج 

المحلي اإلجمالي لروسيا.
وأكد بوتين، في كلمته، أن سحب الدول الغربية 
لشركاتها من السوق الروسية؛ فشل في تقويض 
االقتصاد والمؤسسات الروسية؛ لذلك تعمل روسيا 
على زيادة التعاون في المجال الصناعي مع الدول 
الصديقة ونشر الشركات في كافة أنحاء البالد لتجاوز 
التحديات التى يفرضها الخصوم، مؤكدا أنه يجب 
رفع مستوى اإلدارة لمستويات جديدة واستخدام 

البيانات الرقمية والتقنيات الحديثة في االقتصاد.

وقال الرئيس الروسي “إن اكتشاف الصناعات 
تتوازى مع تحضير  أن  الجديدة واآلليات يجب 
الكوادر والشباب”، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز 
األعمال  وقطاع  الحكومة  بين  المشترك  العمل 
السنوات  للمهنية خالل  الفيدرالي  المشروع  في 
في  مليون شخص  يقل  ال  ما  وسيشارك  المقبلة 

هذا التطوير المهني.
كبيرة ألي  إمكانات  تمتلك  أن روسيا  إلى  ولفت 
من اتجاهات األعمال والصناعة والمشروعات في 
السوق االستهالكية وسوق التقنيات الدقيقة والسياحة 
وغيرها من المجاالت االقتصادية، منوها أنه يجب 
العمل على حل المشكالت المتعلقة باللوجستيات.

الكاتب الصحفي  القبض على      
تحرير  الناصر سالمة، رئيس  عبد 
السابق في مصر،  األهرام  جريدة 
باالختالف  لعقله  أنه سمح  لمجرد 
فيه،  يُفكر  ما  بالتعبير عن  ولقلمه 
ما  بكل  يُطيح  تُغتفر ألنه  جريمة ال 
المصري ولغيره  الدستور  له  كفله 
بغض النظر عن كونه كاتب ومفكر 
مجرد  كان  أو  معروف  مصري 
مواطن عادي، ويُسقط مع سبق 
اإلصرار والترصد كل ما جاء في 
المواثيق  بكافة  الخصوص  هذا 
حرية  بحماية  المتعلقة  الدولية 
الباب على  والتعبير، ويفتح  الرأي 
للتعبير  السري  للعمل  مصراعيه 
العنف  بكل وسائل  الرأي  عن هذا 
والتطرف طالما يتساوى صاحب 
الجميع  بغيره ويتهم  السلمي  الفكر 
األمن  بالخيانة وبتهديد  النهاية  في 
األجهزة  أمام  المصري  القومي 

السيادية واألمنية في الدولة.
نظام  يمكن ألي  والسؤال هنا كيف 
تقييد  بأن  يتصور  أو  يعتقد  أن 
الرأي اآلخر  الحريات ومصادرة 
بكل صاحب فكر مخالف  والبطش 
والنظام  الدولة  فكر  أو مختلف مع 
بعض  في  معه  يتفق  وال  الحاكم 

المهمة سيساعده  الوطنية  القضايا 
البقاء واالستمرار في موقعه  في 

القيادي للدولة؟؟
اليوم  به  بأن من يبطش  متناسياً 
إلى  باألمس  ذاته من أوصله  هو 
الصندوق  خالل  من  الحكم  سدة 
احترامه  يُعلن  وكأنه  االنتخابي 
يكون  المواطن عندما  لصوت هذا 
لصالحه، وعدم احترامه لصوته 
السياسة  عندما يختلف معه ومع 
بالتعبير عن  للدولة ويقوم  العامة 
المشروع والمحمي  السلمي  رأيه 
الدولية  الدستور والمواثيق  بقوة 

الخاصة بحقوق اإلنسان.
بأن  يقول  أن  يُريد  النظام  وكأن 
للود  الرأي ممنوع وفاسد  اختالف 
له في  الُمخالف  النظام وبين  بين 
خالف  على  التوجه!  أو  الرأي 
بأن  تقول  التي  العامة  القاعدة 
خالف الرأي ال يجب أن يفسد للود 

قضية.
أتمنى سرعة اإلفراج عن  أخيراً 
الناصر سالمة وكل  األستاذ عبد 
المعتقلين  من هم على شاكلته من 
أو  بشكل مهين غير مبرر  قسرياً 
الحضارة  مقبول في وطن صاغ 

اإلنسانية منذ اآلف السنين!
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زمكحل  فـريد   
كندي مصري  كاتب 

بدون رتوش

fzemokhol@gmail.com

 تأسست في مونتريال
29/11/1995

رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

الاعتقال القسري مصير كل من يختلف 
في الرأي في مصر!!
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Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.
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بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية
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Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

  على خط استعادة العالقات البينية تسير مصر وتركيا وصوال 
إلى محطة تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين.

مرحلة جديدة ترسمها زيارة مرتقبة يقوم بها وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إلى القاهرة غدا السبت.

وفي هذا الصدد، قال أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الخارجية، في بيان اليوم الجمعة، إن زيارة جاويش 
أوغلو »تُعد بمثابة تدشين لمسار استعادة العالقات الطبيعية 

بين البلدين«.
كما تعد الزيارة -حسب أبوزيد- »بمثابة تدشين إطالق حوار 
ُمعمق حول مختلف جوانب العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية 
والدولية محل االهتمام المشترك، بهدف الوصول إلى تفاهم 

مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين«.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير  
سامح شكري سيكون في استقبال نظيره التركي في لقاء ثنائي 
بمقر الوزارة. على أن يعقب اللقاء مباحثات موسعة بحضور 

وفدي البلدين، ومؤتمر صحفي مشترك.
وفي فبراير/شباط الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري زيارة إلى 
تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب عشر واليات جنوبي البالد، 

وأسفر عن مقتل عشرات اآلالف.
وحينها، أكد وزير الخارجية المصري أن بالده »ستبقى إلى جانب شقيقتها 

تركيا«، وأن العالقات بين البلدين سترتقي ألفضل مستوى.
زيارة اعتبرها مراقبون خطوة جديدة على طريق استعادة العالقات الطبيعية 
العام  البلدين،  بين رئيسي  المصافحة  لقاء  الذي كان  والقاهرة،  أنقرة  بين 

الماضي، أهم محطاته.
تركيا  بين  العالقات  »تطور  أن  التركي  الخارجية  وزير  اعتبر  حينذاك، 
ومصر يصب في مصلحة الطرفين«، مؤكدا أن مصر دولة مهمة بالنسبة 

للعالم العربي والشرق األوسط وفلسطين.

تركيا  رئيسي  بين  اجتماع  هناك  يكون  قد  أنه  إلى  أوغلو  جاويش  وأشار 
ومصر خالل الفترة المقبلة.

وكانت مصر قد أرسلت منذ اليوم األول للزلزال أكثر من 1200 طن من 
التي تحمل  التجارية المصرية  المساعدات اإلنسانية، كان آخرها السفينة 

اسم »الحرية« محملة بـ525 طنا من المساعدات.
وعقب الزلزال، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصااًل هاتفياً 
مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، قدم فيه التعزية بضحايا الزلزال.
ومرت العالقات بين مصر وتركيا بسنوات من القطيعة بدأت في 2013، 
تراجع خاللها التمثيل الدبلوماسي لكل منهما إثر اتهام القاهرة أنقرة بدعم 

جماعة اإلخوان اإلرهابية.
لكن العام الماضي بدأت عملية التقارب بين مصر وتركيا بمحادثات استكشافية 

بين وزارتي الخارجية، وتصريحات إيجابية من المسؤولين األتراك.

  اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين 
وقوات االحتالل اإلسرائيلي، اليوم 
بوسط  ُمتفرقة  أنحاء  في  الجمعة، 

وشمال الضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن 
ثمانية مواطنين فلسطينيين أصيبوا 
والعشرات  المطاطي،  بالرصاص 
باالختناق، خالل مواجهات اندلعت 
مع قوات االحتالل، في قرية “كفر 
“قلقيلية”  ُمحافظة  شرق  قدوم”، 

بشمال غرب الضفة الغربية.
قوات  أن  المصادر،  وأضافت 
االحتالل أطلقت الرصاص المطاطي، 

وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل 
للدموع، صوب ُمشاركين في مسيرة 
ُمحافظة  بقرية “بيت دجن” شرق 
أدى  ما  الضفة؛  بشمال  “نابلس”، 
إلى إصابة 10 مواطنين باالختناق.

وفي قرية “اللبن الغربي” غرب رام 
مصادر  قالت  الضفة،  بوسط  هللا، 
االحتالل  قوات  إن  فلسطينية 
في  ُمشاركين  قمعت  اإلسرائيلي 
استيطانية  بؤرة  إقامة  مسيرة ضد 
جديدة على أراضي القرية؛ ما أدى 
القرية  سكان  من  عدد  إصابة  إلى 

بشظايا قنابل صوت.

عن  الناتجة  العالم  أوجاع  لتخفيف  متواصلة  إنسانية  إماراتية  جهود    
الحروب والصراعات والكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية.

جهوٌد أحدثها تلك التي وّجه بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
بلدة  إعمار  إعادة  لدعم  دوالر  ماليين  ثالثة  بتقديم  الخميس،  اإلمارات، 

حوارة الفلسطينية والمتضررين من األحداث األخيرة.
وفي اليوم نفسه، سلّمت سفارة دولة اإلمارات لدى مقديشو شحنة مساعدات 

إماراتية لمتضرري الجفاف في الصومال.
مساعدات لفلسطين والصومال جاءت بعد أيام من إرسال دولة اإلمارات 
طائرة تحمل 14 طناً من المساعدات للمتضررين من الشتاء في أوكرانيا، 
ضمن المساعدات اإلغاثية اإلنسانية التي خصصتها للمدنيين المتضررين 

من األزمة المستمرة، بقيمة 100 مليون دوالر.

وقبلها بأيام، وّجه رئيس دولة اإلمارات بتقديم أربعة ماليين دوالر مخصصة 
لرعاية األطفال المتضررين من األزمة األوكرانية.

توجيهات متتابعة تبلور إنسانية قائد ملهم، وتجسد قيم ومبادئ اإلمارات 
الراسخة في مساعدة ودعم الشعوب ونجدة الملهوف والمستغيث.

وقبل أسبوعين، أعلنت مبادرة »مليار وجبة« اإلماراتية حملة الدعم الغذائي 
50 دولة في أربع قارات،  المنطقة، والتي تغطي  األكبر من نوعها في 
بنغالديش،  في  الروهينغا  5.4 ماليين وجبة في مخيمات الجئي  توزيع 

وذلك بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة.
يأتي هذا فيما تتواصل جهود دولة اإلمارات لدعم ومساعدة تركيا وسوريا، 
للتخفيف من آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين، في 6 فبراير/شباط 

الماضي، مجسدة أسمى صور التضامن واألخوة اإلنسانية.

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص التهاني 
وأطيب األماني للجالية العربية واإلسالمية 

بمناسبة قرب حلول 

شهر رمضان  المبارك
أعاده هللا على الجميع بالخير والسالم والمحبة 

مواجهات بين فلسطينيين وقوات 
الاحتلال بوسط وشمال 

الضفة الغربية

مارات لتخفيف أوجاع العالم

إ

مساعدات إنسانية من الا
الناتجة عن الكوارث الطبيعية والحروب

بوتين: الغرب يواجه المشكلات الاقتصادية 
الذي كان يتوقع حدوثها لروسيا

من أقوال د. ابراهيم الفيقي 
كل يوم تعيشه هو هدية من هللا

فال تضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة 
على الماضي فقط قل توكلت على هللا 

وخا  بيونغ يانغ تختبر صار
عابرا للقارات والزعيم الكوري 

الشمالي يقول: سنتصدى 

جاويش أوغلو بالقاهرة.. 
تدشين مسار استعادة العلاقات بين مصر وتركيا

5 سياسة
اإلداري  القضاء  يثبت  يوم  كل  في  الشديد  لألسف 
المصري ووزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة 
المصري، بأنهم يديرون مؤسساتهم من خالل تعليمات 

رئيس النادي األهلي...
وسلِّم لي على الرياضة المصرية !!

فريد زمكحل

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمة العدد

    مع اقتراب شهر رمضان المبارك، 
يبحث الكثيرون عن موعد بدايته وكذلك اليوم 
المتمم له لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر 

2023 في مصر.
بحسب ما حدده المعهد القومي للبحوث 
الفلكية في مصر فإنه من المتوقع أن يبدأ 
شهر رمضان 2023 في البالد يوم الخميس 
الموافق 23 مارس/ آذار 2023، وأما عن 
أول أيام عيد الفطر 2023 نتعرف إليه 

فيما يلي.
أكد المعهد أن جميع األبحاث والحسابات 
التي أجريت خالل الفترة الماضية بالمعهد 
أوضحت أن شهر رمضان المبارك سيكون 

29 يوما فقط هذا العام،
وعليه فإن أول أيام عيد الفطر 2023 في 
مصر فلكيا سيكون الجمعة الموافق 21 

إبريل/ نيسان 2023.
وكان مركز الفلك الدولي كشف عن 
موعد أول أيام شهر رمضان المبارك 
2023،مشيرا إلى أن أغلب الدول العربية 
تستقبل غرة شهر رمضان المبارك 23 

مارس/آذار،
مشيًرا إلى أن اإلمارات والسعودية ومصر 
والمغرب واألردن من بين الدول التي تستقبل 

غرة الشهر المبارك يوم الخميس بعد المقبل.
وأضاف أن مناطق غرب آسيا ومعظم أفريقيا 
وغرب أوروبا واألمريكتين تستقبل غرة 
الشهر المبارك في الجمعة 24 مارس/ آذار.

وقال مدير المركز محمد شوكت عودة، في 
بيان على الموقع الرسمي للمركز: »بالنسبة 
للدول التي ستتحرى الهالل يوم الثالثاء 21 

مارس/ آذار،
فإن رؤيته في ذلك اليوم مستحيلة لغروب 
القمر قبل الشمس ولحدوث االقتران بعد 

غروب الشمس..
بالتالي ستكمل هذه الدول عدة شهر شعبان 
30 يوما، ليكون يوم الخميس 23 مارس/ 

آذار غرة شهر رمضان فيها«.
وتابع: »وأما بالنسبة للدول التي ستتحرى 

الهالل يوم األربعاء 22 مارس/آذار،
فإن رؤية الهالل في ذلك اليوم ممكنة 

باستخدام التليسكوب من شرق العالم..
في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة 
من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة 

اإلفريقية،
وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من 
غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وغرب أوروبا 

واألمريكيتين«.

كيم  الشمالية      أكد زعيم كوريا 
اتخاذ  في  بالده  استمرار  أون،  جونغ 
المضادة لالستفزازات  اإلجراءات 
الواليات  بها  تقوم  التي  العسكرية 

الجنوبية وكوريا  األمريكية  المتحدة 
اختبرت  أنها  الشمالية  وأكدت كوريا 
الخميس صاروخا بالستيا عابرا للقارات 
باسم »هواسونغ-17«، وفق  يعرف 
الكورية  الرسمية  الوكالة  أوردت  ما 

الشمالية
الشمالية  كوريا  راديو  أعلن  ذلك،  إلى 

الصواريخ  اختبارات  أن  الحكومي، 
للقارات »هواسونغ  العابرة  الباليستية 
من  المباشر  الرد  إطار  في  تأتي   »17-
المناورات  الديمقراطية على  كوريا 
المتحدة  الواليات  التي تجريها  المشتركة 

الجنوبية وكوريا 
الذي  الصاروخ  أن  الوكالة  وأوردت 
بيونغ  بأن  أفادت حكومة سيول  أن  سبق 
اختباره في خضم  تم  أطلقته،  يانغ 
أميركية-كورية  مناورات عسكرية 

وعدائية« مشتركة »مستفزة  جنوبية 

أول أيام عيد الفطر 2023 في 
مصر  بحسب البحوث الفلكية 
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أنها تعارض أى  أكدت الصين      
لدول فردية، وتأمل  تكتالت حصرية 
اليابان  العالقات بين  في أن تتطور 
وكوريا الجنوبية فى اتجاه يفضى إلى 
السالم واالستقرار واالزدهار على 

الصعيد اإلقليمى.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية »وانج ون بين« - في مؤتمر 
صحفي يومي ردا على سؤال ذي صلة 
الصينية  لوكالة األنباء  الخميس، وفقا 
)شينخوا( - »باعتبارها جارة قريبة 
من الدولتين، الحظت الصين التفاعالت 
الجنوبية  اليابان وكوريا  بين  األخيرة 
والتغيرات في عالقاتهما«، مشيرا 
العدوان والحكم االستعماري  إلى أن 
للعسكرة اليابانية تسببا في كوارث كبيرة 
لدول آسيوية، من بينها الصين وكوريا 

الجنوبية، على حد قوله.
وأشار وانج إلى أن »تجارب الماضى، 
إن لم تُنَس، تعد مرشدا للمستقبل«، مضيفا 
اليابان  أن الصين لطالما طلبت من 
أن تفكر بعمق في تاريخها العدواني، 
وأن تتعامل بشكل مناسب مع القضايا 
التاريخية بطريقة صادقة ومسؤولة، 
وأن تطور عالقات طبيعية مع جيرانها 

اآلسيويين على هذا األساس.
إلى أن الصين  وفى معرض إشارته 
شركاء  الجنوبية  وكوريا  واليابان 
اقتصاديون وتجاريون مهمون لبعضهم 
البعض، قال »وانج« إنه من المصلحة 
الثالثة والمنطقة  المشتركة لألطراف 
الحفاظ بشكل مشترك على سالسل 
إنتاج وإمداد مستقرة وبدون عوائق على 

المستويين اإلقليمي والعالمي. 

   4 مقاتالت من طراز »ميغ 29« 
تعتزم بولندا إرسالها ألوكرانيا في أول 
لكن  بالناتو،  عضو  دولة  من  خطوة 
واشنطن تعتبرها خارج »حساباتها«.
أعلن الرئيس البولندي أندريه دودا أن 
وارسو الخميس،  ستسلم أوكرانيا دفعة 
أولى من أربع مقاتالت قاذفة من طراز 
ميغ29-، ما سيشكل أول عملية تسليم 
من هذا النوع من قبل دولة عضو في 

حلف شمال األطلسي )الناتو(.
دودا  قال  صحفي،  مؤتمر  وخالل 
للصحفيين: »في مرحلة أولى سننقل 
خالل األيام المقبلة أربع طائرات تعمل 
أنه  مضيفا  ألوكرانيا«،  كامل  بشكل 
»يجري إعداد وصيانة طائرات إضافية 
حالياً، ومن المحتمل أن يتّم نقلها تباعاً«.

وأضاف: »لذلك، يمكننا القول إننا على 
وشك إرسال طائرات الميغ هذه إلى 
أوكرانيا«، مشيراً إلى أّن بولندا لديها 
حاليا أكثر من 10 طائرات ميغ ورثتها 

من جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.
ولفت إلى أن »طائرات الميغ هذه ال تزال في الخدمة 
بالقوات الجوية البولندية. إنها في سنوات عملها 
األخيرة، لكن غالبيتها ال تزال تعمل بكامل طاقتها«.
لم يكن إعالن دودا األول في هذا اإلطار، حيث 
سبقه وزير دفاعه ماريوش بالشتشاك، بالقول صباح 
اليوم نفسه إن بولندا تريد نقل طائرات »ميغ29-« 
إلى أوكرانيا »في إطار تحالف أكبر من الدول«.

هذا  في  األعضاء  الدول  بشأن  وردا على سؤال 
التحالف، أشار بالشتشاك إلى سلوفاكيا، ولكنه أضاف 

»بالطبع نحن منفتحون على آخرين«.
وتابع »نريد بكل تأكيد أن ندير نشاطنا في إطار 

تحالف«.

ولم تعلق روسيا على الفور على اإلعالن البولندي، 
تسليم  بأن  مرات  عدة  القول  كرر  الكرملين  لكن 
أسلحة غربية إلى كييف لن يؤدي سوى إلى إطالة 
أمد النزاع و«معاناة« السكان المدنيين بدون تغيير 

»األهداف العسكرية« لموسكو في أوكرانيا.
وسيتم استبدال طائرات الميغ التي ستُنقل إلى أوكرانيا، 
بطائرات »إف آي - 50« الكورية الجنوبية التي 
اشترتها بولندا، ثم بطائرات »إف - 35« األمريكية.

وفي 2022، أعلنت سلوفاكيا المجاورة لبولندا أنها 
تريد مناقشة إرسال طائرات »ميغ29-« للمساعدة 
في تعويض الخسائر في مخزونات أوكرانيا الحالية.
منذ  الشأن  بهذا  نهائية  قرارات  اتخاذ  يتم  لم  لكن 

ذلك الحين.
سبق أن طلبت كييف عدة مرات من حلفائها الغربيين 

تسليمها مقاتالت-قاذفات حديثة على أمل الحصول 
على مقاتالت أف16- األمريكية.

لكن بعيد ذلك، أكد البيت األبيض أن قرار بولندا »ال 
يغير« موقف واشنطن المعارض إلرسال طائرات 

أمريكية الصنع إلى كييف.
وتعليقا على الخطوة، قال المتحدث باسم مجلس 
األمن القومي، جون كيربي، إن قرار بولندا »ال يغير 
حساباتنا فيما يتعلق بطائرات إف 16« األمريكية 
الصنع، مضيفا أن الخطوة البولندية »ال تؤثر وال 

تغير« ذلك.
وردا على اإلعالن البولندي، قال الناطق باسم سالح 
الجو األوكراني يوري إيغنات إن »مقاتالت ميغ 
لن تحل المشاكل، نحن بحاجة لمقاتالت أف16-. 

لكن طائرات الميغ ستساهم في تعزيز قدراتنا«.
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فلسفة الُكره نظريات تزلزل العقول
         الزمان: األربعاء 7 ديسمبر 
بالتوقيت  الساعة 11:41   1988

المحلي.
 المكان: المنطقة الشمالية من أرمينيا، 
التي كانت وقتها جزءا من االتحاد 

السوفيتي.
الحدث: زلزال سبيتاك.

شدة الزلزال: 7 درجات على مقياس 
ريختر.

الخسائر وعدد الضحايا: ما بين 25 
قتيل، باإلضافة  31 ألف  إلى  ألف 
إلى نحو 130 ألف مصاب، وأكثر 
من 500 ألف مشرد فقدوا منازلهم. 
مدينة »سبيتاك« التي ُسّمي الزلزال 
باسمها، والبالغ عدد سكانها 16 ألف 
رت تماما لوقوعها قرب  شخص، ُدّمِ
بؤرة الزلزال الذي حدث على عمق 
20 كيلومترا من سطح األرض، وعلى 
بعد 6 كيلومترات شماال من المدينة، 
وتم تدمير %80 من المساكن في مدينة 
لينينكان )غيومري حاليا( ثاني أكبر 
المدن األرمينية، ويبلغ عدد سكانها 
250 ألف نسمة، وتضاعفت الخسائر 
ثانية  الهزة األولى هزة  تلت  عندما 
بلغت قوتها 5.8 درجة على مقياس 
ريختر، حيث تسبب ذلك في تشريد 
أكثر من مليوني شخص من منازلهم، 
وتعرضهم للبرد القارس في الشتاء. 
ألحق الزلزال أضرارا بما مجموعه 
21 مدينة وبلدة، و324 قرية، ودمر 
المستشفيات والمدارس  العديد من 
والمتاحف والمكتبات والمسارح 
ودور العرض السينمائي والمصانع 
والطرق وشبكات السكك الحديدية، 

وغيرها من المنشآت والمرافق.
العلماء يقولون إن الزالزل تنتج عن 
حركة الصفائح الصخرية األرضية، 
البؤرة،  الزلزال يسمى  وإن مركز 
ويتبع ذلك ارتدادات تسمى أمواجا 
ر  تكسُّ إلى  يعود  وهذا  زلزالية، 
تراكم  الصخور وإزاحتها بسبب 
نتيجة  لألرض  داخلية  إجهادات 
لمؤثرات جيولوجية ينجم عنها تحرك 
الصفائح األرضية، التي يُطلق عليها 
الصفائح التكتونية، وتوجد األنشطة 
الزلزالية على مستوى حدود الصفائح 
نتيجة  الزلزال  الصخرية، وينشأ 
ألنشطة البراكين، أو نتيجة لوجود 
انزالقات في طبقات القشرة األرضية.
الزالزل  العلماء عن  يقوله  ما  هذا 
وأسباب حدوثها، أما ما يقوله أصحاب 
المؤامرة« فشيء مختلف  »نظرية 
تماما عّما يقوله العلماء، إذ هم ينسبون 
الزالزل إلى أسباب أخرى، ليس من 
بينها التفسير العلمي الذي نجده في 
الكتب العلمية والموسوعات المختلفة. 
نسبوا  ففي زلزال »سبيتاك« مثال 
نووي  تفجير  إلى  الزلزال  حدوث 
تحت األرض، نفذته القيادة السوفيتية 
آنذاك. وظهرت هذه النظرية بسبب 

ارتفاع مستوى عدم الثقة في النظام 
لكنه ال  الوقت،  ذلك  السوفيتي في 
التي  يوجد دليل يدعم هذه النظرية 
تم رفضها على نطاق واسع من قبل 
أما سبب ظهور هذه  جهات عدة. 
النظرية فهو منع السلطات السوفيتية 
وقتها انتقال رجال اإلنقاذ اليابانيين 
الزلزال  إلى منطقة  الذين وصلوا 
األرمنية، ومعروف أن رجال اإلنقاذ 
اليابانيين هم األكثر تقدما من الناحية 
الفنية في مجال علم الزالزل، كون 
اليابان من أكثر بلدان العالم تعرضا 
لها ومعاناة منها، وقد كانوا مزودين 
بمعدات متفوقة قادرة على اكتشاف 
وجود عوامل بيولوجية غير طبيعية.
     حدث هذا قبل 35 عاما، واليوم 
فتطل نظرية  نفسه،  التاريخ  يعيد 
لنا سبب  لتفسر  برأسها  المؤامرة 
الماضي  الشهر  الذي وقع  الزلزال 
بلغت  تركيا وسوريا، والذي  في 
بمقياس ريختر،   7.8 درجة شدته 
الصفائح  مستبعدة نظرية تحرك 
األرضية التي يتحدث عنها العلماء، 
لتنسب حدوث الزلزال إلى مشروع 
األمريكية هذه  الحكومة  ممول من 
المرة، تطلق عليه اسم برنامج بحوث 
التردد  النشط عالي  القطبي  الشفق 
)HARRP(. ولمن ال يعرفه، هذا 
المتأين،  للغالف  برنامج بحوث 
يموله الجيش والحكومة األمريكيان 
مثار شكوك  أالسكا، وهو  وجامعة 
قبل أصحاب  دائمة من  واتهامات 
نظرية المؤامرة، الذين يستندون في 
تأكيد نظريتهم إلى ظهور صواعق 
في أجواء تركيا قبل الزلزال بثواني 
االعتقاد  إلى  دفعتهم  ما  قليلة، هي 
كارثة علمية  يكن  لم  ما حدث  بأن 
جيولوجية. خبراء الكوارث الطبيعية 
البرق  يؤكدون ظاهرة مصاحبة 
للزالزل، ويسمونها »برق الزالزل« 
البركاني  الثوران  قبل  يحدث  الذي 
أو الزلزال أو اإلجهاد التكتوني، وال 
يتضح من المقاطع المتداولة إن كان 
هذا برق زالزل أو مجرد اضطراب 
في شبكة الكهرباء بسبب االهتزاز. 
وهناك تفسيرات أخرى ذات طابع 

سياسي، نفضل عدم التطرق لها.
والخبراء  العلماء  ألن  نحمد هللا 
يرفضون هذه النظريات وال ينشغلون 
بها، ويركزون على كيفية االستجابة 
لآلثار المدمرة للزالزل، كما نحمده 
إليها،  يلفت  العالم ال  تعالى ألن 
اإلنقاذ  ويركز على إرسال فرق 
والمساعدات  والمعدات واألجهزة 
إنقاذهم من تحت  يمكن  إلنقاذ من 
األنقاض وإسعافهم، وإيواء المشردين 
والمتضررين منهم، تاركا ألصحاب 
التي  المؤامرة نظرياتهم  نظريات 
أن  قبل  العقول وتشوشها  تزلزل 

تزلزل األرض ومن عليها.

    الكره ال يحتاج إلى مواّد كثيرة كي يُصَنع. طريقة تحضيره سهلة: يحتاج 
أساًسا وأّواًل إلى جهل، والجهل يَُصبُّ في قالٍب من الكبرياء، ويُزاد عليه رّشة 

صغيرة من الكذب.
الَجهلة الفارغون هم الذين يكرهون. فاِرغو القلب والعقل، الفارغون من كّل 
شيء. َمن لديه قلب وعقل يحاور، يناقش، يحاول وال يقنط من المحاولة. يؤمن 
بأّن الحّب سيسري من مكان ما، سيتسّرب من فجوٍة ما. يؤمن بأّن الحقيقة يمكن 
الغيم وال في أعماق األرض. هي  ببعيدة: ال هي فوق  ليست  تُنال، ألنّها  أن 
ربّما وراء ستار رقيق، وقليٌل من التعّقل كاٍف كي نبلغ إليها. الكاره يرفض أن 
ا صوب الحقد ألنّه الحّل األسهل واألسرع. فلسفة الكره  يبذَل جهًدا، يذهب توًّ
تُخَتصر بما يلي: إذا جابهك ما ال يُعجبك، ال تضيّع وقتك في تحليل األسباب 
وال في تذليلها، أَِزله بالقّوة: »إصلبه، إصلبه!«. العاقلون ال يكرهون سريًعا، 
ألنّهم يدركون أّن سبب الكره قد ال يكون خارًجا عنهم. قد يكون ِفيهم، مرآًة لما 
يتأّملون، يُصلّون،  العاقلون يتمّهلون، يفّكرون،  يعتريهم من ضعٍف وخوف. 
يحاولون قدر المستطاع صدَّ التجارب التي تحاول أن تُقنعهم بأّن فشلهم إنّما سببُه 
اآلَخر ويجب من ثّم إزالة هذا اآلَخر، تدميره، إزاحته من الدرب. واإلزاحة من 

الدرب تبدأ أّواًل من القلب: بالُكره. 
بالدنا َمألى بالكارهين، ألنّها مآلى بالجّهال. والحكماء الذين فيها ال يكترث 
لهم أحد، ال بل يبدون في عيون األغلبيّة بسطاء حمقى، في حين أّن الكارهين 
إلى  المحبّة،  إلى  تقود اإلنساَن  الحكمة  بامتياز.  الحمقى  أنفَسهم هم باألحرى 
التفكير، إلى التالقي، إلى كلمٍة سواء، إلى المصافحة، ألّن هللا أودع اإلنسان 
مياًل فطريًّا إلى لقاء اآلخر: »ال يحسن أن يبقى اإلنسان وحده«. هذه من أولى 

كلمات هللا قبل أن يخلق اإلنسان، علُّة ُصنِعه باألحرى. 
ا مستفِحاًل، يُجَبل في قالٍب من الكبرياء. الكبرياء تصنع  الكره، لكي يصبح شرًّ
من اإلنسان وحًشا، توهمه بأنّه قادٌر على أن يعيش بسالم وحده، من دون أّي 
أحد. الكارهون الـُمسَتعلون يكرهون اآلخرين الغرباء، وعندما يُزيحونهم من 
ُيفنوا بعضهم  َفَيتكارهون حّتى  البعض،  إلى بعضهم  ُكرُهم  يتحّول  الوجود، 
النِجس.  تُقدَّم على مذبحه  إلى قرابين  الكره يحتاج دائًما إلى ضحايا،  بعًضا. 

راقبوا الحروب في العالم: كلّها تُصَنع ِمن ُكرٍه مجبول بالكبرياء. 
وألّن األفكار البغيضة ال يؤيّدها أحد وال يمشي في ُركبها زبائن، فال بّد للكره 
أن يجد له غطاء جّذاًبا يستتر به، ثوَب َحَمل يتلّطى وراءه الذئب الخاطف الذي 
ُقّدِمت الحروب بأثواب بّراقة: هنا دفاًعا عن النفس، وهناك  هو عليه. طالما 
ذوًدا عن عرق أو دين، وهنالك حمايًة للسلم العالمّي... في حين أنّها في الحقيقة 
خداع بخداع. عند مدخل معتقل أَوشفيتز، أشهر مكان للحقد في العالم، ُكتَب 
بأحرف واضحة: »العمُل يحّرر«. عنوان راٍق للجحيم الذي خلف األبواب! 
بالدنا مألى بالشعارات الفارغة، باألكاذيب التي َبّررت عبر تاريخنا التعيس 
البغضاء التي بذرها في النفوس من كانت بيدهم السلطة. شعارات رفعوها كي 
يتباغض الناس، شعارات تتغيّر بتغيّر المصالح، تُرَفع ثّم تُخَفض عندما ينتهي 

تاريخ صالحيّتها. يا لها من مأساة! 
فلسفة الُكره فلسفُة موت. فلسفٌة ُمدّمرة. تُغريك لتوقعك، وعندما توقعك َتعُزلُك 
المحّبة أرقى،  َيسقيك كأس ماء.  لتصبَح شريًدا وحيًدا، ال تجد بقربك أحًدا 
إّما أن تكون كارًها جباًنا  الخيار:  التعّقل شيمُة األقوياء. فلك  التالقي أسمى، 

وإّما َبطاًل في المحبّة.

aliobaid2000@hotmail.com

أخـبــار

الصين تدعو اليابان وكوريا الجنوبية 
إلى تطوير علاقات تعمل لصالح 

السلام والاستقرار

إندونيسيا تعلن رصد 11 انهيارا متوهجا للحمم 
البركانية من جبل ميرابى

وزيرة الخزانة الأمريكية: من المحتمل إعلان إفلاس بنوك أمريكية أخرى

  بقلم: علي عبيد الهاملي
كاتب وإعالمي إماراتي

بقلم: المطران ميالد الجاويش 
               مطران كندا 
للروم الملكّيين الكاثوليك

صالح: معركة اليمنيين مع مليشيات الحوثي »مستمرة وباقية«

مقاتتلات بولندا لاوكرانيا خارج »حسابات« واشنطن

اشتباكات فى باريس عقب تمرير الحكومة 
مشروع إصلاح نظام التقاعد دون تصويت

 أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي اليمني العميد 
ركن طارق صالح، الخميس، أن المعركة مع مليشيات 
الحوثي اإلرهابية مستمرة وباقية وإن خفتت أصوات 

المدافع مؤقتا.
وقال صالح إن المعركة مع مليشيات الحوثي سوف 
تستمر على مختلف المستويات وأنها معركة وجودية 
ضد الجهل والفقر والمرض والتخلف، مضيفا أن 
»معركتنا وجودية وفكرية وتاريخية ومعركة حضارة 

ومعركة عقيدة«.
وأوضح خالل لقاء أبناء بلدة »يختل« عزلة الزهاري 
في مديرية المخا، غربي محافظة تعز، إن مليشيات 
الحوثي حّولت شوارع صنعاء إلى نسخة من شوارع 
وأضاف:  الثوري.  الحرس  قيادات  بصور  إيران 
»الحوثيون مجموعة لصوص سعوا لنهب أراضي 
وأمالك الناس باسم أوقاف تتبع األئمة )...( كما هو 
الحال في صنعاء المختطفة اليوم، حيث يصادرون 

أراضي الناس في َعِصر وبني مطر والحيمة.

بتعاون  صالح  ر  وذكَّ
في  والمقاتلين  المجتمع 
إزالة  وجهود  الجبهات، 
األلغام الحوثية التي تفتك 
الغربي،  الساحل  بأبناء 
وما قدمته هندسة القوات 
المشتركة من شهداء في 
المدنيين  حماية  سبيل 

وتأمين حياتهم.
سكان  جميع  وحث   
على  سواًء  المنطقة، 
مستوى المجلس المحلي 
أو المواطنين والشخصيات 

االجتماعية، على التكتل والعمل كفريق واحد إلعادة 
رونق المخا، باعتبارها مناطق جذب سياحي واستثماري 
تتطلب الكثير من االهتمام على مستوى االستصالح 

الزراعي ورعاية مزارع النخيل.

 ويقود طارق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني 
الراحل علي عبدهللا صالح، حراك شعبي وسياسي 
وعسكري واسع في مسعى لحشد الجهود لمواجهة 
الخيارات حال  لكل  واالستعداد  الحوثي  مليشيات 
استمر االنقالبيين في تعنتهم وعدم انصياعهم للسالم.

   أكدت وزيرة الخزانة األمريكية، جانيت 
يلين، أن الحكومة ترى أنه من المحتمل بعد 
إفالس »بنك سيليكون فالي« أن تشهر بنوك 
أمريكية أخرى إفالسها وتتعرض لعمليات 

سحب ضخمة من حسابات عمالئها
المالية  للجنة  يلين في جلسة استماع  وعلقت 
بمجلس الشيوخ األمريكي، على إمكانية تكرار 
الموقف الذي حدث مع »بنك سيليكون فالي«، 
والتي واجهت عمليات سحب ضخمة للعمالء أدت 
إلى إفالسه، ووصفتها بأنها »مخاطر نظامية«

وقالت: »إن احتمال انتشار ذلك بطريقة تجعل 
البنوك األخرى تعاني من عمليات سحب جماعية 
للغاية، وستكون  من الحسابات تبدو عالية 

العواقب وخيمة جدا«
وأوضحت أن إدارة واشنطن قامت خالل عطلة 
الجسيم«  الخطر  بتقييم »هذا  نهاية األسبوع 
إلى  المودعين  إتاحة وصول جميع  وقررت 
13 مارس »حتى ال  حساباتهم اعتبارا من 
يتسبب ذلك في انهيار العديد من البنوك والذعر«
قلقها من أن »البنوك ستشدد  وأعربت عن 

إلى تراجع  قد يؤدي  شروط اإلقراض« مما 
النمو االقتصادي

السلطات األمريكية »تركز اآلن  وتابعت أن 
على استقرار النظام المصرفي وبناء الثقة«

وتعليقا على أسباب إفالس »بنك سيليكون فالي«، 
المنظمون  المهم أن ينظر  يلين: »من  شددت 
في ما حدث في هذا البنك، من الواضح بالفعل 
أن المستوى المرتفع من الودائع غير المؤمنة 
جعله عرضة لعمليات سحب كبيرة مفاجئة 

من العمالء«.

  تجمع آالف من الفرنسيين، أمام البرلمان الفرنسي ، 
بساحة »الكونكورد« في باريس، لالحتجاج على مشروع 
قانون إصالح نظام التقاعد المثير للجدل، وذلك عقب 
إعالن رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، أمام الجمعية 
الوطنية اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور والتي 

تتيح تمرير المشروع دون تصويت النواب. 
ووفقا لمصدر في الشرطة الفرنسية، أكثر من 6000 
شخص يتظاهرون االن في ساحة »الكونكورد« ، ضد 

إصالح نظام التقاعد.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة الوزراء تمرير 
قانون رفع سن التقاعد دون موافقة الجمعية الوطنية، 
وطالب نواب فرنسيون باستقالتها في جلسة اعتماد إصالح 
نظام التقاعد، كما منعوها من القاء الكلمة في البرلمان.
إعالن بورن هذا باللجوء إلى المادة 49.3 أثار غضب 
الشارع وتوافد العديد من الفرنسيين بشكل مفاجىء إلى 

ساحة »الكونكود«. تم حظر التجمع من قبل شرطة باريس 
لكن تم التصريح بها بعد ذلك ليستمر تدفق العديد من 
الفرنسيين بشكل عفوي، ليعبروا عن غضبهم واحتجاجهم 
ضد المشروع الحكومي والذي أثار موجة عارمة من 
االضرابات والمظاهرات على مدار الشهور الماضية. 
كما انضم العديد من النواب الرافضين لهذا المشروع 
إلى صفوف المتظاهرين من بينهم شباب قاموا بإشعال 
النيران في منصات وحواجز كانت متواجدة في ساحة 

»الكونكورد« للتعبير عن غضبهم. 
ونظمت مسيرات أخرى في فرنسا الخميس، كما هو 
الحال في مدينة جرونوبل )جنوب شرق فرنسا(، حيث 
تجمع ما بين 200 و 300 شخص، وكذلك في مدن 
تولوز وليون وبوردو، حيث أعرب المتظاهرون عن 
غضبهم مؤكدين استمرار الحشد رفضا لهذا المشروع 

ولقرار الحكومة اللجوء إلى المادة 49.3. 

  أفاد مركز البحث والتطوير 
لتكنولوجيا إدارة الكوارث 
فى إندونيسيا الخميس بأن 
جبل ميرابى، على حدود 
جاوة الوسطى ويوجياكارتا، 
انبعث منه 11 انهياًرا متوهًجا 
للحمم البركانية، بمسافة قدرها 

1200 متر.
آنتارا  أنباء  وكالة  ونقلت 
اإلندونيسية عن بيان المركز 
القول إنه بناًء على المالحظات 
من 00:00 حتي 06:00 

بالتوقيت المحلي، كانت االنهيارات الجليدية من الحمم 
المتوهجة تنزلق باتجاه الجنوب الغربي.

وتابع البيان : »خالل فترة المراقبة، شهد جبل ميرابي 
أيًضا 16 زلزااًل«، مضيفا أن دخان فوهة البركان السميك 

فوق قمة جبل ميرابي كان مرئًيا أيًضا أثناء المراقبة.
وأشار المركز إلى أن الخطر المحتمل في هذا الوقت 
يتمثل في انهيارات حمم بركانية وسحب ساخنة في نهر 
وورو، على بعد ثالثة كيلومترات من القمة وفي نهر 
جيندول، على بعد خمسة كيلومترات من القمة، ونهر 
بويون على بعد خمسة كيلومترات من القمة باإلضافة 
إلى أنهار بيدوج وكراساك وبيبنج ، على بعد حوالي 

سبعة كيلومترات من القمة.
وناشد المركز الجمهور أن يكونوا يقظين من خطر الحمم 
البركانية في تدفق النهر من جبل ميرابي، خاصة أثناء 

هطول األمطار على قمة الجبل.
وكانت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا قد أعلنت 
- السبت الماضي - ثوران بركان »ميرابي« وانبعاث 

حمم وسحب حارة منه.
يشار إلى أن »ميرابي« هو أحد أكثر البراكين نشاطا 
في إندونيسيا ويبلغ مستوى التحذير به الدرجة الثانية. 
ووقع آخر ثوران عنيف للبركان عام 2010 وتسبب 

في مقتل أكثر من 350 شخصا.



    أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، الخميس، تعديال حكوميا شمل تغيير 
11 حقيبة وزارية، من بينها وزارة الخارجية.

وشملت التغييرات تعيين أحمد عطاف وزيرا 
السابق  الخارجية  لوزير  خلفا  للخارجية 
رمطان لعمامرة، وتعيين الطيب الزيتوني 
خلفا  الصادرات  وتعزيز  للتجارة  وزيرا 

للوزير السابق كمال رزيق.
كما تم تعيين لعزيز فايد وزيرا للمالية، وفايزة 
دحلب وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة، وعبد 

والرياضة،  للشباب  وزيرا  حماد  الرحمن 
ويوسف شرفة وزيرا للنقل، ومختار ديدوش 
وزيرا للسياحة وأحمد بداني وزيرا للصيد 
للرقمنة  وزيرة  ميلود  بن  ومريم  البحري 
للري  وزيرا  دربال  وطه  واإلحصائيات، 

وفيصل بن طالب وزيرا للعمل.
فيما شمل التعديل الحكومي تعيين يحي بوخاري 
أمينا عاما للحكومة ونذير العرباوي مدير ديوان 
الرئاسة، خلفا لعبد العزيز خلف الذي تم تعيينه 

وزيرا للدولة مستشارا لرئيس الجمهورية.

ئيل  سرا “إ صحيفة  كشفت      
أن  عن  الخميس،  العبرية،  هيوم” 
يشهد  قد  العام  لهذا  رمضان  شهر 
تفجراً فى األوضاع بين الفلسطينيين 

واإلسرائيليين.
و أشارت الصحيفة إلى أن تصاعد 
وتيرة العمليات الفلسطينية بالمقارنة 
السلطات  األمنية  السيطرة  بضعف 
األمنية فى الضفة الغربية قد يؤدى 
إلى تفجر غير مسبوق فى األوضاع 
بين الجانبين الفلسطيني و اإلسرائيلي، 

لسبوتنيك. وفقاً 
على  الضوء  الصحيفة  سلطت  كما 
األحداث التي شهدتها المنطقة مزامنة 
مواضع  تمركز  سرعة  إزدياد  مع 
حركة حماس فى لبنان وتحديداً فى 
إطار  فى  وصيدا  صور  مخيمات 
توثيق العالقات بين حزب هللا اللبناني 

وحركة حماس الفلسطينية .
بمساعي “صالح  الصحيفة  ونددت 
النشاط  عن  المسؤول  العاروري، 
لحركة  العسكري  للذراع  الخارجي 
تدعيم  إلى  تهدف   والتى  حماس، 
جهة إضافية ضد إسرائيل  في حالة 

أو  غزة  من  التصعيد 
عمت  ز و  ، ” لضفة ا
الصحيفة أن “العاروري 
قد قام بتجنيد المئات من 
بهم  ّر ود لفلسطينيين  ا
على إطالق الصواريخ 
وإعداد وزرع العبوات 

الناسفة”.
وشددت الصحيفة على 
المخاطر المحيطة محاولة 
حركة حماس فى العمل 
أسمته”جر  ما  على  
الشمال وحزب  حدود 
غير  تصعيد  لى  إ هللا 
مشيرًة  فيه،  مرغوب 
على  يؤثر  قد  أنه  إلى 
لبنان ويطوله الخراب” 

على حد وصفها .
وكانت القوات اإلسرائيلية قد إجتاحت 
المنطقة الشرقية من نابلس فى وقت 
سابق أسفر عن إصابة ثالثة فلسطينيين 
بالرصاص الحي، والعشرات بحاالت 

اختناق.
ف  إلسعا ا مركز  ير  مد وبحسب 

في  األحمر  الهالل  في  والطوارئ 
نابلس، أحمد جبريل، أن اإلصابات 
وقعت مساء األربعاء، خالل مواجهات 
مع قوات االحتالل اإلسرائيلي، التي 
اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، 
لتأمين اقتحام عشرات المستوطنين 

لمقام يوسف.

أسفرت عن إصابة ثالثة فلسطينيين 
برصاص حى خالل االقتحام، فيما 
أصيب اثنان بقنابل الغاز باليد، بينما 
الوجه،  في  بشظية  سادس  أصيب 
اختناق  بحاالت  مواطًنا   52 ونحو 
نتيجة الغاز السام، فيما تم نقل جميع 

المصابين إلى المستشفى.

    مثل حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة أمام محققين أوربيين ولبنانيين 
في جلسة تحقيق الخميس في مقر قصر 
العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك 
لالستماع إلى شهادته في تحويالت مالية 
مدرجة ضمن قضايا تبييض أموال 
منظورة أمام القضاء األوروبي، حيث 
تنفيذا الستجواب قضائي  ذلك  يأتي 
القضائي  التعاون  أوروبيى ضمن 
في  األوروبي  واالتحاد  لبنان  بين 
إطار تنفيذ لبنان اللتزاماته في اتفاقية 
األمم المتحدة لمكافحة الفساد والقوانين 

اللبنانية الداخلية.
وكان من المقرر أن يخضع سالمة 
التحقيق كشاهد  األربعاء إلى جلسة 
في قضايا تبييض أموال منظورة أمام 
أمام  األوروبي وخصوصا  القضاء 
القضاء الفرنسي والقضاء األلماني 
والقضاء بلوكسمبرج، وذلك بحضور 
بيروت  في  األول  التحقيق  قاضي 
هيئة  ورئيسة   ، سمرا بو  أ شربل 
القاضية  العدل  وزارة  في  القضايا 
يحضر  لم  أنه  إال  اسكندر،  هيالنة 
مذكرة  قدم  بعدما  األربعاء  جلسة 
توضيحية معتبراً أن استدعاءه لجلسة 
للسيادة  انتهاك  أوروبية هي  تحقيق 
اللبنانية، كما استند للمعاهدة الدولية 

تجيز  التي  الفساد  لمكافحة 
المساعدة  ترجئ  أن  للدولة 
القانونية بسبب تعارضها مع 
تحقيقات أو إجراءات قضائية 
جارية بالداخل اللبناني، وذلك 
في إشارة إلى التحقيقات التي 
بالغات  بسبب  معه  تجري 
مقدمة ضده بتهم فساد مالي 

وتبييض أموال.
ورفض القضاء اللبناني مذكرة 
سالمة، وتم رفع الجلسة مع 
لخميس  ا للحضور  ته  دعو
أمام التحقيق، وسط مخاوف 
الفرنسية  القاضية  قيام  من 
المشاركة في التحقيقات بتوجيه 
االتهام إليه في قضية تبييض 

األموال المنظورة في فرنسا استنادا 
إلى أقواله.

وكانت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة 
هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية 
بادعاء  تقدمت  قد  اسكندر،  هيالنة 
شخصي في حق حاكم مصرف لبنان 
رجا  وشقيقه  توفيق سالمة  رياض 
توفيق سالمة ومساعدته ماريان مجيد 
الحويك وكل َمن يظهره التحقيق، وذلك 
تبعاً الدعاء النيابة العامة االستئنافية 
الطلب  ورقة  بموجب  بيروت  في 

األول  التحقيق  قاضي  إلى  المقّدمة 
في بيروت باإلنابة شربل أبو سمرا 
بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال 
واإلثراء  األموال  وتبييض  المزّور 
غير المشروع والتهّرب الضريبي.
بضبط  سكندر  ا لقاضية  ا وطلبت 
المدعى عليهم وحجز أمالكهم العقارية 
وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات 
أزواجهم وأوالدهم القاصرين لمنعهم 
من التصرف بها حفاظا على حقوق 
الدولة اللبنانية، وإصدار القرار الظني 
في حقهم تمهيدا لمحاكمتهم أمام محكمة 

أشد  إلنزال  بيروت  في  الجنايات 
العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم 

المدعى بها في حقهم.
ودعت إلى إحالة نسخة من الدعوى 
على هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف 
لبنان بواسطة النيابة العامة ،لتجميد 
وحسابات  عليهم  المدعى  حسابات 
لدى  القاصرين  وأوالدهم  أزواجهم 
المصارف اللبنانية واألجنبية، باإلضافة 
إلى إصدار القرار بوضع إشارة الدعوى 
على عقارات المّدعى عليهم لمنعهم 

من التصّرف بها.

   رحب رئيس النظام، بشار األسد، بفكرة 
توسيع روسيا لتواجدها العسكري في سورية، 

ونشر صواريخ متطورة في قواعدها.
ووصف رئيس النظام خالل مقابلة مع وكالة 
فكرة  الخميس،  الروسية  نوفوستي”  “ريا 
معتبراً  “جيدة”،  بأنها  العسكري  التوسيع 
أنه “إذا كانت لدى روسيا رغبة في توسيع 
فنية  فهذه مسألة  أو زيادة عددها،  القواعد 

أو لوجستية. وأمر جيد”.
التعاون  نوع  عن  اإلعالن  أن  وأضاف 
العسكري مع روسيا، يتسم دائماً بنوع من 

“السرية”، معتبراً ذلك “طبيعي”.
واعتبر أن فكرة توسيع القواعد الروسية لم 
تطرح وتناقش خالل لقائه الرئيس الروسي، 
دفاع  وزيري  بين  إنما  بوتين،  فالديمير 
البلدين، قائاًل إن التواجد العسكري الروسي 
في سورية، يجب أال يكون مؤقتاً ويقتصر 
على مكافحة اإلرهاب، واصفاً ذلك بـ”المهم” 

من أجل توازن القوى في العالم.
سرعة  تفوق  صواريخ  نشر  إمكانية  وحول 
رئيس  رحب  الروسي،  القواعد  في  الصوت 
النظام بالفكرة، وقال إن القواعد الروسية يجب 

أن تمتلك صواريخ فائقة الصوت.
وقال األسد إن “القواعد العسكرية الروسية في 
سورية يجب أن تتلقى األسلحة األكثر تقدماً من 

أجل ردع التهديدات بشكل فعال”.

وأضاف أنه” إذا كنت ستنشئ قواعد عسكرية، 
من المفترض أن تكون القواعد من أجل أن يكون 
التسلح  تأثير رادع أو متوازن، وأن يكون  لها 
تفوق  كانت صواريخ  األسلحة، سواء  بأفضل 
سرعة الصوت أو أي أسلحة أخرى أكثر تقدماً”.

القواعد  من  في عدد  الروسية  القوات  وتنتشر 
في سورية، أكبرها قاعدة حميميم التي تقع في 
لقيادة  رئيساً  مركزاً  وتعد  الالذقية،  محافظة 

الجيش الروسي في سورية.

وفي 2017 وقعت موسكو مع النظام عقد إيجار 
طويل األجل للقاعدة الروسية في حميميم لمدة 

49 عاماً.
كما اتفقت على إنشاء مركز لوجستي للبحرية 

الروسية في طرطوس لمدة 49 عاماً.
وتضم قاعدة “حميميم” أكثر من 50 طائرة من 
novayaga� “مختلف األنواع، حسب صحيفة 
20 ألف  zeta”، التي توقعت وجود أكثر من 

جندي روسي.

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

www. el�ressala.com

                                                     

يوسف زمكحل
كاتب مصري / كندي

الديمقراطية
  هل نحن نعيش وهم الديمقراطية أم نحن نعيش ديمقراطية 
الوهم وال أعرف لماذا كلمة الديمقراطية تخيف حكامنا العرب 
التي  والديمقراطية  لهم  انتخابنا  قبل  بها  أنهم وعودونا  رغم 
نعرفها في أبسط معانيها أن تقول رأيك بصراحة في الحاكم 
وقراراته إن كانت صائبة أو خاطئة ولكن يبدو أننا صدقناهم 
أننا  أولها  كثيرة  رأينا بصراحة ألسباب  أننا سنقول  فتخيلنا 
الوطن وإعطاء رأينا هو حق والزم علينا وثانياً  شركاء في 
أننا لسنا على خصومة مع الحاكم بدليل إنتخابنا له مقتنعين أنه 

األصلح لقيادة الوطن .
إذا  المواطن خصوصاً  لرأي  يسمع  الذي  هو  الذكي  الحاكم 
السجن مع  في  الرأي  أن يضع صاحب  منطقياً ال  رأياً  كان 
المجرمين والقتلة كل هذا ألنه قال رأيه في قرار أو تصرف 
خاطئ إال إذا كان الحاكم يرى نفسه إلهاً رغم أن اإلله نفسه 

يسمح لك بأن تقول رأيك فيه وال يعاقبك على هذا الفعل!
وأتحدى أي حاكم عربي سمح لمواطن في بلده أن يقول رأيه 
-وأستثني في ذلك لبنان رغم فساد حكامه - دون أن يعتقل أو 

يسجن .
تنتخيه ولكن ال يسمح لك أن  أن  الحاكم  في وطننا يسمح لك 
ليسمح لك حتى  أنت أخطأت  له  تقول  لك  تعارضه ال يسمح 
أن تتناقش فيما فعله ويا ويلك أن قلت أو عبرت عن غضبك 
فالنتيجة أنك ستكون في عداد المفقودين أو ضمن المغضوب 

عليهم!
الخطأ ليس حكراً فقط على المواطن فهو يصيب الحاكم أيضاً 
وخصوصاً الحاكم الديكتاتور الذي يتناسى وعوده  فور جلوسه 
على الكرسى فتجده يخرج مخالبه ويكشر عن أنيابه وال يتعلم 
ماذا فعلت الشعوب بالديكتاتوريين عبر التاريخ وينسى مقولة 

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك!
وأقنعهم  رأيهم  لمواطنيك وأسمع  أستمع  العربي  الحاكم  أيها 
بوجهة نظرك وأترك باب الحوار مفتوحاً على مصراعيه وال 
تقفل بابك أمام فقير أو جائع أو غاضب وكن طويل البال في أن 
تسمعهم حتى يصبحوا مؤيدين لك وليس خصوماً وخصوصاً 
أن الجميع يسيرون في مركب واحد فيه المواطن مع الحاكم 

ولو غرقت المركب سيغرق الجميع .
youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

أخبــار

لاعلاناتكم في الرساـلة

  تأجل اجتماع رباعي كان مقررا 
عقده بين مسؤولين من روسيا وتركيا 
في  األسبوع  هذا  وسوريا  وإيران 

موسكو إلى أجل غير مسمى.
وبحسب مصدر في وزارة الخارجية 
التركية، الخميس، فقد تم تأجيل اجتماع 
نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا 
وإيران وسوريا الذي كان من المفترض 

عقده هذا األسبوع.
المصدر ذاته قال لوكالة أنباء “فارس 
نيوز” اإليرانية إنه “ال يوجد موعد 
مبررا  االجتماع”،  هذا  لعقد  محدد 

التأجيل بـ”أسباب فنية”.
وكان وزير الخارجية التركي مولود 
األسبوع  أعلن،  قد  أوغلو  جاويش 
أن نواب وزراء خارجية  الماضي، 

الدول األربعة سيجتمعون في موسكو 
مقررة  محادثات  قبل  األسبوع،  هذا 
بين وزراء الخارجية في وقت الحق 

بهدف بحث األزمة السورية.
وقال جاويش أوغلو، بعد لقائه نظيره 
للهيان  ا عبد مير  أ حسين  ني  اإليرا
أبدت  إيران  إن  الماضي،  األسبوع 
المحادثات  إلى  االنضمام  في  رغبة 
وإن  وروسيا،  وسوريا  تركيا  بين 

تركيا وافقت على ذلك.
الرئيس  قال  فيما  التأجيل،  هذا  يأتي 
إن  الخميس،  األسد،  بشار  السوري 
شرط لقائه نظيره التركي رجب طيب 
أردوغان هو انسحاب القوات التركية 
من األراضي السورية، ووقف دعم 
غربي  شمال  في  لمسلحين  ا نقرة  أ

بوحدة  الفعلي  واالعتراف  سوريا 
أراضي سوريا.

األسد قال في مقابلة مع وكالة أنباء 
“سبوتنيك” على هامش زيارته إلى 
إن  األربعاء،  بدأها  التي  موسكو 
الروسية  العسكرية  القواعد  “توسيع 
في سوريا أو زيادة عددها فكرة جيدة، 
وال ينبغي أن يكون الوجود الروسي 
لسورية  ا لعربية  ا لجمهورية  ا في 
مؤقًتا وأن يقتصر فقط على مكافحة 

اإلرهاب”.
وأضاف أنه “لدى السلطات اإلدارية 
الخاصة أدلة على قيام الواليات المتحدة 
بتدريب مسلحين في القاعدة العسكرية 
التي تسيطر عليها الواليات المتحدة 

في التنف بجنوب سوريا”.

الرئيس الجزائري يجري تعديلا حكوميا الأسد يرحب بتوسيع الوجود العسكري الروسي ونشر صواريخ متطورة
يشمل 11 حقيبة وزارية

إسرائيلية:  صحيفة 
رمضان قد يشهد تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

وبي ببيروت للاستماع  حاكم مصرف لبنان يمثل أمام تحقيق أور
إلى شهادته بقضايا تبييض أموال

احتجاجات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

ترجئ اجتماعا رباعيا حول سوريا لأجل غير مسمى

Vendredi 17 mars 2023
الجمعة 17 مارس 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

    يستمر اإلسرائيليون في التظاهر ضد 
للجدل  المثيرة  وخطتها  نتنياهو  حكومة 
القضاء، وفي احتجاجات جديدة  إلصالح 
ندد المتظاهرون، الخميس، برئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو بعد أن رفض اقتراحا بشأن 

تسوية كانت تهدف إلنهاء األزمة.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها الرئيس 
إسحاق هرتسوج للبحث عن مخرج، بدا أن 
الجانبين يسعيان لفرض مزيد من الضغوط.
ورفضت الحكومة المقترحات التي قدمها 
تلبي  ال  أنها  مؤكدة  اإلسرائيلي،  الرئيس 
كما هي،  المشكالت  الطموحات وستبقي 
في حين أن المعارضة منقسمة حول هذه 

المقترحات، وفًقا لموقع الغد اإلخباري.
ولم تلق مقترحات الرئيس اإلسرائيلي قبوال أو 
إجماعا من جانب الحكومة أو المعارضة ولم 
تفلح في جمع الطرفين في أرضية مشتركة 
للعمل عليها من أجل إنهاء االحتجاجات التي 

أثرت سلبا على االقتصاد اإلسرائيلي.
وتساعد عدة عوامل على استمرار االحتجاجات 
من بينها دعم رجال األعمال لها، كما أن هناك 
دولة  الدولة وهل هي  هوية  تحديد  في  رغبة 
يهودية صهيونية ليبرالية أم أنها دولة صهيونية 

دينية غير مكترثة بالديمقراطية؟
وتنشط قوى اليسار ضد الحكومة اليمينية التي 
وتضم  الكاريزما  وتفتقد  سوية  غير  تعتبرها 

متهمين بقضايا فساد.
وبدأت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية بعمل برامج 
هزلية تسخر فيها من الحكومة ويرون أنها ليست 
الحكومة التي يمكنها أن تعبر عن الدولة العبرية، 

لذلك االحتجاجات سوف تستمر.
كما أن هناك تخوفات من قبل محللين من أن 
التظاهر  إلى  اليميني  للشارع  الحكومة  دعوة 
دعما لها قد تحدث صداما كبيرا  وربما تتسبب 

في حرب أهلية.
وكان نتنياهو وحلفاؤه على وشك المضي قدما 
في خطتهم األصلية رغم أسابيع من االحتجاجات 
الجماهيرية من جميع طوائف المجتمع اإلسرائيلي 
بالداخل والخارج التي تتزايد معارضتها، باإلضافة 

إلى تحذيرات هرتسوج من أن إسرائيل ”تتجه 
نحو الهاوية”.

بإغالق طرق  الخميس،  المحتجون،  واستهل 
ورسم  لمتظاهرين.  ا م  أما لمجال  ا إلفساح 
متظاهرون في القدس خطا أحمر في الشوارع 
أسطول  وأغلق  العليا،  المحكمة  إلى  المؤدية 
قبالة ساحل  الشحن  القوارب ممر  صغير من 

مدينة حيفا في الشمال.
وتعين نقل نتنياهو جوا إلى المطار الدولي الرئيسي 
في البالد األسبوع الماضي للقيام بزيارة خارجية 
بعد أن أغلق المتظاهرون الطريق المؤدي للمطار، 
حاملين الفتات كتب عليها ”ال تعود!”. ويشارك 
عشرات اآلالف في احتجاجات أسبوعية بجميع 

أنحاء البالد مساء كل سبت.
وأدخلت اإلصالحات القضائية، التي اقترحها 
رئيس وزراء يحاكم بتهمة الفساد والحكومة األكثر 
يمينية في تاريخ إسرائيل على اإلطالق، البالد 

في واحدة من أسوأ أزماتها الداخلية.
وأثارت اإلصالحات اعتراضات بين صفوف 
رجال  وكبار  بارزين،  قانونيين  مسؤولين 
االقتصادية  اآلثار  من  الذين حذروا  األعمال 
للخطة، وكذلك ضباط من داخل الجيش، حيث 

تعهد جنود احتياط بعدم أداء الخدمة في ظل ما 
يرونه تغييرا للنظام.

وتقول الحكومة إن الخطة ستصحح حالة عدم 
التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية، والتي 
تقول إنها أعطت المحاكم نفوذا ضخما في كيفية 

حكم إسرائيل.
بينما يقول منتقدون إن اإلصالحات تقلب نظام 
الضوابط والتوازنات في البالد، وتمنح رئيس 
الوزراء والحكومة الكثير من السلطات، وتزيل 

الرقابة القضائية.
بتهم  يحاكم  الذي  نتنياهو،  إن  أيضا  ويقولون 
الفساد وخيانة األمانة وقبول رشاوى ، يستطيع 
أن يجد طريقا للهروب من أزماته القانونية من 

خالل هذه اإلصالحات الشاملة.
ويلتقي هرتسوج منذ أسابيع ممثلين من الجانبين 
في محاولة للوصول إلى حل وسط مقبول ، لكن 
نتنياهو سرعان ما رفض التسوية قبل أن يستقل 
طائرة متجهة إلى ألمانيا، وقال إن التسوية ال 
تصحح مسألة التوازن بين السلطتين القضائية 

والتنفيذية.
ومن المتوقع تنظيم احتجاجات أيضا في برلين 

خالل زيارة نتنياهو الرسمية.



 القاهرة/ فرج جريس: استقبل الرئيس عبد 
الفتاح السيسي الخميس وفدا من رؤساء وممثلي 
عدد من كبريات الشركات العالمية )الصينية 
والفرنسية والسويسرية( العاملة في مجال إدارة 
وتشغيل الخطوط المالحية ومحطات الحاويات 
الدولية، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير 
القيادة  قائد  النقل، والفريق أحمد خالد  وزير 
االستراتيجية المشرف على التصنيع العسكري، 

والفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية.
الرئاسة  باسم  الرسمي  المتحدث  وصرح 
المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء يأتي في أعقاب 
اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات موانئ 
 COSCO/ CMA Terminals/ /هاتشيسون
MSC على إنشاء وإدارة وتشغيل، واستغالل 
للحاويات  محطتين  تسليم،  وإعادة  وصيانة 
تُقدر  باستثمارات  والدخيلة،  السخنة  بمينائي 
ستقوم  حيث  دوالر،  مليار   1,6 بحوالي 
للموانئ  استيعابية  طاقة  بإضافة  المحطتان 
المصرية تصل إلى ٥ ماليين حاوية مكافئة / 
سنوياً، ما يمثل زيادة ٥٠ ٪ من قدرة الموانئ 

المصرية لتداول الحاويات.
وخالل االجتماع عبر الحضور عن تفاؤلهم 
بمستقبل االستثمار في مصر، في ضوء ما 

يلمسونه من فكر متطور في إدارة مناخ 
األعمال، يهدف لتعظيم االستفادة من 
التحديث المتكامل للبنية األساسية، سواء 
على مستوى الموانئ البحرية، أو شبكة 
الطرق والمواصالت المتطورة التي 
تربط بينها، وخاصة القطار الكهربائي 
السريع، بما يحقق التواصل بين مناطق 
اإلنتاج واالستهالك والمراكز اللوجستية 
والموانئ الجافة، باإلضافة إلى التنامي 
اإليجابي في مستوى المرافق والخدمات، 
تؤهل مصر الستيعاب  أمور  وكلها 
استثمارات أكبر في جميع المجاالت.

وأوضح المتحدث أن الرئيس عبد الفتاح 
السيسي أكد حرص مصر على تعزيز 
التعاون مع تحالف الشركات العالمي، 
في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من 
مكانة دولية رفيعة في مجالها، وخبرات 
فنية وإدارية متميزة، وذلك في إطار 
سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور 
السخنة / الدخيلة اللوجيستي المتكامل 
للحاويات، الذي يُعد أكبر ممر لوجيستي 
بين  العالمية  التجارة  لخدمة  متكامل 

الشرق والغرب بالربط بين البحرين األحمر 
في  مصر  من حصة  يزيد  بما  والمتوسط، 
ويسهم  الترانزيت،  لتجارة  العالمية  السوق 

المصرية  للصادرات  أسواق جديدة  فتح  في 
مباشرة،  مالحية  خدمات  تشغيل  من خالل 

جديدة  عمل  فرص  توفير  إلى  باإلضافة 
المصريين. للمواطنين 

»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
تيماء الجيوش

كاتبة سورية / كندية
ؤساء وممثلي عدد من كبريات الشركات  الرئيس السيسي يستقبل وفدا من ر

العالمية في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية

الهجرة : تحديث تطبيق “سيارات المصريين بالخارج” ومد التسجيل حتى 14 مايو

لأول مرة في مصر.. انطلاق معرض »ديارنا عربية« بمشاركة 7 دول

Vendredi 17 mars 2023
الجمعة 17 مارس 2023

 القاهرة/ فرج جريس: أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة 
للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن االنتهاء من تحديث البيانات 
وتنفيذ التعديالت الجديدة علي التطبيق اإلليكتروني لمبادرة “استيراد 
المصريين بالخارج”، واالستجابة لكافة المقترحات، بالتعاون مع 

وزارة االتصاالت، وذلك استجابة لمطالب المصريين بالخارج.
وأكدت وزيرة الهجرة، مد التسجيل حتى ١٤ مايو ٢٠٢٣ وإتاحة 
الفرصة لالستفادة من المبادرة، بجانب تخفيض الضريبة الجمركية 
بقيمة ٧٠٪، موضحة أن المشاركين في المبادرة سيتعين عليهم 
يتم ردها بعد خمس  الجمركية،  دفع ٣٠٪ فقط من الضريبة 

سنوات، بالجنيه المصري.
وأضافت السفيرة سها جندي، أنه تم مد فترة استيراد السيارة إلى 
5 سنوات بداًل من سنة واحدة، إلتاحة الفرصة للمشترين بالتقسيط 

خارج البالد، بجلب سياراتهم، بعد انتهاء أقساط السيارة.
وتابعت السفيرة سها جندي، أنه في حالة المالك الثاني، فيمكنه جلب 

السيارات، إذا لم يمر عليها 3 سنوات، من تاريخ التصنيع.
وذكرت وزارة الهجرة أنه لمتابعة كل التفاصيل والتعديالت الجديدة 
تطبيق  تحميل  فيمكن  بالخارج،  للمصريين  المقدمة  والمحفزات 

“سيارات المصريين بالخارج”.

 القاهرة/ فرج جريس: شهدت نيفين 
القباج وزيرة التضامن االجتماعي مساء 
الخميس ، ألول مرة بمصر افتتاح معرض 
“ديارنا عربية” بمشاركة 7 دول عربية، 
وذلك خالل الفترة من 16 مارس وحتي 
20 إبريل المقبل، مشيرة إلى أن المعرض 
مقام على مساحة 3000 متر مربع بمول 
أبوابه  الجيزة، ويفتح  بمحافظة  العرب 
للجمهور والدخول مجانا من الساعة ١٠ 
صباحا حتي١٠ مساء، ويستمر المعرض 
بالعمل حتي الساعة 3 فجرا خالل أيام شهر 
رمضان الكريم، وسيتم الدخول للمعرض 
من بوابات مول العرب، وكافة المعلومات 
الخاصة بالمعرض متاحة علي موقع وزارة 
WWW.MOSS. التضامن االجتماعي

.GOV.EG
وأشارت القباج إلي أن معرض “ديارنا 
عربية” يقام بمنطقة 6 أكتوبر تزامنا مع 
حلول شهر رمضان الكريم، لذا سوف 
بنوعيها  العربية  العبايات  علي  يركز 
بين  تتنوع  والتي  )حريمي – رجالي( 
اكسسوارات  وكذا  والتراث،  الحداثة 
العبايات التي تتناسب مع جميع األعمار 
واألذواق، كما سيحتوي المعرض علي 
منتجات الخيامية والفوانيس وديكورات 
وزينة رمضان ومنتجات رمضان خاصة 
البلح، والتوابل والبخور والعطور والقهوة 
العربية والتي تحظي بذوق مميز وقبول 
عالي لدي المجتمع المصري وهو ما تم 

لمسه خالل معرض ” بيت العرب”.
المنتجين  عدد  أن  القباج  وأوضحت 
 150 يبلغ  المعرض  في  المشاركين 
عارضا من العرب والمصريين و75% 
منهم من السيدات، هذا إلى جانب مشاركة 
عدد من شباب رواد األعمال ومصممي 

األزياء المصرية التراثية بلمسة عصرية، 
كما سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الفنية 
والترفيهية علي هامش المعرض، مشيرة 
التراثية من  المعروضات  تمثله  إلى ما 
ناعمة لمصر، بجانب أن مشاركة  قوة 
تكسبهم  المختلفة  بمنتجاتهم  العارضين 
المزيد من الخبرة والقدرة على المنافسة 

في األسواق العالمية.
وأكدت القباج أن معرض “ديارنا عربية” 
يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات 
والعربية  المصرية  والتقليدية  اليدوية 
وبالتالي النهوض بقطاع الصناعات الحرفية 
والتراثية العربية، وتبادل الخبرات بين 
الدول العربية في هذا المجال، خاصة أن 
االقتصاد اإلبداعي يشكل أحد القطاعات 
االقتصادية الواعدة عالميا، حيث يتوقع 

البنك الدولي نموه بمعدل %10 سنويا.
وأوضحت وزيرة التضامن االجتماعي 
أن معرض “ديارنا عربية” هو المعرض 
العربي المشترك الثاني الذي تنظمه الوزارة 
مع جامعة الدول العربية بعد معرض” بيت 
العرب” الذي أقيم تحت رعاية السيد رئيس 
الجمهورية خالل الفترة من 5 يناير حتي 
11 يناير 2023، بمشاركة 13 دولة عربية 

بقصر القبة الرئاسي بمحافظة القاهرة.
وأشارت إلى أن معرض “ديارنا عربية” 
يعد المعرض الثالث الذي تنظمه وزارة 
التضامن االجتماعي خالل الربع األول 
من عام 2023، حيث تم افتتاح معرض 
اليدوية والتراثية، بمول  ديارنا للحرف 
الجديدة تحت  بالقاهرة  فيستيفال  كايرو 
وذلك  حرفي”،  بتتكلم  “مصر  شعار 
خالل الفترة 23 فبراير حتى 11 مارس 
2023، وذلك بالشراكة مع بعثة االتحاد 
اإلسكندرية  وبنك  في مصر  األوربي 

ومؤسسة ساويرس.
السياسية  القيادة  أن  القباج  وأضافت 
تولى برامج التمكين االقتصادي وريادة 
األعمال الكثير من االهتمام خاصة للمرأة 
ودائما ما توجه بدعم انطالق الشباب نحو 
المشروعات الصغيرة وتوطين الصناعة 

المصرية األصيلة والتي تعمل على استغالل 
الموارد البيئية المتاحة في ظل ما يشهده 
الوقت الحالي من التحول الرقمي والعديد 
من آليات التحديث، مثل الشمول المالي 
لألسر المنتجة وإنشاء منصات التسويق 

اإللكتروني وغيرها من العوامل.

ُكلُّ امرأة تؤخْذ بعيِن االعتبار 
EVERY WOMAN COUNTS 

أنت من تصنع فى الحياة فرًقا

   مضى  الثامن من آذار  من هذا الشهر حين احتفلت مختلف 
  IWD له  يُرمز  كما  او  العالمي  المرأة  بعيد  والدول  المجتمعات 
القرن  األولى من  السنين  إلى  اليوم   بهذا  االحتفال  تعود جذور  

العشرين .
الدول  أوائل   ألمانيا و سويسرا من   ، الدانمرك  النمسا،  ُتعدُّ  و 
آذار وكان هذا   الثامن من  في  العالمي  المرأة  بيوم  احتفلت  التي 
في العام ١٩١١ ، حيث شهد ذاك اليوم حضور ماليين الرجال 
لتنامي دعوة  نتيجة  تاريخيًا كان  ُمثبت  ، وهو وكما  والنساء 
الحركة العمالية في شمال أمريكا وأوروبا لدعم مطلٍب محدد أال 
المجتمع. تال ذلك عدداً من  المرأة ومشاركتها في  وهو  مساواة 
الدول التي  تبعت هذا التقليد االحتفائي بيوم المرأة من كل عام . 
الحقاً و في العام ١٩٧٥ قامت األمم المتحدة بتبني هذا اليوم كيوٍم 
الراهن ،  إلى وقتنا  الحال  . وبقي األمر على هذا  للمرأة  عالمي 
النساء  الدفاع عن  و  والدعم  العمل  و  يوم خاص لالحتفال  هو 
لتثمين  مناسبة  األمر  أنه وحقيقة  بل  ليس هذا وحسب  والفتيات. 
الثقافية  االقتصادية،  الفتيات االجتماعية،  المرأة و  منجزات 
والسياسية . والعمل  على زيادة الوعي المجتمعي وتحليل مساواة  
ما يجب  إلى  باإلضافة  إنجازه  تّم  النتائج وما  الجندر من حيث 
تلتقي جميعاً في حيٍز هام هو  الديمقراطية  الدول   . العمل عليه 
احترام الحريات والكرامة و الحقوق ال سيما مساواة الجندر ، و 
هي أي  هذه الدول لها برامجها و خصوصية في استراتيجياتها 
تتعلق في الخطوط العامة على المدى البعيد والقريب  وفي كيفية 
التطبيق و جعله واقعاً معاشاً تنعم به مجتمعاتها . هكذا هو الحال 
لهذا  باختيار عنواٍن  الفيدرالية  الحكومة  قامت  ، حيث  كندا  في 
االعتبار«.  بعين  تؤخذ  امرأة  للعام ٢٠٢٣ » كل  األممي  اليوم 

 .EVERY WOMAN COUNTS
، و  العمرية  المراحل  النساء من مختلف  أن كل  يعني  و هو 
أبعاد   ُبعٍد من  لهن مكانًا ودوراً في كل  الحياة  مختلف مناحي 
االجتماعي، و  االقتصادي،  يشملُه من  ما  الكندي و  المجتمع  
الرسمية  الصفحة  الديمقراطي. وبحسب ما جاء في  الميدان 
ُنّذكر  و  النساء حولنا  بنجاح  نحتفي  الكندية » دعونا  للحكومة 

فتيات اليوم أن أحالمهن هي قابلة للتحقيق.«. 
وفي البيان الرسمي لرئيس الوزراء جستين ترودو قال : »نعمل 
دولياً مع شركائنا و سنستمر لجعل مساواة الجندر أولوية و هذا 

من اجل صالح المرأة، الفتيات، و الشعوب في العالم اجمع.«
 HON JUSTINE TRUDEAU SAID IN HIS 
STATEMENT:“Working with our international 
partners, we will continue to make gender equa-
lity a priority, for the benefit of women, girls, and 
all people around the world.
ولعل ما يُحسب لكندا أنه و خالل األعوام الماضية أخذ ُمّشرعيها 
النساء  في  تزيد من مشاركة  االعتبار عوامل مجتمعة  بعين 
، و رأوا  العاملة  األم  االعتبار  بعين  أخذوا   . االقتصادية  الحياة 
أن التوازن يأتي من خالل نظام التعليم الُمبّكر و رعاية األطفال 
الرسوم  اليومي و خفض  المادي  الدعم  يأتي عبر  تحديداً  وهذا 
بهذا الملف الى ٥٠٪ ليس على صعيد المقاطعات وحسب بل 
على الصعيد الفيدرالي. و بالُمضي ُقدماً في هذه السياسة الداعمة 
خالل  األعوام الثالثة الماضية و بحسب الخبراء بلغت كندا رقماً 
بلغت  والتي  العمل  العاملة في سن  المرأة  نسبة  قياسياً من حيث 
العاملة من حيث  المرأة  نسبة  النسبة هي  أن هذه  أي  ٨٥ ٪ 
نسبة السكان أخذاً بالتعريف أن سن العمل هو : سن  أولئك اللذين 
المرأة عند  لم يقف دعم  بين ١٥ و ٦٤ عاماً.  تتراوح أعمارهم 
هذا الحد بل تجاوزه الى إتباع إستراتيجية تهدف من حيث المبدأ 
توفير  االقتصاد عبر  في  المرأة  المساواة و مشاركة  تعزيز  الى 
التمويل و التدريب ومن خالل برامج متنوعة مثل برنامج تحدي 
الشركات  50-30 والذي هو مبادرة تجمع ما بين حكومة كندا، 
الكندية و المنظمات األهلية المهتمة بالتنوع ، هدف هذا البرنامج 
المجموعات  بزيادة عدد ودمج  الكندية  المنظمات  هو تحدي 
إبراز  التأكيد على  لديهم مع  العمل  أماكن  في  المتنوعة  العاملة  
قائم  تمييز  والعمل دون  للحوار  كندا مكانًا  فوائد منح مواطني 
على لون أو جنس أو عرق أو دين. وألجل تحقيق هذا الهدف من 
هذا البرنامج يجب أن تصل نسبة تمثيل النساء الى ٥٠٪ . لم 
أيضا سياسة  فلها  الجغرافية  الكندية عند حدودها  الحكومة  تقف 
دولية عمادها احترام سيادة الدول، بناء السالم و احترام حقوق 
اإلنسان وحقوق المرأة و كما ُذِكر أعاله مساواة الجندر أولوية ، 
لهذا لم يكن مفاجئاً أن تُنشئ في حزيران /يونيو من العام ٢٠١٧ 
 WOMEN’s المرأة  القيادة وصوت  برنامج  ُيدعى  برنامجًا 

.VOICE AND LEADERSHIP PROGRAM
  و هو جزء هام من سياسة الدعم الدولي للنسوية و يقوم على 
تقديم  النامية و  البلدان  النسوية في  المنظمات  احتياجات  تلبية 
تمكين  و  المساواة  اإلنسان،  تعزيز وحماية حقوق  في  لها  الدعم 
يفيد  ما  الى كل  تهدف  الشراكة  أن هذه  التأكيد على  المرأة مع 
من حيث إدارة واستدامة هذه المنظمات و بما يعزز من قدرات 
والفتيات و  النساء  لتمكين  المرأة في عملها  منظمات حقوق 
القانوني و االجتماعي  بالتغيير  تقوم  بناء منصات وأحالف 
البلدان  بلغ عدد  اإلنسان.  لحقوق  المطلق  االحترام  أساس  على 
وبلغ  ، كما  بلداً  ثالثون  البرنامج  المستفيدة من هذا  المناطق  و 
قدرها  بمنحة  و  برنامجاً  اثنان وثالثون  الفرعية   برامجها  عدد 
ماُذِكَر هو جزء من  كندي.  مليون دوالر  وثمانين  اثنين  و  مائة 
لكنه مؤشر هام  تفاصيله  و  لذكره  المساحة  تتسع  لربما ال  فيض 
على التزاٍم حكومي هام بمساواة الجندر  ، و مصداقية تتأتى من 
برامج  و  تبني مثل هكذا  ُيبرزها  التي  والبعيد  التاريخ  دراسة 
اإلنسان هي  المرأة ألن حقوق  احترام حقوق  قدماً و  بها  الدفع 
المرأة هي حقوق  أيضاً فحقوق  والعكس صحيح  المرأة  حقوق 
اإلنسان . يطيب لي الحديث و الكتابة عن النسوية و برامجها في 
كندا ، فهي واقعية و نقدية بآن معاً، وتتفاعل مع النتائج بمرونة 
متناهية لتنتقل الحقاً الى مراحل أكثر تقدماً. هذا أمر  ليته يكون 
تكون  أن  العربيين،  المؤسسات  و  التشريع  قرارات  في صلب 
في  إغراقاً  ليس  السؤال  لما ال؟ هو زمن  أولوية  الجندر  مساواة 
التفاؤل ، لكنه أيضاً في وقٍت لم يعد فيه من الطوباوية األمل بأن 
العقود  العربية مختلفًا عن  المنطقة  في  للنساء  المستقبل  يكون  
الماضية بدرجة إن صُغرْت أم كبُرْت. الواقع اآلن فيه الكثير من 

البؤس الثقافي و القانوني و االجتماعي. 
الحقوق من  ابسط  احترام  تبحث عن  النساء  العديد من  تزال  ال 
قانون األحوال الشخصية إلى قانون العمل، حق اإلرث ، القانون 
الجزائي، قانون الجنسية ، و قانون األحوال المدنية. المجتمعات 

الديمقراطية تعي حقيقة واحدة أن من 
الهام أن يكون التغيير نوعياً ، أن تكون خلفه إرادة سياسية ، و 
أن تُحترم كرامة المرأة بعيداً عن الدونية والتمييز.وتعي أيضاً انه 
ربما  قد يأتي التغيير بطيئاً ، ربما سيجابه بالكثير من الصعاب 
السياسية واالجتماعية والثقافية و التعقيدات على حلقات مختلفة، 

لكنه يحدث في النهاية. 
اسبوع سعيد لكم.

 “اللهم يا رب المسلمين والنصارى اجعلنا نحن المسلمين لك وللوطن 
أنصاراً، واجعلنا نحن نصارى لك، وللوطن مسلمين” قالها الوفدى األشهر 
و أحد رموز الحركة الوطنية مكرم عبيد باشا و كأنه بهذه المقولة يبسط 
مفهوم المواطنة و من بعده أجمع أصحاب الرأى على أن الوطن هو األمان 
هو االنتماء فالوطن لى ولك نبنيه ونحميه نُعلى من شأنه ، نتشارك فى تفاهم 
وانسجام ، نتحاجج ونتحاور نختلف فى الرأى أو األديان لكن يظل الهدف 
األسمى هو بنيان اإلنسان ؛ أن قيمة المواطنة و حب العطاء قيمة سامية 
ال يمتلكها إال كل صاحب قلب نقي و وفي ، ألننا  أصبحنا نعيش فى زمن 
يغلب فيه المصلحة الشخصية و األنانية فمن منا يشعر باآلخر فى هذا الزمن 
األصعب ... أتشعر معى و كأن البشر يعيشون فى غابة تملؤها الكراهية ، 
العنف ، التدمير ، والقتل ؛ لكن بالرغم من هذا يوجد بشر يؤمنون أن العطاء 

يجعلنا نشعر بأدميتنا و إنسانيتنا   ..
فلنسموا باإلنسانية بعدما اغتالتها يد التخلف و األنانية و الدمار إلى أن هربت 
األطفال و األرامل و األيتام من االوطان بحثا عن وطن بديل أو ملجأ لالحتماء 
فى ظروف قهر و ضعف و بؤس وفقر حرمتهم من حقهم فى العيش و الحياة  
أصبحوا مشردين مطرودين ومنبوذين تتهاوى  أجسادهم النحيلة و تنهش 
فيها األمراض لم يجدوا من يحنوا عليهم ،يتسولون العطف و االستجداء على 
أمل أن يجدوه عند مصور خلف الكاميرات إلعالم هزيل ركيك وأغراض 
و مصالح شخصية قد تكون بحثا عن شهرة أو أموال فتجد برنامج أو حوار 
لداعية دينى يحث فيه المؤمنين على قيمة العطاء و المحبة دون استثناء ، 
لكنه ال يتكبد عناء الذهاب إليهم فبداًل من أن يكون عوناً و سندا حقيقى لهم 
نجدهم صورة هالمية هشة لبعض المعنيين بأمور الفقراء على الشاشات و 
الفضائيات ؛يزداد الهتاف و الدموع و التوسالت فى مواسم االعياد و شهر 
رمضان ليس الهتاف بالشعارات الدينية من خلف مايكروفونات الفضائيات أو 
تلك اإلعالنات الباهظة التكاليف عبر شاشات التليفزيون بكل ما فيها من إذالل 
و مهانة للفقراء و نفاق و إستجداء للشعب هى الحل االمثل لمن يبحثون عن 
أوطان بديلة أو وطن داخل وطن حرموا فيه من الحق فى الحياة  ؛ بل األمل 
و طوق النجاة يكمن المشاركة والذهاب إلى بلدان ال قيمة لحياة اإلنسان فيها 
وال تقيم للفقير وزناً، فيكون عطاء الُمرسل في مشاركة الفقير معاناته واقتسام 
الخبز والثوب والدواء معه، وإكرامه كمخلوق على صورة خالقه، وتقديم يد 

المساعدة بسخاء دون تمييز لعرق أو دين.
لُننكر فضل المؤسسات الخيرية و مؤسسات الدولة المعنية  لذلك علينا أال 
باإلشراف عليها فى عمل الخير و االهتمام باالطفال المشردين مثل مركز 
أيتام جمعية  التابع لجمعية كاريتاس مصر  و دار  رعاية اطفال بال مأوى 
بنت مصر و مؤسسة ساويرس للتنميـة اإلجتماعية وغيرهم ، لكن يبقى 
دورنا كأفراد فى المجتمع .. كيف  نساهم فى إعالن بداية جديدة ألطفالنا 
المحتاجين؟ .. ، كيف نستطيع ان نحول فيهم اإلنسان من فرد ناقم على الحياة 
ومليء بالكراهية والحقد إلنسان مبدع ومحب للغير والخير على الرغم من 

كل ظروفه الصعبة ..؟
ربما يجدى التذكير بمن هم  أفنوا أعمارهم فى العطاء مثل  االم تريزا اللى 
حصلت على  جائزة نوبل “للعناية بالجائعين والعراة والمشردين والعميان 
والمنبوذين.”، كل هؤالء البشر التى شملتهم رعاية تلك اإلنسانة العظيمة كانوا 
يشعرون  أنهم غير مرغوب في وجودهم على األرض  أو محرومون من 
العناية والمحبة، وهم اللذين  يعتبرهم أفراد المجتمع عبئا عليهم فيتجنبونهم؛ 
لكن استمرار األم تريزا  فى إنشأ مئات البيوت في طول الهند وعرضها 
لرعاية الفقراء ومسح جروحهم وتخفيف آالمهم، مما جعلهم يشعرون بأنهم 
“ محبوبون ومحترمون كباقى البشر “، أصيبت قبل وفاتها بذبحة قلبية 
والمالريا والتهاب الصدر وماتت سنة 1996 ، لتقدم لإلنسانية النموذج 

األروع في المحبة والعطاء الال محدود.. 
أما” األم ماجى “ أو السيدة ماجدة جبران من مصر و التى غيرت مسار 
حياتها بعد زيارة عابرة قامت بها إلى حي الزبالين في القاهرة، فهالها ما رأت 
من بؤس يعيشه الناس هناك، يمّس األطفال تحديداً، فقررت إنشأ مؤسسة 
“ستيفن تشيلدرن” الخيرية، التي تقوم رسالتها على المساهمة في إنقاذ الحياة 
وصنع األمل وحفظ الكرامة البشرية لألطفال والشباب الفقراء واألقل حظاً، 
وخالل السنوات الماضية، أصبحت الجمعية جزءاً من المشهد اإلنساني 
الطيب الالفت في مصر،هؤالء و غيرهم هم الوجه المشرق لإلنسانية  و 
المواطنة هما التطبيق العملى الحقيقى والصحيح لألديان ، صناع أمل 
حقيقيون أحدثوا فرقاً جذرًيا في حياة من هم أحوج لألمل، مؤكدين أن قيمة 

اإلنسان ال تضاهيها أي قيمة أخرى .

چاكلين جرجس 
كاتبة مصرية 

  على هامش زيارتها الحالية لمصر، حرصت جاللة الملكة 
ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة السمو الملكي األميرة إليزابيث 
دوقة مقاطعة برابانت Brabant ببلجيكا على زيارة عدد من 
المعالم األثرية بمحافظة األقصر، وكان في استقبالهما الدكتور 

مصطفى وزيري األمين العام للمجلس األعلى لآلثار.
وأوضح د. مصطفى وزيري أن الزيارة شملت أماكن عمل 
البعثات البلجيكية في الكاب ودير المدينة ومقابر األشراف، 
باإلضافة إلى مقبرة الملك توت عنخ آمون بوادي الملوك، 
حيث قام الدكتور مصطفى وزيري بشرح تاريخ المقبرة وقصة 
اكتشافها على يد عالم االثار هيوارد كارتر عام ١٩٢٣ والتي 

شاركت الملكة إليزابيث في اإلفتتاح الرسمي لها.
هذا وقد حرص الدكتور مصطفى وزيري على تقديم هدية 
تذكارية لملكة بلجيكا تخليدا لزيارتها لمصر عبارة عن ورق 

بردي يحتوي مناظر للملكة نفرتاري وتوت عنخ آمون.
وعقب انتهاء هذه الزيارة توجهت ملكة بلجيكا وصاحبة السمو 
األميرة دوقة مقاطعة برابانت لزيارة المدينة الذهبية باألقصر 
حيث اصطحبهما الدكتور زاهي حواس عالم اآلثار المصرية 

ووزير اآلثار األسبق في جولة بها.
تجدر اإلشارة إلى أن جاللة الملكة ماتيلدا ملكة بلجيكا، وصاحبة 

 Brabant السمو الملكي األميرة إليزابيث دوقة مقاطعة برابانت
ببلجيكا شاركا في إفتتاح معرض مؤقت للصور الفوتوغرافية 

بقصر البارون إمبان تحت عنوان “١٩٢٣-٢٠٢٣: الملكة 
إليزابيث ملكة بلچيكا – في مصر”، عن “رحلة الملكة إليزابيث 
ملكة بلچيكا – في مصر” وذلك في إطار االحتفال بذكرى مرور 

١٠٠ عام على زيارة الملكة إليزابيث ملكة بلجيكا وابنها ولي 
العهد األمير ليوبولد إلى مصر لحضور االفتتاح الرسمي لمقبرة 

الملك الذهبي توت عنخ آمون في فبراير ١٩٢٣.

ملكة بلجيكا في زيارة لعدد 
من المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر
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العالناتكم في الرسالة

الفيلسوف أقوال  من 
الهادي السيد 

كندي مصري/ 

تحية إلى أمهاتي

Vendredi 17 mars 2023
الجمعة 17 مارس 2023

      أنّه عيد األم، يطّل فى اليوم األول 
من فصل الحياة، والجمال، والعبير!

أنّه بتصورى، عيدين، في عيد: عيد لألم، 
وعيد لألبن أو األبنة!

فنحن في الحقيقة: ال نهنىء األم فقط على 
عيدها، بل ونهنىء أنفسنا، قبل كل شيء، 
القلبية،  انجازاتها  على  نهنئها  إذ  ألننا 
ثمارها  من  نحن  ألننا  أنفسنا،  نهنىء 

المباركة!
لكل  بأن  نعترف  بالذات،  اليوم  هذا  وفى 
واحد منا اكثر من أم، وهّن هبة من الهبات 

اإللهية!
لقد وهبني هللا...

أمى، التي ولدتني. وحين ولدتني، أهدتني 
أهدتنى جدتى، وأهدتنى  أمهات أخريات: 

خاالتي!
الذي يخص  الجانب  إلى  نميل  ما  وغالباً 

األم!
ألن  كفاية؛  محظوظ  ألنني  وأشكر هللا، 
ـ،  حياتي  في  الرقيق  الجانب  ـ  زوجتى  
أهدتني هى األخرى، أمها، والتي أدعوها: 

أمى!
صدق  ـ   وجودها  في  اختبرت،  وقد 
باألم  يدعوها:  الذي  اإلنجليزي  التعبير 

القانونية!
النسيم،  من  أرّق  مخلصة،  وفاء  فتحية 
إلى  الوسيم،  الروض  وأنضر من صفحة 
كل أم، وإلى أمهاتي العزيزات الآلتي في 
نسكنه، ونحبه،  الذي  الوطن  فهن  القلب؛ 

وكذلك نفتخر به!...

١- سألته : من أين يأتي َعُدِوي بطلقات مسدسه ؟
    أجاب : من أخطائك يا غبي.

٢- وِبَقْدر ما تُصدقهم، سوف يضحكون عليك.
٣- ِبَقْدر ما يتسع خيالك، سوف يضحكون عليك.

٤-  سوف يمشون على جسدك إَْن اَْقَنُعوك بأن أقدامهم جسر للعسل.
٥-  سوف يمشون على جسدك إن اقنعوك بأن ظهرك هو الجسر.

٦- الساحر يقوم بتمرير الخدعة بين الدهشة وامتدادها.
الحقيقة لكي  إلى عكاز  فإنها تحتاج  قدميها،  الخديعة على  ٧- ولألسف لكي تقف 

َتْخطو .
٨- فحتى الخديعة تحتاج إلى الحقيقة كي َتُمر.

٩ - المقدمات الجذابة تفتح فوهة البندقية لتتسع أللف طلقة ، لذلك غالباً ما يستخدم 
المجرمون حكايات ُمَسلية إليقاع الضحايا. 

للنادي األحمر في جنوب  نتحارب عن فضيحة جديدة     خلينا نحكي و 
إفريقيا سمعت في القارة كلها و طنطنت في أقاصي المعمورة …

فريق صنداونز مسح بكرامة األهلي األرض وهزمه مع الرأفة بخمسة أهداف 
تانية خالص.. األهلي  فعاًل في حتة  الشناوي كان  األمين  .. وحارسهم  فقط 
شارك في البطولة بالتزوير حيث انه احتل المركز الثالث في الدوري خلف 
االتحاد األحمر خالف  لكن  الثاني..  المركز  بيراميدز في  الزمالك و  البطل 
يا  وعلي عينك  بيراميدز.. عمدا و جهاراً  بداًل عن  ادخل األهلي  اللوائح و 
تاجر .. األعالم األحمر ركز بكل وسائله كيف يدعم ننوس عين أمه األهلي 
بال حدود .. الكل يقف و يحاول و يبرر وكأن شيء لم يحدث.. خرج أساس 
ينهضون  و  يخسرون  الكبار  كل  يقول  الكابتن شوبير  باعترافه هو  الفساد 
لم يوضح  .. ولكنه  الدوري عن جدارة  األهلي متصدر  تنسوا  سريعاً و ال 
الجدارة هل هي مساعدة حكامه المالكي الذين اعتقوا الزمالك واضاعوا عليه 
١٤ نقطة .. ليأتي صاحب الجدارة ويعتلي المسابقة كالمعتاد جدارة ؟ ..هل 
حبس سيادة المستشار مرتضي منصور أسد الزمالك جدارة؟ هل الحجز علي 
أرصدة الزمالك جدارة ؟؟ تخيلوا ماذا يفعل اإلعالم األحمر مع هزيمة الزمالك 
الخارجة عن إرادته الن هناك من يلعب في ناديه العظيم .. يركز اإلعالم ان 
المستعجل علي كل  الهادم حاضر والخراب  النقد  و  االنهيار  تعلي  الهزيمة 
األلسنة جاهز .. فعاًل قالوها عندما يغيب العدل يصبح الحق باطل .. والباطل 

حق .. وجواز عتريس من فؤادة باطل باطل …
المنظومة األهالوية الفاسدة التي تتحكم في مقدرات الرياضة المصرية تتحدي 

الجميع رغم كل الفضايح التي تزين حياتهم وتاريخهم العفن .. 
لجنة االنضباط أقرت بوقف العب األهلي الهارب كهربا ٨ مباريات وأصر 

االتحاد األحمر علي عدم إعالم الخبر حتي ال يؤثر علي نفسية العبي األهلي 
قبل لقاء صنداونز.. ياللعار.

خرج بهلول فاألهلي المدعو عدلي كوهين الذي له مقولة خالدة ان الدوري 
يحسم خارج المستطيل األخضر ويعني أن المنظومة لها أياد خفية علي الحكام 
و المخرجين و المعلقين وايضاً العبي فرق الدوري ليفوز األهلي بكل الطرق 
الغير مشروعة …. خرج باألمس بتصريح اهلك المصريين من الضحك .. 
قال احنا المباريات التي خسرناها كنا ممكن نكسبها لو ما دخلش فينا اجوان!!! 
وألنه يخاطب جماهير البيب بيب فهو كبير في نظرهم.. تماما لو تذكر الجميع 
البارودي بيقول  الفنان حسن  .. أما  الفيلم العظيم باب الحديد  آخر مشهد في 

ليوسف شاهين .. البس الجالبية يا عريس حجوزك هنومة .. يا قناوي .
سيعود أسد الزمالك المستشار مرتضي منصور الي بيته القلعة البيضاء رغم 
.. كما  األوفياء  بأبناؤه  كبيراً  الزمالك  .. وسيعود  والظالمين  الحاقدين  انف 
فعل ميدو اليوم عندما خرج علي الهواء مهدداً ممدوح عباس رئيس الزمالك 
السابق الذي هاجم المستشار وهو مقيد الحرية وقال ميدو أنا اعرف كل كبيرة 
وصغيرة كانت بتدور في النادي في وقت مجلسك ومستعد أقول علي مهازل 
البيت …  تقعد في  تلبس طرح و  أو قولتها في ناس حتتحجب و  وحكايات 

خلص الكالم.
اليوم يخوض الزمالك العظيم مباراة هامة في بطولة أفريقيا مع فريق شباب 
هذه  باجتياز  الملكي  للنادي  األمنيات  كل  الجزائر..  العاصمة  في  بلوزداد 
الموقعة الصعبة ويتأهل..وعلي الطرف األخر كل األمنيات للهالل السوداني 
بالفوز ليخرج األهلي بخفي حنين رافعاً راية العار الذي وصم بها المجتمع 

الرياضي المصري .

     الجزء الثالث:

االجتماع وانشاء  لوازم خيمه  لتنفيذ  المهندسين والخبراء  الرب  اختيار   -
خيمة األجتماع وجعلها ممكن ان تتفكك ويتم اعادة تركيبها مرة اخري في 

المكان الذى يحدده الرب بواسطة سحابه في السماء 
وكلم الرب موسي قائال : انظر قد دعوت بصلئيل بن اورى بن حور من سبط 
يهوذا بأسمه ومألته من روح هللا بالحكمة والفهم والمعرفه وكل صنعه أختراع  
مخترعات ليعمل في الذهب والفضه والنحاس ونقش حجاره للترصيع ونجارة 

الخشب ليعمل في كل صنعه
 وها انا قد جعلت معه اهولياب بن اخيساماك من سبط دان وفي قلب كل حكيم 
القلب جعلت حكمه ليصنعوا كل ما امرتك :خيمة االجتماع، وتابوت الشهادة 
انيه الخيمه والمائده وانيتها والمنارة الظاهرة وكل  والغطاء الذى عليه وكل 

انيتها ومذبح البخور ………..
حسب كل ما امرتك به يصنعون

ثم أعطي موسي عند فراغه من الكالم معه في جبل سينا)1( لوحي)2( الشهادة : 
لوحي حجر)2( مكتوبين بأصبع هللا.

- سبك العجل الذهبي بواسطة هارون
الشعب علي  الجبل اجتمع  النزول من  ابطأ في  الشعب ان موسي  ولما رأي 
الذي  امامناألن هذا موسيالرجل  آلهه تسير  لنا  :)قم اصنع  له  هارون وقالوا 
اصعدنا من ارض مصر النعلم ماذا اصابه( فقال لهم هارون انزعوا أقراط 
الشعب  فنزع كل  بها.  وائتوني  وبناتكم  وبنيكم  نسائكم  أذان  في  التي  الذهب 

أقراط
خروج )31:1(

اله حوريب هو جبل سيناء وهو جبل الطور كما  )1( هذا دليل واضح ان جبل 
سيتضح فيما بعد حيث تم سبك االقراط وهو عجل ابيس أسفل الجبل 

)2( لوحي الشريعه في المرحلة التي تحطيمهم اسفل الجبل عند رأئ ان الشعب 
ضل وسبك عجل ليعبده وينسي هللا . ولكن بعد ذلك امر الرب موسي باحضار 

لوحين آخرين ليكتبهم الرب بأصبعه 

التي في آذانهم واتوا بها الي هارون . فأخذوا ذلك عن أيديهم وصوره باالزميل 
فقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من أرض  وصنعه عجاًل مسبوكاً 
مصر فلما نظر هارون بني مذبحاً امامه ونادي هارون وقال :)غداًعيد للرب(
فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سالمه وجلس الشعب لالكل 

والشرب ثم قاموا للعب
فبكروا في الغد واصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سالمه وجلس الشعب لالكل 

والشرب ثم قاموا للعب
فقال الرب لموسي :)اذهب انزل . النه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض 
مصر ( وقال الرب لموسي ) رأيت هذا الشعب واذا هو شعب صلب الرقبه 

فاالن اتركني ليحمي غضبي عليهم وافنيهم فاصيرك شعباً عظيماً
فتضرع موسي  امام الرب آلهه……………………….

فندم الرب علي الشر الذي قال انه يفعله بشعبه 
فانصرف موسي ونزل من الجبل ولوحا الشهادة في يده .لوحان مكتوبان علي 
جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين واللوحان هما صنعة هللا والكتابه كتابة 

هللا منقوشه علي اللوحين …………………………
وكان عندما اقترب من المحله انه ابصر العجل والرقص فحمي غضب موسي 
وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في اسفل الجبل ثم أخذ العجل الذي صنعوا 
بني  المياه وسقي  ناعما وذراه علي وجه  بالنار وطحنه حتي صار  واحرقه 

اسرائيل
خروج )32:4(

)1( من هنا جاءت تسمية جبل الطور ومدينة الطور 
في مزمور 19:106 )صنعوا عجاًل في حوريب وسجدوا لتمثال مسبوك وابدلوا 

مجدهم بمثال ثور) طور  (
الصانع عظائم في مصر وعجائب في ارض  فنسوا هللا مخلصهم   ، آكل عشب 

حام )يقصد بها ارض مصر ألن حام ابو مصرايم وهو ابن نوح( ومخاوف علي 
بحر سوف .

هذا هو اكبر دليل علي تسميه جبل الطور ومدينه الطور 

- عالقة النبي ايليا بجبل هللا حوريب
كان النبي ايليا التشبي  من مستوطني جلعاد في ايام الملك آخاب ملك اسرائيل 
قبله  الذين  اكثر من جميع  الرب  الشر في عيني  آخاب  إيزآبل وعمل  زوج 
وكانت إيزآبل يعبدون البعل لذلك كان صراع بينهم وبين ايليا فتم قتل 400 من 
كهنة البعل وهرب ايليا بعد تهديد آيزآبل بالقتل الي بئر سبع وهنا تبدء احداث 

عالقته بجبل هللا حوريب.
)انبياء  االنبياء  قتل جميع  انه  ايليا وكيف  ما عمل  بكل  إيزآبل  آخاب  فاخبر 
البعل( بالسيف فارسلت إيزابل رسواًل الي ايليا تقول هكذا تفعل االلهه وهكذا 
تزيد ان لم اجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غداً. فلما راي 
ذلك قام ومضي الجل نفسه واتي الي بئر سبع التي ليهوذا وترك غالمه هناك 
ثم سار في البريه مسيرة يوم حتي أتي الي وجلس رتمة  وطلب الموت لنفسه 
ابائي( واضطجع  من  نفسي الني لست خيراً  يارب خذ  )قد كفي االن  وقال 
ونام تحت الرتمة واذا بمالك قد مسه وقال )قم وكل( فتطلع وإذا كعكه رضف 
. ثم عاد مالك الرب  وكوز ماء عند رأسه فاكل وشرب ثم رجع فاضطجع 
ثانيه فمسه وقال )قم وكل الن المسافه كثيره عليك( فقام وأكل وشرب وصار 
بقوة تلك االكله اربعين نهاراً واربعين لياًل الي جبل هللا حوريب ودخل هناك 

المغارة وبات فيها .
1 ملوك 19:1 

عالقة النبي ايليا بجبل هللا حوريب
- وصول النبي إيليا الي جبل هللا حوريب والرب يكلمه ويظهر له في نفس 

ظهوره للنبي موسي ويعطي تعليمات يمسح ملك ارام )سوريا ( ملك اسرائيل 
وكان كالم الرب اليه يقول ) مالك ههنا ياايليا( فقال( )قد غرت غيره للرب 
اله الجنود الن بني اسرائيل قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا انبياءك 

بالسيف ،فبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي ليأخذوها (
بالرب عابر وريح عظيمه  واذا  الرب(.  اما  الجبل  )اخرج وقف علي  فقال 
في  الرب  يكن  ،ولم  الرب  امام  الصخور  الجبال وكسرت  قد شقت  وشديدة 

الزلزله .
وبعد الزلزله نار، ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض خفيف .
فلما سمع ايليا لفه وجهه بردائه وخرج ووقف في باب المغاره ، واذا بصوت 

اليه يقول) مالك ههنا يا ايليا(
تركوا عهدك  قد  اسرائيل  بني  ، الن  الجنود  إله  للرب  فقال: )غرت غيرة   
ونقضوا مذابحك وقتلوا انبياءك بالسيف ،فبقيت انا وحدي وهم يطلبون نفسي 

ليأخذوها (
فقال له الرب : )اذهب راجعا في طريقك الي برية دمشق ، وادخل وامسح 

حزائيل ملكاً علي ارام )سوريا(
 وامسح ياهو بن نمشي ملكاً علي اسرائيل ، امسح أليشع بن شافاط من آبل

 محولة نبياً عوضا عنك .
1 ملوك 19:1 

- إيليا يصعد الي السماء في مركبه ناري
وفيما يسيران ويتكلمان )ايليا واليشع( إذا مركبه من نار وخيل من نار ففصلت 
بينهما فصعد إيليا في العاصفة الي السماء وكان إليشع ير  وهو يصرخ )ياأبي 

ياأبي مركبة اسرائيل وفرسانها(ولم يره بعد ذلك
- أوجه الشبه بين النبي موسي والنبي إيليا

النبي موسي كان في الجبل عند الرب اربعين نهاراً واربعين ليال 
النبي إيليا حضر من بئر سبع الي جبل هللا حوريب في اربعين نهاراً واربعين 

لياًل
النبي موسي لم يدفن ويموت ولكن هللا دفنه في الجواء

النبي إيليا صعد في مركبه ناريه الي السماء 
بحضور  التجلي  جبل  المسيح علي  مع  والنبي موسي ظهروا  إيليا  النبي 

بطرس ويوحنا ويعقوب 
لوك )11:2(

السارة  المغربية  المفاجآت  وتستمر     
قلب رواندا من خالل  المرة من  ، وهذه 
مؤتمر الفيفا الذي انعقد من أجل تجديد الثقة 
العالم  في  أعلى جهاز كروي  رئاسة  في 
إيفانتينو “  بحيث  وفي شخص رئيسه “ 
أعلن الملك محمد السادس  بكيغالي ، عن 
إسبانيا  المغرب بشكل مشترك مع  ترشح 

والبرتغال لتنظيم كأس العالم 2030
تسليم  بمناسبة  رسالة  في  الملك،  وقال 
االتحاد  من   2022 لسنة  التميز  جائزة 
اإلفريقي لكرة القدم ، والتي منحت لجاللته 
أمام جمعكم  أعلن   ، الرواندية  بالعاصمة 
 ، قررت  قد  المغربية  المملكة  أن   ، هذا 
ترشيح  تقديم   ، والبرتغال  إسبانيا  بمعية 

مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030
التي   ، الرسالة  هذه  في  الملك  وأوضح 
تالها وزير التربية الوطنية والتعليم األولي 
هذا  أن   ، بنموسى  شكيب   ، والرياضة 
في  سابقة  يعد  الذي   ، المشترك  الترشيح 
الربط  ، سيحمل عنوان  القدم  تاريخ كرة 
البحر  ، وبين شمال  إفريقيا وأوروبا  بين 
القارة  وبين   ، المتوسط وجنوبه  األبيض 
اإلفريقية والعالم العربي والفضاء األورو 

متوسطي .
أيضا  سيجسد  الترشيح  هذا  أن  وأضاف 
لدى  االلتئام حول أفضل ما  أسمى معاني 
هذا الجانب أو ذاك ، وينتصب شاهدا على 
وتكامل  واإلبداع  العبقرية  تضافر جهود 

الخبرات واإلمكانات .
االختيار  أصاب  قد  المغرب  أن  ويبدو 
اإلسباني  المغربي  الملف  سيكون  حيث 
والبرتغالي األقوى على اإلطالق ، وذلك 
الدول  قوة   . منها  نذكر  اعتبارات  لعدة 

التحتية حيث  البنية  مستوى  على  الثالث 
يضاهي  أن  المغرب خصوصا  استطاع 
األوربية  الدول  العديد من  األمر  هذا  في 
النجاح  أسباب  استثمار جميع  في  وينجح 
ولتصبح   ، الدول  هذه  عليها  تتوفر  التي 
المطلوب في  بالشكل  قد تحقق  أمرا واقعا 

المملكة المغربية . 
أن  شأنه  من  الذي  الجغرافي  التقارب   .
متقاربة ومناسبة  المباريات  توقيت  يجعل 

في كل الجهات في العالم . 
العربي  الدعم األوربي واإلفريقي وكذا   .
نجاحه  سيجعل  الذي  بالتصويت  للملف 
الملفات  باقي  من  اإلطالق  على  األقرب 
االتحادات  كل  أن  نعلم  حيث   ، األخرى 
حق  لها  لفيفا  ا ء  لوا تحت  لمنضوية  ا

التصويت .
لتظاهرات  السابق  في  التنظيم  تجربة   .
كأس  تنظيم  لها  سبق  فإسبانيا   ، عالمية 
، والمغرب  العالم  وكأس األمم األوربية 
العالم لألندية عدة مرات  كذلك نظم كأس 
العالم  كأس  لتنظيم  ترشحه  إلى  إضافة   ،
إلى  . إضافة  عدة مرات بضمانات عالية 
البرتغال التي نظمت كأس األمم األوربية .
وعشقها  الكروي  البلدان  هذه  تاريخ   .
الكبير لكرة القدم ، ويكفي أن نضيف إلى 
إليه  البرتغال وإسبانيا ما وصل  إنجازات 
المغرب قبل أشهر فقط ، حيث وصل إلى 
األخيرة “ قطر  العالم  نهاية كأس  نصف 

, “ 2022
لمغربية  ا للمملكة  لتوفيق  ا كل  نرجو 
الشريفة في هذا الملف المشترك مع إسبانيا 
والبرتغال ، والمزيد من النجاحات الكبيرة 

إن شاء هللا تعالى .. ودمتم بود .

أخبار ومقاالت

عبدهللا الديك
كاتب مصري/ أمريكي

عادل عطية
كاتب مصري

خالد بنيصغي
كاتب مغربي / كندي

تعتذر السيدة نسرين 
حبيب عن الكتابة 

لهذا العدد

إدارة الجريدة

تعتذر السيدة 
إخالص فرسيس عن 

الكتابة لهذا العدد

إدارة الجريدة

خــواطر مســـائية

مؤتمر الفيفا : 
نجاح آخر للمغرب ملكاً 

وشعباً

اخلد إيل النوم حبيبي

فيفيان فريد
كاتبة مصرية/ كندية

اإلهتامم يستدعي  ما  يوجد  ال 
القلب وتأمل  الحديث  كف 

الكالم تاه  قلبينا  وبني 
أكرث منك  اقرتبت  كلام 

أوهام انني عشت  ادركت 
اإلدمان حد  عشقتك 

الزحام وسط  يف  قلبي  واختارك 
القدر بك  جمعني  لقد  نعم 

أحكام للقلوب  ولكن  
حلاًم عشتك  البدء  يف 

بسالم الحياة  قلبي  ومتني 
املشاعر بأغيل  لك  فاض 

والوئام بالحب  لك  وتغني 
بخياله معك  وعاش  متّني 

األنغام أعذب  لقلبي  واسمك 
أالم عيل  ووعيت  الحلم  وفجأة سقط 

قلبك يف  مكانته  اكتشف  حيث 
اإللهام اال  تتعدي  ال  التي 

 )514( 961-0777 /     )450( 972-1414 

 elressalanews@gmail.com / 
fzemokhol@gmail.com  

 www.el-ressala.com

من اآلخر

مراد قالده
كاتب مصري / استرالي

جـــبل الله حـوريــــب )1(

الحكاية و ما فيها …

مناجــاة الــرب

 جون كرم
شاعر لبناني / كندي

يا ربي القدرك ومجدك تعلًى
تولًى ِحكم عالمنا  وِحكمك 
وألني بعرفك رب المحبي

وعلى مذبح عالك الشعب صلًى
وألنك إنت ربي والُمربي

تجلًى البشر رسمك  وبقلوب 
الدني بتهب هًبي بعد هًبي

وزالزل نازلي علينا إسماهلل
يا ربي ال إهاني وال مسًبي
لساني لطاعتك ما قال كاًل
كفى مشاكل قدرنا عم يعبي
تنزل رحمتك عالشعب حاًل
الطفولي ذنبها وينو يا ربي
الطفالى وبتركيا  وبسوريا 
دخلك ذنبها وينو يا هللا

    اختارت مجلة )التايمز( األمريكية، 
منطقتي الجيزة وسقارة األثريتين ضمن 
لعام ٢0٢٣ على  أفضل ٥0 وجهة سياحية 

مستوى العالم.
المجلة – في مقال نشرته – أن  وذكرت 
منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري 
الزيارة، وأن ذلك  الكبير وجهتان تستحقان 
بناء على توصيات مراسلي  االختيار جاء 

الشبكة الدولية للمجلة.
وأشارت إلى افتتاح مطار “سفنكس” الدولي 

بالزيارات  في نوفمبر الماضي والسماح 
البهو  التجارية ومنطقة  للمنطقة  اإلرشادية 
بالمتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم 
التنويه عما يحتويه  إلى  افتتاحه، باإلضافة 
المتحف من قاعات وكنوز سوف يستمتع بها 

الزائر عند افتتاحه.
كما استُعرض بعض االكتشافات األثرية 
الحديثة بمنطقة سقارة مثل جبانة القطط 

والحيوانات.

اختيار منطقتي الجيزة وسقارة 
الأثريتين ضمن أفضل 50 واجهة 
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  ماذا عن احمرار العيون عند األطفال؟
- يحدث احمرار عيون الطفل نتيجة لبعض األسباب التي يمكن 

تفاديها عن طريق بعض اإلجراءات واالحتياطات مع الطفل.
- هناك مجموعة من األمراض الشائعة للعين التي يمكن أن تصيب 
األطفال مثل إفرازات والتهابات العين، نزول كثير من الدموع، 
وكذلك إحمرار العين والتي تشير إلى وجود حساسية في العين.

ما هي أسباب احمرار العيون عند األطفال؟
تتعدد العوامل التي تسبب احمرار العين وتشمل:

ماذا عن الغبار واألتربة؟ 
وهي من أكثر األسباب الشائعة التي تؤدي الحمرار عين الطفل، 

حيث إن عيونه تكون حساسة وال تتحمل أي أتربة في الجو.
كما أن وبر الحيوانات ودخان السجائر من األمور التي تزيد فرص 
حدوث احمرار العيون، ولذلك يجب إبعاد الحيوانات األليفة في 

المنزل عن الطفل الصغير.
وال يقوم الكبار بالتدخين في المكان الذي يتواجد فيه الرضيع.

ماذا عن سبب انسداد القناة الدمعية؟
من األمراض التي تصيب الطفل الصغير بعد الوالدة وخالل األشهر 
األولى من عمره، نتيجة كثرة إفرازات العين في هذه الفترة عدم 

نضوج نظام تصريف العين للدموع بشكل كامل.
ماذا عن سبب تورم جفن العين؟

إذا كان الطفل مصاباً بنتوء جفن العين، والذي عادة ما يظهر على 
حواف الجفن، فإنه يؤدي إلى تورم واحمرار العين.

ويسبب هذا النتوء شعور مزعجا لدى الطفل، ويحتاج إلى عالج 
موضعي، وفي بعض الحاالت يختفي تدريجياً دون عالج.

ماذا عن سبب إصابات العين؟
في حالة اصطدام عين الطفل بأي شئ صلب نتيجة سقوطه أو 
العين  التهاب في  الوقوف والمشي، وبالتالي يحدث  تعلمه  أثناء 

وتورم واحمرار.
ماذا عن خدش القرنية؟

نتيجة دخول أي أداة حادة في عين الطفل مما يسبب احمرار العين. 
وهذه اآللة الحادة ممكن أن تكون أظافر الطفل أو أي ألعاب ذات 

أطراف مدببة.
وماذا عن التهاب الجفن؟

هو مرض يصيب جفون العين، ويكون دهنيا نتيجة التهاب الجلد 
الدهني، أو بكتيريا أي يحدث بسبب نوع من أنواع البكتيريا. أو 

بسبب خلل في وظائف بعض غدد العين.
ويعد احمرار العين من أبرز أعراض هذا المرض، باإلضافة إلى 

تقشير الجلد حول الجفون.
ويؤدي انسداد القناة الدمعية إلى تورم العين واحمرارها.

ما هي األعراض المصاحبة الحمرار العين؟
وإلى جانب احمرار العين، يمكن مالحظة إصابة الطفل بالحساسية 

عند ظهور بعض األعراض، وهي:
ماذا عن تورم الجفون؟

فتصبح منطقة ما حول العين منتفخة ومتورمة بشكل ملحوظ.
ماذا عن إفرازات العين؟

والخارجية،  الداخلية  العين  زوايا  في  الفطريات  تتراكم  حيث 
ويمكن أن تظهر بعض اإلفرازات باللون األصفر باإلضافة إلى 

تسايل الدموع.
ماذا عن حكة العين؟

نتيجة  متكرر  بشكل  ويحاول حكها  العين  بتهيج  الطفل  فيشعر 
وجود التهاب في العين.

وماذا عن تقشير الجلد حول الجفون؟
أيضاً من األعراض المحتمل ظهورها مع احمرار العين في حالة 

اإلصابة بالتهاب في العين والجفن.
وماذا عن التهاب الملتحمة الوليدي؟

والمعروف باسم الرمد الوليدي، هو التهاب الملتحمة لدى حديثي 
الوالدة، ويحدث نتيجة تعرض العين للبكتيريا والفيروسات، وتبدو 

العين ملتهبة مع احمرارها وانتفاخها.
ما هي طرق الوقاية وعالج احمرار العين؟

-1 من الطبيعي أن يظهر احمرار العين لدى الطفل خالل األسابيع 
األولى بعد والدته، ولكن في حالة استمرار المشكلة، البد من استشارة 
الطبيب لمعرفة السبب والبدء في العالج حتى ال تتفاقم المشكلة.

-2 ويكون العالج عن طريق المراهم المخصصة لألطفال وفقاً 
لتشخيص الطبيب لحالة الطفل المرضية.

-3 كما أن هناك طرقا منزلية بسيطة تساعد في تخفيف احمرار 
العين والوقاية منه، وتتمثل في:
كيف نحافظ على نظافة العين؟

احرصي على بقاء منطقة العين نظيفة ومسحها بقطعة شاش نظيفة 
ومبللة بماء فاتر، فهذا يقيها من البكتيريا والفيروسات ، ويقلل 
من آثارها الضارة على العين، حيث يساعد هذا في التخلص من 

إفرازات العين:
-1 كمادات ماء بارد: من الطرق التي تساعد آثارها في عالج 

انتفاخ وتورم العين الذي يؤدي إلى احمرارها وتهيجها.
-2 وهناك كمادات باردة متخصصة توضع على عيون الطفل 
التعامل مع عيون  الصيدليات، ولكن احرصي على  تتوافر في 

الطفل برفق.
-3 وإذا لم تتوافر الكمادات الجاهزة، فيمكن استخدام منشفة باردة 

بماء مغلي ومعقم.
-4 الحفاظ على نظافة فراش الطفل وغسل األغطية باستمرار 
ألنها إذا كانت غير نظيفة فسوف تنقل له البكتيريا والجراثيم عند 

نومه عليها.
-5 نظافة اليدين وقص األظافر: من أكثر األمور التي يمكن أن 
تشكل خطورة على بشرة وعيون الطفل هي أظافره، فيمكن أن 
يدخلها في عينه ويسبب لها خدشاً واحمرارا، ولذلك يجب عدم 

بقائها طويلة.
-6 كما يجب تنظيف اليدين وتطهيرهما باستمرار ألن طفلك يقوم 
بحك عينيه دوماً عبر يديه، وبالتالي فإن أي فيروسات أو بكتيريا 

سوف تنتقل لعينه.
-7 وينصح بإبعاد أي أدوات حادة عن الطفل، وتجنب شراء أي 

ألعاب ذات أطراف مدببة تشكل خطورة على صحته.
ما هو قصر النظر؟

النظرNearsightedness/ Myopia هو مسبب شائع  قصر 
للرؤية المشوشة.. يرى األشخاص المصابون بقصر النظر األشياء 
البعيدة بشكل مشوش وغير واضح.. وأحياناً، يمكن تقليص العينين 

بهدف رؤية األشياء بوضوح.
بشكل عام، يشكل الحسر ضعفاً في الرؤية “البصر” وليس مرضاً.. 

في حاالت قليلة يكون قصر النظر نتيجة لمرض آخر.
ما هي أعراض قصر النظر؟

إلى  بشكل عام،  النظر،  بقصر  المصابون  األشخاص  يتعرض 
األعراض التالية:

-1 صعوبة رؤية األشياء البعيدة.
-2 صعوبة رؤية التلفاز أو شاشة السينما.

-3 التراجع في التعليم وفي النشاط الرياضي أو في العمل.
-4 ال يعي األطفال تحت سن 8 أو 9 سنوات، دائما حقيقة كونهم 

يعانون من مشكلة في رؤية األشياء البعيدة.
-5 قد يشك األهل أو المعلمون بحالة قصر النظر، إذا كان الطفل:

أ - يحول أو يقلص عينيه.
ب - يمسك الكتب، أو األغراض، قريباً جداً من وجهه.

ت - يجلس في الصفوف األولى في الصف، أو في قاعة المسرح، 
أو قريبا جدا من التلفاز أو الحاسوب.

ث - ال يهتم بالرياضة، أو الفعاليات األخرى التي تتطلب رؤية 
جيدة إلى مسافات بعيدة.

ج - يعاني أحياناً من أوجاع في الرأس.
 ولنا تكملة في العدد القادم

  عاش الشقيقان صابر وصبحي  في مدينة 
أسيوط عاصمة الصعيد ، لم يبخل عليهما 
والدهما في نفقات التعليم رغم ضيق ذات 
اليد ، تخرج صابر من كلية الطب ، ونال 
صبحي إجازة الحقوق ، إجتاز صابر سنة 
اإلمتياز وعين في مستشفي حكومي في 
بالقرب من صحراء أسيوط  نائية  مدينة 
يشغل وظيفة  أن  ولم يرضي صبحي   ،
التدرب في   لها ، وفضل  حكومية رشح 
مكتب محامي معروف بأسيوط .. مرت 
األيام بوتيرة بطيئة ، بال أمل في تحسن 
دخلهما الذي ال يكاد يغطي مصاريفهما ، 
ناهيك عن توفير أي قدر من المال لمجرد 
التفكير في الزواج وتكوين أسرة .. وللعمل 
علي تحسين دخلهما ، إلتحق صابر بعيادة 
تعمل في تخصصات مختلفة يديرها طبيب 
معروف ، علي أن يستقبل المرضي في 
تخصصه مرتين فقط في األسبوع ، إلتاحة 
الوقت لغيره من الزمالء أن يعملوا ، بينما 
إختار أخيه صبحي أن يفتتح مكتباً مستقاًل 
للمحاماه معتمداً علي خبرته الكبيرة التي 
إكتسبها من عمله لدي المحامي المعروف .. 
وبالرغم من مشاغلهما وإرتباطات أعمالهما 
، حرص الشقيقان علي اإلحتفاظ بعالقتهما 
الوطيدة مع والديهما ، فكانا يقضيان معهما 
وقتاً ليس بالقليل .. وهكذا سارت بهما الحياة 

إلي أن حدث ما لم يكن في الحسبان ..
فذات يوم زار عميل من عمالء صبحي 
المحامى مكتبه ، وكان رجل أعمال متقدم في 
العمر ، وكان علي عالقة وثيقة بصبحي ، 
وكان أعزب  ويعمل منفرداً في مكتبه ، قال 
لصبحي :- يعلم هللا أني إخترتك لتكون كاتماً 
ألسراري ومن يحافظ علي مصالحي ، وقد 
جئت لك اليوم ومعي هذه الحقيبة وبها خمسة 
ماليين من الجنيهات نقداً ، كنت احتفظ بهذا 
المبلغ دائماً في منزلي وال أودعه في البنك 
الذي به حسابي ألني أحتاج دائماً لسيولة 
نقدية لسداد متطلبات تجارتي ، وتعاقداتي 
.. سأله صبحي :- وماذا تطلب مني إلقدمه 
لك؟ - أطلب منك أن تحتفظ بهذه الحقيبة في 
مكان آمن عندك لمدة قصيرة من الزمن ، 
ريثما أجري فيه عملية جراحية في القلب 
المفتوح وحتي تنتهي فترة النقاهة ، وسأدفع 
لك الف جنيها عن كل يوم تحتفظ فيه بهذه 
الوديعة طرفك .. وافق صبحي بعد تردد 
العميل مع وعد بزيارته يوم  علي طلب 
الجراحة واأليام التالية خالل فترة النقاهة 
.. نجحت الجراحة ولكن حالة الرجل كانت 
حرجة مما إستدعي نقله للعناية المركزة ، 
ثم تدهورت  حالته أكثر ، ولم يمضي سوي 
ستة أيام من تاريخ الجراحة حتي فاضت 
أخيه صابر  تولي صبحي مع   .. روحه 
إستخراج شهادة الوفاه وتم الدفن .. الحظ 
صبحي أنه لم يتواجد في الجنازة  أحد من 
أقارب الرجل أو معارفه ، فتولي صبحي 
إصدار إعالم وراثة .. إستدعي صبحي 
له :- مضي اكثر من  أخيه صابر وقال 
شهر علي صدور إعالم الوراثة ولم يتقدم 
أحد للقيد فيه . لكن إدعي رجل أعمال كان 
يتعامل مع الفقيد أنه أقرضه سبعة ماليين 
دوالر أمريكي لإلشتراك معه في عملية 
إستيراد قطع غيار سيارات وقدم إيصال 
إستالم المبلغ ، وعند إطالعي عليه ساورني 
وعندما   ، الفقيد  توقيع  في صحة  الشك 
صارحته بشكي ثار وهدد بإبالغ الشرطة 
.. ساد الوجوم وجه الشقيقين ورفع صبحي 

عينه إلي أخيه وقال له :- بماذا تنصحني 
ألفعل وقد ترك الفقيد هذه األمانة في عنقي 
، وها هم اللصوص يحومون ويتربصون 
بتركته ، رد صابر:- أري ان من الواجب 
الحفاظ علي أموال الفقيد الذي وثق فيك ، 
ويجب أن نتصرف بسرعة قبل ان يتحرك 
رجال الشرطة ويتم التحفظ علي أمواله ، 
سأل صبحي شقيقه :- وأين نضع كل هذه  
األموال ؟ قال صابر:- سنشتري بها سبائك 
ذهب وانا أعلم مكان لخبيئة في الصحراء 
ال يمكن للشرطة الوصول اليها - وكيف 
تستدل انت عليها ؟ - إنها حفرة في قمة 
تل مرتفع علي بعد500 متر من الطريق 
الصحراوي شرق اسيوط ، كنا ونحن طلبه 
في المدرسة الثانويه نقوم برحالت للكشافة 
في منطقة هذا التل المهجور .. قام صبحي 
مع أخيه بشراء سبائك الذهب ووضعاها 
في حقيبة مصفحة وذهبا لموقع التل ، كان 
التل كما وصفه صابر مهجوراً تماماً وفي 
قمته حفرة مستطيلة عمقها متر ونصف ، 
حفر الشقيقان في رمال الحفرة ليصل العمق 
إلي ثالثة أمتار ووضعا الحقيبة وغطياها 
باالحجار ثم بالرمال حتي العمق السابق 
وهو متر ونصف ، وبعدئذ غادرا المكان 
وعادا لمسكنهما .. مضت عدة أيام وتحققت 
مخاوفهما ، إذ أبلغ رجل األعمال الذي إدعي 
بالدوالر الشرطة ،  للفقيد نقودا  إقراضه 
واتهم الشقيقين باإلستيالء علي أموال الفقيد 
.. أمرت النيابة بإستدعاء الشقيقين اللذان 
أنكرا حيازتهما إلي من نقود الفقيد ، ونفيا 
تبديدهما إلمواله .. طلب وكيل النيابة من 
تفتيش أصول وممتلكات  المباحث  إدارة 
الشقيقين والفقيد والحجز علي أرصدتهم 
في البنك .. وإزاء إنكار األخوين اإلستيالء 
علي أموال المتوفي ، تمت محاكمتهما بتهمة 
تبديد أموال الفقيد ، وحكم عليهما بالحبس 
لمدة ثالثة سنوات .. قضي الشقيقان أسوأ 
أيام حياتهما في السجن ، ما بين المعاملة 
القاسية للحرس والتنمر المستمر من  باقي 
أيام عجاف علي  فيها  النزالء ، وتحمال 
أمل أن يناال المكافأة حال اإلفراج عنهما 
.. أخيراً تم اإلفراج قبل إنتهاء مدة السجن 
وذلك لحسن السير والسلوك .. لقد إستوفي 
الشقيقين ،  المجتمع والقانون حقهما من 
ودفعا في المقابل أفضل سنوات عمرهما 
بين قضبان السجن . في اليوم التالي، أسرع 
الشقيقان إلي موقع التل ، وكانت المفاجأة 
مهجور  من  المكان  تغير  لقد   ، الكبرى 
تماماً ، إلي مكان يمتلئ بمحالت الحمص 
والحلوي والسمسمية والمقاهي والمطاعم 

الرملي من  الطريق  المقامة علي طول 
التل !!  الطريق الصحراوي وحتي قمة 
، جلسا مشدوهين علي مقعدين في محل 
مشروبات وسأال صاحب المحل عن تفسير 
لما يشاهدانه ، أجاب الرجل ضاحكاً :- أال 
تعلمان شيئاً عن المكان الذي جئتما إليه ؟ 
عموماً أنتم في حضرة ضريح الشيخ مبروك 
الذي له كرامات كثيرة ال تحصي  ، جاء إلي 
مصر من بالد المغرب منذ عامين وإختار 
أن يعتكف في حجرة خشبية بناها أعلي التل 
وإشتهر بعالج المرضي ومن ال تنجب ومن 
يشكو من قلة الرزق وغيرها من الطلبات 
وكان يعيش هو وتلميذه علي ما يضعه 
الزوار في صندوق النذور وعلي هداياهم 
من أطعمة ومشروبات .. ولم يعيش في مكانه 
علي التل سوي عام وبضعة أسابيع ، توفي 
بعدها ودفن في الحفرة الموجودة أعلي التل 
بناء علي طلبه ، سأله صابر :- وهل يمكننا 
زيارة الضريح اآلن ؟ - ال فمواعيد الزيارة 
تبدأ من التاسعة صباحاً ويغلق باب الضريح 
في الساعة السادسة بعد الظهر ..في صباح 
اليوم التالي صعد الشقيقان علي الطريق الذي 
تم رصفه والمؤدي إلي الضريح، وعندما 
اقتربا منه أصابهما الذهول مما شاهداه ، 
فقد كان بناءاً ضخماً من الطوب األسمنتي 
وجدرانه مغطاه بمالط بني لونه جذاب، 
بينما  بالبورسولين ،  ورصفت األرضية 
كان باب الضريح الحديدي مزود بسلسلة 
حديدية وقفل كبير ، أما الضريح نفسه فقد 
مما أضفي   ، أبيض  برخام  كان مغطي 
أثناء عودتهما من   .. عليه وقار ورهبه 
الزيارة ، قال صبحي ألخيه صابر:- أين 
نحن من هذا البناء الضخم ؟ إن جدرانه 
وارضياته من الخرسانة وبالط البورسولين 
، ناهيك عن باب الدخول الحديدي الذي 
، هذا غير حارس  يقفل بسلسلة حديدية 
الضريح المسلح الذي يرافقه كلب حراسة 
طوال الليل ، ربما لحراسة صندوق النذور 
الكبير والمتخم بالنقود ، فكيف لنا أن نتغلب 
علي كل هذه الصعوبات لنصل إلي الخبيئة 
؟  لم ينم صابر طوال الليلة التي قضاها 
بعينيه  يبحلق  كان   ، بأسيوط  الفندق  في 
.. مع  الحجرة يبحث عن حل  في ظالم 
كتف  الشمس ربت صابر علي  شروق 
أخيه طالباً منه أن يرافقه لزيارة الضريح 
!!..هناك إستمر في الطواف خارج مبني 
الضريح حتي توقف أمام محل للحلويات 
مبني بالطوب وطلب من صاحبه تأجير 
المحل كاماًل بالبضاعة ، وافق صاحب 

 ، فيه  مغالي  بسعر  تأجيره  المحل علي 

خاصة أن حركة البيع بطيئة كون المحل 
موجود خلف بناء الضريح .. في رحلة 
العودة للفندق شرح صابر خطه توصل 
لها لينفذاها معاً فقط وبدون علم أي شخص 
آخر .. قال صابر:- سنحفر في أرضية 
المحل بئراً  عمقه ثالثة أمتار ثم نستمر 
المدفن  مكان  إتجاه  في  أفقياً  الحفر  في 
لمسافة سنقدرها علي الطبيعة ، وعندما 
نصل اليه ، نكون قد وصلنا للحقيبه إذا 
حفرنا مسافة متر ونصف رأسياً ألعلي 
إنها  بقوله:-  ذلك  .. عقب صبحي علي 
خطة ذكية نتخطي فيها جميع المعوقات 
فوق األرض ،ولكن يتم التعامل أسفلها ، 
ويلزمنا لتحقيق ذلك جاروفين ومقطفين 
لجمع نواتج الحفر والواح خشبيه لتقوية 
جوانب النفق األفقي واسطوانات اكسجين 
، ويتم  للقياس وكشافين إضاءة  وشريط 
الحفر ونقل الرمال لياًل لعدم جذب األنظار، 
قال صابر:- ومن حسن حظنا أن أرضية  
محل الحلوي من الواح الخشب وسنحتاج 
اليها لبناء النفق .. هيا لنبدأ من اآلن .. تم 
الحقيبة  بنجاح وعثرا علي  الخطة  تنفيذ 
المخبأه بعد ثمانية أيام من الحفر الليلي .. 
في منزلهما جلسا يتفرسان طوياًل السبائك 
الذهبية ، وفي لحظة مصارحة للنفس، أدركا 
إنه ال حق لهما في هذه السبائك !!  وإنه 
يجب صرف قيمة السبائك والتي تضاعفت 
قيمتها عدة مرات لتصبح بضع عشرات 
من ماليين الجنيهات في مشروع طالما 
حلما بإنشائه لخدمة المجتمعات الفقيرة ، 
قاما بشراء قطعة من األرض علي الطريق 
فيه  المقام  التل  بالقرب من  الصحراوي 
الضريح وحصال علي الموافقات الالزمة 
إلقامة منطقة خدمات بسعر التكلفة، تشمل 
مستشفي به تخصصات مختلفة ومدرسة 
تقام  سيارات  إصالح  وورشة  ابتدائية 
قيمة  فيها  أنفقا   ، السريع  الطريق  علي 
السبائك بالكامل، باإلضافة إلي ما أعلناه 
في وسائل اإلعالن عن قبول التبرعات 
في   .. المشروع  إستكمال  في  للمساهمة 
اقل من ثالثة سنوات إكتمل العمل وتولي 
الدكتور صابر اإلشراف علي المستشفي 
الذي إكتسب شهرة كبيرة في مصر. كما 
تولي صبحي المحامي اإلشراف علي باقي 

خدمات المشروع ..
العجيب في األمر والذي يثير الدهشة ، هو 
مواظبة صابر وصبحي علي زيارة ضريح 
الشيخ مبروك ، ووضع ما تيسر معهما في 

صندوق النذور !!!

عباس شعبان
شاعر فلسطيني/ كندي

حّسان عبد هللا
كاتب لبناني / كندي

هتاف السوقي
شاعرة لبنانية / كندية

الخبيئــة ...

ِحواٌر بيَن َحبيَبين

صوُت األم يستجدي

الصداع وعيون األطفال

أبحث عنك ما بين القوافي 
فأراك فوق هامات الحروف 
وأستعرض األحباب دوما 
فتكوني في أول الصفوف 

يا حبيبتي ..يا حبيبتي 
أنت أول الشعر وأنت القافية 

وكل أنواع الحروف 
ولحن الناي أنت 

وكل ألوان العزوف 
فالنصر آت ال محالة 
وإن اشتدت زحوف
فلسطين أنت المجد 

وفي حماك العز والتاريخ يطوف 
كيف ال..

وأنت لألسود عرين 
ولك وحدك النصر 

المؤزر والمبين
ونحن بدورنا إن نبحث عنك 

ببن القوافي نجدِك حتما 
فوق هامات الحروف

وإن استعرضنا األحباب 
مكانك دوماً في أول الصفوف 

في أول الصفوف 

طفٌل  وهو  أال  األرض   حزن  كلَّ  نفسي  في  أثار  مشهٌد 
كام واألنقاض وكالهما قضيا قتال من  يلتحف أّمُه تحت الرُّ

جّراء القصف في بلد عربي .. 

تـشقََّق الصوُت ، صوُت األم َيستْجدي
َعــّدِ بــيــن أشــالٍء بــال  وطــفـــلُهــا 

مأدبًة لـِــْلــتـِـّنِـيـن  أَْولـَـَم  فالـــصـــدُر 
ـــَع الـــقـلَب كي يهنا بال صّدِ فـــقـــطَّ

والقصُف أْرَعَد في أحشاِء َمن ُولِـدوا
كاِم وتــحــَت الجوِع والبرِد تـحـَت الرُّ

ولـوعـُة األّمِ في الشاشاِت نــَحَسبـُـهـا
فــيلــماً تـوثََّق في هـوليوود  لـْلـَسـْرِد

ُملــقى عــلى َصــنــٍم  إنــسانــُنا َصنٌم 
تــحــجــرْت ُقْل خــالياُه عــلى عــْمِد

ُمــلقى عــلى َصــنــٍم إنــساُنــنا َصنٌم 
الـَّلْحــِد وأمــتي تــنــدُب األبــنـــاَء في 

قالَْت : أََتْهوى؟ ُقْلُت : أهوى إي َنَعْم
َبَسَمْت وقالَْت : َمْن؟ فقْلُت َمِن ابتَسْم
ًدا: َضِحَكْت وقالَْت: َمْن ؟ فقْلُت ُمَؤّكِ

َمْن ِمْن ِشفاٍه أَْخَرَجْت هذا النََّغْم
َفأََجْبُتها: َنْغَمًة ؟  أََتْسَمُع  َقالَْت : 
ِبَفْم ُعِزَفْت  التي  أَْلحاُن ِضْحَكِتِك 
أََجْبُتها: أَراَك،  ُتغاِزلُني  قالَْت : 
َغَزلي ِفداُؤِك َبْوُح شاٍك قد ُظلِْم
أجْبُتها: ُتراَك؟  أََمْظلُوٌم  قالَْت: 

إي والذي َبْدًرا ِبَوْجِهِك قد َرَسْم
ِبُمْقلٍَة  َنَثَر النجوَم  َمْن  وَجالِل 
لَْم أَْسداِف الظُّ لَيالُت  فيها َدَجْت 
َوِرْمِشها والُجفوِن  َعْيِنِك  َوُفتوِر 
ِك ُمْبَتِسْم والَوْرِد في رْوضاِت َخّدِ
اللَمى َمْعسوِل  الثَّْغِر  ِبَشْهِد  َقَسًما 
َوُسالِف ريٍق ُعّتَِقْت منُذ الِقَدْم
ناِشٍر ِبَنْحِرِك  ِبَرْيحاٍن  َقَسًما 

النََّسْم ُمْسَتفيَضاِت  َوأَْعَذَب  أْزكى 
َتماُيٍل َذاِت  الُخُطواِت  َبَتناُسِق 
َيْنَفِصْم لم  لُيوَنٍة  ُرْغَم  لِْلُغْصِن 
اِك َمْظلوٌم أنا  إِي والذي َسوَّ
ُظلِْم؟ منكْم  ًبا  ُمَعذَّ أََوُتْنِصفيَن 
قالَْت وقْد ُبِهَتْت : أنا ِمّنِي أنا

َنَعْم. إِي  ِبِسْحِرِك  َقَسًما  َفأََجْبُتها : 

نعمة هللا رياض
كاتب مصري

ال نا يوسف وال الّصديق
أنا عمري ماكنت بريء
بميل وّيا اللي متمايلة

تجيبني الّضحكة لو عالية
أتوه فيها وأقول طقاطيق
أنا بجري علي الفاضي

وعمري ف يوم ماكون راضي
بريد اللي ماهوش  ملكي 

ولو ملكي أقول عادي
ماهو ملكي ما لٌهش بريق

وعيني أيه هيمالها  ؟
دا خلق هللا يا محالها

ما بين  سمرا وبين شقرا 
وانا قلبي شيطانه رفيق
بياخدني في كّل طريق

يوّديني يرّجعني 
يعيشني كما المخاليق

أنا عايش علي الهامش
وأحّس إّني يادوب عايش

أهي دنيا  وبتعشنا
وفاكرين إّننا عايشين

ما دام  ناسي كمان رّبي
وفاكر للخلود رايحين
وناسي إّن فيه آخرة

وإّن على الميزان واقفين
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ما نيش يوسفأبحث عنك ما بين القوافي 

صباح غريب
شاعرة مصرية

الدكتور عبد العليم محمود
من القاهرة

يوسف زمكحل    همسـات

حذاري أن تنبهر بشكل الوردة الجميلة وتنسى أن لها 
أشواك ممكن أن تجرح أصابعك

الخوف هو سجن تفرضه على نفسك
تعلم من األلم ثم دعه يمضي

أقوى سالح ممكن أن يفتك بإمرأة هو إمرأة أخرى
يتكلمون عن الخيانة وهم أول من يخونون!!

يتحدثون من وراءك ألنهم فعاًل وراءك وليس امامك
ال غفران مع من جرح القلب

زلزال الطبيعة يدمر ولكن زلزال الحب يبني
من يستند على إمرأة تحبه ال يسقط أبداً )مارك توين(

من كلماتي : ياللي بعتي قلبي  .. ياللي ُخنتي الهوى .. 
كان بإيديِك تصوني حبي .. كان بإيديِكي الدوا ..

في عينيا عايشة صورتك .. ومعاها مالمح ضحكتك .. 
وصوتك في سمعي لسة .. بيفكرني يا حبيبتي بكلمتك 
.. بأنك خالص نويتي .. ورضيتي تعيشي في دنيتي .. 

وقلبك العطشان .. من حبي داق وأرتوى .



القارئة من شفاه جافة متشققة    تعانين عزيزتي 
الشتاء، وترغبين في الحصول  وخاصة خالل فصل 
على شفاه ناعمة والمعة ذات ترطيب عالي لحمايتها 
إليِك الحل األمثل لترطيب  بالجفاف،  من اإلصابة 
شفتيِك باستخدام الفازلين، فمن المعروف أن الفازلين 
المعدنية  الزيوت  العديد من  المحتوية على  المواد  من 
البارافين والشموع والذي يمنح شفاه  إلى  باإلضافة 
وردية ذات ترطيب عالي، تعالي معنا نتعرف على 
بالفازلين  بعض الخلطات الطبيعية لتوريد الشفاه 

فتابعينا.
1- خلطة الفازلين والسكر لتقشير الشفاه 

يعمل الفازلين على ترطيب الشفاه
يستخدم السكر كمقشر طبيعي للشفاه يمنحها 

النعومة حيث أنه يزيل خاليا الجلد الميت منها .
المكونات

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين .
ملعقة صغيرة من السكر .

نصف ملعقة كبيرة من العسل .
نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

طريقة التحضير
ثم نضيف عليهم زيت  السكر والعسل معاً  ١.نخلط 

الزيتون مع الفازلين ونقلب جيداً .
الشفاه بلطف  الشفاه وندلك به  الخليط على  ٢.نطبق 

لبضع دقائق، ونتركه بعدها لمدة ١٥ دقيقة .

٣.نشطف الشفاه بعدها بالماء الفاتر .
2- خلطة الفازلين وزيت اللوز لتوريد الشفاه 

يقوم الفازلين بتقوية وترطيب الشفاه واعطائها مظهر 
المع.

الداكنة، كما  الشفاه  تفتيح لون  اللوز على  يعمل زيت 
أنه يحتوي على مضادات لألكسدة تعمل على تجديد 

خاليا الشفاه .
المكونات

٢ ملعقة صغيرة من الفازلين .
٥ قطرات من زيت اللوز .

قطعة صغيرة من أحمر الشفاه .
طريقة التحضير

١.في الميكروويف نضع الفازلين واحمر الشفاه 
يذوبان وبعدها نضيف عليهم  لبضع ثواني حتي 

زيت اللوز ونقلب جيداً .
الخليط حتي يبرد وبذلك يكون جاهز  ٢.نترك 

لإلستخدام .
خلطة الفازلين والعسل لترطيب الشفاه 

الفازلين بقدرته على عالج جفاف  يتميز 
الشفاه .

الشفاه  إلى  الوردي  اللون  العسل  يمنح 
فهو غني بالمعادن الداعمة لصحة الجلد .

المكونات 
٦ مالعق صغيرة من الفازلين .
نصف ملعقة كبيرة من العسل .

طريقة التحضير
١.ندمج المكونات معاً حتى نحصل على مزيج 

متجانس.
ثانية حتي  لمدة ٢٠  الميكروويف  المزيج في  ٢.نضع 

يذوب .
٣.نسكب المزيج في علبة صغيرة نظيفة محكمة الغلق، 

وبذلك يصبح المزيج جاهر لإلستخدام .
خلطة الفازلين وزبدة الشيا لتوريد الشفاه

إلى  البارافين باإلضافة  الفازلين على مادة  يحتوي 
المظهر الصحي  الشفاه  المعدنية والتي تمنح  الزيوت 

والجذاب.
تعمل زبدة الشيا على تنعيم الشفاه وعالج التهابات، كما 

أنه تقوم أيضاً بترطيبها .
 المكونات 

ملعقة صغيرة من الفازلين .
نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند .

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا .
القليل من السكر .
طريقة التحضير 

١.نخلط المكونات معاً حتى تتجانس .
الشفاه بلطف  الشفاه مع فرك  الخليط على  ٢.نضع 

لبضع دقائق .
٣.نغسل الشفاه بعدها بالماء العادي .
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خلطات طبيعية لتوريد الشفاه بالفازلين

نواة التمر فوائد جمالية وصحية 

فوائد التفاح الأخضر للبشرة لن تتوقعييها

5 علامات على نقص فيتامين »د« عند النساء

وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة.. 
لتوحيد لون البشرة بالكامل

أحدث موديلات فساتين ربيعية طويلة 

تجديد خزانتك  إلى  تحتاجين  الربيع،  اقتراب حلول موسم    مع 
الحيوية  األلوان  الموسم، حيث  أجواء هذا  تتناسب مع  بتصاميم 
الطبيعة والورود، ولذلك نطلعك على  المستوحاة من  والنقشات 
األناقة  بين  تجمع  فساتين ربيعية طويلة ٢٠٢٣  احدث موديالت 

واالحتشام.
تكسبك  التي  التصاميم  ابرز  العمودية من  بالقصة  الفساتين  تعد 
ايلي صعب في احدث مجموعاته  فساتين  رشاقة وطول، مثل 
أو األسود، وكالهما مزين  األبيض  الفستان  لعام ٢٠٢٣، سواء 

بالورود الملونة.

فساتين ربيعية طويلة  بين احدث موديالت  ما  يمكنك االختيار 
نفس  تمنحك االحتشام والعصرية في  ٢٠٢٣ بقصات واسعة 
النهار، ومنها تصاميم  في اطالالت  الوقت، وهي عملية ومريحة 

تناسب المساء ايضاً.

احببنا فساتين Richard Quinn المزينة بالورود الكبيرة الملونة 
بالطابع  تميزت  أو األبيض، والتي  باللون األسود  على خلفية 

المحتشم واألنيق الذي يليق بالمرأة العربية المحجبة.
كما قدمت ماركة Zimmermann فساتين طويلة وناعمة تناسب 
والنقشات  الهادئة  باأللوان  الربيع، وتميزت  المحجبات في موسم 

الرقيقة، ومنها فساتين بقصة واسعة قليالً أو منفوشة للمناسبات.
لِك  فقد اخترنا  الربيع،  الوردي يرتبط بموسم  اللون  وألن 
فالي  الناعم من ماركة جيامباتيستا  الوردي  الفستان  هذا 
الطويلة،  األكمام  بالورود على  والمزين   ،GiambattistaValli

وهو مثالي ايضاً للمناسبات.

  عادة ما يتم رمي النواة بعد تناول التمر، ولكن بعد قراءة سطور هذا 
 Date التمر  لنواة  إن  إذ  ثانية!  تفعلي ذلك  المؤكد سيدتي لن  المقال، من 
بالبروتينات  نفسها، فهي غنية  الثمرة  تفوق  Seed فوائد جمالية وصحية 
الكربوهيدرات، األلياف،  والدهون، كما تحتوي  على نسب مختلفة من 

.Phenol  مضادات األكسدة ومركبات الفينول
ما هي فوائد نواة التمر المتنوعة لصحة جسمِك أو لجمالِك ؟ 

أنه يضاعف من  الوزن، كما  إنقاص  التمر يساهم في  نواة  •   مسحوق 
الى  التمر ونواته، إضافة  الموجودة في  معدالت الحرق، كما أن األلياف 
النحاس وفيتامين B٦ تكبح الشهية، ما يقلل من  البوتاسيوم،  المغنيسيوم، 

نسب السعرات الحرارية المستهلكة في الوجبات الرئيسية. 
•    إلى األلياف، تحتوي نواة التمر على األحماض األمينية التي تساعد في 
الغازات،  الهضم، اإلمساك، اإلسهال،  التخفيف من خطر اإلصابة بعسر 

االنتفاخ واضطرابات القولون العصبي.
•    تناول مسحوق نواة التمر خيار مثالي لمرضى السكري، إذ يعمل على 
تثبيط نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر اإلصابة بمضاعفات السكري، 
كأمراض الكبد والكلى، حيث استخدمت نواة التمر منذ القدم من أجل تفتيت 
أمينية وحمض  النواة على أحماض  الكلى والمرارة، الحتوائها  حصى 

 .Oxalic Acid  يعرف األكساليك
التمر تحتوي على  الدراسات أن نواة  •   إلى ذلك، أظهرت بعض 
البرانثوساياندينProanthocyanidins  ، وهو أحد مضادات األكسدة 
التي تحارب الشوارد الحرة في الجسم، فتقلل من خطر اإلصابة بتليف الكبد 

الناتج عن تعرض الحمض النووي DNA للتلف.
بالسرطان،  التخفيف من خطر اإلصابة  في  التمر أيضاً  نواة  •   تساهم 
 Polyphenols البوليفينويل  ،Phenol الفينول الحتوائها أيضاً على 

.Flavonoid والفالنفويد
•   األلياف التي تمتاز بها نواة توازن معدل الكوليستيرول، ليس هذا فحسب 

بل تساهم في تخفيف نسبه.  
 Antiviral  تحتوي نواة التمر على عناصر غذائية تقاوم الفيروسات    •
البرد  لتزالت  معالجاً ومحارباً  Agents، ما يجعلها مكوناً طبيعياً 

واإلنفلونزا. 
•    نواة التمر غنية بالحديد، ما يقلل من خطر اإلصابة باألنيميا. 

تأثير مشابه للمخدر  التمر باحتوائها على مواد ذات  •   تمتاز نواة 
الموضعي، وبالتالي تمتلك فعالية كبيرة في تسكين آالم األسنان واللثة 

والصداع المصاحب لها. 

ما رأيِك لو تتعرفين الى رجيم التمر والحليب 
التمر في صناعة  الناحية الجمالية، يدخل نوى  من 
اللينوليك  التجميل، الحتوائه على حمض  مستحضرات 
الجلدية،  العديد من األمراض  الذي يساعد في عالج 
إضافة إلى حب الشباب والحروق الناتجة من التعرض 
ألشعة الشمس. وكما يعرف أن نقص هذا الحمض، أي 
حمض اللينوليك في الجسم يتسبب بجفاف وتقشر الجلد ، 

تشقق األظافر وبتساقط الشعر. 
يستخرج من نواة التمر زيت غني بمضادات األكسدة، 
يحمي البشرة من ضرر أشعة الشمس ما فوق البنفسجية، 
األمر الذي يساعد في تجديد خاليا البشرة وتأخير ظهور 

عالمات التقدم في السن. 
أمراض  يعالج بعض  للعين، كما  التمر ككحل  نواة  يستعمل مسحوق 

العيون. 
زيت نواة التمر غني أيضاً بحمض اللوريك  Lauric Acid أو ما يعرف 

بحمض الغار الذي يحفز الشعر على النمو ويساهم في عالج القشرة.
التمر أيضاً على فيتامين B٢ أو الريبوفالفين   يحتوي زيت نوى 
الشيب، من خالل  التي تكافح  Riboflavin وعلى األحماض األمينية 
قدرتها على تحفيز الجسم على إنتاج المزيد من الميالنين، المادة المسؤولة 

على لون الشعر والبشرة الطبيعي. 
نواة التمر كبديل للقهوة

للقهوة، لخلوه من  التمر كبديل  تناول مسحوق نواة  إلى  البعض  يعمد 
بالمقابل  أنه  المختلفة ومضادات األكسدة، إال  بالفيتامينات  الكافيين ولغناه 
حذر البعض من استخدامه بهذه الطريقة، معللين السبب باحتواء نواة التمر 
على مركب الرصاص الذي يغدو ثقيالً بعد تحميص النوى، حيث تسبب 
بتسمم الرصاص  بالتسمم والذي يعرف  الكبيرة منه باإلصابة  الجرعات 
الذي يظهر على هيئة ألم في األطراف، صداع، أرق، توتر، فقدان للشهية، 
بطء في اإلدراك، ال بل قد يصل األمر إلى تشنجات عصبية وفقدان للوعي. 

نواة التمر إلنقاص الوزن
•    تغسل كمية من نواة التمر وتجفف جيداً. 

•    بعد تحميصها لمدة تتراوح بين ساعة إلى ساعتين وحتى يصبح لونها 
بنياً، تطحن. 

•    تؤخذ ملعقة من مسحوق نواة التمر وتمزج مع ¼ ملعقة صغيرة من 
مسحوق الزنجبيل، ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة والقليل من الفلفل 

األسود المطحون.
•    يضاف إلى هذه المكونات كوب من الماء، ثم يوضع المزيج على نار 

هادئة حتى الغليان. 
•    بعد ذلك، يرفع عن النار ويترك جانباً حتى يختمر ويصبح فاتراً.  

•    يمكن االستفادة من مشروب نواة التمر خالل شهر رمضان إلنقاص 
الوزن، إذ ينصح بتناوله بعد وجبتي السحور واإلفطار.

نواة التمر للبشرة 
هذا الماسك من نواة التمر يساهم في التخفيف من حدة التجاعيد. 

•    تغسل حفنة من نواة التمر بالماء جيداً، ثم تترك لمدة ال تقل عن ٣ 
أيام حتى تجف. 

التمر وتمزج مع ملعقتين  نواة  ثم تؤخذ ملعقة من مسحوق  •    تطحن، 
من العسل. 

•    يوزع الخليط على بشرة الوجه والرقبة، ثم يترك لمدة ¼ ساعة. 
•    بعد ذلك، تغسل البشرة بالماء الفاتر ومن ثم البارد. 

•    يكرر هذا الماسك مرتين في األسبوع للحصول على النتيجة المرجوة. 
نواة التمر للشعر 

يساهم هذا الماسك من نواة التمر في تحفيز الشعر على النمو وزيادة كثافته. 
•    تمزج مقادير متساوية من مسحوق نواة التمر مع زيت الزيتون وزيت 

الخروع. 
•    يوزع الخليط على الشعر من الجذور وحتى األطراف. 

الفاتر  بالماء  الشعر لنحو ساعتين، ثم يغسل كالمعتاد  •    يترك على 
والشامبو. 

•    يكرر هذا الماسك مرة واحدة في األسبوع. 

كل ما تحتاجين إلى معرفته عن صبغة الحواجب
للغاية،  الجمال أصبح سريعاً    عالم 
تقنية جديدة  نستيقظ على وجود  يومياً  إذ 
وأسلوب حديث يسهل ويعزز جاذبية 
الحواجب  المرأة، وأخيراً وصلت صبغة 
قائمة أحدث  إلى   »Eyebrow Tint«

صيحات الجمال.
صبغة الحواجب تمنح حاجبيِك مظهراً مرتباً 
االستيقاظ  يمكنِك  يدوم طويالً، حيث  وأنيقاً 
إلى مستحضرات تجميل  الحاجة  من دون 

لتعديل مظهر الحاجبين.
إلى معرفته، لضمان  تحتاجين  ما  إليِك كل 
حصولِك على أفضل حاجبين على اإلطالق.
 Eyebrow« الحواجب تفعل صبغة  ماذا 

Tint«؟
يعني  الحواجب،  الحاجبين بصبغة  تلوين 
دائمة على منطقة  تطبيق صبغة شبه 
أن  لتعزيزها وتحديدها، ويمكن  الحاجبين 
إن  التلوين حاجبين كاملين، حيث  يخلق 
الشعر تغمق  المتطابقة مع لون  الصبغة 
الشعر الناعم والخفيف حول منطقة الحاجبين 
أنه  كما  والطول،  العرض  الرئيسية إلضافة 
تطابق  أو  الحاجبين  لون  تغميق  الممكن  من 
لتعزيز شكل  تفتيحهما  لونيهما أو حتى 

الوجه، اعتماداً على لون بشرتِك وشعرِك.
كيف تختارين اللون المناسب؟

للغاية،  الصحيح مهم  اللون  الحصول على 
فإذا كان داكناً جداً، فيمكن أن تبدو مالمحك 
جداً،  وإذا جاء خفيفاً  الشيء،  قاسية بعض 
يمنحِك  لذلك  فلن تظهر مالمحِك محددة، 
 eyebrow اللون الصحيح لصبغة الحواجب
اختيار  لِك، ويتم  المظهر األمثل   ،  tint

لون بشرتِك  المناسبة على حسب  النغمة 
وشعرِك.

ولكن كقاعدة عامة، يفضل دائماً اختيار ظل 
أغمق من الشعر، أما إذا كنِت تحبين المظهر 

أكثر  اللون  تختاري  أن  فيمكنِك  الجريء، 
قتامة قليالً، أو إذا كنت تفضلين البقاء بأمان، 
بالضبط  المناسبة  النغمات  اختيار  فيمكنك 

للون بشرتِك وشعرِك قدر اإلمكان.
كم من الوقت تدوم صبغة الحواجب؟ 

القوي  بلونها  الحواجب  تحتفظ صبغة  عادة 
لمدة تصل إلى ٣ - 4 أسابيع في حال اختيار 
لون دراماتيكي وقوي، بينما إذا اخترِت لوناً 
خفيفاً فإنه سيدوم على األكثر لمدة أسبوعين، 

ويمكنِك تجديده بعد ذلك.
لمدة ١٢  حاولي تجنب ترطيب حاجبيِك 
يمكن  الصبغ، ألنه  بعد  األقل  ساعة على 
تأثير الصبغة  تقليل  المرطب  أن يسبب 
تجنب  أيضاً  لوناً. ويجب  أو جعلها أخف 
بالبشرة  للعناية  استخدام عناصر نشطة قوية 
الريتينول واألحماض حول منطقة  مثل 

إلى تالشي  الحاجبين، ألن هذه ستؤدي 
أن تسبب  الصبغة بشكل أسرع، ويمكن 

تهيجاً.
هل صبغة الحواجب eyebrow tint أفضل 

الميكروبالدينغ؟ من 
في حين أن تلوين الحاجبين يمكن أن يعطي 
الكاملة عن طريق صبغ  الحواجب  وهم 
إذا كانت هناك فجوات  أو  الشعر األخف، 
أو تساقط  النتف  نتيجة اإلفراط في  أكبر 

الشعر، فإن التلوين لن يمألها.
التجميل بعالج مكياج  ويوصي خبراء 
أو   Microblading مثل:  دائم، 
التقنية  تستخدم هذه  Nanoblading، حيث 
ضربات دقيقة صغيرة، تحاكي االتجاه 
للحصول  الحاجبين  للشعر وطول  الطبيعي 
للغاية، وتدوم  على جبين طبيعي وواقعي 
التقنية قرابة ١8 شهراً، ومع  نتائج هذه 
الـ تكلفة  وضع ذلك في االعتبار، فإن 
بكثير من صبغة  أغلى   Microblading

.Eyebrow Tint الحواجب

  كشفت دراسة أمريكية أن التعب السريع 
فيتامين  وهشاشة األظافر تشير إلى نقص 
النساء ، حيث يعد  » د« في الجسم عند 
الدهون ويسمى  الذائبة في  الفيتامينات  أحد 
بفيتامين الشمس، حيث إن الجسم يقوم  أيضاً 
الشمس فوق  التعرض ألشعة  بتصنيعه عند 
العامل  الشمس هي  البنفسجية، وتعتبر أشعة 
بالجسم عبر  فيتامين » د«  األهم في تصنيع 

الجلد.
فيتامين » د« هو سيكوستيرويد  وأوضحت، 
)مركب كيميائي( أساسي قابل للذوبان 
إنتاجه في الجسم عند  الدهون، ويمكن  في 
التعرض ألشعة الشمس أو مع األطعمة. هذا 
الغذائي  التمثيل  تنظيم  الفيتامين مسؤول عن 

للمعادن في الجسم ودعم منظومة المناعة.
الدراسة أن من أهم أعراض نقص  وأكدت 
فيتامين “د” عند النساء التعب السريع وتقلب 

المزاج واالكتئاب والقلق وهشاشة األظافر 
فضال عن زيادة الشعور بالنعاس.

الرقبة  النساء من مشكلة  تعانى بعض    
الداكنة الناتجة عن أسباب كثيرة منها التعرض 
الشمس واإلفراط في  لفترة طويلة ألشعة 
تحتوى  التي  بالبشرة  العناية  منتجات  استخدام 
تغيير لون  تتسبب في  على مواد كيميائية 
أخرى مختلفة، ويمكن عالج  البشرة وأسباب 
اتباع وصفات  المشكلة من خالل  هذه 

طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة .
البشرة  تفتيح  الزبادي على  يساعد 
ملعقتين  بتحضير  ينصح  ولهذا  وترطيبها 
الزبادي وملعقة صغيرة من  كبيرتين من 
المكونات ووضعها  الليمون، وخلط  عصير 
على الرقبة وتركها لمدة ٢٠ دقيقة قبل شطف 

الرقبة بالماء.
وصفة صودا الخبز لتفتيح الرقبة الداكنة

التخلص من خاليا  الخبز في  تساعد صودا 
الدموية ولهذا  الدورة  الميتة وتعزز  الجلد 
ينصح بتحضير ٢-٣ مالعق كبيرة من صودا 

الخبز وكمية كافية من 
عجينة  لعمل  الماء 

ثم و ضع  ناعمة، 
على  العجينة 
وتركها  الرقبة 
حتى تجف، وفرك 

مبللة  بأصابع  الخليط 
المنطقة  شطف  ثم 
ترطيب  مع  بالماء 

الرقبة.
لتفتيح  التفاح  وصفة خل 

الرقبة الداكنة
التخلص من خاليا  التفاح في  يساعد خل 
ملعقتين  بتحضير  الميتة، ولهذا ينصح  الجلد 
كبيرتين من خل التفاح و 4 مالعق كبيرة من 
الخليط على  الماء وخلطهم معاً، ثم وضع هذا 
بالماء  الرقبة  ثم غسل  دقائق،  لمدة ١٠  الرقبة 
ثم ترطيب  الوصفة بشكل يومى  تكرار  مع 

الرقبة بعد ذلك.
وصفة عصير البطاطس لتفتيح الرقبة الداكنة
التبييض  البطاطس على خصائص  تحتوى 
لونها  البشرة وتوحيد  تفتيح  تساعد على  التي 
بتحضير حبة بطاطس صغيرة  ينصح  ولهذا 
الرقبة  العصير على  وبشرها، ثم وضع 
الرقبة  ثم غسل  تماماً،  وتركها حتى تجف 
بالماء الفاتر مع تكرار الوصفة مرتين يوميًا .

  ال يتميز التفاح بطعمه الشهي الذي يشعرك باالنتعاش فقط، وإنما فوائده 
للمرأة، فإن واظبت على  الدائم  الجمال  للبشرة أيضاً، فهو رفيق  الكثيرة 
استخدامه تكونين بذلك تعملين على مد بشرتك بالكثير من الخصائص التي 
تحافظ على صحتها وتحسين مظهرها وملمسها ومدها بالرطوبة الالزمة، 
الدقيقة. وفيما يلي، نرصد لك فوائد  التجاعيد والخطوط  وتكافح ظهور 
التفاح األخضر للبشرة وكيفية استخدامه واستهالكه لالستفادة القصوى منه 

في مجال العناية بالبشرة.
التفاح األخضر لمكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة

البشرة، فهو محمل  المضادة لشيخوخة  الفاكهة  التفاح األخضر هو من 
بالفيتامين A والفيتامين C والفينوالت، التي تؤدي دوراً رئيسياً في مكافحة 
التي تحفز  الحرة  الجذور  الدقيقة، ومكافحة أضرار  التجاعيد والخطوط 
ظهور عالمات التقدم في السن والتصبغات على البشرة. بالتالي، احرصي 

على جعل عصير التفاح جزءاً أساسياً من نظامك الغذائي.

يقلل من الهاالت السوداء تحت العين
سواء كانت ناتجة عن عوامل وراثية أو من التقدم في السن أو من التعب 
واإلجهاد، فإن الهاالت السوداء تحت العين تجعل إطاللتك باهتة وخالية من 
الحيوية والنضارة. إال أن التفاح األخضر هو أحد أفضل العالجات الطبيعية 
الموضعية للهاالت السوداء، حيث يكفي أن تضعي عصير التفاح األخضر 
الطازج حول العين لالستفادة القصوى من فوائد في تفتيح البشرة والتقليل 

من الهاالت السوداء.
التفاح األخضر لعالج البثور وحب الشباب

فيتامين A وC، وهي مركبات  بالفيتامينات، مثل  التفاح األخضر مليء 
تعزز صحة البشرة وتمنع ظهور البثور وحب الشباب، مما يجعلها خالية 
المجال،  التفاح األخضر في هذا  الشوائب والعيوب. ولإلفادة من  من 

احرصي على تناول تفاحة واحدة على األقل كل يومين.
يحد من المشاكل الجلدية

يضمن 
ح  لتفا ا

خضر  أل ا
حصول بشرتك على 

التغذية  المستويات المطلوبة من 
والترطيب، وحمايتها من أي مشاكل جلدية 

التفاح بشكل دوري، أو  تناول عصير  محتملة. لذلك، احرصي على 
التي تحتوي في  البشرة  الوجه أو مقشر  أنواع غسول  استخدمي أحد 

تركيبتها على التفاح
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اتهمت الكاتبة الشابة سعاد شاهين، المقيمة في الواليات المتحدة 
األمريكية، الفنانة غادة عبد الرازق باالستيالء على فكرة خاصة 
المقرر عرضه  التالتة”  وتقديمها من خالل مسلسلها “تلت  بها، 

في شهر رمضان المقبل.
بالعربي: »كان في   ET لـ  وقالت سعاد شاهين في تصريحات 
تبحث  إنها  لي  الرازق، وشرح  بالفنانة غادة عبد  وسيط وصلني 
عن مسلسل لرمضان مكون من 30 حلقة، وعرضت عليها 
الفكرة بعد تسجيلها في أمريكا، والفكرة مسجلة في مصر أيضا، 
الثالث  الشخصيات  بالتفاصيل عن موضوع  الفكرة  لها  وأرسلت 
triplet مع الملخص والمعالجة، وتم الرد سريعا على رسالتي إن 

الفنانة ترغب في مقابلتي«.
الرازق  لزوج غادة عبد  الوسيط توصلت  وأضافت: »من خالل 
البيت، وطبعا كنت سعيدة  في  وقابلتها  السابق، وبعتلي عنوانها 
لها  الرازق، وشرحت  إن بدايتي في مصر هتكون مع غادة عبد 
إني  منها  الـ 30 حلقة، وطلبت  تفاصيل  في  وإتكلمنا  الموضوع 
أرجع لوس أنجيلوس إلنهاء بعض األشياء وأرجع لها بعد أسبوع 
تبدأ تصوير  كانت عايزة  إنها  بالكتير، إلني عارفة  أسبوعين  أو 

في نوفمبر«.
وتابعت: »فجأة انقطع االتصال بيني وبينها، وكانت ال ترد على 

فترة وقال  بعد  كلمني  وبينها  بيني  الوسيط  واتس أب، والشخص 
إلحقي في كاتبة ثانية أخذت شغلك وغيرت اسم المسلسل، فاتخذت 

اإلجراءات القانونية وكان الزم محامي يتدخل«.
الفنانين  فنية وتحترم  لعائلة  تنتمي  أنها  إلى  وأشارت سعاد شاهين 

وبابا هللا  العربي،  الوطن  في  أعمالي  فنانة ومديرة  بقولها: »أمي 
الفنانة وفاء صادق،  يرحمه فنان تشكيلي، وأختي الكبيرة من أمي 

فأنا من عيلة فنية ونحترم الفن والفنانين«.
وكانت غادة عبد الرازق كشفت عن اإلعالن التشويقي لمسلسها في 

رمضان 2023 »تلت التالتة«، وظهرت فيه بأكثر من شخصية.

تأليف هبة  التالتة« مكون من 15 حلقة من  ومسلسل »تلت 
الحسينى، وإخراج حسن صالح ويشارك في بطولته أحمد مجدى، 
مى سليم، مصطفى درويش، ليلى أحمد زاهر، محمد القس، صالح 
الدراما  لنوعية  ينتمي  الفنانين، والعمل  عبد هللا وعدد كبير من 

االجتماعية المليئة باإلثارة والغموض.

العدد ضمن    يعرض مسلسل كامل 
الرمضاني 2023 ، والذي  السباق 
الفن  نجوم  من  كبير  عدد  يتضمن 
العدد بطولة دينا  ، فمسلسل كامل 
آية  الشربيني وبطولة شريف سالمة، 
سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، 
الشماشرجي عمرو جمال،  جيهان 
المسلسل  يونس،  إسعاد  القديرة  والفنانة 
الريش  أبو  تأليف يسر طاهر، رنا  من 

ومن إخراج خالد الحلفاوي.
وكان قد كشف اإلعالن الرسمي لمسلسل 
كامل العدد عن تقدم دينا الشربيني 
التي تعيش قصة  ليلى تيمور  لشخصية 
حب، وفي الوقت نفسه تواجه أزمة 
لنكتشف  صغير،  سن  في  الزواج 
مفاجآت عديدة تخص أطفالها وحياتها 
العدد  الزوجية،ويتكون مسلسل كامل 
للنجمة دينا الشربيني من 15 حلقة وتدور 
أحداثه في إطار اجتماعي اليت كوميدي.

العدد«،  تفاصيل دورها في مسلسل »كامل  الشربيني،  دينا  الفنانة  كشفت 
برنامج  الرمضاني 2023،  وذلك من خالل  السباق  المقرر عرضة في 

.mbc trending
الزواج  تتعامل مع  اللي مش عارفة  الستات  دينا: »بيتكلم عن  وقالت 
تتعامل  واتجوزت في سن صغيرة وعيالها كبروا مرة واحدة ومش عارفة 

معاهم في سن المراهقة وعندها مشاعر متلخبطة«.

العدد«،  تفاصيل دوره في مسلسل »كامل  الفنان شريف سالمة،  كما كشف 
وبيناقش حاالت  اتجاهات  الحب من كل  بيناقش  وقال شريف، »المسلسل 

الطالق ولكن بشكل كوميدي، والكواليس فيها حالة حلوة جدا«.
العدد«،  تفاصيل دورها في مسلسل »كامل  يونس،  إسعاد  الفنانة  وكشفت 
دماغها مش عارفة  الماضي وتخيالت في  في  إسعاد: »ست عايشة  وقالت 
ابنها وتحلله  تساعد  منها عشان  المجتمع هيجبرها تخرج  منها بس  تخرج 

مشاكله، وست بتحب الميكب وأن شكلها يبقى حلو طول الوقت«.

الدرامي  السباق  قليلة تفصلنا عن    أيام 
تتنافس  التي  بين مسلسالت رمضان؛ 
تتنوع ما  المشاهدين والتي  على جذب 
بين الوطني والتاريخي والديني والدرامي 
واإلجتماعي والكوميدي، ويشارك في 
الدرامية، عدد كبير من  هذه األعمال 
المقبل  الفنانين ولكن في دراما رمضان 
أكثر من نجمة شخصية  2023، تجسد 
األحداث  أول  في  يتوفى زوجها  إذ  أرملة 
الحلقات، مع اختالف طبيعة  أو خالل 
القصة والبيئة والمواقف التي تتعرض لها 

كل شخصية في مسلسلها.
الالتى يظهرن  النجمات  أبرز  ومن 
كأرامل في رمضان القادم.. مني زكى في 
»تحت الوصاية«، نيللى كريم في »عملة 
نادرة«، ويسرا في »1000 حمد هللا على 

السالمة«.
أحداث مسلسلها  منى زكى تجسد خالل 
»تحت الوصاية«، شخصية »حنان« ربة 
يبلغ  منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر 
9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد 
للتخلي عن  المشاكل، حيث تضطر  من 
الصيد ومواجهة  في مهنة  والعمل  أنوثتها 
كامرأة في محل  تواجهها  التي  التحديات 

عملها، باإلضافة إلى التغلب على الصعاب التي 
الحفاظ على  أجل  تواجهها مع عائلة زوجها من 

حقوق طفليها القاصرين.
تأليف خالد وشيرين  الوصاية«  مسلسل »تحت 
دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا 
هب سعدي - جوهر، وبطولة منى زكي، دياب، 
نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدي الشامي، 
علي الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، 
آخر  الحميد وعدد  أحمد عبد  العظيم،  محمد عبد 
بعد  الوصاية  قانون  العمل  ويناقش  الفنانين،  من 

وفاة األب أو الزوج.
أحداث مسلسلها »عملة  نيللي كريم تجسد خالل 
تعمل ممرضة  التي  نادرة«، شخصية »نادرة« 
تخوض إذ تخوض خالل العمل حربا شرسا مع 
لعائلة عبد  ينتمى  بعد وفاته حيث  أهل زوجها 
العائالت  أكبر  الجبار )جمال سليمان( وهى من 
في الصعيد، وترفض نادرة االستسالم لحرمانها 
الحصول  الميراث، وتخوض حربًا من أجل  من 

على حقوقها.
العدل  تأليف مدحت  نادرة« من  مسلسل »عملة 
وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب 

نيللى كريم، جمال  العدل وبطولة  للمنتج جمال 
سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، 
لطفي،  ندا موسى، محمد  النصر،  فريدة سيف 
على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد 
باإلضافة  العدل، وهشام عاشور،  فهيم، رمزي 

إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.
يسرا تجسد في مسلسل »1000 حمد هللا ع 
السالمة«، شخصية دكتورة اإلعالم سميحة 
جاهين السويسي؛ التي تعود إلى مصر قادمة من 
الخارج بعد سنوات قضتها في كندا، للبحث عن 
وفاة زوجها  بعد  تقتلع من جذورها  هوية عائلة 

لها وصية وهو يحتضر، وتقرر  والذى ترك 
نفسها ومع كل خطوة تكتشف  بناء  تعيد  سمسحة 

الكثير والكثير من األسرار العائلية.
تأليف  السالمة«،  مسلسل »1000 حمد هللا ع 
وإنتاج   الفقار وإخراج عمرو صالح  ذو  محمد 
العدل، وهو  للمنتج جمال  العدل جروب  شركة 
من بطولة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، 
إبراهيم  الشرقاوي، سماء  آدم  السيد،  مايان 
المهرجانات عنبة في أول تجربة  ومطرب 
تمثيلية له، إيمان السيد، محمد أوتاكا، إضافة إلى 

عدد من الفنانين الشباب.

  أظهرت بيانات نشرتها قناة إيه بي سي التابعة 
لشركة والت ديزني أن البث التلفزيوني لحفل 
األوسكار اجتذب حوالي 18.7 مليون مشاهد 

بأمريكا.
وقالت إيه بي سي إن عدد المشاهدين ارتفع %12 
مقارنة بالعام الماضي عندما بلغ 16.7 مليون، 
وفي ذلك الحفل صفع الممثل األمريكي ويل سميث 
مقدم الحفل كريس روك قبل إعالن فوزه بجائزة 

أفضل ممثل.
وبالرغم من ارتفاع عدد مشاهدي حفل األوسكار 
مقارنة بالعام الماضي إال أن عددهم هذا العام هو 

ثالث أقل عدد من المشاهدين في تاريخ الحفل.
وانخفضت المشاهدات التلفزيونية لكثير من حفالت 
توزيع الجوائز في السنوات األخيرة مع توجه 
عدد كبير من المشاهدين إلى خدمات البث عبر 
اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي بدال من البث 

التلفزيوني التقليدي.
وقالت إيه بي سي إن حفل يوم األحد اجتذب 27.4 
مليون تفاعل عبر إنستغرام وتويتر وفيسبوك 
ويوتيوب، وصنف تويتر حفل األوسكار بأنه 
الموضوع األعلى تداوال في العالم خالل فترة 

إذاعته.
وكان حفل األوسكار األعلى تصنيفا من حيث عدد 

المشاهدات التلفزيونية منذ 25 عاما 
عندما اكتسح فيلم )تيتانيك( الجوائز.

وشاهد البث التلفزيوني للحفل حينها 
أكثر من 57 مليون شخص.

حصل فيلم The Whale على 
جائزتين في حفل األوسكار 2023، 
وهما أفضل ممثل بدور رئيسي، 

وأفضل مكياج وتصفيف شعر.
وفاز الممثل األمريكي براندن فرايزر 
بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن فيلم 
»The Whale«، في حفل الجوائز، 

األحد.
ريندان فريزر، قال بعد حصد الجائزة: 
»أشكر شركة A24 إلنتاج فيلم 
جريء كهذا.. أنا ممتن للمخرج دارين 

أرونوفسكي والكاتب سامويل هانتر«.
بريندان فريزر تغلب على الممثل 
أوستن باتلر الذي كان مرشحا للجائزة 
عن فيلم Elvis، وأيضا الممثل العالمي 

 The كولين فاريل الذي كان مرشحا عن دوره بفيلم
Banshees of Inisherin، والممثل العالمي بول 
ميسكال المرشح عن فيلم Aftersun، وأيضا بيل 

.Living ناي الذي كان مرشحا عن فيلم

كما فاز فريق فيلم The Whale بجائزة أفضل 
ماكياج وتصفيف شعر في حفل أوسكار 2023، 
بعدما نجحوا في تحويل الممثل بريندان فريزر إلى 
تشارلي، الشخص المكتئب صاحب الجسد الممتلئ.

وحقق فيلم The Whale إيرادات وصلت إلى 35 

مليونا و987 ألف دوالر بشباك التذاكر حول العالم، 
منذ طرح العمل يوم 9 ديسمبر/كانون األول 2022.

وانقسمت إيرادات فيلم The Whale بين 16 مليونا 
و895 ألف دوالر بدور العرض األمريكية، و19 

مليونا و91 ألف دوالر بشباك التذاكر حول العالم.

The Whale حول محاولة مدرس  فيلم  يدور 
بابنته  المنعزل إعادة االتصال  اللغة اإلنجليزية 
المراهقة المنعزلة، ما يجعله يواجه بعض العقبات 
التى يحاول تخطيها، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعة 

و57 دقيقة.

فيلم The Whale من بطولة بريندان فريزر، 
سادي سينك، تاي سيمبكينز، هونج تشاو، سامانثا 

مورتون، ساتيا سريدهاران، جيسي سينك.
وينضم الفريق إلى أرونوفسكي مرة أخرى 
والمصور السينمائي ماثيو ليباتيك، الذي صور 

البندقية  أيًضا العرض األول لفيلم أوليفيا وايلد في 
»Don’t worry darling«، وقام ماثيو ليبيتيك 
بتصوير كل فيلم من أفالم أرونوفسكي حتى اآلن، 
باستثناء »The Wrestler”، حيث عملت ماريز 

ألبيرتي كمصورة سينمائية.

السقا في موسم  أحمد  المصري  الفنان    يشارك 
دراما رمضان 2023، بمسلسل مكون من 10 

حلقات.
وبدأ أحمد السقا، األحد، تصوير مشاهده في مسلسله 
لوسائل  وفقا  اسم »حرب«،  الذي يحمل  الرمضاني 

إعالم محلية مصرية.
نادر جالل،  أحمد  إخراج  مسلسل حرب 2023 من 
المقبل  أيام من شهر رمضان  آخر 10   وسيعرض 

.2023
التعاقد مع  أنه جرى  بالعربي«   ET« برنامج وعلم 
الثنائي أحمد السقا ومحمد فراج، على بطولة مسلسل 
التحضيرات حالياً  »حرب«، حيث تجرى مرحلة 

وترشيح باقي األبطال.
السقا  الفنان أحمد  وفي موسم رمضان 2023 يظهر 
السابع من  الجزء  كضيف شرف خالل حلقتين من 

مسلسل »الكبير أوى« للفنان أحمد مكي.
يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا في السينما فيلم »العنكبوت« الذي تم عرضه 

العابدين،  البطولة منى زكي، وظافر  الماضي، وشاركه  الفطر  في عيد 
ويسرا اللوزي، وحصد عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل سينما من 

مهرجان الفضائيات العربية في أكتوبر/ تشرين األول الماضي.

السوري »العربجي« ماراثون دراما  المسلسل      يدخل 
رمضان 2023، لينافس مجموعة كبيرة من المسلسالت التي 

تحظى باهتمام المشاهد العربي خالل الشهر.
ومنذ أيام نشرت الشركة المنتجة للمسلسل الملصق الدعائي، 
الذي ضم اسم العمل، مصحوبا بجملة »نار من رحم 

الظالم«.
وفي السطور التالية نستعرض قصة مسلسل رمضان الجديد 

»العربجي« وأبرز أبطاله..
يشارك في بطولة مسلسل »العربجي« كوكبة من أهم نجوم 
باسم ياخور، وسلوم حداد،  العربي وهم:  العالم  التمثيل في 
وديمة قندلفت، وميالد يوسف، ونادين خوري، وفارس 
باشا، وطارق مرعشلي، وشادي الصفدي،  ياغي، وتسنيم 

ومديحة كنيفاتي، وحسام الشاه، وحال رجب، ومحمد قنوع.
»العربجي« من تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي، وإخراج 

سيف السبيعي.
الجديد »العربجي« في  باسم ياخور تفاصيل مسلسله  السوري  النجم  كشف 
تصريحات صحفية، مؤكدا أنه يدور في إطار من التشويق واإلثارة، وأنه لن 

يكون ضمن فئة البيئة الشامية.

فتاة  يقع في حب  الذي  العمل شخصية عبدو »العربجي«  ويجسد ياخور في 
تُدعى ناجية لكنها ترفض االرتباط به، ويحاول عبدو فعل المستحيل للوصول 

إلى قلبها والتقرب منها.
يذكر أن تصوير مسلسل العربجي استغرق ما يقرب من عامين بسبب تحضيراته 

الصعبة، وإعادة صياغة السيناريو أكثر من مرة حسبما أكد فريق العمل.

الكوميديا والضحكات الصارخة، فعليك مشاهدة    إن كنت من محبي 
المقرر عرضه في  للنجم أحمد مكي،  بالتأكيد مسلسل »الكبير أوي 7« 
رمضان 2023. نجحت الفنانة رحمة أحمد في جذب انتباه الجمهور في 
السابع كان واضحا في  الموسم  لها، وفي  السادس، أول ظهور  الموسم 
الفنانة  السادس  الجزء  اإلعالن زيادة مساحة دورها. ظهرت في أحداث 
سما إبراهيم في دور عمة »الكبير«، وكان دورها مقتصر على عدد بسيط 

من الحلقات، وستعود مرة أخرى في رمضان 2023.
كشف اإلعالن عن ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم النجم 

أحمد السقا والراقصة لورديانا ونور.
طرح أحمد مكي أغنية جديدة بعنوان »ولعانة« مؤخرا كاشفة أنها أغنية 
الكشف إن كانت من ضمن  المسلسل، دون  الجديد من  للجزء  دعائية 

األحداث أم التتر الجديد.
نادي رياضي  ظهر في اإلعالن شخصية »حزلقوم« وهو يتحدث عن 
جديد يشتريه، وهذا ذكر المشاهد بحلقات مهرجان المزاريطة وظهور عدد 

كبير من النجوم، يشجع الجمهور على المشاهدة.
مسلسل »الكبير أوي 7« بطولة أحمد مكي ومحمد سالم وبيومي فؤاد 
ورحمة أحمد ومصطفى غريب وسماء إبراهيم وآخرين، وهو من تأليف 

مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

بمسلسل »حرب«»أرامل« دراما رمضان 2023.. أبرزهم منى زكي يشارك  السقا  أحمد   ..2023 رمضان  دراما 

فيلم                     يحصد جائزتين في أوسكار 2023.. 
أوسكار 2023 يعيد هيبة البث التلفزيوني بـ 18 مليون مشاهدة

أبطال وقصة مسلسل »العربجي« في رمضان 2023

كاتبة شابة تتهم غادة عبد الرازق بالاستيلاء على فكرتها وتقديمها في مسلسل “تلت التلاتة”

450 972 1414  /  514 961 0777

بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة.. 
التفاصيل الكاملة لمسلسل »كامل العدد«

المسلسل الكوميدي »الكبير أوي 7« في رمضان 2023 

The whale
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%40 خلال سنة في شباط/فبراير تتراجع  ل  المناز مبيعات  كندا: 

أوتتاوا اتفاق مع  بعد  إلى ساسكاتِشوان  المهاجرين  مزيد من 

العشوائية الشرطة  لتوقيفات  إطارًا  قانون يضع  كيبيك: مشروع 

  توصلت حكومة مقاطعة ساسكاتِشوان 
والحكومة الفدرالية إلى اتفاق لزيادة عدد 
طالبي الهجرة في إطار برنامٍج للهجرة 

.)PNP / PCP( إلى المقاطعات
وبالتالي ستستطيع هذه المقاطعة الواقعة 
في غرب كندا استقبال قرابة 18.000 
قادم جديد في إطار البرنامج المذكور هذه 
السنة. ويشمل هذا العدد طالبي الهجرة 
وأزواجهم واألشخاص الذين يقعون تحت 

مسؤوليتهم.
أعلن وزير الهجرة والتدريب المهني في 
ساسكاتِشوان، جيريمي هاريسون، أّن عدد 
األشخاص الذين سيتم قبولهم في برنامج 
 SINP( المرشحين للهجرة في المقاطعة

PCIS /( سيزداد تدريجياً.
سيستقبل البرنامج 7.250 مرشحاً عام 
 ،2024 عام  مرشح  و8.000   ،2023

و8.500 مرشح عام 2025.
 قال الوزير هاريسون  »هذه زيادة كبيرة 
جداً، بنسبة %42، لبرنامجنا للمرشحين 
الثالث  السنوات  مدى  على  )للهجرة( 

المقبلة«.
وأضافت حكومة ساسكاتِشوان أّن وزارة 
الهجرة والالجئين والمواطنة الكندية منحتها 
طلب  مقدم  قدرة  لتقييم  سلطة حصرية 

الهجرة إلى المقاطعة على 
االستقرار فيها.

هاريسون  الوزير  ويرى 
أّن تقييم طلبات الهجرة من 
قبل الحكومة الفدرالية كان 
يستغرق وقتاً طوياًل وأّن هذه 
العملية الطويلة كانت ضارة 
الراغبين  الجدد  للقادمين 
اإلقامة  الحصول على  في 

الدائمة.
قال هاريسون »الهدف هو 
مجال  في  النتائج  تحسين 
االستقرار ومساعدة الناس 
بنجاح في  على االستقرار 
المقاطعة التي تم اختيارهم 

لإلقامة الدائمة فيها« .
أّن  هاريسون  وأضاف 

الميزانية التي ستقّدمها حكومته األسبوع 
المقبل ستعطي مزيداً من التفاصيل حول 
الدعم والمعاملة المالئمْين للقادمين الجدد 
في إطار برنامج المرشحين للهجرة في 
المقاطعة على مدى السنوات الثالث المقبلة.
نحن مصّممون جداً على أن تبقى مهل 
المعالجة لدينا كما هي، أي من بين األفضل 

في كندا.

الحزب  عن  النائب  رّحب  جانبه،  من 
ساسكاتِشوان،  في  الجديد  الديمقراطي 
ترينت ُوِذرسبون، باإلعالن عن االتفاق مع 
الحكومة الفدرالية، لكنه قال إّن المقاطعة 
بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لضمان 

بقاء القادمين الجدد فيها.
التوجه  اليساري  الحزب  هذا  ويشّكل 
المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية 
انتقد  وهو  ريجاينا،  في  لساسكاتِشوان 

حكومة حزب ساسكاتِشوان )يمين الوسط( 
الشهر الماضي لكون معدالت االحتفاظ 
بين  األدنى  المقاطعة  في  بالمهاجرين 

مقاطعات كندا السّت غير األطلسية.
يُشار إلى أنه بين عامْي 2015 و2020 
انخفض معدل االحتفاظ بالمهاجرين في 

ساسكاتِشوان من %78 إلى 63%.
ويبلغ عدد سكان ساسكاتِشوان نحو 1,21 

مليون نسمة.

  أعلنت سلسلة متاجر Zellers عن افتتاح 12 فرعا من متاجرها في 
أونتاريو وألبرتا في 23 مارس، بالتوازي مع منصة التجارة اإللكترونية 

.Zellers.ca
ومع فروعها سيتمكن الزائر من الحصول على األشياء ذات األسعار االقتصادية 
وبجودة عالية مثل عناصر المطبخ وأدوات الحمام واألثاث والديكور المنزلي 
وأدوات التخزين وألعاب األطفال والرضع والمالبس والحيوانات األليفة 

والمالبس األساسية للرجال والنساء.
وقالت Zellers في بيان صحفي يوم الثالثاء: “نعلم أن المتسوقين الكنديين 
أذكياء، وسوف يبحثون عن القيمة والجمالية العالية في المنتجات التي 

يتسوقونها”.
وجاء في البيان: “بدال من انتظار التخفيضات والتنزيالت في أوقات محددة، 
سيعرف المتسوقون في Zellers أنهم يحصلون على أفضل سعر يوميا، 

بغض النظر عن وقت التسوق”.
 Zellers وإذا كنت تتساءل عما إذا كنت ستتمكن من تجربة أصناف طعام
التي تبعث على الحنين إلى الماضي، فإن شاحنة الطعام الخاصة بها ستتوقف 

في مواقع المتاجر المختلفة في أيام افتتاحها األولى.
وفيما يلي جميع مواقع Zellers المفتوحة في أونتاريو وألبرتا في 23 مارس:

أونتاريو
مركز Erin Mills، في ميسيساجا

Burlington في ،Burlington مول
مول White Oaks، في لندن

Scarborough في ،Scarborough مركز
St. Catharines في ،Pen Centre Shopping Plaza مركز

Cambridge في ،Cambridge مركز
مركز Rideau، في أوتاوا

مركز St. Laurent، في أوتاوا
مركز Cataraqui، في كينغستون

ألبرتا
مول Kingsway Garden، في إدمونتون

Medicine Hat في ،Medicine Hat مول
مول Sunridge، في كالجاري

  تراجعت مبيعات المنازل من مختلف الفئات في 
كندا في شباط )فبراير( الفائت بنسبة %40 مقارنة 
بالشهر نفسه من العام الفائت، وفقاً لتقرير صدر اليوم 

.)CREA / ACI( عن جمعية العقارات الكندية
ويأتي هذا االنخفاض السنوي على الرغم أّن المبيعات 
في شباط )فبراير( ارتفعت بنسبة %2,3 عن مستواها 

في الشهر السابق، كانون الثاني )يناير(.
وتقول جمعية العقارات إّن مبيعات شباط )فبراير( 
كانت مماثلة لما تم تسجيله خالل الشهر نفسه عامْي 
2018 و2019، أي قبل جائحة كوفيد19- التي وصلت 

إلى كندا في الربع األول من عام 2020.
مع  الفائت  الشهر  المنازل  من  المعروض  وتراَجع 
تسجيل انخفاض في عدد العقارات الُمدرجة حديثاً للبيع 
بنسبة %7,9 عن مستواها في كانون الثاني )يناير(.
وعلى صعيد األسعار بلغ معدل   سعر المنزل الُمباع 
في كندا في شباط )فبراير( 662.437 دوالراً، أي 
بتراجع نسبته %18,9 عن مستواه في الشهر نفسه 
50 ألف دوالر  نحو  أكثر ب الفائت، ولكن  العام  من 
عن مستواه في الشهر السابق، كانون الثاني )يناير(، 
وذلك بفضل االرتفاع في األسعار في سوقْي تورونتو 
وفانكوفر، وهما أغلى سوقْي عقارات في كندا ومن 

أكثر األسواق نشاطاً.
وقالت رئيسة جمعية العقارات الكندية، جيل أوديل، 
إلى إمكانية وجود  بيانات شباط )فبراير( تشير  إّن 
كما  لكن  المستقبل.  في  أكثر صالبة  عقارية  سوق 
قلنا الشهر الماضي، لن نعرف قبل الربيع ما تخبئه 

السوق لعام 2023.
ثم أضافت »فيما ال نرى األمر بعد في المبيعات وقوائم 
المعروضات، أتوقع أّن المالكين الباعة يقومون بتجهيز 
منشغلون  المحتملين  الشارين  وأّن  للبيع،  عقاراتهم 
بالحصول على الموافقات المسبَقة للقروض العقارية«. 
يُشار إلى أّن مبيعات المنازل في كانون الثاني )يناير( 
الفائت كانت األدنى في كندا ألول شهر من السنة منذ 

عام 2009.

  سيستثمر عمالق صناعة إطارات المركبات ’’ميشالن‘‘ 
والحكومة الفدرالية وحكومة نوفا سكوشا 300 مليون دوالر 
في مصانع هذه الشركة الفرنسية العالمية في المقاطعة األطلسية 

المذكورة، ما سيوجد عشرات الوظائف اإلضافية.
وزار صباح الثالثاء رئيُس الحكومة الفدرالية، جوستان ترودو، 
ورئيُس حكومة نوفا سكوشا، تيم هيوستن، مصنع ’’ميشالن‘‘ في 
مدينة بريدجُووتر في المقاطعة برفقة قادة في الشركة لإلعالن 

عن االستثمار المذكور.
مصنع  لتحسين  دوالر  مليون   140 ’’ميشالن‘‘  وستستثمر 
بريدجُووتر. وقد يسمح لها اتفاق غير مكتمل بعد بينها وبين 
الحكومة الفدرالية بالحصول على 44,3 مليون دوالر من الصندوق 

االستراتيجي لالبتكار، وهو صندوق فدرالي.
وستحصل ’’ميشالن‘‘ أيضاً على ائتمان ضريبي من نوفا سكوشا 
بقيمة 61,3 مليون دوالر تقريباً على مدى خمس سنوات كمساهمة 

في تمويل توسيع المصنع.
ويقّدر الرئيس التنفيذي لـ’’ميشالن‘‘ في أميركا الشمالية، أليكسي 
غارسان، أّن هذه االستثمارات ستوجد 70 وظيفة جديدة في 

مصنع بريدجُووتر.
نحن نعلم أّن قطاع تصنيٍع مزدهراً ومتنامياً هنا في بريدجُووتر 
يساهم في ازدهار مدارس وشركات وقطاع رياضي وقطاع فنون 
وقطاع ثقافي ألجيال في المجتمعات القريبة من هذا المصنع.

نقال عن أليكسي غارسان، الرئيس التنفيذي لـ’’ميشالن‘‘ في 
أميركا الشمالية

من جهته، قال رئيس الحكومة الفدرالية إّن توسيع المصنع سيتيح 
إنتاج إطارات لصناعة السيارات الكهربائية المتنامية في كندا، 
مشيراً إلى أنه باإلمكان مساعدة االقتصاد والبيئة في الوقت نفسه.

وأضاف ترودو أّن أعداداً متزايدة من الشركات العالمية تستثمر 
في كندا إلنتاج سلع انطالقاً من مصادر طاقة متجددة.

»يجب أاّل يكون علينا أن نختار بين البيئة واالقتصاد. ما نبنيه هنا 
وفي كافة أنحاء البالد يوضح أّن حماية البيئة وتنمية االقتصاد 

يمكن لهما السير معاً«، أّكد رئيس الحكومة الكندية.
من جانبه، أّكد رئيس حكومة نوفا سكوشا أّن اإلعفاء الضريبي 
المقاطعة  من  كاًل  لـ’’ميشالن‘‘ من حكومته سيساعد  م  المقدَّ

والشركة، وأعرب عن سروره من التوصل إلى هذا االتفاق.
وأضاف هيوستن أنه يرّكز على أمرْين: حّل مشاكل نظام الرعاية 

الصحية في مقاطعته وإيجاد المال للقيام بذلك.
’’ال يمكن دفع المال إلصالح مشاكل النظام الصحي دون تنمية 
االقتصاد، دون جذب شركات جديدة ودون مساعدة الشركات 
المتواجدة هنا‘‘، أّكد رئيس حكومة كبرى المقاطعات األطلسية.

وسيذهب جزء من الـ300 مليون دوالر إلى مصنعْي ’’ميشالن‘‘ 
في مدينة بيكتو وبلدة ُووترفيل في نوفا سكوشا. ويعمل لدى 

’’ميشالن‘‘ في هذه المقاطعة قرابة 3.600 موظف.

   قّدم وزير السالمة العامة في كيبيك، 
قانون  مشروع  بونارديل،  فرانسوا 
يهدف إلى وضع إطار أفضل للتوقيفات 
العشوائية التي يقوم أفراد الشرطة من 
ضمن مهامهم، في مبادرة منه لمكافحة 

التنميط العرقي بشكل أفضل.
وهكذا تعاود حكومة فرانسوا لوغو في 
كيبيك الكرة بعد أن مات مشروع قانون 
مشابه في كانون األول )ديسمبر( 2021.

م على إلزام  وينّص مشروع القانون المقدَّ
قوات الشرطة بتقديم تقارير سنوية عن 
وإذا  بها.  تقوم  التي  التوقيف  عمليات 
كانت هذه التوقيفات ال تحترم المبادئ 
التوجيهية التي ستضعها وزارة السالمة 
العامة يمكن عندئذ فرض عقوبات تأديبية 

بحق المسؤولين عنها.
قال وزير السالمة العامة الكيبيكي في بيان 
»ما نقترحه من خالل مشروع القانون 
هذا، هو تمهيد الطريق لتحديث ممارسة 
الشرطة في كيبيك والمساهمة في تعزيز 
ثقة الجمهور في قوات الشرطة لدينا«.
وأضاف لنكن واضحين: كيبيك مجتمع 
العرقي.  للتنميط  فيه  مضياف ال مكان 

اآلليات  وضع  المهم  ومن 
يقعون  لمن  للسماح  الالزمة 
ضحايا التنميط العرقي بالتنديد 

)بمرتكبيه( بسهولة أكبر.
على  القانون  مشروع  وينّص 
وضع موظف اتصال في مجال 
واالشتمال  والتنّوع  اإلنصاف 
لتسهيل  الشاكين  بتصرف 
ملفات  في  والدعم  المواكبة 

التمييز.
كما يزيد النّص من صالحيات 
مفوض أخالقيات الشرطة، ال 
سيما من خالل السماح له بفتح 
تحقيق وفرض عقوبات جديدة.
الوزير  بدا  آخر،  مجال  وفي 
يتراجع  وكأنه  أمس  بونارديل 
سابق  وقت  في  قاله  كالم  عن 

من اليوم نفسه.
المرء  يكون  عندما  تعلمون،  »كما 
وزيراً، يحاول إيجاد حلول، وغالباً ال 
يحّب فريق عملي أن أفّكر بصوٍت عاٍل. 
وهذا الصباح، فّكرُت بصوٍت عاٍل«، قال 
بونارديل في مؤتمر صحفي عقده في 

أُفِجعت  التي  الكيبيكية  المدينة  أمكوي، 
د أودت  يوم االثنين بحادثة دهٍس متعمَّ
تسعة  وأوقعت  اثنين من سكانها  بحياة 

جرحى آخرين.
وكان بونارديل قد قال في مقابلة إذاعية: 
كان  إذا  ولكن  عاٍل،  بصوٍت  ’’أفّكر 

هؤالء األشخاص يعانون مشاكل صحة 
نفسية، إذا كان لديهم مشكالت )صحة 
بشكل  متابعتهم  تمت  فهل  ما،  نفسية( 
جيد من قبل األطباء؟ وتالياً، هل يمكن 
لهؤالء األشخاص الحصول على رخصة 

قيادة؟‘‘

Vendredi 17 mars 2023
الجمعة 17 مارس  2023

كندا لها في  12 متجرا  أول  لافتتاح  المحدد  الموعد  تعلن عن   Zellers شركة 

و’’ميشلان‘‘  أوتتاوا وهاليفاكس  دولار من  مليون   300
نوفا سكوشا في  الشركة  لمصانع 

" I am the Resurrection and the 
Life..Whoever believes in Me 
will Live forever even though 
they Die ".. John..11-25
" I am not Dying..I am entering 
into Eternal Life ".. Ste The-
resa
" I have fought the good 
fight...I have finished the race..
" I have kept the Faith..Now: 
There's in store for Me the 
Crown of Righteousness which 

the Lord ..the Righteous Judge will award to Me on that day..
and not only to Me...but to All who have longed for His appea-
ring.."....Timothy..4: 7-8...
Sadly...I announce that My beloved Wife -Maha Mansour- Age 
64..lost her battle to a vicious disease of lung cancer on March 
10-2023 at..9 pm..where she was cared at...Soins Palliatifs 
Gracia of Montreal...to whom I'm very thankful and indebted 
to..
Cancer which lasted close to 2 Years had Maha faithfully suc-
ceed in overcoming many chemotherapies; radiotherapies and 
immunotherapies along with several MRIs ..Chest..Lung  

and other cancer-related trial exams that were performed upon 
her at 3 Hospitals -Sacre Coeur Hospital of Montreal..CHUM 
-Centre Hopital Universite de Montreal-...and..MUHC -McGill 
University Health Center-..
Yet..with all the pain that's now over for her and which she 
humbly endured......Her precious prize was that Maha won 
the Crown of Righteousness into Heavenly Jerusalem where 
there's no pain.. but..All Gain...ie..Gain of Eternal Life...

لك..مها...جنات الخلد والنعيم مع القديسين األبرار في ملكوت 
السماوات...

" المسيح قام...حقا قام...".....

I am Thankful to all Doctors..Nurses..Staff..and Volunteers 
who were helpful to us during that long journey of suffering..
I am indebted and Thankful to All friends who supported us..
I am indebted on behalf of Maha and Myself to all..Friends 
who prayed for us; who supported us..who visited with us..and 
to all who loved Maha immensely...Axios...
Maha...May Your Gracious Good Soul Rest In Peace...
Lord have Mercy..May You All have..Faith..Hope and Love...

your husband 
Murad Hannoush

مع المسيح ذاك أفضل جداً



الباب الثاني: الظواهر االجتماعية
السرقة 

يبدو أن السرقة كانت موجودة إلى حد ما في دير المدينة؛ فلدينا في السجالت 
االتهامات والتحقيقات والعقوبات المفروضة. ومع ذلك فإن العقوبات لم تتجاوز 
العقوبات االقتصادية حيث كان يضطر اللص إلى إعادة البضائع المسروقة. 
وكان يتعين عليه دفع تعويض يمكن أن يصل إلى أربعة أضعاف القيمة األصلية 
للبضائع المسروقة. إما إذا كانت البضاعة المسروقة ملًكا للدولة فتكون العقوبة 
أثقل بكثير. وأما إذا كان المسروق ملًكا للفرعون، فكان اللص ُمطالًبا بدفع ثمانين 
إلى مائة ضعف لألشياء المسروقة باإلضافة إلى العقاب الجسدي مثل الضرب 

أو في حاالت نادرة تصل العقوبة إلى اإلعدام.
ولم تكن النصوص القضائية الصادرة من دير المدينة غير محسومة فيما يتعلق 
بالموقف القانون المصري من الزنا واالغتصاب، لكن بالتأكيد، كان المصريون 
ينظرون إلى كل من االغتصاب والزنا كسلوك غير مشروع، وكان يتم التعامل 
باألفعال األخرى  يتعلق  فيما  أما  المحاكم.  قبل  معه في كثير من األحيان من 
التي يمكن أن نطلق عليها سوء سلوك جنسي مثل المثلية والبغاء، فال يبدو أن 
هذه كانت جرائم جنائية. وكان االعتداء الجسدي بالتأكيد جريمة يُعاقب عليها 
القانون في المجتمع المصري القديم، وهناك بعض الحاالت التي تم فيها إدانة 

شخص ما حيث تلقى الجاني عقوبة جسدية من نوع ما. 
وكانت ماعت إلهة العدالة مبدأً إرشادًيا داخل المجتمع المصري القديم. وكانت 
العدالة تتم وفًقا لمبادئ »ماعت«. وكانت مسؤولية جماعية. ومن ثم ليس من 
القضاة  كان  حيث  استثنائية.  أهمية  ذات  تعتبر  القضاة  نزاهة  أن  المستغرب 
مسؤولين حكوميين، يمثلون الفرعون في المسائل القانونية واإلدارية؛ لذا فإن 
أي سوء تصرف قضائي ينعكس بشكل مباشر على الفرعون؛ لذا تم اتخاذ جميع 
االحتياطات لضمان نزاهة المحكمة. كما هو موضح في نصوص دير المدينة.
بين  الملك  تشكلت مؤامرة الغتيال  الثالث،  الملك رمسيس  نهاية عهد  وقرب 
واحدة من الملكات والخدم الملكي. وكان في المؤامرة العديد من الحريم الملكي، 
فضاًل عن عشرة من مسؤولي الحريم وزوجاتهم. وقبل تنفيذ الخطة، تم كشف 
أنه ال  وبما  بمالحقتهم.  الفرعون  وأمّر  المعنيين  على جميع  والقبض  الخيانة 
يمكن معالجة قضية بهذا الحجم من قبل محكمة قانونية عادية، فقد تم تعيين لجنة 
خاصة تتألف من أربعة عشر من كبار المسؤولين للتحقيق في الجرائم ومعاقبة 
المذنبين. وكانت المقابر –خاصة التابعة للطبقة العليا– هدًفا للسرقة، وكان ذلك 
جريمة يعاقب عليها القانون، حيث وصلت عقوبة السطو على المقابر الملكية 
إلى اإلعدام. وكانت المحكمة الكبرى التي يرأسها الوزير هي التي تحكم بنفسها 

في حوادث السطو على المقابر الملكية.
النظام القانوني 

في أعقاب غزو اإلسكندر األكبر السلمي إلى حد ما لمصر في عام 332 قبل 
الميالد، حدث تغيير في القيادة داخل المجتمع واإلدارة في مصر، وعلى وجه 
الخصوص على نظامها القانوني، حيث أصبح تطبيق القانون والوالية القضائية 
المصرية أكثر تعقيًدا بكثير في ظل البطالمة. ومن الواضح أن النظام القانوني في 
مصر قد تطور ليصبح أكثر تعقيًدا في الفترة البطلمية المبكرة، فقد أنشأ البطالمة 
نظاًما بيروقراطًيا من أجل فرض السيطرة الكاملة على البالد وإنتاجها الزراعي، 
كما سعى البطالمة للسيطرة على السلطة القضائية المصرية من أجل تعزيز 
قوتهم. وأدمج النظام البطلمي القانونين اليوناني والمصري مًعا. وكان المصريون 
ملزمين بالقانون المصري واليوناني بموجب القانون اليوناني. ومع ذلك، وفي 
حاالت الجرائم الجنائية، لم يكن األمر كذلك، إذ كان يتم الحكم بالقانون اليوناني 
حتى عندما كان المصريون األصليون متورطين. وتقدم القانون الجنائي البطلمي 
بشكل كبير على القانون المصري؛ حيث ميّز وبوضوح بين أنواع الجرائم، 
مثل الجرائم ضد األفراد، والجرائم المالية، والخيانة العظمى، والجرائم الدينية. 

القتل 
أنه تم  الواضح  القتل. ومن  كانت أخطر جريمة يمكن ارتكابها ضد فرد هي 
التمييز بين القتل المتعمد وغير المتعمد. وعلى الرغم أننا ال نعرف الكثير عن 
العقوبة على القتل في مصر البطلمية، فمن المرجح أن العقوبة كانت تنطوي 
على مصادرة الممتلكات. وكانت الجرائم ضد األفراد تشمل أيًضا التهديد بقطعة 
من المعدن، واالعتداء العنيف، واالفتراء كان يُنظر إليه على أنه جريمة عظيمة. 
وأيضا كل من يرتكب ضرًرا لشخص في حالة سكر أو لياًل أو في معبد أو 
لم  أنه  يبدو  وكما  المقررة.  العقوبة  مقدار  ضعف  سيخسر  السوق  مكان  في 
يكن هناك مصطلح قانوني للسرقة في العصر البطلمي، حيث كان يشار إليها 
أو بحمل  الليل،  الجريمة في  بـ »الهجوم بطريقة متعبة«، مثل ارتكاب  دائًما 
سالح، أو السرقة من المعبد. وكان على المدانين بالسرقة أن يدفعوا غرامة في 
بعض األحيان، باإلضافة إلى عودة السلع المسروقة وبصرف النظر عن سرقة 
المتعلقات المادية، فإن األضرار التي كانت تلحق بمكان اإلقامة كان يمكن أن 
تتم مقاضاتها جنائًيا أيًضا، مثل األضرار التي قد تلحق بالماشية أو المحاصيل، 

سواء عن قصد أو ال. وهناك أيضا جرائم أكثر خطورة مثل الحرق، وتدنيس 
المقابر، وفي حالة حدوث الضرر دون قصد يمكن تسوية األمور دون فرض 
عقوبة. وهذا كله باإلضافة إلى جرائم االحتيال مثل تزوير الوثائق، واالحتيال 

في المعامالت التجارية.
واعتبرت التجاوزات المالية جريمة وذلك لإلضرار بإيرادات الدولة، سواء عن 
الَتَعُمد. وكانت العقوبات فيها تكون شديدة. وهو أمر ليس  طريق اإلهمال أو 
بغريب حيث كان الهدف األساسي والرئيسي من الحكم البطلمي على مصر هو 
استغالل خيراتها. وبما أن الملك كان مرتبًطا ارتباًطا وثيًقا باإلله، لذا فأي جريمة 
كانت تُرتكب ضد الدولة تحمل في كثير من األحيان داللة دينية، هذا باإلضافة 
إلى الجرائم الدينية الواضحة مثل تدنيس المقدسات والسطو على المعابد. وعلى 
الرغم من ندرة األدلة على هذا النوع من الجرائم، فإنه من الواضح أنها كانت 
تعتبر واحدة من أخطر الجرائم. ويؤكد ذلك المرسوم الخاص بالملك يورجيتيس 
الثاني وزوجته كليوباترا اللذان أعلنا فيه العفو عن جميع رعاياهما في االتهامات 
واإلدانات المختلفة ما عدا التدنيس للمقدسات والقتل العمد، حيث نجد كان تدنيس 

المقدسات مساوًيا للقتل العمد.
وطورت مصر البطلمية نظاًما متطوًرا لتطبيق القانون، حيث كان الموضوع 
في أيدي مسؤولي الشرطة إذ كان يقومون بإلقاء القبض على المجرمين المشتبه 
بهم واعتقالهم، كما كانوا يقومون بإجراء التحقيقات. وقد تمتع هؤالء الضباط 

بقسط كبير من الحرية واالستقاللية.
وكانت العقوبات في أغلب األحيان عبارة عن عقوبات مالية، إما في شكل غرامة، 
أو مصادرة ممتلكات. وكانت الغرامات تُدفع للدولة. وفي هذه الحالة كانت ثابتة 
بموجب القانون، أو يتم دفع الغرامات للفرد كتعويض مالي عن الجريمة التي 
اُرتكبت في حقه، ويتم تحديد الغرامات المدفوعة لألفراد بموجب القانون. وتعد 
المصادر المتعلقة بالعقاب البدني أو حكم اإلعدام في مصر البطلمية نادرة جًدا. 
فإننا  أية استنتاجات تتعلق بهذا الموضوع إلى أدلة مجزأة، ومع ذلك  وتستند 
نستطيع القول إنه كانت هناك عقوبة الجلد وعقوبة الضرب بالعصا باإلضافة 

إلى عقوبة اإلعدام.
تغييرات جوهرية

قام الرومان بعمل تغييرات جوهرية في األنظمة اإلدارية والقانونية في مصر. 
يعد يحكم مصر كمملكة، وأصبحت  البداية كفرعون ولم  اُغسطس في  وُعِبد 
مصر مقاطعة رومانية، واستُبدلت المحكمة البطلمية بمسؤولين رومان. وبعد 
ذلك بوقت قصير تم تمرير قانون جعل مصر واحدة من مقاطعات اإلمبراطورية 
الرومانية. ويعني هذا أن مصر أصبحت تابعة لإلمبراطور الذي يقوم بدوره 
بتعيين حاكمها بنفسه. وظلت غالبية األراضي في مصر مملوكة للدولة. وتم 
تأجيرها وفرض ضرائب باهظة. وظلت عناصر من اإلدارة البطلمية موجودة، 
ولكن أجرى الرومان تغييرات جذرية وجوهرية في النظم القانونية في مصر، 
البطلمي  البالط  مراكز  معظم  واختفت  االجتماعي.  نظامها  إطار  في  وكذلك 
القديمة وألقابها. وتم إضافة بعض الوظائف الجديدة مثل مسؤول قضائي رفيع 
المستوى الذي كان يساعد المحافظ أو الحاكم على الوالية في مسائل القانون 
المدني. وكان الهدف األساسي لإلدارة الرومانية هو زيادة اإليرادات من خالل 
الضرائب من خالل فرض الضرائب الجمركية على اإلنتاج الزراعي. وكان من 
ضمن التغيرات اإلدارية التي أثرت على المجتمع المصري بعد الفتح الروماني 
هو الوجود العسكري؛ فقد ساعد الجنود في مختلف الشؤون الحكومية، مثل نقل 
الحبوب. وقام الضباط ببعض الواجبات اإلدارية والقضائية. ووضع اإلمبراطور 
أغسطس أسس النظامين اإلداري والقانوني الروماني في مصر بعد فترة وجيزة 
من حكمه. وبقت هذه األسس إلى حد كبير في مكانها حتى إصالحات دقلديانوس 

في أواخر القرن الثالث.
وكانت األفعال التي تُعتبر جريمة في القانون الروماني مشابهة تماًما لما يعاقب 
عليه في القانون البطلمي. وكان يمكن تحديد فئات الجرائم في مصر الرومانية 
وهي الجرائم ضد األفراد، والجرائم المالية، والجرائم السياسية، والجرائم ضد 
النظام االجتماعي، والجرائم الدينية. وبالمقارنة مع العصر البطلمي نرى أن 

الجرائم السياسية قد حلت محل الخيانة. 
وكانت جريمة القتل مشهودة بها إلى حد كبير في األدلة من مصر الرومانية، كما 
كان هناك تميًزا بين القتل المتعمد وغير المتعمد. وكانت عقوبة القتل شديدة مثل 
الصلب والسخرة في المناجم. وكما كانت الحال في القانون البطلمي، تضمنت 
الجرائم ضد األفراد السرقة واالبتزاز ومنع مسؤولي الدولة من القيام بأعمالهم، 
باإلضافة إلى تدمير الممتلكات الخاصة. ولكن في القانون الروماني، تنوعت 
الجرائم ضد األفراد بصورة أكبر حيث شملت تدمير الوثائق وتقييد الحريات 
والحرمان من الدفن. وتم تكليف المسؤولين الحكوميون باإلشراف على عملية 
العدالة الجنائية، سواء من خالل الفصل بين كبار المسؤولين أو من خالل الشرطة 
المحلية. وعلى الرغم من ذلك، فإن تطبيق القانون في مصر الرومانية لم ينجح 

بنفس الصورة التي كان عليها في العصر البطلمي.
العنف والجريمة 

كانت وسيلة تحديد ما إذا كان النظام الروماني يتم تطبيقه عملًيا هي معرفة إلى 
أي مدى كان العنف والجريمة متفشين في مصر. وكان هذا أمر معقًدا إلى حد ما؛ 
ألن المصادر األدبية الرومانية القديمة هي في جميع األحوال أحادية الجانب في 
تصويرها السلبي لمصر وسكانها. وكانت الطريقة التقليدية لقياس درجة النشاط 
اإلجرامي في مصر الرومانية هي وضع قائمة بالجرائم من البرديات الموجودة. 
وعلى الرغم من مشاكل هذا النهج فإنه أصبح اإلجماع العلمي العام أن مصر 
كانت بالفعل مكاًنا عنيًفا إلى حد ما ال سيما في األجزاء غير الصالحة للسكن.

أن  الرومانية وهي  الجنائية في مصر  العدالة  نظام  وهناك مشكلة أخرى في 
الحاكم فقط صاحب الحق  بالكامل كانت مركزية حيث كان  القانونية  السلطة 
للغاية.  التقاضي بطيئة ومعقدة  لذا أصبحت عملية  النزاعات؛  الفصل في  في 
ويبدو أن نظام العدالة الجنائية الروماني في مصر كان غير فعال. وكان يفتقر 
إلى المواد الالزمة للتعامل مع الجريمة على نحو مالئم؛ إذ لم يكن لدى معظم 
مسؤولي الدولة السلطة الفعلية التخاذ القرار بشأن مثل هذه األمور. وبسبب هذا 
يبدو أن القانون والعدالة كان لهما معنى أقل في المستويات األدنى من اإلدارة 
وفي جميع أنحاء الريف المصري. وفي ضوء هذا كله لن يكون من المستغرب 
أن يكون هناك القليل من األدلة على التنفيذ الفعلي للعقوبة الجنائية في مصر 
في  متمثلة  الرومانية،  في مصر  المالية مصدقة  العقوبات  وكانت  الرومانية. 
مصادرة الممتلكات كما أن هناك القليل من األدلة على وجود غرامات مالية. 
وفيما يتعلق بالعقاب البدني، ال يوجد الكثير من األدلة التي يمكن أن تقود إلى 
االعتقاد بأنها كانت تُستخدم بشكل متكرر، كما أنه كان يحظر استخدام العقاب 
البدني ضد المواطنين الرومان. وإنما كان يُطبق على العبيد. أما بالنسبة لعقوبة 
اإلعدام، فال يوجد دليل عليها في مصر الرومانية إال بعد القرن الثالث الميالدي، 

فكانت العقوبة على القتل المتعمد إما بالنفي أو مصادرة الممتلكات.
سلطة الملك

الفرعون  كانت  القديم.  المصري  المجتمع  داخل  مركزًيا  مفهوًما  العدل  كان 
هو وحده يمتلك السلطة القانونية الحقيقية للفصل في األمور. لكن من الناحية 
العملية قام بتفويض العديد من المهام إلى الوزير. ولم يتم تمييز القانون الجنائي 
القانون قد تم تدوينه على اإلطالق.  المدني. وعموما ال يبدو أن  القانون  عن 
وبالنسبة للعقوبات فكان األكثر شيوعا الضرب بالعصي وبتر األنف واألذنين 
وإلحاق الجروح. ومع ذلك، يبدو أن المصريين القدماء كانوا مترددين تماًما فيما 
يتعلق بتطبيقها. وبعد أن أصبحت مصر مملكة بطلمية، أّسس البطالمة نظاًما 
بيروقراطًيا فعااًل لخدمة اإلدارة اليونانية الجديدة، وزيادة الدخل من خالل فرض 
الضرائب. وكان النظام البيروقراطي مبنًيا على هياكل إدارية مصرية موجودة. 
ومن المشكوك فيه جدا أن القانون الجنائي المصري التقليدي استمر في الوجود 
بعد 305 قبل الميالد. ومن أجل تحقيق أهدافهم، استرضى البطالمة المصريين 
االجتماعية  النخبة  يشكلون  بالتأكيد  اليونانيون  كان  إذا  حتى  مختلفة  بوسائل 
واإلدارية، فإن الثقافة المصرية كانت لها مكانة في المجتمع حيث يمكن مالحظة 
ذلك في النظام القانوني الذي استمرت فيه القوانين والعادات اليونانية والمصرية 
في التعايش. وتقدم القانون الجنائي بشكل كبير منذ عهد الفراعنة، ويبدو أنه تم 
اعتباره منفصاًل عن القانون المدني. وعندما فرض الفراعنة أقسى عقوباتهم 
على القضاة الفاسدين والذين سرقوا المقابر الملكية، كان القانون الجنائي البطلمي 
هو األقل تسامًحا في الجرائم التي تؤذي إيرادات الدولة. وكان القانون البطلمي 
يعالج القضايا بسرعة وبشكل محلي في كثير من األحيان، مما يثبت أنه كان 
وسيلة فعالة للغاية للحفاظ على النظام االجتماعي. وبعد أكثر من قرن من كونها 
جزًءا من اإلمبراطورية الرومانية، سقطت مصر في أيدي الرومان في 30 
البطلمية،  التغييرات في األنظمة اإلدارية والقانونية  بالعديد من  ق.م، وقاموا 
حيث أصبحت مصر تابعة مباشرة لإلمبراطور، الذي عين حاكًما يحكم البالد 
باسمه. وأصبحت السلطة القضائية في مصر الرومانية مركزية إلى حد بعيد، 
فقط الحاكم يمكن أن يحكم بشكل قاطع في القضايا القانونية. وعلى الرغم من 
حقيقة أنه يمكنه تفويض بعض الحاالت إلى مرؤوسيه، فإن هذه المركزية أبطأت 
وبصورة شديدة عملية الحصول على الحقوق. وفي الختام، كان لدى الحكومة 
الرومانية في مصر نفس األهداف التي كان ألسالفها البطلميين، لكن فلسفتهم 
اإلدارية كانت مختلفة تماًما، حيث كانت بال شك عاماًل مهًما في تراجع العدالة 
الجنائية في مصر الرومانية، باإلضافة أيًضا أنه بعد عام 30 ق.م، أصبحت 
مصر جزًءا من إمبراطورية أكبر في مقابل كونها كانت مملكة تُدار بالكامل 

من الداخل خالل العصر البطلمي.
لقد كانت »ماعت« هي وجه مصر القديمة المشرق، بينما كانت »إسفت« الفوضى 
الفرعونية هي  القديمة المظلم. إن قصة الحضارة في مصر  هي وجه مصر 
قصة إقامة »ماعت«، وقصة الفوضى في مصر الفرعونية هي سيادة »إسفت«. 
إن قصة مصر الفرعونية باختصار هي قصة الصراع بين »ماعت« )العدالة 

والنظام( و«إسفت« )الفوضى( على أرض مصر الفراعنة.  

التكملة في العدد القادم
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  تكملة للعدد الماضي: 

روحي طرقاِت  في  تسافريَن 
االشجاُر تلك  تعرُفني 

الشمس غروِب  في  الغافيُة 
العرباِت مع  أغادَر  لَْن 

المجهولة الكون  جبهِة  الى 
عينيِك ضيافِة  في  سأكوُن 

الصباح غفلِة  في  سكنْت  وغيمٌة 
االضواُء تلك  فوضى  هي  َكْم 

الصحراء في  المضطربُة 
***

رأسي في  تغرُق 
الشعراء ومضاُت 

صرختها( )تكتم  أن  تعجُز 
االمطاِر زمِن  في 

الحاناِت عند  المخمورِة 
االغصاُن تضطرُب 
االمواِج احزاِن  من 

الفجِر وأضواء 
النهاِر الى  المسافرُة 
بالصمت روحي  مثقلٌة 

ينتظُر يظلُّ  الحزُن 
نسيٍم ومضَة 

االشجار اغصاِن  في  يغفو 
تقيدني الوحشُة 

السأُم يغادُرني  عندما 
افراحي  تتمدُد 

شفتيِك حدوِد  عند 
نبيذها أرتشُف 

ضياعي  ... قهري  اُفِرُغ 
عينيِك فتنِة  أمام 

الفاتُن ثغُرِك  يستوقفني 
ذاكرتي  ... أحالمي  يحي 
جوهرٍة مثل  يتألألُ  وجهُك 

الضوء في  تزهو 
الحائر حزني  تكفكُف 

االسر... في 
الصاخَب  الصوَت  إنَّ  إال 

يبتعُد جسدي  في 
الكلماِت وأبراِج  الشرفاِت  عن 

الُظلمِة أياَم  تسقَط  كي 
البراري الى  المهاجرِة  الريِح  في 

الفجر... وأروقِة 
وتحييِك روحي  لتنهَض 

..... المباح  الكالم  يشتعُل  عندما 

   قاتل مع سبق اإلصرار والترصد، بإسم غامض وُمنّمق، هو: 
»الثأر«.هذه هي تهمته!

كان واقفاً في قفص االتهام:رصيناً، وكأنه أرتاح من أوجاع قلبه 
وثيقة  للتو  وّقع  وكأنه  ومتشاوفاً،  اإلنتقام،  برصاص  المثقوب 

انتصاره، ومتباهياً، وكأنه أعطى قوة لمطرقة العدالة!
يطلق  يزال  ما  فكان  المحكمة،  انتدبته  الذي  المحامي،  أما     
ترهاته المزعجة، وكالمه المكرر المعلوك، وبات عاجزاً عن 

اثبات أن الرحمة هي مكافأة للممتهنين  مهنة »الموت«!
   في هذه األجواء، المشحونةباالستفزاز والتحدي، نظر القاضي 
إلى الجاني، وقد أعيته الدائرة الالنهائية من الثأر، والثأر المضاد، 
تطالبنا  الذى  المغدور،  إن  تفسه:  يحادث  كمن  بصمت،  وقال 
العدالة بالقصاص له، سبق واستخدم الموت نفسه كسالح، وهو 
يعلم علم اليقين أن الدائرة سوف تدور عليه، وأن القاتل ال بد 
وأن يُقتل ولو بعد حين. إنه شخص اختار مسار الموت بإسم 
العدالة، فأخطأ في حق العدالة، وأصبحت حياته فارغة، وقصيرة، 

وروحه ُمدانة.. فكيف تطالب العدالة بالقصاص من قاتله؟! 
 وواصل حديثه: ما الذي يدفعني الى الحكم على الماثل أمامي 
الثأر  في القفص،بالموت،  وهو حتماً سينال الموت في بوتقة 
والثأر المضاد المشتعلة أبداً دون خمود؟!.. ثم إنه شخص يبدو 
وكأنه يتمتع بسلطات أكثر مني، ألم يكن القاضي والجالد معاً؟!.. 
فمن أنا، أنا القاضى، الذى يقوم فقط بعمل القاضي، حتى أحكم 

عليه؟!.. ثم أن ما قام به ال يرفضه اآلخر، وهو »الثأر«!
   ُرفعت الجلسة، بينما ينتظر الجاني، مالكاً، ال يرثي للمجني 

عليه، يعانقه في قفصه، وعند الموت!

جاسم نعمة مصاول
قنصل العراق السابق في كندا

أوِقفوا الحفل... و اسَمعونا

قصائد من الديوان الثالث )ترسُمني لغزاً(

عادل عطية
قاص مصري

أفكار غير قانونية!
    َيوم المرأة العالَمي...

جًدا،  ٍر  متأّخِ َتعويٍض  سوى  اليوُم  هذا  ليس 
َتعويٍض َشحيٍح َعقيٍم آلالِف بل ماليين القصِص 
المأساويِة و الموِجعة، قصٌص كان بَطلُها نفس 
الَرُجِل الذي يحَتفي بيوِم المرأِة العالَمي. ترى 
االزِدواجية؟!  إلى هذه  العالَم  أوصًل  الذي  ما 
الجديدِة  بالحضارِة  اإليماَن  عوَن  َيدَّ فالبعُض 
القائمِة على تكريِم دور المرأة، ينَخِرطون دون 
دِة لِشعاراِت  َوعٍي في كوراِل الببغاوات الُمَرّدِ
عن  المرأِة  َتمجيِد  قصائَد  يحَفظوَن  النَسوية، 
َظهِر َعقل، ثم يعودوَن إلى َدّوامِة الَتعنيِف مع 

نسائهم و َبناتهم.
َنفُي  تمَّ  الِنفاق؟ هل  الطبيعِة مع  توحيِد  تمَّ  هل 
األرضية؟  الكرِة  كوكِب  خارِج  إلى  الِفطرِة 
إخباركم  نستطيُع  لكن  بعد،  ذلك  من  د  نتأكَّ لم 

بشيٍء واحد.
لسنا بحاجٍة إلى يوٍم من الصَخب، لسنا بحاجٍة 
إلى كل تلك الَتهاني في هذا اليوِم الوحيد، لسنا 
أننا  ِد  لمجرَّ بوجوِدنا  العالُم  يحَتفَل  بحاجٍة ألن 
َحّدِ  إلى  ُمطيعاٌت  بناٌت  و  زوجاٌت راِضخاٌت 
ِذهني سؤاٌل واحد:  إلى  يبُدُر  الُعبودية. و هنا 
لماذا نَُسلُِّط الضوَء الخاِفَت على َدوِر الزوجِة 
هناَك  و  أي شيء؟  من  أكثَر  االبنِة  و  األّمِ  و 
هل  السؤال:  هذا  عن  ُض  يتَمخَّ آخُر  سؤاٌل 
الُمَتباينة؟  األدواِر  ُد مجموعٍة من  المرأُة مجرَّ
ألَم َيِحن الوقُت لنحَتفَي بالمرأِة على أنها ذاٌت 
دٌة من أي َدور؟ بمعنًى آخر، أليَست فكرُة  ُمجرَّ
وجوِدها و َكينونتها نعمًة بَحّدِ ذاتها؟ دون أن 
َيخِدَم هذا الوجوًد مصلحًة أو َيِتمَّ َحلبُه أو َعصرُه 

السِتخالِص ُمتعٍة أو شهوٍة أو حتى َنفٍع لكم؟
ُهجوٍم  أبًدا حركَة  ليس  المقاُل  هذا  قوني،  َصّدِ
المرأة،  يُكِمُل  َمن  هو  فالَرُجِل  الِرجال،  على 

ُم أنوثة المرأة، و العكُس  و ُرجولُة الرجِل تَُتّمِ
بحاجٍة  لسَن  النساَء  أن  أرى  لكنني  صحيح. 
إلى هذه الَشكلياِت و االحتفاالِت الَسطحيِة في 
يومِهن، ُهنَّ بحاجٍة إلى الشعوِر باألمان في هذا 
العالم. إننا بحاجٍة إلى َوعٍي جديٍد و إجراءات 
َتطبيٍق  فالَوعي دون  الَوعي،  هذا  ُمَتَرتِّبٍة عن 
لن يُغيَِّر شيًئا، و سيسَتِمرُّ تاريُخ الَقهِر بإعادِة 
العالُم وقفَة احتجاٍج َجماعيٍة  َيِقف  ام  إذا  نفسه 

ضّدِ المرضى الَنفسيين.
نحن  المرأة،  بيوِم  االحتفاِل  إلى  بحاجٍة  لسنا 
ُض  بحاجٍة إلى إيقاِف ألواِن الَتعذيِب التي تتعرَّ
له المرأُة في باقي أيام الَسنة. نحُن بحاجٍة إلى 
بِسّكين  َقتلها  ليس  و  َحواء  حياِة  على  الُحفاِظ 
الشرف، فمن قاَل أن الشرَف يُغَسُل بالَدم؟! نحن 
بحاجٍة إلى َتسييِج أجساِدنا بالَوعي الُمجتَمعي، 
يُمَنُع  تقول:  َخفيٍة  الفتٍة  مع  أخالقيٍة  بأسالٍك 
االقتراب. نحن بحاجٍة إلى إزالِة قوانيِن الجماِل 
و َمعاييِر األنوثة، ذلك أن الجماَل مواِطٌن ُحرُّ 
منذ بدايِة الَخليقة، ُمطلٌَق شاِمٌل دون َهوية، و 

ال يعَتِرُف بالقوانين.
أما األنوثُة فهي َكينونٌة و ال عالقَة لها بالمالبس 
األظافر  و  الُرموِش  أو  الَقصيرِة  الَحريريِة 
لألنوثة  قياٍس  وحدُة  هناَك  أن  أظنُّ  الَطويلة. 

غير األطوال.
وضَعها  التي  الُملَصقاِت  إلزالِة  الوقُت  حان 
الُمجتمُع على ٌظهورنا: عاِنس، ُمطلَّقة، أرَملة 
َوحدانية، غير عاِملة، ست بيت، عاِملة ُمسَتِقلّة 
نَسوية... الخ. ال داعي لكل تلك الَقوالِب، فكل 
ما نريدُه هو أن نعيَش دوَن َتصنيف، دون لَقٍب 

أو َتعريٍف ُمسَبٍق ياُلِحُقنا كالِظّلِ الداِئم.
لَنعش مًعا في َسالم، عندها سيكوُن كل يوٍم هو 

يوُم المرأِة و الَرُجل.

البحور  عظيم ذكرها حنون قلبها عطائها بال حدود كأمواج 
يتجدد في قلبها مع  شروق وغروب في قلبها الدافئ الحنون 
بركان او نبع  فياض يطوف يعجز المرء عن كشف وتقدير

مخزونها ألنه كنز ثمين يصعب تقدير ثمنه ال بالفلوس وال الذهب وال الياقوت
بركان او نبع  فياض يطوف يعجز المرء عن كشف وتقدير

مخزونها ألنه كنز ثمين يصعب تقدير ثمنه ال بفلوس وال ذهب وال يقوت
النفوس فهي منجم الذهب واالماس تتوهج بالوفاء والمحبة واإلخالص ال تغلي عليها 

أليست هي الضمير الحي في كل منا وفي وجدان البشرية
كبير  لعنوان  السرير  ومهد 

أليست هي اإلنصاف ال فرق  الطوال  الليالي  أليست هي سرورنا وفرحنا بصبرها وعطائها بسهر 
الكبير والصغير  بين  تمييز  عندها وال 

الذي يستحق االهتمام والمحبة والتقدير والتكريم العادل  الحاكم والقاضي  هي 
الوفاء وتقبيل واالنحناء عند قدميها ؟ كثيرا عليها 

الكثير وتسابق الشعراء والكتاب في وصفها  قالوا فيها  أليست من 
األلحان  بانشادا عذب  المطربين  وتغنوا 

في وصفها وسام شرف 
وهي االم اذا اعددتها اعدت شعبا طيب األعراق 

حيث كانت لنا المالذ المتبقي في كل زمان ومكان من شبابها حتى عجزها عب الكالم بعيونها 
المشوار  تكمل  ان  تستطيع 

 ليقف المرء أمام ذاته ويحدد معنى الوفاء  والمحبة لمن أحبه وأخلص بعطائه
السنين واأليام  وتضحياته على مر 

وما تعانيه نفسها من عذاب وانفعاالت تتصارع بداخلها بضمير ووجدان 
قلبها مكتوم  وسهاد في 

أليست هي منبع الوجود وعلى سرها و وجودها 
للوجود  البشرية  الحياة  مسيرة  تتوقف 

أقدام األمهات؟ أليست الجنة تحت 

امـي ســر وجـــودي

 أمال ُمذهر
كاتبة سورية/ كندية



  أماكن ترفيهية لألطفال في شرم الشيخ، 
توصف بأنها من أفضل الوجهات السياحية 
بمصر لتوفر مميزات رائعة بجانب ممارسة 

رياضة الغوص.
تقع شرم الشيخ على طرف الساحل الجنوبي 
لشبه جزيرة سيناء مصر يحدها من الشمال 
المتوسط ومن الجنوب  البحر األبيض 

البحر األحمر.
المائية  الرياضات  الشيخ هي جنة  شرم 
التي  بالمياه  المتعلقة  وعدد من األنشطة 
يُمكن القيام بها والتي ال حدود لها، يشتهر 
البحر األحمر في جميع أنحاء العالم بظروفه 
المناخية الممتازة لممارسة رياضة الغوص 

وركوب األمواج الشراعية.
بجانب كل هذا تشتهر شرم الشيخ باألماكن الترفيهية الرائعة 

التي تناسب جميع األعمار وخاصًة األطفال.
في التقرير التالي نتعرف على أجمل أماكن ترفيهية لألطفال 

في شرم الشيخ.
1. باروتيل اكوا بارك

باروتيل اكوا بارك ضمن اماكن ترفيهية 
لألطفال في شرم الشيخ

 باروتيل اكوا بارك، منتزه مائي يضم 
25 زالجة ومسبح مع األمواج الصناعية 
المنتزة من أشهر  ومجرى مائي صغير، 
األماكن الترفيهية لألطفال في شرم الشيخ .
المائية  ُيمكنك فيه اإلستمتاع باأللعاب 
الرائعة التي تُناسب جميع األعمار وتناول 
أشهى المأكوالت والمشروبات في المطاعم 

الموجودة بداخله.

2. دولفينا بارك
أماكن ترفيهية لألطفال  دولفينا بارك ضمن 

في شرم الشيخ
حديقة دولفينا بارك من أشهر األماكن الترفيهية 
لألطفال في شرم الشيخ تقع في شارع المجلس 
البلدي في منطقة هضبة أم السيد تعمل الحديقة 
الدالفين  تقديم عروًضا رائعة من قبل  على 
المدربة على القيام ببعض اللعب بالمياه بسالسة 
تبهر  التي  الُممتعة  الرقصات  وخفة وبعض 
الكبار والصغار لها، المكان مناسب لألطفال 

والكبار والعائالت.

3. دراجون ايالند بارك
أماكن ترفيهية لألطفال في  ايالند بارك ضمن  دراجون 

شرم الشيخ
تقع حديقة دراجون ايالند بارك في خليج نعمة يضم 
المكان الكثير من األلعاب والمغامرات ومنها بالي ستيشن 
للعب  والبلياردو وبيبي فوت، وهناك منطقة مخصصة 
األطفال مع الكثير من األلعاب الُممتعة التي 
يحبونها األطفال فهي من أفضل أماكن ترفيهية 

لألطفال في شرم الشيخ.
4. مالهي اكوا بارك

مالهي اكوا بارك ضمن أماكن ترفيهية لألطفال 
في شرم الشيخ

تقع في  الشيخ  احدة من أشهر مالهي شرم 
منطقة هضبة أم السيد وتحتوي عى 72 من 
المسابح  الكثير من  المائية بجانب  المنزلقات 

المخصصة لألطفال.
بداخل الحديقة العديد من المطاعم والكافيهات 
كما أن الحديقة مصممة بشكل أسطوري وكأنها 
تحكي روايات قديمة من األساطير الرائعة لذا 

يحبونها األطفال وتُعد واحًدا من أفضل أماكن 
ترفيهية لألطفال في شرم الشيخ.

5. مالهي فن تاون
مالهي فن تاون ضمن أماكن ترفيهية لألطفال 

في شرم الشيخ
تعتبر مالهي فن تاون شرم الشيخ األكثر شهرة 
في البالد وهي مخصصة لأللعاب المائية، تقع 
الحديقة في شارع السالم في خليج نعمة وهي 
من المناطق األكثر شهرة في شرم الشيخ، كما 
تتميز »Fun Town Park« بموقع مميز 

يُمكن الوصول إليه بسهولة.

السياحة العالمية
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 أبيك  تبيك وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

األهلي يعلن مشاركته في كأس العالم 
لألندية 2025

    جّدد االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
السويسري-اإليطالي  الثقة في  الخميس 
 2027 إنفانتينو رئيسا له حتى  جاني 
لعدم وجود مرشحين آخرين  بالتزكية، 
العمومية  الجمعية  انعقاد  ضده، خالل 

لالتحاد في كيجالي.
وبانتخابه، سيقود المحامي البالغ 52 عاما 
الهيئة العالمية المنظمة لكرة القدم، لوالية 
ثالثة بالتزكية على غرار ما حصل قبل 
أربع سنوات أيضا، بعدما كان استلم منصبه 

في 2016 خلفا لمواطنه سيب بالتر.
وبعد تزكيته، قال إنفانتينو من العاصمة 
الرواندية أمام 211 مندوبا من االتحادات 
األعضاء، حيث لم يسجل نظام التصويت 

عدد األصوات المعارضة: “أحبكم جميعا”.
وإذا كان النظام األساسي لالتحاد ينص 
على وضع حد لثالث فترات مدة كل 
واحدة أربع سنوات، إال أن إنفانتينو يمهد 
الطريق للبقاء حتى 2031، معلنا منتصف 
ديسمبر أنه ال يزال “في الوالية األولى”، 
معتبرا أن واليته األولى )2016-2019( 

لم تكتمل.
وكان إنفانتينو المولود في 23 مارس 1970 
في بريج السويسرية، والمتزوج من اللبنانية 
لينا األشقر، أمينا عاما للمركز الدولي 
للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات 
رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا 
قبل بدء العمل مع االتحاد االوروبي في 

أغسطس 2000 في قسم الشؤون 
القانونية والتجارية.

الفترة ما بين  كما شغل في 
2004 و2007 رئاسة قسم 
القانونية، ثم عمل  الشؤون 
أمينا عاما مؤقتا مع اإلشراف 
القانونية  على قسم الشؤون 
)2009-2007(، وأخيرا أمينا 
عاما منذ أكتوبر 2009 في فترة 

رئاسة بالتيني.
إنفانتينو في عبارتين:  ويكمن طموح 
“استعادة صورة فيفا” و”جعل كرة القدم 
عالمية حقا”. هاتان العبارتان رّوج لهما 
السويسري على مدى سنوات وقّدم نفسه 

للنزاهة  أنه ضامن  من خاللهما على 
الرياضة  الفرص داخل  والمساواة في 

األكثر شعبية في العالم.
ولوال الفضائح التي أطاحت بسلفه بالتر 
نهاية 2015، ثم الرئيس السابق لالتحاد 

الذي  األوروبي )ويفا( ميشال بالتيني 
كان مؤكدا أنه سيخلفه، لراهن مراقبون 
قليلون على هذا المحامي الذي ال يملك 
تاريخا رياضيا لقيادة الهيئة الناظمة لكرة 

القدم التي تتخذ من زيوريخ مقرا لها.

     كشف جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق 
الزمالك أن فريقه لن يرضى إال بالفوز على شباب 

بلوزداد.
ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في تمام 
التاسعة من مساء- اليوم الجمعة - ضمن منافسات 
الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة 

دوري أبطال إفريقيا.
وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي: “تطلعاتنا إيجابية 
وهدفنا الفوز باللقاء وحصد الثالث نقاط، خاصة 
وأنها مباراة تنافسية من أجل التأهل للمرحلة المقبلة”.

وشدد “أعلم جيدا أن الفريق الجزائري منافس قوي، 
وهدفنا واضح وهو الفوز فقط، ولن نرضى بأي 
نتيجة أخرى”. وأوضح المدرب البرتغالي “شباب 
بلوزداد كان أكثر حظا في لقاء الجولة األولى أمام 
الزمالك، وكنا األفضل خالل المباراة ولكننا خسرنا 
بركلة جزاء، وأثق في العبي فريقي جيدا، وأعلم 

أهمية المباراة وسنلعب لتحقيق الفوز”.
أما عن قائمة الفريق فأجاب فيريرا “غيابات الفريق 
مثل شيكاباال وعمر جابر ومصطفى الزناري وعبد 
الشافي، والقائمة الخاصة بالمباراة ال تستوعب كل 

العبي الفريق”.
وتابع “اخترت المجموعة األمثل للمشاركة في لقاء 
شباب بلوزداد، وهي نفس المجموعة التي شاركت 
أمام الترجي التونسي في الجولة السابقة وحققت 
الفوز، ومن الطبيعي أن يكون هناك إصابات طوال 

الموسم في كرة القدم”.
وكشف المدرب البرتغالي “الزمالك لديه خطة لعب 
والفريق يعلم أهدافه جيدا، ونواجه منافسا قويا ولكنه 
سبق وخسر على ملعبه من قبل وبإمكان فريقي تكرار 
السيناريو والفوز على شباب بلوزداد في ملعبه”.

واختتم فيريرا تصريحاته “سنبذل قصارى جهدنا، 
ونأمل أن تكون نتيجة المباراة لصالحنا في النهاية”.
وكان الزمالك قد تغلب على الترجي بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من البطولة.
ويحتاج الزمالك للفوز على الفريق الجزائري من 

أجل اقتراب حسم تأهله إلى ربع النهائي.
نقاط   4 الثالث برصيد  المركز  الزمالك  ويحتل 
بالتساوي مع المريخ بينما شباب بلوزداد في المركز 

الثاني برصيد 6 نقاط.
وينفرد الترجي بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط.

    يواصل،  المنتخب األولمبى بقيادة 
البرازيلى روجيريو ميكالى، معسكره 
على استاد الدفاع الجوى لليوم الثانى على 
التوالى، استعدادا لمباراة السودان الودية 
المقرر لها السبت المقبل، ثم مباراتى 
زامبيا فى التصفيات األفريقية المقرر لها 

22 و26 مارس الجاري.
وينتظر الجهاز الفنى للمنتخب األولمبى 
قرار اتحاد الكرة النهائى بشأن تخصيص 
طائرة خاصة لرحلة زامبيا بعدما قرر 
الكاف تقديم مباراة اإلياب لمدة 24 ساعة 

27 من  26 مارس بدال من  لتقام يوم 
المنتخب األولمبى  نفسه، ويرى  الشهر 
أن تخصيص طائرة خاصة يعفى البعثة 
الوقت  السفر نظرا لضيق  من إرهاق 

بين المباراتين.
تسبب قرار االتحاد األفريقى لكرة القدم 
بتقديم موعد مباراة منتتخب مصر األولمبى 
وزامبيا خارج األرض والتى كان مقررا 
الجارى فى إرباك  27 مارس  لها يوم 

حسابات البرازيلى ميكالي.
وضمت قائمة المنتخب كال من: “حراسة 

المرمى.. على الجابرى، حمزة عالء، 
يوسف نادر، محمد أحمد “سيحة”، وخط 
الدفاع.. محمد أشرف، حسام عبد المجيد، 
محمد طارق، حاتم محمد “سكر”، محمد 
مغربى، عبد الرحمن جودة، محمد حمدى، 
أحمد عيد، عمر فايد، أحمد سيد عبد النبى، 
إياد العسقالنى، وخط الوسط.. أحمد نبيل 
“كوكا”، رأفت خليل، محمد حسام “بيسو”، 
مصطفى سعد “ميسي”، محمود صابر، 
عماد ميهوب، زياد فرج، عربى بدر، 
محمد شحاتة، محمود جهاد، عبد الرحمن 

عاطف، عبد الغنى محمد، على زعزع، 
مصطفى أشرف، وفى خط الهجوم.. أسامة 

فيصل، أحمد عاطف، عبد الرحمن عاطف 
” أجويرو “، إبراهيم عادل”.

    أعلن النادي األهلي مشاركته بشكل رسمي 
في كأس العالم لألندية 2025.

وكان فيفا قد أعلن مشاركة أبطال آخر 4 نسخ 
من دوري األبطال في االتحادات القارية إلى 
البطولة التي ستنطلق بشكلها الجديد عام 2025.
وتقام البطولة بمشاركة 32 فريقا ولم يستقر 
االتحاد الدولي على الدولة التي ستنظم البطولة، 
وإن كان الواليات المتحدة أو الصين هما األقرب 

الستضافتها.
وأعلن االتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر 
موقعه الرسمي حسم األهلي المصري ضمن 
تسعة فرق تأهلهم إلى كأس العالم لألندية الموسعة 

2025، أمس األربعاء.
وأوضح فيفا عبر موقعه الرسمي أن األندية التي 

تأهلت بشكل رسمي هي:
األهلي المصري – بطل إفريقيا 2021

الوداد المغربي – بطل إفريقيا 2022
الهالل السعودي – بطل آسيا 2021

تشيلسي اإلنجليزي – بطل أوروبا 2021
لاير مدريد اإلسباني – بطل أوروبا 2022

بالميراس البرازيلي – بطل أمريكا الجنوبية 2021

فالمينجو البرازيلي – بطل أمريكا الجنوبية 2022
مونتيري المكسيكي – بطل أمريكا الشمالية 2021

سياتل ساوندرز األمريكي – بطل أمريكا الشمالية 
2022

بينما أوكالند سيتي بطل أوقيانوسيا 2022 لديه 
فرصة المشاركة حسب نتائجه المستقبلية”.

وتقام النسخة األولى من كأس العالم لألندية 
الموسعة عام 2025 بمشاركة 32 ناديا وكل 

أربع سنوات.
وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم 

لألندية 2025 كاآلتي:
12 من أوروبا

6 من أمريكا الجنوبية
4 من إفريقيا

4 من أمريكا الشمالية
4 من آسيا

1 من أوقيانوسيا
1 من الدولة المستضيفة

وسبق أن حصد األهلي الميدالية البرونزية في 
3 مناسبات بمونديال األندية في 2006 و2020 
و2021، وفي نسخة 2022 حصد المركز الرابع.

أماكن ترفيهية لألطفال يف شرم الشيخ.. 
5 وجهات ننصح بزيارتها
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فيريرا: هدفنا الفوز بلقاء شباب بلوزداد 
وحصد الثالث نقاط

المنتخب األولمبى يواصل معسكره على ستاد الدفاع الجوى استعدادا لزامبيا

تجديد الثقة في جاني إنفانتينو رئيسا للفيفا حتى 2027



     بمناسبة اليوم العالمي للشعر، 
العاصمة  فاس؛  مدينة  شهدت 
يوم  المغربية،  للمملكة  العلمية 
السبت 11 مارس 2023، حفال 
بهيجاً لتكريم رمز من رموز هذه 
الكريم  المغربي عبد  بالشاعر واإلعالمي  العريقة، ويتعلق األمر  المدينة 
الوزاني، حيث نّظم هذا الحفل التكريمي، المركز األكاديمي للثقافة والدراسات 
المغاربية والشرق أوسطية والخليجية/ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /ظهر 
بفاس، وذلك  للثقافة واالبداع  بتعاون مع معهد صروح  /بفاس،  المهراز 
برحاب القاعة الكبرى بدار الثقافة الفياط، حيث حضرت الحفل شخصيات 

علمية وثقافية وازنة من جيل األستاذ الُمكّرم ومحبيه وعائلته وأصدقائه.
وقد عبر الحضور في هذا الحفل البهيج عن تقديرهم البالغ لشخص الُمكّرم 
الشاعر واألديب واإلعالمي والرحالة عبد الكريم الوزاني، وقدموا كلمات 
بالمناسبة تفيُض ُحبّاً واعتزازاً بوجوده وتقديراً لجهوده ووفاًء للقيم التي 
زرعها في نفوس الكثير من المحيطين به، وفي نفوس أجيال من الباحثين 

والمثقفين عبر ربوع المغرب وخارجه. 
الماجد  الَعلَم  العربي، هذا  للمثقف  نموذجاً  الوزاني  الكريم  يمثل عبد      
والجبل الشامخ وأمثاله من أسود المغرب، ورموزه، وإن تكريمه بمدينته 
األثيرة إلى قلبه، ليس من باب التكفير عن التقصير في حقه، بقدر ما هو 
تعبير عن التحدي، أو كما قال الدكتور عبد المالك الشامي: شعريُة التحدي. 
توثيقه في كتاب جماعي  الحفل، وتم  لهذا  اختياره  تم  الذي  العنوان  وهو 
يضم شهادات وكلمات وأشعار ثم دراسات في المنجز الشعري والفكري 

واإلعالمي للمحتفى به األستاذ عبد الكريم الوزاني.
لقد ضّم كتاب التكريم، جوانب من العطاء الفكري والشعري واإلعالمي 

لألستاذ موالي عبد الكريم الوزاني:
افتُتح الكتاب بتقديم بديع حمل عنوان: عبد الكريم الوزاني.. أيقونة المجالس 
للمركز  المؤّسس  الرئيس  العلوي،  بنصر  الدكتور عبد هللا  كتبه  األدبية. 
األكاديمي للثقافة والدراسات المغاربية والشرق أوسطية والخليجية – فاس.
حافلة  اإلبراهيمي. وهي سيرة  الوزاني  الكريم  عبد  معالم من سيرة  ثم 

بالمنجزات والمفاخر، تلتها لوحاُت أغلفة بعض كتاباته.
وقد جاء هذا الكتاب في قسمين، األول ضّم عبد الكريم الوزاني في آثار 
الدارسين، ثم شهادات، وأشعار، والقسم الثاني دراسات أكاديمية في المنجز 

الشعري والفكري واإلعالمي لعبد الكريم الوزاني. 
شارك في القسم األول نخبة من رواد الفكر واألدب ببالدنا والعالم العربي، 
ومنهم عميد الشعر المغربي الدكتور محمد السرغيني، كتب مقااًل بعنوان: 
األذواق ال تتناقش. أما العميد المفكر الدكتور عبد الرحمان طنكول فقد نّصاً 
أنيقاً بعنوان: من أفق اآلتي. وتحت عنوان “من الزاوية إلى العالم الجديد” 
كتب األستاذ الدكتور رشيد بناني نّصاً تتبع فيه حضور عبد الكريم الوزاني 

شاعراً يرحل عبر الفضاءات المختلفة.
   وبخصوص الشهادات: كتب أ.د. محمد العلمي شهادة بعنوان: “الشعر 
موزونا مقفى في القرن الحادي والعشرين” وأ.د. إبراهيم أقديم: “رمزية 

في وصف  محبة  “سطور  بناني:  رشيد  وأ.د.  والتقدير”،  االعتراف 
فقد  نبيلة حماني،  واألديبة  الشاعرة  أما رئيسة معهد صروح  صديق”، 
عنونة شهادتها بـ “المحبة الدافقة”، وكذلك األستاذة أمال برادة، اختارت 
لشهادتها عنوان: “محبة الحكمة والبالغة”، وكذلك الدكتورة َسمر سعد 
)من سوريا( وسمت شهادتها بـ “المحبة الصوفية العروبية”، واختُِتَمت 

ابنُت هذه الشهادات بنص يحمل عنوان: أبي..  كتبته  بك.  نفتخر  إننا 
األستاذة  الوزاني  الكريم  عبد  الشاعر 
وهيبة الوزاني، ونحُن جميعاً نفخُر به 

ونراها أباً روحياً نعتّز به.
أما األشعار التي أهداها نخبة من الشعراء 
إلى األستاذ الُمكّرم عبد الكريم الوزاني: 
فمنها قصيدة بعنوان النبع الكريم، أبدعها 
الشاعر والناقد المصري الدكتور جمال 
مرسي، وقصيدة الدر المكنون للشاعرة 
واألديبة نبيلة حماني، ثم قصيدة إيقاعات 
عربية للشاعر عبد اللطيف الراس، 
ِمْن  َمَواِكُب  ْشُطُرَها  أَ َو وقصيدة: 
َمَعاٍن، للشاعر األستاذ َمحمد طابخ، 
وقصيدة غيث فضلك عبير للشاعرة 
األستاذة حكيمة حضري، وأخيراً 
قصيدة: حضورك بهجة، للشاعرة 

الدكتورة سناء عبد الرحيم.
  وإذا كانت هذه الكلمات نابعٌة من 
قلوب المحبّين، حيث عيُن الرضا 
ومشاعر الحنين ومعاني الوفاء 

واالمتنان، فإن القسم الثاني من كتاب 
التكريم، يُمثّل حصاد النقد العلمي والدراسة األكاديمية في ُمنجز الكاتب 

والشاعر واإلعالمي عبد الكريم الوزاني.
ويضمن ثالثة جوانَب من عطاء هذا الرجل الِمعطاء، وهي الشعر والرحلة 

واإلعالم..
أوال: الشعر:

دراسة بعنوان: عبد الكريم الوزاني اإلبراهيمي أو شعرية التحدي، لألستاذ 
التشكالت  جمالية  بـ  موسومٌة  دراسٌة  ثم  الشامي،  المالك  عبد  الدكتور 
اإليقاعية في شعر عبد الكريم الوزاني أنجزها األستاذ محمد السعيدي، ثم 
دراسة بعنوان: عبد الكريم الوزاني في عالمه الشعري؛ اإلنسان والمكان: 
الحضور والتداعي، أعّدها األستاذ الدكتور عبد الباسط اجليلي، ودراسة 
الوزاني  الكريم  عبد  شعر  في  الِحـْكـِمـّي  القصيد  بيُت  بعنوان:  أخرى 
أنجزها األستاذ الناقد الدكتور عبد الكريم الرحيوي، ثم قراءة في ديوان 
عبد الكريم الوزاني “حرائر الكلمات” أعدها األستاذ الدكتور عبد اإلله 
قراءة في شعر عبد  الميتاشعر  تجربة  بعنوان:  نقدية  البريكي، ودراسة 
الكريم الوزاني اإلبراهيمي من خالل “حرائر الكلمات”، للناقد الدكتور 

محمد الدخيسي )وجدة(، أما الدكتور عبد العزيز فياللي فقد رّكز على 
المدحة النبوية من خالل شعر عبد الكريم الوزاني، وكتَب األستاذ محمد 
بلخيري عن شعر اإلخوانيات في ديوان حرائر الكلمات، وعنون األستاذ 
أمجد مجدوب رشيد دراسته ب فاس في شعرية الشاعر عبد الكريم الوزاني، 
ثم دراسة موسومة بـ خواطر وخوالـج حول الكتاب التكريمي “حرائر 
الكلمات -قصائد من زمن الشعر” لألستاذ َمحمد طابخ، أما الدكتور عبد 
النصي  التداخل  بعنوان:  دراسة  كتب  فقد  اإلسماعيلي  العلوي  العزيز 
الوزاني،  الكريم  قراءة في شعر عبد  الشعري  والتماسك 
على شعرية  علوي  مراني  الدكتور عمر  رّكز  حين  في 
المكان وتوهج الذات المبدعة في ديوان حرائر الكلمات، 

ثانيا: الرحلة
    وفيها دراسة قراءة في كتاب عبد الكريم الوزاني الموسوم 
بـ “من ذاكرة الرحلة” أنجزنها الدكتورة فاطمة بنحامي، وثم 
المستظرف  الحكي  والتناص  السرد  بداعة  بعنوان:  دراسة 
والوصف المستطرف في كتاب “من ذاكرة الرحلة”، أعدها 

الناقد الدكتور عبد الكريم الفرحي.
ثالثا: اإلعالم

   وألن مواهب عبد الكريم الوزاني كثيرة ومتشعبة، فقد رّكزت 
دراسة مطّولة على حضوره اإلعالمي والفكري من خالل تحليل 
االفتتاحيات وتتبع المقاالت التي كان يكتبها عبد الكريم الوزاني 

في مجلة الجواهر، وهي الدراسة التي تشّرفُت بإعدادها.
وال يسعني في األخير، إال أن أجدد عبارات التهنئة والتقدير والشكر 
الجزيل ألستاذنا موالي عبد الكريم الوزاني على قبوله ُجهَد الُمقل 
تواضعاً منه، فهو الذي ُعرف عنه التواضع والرحمة، ال يترّفع عن 
أحد وهو قريٌب من الجميع، يسأل عن أحوالهم ويسعى لمساعدتهم 

وال يرد طارقاً وال سائال في حاجة إن سأل عنها.
كان رجال صاحب رأي ونُصٍح بإخالٍص ودون مجاملة بصدق ودون 
مراوغة، يسعى إليه الكثير ممن يطلُب المشورة والرأي الحكيم، ُعِرف عنه 
االنضباط في العمل والدقة في األداء والثقافة الواسعة والمعرفة الشاملة، 

كأنه موسوعة متحركة.
يحمل  الثقافي  المغرب  مسيرة  في  البارزين  الرواد  أحَد  بحّقٍ  كان  لقد 
المغربي  المثقف  بها  يتمتع  التي  المغربي  لإلنسان  األصيلة  السمات 
عمره  ويطيل  يحفظه  أن  تعالى  نسأل هللا  وإنسانية،  وتقدير  رحمة  من 

ويبارك في أعماله.
إن لحظة تكريم عبد الكريم الوزاني اليوم ستبقى راسخة في الذاكرة الثقافية 
وختاماً  وُصنّاع حضارتها،  أبطالها  تنسى  ال  التي  العريقة  المدينة  لهذه 
نرجو من العلي القدير أن يديم على أستاذنا عبد الكريم الوزاني سوابغ 
تامة، وصحة  عافية  في  وأهله وعائلته  يحفظه  وأن  نعمه ومنن كرمه، 
كاملة وسعادة شاملة، آمين آمين أعيدها مرات، وجدير بالذكر أن مهندس 
هذا التكريم ومنسقه هو العالمة الدكتور عبد هللا بنصر العلوي، الذي دأب 
على سنة حميدة تتمثل في تكريم رموز الثقافة في المغرب والعالم العربي.

يعتقد عدد غير قليل من الخبراء ان الصين، في خالل 
اقتصاديا   المتحدة  الواليات  سنوات معدودة، ستسبق 
في  واألول  األقوى  اإلقتصاد  لتصبح  محلها  وتحل 
العالم، وأن جائحة كورونا التي أضرت كثيرا باإلقتصاد 
الصيني، لن يكون من نتائجها إال تأخير حصول ذلك 

بعض الوقت. 
منذ بضعة عقود من الزمن، كانت الصين دولة متخلفة 
وتعد من دول العالم الثالث، ولكن انفتاحها على العالم 
بعد غياب رئيسها األسطوري ماو، وتركيزها على النمو 
اإلقتصادي والتقدم التكنولوجي بعيدا عن اإلستثمارات 
الضخمة في التسلح، جعلها في مصاف الدول المتقدمة. 
وفي مجال توسعها في الخارج وكسب عالقات اقتصادية 
مع العديد من دول أفريقيا ودول العالم الثالث، ابتعدت 
الدول األخرى ولم  التدخل في شؤون  البعد عن  كل 
تحاول إطالقا فرض نظام سياسي أو اقتصادي معين 
على الدول التي كانت تمدها بالقروض وتستثمر فيها 
الصين  أعطى  ما  وهذا  التحتية،  البنى  مجاالت  في 

مصداقية عالية في كثير من الدول النامية.
الحكيمة، تمكنت الصين من  السياسة  من خالل هذه 
تحقيق  عبر  المعيشة  مستوى  في  هائل  تقدم  إحراز 
معدل نمو بلغ في بعض االحيان %11، كما سجلت 
تقدما تكنولوجيا ضخما مكنها من دخول السباق الى 
الفضاء، ومنافسة الواليات المتحدة وأوروبا في مجال 
اإلتصاالت وإنتاج الهواتف النقالة وكل المنتجات ذات 

التكنولوجيا المتطورة.
إن ابتعاد الصين عن تخصيص نسبة عالية من ميزانيتها 
للشؤون العسكرية ساعد في إسراع تطورها اإلقتصادي 
وانتشارها السلمي في مناطق كثيرة من العالم، خاصة 
بعد اإلعالن، في عام 2013، عن مشروعها الضخم 
المسمى “مبادرة الطريق والحزام” حيث تسعى من 
خالل هذه المبادرة الى ربط الصين بأوروبا برا مرورا 
بأميركا  الصين  ربط  وكذلك  الوسطى،  آسيا  بدول 

الالتينية عبر البحار.
ومع أن الصين تعلن باستمرار أن انفتاحها على العالم 
هو لمجرد تعزيز التبادل التجاري واإلقتصادي والثقافي، 
إال أن سلوكها يشي بخالف ذلك. فمنذ سنوات، بدأت 
بناء اسطول  أهمية متزايدة عبر  التسلح  تعير مسألة 
بحري ضخم للدفاع عما تعتبره مياهها اإلقليمية الخاصة 
في بحر الصين الجنوبي بينما هذه منطقة دولية تخص 
المنطقة  المتواجدة في هذه  الدول والجزر  عددا من 
المحملة  البواخر  من  هائل  سنويا عدد  يعبرها  التي 
تريليون   3 قيمتها حوالى  والبالغة  التجارية  بالمواد 

دوالر أميركي.
وبعد أن أنشأت الصين عالقات قوية مع عدد من الدول 
األفريقة، بدأت توجه اهتمامها نحو الشرق األوسط حيث 
زار الرئيس شي جينبينغ المملكة العربية السعودية منذ 
أشهر قليلة، كما أن ولي العهد السعودي االمير محمد 
بن سلمان كان زار الصين في أوائل عام 2019 حيث 
تم اإلتفاق على التعاون الثنائي في مجاالت اقتصادية 
وتنموية متعددة من ضمنها مبادرة الطريق والحزام 
الصينية ومشروع رؤيا 2030 السعودي. كذلك زار 
ابراهيم  اإليراني  الرئيس  قليلة  أسابيع  منذ  الصين 
رئيسي وقد أعلن في حينه أن سبب الزيارة هو تفعيل 
إتفاقية التعاون اإليرانية-الصينية الموقعة منذ عامين. 
ولكن التطور الهام الذي أعطى الصين زخما كبيرا 
في نفوذها في منطقة الشرق األوسط كان بدون شك 
رعايتها التفاق إعادة العالقات الدبلوماسية المقطوعة 
أن  وإيران. صحيح  السعودية  بين  منذ سبع سنوات 
مفاوضات أيرانية-سعودية كانت حصلت قبل ذلك في 
بغداد، ولكنها لم تصل الى النتيجة المرجوة بينما اإلتفاق 
الذي رعته الصين تم التوصل اليه بسرعة بفضل ثقة 
الفريقين بالصين وقناعتهما أنها تستطيع مراقبة تنفيذه 

والتدخل في حال حصول أية عراقيل أثناء التنفيذ.
إن مجرد اإلعالن عن هذا اإلتفاق في العاصمة الصينية 
بيجينغ أدخل الصين بقوة في المجال السياسي الشرق 
نعرضها  هامة  نتائج  له  سيكون  أنه  كما  أوسطي، 

باختصار فيما يلي:
- أوال بالنسبة الى الواليات المتحدة: إن العالقات غير 
الودية القائمة بين الرئيس بايدن وولي العهد بن سلمان 
منذ حملة بايدن اإلنتخابية وحتى بعد تسلمه الرئاسة 
شجعت المملكة على عدم البقاء تحت المظلة األميركية 
دون سواها وعلى تنويع عالقاتها الخارجية، ومن هنا 
جاء التقارب السعودي مع روسيا ومن ثم مع الصين. 
كذلك يبدو ان كال من السعودية وإيران عندها رغبة 
بتجاهل الواليات المتحدة وإعطاء الصين دورا أكبر 

في المنطقة.
يرى العديد من المراقبين أن هذا اإلتفاق يدل بوضوح 
في  المتحدة  الواليات  مصداقية  في  انخفاض  على 
المنطقة وعدم قدرتها على القيام بمبادرات عملية لحل 
أي من المشاكل إذ أنها تتحدث مثال عن حل الدولتين 
بالنسبة الى القضية الفلسطينية وهي لم تقم بأي عمل 
على األرض لتحقيق ذلك، كما انها لم تتمكن من لجم 
إسرائيل في هجمات المستوطنين اإلسرائيليين وتدميرهم 
لبلدة الحوارة، وقتل العديد من المواطنين الفلسطينيين، 

التصريحات  المواقف األميركية على  اقتصرت  وقد 
الكالمية التي لم تعرها الحكومة اإلسرائيلية أي اهتمام.

وبما أن جميع المواقف في السياسة الخارجية األميركية 
تنعكس بصورة مباشرة على الداخل، فال شك بان أخصام 
الرئيس بايدن في الحزب الجمهوري سيستغلون هذه 
والتهم   اللوم  أنواع  لتوجيه شتى  األميركية  الخسارة 
في  األميركي  التراجع  مسؤولية  ولتحميله  للرئيس 
متوقع،  كما هو  ترشحه،  أعلن  إذا  المنطقة، خاصة 
لدورة جديدة في اإلنتخابات الرئاسية التي ستحصل 

العام القادم.
تفرض  الذي  الوقت  إيران: في  الى  بالنسبة  ثانيا،   -
فيه الواليات المتحدة المزيد من العقوبات على إيران 
اقتصاديا  النووي وعزلها  الملف  في  عليها  للضغط 
العربي  المتحدة  الواليات  أن حليف  نرى  وسياسيا، 
األقوى يوافق على إعادة عالقاته مع ايران مع ما قد 

يرافق ذلك من تفلت من العقوبات.
- ثالثا، بالنسبة الى السعودية، أثبتت هذه الدولة امكانية 
تقرير مواقفها ومصالحها بمعزل عن الضغوط والرغبات 
األميركية، وهي من هذا المنطلق تنوع عالقاتها بما 
تراه يتناسب مع مصالحها، ومع أن إعادة العالقات 
الدبلوماسية مع إيران ليس من مصلحة الواليات المتحدة 
على اإلطالق، فقد وافقت المملكة على تنفيذ ذلك غير 
داللة واضحة  ذلك  األميركية، وفي  بالمصالح  آبهة 
على رغبة السعودية في المضي باتخاذ القرارات التي 

تناسبها وتفيدها باستقاللية تامة.
أيام  بعد  تقاربا سعوديا-صينيا  نرى  أن  أيضا  ملفت 
قليلة من توجيه الصين انتقادات قوية للواليات المتحدة 
وتلميح غير مسبوق بأن مواقف الواليات المتحدة في 

حال استمرارها قد تؤدي الى مواجهة مع الصين. 
- رابعا، بالنسبة الى الدول التي إليران امتدادات في 
األمر  ولبنان،  والعراق  اليمن وسوريا  مثل  داخلها 
هذه  مع  مستقبال  إيران  تعاطي  كيفية  على  يتوقف 
لها  التابعة  المجموعات  بدعم  ستستمر  وهل  الدول 
بالسالح والمال؟ لقد تم اإلتفاق على إعادة العالقات 
الدبلوماسية بين إيران والسعودية في مهلة شهرين من 
الزمن، وفي خالل هذه المهلة سيتم مراقبة ما ستفعله 
تنفذ سياستها داخل  التي  المجموعات  إيران مع هذه 

هذه الدول وفي المنطقة.
- خامسا، بالنسبة الى الصين: لقد حققت هذه الدولة 
انتصارا دبلوماسيا كبيرا عبر دخولها منطقة الشرق 
األوسط دخوال سياسيا بقوة ودون أية كلفة سياسية أو 
مادية أو عسكرية، وذلك على عكس الوجود األميركي 

اإلنتصار  أن هذا  المنطقة. والملفت  الروسي في  أو 
الرئيس شي جينبينغ  تسلم  يوم  الهام حصل  الصيني 
واليته الثالثة كرئيس للصين. كما أن هذا الدخول لن 
يكون مؤقتا ألن الصين أصبحت المرجع الصالح لتنفيذ 
اإلتفاق إذ في حال وجد أحد الطرفين أن الطرف اآلخر 
ال يقوم بتنفيذ ما يتوجب عليه، فإنه سيتوجه مباشرة الى 
الصين وليس الى الواليات المتحدة أو األمم المتحدة 
أو روسيا، ألن الصين هي راعية اإلتفاق وهي اآلن 

المرجع األول واألخير للتأكد من تنفيذ بنوده. 
الثقة  اإلتفاق سيعزز  أن هذا  أيضا  بالتوضيح  جدير 
في  أيضا  بل  األوسط  الشرق  في  فقط  ليس  بالصين 
الدول األخرى التي للصين تواجد فيها مثل دول أفريقيا 
حيث سعت الواليات المتحدة الى منافسة الصين عبر 
القمة األميركية-األفريقية التي عقدتها في واشنطن في 
منتصف شهر ديسمبر المنصرم، كما أن تقوية دور 
الصين ونفوذها السياسي مستقبال مع أكبر دولتين في 
الشرق األوسط سيعطي الصين زخما قويا في عالقاتها 
الدولية بصورة عامة وذلك على حساب الواليات المتحدة.

من هنا، ستجد الواليات المتحدة نفسها ملزمة في مضاعفة 
في  فقدتها  التي  المصداقية  بعض  جهودها الستعادة 
تعاطيها مع دول الشرق األوسط، كما أن عليها أن تعي 
أن العالم أصبح متعدد األقطاب، وأن الصين سيكون لها 
دور في الكثير من األمور الدولية وهي جاهزة لملء أي 
فراغ قد تتركه الواليات المتحدة. وال  شك أن تساؤالت 
كثيرة ترد الى الذهن منها هل أصبح العالم على عتبة 
وإيران  الصين وروسيا  قوامها  باردة جديدة  حرب 
وبعض الدول األخرى من جهة، والواليات المتحدة 
وأوروبا وبعض الدول المتحالفة معها من جهة ثانية؟ 
وكيف ستحاول الواليات المتحدة استرجاع الثقة التي 
فقدتها، وكيف ستتعامل مع السعودية بصورة خاصة 
بعد هذا التقارب السعودي مع الصين التي هي على 

خالف قوي مع الواليات المتحدة؟
أما السؤال األهم فهو هل ستحاول الصين قريبا، كونها 
إحدى الدول الموقعة على اإلتفاقية النووية اإليرانية، 
اإلتفاقية ووقف  الى هذه  للعودة  إيران  الضغط على 
تخصيب اليورانيوم، وبذلك تكسب ود الواليات المتحدة 
وفي الوقت نفسه المزيد من النفوذ السياسي في العالم؟
بضعة أشهر فقط تكفي لمعرفة اإلجابات عن هذه األسئلة.

لِـَم أنــا؟

الصين ودورها المتصاعد في الشرق الأوسط

عبد الكريم الوزاني: شعرية التحدي
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بشــير القــّزي
كاتب لبناني/ كندي

  منذ قرابِة أكثر من عقٍد مضى، قّررُت زيادَة قيمة المبلغ الذي 
تتقاضاه عائلتي في حال وفاتي من شركة التأمين، وذلك ان المبلغ 
بدا ضعيفاً  األساسية  التأمين  وثيقة  عليه ضمَن  ُمتّفقاً  كان  الذي 
بمعياراأليام المتقّدمة! طلََبْت مني الشركة إجراء بعِض الفحوصات 
الطبية تحت إشرافها، وهكذا كان! لدى صدور النتائج، فوجئُت بان 
الشركة أرسلت لى نتائج الفحوصات التي أُْجِريَت مرفقًة برسالة تقول 
فيها أنها ترفض رفع قيمة مبلغ التأمين ما لم أقم بإجراء فحوصات 

طبيّة إضافيّة تحت إشراف طبيب العائلة!
قمُت بزيارة الطبيب الذي أقصده منذ مدة لمتابعة اإلشراف على 
صحتي عند اللزوم وعرضُت عليه النتائج التي وصلتني مع رسالة 
الرفض! استغرَب ذاك الرفض في بادئ األمر ثّم قام بتحويلي على 
المعدة  البوليُة وطبيب  المسالك  عدٍد من األخّصائيين منهم طبيب 
والجهاز الهضمي وطبيب القلب… كما طلب مني إجراء فحوصات 

إضافية للدم.
بعد أن أخذت مواعيد مختلفة لدى األطباء قمُت بزيارة كّلٍ منهم 
القلب فاكتشَف  أّما لدى زيارتي لطبيب  المحددة.  التواريخ  حسب 
لدى الفحص بالسّماعة الطبّيّة أن لدّي صفرة على القلب مّما يعني 
ان لدّي مشكلة في الصّمام األبهر )الصّمام األورتي( مّما يتطلّب 
إجراء عمليّة جراحيّة لتغييره بصّمام اصطناعي. وقد يعود ذلك الى 
عامل وراثي! وطلَب مني ان أخفف من أي نشاط رياضي. طلب 
مني إجراء فحوصات إضافيّة للتأّكد، وكان منها اختبار اإلجهاد، 
والتصوير تحت االختبار النووي في حالة الركود أو تحت اإلجهاد، 
إاّل انه لم يظهر أي دليل على اإلصابة! أما لّما قمُت بتصوير الصدى 
تبيّن ضيُق المجرى الذي بات قريباً من الحّد األدنى المسموح به، 
قال الطبيب أن علّي إجراء عملية قلب مفتوح في غضون أقل من 

سنة! ُصعقُت بالخبر الذي لم أكن انتظره في ذاك العمر!
بعد ستّة أشهر قمُت بتصويٍر ثاٍن للصدى وتبيّن ان ضيق مجرى 
الصّمام قد نزل تحت المستوى المسموح به. وإذ كنت أعدُّ العدة 
للسفر لتمضية أعياد الميالد وراس السنة في ُدبي لدى ابنتي التي 
القيام  قبل  بالسفر  لي  السماح  الطبيب  هناك، رفَض  تعمل  كانت 
قبل  الموجب إجراؤها  بفحوصات إضافية، وهي ضرورية ومن 

القيام بالعملية لدى عودتي من السفر!
في يوم تلى فحوصات الدم التي تّم إجراؤها، تلّقيت اتصااًل من مكتب 
طبيب “األنكولوجي” أي المختص باألمراض الخبيثة! فوجئُت في 

بادئ األمر وبادرُت بأخِذ موعٍد معه على عجل! 
دخلُت في البدء إلى مكتب الطبيب المساعد، وكانت زوجتي ترافقني. 
أعلمني بأني مصاب بمرض “المايلوما المتعددة”، وهو أحُد أنواع 
التأّكد من  لدى  ص  ًيشخَّ الوجود، وهو  القليلة  السرطان  أمراض 
وجود زيادة ملحوظة في بروتينات الدم، مّما يؤّدي الحقاً الى تآكل 
في عظام الجسم… ثّم استطرد قائال، وكأنُه أراد أن يُطمئنني على 
بهذا  يُصابون  الذين  ان  ارتيابي:”ال تخْف!  طريقته، ويُخّفف من 

المرض يعيشون، بعد التشخيص، من ثالث الى سبع سنوات!”
بعدئٍذ دخلُت مكتب الطبيب المختص وشعوٌر يتملّكني: “لَِم أنا؟ هل 
من الممكن ان أُصاَب بمرضين خطيرين دفعة واحدة؟” تفّحصُت 
الشعر األشقر، أزرق  الطبيُب، كان يوازيني طواًل، خفيف  شكَل 
العينين، أبيض البشرة، شاحب الوجه ونحيل الجسم! همسُت في 

أذِن زوجتي: “أال يبدو هو أكثر مرضاً مني؟”
طمأنني الطبيب بأنه بإمكاني إجراء عمليّة القلب وما أن أُكِمَل فترة 
النقاهة، حتى يكون بإمكاني العودة الى عيادته لتلّقي العالج الالزم!
سافرُت برفقة زوجتي إلى ُدبي وُعدنا بعد األعياد، وكان تسجيل 
صوتي على رقم هاتف البيت ينتظرني لالتصال بالطبيب الجّراح!

لدى االجتماع بالطبيب تّم تحديد موعد العمليّة. وفي الليلة التي سبقت 
أفراُد عائلتي الصغيرة  للمستشفى وكان  إدخالي  تّم  العمليّة  موعد 
يرافقونني! في صباح اليوم التالي، وبعد إدخالي في عالم الغيبوبة 
استغرق  يكون  قد  العمليّة وذلك  إجراء  تّم  البنج،  تأثير  من تحت 

ساعات طوال!
ال بّد من الّذِكر انّي عشُت اياماً، بعد تلك العمليّة، ال أصّدق أنها مزيّفة 
على الرغم من نكراِن من كان حولي لوقوعها ! وكأنّي بارحُت 
مكان إقامتي وسافرُت الى أمكنة بعيدة… أمضيُت ثالثة أسابيع في 

المستشفى إلى ان انتقلُت الى البيت لتكملة المعافاة!
وإذ بدأُت باستعادة قواي ونشاطي بعد شهرين أو أكثر، انتابني وجٌع 
في ظهري، كان يزداُد ألُمُه يوماً بعد يوم، ولم تكن المسّكنات التي 
تّم وصفها لي قادرة على تخفيف األوجاع التي كانت تؤرُق نومي 

وتمنع عنّي راحتي!
بعد معاناٍة فاقت كّل احتمال، دخلُت مجدداً الى المستشفى حيث تبيّن 
أني مصاب بكسور في بضعِة خرزات من سلسلة الظهر. وتبيّن أيضاً 

ان ذلك يعود الى إصابتي بمرض “المايلوما المتعّددة”!
طوال فترة اقامتي في المستشفى كنت مستلقياً على ظهري، انظُر 
قبل! كنت  لم تصلها من  آفاقاً  الغرفة وأفكاري تجوب  الى سقف 
أتساءل:” هل نهايتي قد قرَب ميعادها؟” مع اني كنت على يقين من 
أن كثيرين يعيشون عشرات السنين وهم على فراش الموت، بينما 

يموت غيرهم بلحظات وهم في تمام الصحة والعافية!
كنت أنظر إلى العلى وأُسائُل ربّي: “انَت من أرسلَت بي الى هذه 
إنما لم  الدنيا، وقد زّودتني بُمهمة، وقد قمُت بإنجاز بعٍض منها، 
أتمكن من تكملة كّل ما أتيُت من أجلِه! إذا أردَت ان تُنهَي ايّامي، 
فهذا شأنَك وانت القادر القدير! إنما، لألسف، لن أتمّكن من إتماِم 

كّل ما طلبتُه مني!”
لم تتأّخر ابنتي بالمجيء من ُدبي كي تكون إلى جانبي أثناء تلك 
األوقات العصيبة! وإذ كانت قد تعّرفْت في تلك البالد على شاٍب من 
أصول هنديّة، اسمه “مانجو”،القى شهرة واسعة بمعالجته ألشخاص 
يمّرون بظروف صعبة، وذلك عن طريق التكلّم وإيّاهم ومحادثتهم، 
أرادت أن تجمعني به بواسطة مكالمة هاتفيّة. اتصلْت به وسلمتني 
الهاتف وخرجْت من الغرفة! تكلّمُت معه قرابة الساعة وقد سألني 
للمصاعب.  يتعّرف على طريقة معالجتي  الكثير من األسئلة كي 
بعد االنتهاء من المخابرة، تكلّم “مانجو” مع ابنتي قائاًل: “والدِك 

سيُشفى ال محالة، ولديه القدرة على مقاومة المرض!”
وإذ شفيُت من معاناتي، وإذ كان “مانجو” يُؤّدي وصلًة كوميديّة 
على أحد المسارح في ُدبي، وقع فجأة على المسرح جثّة هامدة، 

وكان في بداية الثالثينات من العمر!

Vendredi 17 mars 2023
الجمعة 17 مارس 2023

العالناتكم في الرسالة

أدب وثقافة

بقلم / مسعود معلوف
سفير متقاعد



Le premier ministre jette le blâme sur 
la haute direction de la Société d’assu-
rance automobile du Québec (SAAQ) 

pour une «grave lacune de planification» dans 
sa transformation numérique. Il défend son 
ministre Éric Caire, mais examinera le travail 
du PDG et de son conseil d’administration.
François Legault a le PDG de la SAAQ, Denis 
Marsolais, dans sa mire.  
«Il y a eu un problème de planification à la 
SAAQ et ce que je veux, dans les prochains 
jours et les prochaines semaines, c’est d’éva-
luer le travail d’administration de la SAAQ 
et du président de la SAAQ», a-t-il dit, souli-
gnant qu’il faudra ensuite «prendre les déci-
sions nécessaires.»
«On ne peut pas penser qu’on va fermer les bureaux 
pendant trois semaines et que, la journée qu’on va 
rouvrir, qu’il n’y aura pas d’impact. On aura beau 
avoir fait la meilleure campagne de promotion pour 
essayer de convaincre le plus de monde pour utili-
ser les services en ligne», a-t-il ajouté. «Il y a eu de 
toute évidence une grave lacune de planification à la 
SAAQ.»
Le premier ministre a défendu son ministre de la 
Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire. Ce der-
nier est critiqué de toute part depuis une semaine. 
M. Legault affirme maintenant que le responsable du 
numérique au gouvernement n’est qu’un «conseil-
ler» à la transformation numérique.  
«Ce que je comprends, c’est que Éric Caire a un rôle 
de conseil dans la transformation numérique, autant 
pour les ministères que les sociétés d’État», a men-
tionné M. Legault.  
Le ministre Caire a admis que sur le plan des «com-
munications», il y a eu des lacunes majeures. «J’en 
suis tout à fait conscient», a-t-il dit. Il refuse toute-
fois de prendre le blâme pour le fiasco de la SAAQ.
«Qu’on me dise [...] qu’on n’a pas pris nos respon-
sabilités, là, c’est le contraire de ce qui s’est passé 

[...] quand ce projet-là a commencé à déraper sur le 
déploiement, il y a des mesures qui ont été mises en 
place.
Les partis d’oppositions ont néanmoins tiré à boulets 
rouges sur le ministre Caire au Salon bleu, lui repro-
chant son laxisme.  
«Le lancement de la nouvelle plateforme de la SAAQ 
est un fiasco. Un projet qui était sur le radar du gou-
vernement depuis 2018, soit dit en passant, c’est la 
même année où le ministre actuel avait été nommé 
délégué à la Transformation numérique [...] Et, 
depuis, on voit l’ampleur de l’échec, de longues files 
d’attente», a pesté le chef  de l’opposition officielle, 
Marc Tanguay.
«Le ministre est responsable du numérique depuis 
cinq ans. Cinq ans, c’est long, on peut en faire, des 
choses, en cinq ans. Le nouveau pont Champlain, à 
Montréal, s’est construit en quatre ans. En cinq ans, 
on arrive à tenir deux olympiades, d’hiver et d’été. 
En cinq ans, on peut avoir trois enfants. Le ministre 
du Numérique n’est pas arrivé à permettre aux Qué-
bécois de renouveler leur permis de conduire sans 
avoir à faire une file interminable devant un centre 
d’achats?» a lancé la députée de Mont-Royal–Outre-
mont, Michelle Setlakwe.

Croulant sous un nombre record de plaintes 
contre les lignes aériennes, l’Office des 
transports du Canada (OTC) reçoit un coup 

de pouce de 75,9 millions $ sur trois ans du gou-
vernement fédéral pour accélérer le traitement des 
arriérés. 
L’argent, qui représente une hausse de plus de 70 % 
du budget de l’OTC, servira principalement à aug-
menter les ressources humaines et à «renforcer le 
fonctionnement du réseau national de transport».
Le nombre de plaintes actuellement dans les dos-
siers de l’OTC s’élève à 42 000, dont plus de 13 000 
ont été déposées entre le 1er décembre 2022 et le 
6 mars dernier, selon le ministre des Transports 
Omar Alghabra, de passage à l’Aéroport Pearson de 

Toronto, mardi.
Cette période recoupe le dernier temps des Fêtes, 
marqué par une tempête de neige dans les jours pré-
cédant Noël qui a fortement perturbé les voyages 
aériens au pays, causant des maux de tête à des 
dizaines de milliers de voyageurs.
Après la grogne populaire, des représentants des 
compagnies aériennes impliquées dans ce brouilla-
mini, nommément Air Canada, WestJet et Sunwing, 
ont témoigné en comité pour répondre à des ques-
tions d’élus fédéraux en comité.
Plus récemment, Ottawa a donné le feu vert à 
WestJet pour le rachat de Sunwing, qui avait été 
rabrouée de manière particulièrement véhémente 
par le ministre Alghabra.

C’est sous l’influence du super-
ministre Pierre Fitzgibbon que 
le caucus de la CAQ a rejeté en 

bloc une motion sur la liberté de presse, 
estiment les libéraux. Ils demandent au 
premier ministre de rappeler à ses dépu-
tés que tout le monde est égal devant les 
principes fondamentaux de la démocra-
tie. 
C’est sous l’influence du superministre 
Pierre Fiztgibbon que le caucus de la 
CAQ a rejeté en bloc une motion sur la 
liberté de presse, estiment les libéraux. 
Ils demandent au premier ministre de 
rappeler à ses députés que tout le monde 
est égal devant les principes fondamen-
taux de la démocratie.
«Tous les caquistes sont devenus des 
‘’Fitzgibboniens’’», a lâché le député 
libéral Monsef  Derraji, en point de 
presse au parlement mercredi matin.
La veille, les libéraux ont déposé une 
motion sur l’importance «pour tout 
membre de l’Assemblée nationale du 
Québec» de ne pas remettre en cause le 
principe de la liberté de presse. Le texte 
mentionnait aussi que les élus ne doivent 
pas s’en prendre personnellement à des 
journalistes.
Les députés de la CAQ ont tout simple-
ment refusé de se prononcer sur la ques-
tion. Selon le chef  intérimaire libéral 
Marc Tanguay, ils ont agi sous l’influence 

du superministre 
Pierre Fitzgibbon.
«Je suis convaincu 
que personne à la 
CAQ n’est d’accord, 
mais parce que c’est 
le ministre Fitz-
gibbon, la réponse 
de la CAQ a été de 
voter contre ça (...). 
Il a attiré non seu-
lement François 
Legault, mais tout 
le caucus», a-t-il 
déploré.
Cela est d’autant plus étonnant, a-t-il 
ajouté, qu’il se trouve plusieurs anciens 
journalistes dans les troupes caquistes.
Cette fin de semaine, notre Bureau parle-
mentaire publiait un portrait du ministre 
de l’Économie et de l’Énergie dans lequel 
plusieurs ministres et élus ont témoigné 
anonymement de son attitude et de ses 
relations avec les médias. De l’avis de cer-
tains, M. Fitzgibbon en mène très large.
Le superministre a réagi à ce portrait en 
attaquant à nouveau le travail du Jour-
nal, affirmant qu’il n’accorde aucune cré-
dibilité aux reportages dont les sources 
citées ont demandé l’anonymat. Il sou-
haite même qu’elles soient révélées.
Cela est inacceptable aux yeux du chef 
intérimaire du PLQ. «François Legault 

doit le rappeler à 
l’ordre, il doit dire que 
tout le monde est égal 
devant nos principes 
fondamentaux, notam-

ment la liberté de presse. Il ne peut pas 
laisser passer ça», a-t-il dit.
Pour le porte-parole de Québec soli-
daire, Gabriel Nadeau-Dubois, le refus 
de la CAQ d’appuyer la motion sur la 
liberté de presse envoie le message que 
François Legault est «prêt à tout pour 
protéger son bon chum de gars, Pierre 
Fitzgibbon».
«On peut être blâmé par la commissaire 
à l’éthique, on peut envoyer promener 
les journalistes, il n’y en a pas de consé-
quences quand on est un ami personnel 
de François Legault», a-t-il ironisé en 
point de presse à l’Assemblée nationale.
Le député péquiste Joël Arseneau trouve 
quant à lui «décevante» l’attitude du 
caucus caquiste dans ce dossier.
«Il y a quelque chose de troublant là 
encore que le gouvernement ne puisse 
pas reconnaître les fonctions de la presse 
(...). Ça en dit long sur sa façon de voir 
l’exercice du pouvoir et je trouve ça fran-
chement décevant», a-t-il dit, lui aussi au 
parlement. Le dimanche 12 mars 

2023, Nancy Ajram, 
la chanteuse pop 

libanaise de renommée 
mondiale, était de passage à 

Montréal après 
18 ans. En effet, juste après avoir chanté sa première 
chanson, Ajram a salué la foule et a exprimé à quel 
point le Canada lui a manqué. Vers 21 h 30, la chan-
teuse est apparue sur la scène de la salle Wilfrid-
Pelletier. Son élégance brillait sur scène. Peut-être 
que Montréal lui a beaucoup manqué, mais cela se 
voyait que ses fans étaient très heureux de la voir, 
comme s’ils et elles n’avaient pas vu une amie 
depuis si longtemps. Les cris forts, les applau-
dissements, les sifflements et les innombrables 
« Nous t’aimons, Nancy ! » l’ont prouvé. La 
setlist du spectacle était un bon et généreux 
mélange de ballades et de musique entraînante, 
donnant à la foule une chance de se reposer une 
fois de temps en temps. Lors de sa performance, 
Nancy Ajram acceptait de prendre des photos 
avec des fans qui se précipitaient sur scène dans 
l’espoir de prendre un selfie. Elle n’a jamais 
refusé une seule fois de poser pour eux, sans 
perdre le rythme de la musique. Ajram a inte-
ragi avec son public pendant chaque chanson, 
amenant chaque fan dans son monde. Parfois, 
elle faisait des blagues et leur exprimait son 
amour. Cela montrait sa douce personnalité et 
a permis au public de se connecter avec elle. 
Inutile de dire que les meilleures parties de son 
spectacle ont été lorsqu’elle a chanté ses tubes 
légendaires « Ya Tabtab Wa Dallaa », « Ma 
Tegi Hena », « Badna Nwalee El Jaw » et « Aala 
Shanak ». Cependant, le point culminant de la 
soirée était attendu : lorsqu’elle a chanté « Ah 
W Noss », le tube que tout le monde (qu’on 
soit du Moyen-Orient ou pas) connaît et qui est 
joué dans presque tous les mariages. Toute la 
foule a chanté à l’unisson comme si la chanson 
lui appartenanait. C’est pendant ces moments 
que nous apprécions le pouvoir de la musique : 
la manière dont elle rapproche les gens malgré 
leurs différences et la façon dont elle nous rend 
heureux et heureuses ou nous relie à un sou-
venir, à un événement ou à une émotion par-
ticulière. À un moment donné, Nancy Ajram 

elle-même a cessé de chanter afin d’admirer la foule 
qui hurlait les paroles à tue-tête. On sentait qu’elle 
était agréablement surprise et émue. Les chansons 
étaient accompagnées de lumières colorées et de 
quelques vidéos promotionnelles de la chanteuse. De 
plus, son groupe a effectué un travail formidable en 
apportant une touche moderne aux tubes. On peut 
dire sans hésiter que personne n’a été déçu à la fin 
du spectacle : même après 18 ans, ce n’est pas seule-
ment la musique de Nancy Ajram qui résonne chez 
les gens, mais Nancy elle-même, pas juste en tant que 
célébrité, mais aussi en tant qu’amie.

Le rapporteur spécial qui décidera ou pas de la 
tenue d’une enquête publique sur l’ingérence 
chinoise dans le système politique canadien 

devrait être nommé «dans les prochains jours ou 
semaines», a déclaré Justin Trudeau mardi.
«Il s’agit d’une question que nous avons toujours prise 
au sérieux et c’est pourquoi nous veillons à ce que les 
Canadiens continuent à avoir confiance en nommant 
un expert indépendant chargé d’examiner l’ensemble 
de la situation en matière de sécurité nationale et d’in-
gérence électorale de la part de Pékin et d’autres pays 
également», a déclaré M. Trudeau mardi.
L’ensemble des partis d’opposition réclament une 
enquête publique sur l’ingérence du Parti communiste 
chinois dans les affaires canadiennes depuis mainte-
nant plusieurs semaines. Ces partis ont même adopté 
une motion à cet effet lors d’un comité de la procédure.
Mais le chef  du NPD, Jagmeet Singh, est prêt à lais-
ser la chance au coureur et attendre de voir qui sera 
nommé par le gouvernement au poste et quelle sera sa déci-
sion pour la suite des choses.
À l’opposé, Yves-François Blanchet, chef  du Bloc québécois, 
a fait parvenir, mardi une lettre au premier ministre dans 
laquelle il affirme qu’«il n’appartient plus à un rapporteur spé-
cial de déterminer s’il y a lieu d’enquêter».
«La question aujourd’hui n’est pas de déterminer si, oui ou 
non, une commission d’enquête devrait être créée dans la 
foulée des révélations sur l’ingérence chinoise dans les deux 
dernières élections fédérales, mais bien quand elle sera créée 
et qui en sera le commissaire», écrit M. Blanchet.
«Pour nous, la réponse est sans équivoque, elle doit être mise 

sur pied le plus rapidement possible, surtout dans un contexte 
d’incertitude quant au moment d’une prochaine élection, et 
le commissaire se doit d’être choisi par la Chambre des com-
munes. Il en va de la confiance envers notre démocratie», 
poursuit-il.
De son côté, Pierre Poilievre a déclaré en marge d’un point de 
presse mardi que les tergiversations du premier ministre dans 
les dernières semaines ont créé «beaucoup de suspicion» dans 
la population.
«Qu’est-ce que Justin Trudeau a à cacher? Si nous voulons 
rétablir la confiance dans notre démocratie, nous devons 
répondre à ces questions et instaurer la transparence», a-t-il 
dit.

Ingérence chinoise : le rapporteur spécial nommé «dans les 
prochains jours», dit Trudeau

Tous les caquistes sont devenus «Fitzgibboniens», 
déplorent les libéraux

«Votre réflexion a évolué»: 
André Boisclair obtient sa 
libération conditionnelle

«Graves lacunes de planification» à la SAAQ:
 le premier ministre jette le blâme sur la haute direction

Review of Nancy Ajram’s Show in Montreal

Cafouillage des Fêtes: Ottawa accélère le traitement des 
plaintes contre les lignes aériennes
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Salah EL ACHKAR 

Décision,

J’essaye de comprendre ta vision
Afin de trouver une façon
Pour te consacrer mon amour
J’aime bien avoir raison

Tu caches encore un mystère
Tu continues aussi à te taire
Cela ne peut être pour longtemps
Car toute vérité est à découvert

Je sais que je ne suis pas le premier
Et je ne serai peut-être pas le dernier
Néanmoins je souhaite savoir
Si je suis un des deniers

Je te réserve un vrai amour
Je te conserve mes meilleurs jours
A quand te décideras-tu
Pour avoir tout ton amour?   

Le retard te fait tort
Tu continues à rêver et tu t’endors
Réveille-toi de ce cauchemar
Vois les choses en face c’est un trésor

Ne néglige pas tes beaux jours
Tu te lasseras de ce parcours 
Profite de ta jeunesse car il est temps
De graver dans ton cœur ton bel amour

Penses-y, réfléchis c’est une qualité
Tu verras que tes mensonges deviennent des vérités
Car le langage du cœur est solidaire
Avec l’amour, tu auras la vraie vanité  

Revenir à soi est une gloire
Ne perds pas cette belle victoire
De se résigner c’est la misère
Garde la tête haute pleine d’espoir 

Maria Magdeleina Lotfi 
Journalist, Translator

Moins d'un 
an après 
avoir 

été condamné à la 
prison pour agres-
sions sexuelles, 
l'ex-politicien 
déchu André 
Boisclair réussit à 
obtenir sa libéra-
tion sous diverses 
conditions. 
«La Commission 
estime qu'une libé-
ration à ce stade 
de votre peine, 
avec les suivis, 
les conditions et 
la surveillance, 
demeure à terme, 
une mesure adé-
quate pour assurer la protection du public, tout en favori-
sant une réinsertion sociale», peut-on lire dans une décision 
rendue récemment, après une audience tenue lundi.
Selon la Commission québécoise des libérations condition-
nelles, Boisclair aurait cheminé après avoir essuyé des refus 
en novembre pour obtenir sa libération.
«Votre réflexion a évolué», note-t-on dans le document de 
8 pages, où un estime que son «degré de dangerosité actuel 
est faible». 
L’ex-chef  du Parti Québécois purge depuis juillet 2022 
une peine de deux ans moins un jour pour deux dossiers 
d’agressions sexuelles qui ont eu lieu en 2014 et 2015 sur 
des hommes.



  استضافت مدينة طرابلس القديمة االثنين فعاليات االحتفاء باليوم 
الوطني للزي الليبي وسط كرنفال شعبي تجسدت جمالياته في الجمع 
بين الجمال واألناقة اللذين تقاسمهما الشيوخ واألطفال والنساء، في 

أجواء تعكس اعتزازهم بتراثهم وثقافتهم الغنية.
ويصادف يوم 13 مارس من كل عام االحتفال بالزي التقليدي الليبي، 
حيث يقوم المشاركون بإحياء فعاليات التظاهرة من خالل ارتدائهم 

لألزياء الليبية التقليدية.
وارتفع مزمار “التدريجة”، معلنا انطالق الحفل صحبة إيقاع الدفوف 

وأناشيد المديح النبوي في ميدان السيدة مريم.
وشهد بيت محمود باشا عروض الزي الليبي الخاصة بالمرأة الليبية 
والتي كانت ومازالت تقوم بارتدائه في األعراس والمناسبات األخرى، 
ووّزعت الحلويات الطرابلسية المعروفة مثل )الغريبة والمقروض 

والبقالوة(، باإلضافة إلى مشروب عصير اللوز.
أقيم مشهد لما يعرف في  السيدة مريم  وفي جانب آخر من ميدان 
األعراس بيوم الحنة، اليوم الذي تلبس فيه العروس الرداء الوردي 
“البودري” المخطط بالفضي وتلبس أيضا زيّاً آخر فضيا أو ذهبي 

اللون يسّمى البدلة الكبيرة.
وكان لألطفال حضورهم الخاص، وقدمت فرقة الفنون الخاصة بهم 
عروضا فنية غنائية وهم يرتدون الزي الليبي متحلقين في مجموعات 
للغناء، واستغل األهالي هذه األجواء اللتقاط صور ألطفالهم لتبقى لهم 
ذكرى سعيدة، كما انتشرت صور على مواقع التواصل االجتماعي 

لشباب يلبسون أزياء تشبه ما كان يلبسه أجدادهم وآباؤهم.
وتواصلت الفعاليات بوصالت غنائية من أداء بعض الفرق الموسيقية، 

إضافة إلى فن المألوف.
ويفخر الليبيون بزيهم التقليدي لما يحمله من قيمة فنية تجمع بين 
جمالية القماش والتطريز، وهو من الحرف التقليدية التي تحاول أن 

تصمد في وجه المتغيرات الحياتية الليبية.
وقال أحمد الجرنازي أحد الحاضرين في المناسبة “اليوم 13 مارس 
تحتفل طرابلس بالزي الوطني.. زي الهوية الطرابلسية والليبية التي 

تعكس األصالة والعراقة”.
حيث  القديمة  المدينة  فضاءات  داخل  السنة  هذه  “احتفلنا  وتابع 
للصغار  األشكال  المختلفة  التقليدية  األزياء  من  فسيفساء  تشّكلت 

والكبار والنساء”.

وأشاد بالزي الليبي قائال “نحن نفتخر 
تراثنا  نابع من  الليبي، وهو  بالزي 
القديم في كل المدن وبين كل القبائل”.
وال تكاد األزياء التقليدية تغيب عن 
الحفالت واألعياد والمناسبات العائلية 
والدينية، وهو كذلك لباس يومي في 
أنواعه البسيطة، غير أن حضور هذا 
الزي بدأ يغيب شيئاً فشيئاً من الحياة 
اليومية، وبقي حكرا على االحتفاالت 
واألعياد ما جعل صناعته تشهد كسادا 
المختصين  أعداد  وبدأت  تجاريا، 
اقتصادية،  تقل ألسباب  إنتاجه  في 
من  المجال  بهذا  المهتمين  بحسب 
حرفيين وأصحاب محالت بيع األزياء 

التقليدية الليبية.
الليبي،  بالزي  االحتفال  يوم  وفي 
والذي تحرص كل مدينة في البالد 
على االحتفال به، يحرص الرجال 
بسروالها  “البدعية”  ارتداء  على 
المميز، وهي أشبه بالصديري المطرز 

عند حوافه بخيوط بارزة داكنة اللون، كما يلتحفون بـ”الجرد” وهو 
الراحل  المجاهدين  يرتديه شيخ  وكان  العربية  العباءة  من  قريب 
عمر المختار، ويعرف في غرب البالد بـ”الحولي” من منطلق أن 

الشخص يلّفه حول جسمه.
يرتديه  للرأس  المناسبة وهي غطاء  وتحضر ”الشاشية” في هذه 
و»الطاقية«  »الكبوس«  أيضاً  عليها  ويطلق  والصبيان،  الرجال 
الذي  باللون األحمر  البالد، وتتميز  في  الجغرافية  المنطقة  حسب 

يميز المنطقة الشرقية واألسود في غرب ووسط ليبيا.
المناسبة، ونشر  األلمانية في طرابلس في هذه  السفارة  وشاركت 
الليبي  الزي  مرتديا  له  االثنين صورة  أونماخت  ميخائيل  السفير 
مؤكدا على  تنوع الحضارة الليبية، وكتب تغريدة على حسابه بموقع 
تويتر قال فيها “يتجسد التنوع الحضاري في ليبيا واالعتزاز بالهوية 
في الزي الليبي الذي يتميز بأشكاله وألوانه الفريدة، وهذا يدل على 

روعة تنوع الحضارة الليبية”.
وترتدي النساء في هذه المناسبة ما يُعرف باسم “الفراشية” وهي 
تماما  لتغطيه  المرأة  تُلّف حول جسد  الثياب  عبارة عن قطعة من 
باستثناء إحدى عينيها. وقالت نادية عيسي وهي من الحاضرين في 
المهرجان “بالنسبة إلى الفراشية هي من ضمن عاداتنا وتقاليدنا ومن 

الضروري إحياؤها بعد أن اندثرت”.
وتلبس الليبيات الحولي في هذه المناسبة، وهو عبارة عن قطعة قماش 
كبيرة تنسج من صوف الغنم، وغالباً ما يكون الحولي أبيض اللون 

وهو السائد، أما البني فنادر ويطلق عليه العباءة.
يعتبر  التقليدي ألنه  الزي  الحاضرات “نحافظ على  وقالت إحدى 

من الهوية الليبية ويجب علينا االنتماء إلى هذه البقعة الجغرافية”.
وعلى الرغم من أن معظم الليبيين يرتدون األزياء الحديثة هذه األيام 
فإن الكثيرين ال يزالون يرتدون األزياء التقليدية في حفالت الزفاف 

ومناسبات احتفالية أخرى.

س: ماذا عن نشأتك اإلجتماعية ومصادر تكوينك المعرفى وبمن تأثرت 
من الشعراء العرب ؟

ج: أنا من أسرة بدوية األصل ، ومن مواليد شمال الحجاز بالمملكة العربية 
السعودية ) ضواحي مدينة خيبر الشمالية (. لكن أهلي تركوا حياة البادية 
منذ مطلع السبعينيات الميالدية ، كغيرهم من األسر والقبائل السعودية 
األخرى التي تركت حياة البادية متوجهة للمدن والقرى المجاورة لديارها 
األصلية، حيث أصبحت حياة البادية غير مجدية بالنسبة إليهم ،لما فيها 
من عدم االستقرار وعدم توفر الخدمات الحكومية الكافية لحياتهم في 
ذلك الزمان، كالمدارس والمستشفيات ونحوها.ولذلك رأوا في حياة القرية 
والمدينة ما يلبي احتياجاتهم من أسس الحياة العصرية الحديثة ولوازمها. 
لم أعش كثيراً من حياة البادية مع والدي ووالدتي واخوتي وانما تركناها 
أني تركت  المجاورة. أي  المدن  مبكرا وتوجهنا لالستقرار في إحدى 
حياة البادية حين كان عمري ال يتجاوز سبع سنوات تقريًبا. وبعد أن 
حصلت على الثانوية العامة في أواخر عام ١٩٨٧ م توجهت للرياض 
وأكملت دراستي في ) البكالوريوس( بجامعة الملك سعود بالرياض حتى 
تخرجت منها حاصال على بكالوريوس العلوم/ تخصص جيولوجيا. وقد 
التحقت بعد تخرجي من الجامعة بالسلك العسكري وتم تعييني ضابطا 
الرياض ،حيث عملت في خدمة  بمدينة  العسكرية  القطاعات  أحد  في 
وطني ما يزيد عن ٢٥ سنة حتى تمت إحالتي على التقاعد برتبة عقيد 
وهلل الحمد. وأحمد هللا سبحانه على أن وفقني لخدمة وطني الغالي في 
هذا المجال بالشكل المشرف.هذا كله فيما يخص نشأتي األولى وجوانبها 
االجتماعية والعملية والعلمية . أما فيما يتعلق في الجانب الثقافي واألدبي 
في حياتي فأعتقد أنه يحتاج لوقت طويل وشرح مستفيض قد ال يتسع 
المجال لذكره هنا. لكن – عموما- أنا بدأت مشواري األول مع الشعر 
منذ ما يزيد على ٤٠ سنة ، أي منذ مطلع الثمانينيات الميالدية تقريبا. 
وكغيري من المثقفين واألدباء فقد كانت بدايتي مع القراءة واالطالع، 
وكنت حريصا جدا على شراء الكتب واقتنائها وقراءتها. ومن هنا بدأت 
دائرة اهتمامي بالمعرفة تتسع تدريجياً حتى كتبت الشعر ) النبطي( وهو 
الشعر الشعبي بلهجة سكان المنطقة، ثم توجهت فيما بعد لكتابة الشعر 
العربي الفصيح وكان عمري وقتها تحت سن الثامنة عشرة أو ما يقاربها. 
أما فيما يخص تأثري بالشعراء – كما ورد في السؤال- فأقول:ليس هناك 
شعراء معينون تأثرت بهم، فجميع من قرأت لهم من الشعراء ، وخاصة 
الكبار منهم تأثرت بشعرهم وأُعجبُت به، سواء كانوا شعراء قدامى أو 
كانوا من شعراء العصر الحديث! لكن ال أنسى هنا أن أذكر بأني نشأت 
في أسرة معظمهم شعراء، فوالدي -رحمه هللا تعالى – شاعر وله دواوين 
شعر منشورة ومطبوعة وهو من أشهر شعراء عصره، وكذلك كان 
بعض أعمامي وأفراد أسرتي من محبي الشعر وحفظته ، وهذا يعني 
أن المناخ األسري الذي كان يحيط بي هو مناخ شعري بطبيعته!كما ال 

أنسى أيضا أن أذكر أن والدي كان له اهتمام جيد بالكتب وال بأس به 
، حيث كانت لديه مكتبة صغيرة في منزلنا تحتوي على بعض الكتب 
التاريخية والدينية في غالبها.كل هذه األمور بالتأكيد أنها ساهمت في 

توجيهي الثقافي واألدبي والمعرفي منذ سنين حياتي المبكرة.
س: القارئ ألعمالك اإلبداعية يدرك منذ الوهلة األولى أن لديك إرتباطا 
وجدانيا مدهشا بالوطن بمفرداته الحياتية والمجتمعية ... فما هو السر 

وراء هذا اإلرتباط ؟ 
ج:  بالتأكيد أن للوطن في وجدان الشعراء أهمية كبيرة قد ال يوازيها 
الحرمين  لوطن يضم  ابن  أني  أمر طبيعي، خاصة  آخر. وهذا  شيء 
الشريفين ، أقدس بقعتين على األرض من فضل هللا تعالى.ودواويني 
برائحة  تعبق  الماضية  الثالثين سنة  لي خالل  التي صدرت  الشعرية 

الوطن وترابه وأهله.
س: ماذا عن عالقتك بالحركة النقدية وهل تشعر بأن إبداعاتك قد نالت 

اإلهتمام النقدى الذى يليق بها ؟ 
ج: ال أستطيع – حقيقة – أن أحكم على ما قدمته في المجال النقدي على 
أساس أنه “ نقد” بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة أو المصطلح. أنا فعال 

قدمُت “ قراءات أو مقاربات نقدية “ كثيرة جدا ، تم نشرها في 
كثير من الصحف والمجالت السعودية والعربية ، هي أقرب 
ما تكون “ قراءات تفسيرية ذاتية” أو انطباعية ،قد ال تتفق في 
بعض األحيان مع ) النقد المنهجي( أو ) األكاديمي( . وأعتقد 
أنها وجدت أصداء جيدة ومقبولة لدى عامة المتلقين أو القراء.
س: ماذا عن الجوائز والتكريمات فى مسيرتك اإلبداعية ؟
ج: حصلت على عدة جوائز في الشعر والرواية والقصة 
القصيرة ، لعل أهمها جائزة مكتبة الملك عبد العزيز العامة 
1999م عن روايتي  التي حصلت عليها سنة  بالرياض 
التاريخية المعنونة بـ” شَوال الرياض” وهي رواية أدبية 
العربية  المملكة  وتوحيد  تأسيس  عن  تتحدث  تاريخية 
السعودية على يد جاللة الملك الراحل / عبد العزيز بن 

عبد الرحمن آل سعود رحمه هللا تعالى.
س: القارئ إلنتاجك األدبى يدرك منذ الوهلة األولى مدى 
تأثرك الكبير بمسألة الرحلة وموضوع الترحال ويبدو 

جليا أنك قد زرت بلدانا كثيرة فهل كانت لهذه الرحالت أثر فى تجربتك 
الشعرية ؟ وماهى تجليات السفر فى إنتاجك األدبى ؟ 

ج:  نعم  أنا من محبي السفر والترحال داخل بلدي وخارجه! وهنا - 
بالمناسبة – يحضرني ما قاله اإلمام الشافعي رحمه هللا من شعر عن 
السفر ،حين قال: …وسافر فلألسفار خمس فوائِد” وقد عّدَد هذه الفوائد 

بأنها” تفريج هّم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد”.
أبرز  بلٍد على زيارة  أو  أثناء سفري ألي مكان  فإني حريص  ولذلك 

معالم هذا البلد أو ذاك، كاآلثار - مثاًل- والمتاحف واألماكن التاريخية، 
واألماكن السياحية الجميلة!

وقد ألّفت عدة كتب في مجال اكتشاف المواضع التاريخية والجغرافية 
الناتجة في معظمها عن رحالتي وتجوالي وزياراتي الميدانية لمثل هذه 
المواقع، كما هو مبين في كتابي “ مكان وتاريخ” وكتابي “ خيبر” 

وكتابي “ الجيولوجيا اإلنسانية” وغيرها.
س: فى ظل التفكك الذى يضرب الوطن العربى وحالة الوهن التى يعيشها 
العرب كيف ترى القاهرة وما هو إنطباعك عنها كحاضرة للثقافة ومنارة 

فة  على مدار األزمنة ؟ للمعر
ال  استطيع ج: وهللا 
الحديث عن 
مدينة عربية 
إسالمية عظيمة 
ة  هر لقا كا
 ، لة  بسهو
والحديث عنها 
ليس باألمر 

الهيّن ،فقد كانت 
والتزال وستبقى 
القاهرة منارة للعلم 
والعلماء ومنبعا للثقافة 
والفكر واإلبداع في 
كافة مجاالت الحياة ، 
وأنجبت من العلماء واألدباء 
والمفكرين  والمثقفين 

القلم واللسان عن ذكره، والمبدعين ما يعجز 
“ أُم الدنيا” كما يسميها قديماً وحديثاً. هي فعاًل  عاصمة 

كل من عرفها! وهذا ال يعني أننا نهضم حق البلدان األخرى ونصيبها 
الثقافي والمعرفي، حيث يوجد مبدعون  اإلبداع والتفوق والتميز  من 
ومتميزون في مجالهم من أبناء الوطن العربي ،لكن “ مصر” ال أحد 
يجادل في تصدر نسبة كبيرة من أبنائها للعلم والثقافة والمعرفة ، لدرجة 

أن بعضاً من أبنائها قد حصدوا 
دبية  وأ علمية  لمية  عا ئز  جوا
دولية  مناصب  تسنم  وبعضهم 
رفيعة المستوى ال يكاد ينافسهم 
فيها أحد من أبناء البالد العربية 
األخرى، مثل: نجيب محفوظ 
وأحمد زويل و بطرس غالي 

وفاروق الباز وغيرهم.
س:  ما رأيك فى األطر والروابط 
والتنظيمات التى تعنى  باألدب 

وبشؤون األدباء ؟ 
أرى  السؤال  هذا  ج: 
توجيهه للمسؤولين عن 
هذه “ التنظيمات” فهم 
أدرى مني في هذا األمر.

ورغم أني لم اكن في يوم من األيام أحد العاملين في 
مجال تنظيم الكتب والمعارض إال انه يمكنني اإلجابة على هذا السؤال 
بالشكل الذي اعتقد أنه يليق به، فأقول: إن تنظيم مثل هذه الفعاليات 
يختلف من بلد الى آخر، ويعتمد -أساساً- على شيئين أساسيين هما : 
التخطيط المسبق أواًل لمثل هذه الفعاليات وكيفية إدارتها ، ثم التنفيذ ثانًيا 
وما تتطلبه هاتان المرحلتان من جهد ومال! وأحياناً حسب ما يعرفه 
المختصون يكون نجاح أي عمل مبنياً على تحصيل الحد األدنى من 
النجاح وليس على تحقيق الحد األعلى منه! فالخطأ وارد ومحتمل في 
كل ما يقدمه االنسان وهو عرضة للنقصان ، لكن لكل مجتهد نصيب، 
وعلى المرء أن يقدم ما بوسعه أن يقدمه، والباقي عند هللا!وال بد هنا 
من استشعار المسؤولية! فهي في غاية األهمية لدى قيام االنسان بأي 

عمل يُكلَف به!
س: من وجهة نظر مثقف هل تعتقد أن عصر الكتاب الورقى - كوعاء 
الكتاب  قبضة  قد صار فى  المستقبل  إنتهى وأن  قد  للمعرفة –  ناقل 
اإللكترونى أم أنك الزلت تراهن على صمود الكتاب بشكله التقليدى 

أمام منتجات الحاسوب وأدوات وأنساق المالتيميديا الحديثة ؟ 
ج: ال ، لم ينتِه عصر الكتاب الورقي ، بل ال يزال موجوداً حتى اآلن، 
وله مكانته التي ال زال يحظى بها لدى عامة الناس ، فهو ) األصل ( 

أما االلكتروني فهو ) الصورة ( .أما على مدى 
المستقبل البعيد فمن المالحظ حالياً تراجع مد الكتاب الورقي أمام مد 
الكتاب اإللكتروني  بشكل واضح ، ومن المتوقع فيما لو استمرت العالقة 
بين الكتابين على هذا النحو مع مرور الزمن أن يتالشى الورقي في 

مقابل تسيد الكتاب اإللكتروني لذائقة قراء المستقبل.

حوار صريح مع الشاعر السعودي حمد الرشيدي
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العالناتكم في الرسالة

أدب وثقافة

حوار بقلم/  السعداوي الكافوري
صحفى وكاتب من مصر 

يعتبر الشاعر السعودى حمد الرشيدى واحدا من أهم األصوات الشعرية فى فضاءات المشهد  الشعرى العربى المعاصر حيث صدرت له مجموعة كبيرة من األعمال الشعرية التى تؤكد وبجالء على تفرد مشروعه الشعرى 
إعتمادا على موهبة كبيرة ولغة رصينة وبناء شعرى رصين محكم ومتماسك ورؤية تستلهم الماضى وتشتبك مع الواقع وتستشرف أفاق المستقبل ناهيك عن إهتماماته بالشأن الثقافى العام فى تجلياته األدبية والفنية 

..  جريدة الرسالة إلتقت به وكان لها معه هذا الحوار :

  قابلني واألشواق في عينيه سلم آه سلم وخد 
أيدي في ايديه وهمس لي قلي الحق عليه……

“مريم” تلك المرأة األربعينية التي كانت تتصفح 
التواصل االجتماعي حيث كانت شغوفة  مواقع 
بمعرفة كل شئ وتريد أن تنهل من العلم وتحصيل 

المعلومات في كل المجاالت.
في يوم كانت تتصفح موقع تويتر وفوجئت بشخص 
يسمى “عبادة” معجب بما تنشره وتجاذب معها 
الخامسة  الساعة  لقهوة  الحديث وحبهم  أطراف 
عصرا وأغاني الزمن الجميل وكل ما هو أصيل 
وتعرفا عبر  األثير من خالل تلك العالم الخفي 
الذي يعيشه كل إنسان بهواه ، من دون أن يرى 
بعضهما البعض أو حتى أن يروا صورهم الحقيقية 

أو تفاصيل مالمحهم 
وبعث عبادة برسالة لمريم للتعرف عليها ويطالبها 
أن ترد له الفولو) او المتابعة ( كما هو تابعها.. 

والن تويتر هذا يشعرك انه من المواقع الرقيقة، 
في نظري يشبه أوالد الذوات أو الناس اللي بتفطر 
توست ومربى وزبدة، عكس الفيسبوك تحس انه 
مخلط شعبي علي طبقة مثقفة على حرفين يعني 
الطبقات زي حي شبرا والسيدة  متنوع من كل 

زينب … وهكذا .
يوم ورا يوم أصبح تواصل مريم وعبادة شئ أساسي 
وتطور لالتصال عبر الماسنجر ولكن حديث فقط 
وكانت أحاديث مريم وعبادة عادية يتحدثون في 
أشياء كثيرة مثلما تتقابل مع صديقك  وتحكي معه 

في أي شئ المهم انك بتحكي .
وكانت مريم في أشد االحتياج ألذن تسمعها وقلب 
يحس بها وإنسان يشاركها يوميتها ورغم أن مريم 
كانت أرملة وهي شابة جميلة ولكنها كرست كل 
حياتها ألبنائها بكل حب وبكل رضا ولم تفكر في 

االرتباط بعد موت زوجها .
وفي يوم طلب عبادة أن يرى صورة مريم وهي 
أيضا كانت تريد أن ترى مالمحه فاتفقا أن يستبدل 
بصورهم  البروفايل  على  صورهم  منهم  كل 
الحقيقية  حتى يعرف كل منهم على األقل وجه 

اآلخر ويرى مالمحه .
وألنها وجدت مع “عبادة” صديق ال أكثر ،  ولكنها 
تعودت علي وجوده ،كلماته وصوته عبر األثير 
وتواصله معها ، وكان مسافراً إلى بلد عربي ، 
رغم بعد المسافات ووجود البحار والجبال إال أن 
لقائهما عبر الرسائل تخطي كل األميال والمسافات،  

حتى حدث ما كانت تخشاه ..
وحدثت “مريم “ نفسها ، ما هذا هل حقا أنا أحببته 

، وأصبح صوته وكلماته  إدمان ال استطيع أن 
أعيش بدونه كيف ؟ 

ولما هذا العذاب الذي أتيت به لقلبي ونفسي !! 
انه شئ محال أن يتحقق ويظل معي أو بجوارى 
هذا اإلنسان انه بعيد كل البعد ليس فقط بالمسافات 
ولكن بالطبيعة والعمر والظروف،  أنه يصغرني 

بأكثر من عشر سنوات .
 وأيضا أنا كرست ألبنائي كل حياتي ، كيف تسلل 
هذا اإلنسان واخترق حواجز قلبي وعقلي ولماذا 
اشترِي العذاب واتعلق  بشئ  حتما هو مفقود والبد 

من يوم وتحدث الفجوة والُفرقة.
تبتعد  أن  واختارت  كثيرا  نفسها  مريم  وعنفت 
األثير  به حتي عبر  تلتقي  أو  تتحدث  نهائيا وال 
أو الرسائل ، وأصبحت في حالة يرثى لها حيث 
كانت  تشبه المدمن الذي أراد العالج ويعاني  من 
سحب المخدر من دمه ، هي كانت تعاني من نزع 
حبه من قلبها وتحرق بيدها مشاعرها وإحساسها. 
وظلت فترة هكذا حتي تعودت على عدم وجوده 

في حياتها .
ومر عام وفي يوم كان شتائه خريفي سافرت إلى 
اإلسكندرية حيث كانت  تجلس علي الشط على 
مقعد خشبي   وأمامها اتساع الكون والبحر بال 
تتالطم  التي  األمواج  السماء مع  حدود وتالقي 
مع الصخور وتخلف ثوران يعبر عن ذكريات 

مؤلمة وحياة مؤرقة.
 وفجأة تسرى إلى مسامعها قيثارة الشرق وغنوة 
..  ودارت األيام ومرت األيام ما بين بعاد وفراق 
وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته 
و عذاب قلبي وحيرته وتلفتت ناحية الصوت وإذا 
بالمفاجأة المدوية أن تجد  “عبادة” أمامها دون 
أن ينطق كالهما نطقت أم كلثوم ودارت األيام..

آه سلم وخد  في عينيه وسلم  قابلني واألشواق   
ايدي في ايديه وهمس لي قلي الحق عليه .. نسيت 

ساعتها بعدنا ليه. 
الخيال  حقا  هل  ذاتها  تخاطب  قليال  وسرحت 
واألحالم من الممكن أن تتحول إلى واقع ويحدث 
ما ال نتوقعه.. ولكنه حدث وتبادال الحديث القليل 
الن كلمات “ودارت األيام” وصوت القيثارة عبر 
عن واقعهم أكثر من الواقع نفسه وكان أقوى من 

أي كلمات . 
وغادر كل منهما في طريق دون وداع لعل الصدف 

تكون أكرم من الواقع المرير .. 
وهذه كانت حكاية غنوة ودارت األيام وأترككم 

معها ومع ذكرياتها في حياتكم .

حكاية غنوة .. ودارت األيام 

 سناء سراج
كاتبة مصرية سليم خليل

كاتب لبناني/ كندي

صـــدق
 أو لا تصـــدق...

بين بريطانيا  بيكو عام ١٩١٦  ُعقدت معاهدة  سايكس-    
وفرنسا والحلفاء الذين وضعوا خرائط العالم الجديد بعد الحرب 
العالمية األولى وكان إليطاليا وروسيا حصص من اإلمبراطورية 
العثمانية ؛ ما  يهمنا اآلن  خريطة  سوريا ولبنان ، أي حصة 

فرنسا  في توزيع  سايكس بيكو :
كان  لبريطانيا العظمى نفوذ وسيطرة على  الحجاز- السعودية 
حيث كان الضابط البريطاني لورانس العرب الشهير يحضر 
لتسليم  حكم السعودية  بعد انهيار اإلمبراطورية  العثمانية إلى  
أسرة  الشريف حسين  حامي الحرمين الشريفين .  لكن األوضاع  
تغيرت  بعد سيطرة آل سعود على السعودية ورحيل لورانس 
واألسرة  الهاشمية  شماال إلى سوريا ونُصب الملك فيصل إبن 
الشريف حسين ملكا على العراق وسوريا بنفوذ بريطاني؛  بهذه 
التطورات كان على فرنسا أن  تواجه نفوذ بريطانيا والملك  

فيصل عند إرسال جيوشها لتحكم سوريا ولبنان .  
يروي المؤرخ الكاتب اللبناني - مخايل أبو عينين - هذه الحادثة  
في  كتابه  صراع الحزم والظلم  صفحة ٢٢٧ ؛ حول محاولة 
بريطانيا إبقاء سوريا ولبنان تحت سيطرتها بحكم الملك فيصل 

القادم من السعودية  : 

 -  جاء اإلنكليز  بجيوشهم  عام ١٩١٨  وعينوني رئيسا على 
خمسين جنديا  - هنديا-  وكلفوني التجول  في البقاع وزحلة 
ونثروا الليرات اإلنكليزية  بدون حساب ونالني منها نصيبي 
ثوبهم  وألبسوني   الناس  بين   ومركزي  وظيفتي  قدر  على 
العسكري لكنهم عجزوا عن إلباسي  مقاصدهم الخفية  نحو 
وطني لبنان ؛  فتنكرت لهم  وعفت وظيفيتي عندهم وأفهمت 
مواطني ذوي الحل والعقد في  لبنان ما عرفته  فزادوا حذرا 
وتحًوطا ، وأمري  مشهور  يوم  أخذت العريضة  من حاملها 
الدكتور يوسف جريصاتي والموقعة  من أهالي زحلة التي تطالب  
باإلنتداب اإلنكليزي إلى بيت خليل الهراوي والد الرئيس الياس 

الهراوي  وهناك وقعوا عليها بأختام تطالب 
لبنان لجنة أميركية  .  في حينه  زارت   الفرنسي  باإلنتداب 
)لجنة  كينج  وكرين(  الستطالع  الرأي  ونظمت  مظاهرة 

طلبت اإلنتداب الفرنسي .
يتابع أبو عينين :  نحن الموارنة  ال نقبل أن يحكمنا أقاربنا 
هندي  بجيش   الصحراء  من  اإلنكليز  جلبهم  الذين   العرب 
وركزوهم في الشام  وذروا عليهم  األصفر الرنان ويريدون 

منا أن نتبعهم ؛  ال يرضى أحد في  لبنان  بهذا. 

التطورات  كان على   - بهذه  
فرنسا أن  تدخل  إلى سوريا من لبنان  بالقوة العسكرية وواجهت 
القائد  قديمة واستشهد  الغير منظم وبأسلحة  السوري  الجيش 
يوسف العظمة في  معركة ميسلون قرب دمشق  وغادر الملك  
فيصل الذي لقب بالملك فيصل األول  عام  ١٩٢١ إلى  العراق .
من المفيد  الحديث عن  الملك فيصل األول  الذي حكم العراق 
لغاية عام ١٩٣٣ وتسلم الحكم إبنه فيصل الثاني عام ١٩٣٥وفي 
عهده تشكل حلف بغداد  البريطاني األميركي  لمكافحة اإلتحاد 
المتحدة )مصر  العربية  الجمهورية  نفوذ  السوفييتي  والحقا 
وسوريا(  التي كان لها مطامع في لبنان في عهد الرئيس كميل 
شمعون  ١٩٥٢-١٩٥٨ ؛ وكما أكد أحد المؤرخين ال أتذكر 
اسمه أن العراق  )حلف بغداد ( كان  قد جهز قوة عسكرية  
لَتنقل بحرا لمساعدة الرئيس كميل شمعون إلخماد الثورة في 
لبنان ؛ لكن تلك القوة العسكرية  بقيادة اللواء عبد الكريم قاسم 
انقلبت  وهي في بغداد على الحكم الملكي وَقتل الملك ورئيس 

وزرائه  نوري السعيد  يوم  ١٤
تموز ١٩٥٨ ونتيجة  تلك  المفاجأة  أنزلت  الواليات  المتحدة 

في بيروت جيشها  للتحكم  بالمستجدات  والمفاجآت   . 

لبنان عام ١٩٢٠  بين النفوذ البريطاني واالنتداب  الفرنسي

الليبيون يحتفلون بلباسهم التقليدي في طرابلس
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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



    أعلن قصر باكنجهام أنه سيتم تتويج تشارلز الثالث ملكا 
العظمى في 6 مايو 2023، حيث ستستمر  على بريطانيا 
االحتفاالت ثالثة أيام وستشمل حفال موسيقيا بمشاركة نجوم 

عالميين.
كما أعلن قصر باكنجهام أن المراسم ستقام خالل عطلة نهاية 

األسبوع من السبت 6 إلى االثنين 8 مايو 2023.
وحفل التتويج الملكي على وجه الخصوص، هو حدث يعود 
يتم داخل  المقرر أن  أكثر من ألف عام ومن  إلى  تاريخه 
كنيسة وستمنستر، حيث اختار تشارلز أكبر ملك ستم تتويجه 
على اإلطالق، احتفالية مخففة مع قائمة ضيوف تضم حوالي 

2000 شخص فقط.
وحجم الضيوف أصغر بكثير مقارنة بتتويج الملكة إليزابيث 
عام 1953، حيث احتشد أكثر من 7000 شخص في 

وستمنستر.
لتقارير وسائل اإلعالم، من  الحفل وفقا  تكلفة  تقترب  وقد 
150 مليون جنيه إسترليني في وقت تعاني فيه بريطانيا من 

أزمة اقتصادية.
التتويج، خضع الكرسي  وفي خضم االستعدادات لحفل 
الوسطى ألعمال  العصور  البلوط في  المصنوع من خشب 

ترميم متقنة، خاصة وأن عمره يزيد عن مئات السنين.
وبالنظر إلى أن هذا الكرسي جزء ال يتجزأ من حفل التتويج، 
لتنظيفه  تنفيذ أعمال ترميم  بحسب “ديلي ميل”، فقد تم 

ولصق الذهب الذي سقط منه بمرور الوقت.

الترميم، إن كرسي  المسؤولة عن  وقالت كريستا باللي، 
التتويج قد صنع بأمر من إدوارد األول الذى حكم من عام 
1272 إلى عام 1307، حيث يعد أقدم قطعة أثاث باقية منذ 

ذلك الحين وال تزال تستخدم للغرض ذاته.
على الرغم من التحديات التي واجهتها باليلي، أعربت عن 
سعادتها وفخرها بالعمل على هذا “النموذج الرائع للحرفية” 

من العصور الوسطى.

الكرسي في شكله األصلي في العصور الوسطى  وكان 
الطيور  الملون ومنحوتات  الذهب والزجاج  مغطى بورق 

واألوراق والحيوانات والقديسين والملوك.
 ”Stone of Scone“ التتويج ويتضمن تصميم كرسي 
 ،”Stone of Destiny“ باسم الشهير والمعروف أيضا 
وهو كتلة حجرية مستطيلة ذات أهمية تاريخية لالسكتلنديين، 

ومن المتوقع إعادة الحجر إلى إدنبره.

    تم اكتشاف أنقاض حمام روماني من القرن الثاني بعد 
لعائلة واحدة، تقع على بعد  لبناء منزل  أن تطلبت خطط 
الرون  ميلين شمال شرق« ينى«، وهي قرية بجانب نهر 

في جنوب فرنسا.
يُعتقد  للبحوث األثرية، كان  الفرنسي  الوطني  للمعهد   وفقًا 
في األصل أن اآلثار كانت ضريًحا أو مبنى دينيًا. ومع ذلك 
، بمجرد بدء الحفريات، أدرك علماء اآلثار أنهم عثروا على 
مجمع حمام متقن تم تغذيته من شالل قريب، جاء ذلك بحسب 

ما ذكر موقع ارت نيوز. 
 كان الحمام الذي يبلغ عمره 1800 عام يحتوي على حوض 
كبير كان يستخدم على األرجح كحوض سباحة وحديقة 
الخبراء أن هذه  تدفئة، يعتقد  وثالث غرف متصلة بنظام 
الحديثة أو غرف  البخار  الغرف قد تكون مشابهة لغرف 

الساونا ، ولكل منها درجة حرارة مختلفة.
تم الكشف عن مبنى آخر بأرضيات وجدران خرسانية 
ناعمة مزينة »بخلفية بيضاء عليها إطارات حمراء« وما 

يمكن أن يكون »لوحات 
سوداء مفصولة بخطوط 
حمراء مزينة بزخارف 
أن  حين  في  نباتية«، 
الغرفة ليس  الغرض من 
الفور يعتقد  واضًحا على 
أنه كان من  علماء اآلثار 
الممكن أن يكون غرفة 
لم  لكنهم  المالبس ،  تغيير 
يستبعدوا احتماالت وجود 
محالت لبيع الهدايا أو بقالة 

أو مكتبة في المبنى.
يقول إنراب أحد علماء 

القرن  قد ُهجر منذ  المباني  إن  بالتنقيب،  قاموا  الذين  اآلثار 
الرابع ومن المحتمل أن الحمام كان يقع بالقرب من ضريح 
أو معبد في المنطقة. يقول الخبراء إن الموقع قريب من نقطة 

عبور قديمة لنهر الرون كان من الممكن أن تكون مرتبطة بـ 
»Etanna«، وهي محطة على خريطة Peutinger ، وهي 
التي تُظهر نظام  الخريطة  المعروفة من  الوحيدة  النسخة 

الطرق النشط خالل العصور القديمة الرومانية.

  انطلقت مساء األحد مراسم عقد قران وزفاف األميرة 
إيمان، كريمة العاهل األردني الملك عبدهللا الثاني، على 

جميل ألكساندر ترميوتس.
إيمان فستان زفاف طويل  وارتدت األميرة 
ومزركش بينما كانت تحمل باقة ورد 
بيضاء فيما ارتدى زوجها بدلة رسمية 

سوداء.
وكان مراسم عقد القران والزفاف في »بيت 
العاهل األردني، بحضور  األردن«، قصر 
الملكة رانيا  الثاني وعقيلته  الملك عبد هللا 
العبدهللا، وكبار أفراد األسرة المالكة، وحشد 
من كبار المدعوين األردنيين والعرب 

واألجانب.
قناة »المملكة« األردنية الرسمية،  وبثت 
الرقمية، مراسم  عبر شاشاتها ومنصاتها 
الزفاف، والتي انطلقت في الساعة  حفل 

السادسة مساًء بالتوقيت المحلي.
وشهد قصر الحسينية في األردن، الثالثاء، 
إيمان، وصاحب مراسم  ليلة حناء األميرة 
ليلة الحناء األغاني الفلكلورية الوطنية ووفقًا 

للعادات األردنية التراثية.
وحضر الحفل عدد من األميرات األردنيات 
وخطيبة األمير الحسين بن عبدهللا ولي 
السعودية رجوة آل سيف، وسيدات  العهد، 

من المجتمع المحلي.
واشتمل الحفل على معزوفات وأغان 
تراثية وشعبية أردنية قدمتها فرقة نايا التي 
تعتبر أول فرقة نسائية في المملكة األردنية 

الهاشمية.
وخطف الحفل األضواء على منصات 
بالتهاني  التي عجت  التواصل االجتماعي 
الثاني وعقيلته  للعاهل األردني عبد هللا 
بالتقاليد  الملكة رانيا العبد هللا، مشيدين 

واألعراف األردنية في حفل الحناء.
إيمان من مواليد 1996، وهي  واألميرة 
للملك عبدهللا والملكة رانيا،  االبنة األولى 
والثانية في ترتيب األسرة المالكة بعد ولي 

الثاني. وهي خريجة  العهد األمير الحسين بن عبدهللا 
جامعة جورج تاون األمريكية.

وللملك عبدهللا والملكة رانيا ابنة ثانية هي األميرة سلمى، 
من مواليد عام 2000، وولدان هما األمير الحسين ولي 
العهد وهو من مواليد 1994 واألمير هاشم من مواليد 

.2005
وكان الديوان الملكي قد أعلن عن خطوبة إيمان في يوليو/

ألكساندر ترميوتس، وهو  الشاب  الماضي، على  تموز 
يوناني األصل مولود في كاراكاس عام 1994، ويعمل 
في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك األمريكية، 

حسبما ذكرت قناة المملكة باألردن وقتها.
وتناولت وكالة األنباء األردنية »بترا« وقتها إعالن 

الملك عبدهللا  التي حضرها  الخطوبة، 
العبدهللا،  الملكة رانيا  الثاني وعقيلته 

الثاني، وشقيقه  الحسين بن عبدهللا  العهد األمير  وولي 
األمير هاشم، واألميرة سلمى.

يذكر أن هذا العام سيشهد أيضا زفاف ولي العهد األردني 
تم  السعودية رجوة آل سيف، وقد  الحسين، على  األمير 

تحديد تاريخه في يونيو/ حزيران المقبل.

       

بقلم: أبو حجاج

 جمرد كلمة
من عجائب هذا الزمان :

-1 القبض على طالب كندي كاثوليكي قال أن الرجل والمرأة 
مختلفان!

-2 شقة مساحة 60 متر في العاصمة اإلدارية ثمنها 800 ألف 
جنيه!!

-3 مدهش صلح سعودي إيراني برعاية صينية وليست عربية 
أو إسالمية!!
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 آخر عمود

فريــد زمكحـل
شاعر مصري/ كندي

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

الغربيين  الكثير من االصدقاء  يقول     
بان محبة والتعلق بسوريا  يتعجبون  وهم 
الشام - كما نسميها بشكل عام -  او  البلد 
الغريب والزائر ومن يعيش  سهلة على 
فيها يحس بالمحبة ويحس انه في بلده حقا 

سواء على مستوى االفراد او البالد. 
وهذا الشيئ اليوم ينطبق - بشكل او باخر 
- على العديد من البلدان العربية - ومنها 

مصر واالردن والعراق ووو..
التي  الغربية  البلدان  وكذلك بعض من 
الغريب ومن اهمها او رأسها  تحتضن 
كندا والمانيا والدول االسكندنافية وتركيا 

ووو… 
ونتذكر ان هذا االحتضان يتم  باشكال 
مختلفة وان الشخصية المواطنية تختلف 
باظهار محبتها - او دفء المشاعر كما 
نسميه - على مستوى االفراد او القوانين 
البلد بالمواطنية. وان  التي تساويهم بابناء 
كان هناك   بعض العنصرية هنا او هناك 
احيانا ولكنها التقارن بالمحبة الكبيرة 

المتضمنة  بالمعاملة. 
المميز في سوريا - وذلك  وهذا الشي 
بالعودة على ذكر الشام الني اذكرها 
اليوم النها تمر واهلها بازمة  وأخصها 
خانقة تزيد على هموم الخروج من 
انها بلد طيب  حرب طاحنة- ينبع من 
بسكانها واهلها الذين كانوا ام واب الجميع 

الظروف االقتصادية الصعبة في  ورغم 
الماضي. 

البلد هي ارض روحها معطاءة  وسوريا 
ومحبة وعرف عنها كرم الضيافة  واغاثة 
للغريب  المحبة  المشاعر  الى  الملهوف 
العربية والعربي  البلدان  وللجار وابن 
بمفهومه الواسع واحس الجميع بهذا 

الوطن الصغير الكبير. 
وهذا الشي ليس حكر على سوريا فهناك 
بلدان عربية وغير عربية وغربية يحس 
الزائر والسائح والساكن والالجئ  فيها 
بالترحيب وبالمحبة كما ذكرت باالعلى 

ولكن بشكل مختلف. 
ومثال كان العديد يستغرب ان سوريا البلد 
البعيد وبحالته االقتصادية المتعبة عن 
الصومال مثال فيها الجئين من الصومال 
ونحن نتحدث منذ خمسين عاما وهي 
ليست بلد مجاور! وانها حملت الفلسطينيين 

والعراقيين وكان يقصدها المحتاج… 
وربما بعض البلدان لديها شخصية شعب 
تشبه هذه الشخصية السورية وربما 
فيها منطقتن  بما  العالم  البلدان حول  كل 
االعربية فيها شخصية شعب يحب الغريب 
- ولكن بنسب متفاوتة وباشكال مختلفة 
مثل الشام- ولكنها اليوم رسالة محبة لمن 
الملهوف واعانته  فتح باب داره الغاثة 

رغم تعبه هو نفسه .. الشام. 

وطني وطن الجميع 

من واقعــــنا
Canadian  Realities  

كنده الجيوش
كاتبة سورية / كندية

fzemokhol@gmail.com

  حضيرا لشهر رمضان الذي سيهّل قريبا، 
زيّن فلسطينيون جدران حارات البلدة القديمة 
الزاهية وكتبوا عليها بالخط  بغزة باأللوان 

العربي.
فعلى واجهة حائط يمثل مدخل أقدم الحارات 
علّق األهالي فانوسا كبيرا من الخطوط 
المرسومة ألطفال الحي الملّون، وعلى آخر 
علقوا أحباال طويلة تدلت منها أعالم فلسطين، 
وأنهوا على الجدار الثالث رسم خطوط شمس 
دائرية متوهجة ال تنطفئ مع حلول المساء، 
وكذا فعلوا مع بقية الجدران التي كانت بال لون.
ويكتمل ابتهاج الحي ليال بحبال الزينة المعلقة 
المتالصقة  الكهربائية والبنايات  بين األعمدة 
ونوافذ البيوت المطلة على الطريق، وهي أحد 
طقوس االبتهاج بقدوم شهر الصيام، والتي 
بدأت بمبادرات خاصة واستمرت بدعم من 

الحي  بلدية غزة وبتعاون ملحوظ بين سكان 
وأبنائه.

وبدأ المواطن الخمسيني محمد أحمد الصعيدي 
بتحويل جدران منزله والمنازل المجاورة إلى 
الحّي  الفرح، جاعال  ألوانا تبعث  لوحة تضم 

الذي يسكنه يُعرف بـ”الحارة الملونة”.
ويقول الصعيدي “بدأت في تلوين جدران 
لتشمل  ثم توسعت فكرتي  الخارج،  بيتي من 
بيتا بعد مبادرة شخصية مع مواطنين   50
بالمواد والتخطيط والتنفيذ،  آخرين شاركوا 

وباالستعانة بمؤسسات محلية”.
ولم تكتف الحارة برسم الجدران وطالئها بعيدا 
عن الرمادية الحزينة، بل تكفل كل بيت داخل 
الحارة بزرع أشتال الزهور والورد المناسب 
المختلفة، فحط  الطقس  الستمراره في أجواء 
فصل الربيع رحاله داخل أروقة الحي مبكرا.

  كشفت بعثة أثرية مصرية 
ألمانية مشتركة عن مزيد من 
الشمس في منطقة  بقايا معبد 

المطرية بشرق القاهرة.
جاء ذلك في أثناء استكمال 
الحفائر بمتحف المسلة المفتوح 
من الناحية الغربية والشمالية 
والجنوبية بمدينة أون المصرية 
قديماً، التي ُعرفت الحقاً باسم 

»هليوبوليس«.
وكانت أون مركزاً دينياً مهماً 
القديمة واشتُهرت  في مصر 
بوجود عدد كبير من األعمدة 
والمسالت الكبيرة وبها مقابر 
القديمة مثل  الدولة  إلى  تعود 
مقبرتي »بانحسي وخنسو 

عنخ«.
وقالت وزارة السياحة واآلثار 
في بيان، الخميس، إن البعثة 
المجلس  بين  المشتركة 
وجامعة  لآلثار  األعلى 
نجحت  األلمانية  اليبزج 
في الكشف عن تتابع من 
أرضيات من المالط األبيض 

ومبان من الطوب اللبن يرجع 
تاريخها إلى النصف الثاني من 

األلف األولى قبل الميالد.
البيان أن ما ُعثر  وأضاف 
عليه يدل على وجود استقرار 
في هذا الجزء من المعبد 
البطلمي  العصرين  خالل 

والروماني.
ونقل البيان عن مصطفى 
وزيري، األمين العام للمجلس 
األعلى لآلثار، قوله إن من 
المقرر استكمال البعثة ألعمال 

القادمة لدراسة  المواسم  الحفائر خالل 
إلى  الكشف عنه باإلضافة  تم  وتوثيق ما 
أعمال الحفائر في المنطقة المحيطة 

بالمتحف المفتوح بالمسلة.
من جانبه، صرح أيمن عشماوي، 
بالمجلس  رئيس قطاع اآلثار المصرية 
الجانب  البعثة من  األعلى لآلثار ورئيس 
المصري، بأن البعثة نجحت خالل موسم 
الكشف عن عدد من  الحالي في  حفائرها 
النواويس من حجر الكوارتزيت من عهد 
الملك حور محب من األسرة الثامنة عشر 

وأخرى للملك بسماتيك الثاني من األسرة 
السادسة والعشرين مصنوعة من حجر 
إلى أجزاء من تمثال  الجريواكة إضافة 
لم يتحدد صاحبه حتى اآلن لكن  ملكي 
مالمحه الفنية ترجح أن يكون من عصر 

الدولة الوسطى أو عصر االنتقال الثاني.
وكانت البعثة التي تعمل بمنطقة المطرية 
2012 قد نجحت خالل موسم  منذ عام 
الكشف عن أجزاء  الماضي في  الحفائر 
من بقايا المعبد إلى جانب عدد كبير 
التماثيل تعود لعصور مختلفة من  من 

الحضارة المصرية القديمة.

نيو هامبشاير  حضر أحد اآلباء في مدينة   
األمريكية، إلى اجتماع مجلس إدارة المدرسة 
مرتديا زي يوليوس قيصر، لالحتجاج على 

السياسة الجنسية في المدرسة.
وقال الرجل، واسمه مايكل غولييلمو، 
إنه  ثم  إنه يوليوس قيصر، ومن  للحاضرين 
امرأة، وسألهم هل يصدقون هذه السخافات.  

وشدد المحتج على ضرورة إقالة مدير 
المدرسة والمعلم الذي جاء مؤخرا إلى الفصل 

الدراسي بمالبس نسائية.
وقال: »يكمن واجب المعلم في العمل لصالح 
الحقيقة وليس األكاذيب،  األطفال. علموهم 
واسردوا عليهم الوقائع وليس الخياالت. 
قوموا بتعليمهم علم األحياء وليس األجندة 
االجتماعية. نحن ندفع الضرائب ونستحق 
ندفعه. والحديث  لقاء ما  تعليم أطفالنا  يتم  أن 
هنا ليس عن األجندة االجتماعية، سواء كانت 

يمينية أم يسارية«.

    Email: elressalanews@gmail.com    www. el-ressala.com   تابعـونا يوميا على     

األوراق وتـــغـــتـــال  ــي  ــات ــم ــل ك ــد  ــصــي ــت ت امــــــرأًة  ــا  يـ

ــواق ــ ــ ــِل األش ــ ــ ــي وك ــاتـ ــيـ ــي وحـ ــ ــروح ــ ــاِك ب ــ ــمـ ــ ُرحـ

ــر ســـيـــدتـــي خـــلـــفـــِك تــنــســاق ــ ــاع ــ ــر ش ــاعـ ــشـ ــمـ بـ

ســيــاق أي  فــــي  ــري  ــ ــم ــ ع يــــا  ــواِك  ــ ــهـ ــ يـ ــٍب  ــلـ ــقـ بـ

ــرَف بــعــشــقــي واعــتــبــره مــيــثــاق ــتـ ــاً اعـ ــب ــل َق ق ــدَّ ــ صـ

ــراق ــ ــو َيـــشـــتـــاُق لـــكـــل ف ــ ــه وهـ ــق ــش ــع اعــــتــــرَف ب

ــاق ــقـ ِشـ أي  ــن  ــ ع عـــمـــري  ــا  ــ ي دومـــــــاً  ــُث  ــحـ ــبـ ويـ

ــاق؟ ضـ أم  بــالــحــب  قــلــبــِك  ــَد  ــحـ ألـ ــل  هـ ــي  ــ ــؤال ــ وس

ــاق ــمـ ــِق األعـ ــمـ ــت مـــن زمـــــٍن عـ ــن ــك يـــا امـــــــرأًة س

ــرُش األحــــــداق ــ ــت ــ ــف ــ ــى الــــــــروِح وت ــلـ ُتـــهـــيـــمـــن عـ

ــاق ــ ــن كـــــِل وف ــ ــُث ع ــحـ ــبـ ــي شـــخـــٍص يـ ــ ــِدع ف ــ ــبـ ــ ُتـ

ــدوٍد بـــغـــيـــِر آفـــاق ــ ــح ــ ــه إلـــيـــِك ل ــات ــم ــل ــك ــى ب ــع ــس ي

وذاق فـــســـقـــاِك  الـــعـــشـــِق  أســـكـــره  ــي  ــل ــث م لـــرجـــٍل 

ــِل ســـيـــاق ــ ــ ــاِك بـــقـــلـــٍب يـــــهـــــواِك فــــي ك ــ ــ ــم ــ ــ ُرح

ــاق ــس ــن ــك ت ــِفـ ــلـ ــي خـ ــدتـ ــيـ ــر سـ ــ ــاع ــ ــِر ش ــاعـ ــشـ ــمـ بـ

ــي وكـــــِل األشـــــواق ــائـ ــيـ ــي وأشـ ــاتـ ــيـ بـــروحـــي وحـ

زفاف الأميرة إيمان.. 
ملك الأردن يحتفل بزواج كريمته

بريطانيا ترصد 150 مليون جنيه إسترليني لتتويج الملك تشارلز الثالث

ومانى  اكتشاف أنقاض حمام ر
به غرف للبخار عمره 1800 عام بفرنسا

الأحداق تفترُش 

رجل يظهر في مدرسة أمريكية بملابس 
يوليوس قيصر

غزة القديمة تستقبل رمضان 
بالألوان الزاهية

اكتشاف مزيد من بقايا معبد الشمس 
بالمطرية في مصر 


