
   قال رجل الدين اإليراني البارز أحمد خاتمي يوم الجمعة إنه ال يمكن 
إن  الرئيس حسن روحاني  قال  أن  بعد  األوروبية وذلك  بالدول  الوثوق 
انسحاب  بعد  2015 حتى  في  المبرم  النووي  االتفاق  في  طهران ستبقى 

الواليات المتحدة منه.
الجمعة في  قال خاتمي في خطبة  الرسمي  التلفزيون  أذاعها  لقطات  وفي 
جامعة طهران ”أمريكا ال يمكنها أن تفعل شيئا. إنهم )األمريكيون( يسعون 
يتسق مع هذا  االتفاق(  اإليراني وخروجهم )من  النظام  دوما إلسقاط 
الموقعين األوروبيين... ال يمكن  الوثوق أيضا بهؤالء  الهدف... ال يمكن 

الوثوق بأعداء إيران“.
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب في الثامن من مايو أيار انسحاب 
الواليات المتحدة من االتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية. 
وال تزال ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ملتزمة باالتفاق لكنها تريد إجراء محادثات 
تتعلق ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية وأنشطتها في المنطقة بما في 

ذلك سوريا واليمن. كما وجه خاتمي تحذيرات إلسرائيل خالل الخطبة.
وقال ”سنطور قدراتنا الصاروخية رغم الضغوط الغربية... لتعرف إسرائيل 
أنها إذا تصرفت بحماقة فسيتم تدمير تل أبيب وحيفا بالكامل“ فيما ترددت 

هتافات ”الموت ألمريكا“ و“الموت إلسرائيل“.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

مصر ... 
أم الدنيا !!

اليوم عن األمس    ال يختلف 
كثيراً في ظل هذا العهر الممارس 
في السياسة الدولية والصمت 
به من جميع  المحيط  المخجل 
بها  المنوط  الدولية  الهيئات 
هذه  كل  وجه  في  الوقوف 
خاصة  المخزية،  الممارسات 
عندما تكون ممن نفترض بهم 
أنهم كبار، وبأنهم دول قد وصلت 
االنسانية،  الحضارة  قمة  إلى 
حتى نكتشف ونجدها بأنها قد 
وصلت إلى مستنقع االنحطاط 
معنى  بكل  المخزي  األخالقي 
العمل  تحول  حيث  الكلمة، 
السياسي إلى مسرح كبير كل ما 
يقدم عليه في هذا اإلطار يخرج 
عن نطاق التنظيم الذي وصل به 
إلى حد الفوضى المرذولة من 

الجميع.
الرئيس  به  ويقوم  قام  وما 
األمريكي دونالد ترامب من نقض 
التفاقيات دولية مؤخراً، يرتقي 
بالعمل  الفوضى وينحدر  إلى حد 
العالم  السياسي ألكبر دولة في 
إلى مستنقع االنحطاط األخالقي 
سمات  من  سمة  أصبح  الذي 
للواليات  الخارجية  السياسة 
المتحدة األمريكية وغيرها من 
المنوط بها  الدولية  المؤسسات 
القرارات  هذه  لمثل  التصدي 
األمم  هيئة  مثل  العشوائية 
العربية،  الدول  المتحدة وجامعة 
فنجدها ولألسف الشديد تتمسك 

حماية  على  وتعمل  بالفوضى 
هذا المستنقع الال أخالقي ، بل 
يقومان معاً بتشريعها لتكون في 
إطار الشرعية الدولية رافعين 
يا  أمرك   ... أمرك   « شعار 
.. ألني عارفك تقدر تُحط  سيدي 
الحديد في إيدي ». و » حسنة 
يا محسنين هللا ويا بخت مين 
قدَّم شئ و لقاه طالما اإلعالم كله 

وراه«.
األسف  مع  الحقيقة  هي  هذه 
الشديد التي ال تحتاج فلسفة من 
وعلى  موقعه،  كان  مهما  احد 
الجميع اإلعتراف بها والتعامل 
الواقع  لسياسة األمر  معها وفقاً 
.. والتي لم تنجح دولة غير مصر 
النص  على  فيه  الخروج  في 
المكتوب حتى اآلن على األقل 
يشكله  وما  الموارد  قلة  رغم 
من  فيها  االقتصادي  الوضع 
مشكالت يتم التصدي لها بالجملة 
عبد  الرئيس  قبل  من  حالياً 
الفتاح السيسي والسادة رئيس 
المصرية  الحكومة  وأعضاء 
هللا  بتوفيق  وأخيراً  وأوالً 
وصالبة الجيش المصري وقوة 
تحمل الشعب المصري العظيم 
الصغار  للكبار قبل  أثبت  الذي 
يعلِّم  مازال  الذي  الشعب  بأنه 
الدنيا بأن مصر كانت وستبقي 
تحيا  وتحيا مصر...  الدنيا.  أم 

مصر... تحيا مصر.
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Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

3030, boul. Curé-Labelle Chomedey
entre Ste Elzear et la 440 côté Ouest
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   قالت وكالة أنباء اإلمارات في بيان يوم الخميس إن دولة اإلمارات العربية 
لإلرهابيين  قائمتها  على  إيرانية  وكيانات  شخصيات  تسع  أدرجت  المتحدة 
والمنظمات اإلرهابية لالشتباه في صالتها بالحرس الثوري اإليراني بعد أن 

فعلت الواليات المتحدة األمر نفسه.
وقال البيان ”تم إدراج األفراد والكيانات ضمن القائمة لكونها قامت بشراء ونقل 
ماليين الدوالرات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني ووكالئه 
لتمويل األنشطة المزعزعة لالستقرار في المنطقة عن طريق إخفاء الغرض 

الذي تم من أجله الحصول على الدوالرات“.
ولم يحدد البيان ما إذا كان أحد األفراد أو الكيانات على أي صلة باإلمارات. 
وأضاف البيان أن الخطوة جاءت بعد تعاون وثيق مع الواليات المتحدة التي 

أدرجت نفس األشخاص والكيانات على قائمة اإلرهاب..

   حثت مجموعة من الدول الكبرى لبنان يوم الخميس 
على التمسك بسياسة النأي بالنفس عن الحروب اإلقليمية 
بعد بروز جماعة حزب هللا التي تدعمها إيران وحلفائها 

في وضع أقوى بعد االنتخابات العامة.
كما دعت مجموعة الدعم الدولية للبنان، التي تضم الواليات 
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا 
حول  الحوار  استئناف  على  لبنان  األوروبي،  واالتحاد 

استراتيجية وطنية للدفاع.
وانتهج لبنان سياسة ”النأي بالنفس“ في عام 2012 إلبقاء 
البلد متعدد األعراق والطوائف بعيدا عن الصراعات مثل 
الحرب الدائرة في سوريا المجاورة. وما زالت جماعة حزب 
هللا تشارك بقوة في الحرب الدائرة في سوريا وأرسلت آالف 

المقاتلين لمساعدة الجيش السوري والرئيس بشار األسد.
وقالت إسرائيل إنها قصفت كل البنية التحتية العسكرية اإليرانية 
تقريبا في سوريا اليوم الخميس بعد أن أطلقت قوات إيرانية 

صواريخ للمرة األولى على اراض تحتلها إسرائيل.
وقالت المجموعة في بيان مشترك ”نتطلع للعمل مع الحكومة 
الجديدة ما دامت تفي بالتزاماتها الدولية بما في ذلك الواردة في 
القرار 1559 الصادر عام 2004 والقرار 1701 الصادر 
عام 2006 لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل ترابها 

الوطني ولضمان احتكارها لالستخدام الشرعي للقوة“.
ويتضمن القراران انسحاب كل القوات األجنبية من لبنان 

ونزع سالح كل الميليشيات بما في ذلك جماعة حزب هللا 
وبنود اتفاق وقف إطالق النار بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

وتعتبر الواليات المتحدة، التي منحت الجيش اللبناني مساعدة 
كبيرة، حزب هللا المدجج بالسالح جماعة إرهابية وتندد 

بدوره في الحرب السورية.
وحصلت جماعة حزب هللا الشيعية مع أحزاب وسياسيين 
مقاعد مجلس  أكثر من نصف عدد  معها على  متحالفين 

النواب اللبناني البالغة 128 مقعدا يوم األحد.
وعلى الرغم من خسارة رئيس الوزراء سعد الحريري الذي 
يحظى بدعم غربي أكثر من ثلث مقاعده في االنتخابات 
لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يشكل الزعيم السني 
حكومة وحدة وطنية جديدة تضم حزب هللا وأحزابا أخرى 
رئيسية. ومن المتوقع أن تستغرق مشاورات تشكيل الحكومة 

بعض الوقت.
ودعا بيان المجموعة الحكومة أيضا ”للتحرك سريعا بغية 
تعزيز المناخ االقتصادي في لبنان بتنفيذ إجراءات إصالح 

هيكلية تشمل كل القطاعات“.
ويعتمد لبنان على المساعدات الخارجية والقروض إلنعاش 
الدوليين  المانحين  لكن  الركود  من  يعاني  الذي  اقتصاده 
يريدون رؤية إصالحات قبل اإلفراج عن جزء من 11 
مليار دوالر من المساعدات والقروض الميسرة التي تعهد 

بها مانحون في أبريل نيسان.

year

تتقدم إدارة جريدة الرسالة بخالص 
التهاني وأطيب األماني بمناسبة قرب 
حلول شهر رمضان المعظم 

أعاده هللا على الجميع
 بالخير والسالم والمحبة 

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

روسيا ترتاجع عن إمداد سوريا بصواريخ إس - 300 بعد لقاء بوتني - نتنياهو

الدعم الدولية حتث لبنان على عدم االخنراط يف احلروب

9 شخصيات وكيانات إيرانية 
على قائمة اإلرهاب

  نقلت صحيفة إزفيستيا اليومية عن 
يوم  قوله  الكرملين  مساعد كبير في 
إن روسيا ال تجري محادثات  الجمعة 
مع الحكومة السورية إلمدادها بصواريخ 
إس-300 أرض جو المتطورة وال تعتقد 
أنها ضرورية، في تحول في موقف 

موسكو على ما يبدو.
جاءت تصريحات فالديمير كوجين 
الذي  بوتين  الرئيس فالديمير  مساعد 
العسكرية  المساعدات  يشرف على 
أعقاب  للدول األخرى، في  الروسية 
إسرائيل  بها رئيس وزراء  قام  زيارة 
األسبوع  لموسكو هذا  نتنياهو  بنيامين 
والذي مارس ضغوطا كبيرة على بوتين 

كي ال يمد سوريا بالصواريخ.
وكانت روسيا أشارت الشهر الماضي 
إلى إنها ستزود الرئيس السوري بشار 
اعتراضات  بالصواريخ رغم  األسد 
بعد ضربات عسكرية  إسرائيل وذلك 
غربية على سوريا. وقال وزير الخارجية 
إن  الروسي سيرجي الفروف حينها 
الضربات أعفت روسيا من أي التزام 
الصواريخ  تسليم  يمنعها من  أخالقي 
ونقلت صحيفة كوميرسانت عن مصادر 
إن عمليات  القول  تسمها  لم  عسكرية 

التسليم قد تبدأ قريبا.
لكن تصريحات كوجين التي أدلى بها 
بوتين في  نتنياهو مع  بعد محادثات 
إلى أن ضغوط رئيس  تشير  موسكو 
ثمارها في  آتت  الوزراء اإلسرائيلي 

الوقت الحالي على األقل.

ونسبت إزفيستيا لكوجين القول عند سؤاله 
تزويد سوريا بصواريخ  احتمال  عن 
إس-300 ”في الوقت الراهن نحن ال 
نتحدث عن أي عمليات تسليم ألنظمة 

)دفاع جوي( حديثة“.
وأضاف ”الجيش السوري لديه بالفعل 

كل ما يحتاجه“.
تراجعه عن  فكرة  الكرملين من  وقلل 
مسألة الصواريخ أو أن     أي قرار مرتبط 

نتنياهو. بزيارة 
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري 
للصحفيين في مؤتمر عبر  بيسكوف 
يتم  ”لم  األمر  الهاتف عند سؤاله عن 
اإلعالن عن إمدادات )صواريخ إس-

300( على هذا النحو“.
وتابع ”لكننا قلنا بعد الضربات )الغربية 
على سوريا( إن روسيا بالطبع تحتفظ 
تعتبره  شيء  بأي  القيام  في  بحقها 

ضروريا“.

وساعد احتمال تزويد األسد بالصواريخ 
إلى جانب التدخل العسكري في سوريا 
الشرق  في  نفوذها  تعزيز  في  موسكو 
األوسط. ويستضيف بوتين الجميع من 
لرئيسي تركيا وإيران وعاهل  نتنياهو 

السعودية.
إسرائيل جهودا متكررة إلقناع  بذلت 
بيع صواريخ إس-300  بعدم  موسكو 
إلى سوريا، إذ تخشى من أن تحد من 
قدراتها الجوية على استهداف شحنات 
األسلحة إلى جماعة حزب هللا اللبنانية 

إسرائيل  ونفذت  إيران.  المدعومة من 
عشرات الضربات الجوية ضد شحنات 

مشتبه بها.
ويوم الخميس قالت إسرائيل إنها هاجمت 
كل البنية التحتية العسكرية اإليرانية تقريبا 
في سوريا بعد أن أطلقت قوات إيرانية 
صواريخ على مناطق تحت سيطرة 
إسرائيل. ويمكن لصواريخ إس-300 

أن تصعب جدا مهمة الضربات الجوية 
اإلسرائيلية.

الصاروخي إس-300 طوره  والنظام 
تحديثه  لكن جرى  السوفيتي  الجيش 
ومتاح اآلن في عدة إصدارات بقدرات 
النظام صواريخ من  مختلفة. ويطلق 
شاحنات وهو مصمم إلسقاط الطائرات 
الباليستية قصيرة  والقذائف  العسكرية 

ومتوسطة المدى.
نظام إس-400  أن  الرغم من  وعلى 
أن  إال  قد حل محلها،  األكثر تطورا 
تعتبر  تزال  صواريخ إس-300 ال 
للغاية وتتفوق على كل ما تملكه  قوية 
الحكومة السورية حاليا من صواريخ.

وتعتمد سوريا حاليا على مزيج من 
أنظمة مضادة للطائرات روسية الصنع 

أقل تقدما للدفاع عن مجالها الجوي.
يوم  إعالم روسية  وسائل  ونشرت 
الجمعة على نطاق واسع تسجيل فيديو 
الجيش اإلسرائيلي لصاروخ  أصدره 
نظاما واحدا من هذا  يدمر  إسرائيلي 
النوع وهو بطارية دفاع جوي روسية 
يوم  بانتسير إس-1  الصنع من طراز 

الخميس في سوريا.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس
ال يشوه سمعتك إال من تمنى أن يكون مثلك وفشل

قال: جورج برنارد شو

استهداف احلرس الثوري اإليراني بعقوبات 
أمريكية جديدة

المتحدة عقوبات على أشخاص وشركات  الواليات    فرضت 
إيرانية تقول إنهم على عالقة بالحرس الثوري اإليراني.

وقال وزير الخزانة األمريكي ستيفن منوشين، يوم الخميس، إن 
العقوبات، التي تشمل ستة أشخاص وثالث شركات، تستهدف من 
نقلوا ماليين الدوالرات إلى الحرس الثوري وساعدوا في تمويل 

أنشطته الخبيثة«.
وجاءت الخطوة األمريكية بالتزامن مع إعالن دولة اإلمارات إدراج 

تسعة أفراد وكيانات بقائمة »داعمي اإلرهاب«.
ولم تكشف وزارة الخزانة األمريكية عن أسماء األشخاص الموقع 

عليهم العقوبات، لكنها قالت إنهم جميعا إيرانيين.
وتحظر الواليات المتحدة على األفراد والكيانات األمريكية التعامل 

مع المدرجين على قائمة العقوبات األمريكية.
وقال منوشين في بيان رسمي : »النظام اإليراني وبنكه المركزي 
أساء استخدام كيانات في اإلمارات لمساعدة الحرس الثوري على 
تمويل وتسليح التنظيمات المسلحة في المنطقة لشن حرب بالوكالة«.
تدفق  الخزانة األمريكي : »عازمون على قطع  وأضاف وزير 
األموال للحرس الثوري اإليراني أيا كان مصدرها أو وجهتها«.

تأسس الحرس الثوري اإليراني في عام 1979 للدفاع عن النظام 
اإلسالمي في إيران، وهو قوة عسكرية وسياسية واقتصادية كبيرة 
العقوبات بشكل خاص ذراع عملياتها في  البالد. وتستهدف  في 

الخارج »فيلق القدس«.
ووصفه الرئيس دونالد ترامب، بأنه »ميليشيا وقوة إرهابية فاسدة«، 

وفي أكتوبر/ تشرين األول، فرض عليه عقوبات اقتصادية.

خامتي حيذر إسرائيل ويقول ال ميكن الوثوق باألوروبيني

فرنسا واحللفاء يضعون خططا 
لتعزيز سيادتهم االقتصادية

   قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الجمعة إن فرنسا وحلفاءها األوروبيين 
يعتزمون تقديم مقترحات للمفوضية األوروبية تهدف إلى تعزيز قدرة أوروبا على 

الدفاع عن مصالحها االقتصادية.
وقال لومير للصحفيين فيما يتعلق برد فعل أوروبا على العقوبات األمريكية على 
إيران ”هناك إدراك بين كل الدول األوروبية بأننا ال نستطيع المواصلة في االتجاه 

الذي نسير فيه اليوم والذي نخضع فيه للقرارات األمريكية“.
وأضاف أن أوروبا تحتاج لتشديد القواعد التي ترجع إلى عام 1996. وقال ”فرنسا 
وشركاء أوروبيون آخرون يأملون في طرح مقترحات على المفوضية األوروبية 

في هذا الصدد“.
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بقلم: 
رفاه السعد

   ترقَب العراقيون يوم الجمعة الماضي خطبة المرجعية الدينية الشيعية 
للسيد علي السيستاني ليفسر ما ذكره في خطبة سبقتها تتعلق باالنتخابات 
حيث قال جملةً اشتهرت وأصبحت حديث الساعة وهي«الُمجرب ال 
يجرب« ويقصد بها السياسيين الذين تمت تجربتهم في الحكم الفترة 
قلبت  المقولة  لبلدهم بل عاثوا فسادا هذه  يقدموا شيئا  الماضية ولم 
الطاولة على المرشحين وخاصة الشيعة منهم باعتبارها صدرت من 
مرجعيتهم, وانتشرت في وسائل االعالم ومواقع التواصل االجتماعي 
وتصدرت عناوين الصحف العراقية..وبدأ كل شخص يفسرها بحسب ما 
يحلو له ووفق ما يتماشى مع برنامجه االنتخابي, ناهيك عن التحليالت 
والتفسيرات.. فيما نأى السياسيون الُسنة والكرد عن ما يدور قائلين إن 
المرجعية تمثل الشيعة فقط وانه يقصدهم في الحديث..في الوقت ذاته 
خرجت تظاهرات في مناطق عدة تتحدى المرشحين وترفع شعارات 
لتأتي خطبة  المجرب ال يجرب« وانهم سيقاطعون االنتخابات..   «
الرابع من مايو لتوضح االمر وترد  الماضي والموافق  الجمعة  يوم 
على تحليالت وتفسيرات الجميع.. قائال: عليكم أن ال تنتخبوا الفاسدين 
الُمجرمين وال تنتخبوا كتلةً أو حزبا يضم بين ثناياه مرشحين فاسدين 
وعليكم بالبحث والتقصي عن المرشح الذي ترغبون التصويت له و 
يستحق صوتك ودعت المرجعية إلى اختيار ذو الكفاءة والخبرة ومن 

قدم لبلده ما لم يقدمه غيره ..
وعلى الفور صدرت بيانات متتالية من مختلف الكتل واألحزاب تؤيد 
خطبة السيستاني وتساندها وهنا اصبح  الناخب في حيرة من أمره فكل 
االحزاب والكتل ايدت الخطبة ..اذن من هو الفاسد وأين هو؟ في أي 
قائمة أو حزب !!! من يرى حيرة العراقيين هذه االيام يتأسف على 
حالهم فالكل يرغب ببلد يعمه االمن واالمان والخدمات التي يستحقها 
.. لذلك تجدهم يتحدثون عن المقاطعة وبعضهم يدعو لها وبقوة، لعدم 
وجود رؤية مستقبلية.. فيما يستغل مرشحون ناخبين من العوائل المتعففة 
والمحتاجة والنازحة من خالل تقديم مبالغ مالية أو مساعدات مختلفة 
لشراء أصواتهم أو مثلما ظهر في احد مقاطع الفيديو مرشح يسدد قرض 

ألحد الشعراء الذي مدحه ومجد به.  
اخر استطالع الرأي يشير إلى ان االقبال على التصويت سيكون ضعيف 
جدا بسبب فقدان الثقة بين المواطن والحكومة وبالتالي وبحسب ما يفكر 
به الناخب فان االنتخابات ستفقد شرعيتها الدستورية والقانونية..لكن 
في الواقع ال يعترف الدستور العراقي بهذا الكالم فشرعية االنتخابات 
ال عالقة لها بنسبة المشاركة فنسبة التصويت الضئيلة ستشير فقط إلى 
غضب الشارع وعدم قناعته بالمسئولين والسياسيين ولكنها ال تطعن 
بشرعية النتائج.. هذا ناهيك عن ان االحزاب والكتل تعتمد بالدرجة 
األُولى على جمهورها لتحقيق الفوز بمقاعد البرلمان وليس على األغلبية 

الصامتة ولذلك عدم المشاركة ال تؤثر كثيراً على النتائج..
ورغم هذه الخطب الرنانة التي ينتظرها الشارع العراقي اال أنهم ال 
الفاسدين  انتخاب  بفتوى تحرم  السيستاني  المرجعية  يزالون يطالبون 
ولم يقتنعوا بكل ما ذكره وما فسره لهم, حتى وأن بعضهم اتهم السيد 
السيستاني بأنه لم يقدم فتوى تخدم مصالح العراقيين سوى حديث عام ال 
يخص أحداً به رغم معرفته بكل ما يجري..ومع هذا كله فالعد التنازلي 
لالنتخابات قد بدء وماهي إال ايام ويكشف اللثام عن المستور وصناديق 

االنتخاب وحدها من ستتحدث!!   

االنتخابات العراقية..
رب رب ال يجُ املجُ

نتنياهو: إيران جتاوزت خطا 
أمحر ورد إسرائيل مناسب

اعتقال 65 شخصا بتهم 
ارتباطهم باملعارض 

فتح اهلل جولن

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

ترامب: سألتقي الزعيم الكوري الشمالي 
بسنغافورة يوم 12 يونيو

الذي  المرتقب  اللقاء  أن  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  أعلن   
الـ 12  يوم  أون، سيعقد  كيم جونغ  الشمالية،  بزعيم كوريا  سيجمعه 

يونيو المقبل في سنغافورة.
وجاء إعالن ترامب عبر تغريدة نشرها على حسابه في »تويتر« أمس 

الخميس، وكتب فيها: »سيعقد اللقاء المنتظر بيني وبين كيم جونغ أون 
في سنغافورة في الـ12 من يونيو«.

وتعهد الرئيس األمريكي في التغريدة نفسها بأنه سيجعل هو والزعيم 
الكوري الشمالي »اللقاء لحظة مميزة للغاية للسلم العالمي«. 

الضربات  إن  الخميس،  نتنياهو، أمس  بنيامين  الوزراء اإلسرائيلي  قال رئيس   
الجوية اإلسرائيلية على أهداف إيرانية في سوريا كانت ”مناسبة“ ألن الجمهورية 

اإلسالمية ”تجاوزت خطا أحمر“.
وفي خطاب عبر الفيديو قال نتنياهو إن إسرائيل نفذت ”هجوما واسعا للغاية على 

أهداف إيرانية في سوريا“.
وأضاف ”نحن في خضم معركة مطولة وسياستنا واضحة: لن نسمح إليران بترسيخ 

وجودها عسكريا في سوريا“.

 اعتقلت الشرطة التركية، أمس الخميس، 65 شخصا في عملية أمنية 
بالمعارض  الجوية ممن يشتبه بوجود عالقة تربطهم  القوات  أفراد  ضد 

المقيم بأمريكا فتح هللا جولن.
المدعين أصدروا مذكرات  أن  األوروبية،  نيوز(  )يورو  وذكرت شبكة 
اعتقال بحق 96 شخصا ينتمي 91 منهم إلى القوات الجوية، وأن جهود 
الشرطة مستمرة للقبض على بقية المشتبهين خالل عملية أمنية تركزت 

بمدينة إزمير وامتدت إلى 15 مقاطعة.
تؤكد  بالمعارض جولن والذي  بارتباطهم  المشتبهين  السلطات  وتتهم 
السلطات أنه مدبر محاولة االنقالب التي تعرضت لها البالد عام 2016.

يشار إلى أن السلطات التركية احتجزت حتى اآلن 160 ألف شخص على 
خلفية االنقالب حيث تم توجيه التهم رسميا إلى قرابة 50 ألف منهم، كما 

تم فصل ما يزيد عن 150 ألف شخص من وظائفهم.

Opening soon
Ouverture bientôt
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1st Space craft

    قال مستشار أمني للحكومة العراقية يوم الخميس 
إن ضباطا بالمخابرات العراقية يحتجزون أحد مساعدي 
أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية وأنهم 
بأربعة  لإليقاع  المحمول  استخدموا تطبيقا على هاتفه 

من قادة التنظيم.
يوم  لرويترز  الهاشمي  هشام  األمني  المستشار  وقال 
الخميس إن السلطات التركية ألقت القبض على إسماعيل 
العراقي في  أبو زيد  بكنيته  المعروف كذلك  العيثاوي 
فبراير شباط في تركيا وسلمته لمسؤولين بالمخابرات 

العراقية.
ووصف الهاشمي العيثاوي بأنه مساعد مباشر للبغدادي 
الحسابات  إلى  المالية  التحويالت  عن  مسؤوال  وكان 

المصرفية للتنظيم في عدة دول.
وقال إن ضباط المخابرات العراقية استخدموا تطبيق 
تليجرام للرسائل على هاتف العيثاوي لإليقاع بقادة آخرين 
من التنظيم واستدراجهم لعبور الحدود من سوريا إلى 

العراق حيث ألقي القبض عليهم.
الجمل وهو  المقبوض عليهم صدام  بين  وتابع أن من 

سوري كان والي منطقة شرق الفرات في التنظيم.
ووصف الهاشمي العيثاوي والجمل بأنهما أبرز شخصيتين 
العراقي  التلفزيون  وأعلن  التنظيم.  من  اعتقالهما  يتم 

القبض على الخمسة يوم األربعاء.

بالتعاون مع المخابرات  وقال الهاشمي ”العملية تمت 
التركية“  والمخابرات  التحالف  ضمن  من  األمريكية 
مشيرا إلى تحالف تقوده الواليات المتحدة يقاتل تنظيم 
الدولة اإلسالمية على جانبي الحدود السورية العراقية.

وتابع أن ضباط المخابرات العراقية واألمريكية تمكنوا، 
بعد القبض على العيثاوي، من الكشف عن الحسابات 
المصرفية للتنظيم وجميع الشفرات التي كان يستخدمها.

وإلى جانب العيثاوي والجمل تم اعتقال ثالثة قادة ميدانيين 
هم السوري محمد حسين القدير والعراقيان عمر شهاب 

الكربولي وعصام عبد القادر الزوبعي.
وقال الهاشمي إن ”الحبل يضيق“ حول البغدادي زعيم 

التنظيم واسمه الحقيقي إبراهيم السامرائي.
ويعتقد أن البغدادي، الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين في 
عام 2014 بعد أن سيطر التنظيم على مدينة الموصل 
العراقية، مختبئ اآلن في المنطقة الحدودية بين سوريا 
والعراق بعد أن خسر جميع المدن والبلدات التي كان 

يسيطر عليها.
الشهر  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء  رئيس  وقال 
الماضي إنه سيتخذ كل اإلجراءات الالزمة ضد المتشددين 
المتمركزين في سوريا. ونفذت القوات الجوية العراقية 
عدة ضربات جوية منذ العام الماضي ضد مواقع للتنظيم 

على األراضي السورية.

    قال الجيش السوري، في بيان حول الضربات التي نفذتها إسرائيل 
ليال على مواقع عسكرية في سوريا، إن الصواريخ اإلسرائيلية قتلت 3 

أشخاص، وهو ما يخالف األرقام 
التي ذكرها المرصد السوري 

لحقوق اإلنسان.
وأكدت القيادة العامة للجيش 
والقوات المسلحة أن »منظومات 
الدفاع الجوي تمكنت من التصدي 
وتدمير قسم كبير من موجات 
الصواريخ اإلسرائيلية المتتالية 
فجر اليوم والتي كانت تستهدف 
عدداً من مواقعنا العسكرية 

على أكثر من اتجاه«.
أن  الجيش  قيادة  وتابعت 
»وصول عدد من صواريخ 
العداون اإلسرائيلي تسبب في 
مقتل ثالثة أشخاص وإصابة 

إلى تدمير محطة رادار ومستودع ذخيرة  اثنين آخرين بجراح، إضافة 
وإصابة عدد من كتائب الدفاع الجوي بأضرار مادية«.

وكان المرصد السوري لحقوق اإلنسان قد قال إن الضربات أسفرت عن 
مقتل »23 مقاتال« على األقل، بينهم 5 من قوات النظام السوري، و 18 

عنصرا من القوات الموالية له.
قوات  من   5 بينهم  مقاتال،   23 عن  يقل  ال  ما  »قتل  المرصد  وأضاف 
النظام أحدهم ضابط، وآخرين ما 
بين سوريين وغير سوريين، في 
الغارات اإلسرائيلية بعد منتصف 
الليل في عدة مناطق في سوريا«.
هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية 
إن 28 طائرة إسرائيلية من طراز 
»إف15-« و«إف16-« شاركت في 
الضربات، وأطلقت 60 صاروخ 
مناطق  عدة  على  »جو-أرض« 

سورية.
في  قالت،  إسرائيل  أن  إلى  يشار 
وقت سابق، إنها »ضربت كل البنية 
التحتية اإليرانية في سوريا«، ردا 
على إطالق صواريخ من سوريا 
على قواعد عسكرية إسرائيلية في 

مرتفعات الجوالن، فجر الخميس.
وقال وزير الدفاع اإلسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ضربت كل 
البنية التحتية اإليرانية في األراضي السورية، معربا، في الوقت نفسه، 

عن أمله في أن يكون »هذا الفصل قد انتهى«.

العراق استخدم هاتف مساعد البغدادي لإليقاع 
بأربعة من قادة الدولة اإلسالمية

أول بيان للجيش السوري بعد الضربات اإلسرائيلية



   رد الرئيس السوري بشار األسد، على وصف 
الرئيس األمريكي، دونالد ترامب له في إحدى 
التغريدات بـ »األسد الحيوان،« مؤكدا على أن 
ترامب يمثل نفسه بصورة عالية الشفافية، على 

حد تعبيره.
جاء ذلك في مقابلة أجراها األسد مع صحيفة 
كاثيمرني اليونانية، ونقلتها وكالة األنباء السورية، 
تعقيبا على وصف ترامب: »في الحقيقة، عندما 
تكون في ذلك الموقع، أعني رئيسا لبلد، عليك 
أوال وقبل كل شيء أن تمثل أخالق شعبك قبل أن 
تمثل أخالقك الخاصة، أنت تمثل بلدك، السؤال 
هنا، هل تمثل هذه اللغة الثقافة األمريكية؟ ذلك 
هو السؤال، هذا أمر سيئ للغاية، وأنا ال أعتقد 
اللغة تمثلها، ال أعتقد أن ثمة مجتمعا  أن هذه 

في العالم يتحدث مثل هذه اللغة.«
وتابع قائال: »ثانيا، األمر الجيد جدا في ما يتعلق 
بترامب هو أنه يعبر عن نفسه بدرجة عالية من 
الشفافية، أنا شخصيا ال أكترث بهذا الكالم، فأنا 
وليس  وكرئيس،  كسياسي  الوضع  مع  أتعامل 
بشكل شخصي، ما يهمني هو ما يؤثر في بلدي، 
الحرب، اإلرهابيون، والوضع الذي نعيش فيه.«
وفي رد على تكلفة إعادة إعمار سوريا، قال 
األسد: »مئات المليارات، مئتا مليار دوالر في 
الحد األدنى، وفي بعض التقديرات أربعمئة مليار 
بعض  أن  هو  الدقة  عدم  في  والسبب  دوالر، 
المناطق ال تزال تحت سيطرة اإلرهابيين، ولذلك 
ال نستطيع إعطاء تقدير دقيق لهذا الرقم، هذا 

رقم تقريبي، يزيد أو ينقص.«
أما عن مستقبله السياسي، قال األسد: »الجزء األساسي 

من مستقبلي كسياسي 
أمرين،  على  يعتمد 
إرادتي وإرادة الشعب 
السوري، وبالطبع، فإن 
إرادة الشعب السوري 
أكثر أهمية من إرادتي 
أو رغبتي في أن أكون 
في ذلك الموقع أو في 
أن أساعد بلدي أو ألعب 
دورا سياسيا، ألنه إذا 
كانت لدي تلك الرغبة 
واإلرادة ولم أكن أتمتع 
بالدعم الشعبي، فإني ال 
أستطيع أن أفعل شيئا، 
وسأفشل، وأنا ليست لدي 
رغبة في أن أفشل، بعد 
سبع سنوات من وجودي 

في هذا المنصب، كيف تمكنت من الصمود ألكثر 
من سبع سنوات اآلن مع وجود كل هذا العداء 
من أقوى الدول وأغناها؟ لو لم أكن أتمتع بدعم 
أغلبية الشعب السوري، من يدعمني؟ إذا كان 
الشعب السوري ضدي، كيف أستطيع البقاء؟ 
كيف أستطيع فعل أي شيء؟ كيف كان لنا أن 
نصمد؟ إذا، عندما أشعر أن الشعب السوري ال 
يريدني أن أبقى، سيكون علي أن أغادر بالطبع 

ودون أي تردد.«
وأعلن الرئيس بشار االسد في نفس المقابلة إن 
االتهامات لقوات نظامه باستخدام اسلحة كيميائية 

في بلدة دوما الشهر الماضي “مهزلة”.

وأضاف “إذا شاهدت الفيديوهات، يتبين لك أنها 
مفبركة بالكامل”.

وقال “عندما يكون هناك استخدام لألسلحة الكيميائية، 
كيف يمكن لألطباء والممرضين أن يظلوا سالمين 
أثناء عملهم في منطقة يفترض أنه تم استخدام 
الكيميائي فيها دون أي ألبسة واقية، ودون أن 
يكون لديهم شيء لحمايتهم، كانوا يرشون المياه 
على الضحايا، وتعافى الضحايا لمجرد أن تم 

رشهم بالماء … إنها مهزلة”.
واضاف “يتحدثون عن نحو 45 ضحية، عندما 
تستخدم أسلحة دمار شامل في مثل تلك المنطقة، 
من المفترض أن يكون هناك مئات أو ربما آالف 

الضحايا في الوقت نفسه”.

وأدت مشاهد اطفال وبالغين يعانون على ما يبدو 
من آثار هجوم بغاز سام، الى استنكار دولي.

مفترض  هجوم  من  المروع  التسجيل  واثار 
في  تنديدا  ابريل  من  السابع  في  السام  بالغاز 
مسبوقة  غير  غربية  بضربات  وتسبب  العالم 

على منشآت عسكرية سورية.
ويؤكد األسد إن جيشه تخلى عن ترسانة االسلحة 
نفترض  “دعنا  مضيفا   ،2013 في  الكيميائية 
أن لدى الجيش أسلحة كيميائية، متى ينبغي أن 
تستخدم؟ … يجب أن يكون ذلك في منتصف 
المعركة … وليس عندما يكون الجيش قد أنهى 
المعركة وبات يسيطر عليها بشكل كامل” على 

المنطقة.

elressala@videotron.ca  / fzemokhol@gmail.com
www.el-ressala.com

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

مصداقية أمريكا !
أوباما رئيساً ألمريكا  باراك  الرئيس  ألم يكن    
حينما وقع عقد االتفاق النووي بينه وبين إيران ؟ 
بالمواثيق  العظمى تضرب  الدولة  امريكا  وكيف 
بالك  فما  الحائط  الدولية عرض  واالتفاقيات 
مع  مهمة  اتفاقيات  تعقد  التي  الصغرى  بالدول 
باب خرق  تفتح  أمريكا  فها هي  البعض  بعضها 
بين  عليها   االتفاق  تم  التي  الدولية  االتفاقيات 
منازعات ال  في  العالم  ليدخل  الدول وبعضها  
لزوم لها . واليوم يلغي الرئيس دونالد ترامب هذا 
أوباما  الرئيس األسبق  قال عنه   أن  بعد  االتفاق 
أن االتفاق يقطع أي طريق أمام إيران للحصول 
على اسلحة نووية . وكان هذا االتفاق النووي قد 
تم بعد مفاوضات وصفت بالماراثونية بين القوى 
العضوية في مجلس األمن  الدائمة  الست  الدولية 
وألمانيا وروسيا والصين  بريطانيا وفرنسا  وهم 
وقتها  إسرائيل  أبدت  أن  بعد  أمريكا  وبالطبع 
الوزراء  رئيس  االتفاق ووصفه  هذا  من  قلقها 
تاريخي سيعطي  أنه خطأ  نتنياهو  اإلسرائيلي 
أن  يمكن  الدوالرات  المليارت من  إليران مئات 
في  وتوسعها وعدوانها  إرهابها  في  تستخدمها 
إسرائيل ال  وإن  والعالم  األوسط  الشرق  عموم 
تعد ملزمة بهذا االتفاق وستدافع أبداً عن نفسها . 
أما هذا االتفاق فهو ينص على رفع ثلثي أجهزة 
إيران وخزنَّها  التي نصبت في  المركزي  الطرد 
من   98% من  والتخلص  دولي  إشراف  تحت 
اليوارنيوم المخصب لديها ، وأن تقبل إيران عودة 
العقوبات سريعاً إذا حدث أي خرق لالتفاق كذلك 
الذرية  الطاقة  وكالة  إعطاء  االتفاق على  ينص 
المواقع وحيثما  لتفتيش  الدولية مدخاًل بشكل دائم 
لمفتشي  كان ذلك ضرورياً ويسمح االتفاق أيضاً 
العسكرية  المواقع  المتحدة بمراقبة وتفتيش  األمم 
اإليرانية ولكن يمكن إليران تحدي طلبات دخولهم 
! وتعاد العقوبات خالل فترة 65 يوماً عند حدوث 
االتفاق  هذا  بنود  من  كذلك  لالتفاق  أي خرق 
استمرار الحظر على توريد األسلحة إليران لمدة 
خمس سنوات واستمرار الحظر على الصواريخ 
االتفاق ويسمح إليران  بعد  ثماني سنوات  لمدة 
بكميات محدودة ال  التخصيب  بمواصلة عملية 
لديها وكذلك  المخصب  اليوارنيوم  بتراكم  تسمح 
المركزي ألغراض  الطرد  أجهزة  باستخدام 
البحث والتنمية . والذي يدهشني في قرار الرئيس 
ترامب أنه أخذ معلوماته من إسرائيل التي طبعاً 
ُن عداوة إليران رغم عالقتهما الممتازة تجارياً  تّكِ
وإقتصادياً ولم يأخذ مثاًل قراره هذا من المفتشين 
محير  أمر  الملف وهو  بهذا  المعنيين  الدوليين 
ومثير للجدل فماذا بالضبط يريد الرئيس ترامب 
نتيجة  ترامب  الرئيس  أن  أتخيل  وأنا  إيران  من 
ولعه بالمال بصفته رجل أعمال في األصل فهو 
الخليج  إيران مااًل مثلها مثل دول  يحلم بأن تدفع 
دائرة  في  تدخل  لكى ال  االتفاق  هذا  تدعم  لكي 

المغضوب عليهم .   

youssef.zemokhol@yahoo.com
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ألعالناتكم يف الرسالة

بشار األسد يرد على وصف ترامب له بـ«احليوان«

خامنئي: ترامب يريد إيران »عبدا ذليال« مثل دول اخلليج

مريكل تدعو لضبط النفس يف الشرق األوسط وتقول: األمر يتعلق باحلرب والسالم

خامنئي،  علي  اإليراني  المرشد  اعتبر    
األربعاء، أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
أطلق كالما “سخيفا وفظا” وردد “أكاذيب”، 
المتحدة  الواليات  انسحاب  إعالنه عن  خالل 

من االتفاق النووي اإليراني.
وقال خامنئي: “لقد سمعتم ليلة أمس كيف أن 
الرئيس االمريكي أطلق كالما سخيفا وفظا. ربما 
كان هناك أكثر من 10 أكاذيب في كالمه. لقد 
تهدد وتوعد النظام والشعب معا بأنه سيفعل كذا 
وكذا. إني وبالنيابة عن الشعب اإليراني أقول: 
أيها السيد ترامب! إنك ترتكب غلطة وحماقة”.
وأشار خامنئي إلى أنه “عندما بدأت القضية 
النووية كان يقول البعض لماذا تصرون على 
االحتفاظ بالنووي، تخلوا عنه”. وقال: “بالتأكيد 
كانت تلك اآلراء خاطئة، إن القضية النووية 
تحتاج اليها البالد، حيث أن البالد بحاجة إلى 
النووية وفق  20 ألف ميغاوات من الكهرباء 

دراسات الخبراء”.
وأضاف: “عندما كنا نقول إن قضية أمريكا مع 

إيران ليست متعلقة بالطاقة النووية وتلك 
ليس  لنا، ال  يقولوا  كانوا  ذرائع،  مجرد 
هكذا، واآلن رأيتم بأنهم ليس هكذا، نحن 
قبلنا االتفاق النووي لكن العداء للجمهورية 
اإلسالمية لم ينته”، وفقا لما نقلته وكالة 
األنباء اإليرانية الرسمية “إرنا” ووكالة 

“تسنيم”.
واعتبر خامنئي أن “سبب معارضة أمريكا 
لنظام الجمهورية اإلسالمية هو أن أمريكا 
كانت مهيمنة بشكل كامل وقامت الثورة 
“يريدون  وقال:  بتحجيمها”.  اإلسالمية 
حكاماً في الدول ليأخذوا أموالهم وينفذون 
أوامرهم، ومن ثم تبديلهم متى أرادوا، مثل 
الحالة الموجودة في دول الخليج، كعبد ذليل 
ألمريكا”. وأضاف: “يقولون لهم عليكم 
فعل كذا، ويريدون أن يقولوا إليران هذا 
أيضاً ولكن الشعب اإليراني شعب مستقل 
الجمهورية  تتحمل  وأمريكا ال  وعزيز، 
اإلسالمية اإليرانية والثورة اإلسالمية”.

   قال متحدث باسم الحكومة األلمانية 
يوم الخميس إن المستشارة األلمانية 
الفرنسي  والرئيس  ميركل  أنجيال 
إيمانويل ماكرون حثا إسرائيل وإيران 
من  لتجنب مزيد  النفس  على ضبط 

التصعيد في الشرق األوسط.
وقالت إسرائيل إنها هاجمت كل البنية 
التحتية العسكرية اإليرانية في سوريا 
أطلقت  أن  بعد  الخميس  يوم  تقريبا 
قوات إيرانية صواريخ على أراض 
تسيطر عليها إسرائيل للمرة األولى.
تسلم  أثناء  كلمة  في  ميركل  وقالت 
الرفيعة  شارلمان  لجائزة  ماكرون 
معقد  الوضع  أن  “نعلم  ألمانيا  في 
للغاية”. وأضافت “التصعيد على مدى 
الساعات القليلة الماضية يظهر لنا أن 
األمر يتعلق بالحرب والسالم. وليس 
بوسعي سوى دعوة كل األطراف إلى 

ممارسة ضبط النفس”.
وذكر المتحدث أن ميركل وماكرون 

ناقشا الهجمات الصاروخية اإليرانية على مواقع إسرائيلية ورد 
إسرائيل خالل اجتماع قبل المراسم مباشرة. وأضاف المتحدث 

“دعيا إلى التحلي بالحكمة وعدم التصعيد في المنطقة”.
الرئيس  بعد إعالن  إقليمي  باندالع صراع  التوقعات  وزادت 
االتفاق  من  انسحابه  الثالثاء  يوم  ترامب  دونالد  األمريكي 

النووي مع إيران.

وصورت إدارة ترامب موقفها المعارض لهذا االتفاق بأنه في 
جانب منه رد على تدخالت طهران العسكرية في المنطقة وهو 
نتنياهو  بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء  يعزز موقف رئيس  ما 

المتشدد من إيران.
األوروبي  االتحاد  ميركل  حثت  ماكرون  عن  كلمتها  وفي 
على تحسين سياساته الخارجية والدفاعية قائلة إن أوروبا لم 

يعد بوسعها االعتماد بشكل كامل على الواليات 
المتحدة لحمايتها.

تزال  أوروبا ال  الحقيقة.  نواجه  وقالت “دعونا 
الخارجية  بالسياسة  يتعلق  فيما  السن  صغيرة 
المشتركة وسيكون مهما لوجودها تحقيق تقدم في 
هذا الشأن ألن طبيعة الصراعات تغيرت بالكامل 

منذ نهاية الحرب الباردة”.
وفي إشارة للحرب األهلية في سوريا قالت ميركل 
إن الكثير من الصراعات الدولية يوم الخميس تستعر 

على أبواب أوروبا.
وأضافت “لم يعد الوضع هو أن الواليات المتحدة 
ستحمينا ببساطة. بدال من ذلك يتعين على أوروبا 

أن تأخذ مصيرها 
بأيديها. هذه مهمتنا 

في المستقبل”.
ماكرون  وكرر 
لوضع  دعوة  ل ا
سياسيات خارجية 
ودفاعية مشتركة في 
أوروبا وقال دون أن 
يشير لدولة بعينها “اخترنا أن نبني 
السالم في الشرق األوسط. لكن 
قوى أخرى... لم تف بوعودها”. 
في  ننجح  أن  وأضاف “علينا 
بناء سيادتنا والتي ستكون في 
هذه المنطقة ضمانا لالستقرار”.

بريطانيا تدعو إيران للكف عن زعزعة 
استقرار الشرق األوسط

Tel.: (514) 961-0777 (450) 972-1414 
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  أدان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الهجمات الصاروخية اإليرانية 
على قوات إسرائيلية وحث الجمهورية اإلسالمية على الكف عن أي تصرفات قد 

تزعزع استقرار المنطقة.
وقال جونسون ”المملكة المتحدة تدين بأشد العبارات الهجمات الصاروخية اإليرانية 

على القوات اإلسرائيلية  .  .. ندعم بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها“.
وأضاف ”ندعو إيران للكف عن أي تصرفات ال تؤدي سوى لزيادة عدم االستقرار 
في المنطقة. من المهم تفادي مزيد من التصعيد الذي لن يكون في مصلحة أحد“.

  قال وزير الخارجية األلماني هايكو ماس يوم الخميس إن من المهم أن 
تواصل إيران التمسك بالتزاماتها ضمن االتفاق النووي الدولي وإن بوسع 

موسكو أن تستخدم نفوذها على طهران في هذا الصدد.
وفي كلمة بعد محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي الفروف في 
موسكو قال ماس أيضا إن روسيا وألمانيا اتفقتا على أنه ينبغي الحفاظ على 

االتفاق النووي مع إيران.

   قتل خمسة يمنيين جراء غارتين لطيران التحالف 
العربي بقيادة المملكة العربية السعودية شمالي العاصمة 

صنعاء وسط اليمن.
وذكر مصدر محلي في محافظة صنعاء أن طيران 
التحالف شن فجر أمس الخميس 10 مايو، غارة على 
منزل في منطقة األزرقين قرب النقطة العسكرية 
شمال العاصمة، ثم عاود قصف المنزل بغارة أخرى.
وأشار المصدر إلى أن “القصف أسفر عن مقتل 5 
هم رجل وزوجته و3 من أطفالهما وتدمير منزلهم”.
التحالف شن سلسلة غارات  وأضاف “أن طيران 
فجر الخميس استهدفت معسكرا على المدخل الغربي 
لصنعاء ومطار صنعاء الدولي شمالي العاصمة”.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 مارس 
2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل 
جماعة أنصار هللا في اليمن، دعًما لقوات الرئيس 

هادي.
وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آالف 
فيما  اآلخرين،  اآلالف  مئات  وجرح  يمني،  مدني 
تشير األمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون 

يمني لمساعدات عاجلة.

أردوغان: أمريكا اخلاسر 
بانسحابها من االتفاق النووي 

اإليــراني

وزير خارجية أملانيا: روسيا ميكنها التأثري 
على إيران لتتمسك باالتفاق النووي

مقتل 5 أشخاص يف غارتني 
للتحالف مشالي صنعاء

في  أردوغان،  طيب  رجب  التركي،  الرئيس  قال    
ستكون  المتحدة  الواليات  إن   ،CNNلـ مقابلة حصرية 
اإليراني،  النووي  االتفاق  من  بانسحابها  يخسر  من 
المنطقة  على  تؤثر  ال  قد  الخطوة  هذه  أن  إلى  مشيراً 

فحسب، بل إنها ستهدد العالم بأكمله.

العراق يدخل فرتة الصمت 
االنتخابي.. والداخلية تعلن 

عن خطة أمنية حمكمة حلماية 
مراكز االقرتاع

  دخل العراق فترة “الصمت االنتخابي” لالنتخابات 
البرلمانية العراقية، وذلك اعتباراً من الساعة السابعة 
رادعة  إجراءات  وسط  الجمعة،  اليوم  من صباح 
بحق المخالفين تصل إلى حرمان الحزب أو المرشح 

المخالف من المشاركة في االنتخابات.
ودعا الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا المستقلة 
لالنتخابات في العراق، كريم التميمي األحزاب السياسية 
والمرشحين “إلى االلتزام بالصمت اإلعالمي الذي 
حددته المفوضية الذي سيبدأ في الساعة السابعة من 
صباح اليوم أي قبل 24 ساعة من بدء يوم االقتراع 
العام الذي سينطلق في الساعة السابعة من السبت”.
“إجراءات  المخالفين  مواجهة  من  التميمي  وحذر 
المصادقة  إلى سحب  قد تصل  القانون  رادعة وفق 
من الحزب أو المرشح وحرمانه من المشاركة في 

االنتخابات أو إلغاء نتائجه في التصويت”.
يأتي هذا فيما، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، 
أن لديها خطة أمنية محكمة لحماية الناخبين ومراكز 
االقتراع في االنتخابات البرلمانية التي ستجرى غدا 
أجواء  تكون  أن  وتوقعت  البالد،  أنحاء  في  السبت 

االنتخابات “مثالية”.
في  معن  اللواء سعد  الوزارة  باسم  المتحدث  وقال 
تصريح لقناة )السومرية نيوز( العراقية، “إلى أخواتنا 
قواتكم  العزيز،  من عراقنا  مكان  كل  في  وإخوتنا 
األمنية البطلة جهزت خطة أمنية محكمة لالنتخابات 

لحمايتكم وحماية المراكز االنتخابية”.
وأضاف معن، “سوف تشاهدون هذه األجواء األمنية 
المثالية بأنفسكم، وال تتأثروا بأي وسيلة إعالم حاقدة 
لثنيكم عن الذهاب لممارستكم الديمقراطية الوطنية”.

وكانت السفارة األمريكية في العراق حذرت، في وقت 
سابق اليوم، من هجمات “إرهابية” تستهدف مراكز 
انتخابية في العراق، مشيرة إلى تلقيها معلومات عن 

هجمات “محتملة” في جميع أنحاء العراق.



الصومال.. من الدولة إىل القبيلة
      يحدث في التطور الطبيعي لألمم والشعوب أن تنتقل من القبيلة 
إلى الدولة، وليس هذا ذما للقبيلة مقابل الدولة، وال هو رفع من شأن 
الدكتورة فاطمة الصايغ كتاب  القبيلة. وللصديقة  الدولة على حساب 
عن نشأة دولة اإلمارات العربية المتحدة، عنوانه »اإلمارات العربية 
قيّم، تسرد من خالله  الدولة«. وهو كتاب  إلى  القبيلة  المتحدة – من 
الدكتورة فاطمة تاريخ اإلمارات منذ أن كانت قبائل متفرقة، مواردها 
الحاضر، حيث أصبحت دولًة  العصر  اللؤلؤ، وحتى  الرئيسية صيد 
الكبيرة  لها دستورها وأنظمتها وقوانينها، ولها مواردها  عصريًة 
العربية ودول مجلس  المنظومة  والمتعددة، وتلعب دورا مهما في 
أكاديمي  بأسلوب علمي  الكتاب  الخليجي والعالم. وقد صيغ  التعاون 
شائق، ويمكن إعتباره من المراجع المهمة لمن يرغب في معرفة تاريخ 

دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
ليس هذا هو موضوعنا، وإنما هو مثل نضربه على االنتقال من القبيلة 
إلى الدولة، حيث عادًة ما تمر الشعوب بهذه األطوار والمراحل، التي 
التي  السياسية واالجتماعية واالقتصادية  للحالة  تبعا  تطول وتقصر 
تختلف من بلد إلى آخر، وتبعا للظروف المحيطة بها، ومنها مواقف 
الدول األخرى منها، التي تتباين بين اإليجابية والسلبية، تبعا لمصالح 
وسياسات هذه الدول، وتبعا لألهداف التي ترمي إليها من مساعدة هذه 
الدولة أو تلك، ومدى نبل هذه األهداف وطهارتها، أو خسة أهداف 

هذه الدول ودناءتها.
القديمة،  بالحضارات  الصومال دولة عريقة، ربطتها عالقة وثيقة 
وأهمها الحضارة الفرعونية، حيث كانت واحدة من أهم مراكز التجارة 
العالمية بين دول العالم القديم. كما أصبح لها موقعها المهم بعد دخول 
أهلها اإلسالم دون حرب، عن  طريق التجار والمغتربين الصوماليين 
القاطنين في شبه الجزيرة العربية، والمعلمين الصوماليين المسلمين 
الذين عملوا على نشر تعاليم اإلسالم في الصومال. وبعد عقود من 
االستعمار البريطاني واإليطالي والفرنسي في العصر الحديث، وفي 
السادس والعشرين من شهر يونيو 1960 تحديدا، استطاعت الصومال 
أن تتحرر من مستعمريها، وأُعلِن رسميا قيام دولة الصومال الموحدة 
بشطريها البريطاني واإليطالي، بعد أن اختارت جيبوتي، التي كانت 
تُعرف باسم الصومال الفرنسي، أن تبقى تحت الحماية الفرنسية في 
استفتاء أجري عام 1958 م، ثم تستقل بعد ذلك عام 1977. ورغم 
انتقال الصومال إلى مرحلة الوحدة، إال أن الصراعات القبيلة والخالفات 
العشائرية التي زرعها االستعمار ظلت قائمة. لذلك كانت الصومال 
بحاجة إلى مساعدة األشقاء واألصدقاء، كي تجتاز الصعوبات والقالقل 
التي كانت تمر بها وهي تنتقل من مرحلة القبيلة إلى الدولة. هنا كانت 
دولة اإلمارات حاضرة كعادتها لمساعدة الشقيق والصديق، فنمت جذور 
العالقة التي ربطت دولة اإلمارات العربية المتحدة بالشعب والدولة 
الصومالية في عهد القائد المؤسس، المغفور له بإذن هللا تعالى، الشيخ 
زايد بن سلطان آل نهيان، طيب هللا ثراه، واستمرت هذه العالقة عميقة 

وقوية، أساسها وهدفها مصلحة الشعب الصومالي قبل أي شئ آخر.
عام 1991 شهدت الحياة السياسية في الصومال تغيرات جذرية، أدت 
إلى خلع الرئيس الصومالي وقتها محمد سياد بري، وانفصال الشمال 
عن الجنوب، ودخلت الصومال نفقا مظلما من الخالفات والصراعات، 
تحولت بمرور الزمن إلى حرب أهلية ما زال الشعب الصومالي يعاني 
منها ومن آثارها حتى اآلن، وبرزت مشكلة القرصنة أمام السواحل 
الصومالية، التي تحولت إلى مشكلة دولية. وأدت موجة الجفاف التي 
اجتاحت القرن اإلفريقي عام 2011 إلى هجرة جماعية ألهل جنوب 
الصومال، الذي تتجاذبه الصراعات المسلحة، إلى الدول المجاورة. 
وخالل هذا كله كانت دولة اإلمارات تقف إلى جانب الشعب الصومالي، 
وتعمل على التخفيف من األزمات التي يتعرض لها، فقدمت ما يقارب 
التنموية وبرامج اإلغاثة  المشاريع  العديد من  مليار درهم، شملت 
والمساعدات اإلنسانية، واعتبرت هذه المساعدات واجبا تفرضه عليها 
أواصر األخوة والصداقة التي تربطها بالشعب الصومالي، وبذلت دون 

مّنٍ أو أذى كعادتها دائما. 
وفي الجانب المقابل سعت دول أخرى، على رأسها قطر، إلى العبث 
تنفيذا ألجندات خاصة ال تخفى على أحد،  بأمن الصومال وشعبه، 
فيه، وعملت على إعادته  المسلحة  المجموعات اإلرهابية  وشجعت 
إلى مرحلة القبيلة، بعد أن كان قد تجاوز هذه المرحلة، وأصبح دولة 
لها كيانها. ولم يكتف النظام القطري بتفتيت وحدة الصومال، وإعادته 
التي كان قد تجاوزها منذ سنوات  المسلحة،  إلى مرحلة الصراعات 
االستقالل، بل سعى هذا النظام، الذي يقوم بتسويق نفسه كدولة مكافحة 
لإلرهاب، إلى تشويه سمعة الدول العربية التي تربطها عالقات وطيدة 
ومتجذرة بالشعب والدولة الصومالية، وعمل إعالمه، الذي انكشفت 
أدواته وغاياته، على تزييف الحقائق ولّي أعناقها، واستغالل الصراعات 
القائمة هناك، لضرب العالقات العربية العربية، لصالح أجندات وأهداف 
لم تعد تخفى على أحد، في عصر المعلومات التي غدت متاحة للجميع.

الصومال يتعرض منذ أكثر من ربع قرن لمحنة كبيرة، فقد تفكك وأصبحت 
أرضه مستباحة للجماعات اإلرهابية المسلحة من كل صنف ولون، بل 
غدا يصّدر اإلرهاب إلى دول القرن اإلفريقي والمناطق األخرى، ولم 
يعد سرا أن الداعم األكبر لهذه الجماعات هي الدول الراعية لإلرهاب 
في العالم، وعلى رأسها قطر ونظامها، كما تثبت الوثائق يوما بعد يوم. 
لذلك فإن الشعب الصومالي بحاجة اليوم إلى أن يقف مع نفسه ليعرف 
عدوه من صديقه. وأعداؤه دون شك هم أولئك الذي يعملون على إعادة 
نقله من الدولة إلى القبيلة، وإذكاء الصراعات والفتن فيه، وهي عودة ال 
يتمناها له أشقاؤه، وعلى رأسهم دولة اإلمارات، ألن فيها دماره وتفتته. 

aliobaid4000@yahoo.com
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القوات املسلحة : قتل 21 تكفرييا و ضبط 238 إرهابيا 
ومطلوبا جنائيا بسيناء

القاهرة/ كلودين كرمة:  فازت مصر بعضوية    
 )Acac( المجلس التنفيذي للهيئة العربية للطيران المدني
وذلك خالل االجتماع الـ 24 للجمعية العامة الذي ُعقد 

بالعاصمة المغربية الرباط.
وذكرت وزارة الطيران المدني، في بيان يوم الخميس، 
أن مصر فازت بالعضوية في جميع اللجان الفنية التابعة 
للهيئة العربية، وهي “النقل الجوي، والسالمة الجوية، 

وأمن الطيران، والمالحة الجوية، والبيئة”.
يشار إلى أن الهيئة العربية للطيران المدني هي منظمة 
عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف 
العربية في  الدول  بين  التعاون والتنسيق  توثيق  إلى 
الدول  المدني وتطويره ويصل عدد  الطيران  مجال 
األعضاء إلى 21 دولة عربية، كما يضم هيكل الهيئة 

جمعية عامة، ومجلس تنفيذي، وإدارة 
عامة، وخمس لجان مكونة من خبراء 

متخصصين يمثلون الدول األعضاء.
في  الهيئة  وأهداف  أغراض  وتتمثل 
تزويد سلطات الطيران المدني في الدول 
األعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل 
وضع تخطيط عام للطيران المدني بين 
الدول العربية قصد تنمية وتأمين سالمته 
والنهوض بالتعاون والتنسيق الواجب 
بين الدول األعضاء في مجال الطيران 
بذلك  الكفيلة  األسس  المدني ووضع 
ليكون ذي طابع موحد، والعمل على 
تنمية وتطوير الطيران المدني العربي.

قتلت  ميخائيل:  فرج  القاهرة/    
أجهزة  مع  بالتعاون  المسلحة  القوات 
الخطورة  21 عنصرا شديد  الشرطة 
وألقت القبض علي 238 إرهابيا ومطلوبا 
جنائيا ومشتبها فيهم ، كما دمرت أكثر 
للعناصر  تابعا  ومخزنا  وكرا   390
بشمال ووسط سيناء خالل  اإلرهابية 
األيام الماضية وذلك في إطار العمليات 
التي تشنها بشمال ووسط سيناء ضمن 

العملية الشاملة ” سيناء 2018″ .
وقد أصدرت القيادة العام للقوات المسلحة 
هذه  بشأن  والعشرين  الحادي  البيان 

العملية ، نصه كالتالي :
يقوم  الذى  الوطنى  للدور  استمرارا 
أبناء الوطن من مقاتلى القوات المسلحة 
لوزارة  األمنية  األجهزة  بالتعاون مع 
األبطال  يسطره هؤالء  وما  الداخلية 
بدمائهم علي ارض سيناء من مالحم 
وانتصارات ، وأسفرت العمليات علي 
كافة االتجاهات االستراتيجية علي مدار 

األيام الماضية عن النتائج األتية :
– القضاء علي 3 من العناصر التكفيرية 

المسلحة خالل استهداف القوات الجوية 
دفع رباعي  أوكار وسيارة   )4( لعدد 
تستخدمها العناصر اإلرهابية كقاعدة 

لالنطالق .
– القضاء على عدد )18( من العناصر 
التكفيرية شديدة الخطورة خالل تبادل 
المداهمات  قوة  مع  النيران  إلطالق 
والقبض علي   ، بشمال ووسط سيناء 
5 آخرين وضبط عدد من البنادق اآللية 

وكمية من الذخائر.
– القبض علي أحد العناصر التكفيرية 
شديدة الخطورة باإلضافة لعدد ) 232 
بهم  المطلوبين جنائيا والمشتبه  ( من 
تم تسليمهم لجهات االختصاص التخاذ 

اإلجراءات القانونية.
ومخزن  ووكر  ملجأ   391 تدمير   –
اإلرهابية  العناصر  تستخدمها  جبلي 
فى االختباء واإلعاشة ، من بينها )3( 
منازل مفخخة ومتصلين بخندق بطول 
)100( م ، واكتشاف وتدمير 15 خندق 

مواصالت مجهز 
بطول  ا  دسي هن
150مترا و300 
إلى  متفرع  متر 
ه  فرعي دق  ا خن
المغطاه  والحفر 
تحت األرض عثر 
بداخلها على كميات 
من األسلحة النارية 
وأجهزة االتصال 
الالسلكية والوقود 
والمالبس العسكرية 
اإلعاشة  ومود 
وإطارات السيارات 
والبطاريات وكاميرا 

المخدرة  المواد  من  وكميات  تصوير 
والكتب التي تدعو الي الفكر التكفيري 

بشمال ووسط سيناء .
– ضبط وتدمير والتحفظ على عدد 30 
سيارة من أنواع مختلفة ، وعدد 49 دراجة 
نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها 
العناصر اإلرهابية ، وضبط عدد )2( 

جمل تستخدمها العناصر اإلرهابية في 
نقل الدعم اللوجستي بالمناطق الجبلية 
عليهما  محمال  سيناء  بوسط  الوعرة 
ودوائر  الناسفة  األحزمة  من  عدد 
االتصاالت  وأجهزة  والتدمير  النسف 
الالسلكية ومستلزمات طبية ولوحات 

للطاقة الشمسية .

63 مزرعة  وتدمير عدد  اكتشاف   –
لنبات البانجو المخدر وضبط 17 طن 

من نبات البانجو المعد للتداول .
– قيام عناصر المهندسين العسكريين 
باكتشاف وتدمير 21 عبوة ناسفة علي 

محاور التحرك المختلفة .
واستمرارا لتلبية المطالب واالحتياجات 
التموينية تواصل القوات المسلحة طرح 
وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية 
بشكل يومى لضمان إمداد المواطنين 
بكافة  سيناء  أهالي شمال ووسط  من 

االحتياجات المعيشية.

الغربي  االستراتيجي  االتجاه  وعلي 
تمكنت عناصر المنطقة الغربية العسكرية 
وقوات حرس الحدود من تدمير عدد 
مع  بالتعاون  رباعي  دفع  سيارة   )4(
 )13( عدد  ، وضبط  الجوية  القوات 
سيارة أخرى محملة باألسلحة والذخائر 
والمواد المهربة خالل محاوالت اختراق 
خط الحدود الدولية والتسلل عبر الدروب 
الصحراوية الوعرة عثر بداخلها على 2 
بندقية قناصة وبندقية خرطوش و650 
طبنجة 9مم، و190 بندقية ضغط هواء 
وأكثر من 20250 طلقة ذخيرة مختلفة 
األنواع و180 دستة بارود ، وأكثر من 
3 ماليين و100 ألف قرص مخدر من 
أنواع مختلفة ، و675 كجم من جوهر 

مادة الحشيش المخدر ، والقبض على 
عدد )538( متسلال من جنسيات مختلفة 
خالل عدة محاوالت للتسلل والهجرة غير 
الشرعية عبر الحدود علي االتجاهات 

االستراتيجية المختلفة.
كما تمكنت عناصر حرس الحدود فى 
نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية من 
ضبط عدد 6 سيارات دفع رباعى و2 
موتوسيكل أثناء محاولتهم التسلل عبر 
الدروب الصحراوية ، والقبض على 
أربعة متسللين أثناء محاولتهم الهجرة 
الغير الشرعية عبر الحدود الجنوبية.

وتواصل قواتكم المسلحة واجبها المقدس 
الوطن عاقدين  الدفاع عن أرض  فى 

العزم، ملبين النداء.

     هل يمكن أن تعود جائزة نوبل 
لآلداب مرة ثانية إلى عالمنا العربي؟ 
فلتة  نجيب محفوظ مجرد  كان  هل 
ال تتكرر؟ هل هناك كاتب ال نعرفه 
اعماله وقدم مختلفا عن  تراكمت 
أن  العربي دون  األدب  السائد في 

نعرف عنه شيئا؟
دائمة تجعل مستواه  ازمة  هناك 
منخفضا عن المستوى العالمي للكتابة، 
دعنا من التخلف السياسي والفكري، 
ولكن الكتابة العربية تعتمد في اغلبها 
يوجد صنف  الهواة، ال  أقالم  على 
تعرفه  الذي  المحترف »  »الكاتب 
الثقافة الغربية، فالكتابة ليست أسلوب 
حياة وليست مصدرا صالحا للرزق، 
آخر  بعمل  يقوم  أن  الكاتب  وعلى 
ليس متفرغا  العيش،  لقمة  ليوفر 
بالكلية لتجويد مهنته وشحذ ادواته، 
فراغه،  يكتب غالبا في وقت  وهو 
لها وقته  أن يخصص  يستطيع  ال 
نفسه،  الكامل، كاتب منقسم على 
بين ضروريات الحياة وضروريات 
إلى  الوصول  لو  استطعنا  الكتابة، 
الكاتب المحترف ربما نقوم بخطوة 

واسعة نحو نوبل.
ولكن جائزة نوبل نفسها تمر بأزمة 
تكاد تعصف بها، في هذا العام تحطمت 
الجائزة، اعتذرت االكاديمية السويدية 
عن اعالن اسم أي فائز واجلتها للعام 
المقبل، وهو قرار كان متوقعا نتيجة 
لفضيحة التحرش الجنسي التي تمت 
الموقرة،  االكاديمية  أروقة  داخل 
ونوفمبر الماضي واالحجار ترمي 
الزجاجي،  األكاديمية  على مبنى 
الصحف  احد  بدأت عندما ذكرت 
أن حوالي  المهمة في ستوكهولم 
اتهمت رجال على صلة  امرأة   80
وثيقة باألكاديمية السويدية بالتحرش 
الجنسي، وهو سلوك استمر على مدى 
عشرين عاما، وتم أخيرا الكشف عن 
اسمه،  جان كلود ارنولت، مصور 
فرنسي- سويدي، وزوجته الشاعرة 
وكاتبة المسرح كاترينا فروستنسون 
وهي عضوة في االكاديمية، ويقومان 
االدبي  النادي  المنتدى،  بإدارة  معا 
المرموق في ستوكهولم  السويدي 
االكاديمية  الدعم من  يتلقى  الذي 
ويختار المرشح للجائزة قبل أن يوافق 
عليه أعضاء االكاديمية، وفي ضوء 
هذه االدعاءات قامت سارة دانويس 
السكرتيرة الدائمة لالكاديمية بقطع 
المنتدى  للعالقات مع  ناعم وخفي  
واستأجرت منظمة تحري صغيرة 
للتحقق من هذه األمور، لم يكن ما 
اكتشفته  من مخالفات مالية هو المهم، 
وال ما يحدث من تسريب ألسم الفائز 
قبل اعالن النتيجة الرسمية اكثر من 
مرة، ويحدث هذا عن طريق السيدة 
فورستنستاين نفسها مهم أيضا، فقد 
انكر ارنولت كل ادعاءات التحرش، 
ولم تعلق زوجته على أي فضيحة، 
ولكن تم الكشف عن فضيحة اليمكن 
اخفائها أو التنصل منها، فلم يكتف 
جان كلود بالتحرش بالنساء العاديات، 
ولكنه أرتقى بالفعل إلى أميرة السويد 
فقد  الملك،  ابنة  فيكتوريا  شخصيا، 
استغل وقوفها في حفل تسليم الجوائز 
ووضع يده على مؤخرتها، وظلت 
األميرة ثابتة في وقفتها ال تريد اثارة 
أي نوع من الفضائح، ولكن اثنتان 
ذلك وحاولت  من مرافقتها الحظتا 
أن  يده دون  ازالت  واحدة منهما 
تلفت االنتباه ولكنها فشلت في ذلك،  
تتكلم،  أن  األميرة دون  وانسحبت 
ولم ينكشف االمر إال بعد ان بدأت 
الفضائح تالحقه وكشفت المرافقتان 

عن تفاصيل واقعة التحرش.
ولكن االكاديمية انقسمت على نفسها، 
استقال ثالثة أعضاء بعد أن رفضت 
الهيئة طرد فروستنستاين، وكذلك 
قد  التي كان  دانويس  فعلت سارة 
تم انتخابها عام 2015 وكانت اول 
المنصب، وتجمع  امرأة تتولى هذا 

المعترضين معظمهم من  بعض 
للمبنى  المقابل  الفناء  في  النساء 
اجل دعم  لالكاديمية من  الرئيسي 
كانويس، وتبع ذلك عدة استقاالت من 
األعضاء واضطرت فروستنستاين 
إال بعض  يبق  لم  لالستقالة،  نفسها 
األعضاء المحتم وجودهم فيها مدى 
يكونوا  لم  المتبقين  الحياة، ولكنهم 
كافيين للنصاب القانوني الذي يجب 
ان يكون مكونا من  12 صوتا، فقد 
فقط  إلى عشرة  تقلص االعضاء 
يعد  ولم  18 عضوا،  كانوا  أن  بعد 
تختار  أن  االكاديمية  استطاعة  في 
الجائزة  تلغ  لم  العام،  لهذا  مرشحا 
فقد  كان القرار حكيما بتأجيل اعالن 
النتيجة حتى العام القادم بعد أن يكتمل 
النصاب، وهذه هي المرة األولى التي 
يحدث فيها هذا األمر منذ عام 1949 
عندما أعلنت أنه ال يوجد اديب يفي 
الحجة  الجائزة، وهي  بمواصفات 
المعتادة، رغم أنه قد تم اختيار وليم 
بعد  إال  يتلق جائزته  الذي  فولكنر 
عام، وتقرر أن يتم اختيار اثنين من 

الفائزين في العام القادم.
يقال هي  كما  نوبل  فضيحة جائزة 
التفاصيل تصيب  قصة عصرنا، 
بالذهول، واالختيار الغامض للجائزة 
الفضيحة مسحة من  يضفي على 
الخيال، ومن المحتم أن تؤثر كل هذه 
الفوضى على مكانتها، وربما كانت 
لهذه  بريقها  استمرار  المفاجأة هي 
المدة الطويلة، خاصة وأن االختيار 
يعتمد في قوامه األساسي على المثقفين 
السويديين، على ذوقهم وانحيازاتهم 
وصرعاتهم الشخصية، ورغم ذلك 
فيوم اعالن جائزة نوبل يعتبر عيدا 
للثقافة ولمحبي الكتب، ويحدد نوعية 
الكتب التي سيقومون بإهدائها، وفي 
كل عام قبل أن تظهر النتيجة تتعد 
أن  الرهانات دون  وتعقد  التكهنات 
قاطع، وتنقسم  لرأي  أحد  يتوصل 
انفعاالت الناس تبعا الختيار الكاتب:  
استقبال بفرح )اليس مونرو(، بذهول 
بنوع  )باتريك مودياني(  وحيرة 
من الضغينة )مو يان(، بخليط من 
وبعيدا عن  ديالن(،  )بوب  كل هذا 
الموسيقى واالحتفاالت وخلف الستائر 
هناك مجموعة من السويديين غير 
معصومين من الخطأ يديرون األمر، 

ويحددون الذوق ألدبي للعالم كله.
االدب ليس كالرياضة، حيث يمكن 
ترتيب الالعبين من خالل المسابقات 
وتجميع األرقام، كما اليمكن معرفة 
قياس وزنه، ولكن  أو  االدب  حجم 
قيمته  تكمن في مدى اختالفه وتميزه 
األدبية، ولكن  بقية االشكال  عن 
الفائدة المؤكدة هي تلك الشهرة التي 
تضفيها الجائزة على العمل االدبي، 
من كان يعرف ماركيز وروايته » 
مائة عام من العزلة« قبل ان تفوز 
في  لقد ظلت غارقة  نوبل،  بجائزة 
لمدة عشر سنوات  االهمال  ظلمة 
قبل ان تلقى الجائزة عليها الضوء، 
وكذلك األمر مع اعمال ساراماجو، 
وفي البالد التي ال توجد فيها حركة 
نشطة للترجمة فإنها تنتظر الجائزة 
بفروغ الصبر حتى ترشح لها االعمال 
التي يمكن أن تترجم وتحدث روجا، 
ولكن األمر ال ينطبق على المغني 
فما هو  األمر،  بطبيعة  بوب ديالن 

الرابط بين األدب واغاني البوب؟
ال يوجد شيء معياري أو نهائي حول 
جائزة نوبل والفائزين بها، ليس هناك 
األكاديمية  أن خيارات  ما يضمن 
السويدية ستصمد أمام اختبار الزمن، 
نحن نعلم عن هذا مسبقا. ما يجعل 
الجائزة ذات صلة هو اعتقادنا أنها 
كذلك. فضيحة األكاديمية هي تذكير 
بأنها تدين بشرعيتها لنا نحن القراء. 
الجائزة مهمة فقط إذا كنا نهتم بها، 
القادم حتى  للعام  ننتظر  أن  وعلينا 
تستطيع األكاديمية اقناعنا وتتخطي 

الفضيحة. 

بقلم: محمد منسي قنديل

فضيحة 
جائزة نوبل

مصر تفوز بعضوية اجمللس التنفيذي للهيئة العربية للطريان املدني

عشرات الفلسطينيني يتوافدون إىل األقصى للتصدي لدعوات املستوطنني 
اإلسرائيليني باقتحام املسجد

استمرار عملية خروج املسلحني 
من بلدات يلدا وببيال وبيت سحم 

جنوب دمشق

قوات األمن العراقية تصوت يف أول انتخابات تشريعية 
بعد دحر تنظيم الدولة

  القاهرة/  رامي جورج:  توافد 
القدس  من  الفلسطينيين  عشرات 
األخضر،منذ صباح   الخط  وداخل 
أمس الخميس، إلى المسجد األقصى 
المبارك، في محاولة للتصدي لدعوات 
لتكثيف  اإلسرائيليين  المستوطنين 
االقتحامات إلى المسجد وساحاته في 

ذكرى “احتالل القدس ” .
وكانت “منظمات الهيكل” المزعوم 
دعت أنصارها، إلى تكثيف االقتحامات 
إلى المسجد األقصى، بأعداد كبيرة، 
تزامنا مع ما يسمى “ذكرى احتالل 

القدس”.
من  عددا  إن  عيان،  شهود  وقال 
من  بالقرب  تجمعوا  المستوطنين 
لجدار  المالصقة  األموية  القصور 
تلبية  الجنوبي؛  األقصى  المسجد 

لهذه الدعوة .
يوميا،  األقصى  المسجد  ويشهد 
المستوطنين  قبل  من  اقتحامات 
والجماعات اليهودية المتطرفة وعلى 
فترتين صباحية ومسائية، في حين 
االقتحامات خالل  تلك  تزداد وتيرة 

فترة األعياد اليهودية .

    توافد عشرات الفلسطينيين من القدس وداخل الخط األخضر،منذ 
في محاولة  المبارك،  األقصى  المسجد  إلى  الخميس،  أمس  صباح  
للتصدي لدعوات المستوطنين اإلسرائيليين لتكثيف االقتحامات إلى 

المسجد وساحاته في ذكرى “احتالل القدس ” .
تكثيف  إلى  أنصارها،  دعت  المزعوم  الهيكل”  “منظمات  وكانت 
االقتحامات إلى المسجد األقصى، بأعداد كبيرة، تزامنا مع ما يسمى 

“ذكرى احتالل القدس”.
وقال شهود عيان، إن عددا من المستوطنين تجمعوا بالقرب من القصور 
األموية المالصقة لجدار المسجد األقصى الجنوبي؛ تلبية لهذه الدعوة .

ويشهد المسجد األقصى يوميا، اقتحامات من قبل المستوطنين والجماعات 
اليهودية المتطرفة وعلى فترتين صباحية ومسائية، في حين تزداد 

وتيرة تلك االقتحامات خالل فترة األعياد اليهودية .

  يشارك نحو مليون فرد من الجيش 
والشرطة وعناصر األمن في التصويت 
في جميع أنحاء العراق، في أول انتخابات 
تشريعية تشهدها البالد بعد هزيمة تنظيم 

ما يعرف بالدولة اإلسالمية.
وتأتي عملية االقتراع الخاصة للجيش 
العراق  وقوى األمن والمقيمين خارج 
التشريعية  االنتخابات  يومين من  قبل 
العامة المقررة في 12 مايو/ أيار الجاري.

وفرضت القوات األمنية إجراءات مشددة 
على مداخل مراكز االقتراع، بعد تهديدات 
تنظيم الدولة باستهداف الناخبين ومراكز 

التصويت.
وقد توافد العشرات من عناصر الشرطة 
والحرس الجمهوري ببزاتهم العسكرية 
إلى إحدى المدارس وسط بغداد لإلدالء 

بأصواتهم.
قوات  أحد عناصر  قاسم،  أحمد  وقال 
الفرنسية  األمن الخاصة لوكالة األنباء 

إنه صوت للمرشح “الذي 
سيساعد الفقراء ويحارب 

الفساد”.
وفي شمال البالد، في إقليم 
كردستان العراق، اصطف 
الذين  البشمركة،  مقاتلو 
في  كبير  دور  لهم  كان 
أمام  الدولة،  تنظيم  دحر 
مراكز االقتراع، لإلدالء 

بأصواتهم.
وفي محافظة البصرة جنوب 
البالد، قال شرطي المرور 
حسن محمد عقب اإلدالء 
التغيير،  “نريد  بصوته 
نريد شيئا جديدا، ولدينا 
أمل بحكومة جديدة تجلب 

لنا مستقبال أفضل”.
وأعلنت المفوضية العليا لالنتخابات في 
العراق الخميس، أن نحو 24.5 مليون 

ناخب يحق لهم التصويت في البالد، بينهم 
3.5 مليون يصوتون ألول مرة.

المفوضية أيضا إلى أن نحو  وأشارت 

مليون ناخب عراقي مغترب، سيصوتون 
في 136 مركزا موزعين على 21 دولة 

في العالم. 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

بقلم: علي عبيد



 دائما ما يرفع أسم في الخارج وفى كل 
، هو عالم ومعلم ،خبير  الدولية  المحافل 
عالمي  في االثار، يعامل معاملة الملوك من 
قبل الملوك، يُكرم من ملوك ورؤساء العالم، 
دائما يعمل في صمت، مؤلفاته يتباهى بها 

أعضاء الكونجرس االمريكي.
 احتارت الكلمات والمعاني عن وصف هذا 
العالم الكبير أيقونة االثار المصرية  فهو رجل 
من طراز خاص عندما تلتقى معه تشعر انك 
تتحدث مع رجل من مصر الفرعونية، يأخذك  
في  رحلة  الى الماضي، هو رجل يأخذك 
لمصر القديمة في رحلة سريعة وأنت جالسا 
الماضي  بين عبق  بك  يتجول  في مقعدك 

وتاريخ وإسرار الملوك القدماء. 
معظم  به  وأشاد  الكثير،  لمصر  أعطى 
الخارج  العالم أجمع، ويلقب في  مشاهير 
بالفرعون المصري، أنتجت له قناة ناشيونال 
في  فيلما عن حياته وعمله  جيوجرافيك  
اآلثار المصرية واالكتشافات الكثيرة له، 
كما أنه هو المتحدث باسم شبكة سي إن إن 
لألخبار األثرية في مصر، هو ذلك الرجل 
الذي أدرج اسمه على قرص مدمج حملته 
وتم   ،2003 المريخ عام  استكشاف  بعثة 
مائة شخصية  أفضل  كواحد من  اختياره 
وفي   ،2006 العالم  مؤثرة على مستوى 
عام 2008 حصل على رتبة قائد في وسام 
اإليطالي، حصل على جائزة  االستحقاق 
العالم المصري المميز من جمعية العلماء 
المتحدة األمريكية،  بالواليات  المصريين 
من  بليت  جولدن  جائزة  على  حصل 
األكاديمية األمريكية لإلنجازات؛ إلنجازاته 

في علم اآلثار.
الكبرى على  االكتشافات  من  حقق عددا 
مدى حياته المهنية، بما في ذلك مقابر بناة 

األهرامات في الجيزة ووادي المومياوات 
اثنين  بحرية، واكتشف  في واحة  الذهبية 
من أهرامات المملكة القديمة غير المعروفة 
سابقا، وغيرها من االكتشافات التي ال تزال 
تنسب له اآلن وعلى مر العصور القادمة..

أهم الجهود البحثية التي قادها وأدارها الدكتور 
حواس هو مشروع المومياء المصري، الذي 
استخدم تقنيات الطب الشرعي الحديثة مثل 
تحليل الحمض النووي لإلجابة عن أسئلة 
والكشف عن  الملكية،  المومياوات  بشأن 
عائلة الملك توت عنخ آمون، وحل سر قتل 
رمسيس الثالث، وقد ظهر الدكتور حواس 
أيضا في العديد من األفالم الوثائقية من قبل 
ديسكفري،  قناة  البريطانية،  اإلذاعة  هيئة 
ناشيونال جيوغرافيك، وغيرها، تم اختياره 
من قبل هيئة اإلذاعة البريطانية للحصول 

على لمحة عن مصر في األلفية الجديدة.
كتب العديد من الكتب بلغات مختلفة ومنها: 
مصر  في  نساء  األكبر،  الهرم  معجزة 
الفرعونية؛ كنوز مخفية في مصر القديمة؛ 
أسرار من الرمل، توت عنخ آمون والعصر 
الذهبي للفراعنة؛ توت عنخ آمون - كنوز 
القبر، القبور الملكية المصرية، كتابه عن 
اكتشافه العظيم في الواحات البحرية، وادي 
الكتب،  الذهبية، وغيرها من  المومياوات 
المتحدة  لألمم  اختياره سفيرا  تم  ومؤخرا 
العالم  أنحاء  بين  العالمي ويتجول  للتراث 
ليلقى المحاضرات ويشجع السياحة المصرية 

على الصعيد العالمي
وفى الفترة الماضية  شهدت الساحة هجوما 
على عالم اآلثار المصرية وسفير التراث 
الحاقدين وأعداء  قبل بعض  العالمي ،من 
النجاح، الذين يتحدثون فقط وال يعملو فتعلموا 

من هذا العالم الكبير النجاح 

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

ملاذا انتى حزينة يا نفسي....!؟

    لماذا تائنين ... وتتألمين.. فلِك نصيب من السعادة 
من  اآلالم وحصتك  من  نصيبك  وكذلك  به  بأس  ال 
األوجاع شأنك شأن جميع الناس.. فلماذا ال تنسى حزنك 
اوقات  بينما  أعماقك!  به فى  االحتفاظ  وتصرين على 
لتستقر حتى تمحى  لها مكان  تمر عابرة وليس  الفرح 
مرارة األيام  . لماذا تتشبثى بما هو غير نافع لك وال 
تحاولى ولو لمرة تجاهل ما يثير فيكى القلق والشجن...

عجبا لك...هل استعذبتى الشجن ام تخشين الفرح...هل 
للتعبير  اقرب  انها  ..ام  اليك من الضحك  الدموع احب 

عنك..؟ 
مع انك تفرضين على شفتى ابتسامة - وان كانت بالنسبة 
اقابله  البهجة فى نفس من  تبعث  لى غامضة - ولكنها 
بك من اضطرابات.. فألى سبب  ما  بمهارة  وتخفى 
بالغربة  تجعلينى اشعر  تسلبى منى فرحتى وبأى حق 
تطيعى  تتمردى وال   ..وبأى سلطان  وانا فى مسكنى 

رغبتى فى ان انعم بحياة هادئة ، رغدة ومستقره..؟
البال  الذهن وراحة  تنعمى على بصفاء  ان  اريد  اننى 
تستبدلى  ان ال  ..اريدك  والهدوء  بالسكنية  اشعر  حتى 
تفاؤلى بتشاؤمك وال ان تشتتى  افكارى وتستميلينى الى 
بالخوف  الى االرتباك ويشعرنى  يقودنى  طريق مظلم 
فى  قدما  المضى  استطيع  فال  واتقهقر  قدماى  فتتقلقل 

طريق الحياة حتى اصل الى مرادى...وما ابتغيه.
تكونى   ان  يمكن  ..هل  نفسي  يا  افهمك  ان   احاول 
تقاسين من الجراح فشعرتى بالضعف وكللت المقاومة 
واصبحتى تعانى من الشيخوخة فى الروح والمشاعر . 
هل اصابك الملل من الحياة ام فقدت  االمل من اهتمام 
االحباء ..؟ ام انك تبغين اكثر مما ينبغى وليس لطموحك 
نهاية او ألطماعك حدود .. فأنت دائما مهمومة ، قلقة 
فى  تفكرين  األمان وعندما  بالوحدة وعدم  تشعرين   ،
..وان غفلتى تخشى  دائما  األسوأ   تتوقعين  فانك  الغد 
مما  الراحة  تخشين  متيقظة  فتبقى   ، ثانية  تنتبهى  اال 
اجهدك واضعف ذاكرتك   ..وان حاولت مراجعة نفسك 

لعلكى  باتك  وحسا
تجدى فيها ما تستحسنيه ،  وسرعان ما تغمرك االحزان 
لمجرد وجود بعض االخطاء التى صدرت منك او من 
افعال لبعض منهم اصر على تشويه  الغير ، او ردود 

تلك اللحظات الجميلة.
اتوسل اليك يا نفسي واناشدك  .. رحمة بي  ارثى لحالى 
ألنك بالفعل اجهدتينى وسلبتى قوتى واضعتى ضحكتى 
ام  انتى عدوتى  ؟ هل  اقول  فماذا   .. وسرقتي فرحتى 
رفيقة دربى ..هل تدفعينى لالمام ام تعتقلينى فال أتقدم...
المشاركة  تمنعينى من  وانتى  احداثها  تتابع  الحياة  ان 
بأسباب ملفقة وحجج وهمية واأليام تمر وقاربت على 
ولم  تحقيقه  الى  اتوق  ما كنت  بعد  احقق  ولم  االنتهاء 

اصل بعد الى الذروة ..
من  حتى  واستفيد  موهبتى  واقدر  بذكائي  اثق  فأنا 
بأوهام ومخاوف  انتى تشقينى وتقيدينى  فطرتى..ولكن 

ال اصل لها..
تحطيمى  فى  االستمرار  من  نفسي   يا  احذرك  فانى 
..وان  بعد  فيما  لك  استسلم  ..لن  واحباطى  وازاللى 
تهذيبك وتقويمك..سوف اسعد  اعيد  ان  استدعى االمر 
بحياتى واتغافل عن اشجانى النى اريد ان انعم بما تبقى 

لى فى زمان حياتى..
الحوار مع  بعد هذا  ان  اكتشفت  اننى  القارئ  عزيزى 
يقل شراسة عن  ال  النفس  مع  الصراع  ..ان  نفسي 
الحياة...وان االنتصار فيه والغلبة  الصراع مع احداث 
تدمرت  أخر وإال  وليس هناك خيار  تتحقق  وان  البد 
حياتنا بالكامل وبدال من ان نكون عونا وسندا للمحيطين 
سنكون حمال ثقيال عليهم ال يقوى أحد على إزاحته حتى 
ذاهبون  الى اى طريق نحن  فلننتبه   .. األقرباء  اقرب 

وبأى روح وبأى فكر ننطلق فى حياتنا .
حياتنا  ونجمل  الصعوبات  ونتخطى  ونغلب  فلنعيش 
...فلنبتهج ولنعمل ونستفيد من  نفوسنا  الهم عن  ونزيح 

كل اللحظات مدام الوقت يدعى اليوم.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 11 mai 2018 
الجمعة 11 مايو 2018

زاهى حواس 
ايقونة مصرية عاملية

نظرية العقد اإلجتماعي

ال��ش��ع��ر ي��ن��ب��ع م���ن م���واه���ب م��ره��ٍف

ل��ي��س ال���ح���داث���ُة ُع���ْج���م���ًة وت���غ���ُرب���اً    

والدٌة    ال���ت���راث  ف���ي  ال���ح���داث���ة  إن 

ي���ت���ب���غ���ددون ح�����داث�����ًة وت����ج����دداً       

ي��ت��ن��اع��ق��ون غ���رائ���ب���اً وع��ج��ائ��ب��اً     

)وم���ج���ل���ٌة( ع���ش���واء ف���ي أل��غ��ازه��ا  

تحطمت ال��ف��ض��اء  ف��ي  أب��ول��و(   ( أم��ا 

واص���ع���د ال����ى ج���ب���ٍل ي���ج���اور م��ّك��ًة   

وه���ن���ا م����اك ال���وح���ي ج����اء م��ح��م��داً   

وت���دك���دك���ت أص����ن����ام م���ك���ة خ��ش��ي��ًة   

حياضها تصون  ال��ُع��ّزى  ال   ، ال��اُت  ال 

ودع������ا أب�����و ج���ه���ٍل ل���ص���ِد م��ح��م��ٍد     

ل��ه��ٍب، أال وان�����داح ف��ي غ��ض��ٍب أب���و 

وارت�����دَّ ع���ن ص���دق ال��ن��ب��ّيِ ُم��َس��ي��ل��ٌم 

ع���ص���ف���ت ب����ه األري���������اح واألم����ط����ار

ث����رث����ار ل����غ����ا  أو  ف��������دٌم  ط������نَّ  إن 

ف���ْه���ي ال����ح����واري ال���ع���ي���ن واألب���ك���ار

وال����ح����رف أخ�����رس وال���خ���ي���ال ب����وار

غ������رب������اُن ظ�����ّن�����وا أن����ه����م أن����س����ار

م��س��م��ار ���ه���ا  خ���طَّ  ، ال���ط���اس���م  م���ث���ل 

وال���م���ن���ق���ار ال����ري����ش  إال  ي���ب���ق  ل����م 

ف���ال���غ���ار ف�����اح وط������اب ف���ي���ه ال���غ���ار 

ج�����ى األق����م����ار ف����ت����أألت ف������وق ال�����دُّ

م����ى األح���ج���ار ت���س���اق���ط���ت ف�����وق ال����دُّ

ف�����ارت�����اع أه�����ل ال����ش����رك وال���ك���ف���ار 

األخ���ب���ار  ) ال���ن���دوة  دار   ( واج���ت���اح 

ت����ّب����ت ي��������داه وس��������دَّ ف������اه ال����ق����ار

ل����م ي���ح���م���ِه ت���ح���ت ال�����ح�����راب ِف�����رار

األستاُر  فْلرتفِع 

مولد كوكب جديد حيري العلماء

وول سرتيت تفتح منخفضة قبيل قرار 
ترامب بشأن إيران

وول سرتيت تفتح منخفضة قبيل قرار ترامب بشأن إيران

مصر تربم اتفاق تنقيب عن النفط 
مع إيين وثروة

ارتفاع مجاعى لكافة مؤشرات البورصة 

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

البعثة األثرية جلامعة القاهرة تعلن عن كشف 
جديد يف سقارة

تكملة العدد الماضي

البقية في العدد القادم

نظرية  هو  اإلجتماعي  العقد  تعريف:    
فيها  يكون  التي  الحالة  تصف  إجتماعية 
للجماعات البشرية سلطة عليا أوقيادة أوحاكم 

أوأي شكل من أشكال ممارسة 
السياسة أو السلطة.

 نظرة تاريخية: تردد مصطلح 
العقد اإلجتاعي على امتداد 
تاريخ أدبيات الفكر اإلنساني 
منذ القدم وفي عدة مجاالت 
مختلفة، إبتداء من ظهوره 
في فلسفات سقراط وأفالطون 

)400 ق.م.(. 
دراسة  تتم  لم  الحقيقة،  في 
بشكل  وبلورته  المصطلح 
يد  على  إال  علمية  نظرية 
بعض علماء اإلجتماع أمثال 
توماس هوبز )1588-1679 
1632- ( لوك  وچون  م( 
چاك   - وچان  م(   1704
م(.   1712-1788( روسو 
إنعكاساته  بعد  فيما  ظهرت 
ألحداث  محركا  بوصفه 

سياسية غيرت مجرى التاريخ مثل الثورة 
الفرنسية )1789 م(.
أوال: توماس هوبس

“هوبس”  اإلنكليزي  الفيلسوف  إنطلق   
المجتمعات من  نشوء  لدراسة  في محاولة 
ضرورة إخضاعها للسلطة متسائال ماهي 

مبررات هذا الخضوع؟
ماقبل  في مرحلة  نفسه  بوضع  قام هوبس 
 Etat Naturel المجتمع )الحالة األصليه
State of Nature( اإلفتراضية ثم قارن 
بينها وبين الحالة )المجتمعية(، ليستنتج بعدها 
األسباب التي دعت لنشوء تلك المجتمعات 

والمكاسب التي تحققت منها.
ماقبل  في مرحة  اإلنسان  أن  وجد هوبس 
المجتمع )الحالة األصلية( يتركز إهتمامه 
في “المصلحة الذاتيه”، ومع وجود مصادر 
األفراد على  تجبر  محدودة وغياب سلطة 
هذه  مثل  في  الحياة  أن  استنتج  التعاون، 
جدا  وقاسية  التحمل  البيئة ستكون صعبة 
ألن كل فرد يخشى عل حياته من اآلخر. 
ورغباته  حاجاته  تلبية  أنه اليستطيع  كما 
لمدة زمنية طويلة. استنتج، بناء على ذلك 
أن مرحلة )ماقبل المجتمع( الهمجية، تحوي 
أسوأ ظروف يمكن أن يعيشها إنسان والتي 
تجبره وبقوة ضرورة تكوين تجمعات بشرية 

وقوانين وضعية تحكمها.
الطريق  أن  هوبس  رأى  ذلك،  على  بناء 
اليتم  الصعبه  الظروف  تلك  من  للخروج 
)قوانين  تحت  العيش  إتفاق على  عبر  إال 
لفرض هذه  )آلية  مشتركه( واإلتفاق على 
القوانين( عن طريق سلطة حاكمه، ويرى 
هوبس ضرورة وجود “سلطة مطلقة” وإن 

ظهرت لديها إنحرافات بسبب )غلبة العاطفه 
على المنطق(، معلال رأيه بأن )السلطة هي 
الشيء الوحيد الذي يقف بيننا وبين العودة 

للهمجيه(.
 ثانيا: چون لوك:

 استخدم لوك نفس المنهجية 
السابقة لهوبس، االانه اختلف 
معه في كون )الحالة االصلية( 
مع انعدام القوانين فيها فانها 
تحتوي على اسس اخالقيه، 
وبالتالي فهي )ممكنة التحمل(، 
ولها امثله واقعيه، وليست 
“افتراضيه” كما هو الحال 

عند هوبس.
كما اختلف لوك مع هوبس 
في معارضته لمبدأ “السلطه 
الفرد  أن  ورأى  المطلقه” 
“السلطه  مقاومة  حق  له 
الغاشمه”، إنطالقا من مبدأ 

الدفاع عن النفس.
 ثالثا: چان-چاك روسو:

روسو  جاك  جان  خالف 
سابقيه )هوبس ولوك( في افتراضهما كون 
)الحالة األصلية State of Nature( هي 
حالة مليئة بالمشاكل والظروف السيئة, بل 
على العكس توقع روسو أن الناس كانوا في 
تلك الحالة يعيشون حالة اكتفاء ذاتي وسالم 

في ظّل مبادئ أخالقية.
يرى روسو أّن التجّمع أتى نتيجة لعوامل 
اقتصادية مثل االختراعات وتطور عوامل 
قيماً  أنشأ  مّما  العمل،  وتقسيم  اإلنتاج 
“جماهيرية” جديدة ناتجة عن المقارنة مثل 
)الخجل والحسد والفخر..( وأهّم هذه القيم 
في رأي روسو هي )الملكية الخاصة(، حيث 
يعتبر إيجاد هذه الفكرة منحنى تاريخياً مهماً 

في مسيرة البشرية.
الخاصة(،  )الملكية  ظهور  سبّب  ويعود 
أخرى  قيم  ظهور  إلى  روسو،  حسب 
مثل )الجشع, المنافسة, عدم المساواة...( 
حالتها  من  البشرية  أخرج  الذي  الشيء 

األصلية”الطاهرة”.
وكنتيجة للملكية الخاصة انقسم الناس إلى 
أصحاب أمالك وإلى عّمال لديهم، مما أوجد 
نظام )الطبقات االجتماعية(، أدرك أصحاب 
األمالك أّن من مصلحتهم إنشاء “حكومة” 
يمتلكونها  ال  الذين  من  ملكياتهم  لتحمي 
ولكنهم يعتقدون أنهم قادرون على االستيالء 
الحكومة  تأسيس  تّم  ثّم  بالقّوة، ومن  عليها 
من خالل “عقد” ينّص على توفير المساواة 
الرغم  استثناء، على  بال  للجميع  والحماية 
من أن الغرض الحقيقي من إنشاء مثل هذه 
والتي  “الالمساواة”  تكريس  الحكومة هو 
نتجت عن الملكية الخاصة، الشيء الذي يراه 
روسو السبب في معاناة المجتمعات الحديثة.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

*********

في  العاملة  األثرية  البعثة  كشفت    
اآلثار جامعة  لكلية  والتابعة  منطقة سقارة 
في  الجيش  قادة  كبير  مقبرة  القاهرة، عن 
التاسعة  الثاني )األسرة  الملك رمسيس  عهد 
يدعي  كان  والذي  الحديثة(  الدولة  عشر – 

"إيورخي".
وقالت الدكتورة عال العجيزي رئيس البعثة، 
الحجم، وقد  المقبرة كبيرة  لها "إن  بيان  في 
احتفظت بالعديد من النقوش الهامة التي تنم 
عن علو مكانه هذا الرجل، حيث نقش علي 
الخيالة  من  يصور جيش  منظر  جدرانها 
إلي  حملة عسكرية  في  متجهين  والمشاة 
خارج حدود مصر الشرقية من خالل حدود 

مدينة محصنة".
بعض  أسماء  تضمنت  المقبرة  نقوش  أن  وأضافت 
ابنه وأحفاده، ويتضح  أسرة "إيورخي"، وهم  أفراد 
ألقابا عسكرية مهمة،  أيضا يحملون  أنهم  من خاللها 
مما يدل علي أنهم جميعا ينتمون إلي عائلة من الطبقة 

العسكرية في الدولة الحديثة.
وأضافت العجيزي أن البعثة توصلت أيضا إلي العثور 
علي عدد ضخم من الكتل الحجرية المنقوشة، والتي 
قد تم انتزاعها من جدران المقبرة يرجح أنها من خالل 

التاسع عشر، أو  القرن  التي كانت تتم في  محاوالت السرقة 
من خالل التأثير بالعوامل الجوية، وهو األمر الذي كان سببا 
لوجود عدد كبير من بقايا آثار هذه المقابر في المتاحف حول 

العالم.
بدأ حياته  قد  المقبرة  "إيورخي" صاحب  أن  إلى  وأشارت 
الملك رمسيس  الملك سيتي األول، والد  العسكرية في عهد 
الملك  عهد  في  العسكرية  المناصب  أعلى  وتقلد  الثاني، 
الملك  أمالك  المشرف علي  منها منصب  الثاني،  رمسيس 
رمسيس الثاني في معبده المعروف باسم "الرامسيوم" بطيبة 

الغربية.

الفلك  دولى من علماء  فريق  اكتشف    
المزدوجة "  النجوم  أثناء متابعتهم لحركة 
CS Cha، كوكبا صغيرا"  تسمى  والتى 

فى طور النمو.
فريق  فأن  عربية،  نيوز  لسكاى  ووفقا 
الجديد عن طريق  للكشف  العلماء توصل 
الصغير  الكوكب  أن  الصدفة، موضحين 
من  سنة ضوئية   600 مسافة  على  يقع 

الحرباء )شاميليون(  األرض، في كوكبة 
الكرة  من  الجنوبي  النصف  في  الواقعة 

األرضية.
وتعتبر نشأة وتكون الكواكب أمرا ال يزال 
المتوقع  ومن  للعلماء،  بالنسبة  غامضا 
ومعلومات عن  تفاصيل جديدة  تنشر  أن 
الكشف فى وقت الحق فى مجلة علم الفلك 

والفيزياء الفلكية.

على  ستريت  وول  بورصة  فتحت    
أسهم  داء  أ ب ثرة  أ مت طفيف  تراجع 
التكنولوجيا وقطاع السلع االستهالكية غير 
لقرار  المستثمرين  األساسية، وسط ترقب 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب بخصوص 

االتفاق النووي اإليراني 
الصناعي  جونز  داو  المؤشر  وتراجع 
إلى  بالمئة   0.07 أو  نقطة   15.97
المؤشر  وانخفض   ، نقطة   24341.35
ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.37 نقطة 
 ، نقطة   2670.26 إلى  بالمئة   0.09 أو 
وهبط المؤشر ناسداك المجمع 9.87 نقطة 
 7255.34 إلى  ليصل  بالمئة   0.14 أو 

ستريت”  “وول  وقالت صحيفة  نقطة. 
األمريكية إن الوضع االقتصادي ينهار في 
أن مئات االحتجاجات  إلى  إيران، مشيرة 
العمالية في إيران المتواصلة إن دلّت على 
المعضالت  عمق  على  تدل  فإنما  شيء 

االقتصادية في إيران.
وتابعت: “عشرات اإلضرابات تنفذ داخل 
المدن اإليرانية، والعمال ال يحتّجون على 
فقط، وإنما يحتجون على  العمل  أصحاب 
قادة  على  ويضغطون  اإليراني،  النظام 
بعد عامين  يفوا بوعودهم  لم  الذين  النظام 
جراء  االقتصادية  العقوبات  إلغاء  من 

االتفاق النووي”.
اللحوم والخبز  وأوضحت: “زادت أسعار 
فاقمت من مشكالت  والتي   10% بنسبة 
إلى  البطالة وصلت  أن  كما  المستهلكين، 
والريال  المهمشة،  المناطق  في   50%
الدوالر  مقابل  بشدة  هبط  اإليراني 

السلع  أسعار  في  زاد  مما  األمريكي، 
ويناير  ديسمبر  وفي شهري  المستوردة، 
لمدة  اآلالف  مئات  تظاهر  الماضيين، 
احتجاجاً على تردي األوضاع  أسبوعين؛ 

االقتصادية في إيران”.

 Aviointerior" وضعت شركة  
لتخفيض  جديدا  حال  اإليطالية،   "
تكلفة الطيران، عبر تصميم اقتصادي 
أنه  أكدت  حيث  الطيران،  لمقاعد 
ستصبح  التصميم  هذا  بواسطة 
الرحالت أرخص بكثير من السابق.. 
بالطائرة..  السفر  على  وستحفز 
يستسيغه  لن  ربما  الذي  الجزء  لكن 
المسافرون هو "الوقوف طوال فترة 
الرحلة، وهو ما يجعل األمر صعب 
لألسر  بالنسبة  الشيء  التنفيذ بعض 
لألطفال واألشخاص ذوي  المرافقة 
في  وأيضا  الخاصة،  االحتياجات 
الرحالت الطويلة والمتعبة.. وهذا ما 
التصميم هو عديم  بأن  البعض  فسره 
المنفعة بالنسبة لشريحة عريضة من 

المجتمع.. 
  "Aviointeriors" ممثل من شركة الوقت، صرح  نفس  في   
وآمن،  رائع  بتصميم  يتميز  المقعد  أن   ،INSIDER لمجلة  
ما  فقط، وهذا  للوقوف  بالجلوس، ألنه مصمم  لك  لن يسمح  لكنه 
"يضمن زيادة عدد المقاعد في الطائرة ألنه يوفر المساحة الكافية 

لوضعها".. 
 هذه الفكرة تبدو جريئة بعض الشيء ألنها تكسر القواعد المعروفة 
الخصوص  بهذا  المسافر،  الحفاظ على راحة  الطيران، وهي  في 
أثبتت شركة Aviointeriors أن المقاعد المصممة رغم وضعها 
فهي تحافظ على راحة الراكب، وأمانه كذلك.. في نفس الوقت لن 
لما ذكرته  العادية.. ووفقا  بالرحالت  مقارنة  كثيرا  الرحلة  تكلفه 
للمقعد سيمكن شركات  المدمج  التصميم  فإن  المصنعة،  الشركة 

الطيران من نقل ٪20 من المسافرين عبر الرحالت العادية..  

البترول المصري يوم األربعاء إن مصر وافقت على اتفاق   قال وزير 
تنقيب مع إيني اإليطالية وشركة ثروة للبترول المصرية للبحث عن النفط 

والغاز في البحر المتوسط قبالة ساحل شمال سيناء.
لمدة  105 ماليين دوالر على مرحتين  إيني وثروة  تنفق  االتفاق  بموجب 
سنوات بما يشمل حفر بئر في المرحلة األولى وأخرى في الثانية حسبما أبلغ 

الوزير طارق المال الصحفيين.

  استهلت البورصة المصرية، تعامالت جلسة يوم األربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، 
وارتفع مؤشر “إيجى إكس ″30 بنسبة 
%0.31، وصعد مؤشر ” إكس 50″ 
“إيجى  وقفز مؤشر   ،0.33% بنسبة 
ارتفع  %0.64. كما  بنسبة   ”20 إكس 
المتوسطة والصغيرة  مؤشر الشركات 
 ،0.41% بنسبة   ”70 إكس  “إيجى 
 ”100 إكس  “إيجى  مؤشر  وكذلك 

األوسع نطاًقا بنسبة 0.15%.
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الصغرى األخت 

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

العالم  القمامة والنفايات في  تشكل    
أجمع أزمة ال حلول مجدية لها ومن عام 
تتفاقم األزمة وتقوم الحكومات  آلخر 
ماليين   لتصريف  مختلفة   بمشاريع 
األطنان  سواء  في  فرزها وتصنيفها 
إلى بالد  للتصدير  وتحضير مشتقاتها  
مثل الصين  والهند حيث يعاد تصنيعها 
لتصدر مجددا سلعا مختلفة إلى بالد 
مصادرها ؛ ولحرق ما ال يستفاد منه في 

أفران  لتوليد الكهرباء أو لحاجات
أخرى.

الصين أكبر مستهلك للنفايات في العالم
يتجمع يوميا في أكثر مدن العالم الكبيرة 
آالف العمال حول جبال القمامة والنفايات 

لجمع ما يباع من بالستيك وورق 
إلى وسطاء وشركات  لتباع  ومعادن   

متخصصة في التصدير. 
تعتبر الصين  أكبر مستهلك  للنفايات  في 
العالم ؛  وإستوردت الصين عام  ٢٠١٦  
والورق  البالستيك   نفايات  نصف  
العالم لتصنيفها وفرزها   والمعادن في 
كمواد خام  تحتاجها  في معاملها إلعادة  
الهند  في  تأتي  تصنيعها  وتصديرها.  
النفايات  الثانية في إستهالك  الدرجة  
في صناعاتها التي تتطور بسرعة نتيجة 

رخص اليد العاملة فيها .
شحنت الواليات المتحدة التي تعتبر أكبر 
العالم – ١٦ - ستة  للقمامة في  منتج 
عشر مليون طن نفايات إلى الصين  عام  
٢٠١٦ ودفعت لقاء تصريف هذه الكمية 
الهائلة إلى الصين ٢ ر٥  بليون  مليون 

دوالر  . 
اإلقتصادية  الحماية  قرارات  نتيجة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب   إلدارة 
والرسوم  الجمركية  التي  فرضت على 
البضائع الصينية أعلنت الصين وضع 
رسوم  جمركية على  البضائع األميركية 
الوقت منعت الصين إستيراد  وفي ذات 
النفايات من الواليات المتحدة ؛ وأخذت  
النفايات   تخفض  كميات  إستيرادها  
تنفيذا  إلرتباطها  في  الدول  باقي  من  

معاهدات  الحفاظ على البيئة  ألن عملية 
النفايات  لتصبح  جاهزة   فرز وصهر 
للتصنيع تنتج الكثير من الغازات السامة  

الضارة لصحة السكان  وللبيئة . 
تقدر كميات القمامة والنفايات في العالم 
بليون طن - ؛ وتنتج  مدينة   سنويا - 
نيويورك  يوميا ٣٦٠٠ طنا؛ أما فائض 
الغذاء من الخبز فقط  في هولندا  ٠٠٠ 
٤٠٠  أربعماية ألف رغيف خبز يوميا 
تنتهي في القمامة والنفايات .  في فرنسا 
الغذاء  فائض  تسليم   البلديات  أمرت 
بأنواعه  إلى الجمعيات  الخيرية  إلطعام 

المحتاجين.  
العالم  النفايات سنويا في  تزداد كميات 
التجارة واإلستيراد  مع تطور شروط 
التجارية  األسواق  في   . والتصدير  
البيع كل قطعة لها غالفها  ؛   ومتاجر 
وأحيانا يكون حجم الغالف أكبر من حجم 
القطعة ؛  ونشاهد في مواسم األعياد 
تنتهي  التغليف  نفايات  كميات هائلة من 
العالمية  القمامة.  تقدر اإلحصائيات  في 
النفايات والقمامة عام  أن نقل كميات 
٢٠٢٥ يحتاج إلى موكب شاحنات طوله 
٣١٠٠ ميل ما يعادل ٥٠٠٠ خمسة 

آالف كيلومتر يوميا !!! 
تنتج  النفايات بشكل عام  غازات سامة 
البشر  للبيئة  ومضرة لصحة  ومسيئة  
ألنها  تنًمي  أمراضا  مختلفة  كالمالريا  
الصفراء وأمراض أخرى؛  والحمى 
النفايات  لذلك أصبحت معالجة مشاكل 
الملحة  الضروريات  من  العالم  في 
البيئة وللدول  الحفاظ على  لمنظمات 
المرتبطة بمعاهدات الحفاظ على البيئة.  
المستقرة   الغنية  الصناعية  الدول  في  
تعالج النفايات بشكل علمي للحفاظ على 
الكثير من  في  أما  البشر  البيئة وصحة 
والقمامة  النفايات  َتلقى  البالد األخرى 
ُجُزرا في  ما يشكل  البحار وهذا  في 
السفن  المحيطات خطيرة على سير 
والبيئة وصحة األسماك والحيوانات 

البحرية .

   الواليات املتحدة أكرب 
منتج للنفايات والقمامة 

والصني أكرب مستورد 
لتلك النفايات 

- 
يوسف زمكحل   همسـات

ود أن تكون حاسماً  - تعَّ

- أصنع لروحك الجمال 

- الرائع يكون رائعاً من البداية للنهاية 

- الصبر الجميل صبر بال شكوى 

- المؤلم أن تمتلك قلباً طيباً وذاكرة ال تنسى 

- أبجدية الحب هي لمعة العين وأحمرار الخدود 

- ُيطرد الظالم بالنور 

- قد تكون البدائل أحياناً أجمل من األساسيات 

- مثلما تفنى السعادة هكذا تفنى الهموم 

- من كلماتي : ياللي بعتي قلبي ياللي خنتي الهوى .. كان بإيديِك 
.. في عينيا عايشة صورتك  الدوا  بإيديِك  .. كان  تصوني حبي 
ومعاها مالمح ضحكتك .. وصوتك في سمعي لسة بيفكرني يا 
حبيبتي بكلمتك .. بإنك خالص نويتي ورضيتي تعيشي في دنيتي 

.. وقلبك العطشان من حبي داق وأرتوى .

  منذ قدومنا إلى كندا، قبل ما يزيد 
عبارة  أقرأ  رحت  القرن،  ربع  عن 
“لحٌم حالٌل” على واجهات المحالت 
التجارية التي تبيع المواد الغذائية من 
كذلك  واإلسالمية،  العربية  الجاليات 
هذه  اللحوم.  منتجات  عبوات  على 
العبارة لم أَرَها في لبنان أو في غيره 
أن  لي  التي سبق  العربية  البلدان  من 
أُِعر األمر كثيًرا  لم  البدء  زرتها. في 
من االهتمام فكندا دولة تضمن الحرية 
لمواطنيها سواء في طرق معيشتهم أم 

في معتقداتهم وآرائهم.
ثم تطور مفهوم هذا “الحالل” ليشمل 
األلبان ومشتقاتها، فكم من مرة سمعنا 
)هذه  األوسط”،  “الشرق  إذاعة  من 
اإلذاعة التي أعادت وصلنا مع الوطن 
األم(، إعالنًا تجاريًا يفيد أن أحد المحالت 
التجارية الكبرى يبيع “اللبن الحالل”. 
ثم إن أحد األصدقاء سألني مرة قائال: 
هل هناك حًقا تمٌر حالٌل وتمٌر حرام؟ 
ل نظرتي في األمر  كل هذا جعلني أبّدِ
من أنه من قبيل الحرية إلى أنه ينطلق 
الدين اإلسالمي،  لتعاليم  استغالٍل  من 
ولعواطف المسلمين في سبيل مصالح 

مادية ِصرف.
فيا إخواني: إن سكان كندا في غالبيتهم 
المسيحي.  الدين  يتبعون  العظمى 
والمسيحيون واليهود، هم أهل الكتاب 
الذين قالت فيهم اآلية الكريمة: }اْلَيْوَم 
أُوتُوْا  الَِّذيَن  َوَطَعاُم  يَِّباُت  الطَّ لَُكُم  أُِحلَّ 
لَُّهْم{  ِحلُّ  َوَطَعاُمُكْم  لَُّكْم  ِحلٌّ  اْلِكَتاَب 
أحّل  تعالى  كان هللا  فإذا   .)٥ )المائدة 
للمسلمين أن يأكلوا من طعام المسيحيين 
واليهود، فلماذا نحرمه نحن؟ وهذا ما 
قد نهى عنه، سبحانه، إذ قال: }َيا أَيَُّها 
ُموْا َطيَِّباِت َما أََحلَّ  الَِّذيَن آَمنُوْا اَل تَُحّرِ

للّاُ لَُكْم{ )المائدة: ٨٧(.
 كما أنه، تعالى، وصفه باالفتراء عليه 
ن  ا أَنَزَل للّاُ لَُكم ّمِ إذ قال: }ُقْل أََرأَْيتُم مَّ
ْنُه َحَراًما َوَحاَلاًل ُقْل آلّلُ  ْزٍق َفَجَعْلتُم ّمِ ّرِ
أَِذَن لَُكْم أَْم َعلَى للّاِ َتْفَتُروَن{ )يونس: 
٥٩(.   كما قال فيه أيًضا: }َواَل َتُقولُوْا 
َحاَلٌل  َهـَذا  اْلَكِذَب  أَْلِسَنتُُكُم  َتِصُف  لَِما 
اْلَكِذَب  للّاِ  َعلَى  لَِّتْفَتُروْا  َحَراٌم  َوَهـَذا 
اَل  اْلَكِذَب  للّاِ  َعلَى  َيْفَتُروَن  الَِّذيَن  إِنَّ 

يُْفلُِحوَن{ )النحل: ١١٦(
ثم يا إخواني، وخاصة الذين يدعون 

فكر  الذبح، هل  بعدم شرعية طريقة 
أحدكم في التعرف عليها في المسالخ 
الكندية قبل أن يتهمها بأنها ال تتوافق 
أخبرني  لقد  اإلسالمي؟  الشرع  مع 
صديٌق، أعرف جيًدا أنه مسلٌم مؤمٌن 
الدين  تعالم  على  واسٍع  اطالع  وذو 
على  وقد مضى  الحنيف،  اإلسالمي 
قدومه إلى كندا نحو عقٍد من الزمن، 
قال: “عند قدومي إلى كندا كان راسًخا 
في ذهني أنهم، في المسالخ الكندية، 
يقتلون الحيوان بالضرب على رأسه 
للشرع.  مخالف  وهذا  يذبحونه،  ثم 
تبين  بالتقصي،  قمت  بعدما  ولكن 
يعطون  فهم  االعتقاد.  هذا  خطأ  لي 
يشعر  ال  كي  مخدرة  حقنة  الحيوان 
دماؤه، كما  فتسيل  يذبحونه  ثم  باأللم 
تتطلبه الشريعة اإلسالمية، كما أن هذه 
الجرعة من المخدر فيها من الرحمة 
سمٌو إنسانٌي فائق األهمية، ما جعلني 
لم أعْد أتمسك في أن أشتري فقط ذاك 
اللحم الذي يصفونه “بالحالل”، فكل 
عليه  هللا  اسم  أذكر  أن  هو  علّي  ما 

فيطمئن بذلك قلبي”.
ْيَس  }لَ اآليتين:  هاتين  مًعا  ولنقرأ 
الَِحاِت  الصَّ َوَعِملُوْا  آَمنُوْا  الَِّذيَن  َعلَى 
آَمنُوْا  اتََّقوْا وَّ َما  إَِذا  ِفيَما َطِعُموْا  ُجَناٌح 
آَمنُوْا ثُمَّ  الَِحاِت ثُمَّ اتََّقوْا وَّ َوَعِملُوْا الصَّ
اْلُمْحِسِنيَن  يُِحبُّ  َوللّاُ  أَْحَسنُوْا  وَّ اتََّقوْا 

)المائدة 93(.
اْسُم للّاِ  ُذِكَر  ا  ِممَّ َتْأُكلُوْا  أاَلَّ  لَُكْم  }َوَما 
َم َعلَْيُكْم إاِلَّ  ا َحرَّ َل لَُكم مَّ َعلَْيِه َوَقْد َفصَّ
َما اْضُطِرْرتُْم إِلَْيِه َوإِنَّ َكِثيًرا لَّيُِضلُّوَن 
أَْعلَُم  ُهَو  َربََّك  إِنَّ  ِعْلٍم  ِبَغْيِر  ِبأَْهَواِئِهم 

ِباْلُمْعَتِديَن )األنعام 119(.
َتْغلُوْا ِفي  فيا إخواني أرجوكم أن }اَل 
أَْهَواء  ِبُعوْا  َتتَّ َواَل  اْلَحّقِ  َغْيَر  ِديِنُكْم 
َقْوٍم َقْد َضلُّوْا ِمن َقْبُل َوأََضلُّوْا َكِثيًرا{ 

)المائدة ٧٧(.
ولنكّف جميًعا عن تحميل، سواء هذا 
الدين الحنيف أم غيرنا من المسلمين، 
الجاهلين  أو  المستغلين  أولئك  وزر 
لتعاليمه السمحة، واذكروا دوًما قوله 
تعالى: }يُِريُد للّاُ بُِكُم الْيُْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم 
اْلُعْسَر{ )البقرة 185(. و }َوَما َجَعَل 
يِن ِمْن َحَرٍج{ )الحج 78(. َعلَْيُكْم ِفي الّدِ
ولنجعل اآلخرين يقرأون تعاليم الدين 

في أخالقنا وسلوكنا وتعاملنا. 

بدعُة الطعاِم 
»احلالل«

أسامه كامل أبو شقرا

إسكندر منزله  باسل   / العقيد    غادر 
في اإلسكندرية بعد أن قبل زوجته ميرنا 
األعمال  نفسها في  أال ترهق  وأوصاها 
فقد   ، جنينها  علي  حفاظا”   ، المنزليه 
كانت حامال” في شهرها الرابع .. وّدعها 
وهي تلوح له من النافذة وهو يهم بركوب 
اليونان  في  ..سيغيب إلسبوع  السيارة 
في مهمه ضمن وفد من القوات البحرية 
بحرية  لمناورات  للتحضير  المصرية 

مصرية - يونانية مشتركة. 
لقد زار بالدا” كثيرة في العالم في مهمات 
عمل أو للسياحة ، ولكن هذه هي المرة 
األولي التي يسافر فيها لليونان .. عندما 
وصل ضمن الوفد المصري إلي أثينا تجول 
في اليوم األول هو وزمالئه أعضاء الوفد 
المصري في شوارعها وميادينها وزاروا 
األكروبوليس  ومعبد  اليوناني  المتحف 
وميناء بيريه ، وإختلط بالناس هناك، شعر 
بألفة غريبه لهذه األماكن ووجوه المارة 
،وعند سماعه اللغة اليونانية التي تطرق 
أذنيه من هنا وهناك .. قال لنفسه، ربما 
التي  القبطية  واللغة  اليونانية  اللغة  إلن 
يصلي بها في كنيسته بمصر لهما قواسم 
مشتركة في الحروف والهجاء، ولكن اللغة 
القبطية التي يعرفها تقتصر علي الشعائر 
والصلوات وليست لغة حياتية معاصرة !! 
عاد للفندق وشاهد قناة تلفزيونية محلية ، 
وذهل عندما إكتشف انه يفهم بعض العبارات 
فيما يدور من أحاديث باللغة اليونانيه !! 
.. شعر بصداع مفاجئ فألقي بنفسه علي 
الفراش وإستغرق في نوم متقطع تتخلله 
الغريبه وهالوس سمعيه  بعض األحالم 

ألشخاص يتكلمون باليونانية !!
 إستيقظ في الصباح الباكر وما زال الصداع 
يالزمه ..تحامل علي نفسه وارتدي مالبسه 
ولحق بزمالئه لحضور اليوم األول من 
المباحثات مع الوفد اليوناني .. كانت اللغة 
اإلنجليزية هي المعتمدة في األحاديث لكن 
في فترات اإلستراحة والغذاء كان بعض 
األعضاء اليونانيون يتكلمون بلغتهم في 
المائدة المجاورة بصوت عالي ، عاوده 
الصداع وشحب لونه وشعر بأن ما حوله 
خياال” رماديا” وليس حقيقة ، وبعد لحظات 
وقع علي األرض وبدأ يرتجف وتتشنج 
عضالته ودخل في غيبوبة وكان يتنفس 
تحدقان  عيناه وهما  واتسعت  بحشرجة 

في الفراغ. 
هرع الجميع اليه وحلوا رباط عنقه وخلعوا 
بموظف  أحدهم  وإتصل   ، سترته  عنه 
اإلستقبال ليستدعي سيارة اإلسعاف لنقله 

إلي المستشفي .. لكن ، مرت دقائق قليلة 
والحظوا شيئا غريبا يحدث أمامهم .. بدأت 
أطرافه تسترخي وتنغلق عيناه وتتحرك 
شفتاه لتخرج منها كلمات وجمل واضحة 

بلغة يونانية سليمة !!! 
اإلسعافات  له  أجريت  المستشفي  في 
الضرورية إلفاقته من النوبة التي عاني 
منها ، ثم حول لحجرة الطبيب المختص 
لعمل الفحوصات الالزمة . نظر الطبيب 

إلي األوراق الخاصة بباسل وقال له:
أهال   ، /باسل  يا سيد  أنت من مصر   -
وقد  بوليزوتس(  )ديمتري  إسمي   ، بك 
أمضيت عدة سنين في مصر، وكانت لي 
عيادة للطب النفسي بها ، وأحتفظ لنفسي 
بذكريات عزيزة عن أهلها .. لقد وصف 
شهود العيان بدقة النوبة التي أصابتك .. 
نوبة  نوبة صرع ولكنها  أعتبرها  أنا ال 

تشنجية عادية ، 
لها عواملها التي سنفحصها . أما ما علمت 
من أوراقك أنك تفوهت ببعض العبارات 
باليونانية السليمة ، وأنت ال تعرفها، فهذا 
الظاهرة  إن هذه   .. باإلنتباه  الجدير  هو 
) زينوجلوسيا  النفسي  الطب  تسمي في 
( وتظهر غالبا” عند التعرض إلصابات 
شديدة في الرأس، أو التعافي من الغيبوبة، 
أو أثناء جلسات التنويم المغناطيسي. وقد 
تم تسجيل أول حالة موثقة عام 1862؛ 
قام بها )جالتيزين( وأجري جلسة تنويم 
إال  تعرف  لم  ألمانية  مغناطيسي المرأة 
تغيرت  التنويم  بدأ  ففي حال  األم،  لغتها 
فجأة لغة الحديث لتتكلم بالفرنسية بطالقة 
تامة. وفّسر )جالتيزين( ذلك بأن هذه المرأة 
عادت ذهنياً إلى )حياة سابقة( عاشتها في 

فرنسا. !! 
- ولكن ما هو تفسير ما قاله أعضاء الوفد 
اليوناني الذين سمعوا ما قلته خالل النوبة 
، وأنا أنادي شخصا” يدعي )أنسيموس( 
وأطلب منه مرافقتي في جولة تفقدية علي 

ظهر الخيل !! 
- هذا أيضا” شيئ جدير بالفحص .. هل 
توافق علي إجراء جلسة للتنويم المغناطيسي 

لسبر العقل الباطن وما يخبئه ؟ 
- بالتأكيد ،فالبد أن اتخلص من هذه الحالة 

وتنتهي معاناتي. 
تناول هذه   ، الجلسة  بدء  قبل   ، - حسنا 
الكبسولة ، وهي أحدث ما توصلت إليه 
شركه مشهورة لألدوية في سويسرا ، وتؤثر 
بذاكرة  بالمخ مختصة  في خاليا منطقة 
العقل الباطن ، وهذه الكبسولة تعمل علي 
زيادة إفراز هرمون األندورفين الموجود 

طبيعيا في مخ اإلنسان وغدته النخامية ، 
بسهولة  اإلنتقال  الهرمون علي  ويعمل 
للعقل الالواعي الذي يحتوي علي ذاكرة 
أكبر بعشرات المرات من العقل الواعي 
. ويستمر مفعول هذه الكبسولة لمدة ساعة 
الحديث  نتبادل  واحدة فقط ، ويمكننا ان 
وتصف ما تراه ، وسيتم تسجيل الحديث 

لدراسته..فلنبدأ اآلن!!
باسل وهو  تكلم   ، الجلسة  مستهل  في   

مغمض العينين وقال:
- أري ضابطا” بمالبس الجيش الروماني 
، يشبهني إلي درجة كبيرة ، راكبا” علي 
صهوة جواده األبيض .. وكان يسير بجانبه 
ضابط زميل يركب حصانا” بني اللون .. 

قال الضابط الذي يشبهني : 
في  لديارنا  نعود  متي   !! أنسيموس   -
أثينا ؟ لقد سئمت ، وبدأ ضميري بؤنبني 
من المذابح التي نرتكبها كل يوم لهؤالء 
المصريين العزل لرفضهم السجود أللهتنا 
إلي درجة   ، المسيحي  بدينهم  وتمسكهم 

ترحيبهم بالموت وال يجحدوا دينهم !! 
أتعجب من  فانا   ، باسيليدس  يا  - حقا” 
إنكار  بين  الذين يخيروا  البسطاء  هؤالء 
ربهم وبين قطع رقابهم ، فكانوا يفضلون 
الموت والثبوت في اإليمان حتي النفس 

األخير .. 
- عندي أوامر بالذهاب غدا” إلي ساحة 
اإلعدام ، حيث يٌحتجز عشرات األهالي 
تخيل   .. أللهتنا  السجود  الذين رفضوا 
إني أمرت جنودي بإرغامهم علي السير 
بأقدامهم العارية فوق طريق وضعنا فيه 
أشواك ومسامير وأحجار مدببة ، لعلهم 
يتراجعوا وينكروا دينهم ، ولكنهم لم يبالوا 
بالعذاب والموت.. إنتهت الجلسة ، وقال 

له الطبيب ديمتري :
بلغة  الجلسة  في  تتكلم  انك  واضح   -  

يونانيه قديمة .. 
- ولكن هل هذا ما يسمي بتناسخ األرواح ؟ 
يعتقدوا  ..فالذين  أجزم  ان  أستطيع  - ال 
بتناسخ األرواح يزعمون بأّن الروح التي 
تفارق الجسد تنتقل من جسد إلى جسد في 
والدات ال نهاية لها. أما األديان التوحيدية 
الثالثة بشكل عام ، عدا بعض الطوائف، 
ال تُعلم بهذا المبدأ ، وتنص ،أنه بمجرد 
ينتقل  انتهاء حياة اإلنسان على األرض 
مباشرة إلى إحدى موضعين : العذاب أو 

الراحة، يقضي فيها أبديته .
- وما هو رأي العلم ؟ 

- ال توجد في العلم نظرية مؤكدة في هذا 
الجينات  إنتقال  يؤكد  ولكنه  الموضوع، 

الوراثية ماديا عبر أجيال ال محدودة ومنذ 
نشاة اإلنسان، ويمكن أن يكون لذلك صلة 
بذاكرة العقل الباطن ، ولكن توجد قصص 
كثيرة موثقة من أطباء نفسيين يعجز العلم 
ويقف حائرا” في تفسيرها ، أذكر منها 
أنه  فقد زعم صبي هندي   ، حالة مذهلة 
يتذكر حياة رجل اسمه )ماها رام( الذي 
قتل بطلقات نارية من على مسافة قريبة، 
ولدى هذا الصبي مصفوفة من الوحمات في 
مركز صدره تشبه التعرض لمدفع رشاش، 
في الواقع جرى التحقق من هذه القصة، 
وبالفعل كان هناك رجل اسمه )ماها رام( 
كان قد قتل برشات من الطلقات أصابت 
صدره، وأشار تقرير الطب الشرعي أن 
أماكن جراح الصدر تتطابق مباشرة مع 
أماكن الوحمات على صدر الصبي، والتي 
ولد بها،وهو نفس يوم مقتل ماهارام!! .

الكبسولة وبدأت  تناول  التالي  اليوم  في 
جلسة التنويم المغناطيسي الثانية،قال: 

- وصل باسيليدس لساحة اإلعدام وشاهد 
بأمر  وقد إصطفوا  المصريين  األهالي 
الجنود، الحظ باسيليدس فتاة مصرية كانت 
واقفة في الطابور ، قمحية البشرة نحيفة 
القوام ، وجهها جميل وشعرها أسود ينسدل 
الطراز  ثوبا علي  كتفيها وترتدي  علي 
الفرعوني، أمر بإستدعائها للمثول أمامه 

وسألها: - ما إسمك ؟ وما عمرك ؟ 
- مريم .. وعمري تسعة عشر عاما .

 - وأين والديك ؟ 
منذ  رأسهما  وقطع   ، عليهما  قبض   -

عشرة أيام..
- أمن المقبول أن تضحي فتاة بنفسها، وفي 
مقتبل حياتها ، من أجل إله غير مرئي؟ 

- إنه إله حي يعيش بداخلنا .. لقد صلب 
ومات من أجل غفران خطايانا وقام من 
الموت وصعد للسماء ، فكيف ننكره ونعبد 

أصناما حجرية ؟!!
أمر باسيليدس بإطالق سراحها وإعادتها 
لمنزلها ، وبعد عدة أيام أمر بإستدعائها 
وصرح لها إنه إقتنع بكالمها وسيرافقها 
وامام   ، بالمسيحية  إيمانه  ليعلن  للكاهن 
الكاهن طلب الزواج من مريم ، وعاشا 
معا في قرية مجاورة ليبتعدا عن األنظار ، 
وعندما أصبحت مريم حامال” في شهرها 
الرابع ، علم القائد الروماني من جواسيسه، 
وهو رئيس باسيليدس ، إنه أصبح مسيحيا 
وتزوج من فتاة مصرية ،وقد كان يعتقد 
فأمر   ، المصريون  إخطتفه  أو  فٌقد  إنه 

بإستدعائهما علي الفور .. 
مقيدين  الجنود  وإقتادهما  قٌبض عليهما 

بالحبال ليمثال أمام القائد الذي طلب من 
مريم أن تجحد المسيحية وتسجد لألوثان 

فردت مريم :
- لن أترك المسيح الذي فدانا وصلب من 
أجلنا جميعا ، ألعبد وثنا من صنع البشر .. 
كانت تعرف ماذا سيحدث من جراء كالمها 
، فصرخت ودموعها تسيل علي خديها : 
- ها أنا أقدم نفسي وطفلي الذي في أحشائي 
ذبيحة لربي وإلهي .. إشتعل سخط القائد 
من جسارتها ، وأمر الجنود بشنقها علي 
شجرة في الجوار .. ثم إلتفت إلي باسيليدس 

وقال متهكما” :
- أنظر ايها الضابط ، هل دافع عنها ربها 
الذي تتدعي بأنه يحميها ؟ إنها فقط بارعة 
في إغوائك وإبعادك عن خدمة اإلمبراطورية 
.. عد إلي رشدك وأعبد آلهتنا ، وسأعفو 

عنك ، ولن أبخل عليك بترقية رتبتك . 
- أيها القائد ، لن أكون أقل شجاعة من 
زوجتي التي لم تهاب الموت، ولن أتخلي 
عن إيماني ، إفعل بي ما تشاء ، ولتعلم 
أيها القائد إن دمائنا لن تذهب سدي ، إلن 
ديننا ينادي بالمحبة ، حتي إلعدائنا الذين 
يبغوا أذيتنا، وال ينتشر باإلجبار أو بحد 
السيف كما تفعلون ، وعما قريب ستؤمن 
اإلمبراطورية الرومانية كلها بالمسيحية 

، بل ستنتشر في كل بقاع المعمورة .
بتركيع  وأمر  غضبا”  القائد  إستشاط 
اإلعدام وهوي  باسيليدس علي صخرة 

بسيفه علي عنقه..
أفاق باسل وهو يصرخ أمام الطبيب قائال :

- لقد رأيت باسيليدس وهو يموت !! ..قال 
له ديمتري: 

- لن تعاني يا سيد/باسل من النوبات أو 
فقد وصلتك   ،!! أخري  مرة  الكوابيس 
البعيد توضح مدي  الماضي  رسالة من 

عظمة إجدادك وعمق إيمانهم. 
قضي العقيد/ باسل بضعة أيام للنقاهه، ثم 
أبلغ زوجته بموعد عودته لمصر فإستقبلته 
في المطار، إحتضنها وقبلها وهو يقول :
- لقد إشتقت لك كثيرا” ، كيف حال إبننا 

الحبيب ؟ 
- بخير والحمد هلل ، لقد إشتاق لك أيضا” ، 
هل تصدق إنه إرتكض في بطني مبتهجا” 
تخرج من صالة  وأنت  عندما شاهدتك 

الوصول ؟!! 
- وهل تصدقين أيضا” إني وجدت تفسيرا” 
 ، رقبتي  بها خلف  ولدت  التي  للوحمة 
وهي خط أحمر قاني ، كما لو كانت أثرا” 

لسيف بتار !! 

في هدوء الليل في حجرة المستشفى تجلس ساكنة، 
تنظر بتمعن ألمها، أمها ضئيلة الحجم شديدة المراس 
المرض،  اآلن شديدة  و  المراس  كانت شديدة  أو 
قناع ࢠالستيكي شفاف  األم مغلقتان، هناك  عينا 
على أنفها و فمها كي يساعدها على التنفس، عدة 
و  لتغذيتها  ذراعها  في عروق  منغرسة  خراطيم 
تزويد جسدها المتهالك باألدوية التي يحتاج لها. 
ألنها حاولت من قبل نزع هذه الخراطيم فقد قـُـِيَدت 
ذراعيها للفراش بأحزمة جلدية. تسأل نفسها "أهذا 
النشاط و مثال  التي كانت شعلة من  المرأة  حال 
أبنائها  بتربية  قامت  التي  األم  اإلرادة.  قوة  على 
األم  منظر  المبكرة".  زوجها  وفاة  بعد  بمفردها 
يدعو لألسى، لكنه أسى تعودت األسرة عليه فهذه 
حالتها منذ عدة أسابيع، هل هناك أمل في تحسن 
حالتها و شفائها؟ األطباء يردون ردود مبهمة عن 
التعامل مع اآلالم و األعراض لكن الشفاء في يد 
نعلن صراحة عن  أن  بدال من  أمر عجيب،  هللا، 

عجزنا نفوض األمر هلل بطريقة إيمانية هزلية.
مّرة  أول  هذه  هي،  حالتها  إلى  تفكيرها  َتَحَول 
تقضي الليلة مع أمها في المستشفى، اختيها اعتادا 

أن يتناوبا السهر مع األم، بينما أخوها الذي يعمل 
في أحد بالد الخليج يتكفل بنفقات العالج، األختان 
لذلك  في رعايتها، إضطرا  األم  ترك  في  ترددتا 
فقط نتيجة ظروفهما و انشغالهما. عادي أن يترددا 
لها أي مسئولية، فهي  يوكال  أن  أو حتى يرفضا 
بالنسبة لهما األخت الصغرى قليلة الحيلة عديمة 
الخبرة رقيقة المشاعر لدرجة الضعف، ماذا أيضا 
يطلقان عليها من صفات من وراء ظهرها؟ خائبة 
ساذجة، تصغرهما بحوالي عشرة أعوام فهي في 
العقد الخامس، لكن هل هي فعال كما يصفاها؟ ال 
تدري، تعلم أنها مثالية بعض الشيء، حالمة أحيانا، 
أحيانا  نعم  من حولها،  حنانها على جميع  يفيض 
تحاول تجنب المواقف الصعبة، لكنها زوجة و أم 
ناجحة أو هكذا تحب أن تعتبر نفسها، زوجها يفضل 
كان  بنفسه،  األسرة  تطلبها  التي  بالمهام  يقوم  أن 
هو من يذهب لمدارس األوالد إذا كان هناك حاجة 
لمقابلة و لي األمر، و هو من يتعامل مع المصالح 
الحكومية عندما تكون هناك حاجة، تـَُفِضل هي ذلك 
تجنبا للتعب و المعاناة. حتى إذا كان رأي أختيها 
فيها صوابا هي في سالم مع نفسها بهذا الشأن، ال 

تستنكره و ال تجعله يؤثر عليها سلبيا، و إن كانت 
من وقت آلخر تسأل نفسها: هل يمكنني أن أكون 
تأثيرا في  أكثر  أكون  أن  لمن حولي؟  فائدة  أكثر 

حياتهم و بالتالي في حياتي؟
تنظر في هدوء الليل مرة أخرى إلى أمها، يصدر 
من األم أنين، مستيقظة هي، تلتقي نظراتهما، يرتفع 
واسعتان  عيناها  الرجاء،  يشبه  ما  إلى  األم  أنين 
تقترب  نظراتها؟  تقول  ماذا  المعتاد،  من  أكثر 
الفراش،  إلى  المقيدة  األم  يد  بيدها  تمسك  منها، 
اليد باردة و نحيفة و شبه ميتة، تحاول أن تهرب 
من نظرات األم، لكن النظرات تطاردها، نظرات 
برقة و  أمها  تقبل جبين  متألمة حائرة مستجدية، 
تخرج من الغرفة هاربة من الموقف و من نظرات 
األم. ماذا كان أختاها ستفعالن لو كانا في موقفها 
يخففا  األم كي  مع  التحدث  أكانا سيحاوالن  هذا؟ 
من أالمها المعنوية؟ أم كانا سيستدعيان الممرضة 
للتأكد أن كل شيء على مايرام؟ ال تدري، تسير في 
الممرات لبعض الوقت، ثم تعود للغرفة، األم نائمة 
و مالمح المعاناة على وجهها، أما هي فأفكارها 
و مشاعرها و صعوبة الموقف تطاردها، تحملق 

مثل الُمَنَوَمة في أمها متأملة متألمة و تقترب ببطأ 
و حرص و تردد من فراشها.

تقترب من  الغرفة،  الممرضة  الفجر تدخل  قرب 
على  الحياة،  فارقت  المريضة  أن  تدرك  الفراش 
المقعد المجاور للفراش اإلبنة نائمة، ضامة ركبتيها 
إلى صدرها في وضع الجنين، تحتضن وسادة و 

تتنفس في هدوء.
في المساء األسرة و األقارب و األصدقاء متجمعون 
للعزاء، آيات قرآنية تقرأ، هناك شعور عام و إن 
كان غير معلن بالراحة، راحة ألن األم ارتاحت من 
آالمها و أراحت األسرة من معاناتهم في رعايتها. 
حزنا  و  تأثرا  الحضور  أكثر  الصغرى  األخت 
أختاها  تقترب  القرآن.  مع  متناغما  نشيجها  يرتفع 
المتفهمتان لمشاعرها و لحالتها منها، يربتان على 
كتفها محاوالن مواساتها، تضع هي جبينها على كفها 
كي تسند رأسها، تسمع إحدى األختين تقول لألخرى:

ـ مسكينة، لم يكن من المناسب تركها مع الوالدة ليلة 
أمس، فنحن نعلم مدى رقة مشاعرها و رهافة حسها.
تستطع  لم  دموعها  و رغم  لسذاجتهما،  تعذرهما 

منع نفسها من االبتسام.

) خيال علمي (  الومحــة ...   

وزير سوري يكشف مستجدات حول اآلثار 
السورية املسروقة

 أكد وزير الثقافة السوري، محمد األحمد، مواصلة تنفيذ 
الخطة التي تخدم العملية الثقافية والتنموية واالجتماعية 
المادي  الثقافي  التراث  وصون  الهوية  على  والحفاظ 
العولمة  تحديات  مواجهة  في  عنه  والدفاع  والمعنوي 
وتعزيز المبادئ اإلنسانية وثقافة المحبة وقيم الشهادة.

الشعب  مجلس  أعضاء  أمام  األحمد  الوزير  وأعلن 
منها مشروع  الوزارة  السوري، عن عدد من مشاريع 
فن  لوحات  من  سوريا  تمتلكه  ما  لعرض  الفن  متحف 

تشكيلي ومنحوتات.
وأشار الوزير السوري إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى 
إحداث  مشروع  إلى  الفتا  تنفيذه،  إلتمام  سنوات  أربع 
يترافق مع مشروع  الذي  السينمائية  للفنون  معهد عال 
"السينماتيك" لعرض أرشيف المؤسسة العامة للسينما. 

بحسب ما ذكرته وكالة األنباء السورية "سانا" .
"المشروع  تنفيذها  يجري  التي  المشاريع  من  وأضاف: 
الوطني للطفل" إضافة لترميم ما تم تخريبه من آثار وال 
سيما في حلب وتدمر وذلك بالتعاون مع "مؤسسة اآلغا 

خان للثقافة" و"األمانة السورية للتنمية".
وكشف وزير الثقافة أن الوزارة ستقيم في األشهر القادمة 
مؤتمر الفن التشكيلي األول والمعرض األول لكنوز التراث 
األثري وهي عبارة عن مجموعة من القطع األثرية التي 
استعادها الجيش العربي السوري بالتعاون مع عدد من 

الشركاء.

وفي مداخالتهم دعا أعضاء مجلس الشعب السوري إلى 
بدال من  الثقافة  لوزارة  تابعة  الثقافية  المراكز  تكون  أن 
وزارة اإلدارة المحلية والبيئة ورصد االعتمادات الالزمة 
لترميم المراكز الثقافية وإعادة تأهيل ما تم تدميره منها 
في  للمشاركين  المكافآت  قيمة  ورفع  بالكتب  وتزويدها 
الندوات الثقافية وتزويد المراكز الثقافية بأجهزة عرض 

متطورة.
واقترح عدد من األعضاء وضع البرامج الالزمة إلغناء 
فكر الطفل وإنتاج أفالم وثائقية وسينمائية تؤرخ ما حدث 
الثقافية  النخب  وإشراك  سوريا  في  إرهابية  أعمال  من 
بالمحافظات في األنشطة الثقافية المركزية وتأمين مخبر 
في متحف تدمر إلعادة ترميم اللقى األثرية بخبرات وطنية.

مؤكدين ضرورة اتخاذ كل االجراءات القانونية الستعادة 
تهريبها  تم  والتي  اإلرهابيين  قبل  من  المسروقة  اآلثار 

وبيعها خارج سوريا.
وفي رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس، لفت 
اآلثار  بعض  استعادت  سوريا  أن  إلى  األحمد  الوزير 
الجهات  مع  التنسيق  حاليا  يجري  أنه  مبينا  المسروقة، 
المعنية مثل اإلنتربول الدولي التخاذ االجراءات الالزمة 

وإعادة جميع اللقى األثرية.
كما كشف الوزير األحمد أن الوزارة أنتجت العديد من 
األفالم الوثائقية فيما يخص األزمة في سوريا منها فيلم 

عن تاريخ الجيش العربي السوري وبطوالته.
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الوجه  المنفرة في  البثور  -تلك  الشباب  ترتبط مشكلة حب   
لكن  المراهقة،  فترة  في  الهرمونية  التغيرات  بمشاكل  خاصة-  
ماال تعلمه هو ان نصف البالغين تقريبا يعانون من حب الشباب، 

حتى بعد تجاوز مرحلة المراهقة.
تزعج هذه المشكلة الجلدية الكثيرين، ورغم انها شائعة إال انها قد 
تسبب إحراجا للبعض قد يؤدي إلى مشاكل اجتماعية  كاالنطواء 

وعدم الرغبة في مواجهة اآلخر ونقص الثقة بالنفس.
لذا إليك 5 حلول للتعامل مع هذه الظاهرة “المزعجة”.

ال تتعامل مع البثور بنفسك
الظاهرة على سطح  الحبيبات  السعي إلفراغ  إلى  البعض  يعمد 
الجلد او العبث بها بواسطة االظافر أو شيء حاد كاإلبر بطريقة 
الجلد، وهو   إدمانا على حفر  الوقت  ان تصبح مع  يمكن  يدوية 

امر مرفوض تماما.
او  تكون متقرحة  فقد  الشباب  العبث برؤوس حب  احذر من 
الجلد، مما يعرف بحب  التهابات عميقة تحت  تحتوي على 
الكيسي. يجب مراجعة طبيب مختص في االمراض  الشباب 
الجلدية و اتباع دواء خاص بكل حالة كي ال تخلف البثور ندوبا 

دائمة على البشرة.
ال لإلكثار من استخدام مستحضرات التجميل

الكثير من  استخدام  فإن   ، الشباب  إذا كنت عرضة لظهور حب 
مستحضرات التجميل سوف يّسد المسام ويجعل األمور أسوأ.

مائي وخال من  أساس  المتكونة من  المنتجات  استخدام  حاول 
الزيوت كي ال  ال تنسد المسام الجلدية وتسبب الرؤوس السوداء.
إذا كان لديك حب الشباب في الوجه، تجنب غسل وجهك  أكثر 
البشرة  الجلد، ويحفّز خاليا  اليوم حتى ال  يجف  في  من مرتين 

إلنتاج المزيد من الزيوت لتعويض النقص.
بعض حبوب منع الحمل قد تسبب حب الشباب

يعتبر تقلب الهرمونات السبب الشائع  وراء ظهور حب الشباب، 
الرجال  للبثور من  اكثر عرضة  البالغات  النساء  ما يجعل 
واستعمال حبوب منع الحمل قد يؤثر على االفرازات الهرمونية 

و يمكن ان يسبب تفاقم المشكلة.
الوقت الختيار  الشباب، ربما حان  تعانين من حب  إذا كنت  لذا 

وسائل اخرى لمنع الحمل.
االفراط في تناول السّكريات يفاقم مشكلة حب الشباب

رغم ان الدراسات الحديثة لم تثبت بصورة قاطعة عالقة ظهور 
حب الشباب ببعض االطعمة كالمكسرات والوجبات المطهوة في 
زيوت مهدرجة وعالية الحرارة، إال أن ابحاثا اخرى اظهرت ان 
االفراط في تناول السكريات -الذي من شانه رفع نسبة االنسولين 

في الدم- يزيد من ظهور حب الشباب الهرموني.
لذا ينصح بتناول األطعمة ذات نسبة السكر المنخفضة كالحبوب 

الكاملة بدل النشويات والسكريات سريعة االمتصاص.
االهتمام بتنظيف فرش الماكياج

الماكياج  الجلدية بضرورة غسل فرش  األمراض  ينصح خبراء 
مرة أسبوعيا باستخدام شامبو خفيف. فيمكنك وضع جميع الفرش 
الشامبو  القليل من  الخاصة بك في وعاء صغير مع إضافة 

وإضافة الماء الدافئ، ثم قومي بتركها طوال الليل.
البكتيريا،  تتراكم  بالماكياج،  الخاصة  الفرش  تنظيف  عند عدم 
مما يساعد على نموها على البشرة، وهو ما يؤدي لظهور حب 

الشباب.
لذلك احرصي دوًما على تنظيف الفرش الخاصة بك مع تجفيفها 

جيدا للتخلص من أي بكتيريا أو فطريات عالقة بها.

 تعرف بذور الحلبة بفوائدها 
الصحية الكثيرة والتي ال غنى 
عنها أبداً. لكن هل كنت تعلمين 
الحلبة هي بروتين طبيعي  أن 
للشعر يمكن ان يعالج كافة 

مشاكله؟ 
قناع الحلبة للشعر الخفيف

2 ملعقة بذور الحلبة
ملعقة زيت جوز الهند

 طريقة التطبيق:
قومي بطحن بذورالحلبة في 
التوابل حتى تصبح  مطحنة 

ناعمة.
اخلطي مسحوق بذور الحلبة مع الزيت ومن ثم قومي 
بتحريك المكونات جيدا ويمكنك إستبدال زيت الجوز 

بزيت الزيتون أو األورغان.
لتطبيقه بعناية واتركيه ليجف لمدة  استخدمي يديك 

10 دقائق وبعدها اشطفيه واعسلي الشعر بالشامبو.
 ماسك الحلبة والزبادي للشعر

6 ملعقة من اللبن
1 ملعقة زيت الزيتون
الماء لخلط المكونات

 طريقة التطبيق:
اخلطي مسحوق بذور الحلبة واللبن والزيت.

المزيج  المزيج على الشعر واسمحي لهذا  طبقي 
بالجلوس على شعرك لعدة ساعات ليتغلغل في شعرك 

بصورة جيدة.
المزيج مرة في  واعيدي تطبيق  الشعر جيداً  اغسلي 

األسبوع.
 قناع الحلبة والليمون
حفنة من بذور الحلبة

ماء
ملعقة كبيرة من عصير الليمون

طريقة التطبيق:
انقعي بذور الحلبة في المياه ليلة وضحاها.

البذور حتى  التوابل لطحن  بإستخدم طاحونة  قومي 
تصبح ناعمة.

أضيفي قطرات الليمون عليها حتى تتكون عجينة.
قومي بوضعه على شعرك لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالماء الدافئ والشامبو كالمعتاد .

 توصلت دراسة أمريكية حديثة إلى أن األشخاص الذين يبذلون 
أقل عرضة لإلصابة  قد يكونون  الغذائي  لتحسين نظامهم  جهودًا 
الكبد   أكبادهم وانخفاض خطر اإلصابة بأمراض  بدهون  في 
مقارنة باألفراد الذين يلتزمون بعادات تناول الطعام غير الصحي

الدهني غير  الكبد  الباحثون على ما يعرف باسم مرض  وركز 
الكحولي )NAFDL(، والذي يرتبط عادة بالسمنة وبعض 
العادات الغذائية. وقاموا بفحص البيانات من االستبيانات الغذائية 
لـ 1521 شخًصا مسجلين في دراسة  الكبد  الدهون في  وفحص 
التي طال أمدها، وقام المشاركون بإجراء  للقلب  فرامنغهام 
إلى أربع  االستبيانات والمسح مرتين على األقل ما بين ثالث 

سنوات.
الجودة في  الذين قاموا بتحسين درجات  المشاركون  واستهلك 
التي  الكاملة،  الفاكهة والخضراوات والحبوب  المزيد من  الحمية 

تحتوي على كميات كبيرة من الماء واأللياف.
ووجدت الدراسة، أن األشخاص الذين لديهم زيادة فوق المتوسط   
الكاملة  في االلتزام بحمية متوسطية صحية غنية بالحبوب 
واألسماك والبروتين الهزيل والخضار وزيت الزيتون بنسبة ٪26 
على األقل لتطور الكبد الدهني أكثر من األفراد الذين يعانون من 

زيادة متوسطة في االلتزام.
ويربط الباحثون في أمراض الجهاز الهضمي بالزيادة في معدل 
باتباع نظام غذائي آخر مالئم  المتوسط   في االلتزام  الزيادة في 
للكبد، أو ما يسمى بمؤشر األكل الصحي البديل، بنسبة 21٪ على 

األقل من احتماالت نمو الكبد الدهني.
ليفي ، مدير دراسة  الدراسة دانييل  الباحثين في  وقال كبير 
فرامنغهام للقلب. وباحث في المعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا 
تثبت أن زيادة جودة  إليها  التي توصلنا  النتائج  ، ميريالند: “إن 
النظام الغذائي ترتبط بتراكم أقل للدهون في الكبد وتقلل من خطر 
لديهم  الذين  الجديد وخاصة لدى األفراد  الدهني  بالكبد  اإلصابة 

.”NAFLD مخاطر وراثية عالية لـ

 فيما تلجأ اليوم السيدات الى البوتوكس لشد بشرة الوجه ومنعها من الترهل، وهو ما قد يعرض البشرة الى 
مضاعفات غير متوقعة، نقدم لك سيدتي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على الحصول على بشرة 

مشدودة خالية من التجاعيد والبثور المزعجة..
وصفة الخميرة وعصير الليمون

تحتاج هذه الوصفة لنصف ملعقة من الخميرة الفورية ونصف ليمونة طازجة.
أما طريقة تحضير الماسك واالستعمال، فيكفي أن تقومي بخلط المكونات، ثم ضعيها لمدة 15 دقيقة بالبراد.

وبعد ذلك اطبقي الخليط على وجهك مع تجنب منطقة العينين واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد.
ماسك الموز وزيت الزيتون والعسل الطبيعي

تحتاج هذه الوصفة الى موزة ناضجة مهروسة وملعقة من زيت الزيتون وملعقة من عسل النحل.
قومي بخلط المقادير جيداً، ومن ثم فرك الوجه والرقبة بالخليط على شكل حركات دائرية، اتركيه لمدة 25 

دقيقة قبل أن تغسليه بالماء البارد.
ماسك عصير الجزر وزيت جوز الهند وقشر البرتقال

نحتاج لهذا الماسك ملعقة صغيرة من من زيت الزيتون مع ملعقتان من عصير الجزر الطازج، ونضيف لهما 
ملعقة من قشر البرتقال وملعقة كبيرة من الزبادي.

امزجي المقادير جيداً، ومن ثم قومي بتدليك الوجه والرقبة بالخليط لمدة 5 دقائق قبل أن تغسليه بلماء الفاتر.
ماسك الرمان والعسل وبياض البيض

تحتاجين لهذه الوصفة سيدتي نصف كأس من حبوب الرمان وملعقة من العسل وبياض بيضة واحدة.
قومي بخفق بياض البيضة حتى تحصلي على رغوة ثم أضيفي العسل وحبوب الرمان المهروسة وامزجيهم 
جيداً حتى تحصلي على سائل لزج متماسك، ومن ثم ادهني وجهك ورقبتك بالخليط واتركيه لمدة 45 دقيقة قبل 

أن تغسليه بالماء البارد.

 يبدو األمر بديهيا عند الحديث عن أهمية الرضاعة 
بالنسبة إلى الطفل، فالرضاعة الطبيعية  الطبيعية، وفوائدها 
بالتأكيد هي األفضل، وفوائدها ال تحصى وال تعد ليس 

بالنسبة إلى الطفل فقط بل إلى األم أيضا.
فال خيار أفضل من حليب األم للطفل فهو غذاء مثالي 
يقلدها في أي حليب  يتمكن أي مختبر أن  لم  يملك صفات 

اصطناعي.
الهضم، وجاهز في كل األوقات مجاناً، وتركيبه  فهو سهل 
الميكروبات، ويحمي الطفل  ال مثيل له، وهو خال من 
من المغص واإلسهاالت ومن اإلصابة بأمراض كثيرة، 
كالسكري والبدانة والربو، ويعطي الطفل مناعة في وقت هو 
في أمس الحاجة إليها لمواجهة األمراض المعدية، خصوصاً 

التهابات األذن الوسطى واألمعاء والجهاز التنفسي.
حليب األم يعزز ذكاء الطفل

وتنصح منظمة الصحة العالمية بأن يبقى حليب األم هو 
مصدر الغذاء الرئيسي للطفل حتى يصل إلى سن نصف سنة، 
إلى الغذاء الصلب(  كما توصي باإلستمرار الحقاً )إضافةً 

بالرضاعة الطبيعية حتى سن السنة.
البدء بارضاع الطفل منذ الساعات االولى  ويجب على األم 
بعد الوالدة. بحيث تعزز الرضاعة العالقة بين األم والطفل، 
كذلك تمنح الطفل المواد الغذائية التي يحتاجها لتقويته وحمايته.
الطفل أكثر ذكاء، فكلما رضع  الطبيعية تجعل  الرضاعة 
من ثدي أمه لفترة أطول زاد ذكاؤه، أو بشكل أصح زادت 
الذكاء، وقبل فترة طويلة  احتماالت نجاحه في اختبارات 
تأثيراً  الطبيعية  الدراسات والتجارب أن للرضاعة  أكدت 

إيجابياً على مستوى الذكاء عند الطفل مستقبالً.
النرويج والدانمارك دراسة على نحو  باحثون من  وأجرى 
ثالثمائة وخمسين طفال تتراوح أعمارهم بين ثالثة عشر 
التي حصلوا خاللها  الفترة  شهرا وخمس سنوات لمعرفة 
الذكاء والقدرة  على رضاعة طبيعية وعالقتها بمستويات 

على التحصيل
الذين حصلوا على رضاعة  الدراسة أن األطفال  وأظهرت 
لمدة تقل عن ثالثة اشهر كانوا عرضة النخفاض  طبيعية 
الذين  المتوسط عن األطفال  أدنى من  إلى  الذكاء  مستوى 

حصلوا على رضاعة طبيعية لمدة ستة اشهر أو اكثر.
فوائد الرضاعة لألم

الطفل فقط فاألم  الطبيعيّة على  ال تقتصر فوائد الرضاعة 
الفوائد أيضاً، ومنها، زيادة  تحصل على مجموعة من 
هرمون األوكسيتوسن الذي يسهم في تسريع تقلصات الرحم، 
الوالدة وتقليل مستويات  الشفاء بعد  مّما يسهم في تسريع 

التوتر.
اللواتي  أّن األمهات  إلى  الدراسات  العديد من  حيث أشارت 

يرضعن أطفالهن ال يعانين من االكتئاب بعد الوالدة، 
أثناء الحمل، فإنتاج الحليب  المكتسب  وتخفيض الوزن 
الدهون،  بالتّالي يحفّز حرق  إلى سعرات حراريّة،  يحتاج 
إلى جانب تقليل احتمالية اإلصابة بسرطان المبيض والثدي، 
القلب  العظام، وأمراض  وتقليل احتماليّة اإلصابة بتخلخل 

والشرايين.
وعندما ترضع أم رضيعها فإنها تخفض بذلك على ما يبدو 
خطر إصابتها بمرض السكري فيما بعد، وذلك حسب نتائج 

دراسة أمريكية أجريت على مدى أكثر من 30 عاما.
وتبين من خالل الدراسة أن احتمال إصابة األمهات الالتي 
إلى 12 شهرا  أرضعن أوالدهن فترة تراوحت بين ستة 
بنساء  المائة مقارنة  بنسبة 47 في  انخفض  السكر  بمرض 

أطعمن أبناءهن بأغذية جاهزة. 
كما انخفضت نسبة اإلصابة بالسكر بواقع 25 في المائة بين 
نساء المجموعة التي أرضعت فترة تصل إلى ستة أشهر،ة 
الرضاعة  فترة طويلة أن  الطب يرجحون منذ  وكان علماء 

ليست جيدة للرضيع فقط بل لها مميزات صحية لألم أيضا.
الماضي أكدت انخفاض خطر  وكانت هناك إشارات في 
أبناءها بشكل  السكري عندما ترضع  إصابة األم بمرض 

طبيعي.
البيانات  غير أن هذه الدراسات كانت تستند في الغالب إلى 
الدراسة وليس إلى  النساء المشاركات في  التي تذكرها 

أبحاث طبية.
وقام فريق من الباحثين بتتبع الحالة الصحية لـ 1238 امرأة 
منذ كان أن كانت أعمارهن تتراوح بين 18 و 30 عاما 
وذلك في الثمانينات ثم أنجبن طفال واحدا على األقل، وذكر 
هؤالء النساء بيانات عن مدة الرضاعة وبيانات عن تفاصيل 

أخرى عن أسلوب حياتهن، ثم أخضع الباحثون هؤالء النساء 
التالية  الثالثين عاما  لفحص طبي كل خمس سنوات خالل 

لبدء الدراسة.
تأثيرات  الدراسة  نتائج  الباحثون خالل تحليل  كما أدرج 
التغذية والنشاط  أخرى على مرض السكري من بينها 
الرضاعة  بين فترة  الجسدي والطول “فوجدوا عالقة قوية 
بالسكر حتى عند مراعاة جميع  وانخفاض خطر اإلصابة 
للباحثين أيضا أن  العوامل المحتملة األخرى”، وتبين 
الرضاعة تترافق مع انخفاض خطر اإلصابة بالسكر 
بصرف النظر عما إذا كانت األم مصابة بسكر الحمل أم ال.

الحليب الصناعي ال يحتوي على الحديد
البديل )الصناعي( على جميع ما  يحتوي حليب األطفال 
الفلوريد  الفيتامينات والمعادن ما عدا  يحتاجه الطفل من 
تقل  الذين  الدم في األطفال  انتشار فقر  أكثر أسباب  ويعود 
أعمارهم عن سنتين إلى نقص الحديد )ألن عنصر الحديد ال 
يوجد في حليب األبقار(، ويمكن تقديم الحديد أيضا في الشهر 
الرابع من العمر بإضافة الحبوب الغنية بالحديد إلى الطعام.

ويحتاج األطفال إلى الفلوريد من ستة أشهر إلى ستة عشر 
إلى جانب أن خلود  لمنع تسوس األسنان،  العمر  عاما من 
الطفل للنوم ومعه رّضاعة الحليب أو العصير أو أي سائل 
محلى في فمه قد يسبب تسوسا شديدا في أسنانه التي ظهرت 

حديثا.
إلى بديل حليب  اليوم  وتتجه أغلب األمهات في عصرنا 
األم والتعويل على الرضاعة الصناعية، ألسباب متعددة 
أهمها عمل االمهات وعدم ايجاد الوقت الرضاع مواليدهن، 
البلدان على  التشجيع في عديد  بدأ  الفترة األخيرة  لكن في 

الرضاعة الطبيعية.

حب الشباب املزعج.. 
إليك 5 طرق للتعايش 

مع بثور الوجه

ماسك احللبة للشعر

حتسني النظام 
الغذائي يقلل خماطر 

اإلصابة بأمراض الكبد

ختلصي من البوتوكس ... اليِك وصفات طبيعية لشد الوجه

الرضاعة الطبيعية: صحة جيدة لألم ولطفلها

جمموعة ايلي صعب يف باريس خلريف وشتاء 2018

انه  بما  والشعر،  للجلد  فوائد عظيمة  له  الزبادي    
الطعام معروف  الفيتامينات. هذا  بالعديد من  غني 
للحصول على جلد صحي، وشعر قوي،  بفوائده 
فوائد  المقال  في هذا  اكتشفي  الشباب.  لحب  وكعالج 

الزبادي للوجه. 
فوائد الزبادي للبشرة

يعد كل من الزنك وحمض الالكتيك في لبن الزبادي، 
بمساج لطيف  القيام  الجلد.  لتعزيز صحة  اساسيان 
للوجه بالزبادي او بماسكات الزبادي المختلفة، يزيل 

خاليا الجلد الميتة، يفتح المسام، وينعم، يرطب. 
مرطب طبيعي 

الوجه  اللبن على  البشرة. طبقي  الزبادي  لبن  ينعش 
فاتر. فحمض  بماء  اشطفيه  ثم  دقائق  لـ 10  اتركيه 
الالكتيك مضاد أكسدة طبيعي، ويساعد على 

والتنعيم. الترطيب 
الزبادي،  باستخدام  منزلي  ايضاً صنع ماسك  يمكنك 
كانت بشرتك جافة  واذا  البرتقال،  العدس، وقشور 

أضيفي بعض العسل ليمنح ترطيبا اضافيا. 

التخلص من الجلد الميت
الوجه.  لفرك وتقشير  مثالية  الزبادي طريقة  لبن 
الزبادي وملعقة كبيرة  ضعي 2 ملعقة كبيرة من 
ادهنيه على وجهك بمساج لطيف  الشوفان،  من 

وبحركات دائرية. 
المطحون  اخلطي بعض االرز  السوداء  للرؤوس 
البشرة  ليشكلوا عجينة خشنة وافركي  والزبادي 

بحركات دائرية ثم اشطفيها بماء بارد. 
يقاوم حب الشباب

للوجه  أو صنع كمادات  الزبادي  تتناولي  أن  يمكنك 
لعالج حب الشباب، الن الطبيعة الحامضية للزبادي 

تدّمر البكتريا المسببة للحبوب داخل الجسم. 
بعد  الزبادي على وجهك، واشطفيه  قليال من  ضعي 
الجلد عميقا، ويمكنك صنع  لتنظف  بالماء  دقيقة   30
المطحون،  الكركم  الزبادي مع بعض  معجون من 
بعد 15  البارد  بالماء  به وتزيليه  ومسدي وجهك 

دقيقة.

فوائد الزبادي للوجه
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نادي احترام المشاهد:

حممد رياض يكشف سبب ظهوره بالشعر 
األبيض يف »رحيم«

يامسني عبد العزيز تشارك يف موسم عيد 
الفطر بفيلم »األبلة طمطم«

براءة شريين عبد الوهاب يف 
»تصرحيات البلهارسيا«

 نقد فيلم : قبل زحمة الصيف 
“عدم التكافؤ االجتماعي يولد االنفجار”

آخر أفالم المخرج الكبير 
“محمد خان”

قناة »cbc« أضحت مكاًنا حيوي قصص احلب الرومانسية يف املسلسالت

حسن الرداد وإميي مسري غامن بوزن 
زائد يف »عزمي وأشجان«

اقتباس املسلسالت الدرامية اخلاصة 
برمضان من قصص حقيقية

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

الحب والرومانسية  في رمضان  قناة »cbc«  مكانًا لقصص  العام   تعد هذا 
المقبل  خاصة أنها تضم العديد من المسلسالت التي تضم خالل أحداثها قصًصا 
رومانسية وحب بين أبطال العمل وذلك بالرغم من أن الخريطة الدرامية لها في 
رمضان 2018، احتوى على عدة مسلسالت منوعة، منها »عوالم خفية« للفنان 
الكبير عادل إمام، و«ليالي أوجيني، لظافر العابدين وأمينة خليل، واألكشن مثل 
مسلسل »رحيم« من بطولة ياسر جالل ونور، ومسلسل »طايع« من بطولة عمرو 
يوسف وصبا مبارك، والكوميدي مثل »الوصية« ألكرم حسني وأحمد أمين ولكن 
تسيطر الرومانسية على شاشاتها في رمضان وتأتي البداية مع النجم ياسر جالل 
والنجمة اللبنانية نور في مسلسل »رحيم« حيث تعد قصة الحب التي تربط بين 
الجامعة، تتحول لخطبة، قبل دخوله السجن، ولكنها  أيام  »رحيم« و«داليا« منذ 
الذي يعمل في نفس مجاله،  تنتهي ويكتشف بعد خروجه زواجها من »عماد« 

ويتحول الحب لحرب باردة، يكتشف أسبابها الجمهور في الحلقات المتقدمة 
من المسلسل.

تدور أحداث »رحيم« بشأن رجل أعمال يتاجر في األعمال غير المشروعة، 
يدخل السجن ويستولي رجاله على كل أمالكه، ويتسببون في تشريد أسرته 
ليبدأ رحلة االنتقام، وهو من بطولة الفنان ياسر جالل، والفنانة اللبنانية نور، 
وحسن حسني، الراقصة دينا، وطارق عبدالعزيز، ودنيا عبدالعزيز، وإيهاب 

فهمي، ومن تأليف محمد إسماعيل وإخراج محمد سالمة.
كما تعد قصة الحب األساسية على شاشة »cbc« تتمثل في مسلسل » ليالي 
أوجيني » والتي تنشأ بين النجم التونسي ظافر العابدين والنجمة المصرية 
التي تؤدي  التي تدور في فترة األربعينات، عن »كريمان«  أمينة خليل و 
دورها أمينة خليل، المتزوجة من أحد األثرياء، وتعيش معه حياة ال تطاق، 
فتترك  الشك في تصرفاتها،  دائم  بأعوام كثيرة، ما يجعله  إنه يكبرها  حيث 
قصره لتعيش في »بنسيون« تملكه الفنانة انتصار في بورفؤاد، وتقنعها بأن 
الذي يجسد  الدكتور »فريد«  الذي يملكه  تياترو »ليالي أوجيني«  تعمل في 
بينهما, ويشارك في بطولة  العابدين، وتبدأ قصة الحب  شخصيته ظافر 
المسلسل بجانب ظافر العابدين وأمينة خليل كال من انتصار، وإنجي المقدم 
وأسماء أبو اليزيد وخالد كمال ومريم الخشت ومراد مكرم وليلى عزالعرب، 

ومن إخراج هاني خليفة.
ورغم سيطرة الصراع على أحداث مسلسل » طايع« بطولة النجم عمرو يوسف 
الذي يخوضه  الكبير  والنجمة األردنية صبا مبارك ولكن وسط هذا الصراع 
السجن، وأحداث  التي قدمها عمرو يوسف بعد هروبه من  الشخصية  »طايع« 
المسلسل، التي تعكس ما يتعرض له من خداع يجعله يُفكر في االنتقام من كل من 
خدعوه، يقع في حب »مهجة« التي تؤدي دورها صبا مبارك، ويتزوجها سًرا قبل 
دخوله السجن، وبعد هروبه، تُقتل وهي حامل، ليسجن مرة أخرى، ويخرج بعدها 

لالنتقام من أقرب أصدقائه.
ويعد مسلسل »طايع« من بطولة عمرو يوسف ومحمد علي وصبا مبارك وسلوى 

محمد علي وهند عبدالحليم، تأليف محمد دياب وإخراج عمرو سالمة.

األبيض  بالشعر  أن ظهوره  الفنان محمد رياض  كشف 
تلقى  هو »نيولوك« جديد 
الجمهور،  تهنئة من  عليه 
تابعًا  به  أن ظهوره  موضًحا 
يقدمها في  التي  للشخصية 
»رحيم«، رافًضا اإلفصاح 
يتمتع  عن طبيعة دوره حتى 
إلى  المشاهدين، مشيًرا  به 
قدم  الماضية  الفترة  أنه خالل 
التي  مجموعة من األدوار 
حملت طابع الشر ولكن قدمه 
بأساليب مختلفة، مبينًا أن 
فقديًما  الشر تغيرت  أدوار 
على  يعتمد  الممثل  كان 
أما اآلن  الخارجي،  الشكل 
الخارجية  أدواته  يعتمد على 
والداخلية وخاصة االنفعاالت 

وإظهارها على المالمح.
من ناحية أخرى، قال رياض، 

يسعده،  فني شيء  إن وجوده في شهر رمضان في عمل 
متمنيًا  الروحي«،  بدوره في »األب  أنه فخور  موضًحا 
ينير  أنه  أخرى، خاصة  التاريخي مرة  المسلسل  يعود  أن 
للمشاهد طريقه للثقافة الصحيحة من تقديم أحداث تاريخية 

ونطق اللغة العربية بشكل سليم.
وبشأن تقديمه لبرامج، أكد رياض، أنه يحلم بتقديم برنامج 
مختلف عن الفن، مشيًرا إلى أن هناك مجموعة من الفنانيين 
الصاوي، أشرف  البرامج منهم حالد  تقديم  نجحوا في 
تعامله حتى  عبدالباقي وغادة عادل وغيرهم، وعن عدم 
نجم بحجم  قال »التعامل مع  إمام،  الفنان عادل  اآلن مع 
الفنان  لو  أن  متأكد  فنان ولكنه  أي  يسعد  إمام شئ  عادل 
عادل إمام وجد دوًرا يناسبه لن يتردد في تلبية رغبته في 

الوقوف أمامه«.

كشفت الفنانة زينة، أن مسلسلها الجديد »ممنوع االقتراب 
أو التصوير« هو عمل درامي تدور أحداثة في إطار اجتماعي 
تشويقي، يحتوي على جرعة من اإلثارة، مشيرة إلى أنها سعيدة 
للغاية بالتعاون مع المخرج زياد الوشاحي في أول تجاربه الدرامية 
بالدراما المصرية، من خالل مسلسلها المقرر عرضه خالل 

السباق الرمضاني المقبل بالقنوات الفضائية.
وأضافت أنها في البداية قبل مقابلة الوشاحي كانت تظن أن العمل 
معه سيكون مخاطرة كبيرة، خاصة أن المسلسل يعد التجربة 
الثانية لها في البطولة المطلقة، ولكنها بعدما قابلته ثم تعاملت معه 
في موقع التصوير تأكدت أنه مخرج متميز ومحترف ويمتلك 
أدواته بشكل غير طبيعي، مبدية استغربها بأنه رغم أنه يتمتع 

بكل المؤهالت التي تؤّهله الن يكون مخرج كبير ولكنه رغم 
ذلك كان مختفي عن الساحة اإلخراجية، موضحة أن شخصية 
»كامليا« التي تجّسدها خالل السياق الدرامي سيتكون بمثابة 
مفاجأة للجمهور، فهي فنانة مشهورة في الوسط الفني ونجوميتها 
تصل إلي نبيلة عبيد أو نادية الجندي في فترة الثمانينات، ولكنها 
تمر بحادث في حياتها وتعود عقب ذلك الحادث بطريقة »الفالش 

باك«. 
ويشارك في بطولة مسلسل »ممنوع االقتراب أو التصوير« 
بجانب زينة كل من نسرين أمين، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد 
شاهين، وأحمد العوضي، ومي القاضي، وأحمد فؤاد سليم، ومن 

تأليف محمد الصفتي، وإنتاج أمير شوقي.

الفنانة ياسمين  كشفت 
عبد العزيز عن مشاركتها 
الفطر  عيد  موسم  في 
السينمائي بفيلم »األبلة 
طمطم«، بطولة بيومي 
فؤاد وحمدي المرغني 
سريع  أبو  ومصطفى 
وهشام إسماعيل وأيمن 
منصور  وخالد  وتار 

وسامي مغاوري.
وقالت أن فيلم »األبلة 
طمطم« كوميدي، وأقوم 
ببدور ُمدّرسة موسيقى 
وهي جبانة وتخاف كثيرا 
من  للعديد  وتتعرض 

المواقف الكوميدية مع التالميذ، وبخصوص عدم مشاركتها في الموسم الدرامي الرمضاني أوضحت إنها لم يأتيها 
السيناريو الذي من خالله تستطيع أن تشارك به في السباق .

  قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، 
المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة 
بزينهم، يوم الثالثاء، بقبول استئناف 
المطربة شيرين عبد الوهاب على حكم 
حبسها 6 أشهر، وكفالة 5 آالف جنيه؛ 
بسبب تصريحاتها الساخرة من نهر النيل، 
وإذاعة أخبار كاذبة، وقضت ببراءتها 
مما نسب إليها، والمعروفة إعالميا بـ 

»تصريحات البلهارسيا«.
وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 
102 مكرر )أ( من قانون العقوبات 
والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 
1957، والتى عدلت بقانون رقم 34 لسنة 
70، والتى تنص على »يعاقب بالحبس 
وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخباًرا أو 
بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن 
ذلك تكدير األمن العام وإلحاق الضرر 
بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن«.

العام من  لهذا  اقتبست  دراما رمضان 
القصص الحقيقية الواقعية حتى يكون هناك 
المشاهد واألعمال  بين  التعايش  نوع من 

الدرامية ومن هذه األعمال :
للفنان مصطفى شعبان:  أيوب  مسلسل 
تدور األحداث عن  تستوحى قصة حقيقية 
شاب مكافح يبحث عن فرصة عمل مناسبة، 
بعد  لكن  بنك،  وبالفعل يصبح موظف في 
تتسبب  له،  تدبير مكيدة  يتم  العمل  فترة من 
السجن ظلًما، وهو ما يجعل  في دخوله 
بعد خروجه من  ليبدأ  تماًما،  يتغير  تفكيره 
فيها  التي يسعى  الجديدة  السجن في حياته 
تأليف  االنتقام ممن ظلموه.وهو من  إلى 
، وإخراج أحمد صالح  محمد سيد بشير 
وبطولة مصطفى شعبان ، وميريهان حسين 

، ومحمد لطفي .
أمير  للفنان  الثاني  الجزء  مسلسل كلبش 
كرارة : تبدأ أحداث الجزء الثاني من مسلسل 
بترقية »سليم األنصاري«  »كلبش«، 
لرتبة رائد، وبعد زواجه من حبيبته، 
الذي راح  الشهير،  الواحات  يقع حادث 
الشرطة في  كبير من ضباط  ضحيته عدد 
الماضي، وخالل األحداث يطارد  أكتوبر 
المتهم، والذي  المنتطرف  »األنصاري« 
الفنان هيثم أحمد زكي ومن  بدوره  يقوم 

العمل حدث حقيقي  فيناقش  هنا 
بشكل درامي.مسلسل »كلبش 2« 
فاخر،  أمير كرارة، هالة  بطولة 
فتحي عبدالوهاب، ريم مصطفى، 
محمد لطفي، أحمد صالح حسني، 
ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج 

بيتر ميمي.
للفنان محمد  الصعيد  نسر  مسلسل 
بشأن  األحداث  : وتدور  رمضان 
قصة حقيقية  لضابط شرطة من 
في مواجهة شرسة مع  يدخل  قنا، 
الذي يجسده سيد رجب،  )هتلر( 
يعمل  أعمال صعيدي  وهو رجل 
المشروعة،  التجارة غير  في 
يُحبس  لزين مكيدة  ويدبر هتلر 
اإليقاع  إثرها زين، ويحاول  على 
آخر  بغريمه، وعلى صعيد  بعدها 
القادمة  الفتاة  يتزوج زين من درة 
من القاهرة على غير رغبة أهلها، 

ولكن ينفصل عنها بعد فترة ويتزوج 
ابنة عمه في النهاية .

المسلسل بطولة محمد رمضان، 
سيد رجب، درة، عايدة رياض، 
تأليف محمد  وفاء عامر، ومن 
ياسر سامي،  عبدالمعطي، وإخراج 
العدل جروب. وتعقب  وإنتاج شركة 
الناقدة ماجدة موريس على ذلك 
الدرامي  المسلسل والعمل  قائلة » 
المأخوذ من قصة حقيقية يخلق حالة 
تلك  العمل ، وتكون  التعايش مع  من 
الدراما األكثر جذبًا  النوعية من 
التي تكون  الدراما  للمشاهد عن 
. واختيار  والحقيقة  الواقع  بعيدة عن 
 ، ًجدا  األعمال مناسب  قصص هذه 
المشاهد سيتشوق  إن  ومختلف حيث 
الواقع  لمشاهده أحداث حدثت في 
متجسده أمامه على الشاشة في شكل 
الواحات وما  أحداث  ، مثل  دراما 
بها وتجسيدها في مسلسل »  حدث 
اختيار  الثاني فهو  الجزء  كلبش« 

صائب للغاية .«

الرسمي لمسلسله  الرداد، عن األفيش  الفنان حسن  كشف 
الجديد »عزمي وأشجان«، والمقرر طرحه خالل شهر 

رمضان المقبل.
ونشر الرداد صورة األفيش عبر صفحتة الرسميه على موقع 
الصور«انستجرام«، حيث ظهر في األفيش بصحبة زوجته 
الثنائي سخرية متابعيهم  أثار  فيما  إيمي سمير غانم،  الفنانة 

بسبب إطاللة الوزن الزائد التي ظهروا بها في الصورة.
»عزمى وأشجان« بطولة الفنان الكبير سمير غانم، نسرين 
أمين، رجاء الجداوى، محمد ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، 
بيومى فؤاد، محمد سلطان، والمطرب الشعبى محمود الليثى، 
تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج إسالم  وصالح عبد هللا 

خيرى، وإنتاج أحمد السبكى. 

)الموضوع (: هالة سري )هنا شيحة( تعمل مترجمة . تسافر إلى القرية السياحية )بلو بيش( 
باإلسكندرية لألستجمام قبل زحمة الصيف . يقطن بجانبها د. يحي القاضي )ماجد الكدواني( 
مع زوجته د. ماجدة )النا مشتاق( يعجب يحي بهالة . تنتظر هالة حبيبها هشام الذي يأتي 

يقضي معها ليلة ثم يعود إلى عمله كممثل كما قالت له المنتجة . وتتوالى األحداث.
 « فكرة   :) والنقد  )التحليل 
محمد خان » سيناريو وحوار 

: »غادة شهبندر« . 
هو  هذا    ، القارئ  عزيزي 
آخر » أعمال المخرج الكبير 
» محمد خان » الذي قدم من 
 : مثل  أفالمه  أفضل  لنا  قبل 
على  موعد   ، شمس  ضربة 
 ، مهم  رجل  زوجة   ، العشاء 
يعد  ولم  ، خرج  السادات  أيام 
، أحالم هند وكاميليا ، .. ألخ 
قبل  أفالمه  آخر  اآلن  ..ويقدم 
وهو   2016 عام  في  وفاته 
كاتب )فكرة الفيلم( أن اإلنسان 
حتى  المدينة  عن  بعيداً  يذهب 
يعيش مع نفسه ولنفسه وليس 
أي  دون  وللناس  الناس  مع 
زيف أو مراعاة اآلخرين على 
حساب مشاعره الخاصة . هذا 
إمرأة  وهي  )هالة(  فعلته  ما 
كبيرة  عائلة  من  ثرية  جميلة 
– تذهب بمفردها للقرية تاركة 
 ، المراهقين  أوالدها  خلفها 
بجمالها  تشعر  تستريح.  حتى 

وأنثوتها الطاغية من نظرات د. يحي جارها في الفيال ، وجمعة )أحمد داود( الجنايني الذي 
يشتهيها في كل وقت وهي ال تعيره أهتماماً . يحي يشتهي جمال هالة وجسدها وهي بمالبس 
البحر ، ضارباً بعرض الحائط مشاعر زوجته د. ماجدة ، بل ويعتقد أنها ساذجة ال تأخذ بالها 
باهوائه الصبيانية. أما د. )ماجدة( فهي فتاة من اسرة عريقة ، سيدة حكيمة ، تدرك كل شئ ، 
وتراقب عن بعد تصرفات وأعجاب يحي بهالة . )هشام( : شاب في األربعة واألربعين من 
عمره ، ممثل أدوار ثانوية أو هامشية ويطمع أن يكون الفتي األول على الشاشة الفضية . 

عشيق لهالة ، يأتي إليها في الشاليه المجاور لها التي حجزته له .
 في رسم الشخصيات األربعة نعلم بالتناقض الكبير بينهم مما يخلق الصراع ويدفع باألحداث 
إلى األمام فهالة عشيقها هشام ، بل تشعر أنه زوجها )األزمة( أنها تغير عليه من منتجة في 
فيلمه القادم )الذروة( يثور هشام عليها ويعترف لها بأنه فقط )عشيقها( وليس زوجها فكل 
واحد منهما يعرف حدود عالقته باآلخر . )النتيجة( )تثور هالة لكرامتها وكبريائها( وتطلب 
منه نقودها التي أقرضتها له بينما هشام يتركها ألنه ليس ثرياً مثلها ، بل هو إذا لم يعمل ال 
يجد قوته . )القرار( : يترك هشام هالة وحيدة وتدفعه لذلك غريزة الجدوع قبل غريزة الجنس 

، وغريزة الحماية قبل عاطفة الحب فيوجد أولويات للغرائز والعاطفة . 
أما )د. يحي ود. ماجدة زوجته( فهو أناني ، يفعل ما تمليه عليه رغباته . ينشئ )الصراع( 
بينها وبين هالة عندما ترى )يحي( يحاول أسعاف هالة من الغرق فيعمل أسعافات أولية 
ويضع فمه على فمها ليشفط المياه . )وهذه حجة لتقبليها رسميا( . )األزمة( يدعو يحي 
تفاجى  )الذروة(  شئ  كل  بتكاليف  سيتكفل  ولكن  زوجته  علم  دون  العشاء  على  أصدقاء 
ماجدة بوجود هالة في العشاء بعد أعتذار االصدقاء فتسأل ماجدة هالة مين عزمك ؟ هالة 
: د. يحي وقال لي أنك حتكوني سعيدة . ماجدة : أمتى ده ؟ هالة : لما جاء على العشاء 
أمبارح وأتعشي معايا . تفهم هالة ما حدث وتنسحب من أمام ماجدة قبل أن تثور . أما 
يحي  على  ماجدة  فتثور  لماجدة  الببغاء  وأفترست  قطة  جاءت  عندما  يحي(  مع  )الذروة 
وتطرده من الشاليه ، وتكشف له كيف أستغل كل ما تركه لها والدها وجعله في حوزته 
)النتيجة( يحي يكون خارج الشاليه . هالة مع أوالدها في زحمة الصيف – وينتهي الفيلم 
. توجد شخصية جمعة )أحمد داود( وهو جنايني القرية يحل محل شقيقه لزواجه يشتهي 

هالة ويتمنى ان يلمسها وهي ال تبالي به . 
)يؤخذ على الفيلم( : 

-1 كتب السيناريو عدة مشاهد متكررة حتى منتصف الفيلم لنرى القرية السياحية ، جمعة 
الجنايني يرش الماء على الزرع – يأتي بالجرائد للمصيفين ، يشتهي هالة .

-2 ال يوجد أحداث درامية حتى النصف الساعة األخيرة من الفيلم، فالشخصيات اللون لها، 
ال تنمو وال تتطور.

بفشل  وأكتفى  معلقة  تركها  بل  ويحي  وماجدة  وهشام  هالة  مشاكل  السيناريو  يحل  لم   3-  
العالقات .

 -4 دور جمعة الجنايني كان هامشياً البد من ان يعمق ويكون له ابعاد تمس الشخصيات 
في اسرارهم.

 )اإلخراج( : المخرج الكبير » محمد خان«
 أخرج فيلماً ال بأس به وإن كان ليس في مستوى أفالمه السابقة ، إال أنه أتى بجديد في 
واقعية . )فكرته( أن اإلنسان يذهب للقرى حتى يتسنى له األسترخاء والجلوس مع نفسه 
دون تكلف أو أصطناع مع اآلخرين . فيكتشف نفسه من جديد ويعود إنسان آخر . وقد نجح 
في تقديم )هنا شيحة( بمالبس البحر وقد أدته بطبيعية و بساطة وثقل الخبرة . كذلك )ماجد 
لمالحقة  عينيها  تعبيرات  كانت  مشتاق(  و)النا  بجودة  الشخصية  جسد  الذي  الكدواني( 
زوجها جعلتنا نشعر بأنها لماحة ليست هينة كما يعتقد زوجها – أما )هاني المتناوي( ادي 
الدور بصورة جيدة لإلنسان الذي يبحث عن نفسه قبل ضياعها وحوجته لقوته ورزقه . 
)أحمد داود( أعتقد أن امكانياته أفضل من هذا الدور . نجد مجموعة فنية كبيرة اشتركت 
إلنجاز العمل مثل : مدير التصوير )فيكتور كريدي( ، مونتاج )دينا فاروق( – مالبس 
المستوى  على  ليس  ولكنه  به  بأس  ال  الفيلم   –  . حيدر  هند  ديكور   . الدهشوري(  )نيرة 
الالئق الذي عرفناه عن محمد خان وإن كان قدم رسالة : بأن عدم التكافؤ اإلجتماعي يولد 

اإلنفجار . رحمة هللا المخرج  الكبير محمد خان .      

  الناقدة أحالم األسيوطي

رحيم

زينة تؤّكد أنها ستفاجئ اجلمهور يف »ممنوع االقرتاب أو التصوير«
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ٌة  الباقُة من الَبْقل: ُحزمة منه. والطاقُة ُشْعَبٌة من َرْيحان أَو َشَعر وُقوَّ
هاِن. )لسان العرب  ُة: الَحْلَبُة في الّرِ مَّ من الخيط أَو نحو ذلك والضَّ

البن منظور(

نعى ينعى: 
يقال: )نعى ينعى( وال يقال )نعى ينعي(: »والناعي: الذي يْأتي بخبر 

الموت؛ قال: 
قاَم النَِّعيُّ فأَْسَمعا، *** وَنعى الَكريَم اأَلْرَوعا.

أَذاَع موته وأَخبر به وإِذا  إِذا  َنْعًيا وَنِعيًّا  َيْنعاُه  الميَت  َنَعى  يقال: 
َنَدَبه«. )لسان العرب البن منظور(

سلسلة:
)11 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

ترودو مصّرا على السماح بزراعة القّنب يف املنازل
 

الكندي  الوزراء  رئيس  كّرر   
بالسماح  التأكيد  ترودو  جوستان 
القنّب  نباتات  بزراعة  للكنديين 
تشريع  يدخل  عندما  منازلهم  داخل 

الماريجوانا في البالد حيّز التطبيق.
صحافي  مؤتمر  في  ترودو  وكّرر 
البرتغالي  نظيره  مع  عقده  مشترك 
أنطونيو كوستا الذي يزور كندا، بأن 
زراعة القنّب في البيوت أمر جيد حتى 
كيبيك  مقاطعة  من  كل  أعربت  ولو 
االحتفاظ  في  رغبتهما  عن  ومانيتوبا 

بحقهما في منع هذه الزراعة.
يتّبع  أن  ننتظر  إننا  ترودو:  وصّرح 

جميع الكنديين هذه الممارسة الجديدة في زراعة القنب 
في المنازل، وهو امر يّصُب بال شك في مصلحة جميع 

الكنديين.
لجنة  قرار  بعد  ترودو  جوستان  تصريحات  وتأتي 
الشؤون القانونية في مجلس الشيوخ الكندي حيث أتفق 
الثلثاء من االسبوع  يوم  باإلجماع،  اللجنة  أعضاء هذه 
الماضي  ، على التوصية بإدخال تعديالت على مشروع 

القانون الرقم C-45 حول تشريع القنّب.
وأملت اللجنة في أن تملك حكومات المقاطعات السلطة 

أن  على  المنازل  في  القنّب  زراعة  »حظر«  شأن  في 
مجلس  أعضاء  كافة  بين  الحقا  التوصية  هذه  تناقش 
الشيوخ. وقد حدد الموعد في السابع من شهر حزيران/
يونيو المقبل للتصويت النهائي في مجلس الشيوخ على 
أجرى مجلس  القنّب. وفي حال  تشريع  قانون  مشروع 
إعادته  فسيّتم  القانون  مشروع  على  تعديالت  الشيوخ 
من جديد إلى مجلس العموم للموافقة. ويمكن أن يتبادل 
إلى  التوصل  يتم  أن  إلى  التعديالت  الكنديان  المجلسان 

اتفاق نهائي. 

أوتاوا تطالب احلكومة الفدرالية مبساعدتها يف استقبال الالجئني

“املناقبية البيئية” l’intégrité écologique  أولوية إلدارة 
احلدائق العامة الكندية 

تراجع العقارات يف تورونتو وارتفعت يف مونرتيال
   تراجعت مبيعات المساكن 
بنسبة  الكبرى  تورونتو  في 
)أبريل(  نيسان  في   32,1%
نفسه  بالشهر  مقارنة  الفائت 
من العام الفائت، وفق ما أفادته 
تورونتو  في  العقارية  الغرفة 
 Toronto Real Estate(

.)Board
بيع  صفقة   7792 أُبرمت  فقد 
عقارية في كبرى مدن مقاطعة 
الفائت  الشهر  وكندا  أونتاريو 
في  صفقة  بـ11468  مقارنة 

نيسان )أبريل( 2017.
بيع  سعر  معدل  وتراجع 

 2017 )أبريل(  نيسان  بين   12,4% بنسبة  المسكن 
والشهر نفسه من العام الحالي ليبلغ 804584 دوالراً.

ومقارنة بشهر آذار )مارس( الفائت تراجع عدد صفقات 
البيع في نيسان )أبريل( الفائت بنسبة %1,6 ومعدُل سعر 

البيع بنسبة 0,2%. 
وفي مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات 
مبيعات  ارتفعت  إذ  مختلفاً،  الوضع  كان  كندا،  مدن 
المساكن بنسبة %9,58 في نيسان )أبريل( الفائت مقارنة 

بالشهر نفسه من العام الفائت.
فقد أُبرمت 5432 صفقة بيع عقارية في مونتريال الكبرى 

الشهر الفائت مقارنة بـ4957 صفقة في نيسان )أبريل( 
2017، وفق ما أفادته  الغرفة العقارية لمونتريال الكبرى 
Chambre immobilière du Grand Mon-(

.)tréal
مونتريال  في  المستقل  المنزل  بيع  سعر  متوسط  وبلغ 
الكبرى الشهر الفائت 317 ألف دوالر، مسجاًل ارتفاعاً 
بنسبة %4، ومتوسُط سعر المنزل الذي يضم ما  سنوياً 

بين مسكنْين وخمسة مساكن 
 3% بنسبة  مرتفعاً  دوالر،  ألف  خمسمئة     PLEX  
)كوندومينيوم(  التمليك  شقة  سعر  ومتوسُط  سنة،  في 

245350 دوالراً، كاسباً %2 في سنة. 

فانييه  ريدو  منطقة  عن  البلدي  المستشار  طالب    
  Rideau-Vanier, Mathieu Fleury ماتيو فلوري
لتلبية  أوتاوا  مدينة  بلدية  بمساعدة  الكندية  الحكومة 
في  يقيموا  أن  يختارون  الذين  اللجوء  طالبي  حاجات 
على  الضغوط  فيه  تزداد  وقت  في  أوتاوا  العاصمة 

الالجئين في أوتاوا.
عائلة  عشرة  أربع  أن  إلى  البلدي  المستشار  وأشار 
جديدة وصلت حديثا إلى العاصمة أوتاوا يوم األربعاء 

الماضي منتصف األسبوع.
وتأتي هذه الموجة الجديدة في وقت تواجه فيه العاصمة 
أوتاوا منذ الشهر الماضي لزيادة في عدد طالبي اللجوء.

المحتاجة  العائالت  تساعد  التي  المالجئ  أن  إلى  يشار 
المستشار  حسب  طاقتها  فوق  حاليا  تعمل  أوتاوا  في 
البلدي ماتيو فلوري ما يجعل من الصعوبة بمكان تلبية 

الحاجات الطارئة للعائالت.
ال  ألننا  ليس  الخصوص:  بهذا  فلوري  ماتيو  ويقول 
نرغب بهم عندنا بل ألن الحكومة الفدرالية ال تعطينا 
وإقامتهم  عندنا  وصولهم  عند  هؤالء  لندعم  المجال 

بيننا.
وتجدر اإلشارة إلى أن لبلدية أوتاوا أماكن في مالجئ 
لحاالت الطوارئ  باإلضافة لشراكة مع بعض الفنادق 

لكن هذه األماكن مشغولة بكاملها في الوقت الحالي.

احلزب الدميقراطي اجلديد يعلق عضوية النائبة كريستني مور
 

الديمقراطي  الحزب  زعيم  قرر   
الجديد وهو حزب معارض في مجلس 
العموم الكندي ججميت سينغ أن يعلق 
مهام النائبة في الحزب كريستين مور 
ادعاءات  بسبب  آخر  إشعار  حتى 

بحقها بسوء سلوك جنسي.
يشار إلى أن عسكريا سابقا في الجيش 
كريستين  النائبة  بأن  إّدعى  الكندي 
في  معه  سلوك  بسوء  تصرفت  مور 
عام 2013 في وقت كانت فيه بموقع 

سلطة.
ويدعى  السابق  العسكري  وكان 
مؤثرة  بشهادة  أدلى  قد  كيركلند  غلين 

لها  يتعرض  التي كان  المعاملة  برلمانية حول  لجنة  إلى 
الجنود الجرحى في أفغانستان مع اإلشارة إلى أنه أصيب 

بجروح بليغة لم تغب آثارها عنه حتى اليوم.
وأّكد غلين كيركلند بأن النائبة مور دعته إلى مكتبها في 
أعقاب إدالئه بشهادته وحثته على تناول مشروب كحولي 
غرفته  حتى  ولحقته  يتعاطاها  التي  األدوية  من  بالرغم 
في الفندق الذي كان يقيم فيه ولحقت به في براندون في 

مانيتوبا لزيارته دون موافقته.
تعرض  بأنه  يدعي  ال  بأنه  السابق  الجندي  ويقول 
لالغتصاب بل إنه يتساءل في ما إذا كانت امرأة مكانه 
والتصرف جاء من قبل نائب »رجل« ماذا كان سيحصل؟
يشار إلى أن االدعاءات كانت جدية بما فيه الكفاية ما دفع 
بزعيم الحزب الديمقراطي الجديد ججميت سينغ للدعوة 

لتحقيق وذلك للمرة الثالثة خالل أقل من ثالثة أشهر.

اونتاريو: املناظرة التلفزيونّية األوىل قبل موعد 
االنتخابات التشريعّية

 

 شارك زعماء األحزاب  الثالثة الرئيسيّة في اونتاريو 
األولى  التلفزيونيّة  المناظرة  في  الماضي  الثالثاء  يوم 
المقاطعة  في  االنتخابيّة  الحملة  انطالق  قبل  التي جرت 
استعدادا لالنتخابات التي تجري في السابع من حزيران 

يونيو المقبل.
زعيمة  وين  كاثلين  من  كّل  االنتخابات  في  ويتنافس 
واندريا هورواث  اونتاريو  في  الحاكم  الليبرالي  الحزب 
زعيم  فورد  ودوغ  الجديد  الديمقراطي  الحزب  زعيمة 
حزب  زعيم  شتاينر  مايك  و  المحلّي  المحافظين  حزب 

الخضر الذي لم يشارك في المناظرة التلفزيونيّة.
وانتقدت كّل  كاثلين وين  واندريا هورواث بشّدة منافسهما 
دوغ فورد الذي يتفّوق عليهما في التأييد الشعبي حسبما 

اظهرته استطالعات الرأي.
وحّذرت وين وهورواث من اقتطاعات حاّدة في القطاع 

العام يجريها دوغ فورد في حال فوزه في االنتخابات.
وأّكد فورد من جهته نيّته في احترام دافع الضرائب وفي 

أن تكون حكومة المقاطعة أكثر فعاليّة كما قال.
ولم يوضح دوغ فورد طبيعة االقتطاعات التي سيجريها 
في حال فوزه برئاسة الحكومة، لكنّه قال إنّه سوف يقتطع 

4 بالمئة من الموازنة.
زعيمة  عليه  طرحته  سؤال  عن  االجابة  فورد  وتجنّب 
الديمقراطيين الجدد حول ما إذا كان في نيّته خصخصة 
أجزاء من نظام الرعاية الصحيّة أو تسريح ممّرضات أو 

إقفال مستشفيات.
كاثلين وين  الليبراليّة  والزعيمة  الحكومة  وسألته رئيسة 

ما إذا كانت خّطته تقضي بتسريح مدّرسين وممّرضين.
ودافعت كاثلين وين خالل المناظرة عن أداء حكومتها في 
حين تعّهدت اندريا هورواث بتوسيع الخدمات الحكوميّة 
وبأن تصبح كلفة المعيشة معقولة أكثر بالنسبة للمواطنين.
في  رسميّا  تنطلق  االنتخابيّة  الحملة  أّن  إلى  ويشار 
اونتاريو يوم غد األرعاء، علما أنّها تجري بصورة غير 

رسميّة منذ بضعة أسابيع.

 حماية البيئة وتثمين المساحات الطبيعية 
المفردات  هي  إليها  الوصول  وتسهيل 

الرئيسية بالنسبة إلدارة الحدائق الكندية.
البيئة  وزيرة  لسان  على  الكالم  هذا  جاء 
في  ماكينا  كاترين  المناخية  والتغيرات 
أعقاب استشارات وطنية واسعة حول إدارة 

الحدائق الوطنية.
طاولة  نتائج  عن  ماكينا  الوزيرة  وكشفت 
الماضي  العام  أطلقتها  للوزيرة  مستديرة 

شارك فيها 13000 كندي.
أفضل  بتثمين  يرغبون  الزوار  والنتيجة: 

وحماية أفضل للحدائق الوطنية. 
الخصوص:  بهذا  ماكينا  كاترين  وتقول 
يتوجب علينا أن نضمن أن القرارات التي 

أولوياتها  سلم  في  تضع  أن  يجب  وسياساتنا  نتخذها 
l’intégrité écologique   »المناقبية البيئية«

التي ستتخذها سترى  القرارات  بأنها في كل  وأضافت 
سلم  في  البيئية  المناقبية  تجعل  أن  سيمكنها  كيف 

أولوياتها.
وأشارت إلى أن اإلجراءات التقريرية في إدارة الحدائق 

العامة الكندية سيعاد النظر فيها لتحسين تثمين البيئة.
يشار إلى أن الحدائق العامة الكندية استقبلت ما يقرب 
أن  إلى  اإلشارة  مع   2017 عام  زائر  مليون   27 من 
الدخول لهذه الحدائق كان مجانيا في إطار الذكرى 150 

للكونفدرالية الكندية.
وأعلنت ماكينا أن دخول الحدائق العامة سيكون مجانيا 

بالنسبة لمن هم دون السابعة عشرة من العمر. 

كاسر: 
الكاسر صفة تطلق على الطيور فقط  يقول بعضهم: )حيوان كاسر(، 
فنقول: عقاب كاسر أي ُمنقض، من كسر الطائر جناحيه أي ضمهما 
يريد االنقضاض. أما لباقي الحيوانات، فنقول حيوان جارح أو مفترس. 
مع اإلشارة إلى أن صفة »جارح« قد تطلق أيًضا على الطيور. وفي 
َكْسًرا وُكُسوًرا: ضمَّ جناحيه حتى  َيْكِسُر  الطائُر  العرب: »َكَسَر  لسان 
َكْسًرا،  َكَسَر جناحيه  َيْنَقضَّ يريد الوقوَع، فإِذا ذكرت الجناحين قلت: 
وهو إِذا ضم منهما شيًئا وهو يريد الوقوع أَو االنقضاض؛ والكاِسُر: 

الُعقاُب، ويقال: باٌز كاِسٌر وُعقاٌب كاسر«.
ُموِجب وواجب:

اللبنانية كلمة »موجب« بدل  القانونية   نقرأ كثيًرا في النصوص 
»واجب«. فمثاًل، عنوان المادتين 35 و36 من قانون الضريبة على 
التصريح« و«الموجبات  التوالي: »موجبات  القيمة المضافة، على 
للبستاني، باب »وجب«  المحيط،  إلى محيط  المحاسبية«. فلو عدنا 
لرأيناه يقول: »وجب الشيء وجوبا وِجَبًة، لزم وثبت. يقال وجب على 
لما لزم علينا... والُموِجب اسم  العمل اسم  فالن كذا... والواجب في 
الباعث والداعي.  القدماء. وربما استعمل بمعنى  المحرم عند  لشهر 
الفعل إن كان علة  الذي يجب أن يصدر عنه  بالذات هو  والُموِجب 
تامة له من غير قصد وإرادة كوجوب صدور اإلشراق عن الشمس 

واإلحراق عن النار.«
فالصواب إًذا أن نقول: »الواجب أو الواجبات«

 

حكومة ألربتا تشدد القواعد االنتخابية منعا للتجاوزات
مشروع  كشف    
قانون قدمته حكومة 
الحزب  من  ألبرتا 
الجديد  الديمقراطي 
راشيل  برئاسة 
عدم  عن  نوتلي 
لمجموعة  السماح 
سياسية  أحزاب 
للقيام  بالمشاركة 
بحملة انتخابية أكثر 
غيرها  من  فعالية 
في  األحزاب  من 

المقاطعة.
مشروع  ويهدف 
القانون هذا لحرمان 

المحافظين  حزب  من  الرسمية  المعارضة  حزب 
الذي يتزعمه جايسون كيني من قوة محتملة.

تواجد  ينه  لم  ألبرتا  مقاطعة  في  اليمين  إلى  يشار 
الحزب التقدمي المحافظ وحزب وايلدروز.

يعمالن  يزاالن  ما  الشرعيين  التنظيمين  هذين  إن 
تحت إشراف حزب المحافظين الموحد الذي رأي 

النور في شهر يوليو تموز العام الماضي.
يشار إلى أن جايسون كيني يتزعم هذه التنظيمات 

بشكل رسمي.
القانون الحالي ال شيء يمنع كل من هذه  وحسب 

األحزاب الثالثة أن تقود حملة انتخابية مشتركة في 
مسعى منها إليصال مرشحيها لبرلمان المقاطعة.

كما أن سقف النفقات المحدد بمليوني دوالر يطبق 
على كل حزب بمفرده على أن ال تتجاوز النفقات 
االنتخابية ستة ماليين دوالر أي ثالث مرات أكثر 

مقارنة باألحزاب األخرى.
كيني  جايسون  المحافظين  حزب  زعيم  وأّكد 
أن حكومة  الهدف غير  لهذا  يسعى  بأن حزبه ال 
أي  بتالفي  ترغب  الجديد  الديمقراطي  الحزب 
االنتخابي  القانون  المحددة ضمن  للنفقات  تجاوز 

الحالي.

 ستيفان بريو مديراً عاماً هليئة االنتخابات الكندية
  اقترح رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو بعد ظهر 
مديراً  بيّرو  تعيين ستيفان  الجاري   مايو   8 الثالثاء  يوم  
 )Elections Canada( الكندية  االنتخابات  لهيئة  عاماً 

بعد أن شغل هذا المنصب بالوكالة مدة 17 شهراً.
حكومة  أشهر  عدة  منذ  تلوم  المعارضة  أحزاب  وكانت 
لهذه  أصياًل  عاماً  مديراً  تعيينها  لعدم  الليبرالية  ترودو 
االنتخابات  إدارة  لوحدها  بها  المنوط  المستقلة  الهيئة 

واالستفتاءات على المستوى الفدرالي.
سيكون  شيء  كل  أن  برايسون  سكوت  الوزير  ويؤكد 
جاهزاً كي يقوم بيّرو بعمله عندما يأتي موعد االنتخابات 
مجلس  رئيس  هو  وبرايسون   .2019 عام  الفدرالية 
الديمقراطية  المؤسسات  وزير  منصب  ويشغل  الخزينة 
األصيلة،  الوزيرة  مكان  حل  إذ  اآلخر،  هو  بالوكالة، 

كارينا غولد، التي أخذت إجازة أمومة.
لوكالة  تقرير  يفيد  كما  تكون سهلة،  لن  بيّرو  مهمة  لكن 
مشروع  بدراسة  يقوم  البرلمان  ألن  الكندية،  الصحافة 
قانون يتضمن شروطاً جديدة لالنتخابات المقبلة، وبالتالي 
لن يكون أمام المدير العام لهيئة االنتخابات سوى بضعة 

أشهر للتأقلم معها. 
وكانت حكومة ترودو قد أبلغت أحزاب المعارضة أوائل 
الشهر الماضي أنها اختارت مرشحاً لمنصب مدير عام 
ويقول  بيّرو.  المرشح  هذا  يكن  ولم  االنتخابات،  هيئة 
تقرير وكالة الصحافة الكندية إنه من غير الممكن معرفة 

سبب هذا التغيير.
ويُعيَّن المدير العام لهيئة االنتخابات الكندية بموجب قرار 
صادر عن البرلمان الفدرالي، ومدة واليته عشر سنوات. 

اختبار نظام التنبيه عرب اهلواتف اخلليوّية يف كندا
  أجرى  يوم  اإلثنين 7 مايو الجاري  المكتب الكندي للبّث واالتّصاالت 
alerte publi-  خختبارات في مقاطعتي اونتاريو وكيبيك على نظام التنبيه 
que الذي يوّجه  للمواطنين رسائل نصيّة عبر الهواتف الخليويّة في حاالت 

الطوارئ والكوارث الطبيعيّة.
المتّصلة  المتوافقة  األجهزة  عبر  التنبيه  رسائل  سيوّجه  أنّه  المجلس  وأعلن 

بشبكة السلكيّة في كيبيك قبل الظهر وفي اونتاريو بعد ظهر ذلك اليوم.
وتتيح هذه االختبارات أمام الكنديّين التآلف مع طريقة عمل نظام التنبيه وكيفيّة 
واهتزاز  النغمة  مع  التآلف  سيّما  وال  الخليويّة،  هواتفهم  عبر  االنذار  تلّقي 

الهاتف والتي ستكون مختلفة عن نغمة الرسائل النصيّة العاديّة. 
حال  في  محدقة  مخاطر  من  الكنديّين  تحذير  للتنبيه  النصيّة  الرسائل  وتتيح 
Amber في حال  انذار أمبر  تلّوث مياه أو  حدوث حرائق أو فيضانات أو 

اختطاف أطفال.
كما تتيح االختبارات التحّقق من تشغيل نظام التنبيه بشكل صحيح.

المقاطعات  الفدراليّة وحكومات  التنبيه من قبل الحكومة  ويتّم توجيه رسائل 
ومسؤولي إدارة حاالت الطوارئ في البالد. 
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  بقية العدد الماضي
علينا أن نذكر أيضا النهر األصغر من ذلك بكثير ، والنهر 
الجميل هو نهر نيفا . ومع ذلك ، فإننا ال يمكن أن نفوت النهر 
الذي يمر عن طريق سانت بطرسبرغ متحواًل إلى المدينة 

من شمال البندقية .عدد سكان االتحاد الروسي
عدد السكان

يبلغ عدد سكان االتحاد الروسي لحوالي 142 مليون شخص 

. يتم توزيع بشكل غير متساو للغاية في البالد . أكبر تركيز 
المدن  الغربية . تقع هناك معظم  المناطق  من السكان في 
الكبرى في روسيا . السكان هم متنوعيين للغاية في األصل 
العرقي – ويأتي النصيب األكبر من السكان من الروس ، 

تليها التتار واألوكرانيين .
في روسيا تعيش أيضا العديد من األرمان واألذربيجانيين 
وغيرها من األعراق . االتحاد الروسي هي موطن ألكثر 
من نصف مليون ألماني . إلى جانب المجموعات العرقية 
التقليدية في روسيا ، فإن البالد كل عام يصل أيضا الناس 
من جميع أنحاء العالم الذين يرغبون في القيام بأعمال تجارية 

هنا ، للعمل أو للحصول على تعليم جيد .
المسيحية األرثوذكسية الشرقية هي أكبر دين في روسيا . 

الروس  لمعظم  نموذجية  وهناك سمة 
المتدينون ، نسبة الملحدين هي األصغر 
بالمقارنة مع البلدان األخرى في أوروبا 
. وعالوة على ذلك ، هناك أكبر وأشهر 
الكنائس والكاتدرائيات لتكون من بين 

عوامل الجذب الرئيسية في البالد .
المدن

على الرغم من أن روسيا ليست دولة 
ذات كثافة سكانية عالية ، إال أنك سوف 
يبلغ عدد  التي  المدن  العديد من  تجد 
سكانها ألكثر من 1،000،000 نسمة 
الغربية  المناطق  في  وتقع معظمها   .
من البالدمع بعض االستثناءات . أكبر 
المدن في االتحاد الروسي هي موسكو 
)10،500،000 نسمة( ، وسانت 

بطرسبرغ )5،000،000( .
التاريخ

روسيا هي من بين أقدم الدول األوروبية . ويعتقد أنها من 
البالد التي تأسست في القرن التاسع )في 862 م( .

أصبحت روسيا اليوم هي البلد السالفي من حيث عدد السكان 
في العالم ، على الرغم من أن تأسست في البداية من قبل 
الفايكنج . على الرغم من أن روسيا ليست دولة صغيرة ، 
في  الذي حدث  الحقيقي  اإلقليمي  بالتوسع  متمتعة  أنها  إال 
القرن ال16 وال17 عندما وصلت البالد تدريجيا لشواطئ 

المحيط الهادئ .
ومع ذلك ، وحتى اليوم في القرن ال21 ، ال تزال العديد 
من األماكن في الشرق األقصى ذات كثافة سكانية منخفضة 

وغير جذابة للسكان .
السياحة في روسيا

األكثر  البلدان  أن روسيا هي واحدة من  الرغم من  على 
كبيرة  بشعبية  تزال ال تحظى  فإنها ال   ، العالم  في  شهرة 
كوجهة سياحية . من بين األسباب الرئيسية هو أن روسيا 
هي واحدة من البلدان الواقعة في الشمال وبالتالي هي من 

بين أبرد البالد في العالم .
ومع ذلك ، يقبل بعض الزوار في أوقات الطقس الللطيف 
لزوار روسيا  يمكن   ، ناحية أخرى  . من  للتنزه  والمثالي 

التمتع بالكثير من المرح والترفيه في البالد .
المواقع

بها من  لما   ، األوروبية األخرى  البلدان  روسيا مثل كل 
مجموعة كبيرة من اآلثار المعمارية . هنا سوف تجد القصور 

الرائعة والمتاحف والكنائس والكاتدرائيات . تم بناؤها في 
فترات مختلفة من الزمن ، بينما لديها ككل اسلوبهم الخاص 
أهم  وبها واحدة من   . الروسي  لالتحاد  النموذجي  المميز 
المذهل  األرميتاج  كـ متحف  السياحية في روسيا  المعالم 
. وهو من بين أكبر وأشهر المتاحف في العالم الذي يقدر 

الجمال والفن .
إقليم موسكو –  الهامة في  هناك أيضا العديد من األماكن 
. وكأكبر مناطق  الروسي  االتحاد  عاصمة 
الكرملين وكاتدرائية سانت  هنا هي  الجذب 
باسيل التي تقع على الساحة الحمراء األساسية .

الطبيعة في روسيا
المناظر  لديها مجموعة مذهلة من  روسيا 
التي ال يمكن العثور عليها في أي مكان آخر 
 ، الغربي من روسيا  الجنوبي  الجزء  في   .
الواقعة في  الواسعة  فإنها تضم األراضي 
لتسود  القوقاز  البحر األسود وسهوب  شمال 

النباتات المعشبة .
يمكنك العثور في جنوب القوقاز على النباتات 
الغريبة للشبه االستوائية والبحر األبيض المتوسط 
الخضرة والشجيرات  الدائمة  – واألشجار 
والزهور ، وبعض أنواع النخيل التي عادة ما 
تكون غير نموذجية من منطقة البحر األسود .
لتلك  مماثلة  الغربية من روسيا هي  األجزاء  في  الطبيعة 
. في هذه األجزاء  ألمانيا وبولندا  المتواجدة في كل من 
تفقدها في فصل  التي  النفضية  الغابات  تسود  من روسيا 
قاسياً  يكون  الشتاء  الجزء من  . في هذا  الشتاء وأوراقها 

من االتحاد الروسي .
المعالم

روسيا هي بلد الجمال الطبيعي الهائل وذات المناظر الطبيعية 
الخالبة . والعائق الوحيد بها في تواجد العديد من األماكن 
التي تستحق الزيارة والتي تقع على بعد آالف األميال عن 
بعضها البعض . وتقع بعض منها على أكثر المناطق ذات 
المناظر الخالبة في المناطق الشرقية المتطرفة في البالد 
، أي في االتجاه المعاكس بالمقارنة مع المراكز الحضرية 

السياحية األكثر جاذبية .
وتشمل قائمة الوجهات السياحية األكثر جاذبية في روسيا في 
شبه جزيرة كامتشاتكا ، بحيرة بايكال ، نهر آمور ، مضيق 

بيرينغ ، لينا وغيرها الكثير من األنهار التي ال تنسي .
إقليم موسكو –  الهامة في  هناك أيضا العديد من األماكن 
الجذب هنا هي  . كأكبر مناطق  الروسي  عاصمة االتحاد 
الساحة  تقع على  التي  باسيل  الكرملين وكاتدرائية سانت 

الحمراء األساسية .
الحيوانات

عالم الحيوان في روسيا هو عالم مدهش . هنا سوف تجد 
الحيوانات المفترسة التي ال تصدق . وبها واحدة من اكثر 
الحيوانات شهرة مثل الدب البني ، وهو الواسع انتشار في 

هذا الجزء من العالم .
يمكنك العثور عليه في جميع أنحاء البالد باستثناء المناطق 
الشمالية القصوى . وفي أقصى الشمال للملكوت المفترس 

األكثر شراسة وهو الدب القطبي .
روسيا هي موطن لمجموعة كبيرة من الحيوانات العاشبة 
الكبيرة والصغيرة . وبها أعداد كبيرة من الغزالن واألرانب 
والخنازير البرية الخ . كما ان روسيا هي موطن لعدد كبير 
من الطيور ، والبعض منها مميز بحجمها وقوتها . هناك 
النسور ، والصقور والبوم وغيرها من الطيور . في روسيا 
يمكن العثور على أنواع مختلفة من البرمائيات والزواحف 

، منها أيضا بعض أنواع الثعابين السامة .

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 العب كرة ووزير رياضة 
سابق 

أحد   – )معكوسة(  سعال   2-
الفيتامينات  

-3 قضي المساء – والدي 
 – على  حصل   – حاجز   4-

طليق 
-5 سار – أصنام )مبعثرة(

 – فائز  عكس   – للتخيير   6-
للتعريف 

-7 أجتاز – فاصل – أسكب 
-8 متشابهة – إحسان – فج 
-9 رطل )مبعثرة( – اللوم 

10 – دولة في شرق أفريقيا 

رأسياً : 
-1 العب قديم بالنادي األهلي 

المصري 
وصاحب  رياضي  معلق   2-

برنامج رياضي 
-3 طريق ) معكوسة( – إحدى 

الكليات 
-4 عملة اليابان 

-5 والدة – طلقاء 
-6 الغضنفر – نصف لولو 

 – فات   – اإلنترنت  في   7-
ساعد )معكوسة( 

األول  األسم   – يشتاق   8-
لممثلة مصرية شابة 

أحد   – قرآنية  صورة   9-
المعادن – نصف كلمة أدلب 

أعلى   – الرهبان  مسكن   10-
قامة دينية مسيحية  

حل الكلمات المتقاطعة
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حمادة طلبة يعود لصفوف املنتخب 
املصري

 كشف حمادة طلبة مدافع 
األسيوطي سبورت عن تلقيه 
الفني  الجهاز  من  إتصااًل 
للمنتخب المصري خالل األيام 
الماضية حيث تم الحصول 
على جواز السفر الخاص به.
وأوضح طلبة في تصريحاته 
أنه ينتظر إستدعائه  إذاعية 
مجدداً لصفوف المنتخب من 
المونديال  المشاركة في  أجل 
والتي يعتبرها بمثابة شرف 

كبير ألي العب.
وتواجد طلبة بشكل أساسي مع 
المنتخب خالل فترة تصفيات 

كأس األمم االفريقية األخيرة قبل أن يغيب عن صفوف الفراعنة في النهائيات ومشوار تصفيات المونديال.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة األولى للمونديال بجوار كل من روسيا، 

أوروجواي والسعودية.
ويفتتح المنتخب المصري مشواره في المونديال بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو ثم روسيا في 

التاسع عشر من الشهر ذاته ختاماً بلقاء السعودية في الخامس والعشرين.
ويواجه المنتخب المصري الكويت ودياً يوم 25 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.

فيفا يتوقع تألق تريزيجيه وحجازي 
باملونديال

  أشاد موقع اإلتحاد الدولى لكرة القدم »فيفا«، بالثنائى محمود تريزيجيه وأحمد حجازى متوقعاً 
أن يكونا أسلحة المنتخب المصري لتحقيق مفاجأة بالمونديال بجوار محمد صالح نجم ليفربول 

االنجليزي.
وأشار الموقع إلى تقديم تريزجيه عرضاً رائعاً مع فريقه قاسم باشا التركي في مباراته األخيرة 
التي شهدت تسجيل هدفين وصناعة 3 أهداف في الوقت الذي ساهم فيه حجازي في إنتصار ثمين 

لفريقه وست بروميتش االنجليزي بعدما أوقف خطورة هاري كين مهاجم توتنهام.
ونال ثالثي األهلي محمد الشناوي، أحمد فتحي وأيمن أشرف اإلشادة أيضاً بعد أدائهم في مباراتهم 

األخيرة أمام الترجي التونسي ضمن إفتتاح مرحلة المجموعات بدوري األبطال اإلفريقي.
جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة األولى للمونديال بجوار كل من روسيا، 

أوروجواي والسعودية.
ويفتتح المنتخب المصري مشواره في المونديال بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو ثم روسيا 

في التاسع عشر من الشهر ذاته ختاماً بلقاء السعودية في الخامس والعشرين.
ويواجه المنتخب المصري الكويت ودياً يوم 25 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.

رئيس االحتاد الكويتي: مصر قادرة على 
تشريف العرب باملونديال

 أكد مشعل الربيع رئيس االتحاد الكويتي لكرة القدم  أن وجود منتخب مصر في المونديال فخر للعرب 
كلهم متمنياً لهم التوفيق في مشوارهم.

وقال الربيع في تصريحات تليفزيونية أن إقامة لقاء ودي أمام المنتخب المصري شرف كبير للكرة الكويتية 
متمنياً أن تخرج المباراة بالشكل الالئق الذي يفيد الشقيقين.

وأضاف رئيس االتحاد الكويتي أن هناك إقبال هائل على تذاكر اللقاء السيما من وجود جالية مصرية كبيرة 
في الكويت حريصة على مساندة منتخب بالدها قبل المونديال.

ويواجه المنتخب المصري الكويت ودياً يوم 25 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.
للمونديال بجوار كل من روسيا،  المجموعة األولى  المنتخب المصري سيلعب في  بالذكر أن  جدير 

أوروجواي والسعودية.
ويفتتح المنتخب المصري مشواره في المونديال بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو ثم روسيا في التاسع 

عشر من الشهر ذاته ختاماً بلقاء السعودية في الخامس والعشرين.

أبو تريكة يوجه نصيحة لرمضان صبحي 
بعد هبوط ستوك

  وجه محمد أبو تريكة نجم المنتخب المصري السابق 
النصيحة لرمضان صبحي العب ستوك سيتي االنجليزي 
بضرورة الرحيل عن فريقه بعد تأكد هبوطه للقسم الثاني.

وقال أبو تريكة في تصريحاته لقناة »بي إن سبورتس« أن 
رمضان مطالب بالرحيل عن ستوك والبحث عن فرصة 
أفضل بعد نهاية مشاركته مع المنتخب المصري بالمونديال.
السابق أن رمضان صبحي من  الفراعنة  وأضاف نجم 
الممكن أن يعود إلى فريقه السابق األهلي على سبيل اإلعارة 
في ظل الفراغ الذي يعاني منه الفريق األحمر بمركزه.

وتابع أبو تريكة تصريحاته أن أسلوب لعب ستوك سيتي 
لحاجته لفريق يهاجم  ال يناسب رمضان صبحي مطلقاً 
بإستمرار دون اإلعتماد على الكرات الطولية والمرتدات.

وكان ستوك سيتي قد تعرض للخسارة أمام مضيفه كريستال 
باالس 1-2 ليتأكد هبوطه للقسم الثاني قبل نهاية البريميرليج بجولة وحيدة.

ويعد رمضان صبحي واحداً من ركائز المنتخب المصري الذي يعتمد عليها المدير الفني هيكتور كوبر 
منذ توليه المسئولية.

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

ويفتتح المنتخب المصري مشواره في المونديال بمواجهة أوروجواي يوم 15 يونيو ثم روسيا في التاسع 
عشر من الشهر ذاته ختاماً بلقاء السعودية في الخامس والعشرين.

ويواجه المنتخب المصري الكويت ودياً يوم 25 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.

عبد احلفيظ يطالب بتطبيق تقنية الفيديو 
بدوري األبطال

  طالب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باألهل بتطبيق تقنية الفيديو في بطولة دوري األبطال اإلفريقي وذلك 
بعد تعادل فريقه السلبي أمام الترجي التونسي بإفتتاح مرحلة المجموعات.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته للصحفيين أن األهلي عانى من أخطاء تحكيمة مؤثرة بإلغاء هدف صحيح 
لمروان محسن وحرمانه من الحصول على ركلة جزاء.

وأضاف مدير الكرة باألهلي أن األخطاء في مرحلة المجموعات من الممكن تدراكها إال أنه يخشى 
تكرار مثل تلك األخطاء في المراحل النهائية.

وكان تاونشيب رولرز البتسواني قد حقق الفوز أمام كمباال سيتي األوغندي بهدف نظيف ضمن 
فعاليات المجموعة األولى التي تضم األهلي والترجي.

ومن المقرر أن يخرج األهلي لمالقاة كمباال يوم 15 مايو ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة.

  كنت واقف بالمصعد و دخلت بنت 
كانت ساكته بعدين قالت شو أخبارك 
؟ قلت الحمدهلل طلعت بتحكي بتلفونها 

 المهم طلعت مسبحتي وكملت.
أغبياء ارادوا أن  يفجروا مبنى حطوا 
وطلعوا  األول  الطابق  في  القنابل 

السطوح

محشش كان عايز ينزل من السيارة 
شاف الدنيا بتمطر ، رجع ونزل من 

الباب الثاني

واحد بلديتنا أخذ شهادة دكتوراه قال 
الناس  ليه ؟؟  لمراته أهي ماخبرشى 
اغبيه؟؟  وبيقولوا  علينا  بيدحكوا 
قالتلوه  الدكتوراه!!!  جبت  أدينى 
قام   ، العين  الخشب عشان  دق على 
مين على  مراته  قالت  عالطاولة  دق 
الباب؟ قلها خليكي انتي انا حاشوف 

مين.
وارنب  وفأر  وفيل  وأسد  زرافة 
 ، الغابة  في  ماشيين  كانوا  وثعلب 
الزرافة،  إال  حفرة  في  كلهم  وقعوا 
قالولها روحي جيبي لنا حبل بسرعة 
. قالتلهم : ما بدي. قالولها: طب إحنا 

موش  .قالتلهم  ناكل  عايزين  جعانين 
عاوزة أجيب لكم أكل. قالولها والعمل 
ليه كده ؟؟ قالت لهم: كلوا أضعفكم. 
قام الفأر نط بسرعة وزعق بصوت 
األسد  من  حيقرب  اللي   : عالي 

حيعرف شغله معايه.

سيدة كانت تسير في الصحراء ولقت 
وطلع  فحكته   ، الدين  عالء  مصباح 
لبيك  شبيك   : لها  وقال  المارد  منه 
عبدك بين أيدك اطلبي مابدا لك، بس 
 ، بس  طلبات  ثالث  لك   : شرط  فيه 
تطلبينه زوجك سيحصل  وكل طلب 

، على 10 أضعاف الطلب. 
أكون  اريد   ، مشكله  ليست   : قالت 
اجمل وحدة في الكون قالها لها المارد 
أضعاف  عشر  سيكون  زوجك   :
راح  بس  مشكله  ليست  قالت  جمالك 

يحبني الني اجمل نساء األرض. 
أكون  أن  اريد   : قالت  الثاني  الطلب 

أغنى امرأة على وجه األرض .
منك  أغنى  بيكون  زوجك   : لها  قال 
ليست   : قالت  األضعاف  عشرات 

مشكله انا ما راح احتاجه.
الطلب الثالث : قالت اريد ان تاتيني 

جلطة خفيفة في القلب.

واحد  دقن  يحلق  كان  حاّلق محشش 
وصل عند إذنه قال عايزها رد عليه 
قام   )  !!! ال   ( باستخخفاف  الزبون 
المحشش قطعها ورماها في الشارع 
الثانية قال عايزها  وصل عند اإلذن 
قام  عاوزها  طبعاً  الزبون   : قال 

الحشاش قطعها وعطاها إيّاه.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est en septembre prochain que devront 

commencer les cours à l’Université « 
Prince Edward » du Canada, la première 

université étrangère à s’installer dans la nou-
velle Capitale Administrative de l’Égypte.
Ont assisté, le 17 avril passé, à l’inauguration 
des locaux de la nouvelle université, Dr. Alaa 
Abdel Aziz président du conseil d’administration 
de l’Université au Canada, Dr. Magdi El Kady, 
directeur de la nouvelle université en Égypte 
l’ambassadeur du Canada en Égypte ainsi que 
plusieurs personnalités du milieu des institu-
tions universitaires en Égypte.
Selon les déclarations faites par le Dr. Abdel Aziz, 
les étudiants de l’Université Prince Edward en 
Égypte obtiendront les mêmes diplômes univer-
sitaires que ceux du Canada.
De plus, a ajouté Dr. Abdel Aziz l’université en 
Égypte comprend plusieurs facultés telles que la 
faculté de commerce, la pharmacie, les sciences, 
la faculté de communications ainsi que la poly-

technique qui compren-
dra la spécialisation de 
l’énergie continue, une 
des plus récentes spécia-
lisations au monde.
Reste à savoir, que la nou-
velle capitale administra-
tive est située à 45km de 
« Midane El Tahrir » au Caire et qu’elle occupe 
près de 700 km carrés, une superficie égale à 
celle de Singapour.
De plus, on prévoit à partir de l’an prochain le 
déménagement, graduel dans la nouvelle capi-
tale, de tous les ministères du parlement ainsi 
que les ambassades qui seront dans des quartiers 
réservés à chacune de ces catégories.
Enfin, on est en train de construire  tout un 
quartier résidentiel où devraient habiter près de 
6 millions une fois que ce méga projet de 45 mil-
liards de dollars aura pris fin.

Prince Edward university of Canada : La première université 
étrangère dans la nouvelle capitale administrative de l’Égypte

Élections Canada : Stéphane Perreault proposé 
comme directeur général

Les sept démissionnaires du Bloc se 
nommeront Québec debout

Le gouvernement 
fédéral propose 
la nomination 

de Stéphane Perreault 
comme directeur général 
d’Élections Canada.
Le bureau du premier 
ministre en a fait l’an-
nonce mardi après-midi.
M. Perreault agissait déjà 
comme directeur intéri-
maire de l’organisation 
depuis décembre 2016, 
à la suite du départ de 
Marc Mayrand.
Dans son avis de nomina-
tion, le premier ministre 
Justin Trudeau a sou-
ligné «l’expérience que 
M. Perrault a acquise à 
la tête de l’organisation 

au cours de 
la dernière 
année et 
demie et à 
titre de res-
ponsable de 
l ’ a d m i n i s -
tration de 
nombreuses 
élections par-
tielles à tra-
vers le pays».
Le Comité 
p e r m a n e n t 
de la procé-
dure et des affaires de la 
Chambre a maintenant 
30 jours pour examiner 
la candidature et en faire 
rapport aux Communes. 
Les élus devront ensuite 

voter sur la nomination.
Stéphane Perreault, qui 
a grandi à Montréal, 
détient un doctorat en 
droit constitutionnel et 
travaille dans la fonction 
publique depuis plus de 

20 ans.
Il a entre autres oeuvré 
comme avocat au minis-
tère de la Justice ainsi 
qu’au bureau du conseil 
privé.

Le nouveau parti des 
sept démissionnaires 
du Bloc québécois 

se nommera finalement 
Québec debout. Ils ne sont 
toutefois pas prêts à se défi-
nir comme un parti indé-
pendantiste.
«Les Québécois se sont 
tenus debout contre vents 
et marées dans toutes 
sortes de situations. 
Québec debout, ça identifie 
très bien la nation québé-
coise. Ça identifie ce qu’on 
a envie de faire», a indiqué 
le porte-parole du groupe, 
Rhéal Fortin.
Après avoir claqué la porte 
du parti de Martine Ouel-
let à la fin février, le groupe 
des sept siégeait sous le 
nom de Groupe parlemen-
taire québécois. Ils avaient 
annoncé en avril qu’ils lan-
ceraient un nouveau parti, 

sans toutefois 
avoir de nom ou 
de chef.
L ’ o r i e n t at i o n 
indépendantiste 
du parti n’est 
toujours pas non 
plus clairement 
définie.
«Nous croyons 
que le Québec 
doit contrôler 
la totalité de ses 
leviers cultu-
rels, politiques, 
é c o n o m i q u e s. 
Additionnez tout ça, et 
mettez-nous l’étiquette que 
vous voulez!» a lancé M. 
Fortin, assurant être inclu-
sif  et vouloir «parler avec 
tout le monde».
Du même souffle, il a tou-
tefois affirmé que le parti 
«refuse la tutelle fédérale» 
et a admis qu’ultimement, 

un Québec debout est un 
Québec indépendant.
Le député de Rivière-du-
Nord martèle être un sou-
verainiste convaincu, mais 
qu’il ne veut pas faire de 
l’indépendance son cheval 
de bataille à Ottawa. «La 
compréhension de Mar-
tine Ouellet du travail d’un 
parti politique à Ottawa 

est erronée», a-t-il réitéré, 
rappelant le choc de visions 
qui a mené les sept à quit-
ter le Bloc.
Le nouveau parti déposera 
officiellement la demande 
de nom auprès d’Élections 
Canada dans la prochaine 
semaine, le temps de récol-
ter les 250 signatures 
nécessaires.

Le chef  du Parti québécois, Jean-François Lisée, s’engage 
à aider «tous les médias», peu importe leur structure éco-
nomique, s’il devient premier ministre le 1er octobre pro-
chain.
«Si je suis premier ministre, je vais aider les médias. Tous 
les médias. Les médias régionaux en particulier. Les 

déserts médiatiques, c’est mauvais pour la démocratie. 
L’information est un service essentiel», a-t-il indiqué sans 
détour, mercredi, lors d’une mêlée de presse.
M. Lisée a dit vouloir agir ainsi afin d’être «juste» envers 
tous ceux qui «livrent un service», même si certains 
«tirent mieux leur épingle du jeu que d’autres».
Cependant, a-t-il insisté, cette aide se doit d’être apportée 
dans le cadre d’un programme normé, et non pas de façon 
directe à des médias en particulier.
«Il ne faut pas le fait au cas par cas. Il ne faut jamais que le 
gouvernement fasse un chèque à un média en particulier, 
sans expliquer pourquoi», a-t-il  dit.
Il a d’ailleurs reproché au gouvernement Couillard d’avoir 
consenti un prêt de 10 millions au groupe Capitales 
médias pour supporter son virage numérique.
Par ailleurs, M. Lisée est toujours en réflexion quant à son 
appui à un projet de loi éventuel qui viendrait modifier la 
structure du quotidien «La Presse» afin que sa gestion 
soit désormais assurée par un organisme sans but lucratif. 
M. Lisée prévoit rencontrer les dirigeants du média plus 
tard mercredi.

Crise politique: Québec 
appelé en renfort à Saint-

Jean-sur-Richelieu

Jean-François Lisée s’engage à appuyer financièrement 
«tous les médias»
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للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية
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 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية واالسالمية
   بمناسبة

حلول شهر رمضان المبارك
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات
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J’ai quitté mon Pays,

J’ai quitté mon Pays, 
J’ai quitté ma maison
J’ai quitté la belle vie
Pour revenir à la raison

D’être avec ma famille
Au Canada pays du vison
Où le froid agonit
En la présence du soleil du levant

Je retrouve mes habitudes
S’associer à la solitude 
Consolé par le rythme  de la vie
Le changement est  fortement rude

Il  est si différent et si amer
Il est aussi doux et plus prospère
Le destin m’a reconduit
Vers mes êtres les plus chers

C’est ainsi  que va le monde

Composée de la joie et de la souffrance
Elle nous offre la belle vie, elle est ainsi féconde

Mon Pays natal m’appelle
La nostalgie m’attire, ce n’est pas une nouvelle
Le retour à l’origine est un devoir
Là où le repos fatal est éternel 

Elle fut ma décision
Rédigée dans mon testament
D’être enterré  après ma mort
Dans le jardin où reposent mes parents

Oser penser à notre fin est une qualité
A laquelle toute personne doit y  penser
Pour se recueillir devant Dieu
Dire sa prière de l’éternité   

      Salah EL ACHKAR

Le maire Alain 
Laplante a officiel-
lement demandé 

Mardi soir au ministre 
des Affaires municipa-
les d'intervenir à Saint-
Jean-sur-Richelieu pour 
dénouer l'impasse politi-
que dans laquelle se trou-
vent les élus municipaux.
Élu en novembre avec 
seulement trois membres 
de son équipe sur douze 
conseillers, M. Laplante 
vient de subir plusieurs 
attaques de la part de ses 
opposants.
Mardi soir, lors d'une 
longue assemblée très 

animée, le conseil muni-
cipal a voté une réso-
lution visant à réduire 
les pouvoirs du comité 
exécutif  de la Ville que 
dirige le maire.
Pour ce dernier, il s'agit 
d'une «obstruction à 
l'exercice de ses pou-
voirs» l'empêchant 
d'exercer son «droit de 
surveillance, d'investiga-
tion et de contrôle sur 
tous les départements 
et les fonctionnaires ou 
employés de la municipa-
lité».
Le noeud du problème, 
selon M. Laplante, vient 
de la décision du comité 
exécutif  de mandater 
une firme d'avocats pour 
analyser les dépenses 
juridiques effectuées par 
l'administration précé-
dente. Le maire estime 
que ces dépenses de 4 
millions $ en 4 ans sont 
trop élevées.
La semaine dernière, une 
autre résolution avait été 
votée par le conseil muni-
cipal pour demander le 
congédiement du chef  de 
cabinet du maire, Guy 
Grenier.
Cette décision a toutefois 
été suspendue la semaine 
dernière par un juge de la 
Cour supérieure.

Valérie Plante promet l’escouade 
mobilité pour bientôt

La mairesse de Montréal Valérie Plante 
a assuré que l’escouade mobilité sera 
bientôt déployée, alors que la saison des 

chantiers est déjà commencée.
La mairesse a précisé que son administration 
en était à finaliser les derniers détails. Aussi, 
elle ne peut pas annoncer pour le moment les 
pouvoirs, les types et les lieux d’intervention de 
cette escouade ainsi que le nombre de person-
nes qui seront mobilisées.
«C’est un désir de mettre en place une unité 
qui va pouvoir prévenir les situations de trafic 
intense, qui [ont] un impact négatif  sur tous 
les utilisateurs de la route», a expliqué mer-
credi Valérie Plante lors de la séance du comité 
exécutif.
Cette escouade, promise en campagne électo-
rale par Projet Montréal, pourra par exemple 
intervenir pour régler des bouchons de circula-
tion lorsqu’une voiture est stationnée en double 

ou qu’un camion de livraison est garé sur une 
piste cyclable.
Projet Montréal avait aussi promis en cam-
pagne de créer une brigade d’inspection des 
chantiers. L’administration de Valérie Plante 
a indiqué qu’elle y travaille aussi et que des 
détails sont à suivre.



مومياواتهم  من  أكثر  الفراعنة  عن  الحديث  الخيال  يثير  يوجد شيء  ال     
المحفوظة بعناية بالغة عبر عشرات القرون. إنه لشيء بالغ الغرابة والدهشة 

أن تنظر في عينّي إنسان عاش منذ آالف السنين!
ويلهب الحديث عن المومياوات المصرية القديمة خيال البشر في جميع أنحاء 
العالم بصور شتى. وساهمت أفالم السينما األمريكية في هوليوود في إذكاء 
هذا الخيال وإغنائه. وتنوعت هذه األفالم بين أفالم الرعب والخوف واإلثارة. 
وساهم هذا النوع من الشغف في ازدياد صرعة الهوس بمصر »إيجبتومانيا« 

في العالم أجمع.
اكتشاف  بعد  المصرية  بالمومياوات  هوليوود  في  العالمية  السينما  واهتمت 

ليست طويلة.  بفترة  1881م  البحري عام  بالدير  المومياوات  خبيئة 
وضمت هذه الخبيئة عدًدا كبيًرا من مومياوات ملوك مصر الفراعنة 
من الدولة الحديثة والعصر المتأخر. ويرجع الفضل في هذا االكتشاف 
إلى عائلة عبد الرسول التي عاشت في البر الغربي لمدينة األقصر 

في صعيد مصر.
بعد  )تيتانيك(  السفينة  غرق  أسباب  حول  الشائعات  انطلقت  وكذلك 
عرض فيلم السفينة الغارقة الذي القى نجاًحا كبيًرا فقيل إن من بين 
اللعنة  أنزلت  ظهرها  على  فرعونية  مومياء  وجود  غرقها  أسباب 

عليها وعلى المسافرين على ظهرها!!
ويؤكد  غرابة  األمور  أكثر  من  ويعد  الصحف  نشرته  ما  بين  ومن 
أفكار غريبة هو ادعاء وجود  العامة من  المومياوات لدى  تثيره  ما 
مومياء بمنطقة سقارة األثرية ترجع إلى حوالي 2500 عام. ويقول 
الخبر إن هذه المومياء ترتفع عن تابوتها يومًيا محلقة في الهواء على 
ارتفاع قدمين ثماني ساعات ثم تعود إلى تابوتها وتظل راقدة فيه ست 

عشرة ساعة أخرى!
ويبدو العمل في هذا النوع من اآلثار الفرعونية مثيًرا. لكنه في حقيقة 
األمر يمثل بالنسبة لي نوًعا من العلم المقرون بلذة وروعة االكتشاف 
في  عاشوا  الذين  البشر  أولئك  بأحوال  والمعرفة  الخبرة  من  ومزيد 

زمان مختلف عن زمننا.
القديمة  مصر  عن  الكالسيين  والكتّاب  الرحالة  كتابات  وكثرت 
وحياتها الدينية ومعتقداتها األخروية التي أثارت دهشتهم وما تزال 
تثير دهشة العالم منذ ذلك الحين البعيد إلى هذه اللحظة. وكان أكثر 

ما لفت انتباههم المومياوات المصرية التي ليس لها شبيه في العالم في الشهرة 
واالستمرار في البقاء.

ومنذ القرن التاسع عشر الميالدي ذكرت لعنة الفراعنة مرات عدة إما بسبب 
ذكر المومياوات الفرعونية أو دخول مقابر المصريين القدماء. وذاع هذا األمر 
بعد اكتشاف مقبرة الفرعون الصغير »توت عنخ آمون« عام 1922 على يد 

اإلنجليزي هيوارد كارتر)1864-1939م(.

الفرعون الذهبي
اآلثار  حقل  في  عملوا  من  أشهر  من  كارتر«  »هيوارد  اإلنجليزي  يعتبر 
المصرية نظًرا للنجاح الهائل الذي حققه بالعثور على مقبرة الفرعون الذهبي 
األشهر الملك »توت عنخ آمون« في صبيحة اليوم الرابع من شهر نوفمبر عام 
1922م الذي كان فيه »كارتر« على موعد مع الرمال المصرية لتمّن عليه 
وتكشف له عن واحد من أهم أسرارها الدفينة واستطاع أن يحقق حلم حياته 
بعد طول عناء وتعب بالكشف عن هذه المقبرة التي تعد أثًرا فريًدا من نوعه 
أذهل العالم منذ وقت اكتشافه إلى هذه اللحظة. وطغى هذا االكتشاف على كل 
االكتشافات األثرية األخرى في العالم أجمع وأصبح بحق أهم اكتشاف أثري 

في القرن العشرين دون أدنى مبالغة.
الفرعون  وأصبح  كله  العالم  أرجاء  تغزو  »توت«  الملك  أسطورة  وانطلقت 
الشاب الذي لم يجلس على العرش أكثر من تسع سنوات بين عشية وضحاها 

أشهر ملك في تاريخ اإلنسانية وُكتب السمه الخلود.
وتعد مقبرة الملك »توت عنخ آمون« هي المقبرة الملكية الوحيدة التي وصلت 
قام  تقريًبا،  عام  بمائتي  »توت«  الملك  وفاة  فبعد  اآلن.  إلى  كاملة  أيدينا  إلى 
دون  برمي،  العشرين،  األسرة  ملوك  من  السادس«  »رمسيس  الملك  عمال 

قصد األحجار والرمال المستخرجة من حفر مقبرته فوق مدخل مقبرة الملك 
»توت عنخ آمون« بل وشيّدوا أكواخهم فوق هذا الرديم. ولوال هذه المصادفة 
كل  في  المقابر  أيدي لصوص  من  الشاب  الفرعون  مقبرة  نجت  لما  العجيبة 

زمان ولما وجدها »كارتر« بعد بحث مضن دام خمس سنوات طوال.
وقد ألهبت هذه المقتنيات والطريقة التي اكتشفت بها خيال الباحثين والمولعين 
باآلثار وأساطيرها على السواء، فنسجوا العديد من القصص والحكايات حول 

حياة الملك ووفاته. ومن هنا نشأت أسطورة الملك »توت«.
الخامس«  كارنافون  إيرل  »هربرت  للورد  المفاجئة  الوفاة  عن  ونتجت 
للبحث  كارتر«  »هيوارد  مّول  الذي  األرستقراطي  ذلك  )1866-1923م(- 
عن مقبرة الفرعون الذهبي- في السادس من مايو 1923م ملدوًغا ببعوضة 
أشهر  بعد ستة  وفاته  لحظة  إنجلترا  في  كلبه في قصره  القاهرة وصياح  في 
من افتتاح المقبرة- هستيريا كبيرة في الصحافة العالمية. فقد ذكرت الصحف 
أنها »لعنة الملك توت« الذي توعد كل من يقتحم مقبرته بالموت على أجنحة 
ناعمة. وعلى الرغم من عدم وجود نص في مقبرته أو على أي جزء من أثاثها 
يحوى هذا النقش، فإن لعنة المومياوات قد تأصلت جذورها في الخيال الشعبي 

وانتشرت في العديد من الحكايات وسالسل أفالم الرعب.

أسباب وراء اللعنة
للتعويذة الحامية  وربما شاع هذا الخطأ بوجود لعنة بسبب الترجمة الخاطئة 
المقبرة.  في  حاٍم  تمثال  على  نُقش  الذي  الموتى(  كتاب  من   151 )الفصل 
وبالفعل ُوجدت لعنات في عدد من المقابر في مواقع أخرى. وانتشر مثل هذا 
النوع من اللعنات في مقابر األشراف، بينما لجأ الملوك إلى وسائل أخرى أكثر 

طبيعية لحماية مقابرهم من السرقة واالعتداء.

اآلثار  ترميم  على  القائم  عمله  أتم  قد  »كارتر«  كان  1932م  عام  وفي 
الثالث واألخير  المستخرجة من مقبرة »توت عنخ آمون«، ثم أخرج الجزء 
من كتابه عن المقبرة، ثم أخرج ستة مجلدات عن مراحل الكشف. ومات في 2 
مارس 1939م في لندن مكلال بالشهرة والمجد والفقر. ثم بيع أثاث منزله في 
قاعة »سوثبي« للمزادات اإلنجليزية الشهيرة في شهر ديسمبر من العام نفسه، 
بينما بيعت مكتبته بعد ذلك بشهرين في 22 من شهر فبراير من العام 1940م. 
أي أنه عاش سبع عشرة عاًما بعد اكتشافه المقبرة مما يؤكد عدم إصابته بلعنة 
»الملك توت«. وكان من باب أولى أن يكون هو أول المصابين وضحايا الملك 

»توت« متأثًرا بما أُطلق عليه في حينها »لعنة المومياوات الفرعونية«.
وحدث أن أصيب األثري المصري الراحل سامي جبره وفريقه بصداع حاد 
في  »أيبس«  المعبود  سراديب  داخل  يعملون  وهم  التنفس  في  شديد  وضيق 
منطقة »تونا الجبل« األثرية في محافظة المنيا في صعيد مصر في أربعينيات 
القرن العشرين، فأشاع عمال الدكتور جبره حدوث لعنة انصبت عليهم بسبب 
عملهم في مدافن الطائر »أيبس« المقدس رب الحكمة في مصر القديمة، لكن 
رفض د. جبره تصديق ذلك، وأرجع ما حدث إلى تسرب غاز ما ضار من 

المومياوات وعاد إلى استئناف العمل في السراديب بعد ثالثة أيام فقط.
ويُذكر أنه قيل إن عالم المصريات األمريكي األشهر ديفيد سليفرمان تأثر بلعنة 
الذي  آمون«  عنخ  توت  »كنوز  معرض  عن  المسؤول  كان  عندما  الفراعنة 
طاف عدًدا من الواليات األمريكية بين األعوام 1979-1976م. لكنه نفى ما 
ذكرته الصحافة األمريكية عنه. وأكد عدم حدوث ذلك بل زاد أن نفى وجود 
أي نوع من أنواع اللعنة بصفته أحد أهم علماء المصريات المختصين في هذا 

الفرع من علم المصريات.
ولعل من بين أهم االكتشافات األثرية األخيرة وتلعب فيها المومياوات دوًرا 
مثيًرا تلك المومياوات الرائعة المغطاة بالذهب التي دائًما تعطي شعوًرا بأن 

في  المذهل  االكتشاف  ذلك  في  إليها  نظرت  كلما  فيها  تدب  تزال  ما  الحياة 
الواحات البحرية الذي حققه عالم آثار مصر األشهر الدكتور »زاهي حواس« 

وفريقه وأطلقت عليه وسائل اإلعالم العالمية »وادي المومياوات الذهبية«.

قصة طريفة
طاقة  »كانت  يقول:  نفسه  العنوان  يحمل  الذي  كتابه  في  حواس«  »د.  وكتب 
فريق العمل تبدو وكأنها تتالشى وتزامن ذلك مع الشعور باإلرهاق كلما تزايدت 
حدة الحرارة مع ارتفاع قرص الشمس في السماء وقلل وجودنا داخل المقابر 
المنقورة تحت سطح األرض -من شعورنا بحرارة الشمس المتوهجة التي كانت 

فوق رؤوسنا مباشرة.
وحقيقة األمر أن أهم ما كان يجعلنا ال نشعر بحرارة الشمس ومشقة العمل هو 
على وجوه  لتسقط  المقابر  إلى  الشمس  أشعة  تتسلل  حين  المهيب  المنظر  ذلك 
األبصار. عندها  يعمي  يكاد  مثيًرا رائًعا  فينعكس ضوؤها  الذهبية  المومياوات 
يخفق قلبي بشدة، وتغمرنا الدهشة جميًعا. وفي كل مرة نكشف فيها عن مومياء 
مذهبة نتيقن أننا بمنطقة تحوي أكبر مجموعة من الدفنات التي بقيت في حال 

جيدة من الحفظ تعكس مدى ثراء أصحابها«.
ونقل الدكتور »حواس« مومياء إلى معمل أبحاثه بأهرام الجيزة. وأطلق عليها 
المومياء.  يعلم جنس  لم يكن  إنه  إذ  أو مدام إكس«؛  اسًما تعريفًيا هو: »مستر 
وكان أمر نقلها مثيًرا للغاية، وبعد تعريضها لألشعة تبين أنها لرجل مات في سن 

الخامسة والثالثين تقريبًا.
ولعل من بين القصص الطريفة في اكتشاف »وادي المومياوات الذهبية« قصة 
الدكتور »حواس« »لعنة مومياوات األطفال«. ولنتركه يروي  ما أطلق عليه 
لنا بنفسه ما حدث: »هي قصة طريفة حدثت لي بالفعل عندما نقلت مومياوين 
المقابر إلى حجرة صممت لتكون  لطفلين من إحدى 
الواليات  إلى  بعدها  وسافرت  المستقبل.  في  متحًفا 
جامعة  في  للتدريس  شهر  لمدة  األمريكية  المتحدة 
زيارات  تنقطع  لم  الفترة  هذه  وطيلة  أنجلوس،  لوس 
المومياوين لي في منامي، وما كنت أدري سبب ذلك، 
نومي  من  فقمت  مني،  يقتربان  وجدتهما  ليلة  وذات 
مفارقات  لي  حدثت  بل  فحسب،  هذا  ليس  مفزوًعا. 
عجيبة أخرى، منها عدم الوصول في الموعد المحدد 
بالطائرة  لحاقي  وعدم  المحاضرات،  إحدى  إلى 
المسافرة إلى المدينة التي كان من المفروض أن ألقي 
بها المحاضرة. وعندما حضرت إلى القاهرة، ذهبت 
إلى الواحات البحرية، وتوجهت إلى الموقع ذاته الذي 
كشفت به عن المومياوين، فإذا بي أجد مومياء رجل 
آخر لعله والدهما، وعلى الفور قمت بنقله إلى جوار 
انقطعت  المتحف. ومن بعدها  المومياوين في حجرة 
زيارتهما لي في منامي، ونعمت بأحالم سعيدة- دون 

أرق على اإلطالق«.
من  المصرية  المومياوات  وجود  في  السبب  ولعل 
األصل يرجع إلى اعتقاد المصريين القدماء في حياة 
أهم  الجسد  على  الحفاظ  وكان  الموت.  بعد  أخرى 
العناصر األساسية الستمرار هذه الحياة مرة أخرى. 
من  السنين  آالف  عبر  التحنيط  عملية  وتطورت 

األجساد المدفونة في حفرات بسيطة في رمال الصحراء إلى األجساد المعتنى 
بها عناية فائقة بلفها في اللفائف الكتانية.

ويرجع األصل في هذا االعتقاد الذي ساد بين عدد كبير من البشر في أنحاء 
اللعنة  تصب  الفرعونية  المقابر  بعض  داخل  النقوش  بعض  لوجود  العالم 
المقابر  على  ويسطون  راحتهم  أوقات  الفراعنة  على  يفسدون  الذين  على 
بغية السرقة، فهؤالء ستصيبهم اللعنة بمرض ال يعرف األطباء له عالًجا، 

وسيموتون في نهاية األمر.

قوة الكلمة 
المكتوبة

وكان الهدف من وراء 
النصوص  هذه  كتابة 
منع  هو  التحذيرية 
اقتحام  من  اللصوص 

الثمينة وعدم إعاقة رحلة المتوفى في  المقابر وسرقة محتوياتها من األشياء 
العالم اآلخر حتى يبعث من جديد وينعم بحياة خالدة في جنات النعيم. لقد آمن 
من  نوًعا  تعد  كانت  التي  المكتوبة  الكلمة  بقوة  كبيًرا  إيماًنا  القديم  المصري 
فالكلمة  مقبرته؛  داخل  واللعنات  النصوص  يكتب مثل هذه  السحر مما جعله 
عنده تحمل قدًرا كبيًرا من السحر ولها القدرة على الفاعلية وإعاقة اللصوص 
بها في رحلته في  التي يريد أن يتزود  اقتحام مقبرته وسرقة محتوياتها  عن 

عالم اآلخرة.
وكثرت نصوص اللعنة الحامية بشكل دقيق منذ عصر الدولة القديمة )-2191
2687 ق.م( في محاكمة صاحب المقبرة في العالم اآلخر ضد األعداء. ففي 
يعلن  نفسها،  الفترة  إلى  تعود  التي  طهنا  في  عنخ«  كا  »ني  المدعو  مقبرة 
أحاكم  فوضى، سوف  يحدث  »بالنسبة ألي شخص سوف  المقبرة:  صاحب 
معه«. وعلى كتلة حجرية من مقبرة مفقودة تعود إلى العصر نفسه، يوجد نص 
الثعبان ضده على األرض،  الماء،  في  »التمساح ضده  اآلتي:  بالعقاب  يهدد 
الذي تسول له نفسه فعل أي شيء ضد هذه المقبرة،، لن أفعل شيئا ضده، إنه 

اإلله الذي سوف يحاسبه«.
الدكتور  اكتشفها  التي  الجيزة  هضبة  في  األهرام«  »بناة  اكتشافات  وتحمل 
زاهي حواس وفريقه - عدًدا من المفاجآت، من بينها نص اللعنة الذي نقش في 
مقبرة رئيس العمال الفنان: »بتتي« لحماية مقبرته، ونقش نص آخر خاص 
بزوجته: »نس سوكر«، يقول: »أيها األحياء أجمعين، الداخلون إلى هذا القبر، 
الثعابين عليكم  الماء،  التمساح عليكم في  بتشويهه،  القبر  المعتدون على هذا 

في األرض، وأفراس النهر عليكم في الماء، والعقارب عليكم في األرض«.
وفي مقبرة المدعو »عنخ ما حور« في منطقة سقارة األثرية، من الفترة نفسها، 
في  مقبرتي  تفعله ضد  أن  المحتمل  من  »بالنسبة ألي شيء  يقول صاحبها: 
الغرب، الشيء نفسه سوف يُفعل في ممتلكاتك. أنا كاهن مرتل رفيع المستوى، 
غير  مقبرتي  يدخل  لمن  بالنسبة  السحر.  أنواع  وكل  التعاويذ  أسرار  أعرف 
طاهر...، سوف أقبض عليه كأوزة وأقذف الرعب في قلبه كما لو أنه يرى 
األشباح على األرض، بينما من يدخلها طاهًرا وسالًما، سوف أكون حاميه في 

اآلخرة في ساحة اإلله العظيم«.
وهدد حكيم األسرة الثامنة عشرة األشهر »أمنحتب بن حابو« كل من يقتحم 
مقبرته أو يعطل شعائرها األخروية بقائمة من العقوبات مثل: »سوف يفقدون 
وظائفهم على األرض، ويرمون في البحر، ويحرمون من الذرية، وال تُحفر 

لهم مقبرة أو تقدم لهم قرابين، وسوف تفنى أجسادهم«.
وهناك رواية شهيرة من العام الثاني عشر من حكم اإلسكندر الرابع )عام 312 
ق.م( تقول: »بالنسبة ألي أحد من أي بلد -النوبة وكوش وسوريا- الذي سوف 
يغير من هذا الكتاب أو يحّركه، لن يُدفن، ولن يتسلم أية قرابين، ولن يستنشق 
البخور، ولن يرفع الماء له أي ابن أو ابنة، ولن يذكر اسمه في أي مكان على 

األرض، ولن يرى أشعة الشمس«.
البعض.  يّدعي  كما  فراعنة  لعنة  توجد  ال  وحقيقة 
وإن كان البعض قد مات، فلم تكن لعنة الفراعنة هي 
كمال  محرز  الدكتور  اآلثار  عالم  نفى  وقد  السبب. 
ذلك، وقال إنه ال توجد لعنة فراعنة ومات في الحال. 
وحقيقة األمر أن الدكتور كمال لم يكن في يوم من 
األيام عالم آثار فرعونية فلم يحفر داخل المقابر أو 
المختصين  من  واحًدا  كان  بل  الفرعونية،  المعابد 
القول  المنطقي  لذا فمن غير  الفنون اإلسالمية؛  في 
متأثًرا  مات  وإنما  الفراعنة،  بلعنة  متأثًرا  مات  إنه 

بأمراض الشيخوخة، فقد كان طاعًنا في السن.
مقابر  يدخلون  للذين  المفاجئ  الموت  ويحدث 
العضوية  المواد  تحلل  نتيجة  األثريين  الفراعنة من 
السنين  آلالف  الفرعونية  المقابر  داخل  الموجودة 
المصريون  حرص  التي  القرابين  في  والموجودة 
القدماء على اصطحابها معهم في رحلتهم إلى العالم 
اآلخر حتى يفيدوا منها في ذلك العالم الغامض الذي 
اعتقدوا أنه يشبه عالمهم األول على األرض، يحتاج فيه المرء لمأكل ومشرب 
الوقت،  بمضي  تحللت  التي  األشياء  بهذه  مقابرهم  زّودوا  ثم  ومن  وملبس، 
وأنتجت عدًدا ال يحصى من الغازات واألبخرة السامة والبكتيريا التي ما إن 
يتنفسها المرء، حتى يغيب عن الوعي ومن ثم عن الحياة بالتبعية؛ لذا ينصح 
األثريون عند افتتاح مقبرة جديدة أول مرة، ولم تكن قد ُفتحت من قبل، بأن 
تترك فترة زمنية مناسبة حتى تتطهر من كل ما بها من مخلفات عضوية ذات 
غازات وأبخرة سامة مضرة وبكتيريا. ال توجد لعنة فراعنة، وإنما توجد لعنة 

الهوس بالفراعنة.  
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أسرار مومياوات الفراعنة

حفل تكريم يف املؤسسة الكندية 
الفلسطينية

الفلسطينية في  الكندية  المؤسسة  أقامت  / كندا:   الرسالة   
نقوال  والزميل  لألخ  خاص  تكريم  حفل  بمونتريال  كيبيك 
صائغ )أبو مازن( تقديرا لخدمته التطوعية على مدى ثالثين 
عاما كان خاللها مثال اإلخالص واالنتماء واإليمان بالدفاع 
عن قضيته العادلة فلسطين المحتلة، دون كلل أو ملل، علما 
وشعبها  فلسطين  سوى  فلسطين  حزب  بأي  يرتبط  لم  بأنه 

الصامد في وجه االحتالل الصهيوني البغيض.
وكانت قاعة المؤسسة مليئة بالمدعوين من األعضاء وأبناء 
واألصدقاء،  السابقين  المؤسسة  رؤساء  وبعض  الجالية 
السيد  كندا  لدى  فلسطين  سفير  المدعوين  رأس  على  وكان 
نبيل معروف وكل من رئيسة المؤسسة السيدة نورا التاجي 
شهر  في  انتخابه  تم  الذي  الجديد  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 
مجلس  رئيس  وكذلك   ،2017 الماضي  العام  من  نوفمبر 
حاليا  يشمل  الذي  المجلس  وأعضاء  سعد  فهد  السيد  األمناء 

كنائب  صائغ  نقوال  الزميل 
المجلس  سر  وأمين  رئيس 
حتى إشعارا آخر. كما ضمت 
اإلعالميين  من  زبدة  القاعة 
ورئيس  مونتريال  في  العرب 
الذي  الكندي  العربي  االتحاد 
في  للمشاركة  خصيصا  دعي 
بداية  في  الكريم.  الحفل  هذا 
المؤسسة  رئيسة  حيت  الحفل 
بعمل  وأشادت  الحضور 
وجهود الزميل أبو مازن طيلة 
ووالئه  التطوعي  عمله  مدة 
باسم  له  وقدمت  الصادق 
وأعضائها  المؤسسة  مجلسي 
لتقدير  تعبيرا  تذكاريا  درعا 
التي  خدماته  على  المؤسسة 
ساهمت برفع العلم الفلسطيني 
قال  ثم  االغتراب.  في  عاليا 
في  األمناء  مجلس  رئيس 

كلمته مشيدا في المالة مع الزميل أبو مازن طيلة هذه السنين مشيدا لعمله 
واإلدارية  المالية  نواحيها  جميع  في  المؤسسة  على  وحرصه  المخلص 
واإلعالمية. ثم قام سعادة السفير الفلسطيني بإلقاء كلمته، عبر فيها عن مدى 
شكره واحترامه لخدمات الزميل الصادقة تجاه القضية الفلسطينية العادلة 
وشعبها الصامد وما قام به من جهود إلنجاح مهمته بإرسال 18 نائبا كنديا 
في زيارة لفلسطين المحتلة ليشاهدون بأعينهم المجردة مدى العذاب الذي 
يمر به هذا الشعب وهو على أرضه المحتل’، ثم تتطرق مكالبا الحضور 
والعمل  الوطني  االنتماء  وتكريس  الجهود  وبذل  بالتالحم  عامة  والجالية 

األجيال  وتثقيف  المشترك 
الجديدة على االنخراط في 
السياسي  الكندية  المجتمع 
شأن  شأننا  واالجتماعي 
هذا  في  الجاليات  بقية 
هائة  في  المضياف.  البلد 
بتقدم  السفير  قام  كلمته 
المفوضية  باسم  درعا 
الفلسطيني وفلسطين درعا 
الشكر  مدى  عن  يعبر 
الزميل  لخدمات  والتقدير 
مختلف  في  مازن  أبو 
في  الوطنية.  المجاالت 
إبراهيم  الميل  قام  نهاية 
غريب بإلقاء كلمة صغيرة 
انتماء  عن  فيها  عرف 
ومحبته  لعروبته  الزميل 
أبناء  لمختلف  واحترامه 
الجاليات العربية االجتماعية منها واإلعالمية دون دون االنتماء ألي حزب 

سوى فلسطيني.
ليستمتع  المائدات  على  المناسف  بتوزيع  المؤسسة  أعضاء  قام  ذلك  بعد 
بعمله  قام  الذي  الحالل  الضاني  ولحم  باألر  الوطني  بالطعام  الحضور 
موسى )أبو العبد( والمتابعة من قبل األخت سلوى عيسى )أم البعد( التي 

خدمت هي األخرى المؤسسة لسنين طويلة من خالل لجنة المرأة.
الطويل  والعمر  الصحة  دوام  مازن  أبو  للزميل  ترجو  الرسالة  وجريدة 

واالستمرار في عطائه الوطني، وله منا كل التقدير واالحترام.

بقلم: د. حسين عبد البصير
مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

الكوكب األزرق على وشك أن يتفّجر فهو 
حيّضر لشهر الرمحة والغفران!

الوباء والعويل ورائحة الموت على آلئحة التحضيرات لشهر    
الرحمة والغفران والعبادات!

يُقال عن هذا الكوكب طْبقا لمن نظر اليه من الفضاء، أنه رائعة من 
روائع الجمال األلهي الذي يسلب روحك لو تأملته.  لكنه مع الزمن 
بات يسود لونه أكثر فأكثر ولم يعد األنسان يتمتّع في تأمله أبدا. لقد 

غلّفه ضباب عويل األبرياء من شر الذئاب األتقياء!
المنتشرة في كل ركن من أركان  الخناس  ذئاب صنيعة مختبرات 
الكوكب.  يربيها منذ الصغر ويُتقن تعليمها وتدريبها وهي آل خيار 
لها سوى تنفيذ التعليمات، ألنه يعرف سرها ونقاط ضعفها.   من 

المحرم والحالل. من  المقدس والمنجس،  يُقرر   خاللها 
والسلم.  الحرب  يقرر  واألشرار،  األبطال  يعيّن  خآللها 
من خآللها يعين الملوك ويسقطهم، يرسم حدود األرض 
ويمحيها.  أهل الكوكب باتوا في حالة من التخدير المزمن 
يُقتل  والمستمر.  حتى أن طقوسهم باتت وثنية وحشية. 
فيها األبرياء بخوراعلى منبر آلهة العصر المتشدقة الى 

السلطة والجنس ودماء األبرياء بحثا عن األبدية…
األزرق  الكوكب  جوهرة  كانت  التي  القمر  مملكة 
مألتها الذئاب وباتت تتربع على عرش الوآلئم الجشعة 
وخاصة في شهر الرحمة والغفران.  هذه السنة وصلت 
ذبائح  من  يُضاعفوا  أن  الى  بهم  واأليمان  التقوى  ذروة 
العويل  عال  مهما  وشيوخ  ونساء  أطفال  من  الرحمة 
التحضير  عن  يردعهم  شيئ  فال  األوبئة  كثرت  ومهما 
الصلوات  سيرفعن  الكريم.   الشهر  وآلئم  كبير  بجهد 

العالقين  وأنين  واليتامى  الثكالى  عويل  إلسكات   سماء  سابع  الى 
تحت  الركام وستُفرش الموائد من جميع األشالء التي يعملون على 
تجميعها يوميا، ويُشرب دم األبرياء طازجا قبل السجود وبعده، آل 
ندري ماذا سيفعلون بالفتات!  وستتلى الصلوات المكبرة يوميا في 
الساحات على ضؤ قمر شاحب حزين، خفت بدره وتقوس ظهره 
مكائد  من  الحرام،  الشهر  يأتي  يوم  عليه  وسيشهد  شهده  مما  ألماّ 

الذئاب وسواد أرواحهم.

 القمر  يموت حزنا لفقدانه عيون  
كل  تتأمله  كانت  التي  البراءة 
للعيد.   بأمنياتها  له  تهمس  مساء 
حزين على فقدانه جلسات العشاق 
الحب  يبوحون  نوره  ظل  تحت 
اشتياقا  حزين  والفرح.   واألمل 
بعد  وضجيجها  الصيف  لسهرات 
يسأل  والبشر.   الحجر  ُدمر  أن 
بعد  وجهه  سينير  من  الى  نفسه 

وقد  هالله  سيرسم  من  الى  مملكته.   في  ماتت  قد  والطفولة  اليوم 
البيولوجية  البشرية وسموم األسلحة  المحارق  السماء ضباب  ملئ 

والكيماوية.
 وحده عواء الذئاب  سيبقى في هذا الشهر وقد أصابتها التخمة ومأل 
حرمها  البعوض والذباب هربا من رائحة الدماء…. افرحي اليوم 
أيتها الذئاب، فساعة يرحل القمر لن تجدي أثرا لصيدك أبدا مهما 

عال التكبير!
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
إيران  مع  النووي  االتفاق  تلغي  أن  بعد  أمريكا 
كيف يثق العالم فيها مرة أخري؟ وما توقعه اليوم 

تلغيه غداً .            
 أمريكا أصبحت بال مصداقية .!!  

كيندة الجيوش
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

من واقعنا

الرسول .. 
وبنطال اجلينز

Canadian  Realities  

  لو ان الرسول محمد )ص( كان بيننا 
اْليَْوَم لربما رأيناه يسير في الشارع بكل 
تواضع وهو يرتدي بنطال الجينز! هذه جملة 
قالها احد العلماء المسلمين لطالما اعجبتني  
لداللتها البسيطة على شخصية الرسول الكريم 
المتطورة والمتواضعة والمحبة لالجتهاد 

وعدم تحميل األمور اكثر مما تحتمل!
تذكرتها وأنا اقرأ عن االسالم والتطوير! 
الرسول محمد )صلى هللا عليه وسلم( كان 
يحب العلم والسلم وكل جديد وكان يدعو 
للتطوير والتعلم من التجارب الجديدة ولهذا 
شجع على االجتهاد حتى في بعض مواضيع 

الدين! 
ويبدو اْليَْوَم ان فشلنا األهم ال زال هو في 
التأخر في بعض مجاالت التطور، وفِي 
استمرار استغالل الدين من اجل التشجيع 
على ممارسة العنف هنا او هناك من قبل 
بعض المتنفعين! واألمر المقلق انه هناك 
بعض الضعف في إيجاد رسالة وحملة موازية 
وبنفس القوة لتذكر بسلمية المواقف واألقوال 
وأريحية االعتدال والتذكير بنجاح الدعوة 
السابقة للتقدم والتطوير عن األسالف التي 

تمتع بها االسالم والرسول. 
واليوم -  وحسب تفاصيل ومحاضرات خالل 
مؤتمر عن العنف واألديان أقامته جامعتي 
ميجيل وكونكورديا اخيراً -  فإن فكرة التيمن 
باألسالف واتباع التقاليد وتعطيل الفكر النقدي 
واستغالل األديان كانت والزالت احدى 
الوسائل التي يتبعها خبثاء العقول من اجل 
السيطرة على األجيال الحديثة وتوجيهها 
لمصالح محددة، بعضها سياسي جمعي 
وبعضها فردي نفعي بشكله وماهيته. وهذه 
الفكرة - او االستراتيجية الخبيثة- هي أيضا 
احد أسباب التأخر الرئيسيّة التي عانت منها 

مختلف األديان عبر فترات زمنية مختلفة.  
وبالتالي- وحسب رأي المختصين في 
المؤتمر-  فإن هذا االمر لم يكن حكرا على 
المسلمين فقط، بل كان موجودا لدى الديانات 
السماوية الثالث عبر العصور بأشكال ونسب 
متفاوتة.  ويتبعه أيضا ان استخدام الدين لتبرير 
العنف لم يكن حكرا على المسلمين وحدهم 
والحروب الصليبية والحروب في أوربا هي 
مثال اخر!  ولكن، وفِي يومنا هذا، الزال 
استخدام الدين كتبرير، ال بل ودافع وأرضية 
لترويج العنف، موجودا بقوة وتعود اسبابه 

الى نواح سياسية حيث الزال الدين يستخدم 
ألغراض ومكاسب سياسية. ويلجأ بعض 
الحكام والقادة احيانا الى أقوال الهية قيلت 
منذ مئات السنين ويستخدمونها اليوم لتسويق 
مواقف سياسية واستمداد القوة والدعم الشعبي.  
وكثيرا ما يتم اللجوء الى الدين من اجل إيقاف 
التفكير النقدي لدي الشعوب المؤمنة وتوجيهها 

األعمى باتجاه ما! 
وهنا مثال - بالنسبة للمسلمين- يتم تناسي 
آيات تمجد الفكر النقدي وضرورة التأكد من 
قَاَل  امر ما والبحث عنه بالدليل مثل: »َوإِذْ 
إِْبَراِهيُم َرّبِ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِي اْلَمْوتَٰى ۖ قَاَل أََولَْم 
ِكن لِّيَْطَمئِنَّ قَْلبِي ۖ” من آيات  تُْؤِمن ۖ قَاَل بَلَٰى َولَٰ

القران الكريم.   
وكذلك يتم تناسي ما قاله الرسول عن أهمية 
السلم والبحث والتأكد من األمور ومن اسبابها 
وموجباتها وتوجهاتها قبل اتباعها- ولو ألفنا 
آباءنا عليها. وكذلك تأكيدات الرسول المتكررة 
لترك التقاليد االجتماعية البالية وبعض التقاليد 
الدينية التي تبتعد عن سماحة وجمالية الدين 
والتذكير بدعوته األساسية »إنما بعثت ألتمم 

مكارم األخالق.«  
ومن األمور الخطيرة وفِي أيامنا المتطورة 
هذه وعن توفر الوسائل واألسلحة ال يحتاج 
األمر ألكثر من فرد - بغض النظر عن دينه- 
يتابع بعضا من فيديوهات عنفية مشوهة على 
اليوتيوب او مواقع على االنترنت والتواصل 
االجتماعي تروج للعنف ) وليس بالضروري 
ان يكون دافعه ديني( ليقوم هو بثورته الخاصة 
وفق مفاهيمه الخاصة والمفاهيم المشوهة التي 

تابعها على هذه المواقع! 
اذا، هنا علينا ان نقوم أيضا بجهود فردية 
وثورات سلمية فردية على طريقتنا! وكل 
عمل سلبي يواجهه عشرة جهود إيجابية تدعو 
للسالم والمحبة في كل دار ودين ومدرسة 

ووطن وموقع اجتماعي وزاوية رأي!  
ويبدو من المفيد التذكير ببعض االقوال عن 
الرسول ومنها: »ال تقتلوا صبياً وال إمراة وال 
شيخاً كبيراً وال مريضاً وال راهباً وال تقطعوا 
ُمثمراً وال تخربوا عامراً وال تذبحوا بعيراً وال 
بقرة إال لمأكل وال تٌغرقوا نخالً وال تحرقوه.« 
السلم يصلح لكل األزمان والعنف مكروه 

مردود، مردود في اَي مكان وزمان. 

ميجان ماركل ستنضم إىل حفنة أمريكيات 
أصبحن أمريات أو ملكات

عربة توت عنخ آمون تتجه إىل املتحف املصري اجلديد

بعد إدانته باالعتداء اجلنسي.. سحب جائزتني من بيل كوسيب

السعودية تعلن موعد السماح 
للمرأة بقيادة السيارة

للملك توت عنخ  تابعة  نُقلت عربة عسكرية     
بالقرب من األهرامات،   إلى متحف جديد  آمون 
وكانت المركبة المصنوعة من خشب األرز 
المتحف  الحيوانات معروضة في  اللبناني وجلد 
القاهرة منذ عام 1987،  العسكري المصري في 
لكن سلطات اآلثار قررت وضع كل القطع األثرية 
التي ٌوجدت في قبر الملك الشاب في األقصر عام 

1922 عرضها في متحف القاهرة الكبير.
عربة توت عنخ آمون تتجه إلى المتحف المصري 
المتحف، طارق سيد توفيق،  الجديدوقال مدير 
اليوم من  التي وصلت  إن المركبة العسكرية 
الملك توت عنخ  العسكري هي عربة  المتحف 
آمون السادسة، وأضاف أنه تم العثور على 
قبر توت عنخ آمون، وبعضها  ست مركبات في 
لالحتفاالت وبعضها للصيد وهي أخف وزنا 
الباقي المخصص للحرب، وقد تم  وأسرع من 
أنه  العسكري، متابعًا  المتحف  االحتفاظ بها في 
الكبير،  المتحف المصري  »للمرة األولى داخل 

سيتم عرض هذه العربات معا«.

وحكم الملك توت مصر الفرعونية 
لمدة 10 سنوات حتى وفاته في 
سن 19، أي حوالي 1324 قبل 
الميالد، وتم نقل العربة العسكرية 
في صناديق من المتحف في قلعة 
الجديد خلف  إلى منزلها  القاهرة، 
الكبرى، والذي  الجيزة  أهرامات 
من المقرر أن يكون أكبر متحف 

أثري في العالم.
المتحف  مجمع  يمتد  سوف 
الجديد الضخم  الكبير  المصري 
على مساحة 47 هكتاًرا )116 
فدانًا( ويحتوي على مساحة 
تبلغ 24000  دائمة  عرض 
متر مربع )258.300 قدًما 
مربعة(، وسيضم واجهات من 
المرمر، وسيؤدي افتتاحه في 
نهاية المطاف إلى تخفيف الضغط 

على المتحف الوطني الحالي الذي تم افتتاحه في 
عام 1902 واستنفد المساحة، ولقد تم اإلعالن عن 
للمرافق األثرية في  الجديد  المتحف األثري  بناء 

افتتاحه عدة مرات،  تأجيل  تم  عام 2002، لكن 
بسبب عدم االستقرار السياسي الذي هز البالد.

ان أعضاء  االثنين  يوم  كنيدي  أعلن مركز     
المركز صوتوا على سحب جائزة  أمناء  مجلس 
للفكاهة  للفنون وجائزة مارك توين  المركز 
الفنية في  الجوائز  أعلى  األميركية، وهما من 
أعقاب  بيل كوسبي في  المتحدة، من  الواليات 

إدانته باالعتداء الجنسي.
بيان »في  في  في واشنطن  الواقع  المركز  وقال   
الجنائية في اآلونة  السيد كوسبي  إدانة  ضوء 
ألقت  أفعاله  أن  إلى  المجلس  األخيرة، خلص 

بظاللها على إنجازاته خالل مسيرته«.

الجامعات  إلى عدد من  وانضم مركز كنيدي 
التي  الفخرية  الشهادات  التي سحبت  األميركية 
البالغ من  برنامج »ذا كوسبي شو«  لنجم  منحت 

العمر 80 عاما.
الشهر  بنسلفانيا   وانتهت هيئة محلفين في 
الماضي إلى إدانة الممثل الكوميدي بتخدير أندريا 

كونستاند واالعتداء عليها جنسيا. 
السلة  لفريق كرة  وهي مديرة عمليات سابقة 
بأنه غير  تمبل. ودفع كوسبي  بجامعة  النسائي 

مذنب وقال محاموه إنهم سيطعنون على القرار.

   عندما تتزوج الممثلة ميجان ماركل خطيبها 
األمير هاري هذا الشهر فإن اسمها سيضاف 
الالتي أصبحن  قائمة مميزة من األمريكيات  إلى 
السنين جزءا من عائالت مالكة وإن  على مدار 
كانت بعض قصصهن الغرامية لم تكتب لها 

نهايات سعيدة.
المولودة في  المطلقة  الممثلة  وستنضم ميجان 
النبالء  إلى طبقة  انجليس األمريكية  مدينة لوس 
بعد أن تتبادل هي وهاري عهود الزواج في الحفل 
أيار.  الذي سيقام في قلعة وندسور يوم 19 مايو 
وبعد ذلك ستجد ميجان نفسها أمام تجارب سابقة 

كثيرة لالسترشاد بها فيما يتعلق بما يجب فعله وما 
يجب أال تفعله عندما تصبح جزءا من عائلة مالكة.
وقال جون ليمان، وهو من أقارب نجمة هوليوود 
للسير على  جريس كيلي، إن ميجان قد تسعى 
خطى النجمة الراحلة التي أصبحت جريس أميرة 
موناكو بعد زواجها عام 1956 من األمير رينيه 
ليمان ”قضت )كيلي( بعض  الثالث. وأضاف 

األعوام الصعبة حتى يتقبلها الناس في موناكو“.
وأوضح أن األميرة جريس درست كثيرا لتخطي 
الجديد وسرعان ما  بلدها  الثقافية في  الحواجز 
العائلة  أفراد  الفرنسية ودخلت قلوب  اللغة  أتقنت 

المالكة وعامة الشعب على حد سواء.
وقال ليمان الذي كان يزور األميرة جريس كثيرا 
في قصرها إلى أن القت حتفها في حادث سيارة 
الوقت حتى  الكثير من  عام 1982 ”لم يمض 

أصبحت ’أميرتهم‘“.
المجتمع  أقل نجاحا وهي سيدة  وهناك مثال آخر 
األمريكية المطلقة واليس سيمبسون التي تزوجت 
الملك إدوارد الثامن ملك بريطانيا الذي تخلى عن 

العرش عام 1936 حتى يتزوجها.
الملكة نور ملكة األردن  ومن األمثلة األخرى 
الملك حسين عام 1978  التي تزوجها  السابقة 

حتى وفاته عام 1999 فهي أيضا مولودة في 
الواليات المتحدة.

لم يقدر لها أن  المشابهة  الحكايات  لكن بعض 
المثال وبعد أن  تنتهي نهاية سعيدة فعلى سبيل 
تزوجت الممثلة األمريكية الشهيرة ريتا هيوارث 
انتهت  الباكستاني علي خان عام 1949  األمير 

عالقتهما بالطالق عام 1953.
انتهى زواج لي رادزيويل شقيقة السيدة  كما 
األولى األمريكية السابقة جاكلين كنيدي من 
البريخت رادزيويل  البولندي ستانيسالف  األمير 

عام 1959 بالطالق بعد عالقة دامت 15 عاما.

اهلل أعلم بالنوايا

يـــا ِصـــبـــا ــــي  ف ــــاُ  ــــوم ي ـــه  ـــت ـــدح َم

ـــا ـــخـــالي ل ا فــــي  ــــــــاً  ـــا دوم ـــي ـــح َي

ــا ي ــا ــن ــح ل ا فـــي  ــن  ــم ــك ي ِك  وهـــــــوا

يــــا لــــثــــنــــا ا ــــــــي  تـــــي وف حـــــيـــــا

يـــا لـــســـبـــا كـــا ْك  َعــــــنــــــِد تــــوا  بــــا

ـــا ي ـــا ـــق ـــل ل ــــي  ق ــــا ــــشــــت ت حــــيــــن 

ـــا ي فــي مــحــيــط رؤا ــــاً  ــــِت دوم ن وأ

ـــا ي ـــوا ـــق س ـــاش ـــع ل ـــك  ـــب ـــل ق فــــي 

ـــا ي ـــزا م أو  ِك  ســــــــوا ٍة  إلمـــــــــرأ

يـــا ــــي مـــــن ســـمـــا ــــه ل إ تـــنـــزيـــل 

يــــا لــــنــــوا بــــا ــــــم  أعــــــل وهللا 

ـــي عـــمـــراً ـــن ـــق ُحــــلــــٌم أره نــــــِت  أ

فــــي عـــروقـــي َيــــجــــري  َيــــســــري 

لــــــلــــــهــــــوى وصــــــــٌف ــــــــــا  وم

يـــا ـــــــوع  ـــــــضـــــــل ل ا ـــــــَف  ـــــــل خ

ــر ــاع ــش ُيـــهـــديـــِك جــمــلــة مــــن م

نـــــي ـــــــِت واآلمـــــا ن أ ــــي  ــــن ــــُم ل وا

ـــل ف ـــا ـــح ـــم ل ا ـــــي  ف لــــتــــقــــيــــِك  فــــأ

حــاضــر وال   .. . لـــحـــضـــور  ا ـــل  ك

ـــي ـــب ـــل ق فـــــــي  حــــــاضــــــر  وال 

ــة ي آ ــري  ــم فـــي ع ـــــدْك  ــــِت وَح ن وأ

ــــوى ن مــــــا  ٍئ  ــــــــــــُر م أ ـــــكـــــل  ول

السيارات اعتبارا من يوم 24  بقيادة  للمرأة  يُسمح  أنه سوف  السعودية رسميا    أعلنت 
يونيو/حزيران المقبل.

وأشار بيان حكومي نقال عن محمد البسامي، مدير اإلدارة العامة للمرور في السعودية، إلى 
اكتمال "تهيئة جميع المتطلبات المتعلقة بقيادة المرأة للسيارات فى المملكة".

الماضي، ضمن مجموعة  العام  المملكة  أعلنته  الذي  القيادة،  المرأة من  جاء قرار تمكين 
قرارات يشملها برنامج إصالحي يرعاه ولي العهد األمير محمد بن سلمان، 32 عاما، الذي 

قيادة  الحظر عن  لقرار رفع  المحرك  يعد 
المرأة للسيارة.

إنه يحق لكل من  البسامي قوله  ونُقل عن 
بلغت سن 18 عاما تقديم طلب الستخراج 

رخصة قيادة سيارات.
كما يحق لمن يحملن رخصة قيادة سيارات 
من دولة أجنبية تقديم طلب الستخراج 
قيادة محلية من خالل إجراءات  رخصة 
القيادة  تقييم لمهارات  منفصلة بعد إجراء 

لديهن.
وأنشئ عدد من مدارس تعليم قيادة 
المدن السعودية استعدادا  السيارات في 

لسريان قرار رفع الحظر عن المرأة.
وسوف يمنح تمكين النساء من قيادة 
التحرك واالنضمام  القدرة على  السيارات 

إلى القوة العاملة في البالد.
وكانت سيدات سعوديات قد طالبن الحكومة 
في الماضي برفع الحظر المفروض عليهن 

لقيادة السيارات.
التغير االجتماعي  إن  يقولون  لكن نشطاء 
لن يكون إال مجرد إجراء لتجميل الصورة 
إذا لم يحدث تفكيك لنظام الوصاية الصارم 
في المملكة، والذي يلزم المرأة بالحصول 
الدراسة  على إذن قريب ذكر من أجل 

والسفر والمشاركة في أنشطة أخرى.


