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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

ســوريا ....
وفوضى السياسة الدولية!!

األخيرة  اآلونة  في  كثرت    
األمريكي  الرئيس  تغريدات 
موقع  على  ترامب  دونالد 
»تويتر«  المصغرة  التدوينات 
النظام السوري، وتهديداته  ضد 
المستمرة بضربه تحت إدعاءات 
ودعاوي كاذبة ومفبركة شكالً 
وموضوعاً، وتؤكد بأن النظام 
األول  الراعي  هو  األمريكي 
المعارضة  لجماعات  واألهم 
الراديكالية المتطرفة في المنطقة 

والعالم.
الحقيقة  بأن  اعتقد  كنت  وإن 
التي تطل علينا من وراء هذا 
الصراع لها أكثر من وجه وأكثر 
من هدف يخدم كل أطراف هذا 
الصراع بما فيهم النظام السوري 
اقل تقدير في  اللحظة على  حتى 
وتصريحات  متناقضة  مشاهد 
غريبة من هنا وهناك تتفق حول 
الهدف وتختلف حول المصالح، 
التباين  وهو ما يؤدي إلى هذا 
العجيب الغريب لتبادل األدوار 
دون المساس بموقع أي طرف 
أو  قريب  من  األطراف  من 
بنا ويقودنا  بعيد، وهو ما يؤدي 
الحقيقية من وراء هذا  لألسباب 

الصمت الدولي و العربي تجاه 
احداث  من  ويدور  يقع  ما  كل 
مؤسفة سواء في سوريا أو في 
العربية  البالد  غيرها من بعض 
مشين  تشابك  في  واألفريقية 
للدول  العليا  المصالح  يُغلّب 
الرحمة والعدل  لغة  الكبرى على 
كل  وأحقية  وحق  والمساواة 
شعوب األرض باألمن والسالم 

واالستقرار.
المافيات  نعم نحن نعيش عصر 
تتوانى  لن  التي  السياسية 
يهدد  ما  كل  من  التخلص  في 
مصالحها غير المشروعة سواء 
كانت أنظمة أو دول أو شعوب 
ال تمتلك من عناصر القوة ما 
يكفي لتدافع فيه عن نفسها وهو 
من  الدولي  الموقف  ر  يفّسِ ما 
كوريا الشمالية والموقف الدولي 
من الحرب السورية والقضية 
حالة  إطار  في  الفلسطينية 
الفوضى السائدة في السياسة 
الدولية والتي لن يأمن عواقبها 
إال األقوياء ومن يملك عناصر 

القوة..
لعلنا نفهم ونتعلم الدرس لننهض 

ونعود من جديد!

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3030, boul. Curé-Labelle Chomedey
entre Ste Elzear et la 440 côté Ouest

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

  ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” 
األمريكية، أن وزير الدفاع األمريكي 
جيمس ماتيس يسعى إلى إبطاء هجوم 
وشيك محتمل على سوريا، مما يعكس 
األمريكية  الدفاع  وزارة  مخاوف 
قصف  حملة  أن  من  )البنتاجون( 
أوسع  نزاع  إلى  تتحول  قد  سوريا 
نطاقا بين روسيا وإيران وبين الغرب.

ونقلت الصحيفة األمريكية في تقرير 
بثته على موقعها اإللكتروني اليوم 
البيت  في  مسئولين  عن  الجمعة 
إلى  سعى  ماتيس  إن  األبيض، 
الحصول على المزيد من األدلة حول 
دور الرئيس السوري بشار األسد 
في الهجوم الكيماوي الذي وقع في 
دوما بالغوطة الشرقية قرب دمشق 
األسبوع الماضي لكي يتأكد العالم 
من أن التحرك العسكري ضروري.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن ماتيس 
أثار علنا، أمس، التحذير عندما أبلغ 
مجلس  في  المسلحة  القوات  لجنة 
يجب  االنتقامي  الرد  بأن  النواب 
أن يكون متوازنا أمام خطر حرب 

أوسع، قائال “إننا نحاول وقف قتل 
أنه على  األشخاص األبرياء، غير 
المستوى االستراتيجي، كيف لنا أن 
نفعل ذلك دون خروج التصعيد عن 

السيطرة”.
وعقب ساعات من تحذير ماتيس في 
البيت األبيض من الضربات الجوية، 
أنهى كبار مستشاري الرئيس األمريكي 
ترامب اجتماعاتهم، الليلة الماضية، 

دون اتخاذ قرار بشأن الهجوم، وفقا 
لما صرحت به المتحدثة باسم البيت 

األبيض سارة ساندرز.
وبالرغم من الحذر، توقع اثنان من 
المسئولين في وزارة الدفاع أنه من 
الصعب التراجع عن الضربات الجوية 
العقابية، التي هدد بها الرئيس األمريكي 
ترامب، أمس األول )األربعاء( في 

تغريدة على موقع “تويتر”.

  أكدت صحيفة “اليوم” السعودية، اليوم الجمعة 
، أن هناك رهانا كبيرا في القمة العربية الـ29 التي 
ستقام بالمملكة بعد غد األحد في حضور 22 عضوا 
من الجامعة العربية، لتغدو قمة مواقف مسؤولة تجاه 

ما يحدث في المنطقة من تدخالت ايرانية.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان )القمة 
ومواجهة التوسع اإليراني( إن القمة العربية واضحة 
المواقف وتستهدف استرجاع الحق 
سافر  ايراني  تدخل  دون  العربي 
رهان  وثمة  المنطقة،  شؤون  في 
للوصول إلى غاية كبرى تؤسس 
المجاالت  كافة  في  عربي  تكامل 
تماما  بعيد  واالقتصادية  السياسية 

عن التدخالت االيرانية.
وأضافت أن النظام االيراني يواجه 
المزيد من األزمات الطاحنة الداخلية 
والخارجية، فهو متورط بتدخالته في 

الشؤون الداخلية لبعض دول المنطقة، ومتورط كذلك 
بالعقوبات الدولية الخانقة بسبب اصراره على امتالك 
أسلحة نووية ليهدد بها دول العالم ودول المنطقة، فالقمة 
سوف تركز على أنشطة النظام االيراني اإلرهابي 
على  والعمل  الجوار  دول  واستقرار  أمن  لزعزعة 

وقف تلك األنشطة وإفشالها.
الموقف  السيما  الدولية  المواقف  أن  إلى  وأشارت 
التخريبية  المواقف  حيال  تماما  واضحة  األمريكي 
وخطر  المنطقة  في  االيراني  النظام  يمارسها  التي 

امتالكه ألسلحة نووية.
واختتمت الصحيفة افتتاحيتها مؤكدة ضرورة الوصول 
إلى قرارات حازمة تحول دون التمدد اإليراني، وتحول 
دون تفشي اإلرهاب الذي يمارسه النظام اإليراني على 
نطاق واسع فيها، وقد مهد لذلك بتمويل الميليشيا الحوثية 
الصواريخ  يطلقون  زالوا  ما  فالحوثيون  باألسلحة، 
الباليستية ايرانية الصنع بين حين وآخر على أراضي 

المملكة مهددين بذلك أمنها واستقرارها وسيادتها.

year

Diner - Souper
Tout frais  Cuisine Santé

المذاق المتميز - الخدمة األفضل والسعر المناسب

أهال ومرحباً بكم 
2369 boul. Curé-Labelle, 
Laval, Qc. H7T 1R3

Afghan Cuisine

Livraison

www.riazkabab.com
450.688.1919

احلريري: اخلروج على الشرعية باب من أبواب جهنمماكرون يدعو لتعزيز احلوار مع روسيا بشأن سوريا

السفارة الروسية بربيطانيا: موسكو قلقة من قرار لندن اختاذ إجراء بسوريا

ممثل خامنئي: إيران قادرة على 
تدمري إسرائيل نيويورك تاميز : البنتاجون يدعو حلذر أكرب 

بشأن ضرب سوريا
صحيفة سعودية تطالب القمة العربية 
بقرارات حازمة لوقف التدخل اإليراني

إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس   قال مكتب 
إزاء تدهور  المخاوف  الجمعة على  إنه شدد يوم 
الوضع في سوريا خالل اتصال هاتفي مع نظيره 

الروسي فالديمير بوتين.
ودعا ماكرون لمزيد من الحوار مع موسكو.

وعبر ماكرون، الذي قال الخميس أن فرنسا لديها 
دليل على استخدام الحكومة السورية ألسلحة 
كيماوية في هجوم وقع مطلع األسبوع، عن أسفه 
)الفيتو( في  النقض  العميق الستخدام روسيا حق 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة لعرقلة مشروع 

قرار بشأن الهجوم.
وقال بيان من مكتب ماكرون ”دعا رئيس الجمهورية 
الحوار مع روسيا إلحالل  إلى استمرار وتعزيز 

السالم واالستقرار مجددا في سوريا“.

   اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري 
أن 13 نيسان 1975 هو “يوم أسود 
أضرم نار الفتنة بين اللبنانيين وشّرع 
الدولة”. وأضاف،  لسقوط  االبواب 
ليبقى عبرة  “نتذكره  عبر “تويتر”: 
لمن يجب ان يعتبر، ان الخروج على 
باب من  المشترك  والعيش  الشرعية 

ابواب جهنم”.
الثالثة  الذكرى  اليوم  أن  ويذكر 
واألربعون للحرب األهلية اللبنانية.

    قالت السفارة الروسية في بريطانيا يوم الجمعة إن موسكو 
في  إجراء  اتخاذ  الخميس  يوم  بريطانيين  قرار وزراء  قلقة من 
سوريا قائلة إن التقارير عن خطط شن هجوم عسكري هي بمثابة 

تحرك ”متهور“ من جانب لندن.

الذين زاروا  الروس  المسؤولين  إن  بيان  السفارة في  وقالت 
المتحدة  الواليات  تقول  الذي  الموقع  السورية، وهي  دوما  مدينة 
أثار  لم يعثروا على  إنه شهد هجوما بأسلحة كيماوية،  وحلفاؤها 

ألي مواد كيماوية.

    هدد علي شيرازي ممثل المرشد اإليراني األعلى علي خامنئي في فيلق القدس بأن 
إيران قادرة على تدمير إسرائيل لو أعطى اإلسرائيليون المبرر لطهران للقيام بذلك. 
وذلك بحسب صحيفة اإلكسبريس البريطانية نقال عن وكالة أنباء فارس اإليرانية.

وجاءت تصريحات شيرازي ردا على خطاب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو األخير الذي دعا فيه للقيام بعمل ضد إيران منتقدا االتفاق النووي بين طهران 

والقوى الغربية عام 2015.
الطرفين على خلفية  بين  التوتر  فيه  يأتي في وقت يتصاعد  التهديد  يذكر أن هذا 

األزمة السورية.

  قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف إن لدى موسكو »دليال 
دامغا« على أن الهجوم المزعوم باألسلحة الكيميائية في سوريا )مسرحية( 

أعدتها أجهزة استخباراتية أجنبية.
وقالت الواليات المتحدة وفرنسا إن لديهما دليال على وقوع الهجوم الكيميائي، 
وانهما تنظران، الى جانب بريطانيا، في القيام بعمل عسكري ضد سوريا.
وقد حذرت روسيا، حليف سوريا الرئيسي، الواليات المتحدة من أن تنفيذ 

ضربات جوية قد يقود إلى خطر حرب جديدة.
وفي غضون ذلك، توجهت مجموعة من مفتشين منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية إلى سوريا للتحقق بشأن الهجوم المزعوم في الغوطة الشرقية، 

ومن المتوقع انتشارهم في المنطقة يوم السبت.
وشدد الفروف في مؤتمر صحفي في موسكو الجمعة على القول: »لدينا 
دليل دامغ على أن ذلك كان مسرحية جديدة، شاركت في إخراجها أجهزة 

استخبارية لدولة معينة تقف اآلن في مقدمة الحملة المعادية لروسيا«.
وأعرب وزير الخارجية الروسي عن أمله أال تتكرر أحداث ليبيا والعراق 

في الصراع السوري.
موجات  إلى  يؤدي  قد  سوريا  في  الحسابات  في  خطأ  أصغر  وقال:«إن 

جديدة من المهاجرين كما أن اإلنذارات والتهديدات ال تخدم الحوار«.
قنوات  تستخدمان  المتحدة  والواليات  إن روسيا  قائال  وأضاف الفروف 

االتصال بينهما فيما يتعلق بسوريا.

وقد حذرت روسيا على لسان سفيرها لدى األمم المتحدة، 
فاسيلي نيبينزيا، الواليات المتحدة من تنفيذ ضربات جوية 
ردا على »الهجوم الكيميائي« في سوريا، ومما يمكن أن 

تؤدي إليه هذه الضربات من حرب بين الدولتين.
وقال نيبينزيا، إن »األولوية القصوى لدينا هي تفادي خطر 
الحرب«، متهما واشنطن بأنها تهدد السالم العالمي، وأن 

الموقف »بالغ الخطورة«.
وتشير تقارير إلى أن قوى الغرب تجهز لضربات جوية 
على سوريا، وهو ما ترفضه روسيا، الحليف األول للنظام 

السوري.
أي  استبعاد  يمكننا  ال  الحظ،  »لسوء  نيبينزيا:  وأضاف 
أثناء اإلجابة عن أسئلة  القائمة،« وذلك  من االحتماالت 
الصحفيين عقب اجتماع خاص في مجلس األمن. كما نوه 
العسكري  الوجود  بسبب  قائم  التصعيد«  أن »خطر  إلى 

الروسي في سوريا.
بينهم  من  روسيا،  في  المسؤولين  كبار  من  عدد  وحذر 

قائد الجيش، من أن الدفاعات الروسية سوف تُسقط الصواريخ األمريكية 
وتستهدف مواقع إطالقها حال تشكيلها خطر على القوات الروسية في سوريا.
كما طالب السفير الروسي لدى األمم المتحدة مجلس األمن باالجتماع مرة 

ثانية يوم الجمعة لمناقشة إمكانية قيام قوى الغرب بعمل عسكري في سوريا.
ومن الجانب األمريكي، قال البيت األبيض إن اإلدارة األمريكية مستمرة 
في تقييم ما لديها من معلومات استخباراتية، والتشاور مع حلفائها حول 

طريقة الرد.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

ال تطمح أن تكون أفضل من اآلخرين، أطمح أن 
تكون أفضل من نفسك سابقاً، فالعقول تصغر عندما 

تنشغل باآلخرين وتكبر عندما تنشغل بذاتها.

الفروف: منتلك الدليل الدامغ  على ضلوع أجهزة استخباراتية 
أجنبية وراء اخراج مسرحية اهلجوم الكيميائي يف سوريا

قال: شكسبير

حتليق مكثف لطائرات التحالف الدولي فوق 
التنف بسوريا

  كشفت مصادر ميدانية في سوريا، عن تحليق 
البالد،  الدولي في جنوب  التحالف  مكثف لطائرات 
السوري  النظام  وسط ترقب لضربة عسكرية ضد 
الذي حصد  الكيماوي في دوما  الهجوم  على خلفية 

عشرات القتلى، السبت الماضي.
وقالت المصادر إن الطائرات حلقت »على ارتفاع 
منخفض قرب الحدود السورية العراقية« فوق منطقة 
التنف، حيث تقع قاعدة عسكرية للتحالف في إطار 
التي  تنظيم داعش اإلرهابي  العسكرية ضد  جهوده 

انطلقت قبل سنوات.
الواليات  الطائرات يتزامن مع استمرار  وتحليق 
القيام بتحرك  المتحدة ودول غربية أخرى دراسة 
عسكري بشأن الهجوم الكيماوي في دوما، وبعد فشل 

مجلس األمن في تبني مشاريع قرار بشأن كيماوي النظام السوري.
وتوعدت دول غربية بـ«رد قوي«، وتحدثت واشنطن عن قرار 
مهم في »وقت قصير جداً«، فيما أكدت فرنسا أنها سترد في حال 
تخطت دمشق »الخط األحمر«، ليرجح فشل تبني القرارات خيار 

الرد العسكري على النظام السوري.
الرئيس األميركي، دونالد ترامب،  قال إن  البيت األبيض  وكان 
الذي كان من المقرر أن يسافر إلى بيرو يوم الجمعة، ألغى جولة 
في أميركا الالتينية للتركيز على الرد على الهجوم الكيماوي، بعد 
أن كان قد حمل بشار األسد وحليفيه الروسي واإليراني المسؤولية.
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بقلم: 
رفاه السعد

  ونحن على ابواب االنتخابات بدأت هيئة 
اجتثاث من  قرار  والعدالة تطبق  المساءلة 

كانوا ينتمون إلى حزب البعث 
الواقفة في  كالشوكة  الحزب  فقد اصبح هذا 
بلعوم االحزاب والكتل السياسية ولم تستطع 
ان تتخلص من ظله..وال تتمكن من التحرك 
تحقيق كل مطالب  تم  اجتثاثه وكأنه  دون 
الشعب العراقي ولم يبقى اال »االجتثاث«..

وانه الواجب االخير!!! 
 فقد تم منع مئات الشخصيات واغلبها سنية 
من خوض االنتخابات البرلمانية بتبرير أنهم 
كانوا ينتمون الى البعث أو مرتبطين بنظام 

صدام حسين السابق أومدافعين عنه.
العراقية قرارا بحجز  السلطات  ثم اصدرت 
المنقولة  المنقولة وغير  ومصادرة األموال 
لرئيس النظام السابق صدام حسين وأكثر من 
أربعة آالف من أقاربه وأركان ومسؤولي نظامه.

وقالت هيئة المساءلة والعدالة إن القرار تضمن 
مصادرة األموال المنقولة وغير المنقولة لصدام 
وأوالده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية.

وشمل قرار المصادرة أيضا 52 قياديا بارزا 
في النظام السابق بينهم عبد حمود السكرتير 
ابن  المجيد  الشخصي لصدام، وعلي حسن 
ياسين رمضان  الرئيس طه  عمه، ونائب 

ووزير الخارجية المتوفى طارق عزيز.
نجل  التصريحات ظهر زياد  اثر هذه  على 
وزير الخارية االسبق طارق عزيز يطلب من 
النظر في قضية مصادرة اموالهم  الحكومة 

فهم ال يملكون اال منزال واحدا 
ومن بين المشمولين بقرار الحجز قائد شرطة 
أحمد صداك بطاح  العميد  السابق  األنبار 
تنظيم  قتل خالل معارك ضد  الذي  الدليمي 
داعش قبل ثالثة سنوات، لكونه ضابطا سابقا 
في »فدائيي صدام« ..وخرج اهالي االنبار 
في تظاهرات كبرى ضد الحكم بحقه مطالبين 
فقد  والعودة عنه..  بالقرار  بالنظر  الحكومة 
فهل  وايتام  ارملة  الضابط وراءه  ترك هذا 
سيصادر منزلهم منهم الن والدهم قاتل داعش 
أم النه كان ضابطا في النظام السابق...وزارة 
الداخلية اتخذت موقفا مشابها لموقف اهالي 
االنبار ورفضت القرار بحق الدليمي مشيرة 
بحياتهم  الذين ضحوا  االبطال  احد  انه  الى 

من اجل وطنهم..
وكالعادة ال يمكن أن يصدر قانون في العراق 
من دون مفارقة ما ..فقد نص القانون على 
أنه في حالة تنفيذ أحكام المصادرة قبل نفاذ 
هذا القانون، أو تمليكه بموجب قانون فيقتصر 
بالنسبة  النقدي  التعويض  االعتراض على 
فقد عد  للدولة  بالنسبة  أما  للمالك األصلي، 
القانون كافة التصرفات على العقارات التي 
تمت مصادرتها وفق القرار 76 والتي ألحقت 
الحال  نافذة وتعاد  فاحشا غير  بالدولة غبنا 
القانون  التصرفات! أي أن  تلك  إلى ما قبل 
يلغي أي تصرف بالعقارات المصادرة ولكنه 
ال يعيدها إلى أصحابها! وهذه المواد تكرس 
لدى  منهجية »التمييز« ألسباب سياسية 

المشرع العراقي..
يعيشه  الذي  التخبط  الحديث عن  يأتي  وهنا 
العراق حاليا في اطار الحديث عن »المصالحة 
الوطنية« فلم يلمس المراقب لالحداث سواء 
افعال انتقامية تأجج الحقد والكراهية والطائفية 
ترتفع االصوات  بدأت  ..لذلك  المصالحة  ال 
المكون  الُسنة هم  إن  مرة اخرى وتقول 
وانهم على  القرارت  الُمستهدف من جميع 

ابواب التهميش من جديد..

اجتثاث ام مصاحلة 
وطنية؟؟

مصر تنفي تصرحيات عن سد 
النهضة.. وتدعو الجتماع

اعرتاض صاروخ باليسيت أطلقه احلوثيون فوق جازان

هجوم دام خالل تشييع مقاتلني من احلشد 
الشعيب بالعراق

اإلستشاري للطباعة والدعاية والتسويق  
يسعده ان يضع خبرته الطويلة في خدمتكم في اجملاالت اآلتية :

تصميم وطباعة كروتك الشخصية أو التجارية بأفضل اخلامات وارخص األسعار 
تصميم طباعة جميع إحتياجاتك الضرورية من فواتير وخطابات وأظرف وخالفه 

تصميم وطباعة كافة منشوراتك الدعائية من واحد لون إلى أربعة ألوان 
مع جاهزيتنا التامة للطباعة احلريرية )البصمة( بالذهبي أو الفضي أو أي لون تختاره 

على كافة هداياك اإلعالنية أو مقتنياتك الشخصية 
جمع وطباعة الكتب األدبية والسياسية والثقافية واإلجتماعية 

تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية ، تصميم وطباعة وإخراج الفصول الداخلية للكتب 
للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

 نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد 
أبوزيد، صحة ما تداولته وسائل إعالم بشأن تصريحات 
لمسؤولين سوداني وأثيوبي، تحمل القاهرة مسؤولية فشل 

جولة المفاوضات األخيرة بشأن سد النهضة.
وجاء النفي المصري ردا على ما تداولته بعض وسائل 
اإلعالم بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية 
األثيوبية ووزير خارجية السودان، بتحميل مصر مسؤولية 

فشل جولة المفاوضات في الخرطوم.
وكشف أبو زيد، في بيان، أن وزير الخارجية المصري 
سامح شكري، وجه خطابا، األربعاء، إلى نظيريه السوداني 
واألثيوبي للدعوة إلى اجتماع ثان على المستوى التساعي 

في القاهرة الستكمال المناقشات.
وأكد البيان »أن هذا يعتبر أكبر دليل على حرص مصر 
الفني  المسار  استئناف  اتفاق يضمن  إلى  التوصل  على 

يمكن لمصر  المطلوبة، وأنه ال  الدراسات  واستكمال 
أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى هذا التوافق مثلما تم 

تداوله إعالميا«.
االجتماع  إلى »أن مصر شاركت في  أبو زيد  وأشار 
إيجابية ورغبة جادة في  بروح  الخرطوم  في  التساعي 
التوصل إلى اتفاق ينفذ التوجيهات الصادرة عن قيادات 
الدول الثالث بضرورة التوصل إلى حلول تضمن كسر 
الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة«.

كافة  المصرية في  للمواقف  أن »أي مراقب  وأضاف 
الموضوع،  بهذا  الخاصة  والسياسية  الفنية  االجتماعات 
ال يمكن أن تخطئ عينه إدراك المرونة واإليجابية التي 
تتعامل بها مصر في تلك المفاوضات بهدف التوصل إلى 

التوافق الذي يحقق مصالح الدول الثالث«.

تخليًدا للحياة

موقعها المتميز على مقابر
Notre-Dame-des-Neiges

األولى واألهم في البالد، تتيح لكم تخليد 
الحياة بصفة انفرادية .

CÔTE-DES-NEIGES مركز دفن الموتى
عبارة عن :

2 كنيسة ،  9 صاالت،   5 صاالت لالستقبال
جراح داخلي يسع 200 سيارة

سهولة الوصول بواسطة وسائل النقل العام

 Côte-des-Neiges الخدمات المقدمة من قبل مركز دفن الموتى
في متناول الجميع وتناسب كل ميزانية.

تخليًدا للحياة
Khaled A. Baki

موقــع
متميـز

السعودي  الجوي  الدفاع  الخميس، قوات    اعترضت، 
صاروخاً باليستياً فوق جازان أطلقته ميليشيا الحوثي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات  تحالف دعم الشرعية 
في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه وفي تمام الساعة 
الثامنة وعشرون دقيقة من مساء يوم الخميس، رصدت قوات 
الدفاع الجوي للتحالف إطالق صاروخ باليستي من قبل 
الميليشيا الحوثية المدعومة من  إيران من داخل األراضي 
اليمنية )محافظة صعدة( باتجاه أراضي السعودية. وفق ما 

أوردت وكالة األنباء السعودية )واس(.
وذكر العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جيزان 
وأطلق بطريقة ُمتعمدة الستهداف المناطق المدنية واآلهلة 
بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي 
من اعتراضه، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ 
أو  السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر  على أحد األحياء 

إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان.
وأضاف المالكي أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا 
يثبت استمرار تورط دعم  إيران  المدعومة من  الحوثية 
النظام اإليراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية 
في تحٍد واضح وصريح لخرق القرار األممي )2216( 

بهدف   )2231( والقرار 
العربية  المملكة  تهديد أمن 
األمن  وتهديد  السعودية 
وأن  والدولي،  اإلقليمي 
البالستية  اطالق الصواريخ 
باتجاه المدن والقرى اآلهلة 
للقانون  بالسكان يعد مخالفاً 

الدولي اإلنساني.
ويوم األربعاء، اعترضت 
 3 الجوي  الدفاع  قوات 
فوق  باليستية  صواريخ 

السعودية.
وكانت قيادة القوات المشتركة 
للتحالف حذرت بأشد العبارات 

الميليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من #إيران باستهدافها 
لألعيان المدنية والمدنيين وأن استخدامها ألساليب إرهابية 
له وسائل ردع حازمة،  الهجوم االنتحاري سيكون  في 
وستتخذ قيادة القوات المشتركة اإلجراءات الرادعة كافة 
بما يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.

كما وجهت القيادة المشتركة للتحالف في الوقت نفسه تنبيها 
القدرات  الحوثي اإلرهابية من استخدام هذه  لميليشيات 
ضد األعيان المدنية والمدنيين، وكذلك المنشآت الحيوية 
الميليشيات اإلرهابية  قادة ومخططي  والصناعية وعلى 
ومن يقف وراءهم اعتبار استخدامها ونتائج استخدامها 

بمثابة أمر عليهم تحمل عواقبه.

 لقي 16 شخصا حتفهم على 
آخرون  األقل وأصيب 14 
بانفجار  الخميس،  بجروح، 
تشييع  خالل  ناسفة  عبوة 
مقاتلين عراقيين قتلوا األربعاء 
بهجمات لتنظيم داعش، وفق 
ما أفاد مسؤول محلي في شمال 

العراق وكالة فرانس برس.
واالعتداء هو األكثر دموية في 
العراق منذ الهجوم االنتحاري 
المزدوج الذي أوقع 31 قتيال 
ببغداد، في 16 يناير الماضي.

وقال رئيس المجلس البلدي لقرية 
أسديرة، صالح الدين الشعالن،  

إنه »بعد وصول المشيعين إلى مقبرة القرية انفجرت عبوتان مما 
أدى إلى مقتل 16 شخصا، وجرح  14 آخرين«. وأضاف »أن 
الجرحى أغلبهم حالتهم خطرة« ما قد يفاقم حصيلة الضحايا.

وحدث االعتداء أثناء تشييع خمسة من مقاتلي الحشد الشعبي، 

قتلوا األربعاء في القرية ذاتها الواقعة على بعد 250 كلم 
شمال بغداد. 

وفي وقت سابق الخميس، أفاد ضابط في الشرطة أنه »قتل 
ليلة أمس 5 أشخاص، وجرح 4 آخرين، إثر هجوم شنه تنظيم 

داعش على قرية أسديرة«.

قنصل مصر العام تنقل تهاني الرئيس 
بعيد القيامة  للمصررين

  قامت السيدة السفيرة/ أمل سالمة ، القنصل العام 
 7 العربية فى مونتريال ، مساء  لجمهورية مصر 
ابريل 2018 بالمشاركة فى قداس عيد القيامة المجيد 
فى كنيسة السيدة العذراء والقديس أثانسيوس بمنطقة 
  Virgin Mary and St  Athanasiuos ميسيساجا
) فى منطقة تورنتو الكبرى ومقر االسقف العام مينا 

اسقف ابراشية ميسيساجا وفانكوفر وغرب كندا(.
نقلت لهم تهانى السيد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة، 
االمر الذى لقى تقديرا كبيرا من آباء الكنيسة وكافة 
الحضور .كما وجهت لهم التهنئة مؤكدة على حرصها  
المشاركة فى قداس عيد القيامة المجيد فى الكنيسة كل 
عام. واشارت الى ان مصر ستظل دائما بلد االمن 

واالستقرار تنعم بمحبة جميع ابنائها.
 كما شارك فى القداس عمدة مدينة ميسيساجا وأعضاء 

بالبرلمان  وعدد من المسئولين الكنديين.
والسيد  الدايم  عبد  السفيرة/منال  السيدة  قامت  كما 
السكرتير األول/تامر توفيق والسيد المستشار/عالء 
البيلى مدير المكتب التجارى و الدكتور/ماجد السيد 
الملحق الثقافى فى المكتب الثقافى و التعليمى و الدكتور/

عمرو الكيالنى ) فى المكتب التجارى(  بزيارة سائر 
الكنائس القبطية فى مونتريـال وضواحيها ، وتقديم 
بهذه  المصرية  الجالية  الكهنة وأبناء  التهنئة لآلباء 
اآلباء  تقدير  و  ترحيب  لقى  الذى  ،األمر  المناسبة 

الكهنة و شعب الكنيسة.



   قالت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية المصرية يوم 
مع  التي قطعت عالقاتها  األربع  العربية  الدول  إن  الخميس 
قطر بسبب عالقاتها الوثيقة مع إيران وتركيا تتمسك بمطالبها 

التي أعلنتها العام الماضي في مواجهة الدوحة.

وتمسكت الدول األربع 
وهي السعودية ومصر 
العربية  واإلمارات 
المتحدة والبحرين بتلك 
المطالب رغم ضغوط 
أمريكية إليجاد حل سريع 

للنزاع.
وأعلنت الدول األربع 
المطالب وعددها 13 
في يونيو حزيران ومن 
بينها إغالق قناة الجزيرة 
وخفض  التلفزيونية 
مستوى العالقات مع 
قاعدة  وغلق  إيران 
عسكرية تركية في قطر.
تدعم  إنها  قائلة  قطر  على  عقوبات  األربع  الدول  وفرضت 

اإلرهاب.
وقال مسؤوالن أمريكيان اطلعا على اتصال هاتفي بين الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب والملك سلمان عاهل السعودية أجري 
في وقت سابق هذا الشهر إن ترامب طالب بأن تنهي السعودية 
قرابة  منذ  المستمر  النزاع  بسرعة  األخرى  الثالث  والدول 

عام مع قطر.
وفي مرحلة مبكرة من النزاع ساند ترامب السعودية واإلمارات 

يريد  إنه  قاال  المسؤولين  لكن 
الوحدة  الستعادة  الصدع  رأب 
بين دول الخليج وتكوين جبهة 

موحدة ضد إيران.
وقالت وكالة أنباء الشرق األوسط 
إن وزراء خارجية الدول األربع 
شددوا خالل اجتماع في الرياض 
على هامش اجتماعات وزراء 
الخارجية العرب استعدادا لقمة 
الدمام على أن االستجابة للمطالب 
”أساس ضروري إلقامة عالقة 

طبيعية مع قطر“.

elressala@videotron.ca  www.el-ressala.com

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

جنون أمريكا وحلفائها

  أمريكا وصلت اليوم إلى حد الجنون وهي اليوم 
الثالثة  العالمية  الحرب  لشبح  كله  العالم  ض  ُتعرَّ
العراق  في  واهية   من حجج  فعلته  ما  وتستخدم 
للسالح  السوري  النظام  استخدام  حجة  وأولها 
العالم وكأن  الكيماوي وهي تريد أن تضحك على 
العالم غبي إلى درجة أنه سيصدقها ويصدق كل ما 
ولكنه  أمريكا  العالم ال يصدق  أن  والغريب  تقوله 
نتيجة لصمودها  باهظاً  ثمناً  تدفع  صامت وسوريا 
لفشل مخطط  و  قرابة سبع سنوات  المتوقع  غير 
ووقوف  أهدافه   كل  تحقيق  في  العربي  الربيع 
أمريكا  أصاب  الذي  األمر  بجانب سوريا  روسيا 
أن  ممكن  مجنون  لعمل  يدفعها  وممكن  بالجنون 
أمريكا هي وحلفائها  وبدأت  كله  العالم  ثمنه  يدفع 
في اختالق قصة تسمم سكريبال رئيس المخابرات 
تلفيق قصة  إنجلترا ثم  الهارب ومقيم في  الروسي 
مل  الكيماوي وهي قصة  للسالح  استخدام سوريا 
العراق  في  استخدموها  فهم  استخدامها  من  العالم 
النهاية  في  كذبهم  واكتشفنا  دخولها  أجل  من 
العالم  الموضوع صمت  في  المبكي  والمضحك 
فأمريكا وتركيا وإسرائيل يشبعون سوريا  العربي 
اعتداءات وال نسمع دولة عربية تدعو إلى مؤتمر 
مثلما  االعتداءات  هذه  لمناقشة  مثاًل  عربي  قمة 
السيد  يخرج  للكويت وال  العراق  فعلوا عند غزو 
احمد أبو الغيط رئيس الجامعة العربية  علينا باي 
أن  ويبدو  آخر  لكوكب  تنتمي  وكأن سوريا  بيان 
التي  الموضوعات  إال  تناقش  ال  العربية  الجامعة 
تخص الدول الغنية أو عند أي اعتداء من بعيد أو 
نظراً  الغنية وسوريا أصبحت  الدول  يمس  قريب 
لصمودها من الدول المغضوب عليها ليس عالمياً 
فقط ولكن عربياً و خليجياً بصفة خاصة وحسبي 
هللا ونعم الوكيل واليوم كل العرب يشعرون بالعار 
لما يحدث في سوريا إال من يجلسون على الكراسي 
يجري  مما  أما خائفون  يجري  بما  أما سعداء  فهم 
خوفاً من أن يطولهم يوماً ما . والعالم كله يترقب 
سوريا  في  مواقع  لضرب  تخطط  التي  أمريكا 
بطائرات  الدخول  وترفض  توما هوك  بصواريخ 
المحتملة وروسيا  الخسائر  لتجنب  قوات مشاة  أو 
تخطط هي األخرى لتسليح سوريا بأسلحة مضادة 
أمريكا  أن ضرب  اعتبرت  الصواريخ وهي  لتلك 
تم  إذا  تسكت  ولن  لسوريا سيكون جريمة حرب 
الحالة  هذه  ففي  الروسية  القوات  على  االعتداء 
سترد بالمثل وما بين أن يحدث هذا او عكس هذا 
سيظل العالم يحبس انفاسه خوفاً من اندالع شرارة 
إال هللا  مداها  يعلم  الذي ال  الثالثة  العالمية  الحرب 
وكل ما نرجوه هو الحكمة لمن يحكمون هذا العالم 
ويفرضون قوتهم المفرطة من أجل تحقيق مكاسب 
إستراتيجية من وجهة نظرهم وهم ال يدرون أنهم 

يعرضون العالم كله لخطر الفناء .  
 

youssef.zemokhol@yahoo.com
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ألعالناتكم يف الرسالة

الدول العربية األربع تتمسك مبطالبها يف مواجهة قطر برغم ضغط أمريكي

ترامب: الضربة السورية »قد تكون قريبا جدا وقد ال تكون كذلك«

بريطانيا تشن محلة إلكرتونية على تنظيم الدولة اإلسالمية

ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  ألقى    
بظالل من الشك يوم الخميس على توقيت 
تنفيذ الضربة التي هدد بتوجيهها إلى سوريا 
معقل  على  السام  بالغاز  هجوم  على  ردا 

للمعارضة.
من ناحية أخرى قالت فرنسا إن لديها دليال 
على مسؤولية سوريا عن الهجوم لكنها تحتاج 

لجمع المزيد من المعلومات.
وتزايدت المخاوف من مواجهة بين روسيا 
إن  األربعاء  يوم  ترامب  قال  منذ  والغرب 
الصواريخ ”قادمة“ ردا على هجوم يوم السابع 
من أبريل نيسان باألسلحة الكيماوية وانتقد 
موسكو لدعمها الرئيس السوري بشار األسد.
وقال ترامب في أحدث تغريداته على تويتر 
متى سيحدث  قط  أقل  ”لم  الخميس  صباح 
الهجوم على سوريا. قد يكون قريبا جدا وقد 

ال يكون كذلك“.
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وقال 
يوم الخميس إن فرنسا لديها دليل على أن 
الكيماوي  الهجوم  نفذت  السورية  الحكومة 
األسبوع الماضي وستتخذ القرار بشأن الرد 
االنتهاء من  بتوجيه ضربة فور  ذلك  على 

جمع كل المعلومات الضرورية.
وقال ماكرون لقناة تلفزيون تي.إف1 ”سيكون 
علينا اتخاذ قرارات عندما يحين الوقت المالئم 
لذلك، عندما نخلص إلى أنه القرار األكثر 

نفعا وفعالية“.
تيريزا  البريطانية  الوزراء  وتستعد رئيسة 
الساعة  للحكومة  اجتماع خاص  لعقد  ماي 
1430 بتوقيت جرينتش لمناقشة االنضمام 
العمل  في  وفرنسا  المتحدة  الواليات  إلى 

العسكري المحتمل.
واستدعت ماي الوزراء من عطالتهم بمناسبة 
عيد القيامة لبحث كيفية الرد على ما وصفته 
بهجوم وحشي بغاز سام على مدنيين في مدينة 
دوما التي كانت خاضعة لسيطرة المعارضة 
وتقع على المشارف الشرقية للعاصمة دمشق.
ومع ذلك ظهرت مؤشرات على جهد دولي 
روسيا  بين  خطير  صراع  نشوب  لمنع 
والغرب. وقال الكرملين إن خط االتصال مع 
الواليات المتحدة المخصص لتجنب االشتباك 
غير المقصود فوق سوريا يجري استخدامه.
انسحاب  شؤون  وزير  ديفيز  ديفيد  وقال 

بريطانيا من االتحاد األوروبي صباح الخميس 
”الوضع في سوريا مروع. استخدام األسلحة 

الكيماوية أمر يتعين على العالم منعه“.
أيضا  للغاية  دقيق  ”الظرف  أن  وأضاف 
وعلينا اتخاذ هذا القرار بترو وعلى أساس 

مدروس“.
يوم  لرويترز  أمريكيون  مسؤولون  قال 
بعض  نقل  السوري  الجيش  إن  األربعاء 
عتاده الجوي لتجنب تداعيات أي ضربات 

صاروخية محتملة.
وقالت روسيا، أهم حليف للحكومة السورية 
في الحرب التي دخلت عامها الثامن، إنها 
نشرت قوات من الشرطة العسكرية في دوما 
يوم الخميس بعد أن سيطرت قوات الحكومة 

السورية على المدينة.
الروسية عن وزارة  ونقلت وكالة اإلعالم 
القانون  قولها ”إنهم من سيضمنون  الدفاع 

والنظام بالمدينة“.
ونقل التلفزيون الرسمي السوري عن األسد 
قوله إن أي تحرك من الغرب ”لن يساهم إال 
في المزيد من زعزعة االستقرار في المنطقة، 

وهو ما يهدد السلم واألمن الدوليين“.
تحركات  إنه الحظ  الروسي  الجيش  وقال 
للقوات البحرية األمريكية في الخليج. وأي 
ضربة أمريكية ستشارك فيها البحرية على 
األرجح، نظرا للخطر الذي تمثله أنظمة الدفاع 
الجوي الروسية والسورية على الطائرات. 
وتتمركز في البحر المتوسط المدمرة دونالد 
والمسلحة  األمريكية  للبحرية  التابعة  كوك 

بصواريخ موجهة.
وقد تؤدي محاولة سوريا حماية طائراتها، 
ربما بنقلها إلى جانب عتاد روسي قد تتردد 
واشنطن في استهدافه، إلى الحد من األضرار 
التي ربما تقدر الواليات المتحدة وحلفاؤها 

إلحاقها بقوات الحكومة السورية.
وقال وزير الدفاع األمريكي جيم ماتيس يوم 
تهديد  بعد  نبرة حذرة  األربعاء، مستخدما 
إن  بتوجيه ضربات صاروخية،  ترامب 
المتعلقة  المعلومات  تقيّم  المتحدة  الواليات 
بما يشتبه أنه هجوم بالغاز السام في سوريا.

وقالت روسيا وسوريا إن التقارير التي تتحدث 
عن الهجوم لفقتها المعارضة وعمال إغاثة في 
دوما واتهما الواليات المتحدة بالسعي التخاذ 

الهجوم ذريعة لمهاجمة الحكومة السورية.
وحذر ألكسندر زاسيبكين سفير موسكو لدى 
لبنان يوم األربعاء من أن أي صواريخ أمريكية 
تطلق على سوريا سيتم إسقاطها واستهداف 

مواقع إطالقها.
وظهرت مؤشرات على تحسن أسواق األسهم 
أشار  أن  بعد  التوتر  سادها  التي  العالمية 
ترامب إلى أن الضربات قد ال تكون وشيكة.
إسرائيل  إن  وإيران وروسيا  تقول سوريا 
نفذت الضربة الجوية التي استهدفت قاعدة 
جوية سورية يوم االثنين وأدت لمقتل سبعة 
عسكريين إيرانيين، وهو ما لم تؤكده إسرائيل 

أو تنفيه.
بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  وأجرى 
الوزراء اإلسرائيلي  برئيس  اتصاال هاتفيا 
األربعاء وحثه على  أمس  نتنياهو  بنيامين 
عدم اتخاذ أي خطوة تزعزع استقرار سوريا.
الوزراء  ”أكد رئيس  نتنياهو  مكتب  وقال 
أن إسرائيل لن تسمح إليران بترسيخ وجود 

عسكري في سوريا“.
مستشاري  كبير  واليتي  أكبر  علي  وقال 
الزعيم األعلى اإليراني بعد لقاء األسد إن 
تهديدات الغرب ”تستند إلى أكاذيب“ بشأن 

هجوم الغاز السام.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
إنه تحدث يوم األربعاء مع ترامب وسيتحدث 

مساء الخميس مع بوتين شأن الهجوم الكيماوي.
وقال وزير الخارجية األلماني هايكو ماس 
إن برلين تتوقع التشاور معها قبل أي تحرك 
في  المهم  عسكري غربي. وأضاف ”من 
نفس الوقت مواصلة الضغط على روسيا“.
وتابع قائال ”إذا أردنا القيام بهذا فإننا، نحن 
الشركاء الغربيين، ال يمكن أن يختلف نهجنا“.

وأفادت صحيفة ديلي تليجراف يوم األربعاء 
أن ماي أمرت غواصات بريطانية بالتحرك 
إطالق  لها  تتيح  مسافة  تكون على  بحيث 
صواريخ على سوريا استعدادا لشن ضربات 
على الجيش السوري قد تبدأ مساء الخميس.

وقالت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
إن ماي مستعدة التخاذ قرار المشاركة في 
التحرك العسكري دون طلب موافقة مسبقة 
من البرلمان، رغم مطالبات حزب العمال 
المعارض بأن يتاح للبرلمان أن يقول رأيه.
وصوت البرلمان برفض مشاركة بريطانيا 
في  األسد  في عمل عسكري ضد حكومة 
الوزراء  لرئيس  مما سبب حرجا   2013
البريطاني السابق ديفيد كاميرون. وردع هذا 
القرار إدارة الرئيس األمريكي السابق باراك 

أوباما عن القيام بعمل عسكري.
وقال الوزير البريطاني ديفيد ديفيز إن قرار 
البرلمان حينها كان مبنيا على عدم وجود 

دليل واضح وخطة واضحة.

  شنت بريطانيا “حملة إلكترونية كبيرة” على تنظيم 
مدير وكالة  ما كشف عنه  اإلسالمية، بحسب  الدولة 
البريطانية، “جي سي  الحكومية  االتصاالت  مكاتب 

إتش كيو” االستخبارية.
وأعاقت العملية قدرة التنظيم على التنسيق بين هجماته، 
وكبحت دعاياته، بحسب ما قال عميل إم آي 5 السابق، 

جيرمي فليمينغ.
وهذه هي المرة األولى التي تسعى فيها بريطانيا بشكل 
منهجي إلى تفكيك جهود خصم على اإلنترنت في حملة 

عسكرية.
وقد أشار فليمينغ إلى العملية ألول مرة في خطاب توليه 
إدارة “جي سي إتش كيو”. وقال أمام مؤتمر “سايبر يو 
كي” في مانشستر إن “نتائج هذه العمليات كانت واسعة 
النطاق”. وأشار إلى أنه “في 2017 كان من المستحيل 
تقريبا على تنظيم الدولة اإلسالمية في بعض األوقات 
نشر كراهيته عبر اإلنترنت، أو استخدام قنواته المعتادة 

لنشر أفكاره، أو توزيع منشوراته”.
أنشطة  العمليات اإللكترونية أعاقت  إن  فليمينغ  وقال 
التنظيم على اإلنترنت، بل دمرت بعض أدواته وشبكاته.
وأضاف أن “الحملة تظهر مدى تأثير وفعالية الهجوم 

اإللكتروني”. 
وانتقد فليمينغ أيضا روسيا بسبب ما وصفه بـ”السلوك 
استخدام غاز  إن  وقال  المقبول”.  غير  اإللكتروني 
أعصاب مع سيرغي ويوليا سكريبال في سوليزبيري 
من  مدى  أي  “إلى  وأظهر  وقاسيا”،  كان “صادما 
الالمباالة يمكن أن تذهب روسيا”. وأضاف أن “رد 
بريطانيا والمجتمع الدولي القوي يظهر للكرملين أن 
لألعمال غير القانونية عواقب. ويدل هذا على أن خبرتنا 

بروسيا ستكون مطلوبة”.
وتحدث عن بعض أهداف “جي سي إتش كيو” األخرى، 
التي تشمل مالحقة األشخاص الذين يستخدمون اإلنترنت 

في نشر صور اإلساءة الجنسية لألطفال.

االحتاد األوروبي ميدد العقوبات على إيران

منظمة األسلحة الكيميائية: 
املفتشون يبدؤون العمل يف 

سوريا يوم السبت

Tel.: (514) 961-0777 (450) 972-1414 

  قرر االتحاد األوروبي، الخميس، تمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب 
انتهاكات حقوق اإلنسان لمدة عام، في الوقت الذي يستعد فيه االتحاد لصدام حول 

فرض مجموعة جديدة من العقوبات على أمل الحفاظ على االتفاق النووي.
وكان الرئيس األميركي، دونالد ترامب، وجه انتقادات شديدة لالتفاق النووي المبرم 

عام 2015 بين القوى العالمية وإيران، وحدد مهلة تنتهي في 12 مايو، إلصالح 
االتفاق، وهدد بعدم تمديد رفع العقوبات األميركية على طهران.

ويسعى التكتل لحماية االتفاق، الذي وافقت طهران بمقتضاه على الحد من طموحاتها 
النووية لمدة ال تقل عن عشر سنوات، لكن أعضاءه مختلفون حول كيفية تحقيق ذلك. 
وطالبت فرنسا بفرض عقوبات جديدة بسبب برنامج الصواريخ اإليراني ودورها 

في الصراعات في المنطقة، بما في ذلك سوريا حيث تؤيد الرئيس بشار األسد. 
وتأمل باريس، أن تظهر لترامب أن االتحاد يأخذ مخاوفه على محمل الجد.

لكن إيطاليا تقود المعسكر المعارض إذ تخشى أن تثير مثل هذه الخطوة استياء 
طهران، وتضعف فرص الشركات األوروبية في الفوز بعقود مربحة في إيران.

كما تقول روما إنه ال توجد ضمانات يمكن بمقتضاها أن تضمن أي 
عقوبات جديدة أال ينسحب ترامب من االتفاق النووي.

وفي الشهر الماضي، اقترحت باريس وروما ولندن استهداف »ميليشيات 
وقادة« إيرانيين، في إطار تعزيز عقوبات االتحاد الحالية فيما يتعلق 
بسوريا، والتي تشمل قرارات حظر سفر مسؤولين وتجميد أصول 

وحظرا على إبرام تعامالت مع إيران.
ويخشى الثالثة نقل »تكنولوجيا الصواريخ والصواريخ« اإليرانية 
إلى سوريا، وحلفاء طهران، مثل ميليشيات الحوثي، في اليمن وحزب 

هللا في لبنان. 
ومدد االتحاد األوروبي، الخميس، العقوبات التي ال تزال سارية 
على إيران، فيما يتعلق بحقوق اإلنسان لمدة عام حتى أبريل 2019.
وقال االتحاد، في بيان، إن العقوبات تشمل تجميد أصول وقيودا 
على السفر، تستهدف 82 شخصا وكيانا واحدا، إضافة إلى حظر 
تصدير معدات قد تستخدم في القمع الداخلي وأجهزة تستخدم لمراقبة 

االتصاالت.
وقالت األمم المتحدة، في مارس المنصرم، إن إيران، ألقت القبض على نشطاء 
ومعارضين سياسيين، في حملة على حرية التعبير واستمرت في استخدام التعذيب 

النتزاع االعترافات.
وكان االتحاد، ألغى العقوبات االقتصادية والمالية األشمل على إيران في 2016 

بعد التوصل لالتفاق النووي.

  أعلنت منظمة حظر األسلحة الكيمياوية، الخميس، أن عدداً 
من خبرائها في طريقه إلى سوريا، وسيبدأ السبت التحقيق في 

الهجوم بغاز أعصاب في الغوطة الشرقية.
أن  »تأكيده  المنظمة  باسم  متحدث  عن  مقتضب  بيان  ونقل 
مهمة تقصي الحقائق من منظمة حظر األسلحة الكيمياوية في 
طريقها إلى سوريا وستبدأ عملها اعتبارا من السبت 14 ابريل 

.»2018
وقررت المنظمة إرسال بعثة تقصي حقائق إلى هذه المدينة، 
المئات،  وإصابة  األشخاص  عشرات  مقتل  عن  تقارير  بعد 
للنظام  كيماوي  هجوم  جراء  من  سام  لغاز  تعرضهم  بسبب 

السوري.
ويأتي هذا التأكيد بعد أن قال سفير النظام السوري في األمم 
المتحدة، بشار الجعفري، أن فريقين من المنظمة سيصالن إلى 
التي  للتحقيق في ما حدث في دوما،  بالده الخميس والجمعة 

كان يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.
األمن  لمجلس  مغلقة  جلسة  قبل  يتحدث  الجعفري  وكان 
ردا  سوريا،  ضد  عسكري  بعمل  التهديد  لمناقشة  مخصصة 

على الهجوم الكيمياوي.
روسيا  أيدت  كانت  بعدما  الجلسة،  هذه  عقد  بوليفيا  وطلبت 
قرارات  مشاريع  على  المجلس  في  الثالثاء  تصويت  خالل 

تتعلق بسوريا.

    بقلم : 
وفاء مؤمن

لئن شكرمت ألزيدنكم
   في بلدى مصر لدينا مشكلة وهي أم المشاكل في هذا 
العصر لدينا كمصريين عند غالبيتنا أظهار السلبيات وكأنها 
ظواهر متفشية ال إستثناءات فيها مع عدم إظهار اإليجابيات 
والتقدم ومواضع القوة وأظهارها كلها وكأنها ضئيلة جداً 
دون أى أستثناءات ليتنا نعود لالعتزاز بكل ما نعمل وما 
نفعل : برموزنا وقيمنا وحكومتنا وزعمائنا واألفتخار 
بوضعنا اإليجابي واألمل في اليوم والغد أننا سوف نتقدم 

بقوة ونخطو خطوات نحو مستقبل أفضل مما نحن فيه.
هل تعلم إن 80% من سكان العالم يسكنون تحت المستوي 

األنساني؟
وهل تعلم إن 24% من سكان العالم ر يستخدمون الكهرباء؟

وهل تعلم أن 67% من سكان العالم أميون؟
وهل تعلم أن 32% من سكان العالم ليس لديهم مياه نظيفة؟

فنحن عندما نحارب العشوائيات ونقيم المدن السكنية الجديدة 
ألهالينا والقادم من أحفادنا فنحن نعمل على رفع مستوي 
المعيشة التي يليق بمصر وإنسانيتها وعندما نمد خطوط 
المحرومة ونقيم مصانع وشركات  القري  الكهرباء في 
ونضئ طرق وشوارع فأننا نخرج من تلك النسبة العالمية.
الدراسة  العلم والتعليم فهناك من يعكف على  إلي  ونأتي 
بالمدارس  التعليمية مثل االستعانة  للعملية  والتطوير 
اليابانية وتطوير نظام الثانوية العامة فنحن نصنع مستقبل 
وطن باكمله مبني على العلم والمعرفة والفكر والتطوير 
لهذا فأننا نعمل على القضاء على األمية آلقامة دولة العلم 
والعلماء في كل المجاالت في المصنع والحقل والجامعة 
والمدرسة ودور العبادة علماء محبين مخلصين ألوطانهم.

أن كل ما نشاهده اليوم يجري على أرض مصر ليس بالسلب 
لكنه خطوة بل خطوات وخطوات على الطريق الصحيح 
فهي قرارات جرئية لكنها ال تنال دعم جماهيرى كافي في 
البداية لكنها عندما يتحقق العائد األقتصادي الكبير المرجو 
منها سوف يتغير الحال خاصة بعد تحسين مناخ األستثمار 
ألن جميع المستثمرين العرب واألجانب دائما ما يبحثون 
عن البيئة األقتصادية المستقرة وزيادة التعاون بين األشقاء 
وهو مانشاهده األن من واقع واضح وملموس على مدار 
األعوام الماضية من زيادة في الصادرات واالستثمارات 
والمناطق الحرة ... ليس هذا فحسب بل بناء مصر يحتاج إلي 
سواعد أبنائها في الخارج إيضا لهذا كانت هناك األستعانة 
بالطيور المهاجرة بوضع خبراتهم وتجاربهم والعمل على 
اآلرتقاء بمستوي أبناء وطنهم من خالل مؤتمرات وندوات 
تتبناها وزارة الهجرة لعرض تلك التجارب واالستفادة منها 
بجانب فتح األبواب لالستثمار والتنمية للطيور المهاجرة 
والعمل في مصر الجديدة مصر التي نتصورها األن وهي 
أفضل كثيراً عما كانت وأقل من أملنا وطموحاتنا المستقبلية 
للوصول للعالمية التي نعمل جميعاً من أجلها .. لهذا علينا 

أن نشكر ونعمل.
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 قال مسؤولون طبيون فلسطينيون إن ضربة جوية إسرائيلية 
أسفرت عن مقتل مسلح من حركة حماس وإصابة شخص آخر 
يوم الخميس وفي وقت الحق قتلت القوات اإلسرائيلية رجال 
على  التوتر  تصاعد  مع  بالرصاص  رميا  الحدود  قرب  آخر 

حدود قطاع غزة.
استهدف  تفجير  على  ردا  نفذت  الضربة  إن  إسرائيل  وقالت 
مركبة عسكرية على حدود غزة يوم األربعاء ولم يسفر عن 
سقوط قتلى أو جرحى. وقال الجيش اإلسرائيلي إنه حين أطلق 

مسلحون النار على الطائرة تم إطالق النار عليهم.
وقال المسؤولون الطبيون الفلسطينيون إن الرجل الثاني أصيب 
بالرصاص عندما اقترب من السياج الحدودي في جنوب قطاع 
غزة قرب مدينة خان يونس وتوفي في المستشفى. ولم يكن لدى 

متحدثة باسم الجيش اإلسرائيلي تفاصيل عن الواقعة.
وأعلنت إسرائيل منطقة محظورة قرب الحدود مع قطاع غزة 
ونشرت لقطات فيديو تظهر محاوالت لقطع السياج الحدودي 
واختراقه وتقول إن متفجرات زرعت عليه الستهداف قواتها.

ويستعد الجانبان لمظاهرات فلسطينية على حدود غزة يوم الجمعة 
في الجولة الثالثة من االحتجاجات األسبوعية المقرر أن تصل 
لقيام  أيار في الذكرى السبعين  إلى ذروتها في منتصف مايو 
دولة إسرائيل أو ما يطلق عليها الفلسطينيون ذكرى ”النكبة“.

وقتل الجيش اإلسرائيلي 32 محتجا فلسطينيا منذ احتدام المواجهات 
على الحدود في 30 مارس آذار وهو ما أثار تنديدا دوليا.

وتعتبر إسرائيل أن المظاهرات التي يشوبها عنف في بعض 
األحيان محاولة من حماس لتأجيج عداء الفلسطينيين لها وتوفير 

ستار لهجمات محتملة عبر السياج الحدودي.

فلسطينيون: جيش إسرائيل يقتل 2 
مع تصاعد التوتر على حدود غزة



بقلم: علي عبيد

اخللود وسّره املفقود
    في ملحمة نجيب محفوظ الشهيرة »الحرافيش«، يختفي فتوة 
الحارة عاشور الناجي فجأة، ويظل اختفاؤه واحدا من أسباب 
خلوده في وجدان الحرافيش وأسرته، حتى تصور البعض أن 
اختفاءه كرامة من كرامات األولياء. وقد صنع االختفاء منه 
أسطورة في تلك الحارة، التي قضى الوباء على جميع أهلها، 
ولم ينج منه سوى عاشور وزوجته فلة وابنه شمس الدين، بعد 
أن فّر بهم إلى الخالء، انقيادا لحلم رأى خالله مربيه الشيخ عفرة 
زيدان، الذي توفي منذ سنوات، يستدرجه نحو الخالء والجبل، 
فأيقن أنه يدعوه لهجر الحارة حتى ينقشع عنها البالء ويذهب 
الوباء، حيث قضى وأسرته ما يقارب الستة أشهر، ثم عاد إليها 

ليجدها خالية من ساكنيها بعد أن قضى الوباء عليهم جميعا.
نهاية  لم يعد منها حتى  التي  الناجي وغيبته  اختفاء عاشور 
التي رفعت من شأنه عند  الملحمة، ظال سرا من األسرار 
الحرافيش وأبنائه وأحفاده، وعند أهل الحارة التي أعاد إليها 
أهلها، رغم  بين  الذي نشره  العدل  الوباء، بفضل  بعد  الحياة 
الذي وقع عليه. وقد تكرر هذا االختفاء لدى عدد من  الظلم 
ساللة عاشور الناجي بعد ذلك، لكن الغيبة لم تكن شبيهة بغيبة 
عاشور، الذي تحول إلى أسطورة ألهمت عددا من أفراد ساللته، 
فحاول بعضهم أن يعيد إنتاجها، لكنهم فشلوا بدرجات متفاوتة، 
وظل عاشور الناجي هو التمثال الذي لم يسقط، ولم يستطع 
الذين جاؤوا بعده أن يماثلوه أو يقتربوا منه إال بدرجة معينة، 
أمه في هجرته،  الذين رافقه مع  الدين،  ابنه شمس  باستثناء 

وخلفه في فتوة الحارة بعد غيبته. 
بعد ذلك بفترة جاء جالل عبد ربه الناجي، مطاردا بسيرة أمه 
زهيرة الناجي السيئة، وبمصرعها أمام عينيه تحت ضربات 
نبوت زوجها السابق محمد أنور، ثم موت عروسه قمر قبل 
الزفاف بأيام قليلة، فسيطرت عليه فكرة الخلود والهروب من 
الموت بأي وسيلة، بعد أن أصبح فتوة الحارة، ولكن بشكل 
المعلم  الناجي. هنا أرشده  تماما لألسطورة عاشور  مناقض 
عبدالخالق العطار إلى أن الخلود ال يتاح إلنسان إال بمؤاخاة 
الجان، والتحام اإلنسان بالشيطان إلى األبد، وأن الوحيد الذي 
يمكن أن يحقق له ذلك هو الشيخ المجهول شاور، الذي يّدعي 

قراءة المستقبل. 
شروط عجيبة وصعبة فرضها عليه ذلك المشعوذ، استجاب 
لها تحت إلحاح فكرة الخلود عليه، كان منها أن يعيش عاما 
كامال في جناحه، ال يرى أحدا وال يراه إال خادمه، كي يتم 
االلتحام بينه وبين الجني في اليوم األخير، ثم ال يذوق الموت 
أبدا، وفقا لذلك الشيخ غريب األطوار. وفي اليوم األخير من 
العام المكتوب، وقف جالل عبد ربه عاريا أمام نافذة مفتوحة... 
»استقبل الشمس مغسوال برطوبة الشتاء، وتلقى نفحات باردة 
من ريح متأنية. آن للمتصبر أن يجني ثمرة صبره، آن لليل 
بالتجاعيد  يبتلى  ينتهي... لن  الضني واإلرهاق والوحدة أن 
وال بالشيب وال بالوهن. لن تخونه الروح، لن يحمله نعش، 
لن يضمه قبر. لن يتحلل هذا الجسد الصلب، لن يتحول إلى 
تراب. لن يذوق حسرة الوداع. تجول عاريا في الحجرة وهو 
يقول بطمأنينة: مباركة هذه الحياة األبدية«. فهل تحقق لجالل 

الناجي الخلود الذي كان ينشده؟
لم يتحقق الخلود لألنبياء والرسل والصالحين من عباد هللا، فكيف 
يتحقق لفتّوة جبار قاسي القلب؟! أتت نهاية جالل الناجي على 
يد خليلته الغانية زينات الشقراء، التي أهملها بعد أن اعتقد أنه 
صار خالدا يتمتع بالحياة األبدية، فسقته من السم ما يكفي لقتل 
فيل، كما اعترفت له وهو يظن أنه يترنح من وطأة السكر، لكنه 
أصر على أن جالل ال يموت. وفيما استجمع كل قوته حتى 
وقف ممتدا في فضاء الحجرة، تراجعت زينات الشقراء في 
رعب، ثم اندفعت هاربة مجنونة، وسار مترنحا نحو الخارج 
الحارة:  إلى ظالم  الدار  يغادر  تماما، وتمتم وهو  وهو عار 
جالل يتألم، ولكنه ال يموت. »دهر طويل كان ينبغي أن يمر 
قبل أن تنسى الحارة منظر جثة جالل المنطرحة على حافة 
حوض الدواب؛ جثة عمالقة بيضاء ملقاة بين العلف والروث. 
هيكلها العظيم يوحي بالخلود، سلبيتها المتهافتة تشهد بالفناء، 
وفوقها يتشبع الجو على ضوء المشاعل بالسخرية المرعبة«. 
هكذا قضى جالل الناجي المتطلع إلى الخلود وهو في عنفوان 

شبابه، وعّمر أبوه عبد ربه الفران مئة عام!
في كتابه »السموات على األرض: البحث العلمي عن اآلخرة 
والخلود واليوتوبيا«، يقول الصحفي األمريكي المختص في 
العلوم وتاريخها، مايكل شيرمر، إنه بالنظر إلى معدل التقدم 
الذي حققته حكومات البروتوبيا، التي تهدف إلى تحسين حياة 
الناس بشكل تدريجي، ربما ال نضطر إلى التخلي عن أحالمنا 
اإلنسانية بالخلود، بل نعمد ببساطة إلى تعديلها. هناك احتمال 
كبير أن يصل البشر إلى المريخ والكواكب األخرى على مدى 
القرون القليلة المقبلة، ما يضمن أن أسالفنا سيستمرون، ربما 
إلى أجل غير مسمى، إذا حدث شيء كارثي جعل األرض غير 
المبالغة  للسكن. ويعترف شيرمر: »ربما يكون من  صالحة 
القول إن هذا الشكل من خلود األنواع يرضي رغبتنا الشخصية 
في العيش إلى األبد، لكن هذا شيء يستحق العمل من أجله«.
الذين يخططون  العلماء  الحرافيش وأحالم  فتوة  بين حلم  ما 
لغزو الكواكب ثمة رابط، لكنه رابط من ذلك النوع الذي ال 
يتعدى الهواجس، ومتى كانت الهواجس تضع قوانين الكون، 

وتكشف للباحثين عن الخلود سره المفقود؟

aliobaid4000@yahoo.com
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السيسي يؤكد حرص مصر على دفع أوجه التعاون 
املشرتك مع الربتغال

  القاهرة/ كلودين كرمة:  أكد وزير الخارجية سامح شكري 
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ 
صباح خالد الحمد الصباح أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية 
وسالمة الشعب السوري الشقيق، داعين إلى تغليب الحل السياسي 

والسلمي وفًقا لقرارات األمم المتحدة ذات الصلة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد 
أبو زيد بأن ذلك جاء خالل اللقاء الذي ُعقد يوم الخميس على 
هامش المؤتمر الوزاري العربي بالعاصمة السعودية الرياض 
، حيث تناول اللقاء اإلعداد للجنة المشتركة بين البلدين، وشدد 
الوزيران على أهمية تعميق وتعزيز العالقات الثنائية ودفعها نحو 
األمام تنفيًذا لتوجيهات القيادة السياسية بالبلدين، ووجها اللجان 

الفنية بالبدء في اإلعداد للجنة المشتركة في شهر مايو المقبل.
وأوضح أبو زيد أن الصباح هنأ شكري وشعب مصر بأكمله بفوز 
الرئيس عبد الفتاح السيسي بوالية رئاسية جديدة؛ ما يعكس ثقة 

الشعب المصري الكبيرة بسيادته، وتمنى لمصر قيادًة وشعبًا دوام التقدم واالزدهار.
وقال المتحدث إن وزير الخارجية أعرب عن تطلع الرئيس السيسي والشعب 
المصري لزيارة أمير الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح إلى مصر في 
أقرب فرصة ممكنة، وطلب من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية 
نقل تحياته إلى األمير، وتوجه لألمير وللحكومة الكويتية بخالص الشكر على 

الرعاية التي يولونها للمصريين المقيمين في الكويت الشقيقة.
الوضع  آخر تطورات  الكويتي  نظيره  أن شكري بحث مع  أبو زيد  وأضاف 

مهمة وعلى  ملفات  النظر حول عدة  التقييم ووجهات  تبادال  اإلقليمي، حيث 
رأسها األزمة السورية.

وتابع المتحدث أن الوزيرين ناقشا أيضا التهديدات التي تحيق بالدول العربية، 
مشددين على ضرورة التصدي للتدخالت الخارجية في الشئون الداخلية للدول 
العربية، حيث أكد الصباح في هذا اإلطار دعم بالده الكامل لمصر واستقرارها، 
وأشاد بدورها في الحفاظ على األمن القومي العربي، فيما أطلعه شكري على 
آخر تطورات العملية الشاملة سيناء 2048 والجهود المصرية الخاصة بمكافحة 

اإلرهاب على المستويين اإلقليمي والدولي.

الرئيس عبد  استقبل  ميخائيل:  فرج  القاهرة/    
الفتاح السيسي، يوم الخميس، بقصر االتحادية الرئيس 
البرتغالي مارسيلو دي سوزا الذي يقوم بزيارة للقاهرة 
لمدة ثالثة أيام، حيث أقيمت مراسم االستقبال الرسمي، 
السالمين  الشرف وعزف  استعراض حرس  وتم 

الوطنيين للبلدين.
بأن  بسام راضي  الرئاسة  باسم  المتحدث  وصرح 
الرئيس السيسي عقد لقاًء ثنائياً مع رئيس البرتغال، 
أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدي، 
المباحثات  بداية  في  السيسي  الرئيس  حيث رحب 
بالرئيس البرتغالي، مؤكدا ما تعكسه الزيارة من التزام 
الجانبين باستمرار العمل على توطيد العالقات القوية 
بينهما والممتدة عبر ضفتي المتوسط، خاصة بعد حالة 
التي شهدتها تلك العالقات في أعقاب زيارة  الزخم 
السيد الرئيس للبرتغال في نوفمبر 2016، والتي كانت 
الزيارة األولى لرئيس مصري للبرتغال منذ 24 عاماً.
كما أكد الرئيس السيسي، خالل اللقاء، حرص مصر 
على استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين، ودفع أوجه 
المجاالت االقتصادية  المشترك خاصة في  التعاون 
والتجارية لما فيه صالح الدولتين والشعبين الصديقين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس البرتغالي أعرب 
من جانبه عن سعادته بزيارة مصر وتقديره لحفاوة 
الصداقة والروابط  أواصر  االستقبال، مؤكًدا ُعمق 
التاريخية التي تجمع بين البلدين، وتطلع بالده للعمل 
كافة  في  الثنائي مع مصر  بالتعاون  االرتقاء  على 
المجاالت خاصة في ظل الدور المحوري الذي تقوم 
به مصر في إرساء دعائم األمن واالستقرار في الشرق 

األوسط والبحر المتوسط.
كما وجه الرئيس البرتغالي التهنئة للرئيس السيسي 
بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية لفترة جديدة، 
في  المصري  الشعب  ثقة  ذلك من  يمثله  ما  مؤكداً 

الرئيس السيسي لقيادة المرحلة المقبلة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن المباحثات بين الرئيسين 
تناولت سبل دفع العالقات الثنائية بين البلدين، خاصة 
بعد انعقاد االجتماع األول للجنة المشتركة بالقاهرة في 
أكتوبر 2017 بمشاركة رجال األعمال من الجانبين، 
وما أسفرت عنه من توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم 
في العديد من المجاالت، حيث أكد الرئيسان أهمية 
العمل على سرعة تفعيل تلك االتفاقيات بهدف استمرار 
االرتقاء بأوجه التعاون بين البلدين وتعزيز العالقات 
المشتركة بينهما. كما استعرض السيد الرئيس آخر 

االقتصادي  اإلصالح  بعملية  الخاصة  التطورات 
وجهود دفع التنمية في مصر، مشيراً إلى ما توفره 
من  تنفيذها  الجاري  الكبرى  القومية  المشروعات 
البرتغالية  للشركات  يمكن  استثمارية واعدة  فرص 
استثمارها بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري 

واالستثمارات المتبادلة.
وذكر المتحدث الرئاسي أن المباحثات تناولت كذلك 
آخر التطورات الخاصة باألوضاع في الشرق األوسط 
والبحر المتوسط، حيث أعرب الرئيس السيسي عن 
التقدير لموقف البرتغال المتفهم لحقيقة األوضاع في 
مصر من منطلق إدراكها لألهمية االستراتيجية لمصر 
بالمنطقتين، وألهمية  تحقيق األمن واالستقرار  في 
دورها في إطار مكافحة اإلرهاب باعتباره أحد أكبر 
التحديات التي تواجه آمال شعوب المنطقة في تحقيق 
التنمية الشاملة. وقد أعرب الرئيس البرتغالي في هذا 
السياق عن تثمينه للنجاحات التي تحققها مصر على 
صعيد الحرب على اإلرهاب، مشيراً إلى دعم بالده 

لجهود مصر في هذا اإلطار.
كما تناولت المباحثات تداعيات ظاهرة الهجرة غير 
الشرعية وتدفق الالجئين، حيث أكد الجانبان أهمية 
التعامل مع تلك الموضوعات من منظور شامل يتضمن 
معالجة الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
التي أدت إلى تزايدها خالل الفترة الماضية، بما في 

للتوصل  الدولية  الجهود  تضافر  على  العمل  ذلك 
إلى تسويات لألزمات القائمة بدول المنطقة. كما تم 
يُمثل  األوروبي  المصري  التعاون  أن  التأكيد على 
مصلحة مشتركة تضيف لرصيد العالقة المتميزة بين 
الجانبين، خاصة في ظل استضافة مصر لماليين من 
الالجئين، فضاًل عن جهودها في ضبط سواحلها مما 
أدى إلى عدم رصد أي حالة للهجرة غير الشرعية 

منذ سبتمبر 2016.
وأضاف المتحدث الرئاسي أن المباحثات المصرية 
البرتغالية تطرقت كذلك آلخر مستجدات األوضاع 
المشترك،  الدولية ذات االهتمام  اإلقليمية والقضايا 
خاصة في ضوء ما تشهده بعض دول المنطقة من 
أزمات متفاقمة، حيث توافقت الرؤى على ضرورة 
تغليب الحلول السياسية والتسويات السلمية لألزمات 
القائمة، ومنح األولوية القصوى إلنهاء المعاناة اإلنسانية 
وتعزيز جهود  أزمات،  تشهد  التي  الدول  لشعوب 
استعادة االستقرار بها، وذلك في إطار الحفاظ على 
وحدة أراضي هذه الدول وسيادتها وتماسك مؤسساتها.
وعقب ذلك عقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً، 
في  تفاهم  مذكرة  التوقيع على  الرئيسان  كما شهد 
مجال تعزيز االستثمار وتنمية المنطقة االقتصادية 
لقناة السويس، باإلضافة إلى بروتوكول تعاون في 

مجال التعليم والثقافة.

     المشكلة التي تواجه العبنا الكبير 
محمد صالح ليست بسيطة، وإذا تفاقمت 
يمكن أن تحرمه وتحرمنا منه في كأس 
العالم، احتمال مرعب، ولكن لجنة الكشف 
عن المنشطات التابعة للفيفا ال تعرف 
إيقاف  المزاح، وسلطتها مطلقة في 
الالعب الذي تشك في نتائج تحليالته 
ومن الصعب اقناعها بالعكس، ونحن ال 
نشك في نزاهة صالح، وندرك جيدا أنه 
العب مستقيم ومتدين ولكن الظروف 
والمصادفات هي التي قادته لهذا الموقف، 
لقد ذهبت اللجنة دون موعد مسبق إلى 
معسكر الفريق المصري في سويسرا، 
واخذت عينات من بعض الالعبين، ولكن 
لم يكن موجودا، كان مرتبطا  صالح 
بإحدى المباريات مع ناديه ولم يحضر 
سوى في اليوم التالي، هذا ماقيل مبررا 
لغيابه، وقيل أيضا أن اللجنة لم ترسل 
يفيد حضورهم، وهو  لهم أي خطاب 
اللجنة  بائخ وسخيف، فحضور  عذر 
يكون دائما مفاجئا ودون انذار مسبق، 
لم يكن الالعب موجودا لثالث  واذا 
مرات يتم إيقافه فورا، وقد حدث هذا مع 
بطلنا األولمبي كرم جابر، مازال أمام 
صالح فرصتين، وعلى أداري الفريق 
ابالغ اللجنة عن مواعيد معسكره بشدة 
ونحن نثق أن جسده خال من المنشطات 
أو كل ما يثير الشبهات، ألن هذا العام 
هو اخطر األعوام في تاريخ كرة القدم،  
وال يمكن التهاون مع أي أحد، وترينا 
تجربة بيرو مع الفيفا إلى أين يمكن أن 

يصل األمر.  
 تأهلت بيرو لكأس العالم هذا العام للمرة 
األولى منذ عام 1982 وسيذهب فريقها 
الوطني إلى روسيا بقيادة مهاجمه األول 
باولو جيرورو، هذا المهاجم الذي كان 
محظوظا في مباريات التأهل عندما ارسل 
ضربة حرة إلى مرمي كولومبيا لتستقر 
في الشبكة ولتمنح فريقه التأهل،  ولكن 
الحظ غادره تماما في نهاية العام،  ففي 
ديسمبر الماضي أعلنت الفيفا أن الالعب 
قد أنتهك التعليمات الخاصة باالبتعاد عن 
المخدرات، وأن االختبارات التي اجريت 
على عينة مأخوذة منه فد اثبتت وجود مادة 
 ، benzoylecgonine بنزويلوكجنين
وهي المادة التي تبقى آثارها في الجسم 
بعد تعاطي الكوكايين، وقد منعت الفيفا 
جيرورو من اللعب لمدة عام كامل أي 

أنه سيفقد اللعب في كأس العالم.
جيرورو أو المحارب كما يعني اسمه 
باإلسبانية حاول أن يقاوم المنع، قال أنه 
فقط تناول الشاي المختلط بأوراق  نبات 
الكوكا، وهو مشروب شائع في البيرو 
رغم أن جيرورو يعيش في ريو دي 
جنيرو حيث يلعب لنادي فالمينكو، وقد 
مهد هذا االدعاء الطريق للمحامي الذي 
يدافع عنه ليتبنى خطة مثيرة لالهتمام، 
للفيفا اغرب واقدم شخصيات  وليقدم 
يمكن تقديمها للشهادة: أطفال لولياالكو، 
وهي ثالث مومياوات ، أخذت اسمها من 
جبل البركان الجليدي الذي يرتفع أكثر 
من  200 الف قدم في االرجنتين، حيث 
تم دفن هذه المومياوات ابان حضارة 
»االنكا« منذ أكثر من خمسمائة عام.

خطة المحامي هي اختيار خالق ولكنه 
ساخر وقاس، فهذه المومياوات كانت 
جزءا من طقس كاباكوشا، حيث كان 
أهالي »االنكا« يقدمون بعضا من 
أوالدهم خاصة البنات هبة لإلمبراطور 
ويتم  الطقس،  هذا  في  ليستخدمهن 
االحتفاظ بهن في معسكر للتجميع، ثم يتم 
اصطحابهن إلى أحدى قمم جبال اإلنديز 
بمناسبة صعود أو موت االمبراطور، 
أو حدوث أي كارثة طبيعية، وبعد 
ارغامهن على صعود قمة الجبل العالية 
يتم تركهن هناك حتى التجمد والموت 
او يتم قتلهن قربانا آللهة االنكا التي ال 
الغض، يمتن  البشري  باللحم  تقنع إال 
من أجل أن يحيا االمبراطور أو ترفع 
الطبيعة غضبها، وتتراوح أعمارهن من 
السادسة إلى الخامسة عشر، وقد استمر 
هذا الطقس سائدا حتى عام 1500 عندما 

جاء الغزاة االسبان.
 ولم يتم اكتشاف هذه المومياوات إال في 

عام 1999 عندما قام فريق من منقبي 
اآلثار مكون من االرجنتين وبيرو وامريكا  
بالتنقيب عند قمة هذا الجبل، وتم العثور  
على أجسادهن الصغيرة محفوظة بصورة 
جيدة، ربما كانت افضل أجساد قديمة تم 
العثور عليها، عذراء منهن كانت  تبدو 
وكأنها مستغرقة في نوم طويل، ولكن 
اخراج الجثث ونقلها للمتحف من أجل 
الكثير من  أثار  الدراسة عليها  اجراء 
االعتراضات خاصة من جانب السكان 
األصليين، وقد صرح أحد زعمائهم  أن 
هذا انتهاك صارخ لكل األحباء القدامى،  
ولكن االكتشاف ساهم أيضا في ابراز  
جانبا إيجابيا للغزو االسباني، فقد انهى 
طقس الكاباكوشا ومنع التضحية بالبشر، 

ولكنه قتل بشرا يفوقهن عددا. 
كيف استفاد محامي جيرورو من هذا 
األمر؟، لقد وضع يده على دراسة مهمة 
توضح ماذا كان هؤالء األطفال يأكلون 
أو يشربون اثناء اعدادهن لهذا الطقس، 
فبواسطة استخدام المسح الضوئي 
وتحليل النظائر المشعة لبقايا الكربون 
والنيتروجين في شعر الجثث، استطاع 
العلماء استعادة اللحظات األخيرة من 
حياتهن بطريقة تثير األسى والتعاطف، 
التي صدرت في عام  الدراسة  اثبتت 
2013 أن طعام الضحايا قد تغير 
فبعد أن  العام األخير قبل موتهم،  في 
كان يتركز على البطاطس تحول إلى  
الحيواني  بالبروتين  طعام دسم مليء 
إليه  والخضروات والذرة، وأضيف 
»الكيكا«  وهو مشروب  كحولي متخمر 
من الذرة، وبتحليل شعر الفتاة العذراء 
انها شربت كميات كثيرة من  ثبت 
الكيكا في األسبوع األخير قبل موتها، 
الهدف هو تهدئتها هي وبقية  وكان 
المرافقات قبل تحويلهن إلى مخلوقات 
متجمدة على قمة الجبل، وأهم عناصر 
الوجبة والتي وجدت في جسمها  هذه 
بكمية كبيرة كانت مادة بنزويلوكجنين 
التي اكتشفت   benzoylecgonine

في جسد جيرورو.
 من المؤكد أن هذه العذراء المسكينة لم 
تكن تشم الكوكاكين، فقد بدأ عزله كمادة 
مخدرة في منتصف القرن التاسع عشر، 
ولكن النتائج اظهرت أن حياتها داخل 
طقس الكباكوشا أتاحت لها الفرصة لتناول 
الذي  نبات االندين  كميات كبيرة من 
يستخرج منه الكوكايين نفسه، ومضغ 
االوراق فقط يمد الجسم  بمادة منشطة 
متوسطة التأثير، تزيل الشعور بالتعب 
والجوع والعطش، وتخفف من درجة 
األلم واعراض الصعود فوق المرتفعات، 
كانت »الكوكا« تحتل مكانا مميزا في 
حضارة االنكا، وتستخدم في الطقوس 
بقايا من  العلماء  الخاصة، وقد وجد 
هذه االوراق بين اسنان الفتاة العذراء.

وسواء كان جيرورو قد شربها او شمها 
فهذا سر ال يعلمه إال هو وطبيبه الخاص، 
ولكن المحامي قدم للفيفا وثائق تؤكد أن 
هذه المادة يمكن أن تستمر موجودة في 
الجسم لقرون، وبقول آخر فإن جيرورو 
لم يفعل أكثر من أنه تناول مادة كانت 
مباحة منذ آالف السنين قبل ان تحرمها 
المعاصرة، وبالتالي تحرم  القوانين 
بيرو من افضل العبيه، كانت  فريق 
المحامي جريئة ومن الصعب  حجة 
تتكرر، وقد لعب جيدا مع حقائق  أن 
لم تكن تستطيع إال  الفيفا  العلم، ولكن 
أن يستجيب لألدلة التي قدمها، لقد تم 
تخفيف قرار المنع من عام كامل إلى 
ستة شهور وبذلك يستطيع جيرورو أن 
يشترك في كأس العالم، لقد لعب المحامي 
بأوراقه كاملة واستدعى أرواح العذارى 
البريئات حتى يبرئ ساحة موكله، لقد 
ليسوا متأكدين من  دافعوا عن متهم 
براءته بينما لم يجدن من يدافع عنهن، 
فقد متن ضحايا لطقوس جائرة لم تكن 

تطلب ضحاياها إال من دماء البشر.
بالطبع لن يصل االمر مع محمد صالح 
إلى هذا الحد، ونتمنى أن يتخلى المشرفون 
على إدارة شئون المنتخب عن اإلهمال 
المعتاد ونجتاز جميعا هذه  المصري 

األزمة.

بقلم: محمد منسي قنديل

يف كرة القدم:
شهود من عامل آخر

وزيرا خارجية مصر والكويت يدعوان لتغليب احلل السياسي والسلمي يف سوريا

Mécanique générale

Freins, Suspension,
Pneus, Mise au point,
Electricité

1538, boul. des Laurentides, 
Laval, Qc. H7M 2N8

raffyauto@hotmail.com
www.raffyauto.com

نتكـلم 
اللغة العربية

اختتام فعاليات التدريب البحرى املصري – اإلماراتي املشرتك “خليفة 3”

خالل لقائه دي ميستورا.. شكري يعرب عن قلقه البالغ 
جتاه التصعيد األخري يف سوريا

 اختتمت يوم الخميس 
فعاليات التدريب البحرى 
اإلماراتى  المصرى 
 ”3 “خليفة  المشترك 
والذى إستمر لعدة أيام 
األحمر  البحر  بقاعدة 
بمشاركة عناصر القوات 
البحرية وعناصر القوات 
الجوية لكل من مصر 
ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة بالمياه اإلقليمية 

المصرية .
يأتى ذلك التدريب فى ظل إستمرار تنمية وتعزيز العالقات العسكرية بين مصر 
ودولة اإلمارات الشقيقة ، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة 
على تبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة لتنمية مهارات القادة والضباط 
للحفاظ على الكفاءة القتالية وتوحيد المفاهيم العملياتية والتعرف على كل ما 

هو جديد فى تكنولوجيا التسليح البحرى .
شارك فى التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية والمدمرات وسفن 
اإلمداد وعدد من لنشات الصواريخ وكاسحات األلغام وعدد من القطع البحرية 

اإلماراتية .
تضمن التدريب تنفيذ العديد 
التدريبية  األنشطة  من 
بغرض حماية خطوط 
البحرية  المواصالت 
التهديدات  ومواجهة 
النمطية ومكافحة  غير 
وإمداد  البحرية  األلغام 
وتبادل  بالوقود  السفن 
بين  الطيران  أسطح 
القطع البحرية المختلفة 
الزيارة  حق  وتنفيذ   ،
والتفتيش للسفن المشتبه بها ، كما تم تنفيذ رماية على عدد من 
األهداف السطحية أظهرت مدى الدقة فى إصابة األهداف أثناء 

تنفيذ المعركة التصادمية .
يأتى التدريب فى ضوء عالقات التعاون العسكرى بين البحريتين 
المصرية واإلماراتية ، وتعظيم اإلستفادة من القدرات الثنائية لكال 
الجانبين ، لتبادل الخبرات فى أسلوب تأمين مسارح العمليات 

البحرية ضد العدائيات المختلفة .

سامح  الخارجية  وزير  أعرب     
شكرب ، خالل إجتماعه يوم الخميس 
الخاص  المتحدة  األمم  مبعوث  مع 
بسوريا ستيفان ديمستورا ، عن القلق 
البالغ تجاه التصعيد األخير وتأثيراته 

علي الشعب السوري.
جاء ذلك على هامش مشاركة شكري في 
االجتماع التحضيري لوزراء الخارجية 
العرب بالرياض قبيل انطالق أعمال 
الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة 

العربية بمدينة الدمام السعودية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث 
بأن  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي 
المبعوث األممي ديمستورا حرص في 
بداية اللقاء على إطالع الوزير شكري 
باألراضي  األوضاع  تطورات  على 
السورية ، في ضوء التصعيد األخير 
الذي شهدته مدينة الغوطة الشرقية ، وما 
أسفر عنه من تفاقم األزمة اإلنسانية.

كما استعرض تقييمه لمستجدات المسار 
السياسي ورؤيته لسبل حلحلة الوضع 
المتأزم الراهن، على ضوء االتصاالت 
والمشاورات التي قام بها مع مختلف 

اإلقليمية  األطراف 
والدولية واألطراف 
السورية خالل الفترة 
الماضية، على ضوء 
نتائج اجتماع سوتشي 
جنيف،  ومباحثات 
لجهود  ا موضحاً 
لتشكيل  ة  لمبذول ا
اللجنة الدستورية تحت 
رعاية األمم المتحدة 

ومسار جنيف.
وأوضح المتحدث باسم 
الخارجية أن الوزير 
شكري استعرض تقييم 
في  للموقف  مصر 
سوريا ، وأكد علي 
حرص مصر على 

المبعوث  بها  يقوم  التي  الجهود  دعم 
األممي وإنجاح مهمته.

وأشار إلى موقف مصر الثابت تجاه 
لألزمة  السياسية  التسوية  دعم جهود 
السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة 
السورية ومؤسساتها ، وفقاً لمسار جنيف 

وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي 
وأهمها القرار 2254.

بالجهود  دميستورا  أشاد   ، من جانبه 
األزمة  تسوية  إلى  الرامية  المصرية 
السياسي  الصعيدين  في سوريا على 
واإلنساني ، وتطلعه لمزيد من التشاور 
والتنسيق مع مصر بشأن استحقاقات 

المرحلة المقبلة.
واتفق الجانبان علي ضرورة تكثيف 
التشاور والتنسيق خالل الفترة القادمة 
من أجل الدفع بالحل السياسي، وبذل 
كل الجهود من أجل إيصال المساعدات 
أبناء  معاناة  اإلنسانية وتخفيف وطأة 

الشعب السوري الشقيق.

شقة للبيع يف القاهرة
شقة 100 متر في الدور الثالث )مصعد( 

بوسط البلد بمدينة القاهرة
المطلوب نهائي 80 ألف دوالر

تصلح سكن أو مكتب تجاري أو عيادة 
لطبيب

لمزيد من المعلومات االتصال على الرقم 
التالي:

السيد يوسف فؤاد

438 989 1056



 يحتفل الشعب المصرى فى كل عام عيد يطلق عليه 
“شم النسيم”ويخرجون الى المتنزهات والحدائق لالستمتاع 
بالطبيعة فى جو يسوده السعاده والمرح والترابط االسرى 
ويأكلون بعض االكالت المفضلة والمميزه لهذا اليوم وهو 
من المورث الثقافى لدينا وسمى هذا اليوم شم النسيم .

ان  التاريخ  أبو  هيرودوت  اليونانى  المؤرخ  وقال 
المصرين سبقوا شعوب العالم باالحتفال باالعياد ثم 

أخذ اليونان هذا االحتفال.
ويرتبط هذا العيد المعروف بشم النسيم بتجدد الحياة، 
فالحظ المصرى القديم ان الشمس تشرق ثم تغيب ثم 
ثم يضئ من  ثم يظلم  تبعث من جديد والقمر يضئ 
جديد والفيضان يفيض ثم يغيض ثم يفيض من جديد 
والنبات ينمو ثم يموت ثم ينمو من جديد فترسخت لديه 
الموت من جديد فكانت هذه فكرة  بعد  البعث  فكره  
البعث والخلود فحافظ على الجسد الى ابد االبديين لتجد 
واستمرا الحياه فيما بعد الموت .فكانت زهره اللوتس 
المقدسة تؤكد على مفهوم التجدد واالستمرار وإعاده 
االحياء، مثل خروج تمثال الملك من زهره اللوتس 
فعندما تستنشق زهره اللوتس فأنك حقا تشعر برائحة 
مصر فكانت كل مقبره بها الزهور والرحالت النيلية 

ومناظر الصيد واللقاءات االسرية. 
 اصل العيد وأساس التسمية 

باالسماء،  القديمة   فى مصر  االعياد  تسجل  كانت 
ويسجل ايضا االحتفاالت الخاصة بها وكانت االعياد 
وكان  الترابط  مدى  على  ليدل  المصريين  تجمع 
المصرى القديم عاشقا للطبيعة ولاللوان فأستخدم كل 

شئ ليكون جميال .
اما عن شم النسيم فليس هناك يوم ثابت لالحتفال به 

ولكن كان االحتفال بأعياد الربيع.
 واما عن اساس هذه التسمية فهى ترجع الى “الفراعنة” 
الى ثالث فصول  السنة  يقسم  القديم  المصرى  فكان 
فصل  وهو  ،برت  “الفيضان”  فصل  )أخت  وهى 
( ومن هذه  “االنبات”،شمو وهو فصل “الحصاد” 
تعنى فصل شمو اى  التمسية اخذت كلمة شم وهى 

الحصاد وتجدد الحياة واستمرار الوجود.
واول ظهر لكلمة شمو فى مقبرة “ميروركا” فى االسرة 
السادسة بسقارة ، واضيفت لها فى لغتنا العربية كلمة 
النسيم  مثلما تضاف الكثير من المسميات المصرية 
مثل صان واضيف لها الحجر فأصبحت مدينه صان 
الجبل فأصبحت  لها  الحجر االثرية  وتونا واضيف 

تونا الجبل االثرية وهكذا. 
وتمت اضافة كلمة النسيم ليصبح اسم العيد شم النسيم  
فكان العيد قديما فى فصل شمو يرمز الى تجدد الطبيعة 
من حيث الحصاد وتفتح الزهور وعيد الخلق وبداية 
الزمن وكان المصرى القديم محبا للطبيعة وكان متأمال 
لكل ما فيها ووثق ذلك على جدران المقابر والمعابد  .
وكان لدى المصرى القديم العديد من االعياد، ومنها 
االعياد الدينية واالعياد الملكية واعياد الفصول التجدد 
الزمن وعيد  الكونية وعيد  الطبيعة واالعياد  واعياد 

الخلق والتجدد.
مظاهر االحتفاالت وتجدد الحياة ورمزية االكالت

االنطالق الى االرض الخضراء واالرض الصفراء 
وعلى ضفاف نهر النيل واالستمتاع بالرقصو والموسيقى، 

 ، والطرب  ،الغناء  النيل  ، ركوب  باكرا  الخروج 
االستمتاع بالطبيعة، استنشاق الزهور  

البيض   
يلون  العيد  قبل  ما  االحد  يوم  الشمس  بعد غروب 
البيض ويكتب علية االمنيات والدعوات ويتم تعليقة 
فى االشجار ومع شروق الشمس يقمون بتكسير البيض 

لتحقيق االمنيات والدعوات كنوع من تجدد الحياة .
ويرمز البيض لبداية الخلق حين ظهرت اليبضة على 
التل االزلى  وخرج من االله ليخلق السماء واالرض 
والهواء والرطوبة كما هو فى المعتقد المصرى القديم 
االله الخالق الذى خلق نفسه بنفسه وكما يشكل العالم 
على شكل هيئة بيضة ،وبداية الكون وقصه خلق الكون .

والبيضة ايضا بها بعث واستمرا لوجود داخلها كتكوت 
صغير يخرج منها الستمرار الحياة 

السمك
وكان االحتفال عند الفراعنة على نهر النيل على ضفاف 
حاعبى رب النيل وصور فى هيئة بشرية تجمع الذكر 
واالنثى ويرمز الى القوه والخصوبة وكان يقدم السمك 
لذلك ارتبط السمك بهذا العيد  فكان رمزا للحياة والنماء 

والخير ، ووجود النيل العظيم 
واما عن السمك المملح او الفسيخ )رم(  فكان السمك 
عند المصرى القديم هو اكثر شئ يتعرض للتلف فلذلك 
عمد المصرى القديم الى تجفيفة وتمليحة  للبقاء اطول 
مده كافية بعيدا عن التلف للحفاظ علية ويعطى وجبة 
بها دهون واما عن رمزيتة فكان  يذكر  ليس  مفيدة 
نفسة دائما بتجديد الحياه  نظرا لتكاثر السمك بشكل 

كبير جدا  فيذكر نفسه بالتجدد واالستمرا .
البصل 

ويدقون  البيوت  اما  يخرجون  الباكر  الصباح  وفى 
البيت العتقادهم بطرد االرواح الشريره   البصل اما 
وحديثا اتضح لنا ان البصل مغذى ومفيد ويزيد من 
نسبة االوكسجين فى الدم فهذا تجدد واستمرار للحياة 
البصل داللة على طرد  تعليق حزم  ايضا .كما كان 

االرواح الشريرة
الخص

كان رمزا للمعبود مين رب الخصوبة والتناسل الذى كان 
يعبد فى اخميم بسوهاج وكان يقد له كقرابين ويحتوى 
العلم  على ماده زيتية تساعد فى االخصاب  واثبت 
الحديث ان للخص اهمية كبرى فى عملية الخصوبة 
فيوجد به فيتامين Hوبعض هرمونات التناسل .فكان 
الخص من االطعمه الهامه جدا لديهم لمعرفه ما بها 

من فائده كبيرة .
الثوم

40 ميكروب والخص  اكثر من  الجراثيم وقتل  قتل 
والترمس يحد من زياده االمالح فى الجسم 

الحمص األخضر
 وهو ما يعرف بالمالنة  وقد جعلوا من نضوج هذه 

الثمره مؤشرا على بداية وقدم الربيع 
فمن المعتقد ان بداية اعياد شم النسيم ترجع الى اكثر 
من 5000عام  وترجع الى الدولة القديمة  وكان معروفا 
فى مدينة اون )هليبوبليس مدينة الشمس (التى كان بها 
اللبنة االولى للخلق ومذهب التاسوع وهو عيدا للبعث 

وخلق الكون واول ايام الزمان.  

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

افضل االبتعاد.. 
خشية من زيادة اجلروح

    نعم فهذه حكمة ..حكمة االبتعاد ولو ظاهريا الن ال 
احد يعرف ما يخفيه االنسان إال نفسه...وخصوصا لو كان 
الجرح من القريب او الحبيب..فنخشى ان ال نحتمل المزيد 
من  الجروح فتقسوا علينا االيام و تذهب الفرحة من القلب 
فيفقد الثقة واآلمان وال نجد مرسى آمن نرسي عليه حين 

تشتد علينا المخاطر.
فنخشى اللقاء برغم انه يقتلنا االشتياق..و نختلس النظرات 

سريعا حتى ال تتقابل العيون فتفضح ما فى القلوب. 
بالعاطفة وعكسها  بداخله  ان يحتفظ االنسان  وما اصعب 
ولكن  الجميلة  المشاعر  يحمل  يتعامل  وهو  ان  بد  وال 
بما صدر من هذه  وتذكره  نفسه  تتنبه  اللحظة  نفس  فى 
الشخصية المحببة جدا اليه ، من سهام قد اخترقت الفؤاد..
التى  الغائرة  العالمة  الجمال نرى معه  وكأننا حين نرى 
تركها الجرح ،فى نفس اللحظة ، فنصدم و ترتبك المشاعر 
وتحتار نظرات العيون ..فهل اطيل النظر حتى تشبع عينى 
من رؤية من احبهم قلبى ؟ ام احتفظ بما يجول فى خاطرى 
لنفسي فال اظهر الفرح او الشجن فيكون اللقاء غير مجدى 
الطرفين  والمعانى ويشعر كال  الدفء  الكثير من  يفتقد 
اتصال  يمنع  بما  بالهموم  االبتسامة مثقلة  بالغربة وتكون 
تبحث  الكثير من االسئلة وكأنها  العيون  االفكار وتطرح 
عن اجابات تثلج القلوب التى تتوق الى عودة الحياة اليها.

وما اصعب هذه الظروف التى يمر بها االنسان فى وسط 
هذا البحر الخضم ..فمن الداخل هو ممزق ومن حوله ال 
يجد راحة ، فالمشاكل تحاوطه وان صادفته االفراح فانه 
انه  تمر سريعا حتى  كأنها لحظات وسوف  يتعامل معها 
ال يملك الوقت الكافى ليتمكن من تغافل احزانه والتعايش 
معها فتمضى االوقات السعيدة وال يشعر بها وكأنها سراب 

ينظره االنسان وال يلمسه.
اعماق  فى  تأثيرها  تترك  التى  اللحظات  هذه  ارهب  ما 
النفس لسنين عديدة ، يعيش هذا االنسان الحائر يبحث عن 
اجتازه  لما  منه يخشاه  يقترب  شاطئ يرسي عليه وكلما 
من تجارب ومواقف خذله فيها من كان يثق بهم ويطمئن 
اليهم فيظل فى مركبه يلتفت يمينا ويسارا خشية ان تفاجأه 
االنسان  ..فخيبة االمل تجعل  به  االخطار ممن يحيطون 

الوحدة حتى ولو كان يحاوطه  الى  اكثر تحفظا ، جامحا 
بالسالم  يشعر  نفسه حتى  الى  يستكين  فإنه   ، العشرات 
واالطمئنان  ، وما ابتسامته مع اآلخرين إال مجاملة لهم ، 
وعدم اإلشتراك فى تجاذب اطراف الحديث بصورة مطلقة 
يمكنه من استشعار ما يخفيه االخرين من مشاعر من وراء 

كلماتهم المنمقة وضحكاتهم الرنانة..
واحيانا هذا المسكين يفقد الثقة فى نفسه  المعذبة من جروح 
االحباء فيقوم بطرح عدة تساؤالت : هل انا أسأت االختيار 
؟ هل استغل صفاء نيتى اآلخرين؟ ام هل كنت بالنسبة لهم 
اندفعت فى  ، هل  يبتغون  ما  الى  للوصول  مجرد وسيلة 
الكثير من االهتمام والحب حتى  لهم  مشاعرى واظهرت 

استهانوا بى ؟
تساؤالت وإجابات يطرحها على  بين  نفسه حائرا  فيجد 
نفسه فى حوار صامت يدفعه الى االنفصال عن مجتمعه 

لفترة قد تطول 
يفسح  ان  يمكنه  بيدره وحينئذ   يعيد حسابته وينقى  حتى 
المجال الى  آخرين ، اذا استحقوا ذلك ونالوا االستحسان 
فى عينيه ولكن هذه المكانة ستكون بحذر وبعد تدقيق حتى 
ال يفسد حياته مرة اخرى فتكون العواقب وخيمة جدا اذا 
انخدع ثانية ، فيفسد األمور ومن وجهة نظرى سيؤدى ذلك  
الى خلل فى  عالقاته ويشوه كل ما هو جميل ويرى الناس 
هذه المرة كأنهم وحوش ال تكتر ث لشئ إال نفسها ويمكن 
- اذا كان قد ضعف لكثرة الردود السلبية - يبدأ فى االنتقام 
ويتخذ نفس االسلوب حتى يثبت لنفسه انه  ذلك الوحش بدال 

من ان يكون الضحية .
فقدت  الناس  للغاية وذلك الن  االنسانية معقدة  فالعالقات 
الكثير من الصفات الحميدة وسميت االمور بغير مسمياتها 
فأصبح المكر فطنة ، واالنتهازية نجاح واالحتيال  ذكاء ، 
وذلك الن هذه الصفات المكروهة اصبحت لألسف الوسيلة 
السريعة والمضمونة لتحقيق النجاح الوهمى ، نعم وهمى 
ألنه حين تنكشف االمور امام اعين النبالء ويفقدون تقدير 
واحترام االخرين وثقتهم فإنهم وبال شك سيخسرون ذلك 
المستوى  اذا كان على  ؛  النجاح ويكون سقوطهم مريعا 

العملى او اإلجتماعى. 

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 13 avril 2018 
الجمعة 13 ابريل  2018

النســيم شــم 

العودة حلم... مبناسبة يوم 

بقلم : خالد بنيصغي 

ل���ب���ن���اُن ك�����ان ال���ع���ي���ش ف���ي���ه ه����ن����اءًة        

ك����ان����ت ل���ي���ال���ي���ن���ا ال�������ِع�������ذاُب م������ودًة           

وال�����دي�����ن ف�����ي ش������رع اإلل�������ه م��ح��ب��ٌة       

أح��م��ٌد    ، ع���ل���يٌّ   ، م���ع���روٌف   ، م������اروُن 

ل���ي���س ال���م���ذاه���ب ف���ي ال���ش���رائ���ع ع���لّ���ًة    

ف����اإلج����ت����ه����اُد ال����م����ع����رف����يُّ ف��ض��ي��ل��ٌة          

ال��ُدن��ا ف��ي   ) إه��ت��دي��ت��م  ْاق��ت��دي��ت��م..  ب��م��ن   (

ل����ك����نَّ ري������ح ال���ج���اه���ل���ي���ة ق�����د ط��غ��ت         

وأص���اب���ن���ا ع������دوى ال��ت��ش��ب��ه ب���ال���ورى    

ف���ال���ش���كُّ ف����ي ص�����دق ال��ي��ق��ي��ن خ��ط��ي��ئ��ٌة    

وال���ق���ت���ل واإلره�������اب ف���ي ش����رع ال��س��م��ا  

إف���ق���ار ال  إق����ت����ار  ال  ج�����وع  ال       

ُي��ج��ار ال���زم���ان  ج����ار  إن  وال����ج����اُر       

إط����ار وال����س����الم  ن���ه���ٌج  وال����ع����دل       

س����اروا أّن�����ى  اإلي����م����ان  واح�����ة  ف���ي      

األن����ه����ار ش���وق���ه���ا  ال�����رواف�����د  إن     

واإلذك���������ار ال���ت���ف���س���ي���ر  م����ي����زان����ه    

إن���ك���ار ب����ه  وم������ا  ال�����رس�����ول  ق������ول    

ِك���ث���ار وال����ن����ائ����ب����ات  ب���ن���ا  ِف����ت����ن����اً     

ي���س���ار وذاك  ي����م����ي����ن����يٌّ  ه��������ذا    

وال�����ط�����ع�����ن ف������ي ح�����رم�����ات�����ه إن�������ذار

اس��ت��غ��ف��ار ب���ع���ده  م����ا   ، ط���غ���ى  ك���ف���ٌر   

كيف أعتز بالعروبة ؟؟

األستاُر  فْلرتفِع 

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

تكملة العدد الماضي

البقية في العدد القادم

 من حق كل منا أن يتمنى، يمكن تعريف 
التمني واألمنيات بأحالم اليقظه. ألم نحلم ونحن 
صغار بالتخرج من الجامعه مثاًل وتأسيس عائلة 

وكيف سنعلم أوالدنا وأين، ألم 
نحلم في حال حصولنا على 
منزل  بشراء  كبيرة،  ثروة 
لكل إبن وإبنه وإكرام الوالدين 
لرد بعض جمائلهما وجبر 
وتكريم  األخوات  خواطر 
أوالدهن والبحث عن العائالت 
المستورة لمساعدتها، وهل 
هناك أسعد من اللحظه التي 
نرسم فيها إبتسامة على وجه 
حزين جنت عليه الحياة؟ من 
المؤكد أن بعض هذه األحالم 
تحقق كلياً أوجزئياً وبعضها لم 

يتحقق على اإلطالق.  
وقعت نكبة فلسطين عندما كنت 
في الثامنه من عمري، بدأت 
أعي الحياة ومايدور حولي منذ 
ذلك الوقت عندما رأيت معاناة 
اإلخوة الفلسطينيين يصارعون 

الحياة وشظف العيش معتمدين على ماتجود 
الفلسطينيين  به عليهم وكالة غوث الالجئين 
)األونروا(. أكوام من اللحم البشري حشرت في 
مدرستي اإلبتدائية القريبة والمدارس األخرى 
واألبنية الحكومية الشاغرة ريثما تمت إقامة 
مخيم لهم إنقلب إلى حي بعد عدة أعوام وأصبح 

جزءاً من المدينه. 
بالسياسة  بدأ إهتمامي  تقريباً  العام  منذ ذلك 
لإلطالع على ردود أفعال الحكومات العربيه 
تجاه النكبه. والأخفيكم أنني منذ ذلك العام حتى 
اليوم لم أر يوماً واحداً كان فيه العرب على 
إتفاق تجاه أي أزمة من األزمات التي أحاقت 
أوتحيق بهم، كانت نكبة فلسطين األهم بينها 
حتى وقت قريب إلى أن أصبحت من التاريخ. 
العرب منقسمون دائماً إلى معسكرين أو أكثر. 
لم يفلحوا يوماً بحل أزمة واحدة، من خالل 
العالم اإلسالمي، في الشرق تحديداً  إتفاقهم. 

وضعه أسوأ. 
 لألسباب آنفة الذكر حلمت اليوم بحلم، أعتقد 
أنه كبير جداً، لن يتحقق بالتأكيد خالل حياتي، 
ولكنني أرجو أن يتحقق في يوم من األيام. 

 حلمت اليوم أن المسؤولين األتراك والسعوديين 

واإليرانيين، جلسوا حول طاولة حوار وإتفقوا 
على مايلي، بعد أن إنكفأ جميع األجانب إلى 

بالدهم:
باآلية  والعمل  اإليمان   .١
ولي  دينكم  ‘لكم  الكريمة: 
دين’ إلستيعاب كافة األديان 

والمذاهب في كل منها. 
٢.  إيقاف القتال الدائر في 
الشرق األوسط من  منطقة 
مروراً  ليبيا  إلى  العراق 
والسودان  واليمن  بسوريا 

والصومال. 
٣. التوقف عن التدخل بشؤون 
الدول األخرى وإفساح المجال 
أمام كل منها أن تحل مشاكلها 

بنفسها. 
ت  را ا ي ل م ر  ا م ث ست إ  .٤
تصرف  التي  الدوالرات 
األسلحة  يومياً على شراء 
والذخائر وتمويل المقاتلين 
لخلق فرص  بالدها  داخل 
الفقر  والقضاء على  عمل 
المجتمعات  أغلب  منه  تعاني  الذي  المدقع 

العربية واإلسالمية. 
٥. فتح مزيد من الجامعات وتحديث برامج التعليم 
التي أكل عليها الدهر وشرب في كافة المراحل، 
بدءاً من دور الحصانه حتى الجامعات، بهدف 
القضاء على األمية المستشرية في المجتمعات 
والتي زادت نسبها في السنوات األخيرة.      

٦. إفتتاح مزيد من الجامعات وإنشاء مراكز 
أبحاث تليق بالتقدم العلمي الذي نشاهده ونعيشه 

في العالم الصناعي. 
إفتتاح عدد كبير من المستشفيات بهدف   .٧

رفع المستوى الصحي للمواطنين. 
٨. حل الجيوش الجرارة ألنه ليس هناك دوله 
بإستعادة  المذكورة جادة  الدول  بين  واحده 
فلسطين أومحاربة العدو الصهيوني، أضف 
إلى ذلك إستهالكها الجزء األكبر من ميزانيات 

الدول، خاصة الفقيرة منها. 
 أتساءل، إذا تحقق هذا الحلم، أو تحققت منه 
فقط، كيف سيكون عليه،  األولى  األجزاء 
ياترى شكل الشرق األوسط الذي نعيش فيه؟؟
كيف سيكون عندها العالم كله؟؟ وكيف ينظر 

إلينا؟؟

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ال يكاد المواطن المغربي ينام على قرارات وظواهر مغربية غريبة عن طبيعته وبْيئته ، 
حتى يستيقظ على أغرب مما نام عليه ؟؟

وسنعرض في هذا المقال بعضا من هذه الظواهر والقرارات في كرونولوجيا ثانية لألحداث 
التي تتتابع بشكل مستفز للمجتمع المغربي والمغاربة كشعب مسلم يعيش في بلد مسلم .. 

- " نيبا " و" أدومة " : 
 وهللا أشعر بالتقزز وأنا أتحدث عن شخصيتْين وظاهرتْين ال تشرفان المشهد المغربي على 
اإلطالق ، لكن ولألسف فكأن األمر مقصود ليكونا مسرحا يتفرج عليه المغاربة ، ويتبادلون 
التعليقات في مواقع التواصل االجتماعية واليوتوب ، فاألول " نيبا " هو شخص جاهل 
وأّمي ، اشتهر لدى المغاربة فقط ألنه يتحدث بالفيديو بكالم نابي ؟؟ .. أما الثاني " أدومة 
" فاشتهر بكونه يتحدث كما األنثى ويميل بجسده كما األنثى .. ؟؟  ولسنا ندري هل هذا 
االعوجاج في الشخصيتْين يعتبر دافعا ومبررا لهذا القيل والقال في شهرتهما بالرذيلة ؟؟ 

- تصريح وزير العدل المغربي : 
العالم وليس فقط في المغرب )  صرح السيد " أوجار " الوزير الجديد ألهم وزارة في 
وزارة العدل ( بأن العالقات الحميمية الرضائية بين رجل وامرأة خارج إطار الزواج أمرا 
طبيعيا ، وال تعني أحدا ؟؟ هي الفوضى إذن ودعوة صريحة للزنا في واضح النهار ، فقط 
ألنها عالقة رضائية بين الطرفين ؟؟ لألسف السيد الوزير نسي أن يخبرنا ما الجديد في هذا 
األمر ؟؟ فاإلسالم ال يسمح للرجل والمرأة بالزنا ، وقد حصنهما بالزواج ليشرف قدرهما 
معا ، وخاصة المرأة التي تكون هي الضحية في أي عالقة خارج الزواج .. وأعتقد أننا في 

بلد مسلم وأن المغاربة مسلمون .. أعتقد ذلك ؟؟ .
خرجة الممثل " الشوبي " األخيرة عن النبي أدم عليه السالم 

وهذا سفيه العقل المعتوه " الشوبي " الفاقد لوعيه وعقله بسبب معاقرته للخمر إلى حد 
الثمالة ؟؟ هو اآلخر يطل علينا بكالم سفيه يصف من خالله نبينا آدم عليه السالم بأوصاف 
ال تطاوعني يدي لكتابتها ، هذا التطاول على النبي آدم عليه السالم وأبو البشرية في نفس 
الوقت يحيلنا على طرح عالمات استفهام كبيرة جدا ، أولها أن نتساءل : أين مجلس العلماء 
المغربي الذي الزال يلتزم الصمت ؟؟ مع أن هؤالء العلماء يستخلصون أجورهم الدسمة 
من أموال الشعب المغربي المسلم ؟؟ وأين ادعاءات الفنانين بأن الفن رسالة ؟؟ ألم نقل إن 
أغلب هؤالء الفنانين المغاربة لم ينتجوا إال " العفن " .. ؟؟ فباألمس القريب فقط ال زال 
اللي فيك " ، ومعه  الزين  المغربي اإلباحي "  الفيلم  المغاربة يتذكرون بكل حسرة وألم 

يتذكرون العديد من األفالم واإلنتاجات الساقطة ولألسف الشديد .. 
المجال هنا يضيق لذكر العديد من " الغصات " المغربية ، وال يسعنا إال أن نقول كمغاربة 
الوكيل " وأن  المغرب " حسبنا هللا ونعم  الحنيف ووطننا  ديننا اإلسالمي  غيورين على 
نصرخ للمرة األخرى : " أين مجلس العلماء المغربي ؟؟ " وختاما نقول لكل من يتقاعس 
في الدفاع عن اإلسالم في المغرب المسلم : إن اإلسالم منتصر من دون دفاعكم عنه  بفضل 

هللا ، وكما يقول عز وجل : " وهللا متم نوره ولو كره الكافرون " 

وال�����ج�����م�����ال األن��������وث��������ة  ذات  ي�������ا 

ال����ل����ي����ل����ي ال������ش������ع������ر  ذات  ي��������ا 

ان������������ِت ك��������ل ال�����ل�����ي�����ل وال�����س�����ه�����ر 

أن��������ِت م�����ن ل���وع���ن���ي ب���ك���ل ال���ف���ص���ول

وج�������اء رب����ي����ع ع���ي���ن���ي���ِك وم������ا أج��م��ل��ه

ع��ش��ق��ِك ب���ق���وة  أع���ت���رف  أن  أج���م���ل  وم����ا 

أن�����ِت م���ن ع��ل��م��ن��ي درس������اً ب��ف��ن ال��ع��ش��ق

أن����ِت م���ن أه���دان���ي ال��ع��ش��ق ب����ورد ال��وف��اء

ل������ن ي����ض����ي����ع ق����ل����ب����ي م����ن����ي أب��������داً

دي ف��وق ل���ّون���ي أح����رف ق��ص��ائ��دي وغ������رَّ

واج����ع����ل����ي ال���ش���م���س ق�����م�����راً وات�������رِك

أق�����س�����م ل�������ِك ب����ك����ل ال����ع����ش����ق ال������ذي

ب����أن����ن����ي أح������ب������ِك وس������أظ������ل أح����ب����ِك

ال����ع����ش����ق م�����ع�����ِك ه���������دوء وان����ف����ع����ال

ي����ا وج������ه أض�������اء ف����ي ل���ي���ل ال����وص����ال

أن�����ِت ع���ن���وان ال��ع��ش��ق ل��م��رات��ب ال��ك��م��ال

أنِت من جعلني مطر يعشق الهطول ويحيي اآلمال

ن��ث��ر ال�����ورد م���ن ه��ن��ا ح��ت��ى أع��ل��ى ال��ت��الل

الخيال وحي  في  قصائدي  أكتب  أن  أجمل  وما 

ال��رج��ال ك���ل  وال  رج����اًل  ج��ع��ل��ن��ي  م���ن  أن����ِت 

أن�����ِت م���ن أس���ك���ن ال��ق��ل��ب ب���دي���ل ال���رح���ال

واالن��ف��ع��ال ال��ه��دوء  ف��ي��ِك  أه��وى  أن��ن��ي  طالما 

الجبال خ��ل��ف  ي��س��اف��ر  ل��ح��ن��اً  ل��ت��ك��ون  كلماتي 

ال���ق���م���ر ي��ح��ت��ل أع���ل���ى م����رات����ب ال��ج��م��ال

ل��ل��ج��الل إال  اب��������داً  ع���ل���ي���ه  ي���ق���س���م  ال 

الجمال بهذا  دائ��م��اً  مشغواًل  قلبي  أن  طالما 

شعر: جاك سمير جرجوس 

واالنفعال  األنوثة  عاشق 
يا ذات العشق احملال

عودة حنو 300 ألف أسرة نازحة والجئة طوعيا إىل 739 قرية يف دارفور بالسودان
  قال مفوض العودة الطوعية لواليات دارفور 
النازحين في  إن إحصائيات  إبراهيم  الدين  تاج 
النزوح  نتيجة لحركة  ثابتة  العودة غير  مناطق 
للعودة  قرية   739 أن هناك  ، موضحا  واللجوء 
تلك  إلى  العائدين  ، وأن عدد  باإلقليم  الطوعية 
، ونحو  نازحة  أسرة  ألفا و800   273 بلغ  القرى 

31 ألف أسرة الجئة على مستوى واليات دارفور 
الخمسة.

أن  إبراهيم – في تصريحات صحفية –  وأكد 
دارفور تشهد  بواليات  الطوعية  العودة  مناطق 
استقرارا أمنيا كبيرا نتيجة حمالت جمع السالح ، 
العائدين في  الى أن هناك إزديادا في عدد  مشيرا 

كثير من مناطق العودة ، فضال عن تسارع وتيرة 
العودة وتقديم طلبات الخاصة بها من المعسكرات 

إلى مكاتب المفوضية.
)اليوناميد( في  السالم  قوات حفظ  وحول وجود 
دارفور ، قال ابراهيم إن الغرض من وجود البعثة 
هو دعم تنفيذ وثيقة سالم دارفور ، وتوفير الحماية 

التمرد  انتهاء  بعد  ، وإنه  النازحين  لمعسكرات 
تكون  اإلقليم  في  األمن واالستقرار  وإتساع رقعة 
مهمتها قد انتهت ، مناشدا المجتمع الدولي تحويل 
المبالغ التي تنفق لقوات حفظ السالم إلى مشاريع 
اإلستقرار وسبل كسب العيش للعائدين إلى قراهم 

األصلية.

فقدان 6 أشخاص بعد انهيار أرضي 
يف اليابان

  ُفقد ستة أشخاص على األقل يوم األربعاء إثر انهيار أرضى فى جنوب غربى اليابان. ونقل عن مسؤولين 
محليين أنه يعتقد أن األشخاص الستة من سكان ثالثة منازل تضررت من االنهيار األرضى فى مدينة ناكاتسو 
بجزيرة كيوشو جنوب اليابان. وذكرت سلطات الطقس المحلية أن المنطقة لم تتعرض لسقوط أمطار تزيد على 

5ر0 ملليمتراً خالل الـ24 ساعة التى سبقت االنهيار األرضي.



أدب وثقافة Vendredi 13 avril 2018 
الجمعة  13 ابريل  2018

 بقلم :
شريف رفعت

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض

البورصة املصرية تقفز بفعل حمادثات الندماج 
عقاري، والسعودية ترتاجع بعد تغريدة لرتامب

من املنيا .. إلي أملانيا !!!  ....

ني فــــا
 أجلس في صالة االنتظار الكبيرة في قسم 
السرطان بالمستشفى الجامعي الجديد بمونتريال 
أنتظر دوري لمقابلة طبيبي المعالج، أنظر حولي 
متطلعا لتمضية الوقت، صالة االنتظار أنيقة، جيدة 
اإلضاءة، حديثة األثاث و مزدحمة. أستغرب من 
عدد المرضى، كل هؤالء عندهم أورام خبيثة. 
بجواري إمرأة تبدو في الثالثينيات واضح أنها 
هي أيضا تنتظر دورها مع طبيبها، أول ما 
يلفت النظر فيها شعرها األشقر القصير للغاية 
مثل صبي حلق شعره حديثا، عيناها زرقاوتان 
جميلتان، تجلس تتجاذب أطراف الحديث مع 
إمرأة أخرى بجوارها، أتطلع لوجهها خفية كي 
ال تالحظ حملقتي، جميلة هي جمال هاديء، 
يرتسم على مالمحها تعبير غريب أخذ مني بعض 
الوقت لتفسيره، مالمح تسليم بأمر واقع قاسي 
مجرم معه تعبير عن الصمود، كأنها تقول للعالم 
»هات ما عندك فبطريقة أو بأخرى سأتحمله و 
أتعامل معه بشجاعة«، يختلط بذلك مالمح هلع 
خفي، مالمح وجهها جديرة بالمسيحيين األوائل 
لحظة قيادة الرومان لهم إلى حتفهم على أنياب 
الوحوش المفترسة. حولت نظري عنها و أخذت 
أنظر لباقي المنتظرين في الصالة، اتضح لي أن 
التعبيرات على مالمح جارتي سائدة بين أغلب 
النساء المنتظرات، ال أدري لماذا لم أالحظ 
هذه الظاهرة في زياراتي السابقة، شعرت أني 
وسط كوليسيوم مليء بشهيدات المسيحيات 
األوائل يقادون إلى حتفهن، نظرت إلى الرجال 
المنتظرين، لم يبد على وجوههم تعبير مماثل، قد 
يكون ذلك بسبب غبائهم ـ و أنا واحد منهم ـ فال 
يدركون بعد مصيرهم، أو قد يكون بسبب تفاؤل 
ال أدري مصدره، أم هو كبرياءـ  ال يتناسب مع 
واقعهم البائسـ  فال يريدون أن تفصح مالمحهم 
عن حقيقة شعورهم تجاه مرضهم. فكرت في 
نفسي ترى ما هي التعبيرات على وجهي أنا؟ أنا 
الذي ال أكف عن الفلسفة و تقييم الغير. نظرت 
إلى إنعكاس صورتي في زجاج النافذة المجاور 
لي، كان على وجهي قناع متقن من )الطناش(، 
طناش جميل أحاول أن أخفي به قلقي و بؤسي. 
مكبر الصوت يذيع أسماء المرضى و إلى أي 
حجرة يتوجهون كي يقابلوا أطبائهم، تنظر لي 

المرأة التي بجواري و تقول: 
ـ حسنا، االنتظار هنا لن يكون طويال. تخيل 
اإلسبوع الماضي توجهت بابني إلى طوارئ 
المستشفى المجاورة لنا، إضطررنا لإلنتظار 

ست ساعات كي يراه الطبيب.
هززت رأسي موافقا ثم سألتها:

ـ هل كان األمر خطيرا مع ابنك؟
ـ وقع أثناء اللعب فأصيب بشرخ في عظمة 

الذراع، قام الطبيب بتجبيس ذراعه.
الحظت رغبتها في الحديث فقررت التجاوب 

معها، سألتها:
ـ هل هو ابنك الوحيد؟

ـ ال عندي ابنة في الثامنة، ابني في العاشرة، و أنت؟
ـ عندي ابنين، كبرا و غادرا المنزل، أنا أعيش 

بمفردي و الحمد هلل.
ابتسمت و أشارت لنفسها ذاكرة اسمها:

ـ فاني، و أنت؟
ذكرت لها اسمي، كانت المرأة التي بجوارها 

تتابع حديثنا، أشارت إليها فاني و قالت:
ـ أورورا، جارتي و صديقتي، بالمصادفة نحن 
االثنين موعدنا مع طبيبينا المعالجين في نفس 

الوقت تقريبا فحضرنا معا.
حاولت أن أجد شيئا أقوله لمواصلة الحديث، قلت:

ـ جارتان و صديقتان تعانيان من نفس المرض، 
مفروض أن تجدا شيئا أفضل تشتركان فيه.

ال أدري إذا كانت مالحظتي تخلو من اللياقة، 
أورورا قالت كأنها تصلح معلوماتي:

ـ ليس بالضبط نفس المرض، أنا أصابني في 
الثدي و فاني في الرحم. و أنت؟

أجبتها على سؤالها و إن كنت قد تعجبت من 
كالمها عن المرض، و جرأتها في سؤالي كأنها 

تتحدث عن طراز السيارات التي نملكها.
سألتني فاني:

ـ هل هذه أول زيارة لك هنا؟
ـ ال خالل السنتين الماضيتين أحضر كل ستة 

أشهر للمتابعة.
ـ و هل األمور تسير على ما يرام؟

رددت بابتسامة ساخرة:
ـ صدقيني ال أدري.

هزت رأسها متفهمة. سألتها:
ـ و أنِت؟

ـ أنا زبونة دائمة هنا.
ثم مشيرة لشعرها القصير:

ـ بعد إستئصال الرحم عاد المرض فأخذت العالج 
الكيماوي، جلسة كل إسبوع لمدة شهرين، معها 
أعراض جانبية غير مريحة إطالقا. في الواقع 
غير مريحة وصف غير دقيق لعذابات هذا العالج.
قطع حديثنا النداء على أورورا لترى طبيبها. 
واصلنا الحديث تعمدت أن أنأى به عن المرض 
و العالج، كان عند فاني رغبة و حماس للكالم 
عن أي موضوع. خرجت صديقتها من عند 

الطبيب و قالت لها:
ـ سأنتظرك حتى نعود سويا.

فهمت أن فاني حضرت مع صديقتها في عربة 
الصديقة، عَرْضُت عليها أن أوصلها بعد إنتهائنا 
من مقابلة طبيبينا، وافقت فاني شاكرة، علقت 

أورورا مداعبة قبل انصرافها:
ـ أنتما االثنين ال تفعال شيئا صبيانيا متهورا.

بعد مقابلتينا مع طبيبينا استقللنا سيارتي، سألتها 
عن نتيجة مقابلتها للطبيب، ثم واصلنا حديثا وديا 
في مختلف الموضوعات، تأكد لي أن المرأة 
في حاجة ألن تتحدث و تسمع، وصلنا لمنزلها، 

شكرتني فقلت لها مجامال:
ـ لقد استمتعت بصحبتك، أخيرا هناك شيء 

جميل في هذه المستشفى.
ابتسمت ابتسامة عذبة شاكرة، تجرأت و قلت لها:
ـ ليتنا نكرر هذا اللقاء إذا كان هذا ال يضايقِك.

ـ إطالقا، أنا أيضا استمتعت بصحبتك.
تبادلنا أرقام هاتفينا و افترقنا على وعد بلقاء آخر.

 
فكرت في االتصال بفاني لكني أحجمت، لم أرغب 
في فرض نفسي عليها و قررت االنتظار. بعد 
إسبوع اتصلت هي بي، تواعدنا على اللقاء في 
أحد مشارب القهوة، تكررت لقاءاتنا عدة مرات، 
تأكد لي إنها إنسانة جميلة باإلضافة لكونها إمرأة 
جميلة رغم مرضها. تعمدت أال أذكر مرضها 
أثناء لقاءاتنا، كانت هي من سألتني عن أخبار 
مرضي فأجبتها باختصار، تحدثت هي بإسهاب عن 
تجربتها مع المرض اللعين، حدثتني عن اكتشافه 
في رحمها منذ ثالث سنوات، عن الجراحة التي 
أجرتها إلستئصال الرحم، كيف أنه بعد الجراحة 
بسنة عادت الخاليا السرطانية لمهاجمة جسدها 
مرة أخرى، استدعى ذلك عالج باألشعة لمدة 
ثالثين يوما متواصلة، ظنت بعدها أن المرض 
قد قضي عليه، لكن المرض عاد من حوالي ستة 
أشهر مما اضطرها لتلقي العالج الكيماوي األليم 
بأعراضه الجانبية المؤلمة. استمعت لها متعاطفا، 
قلت لها كلمات مواساة صادقة. و حولت مجرى 

الحديث لمواضيع أخف وطأة.
عموما كنت أستمتع بلقاءاتي معها و في نفس 
الوقت أسأل نفسي عن طبيعة عالقتنا، أكيد هي 
صداقة مبنية على المعاناة المشتركة، و إن كنت 
ال أدري هل المعاناة المشتركة تصلح ألن تكون 
أساسا للصداقة؟ ينتابني أيضا شعور بأني أساعدها 
و أحنو عليها بلقاءاتنا هذه و باستماعي لحديثها 
بحلوه و مره. الحظت أنها تتكلم في كثير من 
المواضيع عن حياتها لكنها لم تذكر أبدا زوجها 

حتى شككت أنها تعيش بمفردها مع طفليها.

حدثتني فاني هاتفيا طالبة رؤيتي، قدت سيارتي 
متوجها لمشرب القهوة المعتاد، أحد أيام شهر 
نوفمبر، جو خريفي غائم، المدينة تستعد إلستقبال 
الشتاء، دعوت هللا أن يكون شتاء رحيما برودته 
محتملة و جليده قليل. وجدت فاني ضائعة محطمة، 
أخبرتني أنها زارت طبيبها المعالج اليوم السابق 
و أنه بدراسة نتائج التحليالت التي أجرتها أخيرا 
وجد أن الخاليا السرطانية بدأت تهاجم جسدها 
مرة أخرى. قالت و صوتها مليء بالقنوط و األلم: 
اللعين بعد  ـ هذه ثالث مرة يعود لي المرض 
العملية، سألت الطبيب إذا كان هذا أمر عادي، 
أجاب بأنه يحدث و إنما نادرا بالذات سرعة 

عودته في حالتي.
سألتها بتعاطف: ماذا سيحدث اآلن؟ 

أجابت فيما يشبه البكاء:
اللعين مّرة  ـ سأضطر لتلقي العالج الكيمائي 
أخرى و سأعاني من أعراضه الجانبية اللعينة 
مّرة أخرى. لقد سألت الطبيب ماذا لو رفضت 
العالج؟ قلت له أني أفضل أن أعيش سنوات 
قليلة أو حتى أشهر قليلة دون آالم العالج على 
أن أتلقى عالجا قاسيا يمنحني زيادة في عمر 
بائس معذب. لكنه قال أنه حتى بدون العالج 
ستكون هناك آالم المرض فالمعاناة موجودة في 
الحالتين، العالج الكيماوي مفروض أن يتيح لي 
مع المعاناة فرصة الحياة لبعض سنوات إضافية، 

سنوات أحتاج لها حتى يكبر األوالد.
سألتها: عندما أخذت هذا العالج سابقا هل أثر على 
قيامك بواجباتك المنزلية على عنايتك بأوالدك؟
ـ طبعا رغم أني كنت أبذل أقصى ما في وسعي.
سكتت قليال كأنها تراجع نفسها و إذا كان من 
المفروض أن تستمر في الحديث أم ال ثم قالت:

ـ أثر أيضا على عالقتي بزوجي.
كانت هذه أول مّرة تذكر فيها زوجها، صـَـَمُت 
فأكملت بصوت مليء باألسى و على وجهها 

مالمح ألم:
ـ شعرت أنه متذمر مما آلت إليه حالتي، لم 
يصارحني بشيء لكن هذه اآلشياء ال تحتاج 

لذكر فالمرأ يشعر بها دون كالم.
أجبتها محاوال التخفيف عنها: قد يكون معذورا، 
فليس من السهل المعيشة مع إنسان يحتاج للعناية 

الصحية التي تحتاجينها.
ردت بشيء من االنفعال:

ـ هو معذور؟ ماذا عني أنا؟ أنا المريضة التي 
أعاني من أعراض المرض و من األعراض 

الجانبية للعالج؟ من فينا المعذور؟
أجبتها:

ـ هناك برامج و خدمات تقدمها بعض المستشفيات 
و المراكز للتعامل مع هذه المواقف، حيث تعقد 
اجتماعات مع أخصائيين يحضرها المريض 
و من يعتني به للكالم عن األثار النفسية لهذا 
المرض على المرضى و ذويهم، و كيفية التعامل 

مع هذه اآلثار.
ـ أعلم ذلك لكنه لم يقبل أن يأتي معي لهذه البرامج، 
أخبرني أنه ال يحتاج لها، و أنه يتعامل معي و 

مع مرضي بطريقة مقبولة. 
سكتنا برهة، لم أجد ما أقوله، أكملت هي:

ـ تخيل عندما مررت بالعالج الكيماوي أول 
مرة و تساقط شعري، شعر هو بالخجل من أن 
يخرج معي عارية الرأس، طلب مني أن أرتدي 

باروكة أو أغطي رأسي بوشاح.
سألتها بتردد:

ـ أليست تغطية الرأس أمرا عاديا تفعله كل النساء 
الالتي يتلقين عالجا كيماويا؟

ـ ال أدري و ال أبالي باألخريات، لكن أنا كانت 
رغبتي أن أخرج على الناس عارية الرأس، 
عارية الرأس حتى من شعري، لماذا كان علي أن 
أخفي مرضي؟ إذا كان مصيري أن أفقد شعري 
فهل وجب علي أن أراعي مشاعر اآلخرين و 

أغطي رأسي حتى ال يصدم أحد بمنظر رأسي 
المستفز. المصيبة أني تزوجته عن حب و كنت 
أتعشم أن الحب مازال موجودا، لكن من الواضح 
أنه اختفى. أقسى ما عانيت منه كان عندما يظهر 
رغبته في ممارسة الجنس فأعتِذر برقة نتيجة 
حالتي. لم يكن عنده حتى اللياقة كي يداري 
تبرمه و غضبه. عموما في الفترة األخيرة لم 
يعد يطالبني بمضاجعته، ال أدري إذا كان ذلك 

تقديرا لحالتي أم أنه سئم من رفضي. 
قلت محاوال أن أهون عليها و أرفع من روحها 

المعنوية:
ـ ثقافة المنطقة التي نشْأُت فيها و أتيت منها 
تجعلنا نثق بمشيئة الرب و أنه قادر على كل 
شيء بما في ذلك شفاء أي مريض و أنه لن 

يصيبنا إال ما قـُِدر لنا.
سألتني و على وجهها الجميل الحزين ابتسامة 

تشي بشيء من االستهانة:
ـ تريدني أن أثق باهلل و أتعشم أن يشفيني؟ و أنه 
حتى إذا لم أشفى فهناك حكمة ربانية في عدم 
شفائي، تريدني أن أفعل ذلك ألنه حقيقة واقعة 

أم ألنه ُمَسِكن روحاني يريحني و يـَُغيـِبُني؟
لم أدر ماذا أقول لها، لم أرغب في الدخول 
معها في حوار فلسفي، أمسكت يدها، ضغطت 

عليها و قلت لها:
ـ فاني، أنا آمل أن يمن هللا علي بالشفاء الكامل، 
و آمل نفس الشيء بالنسبة لِك، ابتسمت و قالت:
ـ أنت إنسان طيب، ليت ربك يكون طيبا مثلك 

و يمن علينا نحن االثنين بالشفاء.
ثم أمسكت هي بيدي و قالت:

ـ تقول أنك تعيش بمفردك، ماذا لو أكملنا حديثنا 
هذا في منزلك؟ أشعر بالراحة و أنا معك.

كان طلبها مفاجأة لي، توجهنا لمنزلي، في 
الطريق لم نتبادل الحديث، عندما دخلت منزلي 

قالت مازحة:
ـ يبدو المكان مرتبا و نظيفا لرجل يعيش بمفرده.
اعتذرت لها ألني ال أحتفظ بمشروبات كحولية 
في منزلي، سألتها إذا كانت تود أن تشرب أي 
مشروب آخر، رفضت، جلست بجواري على 
أريكة حجرة االستقبال، بهدوء و بدون كالم 
اقتربت مني، لصقت جسدها بجسدي، ضمت يدي 
في كفيها ثم طبعت قبلة طويلة عليها، في عينيها 
الجميلتين نظرة داعية واعدة، انتابتني الحيرة، 
عصفت برأسي أفكار و مشاعر متضاربة، أنا 
لست إنسانا مغاليا في تديني لكن أن أضاجع 
زوجة رجل آخر أمر غير مقبول حتى بالمقاييس 
األخالقية و ليس الدينية. في نفس الوقت شعرت 
أني لو رفضتها سأكون في منتهى القسوة، بذلت 
مجهودا كبيرا كي أتوقف عن التفكير، قررت أن 
أدع األمور تأخذ مجراها، قربت فاني وجهها 
من وجهي تبادلنا قبلة طويلة قادتنا إلى الفراش.
كان الفعل غير مرضي ال لها و ال لي، جاءت 
ذروتي سريعة باهتة خافتة، بينما ال أدري 
إذا كانت هي قد وصلت لذروتها ام ال رغم 

محاوالتها و تأوهاتها. 
رقدت بجواري عارية صامتة ساهمة تنظر 
لسقف الحجرة، جسدها بجوار جسدي، جسدان 
منهكان مريضان ال أدري ماذا يحاوالن أن 
يثبتا. نظرت لي أخيرا فسألتها بصوت حاولت 

أن أجعله رقيقا متفهما:ـ فاني، لماذا؟
ردت:ـ كنُت محتاجة.

سألتها مرة أخرى:ـ لماذا أنا؟ عندك زوجك، هو 
أصغر مني سنا و أكثر مني صحة، فلماذا أنا؟  

ردت:ـ ألنك مريض مثلي.
َحَولَت عينيها عني، نظرت للسقف مرة أخرى، 
و سالت دموُعها، احتضنت جسدها العاري 
الجميل المرتجف، قبلت دموَعها، احتوتنا لحظة 
من الحميمية و التواصل اإلنساني التي كانت 

بال جدال أكثر متعة و آدمية من الفعل نفسه.
لم أتصل بفاني بعد هذا اللقاء و لم تتصل هي 

بي. بعد عدة أشهر من لقائي األخير بها ذهبت 
إلى المستشفى لموعد مع طبيبي المعالج، و أنا 
جالس في صالة االنتظار المزدحمة كالعادة 
شاهدت أورورا صديقة فاني و التي كانت 
بصحبتها عندما قابلتها ألول مرة، كانت تدفع 
أمامها عربة عليها قهوة و شاي و عصائر لمن 
يريد من المنتظرين، واضح أنها متطوعة لهذه 
الخدمة التي تمنحها المستشفى مجانا للمرضى 
و ذويهم. توجهت لها، تذكرتني، سألتها عن 

حالتها، أجابت بابتسامة كبيرة:
ـ لقد شفيت تماما، ياله من كابوس انزاح من 
على صدري، األطباء هنا و طاقم المستشفى 
كانوا رائعين معي، لذلك فقد تطوعت كما ترى 

أحاول أن أساعد الغير. سألتها:
ـ صديقتك فاني التي كانت معِك عندما قابلتك 

أول مرة كيف حالها؟
ارتسم األسى على وجهها وقالت: ماتت منذ 
شهرين، العالج الكيمائي لم ينجح في وقف 

انتشار المرض في جسدها.
سألتها:

ـ هل عانت قبل موتها؟
ـ أعتقد ذلك، و إن كانت هي من النوع الكتوم 

فلم تشتكي.
ـ ماذا عن أسرتها؟ زوجها و الطفالن؟

ـ أكيد الصدمة كبيرة على الطفلين، لكن الزمن 
كفيل بأن يبرئهما من هذه الصدمة، زوجها على 
مايرام، عنده صديقة انتقلت أخيرا للسكن معه 
و مع الطفلين، في الغالب كان يعرفها قبل وفاة 
فاني، أرجو أن يحسن هو و صديقته معاملة 

الطفلين فقد تعرضا لمأساة قاسية.
جلست على مقعدي انتظر دوري، انتابني حزن 
جارف على فاني، هل كانت تعلم أن زوجها على 
عالقة بإمرأة أخرى، أكيد زاد هذا من آالمها 
النفسية، هل كان حضورها لمنزلي و مضاجعتها 
لي هو ردها على عالقة زوجها بإمرأة أخرى؟

بعد ستة أشهر من هذا اللقاء عندما حان ميعاد 
زيارتي الدورية للمستشفى شاهدت أورورا مرة 
أخرى، كانت تمارس عملها التطوعي في تقديم 
المشروبات للمنتظرين، شاهدتني فأقبلت نحوي، 
سألتني عن حالتي فأجبتها باختصار عن عالجي 
و تطور حالتي، ثم لتغيير مجرى الحديث عن 

موضوع المرض اللعين قلت لها مداعبا:
ـ اسمك أورورا، جميل و نادر و له وقع موسيقي، 

ما معناه؟
أجابت:

ـ االسم موجود في األساطير الرومانية القديمة، 
اسم إحدى آلهتهم، معناه نور الفجر. هل تعرف 
من كان هنا اإلسبوع الماضي ألول مرة للعالج؟

ـ كيف لي أن أعرف؟ من؟
ـ روبرت، زوج فاني، تحدثت معه، كان هنا 
لرؤية طبيب أخصائي، إتضح أن عنده ورم 
خبيث في البنكرياس، أسوأ أنواع السرطان، 

كان منهارا تماما.
صدمت من الخبر، جلست أنتظر دوري لمقابلة 
أنا أتعجب من سخرية القدر، جلت  طبيبي و 
ببصري في قاعة االنتظار المزدحمة، شعرت 
بوجود شبح الموت فيها، وجود قوي غالب، لم 
تفلح نظافة المكان و حداثة أثاثه و رقة العاملين 
فيه في إبعاد الشبح اللعين، أكيد هو ينتقي اآلن 
ضحاياه التاليين من زوار قاعة االنتظار هذه، 
انتابني شيء من الخوف و الهم، شعور ثقيل 

سخيف رهيب يحتويني.
نظرت إلى أورورا، واقفة على بعد توزع 
المشروبات على المرضى المنتظرين و توزع 

مع المشروبات ابتساماتها و دعاباتها. 

يوسف زمكحل   همسـات
- من ال يقدر وجودك ال تعظم غيابه 

ح نفسي وأبتعد عن  - قررت أن أفّرِ
كل ما يزعجني 

مرة  وألف  ومرتين  مرة  سامح   -
ولكن كن متأكداً دائما أنك لست إله 

أقل  أحد ولست  أفضل من  - لست 
من أحد ولن أكون مثل أحد 

- كل األبواب تغلق إال باب هللا فهو 
مفتوح دائماً على مصراعيه 

- ال تحكم على أفعالي أو أختياراتي 
ألنك لم تعش حياتي 

أهتمام  وال  أهتمام  بدون  - ال حب 
بدون حب

لكنهم  أحداً  يؤذون  ال  الطيبون   -
ال  وهم  كثيراً  أنفسهم  يؤذون 

يشعرون )نجيب محفوظ(

خليك  بعيد  خليك   : كلماتي  من   -
 .. وحيد  عيش  عندك  ويا   .. بعيد 
ما بقاش تاني ينفع كالم .. الوجع 
يا حبيبي مليني منك .. وحبنا قول 
يا  خالص  وأنت   .. السالم  عليه 
روحي دلوقتي .. ما بقاش لك في 
خليك  بعيد  خليك   .. رصيد   قلبي 

بعيد . 

مارك سايكس

   إستلقي علي فراشه يحدق في وجوم لسقف 
زنزانته , يجتر األحداث األليمة التي قادته إلي هذا 
المصير .. لم يتعدي عمره السابعة والعشرون, لكنه 
سيبقي علي األرجح وراء القضبان بقية حياته بسبب 

الجريمة البشعة التي إرتكبها .
 كان أشبه بفأر حبس داخل مصيدة ال فكاك منها 
, بال أدني أمل في تغيير واقعه المر الجديد..ال 
يعرف عن يقين هل هو مجرم شرير بطبعه , أو 

كان ضحية وتم التغرير به ..
 إختلطت الرؤي أمام عينيه , تذكر نشأته في قرية 
صغيرة بالقرب من المنيا بوسط صعيد مصر , 
كان اإلبن الوحيد لوالديه بعد ثالثة من البنات وذكر 
آخر توفي فور والدته .. من فرط سعادة والده , 
سماه )فاضل(, راجيا من هللا أن يبقية حيا يرزق.

 تنهد فاضل متألما” .. فكر في والديه , وكم ستكون 
حسرتهم عندما يعلموا ما آل اليه إبنهم الوحيد .. 
لقد كبر وتربي في بيئة محافظه تؤمن باهلل ,وكان 
يواظب علي الصالة والصوم كما علمه والداه .. 
أنهي تعليمه الثانوي ثم تخرج من معهد تجاري 
بالمنيا . فشل في الحصول علي وظيفة تناسب 
مؤهله فعمل محاسبا في مخبز صغير !!, كان 
يحصل علي أجره في نهاية كل يوم باإلضافة 
لمكافأة خمسة عشر رغيفا يعود بهم للمنزل !! كان 
يتعامل مع الجميع بود وسماحة , مسلمين كانوا أو 
مسيحيين كما أوصاه والده . ألحت عليه والدته أن 
يبحث عن فتاة مناسبة ليتزوجها , ولكن األحوال 
االقتصادية كانت غير مشجعة وكان ينتظر حتي 

يكون له دخل كافي لتكوين أسرة ..
 سمع عن الشباب الذين يعبرون البحر إلي أوروبا 
, حالمين بحياة أفضل حيث فرص العمل الوفيرة.. 
أصبح حلم الهجرة يراوده ويلح عليه, فعزم علي 
المغامرة والسفر بحرا ألوروبا , صارح والديه 
بنيته فواجه معارضه شديدة من والدته وبكاء 
متصل خوفا” علي إبنها الوحيد من الغرق , كما 
حدث لبعض شباب القرية ,ولكن الوالد كان مقدرا” 
لظروف األسرة وعدم إستطاعتها تلبية اإلحتياجات 
المتزايدة لتجهيزه هو وأخواته للزواج .. كانت الهجرة 
الغير شرعية هي السبيل الوحيد أمامه للوصول 
إلي أوروبا , لعدم توافر شروط السفارات األوربية 
لقبوله مهاجرا” شرعيا”.. أصبح عليه تدبير آالف 
من الدوالرات لتغطية مصاريف الرحلة .. باع 
والده ربع فدان هي كل األراضي الزراعية التي 
يملكها , لكنه كان يحتاج لمزيد من النقود .. توجه 
والده إلي صديقه المقرب العم بولس صاحب متجر 
للبقالة بالقرية وشرح له ظروف إبنه وطلب منه 
قرضا” يسدده علي أقساط بدون فوائد .. رحب 
العم بولس ودعا هللا أن يوفق )فاضل( في رحلته, 
فقد كان يحبه منذ أن إستشهد إبنه مينا المجند في 

الجيش في الحرب ضد مسلحي داعش في سيناء .
في إستعداده للرحلة , تعلم السباحة وقيادة السيارات. 
سلم علي والدته وقبل يديها وسط دموع أفراد األسرة 

داعين له بالتوفيق.. 
سافر إلي السلوم , وقابل مع مجموعه من الشباب 
مثله المهرب المصري المختص , دفعوا له المبلغ 
المتفق عليه للتسلل إلى ليبيا.. ركبوا معه سيارة دفع 
رباعيه قطعوا بها مئات الكيلومترات في الصحراء 
للوصول إلي نقطة عبور معلومة علي الحدود 
المصرية الليبية , حيث سلمهم المهرب إلي مهرب 
آخر ليبي نقلهم باتجاه الساحل الليبي إلى منطقة 
الزوارة على شاطئ البحر المتوسط غرب ليبيا. 
وهناك بعد إحتجازهم لعدة أيام قرب الشاطئ، حان 
موعد الرحلة , إنتزعوا منهم الحقائب، كي يخففوا 
الوزن على القارب , وأمروهم بخوض البحر علي 
األقدام للوصول إلي قارب مطاطي صغير، كي 
يأخذهم إلى يخت متهالك سيبحر بهم باتجاه جزيرة 
المبيدوزا.. على اليخت كان هناك حوالي مائة 
وخمسون شخصا”. أمروا كل الشباب بالنزول 
إلى غرفة المحرك في األسفل، فيما بقيت النساء 
واألطفال على سطح اليخت . غرفة المحرك كانت 
ساخنة , والهواء يتسرب لهم من فتحة صغيرة 
في السطح. حاالت القيء واإلغماء كثيرة. كان 
الوضع صعبا ال يطاق، ولم يتحمل ذلك صديق 
له من أسيوط لضعف صحته ففقد الوعي ولفظ 
أنفاسه , القوا بجثته في البحر .. مضت الرحلة، 
وعصر اليوم التالي وصل اليخت إلى البارجة, 
السواحل اإليطالي  الحربية لخفر  السفينة  وهي 
وكانت تبحر في دورية بين مالطة وتونس في 
المنطقة اإلدارية التابعة إليطاليا. وطبقا لقرارات 
اإلتحاد األوربي , فإن الدولة األوربية التي يصل 
الجئون الي حدودها أو مياهها اإلقليمية ، ملزمة 
الموت وإستقبالهم وإيوائهم لحين  بإنقاذهم من 
دراسة حالتهم,إلن ذلك يتناسب مع قيم اإلنسانية 

وأصول الحضارة الحديثة ..
 بقي في معسكر اإليواء بضعة أيام ثم هرب مع 
عدد من الالجئين وإستقلوا القطار إلي النمسا ثم 
إلي الحدود األلمانية وهناك إنضموا إلي الالجئين 
السوريين واألفارقة الذين قدموا عن طريق تركيا 
.. سمح لهم بالدخول بعد تسجيل بياناتهم إنتظارا” 
لتسوية حاالتهم . تنقل في عدة أعمال في مدن 
المانيا , وإستقر اخيرا في مطعم للوجبات السريعة 
بمدينة برلين .. تعرف علي إنجريد زميلته في 
بنشاطه ووسامته وقوامه  المطعم ,كان يعجبها 
, فتقربت منه, وكان  القمحية  الفارع وبشرته 
المبتسم  بدوره معجبا بها , بوجهها الصبوح 
دائما وذكائها المتوهج وقوامها المتناسق المائل 
قليال لإلمتالء , وذلك الجمال األلماني النموزجي 

ببشرتها البيضاء وشعرها األصفر الذهبي وعيونها 
الزرقاء.. أصبحت صديقه له وواظبت علي تعليمه 
.. عندما  يتكلمها بطالقه  اللغة األلمانية فأصبح 
إمتدت صداقتهما ,عرضت عليه أن يشاركها في 
السكن توفيرا” في المصاريف , رغم إعجابه بها 
, رفض الفكرة المخالفة للتقاليد الشرقية وعرض 
عليها في المقابل أن يتزوجها زواجا” مدنيا, رحبت 
إنجريد .. وهكذا إنتقل فاضل إلي شقتها . مر علي 
زواجهما حوالي أربع سنوات رزقا خاللها بهانز 
ومارلي , واقنعت فاضل بالتقدم لمعهد تجاري 
للعمل  به  الماني للحصول علي مؤهل معترف 

كمحاسب أمال في تحسين دخل األسرة..
سارت األمور علي ما يرام ,وبدا المستقبل مبشرا 
ومستقرا , إلي أن قابله بعد صالة الجمعة في مسجد 
ببرلين رجل حليق الرأس والشارب وبلحية كثيفة 

, بادره بالسالم وقال له :
- الحظت من فترة أنك تغادر المسجد مسرعا بعد 
الصالة بدون أن تسلم علي أحد من أخوتك في 
اإلسالم , دعوت إلي هللا أن يفتح علينا بالتعارف 
والترحيب , أعرفك بنفسي , انا أبو همام أخوك 

في اإليمان من العراق. 
- لي الشرف يا اخي , إسمي فاضل قادم من مصر 
- مرحبا بك .. هل لي أن أدعوك إلي صالة أللعاب 
القوي أمتلكها علي بعد شارعين من هنا يلتقي فيها 
إخوتنا في اإلسالم بعد صالة الجمعة , نتباحث في 

أحوالنا ومشاكلنا ؟ 
- أشكر إهتمامك لكني مرتبط بأعمال يجب علي 

إنجازها . 
- هيا بنا يا أخي لن نستغرق سوي دقائق تسلم 
عليهم وتنصرف إلي شؤونك . - حسنا” بضع 

دقائق فقط كما قلت .. 
قدمه ابو همام إلي ابي حفصة قائال : 

-أعرفك بأبي حفصه أمير إمارة برلين ..
 قال له أبو حفصة :

- مرحبا بك يا أخي , ساصارحك بالقول .. إننا 
نالحظك منذ فترة ونعرف عنك الكثير .. نحن 
المسلمين , نحن  نجتمع هنا سرا لرفعة شأن 
اعضاء في خلية عاملة من خاليا تنظيم الدولة 
.. ونري أن  اإلسالمية ويطلقون عليه داعش 
الشعوب اإلسالمية تعاني من اإلستبداد والقهر الذي 
يمارسه حكامها , كذلك من هيمنة الغرب الكافر 
وعدم جدوى الطرق السلمية في اإلصالح, ونعتزم 
بإذن هللا إعادة مجد اإلسالم والخالفة اإلسالمية .. 
نحن ندعوك كشاب مثقف وحريص علي نصرة 
إلينا واإليمان بمعتقدنا  ,إلي اإلنضمام  اإلسالم 
المبني علي صحيح الدين. إننا نعد بتوفير أجوبة 
قطعية )أسود أو أبيض( مبنيه علي اليقين لجميع 
التساؤالت، ونِعُد بحلول سريعة للمشكالت التي 

تواجه األفراد و األمة بشكل عام، ستصبح منتمياً 
إلى كيان له أفكاره وأهدافه الواضحة، كيان يشعر 
أتباعه بأنهم أفضل وأكمل وأنقى من اآلخرين، وأن 
اآلخرين الكفار ال قيمة لحياتهم. وبالتالي، فهم ال 

يستحقون العيش، ناهيك عن التعايش. 
شعر فاضل بضغط هائل يمارس عليه منذ بدء 
لقائه معهم , ووجد نفسه قد تورط , مما يجعل 
عصيانه عن الجماعة خطراً عليه وعلي أسرته , 
سلم عليه أبو حفصة وأعطاه حزمة من المال قال 
إنها إعانة شهرية تساعده هو وأسرته , وطلب 
منه أال يذهب إلي الجامع ليكون بعيدا عن رقابة 
المخابرات , وسيلتقون معه في أماكن مختلفة كلما 

إستدعت الحاجة . 
في لقاء آخر , سأله ابو همام عن أفراد أسرته 

أجاب فاضل : 
- زوجتي المانية إسمها إنجريد ولي إبن عمره 
ثالث سنوات إسمه هانز وإبنة عمرها سنة ونصف 

إسمها مارلي .
 - هذه األسماء ال تليق بمجاهد مثلك .. ستدعو 
زوجتك إلي اإلسالم,لتربي األوالد حسب معتقداتنا , 
ومن اآلن ستنادون بعضكم البعض بأسماء مباركه 
.. أنت األب سيكون إسمك أبو هاشم , وإبنك سيكون 
بالطبع هاشم وإبنتك سيكون إسمها مروه , أما 
زوجتك فستناديها بجنات , إياك أن تناديهم بأسماء 
الكفار بعد اآلن . يجب علي زوجتك أن تتحجب 
, واألفضل لها أن تتنقب , ونريد منك أن يكون 
لك ثالث أبناء آخرين علي األقل تنفيذا لتوجهاتنا 

ولعزة اإلسالم.. 
- وكيف نستطيع أن نربي هذا العدد من األطفال ؟!! 
يا أخي , فسنساعدك ماليا , كذلك  تقلق  - ال 
ستستفيد من إعانات الحكومة عن كل طفل جديد 
يولد . هل تعلم انك بذلك تساهم في زيادة عدد 
المسلمين في العالم , فاإلحصائيات توضح إرتفاع 
ُمعّدل الوالدة عند المرأة المسلمة ُمقارنًة بالمرأة 
المسيحية ، والهندوسيّة, واليهوديّة.صدقني فكثير 
من الرجال هنا في أوروبا يتزوجون من أربع نساء 
,وهذا حقهم شرعا” , وكل واحدة تنجب أكثر من 
أربعة أطفال ,ثم يطلقهم أزواجهم صوريا ليحصلوا 
علي إعانات حكومية ..وطبقا لنفس اإلحصائيات 
,ففي خالل خمسين عاما يا أخي ستتحول أوروبا 
, هذه القارة العجوز إلي إمارات إسالمية ذات 

أغلبية لصالحنا !!
 في لقاء أخير قال له أبو همام : 

لتنفذ عملية  لقد إخترناك   , أبو هاشم  يا  أبشر   -
جهادية ضد الكفار.. وإلنك وجه جديد غير معروف 
للشرطه أو المخابرات , سنزودك بمسدس وعدد 
من الطلقات .. ستستولي علي سيارة وتدهس بها 
جموع الكفرة الذين يشترون هدايا أعياد المبالد.. 

- ولكنهم من العائالت ومنهم سيدات وأطفال, فما 
الهدف من تلك العملية؟

- يا أخي إننا في حرب ضد الكفار وهؤالء األطفال 
عندما يكبروا , سيحاربوا المسلمين ويقتلوهم ..إننا 
نهدف إلي بث الرعب في قلوب الكفار وتشتيت 
تقلق  .. ال  إقتصادهم  جهودهم األمنية وإرهاق 
بالشهادة  إذا أكرمك هللا  علي زوجتك وأطفالك 
, سنرعي أطفالك حتي يصبحوا مجاهدين مثلك 
,وستنخرط زوجتك مع المجاهدات لرعاية إخوانها 
الرجال وتلبية إحتياجاتهم.. أنت مجاهد في سبيل 

هللا , وعليك الطاعة .
لم يخبر زوجته بما سيفعل , وقبل أعياد الكريسماس 
بستة أيام ,خرج فاضل من منزله وأشهر مسدسه 
وأطلق النار علي سائق سيارة نصف نقل وأرداه 
قتيال وألقاه في الطريق وقاد السيارة إلي أسواق 
هدايا عيد الميالد , وبدم بارد وأعصاب مخدره, 
المتسوقين, فقتل  بالسيارة حشدا” من  دهس 
علي الفور إثني عشر شخصا وإصاب خمسين 
آخرين بعضهم إصابتهم حرجة, ومعظمهم من 
النساء واألطفال ..كما قتل جندي وأصاب آخر 
من الشرطة إثر تبادل إطالق النار.إستسلم بعد 

أن فرغ ما معه من طلقات المسدس.
زارته زوجته في السجن ومعها أبنائها , كانت 
تبكي بحرارة علي حاله وحالها نظر إليها بعيون 

زائغة وحزينة .. قال لها : 
- لقد كنت مغيبا وارتكبت جريمة ال تغتفر في 
التوبه.. يجب اآلن  حقك وحق بلدك , وال تنفع 
أن اتقبل الحكم علي جريمتي البشعة مهما كان.. 
أما أنت فستكونين من األن في حل مني .. أنت 
طالق يا إنجريد وحره مع أبنائك هانز ومارلي, 
هللا يرعاكم .. إنسي فاضل , وإقطعي عالقاتك مع 
هؤالء المتطرفين المالعين, وأرجو أال تزوريني 

في السجن مرة أخري .
نادي عليه حارس السجن ليتسلم طعام اإلفطار , 
نهض من الفراش وأخذ صينية الطعام من نافذة في 
باب الزنزانة .. تمر أيامه كئيبة في السجن ينتظر 
فيها محاكمة طويله وُمكلفة للحكومة األلمانية , 
بتهمة تعمد قتل وإصابة أكثر من ستين مواطنا 
في الدولة التي إستضافته .. في بلد أوروبي كغيره 
من باقي البلدان األوروبية التي ألغيت فيها عقوبة 
اإلعدام منذ زمن طويل , ألنها لم تعد تتناسب مع 

قيم اإلنسانية وأصول الحضارة الحديثة .  !!!

في  قرأت   )13/1/2016( باألمس    
استدعاء  اللبنانية خبر  الصحف  إحدى 
الطفل حسين سعد، ابن الثماني سنوات، 
إلى المحكمة العسكرية بتهمة االعتداء 
على ُقوى األمن قبل سنتين، أي يوم 
أن  وتبين  الست،  السنوات  ابن  كان 
تشابه األسماء كان سبب استدعائه. 
فعادت بي الذاكرة، ألكثر من أربعة 
عقود، مسترجًعا ُطرَفًة رواها لي 
، إحسان حنيف،  الصديق الدمشقيُّ

رحمة هللا عليه، إذ قال:
كان في دمشق طبيٌب يدعى إبرهيم 
الساطي، رحمه هللا،) توفي في 

العام 1948( وكان يتصف بمحبة الناس 
وعمل الخير ومساعدة الفقراء، وهذا ما 
جعله ذائع الصيت في معظم أحياء دمشق 
وخاصة الشعبية منها. ولكنه كان يتميز 
بجسٍد مفرٍط في الُسمنة قد يبلغ قطره حوالي 
أراد ركوب "الحنطور"  المتر. وإذا ما 
يُمسك  أن  يقتضي  الخيل(، فكان  )عربة 
بالجهة األخرى من الحنطور، وبشّدة وقوة، 
أربعة أو خمسة شباٍن أقوياء البنية، وإاّل 

انقلب الحنطور والحصان مًعا.
وحدث مرة، في أحد األسواق المكتظة 
بالمتسوقين والباعة، أنَّ صبيًّا، لم يكن 
بعُد قد بلغ الحلم، صدم، بدراجته، سيدة 
بحكم  دمشق،  في  تعيش  كانت  أجنبية 
عملها في إحدى المؤسسات التابعة لبلدها، 
فأمسكت به واستدعت شرطيًّا كان بالقرِب 
من مكان الحادث وشاهد ما حصل. فجاء 
هذا األخير وبيده دفتر محاضر تسجيل 
المخالفات، فطلبت منه تلك السيدة تسجيل 
شكواها لمعاقبة الصبي، وقد كانت تتكلم 

العربية بقليٍل من الصعوبة.
سأل الشرطي الصبي: ما اسمك؟

قال: إبرهيم الساطي.
- أين تقطن؟

- في حّيِ الميدان.
وبينما الشرطي منهمًكا بكتابة المحضر، 
أطلق الصبيُّ لقدميه العنان هاربًا، وتغلغل 

بين جموع الناس وضاع أثره.
القانونيَّ حتى  أخذت الشكوى مسارها 
التي  المختصة  المحكمة  إلى  وصلت 
المسميين  الفريقين  بدورها  استدعت 
في المحضر. وفي الموعد المحدد نادى 
القاضي عليهما فوقف كٌل منهما في المكان 

المخصص له أمام منصة القضاء، وقبل 
أن ينظر القاضي إلى الماثلين أمامه، إذ 
كان بصدد فتح ملف الدعوى 
واالطالع على 

أوراقها، بدأ بكالم 
موجٍه إلى المدعى عليه قائًل:

إبرهيم الساطي، أنت متهٌم بأنك في يوم 
كذا كنت ممتطًيا دراجة هوائية...

األخيرة  كلمته  نطق  من  انتهائه  وقبل 
هذه، كان قد رفع ناظريه، فتوقف عن 
الكالم حين رأى ذاك المشهد المفاجئ، 
وكأنه من مسرحية فكاهية، المرأة تكاد 
تقع أرًضا مغشًيا عليها من شدة الضحك، 
يقابلها رجٌل تقوله جباًل من لحم وعظم. 
فاستغلَّ هذا األخير صمت القاضي وقال: 
يا سيدي القاضي، دعني أتمكن من ركوب 
دراجة هوائية لدقيقة واحدة وبعدها أودعني 

السجن عاًما كاماًل.
قاعة  في  من  وجميع  القاضي  فانفجر 
المحكمة بالضحك والقهقهة. ولما هدأت 
قد  المدعية  السيدة  كانت  األصوات، 
أدركت ذكاء وبداهة وفطنة ذلك الصبي 
الذي تخلّص من المأزق ولم يوّرط أحًدا، 
فبادرت بطلب سحب شكواها وباالعتذار 
من هيئة المحكمة ومن الدكتور إبرهيم 

على ما تسببت له من إزعاج وحرج. 
ملف  بإقفال  قراره  القاضي  فأصدر 
الدعوى وشطبها حسب األصول النتهاء 

الخصومة بين فريقيها.
ويكمل صديقي قائاًل: ويقال، إن تلك السيدة 
من شدة إعجابها بذكاء وسرعة بديهة ذلك 
، نشرت فيما بعد إعالًنا في إحدى  الصبّيِ
الصحف الدمشقية تطلب من الصبي أن 
يأتيها واعدة إياه بأنها على استعداٍد للتكّفل 

بنفقات تعليمه حتى الجامعة.

ذكاء وبداهة صيبٍّ

أسامه كامل أبو شقرا

البورصة  في  العقارية  األسهم  قفزت     
المصرية يوم األربعاء بعدما أعلنت شركتان 
كبيرتان في القطاع عن اندماج محتمل، بينما 
شهدت البورصة السعودية هبوطا حادا بعد 
أن هدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب بعمل 

عسكري وشيك ضد سوريا.
المصرية  للبورصة  الرئيسي  المؤشر  وزاد 
السادس من  المئة مع صعود سهم  1.4 في 
 5.5 )سوديك(  واالستثمار  للتنمية  أكتوبر 
في  إغالق  أعلى مستوى  المئة مسجال  في 
بينما صعد سهم مدينة نصر  عشر سنوات، 
لإلسكان والتعمير 7.4 في المئة إلى مستوى 
قياسي. لكن السهمين كليهما أغلقا دون أعلى 

مستوياتهما للجلسة.
وقالت الشركتان إنهما بدأتا محادثات تمهيدية 
حول تعاون استراتيجي قد يتضمن اندماجا أو 
استحواذا. وستقدم المجموعة المالية هيرميس 

المشورة لشركة مدينة نصر.
اندماج سيدعم  أي  إن  للوساطة  نعيم  وقالت 
الكيانين في مواجهة منافسة متزايدة، حيث 
لمدينة نصر  الوفيرة  بين األراضي  سيجمع 
والعالمة التجارية لسوديك وخبرتها في التنفيذ.
وارتفعت أسهم شركات عقارية اخرى بفعل 
تكهنات بأن الصفقة ربما تشجع على المزيد 
القطاع.  االندماجات واالستحواذات في  من 
وصعد سهم بالم هيلز للتعمير 3.6 في المئة، 
وسهم مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 3.0 

في المئة.
المؤشر  تراجع  السعودية  البورصة  وفي 
الرئيسي للسوق في الساعة األخيرة من جلسة 
التداول، ليغلق منخفضا 1.9 في المئة، مسجال 

أكبر هبوط في يوم واحد منذ أكتوبر تشرين 
األول، بعدما قال الرئيس ترامب على تويتر 

إن صواريخ ستطلق على سوريا.
في  يذكر  بشكل  المملكة  بورصة  تتأثر  ولم 
األعوام الماضية باألحداث في سوريا، لكن 
مديري صناديق قالوا إنها تعرضت لمبيعات 
لجني األرباح بعد صعود حاد في األسابيع التي 
سبقت قرار فوتسي راسل لمؤشرات األسواق 
في أواخر مارس آذار برفع تصنيف الرياض 

إلى وضع السوق الناشئة.
وقال فراجيش بهانداري مدير المحافظ لدى 
المال كابيتال في دبي ”نعزو موجة البيع الحادة 
في السعودية قرب اإلغالق إلى ضعف األسواق 

العالمية بعد تغريدة ترامب“.
في   1.3 الراجحي  وانخفض سهم مصرف 
بينما تراجع سهم مجموعة صافوال،  المئة، 
أكبر شركة للصناعات الغذائية في المملكة، 

6.0 في المئة.
وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.4 في المئة 
العقارات والتشييد،  بأسهم شركات  مدعوما 
أدنى مستوياته في  الشئ من  متعافيا بعض 
عامين. وسجلت أحجام التداول أعلى مستوياتها 

هذا األسبوع، لكنها تبقى متواضعة.
وصعد سهم إعمارالعقارية، أكبر شركة للتطوير 

العقاري في اإلمارة، 4.8 في المئة.
 0.5 أبوظبي  لسوق  العام  المؤشر  وتراجع 
أبوظبي  بنك  انخفاض سهم  مع  المئة،  في 
المئة. لكن سهم بنك االتحاد  األول 1.6 في 
بعدما رفعت  المئة  في   2.7 ارتفع  الوطني 
إلى توصية  للسهم  البحرين تصنيفها  سيكو 

”بالشراء“ من ”محايد“.
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العام  تأتيك هذا   موضة تسريحات شعر صيف 2018 
القطيفة والستان!  المصنوعة من  البندانا والشرائط  برعاية 
الخمسينيات والستينيات حينما  الموضة من زمن  تعود هذه 
اللمسات لتزين شعرها فتستخدم  الفتاة تلجأ ألبسط  كانت 
الشرائط في عمل فيونكات رقيقة لربط شعرها. وها هي 
تتصدر المشهد من جديد، فإذا كنت قد بدأت االستعداد 
إلطالالت الصيف وتجولت في األسواق لشراء مالبس 
جديدة، فضعي في اعتبارك شراء مجموعة أنيقة من الشرائط 
والبندانات الحريرية )أو إيشاربات ستان مربعة( لتزينين بها 

شعرك على البحر أو في خروجاتك اليومية.

يمكنك استغالل البندانا في تزيين الضفائر أو كعكة الشعر أو 
بها في عمل تسريحة  أو االستعانة  الحصان،  تسريحات ذيل 
شعر فوضوية فتعطيها شكل منمق والفت! استخدام الشرائط 
فكرة هائلة أيضا في إخفاء تزييت الشعر أو تشتيت األنظار 

عن مظهره المنتفش عندما يكون في أسوأ حاالته.
اتباعها بأقل  المميز في هذه الصيحة أيضا أنه يمكنك 
اإلمكانيات! ببساطة يمكنك شراء بعض شرائط الستان بألوانك 
المفصلة من متجر بيع الهدايا أو أدوات الخياطة لتنسيقها مع 
للوك صيفي سهل يواكب أحدث صيحات  تسريحة شعرك 

الموضة.

 كل امرأة جميلة تشعر بالقلق والخوف دائًما من 
المبكرة« فهو  الوجه والشيخوخة  كابوس »تجاعيد 
الرغم من أن ظهور  يهدد جمالها وأنوثتها وعلى 
منه وال يوجد مهرب من  بدّ  الوجه أمر ال  تجاعيد 

ظهور هذه التجاعيد مع تقدم العمر.
التي تجعل  الخطوات  تقوم ببعض  للمرأة أن  يمكن 
هذه التجاعيد تتأخر في ظهورها وتحافظ في 
بالشباب  الوقت على بشرتها متجددة ومفعمة  نفس 
والجمال والنضارة. على المرأة تجنب بعض 
التي تتسبب في ظهور  الخاطئة  اليومية  العادات 
تجاعيد الوجه مبكًرا وألننا ندرك جيدًا مدى خوف 

المرأة من شبح تجاعيد البشرة المبكرة.
المرأة  تتبعها  التي  النصائح والخطوات  إليِك بعض 
من أجل حماية وجهها من ظهور التجاعيد المبكرة.

1-االهتمام بالغذاء الصحي
يبدأ من  المرأة أن جمالها البد وأن  تعلم  البد وأن 
المرأة بصحتها عن طريق  تهتم  الداخل بمعنى أن 
الغذاء الصحي والسليم وذلك لكي يمنح  تناولها 
البشرة النضارة والجمال والشباب ويقلل من 
لذلك  للوجه.  المبكرة  التجاعيد والشيخوخة  ظهور 
الورقية  بتناول الخضروات  المرأة أن تهتم  على 
الموجودة حول  التجاعيد  التي تقوم بشد  الطازجة 
العين ومنطقة الفم. تناول طبق السلطة المتنوعة من 
الجزر والطماطم والخيار  جميع الخضروات مثل 
الفواكه  والبقدونس. أن تتناول المرأة عصائر 
الدموية  الدورة  التي تساعد على تنشيط  الطبيعية 
وتجديد خاليا الجلد. ال تنسي عزيزتي تناول الحليب 
والبيض والجبن واالستمرار على تناول المكسرات 
واألسماك ألنهما يحتويان على نسبة عالية من 

األحماض الدهنية التي تساعد على تجدد البشرة.
2-ترطيب البشرة وتطبيق واقي الشمس

التي يجب على كل امرأة  الهامة  من النصائح 
بالبشرة من خالل  بإستمرار وهي االهتمام  اتباعها 
التي تساهم في  الطبيعية  الوصفات  استخدام بعض 
ترطيب البشرة وبالتالي تعمل على حماية الوجه من 
البشرة ويعزز  فالتّرطيب يغذي  بالتجاعيد  اإلصابة 

الوجه ألطول فترة ممكنة.  عمل كوالجين 
باإلضافة إلى ذلك فإن ترطيب الوجه يمنع 
من إصابة الوجه بالجفاف الذي يساعد على 
العين. يجب  ظهور خطوط رفيعة حول 
الشمس  تهتم بتطبيق واقي  المرأة أن  على 
أثناء الخروج بالنهار وذلك من أجل الحفاظ 
التعرض ألشعة الشمس  البشرة من  على 
التي تساهم بشكل كبير في ظهور التجاعيد 
المبكرة. يمكنِك أن تحرصي عزيزتي على 
تدليك البشرة عن طريق مكعبات الثلج فهذا 
البشرة وحمايتها من  يساعد على ترطيب 

التجاعيد.
3-النوم الكافي

الليل  السهر لساعات طويلة طوال  بالطبع 
البشر بشكل كبير ويزيد من ظهور  يضر 
عالمات الشيخوخة المبكرة والخطوط 
الرفيعة في الوجه وذلك بسبب  البيضاء 
النوم  الدم. لكن  نقص تدفق األكسجين في 

البشرة  العميق ولمدة كافية يقوم بتعزيز صحة 
وزيادة تدفق األكسجين الذي يساعد الكوالجين على 
النوم على تغذية  الجلد. يساعد  التجدد على سطح 
لذلك  التجاعيد  البشرة وحمايتها من ظهور  خاليا 
احرصي سيدتي على النوم لمدة ثماني ساعات يوميًا 
وتجنبي تماًما السهر طوال الليل لكي تحافظي على 
الوجه  ناقوس تجاعيد  جمال بشرتِك وحمايتها من 

المبكرة الذي يدق أجراس بشرتك مبكًرا.
4-تخفيف التوتر والضغط النفسي

السيئة تسبب إرهاق واجهاد  النفسية  الحالة  كذلك 
أكثر عرضة لظهور تجاعيد  للبشرة وتجعلها  شديد 
السن. عليِك أن  الشيخوخة وتقدم  الوجه وعالمات 
تتأكدي أن الشعور بالتوتر والقلق يحرم البشرة من 
االستفادة بالفيتامينات الهامة لها بطريقة غير مباشرة 
وتتسبب في ظهور خطوط وتجاعيد تعبيرية تزداد 
القلق على الجبهة  مع مرور الوقت. كما أن تعابير 
ابتعدي تماًما عن  لذلك  التجاعيد  تزيد من ظهور 
انفعاالت عصبية  أي ضغوطات نفسية زائدة أو 

أيًضا  البعيد. عليِك  المدى  تؤثر على بشرتك على 
قلقك بشكل  أو  يثير توترك  تجنب كل ما يمكن أن 
نقية ونصرة وخالية من  للحفاظ على بشرتك  دائم 
أي تجاعيد تظهر على الوجه وتجعل المرأة متقدمة 

في السن.
5-اغسلي بشرتِك بالماء الفاتر

المياه  المرأة أن  أيًضا أن تعرفي عزيزتي  عليِك 
الساخنة تؤثر بشكل سلبي على بشرتِك وتسبب لها 
البشرة وظهور  مشاكل عديدة من أبرزها ترهل 
العيون  الرفيعة حول  البيضاء  التجاعيد والخطوط 
ومن عند منطقة الفم ولكن عليك أن تغسلي بشرتِك 
بالماء الفاتر الذي يعزز من صحة البشرة ويحميها 
المبكرة في سن صغير.  بالشيخوخة  من اإلصابة 
بالماء والصابون  الوجه  أيًضا بعدم غسيل  عليِك 
البشرة الزيوت الطبيعية  بإستمرار لكي ال تفقد 
الموجودة بداخلها ولكن استخدمي غسول طبيعي 
لبشرتك ثالث مرات أسبوعيًا وتمتعي ببشرة نضرة 

وأكثر شبابًا وحيوية.

 تعاني الكثير من النساء من ظهور التجاعيد المبكرة خالل مرحلة العشرينات دون 
المتوقعة  العوامل غير  للعديد من  نتيجة  المبكرة  التجاعيد  قد تظهر  لذلك.  أي سبب 
كالتعرض ألشعة الشمس، التدخين، نقص التغذية الصحية وغيرها الكثير مما يؤثر 

على مظهر بشرتك لتصبح أكبر سناً من عمرك الحقيقي.
النوم  التجاعيد. وضعيات  لعل وضعية نومك هي أحد أهم األسباب وراء ظهور 
الخاطئة كالنوم على البطن أو على جانب الجسم هي ما يتسبب في ظهور الخطوط 
الوجه  نتيجة للضغط على عضالت  إلى تجاعيد  الدقيقة والتي سرعان ما تتحول 

لفترات طويلة أثناء النوم.
اكتشفي كيف تؤدي وضعية النوم غير الصحيحة إلى ظهور التجاعيد المبكرة.

النوم على البطن
للوسادة لساعات  الوجه ومالمسته  البطن تتطلب الضغط على  النوم على  وضعية 
طويلة أثناء النوم، مما يتسبب في ظهور التجاعيد. إذا كنِت ممن يفضل تلك الوضعية، 
ما  دائماً  الوجه عند االستيقاظ.  الرأسية على  الخطوط  فقد تالحظين ظهور بعض 

ترتبط وضعية النوم على البطن مع ظهور تجاعيد الجبهة.
النوم على جانب الجسم

الجسم، لكن مع ذلك قد يتسبب في ظهور  يفيد صحة  قد  الجسم  النوم على جانب 
الخطوط الرأسية على منطقة الذقن والخدين. تتسبب تلك الوضعية في ظهور تجاعيد 
الجبهة الطولية أو العبوس، وكذلك التجاعيد حول الفم. في حالة التركيز على جانب 
واحد فقط أثناء النوم، تظهر التجاعيد بشكل ملحوظ على هذا الجانب. لذلك، ينصح 

بالتناوب على جانبي الجسم خالل النوم.
النوم على الظهر

أفضل وضعية نوم للوقاية من التجاعيد هي بالنوم على الظهر مع رفع الرأس قليالً. 
كما أنها وسيلة فعّالة كذلك لتجنب حب الشباب الناتج عن انتقال البكتيريا والجراثيم 
من الوسادة إلى بشرة الجسم. تساعد تلك الوضعية كذلك على تجنب انتفاخات الجفون 

نتيجة لعدم احتباس سوائل الجسم وتدفقها بشكل انسيابي.

استعدي للصيف بتسرحيات شعر تزينها 
البندانا والشرائط

خطوات يومية حتميك من جتاعيد البشرة

هل تتسبب وضعية نومك يف ظهور جتاعيد البشرة؟

5 نصائح من أجل النجاح 
يف عالج اإلكتئاب

عملية تكميم املعدة: 
كل ما جيب أن تعرفيه عنها

أفكار خمتلفة للخروجات الصيفية

قد  الحالي.  النساء في عصرنا  بين  الشائعة  السمنة من األمور   
يرجع السبب إلى تناول السيدات الوجبات السريعة كما أن السمنة قد 

تأتي نتيجة التوتر أو األمراض النفسية وأمراض الغدة.
أي ما كان السبب، النتيجة هي أننا نتعود على تناول كميات كبيرة 
من الطعام، فتتسع معدتنا لكي تتكيف على حجم الطعام الذي يدخل 
بالجوع  إلى شعورنا  المعدة تتسع أكثر فأكثر مما يؤدي  لها. تظل 
الوزن  الدائم. في بعض االحيان، قد ال يستطيع الشخص فقدان 
الغذائية والرياضة، وذلك لعدة أسباب، اهمها  بإتباع األنظمة 
الذي يجعل الشخص غير  الزائد جدًا  المعدة والوزن  كبر مساحة 
قادر على ممارسة أي نشاط. يقول الدكتور محمود عبد الرحمن، 
إستشاري جراحات السمنة المفرطة والمناظير: »نظًرا أن السمنة 
تعد واحدة من أخطر األمراض، فأحيانًا يحتاج الطبيب إلى التدخل 
الجراحي في حالة السمنة المفرطة فقط، وهذه العمليات تأتي بنتائج 

جيدة وسريعة في إنقاص الوزن«.
لمن يتم إجراء عملية تكميم المعدة؟

المعدة ألي شخص يعاني من زيادة  يتم إجراء جراحة تكميم  ال 
الوزن  لديهم زيادة طفيفة في  الذين  الوزن فحسب، فاألشخاص 
إنقاص 20 او 30 كيلو من وزنهم ال يمكن  إلى  ويكونوا بحاجة 
إجراء عملية تكميم المعدة لهم. هذه العملية ال تجرى إال لألشخاص 
الذين يزيد وزنهم عن 150 كيلو. يطلق مصطلح السمنة المفرطة 
على األشخاص الذين يزيد أوزانهم عن 150 كيلو، لذلك ال بد أن 
يتم التدخل الجراحي وعالجهم سريعًا ألن السمنة المفرطة قد تسبب 
الموت المفاجىء، هذا بخالف العديد من المضاعفات واألمراض 

األخرى.
كيف يتم إجراء عملية تكميم المعدة؟

المعدة بطريقتين، الطريقة األولى، تتم من خالل  تتم عمليه تكميم 
شق البطن شق كبير لكي يتمكن الطبيب من الوصول إلى المعدة 
ويجري العملية. الطريقة الثانية تتم عن طريق إحداث ثقب صغير 
الفتحة الصغيرة وإجراء  إدخال منظار عبر هذه  البطن، ويتم  في 

العملية بواسطة هذا المنظار.
إجراء العملية بإستخدام المنظار هو الحل األفضل وهو أأمن من شق 
البطن. عند إجراء العملية بالمنظار، ال تؤثر شكل الفتحة الصغيرة 
على البطن، أما في حاله شق البطن يحتاج المريض إلى اجراء 
جراحة تجملية بعد اإلنتهاء للتخلص من آثار الشق. هذا باإلضافة إلى 
أن عملية تكميم المعدة بالمنظار تحتاج إلى وقت أقل لشفاء المريض. 
لكن، في بعض االحيان، يضطر الطبيب إلى اللجوء لخيار شق المعدة 

لصعوبة الوصول إلى المعدة عن طريق المنظار.
فوائد عملية تكميم المعدة

الوزن بشكل سريع حيث  المعدة على خسارة  تساعد عملية تكميم 
العام األول بعد  أكثر خالل  او  المريضة حوالي 30 كيلو  تخسر 
بالجوع،  المريضة  العملية ال تشعر  العملية. بعد اجراء  إجراء 
قليلة بسبب استئصال  الطعام إال بكميات  تتناول  تأكل ال  وعندما 
حوالي 70% او أكثر من حجم المعدة. تتحول المعدة من شكل حقيبة 

كبيرة الحجم، إلى شكل أنبوب صغير.
أضرار عملية تكميم المعدة

مشاكل في المعدة
المعدة  الطعام ال تستطيع  المريضة كمية كبيرة من  تتناول  عندما 

تحملها وقد تشعر بالقيء والغثيان.
من الممكن أن تؤدي عملية تكميم المعدة إلى تسريب من المعدة وهو 

أمر خطير، لكنه ال يحدث إال في حاالت نادرة.
إلى حالة من  المعدة، وقد تتعرض  بألم في  المريضة  قد تشعر 

اإلمساك أو اإلسهال.
أحيانًا قد تشعر المريضة بحرقة شديدة في المعدة، بمجرد ان تتناول 

المريضة أطعمة دسمة.
 آالم في الكبد وترهالت في الجلد

المريضة  أو قد تواجه  الكبد،  بألم في  الشعور  إلى  هذا باإلضافة 
مشكلة حصوات المرارة.

قد تحدث ترهالت في الجلد بعد فترة من إجراء جراحة تكميم المعدة 
التي  الرياضية  التمارين  دون ممارسة  الوزن سريعاً  فقدان  بسبب 

تساعد على شد الجلد.

أيام قليلة ويطل علينا الصيف ولكن هل    
جهزتي إطاللتك، إن كنت مازلت تحتارين في 
للخروجات، فقد جمعت لك  طريقة تنسيق أزياء 
لتتألقي بشكل  التي ستلهمك  العديد من الصور 
الممزقة ونسقي  البنطلونات  فريد. جربي صيحة 
معها قميص متساقط األكتاف، أو اتجهي إلى 
بالزهور  المنقوشة  أو  الموحدة  البليسيه  التنورات 

وارتدي معها توب أبيض. 
أيضا البلوزات المنقوشة أو المقلمة هي من أحدث 
صيحات موضة صيف 2017، وهي ستناسب 
كثيرا جو الربيع، لذا ال تتردي في تنسيق أيا منهم 

مع إطاللتك في خروجتك القادمة. 
الفساتين  أو  بالنقوش  المزين  الطويل  الكارديجان 

الطويلة أيضا خيارات رائعة .

األم وخاصة  بالغة من  األول عناية  الرضيع في عامه  يحتاج    
تكون حساسة  الفترة  ان هذه  له، حيث  يقدم  الذي  الغذاء  ناحية  من 
الرضيع واجهزة جسمه غير مكتملة، و أي  للغاية وتكون معدة 
والمشاكل  الكثير من األضرار  له  يسبب  قد  يناسب عمره  غذاء ال 

المختلفة. الصحية 
 يجب على األم أال تقدم أي طعام للرضيع قبل بلوغ 6 أشهر، فخالل 

فقط على  يتغذى  ان  الرضيع، يجب  األولى من حياة  اشهر  ال6 
الستة اشهر االولى،  للطفل، وبعد  المخصص  الحليب  او  حليب األم 
للرضيع، والتي ال  المفيدة والمتوازنة  ادخال االطعمة  ابدأي في 

تؤثر على صحته.
عليك االبتعاد عن هذه المأكلوت:

1- يحب االطفال الصغار تناول المقرمشات، وقد 

تقوم االم بتقديمهم للطفل إلرضائه ولكن هذا االمر 
خاطئ تماماً حيث المقرمشات لها الكثير من االثار 

السلبية على صحة طفلك.
2-يجب ان تبتعدي عن اي حلويات ألنها تحتوي على 
نسبة عالية جدا من السكريات التي تؤثر بالسلب على 

طفلك.

3- يجب ان تبتعدي عن تقديم أي نوع من االسماك 
لطفلك قبل ان يبلغ عامة االول الن االسماك مضرة 

جدا على صحة الطفل ويصعب هضمها.
4- يجب اال تقدمي لطفلك المشروبات الغازية ابدا 

ألنها تلحق ضرر بالغ بصحته.

االكتئاب،  أفضل في عالج  نتائج  الحصول على  أجل   من 
تكوني  أن  تجنبي  لذا  فعال في عالجك،  بدور  للقيام  تحتاجين 

سلبية كمريضة.
العالج، لكن حاولي مقاومة  تنتابك شكوك بخصوص جدوى   قد 
بالعجز، ودعم طبيبك هو  قد يشعرك  اإلكتئاب  الشعور.  هذا 
إليك هذه  الوضع.  بالسيطرة على  المناسبة لإلحساس  الطريقة 

النصائح لمساعدة نفسك على التخلص من االكتئاب.
1- العالج ال يحقق النتائج المطلوبة فوًرا !

الفور. مضادات  المرجوة على  النتائج  العالج عادة اليحقق 
اإلكتئاب اليمكن ان تكون نافذة المفعول إال بمرور مابين 4 الى 

6 أسابيع.
قد  المطلوبة، ولهذا  النتيجة  الدواء  الحاالت اليحقق  في بعض 
العقاقير.  أو ربما مزيج من  آخر،  دواء  استعمال  إلى  تحتاجين 
إذا  السبب التيأسي.  لهذا  الوقت،  قد يستغرق بعض  العالج 
انتظرت بعض الوقت، فمن المرجح ان هذه العالجات ستساعدك.
عندما يحصل الشخص المصاب باإلكتئاب على الدواء المناسب، 
بنسبة  النجاح  العالج يحقق  فإن  كافية،  لمدة  بجرعات مناسبة 
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2- إحرصي على تناول الدواء يوميًا

تناولي الدواء كما تم وصفه لِك. فقط إلتزمي بالعادات اإليجابية. 
الوقت. سيكون  يوميًا في نفس  تناول دوائك  إحرصي على 
تتناولينه  كنِت  اذا  الدواء،  تناول  توقيت  تذُكر  السهل عليك  من 
أو  الفطور،  تناول  األسنان،  نظافة  مثل  آخر،  نشاط  بالتزامن مع 

في وقت النوم.
أسبوعيًا، هكذا  تناولها  ينبغي عليِك  التي  الحبوب  حددي كمية 

سيكون من السهل عليك إدراك مدى وجود أية جرعة ناقصة.
3- ال تتوقفي عن تناول الدواء دون موافقة طبيبك

الدواء لسبب معين، طبيبك  تناول  الى وقف  اذا كنِت بحاجة 
الخاص يمكنه تقليص جرعة الدواء تدريجيًا.

تتعرضين  قد  فإنك  الدواء بشكل مفاجئ،  تناول  توقفِت عن  إذا 
آلثار جانبية مرهقة أو خطيرة. التوقف عن تناول الدواء قد يؤدي 

أيًضا الى عودة اإلكتئاب من جديد.
الدواء إذا شعرِت بالتحسن.  أنه يمكنِك وقف تناول  وال تفترضي 
إلى عالج مستمر، رغم شعورهم  بحاجة  الكثير من األشخاص 

بالتحسن.
فعالية  الى  يعود  قد  فهذا  بالتحسن اآلن،  إذا شعرت  تذكري، 

العالج. إذن لماذا التوقف ؟
4- أدخلي تغيرات في نمط الحياة

هناك الكثير مما يمكن القيام به، من اجل تكملة العالج. مثل تناول 
أغذية صحية، غنية بالفواكه والخضر وضعيفة السكر والدسم.

إحرصي على النوم الكافي. الكثير من الدراسات تؤكد أن النشاط 
البدني قد يساعد في زوال أعراض االكتئاب.

حاولي القيام بنزهة سيًرا على األقدام في الحي مع صديقة. حاولي 
شيئًا فشيئًا حتى تتمكني من القيام بذلك في معظم أيام األسبوع.

5- ال تجهدي نفسك في أشغال البيت أو في العمل
البيت أو في العمل. أطلبي المساعدة  ال تجهدي نفسك في أشغال 

عند وجود أشياء مجهدة في حياتك.
األعمال  فيما يخص بعض  العائلة،  أو  أطلبي مساعدة صديقاتك 
بإيجاد سبل  اذا كان عملك مجهدًا، فعليِك  التنظيف.  اليومية، مثل 

لتقليص المهام الموكلة إليك.

أطعمة غري 
آمنة على 

طفلِك الرضيع
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نادي احترام المشاهد:

سعد الصغري يلحق سباق رمضان بـ 
»30 ليلة وليلة«

منذر رياحنة يكشف عن شخصيته يف »امللهب«

أمري كرارة يتصّدر االعالن الدعائي للجزء 
الثاني من »كلبش«

مع األحداث الجارية في مصرنا والعالم 
العربي وبناءا على طلب الجمهور 
أقدم نقد فيلم “إبراهيم األبيض”

لمروان حامد
في عالم الغابة : البقاء لإلشرس

سيناريو جرئ إلخراج أجرأ

فنانون يروجون ملسلسالتهم زفاف املطربة شريين حلسام حبيب بالقاهرة
الرمضانية بالدعابة على مواقع 

التواصل االجتماعى

وفاء عامر تستأنف تصوير« نسر الصعيد« 

450 972 1414  /  514 961 0777  هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

 في حفل عائلي اقتصر على األهل 
القاهرة، تم زفاف  وبعض األصدقاء في 
ليلة  المصرية شيرين عبدالوهاب،  الفنانة 
لتنتهي فترة  للملحن حسام حبيب  السبت، 
طويلة من الشائعات حول قصة ارتباطهما.
القران والزفاف  وتم إجراء مراسم عقد 
فيما أكد حسين  العريس،  في منزل والدة 
حبيب والد العريس أن الحفل اقتصر على 

األصدقاء والمقربين فقط.
من جانبها نشرت شيرين عبر حسابها على 
التواصل االجتماعي »فيسبوك«،  موقع 
صورة مكتوب عليها سورة »الفلق« كما 
نشر العريس سورة الفلق أيضا على حسابه 

الخاص على »إنستجرام«.
الملحن حسام حبيب، قد نفى قبل  وكان 
بالفنانة قبل أن توكد  نبأ ارتباطه  أشهر 
مصادر مقربة منهما صحة الخبر وأن حفل 

الزفاف سيكون السبت 7 إبريل.
أنه في  وأكد حبيب في تصريحات سابقة 
للجميع،  حال تزوج شيرين سيعلن األمر 
فيما  إليهما،  الزواج ال يسيء  خاصة وأن 
لم يصدر عن شيرين من قبل أي تاكيد لنبأ 

ارتباطها بحبيب.
الوهاب تترقب في  يذكر أن شيرين عبد 
المعروفة  القضية  الحكم في  المقبلة  األيام 
إعالميا باسم »البلهارسيا«، حيث سيتم 
النظر في تأييد حبسها 6 أشهر من عدمه، 
بعد تصريحاتها التي أساءت فيها لنهر النيل 

خالل إحدى حفالتها.

الشعبى والممثل سعد الصغير  المطرب  يبدأ 
السيت كوم  الثالثاء تصوير أحداث  فعليا يوم 
ليلة وليلة«، داخل إحدى فيالت حى   30«
لينافس به خالل السباق الرمضانى  الهرم، 
المقبل، قصة وإنتاج بالل صبرى فى اولى 
تجاربه اإلنتاجية، ويشاركه البطولة ريم 
البارودى ونيرمين ماهر وحسام داغر وإيمان 
السيد وماهى نور، وإخراج إبرام نشأت، ومن 
القاهرة والبحر  المقرر تصوير العمل بين 

األحمر.
وتدور أحداث العمل في إطار كوميدى اجتماعى من خالل 

التى طرأت  السلبيات  30 حلقة منفصلة، حيث يستعرض 
على المجتمع خالل السنوات األخيرة.

الممثل األردني  منذر رياحنة   كشف 
عن شخصيته في  مسلسل المهلب ، 
والذي يخوض به الموسم الرمضاني 

لعام 2018.
ونشر رياحنة عبر صفحته الخاصة على 
احد مواقع التواصل اإلجتماعي، صورة 
من كواليس المسلسل، وعلّق: »سعيد جدا 
الفجاءة  بتجسيدي شخصية قطري بن 
أشجع الفرسان عربا و أفضلهم في الشعر 
ومحارب ال يشق له غبارحارب األمويين 
فيها على كل جيوش  إنتصر  13 عام و 
أرسلها الحجاج .. إنتظروني في رمضان 
2018 إن شاءهللا مسلسل المهلب بن أبي 

صفرة سوريا االردن رمضان2018«.
المسلسل من تأليف  محمد البطوش 
، وإخراج محمد لطفي، ويشارك في 
النهار ، باسل حيدر،   بطولته  معتصم 

ديمة قندلفت ، محمد اإلبراهيمي، يوسف 
المقبل، عبد الرحمن قويدر، وغيرهم.

نشر مخرج مسلسل »كلبش«  بيتر ميمي  صورة االعالن 
امير  الممثل  فيها  للعمل، حيث ظهر  الثاني  للجزء  الدعائي 
كرارة بمفرده يحمل مسدسا، وذلك عبر حسابه الخاص على 

احد مواقع التواصل االجتماعي.
وعلّق ميمي على الصورة قائال: »كلبش 2.. سنغزو العالم«.

الجدير ذكره ان المسلسل من بطولة  أمير كرارة ، هيثم أحمد 
زكي، أحمد صالح حسني،  أشرف زكي ، محمد محمود 
عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة،  أحمد حالوة ،  صبحي 
خليل ، اضافة الى ابطال الجزء األول كـ  هالة فاخر ،  محمود 

البزاوي ، ضياء عبد الخالق، وغيرهم.

حرص عدد من نجوم الفن على الترويج ألعمالهم 
الكريم،  المقرر عرضها في شهر رمضان  الدرامية 
بطرق مبتكرة من خالل مواقع التواصل االجتماعي، 
الدعابة، وآخرون فضلوا نشر  فمنهم من استخدم 

الصور.
الترويج لمسلسله »أرض  الفنان محمد هنيدي  فقرر 
الدعابة وخفة الظل  النفاق« بطريقة ال تخلو من 
إلى  التواصل االجتماعي  بتوجيه دعوة على موقع 

جمهوره لحضور كواليس التصوير.
وقال هنيدي على موقع »تويتر«:« من يريد حضور 
النفاق.. الجديد في رمضان أرض  تصوير مسلسلي 
يعمل ريتويت، ونشوف كام حد يريد الحضور 

ويشرب كوب شاي معانا على حسابه«.

يشارك هنيدي في المسلسل بشخصية كوميدية، حيث 
يقوم بدور عامل إنارة في حي شعبي، ويتعرض لكثير 
من الضغوط واألزمات مع زوجته وحماته حتى يقابل 

الطبيب الذي يغير مجرى حياته.
»أرض النفاق« هي رواية قدمها الفنان الراحل »فؤاد 
للمخرج فطين  فيلم يحمل ذات االسم  المهندس« في 

عبد الوهاب عام 1949، أما المسلسل فهو إعادة إنتاج 
لتلك الرواية بطريقة كوميدية تراجيدية بتوقيع هنيدي 
البطولة هنا شيحة وإبراهيم عيسى ودالل  ويشاركه 

عبد العزيز والفنان الصاعد محمد ثروت.
أما حماده هالل فاقتصر في الترويج لمسلسله »قانون 
عمر« على نشر الصور على مواقع التواصل 
االجتماعي، معلقا على صورة دعائية نشرها عبر 
قائال:« حمادة هالل.. حسابه في موقع )انستجرام( 

قانون عمر..رمضان 2018«.
المسلسل شخصية  ويجسد حمادة هالل خالل أحداث 
ابنة مالك مركز  مهندس ميكانيكي، يقع في حب 
الصيانة الذى يعمل لديه، ويتعرض ألزمة كبيرة يدخل 
على إثرها السجن لمدة 3 سنوات، وتتوالى األحداث.

ويشارك في بطولة مسلسل 
»قانون عمر« إيمان العاصي 
ومحسن منصور، وفتوح 
أحمد، وإيهاب فهمي، وفاطمة 
أبو سريع،  ناصر، ومصطفى 
وليلى  الوفا،  أبو  ومحمد 
حسين، وتأليف فداء شندويلى، 

وإخراج أحمد شفيق.
من جانبه روج محمد رمضان 
لمسلسله »نسر الصعيد« من 
أبطال  خالل نشر صوره مع 
العمل عبر صفحته الرسمية 
التواصل االجتماعي  بموقع 

»فيسبوك«.
ويقوم رمضان بنشر صورة 
يوميا من كواليس المسلسل 
ليؤكد أن معدالت التصوير 
تسير على الوجه األمثل، 
حيث نشر صور بصحبة درة 
الزارو، وطالب  والنجم باسل 
جمهوره بانتظار عرض المسلسل الذي يحمل العديد 

من المفاجآت.
المسلسل دور ضابط  ويجسد محمد رمضان خالل 
مباحث بمدينة قنا، وبحكم مهنته يقابل أنواعا كثيرة من 
إلى جانب حياته الشخصية  المجرمين والمظلومين، 

والصراع الذي يواجهه مع عائلة أخرى.

   استأنفت الفنانة وفاء عامر 
تصوير مسلسل » نسر الصعيد« 
الفضية  الشاشة  المقرر عرضه على 

في رمضان المقبل.
ستقوم  إنها  عامر  وفاء  وقالت 
المشاهد الخارجية  بتصوير بعض 
التي تستمر  قنا  والداخلية بمحافظة 
حتى نهاية شهر أبريل الحالي لتعود 
القاهرة الستكمال التصوير،  إلى 
وتجسد وفاء عامر دور صعيدية 
التي تقوم  العمل  وزوجة والد بطل 
له من  النصح  دائما بمساندته وتقديم 
التى يتعرضه  المواقف  خالل بعض 

لها وخاصة وقت األزمات الشديدة.
ضابط  دور  المسلسل  ويتناول 

الجميع  المسلحة، يحبه  القوات  صعيدي يدعي«زين« يخدم في 
لقدرته على  المجاالت  القدوة فى جميع  فى منطقته ويعتبرونه 

تحمل المسئولية ويتم نقله إلى سيناء لمحاربة اإلرهاب.

»نسر الصعيد« بطولة محمد رمضان وسيد رجب، عائشة بن 
أحمد، دينا، عايدة رياض، محمد عز، يوسف عثمان، مؤمن 
المعطى،  تأليف محمد عبد  نور، هاجر أحمد، ،محمد حاتم، 

إخراج ياسر سامى.

غادة عبد الرازق تنضم لضحايا رامز جالل
الى  الرازق   المصرية  غادة عبد  الممثلة  سافرت 
العاصمة الروسية موسكو، ونشرت صوراً على حسابها 
الشخصي على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي من هناك، 
من دون الكشف عن أي تفاصيل، اال أن موقع الفن علم 
أنها سافرت من أجل تصوير حلقة في برنامج مقالب  رامز 
جالل  الجديد »رامز تحت الثلج« المقرر عرضه في شهر 

رمضان المقبل.
برنامج رامز  إلى ضحايا  الرازق  وانضمت غادة عبد 
والممثلة  الوهاب  الفنانة شيرين عبد  بعد  العام  هذا  جالل 
والفنان محمد ثروت وعدد آخر من  ياسمين صبري 
تباعاً  الذين يصورون حلقاتهم  الرياضة  الفنانين ونجوم 

خالل هذه األيام.
إلى  بالسفر  الضيوف  إقناع  البرنامج على  فكرة  وتعتمد 
البطولة،  برنامج رياضي عن  في  المشاركة  روسيا من 
الضيف  الثلج، وبعد فزع  في  الحلقة  الضيوف  ويصور 
الحيوان  له رامز في هيئة »دب« وهو  وخوفه يخرج 
ليكشف عنه شخصيته  منه  المنتشر في روسيا ويخرج 
للضيوف، وإستعان رامز جالل بالمذيع الرياضي مهيب 
للبرنامج،  الرياضة  الهادي من أجل جلب نجوم  عبد 

خصوصاً أنه تم تخصيص 10 حلقات لنجوم الكرة.

 مقدمة :
تنبئ هذا الفيلم باألحداث الجارية في مصرنا والعالم العربي . فثورة 25 يناير 2011 للشعب 
المصري كانت ثورة على الظلم والطغيان للرئيس السابق وعائلته وأعوانه . فال أحد يستطيع 
المناقشة وإال سقط في الهاوية . مثلما فعل عبد الملك » محمود عبد العزيز« مع كل من يخالفه 

فيلقيه من الجبل.
قصد  الفيلم  كان  وإذا 
في  المبالغة  تقديم 
االجرام  تضخيم 
على  فردا  وسيطرة 
فعله  ما  فهذا  الجماعة 
العربية  الدول  رؤساء 
في  الشعوب  لقمع 
الواقع المعاش . ولكن 
 . يهمل  وال  يمهل  هللا 
وروح  الشجاعة  بث 
فرد  كل  في  االقدام 
ألنه يحبه. فاهلل محبة. 
لكل  صيحة  فكانت 

الشعوب .
الموضوع :

إبراهيم ) أحمد السقا ( 
يقتل والده أمام عينييه 
يعمل  طفال.   وهو 
الملك  عبد  المعلم  مع 
محمود   ( الزرزور 
الذي   ) العزيز  عبد 
المخدرات  في  يتاجر 
. أحب إبراهيم حورية 
أبنة   ) صبري  هند   (

حتته . والتي أحبها المعلم . يعمل هذا األخير على قتل إبراهيم لألنفصال عنه وتحديه وذلك 
عن طريق صديقه عشري ) عمرو واكد ( . تحاول حورية إنقاذه ، 

فيقتلها الزرزور ، ويرحل إبراهيم متأثرا بجراحه .
التحليل والنقد :

القصة والسيناريو : عباس أبو الحسن : أراد السيناريست الكشف عن عالم اإلجرام والغابة 
الموجود في أي مجتمع حتى في مجتمعنا والبقاء دائما لألقوى واالشرس. وإذا استعرضنا 

الشخصيات ، نجد: 
 إبراهيم : شخصية جريئة ، طموحة ، لها قوة إرادة . غرزت أمه الخير في نفسه ، فأراد 
الفرار من شبح االجرام الذي يالحقه . ولكنه كان يجري في نفس الحي . وكأنه يجري في 
حلقة مفرغة.  فخضع لهذا المصير . وحمل مصيره على كفه ولم يخش الموت . أحب حورية 
وأراد األحتفاظ بها ولم يتمكن. له حساسية كبيرة لمعرفة الصدق أو الكذب لمن أمامه مثل 

والدة حورية وأعمالها السيئة وخيانة صديقه عشري له مع الزرزور.
 أحمد السقا خيرمن يقدم أفالم األكشن فى مصر. بذل مجهودا مضنيا نفسيا و جسديا لتجسيد 
شخصية مليئة بالصرعات الداخلية بين الخير والشر و جعلنا نشعر بالمرارة عند سماعه 
بكام  بعتنى   : بسخربة  بقوله  ايضا غدر صديقه عشرى  و  خبر زواج حورية من غريمه 

ياصحبى.
عبد الملك :  هي الشخصية المحورية التى تتولى القيادة في أي قضية . وبدون هذه الشخصية 
ما كان الفيلم فهو اإلنسان الذي يخلق الصراع ويدفع باألحداث لألمام .  يعرف ماذا يريد 
وعندما يرغب الشئ يبلغ هدفه منه .  فعبد الملك الزرزور وجد ظهور إبراهيم يعتبر خطر 
على مركزه القيادي من ناحية ، ومشاركته في حب حورية من ناحية أخرى . وهو بطبعه 

عدائي وخصيم فال يعرف الرحمة أو أنصاف الحلول .
ومن هذا التناقض بين الشخصيتين خلق الصراع وأصبح عنيفا حتى تسبب في أزمة :-1 
ألثبات الذات عند إبراهيم . -2والسيطرة المطلقة للزرزور. وقد وصل هذا الصراع للذروة 
عندما تزوج عبد الملك حورية . فوصل كل منهما إلي قرار : إبراهيم لن يعمل عند عبد الملك 

بل لحسابه الخاص . وعبد الملك أراد القضاء عليه لتحديه أمام الجميع . 
محمود عبد العزيز  اننى شخصيا مكثت لحظات للتعرف على هذا الممثل حتى عرفته من 
صوته و كانت دهشتى لشكله المتغير و ادائه المتقن للزرزور. فهو يتحدث ببساطة وابتسامة 

لكل تخطيط قتل يصدر منه. و فى نفس الوقت 
بكى  لكنه  و  لذهابها البراهيم.  بالتردد  وقتلها  لحورية   لغيرته  يغلى  بركان  اظهر محمود 

لموتها. محمود كان ...استاذا  
حورية : لها قوة ارادة ، جريئة ، عنيدة ، ال تخشى أحد . تحمل مسئولية والدتها وأشقائها 
رغم صغر سنها . أحبت إبراهيم ووافقت على الزواج منه ، ولكنه أختفى لظروف سيئة 
)دخوله السجن ( أرادت اإلنتقام لكبريائها فتزوجت المعلم الزرزور . دفنت حبها في أعماقها 
ولكنه طفا على السطح عندما اراد الزرزور قتل حبيبها . فلم تتردد في انقاذه حتى بعد تحذير 
عبد الملك لها ) أهون عليكي – تهوني عليه ( فتركته . فقتلها . ففضلت الموت بين أحضان 
إبراهيم عن الحياة بال حب مع عبد الملك . هند صبري  : ظهر نضوجها الفني واستيعابها 

ألبعاد الشخصية .
فعشري صديق  الصراع  يخلق  الذي  بالتناقض  مليئة  ( شخصية  واكد  عمرو   (  : عشري 
وفي إلبراهيم – عدواني بحكم البيئة ) ال يتردد في األذى والقتل ( . له ضعف إنساني تجاه 
حورية . أراد األعتداء عليها بال جدوى . وهو من السذاجة بالنسبة ) للمعلم زرزور ( أن 
وثق في كالمه ) عن طريق حورية ( أن يعيد إبراهيم إليه بعد إعطائه درسا صغيرا . فقدم 
له إبراهيم . فكانت النتيجة الحتمية . باع صديقه ) من وجهة نظر إبراهيم ( والموت المؤكد 

له وإلبراهيم . » عمرو واكد » فنان بمعنى الكلمة .
- أظهر السيناريو شخصيات ثانوية خيرة وشريرة مثل : والدة إبراهيم ) حنان ترك ( التي 
غرزت فيه روح الخير . ووالدة حورية ) سوسن بدر ( التي غرزت روح الشر والعدوانية 

في قلب أبنتها . كذلك سيد شيبا الذي أراد العمل بين منطقتين فقتله المعلم . 
- فقط أكثر السيناريو من مشاهد العنف والقتل مما جعل المشاهد يكاد يفقد التسلسل والخط 

الدرامي .فلو حذفت يكون أفضل وإن كان هذا لم يؤثر على العمل الفني ككل .
 - اإلخراج : 

المخرج الشاب » مروان حامد« 
عرفناه من قبل في فيلمه الجرئ عمارة يعقوبيان وإذا به يقدم فيلما أجرأ وأخطر » إبراهيم 
األبيض » الذي أراد به أن يوقظ مجتمعنا الساكن الهادئ بتقديم عالم األجرام في هذا المجتمع 

نفسه مما أدى إلي صدمة كبيرة CHOC للحقيقة الخفية للمشاهد .
- خطوة جريئة من المخرج مروان حامد أن يقدم » محمود عبد العزيز » في دور مختلف 
فكان   « دول  البيب  ليلة   « في  شاهدناه  أن  بعد  خاصة   . السابقة  أدواره  كل  عن  تماما 
يقدم شخصية محورية شريرة مليئة  به  فإذا   . المصري الصالح  للمواطن  المثالي  النموذج 
باألجرام)االب الروحى( والذي يذكرنا بالعمالقين : محمود المليجي وعادل أدهم . وقد أداه 
العمالق محمود عبد العزبز في خفة ظل وبطبيعة متناهية جعلنا نحبه أكثر فأكثر حتى لو 

كان يؤدي شخصية شريرة .
منذ  معه  نتعاطف  . وجعلنا  في مصر  األكشن  أفالم  يقدم  من  فكان خير  السقا  أحمد  أما   -
مقتل والده حتى مقتله خاصة عندما حمل حورية بين يديه ورحال عن الدنيا وكأنهما روميو 

وجولييت .
- أفالم الحركة Action هي أصعب األفالم إخراجا ألنها تتطلب مجهودا مضنيا من العاملين 
في الفيلم من : اإلنتاج – التصوير – الديكور – المالبس – األكسسوار – الكوافير . مساعدين 

لإلخراج ألخذ الراكورات . تمثيل الحركة السريع المتقن إلخ . 
- وكان الديكور ) أنسي أبو سيف ( ناجحا في أظهار الحي الشعبي الفقير الذي يالئم البيئة 

الهابطة بال تعليم وال مبادئ .
في  الحزين  الكمان  أنغام  خاصة  معبرة   ) نزيع  هشام   ( التصويرية  الموسيقى  وكانت   -

المواقف الصعبة لحالة إبراهية وحورية .
يتناسب مع  الذي  السريع  اإليقاع  - ولعب مونتاج ) خالد مرعي ( دورا كبيرا في أظهار 

األحداث وأدخال الموسيقى المناسبة لكل مشهد . 
- وكان وراء هذا كله مخرجا شابا مروان حامد  أخذ على عاتقه تحمل مسئولية الفيلم كاملة 
. فكان المايسترو الذي يقود األوركسترا لتقديم عمل فني يوقظ المجتمع المصري بل العالم 
العربي من غفلته  لرسالة فيلم وهي » في عالم األجرام والغابة ، البقاء لألقوى و االشرس 
» بالمعنى الحقيقي للكلمة فنحن نجده أيضا بالمعنى المجازي في حياتنا اليومية المعاشة . 

أليس كذلك ؟؟
-  فتحية مني لك يا ... مروان حامد .

  الناقدة أحالم األسيوطي
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الميت والمّيت:
الميت بالتخفيف الذي مات والمّيت بالتشديد الذي لم يمت بعد ولكنه 

سيموت«. )محيط المحيط للبستاني، باب »موت«(. 
النقص والنقصان:

النقصان، إال أن بينهما فرًقا هو أن تقول: »في  النقص بمعنى   
دين فالٍن أو في عقلِه نقٌص« وال يقال فيهما نقصان، وتقول: »في 
للبستاني، )باب - نقص(:  المحيط  مال زيٍد نقصان«. وفي محيط 
»النقص مصدر نقص كالنقصان غير أن النقصان ال يستعمل 
العقل والدين ويقال دخل عليه نقص في دينه وعقله وال يقال  في 

نقصان.«

سلسلة:
)9 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

رحلة ترودو إىل اهلند: مستشار األمن القومي سيدلي  
بشهادته يوم االثنني القادم

  سيشهد مستشار األمن القومي 
يوم اإلثنين أمام اللجنة الدائمة لألمن 
العام حول دعوة من متطرف سابق 
من السيخ إلى حفل استقبال رسمي 
خالل زيارة جوستين ترودو للهند 

في فبراير الماضي.
وكان مكتب مجلس الملكة الخاص 
قد أعلن في األسبوع الماضي أن 

جلسة المعلومات ستجري.
كانت المعارضة تطالب بهذه الشهادة 
منذ أكثر من شهر، حيث أشيع أن 
دانيال جان أعطى الصحفيين إحاطة 
فنية سرية بناء على دعوة من جاسبال 
أتوال ، وهو رجل أدين بمحاولة قتل 
وزير هندي عام 1986 ، في حفل 
استقبال رسمي في حضور رئيس 

الوزراء في نيودلهي.
وكان المستشار قد ألقى باللوم في الحادث على الفصائل في 
الحكومة الهندية ، وهي معلومات لم يرغب مكتب رئيس الوزراء 

في تقديمها إلى النواب.
تحولت الحكومة الفيدرالية حول هذه القضية في األسبوع الماضي، 

بعد أن هزمت ، في أوائل شهر مارس ، طلبات االستماع إلى 
دانيل جان في اللجنة. لم تتوقف المعارضة الرسمية عن ذلك ، 
فقامت بالتصفيق على الليبراليين في هذا الموضوع ألسابيع في 

فترة األسئلة وعرقلة مجلس النواب.

  نفى رئيس الجمعية التشريعية 
)برلمان نيوبرنزويك( كريس 
االدعاءات  بشدة  كولينز 
الموجهة إليه بالتحرش حسب 
محاميه الذي يعتقد بأن الضحية 
دوافع  لها  يكون  قد  المحتملة 
سياسية غايتها اإلساءة لموكله 
مع اقتراب االنتخابات التشريعية 
سبتمبر  أواخر  ستجري  التي 

أيلول المقبل.
كريس  عن  المحامي  وأعلن 
بأن  نفسه  الوقت  في  كولينز 
مهامه  عن  سيتخلى  موكله 
للجمعية  كريس  اإلدارية 
في  سيبقي  لكنه  التشريعية 

منصبه.
من جهته كان رئيس حكومة المقاطعة بريان غاالن قد 
أّكد بأنه طلب من اللجنة اإلدارية التشريعية التي تضم 
في عضويتها مختلف االتجاهات السياسية أن تعلق عمل 

كريس كولينز بانتظار نتائج التحقيق.
نواب  تجمع  من  كولينز  نفسه  الوقت  في  أقصى  كما 

الحزب الليبرالي.

يشار إلى أنه حتى الساعة يستفيد كولينز من افتراض 
البراءة ولم يجر بحقه أي تحقيق حول ادعاءات موجهة 
بحقه ولم تعرف حتى اآلن طبيعة األفعال المالم عليها.

يذكر أن الشكوى الموجهة ضده مصدرها موظف سابق 
أو موظفة سابقة.

ويعتقد أستاذ علم السياسة روجيه ويليت أن مجموعة 
من العقبات تواجه تعليق مهام كريس كولينز وخاصة 
الدور المميز لرئيس الجمعية التشريعية برلمان المقاطعة.

رئيس برملان نيوبرنزويك ينفي االدعاءات املوجهة إليه

بريتيش كولومبيا ترغب بتحسني ظروف إجازات األمومة واألبوة

السّيدة تيت على رأس هيئة االذاعة الكندّية

460 كيلومرتاً على األقدام للتوعية من خماطر 
امليثامفيتامني

وكالة الدخل الكندية تنبه املواطنني من الوقوع يف أحابيل الدجالني
الكندية  الدخل  وكالة  نبهت     
من  المواطنين  الضرائب(  )مصلحة 
الوقوع ضحية أعمال احتيال بواسطة 
اتصاالت هاتفية أو رسائل إلكترونية 
أو نصية أو بالبريد العادي يّدعي فيها 
أنهم  زوراً  المرِسلون  أو  المتصلون 
منهم  الوكالة ويريدون  في  موظفون 

معلومات شخصية.
مواطنين  مع  مؤخراً  ما حصل  وهذا 
كثيرين في الوقت الذي يقوم فيه الكنديون 
بإعداد بياناتهم الضريبية بهدف إرسالها 
القانونية  الفترة  ضمن  الدخل  لوكالة 

المنتهية في 30 نيسان )أبريل(.
وذّكرت وكالة الدخل بأن موظفيها ال 

يتّبعون هذه الوسائل من أجل الحصول على معلومات 
شخصية مثل أرقام بطاقات ائتمان أو حسابات مصرفية 

أو جوازات سفر تخص دافعي الضرائب.
وبين كانون الثاني )يناير( 2014 والشهر نفسه من عام 
2017 وقع أكثر من ألفْي شخص في كندا ضحية أعمال 
نصب واحتيال قام بها أشخاص اّدعوا زوراً أنهم موظفون 

حكوميون.
وينبه الموقع اإللكتروني للمركز الكندي لمكافحة الغش 

)CAFC( إلى أن ضحايا أعمال االحتيال قد يتعرضون 
استعادة  يحاولون  هم  فيما  مشابهة  ألعمال  أخرى  مرة 
تضع  االحتيال  فعصابات  منهم،  أُِخذت  التي  األموال 
بتصرف ضحاياها استمارات مزورة تحمل اسم وكالة 

الدخل الكندية بهدف اإليقاع بهم مرة أخرى.
واالحتيال  الغش  أعمال  ضحايا  الدخل  وكالة  وتنصح 
باالتصال بأقرب مركز شرطة إلبالغه بما تعرضوا له. 
الغش  لمكافحة  الكندي  بالمركز  االتصال  بإمكانهم  كما 

على رقم الهاتف المجاني 18884958501. 

  أعلنت وزيرة التراث الكنديّة ميالني جولي  
عن تعيين  رئيس جديد لهيئة االذاعة الكنديّة خلفا 

للرئيس المنتهية واليته هوبير الكروا.
وسوف تخلف كاترين تيت الرئيس والمدير العام 
الحالي لتكون بذلك أّول سيّدة تتولّى إدارة هيئة 

اإلذاعة الكنديّة.
وتتولّى كاترين تيت حاليّا رئاسة شركة ديوبولي 
Duopoly وهي شركة إنتاج مستقلّة في حقل 

التلفزة والسينما واالنتاج الرقمي.
كما شغلت منصب ملحقة ثقافيّة في سفارة كندا في 

باريس حسبما أفادت به شركة ديوبولي. 
كما أعلنت الوزيرة ميالني جولي عن تعيين أربعة 
أعضاء جدد في مجلس اإلدارة وشكرت الرئيس 

المنتهية واليته هوبير الكروا.
وكان هوبير الكروا قد تولّى رئاسة هيئة اإلذاعة الكنديّة 
وهي إذاعة عاّمة،  مطلع العام 2008 وانتهت واليته في 

الحادي والثالثين من كانون األّول ديسمبر الفائت 2017.
لكنّه أعلن أنّه سيتمّر في منصبه إلى أن تقوم الحكومة 

بتعيين خلف له. 

إدخال  كولومبيا  بريتيش  مقاطعة  حكومة  قترحت    
القانون المعمول به حاليا حول إجازات  تعديالت على 
واآلباء  لألمهات  بشكل خاص  ليسمح  واألبوة  األمومة 
الجدد بمزيد من الوقت قبل وما بعد والدة طفل وأيضا 

في حال وفاة طفل.
أنظمة  القانون حول  على  المقترحة  التغييرات  وحسب 
العمل )ESA( فإنه يحق لألمهات أن يطالبن بإجازة أمومة 

تمتد على مدى 13 أسبوعا قبل موعد الوالدة المتوقع.
الجدد أن يستفيدوا من عطلة أطول دون  ويحق لألهل 
راتب في أعقاب والدة طفلهم دون الخوف من فقد العمل.
هذه  بأن  بينز  هاري  المقاطعة  في  العمل  وزير  ويقول 

والقلق  اإلرهاق  شعور  بتخفيض  ستتسبب  التغييرات 
الليونة  توفير مزيد من  العمل مع  باستمرارية  المتعلقة 

والدعم للعائالت.
وقد تستمر مدة اإلجازة بحدود 18 شهرا بالنسبة لألمهات 

بعد الوالدة.
المقترحة على  الهامة  التعديالت  بين  أن من  إلى  يشار 
القانون الحالي العطلة التي تلي وفاة ولد بالنسبة لألهل 

الذين فقدوا ابنا أو بنتا دون التاسعة عشر عاما.
وباستطاعة هؤالء االستفادة من عطلة على مدى عامين 
دون راتب بينما يحق لهم حسب القانون الحالي االستفادة 

من عطلة لمدة ثالثة أيام دون راتب.

افتتاح معرض ملكات مصر مبدينة مونرتيال
  1. تم افتتاح معرض »ملكات مصر« 
Queens of Egypt ، الذي يستضيفه 
متحف Pointe a Calliere ، بمدينة 
مونتريال أمس 9 إبريل 2018 ، ويستمر 
من 10 إبريل إلي  4  نوفمبر 2018، 
حيث تم عرض 350  قطعة تعبر عن 
الملكات المصريات والمرأة المصرية 
الفرعونية الالتي حكمن مصر في الفترة 
من عام 1500 ق.م  إلي 1000 ق.م .
2. قامت السيدة السفيرة/ أمل سالمة 
القنصل العام لجمهورية مصر العربية 
في مونتريال  بحضور مراسم االفتتاح 
الرسمي للمعرض ، حيث شارك كل من 
السيدة/ Christine St-Pierre وزيرة 
العالقات الدولية والفرانكفونية بحكومة 
 Pointe ومديرة متحف ، Québec
a Calliere  ، ومدير متحف تورينو 
بإيطاليا ومديري متحفين بهولندا وبلجيكا 
، والقنصل العام االيطالي  ، وحضر 
االفتتاح الزميلة السفيرة /منال عبدالدايم 
والزميل سكرتير اول/ تامر توفيق ومدير 

المكتب التجارى والثقافى 
وأعضائهما، وعددا من 
رموز الجالية المصرية في 
مونتريال والمهتمين بعلم 
المصريات والصحفيين، 
 National وممثلي قناة
Geographic وعدد من 
الشركات الكندية الراعية 

لذلك الحدث.
سيادتها  ألقت  كما   .3
مراسم  خالل  كلمة 
االفتتاح ، حيث وجهت 
 Pointe الشكر لمتحف
ومتحف   ،a Calliere
المصريات في تورينو، 
في  المشاركين  وكافة 
عملية تنظيم ذلك الحدث 
الثقافي ، وألمحت إلي انه 

لطالما كانت الحضارة المصرية مصدراً لاللهام عبر كافة حقب التاريخ ، وامتد تاثيرها حتي الوقت الراهن 
، مشيرة إلي دور المرأة المصرية المتعاظم علي مدار التاريخ ، حيث كانت وال زالت تستمتع بقدر كبير من 
المساواة مع الرجل ، ليكمال بعضهما اآلخر ، ووصلت لمناصب عليا بالدولة ، إذ شغلت منصب الفرعون 
)حتشبسوت- والملكة كليوباترا السابعة(، ومن الملكات العظميات نيفرتاري ونيفرتيتي اللتان قامتا بدور 

سياسي وتأثير طيب بالغ اآلثر علي العالقات الدبلوماسية الخارجية لمصر . 
وألمحت كذلك إلي تطور دور المرأة في عصر الدولة الحديثة ،وشكرت إدارة المعرض علي حسن التنظيم 
المشرف الذي يعكس رونق الحضارة المصرية القديمة، ويعبر عن تحضر يستحق ان يتشارك في معرفته 

الجميع. وفي هذا اإلطار، قمت بتوجيه الدعوة للمشاركين لزيارة مصر ومعالمها التاريخية.

  اجتازت الكندية أورسوال 
مايسن مسافة 460 كيلومتراً 
التوعية  لتعزيز  على األقدام 
مادة  استهالك  مخاطر  من 

الميثامفيتامين المخدرة.
برفقة  مايسن  وانطلقت 
محمية  من  أشخاص  بضعة 
سانت تيريزا بوينت للسكان 
شرق  وسط  في  األصليين 
األسبوع  مانيتوبا  مقاطعة 

الفائت.
ووصل الجميع إلى وينيبيغ، 
المقاطعة  هذه  عاصمة 
الوسط  غرب  في  الواقعة 

السير  أعمالهم  جدول  وعلى  األحد،  يوم  الكندي، 
االنطالق  قبل  لمانيتوبا  الوطنية  الجمعية  مقر  إلى 

إلى العاصمة الفدرالية أوتاوا.
مانيتوبا  حكومة  إقناع  ورفاقها  مايسن  وتريد 
والحكومة الفدرالية بإنشاء مراكز لمعالجة اإلدمان 
السكان  سكن  مناطق  في  الميثامفيتامين  على 

األصليين في هذه المقاطعة.
إذ  الميثامفيتامين،  لمخاطر  تماماً  مدركة  ومايسن 

سبق وأن استهلكتها مدة 17 شهراً.

اإلقالع  مطلقاً  بمقدوري  يكون  لن  أنه  »اعتقدُت 
)عن استهالك الميثامفيتامين(«، تقول مايسن.

المخدرة  المادة  هذه  عن  بالتخلي  مايسن  ونجحت 
إلى  تشير  لكنها  لعالج،  الخضوع  دون  المنشطة 
هاماً في تحقيق هذا  الديني لعب دوراً  أن اإليمان 

النجاح.
من  المخدر  هذا  إلخراج  »نسعى  مايسن  وتقول 
مجتمعاتنا، فهو يقضي على الحياة وعلى الصداقات 

والعالقات والعائالت، يقضي على كل شيء«.

80 باملئة من موّظفي القطاع العام عانوا من نظام فينيكس
إنفايرونيكس  مؤّسسة  أجرته  للرأي  استطالع  أظهر    
لصالح االتّحاد الكندي لموّظفي القطاع العام  أّن شريحة 
بمشاكل  تأثّرت  الكندي  العام  القطاع  موّظفي  من  واسعة 

نظام دفع  الرواتب االلكتروني فينيكس.
وقال 80 بالمئة من المستطلعة آراؤهم إنّهم تأثّروا شخصيّا 
بهذه المشاكل، وعانى 20 بالمئة منهم مشاكل خطيرة منذ 

أن بدأ العمل بهذا النظام عام 2015 .
الموّظفين أخطاء في رواتبهم وقال  بالمئة من   55 ووجد 
40 بالمئة من العيّنة المستطلعة إنّهم تلّقوا مّرة على األقّل 
بالمئة   31 تلّقى  حين  في  مفترضا،  كان  مّما  أدنى  راتبا 
رواتب تفوق راتبهم ولم يتلّق 20 بالمئة منهم راتبهم مّرة 

على األقّل.

شباط  و27   13 بين  االستطالع  وجرى 
موّظفا   2053 وشمل   الفائت  فبراير 
وبلغت نسبة الخطأ فيه 2،2 بالمئة 19 من 

أصل 20 مّرة.
وتسبّبت مشاكل فينيكس بالضغط النفسي 
آراؤهم  المستطلعة  من  بالمئة   92 لـ 
عطلتهم  إللغاء  منهم  بالمئة   25 واضطّر 
وقّرر 6 بالمئة تأخير موعد تقاعدهم عن 

العمل حسبما أظهره االستطالع.
لموّظفي  الكندي  االتّحاد  كّرر  وقد  هذا 
الفدراليّة  للحكومة  دعوته  العام  القطاع 

األجور  دفع  بنظام  المتأثّرين  الموّظفين  على  للتعويض 
االلكتروني فينيكس.

كما دعا إلى تعيين مستشارين متخّصصين في دفع الرواتب 
في كاّفة الوزارات لتجاوز مشاكل النظام المذكور.

رضخ:
يقال: »رضخ فالٌن لألمر أو رضخ لفالن«، والصواب أن   كثيًرا ما 
انقاد.  لُه  نقول: »أذعن أو خضع«، كما في لسان العرب: خضع 
وأَْذَعَن لي بحقي: أَقّر، وأَذَعَن الرجُل: انقاد وَسلِس. أما رضخ، فيقول 
)القاموس المحيط للفيروزابادي(، َرَضَخ: الَحصى كمنع وَضَرَب 
َكَسَرها و)رضخ( له أْعطاُه َعطاًء غير َكثيٍر و)رضخ( به األرَض َجلََدُه 
العرب البن  الِنطاح. وفي )لسان  أَخَذْت في  التُُّيوُس  بها و)رضخت( 

منظور(: رَضخه يرَضخه ويرِضخه َرْضًخا كسره.  
شتى:

 كم قرأنا أو سمعنا: »شتى الطرق أو ما شابه«. فأضافوا االسم إلى 
الصفة، وهل يجوز أن نقول مثال: »وسيٌم الرجال« عوًضا عن: 
»الرجال الوسيمون«؟ فكلمة »شتى«: صفة بمعنى »متفرق« كما في 
قوله تعالى: » »فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى« )53 سورة طه(، 
أي مختلفة الصفات والخصائص. »وقلوبهم شتى« )14 الحشر(، أي 
قون؛ وأَشياء  متفرقة. في )لسان العرب البن منظور(: قوٌم َشتَّى: ُمَتَفّرِ

َشتَّى.
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

قرية تريورا االيطالية 

Les proverbes en français et arabe

- La nuit porte conseil
- الصباح رباح

- On ne peut servir deux maîtres à la fois
- صاحب بالني كداب
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تريورا هى واحدة من    
أجمل قرى ايطاليا وقد صنفت 
بشكل رسمي على أنها واحدة 
تقع  القرى، حيث  أجمل  من 
بالمناظر  في وادي محفوف 
الطبيعية الخالبة في شمال غرب 
ايطاليا، وترجع شهرة القرية إلى 
القرن السادس عشر حيث كانت 
مكان لمحاكمة الساحرات على 
تجاربهم وأعمالهم السحرية.

وتقع تريورا على بعد عدة أقدام 
الذي يطل  تورونو  من جبل 
على وادي االرجنتين لتحتفظ 
بمظهر يجعلها تبدو وكأنها قرية 
الوسطى، وفي  العصور  في 
قلب تريورا يمكن االستمتاع 
بالتجول في الشوارع واألزقة 
والممرات القديمة، في واحدة 
من أجمل قرى ليغوريا القديمة.

ويشار إلى أن هناك الكثير من 
يمكن  التي  السياحية  المعالم 
تريورا بخالف  زيارتها في 
مكان محاكمة الساحرات والذي 
مازال موجوداً حتى اآلن ويعد 
أشهر المعالم السياحية الموجودة 
كنيسة سانتا  مثل  القرية،  في 

ماريا اسونتا، وكنيسة سان 
جيوفاني والالتان تعرضان 
تراث وحضارة  جانبا من 

القرية.
المعالم السياحية في مدينة 

تريورا
 the 1 الكنيسة الجماعية-
Collegiate Church

الكنيسة  تاريخ هذه  يعود 
السادس عشر  القرن  إلى 
إحداث  تم  الميالدي، وقد 
الكثير من التجديدات بها في 
أواخر القرن الثامن عشر، 
باألعمال  الكنيسة  وتتميز 
الفنية التي تزينها ومن بينها 

أحد األعمال الفنية للفنان االيطالي تاديو دي بارتولو والتي 
رسمت على لوحة خشبية 1362-1422.

 Chapel of Saint John 2 كنيسة القديس يوحنا-
the Baptist

في هذه الكنيسة الصغيرة يوجد هناك منحوتات للفنان انتون 
ماريا مارجالينو يعود تاريخها إلى 1741-1664، ومن 
أبرز األعمال الفنية صليب خشبي تم نحته في هذه الكنيسة.
 the ruins of Triorae   تريورا بقايا حصون   3-

fortress
كانت هناك خمسة حصون قديمة لتريورا ولكن مع مرور 
الوقت تهدمت هذه الحصون ولم يتبقى منها سوى أطالل 

وبقايا تدل على ماكانت عليه المدينة 
في السابق في العصور الوسطى.

 the 4 المتحف االثنوغرافي للسحر-
 Ethnographic Museum of

Witchcraft
بنى هذا المتحف إلعادة إحياء الحياة 
الريفية القديمة لتريورا، وكذلك سجالت 
المحاكمات القديمة والتي يعود تاريخها 
إلى عام 1588 “محاكمات الساحرات 
والتي تورطتفيها عدد من نساء القرية” 
، والتي مازالت في ذاكرة الكتاب والنقاد 
آثار  المتحف  يحمل  كما  اآلن،  حتى 
لبقايا االنسان والحيوان من عصور 

سابقة تم حفظها ووضعها فيه.
 the 5 كنيسة القديس سان برناريدينو-
church of San Bernardino

واحدة من اقدم المعالم السياحية الدينية 

تتواجد في قرية تريورا االيطالية وقد  ايطاليا والتي  في 
تم بنائها في القرون الوسطى، ولكنها عرضت لتجديدات 

وتحديثات للحفاظ عليها.
Sentiero degli Alpini 6 مسار االلبي-

هو واحد من أشهر المعالم السياحية الموجودة في تريورا 
االبيض  اللون  يغطيه  الجليد عليه حيث  بهطول  ويتميز 
معظم أوقات العام، ويطل على الطبيعة الخضراء ليشكل 

لوحة فنية جميلة.
”the famous “Cabotina 7 مكان تجمع الساحرات-

اشتهر هذا المكان بتجمع الساحرات من أهل القرية وغنائهم 
أو آدائهم لطقوس السحر التي كانوا يمارسونها.

الكلمــات املتقاطعة 

أفقيا:
-1 صاحب أغنية الربيع 

الفلسطينية  السلطة  مقر   2-
– أشتعل )معكوسة(

)معكوسة(-  بواسطتي   3-
فنان  لقب   – متشابهة 

مصري راحل 
-4 أخبأ – أخذ بالقوة 

ينهي   – هجري  شهر   5-
)مبعثرة(

-6 مختصر – اكلة شعبية 
-7 كاهن – إداة إستثناء 
-8 يأتي بعدهم – أرشد 

-9 بحر – مدينة فلسطينية 
-10 أكبر دولة خليجية 

رأسياً : 
لقب  راحل  مصري  فنان   1-

بوحش الشاشة 
 – الغسيل  في  يستخدم   2-

ينتمي لساللة
-3 بحر – والدة – يلمس 

من  نوع   – على  يواظب   4-
الجنون 

زعيم   – ساعات  ماركة   5-
صيني راحل 

القميص –  -6 متشابهة – في 
نصف )أجلد(

-7 تركهم بال أهتمام – يجتهد 
)معكوسة( 

-8 ريم – الرب 
-9 هزه – نوع من الحشرات 

-10 فنان عالمي راحل  

حل الكلمات المتقاطعة
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كوبر حيدد موعد املعسكر األخري قبل 
املونديال

الفني  المدير    استقر هيكتور كوبر 
للمنتخب المصري على تحديد يوم 23 
الفراعنة  لمعسكر  المقبل موعداً  مايو 

المقبل ضمن اإلعداد للمونديال.
ويشهد المعسكر مباراة ودية أمام الكويت  
ثم مواجهة  الشهر  نفس  26 من  يوم 
يونيو  بإيطاليا في األول من  كولومبيا 
المقبل قبل أن تُختتم المواجهات الودية أمام 

بلجيكا في السادس من يونيو ببروكسل قبل 
التوجه لروسيا للمشاركة في المونديال 

بالعاشر من الشهر ذاته.
وكان المنتخب المصري قد خسر أمام 
البرتغال بنتيجة 2-1 قبل أن يخسر أمام 
بهدف نظيف ضمن االعداد  اليونان 

للمونديال.

قائد أوروجواي حيذر من مواجهة مصر باملونديال
منتخب  قائد  دييجو جودين  أبدى    
منتخب  بلقاء  إهتمامه  أوروجواي 
بالده اإلفتتاحي بالمونديال أمام نظيره 
المصري قائاًل أن البدايات عادًة ما تكون 

األهم في مشوار البطولة.
وقال جودين في تصريحاته لصحيفة 
»ال ناسيون« األوروجوانية أن نتيجة 
المباراة األولى عادًة ما تحدد حظوظنا 
في المجموعة مما يتطلب تحقيق الفوز 
بها من أجل خوض المبارايات األخرى 

بأعصاب هادئة.
أوروجواي من خطورة  قائد  وحذر 
المنتخب المصري المتمثلة في نجمه 
محمد صالح الذي يقدم موسماً مذهاًل 
مع ليفربول االنجليزي مشيراً إلى أن 
تصدره هدافي البريميرليح مؤشراً على 

خطورته التهديفية الكبيرة.

وأشاد جودين بصالبة المنتخب المصري 
البدنية وتنظيمه التكتيكي داخل الملعب 
بفضل المدرب األرجنتيني المخضرم 

هيكتور كوبر.
ورشح مدافع أتليتكو مدريد منتخبات 
للمنافسة  وأسبانيا  والبرازيل  ألمانيا 
على لقب المونديال إال أنه أكد رغبة 
جميع العبي أوروجواي لبذل قصارى 
جهدهم من أجل التتويج باللقب العالمي.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمام 
البرتغال بنتيجة 2-1 قبل أن يخسر أمام 
االعداد  نظيف ضمن  بهدف  اليونان 

للمونديال.
المصري  المنتخب  أن  بالذكر  جدير 
سيلعب في المجموعة األولى للمونديال 
أوروجواي  بجوار كل من روسيا، 

والسعودية.

القيعي: إعارة السعيد متت بالتنسيق مع املنتخب
 كشف عدلي القيعي مدير التعاقدات في 
الفريق عبد هللا  األهلي أن إعارة العب 
السعيد إلى كوبيون بالوسيرا الفنلندي قد تمت 
بالتنسيق مع الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وأوضح القيعي في تصريحاته لقناة »أون 
سبورت« ان األهلي قد وافق على إعارة 
السعيد لفنلندا لمنحه فرصة في اللعب قبل 
خوض المونديال مع المنتخب المصري.

وأضاف مدير التعاقدات باألهلي أن مجلس 
اإلدارة لم يكن ليتراجع عن قراره بعرض 
الالعب للبيع أو اإلعارة بعد أزمة توقيعه 

للزمالك قبل تجديده التعاقد معنا.
الذين  من الالعبين  السعيد واحداً  ويعد 

الفني هيكتور كوبر بشل أساسي ضمن  المدير  يعتمد عليهم 
صفوف المنتخب.

المجموعة  المنتخب المصري سيلعب في  بالذكر أن  جدير 
األولى للمونديال بجوار كل من روسيا، أوروجواي والسعودية.

حممد صالح يقود ليفربول للتأهل 
لنصف نهائي “أبطال أوروبا”

 تأهل ليفربول اإلنجليزي إلى نصف 
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم, 
بتغلبه على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين 
مقابل هدف واحد, في المباراة التي جمعت 
بينهما, مساء اليوم الثالثاء, على ملعب 
)االتحاد( بمدينة مانشستر في إياب ربع 

نهائي المسابقة.
وتقدم مانشستر سيتي أوال عبر البرازيلي 
جابريال جيسوس في الدقيقة الثانية, وعادل 
ليفربول الكفة عبر النجم المصري محمد 
صالح في الدقيقة )56(, قبل أن يضيف 
البرازيلي روبرتو فرمينو الهدف الثاني 

لليفربول في الدقيقة )77(.
أقيم, األربعاء  الذي  الذهاب  لقاء  وكان 
الماضي, على ملعب )أنفيلد( بمدينة 

ليفربول, قد انتهى لصالح ليفربول بثالثية 
نظيفة.

وعاد النجم المصري محمد صالح إلى 
تشكيلة ليفربول بعد غيابه عن مواجهة 
الفريق األخيرة بالدوري االنجليزي أمام 

إيفرتون بسبب اإلصابة.
وأكد محمد صالح العب نادي ليفربول 
انه سليم تماماً وال يعاني من أي إصابات.

واضاف صالح، في تصريحات صحفية 
عقب المباراة، أنه وزمالءه توقعوا البداية 
التي لعب بها مانشستر سيتي خالل 
الفريقين مساء  التي جمعت  المواجهة 
الثمانية من  إياب دور  الثالثاء في  يوم 

دوري أبطال أوروبا.

نبيه ينفي شائعة رحيل اجلهاز 
الفين للمنتخب

   أكد أسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر عدم صحة 
األخبار التي تحدثت عن رحيل الجهاز الفني بعد نهاية المونديال.
وقال نبيه في تصريحاته لبرنامج »المدرج« أن الجهاز الفني 
متواجد ومستمر في عمله نافياً وجود أي خالفات مع مسئولي 

اتحاد كرة القدم.
وأضاف المدرب العام للفراعنة أن األجواء مستقرة في ظل 
حرص مسئولي اتحاد الكرة على توفير كل سبل النجاح من 

أجل تحقيق طموحات الجماهير في المونديال.

المونديال  المنتخب بنهاية مشواره في  وينتهي عقد كوبر مع 
حيث تدور المفاوضات بين الطرفين من أجل تجديده علماً بأن 
هاني أبو ريدة رئيس االتحاد قد أعلن بأنه سيتعاقد مع مدير 

فني أجنبي في حال عدم إستمرار كوبر.
ويستعد المنتخب المصري للمونديال بمواجهة الكويت ودياً يوم 
26 مايو ثم كولومبيا بإيطاليا في األول من يونيو المقبل قبل 
أن تُختتم المواجهات الودية أمام بلجيكا في السادس من يونيو 
ببروكسل قبل التوجه لروسيا للمشاركة في المونديال بالعاشر 

من الشهر ذاته.
وكان المنتخب المصري قد خسر أمام البرتغال بنتيجة 2-1 قبل 
أن يخسر أمام اليونان بهدف نظيف ضمن االعداد للمونديال.

المجموعة  المنتخب المصري سيلعب في  بالذكر أن  جدير 
األولى للمونديال بجوار كل من روسيا، أوروجواي والسعودية.

مدرب الزمالك يتحدث عن إستقالة جالل بنهاية املوسم
 أوضح حمد إبراهيم مدرب الزمالك أن 
المدير الفني إيهاب جالل سيتقدم بإستقالته 
لمجلس إدارة النادي في نهاية الموسم. وأضاف 
حمد أن إيهاب جالل إستقر على الرحيل بعد 
الخسارة األخيرة أمام مصر المقاصة، وهو 
ما أبلغه بنفسه للصحفيين عقب نهاية اللقاء.

ويتبقى للزمالك 4 مباريات على نهاية الدوري 
المقاولون  الممتاز أمام كل من االتحاد، 
العرب، األسيوطي واألهلي علماً بأن حظوظ 
الفريق األبيض قد تقلصت من أجل الفوز 

بالمركز الثاني.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 54 

نقطة بفارق ست نقاط عن االسماعيلي صاحب المركز الثاني 
وذلك بعد مرور 31 مرحلة من عمر المسابقة.

وكان إيهاب جالل قد تولى مسئولية الزمالك في منتصف 
الموسم الجاري بعد رحيل المونتينجري نيبوشا.

مبنى  يفجروا  عايزين  كانوا  أغبياء   
وطلعوا  األول  الطابق  في  القنابل  حطوا 

السطوح

  مره سواق ماشى على الطريق العام 
شاور  احمر  فى  احمر  البس  واحد  لقي 
انت  سأله  السواق  قام   ، فوقف  للسواق 
مين؟؟ و عايز اية ؟؟ جاوب انا الفرفور 
االحمر و عايز منك توصلنى فقالة ال أنا 
و  السواق  مشى  و   ، فرافير  مبوصلش 
سابة ، وبعد شوية لقى واحد البس اصفر 
و  فوقف   ، كمان  بيشاورلة  و  اصفر  فى 
اية  مني  عايز  و  مين  انت  السواق  قالة 
انك  عايز  و  االصفر،  الفرفور  انا  قالة 
مبركبش  ال   : السواق  فقالة  توصلنى، 
قابلة  شوية  وبعد   ، ومشي  معايا  فرافير 
واحد البس اخضر فى اخضر عمل معاة 
بعد  و  سابة  السواق  فقام  الحكاية  نفس 
ابيض  فى  ابيض  البس  واحد  لقى  شوية 
انشوف  لما  قال  السواق  قام  بيشاورلة 
يا  قولي  السواق  قالة  قام   !! ايه  الحكاية 
ترى انت بقى الفرفور االبيض؟؟ قام قالة 

الراجل فرفور اية رخصك يا حبيبي.

هو  ما  الطالب:  بيسأل  عربي  مدرس    
لمدينة  المحلى  التوكيد  قال:  واحد  التوكيد؟ 
واحد  والنور..  التوكيد  قال:  واحد  القاهرة.. 
قال:  واحد  ونسا..  توكيد  دكتور  قال:  تاني 
توكيد نوكيا وأخيراً واحد قال: توكيد عكاشة.. 
بعد  استقالته  المدرس  وقدم  الجميع  فضحك 

إصابته بالشلل الرعاشي.

  واحد بلديتنا حب يفسح مراته، اخذها السينما 
أول ما النور طفا، قال لها قومي ولية اظاهر انهم هيناموا

 
 واحد غبي ماشي في الشارع وقفه حرامي وحطله سكينه و قاله تلفونك

قاله الغبي : سجل عندك 061

 واحد غبي واقف في ميدان التحرير بيقلع هدومه
سألوه: ليه بتعمل كده؟

قال: اصل الكمسري قال لي علشان أروح شبرا الزم أغير في التحرير.

 واحدة وحشة اشترت برفان
أبوها قال لها: ده رجالي

قالت له: عارفة يعني هيبقى ال هما وال ريحتهم 

 واحد غبي قاعد على الشط شاف واحد بيغرق كل ما يرفع إيده 
يقول له وعليكم السالم ورحمة هللا

 واحد بيقول لحبيبته: يمكن مكونش غني وال عندي فلوس وال فيال وال 
عربية زي محسن صاحبي بس بحبك .. فحضنته ودمعت وقالت له:

لو بتحبني صحيح وبجد عرفني على محسن.

 ابن واحد بلديتنا امه بعتته يجيب سكر بعشرة جنيه وبن بعشرين جنيه
راح اشترى حبيتين بنادول وجه ألمه 

قالت له: ايه ده يا واد
قالها: انتي لو مشربتيش القهوة هيحصلك ايه

قالت له: هصدع
قالها: البنادول للصداع ورجع الباقي البوه 

ابوه بص لمراته كده وقالها: الواد ده من الليلة يمسك مصروف البيت

موقع إجنليزي يرشح مصر لنصف نهائي املونديال
  توقع موقع "تاك سبورت" االنجليزي تأهل المنتخب المصري 
لربع نهائي المونديال الذي سينطلق بروسيا في الفترة من 14 

يونيو - 15 يوليو المقبل.
وقام موقع "تاك سبورت" اإلنجليزى بإدخال بيانات المنتخبات 
الـ 32 المشاركة فى المونديال بناًء على آخر نتائجهم في فترة 
المختصة  البرامج  الدولية األخيرة وذلك عبر إحدى  التوقف 

بتوقع النتائج.
المنتخب المصري مجموعته على  البرنامج تصدر  وتوقع 
حساب أوروجواي ليضرب موعداً مع نظيره البرتغالي في دور 

الـ16 الذي سيشهد إنتصار الفراعنة بنتيجة 1-2 ليتم مواجهة 
المنتخب الفرنسي بربع النهائي حيث ستكون الخسارة بنتيجة 

3-1 وتوديع المونديال.
وأسفرت توقعات البرنامج عن تتويج المنتخب البرازيلي باللقب 

بتغلبه على نظيره األسباني في المباراة النهائية بنتيجة 2-1.
وكان المنتخب المصري قد خسر أمام البرتغال بنتيجة 2-1 قبل 
أن يخسر أمام اليونان بهدف نظيف ضمن االعداد للمونديال.

المجموعة  المنتخب المصري سيلعب في  بالذكر أن  جدير 
األولى للمونديال بجوار كل من روسيا، أوروجواي والسعودية.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est précisément le 11 mars dernier en 
présence du gouverneur du Caire qu’on a 
réouvert le « Merry Land » au public après 

plusieurs années de fermeture et 43 millions de 
livres en rénovations de ce très populaire jardin 
qui s’étend sur près de 50 feddans  à Héliopolis.
Parmi les principales nouveautés on doit men-
tionner la création de 6 fontaines décoratives dont 
une musicale, un mini parc d’amusements pour 
enfants la construction d’un complexe de 9 ciné-
mas et la plantation de plus de 1600 arbres à tra-
vers le jardin.
Reste à savoir qu’on compte au Caire et dans ses 
banlieues 11 autres jardins et jardins-parcs.
Ci-après, un aperçu de chacun de ces jardins : 
1-Le jardin « El Andalos » connu pour se sec-
tion toute en mosaïque avec une belle fontaine au 
milieu
2-Le jardin « El Horréya » en face de l’Opéra 
du Caire avec un accès direct de l’intérieur à une 
bouche de Métro (El Opéra) 
3-Le jardin Japonais à « Hélouân » réputé pour 
ses nombreuse  statues de « Bouda » et qui a été 
rénové il y a une dizaine d’années.
4-Le jardin de poissons « El Asmak » avec son lac 
artificiel rempli de toutes sortes de poissons.

5-Le jardin « El Orman 
» à Guizeh face au jardin 
zoologique où les parter-
res des fleurs sont en très 
grand nombre.
6-Le jardin Parc « El Fos-
tate » dans le vieux Caire, un des plus grands au 
Caire avec ses 10 feddans en superficie.
7-Le jardin « El Azhar »  un des plus récents dans 
le vieux Caire avec ses cascades d’eaux de près de 
200 mètres tout le long du jardin et qui finissent 
dans un immense lac artificiel.  
8-Le jardin « International » à Madinet Nasr où 
l’on compte une trentaine de mini jardins de 30 
pays différents
9-Le Parc de « El Kanater El Ghairéya » au bord 
du Nil et près des barrages « El Kanater » le plus 
grand de tous en banlieue du Caire 
10-Le tout, récent Parc dans la nouvelle capitale 
administrative, 6 fois plus grand que Central Park 
de New-York et 2 fois plus que « Hyde Park » de 
Londres.
11-Le jardin zoologique à Guizeh qui a été récem-
ment rénové avec sa fameuse terrasse de thé 
«Guéziret El Shay » face à un lac artificiel rempli 
d’oies et de canards.   

Le jardin « Merry Land » ouvre à nouveau ses protes après 
12 ans de fermeture et 43 millions de livres, en rénovations

Voyage de Trudeau en Inde: le conseiller à la 
sécurité nationale témoignera lundi

Affaire RONA: Couillard se défend 
d’avoir sacrifié Jacques Daoust

Le conseiller à la 
sécurité nationale 
témoignera lundi 

prochain devant le comité 
permanent de la sécurité 
publique au sujet de l’invi-
tation d’un ex-extrémiste 
sikh à une réception offi-
cielle lors du séjour en 
Inde de Justin Trudeau en 
février dernier.
Le bureau du conseil 
privé avait déjà annoncé 
la semaine dernière que 
la séance d’information 
aurait lieu.
L’opposition conserva-
trice réclame ce témoi-
gnage depuis plus d’un 
mois, depuis qu’il a été 
ébruité que Daniel Jean a 
donné aux journalistes un 
briefing technique confi-

dentiel sur 
l’invitation 
de Jaspal 
Atwal, un 
h o m m e 
r e c o n n u 
coupable de 
tentative de 
meurtre sur 
un ministre 
indien en 
1986, à une 
r é c e p t i o n 
officielle en 
p r é s e n c e 
du premier 
ministre à New Dehli.
Le conseiller avait imputé 
l’incident à des factions 
au sein du gouvernement 
indien, des informations 
que le bureau du premier 
ministre n’a pas voulu 

fournir aux députés.
Le gouvernement fédéral 
a fait volte-face sur cette 
question la semaine der-
nière, après avoir défait, 
début mars, des motions 
visant à entendre Daniel 
Jean en comité. L’oppo-

sition officielle n’avait 
pas lâché prise, talonnant 
les libéraux sur le sujet 
durant des semaines à la 
période de questions et a 
procédant à de l’obstruc-
tion en Chambre.

Philippe Couillard se 
défend d’avoir sacri-
fié son ex-ministre 

de l’Économie, Jacques 
Daoust, dans la foulée de 
la vente des actions de 
RONA, comme ce dernier 
le laisse entendre dans un 
document rédigé avant son 
décès.
Dans des écrits révélés par 
notre Bureau d’enquête qui 
s’apparentent à un testa-
ment politique, M. Daoust 
laisse entendre qu’il a 
été trahi et piégé par son 
propre directeur de cabi-
net, Pierre Ouellet, et par 
le chef  de cabinet de Phi-
lippe Couillard à l’époque, 
Jean-Louis Dufresne.
Talonné par les partis 
d’opposition à la période 
des questions, le premier 
ministre a répété que les 
démarches menées par la 
vérificatrice générale dans 
la foulée de la vente des 
actions de RONA au géant 
américain Lowes ont, selon 
lui, déjà permis d’établir les 
faits.
Au Salon bleu, M. Couillard 
a soutenu que, contraire-
ment à ce qu’affirme M. 
Daoust dans le document, 
«personne à [son] cabinet 
n’était au courant de cette 

transaction-là».
À l’instar de sa ministre 
de l’Économie, Dominique 
Anglade, le chef  libéral a 
souligné que la transaction 
entre Lowes et Rona s’est 
faite avec le consentement 
des conseils d’administra-
tion des deux entreprises.
Le premier ministre en a 
profité pour rappeler qu’au 
plus fort de l’affaire RONA, 
les partis d’opposition 
«ont sali la réputation du 
regretté Jacques Daoust».
«Je n’aurais pas assez de 
cinq minutes pour faire la 
liste des insultes qui ont 
été dirigées de la part des 
deux partis d’opposition, 
et voilà, tout d’un coup, 
naturellement, ce matin, un 
changement assez specta-
culaire de ton, a lancé M. 
Couillard. Mais moi, j’aime, 
j’aimais Jacques Daoust. 
Il a fait beaucoup pour le 
Québec.»
Assumer sa part de respon-
sabilité
« Au lieu de prendre ses 
responsabilités il insulte 
ses adversaires », a pesté 
le chef  caquiste François 
Legault, qui s’est dit « 
choqué » de la réaction de 
M. Couillard face aux ques-
tions des partis d’opposi-

tion.
«Ce qu’il faut retenir, c’est 
que le premier ministre 
du Québec ne croyait pas 

qu’une entreprise stratégi-
que comme RONA devait 
avoir son siège social 
détenu par des Québécois», 
a déploré en point de presse 
le chef  péquiste Jean-Fran-
çois Lisée.
«(M. Daoust) était opposé 
à la vente des actions d’In-
vestissement Québec dans 
RONA», a ajouté M. Lisée, 
en tenant M. Couillard res-
ponsable «de la perte d’un 
siège social important».
Khadir peu surpris
«Je me demande combien 
d’autres mensonges, le 
bureau du premier minis-
tre a fait avaler à d’autres 
ministres, a indiqué à son 

tour le député de Québec 
solidaire, Amir Kahdir. 
C’est un terrible désaveu 
ça, et ça montre tous les 

problèmes d’un gouverne-
ment où les décisions sont 
concentrées dans le bureau 
de Philippe Couillard.»
M. Khadir s’est dit attristé, 
mais peu surpris des révé-
lations de notre Bureau 
d’enquête, puisqu’elles 
correspondent à ce que M. 
Daoust lui avait raconté en 
privé, après son départ de 
la vie politique.
«Il continuait à mainte-
nir qu’il n’avait pas menti, 
qu’on l’avait fait paraitre 
pour un pas bon, parce 
que lui était opposé à 
cette vente. Il le disait à 
qui mieux mieux, à tout le 
monde», a dit M. Khadir.

Un système dépressionnaire majeur s’approche 
du Québec

Une bonne partie du Québec devra affronter non 
pas une, mais deux dépressions d’importance au 
cours des journées à venir.

De pluie, mais également, de la neige sont au menu, et ce 
dès jeudi.
Le premier système qui touchera la province devrait lais-
ser de la neige au nord du fleuve Saint-Laurent, et de la 
pluie sur le sud.
«La délimitation entre la pluie et la neige n’est pas encore 
connue, en raison de la trajectoire du système qui est 
encore incertaine», précise Steve Boily d’Environnement 
Canada.

À Montréal, de bonnes quantités de pluie 
sont attendues.
Week-end mouvementé
La deuxième dépression qui frappera le 
Québec samedi est un très gros système, 
qui devrait laisser des précipitations de 
pluie et de neige jusqu’à lundi.
«C’est un système majeur qui va toucher 
la province», assure Steve Boily.
La métropole devrait recevoir 15 centi-
mètres de neige. Toutefois, cette neige 
ne restera pas longtemps au sol en raison 
des températures douces prévues.
La neige pourrait aussi être fondante, 
et/ou mêlée à de la pluie. Le scénario se 
précisera avec les prévisions à plus court 
terme.

Neige au nord
Les régions situées au nord recevront fort possiblement 
de la neige dès samedi, en raison de cette nouvelle dépres-
sion en provenance du Colorado.
«Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Charlevoix, le parc des 
Laurentides, et la Côte-Nord recevront de la neige certai-
nement», assure M. Boily.
Selon le météorologue, il pourrait s’agir d’une dépression 
qui laisserait entre 15 à 25 cm pour les régions.
«Les quantités exactes restent toutefois à déterminer, les 
modèles ne s’entendent pas sur la trajectoire.»

La chef  du Parti vert du Canada, Elizabeth May, 
pourrait faire face à une accusation criminelle dans 
la foulée de son arrestation pour avoir manifesté 

contre le projet d’agrandissement de l’oléoduc Trans 
Mountain.
Mme May, ainsi que le député néodémocrate fédéral Ken-
nedy Stewart et une vingtaine d’autres manifestants, avait 
été arrêtée le 23 mars pour avoir défié une injonction de 
la cour qui ordonnait aux manifestants de se tenir à au 
moins 5 mètres des installations de Kinder Morgan à Bur-
naby, en Colombie-Britannique.
Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britanni-
que a estimé, lundi, que les personnes arrêtées devraient 
subir un procès criminel pour répondre à une accusation 
d’outrage au tribunal criminel plutôt que civil.
La décision devrait être rendue la semaine prochaine, le 
temps de permettre au procureur général d’évaluer la 
recommandation du juge.
La chef  du Parti vert a évité de commenter le processus 
judiciaire lors d’un point de presse, lundi après-midi. Tou-
tefois, Mme May a profité de sa tribune pour se réjouir de 
l’interruption des travaux sur l’oléoduc Trans Mountain 
annoncée dimanche par Kinder Morgan.
Cette dernière a aussi contredit le premier ministre Justin 
Trudeau en arguant que le projet d’agrandissement de 
l’oléoduc Trans Mountain n’est «pas dans l’intérêt natio-

nal».
Rappelons que le projet vise de per-
mettre d’acheminer 900 000 barils de 
pétrole par jour depuis l’Alberta vers 
Burnaby, en banlieue de Vancouver, en 
vue de l’exporter.
La chef  du Parti vert du Canada, Eli-
zabeth May, a été arrêtée par la GRC 
vendredi pendant qu’elle participait à 
une manifestation contre le pipeline de 
l’entreprise Kinder Morgan en Colom-
bie-Britannique.
« Je continue à être solidaire avec les 
Premières Nations qui voient que c’est 
sur leurs terres que l’on commet ces 
actes de vandalisme. La désobéissance 
civile non violente est un devoir moral 
pour tout citoyen responsable qui se 

préoccupe du climat », a déclaré Mme May par voie de 
communiqué. Celle-ci a soutenu que c’était la première 
fois de sa vie qu’elle défiait les forces de l’ordre.
La chef  du Parti vert ainsi que le député néo-démocrate 
Kennedy Stewart sont allés à l’encontre d’une injonction 
de la cour en manifestant contre le projet Trans Mountain 
en entravant l’accès à un chantier de construction de l’en-
treprise. Ils étaient accompagnés de près d’une centaine 
de personnes venues les appuyer dans le combat contre 
le pipeline qui a déjà reçu l’approbation du gouvernement 
fédéral.
La chef  du Parti vert a été l’une des premières personnes à 
être arrêtées par les agents de la GRC, qui ont appréhendé 
25 personnes au total au cours de l’après-midi vendredi.
« Ces manifestants ont reçu une copie de l’injonction et 
ont eu l’occasion de partir. Bien qu’ils eurent été invités 
plusieurs fois à quitter les lieux, ces manifestants ne l’ont 
pas fait et ont été arrêtés. Chacun de ces manifestants a 
depuis été libéré et tous doivent comparaître devant les 
tribunaux au cours des prochaines semaines », a expliqué 
pour sa part la GRC.
Depuis une semaine, les policiers ont arrêté plus d’une cin-
quantaine de manifestants qui s’opposent à cet important 
projet de pipeline qui doit transporter le pétrole albertain 
à travers la Colombie-Britannique.

Elizabeth May accusée au criminel? Elizabeth 
May arrêtée en Colombie-Britannique



قرائنا األعزاء
يسعدني اليوم اصطحابكم في جولة من الحوار المفتوح 
مع شخصية متميزة محلياً ودولياً، وهو الدكتور حسين 
ورئيس  للفضاء  الروسية  الوكالة  مستشار  الشافعي، 
المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم والذي بدأ 

الحديث معه كاالتي: 
للثقافة  المصرية  المؤسسة  دور  عن  حدثنا  بداية  س: 

والعلوم في مصر 
معنية  مؤسسة  هي  الروسية  المصرية  المؤسسة  ج: 

بالتواصل الثقافي بين الدول العربية وروسيا
او  االدب  من  سواء  الثقافي  بالبعد  االهتمام  على  نعمل 
الفنون او العلوم مع الجانب الروسي ومعنين في ترجمه 
والعربية  الروسية  الى  والروسية  العربية  الكتب  أمهات 
وفى هذا المجال اصدرنا أكثر من 150 كتاب مترجم من 

اللغة الروسية الى اللغة العربية والعكس،
ونعمل االن على ترجمة مجموعة من الكتب لتعليم اللغة 
العربية للراغبين كما نقوم بعمل دورات تدربيه تطبيقية 
الروسية  الجامعات  وطلبة  االستشراق  معاهد  لطلبة 
الدارسين للغة العربية في مصر، وخالل فترات الصيف 
في  التحريري  العمل  على  بتدريبهم  نقوم  واالجازات 

الترجمة.
نتبنى أيضا مؤتمر سنوي يعقد كل عامين، 
 2013 األولى  دورته  المؤتمر  هذا  وعقد 
الثالثة  الدورة  2015 وعقدت  والثانية في 
 2018 يناير  في  الماضي  قبل  الشهر  في 
ويدعو  الكتاب  معرض  هامش  على 
والمستشرقين  الثقافة  رموز  المؤتمر 
الترجمة  قضايا  عن  للحديث  الروس 

والتوال مع العالم العربي. 
المكتبات  به  تزخر  ما  إطار  في  مهتمون 
الروسية بما فيها من أمهات الكتب العربية 
والمخطوطات العربية ونهتم بجمع التراث 

العربي الموجود في هذه المكتبات 
وهو  طنطاوي  محمد  الشيخ  تراث  جمعنا 
وقد  روسيا  في  العربية  للغة  معلم  أول 
 116 في  متمثل  تراثه  جمع  من  انتهينا 
وتم  إليكترونيا  تسجيلها  وتم  مخطوطاً، 
والجهات  الباحثين  لكل  بالمجان  اهدائها 

ذات الصلة. 
أصدرنا عن حياته ثالث كتب. 

التراث  وارشفة  دراسة  أيضا  نتبنى 
بالد  في  المتواجد  الفرعوني  المصري 

روسيا، وقمنا برصد مقتنيات المتاحف الروسية من االثار 
المصرية جميعا.

للفنون  بوشكين  مع  بالتعاون  والبوما  كتابا  واصدرنا 

في  للمصريات  صالة  أكبر  بها  تتواجد  الذي  الجميلة 
فلدينا  المسيرة  هذه  ونستكمل  أوربا  شرق  في  المتاحف 
واالثار  المخطوطات  من  العديد  بهم  بروسيا  متحفاً   22
القديمة ونعمل على ارشفتها لكي تكون ذاكرة  المصرية 

األمة محفوظة. 
أنباء  “مجلة  التولي  على   13 للعام  نصدرها  مجلة  لدينا 
روسيا« باللغة العربية وهي المجلة الوحيدة التي تصدر 

بانتظام خالل ال 13 عام السابقة،
ولدينا مشروع للترجمة العلمية، ونعمل على استكماله هذا 
العام في ترجمة أمهات الكتب والمراجع العلمية الرئيسية 
في علمي« الفضاء والذرة« باعتبار ان المنطقة العربية 

تزخر بمشروعات في هذين االتجاهيين 
عبد  جمال  السابق  بالرئيس  الروسية  المؤسسة  تهتم 

الناصر هل هناك فاعليات واحتفاالت أخرى 
العام  هذا  احتفالنا  للفقراء  منحازاً  كان  الناصر  عبد 
بمناسبة الذكرى المئوية على مرور ميالد الزعيم ناصر 
هذا الزعيم الذي تولى في سنين مبكرة قيادة سفينة مصر 
في غضون االحتالل وكان دولة اقطاعية وعمل الرئيس 
للفقراء  منحازا  وكان  االقتصادي  اإلصالح  على  ناصر 
وبالتنسيق  متوسطة،  طبقة  خلق  هو  إنجازاته  أكبر  ومن 
خالل  قمنا  روسيا  في  والعلمية  األكاديمية  الجهات  مع 

شهر فبراير الماضي بعمل احتفاليتين كبيرتين أولهما في 
مدينة سانت بطرس برج وهي العاصمة الثقافية لروسيا، 
وعقد مؤتمر حضره جمع ضخم من المستشرقين والعلماء 

العربية،  والجاليات  والطلبة 
تمثال  عن  الستار  ازاحة  وتم 
عبد  جمال  للزعيم  نصفي 
تمثال  أول  وكان  الناصر، 
يوضع في بهو ومدخل المكتبة 
هذه  في  الروسية  الفيدرالية 
المدينة وشارك في هذا الحفل 
عبد  الحكيم  عبد  المهندس 
الناصر والعديد من السياسيين 

الروس والعرب. 
االحتفال االخر تم في موسكو 
بمرور  االحتفاالت  إطار  في 
200 عاماً على تأسيس معهد 
عام  أسس  الذي  االستشراق 
قوي  دور  له  والذي   ،1818
في مد جسور التواصل الثقافي 
انه  كما  والعرب،  روسيا  بين 
الرئيسة  االستشارية  الجهة 
لرئيس الجمهورية، وتم إزاحة 
أخر  تمثال نصفي  الستار عن 

في هذا المعهد قدمته المؤسسة المصرية الروسية احتفاًء 
بالزعيم ناصر. 

بالقاهرة  كبرى  احتفالية  إقامة  وتم 
التي شارك فيها اسرة ناصر واحتفينا 
االبطال  من  كبيرة  بمجموعات 
ورموز  البشرية  الضفادع  ورموز 
جمعية بناة السد العالي. واالحتفاالت 
ال تزال قائمة فهناك احتفاليين آخرين 
األشهر  خالل  لهما  التجهيز  يجرى 
موسكو  في  سيكون  وأولهما  القادمة 
في جامعة الصداقة بين الشعوب في 

موسكو. 
س: حدثنا عن موضوع سد النهضة 

وهل رصدتم صور جوية للسد؟
وال  جدا  حساس  موضوع  هو  ج: 
انه  تعنى  ال  هنا  بالحساسية  اقصد 
اقصد  ولكن  به،  التحدث  محظور 
بالحساسية انه يهم كل مواطن بشكل 
الوزراء  على  اعيب  ولذلك  مباشر 
بعدم  المعنية  والجهات  المعنيين 
الموقف  حقيقة  بشأن  االمر  مكاشفة 

هناك. 
نحن قمنا في المؤسسة بواجبنا الوطني ومددنا الجهات 
عام  من  أكثر  مدى  على  الصلة  ذات  كلها  المصرية 
بمجموعة ضخمة من الصور الفضائية ترصد التغيرات 

والتطورات التي تتم في سد النهضة، وكنا نأمل ان تكون 
لمتخذي  يتيح  الذي  المعلومات  بنك  بمثابة  الصور  هذه 
لكن  سليم  أساس  على  قرارته  يبنى  ان  المصري  القرار 
فوجئنا بمن يدعى اننا مزورون وقدمنا معلومات مغلوطة 
الرد  يستحق  ال  الكالم  وهذا   ، المعلبة  التهم  من  والعديد 
للسد  حقيقي  مجسم  انجاز  االمر  تطلب  فعندما  عليه، 
األثيوبي وخزانه قمنا بهذا العمل على نفقتنا واكتشفنا ان 
مليار متر مكعب   93.4 يقارب  النهضة  حجم خزان سد 
امام مشكلة  البعض، نحن  ادعى  اقل من ذلك كما  وليس 

حقيقية وأقولها بصراحة 
نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس مسؤوال عن سد 

النهضة لكنه مسئول عن إيجاد حل له. 
فهذه المشكلة حدثت وقت االنفالت األمني وتفكك الدولة 
بعد ثوره يناير فحينها لم يكن للرئيس السيسي وجود في 
السلطة وهذا موضوع فرض عليه وعليه تبنى جملة من 

السياسات تسمح للتغلب على هذه المشكلة:
عن  زادت  سنوات  بعد  دولي  لتحكيم  اللجوء  - ضرورة 
الجانب  من  وارجاء  والتسويف  المماطلة  من  الخمس 

األثيوبي تارة ومن الجانب السوداني تارة أخرى 
بحكمه  ونرتضى  الدولي  التحكيم  الى  ملفنا  تقديم  علينا   -

عالوة على مجموعة من السياسات  
كي  والري  الصحي  الصرف  وشبكات  المياه  ترشيد   -

نحقق االستفادة القصوى من المياه في مصر لمصر.
مع  المفتوح  حواري  أنتهي  القارئ  عزيزي  هنا  إلى 
امتعكم  الذي أمل بأن يكون قد  الشافعي  الدكتور حسين 

كما امتعني مع خالص تحياتي.

أدب وثقافة Vendredi 13 avril 2018 
الجمعة  13 ابريل  2018

صفحات من كتاب 
األستاذ أسامه كامل أبو شقرا
عودة إلى أسباب أحداث القرن 

التاسع عشر في جبل لبنان

 من األهمية بمكان البحث عن الحقائق وإماطة اللثام وإزالة 
الغشاوة عن أعيننا لنعرف حقيقة ما جرى في القرن التاسع عشر 
في بالدنا وال سيما األحداث والمذابح واالقتتال وتشريد الناس 
البوم في جنباتها  وتدمير ممتلكاتهم وتحويلها إلى خراب ينعق 
علَّ ذلك يشكُل درًسا ويكون عبرة ألجيالنا القادمة حتى ال تنزلق 
إلى الهاوية كما انزلقنا نحن ومن قبُل أجداُدنا حيث دمرنا البالد 

وانتشر الخراب.
ففي الصفحة العاشرة يقول: إذا اقتنعنا جميًعا أن »بوسطة عين 
الرمانة« كانت السبب الحقيقي ألحداث دامت في لبنان منذ العام 
1975 حتى العام 1990، وما زلنا حتى اليوم نعاني من ذيولها، 
أقتنع أن خالَف ولدين أو غالًما وحماًرا  عندها يمكن لي أن 
تلبث أن تحولت،  لم  فتنٍة  الحقيقي إلشعال نار  السبب  قد يكون 
بقدرة قادٍر، إلى حرٍب أهلية تعمُّ جبل لبنان بكامله وتوقع آالف 

الضحايا!!! 

ي  وف
الصفحة 50 وما تالها:

ثانًيا: في األسباب: »إن الوثائق الرسمية المتوفرة في سجالت 
وزارتي الخارجية في لندن وباريس تثبت بما ال يرقى إليه الشك 
أن الحرب األهلية في لبنان لم تكن مجرد حادث محلي، بل كانت 
النهائية عن  المسؤولية  فإن  الشرقية، وعليه  المسألة  ُجزًءا من 
هذه األعمال يجب أن توزع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

على جميع الدول المعنية.
 1860 العام  ونقرأ في مقدمة تقرير بورسييه حول أحداث 
والمؤرخ في تموز )يوليو( 1860: »ساهمت ثالث قوى، هي 
تركيا وإنكلترا وفرنسا، وبنسب متفاوتة، بمصائب األمة؟؟ أما 
يوسف إبرهيم يزبك - محرر مجلة أوراق لبنانية - فيقول: »أما 
لبنان  الحركات في  المعششة في األذهان أن »سبب«  الخرافة 

تنافر ديني بين طوائفه فهذا وهٌم ال صحة له. 
لم تثرها في  الحقيقة: أن »الحركات«  »ولهذا نؤكد، ومعنا 
األصل أحقاٌد مذهبية ومعتقدات دينية. وإنما أثارتها، في الواقع، 
اقتصادية واجتماعية  الخارج، وعوامل  مطامع استعمارية من 
من الداخل، وألبستها ثوًبا طائفًيا.« - ص )333( مجلة أوراق 
لبنانية مجلد 1-- الجزء السابع – تموز 1955.« أما لويس دو 
باتديكور فيقول: »منذ عدة قرون، وفضال لنظامه، تمتع لبنان 
قد تغيرت اآلن، فهذا ال  بسالم عميق جًدا. وإذا كانت األمور 

يعني أن السبب عائد إلى التعصب اإلسالمي...«
الشرق  قيام دولة جديدة قوية في  إلى معارضة أوروبا  ويشير 
الدول األوروبية قد قررت في سبيل مصالحها  األدنى: كانت 
الخاصة أن تبقى اإلمبراطورية العثمانية لمدة من الزمن بنحو 
فتية نشيطة  قيام دولة قوية  الدول أن  القرن، وقد اعتبرت هذه 
يهدد نفوذها وخطوط مواصالتها في الشرق لذلك حاربوا 

مشروع محمد علي باشا.
وفي الصفحة 107: إّن »بالمرستون« لم يكن يحتاج إلى أكثر 
من هذا لكي يقتنع بضرورة العمل وبأسرع ما يمكن أمام القوة 
البازغة في مصر. ويتابع: وهكذا نشط »بالمرستون«  الجديدة 
يحشد تحالًفا ضد »محمد علي« تنضمُّ فيه إلى إنجلترا كل من 
العمالء  بدأ  روسيا والنمسا وبروسيا... وفي أجواء الحصار 
الطوائف واألقليات في  بين  الفتن  يثيرون  لبريطانيا  ّيون  الّسّرِ
الشام مستغلين الظروف االقتصادية التي نتجت عن الحصار.« 

فما أشبه اليوم باألمس.
وفي الصفحة 107 ورد: وفي العام 1907 شكل رئيس وزراء 
بانيرمان، لجنة خبراء في عدة حقول، من  بريطانيا، كامبل 
كّلٍ من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا 
الدول األوروبية، وخاصة  وإيطاليا، وكلفهم بدراسة أحوال 
الزوال.  التي قاربت، حسب رأيه، حافة  االستعمارية منها، 
اللجنة أن الخطر األهم في سرعة  نتيجة تقرير تلك  وكانت 
زوال دولهم يكمن في نهوض العالم العربي، الذي يقطنه أناٌس 
يتكلمون لغة واحدة، وغالبيتهم على ديانة واحدة، وأرضهم 
المتنوعة، وال  الموارد الطبيعية  تحتوي على كميات هائلة من 
يفصل بينهم فاصل جغرافي، وقد بدأوا يصحون من ُسبات طال 

أمده. أما الحل فكان التالي:
1 – العمل المستمر على تفتيت وتقسيم وتفريق هؤالء العرب.

الدول  2 – تأسيس كيانات مصطنعة تكون تحت سيطرة 
الُمسَتعِمرة.

3 – محاربة أيَّ نوع من أنواع الوحدة بينهم.
س في فلسطين دولة »فاصلة«  4 – وإلتمام ذلك اْقتُِرح أن تُؤسَّ
مأهولة من أناٍس غرباء أقوياء، معادين لجيرانهم، في فلسطين.

أما جرجي الحداد فيقول: »فمسألة سنة الستين 1860 وحركتها 
ومذبحتها هي ذات المسألة الشرقية التي نحن فيها اآلن والتي 
السم بين  يئن منها الشرق. وهي دس أوروبا االستعمارية 

األهلين وإيجادهم مسألة األقليات...
بأن فرنسا كانت وراء  يقول  122: وهناك رأي  وفي الصفحة 
السلطان  ا على موقف  1860 ردًّ العام  إشعال فتيل أحداث 
قناة السويس. فضال عن الصراع  العثماني من أعمال حفر 
البريطاني الروسي وطمع روسيا وتدخلها في الشرق: صورة 
اليوم تطابق مع صورة األمس. وهل كان من قبيل الصدفة أن 
تتوافق تواريخ بدء المناوشات ثم بدء األحداث في جبل لبنان مع 
تواريخ األمر بإيقاف تنفيذ أعمال حفر قناة السويس ثم محاوالت 

الفرنسيين مع السلطان للسماح بمعاودة تلك األعمال؟؟
حصلت حادثة بيت مري في 25 آب )أغسطس( 1859، وهي 
بدء أعمال  1860. وكان  الشرارة األولى ألحداث  التي كانت 
السلطان  1859، والتي أمر  25 نيسان )أبريل(  الحفر في 
بوقفها بعد هذا التاريخ بفترة قصيرة. ما يؤكد ارتباط األحداث 

بالمصالح األوروبية.
بالقراءة لكّلِ مواطٍن عربّيٍ حتى يطلع على  كتاٌب جديٌر 

المخططات الجهنمية المعدة لبالد العرب.

منيف الخطيب
عضو سابق في مجلس النواب اللبناني

مارك سايكس

العالناتكم 
يف الرسالة

514 961 9777
450 972 1414

Email: elressala@videotron.ca
fzemokhol@gmail.com

www.el-ressala.com

حوار مع الدكتور "حسين الشافعي"
مستشار الوكالة الروسية للفضاء ورئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم

حوار بقلم: على أبودشيش 

Opening soon
Ouverture bientôt

ال  ر�ي �ت ة مو�ن �ن �ي مد�ي ر لمطعم  Space X �ن �ي اح الك�ب �ت �ت ا اال�ن �ب ر�ي وا �ت �ب ر�ت �ت
ة اح�ي هر المعالم الس�ي ك حول العالم و ا�ش وب �ب �ب اء �ت �ن ة �ن �ن �ي لك ��ن أول مطعم عل� �ش

ة م�ن االآن  �ي ا�ئ �ن ه ال�ن عدك عل� أول� رحال�ت رن م�ت أحرص عل� ح�ب

www.galaxa.ca
and under construction

www.spacexrestaurant.com

514 - 419-8739
INFO@GALAXA.CA
151 ST-CATHERINE E. MONTREAL (QC) H2X 1K8

1st Space craft



من واقعنا

فيليب العربي 

أبو حجاج

 جمرد كلمة
   أمريكا وتركيا وإسرائيل يعتدون على سوريا 
لذلك  نوم عميق  في  العربية  والجامعة  الجريحة 
أقترح تغيير أسمها من جامعة الدول العربية إلى 

جامعة النوم العربية !!! 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

 أخوان كبرى األسواق التجارية
 التي توفر لك كل ما يحتاجه البيت
 من المنتجات الغذائية اإليرانية

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

كيندة الجيوش

(450) 972-1414  (514) 961-0777
Email:   elressala@videotron.ca  

 www.el-ressala.com
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

 إلعالناتكم يف
  »الرسالة«

Canadian  Realities  

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

  وفِي البدء ال بد من البداية! والبداية هي 
كل عام وانتم جميعا بخير وقيامة مجيدة 

وعيد مجيد! 
وروحانيات هذه األيام تدعونا ان نتمسك 
بكل األفكار اإليجابية واإليمان بمستقبل 
أجمل رغم أنف األخبار المؤلمة من 
منطقتنا ... وبشاعة الحرب التستثني أحدا 

أو تنتقي الضحية.. 
وفي إطار اإليجابية ... نتمنى األفضل 
للجميع بعيدا عن أجواء العنف.. الذي 
ربما يعصف بسوريا بين ليلة وضحاها .. 
وهنا أعاود التذكير بإسم تاريخي واحداث 
تاريخية تذكرنا من نحن كشعب عربي 
إنسانية عالمية  ومن نحن كجزء مهم من 
اْليَْوَم !االنسانية هي اإلطار األهم ونحن 

جزء مهم من هذا التكوين ! 
 يسجل التاريخ ان امبراطورا سوريا عربيا 
حكم االمبراطورية الرومانية وهو من 
الوثنية  سهل دخول المسيحية الى أوربا 
والمتعددة األديان .. وأسس المسيحية 
فيليب  انه  وأنقذها من االضطهاد هناك.. 

العربي. 
 وقفة تاريخية

فيليب العربي )philippus Arabus( له 
المسيحية  إيقاف اضطهاد  المهّم في  دوره 
ثم االعتراف بها كديانة مع سائر أديان 
اإلمبراطورية الرومانية، وهذا كان 
انجازا مهما إلمبراطور لم يحكم سوى 
 ،249 244 حتى عام  5 أعوام، من عام 
ميالدي. خمسة أعوام، نجح خاللها فى 
نقلة حضارية مهّمة على مستوى  إحداث 
اإلمبراطورية الرومانية. ولوال جّو 
التسامح الديني الذي أوجده فيليب، لما كان 
لإلمبراطور قسطنطين أن  ممكناً أصالً 

يتبنّى المسيحية، التي كانت قد حصلت على 
اعتراف بشرعيتها من اإلمبراطور ذي 
األصل العربي. وأهم مصدر تاريخي جاء 
على ذكر دور اإلمبراطور فيليب، كان من 
القيصري  الفلسطيني يوزابيوس  المؤرخ 
)Eusebius Pamphili( الذي توفي عام 
339 ميالدي. ورغم ان االمر غير مؤكد 
فان فيليب كان أول إمبراطور روماني 
أنّه  المهم والمؤكد  المسيحية. ولكن  يعتنق 
اإلمبراطور األول الذي اعترف بالمسيحية 
وأوقف اضطهاد أتباعها. ال يعرف 
الكثيرين اليوم في أوروبا أو العالم العربي 
ان هذا الرجل الذي منح المسيحية الشرعية 
في الوقت الذي سمح فيه أيضاً ألتباع 
الديانات األخرى بحرية العبادة، هو فيليب 
العربي المولود في مدينة الشهباء السورية 

وتحديدا جنوب سوريا.. 
تاريخ.. 

 Marcus« ماركوس يوليوس فيليبوس
إمبراطور   ،»Julius Philippus
روماني من أصل عربي. ولد نحو سنة 
بالقرب من مدينة  200-204م، في قرية 
بصرى الشام، ُعرفت في الفترة الرومانية 
باسم فيليبوبوليس وتعني مدينة فيليب، 
وُعرفت فيما بعد باسم شهبا. ينتسب والده 
إلى عرب منطقة اللجاة السورية، من 
الذين حملوا أسماء رومانية بعد إصدار 
اإلمبراطور كركال )198-217م( قراره 
الشهير بمنح الرعوية الرومانية إلى 
مواطني الدولة كافة في أقاليم حوض 
المتوسط من دون استثناء، وهكذا حمل 
والده اسم بوليوس مارينوس وحمل االبن 

اسم ماركوس يوليوس فيليبوس..
تحية لكم والمحبة. 

النكات والدعابة.. جانب آخر من شخصية امللكة 
إليزابيث يظهر يف فيلم وثائقي

املتحف الكبري يستقبل 4365 قطعة أثرية من جمموعة توت عنخ آمون

»ذي روك« جيهز خلوض انتخابات الرئاسة األمريكية يف 2020

اآلثار تعلن الكشف عن 4 آالف و500 قطعة للملك بسماتيك 
األول باملطرية

البريطاني هاري،      أعلن مكتب األمير 
يوم االثنين، أنه وخطيبته ميغان ماركل يحثان 
أي شخص يرغب أن يرسل لهما هدية بمناسبة 
للجمعيات  التبرع  المقبل على  الشهر  زفافهما 

الخيرية بدال من ذلك.
وقال مكتب هاري حفيد ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية في بيان إن »الخطيبين ممتنان 
بها، ويحرصان  التي يستشعران  للمودة  بشدة 
أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الناس من هذا 

السخاء«، كما ذكرت وكالة »رويترز«.
البيان »لذا يطلبان من أي شخص قد  وتابع 
التفكير في  بالمناسبة  يرغب في االحتفال 

التبرع لمؤسسة خيرية بدال من إرسال هدية 
للزفاف«.

واختار هاري وماركل لذلك سبع منظمات 
خيرية ال تربطهما بهما أية صالت مباشرة.

المنظمات جمعية إتش.آي.في  ومن بين هذه 
التي تساعد  تشيلدرن ومنظمة مينا ماهيال 
النساء في األحياء العشوائية في مومباي 

بالهند.
ويقام حفل زفاف األمير هاري والممثلة 
األمريكية ماركل في 19 مايو/ أيار في قلعة 

وندسور.

  في حديقة قصر بكنجهام تتمشى 
إليزابيث مع صديق قديم  الملكة 
وهي ترتدي فستانا مشجرا وتتبادل 
المزاح بل وتتحدث بخفة عن  معه 

وفاتها.
الذي صور  المشهد،  ويكشف هذا 
الصيف الماضي من أجل فيلم 
وثائقي سيعرض في بريطانيا 
المقبل، جانبا غير رسمي  األسبوع 
من شخصية الملكة البالغة من العمر 
91 عاما والتي نادرا ما كشفت عما 
يعتمل بداخلها خالل فترة حكمها 

المستمر منذ 66 عاما.
إليزابيث  الملكة  المشهد تسير  وفي 
الحديث مع  تتبادل  قبعة وهي  دون 
ديفيد أتنبرو )91 عاما( وهو خبير 
في شؤون الطبيعة ومذيع يتمتع 
بشعبية كبيرة ومعروف للبريطانيين 
بتقديم برامج مثل )بالنيت إيرث(  

 و)بلو بالنيت(.
ويتناقش االثنان في مشروع للحفاظ 
يتمثل في زراعة شبكة  البيئة  على 

من الغابات في كل دول الكومنولث 
البالغ عددها 53 وهو الموضوع 
الوثائقي. وتتحدث  للفيلم  الرئيسي 
الملكة عن احتمال نمو أشجار 
كثيرة جديدة في قصر بكنجهام بعد 

50 عاما.
الملكة ”يبدو هذا احتماال  وتقول 
كبيرا“ ثم تضيف بعد برهة من 
الصمت وقد علت وجهها ابتسامة ” 

لكنني لن أكون هنا“.
يضحك أتنبرو لكنه ال يتوقف كثيرا 
تعليقها بل يختار بدال من ذلك  عند 
التعليق على ساعة شمسية تحت ظل 

شجرة قائال إنها لم تعد مفيدة.
الملكة ”أليست جيدة“ ثم  وتقول 
تضحك في وجه شخص خارج 
الكاميرا وتقول له ”هل فكرنا في 
ذلك.. في أنها مزروعة في الظل... 
لم تكن تحت الظل في بادئ األمر. 

أنا متأكدة من ذلك“.
ويحمل الفيلم اسم ”ذا كوينز جرين 
تلفزيون  بالنيت“ وسيعرض على 

)آي.تي.في( يوم االثنين. ويظهر 
فيه أفراد آخرون من األسرة المالكة 

أنجلينا  للممثلة والناشطة  باإلضافة 
التي تشارك في المشروع  جولي 

بأنها  الملكة  البيئي والتي وصفت 
”سيدة محبوبة“.

  أعلنت وزارة األثار أن المتحف المصري الكبير استقبل 
حتى اآلن 43 ألفا و26 قطعة من مختلف المواقع والمتاحف 
من بينها 4365 من مجموعة آثار الملك توت عنخ آمون من 
إجمالي 5200 قطعة، مشيرة إلى أنه تم ترميم 19 ألفا و825 
ألفا و75 قطعة وذلك في إطار  أثرية وصيانة 17  قطعة 
الجزئي  الوزارة تمهيدا لالفتتاح  التي تتخذها  االستعدادات 

للمتحف نهاية العام الحالي.
الدكتور طارق  إن  اليوم،  بيان أصدرته  الوزارة، في  وقالت 
ألمانيا  إلى  الكبير سافر  المتحف  العام على  المشرف  توفيق 
تم  المتحفي حيث  العرض  لمعاينة وحدات  وإيطاليا مؤخرا 
البدء في تصنيع الوحدات المطلوبة وذلك وفقا للجدول الزمني 

المحدد.
بالفسطاط،  القومي للحضارة المصرية  للمتحف  وبالنسبة 

أوضحت الوزارة أنه تم تصوير المتحف بالكاميرا الطائرة إلنتاج فيلم وثائقي عن 
المتحف بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

ومن ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة المجلس األعلى لآلثار واللجان الدائمة على 

للمستنسخات األثرية في مدينة  إقامة معرض  الموافقة على  عدة قرارات منها 
بالورديان بمحافظة اإلسكندرية في  اليسري  إيطاليا وتسجيل طابية  فيتربو في 
عداد األثار القبطية واإلسالمية وتحديد حرم أنصنا فى ملوي بمحافظة المنيا في 

عداد األثار القبطية واإلسالمية.

فندق  بابا من  يُطرح حوالي خمسين    
الذي استضاف  الشهير  »تشيلسي هوتيل« 
المزاد  في  نيويورك،  في  الفنانين  أجياال من 
أنقذها مشرد من  بعدما  المقبل،  الخميس 

الرمي مع النفايات.
الفندق في 1884 وأغلق في 2011  وافتتح 
األمامية  الواجهة  فقط  تبقى  أن  للترميم على 

للمبنى على حالتها األصلية.
دائرة  إلى  الفندق  أعاد  أن مجهوال  غير 
تشيلسي  في  فبعدما عاش  أخيرا.  االهتمام 
بين 2002 و2011 وُطرد من  هوتيل 
السكن،  بدل  تسديد  بسبب عجزه عن  المكان 
المطاف  نهاية  في  اختار جيم جورجيو 

برفقة  له  للفندق مسكنا  المقابل  الرصيف 
تيدي. كلبه 

وفي 2012 شاهد عماال يهمون برمي 
إنقاذ حوالي  القديمة ونجح في  األبواب 
خمسين منها بمساعدة أصدقاء له، وفق أرلين 
إيتينغر رئيس دار غيرنسي المنظمة للمزاد.

بارتياد مكتبة مجاورة  بعدها جورجيو  وبدأ 
وأمضى ساعات طويلة في تحديد هوية 
نزلوا في كل غرفة متصلة  الذين  األشخاص 

باألبواب التي عثر عليها.
بابا ونزالء من  بين 22  الربط  ونجح في 
العام  دار غيرنسي  المشاهير، ونال موافقة 

الماضي على طرحها في المزاد.

  استكماالً ألعمال حفائر البعثة األثرية المصرية األلمانية العاملة 
بمنطقة المطرية صرح الدكتور أيمن عشماوى رئيس قطاع اآلثار 
الحفائر  المصرى أن أعمال  الجانب  البعثة من  المصرية ورئيس 
أكثر من 4 آالف  الكشف عن  الخميس أسفرت عن  بمنطقة سوق 
و500 قطعة أثرية جديدة تخص تمثال الملك بسماتيك األول الذى 
المتحف  إلى  نقل  الماضى، حيث  العام  بالمنطقة خالل  عثر عليه 

المصرى بالتحرير للترميم.
وأوضح أن أغلب تلك القطع قد ُعثر عليها فى حفرة تقع إلى جنوب 
العصر  أنها كانت مكشوفة فى  المرجح  التمثال، والتى من  قاعدة 
الفاطمى عندما تم تفكيك جدران المعبد واستخدامها فى بناء العديد 

من المبانى فى ذلك الوقت.
وأكد عشماوى أن دراية هذه القطع أوضحت أن التمثال كان يمثل الملك بسماتيك األول، 
واقفاً وهو األمر الذى لم تستطع حفائر الموسم السابق من تحديده حيث أن اليد اليسرى 
تمتد أسفل البطن بينما تمتد اليد اليمنى بطول الجسم كله. كما زين العمود الخلفى للتمثال 
بنقوش غاية فى الدقة والروعة، وهى تمثل الملك جاثياً على ركبتيه يقدم القرابين أمام 

اإلله آتوم اله هليوبوليس.
ومن جانبه قال الدكتور ديترش راو رئيس البعثة من الجانب األلمانى أن نتائج المسح 

المغناطيسى فى موقع معبد الملك نختنبو األول الواقع إلى الغرب من المسلة كشفت، 
إلى  بوابة ترجع  الكوارتيزيت والتى تمثل جزء من  العديد من كتل  كذلك عن وجود 

عصر الملك رمسيس الثانى ونخبتنو األول.

وأشار إلى أنه تم العثور على عناصر فريدة من تلك القطع من بينها افريز من الصقور، 
الملك مرنبتاح، وأجزاء من تمثال ضخم مصنوعة من  وجزء من بوابة تعود لعصر 
الجرانيت األحمر تمثل الملك رمسيس الثانى على هيئة أبو الهول، وهو األمر الذى يؤكد 

أن الملك نختنبو األول قد أضاف مبانيه ومعبده إلى مبانى سابقة.

ــــي ئ ــــا ــــم فـــــــــي س ـــــــٌم  ـــــــج ن نــــــــــــــِت  أ

ــي ئ ــا ــس ـــــي م ـــســـطـــع وف َي ـــاحـــي  ــــي صـــب ف

ئـــي َمــــســــار دمـــا َيــــســــري  فــــي عــــروقــــي 

ئـــي لـــقـــا ـــــــــك وبــــيــــن  بــــيــــن وداع ـــــا  م

ئــــي فــــي األصــــــــِل دا ـــــــِت  ن أ ِك  ـــــــــوا وه

ـــي ئ ـــدا ن ـــي أشـــــــواق  ــــــــاع شـــجـــون وأوج

ــــي ئ ــــا ع ُد ــــن  ــــي ـــــوِحـــــْك وب ــــن جـــــُن ــــي وب

ئـــي تـــــريـــــاق شـــفـــا بـــــــــداع حـــــروفـــــي  إ

شقائي لــعــشــِق  ا ــي  ف ْب  ــِذ ــع ــســَت َت ٌة  مــــرأ ا ــا  ي

ـــي ئ ـــدا ب ــــِل  ــــك ـــِت وب ـــصـــم ل ـــا ب ـــتـــمـــســـُك  ت

ئــي نــســا خــلــفــي  ــن  م ــم  ــمــل ــل وُت  . . ــْع ــض ــخ ت ال 

سخائي لــعــشــق  ا فــي  ــُض  ــرف وَت  . . نــي  تــهــوا

ــي ئ ــا ـــــي وأشــي ق ــي وأورا ــام ق ــأ ب ِك  ـــا ـــم ُرح

ئــــي هــــدا إ تــــحــــِمــــُل  فــــت  ئــــد طــــا وقــــصــــا

ئـــي لـــكـــلـــمـــة حـــيـــا ا ـــــي  ف ـــــرمـــــت  احـــــَت

ــي ئ ــســا ن كــــَل  ًة ويــــا  ـــــــرأ م ا ـــى  ـــل أغ فـــيـــا 

ــي ئ ــا ــي رج ــن ــي ــّبِ ــأح ف ِك وأعـــشـــقـــِك  هــــــوا أ

ترفض يف العشِق سخائي

 : ه ت ب ي ط خ و ي  ر ا ه ري  م أل ا
ة  ي ري خل ا ت  ا ي ع م ج ل ل ا  و ع رب ت

ف ا ف ز ل ا ة  ي د ه ن  م ال  د ب

النجم األمريكي »دويين جونسون« منذ مدة  ينوي    
الترشح لمنصب رئيس الواليات المتحدة األمريكية، فمتى 

سيبدأ حملته االنتخابية؟
وصرح النجم أنه قد يتخذ قرارا مفاجئا بخصوص الترشح 

ولكن ليس في الوقت الراهن. 
الرئيس،  الكبير لمنصب  تقديره  كما عبر جونسون عن 
بحيث ال يمكن ألي شخص أن يشغله. وبالتالي يرى النجم 
الجيد قبل اإلقدام على  للتحضير والتجهيز  نفسه بحاجة 

هذه الخطوة الفارقة.  
أنباء كثيرة عن قيام »ذي روك«  وانتشرت مؤخرا 
باجتماعات مكثفة مع سياسيين وبرلمانيين أمريكيين 
بهدف توسيع مداركه في علم السياسة وفن الحكم. 

وبدوره لم ينف النجم األنباء األخيرة، ال بل صرح قائال: 
»أعطوني بضع سنين ألتعلم وعندها سأكون جاهزا بما 

يكفي للعمل«.
فهل سنشهد »ذي روك« وجها لوجه مع »دونالد ترامب« 

في انتخابات الرئاسة األمريكية 2020؟

أبواب غرف مشاهري من مكب 
النفايات إىل مزاد


