
أعلنت كوريا     
الخميس،  الشمالية، 
بتنفيذ  قامت  أنها 
وعدها للعالم، وقامت 
للتجارب  بهدم موقع 
بحضور  النووية 
صحفيين أجانب، وفقا 
لوكالة أنباء يونهاب.
وسائل  وذكرت 
إعالم كورية جنوبية 
الشمالية  أن كوريا 
بتعهدها،  أوفت 
بتفجير أنفاق تستخدم 
إلجراء تجارب نووية 
خطوات  إطار  في 
في  التوتر  قلصت 
شبه الجزيرة الكورية.

وسمحت بيونغ يانغ لمجموعة صغيرة من الصحفيين بالوصول 
إلى موقع »بونغي ري« لالطالع على وعدها وقف التجارب 

السرية وإطالق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
الذي حضر  وكتب توم شيشير الصحفي في »سكاي نيوز«، 
مراسم التفكيك: »حدث انفجار هائل شعرنا به. وغطانا الغبار 

وشعرنا بالحرارة. كان االنفجار مدٍو جدا«.
الكوريين  الصحفيين  يونهاب عن مجموعة من  ونقلت وكالة 
الجنوبيين في الموقع أنهم سمعوا العديد من االنفجارات طوال 
اليوم ابتداء من الساعة 11 صباحا ) 03:00 توقيت غرينيتش( 

حتى الساعة 4:17 مساء.
الشمالية  وأجريت في »يونغي ري« جميع تجارب كوريا 
النووية الستة، ومن بينها أحدث تجربة وأقواها على اإلطالق 
في سبتمبر العام الماضي، والتي قالت بيونغ يانغ إنه تم خاللها 

تجربة قنبلة هيدروجينية.
وينقسم الخبراء حول ما إذا كانت عملية التدمير ستجعل الموقع 
غير صالح، ويقول المتشككون إن هذا الموقع لم يعد صالحا 
بعد إجراء 6 تجارب نووية، كما يمكن إعادة بناؤه بسرعة إذا 
تطلب األمر، فيما لم تدُع كوريا الشمالية أي مراقبين مستقلين 

من الخارج لمشاهدة عملية التدمير.
ويقول آخرون إن موافقة كوريا الشمالية على تدمير الموقع دون 
شروط مسبقة أو طلب شيء من واشنطن في المقابل يظهر أن 

النظام جاد في مسألة التغيير.
وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت هذا القرار بشكل أحادي قبل 
القمة المرتقبة بين الزعيم كيم جونغ أون والرئيس األميركي 
دونالد ترامب في 12 يونيو المقبل في سنغافورة، لكن بيونغ 
يانغ قطعت االتصاالت رفيعة المستوى مع سول بسبب مناورات 

عسكرية تجريها مع الجيش األميركي.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

لتحيا الدعارة ويسقط السالم!
  تكلمت في مقالي اإلفتتاحي 
السياسي  العهر  عن  السابق 
ومن  به  ويُدار  حالياً،  السائد 
الدولي  السياسي  العمل  خالله 
بصورة مقززة ومحبطة، تبشر 
المآسي  من  المزيد  بوقوع 
خالل  العالم  حول  اإلنسانية 
القادمة،  والشهور  االسابيع 
الرئيس  تهديد  بعد  خاصة 
األمريكي بإمكانية إلغاء القمة 
بينه وبين زعيم كوريا  المرتقبة 
الشمالية كيم جون أونج، والذي 
في  عقدها  المتوقع  من  كان 
سنغافورة في 12 يونيو المقبل، 
الحرة  قناة  في  جاء  لما  وفقاً 
األمريكية، هذا في الوقت الذي 
يُجرى فيه محادثات بين الرئيس 
األمريكي وبين نظيره الكوري 
الجنوبي مون جاي-آن في البيت 
األبيض في محاولة جادة من 
الرئيس األمريكي  األخير لطمأنة 
قد  الذي  الوحيد  السبيل  بأنه 
يؤدي إلى تحقيق أختراق حقيقي 
تاريخي لتصحيح مسار الكورتين 
وتوجيهه نحو السالم، خاصة 
بعد إعتراف اإلدارة األمريكية 
الشمالي  الكوري  الرئيس  بأن 
برنامجه  عن  التخلي  في  جاد 

النووي.
يحاول  لماذا  هنا  والسؤال 
الرئيس األمريكي إهدار فرصة 
الكوريتين  بين  السالم  تحقيق 
الرئيس  به  قام  ما  كل  رغم 
الشمالي من خطوات  الكوري 

إلثبات حسن النوايا من جانبه؟

وهل هذا السالم والتقارب بين 
الكورتين سوف يكون لصالح 
هذه  في  األمريكية  المصالح 
المنطقة من العالم، أم أن مثل 
هذا السالم سوف يهدد وبصورة 
مباشرة مصالح الواليات المتحدة 
المنطقة،  هذه  في  األمريكية 
يبقى وجودها مبرراً  لن  حيث 
بعد تحقيق مثل هذا السالم بين 
الدولتين في هذه المنطقة من 

العالم؟
الكثيرة  المكاسب  وفي يقيني أن 
التي تعود على الواليات المتحدة 
األمريكية من استمرار النزاع 
الدولتين أكثر وأكبر بكثير  بين 
حال  في  عليها  سيعود  مما 
فتيل  ونزع  السالم  تحقيق 
األزمة بين الكورتين، وهو ما 
يعني بأن المكاسب والمصالح 
أهم من تحقيق السالم واألمن 
العالم ولو كان  واألستقرار في 
وهو  الشعوب،  حساب  على 
الُمتبع  التفكير  باختصار نفس 
قبل  من  الممارس  واألسلوب 
ار مافيا السالح والمخدرات  تُجَّ
وغيرهم  األبيض  والرقيق 
المليارات  يحصدون  الذين 
بمشاركة ومباركة بعض  سنوياً 
الحكومات التي تتكلم نهاراً وليالً 
عن حقوق اإلنسان وهم أول من 

ال يطبقها أو يهتم بها!!
لتحيا الدعارة ويسقط السالم بكل 
ما يحمله من قيم نبيلة ورخاء 

واستقرار لشعوب العالم أجمع.

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

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

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

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

514.947.2555

   تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، 
اتصاال هاتفيا من “مايك بنس” نائب رئيس الواليات 

المتحدة األمريكية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضى بأن 
“بنس” أعرب خالل االتصال عن حرص بالده على 
دعم وتعزيز عالقات التعاون االستراتيجية مع مصر، 
وذلك فى ظل دورها المحورى فى الحفاظ على أمن 
واستقرار منطقة الشرق األوسط، مثمناً فى هذا اإلطار 
دور مصر فى تهدئة األوضاع فى غزة، فضالً عن 

جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ومن جانبه أكد الرئيس السيسي على العالقات االستراتيجية 
التى تربط بين مصر والواليات المتحدة، والتى تعتبر 
إحدى ركائز االستقرار فى منطقة الشرق األوسط، 
وأعرب سيادته عن التطلع إلى تعزيز هذه العالقات 
بما يساهم فى تحقيق مصالحهما المشتركة وعلى رأسها 
استعادة األمن فى المنطقة، كما أكد سيادته موقف مصر 
الثابت من القضية الفلسطينية والداعم لحقوق الشعب 

الفلسطيني وفق مقررات الشرعية الدولية.

الرئيس األميركي دونالد ترامب، الخميس، إن     قال 
الجيش »جاهز إذا لزم األمر« للرد على أي »عمل أحمق 
أو طائش« ترتكبه كوريا الشمالية، وذلك بعدما ألغى ترامب 
قمة كانت مزمعة مع كيم جونغ أون في 12 يونيو المقبل 

بسنغافورة.
وأوضح ترامب في تصريحات بالبيت األبيض أنه تحدث 
مع وزير الدفاع جيم ماتيس وحذر كوريا الشمالية من أي 
»عمل أحمق أو طائش« ، قائالً: »جيشنا هو األقوى في 
العالم. نحن مستعدون أكثر من أي وقت مضى«، كما ذكر 

أن كوريا الجنوبية واليابان مستعدتان أيضا للرد.
وأضاف الرئيس األميركي أن عقوبات قاسية ستالحق كوريا 
الشمالية في حال عدم االنخراط بحوار جدي، معربا في 
الوقت ذاته عن أمله في أن يفعل الزعيم الكوري الشمالي 
ما يصب في مصلحة شعبه.  ولم يستبعد ترامب عقد لقاء 

قمة في وقت الحق. 
وجاء ذلك بعد ساعتين فقط من إعالن الرئيس األميركي 
قراره بإلغاء االجتماع مع كيم، عبر رسالة بعث بها إلى 

زعيم كوريا الشمالية.
البيت  نشرها  التي  الرسالة  في  األميركي  الرئيس  وقال 
والعداء  الهائل  الغضب  إلى  استناداً  لألسف،  األبيض:« 
أنه من  أشعر  لك،  آخر تصريح  في  الذي ظهر  المفتوح 
غير المالئم، في هذا الوقت، عقد هذا االجتماع المخطط 

له منذ فترة طويلة«.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، 
الخميس، إن السبب وراء الغاء القمة التي كانت مقررة بين 
ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون هو عدم 

إمكانية التوصل إلى »نتيجة ناجحة«.
وأضاف بومبيو أمام الكونغرس »خالل األيام العديدة الماضية 

لم نتلق ردا على استفساراتنا منهم«.
وأخبر بومبيو الكونغرس بأن اإلدارة األميركية ستواصل 
المساعي إلبقاء العقوبات على كوريا الشمالية فاعلة، متعهدا 

بمواصلة الضغوط »حتى النهاية«.
وأضاف وزير الخارجية أن واشنطن يتعين عليها التركيز 

حاليا على إبقاء أميركا آمنة.
وكانت كوريا الشمالية قد هددت مرة أخرى باالنسحاب من 
القمة غير المسبوقة مع ترامب وحذرت من أنها مستعدة 

لمواجهة نووية مع واشنطن إذا تطلب األمر.
وفي بيان نشرته وسائل إعالم كورية شمالية انتقدت تشوي 
سون هوي نائبة وزير خارجية كوريا الشمالية مايك بنس 
الشمالية »وهي  كوريا  لمقارنته  األميركي  الرئيس  نائب 
دولة نووية« بليبيا التي تخلى زعيمها الراحل معمر القذافي 
بعد مقاتلون  فيما  قتله  ثم  برنامج نووي غير مكتمل  عن 

مدعومون من حلف شمال األطلسي.
وردت تشوي بكلمات غاضبة انتقدت فيها »التصريحات 

الجامحة والوقحة« الصادرة عن بنس، مضيفة أن بيونغ 
يانغ لن تجبر على الجلوس على طاولة المفاوضات بواسطة 

تهديدات قيادات واشنطن.
وقالت: »لن نتوسل إلى الواليات المتحدة من أجل الحوار 
كانوا يرفضون  إذا  إقناعهم  إلى  باللجوء  أنفسنا  نتعب  أو 

الجلوس معنا«.
نوايانا  إلى  المتحدة  الواليات  وتابعت: »في حال أساءت 
الحسنة وتمسكت بتصرفات غير قانونية ومشينة، سأتقدم 
باقتراح لقيادتنا العليا إلعادة النظر بالقمة بين جمهورية 

كوريا الديمقراطية الشعبية والواليات المتحدة«.
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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
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www.riazkabab.com
450.688.1919

تلميح أمريكي باحتمالية إلغاء لقاء القمة بني ترامب وكيم جونج يف سنغافورة

ترامب: اجليش جاهز وكوريا واليابان مستعدتان

السيسي يؤكد لنائب الرئيس األمريكي على موقف 
مصر الداعم حلقوق الشعب الفلسطيين

  ألغى الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
المزمعة مع زعيم  القمة  الخميس  يوم 
كوريا الشمالية كيم جونج أون حتى بعد 
أن أوفت كوريا الشمالية بتعهدها بهدم 

أنفاق في موقع للتجارب النووية.
وقال ترامب في خطاب إلى زعيم كوريا 
الشمالية مشيرا إلى القمة التي كان من 
المقرر عقدها يوم 12 يونيو حزيران 
للغضب  نتيجة  في سنغافورة ”لألسف 
الذي انطوت  الفاضح  العارم والعداء 
عليه تصريحاتك األخيرة أشعر أن من 
غير المناسب في هذا الوقت أن نعقد هذا 
االجتماع الذي خططنا له منذ فترة طويلة“.
بأنها ”فرصة  القمة  ترامب  ووصف 
لقاء كيم  في  يأمل  إنه  ضائعة“ وقال 

يوما ما.
الخميس هددت  يوم  وفي وقت سابق 
كوريا الشمالية مرة أخرى باالنسحاب 
ترامب  المسبوقة مع  القمة غير  من 
وحذرت من أنها مستعدة لمواجهة نووية 

مع واشنطن إذا تطلب األمر.
وفي بيان نشرته وسائل إعالم كورية 

شمالية انتقدت تشوي سون هوي نائبة 
مايك  الشمالية  وزير خارجية كوريا 
لمقارنته  الرئيس األمريكي  نائب  بنس 
نووية“  الشمالية ”وهي دولة  كوريا 
بليبيا التي تخلى زعيمها الراحل معمر 
القذافي عن برنامج نووي غير مكتمل 
ثم قتله فيما بعد مقاتلون مدعومون من 

حلف شمال األطلسي.
وشهدت مجموعة صغيرة من وسائل 
اإلعالم العالمية اختارتها كوريا الشمالية 
بونجي-ري  موقع  في  األنفاق  هدم 
للتجارب النووية يوم الخميس وهو ما 
تقول بيونجيانج إنه دليل على التزامها 

بإنهاء التجارب النووية.
وحظي ما بدا أنه تدمير لما تقول كوريا 
الشمالية إنه الموقع الوحيد الذي تملكه 
للتجارب النووية بترحيب واسع النطاق 
إيجابية، وإن كانت  باعتباره خطوة 
رمزية، باتجاه تهدئة التوترات المتعلقة 
قوته  استكمال  كيم  بأسلحتها. وأعلن 
قد  الموقع  بأن  تكهنات  النووية وسط 

بات مهجورا على أي حال.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

قال حكيم: 
تمسك باالخالق فالعلم بال أخالق جهل والمال 

دون أخالق فقر والنجاح دون أخالق فشل وتذكر 
دوماً ال يتكبر إال من كان به عقدة نقص

كوريا الشمالية تنفذ »وعدها النووي«.. 
تدمري ختـلله انفجارًا مدويًا

فرنسا وروسيا  و آلية لتنسيق 
اجلهود من أجل إجياد حل 

سياسي يف سوريا
   ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس أن بالده وروسيا تريدان 

إنشاء آلية تنسيق بين القوى العالمية للبحث عن حل سياسي في سوريا.
وقال ماكرون إن فكرة اآللية تقوم على تنسيق الجهود التي تبذلها عملية آستانة والتي 
تتألف من روسيا وتركيا وإيران و“المجموعة الصغيرة“ التي شكلتها فرنسا وتشمل 

بريطانيا وألمانيا واألردن والواليات المتحدة والسعودية.
وأضاف ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي فالديمير بوتين في 
مدينة سان بطرسبرج الروسية ”نحن بحاجة ألن نتحدث عن الوضع بعد الحرب. 

األمر الرئيسي هو بناء سوريا مستقرة“.
التركيز على وضع دستور جديد  اتفقا على ضرورة  بأنه وبوتين  وأفاد ماكرون 

وإجراء انتخابات تشمل كل السوريين بمن فيهم الالجئون.
وفشلت مجموعات دولية سابقة شملت مناوئين للرئيس بشار األسد ومساندين له في 

إيجاد حل حتى اآلن للحرب األهلية المستمرة منذ سبع سنوات.
وقال ماكرون إنه بحث مع بوتين مسعى فرنسا إلنشاء آلية دولية لتحديد المسؤولية 

عن الهجمات الكيماوية. ولم يتطرق بوتين لهذه المبادرة.
وشنت فرنسا والواليات المتحدة وبريطانيا هجوما صاروخيا استهدف منشآت متصلة 
ببرنامج سوريا لألسلحة الكيماوية في منتصف أبريل نيسان ردا على ما يشتبه بأنهم 

هجوم بغاز سام قبل ذلك بأسبوع.
ومكن الدعم العسكري الروسي واإليراني خالل السنوات الثالث الماضية األسد 

من القضاء على تهديد المعارضة لإلطاحة به.

  تواجه قطر المالحقة أمام القضاء األمريكي بتهمة 
التوّرط في عمليات اختراق للبريد اإللكتروني إلحدى 
الشخصيات القريبة من الرئيس األمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة رويترز عن شخصين مطلعين على الملف 
البارز  التبرعات  برويدي، جامع  إليوت  إن محامْي 
لترامب أثناء حملته االنتخابية، أرسال أكثر من 40 
أمر استدعاء لشركات خدمة اإلنترنت وشركات ضغط 
وجهات أخرى، في إطار معركة قانونية متصاعدة ضد 
قطر حول شبهة توّرطها في اختراق رسائل البريد 

اإللكتروني لبرويدي.
ومن شأن القضية إذا أخذت مجراها نحو إدانة قطر أن 
تكون لها تبعات سياسية، لجهة ترسيخها لعامل الريبة 
بين الدوحة وعّدة دوائر أميركية لم تبد ارتياحا وثقة 
بالسياسات القطرية خصوصا في ما يتعلّق بالموقف 
تلك  تترّدد بعض  لم  اإلرهاب ومواجهته، حيث  من 
يتعلّق  الدوحة بعدم الصدق في ما  اتهام  الدوائر في 

بتعاونها في محاربة الظاهرة والتصدي لها.
واختراق البريد اإللكتروني عملية مجّرمة في مختلف 

دول العالم وتترتّب على مقترفيها عقوبات ثقيلة، لما 
تنطوي عليه من مخاطر ذات صبغة أمنية فضال عما 

تحمله من اعتداء على الخصوصية.
وجاءت أوامر االستدعاء، التي صدرت في األسابيع 
القليلة الماضية في إطار دعوى مدنية أقامها برويدي 
مارس  في  أنجلس  لوس  في  اتحادية  أمام محكمة 
تقدر  قطر معركة  فيه  تشن  في وقت  الماضي، 
تكلفتها بالماليين من الدوالرات من أجل النفوذ في 
واشنطن ومحاولة التأثير في سياسات إدارة ترامب 

تجاه منطقة الخليج.
ذلك  لفعل  بقوة  قطر  دفع  ما  فإّن  مراقبين  وبحسب 
من  الخشية  هو  مقامرة  من  عليه  ينطوي  ما  رغم 
القابلة  وغير  الخشنة  السياسات  ذات  ترامب  إدارة 
للتساهل خصوصا في مواجهة اإلرهاب وداعميه، 
كبار  واسع ضمن  نطاق  الدوحة مصنّفة على  فيما 

هؤالء الداعمين لإلرهاب.
بتدبير سرقة وتسريب رسائل  الدعوى قطر  وتتهم 
الرسائل على  توزيع  اإللكترونية. وجرى  برويدي 

جهات إعالمية مختلفة مما أدى إلى إذاعة قصص 
عن برويدي على مدى أسابيع ألحقت األذى بصورته.

وطلب واحد من أوامر االستدعاء، اطلعت عليه وكالة 
رويترز، من المتلقي تسليم أي وثائق تتعلق باتصاالت 
12 شركة ضغط  من  أكثر  مع  ببرويدي  مرتبطة 
وعالقات عامة، بعضها مسجل كوكالء أجانب لقطر.
وقال مصدران على علم بأمر استدعاء آخر إنه كان 
موجها لشركة أفينيو استراتيجيز جلوبال، وهي شركة 
ضغط أسسها كوري ليواندوسكي المدير السابق لحملة 

ترامب مع باري بينيت.
وكان ليواندوسكي قد ترك أفينيو استراتيجيز بحلول 
الوقت الذي استعانت فيه سفارة قطر بخدماتها بصفتها 
الذي كان مستشارا  بينيت،  للشركة. ولم يرد  عميال 
لحملة ترامب، على طلب للتعليق. ولم يتضح ما إذا 
كانت أوامر االستدعاء ستسفر عن نتيجة فعالة. وقال 
مصدر إنه يعتقد أن أكثر شركات الضغط ستحجم على 
األقل عن تقديم المعلومات وستخوض نزاعا قانونيا 

بشأن األمر أمام القضاء.

مالحقة قضائية أمريكية لقطر 
يف سرقة وتسريب رسائل بريد إلكرتونية
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني
مبناسبة شهر رمضان املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian



Vendredi 25 mai  2018
الجمعة 25 مايو  2018

بقلم: 
رفاه السعد

       اصوات تعالت لمقاطعة االنتخابات التي اجريت في ١٢ من 
التصويت كانت  المفوضية ان نسبة  الجاري ومع هذا اعلنت  الشهر 
ما يقارب ٤٤ في المئة فيما شكك الكثيرون بهذه النسبة من مراقبين 
وناخبين في العراق ومراكز االقتراع كانت اغلبها خاوية وهناك االالف 
النازحين ممن هدرت اصواتهم ولم يستطعيوا االدالء باصواتهم العملية 
برمتها لم تكن ناجحة ما عدا االجراءات االمنية التي منعت االرهابيين 

من استهداف مراكز االقتراع 
للعملية االنتخابية فكانت مضحكة نوعا  الفنية والتقنية  النواحي  اما 
ما.. فالعراق الول مرة يستخدم التصويت االلكتروني ورغم اعالنات 
مفوضية االنتخابات انها جربت االجهزة وعملت على تصويت تجريبي 
واكدت انها ناجحة ..اال ان ماحدث يوم االنتخاب كان دليالً على فشل 
تلك االجهزة وعلق اغلب الناخبين عن امكانية وجاهزية هذه االجهزة 
..ففي احد مراكز االقتراع اضطر المواطنون االنتظار ساعات بسبب 
»سخونة األجهزة« وهذه باللهجة العراقية وتعني ان الجهاز ارتفعت 
حرارته واصبح غير قادر على العمل ..وعلى الناخبين االنتظار لغاية 
الناخبين في مركز اخر  فيما وقفت طوابير من  الجهاز...  يبرد  ان 
..ناهيك  الذي توقف فجأة  بانتظار تصليح احد االجهزة االلكترونية 
الكتل  لمراقبي  لم تسمح  المراكز  التي حدثت فبعض  الخروقات  عن 
بالفعل وظهر مراقبون في  والكيانات من الدخول وهذا الكالم حدث 
تصريحات متلفزة معترضين ومنددين على عدم السماح لهم بالدخول 

طبعا ال تعليق من المفوضية حول اسباب المنع..
الخروقات  العام ..شهد ذات  لم يختلف عن  الخاص  التصويت  طبعا 
والمشاكل بل وفي احد مقاطع الفيديو يظهر عدداً من القوات العراقية 
وهم غاضبون وخلفهم مركز اقتراع الحبانية فلم يدخلوا المركز ولم 

يستطيعوا التصويت والسبب جهاز واحد عاطل وال بديل عنه..
وما ان انتهت االنتخابات اال وبعد ساعات بدأت تظهر مقاطع فيديو 
لعمليات التزوير وسرقة االصوات واعترض مرشحون وقدموا طعون 
الجميع وبدون استثناء بعدم  اتهمها  التي  العليا لالنتخابات  للمفوضية 
نزاهتها واتفاقها مع كتل واحزاب سياسية على حساب اخرى ..وخرج 
مرشحون في احتجاجات عمت مدن عدة مثل الموصل وكركوك وحتى 
بغداد التي تظاهر امام بوابتها الخضراء عدد من المرشحين والمرشحات 
لكن دون جدوى .. فيما طالبت أعداداً من الكتل السنية بالغاء االنتخابات 
في عدد من المناطق واعادة اجراءها كل هذه المطالبات لم تلق اذان 
صاغية من المفوضية التي اكدت ان الطعون يجب ان تمر من خاللها 
للمحكمة االتحادية.. اذن ننتظر ماذا سيحل بهذه الطعون ..النتائج ظهرت 
التيار  المدعوم من زعيم  المرتبة االولى  وحل تحالف سائرون في 
الصدري مقتدى الصدر .الذي لم يصرح بأي شي يخص التزوير او 
شراء االصوات حتى اللحظة سوى عقد اجتماعات مع الكتل واالحزاب 
السياسية القامة تحالفات يستطيع من خاللها تشكيل الكتلة االكبر ليتم 
اختيار رئيس الوزراء .. قبل ان اسرد مايحدث في االنتخابات المزورة 
وصلني توا وانا اكتب هذا المقال ان هناك تصريح هام لمجلس الوزراء 
العراقي حيث تم عقد اجتماع طارئ حول الخروقات واالشكاالت التي 

صاحبت العملية االنتخابيه..
االجتماع بحضور رئيس مجلس القضاء االعلى ورئيس الرقابة المالية 
النزاهه ورئيس جهاز  الوطني ورئيس هيئة  ورئيس  جهاز االمن 
المخابرات الوطني ورئيس اللجنة االمنية العليا لحماية مراكز االنتخابات 
وفريق مستشارية االمن الوطني الخاص باالنظمة االلكترونية الذي 
اثبت باالدلة سهولة إختراق النظام والتالعب بالنتائج وتأكديها بنماذج 

على حصول خرق بالنظام(
وقد قررت رئاسة الوزراء التالي: 

١ -تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس 
هيئة النزاهة ورئيس جهاز المخابرات الوطني ومستشارية االمن الوطني 

ورئيس جهاز االمن الوطني ورئيس اللجنة االمنية العليا لالنتخابات
٢ - تتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في االجتماع 

االستثنائي والتي تخص العملية االنتخابية
٣ - للجنة حق االستعانة بأي جهه تعدها مناسبة

٤ -للجنة حق االطالع على جميع الوثائق التي تخص العملية االنتخابية 
داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا 

بتقديم الوثائق كافة
القضاء والمحكمة  الوزراء ومجلس  الى مجلس  ٥ -تقدم توصياتها 
االتحادية والهيئة القضائية لالنتخابات واتخاذ االجراءات المناسبة كال 

بحسب اختصاصه ..
اذا تطور جديد حصل حول نتائج االنتخابات فمن المفترض اذا نفذت 
هذه اللجنة عملها بشكل قانوني واصولي ستتغير امور كثيرة حتى وان لم 
تمس القوائم الفائزة االوائل في االنتخابات لكن على االقل تكون خطوة 
التزوير والتالعب وقد تعيد اصوات مسروقة الشخاص  نحو كشف 
قد يستحقونها..هنا سأنهي الحديث .. وساتابع اعمال اللجنة عن كثب 
وما ستقدمه من حقائق.. المقال القادم سنتحدث عن نتائج هذه الخطوة 

وماذا سيخرج من هذه اللجنة.. 

يف العراق فقط.. 
انتخابات مزورة وحمادثات 

..لتشكيل حكومة تنبذ الفساد

نبيه بري يدعو إىل تشكيل حكومة مباشرة بعد 
انتخابه رئيسا للربملان

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

مدّبر املخطط اإلرهابي ضد األمري جورج حّرض 
على أمر مرعب

أن متشددا  البريطانية  السلطات   كشفت 
أنشأ »قناة إلكترونية« متخصصة في مساعدة 
المتشددين على شن هجمات إرهابية، أبرزها 
حثه على استهداف األمير جورج، نجل األمير 
وليام، باإلضافة إلى مخططات مرعبة مثل تسميم 
المثلجات في متاجر بريطانيا الستهداف األطفال.
المدعو حسنين  البريطانية  السلطات  واتهمت 
راشد، البالغ من العمر ٣٢ عاما، بالتحريض 
على استهداف األمير جورج، من خالل نشر 
صورته وعنوان مدرسته، مرفقا إياها برسالة 
تقول: »حتى العائلة المالكة لن تترك وشأنها«.

كما حث على استهداف موكب »عيد الهالوين« 
نيويورك، ومحطات سكك حديدية في  في 

أستراليا، وفق ما ذكر موقع »ديلي ستار«.
وقالت المدعية أنابيل دارلو، إن الهجمات التي 
اقترحها المتشدد »لم تفرق بين األطفال والبالغين، 
أو عناصر القوات المسلحة والمدنيين«، الفتة 

إلى أنه دعا إلى حقن الـ »آيس كريم« في المتاجر بمواد سامة.
كما نشر راشد صورة لسفير ميانمار لدى المملكة المتحدة وعلق عليها 

أنواع  بشن  تتعلق  فعله«، وقدم نصائح  ما عليكم  بالقول: »تعرفون 
مختلفة من الهجمات، مثل استخدام القنابل أو مواد كيماوية أو السكاكين.

من جانبه، نفى راشد جميع التهم الموجهة إليه.

 فاز الزعيم الشيعي نبيه بري 
األربعاء بوالية سادسة لرئاسة 
مجلس النواب اللبناني منذ عام 
١99٢ بعد حصوله على أكثر 

من نصف عدد األصوات.
ويجري انتخاب رئيس وهيئة 
مكتب مجلس النواب في أول 
االنتخابات  عقب  له  جلسة 
النيابية التي جرت في السادس 
من مايو أيار وذلك بعد تمديد 
مجلس النواب لنفسه منذ عام 

.٢009
الشيعي على  الزعيم  وحصل 
98 صوتا في البرلمان اللبناني 
المكون من ١٢8 مقعدا وهو 
ما ضمن إعادة انتخابه رئيسا 
للمجلس النيابي للمرة السادسة 

منذ عام ١99٢.
ويرأس بري البالغ من العمر 80 عاما، حركة »أمل« وهو حليف 
انتهاء  منذ  كبيرة،  ترسانة سالح  يمتلك  الذي  وثيق لحزب هللا، 

الحرب األهلية اللبنانية التي نشبت بين عامي ١97٥ و١990.
تشكيل  إلى  بري  البرلمان دعا  انتخابه على رأس  بعد  ومباشرة 

حكومة بأسرع وقت ممكن.
وقال بري في كلمة أمام البرلمان بعد إعادة انتخابه »سيكون على 
مجلسنا الكريم التزام المشاورات النيابية إلنجاز االستحقاق الثالث 
الحكومة  بتشكيل  لبنان وتكليفه  لحكومة  باختيار رئيس  المتمثل 

وصوال للثقة بأقصى سرعة ممكنة«.
كما انتخب البرلمان إيلي فرزلي حليف حزب هللا في منصب رئيس 

البرلمان بـ 80 صوتا.
البرلمان،  نائب رئيس  أحد معارضي حزب هللا منصب  وتولى 
المخصص للروم االرثوذوكس، منذ العام ٢00٥ وهو العام الذي 
انسحبت فيه القوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء 

األسبق رفيق الحريري.
وفرزلي أحد السياسيين المؤيدين لدمشق الذين أعادتهم انتخابات 
منذ  األولى  للمرة  العامة  المناصب  إلى  أيار  مايو  السادس من 

عام ٢00٥.

Opening soon
Ouverture bientôt

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

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

www.galaxa.ca
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العراقي  الوزراء  بيان من مكتب رئيس  نقل      
حيدر العبادي عنه قوله يوم الخميس إن لجنة ستحقق 
 12 في  جرت  التي  االنتخابات  تزوير  مزاعم  في 

مايو أيار.
وقال البيان إن ما ستُشكل هي “لجنة عليا برئاسة 

رئيس ديوان الرقابة المالية”.

    للمرة األولى، 
جهاز  سيسمح 
المخابرات البريطاني 
ألبناء   »6 آي  »إم 
المهاجرين باالنضمام 
أول  وسيذيع  إليه، 
إعالن تلفزيوني له 

على اإلطالق.
وألغى رئيس الجهاز 
المعروف رمزا بحرف 
»سي«، أليكس يانغر، 
قاعدة تاريخية كانت 
تطلب أن يكون والدا 
الموظفين في الجهاز 

بريطانيين، ليصبح المطلوب فقط أن يكون من يوظفه 
الجهاز، بريطاني المولد.

توظيف  حملة  البريطاني  المخابرات  جهاز  وأطلق 
من  وأشخاصا  أطفال،  لديهن  ممن  النساء  تستهدف 
أصل أفريقي، ومن أقليات عرقية، لتعزيز التنوع بين 

موظفيه، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
الفرصة ألقوض  تلك  أنتهز  أن  »أريد  يانغر:  وقال 

خرافة ما زالت تتسبب كثيرا في استبعاد مرشحين 
محتملين ألنفسهم. رسالتي بسيطة: ليس لدينا ضابط 
إم.آي 6 ’قياسي’، إذا كان لديك ما يلزم فتقدم لتنضم 

إلينا«، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
يأتي هذا التغيير في الوقت الذي سيبث فيه الجهاز 
أول إعالن تلفزيوني في تاريخه الذي يرجع إلى 109 
أعوام، مساء الخميس. وينتهي اإلعالن بجملة تقول 

»إم.آي 6 نحن مثلك تماما«.

رئيس الوزراء العراقي يقول إن جلنة ستحقق يف 
مزاعم تزوير االنتخابات

قرار تارخيي للمخابرات الربيطانية



   كشفت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية في 
معلومات وصفتها بالحصرية، الخميس، أن المسؤول 
المتهم برشوة  القطري السابق أحمد الرميحي، 
كبار مساعدي الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
قد هرب من البالد عائدا إلى قطر، بينما تتولى 
شركة محاماة تعمل مع األسرة الحاكمة في الدوحة 
واإلدارة األميركية بالدفاع عنه في نزاع تجاري 

تزيد قيمته عن المليار دوالر.
واتهمت دعوى قضائية الرميحي، المدير السابق 
للمكتب اإلعالمي بوزارة الخارجية القطرية رئيس 
شركة قطر لالستثمار حتى مارس 2017، بالهروب 
من الواليات المتحدة ليتجنب االستدعاء لإلدالء 
التجاري  شريكه  مع  قضائي  نزاع  في  بأقواله 
كرة  ورابطة  كيوب  آيس  الراب  مغني  السابق 

.BIG3 السلة الخاصة به
ويواجه الرميحي دعوى قضائية بقيمة 1.2 مليار 
دوالر رفعها »آيس كيوب« ورجل األعمال جيف 
كواتينتز الذي يدعي أنه وعد باالستثمار في دوري 

كرة السلة ثم تخلى عن التزاماته.
 ونشرت »ديلي ميل« نسخة من وثيقة االدعاء 
التي قدمها محامي آيس كيوب وكوانتنيز، جاء 
علمه  رغم  البالد  من  هرب  الرميحي  أن  فيها 

بطلب المدعي لشهادته.
ووفقا لوثائق المحكمة، فقد أقام الرميحي في بيت 
فاخر في لوس أنجلوس، لكنه اشترى أيضا بيتا 
بقيمة 2.7 مليون دوالر في شارع أبوت كيني 
الراقي في فينيسيا بوالية كاليفورنيا، حيث خطط هو 
وصديقته للتحرك قبل التعرض للدعوى القضائية.
وفي الرسائل النصية التي ُقدمت إلى المحكمة 
مع  محادثته  في  هيلغا  تدعى  التي  من صديقته 
صديقة لها، إنها والرميحي سينتقالن إلى فينسيا 

بعد خضوعه لجراحة في الفم.
ولكن قبل االنتقال إلى فينيسيا، كان الرميحي قد 
استأجر منزال فخما في بيفرلي هيلز مكونا من 

خمس غرف نوم بقيمة 80 ألف دوالر شهريا.
ووفقا للدعوى القضائية، اعتاد الرميحي على إقامة 

الحفالت الباذخة والقيام برحالت إلى 
سان تروبيه وإيبيزا والس فيغاس، 
حيث أنفق في إحدى جوالت القمار 
حوالي 700 ألف دوالر في غضون 

ساعات قليلة.
الرميحي  إن  أيضا  الدعوى  وتقول 
األحيان  من  كثير  في  يتباهى  كان 
بصداقته بالسيناتور جون ماكين، بل 
ادعى أن زياراته للسياسي المريض 
هي ما منعته من دفع المبلغ المستحق 

له إلى رابطة السلة.
الرميحي مع  وفي صورة شاركها 
صديق على صفحته على اإلنستغرام 
وحصلت عليها ديلي ميل، ظهر الرجل 
المثير للجدل بجوار ماكين في صورة 

نشرت في يوليو 2017.
وتصدر الرميحي عناوين الصحف 
عندما  سابق،  وقت  في  األميركية 
كشف مايكل أفيناتي محامي الممثلة 

اإلباحية ستورمي دانييل عن العالقة المشبوهة التي 
جمعت الرميحي مع المحامي الشخصي لترامب، 
مايكل كوهين، ومستشار األمن القومي السابق 
مايكل فلين، في ديسمبر الماضي، من أجل رشوة 

اإلدارة الجديدة.
وبث أفيناتي مقطع فيديو أظهر لقاء جمع الرميحي 
مع فلين وكوهين في برج ترامب في مانهاتن، 
في ديسمبر 2016، وبعدها تفاخر الرميحي بأنه 

قام برشوة مسؤولين في إدارة ترامب.
تفاصيل إضافية حول االجتماع،   ومع ظهور 
بشأن  المعلومات  من  المزيد  ميل  ديلي  كشفت 

األنشطة القطرية المشبوهة.
 شركة محاماة للعائلة القطرية وإلدارة ترامب

في  المحاماة  شركة  فإن  الصحيفة،  وبحسب   
واشنطن، جونز داي، التي تمثل الرميحي وغيره 
من القطريين في قضية BIG3 ، تربطها عالقات 
قوية بحكومة ترامب، حيث يعمل عشرات المحامين 

بها في إدارة ترامب، حتى أن الشركة وصفت 
بـ«شركة المحاماة المفضلة لترامب« في مقال 

بوكالة بلومبرغ في مارس الماضي.
 وبينما تمثل »جونز داي« الرميحي في القضية 
المليارية، فإنها أيضا تمثل رجل األعمال القطري 
عبدهللا بن محمد بن سعود آل ثاني، الرئيس التنفيذي 
لهيئة االستثمار القطرية ورجالن آخران مرتبطان 

بالعائلة المالكة في قطر، بحسب ديلي ميل.
شهر  من  اعتباًرا  فإنه  بلومبرغ،  لوكالة  ووفقا 
مارس من هذا العام، انضم 14 محاميًا من »جونز 

داي« إلى فريق ترامب.
وقام دونالد ماكغان، مستشار البيت األبيض والشريك 
السابق في جونز داي باستئجار ما ال يقل عن 
ستة محامين من الشركة للعمل لتقديم المشورة 
واألوامر  األخالقيات  بشأن  األميركي  للرئيس 

التنفيذية والترشيحات القضائية.
وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن ماكغان هو الرابط 
الرئيسي بين جونز داي وإدارة ترامب، حيث 

عملت معه منذ 2015.
وتصف »جونز داي« نفسها في إعالنات على 
الكثير عن  التي تعرف  الشركة  بأنها  اإلنترنت 

إدارة ترامب.
وإلى جانب النزاعات القضائية، فقد قاد الرميحي 
حملة عالقات عامة لصالح النظام القطري من أجل 
جلب دعم اللوبي الصهويني في الواليات المتحدة، 
لوقف الضغوط التي مارستها إدارة ترامب على 
الدوحة من أجل وقف دعم الجماعات اإلرهابية.
الثالثاء،  وكشفت صحيفة هآرتس اإلسرائيلية، 
للمنظمة  رسميين  حفلين  حضر  الرميحي  أن 
الصهيونية األميركية ومنظمة آيباك، في نوفمبر 

ويناير الماضيين، حيث التقى قادة المنظمتين.
وفي ذات الوقت، كانت قطر قد بدأت بالفعل تعيين 
مستشارين كبارا في جماعات الضغط الصهيونية، 
ومن بينهم، نيك موزين، الذي رتب لقاءات بين 
أمير قطر والشخصيات العامة اليهودية األميركية 
البارزة، بما في ذلك المحامي أالن ديرشوفيتز. 

                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

هيومان رايتس ووتش
املفرتية 

رايتس  هيومان  في  العاملين  كل  أن  األكيد  من    
ووتش أصيبوا بالعمى الحيثي فهم ال يرون إال مصر 
التي أصابتهم بالفزع بعد ثورة 30 يناير 2013 فهي 
أثناء حكم مرسي  المسلمون  اإلخوان  فعله  ما  تَر  لم 
والدماء التي سالت من معارضي الرئيس مرسي بعد 
الدماء  نزيف  يروا  ولم  أنصاره  من  عليهم  االعتداء 
يروا  ولن  ولم  اإلخوان  نظام  بعد سقوط  التي سالت 
ما يحدث في تركيا من قمع المئات بل األلوف الذين 
يروا  ولن  ولم  السجون  في  القبض عليهم وزجهم  تم 
القمع في قطر ضد األجانب الذين حاولوا أن يتناولوا 
ويتعرضون  قطر  تستخدمهم  الذين  العمال  قضية 
شديدة  أجواء  في  عملهم  أثناء  والتعذيب   للموت 
الحرارة لبناء مالعب الكرة وخالفه حيث تستضيف 
ما  مع  وأيضاً    2022 لعام  العالم  بطولة كأس  قطر 
فعلوه مع السفير الروسي من ضرب وإهانة ولم ولن 
يروا ما فعلته إسرائيل حين تم افتتاح سفارة الواليات 
الفلسطينيين  عشرات  فقتلت  القدس  في  المتحدة 
تؤمن  أن  تريد  عندما  فقط مصر  ترى  ولكنها  بغزة 
بكل  فتتهم  األسود  اإلرهاب  وتطهرها من  أراضيها 
والبنايات  المنازل  بهدم  المصري  الجيش  غطرسة 
 9 منذ  سيناء  الزراعية شمال  واألراضي  التجارية 
فبراير 2018 ضمن حملة عسكرية على تنظيم والية 
سيناء وزادت المنظمة في افتراءها فقالت أن أعمال 
األراضي  الهكتارات من  مئات  الجديدة طالت  الهدم 
الزراعية وما ال يقل عن 3000 منزل وبناية تجارية 
عازلتين  منطقتين  قد حددت  المصرية  والحكومة   ،
أن  المنظمة  عي  وتدَّ ورفح  العريش  مدينتي  في 
أعمال التدمير تجاوزت هاتين المنطقتين وأن أغلبها 
تتهم  المنظمة  أن  بلة  الطينة  يزيد  وما  قانوني  غير 
السلطات المصرية بأنها تقوم بأعمال الهدم واإلخالء 
توفير مساعدة  أشراف قضائي ودون  دون  القسري 
الحكومة  . وكانت  للحصول على سكن مؤقت  كافية 
المصرية قد أعلنت في عام 2014 عن خطة إلخالء 
السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلو متراً 
مربعاً يشمل مدينة رفح بالكامل على الحدود مع غزة 
وقال الجيش وقتها أن اإلخالء مطلوب إلنهاء تهريب 
وكان   . غزة  من  األنفاق  عبر  واألسلحة  المقاتلين 
تنظيم والية سيناء المنتمي إلى تنظيم الدولة اإلسالمية 
قد أعلن عن مسئوليته عن هجوم بالصواريخ في 19 
ديسمبر الماضي 2017 على قاعدة جوية ومروحية 
ويبدو  والداخلية  الدفاع  وزيري  مستهدفاً  عسكرية 
والمضحك  والمدهش  أيضاً   هذا  تسمع عن  لم  أنها 
وزارة  إلى  مايو  و11   10 في  رسائل  بعثت  أنها 
الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح 
للتقصي  لالستعالمات  العامة  الهيئة  وإلى  حرحور 
حول أعمال الهدم الجارية لكن لم يصلها أي رد وأنا 
واثق أنه لن يكون هناك رد على هذه السخافات ألن 
مصر تمتلك حق حماية أراضيها بالطريقة التي تراها 
مناسبة ضد كل من تسول له نفسه في أن يُعرض أمن 
ونعم  للخطر وحسبي هللا  والمصريين  وأمان مصر 

الوكيل فيِك أيتها المنظمة المأجورة .!

youssef.zemokhol@yahoo.com
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فضائح جديدة تتكشف.. 
واملسؤول القطري املشبوه يلوذ بالفرار

وزير الدفاع: إسرائيل ختطط لبناء 2500 منزل جديد يف الضفة الغربية

أحزاب ومنظمات تونسية تناقش تعديال وزاريا أو تغيري احلكومة برمتها

أفيجدور  اإلسرائيلي  الدفاع  وزير  قال     
يعتزم في األسبوع  إنه  الخميس  يوم  ليبرمان 
المقبل طلب الموافقة على بناء نحو 2500 منزل 
الغربية  جديد في مستوطنات يهودية بالضفة 

المحتلة مما أثار إدانة فلسطينية.
وكتب ليبرمان على تويتر قائال إنه سيطلب من 
مجلس التخطيط اإلقليمي البدء في بناء 1400 

وحدة سكنية على الفور.
البناء في كل  قائال ”سنشجع  ليبرمان  وكتب 
يهودا والسامرة )الضفة الغربية( من الشمال 
إلى الجنوب وفي مجتمعات صغيرة وكبيرة“.

وأعلن ذلك بعد يومين من طلب قدمه الفلسطينيون 
لمكتب االدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية في 
الهاي ببدء تحقيق كامل في اتهامات إلسرائيل 
بانتهاك حقوق اإلنسان على األراضي الفلسطينية.
الرئيس  باسم  المتحدث  أبو ردينة  نبيل  وقال 
الفلسطيني محمود عباس ”إن قرار ليبرمان هو 
بمثابة رسالة إسرائيلية واضحة للعالم، ولمحكمة 
المتحدة ومنظمات  الدولية، ولألمم  الجنايات 

حقوق االنسان، بأن اسرائيل ستفشل كل الجهود 
الدولية الرامية إلنقاذ العملية السياسية“.

والمستوطنات واحدة من القضايا الشائكة في 
مساعي إحياء محادثات السالم بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين والتي تجمدت منذ عام 2014.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولتهم المستقبلية على 
الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية. 
بنتها  التي  المستوطنات  الدول  وتعتبر معظم 
إسرائيل على أراض احتلتها في حرب 1967 

غير مشروعة.
وتقول إسرائيل إن مستقبل مستوطناتها ينبغي أن 
يتحدد خالل محادثات السالم مع الفلسطينيين.

 وتعمل إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
على مقترح جديد للسالم. وقال ديفيد فريدمان 
للقناة  إسرائيل  لدى  المتحدة  الواليات  سفير 
العاشرة التلفزيونية اإلسرائيلية يوم األربعاء 
إن الخطة لم تستكمل بعد وإنه يعتقد أنها ستقدم 

”خالل أشهر“.
الضفة  ألف إسرائيلي في   500 أيضا أكثر من 2.6 مليون فلسطيني.الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق يعيش فيها ويعيش نحو 

   تجري أحزاب سياسية ومنظمات في تونس نقاشات بهدف ما 
قالوا إنه محاولة لكسر الجمود االقتصادي في البالد في محادثات 
ستنتهي بتعديل حكومي أو بتغيير واسع قد يشمل رئيس الوزراء 

يوسف الشاهد.
     وتونس في قلب أزمة اقتصادية منذ انتفاضة عام 2011 التي 
أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين وتحت ضغط مقرضين 

دوليين لتنفيذ إصالحات اقتصادية.
ورغم االنتقال السياسي السلس في تونس الذي يُنظر إليه على أنه 
قصة نجاح في المنطقة إال أن الوضع االقتصادي الصعب جعل 
التونسيين يشعرون بالضيق مع وصول التضخم إلى مستويات 
البطالة.       وتوصل       خبراء من األحزاب  قياسية واستمرار تفشي 
هذا األسبوع إلى اتفاق بخصوص إيجاد حل للوضع االقتصادي 

االقتصادية ودفع  باإلصالحات  يتعلق  الصعب 
التنمية في جهات البالد.

وقالت مصادر سياسية إن األحزاب سوف تجتمع 
السبت مع رئيس  يوم  أو  الجمعة  من جديد غدا 
الجمهورية الباجي قائد السبسي لتحديد كيف ومن 
سينفذ االتفاق الجديد. وتطرح األحزاب خيارين 
إما تعديل وزاري محدد أو تغيير الحكومة برمتها.
وقال حزب نداء تونس الحاكم- وهو حزب رئيس 
تغييرا كامال  يؤيد  إنه  الشاهد-  الوزراء يوسف 
للحكومة في ظل المؤشرات االقتصادية المخيفة، 
بينما تؤيد حركة النهضة تعديال وزاريا يشمل بعض 

الحقائب دفعا لالستقرار الحكومي.
ومنذ 2011 تعاقبت تسع حكومات على السلطة 
في تونس وفشلت كلها في كسر الجمود االقتصادي 
وسط ضغوط قوية من المقرضين لتنفيذ إصالحات 

عاجلة ومطالب من النقابات برفع األجور.
       ولم تعلق حكومة الشاهد على الدعوات لتغييرها، 
ولكن وزرائه قالوا إن االقتصاد بدأ في التعافي فعليا 
مطلع هذا العام مع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5 بالمئة ألول 
مرة منذ 2014 مع انتعاشة قوية في القطاع السياحي وارتفاع 
بالمئة إضافة إلى توقع موسم  االستثمارات األجنبية بنسبة 21 

فالحي جيد.
وقال حافظ قائد السبسي رئيس حزب نداء تونس وهو ابن الرئيس 

الباجي قائد السبسي إن المؤشرات االقتصادية مخيفة.
وردا على منتقديه ممن يتهمونه بالتالعب باستقرار البلد تساءل 
قائال ”ما هو االستقرار الذي تطالبون بالمحافظة عليه؟ االستقرار 
في تدهور المقدرة الشرائية للشعب التونسي؟ االستقرار في انهيار 
قيمة الدينار؟ االستقرار في العجز عن إنجاز أي إصالح وحيد 
يذكر؟ االستقرار في التداين من أجل خالص )صرف(األجور؟ 

االستقرار في غياب أي رؤية لإلصالح االقتصادي؟“
الحكومة وإبدالها  القوي مطلب تغيير كل  الشغل  اتحاد  ويدعم 
العام التحاد  بحكومة مصغرة. وقال نورالدين الطبوبي األمين 

الشاهد هي  إن حكومة  الشغل 
”أفشل حكومة“ منذ الثورة.

أن  تخشى  واسعة  فئات  لكن 
المحادثات التي تجري ال تهدف 
إلى حلحلة األزمة االقتصادية 
واالجتماعية بقدر ما هي تحمل 
مصالح ضيقة وسعي للعودة إلى 

المشهد السياسي في البالد.
وقال الصحفي جمال العرفاوي“ 
ما يجري هو حملة من ابن الرئيس 
ضد رئيس الوزراء بسبب خالفه 
تباين وجهات  معه بخصوص 
الفساد  الحرب على  النظر في 

التي أطلقها الشاهد قبل عام“.
وأضاف ”األمر ال يتعلق بدفع 
االقتصاد بل بمصالح شخصية 
ورغبات ابن الرئيس الذي أصبح 
بلد  يفعل ما يشاء في  أن  يريد 
انتفضت على حكم عائلة الرئيس 

السابق قبل سبع سنوات“.
وفي العام الماضي أطلق الشاهد 
حملة لمكافحة الفساد أوقفت خاللها 
السلطات موظفين ورجال أعمال 
من بينهم رجل األعمال البارز 
شفيق جراية الذي مول نداء تونس 

في انتخابات عام 2014.

التحالف الدولي: مل نقصف اجليش السوري

    بقلم : 
وفاء مؤمن

دائرة النفاق   
   قامت الدنيا ولم تقعد بعد تصريح رئيس جمعيه اهليه أمام 
رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي. .إنه اليوجد 
فقير واحد في مصر. .وبكل وضوح تصريح رئيس الجمعيه 
في ذلك الوقت وتلك الفترة الحرجه التي تمر بها مصر من 
جراء اإلصالحات االقتصادية التي يعلمها الرئيس نفسه 
قبل اى انسان ... وسبق أن صرح بها للشعب وطلب أن 
يتحملوا معه حتي تمر تلك الفترة العصيبة بسالم... وهو 
ما يؤكد أن تصريح رئيس الجمعيه ليس له إال معني واحد 
وهو النفاق والغش والتعتيم الذين كانوا أسباباً رئيسية من 
أسباب مانجني ثماره اآلن من فساد ورشوه وتعتيم علي 
الحقائق ... عندما تحدث رئيس الجمعيه فهوا يتحدث بروح 
الرئيس  يعلم أن كل ماحوله تغير وان  البائت ولم  العهد 
اول من يعلم بكل صغيرة وكبيرة ويصارح جموع الشعب 
بحقيقة األمر انا هنا ال أتحدث عن الفقر والفقراء،  فنسبة 
الفقراء في العالم والتي تحدثت عنها األمم المتحدة في بيان 
لها مخيفة حيث  5% فقط من سكان العالم ينعمون بالرخاء 
بينما الماليين يعيشون تحت خط الفقر. ..لكنني أتحدث عن 
المداهنة والنفاق الواضح والتعتيم علي الحقيقة الواضحة 
وضوح الشمس، ولنا أن نتخيل حال وزرائنا مع البطانة 
/المساعدين /والمعاونين وغيرهم (عندما  )المستشارين 
ينافقون الوزير او المحافظ ويصفقون له بسبب وبغير سبب 
الحقيقة ويجعلوه في برج عاجي منعزل  ويحجبون عنه 
عن الواقع والحقيقة، وإذا حاول اى انسان شريف اختراق 
هذا الجدار الحصين يكون جزائه جزاء سنمار .. يا سادة 
لم تبني األوطان بالغش والنفاق والتعتيم والتبني األوطان 
بالكمياء هذا خفيف علي قلبي وذاك ثقيل، إنما تبني بالفكر 
والعلم والعمل المبني على الحقيقة.. تبني األوطان بالتواصل 
واالستماع الي أصغر عامل وموظف ... ليس بالضرورة 
أن يكون السادة المستشارين أو المعاونين أو من شبه ذلك 
هم أصحاب الروئ لكن هناك من لديه فكر ويحب وطنه 
ويعمل في قلب الحدث علي أرض الواقع بعيدا عن أصحاب 
المعالي والمحاسيب والواسطة والمكاتب المكيفه وهو ما اكدته 
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين الجارد أن 60% من 
المواطنين العرب يعتمدون على الواسطة، واألمثلة كثيرة 
جدا جدا ... انت ابن مين ومن طرف مين والمصالح بتتصالح 
... واللي جاي احلي ... حاربوا من يخفي الحقيقة. .حاربوا 
النفاق،  نحن نبني وطن  خفافيش الظالم... اغلقوا دائرة 
تحمل الكثير والكثير من أهل الثقة والوساطة والمحسوبية 

... ألم يحن الوقت إلغالق دائرة النفاق؟ 
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الخميس،  »البنتاغون«،  األميركية  الدفاع  وزارة  نفت    
استهداف التحالف الذي تقوده واشنطن مواقع للقوات السورية 
في شرق سوريا، حيث قتل 12 من المقاتلين الموالين للنظام 
في منطقة يحارب فيها الطرفان تنظيم داعش، كل على حدة.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، كون فوكنر: »هذه المعلومات 
خطأ«، نافيا ما أعلنه المرصد السوري لحقوق اإلنسان ووكالة 

األنباء السورية )سانا(.
وأضاف أن »التحالف لم يوجه أي ضربات لمواقع الجيش 
السوري في شرق سوريا«، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكان مدير المرصد رامي عبد الرحمن، قد قال إن 3 آليات 
12 مسلحا غير سوريين يقاتلون إلى جانب  دمرت وقتلت 
القوات السورية فجر الخميس في غارات للتحالف الدولي.

وأوضح أن »المنطقة المستهدفة جنوب مدينة البوكمال الحدودية 
للعراق تعرضت عدة مرات لهجمات من قبل تنظيم داعش، 
الذي يتواجد عناصره في جيب قريب في البادية السورية«.

ونقلت وكالة »سانا« عن مصدر عسكري أن مواقع عسكرية 
سورية في المنطقة تعرضت بعد منتصف الليل »لعدوان شنه طيران التحالف 
األميركي، بالتزامن مع تحشدات إلرهابيي تنظيم داعش«، مشيرا إلى أن 

األضرار اقتصرت على الجوانب المادية.
وتقع المنطقة في محافظة دير الزور التي شهدت عدة حوادث بين التحالف 

الدولي من جهة، وقوات النظام المدعومة من روسيا من جهة ثانية.

   حذر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في 
إيران  نشاط  من  األربعاء،  بوريطة،  ناصر  المغرب، 
إلى  إن نظام طهران »يسعى  قائال  إفريقيا،  في شمال 

الحصول على موطئ قدم في المنطقة«.
وقال موقع »فوكس نيوز« األميركي إن بوريطة سرد 
سلسلة من األدلة التي تم الكشف عنها مؤخرا، والتي 
اإلرهابي،  هللا  حزب  قادة  بين  لقاءات  عقد  إلى  تشير 

حليف إيران، وقادة من البوليساريو.
وذكر الوزير المغربي في تصريحه لـ »فوكس نيوز« أن 
»نقطة التحول والعنصر األهم الذي غير طبيعة العالقة 
بين البوليساريو وحزب هللا كان هو توقيف قاسم محمد 
تاج الدين، أحد أكبر ممولي حزب هللا الذين ينشطون 
في أفريقيا، في 12 مارس 2017 بمطار محمد الخامس 

الدولي بالدار البيضاء«.

وقالت وكالة المغرب العربي لألنباء إنه تم توقيف هذا 
الواليات  أصدرتها  دولية  مذكرة  على  بناء  الشخص 
واالنتماء  األموال  تبييض  بتهمة  األميركية،  المتحدة 

إلى منظمة إرهابية.
وحذر بوريطة من أنه »من غير المرجح أن تتوقف هذه 
التدخالت«، مشيرا إلى أن »اإلسالم المعتدل والوسطي 
الذي يدعو إليه المغرب، البلد الذي يعتمد استراتيجية 
التي  العناصر  أحد  يشكل  أفريقيا،  في  األبعاد  متعددة 

أزعجت النظام اإليراني«.
وتابع »قرار المغرب قطع عالقاته مع إيران كان قائما 
اعتبارات  وعلى  ومعلوماتنا  الخاصة  تقييماتنا  على 
مرتبطة باألمن القومي ولم يكن بأي شكل من األشكال 

إثر ضغوطات خارجية«.
أن  أميركيين،  خبراء  عن  نقال  نيوز،  فوكس  وذكرت 
البوليساريو هي نتاج للحرب الباردة، تم »التخلي عنها 
من قبل داعميها باستثناء الجزائر، ثم دخل النظام اإليراني 

على الخط لنشر الفوضى في المنطقة«.
فرصة  شكلت  »البوليساريو  أن  ذاته  المصدر  وسجل 

أراد النظام اإليراني استغاللها«.
ويتفق هؤالء الخبراء أيضا على أن »إيران، عبر تاريخها، 
تستهدف الصراعات اإلقليمية وتعمل على إذكائها إلى 

أن تخرج عن نطاق السيطرة«.
قال،  بومبيو،  مايك  األميركي،  الخارجية  وكان وزير 
االثنين، إن »الواليات المتحدة ستعمل بشكل وثيق مع 
حلفاء واشنطن في المنطقة للتصدي ألنشطة وتدخالت 

النظام اإليراني«.

املغرب يكشف املستور بني 
حزب اهلل والبوليساريو
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إلعالناتكم يف الرسـالة

حنن آباؤكم فال تشبهونا
      ما أشبه الليلة بالبارحة، بل ما أشبه الليالي كلها ببعضها. هل 
تذكرون انتفاضة أطفال الحجارة؟ هل تذكرون كم مضى عليها؟ خمس 
سنوات.. عشر سنوات.. عشرون سنة؟ لقد مضى عليها أكثر من ثالثين 
سنة! جيل كامل شّكله أولئك األطفال الذين حملوا الحجارة أواخر عام 
1987 احتجاجا على الوضع العام المزري بالمخيمات، وعلى انتشار 
البطالة، وإهانة الشعور القومي، والقمع اليومي الذي تمارسه سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيين. وقتها كانت  الشرارة األولى 
العّمال  قيام سائق شاحنة إسرائيلي بدهس مجموعة من  لالنتفاضة 
الفلسطينيّين على حاجز إريز، الذي يفصل قطاع غزة عن بقية األراضي 
فلسطين منذ سنة  1948، وما أكثر الشرارات التي جاءت بعدها! يُقّدر 
أن 1,300 فلسطيني استشهدوا أثناء أحداث االنتفاضة األولى على يد 
90 ألف جريح  241 طفال، ونحو  الجيش اإلسرائيلي، بينهم حوالي 
ومصاب، و15 ألف معتقل، فضاًل عن تدمير ونسف 1,228 منزاًل، 
واقتالع 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية. كبر من لم 
يستشهد من أولئك األطفال الذين حملوا الحجارة يومها فأين أصبحوا؟ 
ترى هل شاهدتم وجه أحد منهم أو سمعتم صوته، عندما أمطرت 
إسرائيل جموع المتظاهرين سلميا على حدود قطاع غزة، قرب السياج 
الشائك، أولئك الذين خرجوا في »مسيرات العودة الكبرى« تزامنا مع 
الذكرى السبعين للنكبة، وتأكيدا لحق العودة؟ استشهد العشرات خالل 
هذه المسيرات، وأصيب اآلالف، فهل كان بينهم أحد من أولئك الذين 
ُقّدِر لهم أن يعيشوا ثالثين سنة بعد االنتفاضة األولى؟ طوبى لهم إذن، 
فما عاشوه على مدى الثالثين سنة الماضية أسوأ مما انتفضوا عليه قبل 
ثالثين سنة. وما سيعيشه الذين لم يستشهدوا، لو ُقّدِر لهم أن يعيشوا، 

خالل الثالثين سنة المقبلة ربما يكون أسوأ.
تظاهروا سلميا في ذكرى النكبة السبعين، رافضين نقل السفارة اإلمريكية 
للقدس المحتلة، مستذكرين كل النكبات التي مرت بها بالدهم على مدى 
بالغاز  الحي، ورشتهم  بالرصاص  سبعين عاما، فأمطرتهم إسرائيل 
السام، وقصفتهم بالطائرات المسيرة، وطاردتهم باآلليات والجرافات 
العسكرية، وشاركت المقاتالت الحربية من طراز »إف 16« األميركية 
في قصفهم. وعلى وقع المجزرة اإلسرائيلية، دشنت الواليات المتحدة 
رسمياً سفارتها في القدس المحتلة، في حفل تضمن كلمة مصورة للرئيس 
األميركي دونالد ترامب، قال فيها إن »الحقيقة الواضحة أن عاصمة 
إسرائيل هي القدس«. وكتب على تويتر »إنه يوم عظيم بالنسبة إلى 

إسرائيل«. فماذا كان ردنا؟
انعقد بعضها وشجب  إلى اجتماعات  إدانات واحتجاجات، ودعوات 
ينعقد بعضها اآلخر ويشجب ويندد أيضا، ودعوات  وندد، وسوف 
لتشكيل لجان تحقيق سوف تتشكل وتحقق وتُعد ملفات سيتم حفظها. 
ُقتلِوا في  الناس أن العشرات قد  ثم ماذا؟ ستمضي السنوات، وينسى 
هذه المسيرات، وأن اآلالف قد أصيبوا فيها، وسوف تمر ثالثون سنة 
أخرى، وينشأ جيل عاصر هذه األحداث كي يستذكرها، وربما يكتب 
ما نكتبه نحن اليوم عنها، ويقول أيضا: »ما أشبه الليلة بالبارحة، بل 
ما أشبه الليالي كلها ببعضها«؟ فهل يعيد التاريخ نفسه، أم أن المشاهد 
ال تتغير؟ أم أننا نحن الذين ال نتحرك من أماكننا، أو نعود إلى الوراء، 
بينما يمضي غيرنا إلى األمام؟ هذه أسئلة ربما يطرحها من سيأتي بعدنا 

أيضا، فال تهملوا تسجيلها.
قبل ثالثين سنة، عندما تفجرت انتفاضة الحجارة األولى، جادت قريحة 
الشاعر الكبير نزار قباني بقصيدة رائعة أرسلها إلى أطفال غزة. وقتها 
لم يعرف شاعرنا أن قصيدته ستكون صالحة للسنوات المقبلة، فماذا 

قال نزار؟ هذه أبيات من قصيدته:

      يا تالميذ غزة علمونا.. بعض ما عندكم فنحن نسينا
     علمونا كيف الحجارة تغدو.. بين أيدي األطفال ماسا ثمينا

     يا تالميذ غزة التبالوا.. بإذاعاتنا وال تسمعونا
     يا تالميذ غزة ال تعودوا.. لكتاباتنا وال تقرؤونا

     نحن آباؤكم فال تشبهونا ..نحن أصنامكم فال تعبدونا
     

       سبعون سنة مرت على نكبة فلسطين األولى. ثالثون سنة مرت 
على انتفاضة الحجارة األولى، فهل تغير شئ؟

       نعم تغيّرت أشياء، تغير إحساسنا بالنكبات. كان للفواجع وقع 
الخناجر علينا، فأصبح لها وقع القنابل الصوتية، تنفجر فال تحدث لدينا 
سوى ضجيجا، في الوقت الذي تزهق فيه أرواحنا، وتسيل فيه دماءنا، 
وتتقلص فيه األرض تحت أقدامنا، وتتغير فيه الخرائط حولنا، ويقتسم 
فيه األعداء واألصدقاء والحلفاء والفرقاء أرضنا، ويسيطرون فيه على 

قرارنا، ويحددون مستقبل أبنائنا. 
       تغيّر تفاعلنا وتفاعل العالم مع النكبات التي تصيبنا. كنا نشجب 
الدنيا ضجيجا، وكان اآلخرون  ونندد، ونخرج في مسيرات، ونمأل 
يتفاعلون معنا. ربما اقتناعا بقضيتنا، وربما إشفاقا علينا، وربما مراعاة 
لمصالح تربطهم بنا، أو يتوقعون الحصول عليها منا، فأصبح تفاعلنا 
محدودا بقدر النََّفس الذي نتنفسه بعد أن تقطعت أنفاسنا ونحن نركض 
العالم معنا محصورا في نداء يصدر  خلف السراب، وأصبح تفاعل 

هنا، وبيان يصدر هناك، وال يكادان يُسِمعان أحدا.
       تغيرت سياسة الذين كنا نبني آماال كبيرة على صداقتهم، فغدوا 
أكثر صراحة في مناصرتهم لعدونا، وأكثر وقاحة في إظهار وجوههم 
القبيحة لنا. ما كان خًطا أحمر أصبح خطوطا خضراء، وما كان يُقال 
في الغرف المغلقة خجال منا، أو مجاملة لنا، أو خداعا لنا، أصبح يُقال 

علنا دون خجل أو مواربة، أو حتى مراعاة لشعورنا.
      »نحن آباؤكم فالتشبهونا« قالها نزار ألطفال الحجارة قبل ثالثين 
سنة، ونقولها اليوم ألطفالنا، وربما يقولها من سيأتي بعدنا ألطفالهم، فمن 
يدري متى سيغير هللا ما بنا، ومن يدري متى سنغير نحن ما بأنفسنا؟

aliobaid4000@yahoo.com
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الرئيس السيسي والعاهل األردني يشددان على دعمهما 
الكامل للحقوق املشروعة للشعب الفلسطيين

  القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي اهتمام مصر بالتنسيق 
مع األردن بشأن مختلف القضايا ذات 
على  وحرصها  المشترك،  االهتمام 
المتميزة  االستراتيجية  العالقات  دفع 

بين البلدين.
وكان السيسي قد استقبل أمس بمطار 
القاهرة الملك عبد هللا الثاني بن الحسين، 
عاهل المملكة األردنية الهاشمية، الذي 

قام بزيارة لمصر .
المتحدث  بسام راضي  السفير  وقال 
الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية- في 
جلسة  عقد  تم  إنه  تصريح صحفي- 
مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات 
موسعة بحضور رئيسي وزراء البلدين 
وأعضاء الوفدين ، حيث أكد الرئيس 
السيسي ترحيبه بجاللة الملك ، مشيراً 
العالقات  تعزيز  على  الحرص  إلى 
بين  تجمع  التي  التاريخية  والروابط 

الشعبين المصري واألردني.
الثاني  الملك عبد هللا  أكد  ومن جانبه 
التنسيق  استمرار  بالده على  حرص 
في  الجانبين  بين  المتميز  والتشاور 
وثيقة  من عالقات  يربطهما  ما  ظل 
عن  فضاًل  األصعدة،  مختلف  على 
من  تمثله  وما  مصر  دور  محورية 
واالستقرار  لألمن  أساسية  ركيزة 
والدولي،  اإلقليمي  الصعيدين  على 
المشتركة  التحديات  لمواجهة  وذلك 
التي تمر بها المنطقة واألمة العربية 

في الوقت الحالي.

أن   ، الرسمي  المتحدث  وأضاف 
أوجه  استعراض  تناولت  المباحثات 
التعاون المشترك والعالقات الثنائية بين 
البلدين، كما تم استعراض التطورات 
اإلقليمية،  القضايا  من  بعدد  المتعلقة 
حيث  سوريا،  في  األوضاع  خاصة 
أكد الجانبان ضرورة  الحل السياسي 
لألزمة في سوريا بما يحافظ على وحدة 
أراضيها، ودعمهما للشعب السوري 
الشقيق في سبيل تحقيق تطلعاته للعيش 
الجهود  ولكافة  واستقرار،  أمان  في 
وتحسين  العنف  وقف  إلى  الرامية 
الُمعاناة  إلنهاء  اإلنسانية  األوضاع 

التي يتعرض لها.

كما شهدت المباحثات استعراض آخر 
المستجدات الخاصة بالقضية الفلسطينية، 
والجهود المصرية لتحقيق المصالحة 
الفلسطينية، حيث شدد الزعيمان على 
دعمهما الكامل للحقوق المشروعة للشعب 
في  الحق  رأسها  وعلى  الفلسطيني، 
إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس 
الشرقية، مؤكدين أهمية استمرار جهود 
المجتمع الدولي للعمل على استئناف 
الجانبين  بين  المباشرة  المفاوضات 
الفلسطيني واإلسرائيلي، وصواًل إلى 
حل الدولتين واستناداً إلى مبادرة السالم 
العربية، األمر الذي سيساهم في إعادة 
لمنطقة  جديدة  آفاق  وفتح  االستقرار 

الشرق األوسط.
كما أكد الزعيمان أن استمرار غياب آفاق 
الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية 
سيؤدي إلى مزيد من عدم االستقرار 
في المنطقة، وأن مسألة القدس يجب 
تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي 

علي أساس حل الدولتين.
وعقب انتهاء المباحثات أقام الرئيس 
السيسي مأدبة إفطار على شرف الملك 

عبد هللا الثاني.
وفي المساء غادر الملك عبد هللا الثاني 

ملك األردن القاهرة .
وكان الرئيس السيسي علي رأس مودعي 

العاهل األردني بمطار القاهرة .

     احتفلت اسرائيل بعيد استقاللها، 
الذي هو ذكرى اغتصاب فلسطين، 
في إحدى فنادق ميدان التحرير، الذي 
هو محل ميالد الثورة المصرية، في 
قلب مدينة القاهرة، التي كانت قلب 
الوطن العربي، فكيف تغيرت األمور 

لهذه الدرجة المريعة؟ 
شاهدت صورا وشذرات متفرقة 
من هذا االحتفال، ورأيت بعضا 
التي حضرت  المقيتة  الوجوه  من 
التهاني وقطع  تقديم  في  وشاركت 
الكعكة، ولكن كلمة السفير االسرائيلي 
كانت اهم فقرات السهرة، أخذ يعدد 
االنجازات التي حققتها دولته، وقد 
اسقط منها بالطبع كم قتلت من العرب 
ما اغتصبت من ارض  ومساحة 
وعدد ما ارتكبت من مجازر، بدال 
من ذلك ذكر األكاذيب المعتادة عن 
افضال اسرائيل على البشرية، رغم 
لم  البشر  اقوام  أن تاريخهم مع كل 
يكن إال نوعا من الكراهية المتبادلة، 
كان  الذي  تحكمها عقدة »شيلوك« 
يريد رطال من اللحم الحي، وانتهزت 
إلينا  الفرصة وصدرتهم  اوروبا 
ليأخذوا هذا الرطل من لحم اخوتنا 
الفلسطينيين ويستنزفون ما يقدرون 
عليه من الدماء العربية، السفير كان 
يبدو واثقا من نفسه، والبد كان يتلقى 
ايماءات الموافقة من الحاضرين ألن 
معظمهم بالتأكيد ، لم يكن في عائلتهم 
شهيد واحد، وهو أمر بالغ الندرة. 

ولكن هذه ليست اشارة لنهاية الصراع، 
في  استسالم، ولكن  وليست عالمة 
التعامل مع اسرائيل هناك أكثر من 
مصر، ثالثة على األقل، هناك أوال: 
بمعاهدات  المقيدة  الرسمية،  مصر 
السالم، أشد القيود ثقال التي وضعتها 
مصر حول رقبتها، فقد حولتها من 
دولة قائدة في محيطها العربي وبين 
تابعة  دولة  إلى  االنحياز  دول عدم 
للمعسكر الغربي التي كانت ابعد ما 
تكون عنه، كانت االتفاقية من وجهة 
نظري هي نوع من االهانة القومية، 
غادرنا المعركة في منتصفها، وضحينا 
بالمصدر الرئيسي للسالح،  وانضمت 
إلى  بالغ الضعف  مصر من مركز 
تتلقى  الغربية،  الرأسمالية  معسكر 
الفتات من مساعداته وتنفذ الجانب 
تقتصر  القذر من مخططاته، ولم 
العسكري  الجانب  االتفاقية على 
الجانب  إلى   امتدت  فقط ولكنها 
انتهجت مصر  االقتصادي حين 
سياسة االنفتاح، وخضعت لسياسة 
السوق المفتوح وباعت كل مؤسساتها 
االنتاجية واصبحت تعيش عالة على 
ما ينتجه اآلخرون فانهارت مواردها 
وتضاعفت ديونها، وحدث التحول 
األكبر واصبحت مصر في حاجة 
إلسرائيل أكثر من حاجة اسرائيل 
إليها، ففي كل سنة يقام مزاد علني 
فاضح في اروقة الكونجرس حول 
المعونة التي تقدمها امريكا لمصر، 
الذين  االعضاء  تتعالى اصوات 
الجلسات  وتعقد  بوقفها،  يطالبون 
الهجومي على مصر  الطابع  ذات 
وسياستها الداخلية، مسرحية هابطة 
تتكر بالنمط نفسه حتى تتدخل اسرائيل 
أو باألحرى منظمة »ايباك« التابعة 
لها لتنقذ المعونة من االلغاء، وفي 
كل عام ال نملك إال مشاعر االمتنان 
لهذه المنظمة اليهودية المؤثرة، وحتى 
في مقاومة االرهاب كان علينا أن 
نحصل على موافقة اسرائيل حتى 
من  المنطقة  هذه  إلى  قواتنا  تصل 

ارضنا التي كانت محرمة علينا.
كامب ديفيد لم تبعد مصر فقط عن 
يد  أطلقت  ولكنها  الصراع  دائرة 
اسرائيل لتلتهم كل اراضي فلسطين 
وتمارس  بالمستوطنات  وتزرعها 
حرب االبادة ضد أصحابها، أصبح 
الفلسطينيون وحدهم تماما، فريسة 
عليهم  تمارسها  التي  الشرور  لكل 
المتوسط  البحر  وأصبح  اسرائيل، 

اساطيلها  فيها  تجوب  لها،  حكرا 
وتستزف ما فيه من حقول الغاز.

وهناك ثانيا: مصر المستفيدة، وتتمثل 
ذئاب رجال  في مجموعة ضخمة 
االعمال الذين يتاجرون مع اسرائيل، 
اغلبية الذين حضروا االحتفال، زمرة 
تفتقد ألي رؤية وطنية حول مستقبل 
متطلبات  في ضوء  العالقة  هذه 
فقط  يسعون  الوطنية،  المصلحة 
خلف مصالحهم الشخصية، وجاءت 
اتفاقية الكويز لتكون قيدا على اعناقهم 
يستطيعون تصدير  جميعا، وال 
أصبح  إذا  إال  منتجاتهم ألمريكا، 
%10 من مكوناتها اسرائيليا، فهم 
ملزمون طوال الوقت بالتعاون مع 
 100 من  أكثر  واستيراد  اسرائيل 
مليون دوالر كل عام إلستيراد 

موادها الخام.
وحتى على هذا المستوى فإن حاجة 
هؤالء الذئاب إلى اسرائيل أكثر من 
حاجتها إليهم، فهي تستغل امتيازاتها 
في السوق األمريكية لتقيم المعارض 
التجارية، وكانت مصر تنأى بنفسها 
عن المشاركة فيها، ولكن في العام 
الذي حكم فيه محمد مرسي وجاء 
االخوان بحسهم التجاري المعهود 
اسرائيل  من  هم من طلبوا  كانوا 
المشاركة في هذه المعارض، ومن ذلك 
الوقت وهذه المعارض المشتركة تقام 
بشكل دوري، وقد بلغ حجم التصدير 
من إسرائيل إلى مصر 236 مليون 
دوالر مقابل 178 مليون دوالر، قيمة 
ماتستورده إسرائيل من مصر، وهو 
أمر يدعو للخجل أن تتفوق علينا هذه 
الدولة الصغيرة التي اغتصبت ارضنا 
بالكامل، لقد تبدل الزمن بشكل فادح 
الغاز على  لهم  كنا نصدر  أن  فبعد 
مضض، اصبحنا نستقبل  الغاز القادم 

منهم في سعادة.
وهناك ثالثا: مصر الشاعرة باالهانة، 
غالبية الماليين من الشعب المصري 
التي تشعر أن هذا االحتفال هو نوع 
من العار الذي لحق بها، وليس فقط 
بكل من ساهموا بالحضور، وال الذين 
االعتراض،  وقفوا عاجزين عن 
إلى  االحياء  تتخطى  اهانة  ولكنها 
كل الشهداء الذين ماتوا باآلالف من 
اسرائيل  الفلسطينية،  القضية  أجل 
اآلن تقف وسط ميدان التحرير الذي 
لتخرج  الحرية  لقوى  أصبح رمزا 
لسانها الطويل لمصر ولبقية الدول 
العربية، لكل الذين اختاروا أن ينسوا 
عدوهم الرئيسي ويتفرغوا للخالفات 

والحروب العربية - العربية.
بخالف كل الذين سبقوا، والذين هم  
الشعب  فإن  في حاجة إلسرائيل، 
بل  لها،  ليس في حاجة  المصري 
هي التي في اشد االحتياج إليه، في 
بها حتى يضفي  حاجة العترافه 
الشرعية على وجودها، وفي حاجة 
لتنمو وتزدهر، وفي  اسواقه  إلى 
اطفاال  ينجبوا  أن   حاجة إلقناعهم 
يفكرون في  خانعين مستسلمين ال 
محاربتها ذات يوم، هذا هو الهدف 
االسمى إلسرائيل، وهذا هو هدفها 
من اقامة هذا االحتفال، توجيه رسالة 
لألجيال القادمة، ولكن هذه الرسالة 
لن تقنع أحدا ألن آلة القتل االسرائيلية 
لم تتوقف، وال أظن انها ستتوقف إال 
يعيش  فلسطيني  آخر  تفني  ان  بعد 
على االرض الفلسطينية،  اسرائيل 
ستبقى هي العدو االساسي، ال الشيعة 
في ايران، وال االتراك عبر الحدود، 
وال اخوتنا في قطر، وال حتى اثيوبيا 
التي تشاكسنا في مياه النيل،  كل هذه 
اختالفات سياسية عابرة، تشويش من 
اجهزة االعالم وخدمة اهداف قصيرة 
اسرائيل هي  أن  يبقى  األمد، ولكن 
والمستمر  والحقيقي  األوحد  العدو 
على عداوته، كل الذين لم يحضروا 
هذا االحتفال المشبوه يعرفون ذلك، 
الذين  لكل  الحساب  يوم  وسيأتي 

شاركوا في هذه المهزلة.

بقلم: محمد منسي قنديل

  اسرائيل 
يف قلب العرب

احلريري.. رئيًسا للحكومة اللبنانية للمرة الثالثة 
و رئيس لبنان يكلف احلريري بتشكل احلكومة اجلديدة

مقتل 4 على األقل وإصابة 15 يف تفجري انتحاري ببغداد
مطار عسكري سوري يتعرض 

لضربات صاروخية

اجناز جديد للسفرية نبيلة مكرم وزيرة اهلجرة والعاملني باخلارج

  قال متحدث عسكري لرويترز 
إن أربعة أشخاص على األقل قتلوا 
انتحاري  هجوم  في   15 وأصيب 
يوم  بغداد  العراقية  العاصمة  في 

الخميس.
ووقع االنفجار في منطقة الشعلة 
بشمال  الشيعية  بية  األغل ذات 

غرب بغداد.
وجاء في بيان لمركز اإلعالم األمني 
أن المهاجم فجر سترة ناسفة بعد 
محاصرته من قبل القوات األمنية 
عند مدخل متنزه الصقالوية مما 
أسفر عن مقتل وإصابة ”عدد من 

المواطنين“.
اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وأعلن 
بيان  في  الهجوم  عن  مسؤوليته 
نشرته وكالة أعماق لألنباء. وقال إن 

الهجوم أسفر عن مقتل 15 شخصا 
وإصابة 19 شخصا.

وأعلن العراق النصر على التنظيم 
المتشدد في ديسمبر كانون األول 
2017. ورغم هزيمة التنظيم إلى 
حد كبير فإنه مازال يشن هجمات 
في  محدودة  ويدير خاليا  متفرقة 
وحول  الشمال  في  خاصة  البالد 
مدينة  أكبر  ثاني  الموصل  مدينة 

عراقية.
وأعلنت الدولة اإلسالمية مسؤوليتها 
عن هجمات سابقة على قوات األمن 
وأماكن عامة في مناطق ذات أغلبية 
شيعية. وأعلن التنظيم هذا الشهر 
باألسلحة  هجوم  عن  مسؤوليته 
في الطارمية التي تبعد مسافة 25 

كيلومترا إلى الشمال من بغداد.

    دوت انفجارات في محيط مطار عسكري في ريف حمص، الخميس، 
وفقا لما ذكرت وسائل إعالم سورية رسمية.

وأوضحت وكالة األنباء السورية “سانا” أن مطار الضبعة العسكري 
تعرض لضربة صاروخية معادية تصدت لها وسائط الدفاع الجوي.

وكانت مواقع عديدة للنظام السوري والقوات اإليرانية الموالية تعرضت 
لضربات إسرائيلية في أكثر من مناسبة خالل األشهر الماضية.

جريس:   افتتحت  فرج  القاهرة/   
السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة 
وشئون المصريين في الخارج، والدكتور 
علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة 
“مصر الخير” أولى الخيم الرمضانية 
أهالينا”  مع  “فطارنا  مبادرة  ضمن 
بالتعاون  الهجرة  تنظمها وزارة  التي 
مع مؤسسة “مصر الخير”، بحضور 
الدكتور ناصر فؤاد نائب لورد مقاطعة 
شيشاير البريطانية، وصاحب المبادرة، 
واللواء حمدي بخيت عضو لجنة العالقات 
بالبرلمان، وعدد من ممثلي  الخارجية 

الجاليات المصرية بالخارج.
نبيلة  السفيرة  أكدت  االفتتاح،  وخالل 
مكرم أنها سعيدة بافتتاح أولى خيم مبادرة 
“فطارنا مع أهالينا”، مشيرة إلى أننا منذ 
الجاليات  أسبوع  نتحدث عن  كنا  أيام 
والعودة للجذور بالنسبة للجاليات األجنبية 
التي كانت تعيش على ارض مصر، 
بينما اليوم نتحدث عن الجذور المصرية 
الممتدة بالخارج في جميع أنحاء العالم 

والتي تعود لخدمة بلدها.
ولفتت “مكرم” إلى أنه بمجرد اإلعالن 
عن مبادرة بسيطة للمساعدة في إفطار 

أهلنا من غير القادرين، تلقت وزارة 
الهجرة وما زالت تتلقى المبادرات التي 
تريد أن تشاركنا في “فطارنا مع أهالينا”.

ووجهت “مكرم” الشكر للدكتور علي 
قائلة: “أشكر موالنا لمساندته  جمعة 
الدائمة، ولفريق العمل داخل مؤسسة 
الخير، وخاصة أن مؤسسات  مصر 
المجتمع  منظمات  مع  تعمل  الدولة 
أننا  الوطن”، مؤكدة  لخدمة  المدني 
الكريم شهر رمضان  في هذا الشهر 
سنشجع أي مصري في الخارج يبادر 
لتقديم المساعدة للمصريين في الداخل.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين 
في  مستمرين  مازالوا  الخارج  في 
للدولة المصرية، فهم  إرسال رسائل 
دائما يؤكدون أنهم جزء ال يتجزأ من 

نسيج هذه الدولة، وخاصة أنهم يدركون 
تماما حجم التحديات التي تواجه الدولة 
المصرية، إذ إنهم خط دفاع األمن القومي 

األول في الخارج.
ومن جانبه، قال الدكتور علي جمعة إن 
الخيمة أقيمت تحت شعار “نحن معا”، 
ومن الشعارات التي يفضلها أيضا هو 
“مصر من الناس للناس”، وكذلك شعار 

المجتمع  مؤسسات  داعيا  “هنقدر”، 
المدني قائال: هيا بنا نتعاون مع الحكومة 
ومؤسسات الدولة لعمارة هذه األرض.

الهجرة  لوزارة  الشكر  ووجه فضيلته 
والجالية المصرية بلندن وأكد على أهمية 
تعاون الجاليات المصرية المقيمة بالخارج 
مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني 
األسر  لمساعدة  المبادرات  بمثل هذه 

األكثر احتياجا”.  

الرمضانية،  الخيم  أولى  أقيمت  وقد 
التي تم افتتاحها من مساهمات األطباء 
المصريين في بريطانيا وعلى رأسهم 
دكتور ناصر فؤاد نائب لورد مقاطعة 
شيشاير البريطانية، كما أنه من المقرر 
إطالق اسم الجالية على المائدة الرمضانية 
لما صرحت به  التي ستتكفل بها وفقاً 
وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم خالل 

إعالنها عن المبادرة.

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

   قال مكتب رئيس الجمهورية اللبنانية إن الرئيس 
ميشال عون كلف سعد الحريري يوم الخميس بتشكيل 
الحكومة الجديدة وذلك بعدما أجرى عون مشاورات 
مع أعضاء مجلس النواب حصل فيها الحريري على 

تأييد أغلبية األعضاء.
ومن المتوقع أن يبدأ الحريري مفاوضات لتشكيل 

حكومة ائتالفية.
ومنصب رئيس الوزراء في لبنان مخصص للسنة 
بالمحاصصة  المسمى  السلطة  اقتسام  نظام  في 
الطائفية وكان الحريري المدعوم من الغرب أوفر 
المرشحين حظا رغم خسارة تيار المستقبل بزعامته 
أكثر من ثلث نوابه في االنتخابات التي جرت في 

التاسع من مايو أيار.
ويجب أن يكلف عون الشخص الذي يحظى بتأييد 

أكبر عدد من أعضاء مجلس النواب.
ومن المتوقع أن تعكس الحكومة االئتالفية الجديدة 
الشيعية  لجماعة حزب هللا  السياسي  النفوذ  تزايد 
المدعومة من إيران وحلفائها الذين يؤيدون احتفاظها 
بالسالح. وفازت الجماعة وحلفاؤها بسبعين مقعدا 

على األقل من مقاعد البرلمان .
ولم يرشح نواب حزب هللا أحدا للمنصب. وقال محمد 
رعد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب هللا بعد االجتماع 

مع عون ”مستعدون للتعاون بإيجابية“.
اللبنانيين إلى تشكيل الحكومة  ودعا كل الزعماء 

بسرعة  الجديدة 
والتي ستسعى إلى 
االقتصاد  إنعاش 
من  يعاني  الذي 
ومعالجة  الركود 
الدين  مستويات 
العام التي ال يمكن 

تحملها.
لكن يجب أن توازن 
الحكومة الجديدة مثل 
المنتهية  الحكومة 
واليتها بين مصالح 
كل الفرقاء اللبنانيين 
وربما  الرئيسيين 
يستغرق هذا وقتا.

الجماعة  تفكير  على  مطلع  كبير  مسؤول  وقال 
لرويترز إن حزب هللا الذي تصنفه الواليات المتحدة 
منظمة إرهابية يريد ثالث حقائب وزارية بعدما كان 
يحتفظ بحقيبتين في الحكومة المنتهية واليتها التي 

ضمت 30 وزيرا.
قالت  الجماعة  تفكير  وكانت مصادر مطلعة على 
لرويترز إن حزب هللا الذي يشغل حتى اآلن مناصب 
حكومية هامشية يسعى أيضا للحصول على وزارات 

خدمية أهم في الحكومة الجديدة.

ويعتقد حزب هللا كذلك بضرورة تخصيص حقيبة 
بعض  انتزعوا  الذين  السنة  حلفائه  وزارية ألحد 

المقاعد من تيار المستقبل بزعامة الحريري.
ويسعى حزب القوات اللبنانية المناهض لحزب هللا 
للحصول على نصيب أكبر من المناصب الوزارية 

بعد أن ضاعف عدد نوابه في البرلمان إلى 15.
وانتخب مجلس النواب يوم األربعاء السياسي الشيعي 
نبيه بري وهو حليف لحزب هللا رئيسا له ليواصل 
احتفاظه بالمنصب الذي يشغله منذ عام 1992. كما 
انتخب حليفا آخر لحزب هللا هو إيلي فرزلي نائبا لبري.



 من خالل الصور الحية المسطرة على 
صفحات األحجار توصلنا إلى قصص 
مجد وبطوالت الجيش المصري القديم 
وخاصة في العصر الفرعوني  فأثبتت 
تلك األحجار والمرسومة  المكتوبة  إن 
الجيش المصري على مر العصور يقدم 
الغالي والنفيس في سبيل المحافظة على 
هذه األرض التي يعيشها عليها فمنذ 
أكثر من قرن مضى كان ماضي مصر 
أن  يستطيع  احد  يكن  كتابا مغلقا ولم 
يفك سر الرموز الموجودة على اآلثار 
والتماثيل المصرية ولكن اآلن بعد فك 
أصبح  القديمة  المصرية  اللغة  شفرة 
تاريخ مصر وخاصة جيش مصر كتاب 
مفتوح أمام الجميع لتبين للعالم اجمع 
تاريخنا العظيم وضرب اقوي األمثلة 
في الحرب والسالم الذي كانت مصر 
تنفرد به قديما وليست حديثا فقط فمنذ 
قديم األزل كان المقاتل المصري القديم 
يدافع بكل ما يملك عن وطنه وسالمة 
أراضية فال يخلو شعب من جيش وال 

يخلو جيش من شعب. 
جسور في حومة الوغى     

       شجــاع ال يهـــاب المــــــوت 
محارب ال يخاف المنايا     

       إذا اقبل بث الرعب في قلب العدو 
المصري في مصر  الجندي  ذلك هو 
القديمة الذي سجل لنا أنتصارته على 
جدران المعابد والمقابر حيث نراه واقف 
شامخا بيده السالح مستعدا للحرب وللدفاع 
عن بلده واقفا إما بالرماح أو السيوف 
أو الدروع أو األقواس أو السهام يرتدى 
زى الحرب الذي كان شرفا يتمناه اى 
مصري حين ذاك وحاليا  ويحمى رأسه 

بخوذه القتال .
فلقد خاض الجيش المصري على مر 
الحروب  العديد والعديد من  العصور 
بالده  الدفاع عن  في  يتمثل  ما  منها 
وأرضة ومنها ما يتمثل في الحمالت 
من  القبائل  بعض  لتأديب  العسكرية 
مثيري الشغب ومنها من دافع فيها عن 
الوادي وما وراءه ومنها من كانت لصد 
الهجمات العارمة من قبل الشعوب التي 
جاءت كريح عاصفة تهب من كل حدب 
وصوب فكان الجندي المصري القديم 
يقدم الغالي والنفيس من اجل الدفاع عن 

أرضة التي وهبها هللا له.
ومن نماذج الجيش المصري على مر 
العصور والمقاتل المصري القديم  و 

)الحرب والسالم(
ضرب لنا الجيش الفرعوني أروع األمثلة 
االنتصارات والحفاظ على شعبة  في 
وسالمه أراضية وإذا جاء وقت السلم 
عاش الناس امنين ، ورابطت القوات 

في معسكراتها واستقر األسطول في 
كان حرسا  من  القوات  ومن  موانيه 
للملك ومنها من صاحب البعوث إلى 
البالد األجنبية ،والى المحاجر والمناجم 
فى حصونها  القوات  تعسكرت  وقد 
وقالعها التي كانت كذلك مراكز للعبادة 
لثقافة مصر  ونبراسا للفكر وإشعاعا 

وحضارتها .
ففي عهد الملك رمسيس الثاني الذي 
حارب الحيثيين في معركة قادش متبركا 
باإلله منتو وهو اله الحرب لديهم كي 
يساعده ويخترق الحصار ثم يلقى بهم 
في النهر حتى إذا جاءوا إليه وطلبوا 
أعظم  ليضرب  لهم  يستجيب  السلم 
األمثلة في السلم وتعتبر هذه من أوائل 
معاهدات التاريخ في العالم اجمع هي 
معاهدة السالم مع الحيثيين فكان الملك 
للدفاع  للحرب  الثاني رجال  رمسيس 
عن أراضية وللسالم أيضا كما وثق 

ذلك في الكتابات المصرية القديمة .
 وإما في عهد الملك رمسيس الثالث 
األبيض   البحر  فأنتصر على شعوب 
المتوسط  وحصرهم بين جيشه الممتلئ 
بالسهام على الشاطئ وأسطوله الذي 
فيقلب  العدو  يلتف من خلف أسطول 

سفنهم رأسا على عقب.
ومن النماذج المشرف في تاريخ الجيش 
المصري أيضا الملك المحارب  وسقنن 
التحير  وكامس  الذي قاد حرب  رع 
وأحمس خلفا له  اللذين حرروا البالد 
وقادوا  )حقا خاسوت(الهكسوس  من 
من  البالد  لتحرير  التحرير  حرب 

األعداء األجانب.
مع  يتحدث  الثالث  تحتمس  وها هو   
ضباطه عن مواقع العدو ويسأل عن 
في أصعب  يسير ويسير  الطرق  اى 
الطرق ويتقدم الجيش المصري  ويهزم 

الميتانيون. 
*الحرب والسالم قديما وحديثا 

وتزامن مع انتصارات أكتوبر المجيدة 
...ففي عهد الرئيس الراحل محمد أنور 
السادات تم طرد إسرائيل  من ارض 
مصر  وكأن التاريخ يعيد نفسه حين 
الفرعون مرنبتاح اسرائيل من  طرد 
لوحه  فى  ذلك  وسجل  قديما  مصر 

االنتصارات فى معبد بطيبة .
وأما عن السلم فقد أضرم الملك رمسيس 
الثاني معاهده مع الحيثيين وتعبر من 

أوائل المعاهدات في العالم القديم. 
وعلى هذا النحو في العهد الحديث تم 
عمل معاهده سالم مع إسرائيل وهى 
إننا  اجمع  للعالم  لنقول  ديفيد  كامب 
ما  إذا  إال  نعتدي  لن  األزل  قديم  منذ 

اعتدى علينا.  

بقلم : على أبودشيش   كلودين كرمة
المصرية اآلثار  خبير 

مل يتغري املكان ولكنه صار امجل

    نعم اختلف المكان تماما وصار ابهى واصبح اكثر 
...فوجودهم  اظهر ماكان خفى  اشراقا..باطاللة االحبة 
والقمر ضياءا  اشراقا  بريقا والشمس  االلوان   ، وزاد  

والورود روعة والنسيم رقة والسماء صفاءا..
يختلف  االشخاص  باختالف  انه  ايقنتها  حقيقة  هذه 
االحساس بالمكان والزمان... فان عاشرت اناسا يتصفون 
فشعورك  الصفات  االخالق وجميل  القلب وسمو  بنقاء 
بالسعادة يكون حقيقى ويبعث فى النفس الفرحة وتتوازن  
السعى  نحو  لنؤكد حقيقة  االفكار   المشاعر و وتتسابق 
ابهى  فى  الطموحات  فيه  تتألق  بالتفاؤل  ملئ  مسقبل 
المرتقب  االمل  نحو  للسعى  الطريق  وتفسح  صورها 

والذى يبدو قريب جدا قرب القلب الى النفس .
ان النفس عندما تعشق والعين حين ترجو والقلب اذ يحنو 
الذهب ويضوى كااللماس  بلون  يكتسى  كله  الكون  فان 
فيبهر لماعنه االلباب وال تستطيع العيون ان تحول نظرها 
عنه وتنجذب نحوه كل المشاعر كما تندفع الفراشات نحو 
الذى  الرحيق  وتكون حالوته كحالوة  الضياء  مصدر 

يرتوي به من ينهل منه ليشبع عطشه.
فجمال الدنيا ال يكمن فقط فى حقيقتها  بل فى اغوار النفس 
ايضا ، فهى كما هى منذ االزل ؛ ولكن عندما نثرى  عقولنا 
وننعنش  الصادقة  بالمشاعر  قلوبنا  ونغنى  بااليجابيات 
التى  الرائعة  الحانية ، فان تلك الصورة  بالكلمات  نفوسنا 
بالفعل..او  تكمن بداخلنا تنعكس امام عيوننا وكأننا نراها 
باالحرى اننا نستمتع بجمال الدنيا - الذى هو بالفعل كائن - 

و كان يحجبه عنا يأسنا و وتواريه همومنا ...
اما عندما نستسلم الى اليأس ونسمح باالحزان ان تكسونا 
بلون السواد فهل يتسنى لنا ان نرى ولو شعاعا من االمل 
ليبعث ولو بصيصا من االمل  اللون  القاتمة  الغيوم  يشق 
كأئنة  السحب  بان هناك وراء هذه  الثقة   يفقدتا  وان ال 
ايديها حتى  تمد  ان  قوية تستطيع  الضياء  باهرة   شمس 
الى  والدفء  الحياة  بهجة  لتعيد  الظالم  تخترق كل هذا 

قلوبنا..
التأثير  لها كل  افعالنا  يتغير  ولكن ردود  فالمكان ال  نعم 
الكاملة  السيطرة  لهم  بنا لالسف  المحيطين  ..كذلك  علينا 
نتبادل  نعاشر ومع من  ..فللنتبه من نصادق ومن  علينا 
يكن الحد  ..لم  نثق  المشورة وبمن  نأخذ  خبراتنا وممن 
فترتبط  يتسلط علينا  بأن  له  اذا سمحنا  اال  سلطان علينا 
لنكون  ونتحول   .. بأحزانه  واحزاننا  بسعادته  سعادتنا 
انعكاس لصورته ..وننمحى ونذوب فال نكون .. ونصبح 
الحب  االمر وكأنه  ندرى ويظهر  ان  الناس دون  اشقى 
الضعف  هذا  برئ من  الحب  الحقيقة  ولكن  فى صوره 
واالستسالم فإن كان هذا ما يسمونه الحب او يطلق عليه 
التضحية ..فهذا هراء فاالمر يبدو برمته وكأنه مسرحيه 

هزلية ليس لها اى نصيب من النجاح ..
الثقة  ويدعم  النجاح  ويساعد على  ويقوى  يبنى  فالحب 
ويبهج القلب والنفس معا فالحب اخذ وعطاء حتى تتوازن 
الحياة فحيث  ..فالحب هو رحيق  العاطفة  الحياة وتسموا 
يتواجد تنعث الفرحة ويثبت القلب و تسقر النفس حتى فى 
المحبة هى االقوى و هى  الظروف واقساها..ألن  احلك 
السالح- الغير المدمر- الذى يدمر المخاطر ويبني الحياة 
التى يجب ان نحياها ..”فلنحب لغرينا ما نحب النفسنا “ 
فإن اعتنقنا هذه الحكمة فال يكون هناك اى من الشرور او 

الحروب او العذابات او االضطهادات الى آخره...
فلنتخيل ليس فقط حياتنا بل بالدنا بل العالم اجمع اذ اعتنقنا 
هذا المنطق السليم ...فحينئذ ال اعتقد ان هناك  اى كالمات 
تعبر جمال  ان  معنيها  بالغتها واستحسنت  فاقت  مهما 
اذا نسخر ما   ، التقدم  واالستنارة  الحياة ومدى  وروعة 
لدينا من مواهب بل عبقرية لخدمة السالم و الحفاظ على 
الجمال وتقديم يد المساعدة لمن هم بحاجة اليها حتى ننعم 
جميعنا ونتنعم بما وهبه الخالق لنا عز وجل من خيرات 
وفيرة ولنكتشف ما بداخلنا من قدرات تستطيع ان تقدم كل 

الخير وتمنع يد الشر وتنصر عيه.

هرطقات سياسية
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اجليش املصرى 
أجماد وبطوالت منذ 

الفراعنة حتى اآلن

املفكرون العرب وفالسفة عصر التنوير
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العالناتكم في الرسالة

ـــي مـــشـــارف يــثــرب  ــة ف ــك أشـــــراف م

ــة دولـــٌة ــن ــدي ــم ـــم فـــي عـــرش ال ـــي ق وأُ

ـــٍة م ـــأُ ـــع ب ـــي ـــرف ـــعـــاظـــم الـــمـــجـــد ال وت

ــا ــدوره ب ـــعَّ  ش بـــــدُر(   ( ــة  ــادســي ــق ــال ف

خــالــد  ، ــدُة  ــي عــب ــٌد  ســع  : األلـــى  نــحــن 

ــزة ــم ـــُر وح ـــَصـــْي ــا الــُمــَثــّنــى والـــُن ــن م

ـــن فــــوق جــــواده  ـــدي ــــوذا صــــالح ال ه

واألرز عنجٍر   جبهُة  الدين  فخر  والفخر 

رايـــــٌة األبــــيــــة  ـــُر  ـــص م  ! ـــٌة  ـــي ـــه وب

ــون مــؤتــمــن الــفــدى  ــأم ــم ــا ال ــن ــراق وع

ــا  ــه ــن ــري ــا وع ــي ــب ــي ـــح ل ـــذب وأمـــــــام م

لحومنا ــت  ــي وب واألقـــصـــى  والـــقـــدس 

ـــهـــا ـــاُن ـــّج ــا َس ــه ــب ــح ــــمــــدعــــون ب وال

بـــعـــذره ــــــاك  أت إذا  ـــان  ـــب ـــج ال إنَّ 

ــجــد الــعــلــى  ــرء مـــا لـــم يـــغـــرِه م ــم ــال ف

غــمــدُه ـــٍف  ســـي ِغــــــرار  ــنَّ  ــب ــس ــح ت ال 

ومـــــهـــــاجـــــرون يــــــذودهــــــم أنـــصـــار

ــار ــب ــك ْاســت ال   ، ــوم  ــل ــظ م ال   ، ظـــلـــُم  ال 

ـــــاً جـــيـــشـــهـــا جــــــّرار ـــــرب شــــرقــــاً وغ

ـــن والـــــيـــــرمـــــوك واألمـــــصـــــار حـــطـــي

ـــفـــار شـــرار ــى الـــّشِ ــوف عــل ــي ــس ــحــن ال ن

وِضــــــرار ــــٌة  ــــول خ األزاور  وبــــنــــو 

كــــالــــطــــود تـــهـــفـــو حــــولــــه األنــــظــــار

ـــــــوار وِس ـــا  ـــه ـــوق ف ــــســــٌر  ن واألرز 

ــــه ُيـــشـــار ــــي ـــــــرٍم ال ــــٌد عـــلـــى ه ــــج م

ـــٌة وبـــحـــار ـــن ـــي ــــنــــضــــال ســـف ــــــدر ال ق

) ــار  ــت ــخ ــم ال  ( ــــا  اإلب ــخ  ــي ش ــا  ــن ب يـــأبـــى 

ــــصــــار ـــــٌة وح ـــــروح ـــــج كـــــوفـــــيـــــٌة م

ـــى قــّهــار ـــوغ ــــه ال ـــي وج والـــصـــمـــت ف

ــــدد األعــــــــــذار ــــع ــــت ــــــي جــــبــــنــــه ت ف

أصـــفـــار ــى  ــه ــت ــن ــم ال فـــي  ــره  ــي ــص ــم ف   

األغــــــرار ــا  ــه ــل ــه ــج ب ـــوت  ـــم ت فــلــكــم    

األستاُر  فْلرتفِع 

شعــر: 
     د. محمد توفيق صادق

قوة حبرية أوروبية: سفينة تنقل قمحا لليمن 
أصيبت بصاروخ

تكملة العدد الماضي

البقية في العدد القادم

التنوير  ورواد  المفكرين  بعض  درج    
كل  ترك  إلى  بالدعوة  العرب  والحداثة 
مايمت إلى تراثنا التاريخي العريق بصلة 

ورميه خلف ظهورنا والبدء 
من جديد وكأننا وصلنا إلى 
هذا الكوكب منذ فترة ليست 
بالطويلة. من المؤكد، برأيي 
الشخصي دائماً، ليست جميع 
الغربية  والقيم  المبادىء 
الناحية  من  تناسبنا، سواء 
األخالقية  أو  اإلجتماعية 

وحتى بعض السياسية. 
أن  اًل  مث لمعروف  ا من 
البريطانية  الديموقراطية 
تختلف عن الفرنسية وكالهما 
الديموقراطية  يختلفان عن 
لذلك أعتقد أن  األميريكية. 

الديموقراطيات  تلك  أياً من 
ال يمكن أن نتبناها كما هي 
ونعتبرها مناسبة لنا. بل يجب 
علينا أن نأخذ منها مايناسبنا 
ويتماشى مع أخالقياتنا ومفاهيم 

مجتمعاتنا المختلفه. 
لها  الدينية  النصوص  أن  فيه  مما الشك 
إال  التاريخ  فوق  وليست  بالتاريخ  عالقة 
بمقاصدها الروحية واألخالقية السامية. تبدأ 
مشكالت رواد النهضة والتنوير العرب مع 
األصوليين المتعصبين ألنهم اليفرقون بين 
اإللحاد واإليمان المستنير، وأقصد هنا الذي 
يستخدم العقل. فإذا لم يؤمنوا مثلهم، بطريقة 
إتهموهم  متعصبة  وطائفية  مغلقة  عمياء 
بالكفر واإللحاد. وهنا يكمن سر تبعثر أغلب 
المفكرين العرب في أصقاع الدنيا المختلفه 

خوفاً من رجال الدين.  
إن أساتذة الفكر العلمي الجديد في أوروپا 
وعلى رأسهم أبي الفلسفة الحديثة الفرنسي 
رينيه ديكارت أول الذين ميزوا بين العقيدة 
الدينية والمعرفة العلمية العقالنية. قالوا بما 
معناه: من األن وصاعداً لسنا مجبرين على 
قبول كل ما وصلنا عن تراث األقدمين وكأنه 

حقائق مطلقة غير قابلة للنقاش.”
وكذلك نحن بدورنا مسيحين ومسلمين في 
العالم العربي ينبغي علينا أن ال نصدق كل 
ما جاء بكتب التراث الديني وكأنها حقائق 

ثابته معصومة عن الخطأ. اليكفي أن يقول 
رجال الدين شيئاً كي نصدقه فوراً. ولكن 
علينا أن نضع كل المقوالت والفتاوى تحت 
ونغربلها  ندققها  المجهر، 
كي  ل اً  ي عقالن دها  ق ت ن ون
نضعها في خانة الصح أو 
اإلنسان  زود  فاهلل  الخطأ. 
بالعقل كي يستخدمه ال لكي 
يلغيه كما يجبرنا على ذلك 
المتزمتون األصوليون. فهم 
يملؤون عقول عامة الشعب 
والتسليم  التواكل  بأفكار 
فات  لخرا وا يات  ب غي ل وا
بذلك  فيلغون  والمعجزات 
من  تعتبر  التي  عقولهم 
أفضل ما وهبهم هللا.        

يقول ديكارت: “ينبغي علينا 
التصورات  كل  نفكك  أن 
عن  الموروثة  واألفكار 
أن  أردنا  ما  إذا  األقدمين 
نؤسس معرفة علمية دقيقة 
بالظواهر والقضايا أياً تكن. 
ال يكفي أن يقول رجال الدين شيئاً ما لكي 

يصبح صحيحاً بشكل تلقائي.”
تتألف المعرفة بالنسبة لديكارت من شقين 
فيكمن  السلبي  الشق  أما  وإيجابي.  سلبي 
بالتخلص من معظم األفكار القديمة التي تربينا 
عليها في البيت وبيوت العبادة والمدرسة. 
بعد نجاحنا بهذه العملية، يمكننا اإلنتقال إلى 
المرحله اإليجابية ونشكل المعرفة الجديدة 
الصحيحة بالظواهر والقضايا. وهذا ما ال 
يفهمه المثقفون العرب، بغالبيتهم حتى اليوم 
ألنهم يعتبرونه تدميراً للتراث، علماً بأن 
كل القيم األخالقية والروحية لتراثنا العربي 
العظيم لن تهدم أبداً، ولن يمسها أحد. فقط 
أفكار التعصب والتزمت والتمييز الطائفي 

بين الناس سوف تتعرض للنقد والتفكيك
رجال  يكرر  أن  يكفي  ال  بدورنا  ونحن 
مساء  الخرافي صباح  الكالم  نفس  الدين 
الدين  فرجال  ُمنزلة،  حقائق  يصبح  لكي 
في نهاية المطاف بشر مثللنا، وجلَّ الذي 

ال يخطىء وكفانا جهاًل وتجهياًل. 
رمضان كريم وكل عام وجميع أهالينا في 

الوطن العربي بألف خير. 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

حبيبتي يـــا  جــســدك  ــى  عــل ــدي  ــائ ــص ق كـــل  ســأخــط 

ـــه ـــمـــات ــــي أوراقـــــــــــــــاً إلــــتــــهــــبــــت كـــل ــــان ــــف ك

ــــــــــــارُه لـــــــن تـــنـــطـــفـــئ شــــــوقــــــي إلـــــــيـــــــِك ن

ألن ـــكـــفـــي  ي ال  ــــــات  ب حـــبـــيـــبـــتـــي  يـــــا  ـــب  ـــل ـــق ال

ـــــِك حــبــيــبــتــي ــــراً ل ــي شــــك ــت ــب ــي ــب ـــــِك ح ــــراً ل شــــك

ـــي ــــن عـــن ــــدي ــــع ــــت ــــب ـــــــن أدعــــــــــــك ت أنـــــــــا ل

ـــي ـــاالت ـــع ـــف ــــــل ان وهــــبــــتــــِك كـــــل حـــــواســـــي وك

ــــبــــكــــي فــــرحــــاً ــــــــِك كــــطــــفــــل ي لــــوعــــتــــي ب

ـــــو حـــــكـــــايـــــاتـــــي ـــــف ـــــغ ــــــــي ت فــــــــي داخــــــــل

ـــم ـــي ـــــي ال ــــر ف ــــح ـــــا مـــلـــهـــمـــتـــي دعــــيــــنــــي أب ي

ـــا ـــم ــــــــِك كــــــثــــــيــــــرا ك ــــــــي ســـــــأشـــــــتـــــــاق إل

ــــــل األم ــــــي  ف روح  ـــــه  ـــــوت ص ــــق  ــــم ع ــــــي  ف

معي أوراق  أل  صـــامـــتـــاً  ســـفـــري  ـــن  م ســـأعـــود 

ــــــزوَل أبـــدا ــا بـــأنـــهـــا لـــن ن ــه ــي ــل ألطـــمـــئـــن ع

ـــــادا ــــــات رم ـــعـــل وب ــــــذي اشـــت كـــجـــســـدي ال

ــح وســـادا ــِك جــســدي أصــب ــن ــت م ــرب ــت وكــلــمــا اق

كـــلـــمـــات الـــعـــشـــق فـــيـــه أصـــبـــحـــت بــركــانــا

الدنيا مــن  أكــبــر  ــك  ل حــبــي  بــأنــي  أيــقــنــِت  أنــتــي 

ــا ــن ــن ــي ــــرق بــــالــــهــــوى ب ــــف ســـــوى بــــقــــدر ال

الــربــيــَع ـــِت  أن فــكــونــي  فــصــولــي  جميع  وهــبــتــك 

ــا ــف ــــا ســل ــــي ــــدن ـــك ال ـــل ـــم ـــــــــراِك ي ــــن ي ــــي وح

ـــــِك ســــالمــــا ـــــدي ـــــه ــــي ي وفــــــــــرح عــــشــــق

ـــــــروح قــبــطــانــا ــي وال ــت ــن ــي ـــــي حــبــك ســف ودع

ــــه الـــفـــتَّـــانـــا ــــرمــــل ــــحــــر ل ــــب ــــاق ال ــــشــــت ي

ــا ــالم ــــوق يــحــاكــي الـــدنـــيـــا ك ــــي دفـــئـــه ش وف

حكايا اعظم  العشق  في  أصبحت  أحالما  حتى  وال 

شعر: جاك سمير جرجوس 

كافيًا يعد  مل  عشقي 

رمضان فانوس 
  شهر رمضان من االشهر الكريمة 
التي لها مكانه دينية لدي االمة العربية 
لدي  الديني  بالوجدان  اثرت  والتي 
المسلمين فهو شهر الصوم والصاله 
والعبادة والعتق من النار كمان انه 
شهر تبادل الزيارات وصلة االرحام 
فظهرت بشهر رمضان مظاهر البر 
ارتبط شهر  , كما  والود والعطف 
الشعبية  العادات  ببعض  رمضان 
االصيلة والسمات الميزة له ومنها 
إنتشار مأكوالت بعينها مثل  الكنافة 
والقطايف والياميش فلقد ذكر ناصر 
خسرو بكتابه سفر نامه  أن الخليفة 
الفاطمي العزيز باهلل أول من ابتدع 
موائد الرحمن، فكان هو أول من أقام 
مائدة لإلفطار في شهر رمضان ليفطر 
عليها أهل جامع عمرو بن العاص، 
القصر  كما كان يخرج من مطبخ 
في عهده ما قُِّدَر بـ 1100 قدر مما 
لذ وطاب من الطعام لتوزيعها على 
والمحتاجين، وعن سوق  الفقراء 
أبهج مظاهر  فكان من  الحالويين 
االحتفال بالشهر الكريم، حيث كان 
يُباع فيه "ياميش" رمضان والحلويات 
التي اشتهر بها رمضان في مصر 
الدين  وقمر  والقطائف  كالكنافة 
المكسرات،  وجميع أشكال وألوان 

الكنافة والقطائف كانت  أن  ويذكر 
موضع مساجالت بين الشعراء  كما 
الخلفاء  القضاة ورجال  يعهد  كان 
والوزراء بالطواف بالمساجد واألحياء 
في جميع األنحاء لتفقد اإلصالحات 
والفرش والزينات والمسارج والقناديل 
والتجديدات واالستعدادات الستقبال 
الشهر بأنفسهم، وكان الخليفة الحاكم 
بأمر هللا قد أهدى مسجد عمرو بن 
العاص "ثريا" من الفضة الخالصة، 
يقال أنها تزن سبعة قناطير، وكانت 
تسع أكثر من 700 قنديل توقد في 
المواسم واألعياد، وال سيما  ليالي 
في رمضان، وكانت الدولة الفاطمية 
تخصص حصة من ميزانية الدولة 
والكافور  الهندي  البخور  لشراء 
والمسك والعنبر ليتم توزيعها على 

المساجد خالل الشهر.
فكان فانوس رمضان السمة اآلكثر 
الكريم   الشهر  للتعبير عن  إنتشاراً 
الذي أخذ شكله بالتطور منذ القدم إلي 
اآلن وكان الغرض من الفانوس قديما 
منه إنارة الشوارع ليال وكان وترجع 
اإلغريقية  اللغة  إلي  فانوس  كلمة 
وتشير إلي وسائل اإلضاءه  وكان 
شكل الفانوس كمشكاة محاطه جوانبها 
بالزجاج  يوضع  بداخله فتيل مغموس 

بزيت  يتم إشعاله بالنار لإلضاءة إما 
كان يحمل بواسطة شخص أو يعلق 
بسواري عالية إلنارة الشوارع للمارة .
بشهر  الفانوس  إرتباط  ويرجع 
رمضان لعدة روايات منها أن الخليفة 
الفاطمي كان دائما ما يخرج إلى 
الشارع الستطالع هالل رمضان 
معه  يخرجون  األطفال  وكان 
ويحمل كل منهم فانوساً ليضيئوا 
له الطريق, وكانوا يتغنون ببعض 
تعبرعن  التي  الشعبية   األغاني 
فرحتهم بقدوم شهر رمضان ومنها 
والتي  إياحة(  ياوحوي  )وحوي 
ترجع إلي اللغة المصرية القديمة 
,الرواية اآلخري  تقول أنه لم يكن 
بالخروج سوى في  للنساء  يُسمح 
شهر رمضان فكن يخرجن وتقدم 
كل امرأة غالماً يحمل فانوساً لينبه 
الرجال بوجود سيدة في الطريق 
للمرأة  يتيح  مما  يبتعدوا  حتى 
يراها  وال  بالخروج  االستمتاع 
الوقت,وسواء  نفس  في  الرجال 
الروايات صحيحة  من  أي  كانت 
فسوف يظل الفانوس عادة رمضانية 
رائعة تجلب السرور والبهجة على 
بقدوم  وتحتفي  والكبار  األطفال 

شهر رمضان المبارك .

بقلم:  الدكتورة مروة عطية
مفتشة آثار إسالمية 

 قال مسؤول بحري أوروبي كبير يوم 
األربعاء إن سفينة تركية محملة بالقمح 
كانت في طريقها إلى اليمن هذا الشهر 
تعرضت لضربة صاروخية وإن من 
المرجح أن تتعرض سفن تجارية أخرى 
لهجمات نتيجة التساع نطاق الصراع. 
وأصيبت السفينة )إنجي إنيبولو( التي 
ترفع علم تركيا بأضرار نتيجة انفجار 
في العاشر من مايو أيار على بعد نحو 
بالبحر  الصليف  قبالة ميناء  70 ميال 
األحمر حيث كان من المقرر تسليم 50 

ألف طن من القمح الروسي.
مسؤول  موبس  توم  الميجر  وقال 
المخابرات واألمن في مهمة مكافحة 
األوروبي  لالتحاد  التابعة  القرصنة 
الحالي  )ناف-فور( لرويترز ”التقييم 

هو أنه من شبه المؤكد أن عناصر مقرها اليمن غير تابعة 
للدولة أطلقت صاروخا من البر على السفينة“.

وأحجم موبس عن التعليق عما إذا كانت جماعة الحوثي 
اليمنية وراء الهجوم على السفينة التركية لكنه قال ”هذا 

هو التصور الطبيعي“. 
وقالت شركة )إنجي شيبينج جروب( المالكة للسفينة في 
بيان أرسلته بالبريد اإللكتروني إلى رويترز إن السفينة 
”أصيبت بصاروخ مجهول أثناء توقفها انتظارا )لتصريح 

من( قوات التحالف“ بالتحرك إلى الميناء.
وقال موبس إن ”من غير المرجح استهداف“ المالحة 
التجارية الدولية عن عمد. وأضاف على هامش مؤتمر 
بمناسبة إطالق تقرير لمنظمة )أوشنز بيوند بيراسي( 
تكشف  األحداث  أن  الواضح  للربح ”من  الهادفة  غير 

وحدوث  السفن  هوية  على  التعرف  في  الخطأ  خطر 
ضرر بالتبعية“.

ويقول التحالف الذي تقوده السعودية إن أحد مبررات 
البحري عبر  النقل  اليمن هو حماية خطوط  تدخله في 
مضيق باب المندب الذي يمر منه ما يقرب من أربعة 
ماليين برميل نفط يوميا إلى أوروبا والواليات المتحدة 

وآسيا فضال عن البضائع التجارية األخرى.
وقالت وسائل إعالم سعودية وإماراتية رسمية يوم األربعاء 
إن التحالف الذي تقوده السعودية أحبط هجمات في البحر 
األحمر باستخدام قوارب سريعة ملغومة أطلقتها جماعة 
الحوثي صوب عدد من السفن التجارية منها ناقلة نفط.
وقال موبس ”من غير المرجح أن تتبدد الظروف التي 
القريب،  المستقبل  الهجمات، على األقل في  أدت لهذه 

وبالتالي ستستمر الهجمات“.



الفصل األول: 

المنتجع الذي اعتدت أن أمضي فيه عطالتي كان 
إيطالية صغيرة على سفح جبل تطل على  قرية 
البحر. منازلها قديمة ذات طراز مميز. في الشتاء 
أغلب رواد  المتواضعة،  الثالثة  فنادقها  تزدحم 
القرية من الرسامين، يمضون الساعات في رسم 
الطبيعة المحيطة بهم، ثم يحلو لهم أن يتحدثوا عن 
رسومهم، بعضهم يحرص على رسم أدق التفاصيل، 
بأدوات  لِـَوحـِِهم  قماش  يهاجمون  آخرون  بينما 
و  الحماسة  بمنتهى  األلوان  المنغمسة في  الرسم 
الجدية ثم يقولون شارحين “أال ترى أنا هنا أعبر 
عن شخصيتي”، ثم يغلقون عيونهم نصف إغالقة 
أنا”. آخرون  اللوحة هي  قائلين “أال ترى، هذه 
يضعون على اللوحة أشكال ُمَسلية من المكعبات 
و الدوائر ثم يقولون لك بمنتهى الحكمة “هذا ما 
أراه” هؤالء في الغالب رجال ذو شخصية قوية 

نادرا ما يتحدثون.
لكن في الصيف مثل هذه األيام القرية شبه خالية. 
الفندق الذي اعتدت أن أقيم به نظيف، معتدل الجو 
و به شرفة كبيرة تظللها تعريشة عنب، أجلس فيها 
الخافتة. على  للنجوم  و  للبحر  أنظر  المساء  في 
الرصيف الممتد بحذاء الماء توجد حانة صغيرة 
حيث يمكن للمرء أن يتناول وجبة من األنشوجة 
و اللحم أو من مختلف األسماك الطازجة و يشرب 

معها النبيذ البارد.
في شهر أغسطس قررت أن أقضي بعض األيام 
بهذه القرية، عندما وصلت للفندق استقبلني ݼـوزيبو 
بترحاب، ݼـوزيبو هو طباخ و نادل و حارس و 
شيال و خادم حجرات الفندق و أعتبره صديق قديم. 
استغربت عندما وجدت أني لست النزيل الوحيد 
أن هناك سنيور  أخبرني ݼـوزيبو  فقد  بالفندق، 
امريكي يقيم بالفندق منذ ثالثة أشهر، سألته “هل 
هو رسام أو كاتب أو شيء من هذا النوع؟” أجاب 
“ال ياسنيور، فهو شخص مهذب”. غريب أن يقيم 
إال  القرية  نسبيا في هذه  الطويلة  المدة  أحد هذه 
بالطبع لو كان يبغي االختباء، و ألن في مطلع هذا 
العام كانت لندن كلها تتحدث عن مستثمر معروف 
اتضح أنه محتال اختفى فجأة فقد جال بخاطري 
أنه هذا النزيل. أضاف ݼـوزيبو “ستجد السنيور 
في الحانة الصغيرة على الرصيف فقد اعتاد أن 

يتناول طعامه فيها”.
هناك، طلبت  يكن  لم  الرجل  لكن  للحانة  ذهبت 
شرابا محليا متوفرا بدال من الكوكتيل الي اعتدت 
عليه، بعد دقائق دخل الحانة رجل بالتأكيد هو من 
يشاركني الفندق، لكنه لخيبة أملي لم يكن المستثمر 
لوحتها  بشرته  هذا رجال طويال  كان  المحتال. 
شمس البحر، متقدم في السن، ذو وجه وسيم يميل 
للنحافة، يرتدي بذلة أنيقة لونها سمني و ال يرتدي 
قبعة، كان شعره الرمادي كثيف مقصوص قصيرا 
جدا، هناك جو عام مريح و أنيق في حركاته و 
المكان، كان هناك  يتفحص  منظره، نظر حوله 
عدة طاوالت عليها زبائن من أهل القرية يلعبون 
ابتسامة  ابتسم  علي،  عيناه  استقرت  الكروت، 

مرحبة ثم جاء لطاولتي.
قال لي بحميمية “علمت أنك وصلت توا، ݼـوزيبو 
اقترح أنه ما دام ال يستطيع أن يأتي معي هنا كي 

نفسي. هل  بتعريف  أنا  أقوم  أن  ببعض،  يعرفنا 
يضايقك أن تتناول طعامك مع شخص غريب؟” 
“إطالقا، تفضل بالجلوس”، نظر إلى خادمة الحانة 
أمامي و أخبرها  التي كانت تفرش غطاء مائدة 
ثم نظر  أني ساكون ضيفه،  إيطالية جميلة  بلغة 
إلى الشراب الذي بيدي و قال “لقد طلبت منهم أن 
يحتفظوا لي هنا بزجاجة جـين و أخرى فرمونت 
فرنسي، هل تحب ان أخلط لك كأس مارتيني قوي” 
أجبت “بكل تأكيد”. وجدت أن هذا سيعطي طعم 
مميز للجو المحيط بنا و يبرز طابعه المحلي. أعد 
مضيفي فعال كأس شراب جيد للغاية. بشهية قوية 
أكلنا اللحم و األنشوجة، مضيفي امتاز حديثه بخفة 

الدم و الحوار معه كان مـُـَسلي.
“أرجو أن تسامحني إذا كنت أتحدث كثيرا، هذه 
ثالثة  من  باإلنجليزية  للحديث  لي  فرصة  أول 
أشهر، ال أعتقد أنك ستبقى هنا لوقت طويل، فأنا 
إذن أحاول استغالل وجودك هنا ألقصى درجة.”

ـ ثالثة أشهر وقت طويل للبقاء في هذه القرية.
ـ لقد استأجرت قارب للصيد، ثم أني أسبح و أقرأ 
تود  لو  الكتب  كبيرة من  كثيرا، معي مجموعة 

استعارة أي منها.
لكن  للقراءة  كافية  مادة  ذلك، عندي  ـ سيسعدني 
أن أرى  أمر مسلي  أن أرى ما عندك،  يسعدني 

كتب اآلخرين. 
نظر لي بعمق و برقت عيناه ثم غمغم “يعطيك 

هذا أيضا فكرة عن شخصياتهم”.
بعد العشاء استمرينا في الحديث، الرجل ظهر من 
كالمه أنه قاريء جيد و ُملِْم بكثير من المواضيع، 
تكلم عن الرسم و اللوحات بعمق حتى ظننت أنه 
تاجر لوحات أو ناقد فن تشكيلي، لكن حديثه عن 
شخصيات رومانية قديمة دفعني لالعتقاد أنه استاذ 

جامعي، سألته عن اسمه فأجاب “برنابي”.
قلت “هذا االسم إكتسب أخيرا شهرة واسعة في لندن”

ـ كيف هذا؟.
ـ ألم تسمع أبدا عن السيدة برنابي؟ إنها من مواطنيك.
ـ فعال لقد رأيت اسمها في الجرائد أكثر من مرة 

أخيرا، هل تعرفها؟
ـ نعم معرفة جيدة، لقد أقامت حفالت رائعة الموسم 
الماضي، و لقد ذهبت لمعظم حفالتها هذه، جميع 
صفوة المجتمع كانوا يذهبون، إنها إمرأة مدهشة، 
لقد حضرت إلى لندن كي تحيي موسم الحفالت 
االجتماعية، و يا أهلل، لقد أحيته فعال و بطريقة كاسحة.

ـ أفهم أنها ثرية للغاية.
سبب  ثروتها  ليس  لكن  ذلك.  أعتقد  فعال  ـ 
نجاحهااجتماعيا، العديد من األمريكانيات ثريات 
بسبب  لمنزلتها هذه  برنابي وصلت  السيدة  لكن 
شخصيتها. هي لم تدعي أبدا شيئا غير حقيقتها، 
أنت  بالتأكيد  بثمن،  تقدر  ال  هي  طبيعية،  إنها 

تعرف تاريخها.
صديقي ابتسم ثم قال:

ـ السيدة برنابي قد تكون مشهورة جدا في لندن، 
لكن على قدر معلوماتي هي نكرة في أمريكا.

أنا أيضا ابتسمت في داخلي و أنا أتخيل كيف أن 
هذا الرجل المثقف الراقي سيصدم إذا عرف عن 
شخصية السيدة برنابي المرحة الساخرة الصريحة 
مع ما يمتزج بتجاربها الحياتية من واقعية و أحداث 

غنية مشوقة.

لها زوج  لك عنها،  أحكي  له: حسنا دعني  قلت 
تصفه هي،  كما  إنه رجل ضخم  للغاية،  خشن 
يمكنه أن يصرع ثورا بلكمة واحدة، معروف في 
االثنين  قاتل  أريزونا حيث يطلقون عليه “مايك 

بطلقة واحدة”
ـ يا إالهي لماذا؟

ـ حسنا، منذ سنوات مضت في األيام الخالية، قتل 
و حتى  أخبرتنا،  كما  واحدة  برصاصة  رجلين 
يومنا هذا هو ماهر في استخدام مسدسه أكثر من 
أي رجل آخر غربا من جبال الروكي. هو عامل 
مناجم لكنه كان أيضا راعي بقر، مهرب أسلحة 

و يعلم هللا ماذا أيضا.
ـ هو إذا رجل مغامر متأصل في حياة غرب أمريكا 

الخشنة.
قالها أستاذ الجامعة بطريقة هيؤ لي أن بها سخرية خفية.
أضفت: أعتقد أنه فعال مغامر في منتهى اإلقدام و 
الخشونة، حكايات زوجته عنه في منتهى التسلية، 
بالطبع الجميع في لندن يلحون عليها أن تدعوه، 
لكنها تخبرهم أنه بطبيعته لن يقبل أن يغادر فضاء 
غرب أمريكا الرحب. لقد عـَثـَر في أرضه على 
بترول منذ سنة أو اثنين، هو اآلن في منتهى الثراء 
باإلضافة لشخصيته المميزة، لقد سمعتها في حفالت 
األيام  المدعوين بحكاياتها عن  تأسر كل  العشاء 
الخوالي عندما كانت ظروفهما صعبة، إنها متعة 
حقيقية عندما ترى هذه المرأة ذات الشعر الرمادي 

و التي هي ليست جميلة 
لكنها في منتهى األناقة 
بآللئها الرائعة و تسمعها 
تحكي عن أيام أن كانت 
عمال  ثياب  تغسل 
الطعام  تعد  المنجم و 
بالـتأكيد  للمعسكر. 
نسائكم األمريكانيات 
عندهن مقدرة رائعة 
على التأقلم، عندما ترى 
السيدة برنابي تجلس 
على رأس المائدة كأنها 
تعودت على مجالسة 
السفراء  و  األمراء 
هذا  و  الوزراء  و  و 
الدوقة  تلك  و  الدوق 
يبدو مستحيال أنه منذ 
قليلة مضت  سنوات 
كانت هذه المراة تعد 
الطعام لسبعين عامل 

منجم.
تستطيع  هل  سألني: 

أن تكتب و تقرأ؟ 
ـ أفترض أن دعوات 
حفالتها تكتب بواسطة 
لكنها   ، سكرتيرها
إمرأة  إطالقا  ليست 
أخبرتني  لقد  جاهلة، 
أنها حرصت على أن 
تقرأ لمدة ساعة بعد أن 
يأوي عمال المنجم إلى 

مضاجعهم.

ـ هذا شيء مميز.
قاتل االثنين بطلقة  ناحية أخرى مايك  ـ لكن من 
واحدة تعلم كتابة اسمه فقط عندما وجد نفسه مضطرا 

إلمضاء شيكات.    
مشينا معا إلى أعلى التل حيث يقع فندقنا، قبل أن 
نفترق إتفقنا أن نأخذ غاءنا معا غدا و نجدف إلى 
خليج اكتشفه صديقي. و فعال اليوم التالي قضيناه 
متمتعين بالسباحة و القراءة و األكل و الحديث و 

الراحة. ثم تعشينا معا في المساء.  
البقية في العدد القادم

املرأة يف كتابات وليم شكسبري…نسوية مستشرفة؟

أدب وثقافة Vendredi 25 mai 2018 
الجمعة  25 مايو  2018

 ترجمة :
شريف رفعت موم( لسومرست  قصرية  )قصة  الغسيل   وعــاء 

 تساءل العديد من النقاد الذين أطلّوا على نافذة المرأة في أعمال الكاتب والشاعر 
اإلنجليزي الكبير “وليم شكسبير”، حول مدى نسوية هذا األخير، وإمكانية تنزيل 

مصطلح النسوية في سياق لم تكن المساواة فيه بين الجنسين موضوًعا حارقا.
ويرى البعض أن شكسبير كان سابقا لعصره بامتداد وسع األفق الذي لم يعه غيره 
من المثقفين والمفكرين، فكانت نظرته بعيدة المدى مستشرفة للمستقبل مع تهيئة 

األرضية للمرأة في مساحته المعرفية التي انتشرت بعد وفاته.
وقد اتفق أغلب هؤالء النقاد بأن الكاتب االنجليزي لم يكن ناشًطا نسوًيا كما عهدناه 

في المصطلح الحالي، بقدر ما امتلك إحساسا عميقا تجاه النساء.
إذ صور نساءه في سياقات متعددة، تميزن في بعضها بالشجاعة والذكاء والطموح 

وباالندفاع واألنانية أو السذاجة أحيانا.
واستكشف عوالمهن الداخلية بما تحمله من مخاوف ورغبات جنسية ومواقف 

ذكية لها وقعها في زمن ينظر فيه الى المرأة على أنها الحلقة األضعف.
وقد ال تكون للنساء حقوق متساوية في عالم شكسبير، لكن في مسرحياته لهن 
الحرية في أن يكّن نزيهات أو شجاعات أو محبات كالرجال. وغالباً ما تكون 

بطالته متماسكات في حين يبدو الرجال منكسرين عاطفيا.

كتابه “نساء  في  النقاش  وقد ذكر رجاء 
شكسبير” أن المرأة المسترجلة هي المثل 
األعلى للنساء في ذلك العصر الذي تحكمه 

الملكة إليزابيث”.
في  القويات  النساء  وعرج على صورة 
كتاباته “صاحبات اإلرادة العالية والقدرة 

الكبيرة على اتخاذ القرار”.
ليقدم  الجنسين  بأدوار  فقد عبث شكسبير 
الموجود، حيث  بعيدا عن  صورة جديدة 

تظهر المرأة أقل عاطفية من الرجل.
كما ذكرت آنا جيمسون في مؤلفها حول 
فيها  تمثلت  التي  “بطالت شكسبير” 
خمسا وعشرينا صورة من صور النساء 
تنوعهن من  في مسرحياته، وعكست 
نساء الذكاء والفطنة وأخريات للمطامع 
والمغامرات ونساء العاطفة والحنان 
وأخريات تركن بصمة في التاريخ.

وأكدت أن لكل منها صفاتها ونواياها، حيث قالت “إنه ألبرز اختالف بين 
أنثى وأنثى في جميع األمم”.

ويبرز ذلك في مسرحية “روميو وجولييت” وهي واحدة من أوائل مسرحيات 
شكسبير، التي ظهر فيها روميو كشخص لطيف شاعري وبدت جولييت 

على نفس القدر من األهمية مع بطلها.
ولئن ظهرت شكليا في صورة نمطية كمراهقة 
رومانسية، فقد عكست ضمنيا ثقال فكريا على 
مع  في عالقتها  بدى  الذي  بحماسها  النص 
عائلتها  موقف  المسرحية  تدين  كما  روميو. 

التي حاولت إجبارها على الزواج.
نساء مضحكات،  في مسرحياته  ولشكسبير 
مثل بياتريس في “جعجعة بال طحن”، ونساء 

شجاعات مثل كورديليا، في “الملك لير”.
في  ديدمونة،  ونساء رومانسيات على غرار 
“عطيل عطيل” التي تجاهلت تهديدات والدها 
لتتزوج من حبها الحقيقي عطيل الذي قتلها بعد 

أن شك في خيانتها له.
كما صور نساء تميزن بالذكاء مثل بورشيا من 
“تاجر البندقية”، وأخريات متعطشات للطاقة 

مثل السيدة ماكبث.
وتظهر بولينا غير آبهة بموتها في “حكاية شتاء 
عندما يخبرها الملك بأنها ستحترق حتى الموت، 

فتجيبه “أنا ال أهتم”.
الضعيفات من  النساء  أيضا عن  القويات وكتب  النساء  كتب شكسبير عن 
بينهم “أوفيليا” في “هاملت” وهي شابة رقيقة ومثالية لم تحتمل العيش وسط 
الدسائس وبعد قتل والدها من طرف حبيبها اختارت لنفسها الموت بين الزهور.
كتب هيلينا من All Well Well End End Well، وهي طبيبة موهوبة 
استطاعت أن تعالج الملك على مستوى الشرج. وعلى الرغم من إمكانياتها 
العظيمة في مجال الطب إال أن تقضي كل وقتها وهي تشعر بالحزن بسبب رجل.
بما  العالمي  النسائية في األدب  الشخصيات  أقوى  لقد كتب شكسبير بعض 
االجتماعي  السياق  تأثير  إلى  ذلك  يعود  قوة وجرأة وربما  به من  تتصفن 

والسياسي الذي عاشه في ظل الحكم اإلليزابيثي.
إذ يعتبر بعض النقاد أن طقوس المرأة اإلليزابيثية هو تقريباً أسلوب حياة 

منسي. وما نراه في مسرحيات شكسبير هو نظرة ثاقبة على شخصية اإلناث 
كما تراها الثقافة اإلليزابيثية. وتعكس شخصية شكسبير األنثوية صورة المرأة 

في عصر اإلليزابيث.
يذكر أن الممثلة والمنتجة األسترالية، مارغو روبي، تعتزم إنتاج مسلسل تلفزيوني 
وليم  اإلنكليزي،  والممثل  المسرحي  والكاتب  الشاعر  يتناول بعض مسرحيات 
شكسبير، من منظور أنثوي، حيث سيكون معظم القائمين على اإلنتاج من النساء. 
وستتنتج مارغو لـ”هيئة اإلذاعة االسترالية” 10 حلقات غير مرتبطة ببعضها، 

وسيكون موضوع كل حلقة مسرحية مختلفة.
وفي تصريحات لشبكة “بي بي سي”، قالت أبيغيل روكيسون وودول من “معهد 
بها”. وأضافت “كانت  لكنها مرحب  فكرة جديدة،  ليست  إّن “هذه  شكسبير” 
هناك محاوالت لتقديم مسرحيات شكسبير بهدف التعليق على شؤون معاصرة. 
هناك عدد كبير من العروض المختلفة للمسرحيات، بعضها يأخذ منحى نسويا”.
من جهتها قالت أبيغيل روكيسون وودول من “معهد شكسبير” لـ”بي بي سي” 
أنه إذا كانت مسرحيات شكسبير تسرد من وجهة نظر ذكورية أم ال، فإن معظم 
الشخصيات الرئيسية في مسرحياته هي شخصيات ذكورية. وألن معظم المسرحيات 
تحمل في عناوينها أسماء الشخصيات الرئيسية، مثل عطيل وماكبث وهملت، 

فإن البعض يقولون إن هذا كاف إلعطائها منحى ذكوريا.

- 
يوسف زمكحل   همسـات

- في هذا الزمان اصبحت المشاعر مثل الجو متقلبة 

- أحياناً يكون في الصمت درساً  اقوى من أي حوار 

- الغفران من شيم األقوياء ولكن إذا أرادوا 

- القوة أحياناً في التجاهل 

- ال تتمسك بمن ال يريدك 

- لوال الفشل ما كان هناك طعم للنجاح 

- محاولة أرضاء الجميع مستحيلة 

- الحب جميل والكرامة أجمل

- يكسرون فيك ألف خاطر ثم يسألونك لماذا تغيرت )شكسبير(

األيام  .. وأال  البعد  أنت أخدت خالص على  كلماتي : هو  - من 
وأعاتب  فيا  تعاتب   .. لعندي  تيجي  أتمن  كنت   .. تلهيك  عرفت 
فيك .. أنا نفسي حبيبي أسألك .. هو اللي بينا ده كان حب ؟ .. 
وأال كان مجرد أوهام  .. عرفت تلعب بيا وبيك .. أنا من ناحيتي 
حبيبي  يا  آه   .. ليك  حيكونوا  وعمري  وروحي   .. أحبك  أفضل 

حيكونوا ليك . 

  الخامس عشر من شهر أيار )مايو( 
العرب  تاريخ  في  أسوُد  يوٌم   1948
الحديث. ِبضُع مئات اآلالف من أعراٍق 
أصقاع  من  جاؤوا  مختلفة  وقومياٍت 
الدنيا، إلى فلسطين قلب العالم العربي، 
أعلنوا في ذلك اليوِم قياَم دولٍة لهم على 
أرضها المقدسة، أْسَموها “إسرائيل”. 
العربيُة” في صدوِر  “الحميَُّة  فثارت 
ُحكاِم “الدول” العربية وأعلنوا الحرَب 

على تلك “الدولة”. 
فلسطين:  ألبناء  يقولوا  أن  من  وبداًل 
“ابقوا في مدِنُكم وُقراُكم ودافعوا عن 
قالوا  وأسناِنُكم...”  بأيديُكم  أرِضُكم 
ر  لهم: افسُحوا المجاَل “لجيوشنا” لتطّهِ
الصهاينة  أولئك  ِرجِس  من  األرَض 
ألياٍم  دياركم  من  واخرجوا  المعتدين 
معدودات نُنهي فيهنَّ مهمتنا فتعودون 

إليها معززين مكرمين.
وتمرُّ “األيام المعدودات” لتبلغ اليوم 
دون  سبعين عاًما، وأبناُء فلسطين ُمشرَّ
مخيماٍت  في  األرِض “الجئون”  في 
على أراضي إخواٍن لهم ومحُرومون 
بحجة  اإلنسان  حقوق  من  بعٍض  من 

“وجوب العودة”.
بضعُة آالف، من أولئك الشواذ الذين 
فلسطين  وليمون  زيتون  بين  اندسوا 
في سنوات معدوداٍت، تمكنوا، في تلك 
الحرب، من التغلب على ما يزيُد عن 
المائة مليون عربي متجذرين في أرضهم 
منذ آالف السنين، فضاَع الُجزُء األكبُر 
من فلسطين وكانت “النكبة الكبرى”. 

فماذا حصل بعدها؟
في العاِم التالي بدأت في سوريا سلسلُة 
انقالباٍت عسكريٍة، كان القائمون بها 
التوالي،  وعلى  سبقهم،  من  يتهمون 
بالتخاذل ويّدُعون بأن غايتَهم االستعداُد 
والتحضيُر لحرِب تحريِر فلسطين. ثم 
نْفُسها،  والغايُة هي  في مصر،  تلتها 
ثورُة 23 يوليو )تموز( 1952، انفصلت 
بعدها السوداُن، عنها فأصبحت اليوَم 
كثيًرا  العراق  يتخلَّف  ولم  سودانين. 
عن ركب االنقالبات، كذلك السودان 
واليمن وتونس وليبيا. وُرِفَعت شعاراُت 
أيٌّ  يعمْل  لم  التي  العربيِة،  الوحدِة 
حاكٍم إلتمامها، باستثناء وحدَة مصر 
ُقْل  أو  بأعجوبة،  تمت  التي  وسوريا 
بالصدفة، ولذا لم تُدْم طوياًل. واعتمد 
أولئَك الُحّكام منطَق التهاتُِر والتشاتُِم 
اشتراكيين  تقدميين  بين  والتصِنيِف 
ورجعيين رأسماليين، إلى أن وصلنا 
اليوم إلى مؤمنين وُكفَّار، بعدما أصبَح 
التقاتُل الُخبَز اليوِميَّ ألبناء المدينة أو 

القرية الواحدة.
أصدروا  التقدمية  االشتراكية  وباسم 
قوانين “اإلصالح الزراعي” و”التأميم”، 
فكانت النتيجُة إفقاَر الّشُعوِب واألوطاِن. 
ولكنهم لم ينفكوا يوًما عن تهديِد ووعيِد 

ُمغتِصبي فلسطين.
وراُحوا يشترون األسلحَة ويُِعّدون الجيوَش 

ويضِربون ُطبوَل الحرِب حتى جعلونا 
نشعر بأن التحريَر باَت قاَب َقوَسين أو 
الُكبرى  الهزيمُة  كانت  أن  إلى  أدنى. 
اأُلخرى في العاِم 1967، عندما تغلَّب 
“ثالثة ماليين” صهيوني على “مائتي 
مليون” عربي، يا للعار، فاستولوا على 
ما تبقى من أرِض فلسطين وضاعت 
غزُة وضفُة األرُدّنِ الغربيُة، باإلضافِة 
كما  ويِس،  السُّ قناُة  وأُقفلت  ِسيناء  إلى 
ة اسُمها  نالوا جائزًة على طبٍق من ِفضَّ
وأعَتى  أصعُب  الجوالن”،  “هضبة 
الشرق. فسّمى  قلعٍة طبيعيٍة في  وأهمُّ 
“نكسًة”.  الهزيمة  هذه  العرب  ُحكام 
الشرق  انتظرناهم من  بعُضهم:  وقال 
آخرون:  وقال  الغرب”،  فجاُءونا من 
“لقد انتصرنا عليهم إذ أحبطنا مخططهم 
الذي كاَن غايَته إسقاُط نظامنا، والنظام 

أهّم من األرض”. 
وامتَشقوا  المالجئ”  فانتفض “سكاُن 
السالَح قائلين: هي أرُضنا ونحن أولى 
قلوِبنا،  إلى  األمُل  فعاَد  باسِترجاِعها. 
تسلَّل  إذ  وجيزٍة،  لُمدٍة  لألسِف  ولكْن 
فتفرقوا  إلى صفوِفهم  السياسِة  ُسوُس 
يُسيطُر على كّلٍ منها واحٌد  جماعاٍت 
من أولِئك الحكاِم وتحولت األسلحُة عن 
اإلخوِة.  ُصدوِر  إلى  وتوجهت  هدِفها 

وضاَع األمُل من جديد. 
)أكتوبر(  تشرين  مسرحيُة  كانت  ثم 
استرداِد  ثمَن  ودفعت مصُر   .1973
سيناَء معاهدَة “سالٍم” مع “إسرائيل” 
تحولت  ثم  القضية.  يُدها من  فُسِحبت 
البنادُق العربيُة أدواٍت لسلسلِة حروٍب 
يتقاتُل فيها أبناُء البلِد الواحِد وبشراسٍة 
يعرُف  من  منهم  شراسٌة،  بعدها  ما 
أّما  يعرُف،  يقاتُل ومنهم من ال  لماذا 
المستفيُد فلم يكن سوى األعداء وأولهم 

بنو صهيون.
ُرنا بأن زواَل  إلى أن طلَع علينا من يُبّشِ
عليه  تنصُّ  كما  حتميٌّ  “إسرائيَل” 
“الكتُب” التي تقول بأن “دولَة اليهوِد” 

ال تعّمُر أكثر من سبعين سنًة. 
فيا من تعودتُم الُمطالبَة بحُقوِقُكم بالدُّعاء 
وباالتكاِل على هللاِ بالكالِم، ومن دوِن أن 
تعِقلوا، ويا من تنتظرون من اآلخرين 
فتاتها،  من  ببعٍض  عليكم  يمنّوا  أن 
والماِل،  الكرامِة  من  باهٍض  وبثمٍن 
السبعون  العاُم  اليوَم  انصرَم  قد  فها 
على تأسيِس “دولة اليهود” وال نرى 
أو حتى  ِكها  تفكُّ ُقرِب  إشارٍة على  أيَّ 
على َضعِفها، بل هذا واحٌد ممن ظننتُم 
َد  أنه سيعيُد لكم بعَض “الُفتات”، قد أكَّ
ملكيتهم  في  الُمغتِصبين   ” أمِس “حقَّ

ُقدِسنا. فماذا أنتم فاعلون؟ 
أما أنا فال أرى فيكم من يستحقُّ نعته 
حتى بصفة “شبه مسؤول”... ولم يبَق 
ُل الذين  لي سوى أطفاُل الحجارِة والُعزَّ
موا أمِس على أبواِب غّزَة عشرات  قدَّ
الشهداِء ومئاِت الجرحى. بارك هللا فيهم 

وال بارك فيكم.

سبعون عاًما 
على النكبة

أسامه كامل أبو شقرا

ما من حب اعظم ، من ان تهب حياتك لمن تحب ،
وما من حب اسمى ، من حب االحفاد

احبوا بعضكم مثلما احببتكم ، 
وكونوا يداً واحدة كي ال تقهروا امام العواصف .

سئلت يوما يوماً : في أي جامعة تابعت دروسك ؟
نعم ، اني درست في جامعة الحياة ،

وكانت موسوعة كبيرة للعلم والتجارب ،
تعلمت فيها الكثير الكثير ...

وكان يؤمها عدد كبير من الطالب ،
البعض كانوا معي في نفس الصف ، واكملنا عدة مناهج ،

والبعض كانوا يقفون على االبواب ، 
والبعض اآلخر لم يدخلوا الصفوف ولم يجلسوا حتى على المقاعد .
والبعض اآلخر ، كنت تراهم في الباحات يتمشون وال يهمهم 

ما يجري في تلك الصفوف
هذه هي الحياة ... 

جامعة كبيرة للعلم والتجارب 

املسافر درب 
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 إذا كنت حذرة فيما يتعلق بأمور الجمال، فعليك أن تكوني 
استخدامك  فعند  الوجه.  ببشرة  يتعلق  ما  في كل  أكثر حذراً 
لمنتجات التجميل أو العناية بالبشرة هناك بعض األشياء التي 
يجب أن ال توضع على وجهك أو حتى تالمسه ألنها قد تؤذيه 

وتسبب تهيجه واحمراره.
استخدام  السيئة عند  والنتائج  االلتهابات  وقد ال تظهر هذه 
قد تظهر على  ولكنها  الفور،  بالبشرة على  المضرة  األشياء 
تبعدي  حتى  تماماً  المكونات  فتجنبي هذه  الطويل،  المدى 

بشرتك عن كل ما يؤذيها.

إليك أهم هذه األشياء التي ال يجب وضعها على الوجه أبداً:
 مرطب الجسم

كم من مرة فرغت عبوة الكريم المرطب لديك وأقدمت على 
استخدام الكريم المرطب للجسم؟ هذا أمر ينبغي أال تفعليه ألن 
البشرة،  تركيبته عن كريم  تختلف  للجسم  المخصص  الكريم 
إلى مشاكل  وبالتالي  البشرة،  إلى إغالق مسامات  يؤدي  مما 
أنِت  أمٌر  السوداء. وهذا  الشباب والرؤوس  أخرى كحب 
بغنًى عنه. إذا كنت تعتمدين على كريم الجسم لكامل الجسم، 
فهو  الوجه،  لبشرة  استخدام مرطب مخصص  إحرصي على 
يغذي بشرة الجسم والوجه على حدّ سواء ويبقي سطح الجلد 

مرطباً دون أن يغلق المسام.
الصابون

فهذا  الصابون،  بواسطة  الصغر  في  تغسلين وجهك  إذا كنت 
البشرة بحسب  فغسل  الكبر.  في  االعتماد عليه  يمكن  أمٌر ال 
البشرة ومنحها  نظافة  بين  توازن  الجلد، هي عملية  أطباء 
اليومية. والصابون  لتأدية مهامها  الضرورية  المغذية  المواد 
العادي  الصابون  استخدام  تجنبي  لذا  التوازن.  يؤمن هذا  ال 
تراكم  في  الرطوبة ويساهم  بشرتك  يسلب  على وجهك، ألنه 
خاليا الجلد الميتة على البشرة وانسداد المسام، مما يؤدي إلى 

ظهور البثور.
الليمون

البشرة كحب  مفيد في عالج مشاكل  الليمون  أن  تظنين  قد 
الشباب والتصبغات الجلدية، لكن هل فكرت يوماً أن الليمون 
يدعى  كيميائي  يحتوي على مركب  فهو  يؤذي بشرتك؟  قد 
الحمضيات، يجعل بشرتك  Psoralen مجود عادة في 

حساسة للضوء.
تتعدى  للشمس خالل مدة ال  التعرض  المادة عند  تنشط هذه 
البشرة.  آثاره على  للتخلص من  دقائق، و24 ساعة  الـ10 
تسببين  فإنك  الفترة،  الشمس خالل هذه  فإذا تعرضت ألشعة 
أضرار جسيمة لبشرتك. استبدلي الليمون بصودا الخبز، فهو 

يعطي نفس نتيجة الليمون.

 على الرغم من رائحتها غير المحببة لدى البعض، إال أن األطباء يؤكدون أن ليفة 
الحمام الطبيعية هي الخيار األمثل واألصح، وذلك للوقاية من أغلب األمراض الجلدية 

المنتشرة .
تحتوي الليفة على فوائد جمالية عدة، إذ تعتبر وسيلة 
طبيعية لتنظيف بشرة جسمك وتقشيرها فتعكس 
المبكر  الترّهل  نعومة ال تضاهى وتبعد عنها شبح 
على عكس األنواع األخرى ذات األلياف الخشنة 
بالشرة وتكشط سطح  والبالستيكية، والتي قد تضر 

الجلد بشكل مضر.
فوائد ليفة الحمام للبشرة

تساعد على كشط وتنظيف أعماق المسامات، وخاصة 
في حال استخدامها في شكل حركات دائرية.

الناتجة  البقايا  للجلد من  تنظيف السطح الخارجي 
عن العرق.

التخلص من الجلد الميت والخاليا غير الصالحة.
الحماية من العدوى الجلدية البكتيرية والفطرية.

تنعيم البشرة وجعل ملمسها رقيقاً.
تخلص الجسم من اإلفرازات المختلفة غير الصحية.

الكشط،  بعدم اإلسراف في  إال أن األطباء ينصجون 
خوفاً من احمرار الجلد والتهابه ، مع الحرص على استخدام صابون أو سائل استحمام 

ذو جودة عالية وخال من المواد الكيميائية.
طرق تنظيف ليفة االستحمام

ليفة الحمام مسؤولة بشكل كامل عن تنظيف أجسامنا، لكنها تشكل خطر على صحتنا. 
لتكاثر  الواسعة تجعلها مثالية  المكونة من األلياف والمسامات  الخشنة  الليفة  فطبيعة 
البكتيريا والفطريات على سطحها. كما أن تواجد 
الليفة المستمر في الحمام يجعلها أرض خصبة لنمو 
إنتشارها على الجسم مرة  الفطريات وإعادة  تلك 
التي تحيط بها. كل  البيئة الرطبة  أخرى، بفضل 
الليفة لألمراض  نقله  العوامل تزيد من احتمال  هذه 
وااللتهابات الجلدية في حال لم يتم تنظيفها وتجفيفها 

بالطريقة الصحيحة. 
إليك أبرز طرق تنظيف ليفة الحمام:

الليفة جيدًا، بوضعها في ماء  بعد االستحمام اغسلي 
بارد مع القليل من المبيض والمطهر. خففي كمية من 
الليفة في الخليط  المبيض مع قليل من الماء وانقعي 
الجاري  بالماء  الليفة  لمدة 5 دقائق. بعدها إغسلي 

واتركيها تجف.
 غيّري ليفة الحمام مرة كل 3 أسابيع على األقل.

 اشطفيها جيدًا بعد االنتهاء من استعمالها.
ثم اجعليها تجف إن من خالل وضعها   هّزيها جيداً 

رطبة في المايكروويف، أو تركها في الشمس.
 تجنبي استخدام الليفة بعد إزلة الشعر . إنتظري على األقل 4 أيام قبل معاودة استخدامها.

 ال تشاركي ليفتك مع أحد أبدًا تحت أي ظرف.
 ال تستخدمي الليفة في األماكن الحساسة وعلى الوجه.

السيدات  المفضلة لدى  بين االشياء  العطور هي من  افخم   
لذا فأغلب  اذا كانت في صدد حضور مناسبة مميّزة،  خاصة 
السيدات يخترن العطور من ابرز الماركات العالمية والتي تُعد 
افخم االنواع واالكثر جاذبية وسحراً. ان غاية كل سيدة  من 
عربية الحصول على العطور الفخمة والراقية التي تفوح منها 
بإفساد  تقوم  التي  العوامل  العديد من  رائحة زكية، لكن توجد 
لذا  العطر بعد ذلك غير صالح لالستعمال.  العطور فيصبح 

اخترنا لك 3 طرق من اجل الحفاظ على عطرك لمدة أطول:
حافظي على عطرك في مكان مظلم ال يصل اليه الضوء، الن 

الضوء قد يضّر بجودة العطر.
 ال تًعّرضي عطرك للهواء: الهواء يعد من العوامل االساسية 
التي قد تفسد العطور المميزة. لذا تجنّبي ابقاء قارورة العطور 
أنه من  بإحكام. كما  مفتوحة بشكل مستمر، وقومي باغالقها 
األفضل تخزينها داخل علبتها الخاصة، وذلك من اجل الحفاظ 

على العطر لمدة اطول.
التي  المهمة  العوامل  الحرارة: وهي من  أبعدي عطرك عن   
الكيميائية  المواد  بتفكيك  تقوم  قد  الحرارة  العطور، الن  يفسد 
المتواجدة بالعطور الشيء الذي قد يعمل على تخفيف رائحته 
الحفاظ على عطرك  افساده. ولذا ال ضرر من  الى  وبالتالي 
في الثالجة، وذلك كلما شعرت بان درجة الحرارة مرتفعة في 

المكان الذي تحتفظين به بالعطر.

 وجد العلماء أن النساء الالتى تناولن غذاء غنيا بالفاكهة 
الطازجة والخضراوت ، كان لديهن عدد أقل من التجاعيد 
لم  بالنساء الالتى  الستين، مقارنة  عندما تجاوزن سن 

ينتظمن فى تناول غذاء صحي.
الباحثون في “مركز إيراسموس الطبى” فى  ووجد 
مدينة “روتردام” في هولندا أن تناول نوعية خاصة 
الرجل.. وكان  أنها ال تؤثر على وجه  يبدو  الطعام  من 
النساء الالتى تناولن المزيد من الخبز واللحوم  لدى 
الحمراء والحلويات مزيد من التجاعيد، كذلك ترك تناول 

الكحوليات آثارا سلبية على تقاسيم الوجه.

وتشير النتائج إلى أن تناول وجبة خفيفة من الفاكهة يمكن 
أن يكون بديال أرخص بكثير من كل مستحضرات التجميل 
والكريمات وزجاجات الغسول التى تعمد الكثير من النساء 

على إستخدامها ليبدو الجلد أكثر شبابا وأصغر سنا.
البريطانيات ما يقرب من 120 مليون جنيه  وتنفق 
إسترلينى سنويا على كريمات الوجه المضادة للشيخوخة، 
فيما ينفقن الماليين على المقويات والمرطبات واألمصال 
الذي  البوتوكس  الطلب على  .. وفي هذه األثناء، يستمر 
بين  بنسبة %50  التجاعيد في االرتفاع، مع زيادة  يكسر 
الشابات اللواتي يعانين من التجاعيد في السنوات األخيرة.

التمر إال خالل  تناول  الكثير منا عن   ربما يغفل 
شهر رمضان فقط، وال نعلم أهميته البالغة، فإن ثمرة 
للعديد من  التمر ليست فقط غذاًء كامالً ودواًء شافياً 

إنما فوائده تنعكس على  األمراض، 
البشرة والشعر أيضاً. 

التمر على مركبات تسمى  يحتوي 
التي تعمل كمضادات   Flavonoids
الذي يساهم في  الحديد  أكسدة وعلى 
حماية الشعر من أنواع معينة من 
التساقط، وعلى الفيتامين أ و ب اللذان 
البشرة من الشيخوخة ومن  يحميان 

عالمات تقدم العمر المبكرة. 
عنصر  على  التمر  يحتوي  كما 
البوتاسيوم الهام لترطيب البشرة، 
البوتاسيوم يتسبب في جفاف  فنقص 
البشرة ويزيد من تساقط الشعر. 
التمر على عناصر  وكذلك يحتوي 

الكالسيوم  للبشرة والشعر مثل  معدنية أخرى مفيدة 
والمانغيز والنحاس والماغنيزيوم. وأخيراً، يقضي 
العينين، يعالج  الهاالت السوداء أسفل  التمر على 
التهابات الشفتين وااللتهابات الجلدية، ويقاوم تسوس 
الفلور الضرورية  األسنان كونه يحتوي على مادة 

لصحة األسنان. 
لتحصلي  بتناول 3 حبات تمر يومياً  لذا ننصحك 
على بشرة نقية، شعر كثيف وأسنان صحية. أما إذا 

الخلطات  إليك بعض  التمر،  لم تكوني من محبّات 
المنزلية السهلة الستخدامها على بشرتِك:

قناع التمر لتغذية البشرة
انقعي بضع تمرات في ماء دافئ حتى يصير قوامه 
القناع على بشرتك  ليناً. اعجنيها جيدا ووزعي 

واتركيه حتى يجف. اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.
 قناع التمر والقشطة لبشرة مخملية

ضعي ملء نصف كوٍب من التمر المنزوع النوى في 
الماء  القليل من  إليِه  النار. أضيفي  إناٍء على 
ثم  يتجانس قوامه  إلى أن  بالتقليب  وإستمري 

إرفعيه عن النار وأضيفي القشطة والليمون.
بعد أن يبرد المزيج ضعيِه في البراد 
وإستعمليِه يومياً على الوجِه بعد غسلِه 

وتنظيفِه جيداً.
البشرة من نصف ساعة  القناع على  أتركي 
الفاتر وجفّفيِه.  بالماء  إلى ساعة ثم إغسليه 

سيدهشِك ملمس بشرتك وجمالها.
 قناع التمر ضد التجاعيد

المكونات:
صفار بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من العسل، 

عشرة تمرات من غير نواة
 طريقة التطبيق:

قومي بهرس التمر جيدا ثم أضيفي إليه باقي 
المكونات.

ادهني وجهك بالخليط واتركيه لمدة عشرة دقائق.
العملية مرتين  المقطر. كرري هذه  بالماء  اشطفيه 

في األسبوع.

إّياك أن تضعي هذه 
األشياء على وجهك!

فوائد ليفة احلمام اجلمالية وطرق تنظيفها!

3 طرق للحفاظ على 
عطورك الفاخرة

تفاحة يف اليوم تبعد شبح التجاعيد

هكذا تصبح بشرتك إن تناولِت 3 حبات متر يوميًا!

جمموعة                                      خلريف وشتاء 2018

كثيراً  السيدة  تعتني  ان  الضروري  الصيف من    في فصل 
أهم  لِك  نقدم  لذا  الجميلة.  الصيفية  باألحذية  تتألق  بقدميها كي 

النصائح للعناية بصحة ومظهر قدميك. 
إختيار األحذية

التعرق ونمو  يتسبب في زيادة  انواع األحذية  ارتداء بعض 
الفطريات، لذا عليِك اختيار حذاء جيداً قبل الخروج.

تقليم األظافر
الحفاظ على صحة  له دور في  القدمين  ان قص وتقليم أظافر 
القدمين، لذا ينصح بزيارة الخبراء كل اسبوعين للعناية باالظافر.

الصوديوم بيكربونات 
للقدمين امر أساسي وال غنى عنه،  بيكربونات الصوديوم  حمام 
فهو يساعد في التخلص من خاليا الجلد الميتة والفطريات ويفتح 
القدمين. قومي بغمس القدمين في الماء الدافئ مع 3 مالعق من 

بيكربونات الصوديوم لمدة 20 دقيقة.
الترطيب

لمنع  أمر ضروري  القدمين  استخدام مرطب يومي على  ان 
أكثر،  الترطيب  إلى  بحاجة  تكون  القدم ربما  ان  التشقق ونذكر 

ألنها تتعرض للعرق واالحتكاك بالحذاء لعدة ساعات.
القدمين تقشير 

باستخدام  يتم  اسبوعين وهذا  القدمين مرة كل  بتقشير  يُنصح 
الملح والليمون وزيت الزيتون على القدمين لتعطي نعومة وجلد 

صحي خالي من الشوائب. 

  الجرجير من أفضل أنواع الخضراوات 
 ، االستغناء عنها  نستطيع  التى ال  الورقية 
إنه يحتوى على نسبة كبيرة من  حيث 
الهامة  الغذائية  الفيتامينات والعناصر 

لصحة الجسم والبشرة والشعر.
 naturalfoodseries ووفقا لما ذكره موقع
فإن الجرجير يحتوى على )فيتامين سى ، 
الكبريت  الحديد،   ،A E،فيتامين  فيتامين 
الفيتامينات  (، ومجموعة أخرى من 

والمعادن.
ومن فوائد الجرجير على الصحة:

فوائد الجرجير لـ صحة الجسم
الجرجير على تعزيز صحة  1: يعمل 
الجهاز المناعى وحماية الجسم من العدوى 

والبكتيريا.
الهضم وتعزيز  2: يساعد عالج عسر 
الهضمى، وحمايته من  الجهاز  صحة 

االضطرابات والمغص .
الدم  الجسم وينقى  السموم من  3: يطرد 

ويحافظ عليه من التلوثات واألمراض.
4: يعتبر الجرجير من المنشطات الجنسية 
الجنسى  الضعف  تساعد على عالج  التى 

وزيادة عدد الحيوانات المنوية.
5: أثبتت بعض الدراسات أن الجرجير يعمل على حماية الجسم 
من األمراض السرطانية المختلفة مثل سرطان القولون، والجلد، 

والمعدة.
أنه يساعد على  الدموية ، كما  القلب واألوعية  6: يحسن صحة 

تقليل خطر االصابة باألزمات القلبية الحادة والجلطات.
7: يحتوى الجرجير على نسبة كبيرة من الكالسيوم ، الذى يعزز 
بهشاشة  الجسم من االصابة  والمفاصل ويحميه  العظام  صحة 

العظام.
8: ينصح المرأة الحامل بتناول الجرجير حيث أنه يحتوى على 
نسبة كبيرة من حمض الفوليك الذى يحمى الجنين من التشوهات 

الخلقية ويساعد على نموه بشكل صحى.

فوائد الجرجير لـ صحة البشرة
الشحوب  البشرة وحمايتها من  تعزيز ونضارة  يعمل على   :1

واالسمرار.
2:يحارب حب الشباب والبثور السوداء.

3: يعالج الهاالت السوداء تحت العين.
فوائد الجرجير لـ صحة الشعر

تساقط  تعمل على عالج  التى  الطبيعية  الزيوت  أقوى  1: من 
الشعر.

2: يرطب الشعر ويحميه من الجفاف .
3: له دور فعال فى تعزيز نمو الشعر وتقوية بذوره.

4: يحارب تساقط الشعر والقشرة.
4: يعمل على تفتيح االماكن الداكنة فى الجسم.

5: يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.

  من الّطبيعي جداً أن تعاني النساء من تساقط الشعر في فترات معينة من 
تبدء  المشكلة خطيرة، حين  قد تصبح هذه  األحيان،  في بعض  ولكن  السنة. 
المرأة بخسارة كمية كبيرة من خصالت شعرها. لذلك نقدم لِك بعض العادات 

التي تساهم بتساقط شعرك بكثرة. 
التدخين

تبقى  السيئة وإال ستفقدين ما  العادة  التوقف حاالً عن هذه  نعم فمن األفضل 
من الخصالت. التدخين يمنع األكسيجين والدورة الدموية من الوصول إلى 

فروة الّرأس مما يؤدي الى ضعف نمو الشعر ثم تساقطه. 
ربط الشعر بكثرة

الكثير من النساء ال تتحملن الشعر المنسدل فتشرعن الى ربطه طوال الوقت 
حتى أثناء الليل مما يؤدي أوالً الى خسارة شعيرات الغرة اوال وثم الى منع 
الشعر  تلف  الى  الراس وسيؤدي ذلك  الى فروة  االنتقال  الدماء والغذاء من 

وتساقطه.
 عادات النوم السيئة

الدموية وتوصيل  الدورة  لتعزيز  الى 8 ساعات ضروري   7 النوم من  ان 
األكسيجين الى جميع أنسجة الجسم ومن ضمنها الى أعماق فروة الّرأس.

كيفية العناية بالقدمني يف فصل الصيف

عادات تؤدي إىل تساقط شعرك!فوائد اجلرجري لـ صحة البشرة والشعر

Louis Vuitton
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نادي احترام المشاهد:

صعوبات تواجه صناع مسلسل »منطقة 
حمرمة« الستكماله بعد عيد الفطر

أمحد الفيشاوى: اجتوزت 
5 مرات وعندى أمراض 

نفسية وأدمنت املخدرات

مصطفى فهمي ُيؤّكد أّن الوقت احلالي 
موضة مسلسالت األكشن

غادة عبد الرازق تتصدر املشهد 
بـ »ضد جمهول« فى ختام األسبوع 

األول من رمضان

للمرة الثالثة.. فيلم »بطل العامل« جيمع بني 
حممد رمضان وعبد املعطى

»ليالي أوجيين« يعيد نادين 
إىل الشاشة

أمحد خليل ُيؤّكد أّن »رسايل« رّكز 
على موضوع مهم

أمحد حامت: »أمتنى التعامل مع يسرا من جديد«

مسلسالت رمضان 2018.. أمحد عز يكثف 
ساعات تصوير »أبو عمر املصرى«

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

 يبدأ الفنان محمد رمضان بعد االنتهاء من تصوير مسلسل 
»نسر الصعيد« الذى ينافس به حاليا فى الماراثون الرمضانى 
التحضيرات األولية لفيلم »بطل العالم« من تأليف محمد 
عبدالمعطى ومن المقرر تصويره بعد إجازة العيد بعد اختيار 

باقى فريق العمل ومعاينة أماكن التصوير.
ويعتبر »بطل العالم« هو التعاون األول بين شركة نيوسينشرى 
وبين النجم محمد رمضان والثالث مع السيناريست محمد عبد 
المعطى الذى قدم معه مسلسل »األسطورة« ومسلسل »نسر 

الصعيد« الذى يعرض حاليا على عدد من القنوات الفضائية.
محمد رمضان يشارك هذا الموسم بمسلسل »نسر الصعيد« 
بطولة وفاء عامر، ودرة، وسيد رجب، وعائشة بن أحمد، وباسل 
الزارو، وإنتاج العدل جروب، وإخراج ياسر سامى فى أولى 

تجاربه اإلخراجية فى الدراما.
ويعود محمد رمضان إلى الدراما فى رمضان المقبل بعد غيابه 
العام الماضى منذ تقديمه مسلسل »األسطورة« الذى شارك فى 
بطولته فردوس عبد الحميد وروجينا وهادى الجيار، وياسمين 
صبرى، ومى عمر، ونسرين أمين وعايدة رياض وعماد زيادة، 
وأحمد عبد هللا محمود وعمر حسن يوسف وفايق عزب، وريم 
مصطفى، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج محمد 

سامى وحقق العمل نجاًحا كبيًرا فى الشارع.

 بعد غياب استمّر ألكثر من 17 عاماً، عادت الفنانة 
الجمهور من  لتطّل على  نادين )1978(  المصرية 
القاسم  إنجي  خالل مسلسل »ليالي أوجيني« )تأليف 
 ،cbc عن مسلسل أسباني، وإخراج هاني خليفة ــ قناة
العابدين وأمينة  و»دبي«، وOSN ــ بطولة ظافر 
المقدّم وكارمن بصيبص...(، مجّسدة  خليل وإنجي 
العاملة  الراقصة اإلستعراضية »لوال«،  شخصية 
أّن  يبدو  في »تياترو أوجيني« في مدينة بورسعيد. 
عالقة تحميمة تجمع بين »لوال« عالقة بالطبيب 
المقبلة  الحلقات  العابدين( ستكشف  »فريد« )ظافر 

عن تفاصيلها.
عملت نادين في األصل باليرينا في »دار األوبرا 
المصرية«، مما أّهلها لبطولة فوازير رمضان »جيران 
الهنا« )1997(، وبعدها فوازير »مانستغناش« في 
العام التالي، ثم شاركت في بطولة مسلسل »خيال 

الظل« )إخراج عاطف البكري ــ 2000(، ومسرحية 
»مالعيب« )إخراج أشرف زكي ــ 1999(، وفيلم 
»صعيدي رايح جاي« )إخراج محمد النجار ــ 

2001(، قبل أن تتوقف عن التمثيل بعد الزواج. 
أما أحداث »ليالي أوجيني« )ستكون لنا عودة إليه(، 
فتدور في مصر األربعينيات. يعيش »فريد« في 
بورسعيد مع زوجته اللبنانية »عايدة« )كارمن 
بصيبص( وابنتهما نادية بعد زواج تقليدي بدون حب. 
تأتي »كاريمان« )أمنية خليل( من القاهرة، هاربة بعد 
قتلها لزوجها الذي كان يسيء معاملتها، وتخفي هويتها 

عن الجميع، ثم تنشأ بينها وبين »فريد« قّصة حب.
وتجدر اإلشارة إلى أّن تتر المسلسل يحظى بحفاوة 
كبيرة في أوساط رّواد مواقع التواصل االجتماعي. 
وهو بصوت نسمة، ومن كلمات أمير طعيمة، ورؤية 

وألحان هشام نزيه.

النبوي  للممثل  خالد  داخل مسلسل »منطقة محرمة«  من 
العرض في شهر رمضان هذا  توقف وخرج من  والذي   ،
العام، أن هناك صعوبات تواجه الشركة المنتجة في استكمال 
تصوير العمل بعد عيد الفطر وان هناك احتمالية لتوقفه نهائياً 

وعدم اكمال تصويره.
أحداثه،  فقط من  أسبوعين  بعد تصوير  المسلسل  وتوقف 
بسبب عدم تسويقه الى أي من القنوات الفضائية للعرض في 
الممثلين  تسبب في غضب  العام، وذلك  شهر رمضان هذا 
المنتجة في  الشركة  احترافية  لعدم  البطولة  في  المشاركين 
لها في عالم  التجربة األولى  اإلنتاج السيما وأنها  أمور 

اإلنتاج.
بجانب خالد  يشارك فى بطولته  مسلسل »منطقة محرمة« 
بوشوشة، محمد  أمل  نهى عابدين، حنان مطاوع،  النبوي، 

أحمد، جميل برسوم، ومحسن منصور، تأليف يوسف حسن يوسف، كيالني، سميرة مقرون، أميرة هاني، ثراء جبيل، حمزة العيلي، يحيى 
وإخراج محمد بكير.

قال الفنان أحمد الفيشاوى، إنه ورث عن والده الطيبة وكرم األخالق، 
لم يهدر وقته فى ال شئ، وتابع:«أقيم نفسى عشرة على عشرة  وأنه 

فى الفن«.

وكشف »الفيشاوى«، خالل حواره مع اإلعالمية سارة دندراوى، بفقرة 
»25 سؤال«، المذاعة عبر فضائية العربية، أن لديه أمراض  نفسية 
مثل كل البشر، وتابع:«أدمنت المخدرات لفترة ..واتجوزت 5 مرات.. 

وحجيت مرة واحدة«.

صّرحت الفنانة سحر رامي بأنها قبلت العمل في 
مسلسل »َرحيم« بسبب الدور الذي تلعبه فيه والذي 
سيكون مفاجأة للجمهور خالل الحلقات المقبلة، موّضحة 
أّن المسلسل متكامل وبخاصة أّن العمل تقف وراءه شركة 

إنتاج محترمة لم تبخل عليه بشيء.
وأضافت سحر رامي أّن العمل الجيّد هو الذي يفرض 
نفسه ويجعلها تقبل به، مثل اشتراكها في مسلسل 
»الكبريت األحمر« الذي أحبّته كثيرا وحقّق نجاحا كبيرا.
وأّكدت سحر أّن رمضان ترتبط به ارتباطا خاصا 
بينها وبين الجمهور كان في  أّول تعارف  أّن  وبخاصة 
هذا الشهر الكريم من خالل فوازير »فطوطة« مع الفنان 
أكثر  إنّها اشتركت بعد ذلك في  ثم  الكبير سمير غانم، 

من عمل درامي تّمت إذاعته في رمضان، منها مسلسل »هوانم جاردن 
سيتي« الجزء الثاني.

وقالت سحر رامي إن رمضان يقدّم وجوها جديدة كل عام، موّضحة أّن 

المسلسالت أصبحت اآلن أكثر احترافية من ذي قبل، داعية أن تلتفت 
شركات اإلنتاج إلى إنتاج أعمال تمّس المشاهدين بشكل أكبر وبخاصة 
التركيز على الطبقات الفقيرة، مشيرة إلى أنها دائما تتمنّى عودة قطاع 

اإلنتاج بالتلفزيون لإلنتاج الدرامي كما عّودنا من أعوام. 

كشف الفنان مصطفى فهمي عن سعادته بالمشاركة في 
مسلسل »مليكة« وبخاصة أنه من نوعية المسلسالت التي 
الوقت،  نفس  وإثارة وغموض في  تحتوي على تشويق 
التشويق  الحالي موضة  الوقت  تعيش في  أننا  وبخاصة 
المسلسالت  تقديمه في  يتم  واإلثارة واألكشن في ما 
المسلسالت  إلى حد كبير موضة  الدرامية، واختفت 
نعيش حاليا في موضة  الرومانسية وذلك نظرا ألننا 
الناس  بتطور وذوق  الدنيا  أن  األكشن والحركة، موضحا 
معنية تطغي على كل  فترة تظهر موضة  بتغير وفي كل 
األعمال الدرامية التي يتم تقديمها خالل المواسم المختلفة.

أعمال  بالمسلسل شخصية رجل  يقدّم  أنه  فهمي،   وأعلن 
لدرجة مخفية ويعرف جيدا كيف يحرك األحداث  ذكي 
المسلسل  أن  إلى  الشخصية، مشيرا  لتخدم مصالحة 

العلن  في  يتم  ما  األعمال ويكشف كل  يتحدث عن رجال 
الترابيزة« وخالل  الخفاء »تحت  يتم في  الجميع وما  أمام 
الكشف عن كثير من األحداث  المقبلة سيتم  الحلقات 
بالتعامل  استمتع  أنه  إلى  فهمي  والمثيرة، وأشار  المشوقة 
المخرجين  لكونه من  المخرج شريف إسماعيل  مع 
المشاركين  الفنانين  بكل  التعامل وكذلك  المريحين في 

في العمل.
أمير،  الشربيني، رامز  دينا  مسلسل »مليكة« بطولة 
العوضي، ندى  السعيد، أحمد  مصطفى فهمي، عمر 
بسيوني، صفاء الطوخي، دانا حمدان، إيمان الزيدي، آية 
سماحة، لمياء كرم، ياسر علي ماهر، وقصة أحمد طاهر 
ياسين وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج 

شريف إسماعيل وإشراف أحمد نادر جالل.

  استطاعت النجمة غادة عبد 
المشهد والسباق  الرازق أن تتصدر 
الرمضاني بمسلسلها » ضد مجهول« 
للعمل  الدرامية  مع تصاعد األحداث 
التي  الخامسة والسادسة،  الحلقة  في 
اتسمت باالثارة والتشويق، في مشاهد 
درامية بالغة التأثير واغتصاب ابنتها 
قاتل  التكهنات بحثا عن  لتبدأ  وقتلها، 
ريم ابنة المهندسة ندى، وأيضا االداء 
الرازق في مشهد  المبهر لغادة عبد 
المشهد االنساني  ابنتها، هذا  تغسيل 
الصعب، والتي قامت بتجسيده بحرفية 
عالية، وتفاعل عدد كبير من رواد 
مواقع التواصل االجتماعي ، مع اداء 
اللحظات  تتذكر اجمل  النجمة  وهي 

مع ابنتها وهي صغيرة.
انقلبت األحداث رأساً على عقب لتقلب 
المشاهدة فى مصر والوطن  موازين 
المسلسل فى مقدمة  العربى وتجعل 
المسلسالت التى يتابعها الجمهور عبر 

الشهير »يوتيوب« أو األكثر بحثاً عبر  الفيديوهات  موقع 
»جوجل« وتفاعل كبير عبر وسائل التواصل. 

بما يقرب من  المشاهدة عبر يوتيوب عالية   وجاءت نسب 
8 ماليين مشاهدة فى األسبوع األول من عرضها منقسمين 
على أكثر من قناة على يوتيوب، حيث يذاع المسلسل على 
عدد كبير من القنوات العربية، بخالف عرضه حصريا فى 

المشاهدة  الحياة، وما زالت أرقام ونسب  قناة  مصر على 
فى تزايد.

 مسلسل »ضد مجهول« بطولة غادة عبد الرازق، ودياب، 
وروجينا، وأحمد سعيد عبد الغنى، وحنان مطاوع، وفراس 
سعيد، ورانيا منصور، ومحمد دسوقى، وهال السعيد، 
أيمن سالمة، إخراج طارق رفعت وإنتاج  تأليف  وآخرين، 

تامر مرسى.

أحمد عز تصوير دوره  النجم  يواصل 
المصري«  الدرامي »أبو عمر  العمل  في 
الذي يعرض حصريا على مجموعة قنوات 
On، والذي يحقق نسب مشاهدة كبيرة 
التي  الهامة  للقضية  جدا حتى اآلن، نظرا 

يناقشها العمل.
المسلسل،  باالتفاق مع مخرج  أحمد عز 
ساعات  تكثيف  قرروا  العمل  وطاقم 
كافة  انهاء  العمل على  أجل  التصوير، من 
أقرب وقت ممكن،  المسلسل في  مشاهد 
المونتاج  متابعة عمليات  يتمكنوا من  لكي 

والمكساج الخاصة بباقي الحلقات.
»أبو عمر المصري« يشارك في بطولته كل 
أمل  الوهاب، أروى جودة،  من  فتحي عبد 
العوضي،  أحمد  بوشوشة، منذر رياحنة، 
إيمان  فواز،  الحسن، صبري  أبو  عباس 
أحمد  بدير، محمد سالم،  أحمد  العاصي، 

الشرنوبي،  بدير، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد 
محمد جمعة، نادية كوندة، عارفة عبد الرسول، إخراج أحمد خالد 

موسى، سيناريو وحوار مريم ناعوم.

عبر الممثل المصري احمد 
بالتعاون  حاتم عن سعادته 
الممثلةا لمصرية يسرا  مع 
اقوال  في مسلسلها »لدينا 
يتم عرضه  الذي  أخرى« 
السعودي في  التلفزيون  على 
الحالي، الفتاً  شهر رمضان 
أن هذا العمل هو الثالث الذي 
يجمعه بيسرا متمنياً أن تجمعه 
لما اصبح  اعمال أخرى  بها 

هناك من كيمياء بينهما.
في تصريح  وأشار حاتم 
أن  الفن  لموقع  خاص 
المسلسل شخص  دوره في 

تتسبب في  »طايش« وتصرفاته كلها غير محسوبة 
الضرر لمن حوله، موضحاً أنه يحب تجسيد الشخصيات 
غير المثالية دائماً ولكنه يبحث دائماَ عن شخصيات يذهب 
بها الى طابع إنساني يجعل الجمهور يشعر بها ويلتمس لها 

األعذار حتى ال يكرهها بشكل مبالغ فيه.

تأليف عبد هللا حسن  من  أخرى »  أقوال  لدينا   « مسلسل 
وأمين جمال وخالد أبو بكر وإبراهيم محسن، ويشارك 
فى بطولته شيرين رضا، نجالء بدر،  أحمد حاتم ، نهى 
فهمي،  لطيفة  شاهين، عمر زهران،  محمد  عابدين، 
فارس،  الرحيم حسن، محمود  عبد  زيد،  أبو  إنجي 

وهدى المفتي.

فعل  بردود  أحمد خليل عن سعادته  الكبير  الفنان  عبّر 
الجمهور من دوره في مسلسل »رسايل«، إذ يقوم بدور 
الضوء  ألقى  العمل  أن  إلى  الدين، مشيرا  لمي عز  األب 
على موضوع مهم وهو موضوع األحالم والرسايل التي 
به روحانيات  المسلسل  أن  الحياة، موضحا  نقابلها في 
يُقدّمها تختلف عن دور  التي  جميلة، وأن شخصية األب 
قبل ومنها  قدّمه في عدد من األعمال من  الذي  األب 

»قصة األمس«.

وأضاف خليل أنه قام في هذا العمل بإطالة لحيته وشاربه 
ولم يستِعن بالمكياج، موضحا أنه رأى أن يقوم بالظهور 
يتقبّل  إنه  قال  لإلشاعات  أفضل، وعن مواجهته  بطبيعته 
أنه يسعد كثيرا بحب  اإلشاعات بشكل كبير، مؤكدا 
الجمهور الذي يسأل عنه ويطمئن على صحته باستمرار.
المقبلة من مسلسل  الحلقات  وبيَّن أحمد خليل تطّور 
»رسايل«، وأشار إلى أّن شخصية األب ستتطّور بشكل 

كبير وسيكون األب محور عدد كبير من األحداث.

  الناقدة أحالم األسيوطي

سحر رامي ُتؤّكد أّن »َرحيم« مسلسل متكامل ودورها 
فيه مفاجأة

بمناسبة شهر رمضان المبارك 
أقدم نقد فيلم :” وااٍسالماه “

العرش لمن يستحقه 
إنتاج ضخم على مستوى السينما 

المصرية 

الموضوع :
 تجرى أحداث الفيلم في القرن 13 م بأفغانستان 
التتار الكافر وقتل السلطان جالل  بدخول جيش 
الدين بن خوارزم )نظيم شعراوي( . ثم محاولة 
دخلوهم مصر فقتلوا من المؤمنين المسلمين بقيادة 
السلطان قطز ) أحمد مظهر(. التحليل والنقد 

: قصة: على أحمد باكثير – 
 – أندروز  سيناريو روبرت 

حوار : يوسف السباعي . 
تناول  القارئ  عزيزي 
السيناريو حقبة زمنية مهمة 
وهي  اإلسالم  تاريخ  في 
كيف قضى المسلمون ببسالة 
تاريخ  في  جيش  أبشع  على 
اإلنسانية وهو التتار« . وقد بدأ 
السيناريست الفيلم من اللحظة 
الحاسمة التي تفجر الصراع 
وهي دخول التتار بالفعل إلى 
قصر السلطان جالل الدين بن 
خوارزم وقتلوه وهروب سالمة 
باالطفال  رياض(  )حسين 
مصر.  إلى  ومحمود  جهاد 
وبدأت الصراعات تتوالى مع 
كل شخصية تفجر األحداث . 
)شخصية محمود قطز( : من 
عائلة السلطان جالل الدين ، 
حكيم، شجاع، مملوك مخلص 
ألميره عز الدين أيبك )عماد 
حمدي( ، فكسب ثقة األمير 
وشجرة الدر وصديقه بيبرس 

. يحب جهاد )لبنى عبد العزيز(. )صراعة( هو 
التتار الجيش الكافر الذي ال يرحم )أزمته( عندما 
جاء كتبغا )محمد صبيح( من التتار يأمره بخضوع 
شعب وجيش مصر لهم. بشجاعة قطع محمود 
الرسالة بسيفه. )الذروة( هجوم التتار علي مصر 
فقاتلوهم المسلمون وقضي عليهم نهائياً بقيادة قطز 
وتزوج جهاد . )أحمد مظهر( يعتبر بحق فارس 
السينما المصرية بأخالقياته. )شخصية جهاد( 
الوريثة الشرعية لعرش مصر أبنة جالل الدين 
بن خوارزم . وهي فتاة جميلة واعية بما يحدث 
في القصور بين األمراء الطامعين في العرش 
.مثل إعالن انجي )زوزو حمدي الحكيم( رئيسة 
حريم السلطان بأن شجرة الدر أختارت كزوج 
عز الدين أيبك وليس أقطاي.فقالت بسخرية: ايه 
الفرق بين أيبك وأقطاي ؟ تقصد أن لهما نفس 
األطماع للحصول على العرش . وهذا الوعي 
جعلها تحذر محمود)المملوك( أليبك من شر 
شجرة الدر من أستغالل حبهما لتنفيذ أوامرها 
البشعة. وبالفعل األمر كان قتل أيبك أميره . وهي 
التي دفعت الجيش لتكملة الجهاد ضد التتار بقولها 
3 مرات )واإسالماه( . » لبنى عبد العزيز« كانت 
األميرة الجميلة الحكيمة في تصرفاتها. )شجرة 
الدر – بلطاي(: شخصيتان محوريتان تفعالن 
اي شئ للوصول للهدف وهو العرش – فتدفعان 
األحداث إلى األمام – شجرة الدر – ملكة مصر 
، ذكية ، مقدامة ، ال تتردد في إتخاذ القرار . 
تأمر بقتل أقطاي ألنه لم ينحنٍي لها – تزوجت 
أيبك ألنه شريف ونزيه ولكن العرش )حوله( 
قُتِلت  إلى إنسان شرس فأخذ العرش، فقتلته. ثم 
من زوجته. )تحية كاريوكا( أدت الدور بأتقان 
وأظهرت قوة المرأة في إخضاع محمود للتجسس 
على أميره بسيكولوجية مقنعة وهي معرفة كيف 
تضع زوجته األولى البرفان - الماكياج – داللها 
مع السلطان – )ذلك يرجع إلى حوار يوسف 
السباعي وقدرته على معرفة نفسية المرأة(. )فريد 
شوقي( جسد بحرفية بلطاي بإدراك شديد لإلنسان 
الذي ال عزيز له. فهو يقتل بوحشية ألن أطماعه 
في العرش تدفعه لذلك، فيقتل السلطان جالل 
الدين، وكان القلب الميت بقطع رقبة أقطاى، 
الغدر بشجرة الدر )ولية نعمته( بتسليمها للموت 
على أيدي زوجة أيبك. )فخر الدين أقطاي - عز 
الدين أيبك( : االثنان هدفهما الوصول للعرش . 
أقطاي كان شرس ومتكبر ، فخسر ثقة شجرة 
الدر ثم حياته . أيبك كان نزيه وشريف لكن 
العرش )حوله( إلى الشر. فأنكر ما فعلته شجرة 
الدر له، فقتل . )محمود المليجي وعماد حمدي( 
أساتذة في كل شئ . )سالمة(   اإلنسان المخلص 
الوحيد لسلطانه جالل الدين بحماية جهاد ومحمود 
. باعهما في سوق العبيد لحمايتهما من بلطاي 

وجمعهما بسرد حكايته وتعذيبه من التتار وتوعية 
شعب مصر من خطرهم. )حسين رياض( ممثل 
قديرللدور خاصة وهو أعمى وتفخر مصر دائماً 
بأن هذا الممثل من أبنائها . كما تفخر بكل العاملين 
في هذا الفيلم . )رشدي اباظة( الظاهر بيبرس 
كان انسيابي في تجسيده النزيه المخلص ألميره 

أقطاى.)محمد صبيح( : أدى دور كتبغا بطبيعية 
كأنه هو . )ملحوظة علمية للدراما( : 

توجد أحداث كثيرة مخالفة للتاريخ مثل قطز الذي 
قال وإسالماه 3 مرات وليست جهاد . قطز الذي 
قتل أيبك – الظاهر بيبرس قتل قطز ، وشجرة 
الدر قتلت بالقباقيب وليست من زوجة أيبك - جهاد 
أسمها جلنار – ومثل فيلم )الناصر صالح الدين( 
الذي ألتقى بريتشارد قلب األسد وشفاه من جروحه 
وهما لم يلتقيا مطلقاً في التاريخ . »لكن« هذا 
الفيلم فيلماً درامياً وليس فيلما تسجيلياً. فالرؤية 
السينمائية ترجع للسيناريست وحده أو مع المخرج 
. فيختار بداية الفيلم في اللحظة الحاسمة التي ينشأ 
فيها الصراع حسب البناء الدرامي )ألرسطو( 
التاريخ.  وأن الشخصيات  وليس السرد كما في 
في التراجيديا )يجب أن تكون أفضل مما هي 
في الواقع( حتى تثير عاطفتي الشفقة والرحمة 
للمتفرج ويكمل هدوئه النفسي.   اإلخراج : » 

 »Andrew MARTON اندرو مارتون
هو مخرج ومنتج وسيناريست ومونتير أمريكي 
لفيلم  اإلستعراضية  المعركة  مشهد  أخرج   .
Ben-Hur 1959 وأخذ عليها جائزة جلدن 
جلوب. لذلك أستطاع إخراج معارك الفيلم خاصة 
معركة التتار ضد المسلمين في مصر مثل لقطات 
العجالت الكبيرة أمام العدو من الجهتين كأنها سد 
منيع لألعداء. وقد أشترك في تنفيذ أكسسوات 
المعارك : حبيب ونجيب خوري – أما تصميم 
المالبس والمناظر فكانت للعمالق » شادي عبد 
السالم«. ونفذت المالبس في روما. وكانت رقصة 
فرقة رضا على انغام علي اسماعيل متمشية مع 
حريم القصر. اما المؤثرات الصوتية والمكساج 
فنفذت في نيس فيلم بروما. الموسيقة التصويرية 
فكانت لجون ستالري معبرة للمشاهد، فالحالمة 
للحب بين محمود وجهاد ، وقوية في المعارك 
الدامية. وتألقت كاميرا المايسترو » وحيد فريد« 
في تصوير القصور الضخمة – شوارع مصر 
لهذا العصر – عرش شجرة الدر وكلوز على 
وجهها الذي التستطيع رؤية تقطيع أقطاي بسيف 
بلطاي –  أما إنتاج » رمسيس نجيب« فكان 
لنا بإنتاج هذا العمل الضخم ، يشعر بقيمة  فخر 
الموضوع بقهر )التتارالكافر( على أيدي المسلمين 
المصريين . وقد تم التحميض والطبع بمعامل 
ريهام ) بإنجلترا( والننسى مونتاج ألبير نجيب 
وعلوي فايد بإعطاء الحركة الدينامكية خاصة 
المعارك. كان وراء هذا العمل الضخم )المخرج : 
أندرو مارتون( يجمع كل هذا الحشد ليخرج فيلماً 
يخلد به مسلمين مصر للقضاء على التتار ويعطي 
رسالة : العرش لمن يستحقه . وسمح له ذلك 
إنتاج رمسيس نجيب الضخم ليليق بمكانة 

السينما المصرية .



ارتفاع أسعار الوقود: نائب كندي يذّكر بضرورة إجراء حتقيق 
مجلس  في  النائب  قال   
العموم الكندي غابريال سانت 
ماري إن على المكتب الكندي 
 Competition للتنافساة  
تحقيقاً  يجري  أن    Bureau
وقود  أسعار  ارتفاع  حول 

السيارات ,   
للتنافسية  الكندي  والمكتب 
تسهر  مستقلة  فدرالية  وكالة 
التي  القوانين  تطبيق  على 
الشركات  عمل  تضمن 

التجارية في إطار تنافسي.
وّجه  أن  ماري  لسانت  وسبق 
إلى كل  بهذا الخصوص  كتاباً 
ووزير  التنافسية  مكتب  من 

الحكومة  في  االقتصادية  والتنمية  والعلوم  االبتكار 
هذا  في  النظر  فيه  منهما  طلب  باينز  نافديب  الفدرالية 

"التواطؤ الظاهري".
وسانت ماري خبير اقتصادي ويمثل دائرة "جولييت" 
السبعة  النواب  أحد  وهو  العموم،  مجلس  في  الكيبيكية 
باستقالل  المنادية  الكيبيكية  الكتلة  عن  انشقوا  الذين 
مارتين  زعيمتها  مع  خالفات  بسبب  كيبيك  مقاطعة 
الوقود  آخر طفرٍة ألسعار  كتابْيه خالل  ووّجه  ويليت، 
قبل بضعة أسابيع، لكنه لم يتلّق بعد رداً عليهما. ويأتي 
جديدة  طفرٍة  مع  تحقيق  إجراء  بضرورة  اآلن  تذكيره 

ألسعار الوقود.
فقد ارتفع سعر الليتر الواحد من الوقود الليلة الماضية 
في مونتريال وضواحيها بمعدل 0,14 دوالر ليصل إلى 

نحٍو من 1,51 دوالر ويقترب بالتالي من سقفه القياسي 
حزيران  في  المسجل  كيبيك  مقاطعة  مدن  كبرى  في 
1,53 دوالر.  وعلى  2014 والبالغ نحواً من  )يونيو( 
صعيد مقاطعة كيبيك بلغ اليوم معدل سعر ليتر الوقود 

نحواً من 1,44 دوالر. 
في  كندا  كل  في  للوقود  تاريخي  سعر  أعلى  وُسجل 
فانكوفر، كبرى مدن مقاطعة بريتيش كولومبيا، في 29 

آذار )مارس( الفائت إذ بلغ 1,61 دوالر لليتر الواحد.
الوسيط  تكساس  غرب  نفط  برميل  سعر  أن  إلى  يُشار 
)West Texas Intermediate( المرجعي األميركي 
يوم  ظهر  قبل  تراجع  المقبل  )يوليو(  تموز  تسليم 
نحواً  نيويورك  سوق  في  الجاري   مايو   23 األربعاء 
من 0,90 دوالر أميركي ليبلغ 71,30 دوالراً أميركياً. 

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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المتخصصون بالعلم ال األخصائيون في العلم: 
انفرد، وَخّص غيَره  إِذا  له  باأَلمر وتخّصَص  اْختّص فالٌن  »يقال: 

ِه«. )لسان العرب البن منظور( واْختّصه ِبِبّرِ

يقال، دارة القمر، وهالة الشمس: 
»ويقال أيًضا: القمر الليلة في الهالة. سميت كذلك لحسنها وجمالها، 
والهالة والدارة بمعنًى واحد، ولكن أكثر ما يقال هالة الشمس ودارة 
القمر. قال ابن سينا: وأما الهالة فإنها دائرة بيضاء تامة أم ناقصة 
ترى حول القمر وغيره إذا قام دونه سحاب لطيف ال يغطيه، ألنه 
اَرُة َداَرُة  يكون رقيًقا وإنما الهالة خيال، ولذلك يختلف منظره. والدَّ

القمر التي حوله، وهي الَهالَُة«. )لسان العرب البن منظور(

سلسلة:
)11 أخطاؤنا يف اللغة )

أسامه كامل أبو شقرا

زعماء األحزاب يف أونتاريو مع استثمارات يف الصحة العقلية
 
الحملة  في  بارزا  حيزا  العقلية  الصحة  ملف  يحتل   
التي  لالنتخابات  تمهيدا  أونتاريو  في  الجارية  االنتخابية 

ستجري مطلع الشهر المقبل.
وفي هذا السياق تعهد زعماء األحزاب الرئيسية الثالثة 
أي زعيمة الحزب الليبرالي رئيسة الحكومة كاثلين وين 
الحزب  وزعيمة  فورد  دوغ  المحافظين  حزب  وزعيم 
االستثمار  بزيادة  هورواث  أندريا  الجديد  الديمقراطي 
يحتاجها من سكان  لمن  المساعدة  لتأمين  الملف  في هذا 

المقاطعة.
هناك  بأن  وين  كاثلين  الليبرالي  الحزب  زعيمة  وتؤكد 

الكثير يتوجب عمله في هذا المجال وهي تقول:

أنا من جهتي أؤكد أنه خالل عشرات السنين لم نحصل 
مجال  في  كندا  أنحاء  مختلف  في  المطلوب  الدعم  على 

الصحة العقلية.
ولم تتوفر آنذاك هذه المشاطرة للمصابين بهذا المرض.

من جهته زعيم حزب المحافظين دوغ فورد يؤيد اقتراح 
الصحة  باستثمار عشرة ماليين دوالر في خدمات  وين 

العقلية على مدى أربع سنوات.
أندريا  بلسان زعيمته  الجديد  الديمقراطي  الحزب  ويؤيد 
هورواث هذا االقتراح ويعد بإيجاد وزارة مستقلة للصحة 

العقلية واإلدمان.

 إصابة لوباني الكندي : حتقيق اجليش اإلسرائيلي غري كاٍف حسب أوتاوا
 

الكندية  الخارجية  وزيرة  قالت    
الداخلي  التحقيق  كريستيا فريالند إن 
في  اإلسرائيلي  الجيش  يجريه  الذي 
الكندي  الطبيب  إصابة  موضوع 
غزة  أحداث  في  لوباني  طارق 
أن  يجب  وإنه  كاف  غير  األخيرة 

يُواَكب بتحقيق دولي مستقل.
الكندية  الخارجية  وزيرة  وأضافت 
يوم  الموضوع   هذا  في  تحدثت  أنها 
مع سفير  الجاري   مايو   22 الثالثاء 
إسرائيل لدى أوتاوا نيمرود باركان. 
مؤتمر  هامش  على  كالمها  وجاء 
صحفي عقدته يوم  األربعاء 23 مايو 

الجاري  في أوتاوا.
وأُصيب لوباني برصاصة واحدة في كلتا ساقْيه في 14 
وعلى  النار  عليه  أُطلقت  عندما  الجاري  )مايو(  أيار 
فريق المساعدين الطبيين الذي كان معه في قطاع غزة.
زي  يرتدي  كان  أنه  الماضي  األسبوع  لوباني  وأكد 
طبية  أجهزة  ويتفحص  اللون  األخضر  الطبيب 
وأنه  أُصيب،  عندما  الفلسطينيين  الجرحى  لمعالجة 
بعضهم  ارتدى  والذين  الطبيون،  والمساعدون  كان 
سترات برتقالية اللون، واقفين بمعزل عن المتظاهرين 

الفلسطينيين، على مسافة نحٍو من 25 متراً منهم.

مع  سيتعاون  أنه  لها  أكد  لوباني  إن  فريالند   وقالت 
الوقت  »في  يرى  لكنه  اإلسرائيلي  الداخلي  التحقيق 
»ضرورياً«  يظل  ومستقاًل  دولياً  تحقيقاً  أن  نفسه« 

لتوضيح الوقائع. 
أُصيبوا  لوباني  مع  كانوا  طبياً  مساعداً   17 أن  يُذكر 
لوباني  بإسعاف  قام  الذي  الطبي  المساعد  وأن  بجراح 
ساعة  نحو  بعد  أُصيب  حسنْين،  أبو  موسى  ويُدعى   ،
أحد  يسعف  كان  فيما  صدره  في  برصاصة  ذلك  على 

المصابين، ففارق الحياة. 

اسم وابن: 
الهمزة في كلمتي: »اسم وابن« هي همزة قطع  الكثيرون أن  يعتقد 
ون على إثباتها في كتاباتهم من دون غيرها من كلمات، أخرى  ويِصرُّ
َمبُدوءة باأللف، كتبوها في النص عينه. وكلمتا »اسم وابن« هما من 
األسماء العشرة التي همزتها همزة وصل وهي: في المفرد والمثنى 
مما يلي: اسم واست  وابن )وابنم  وابنة( وامرؤ وامرأة واثنان 
القسم(. نحو:  )واثنتان واثنين واثنتين(. وفي: وايمن ووايم  )في 

»وايم هللا«. 

أغدق: 

-1  االْسُت السافلة أو حلقة الّدُبر واألصل واألساس ج إِْستاٌت. )المحقق(
-2  ابن، والميم زائدة للمبالغة. )المحقق(

أَلْفَعلَنَّ هذا األمر، وُيقال وايَمُن، واْيُمُن، واْيِمُن.   ِ ِ: كلمة قسم؛ واْيُم للاَّ -3  اْيُم:- للاَّ
)المحقق(

كم قرأنا أو سمعنا: )أغدق عليه من ماله...( يقصدون: أعطاه من ماله 
المطر  للفيروزابادي(: }الَغَدق  المحيط  عطاًء كثيًرا. ففي )القاموس 
الكثير.  الماء  أَيًضا:  َغْيَدَق المطُر: كثر؛ والَغَدق  العاّم، وقد  الكثير 
)وَغِدَقِت( الَعْيُن َغُزَرْت )وأْغَدَق( الَمَطُر )واْغَدْوَدَق( َكُثَر َقْطُرُه{. وفي 
الكثير{. وفي )لسان  الماء  الَغَدق  للبستاني(: }الماء  المحيط  )محيط 
العرب البن منظور(: }الَغَدق، بفتح الدال: المطر الكبار الَقْطِر؛ وأَْغَدَق 
المطُر ُيْغِدق إِْغداًقا، فهو ُمْغِدق{. وفي التنزيل العزيز: }َوأَلَِّو اْسَتَقاُموا 
اء َغَدًقا{ )الجن 16(. فلماذا ال نقول: أعطاه  ِريَقِة أَلَْسَقْيَناُهم مَّ َعلَى الطَّ
كثيًرا من ماله؟ أو: أَْنَعم عليه، أي: أَْفضل وزاد؟ أو أَْسَبَغ عليه النعمة 

َعها؟ ها ووسَّ أي: أَْكَملَها وأََتمَّ

كندا: ارتفاع مبيعات اجلملة ومبيعات التجزئة يف مارس
كندا  في  الجملة  لمبيعات  اإلجمالية  القيمة  ارتفعت    
 62,8 لتبلغ  الفائت  )مارس(  آذار  في   1,1% بنسبة 
مليار دوالر حسبما أفادت يوم الثالثاء 22 مايو الجاري  

وكالة اإلحصاء الكندية.
القطاعات  من  أربعة  في  الجملة  مبيعات  وارتفعت 

السبعة الرئيسية التي ترصدها وكالة اإلحصاء.
من  األكبر  االرتفاع  وقطعها  السيارات  قطاع  وسجل 
حيث القيمة، إذ ارتفعت المبيعات فيه بنسبة %5 لتبلغ 
متتالية  أشهر  ثالثة  بعد  وذلك  دوالر،  مليارات   11,8
نسبة  لبلغت  القطاع  هذا  استُثني  ما  وإذا  التراجع.  من 
 0,2% الجملة  لمبيعات  اإلجمالية  القيمة  في  االرتفاع 

فقط.

البناء  مواد  قطاع  في   3,4% بنسبة  ارتفاع  وُسّجل 
مليارات   9,2 فيه  المبيعات  قيمة  لتبلغ  ومستلزماته 

دوالر، ما يشكل سقفاً قياسياً.
أما مبيعات قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 
فتراجعت بنسبة %1,4 لتبلغ قيمتها 11,9 مليار دوالر. 
وكانت مبيعات التجزئة في كندا قد سجلت هي األخرى 
 ،0,6% بلغت نسبته  الفائت  آذار )مارس(  ارتفاعاً في 
لتبلغ قيمتها اإلجمالية 50,2 مليار دوالر، وفق ما أفادته 

وكالة اإلحصاء الكندية يوم الجمعة الفائت  .
قاطرة  اآلخر  هو  وقطعها  السيارات  قطاع  وشكل 
لتراجعت  ولواله  التجزئة،  مبيعات  قيمة  في  االرتفاع 

بنسبة 0,2%. 

تشجيع املهاجرين على اختيار املهاجرين للمناطق 
 تتكاثر خالل الحملة االنتخابية التي 
المقترحات  كيبيك  مقاطعة  في  تجري 
حول  الرئيسية  األحزاب  مختلف  من 
تمهيدا  والمهاجرين  الهجرة  ملف 
شهر  مطلع  ستجري  التي  لالنتخابات 

أكتوبر تشرين األول المقبل.
وفي هذا السياق اقترح الحزب الكيبيكي 
زعيمه  لسان  على  النزعة  االستقاللي 
والية   أول  في  ليزيه  فرنسوا  جان 
في  فوزه  حال  في  السلطة  في  للحزب 
واحد  مهاجر  يستقر  أن  االنتخابات 
مقبولين  مهاجرين  أربعة  أصل  من 
مع  الكيبيكية  المناطق  في  كيبيك  في 
يشير  الحالي  الواقع  أن  إلى  اإلشارة 
إلى اختيار %90 من الواصلين الجدد 
إلى كيبيك يختارون اإلقامة في منطقة 

مونتريال. 
الحزب  يمنح  االقتراح  هذا  وبموجب 
للسلطة  وصوله  حال  في  الكيبيكي 
من  مزيدا  أكثرية  حكومة  وتشكيل 

حال  في  المهرة  للعمال  االختيار  شروط  في  النقاط 
ثابت في منطقة ما لحثهم  حصولهم على عرض عمل 

وتشجيعهم على اختيار المناطق.
%25 من  يختار  أن  االقتراح  الحزب من هذا  ويهدف 

الجدد اإلقامة في مناطق كيبيك خالل والية  الواصلين 
تستمر أربع سنوات.

بالذين  اهتمامه  الحزب  يظهر  المنطلق  هذا  ومن 
يختارون اإلقامة في المناطق مثال خارج مونتريال. 

تعديل القوانني الفدرالّية حول الطالق لضمان رفاه األطفال
 

الكنديّة  الحكومة  ّدمت    
لتعديل  قانون  مشروع 
بالطالق  المتعلّقة  القوانين 
العائالت  داخل  والتفاهم 
الطالق  ونفقات  الواحدة 

للزوجة واألطفال.
القانون،  تعديل  ويهدف 
منذ  نوعه  من  األّول  وهو 
حماية  إلى  عاما،  عشرين 
حال  في  األطفال  مصلحة 
ووضع  الوالدين،  طالق 
أطر  des balises  أكثر 
عمل  لتسهيل  وضوحا 

القضاة.
القانون  مشروع  ويلحظ 
تستند  العوامل  من  قائمة 
إليها المحكمة لتحديد الوقت 
الذي يمضيه الطفل مع كّل 

من والديه، وأخذ كّل حالة بعين االعتبار بدل العمل من 
منطلق حلول شاملة. 

»يهدف مشروع القانون لضمان مصلحة الطفل والتقليل 
من الصراعات والحّد من الفقر لدى عائالتنا، ومقاومة 
بصورة  الطالق  ظروف  ظّل  في  األسري  العنف 
ايف  جان  الكندي  والطفولة  العائلة  وزير  أفضل«: 

دوكلو. 
للمحاكم  تتيح  التي  الطريقة  لتوضيح  الحكومة  وتسعى 
تقييم مدى خطورة العنف  بالنسبة للعائالت التي تعيش 
حاالت عنف، ومدى تأثيره على رفاهية األطفال، لتقّرر 

على ضوئه أيّا من الوالدين يقوم بدور تربية الطفل. 

يحّدد  القانون  مشروع  أّن  إلى  دوكلو  الوزير  وأشار 
االعتداء  ويتخّطى  العريض  بالمعنى  العنف  مفهوم 
والتحّرش  النفسي  العنف  إلى  والجنسي  الجسدي 

والسيطرة على اآلخر.
حّل  على  األهل  مساعدة  القانون  مشروع  يلحظ  كما 
الخالف القائم بينهما دون اللجوء إلى المحاكم، من خالل 
تعزيز نظام القضاء العائلي، بما في ذلك الحصول على 

مساعدة من وسيط.
عائالت  في  كندي   طفل  مليوني  من  نحو  ويعيش 
منفصلة أو مطلّقة حسب االحصاء السّكاني الذي جرى 

عام 2016. 

عمدة كالغاري يف إيطاليا لبحث تقنيات نافعة للمدن 
ننشي  نهيد  كالغاري  عمدة  يشارك    
في اجتماع دولي يعقد في إيطاليا للبحث 
حلول  إيجاد  تستطيع  تقنية  حلول  عن 

للتحديات التي تواجهها المدن اليوم.
دعت  الذي  المؤتمر  هذا  أن  إلى  يشار 
في  سيبحث  روكفلر  مؤسسة  إليه 
ومن  المدن  تواجهها  تحديات  مجموعة 

بينها مشاكل السكن. 
ويقول عمدة كالغاري نهيد ننشي: » إننا 
ومستشارين  بلدية  مجالس  مع  سنجتمع 
عن  وسنشمر  النشأة  حديثة  وشركات 

سواعدنا للبحث عن حلول«
بأن  كالغاري  مدينة  عمدة  ويأمل 
منطقة  في  ينعقد  الذي  اللقاء  هذا  يسمح 
للشركات  إيطاليا  شمال   Côme بحيرة 
إمكانيات  على  باالطالع  المشاركة 

كالغاري كمكان مميز لالستثمار.
عالميا  الصيت  الذائعة  روكفلر  مؤسسة  أن  إلى  يشار 

تتكفل  المصرفية  والتوظيفات  االستثمارات  ميدان  في 
بنفقات سفر عمدة كالغاري واثنين من موظفي البلدية. 

ضريبة الكربون تثري اجلدل يف جزيرة األمري ادوارد
بعدم  ادوارد  األمير  جزيرة  حكومة  موقف  اثار    
فرض ضريبة الكربون جدال في المقاطعة وشّككت به 

احزاب المعارضة في الجمعيّة التشريعيّة المحليّة.
ويرى رئيس الحكومة الليبراليّة المحليّة  ويد ماكالكلن 
بحلول  الدفيئة  الغازات  انبعاث  تقليص  الممكن  من  أنّه 
  2005 العام  30 بالمئة عن مستوى  2030 بنسبة  عام 

دون فرض ضريبة على الكربون.
خالل  من  الهدف  تحقيق  رأيه  حسب  الممكن  ومن 
الكهرباء  فواتير  خفض  بينها  من  تحفيزيّة،  إجراءات 

لالستهالك المنزلي،.
للتنّصل من  الحكومة تسعى  أّن  الخضر  واعتبر حزب 
مسؤوليّتها وتفّضل أن يأتي القرار بفرض ضريبة على 

الكربون من الحكومة الفدراليّة في اوتاوا. 

المحافظين  حزب  عن  النائب  تريفرس  براد  واتّهم 
المحلّي، الذي يشّكل المعارضة الرسميّة في المقاطعة،  
على  ضريبة   فرض  لتأخير  تسعى  بأنّها  الحكومة 
الكربون ألّن في نيّتها إجراء انتخابات تشريعيّة مبّكرة 

الخريف المقبل.
أن ترغم  الخبراء،  المستبعد حسب عدد من  ومن غير 
ادوارد  األمير  جزيرة  حكومة  الفدراليّة  الحكومة 
أّن  رأت  حال  في  الكربون  على  ضريبة  فرض  على 
لخفض  كافية  غير  المقاطعة  تتّخذها  التي  االجراءات 

انبعاث الغازات الدفيئة.
اوتاوا  إّن  المحلّي  البيئة  وزير  براون  ريتشارد  ويقول 
المقاطعة  حكومة  تتّخذها  التي  لإلجراءات  مرتاحة 

ولخّطتها  الهادفة لخفض انبعاثات الكربون. 

أوتاوا توقف بيع شركة ايكون العمالقة للصني
 

ترودو  جوستان  برئاسة  الليبراليّة  الحكومة  أوقفت   
شركة  إلى  للمقاوالت  الكنديّة  ايكون  شركة  بيع  عمليّة 
 China’s CCCC  سي سي سي سي هولدينغ الصينيّة
من  المملوكة   International Holding Ltd

الحكومة ألسباب تتعلّق باألمن القومي.
وكانت الحكومة تراقب عن كثب تفاصيل الصفقة التي 
تقّدر قيمتها بـ 1،5مليار دوالر، كما يجري عادة عندما 

تتّم عمليّة الشراء من قبل شركة أجنبيّة. 
وكاالت  نصيحة  إلى  أصغينا  دوما،  الحال  هي  »كما 
األمن القومي طوال عمليّة مراجعة متعّددة الخطوات، 
االبتكار  وزير  لالستثمار«:  الكندي  القانون  بموجب 

الكندي نافديب باينز. 
الكنديّة  الحكومة  أّن  إلى  بيانه  في  باينز  الوزير  وأشار 
الصينيّة  هولدينغ  سي  سي  سي  سي  شركة  من  طلبت 
عدم تنفيذ الصفقة التي تقّدر قيمتها بـ 1،5 مليار دوالر، 
وذلك  الوكاالت،  إليها  توّصلت  التي  النتائج  على  بناء 

لحماية األمن القومي.
األجنبيّة  االستثمارات  منفتحة على  الحكومة  بأّن  وأفاد 
الوظائف وتعّزز االزدهار، طالما ال تشّكل  توّفر  التي 
طبيعة  يوضح  لم  ولكنّه  القومي  األمن  على  خطرا 
خالل  ظهرت  التي  القومي  لألمن  المحّددة  التهديدات 

مراجعة الصفقة. 
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ركن الرياضة

أمجل متاحف الشمع يف العامل

Les proverbes en français et arabe

- Tout ce qui brille n’est pas or.
- املظاهر خداعة 

- Chose promise chose due
- وعد احلر دين
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  من أجمل أنواع المتاحف التي يمكن زيارتها و االستمتاع 
فيها ، متاحف الشمع و التي يتم تجسيد األشياء فيها بشكل 
أنه  لو  يتخيل  الزائر ألول وهلة  أن  ، حتى  للغاية  طبيعي 
يرى فعال صاحب الشخصية المجسمة أمامه ، و هناك عدد 

من متاحف الشمع حول العالم .
أجمل متاحف الشمع في العالم

متحف الشمع في تركيا

 ، قلب مدينة اسطنبول  المتحف في  يقع   –
تحديدا في مركز التسوق سفير .

– المتحف يضم ثالث قاعات كبرى ، قاعة 
تاريخية ، و أخرى فنية ، و أخرى علمية .

– القاعة التي تخص التاريخ تضم مجموعة 
تاريخ  في  أثرت  تاريخية  أكثر من شخصية 
الشخصيات  أهم  ، و من  العالم كله  تركيا و 
الملك  ، جنكيز خان و  الفرابي   ، القاعة  في 
محمد الفاتح الذي ينسب له الفتح اإلسالمي في 
اسطنبول ، و عدد من السيدات التركية التي 

أثرت في التاريخ التركي .
– القاعة الثانية تضم بعض الشخصيات العلمية 
، و منهم الفيلسوف كارل ماركس ، و القائد 
المجسمات  ليست كل  و   ، بونابرت  نابليون 
كبير  بل هناك عدد  العهد  القاعة حديثة  في 

نحتها  تم  التي  التماثيل  من 
قبل 13 عام .

أبرز  الثالثة تضم  القاعة   –
منهم  ، و  العالم  في  الفنانين 
المغني العالمي مايكل جاكسون 
، و الفنان براد بيت و الفنانة 
أنجيلينا جولي و عدد كبير من 
الفنانين العالميين و التركيين .

متحف الشمع في لندن 
– تم تأسيس المتحف  و هو من 
أفضل األماكن لجذب السياحة 
في لندن ، و قد تم افتتاحه في 

عام 2000.
– المتحف يتكون من خمسة 
طوابق و كل طابق يضم ما 

يتعدي المائتان شخصية 
عالمية .

– المتحف يضم عدد 
كبير من الشخصيات 
العالمية ، و من أهم هذه 
الشخصيات ،سلمان 
خان ، كيم كارديشان ، 
أنجيلينا جولي ، أميتاب 
 ، أتاتورك   ، باتشان 
الملك   ، ديانا  األميرة 
 ، الثالث  ريتشارد 
شاروخ خان ، بيليه ، 

محمد على كالي ، جرهام بل ، بيكاسو ، غاندي ، جنكيز 
خان ، و غيرهم الكثيرين .

– المتحف يتيح للزائر إلتقاط الصور مع التماثيل دون حواجز .
الجمجمة  بجزيرة  تعرف  المتحف منطقة  داخل  يوجد    –

االستوائية ، و يمكن ممارسة األلعاب الممتعة بها .
متحف الشمع في هوليود

1965 ، و هو من أشهر و  المتحف في عام  إنشاء  تم   –
أفضل المتاحف الشمعية في العالم ، و 
بوالية  أنجلوس  لوس  في  المتحف  يقع 

كاليفورنيا .
– المتحف يضم عدد كبير من التماثيل 
الخاصة بمشاهير العالم ، و هذه التماثيل 
يضم تقسيمها تبعا للنجوم المشاهير عالميا 
و منهم مارلين مونرو ، و أنجيلينا جولي 
، و ويل سميث ، و كيم كارديشان ، و 
أخرين و هناك قسم لعرض الشخصيات 
أوباما و  منها  السياسية و  و  التاريخية 

عدد من المخترعين و العلماء .
متحف الشمع في أمستردام

و هو من أجمل المتاحف الهولندية ، و 
يضم المتحف عدد كبير من أفضل التماثيل 
الشخصيات  أهم هذه  ، و من  الشمعية 
عدد كبير من الشخصيات السياسية ، و 

التاريخية و منهم جون كينيدي ، و جورج بوش ، و غاندي 
، و نيلسون مانديال ، و عدد من مشاهير الرياضة و منهم 
الالعب نادال ، و عدد من أكبر مشاهير عالم الفن و الغناء 
، و منهم الفنان مايكل جاكسون ، و تجسيد لفيلم جيمس بوند 
، تشارلي شابلن ، و الجميلة مارلين مونرو ، و اإلعالمية 
الشهيرة أوبرا ، فضال عن بعض اللوحات العالمية التي تم 
تحويلها إلى تماثيل و منها لوحة الموناليزا ، باإلضافة إلى 

عدد من مشاهير الفن في هولندا.
متحف الشمع في طوكيو باليابان 

المتحف يجسد عدد كبير من الشخصيات البارزة ، و على 
رأس هذه الشخصيات الملكة إليزابيث ، و العالم أينشتاين 

، و مانديال و عدد من مشاهير الفن و الرياضة.

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

 – راحل  سوري  مطرب   1-
دار

-2 دق – مدينة أمريكية 
-3 بابل )مبعثرة( – شتم وسب 
بحر –  )معكوسة( –  -4 كف 
نوع من الحشرات )معكوسة(

-5 ضمير المخاطب – نصف 
)قهوة( 

-6 أحد األمراض التي تصيب 
الرئة )معكوسة( – سئم 

-7 للتفسير – أكل غير صحي 
-8 متشابهة – أستفهم 

 – حسم   – المعادن  أحد   9-
حرف جر 

 – القاهرة  قرب  منطقة   10-
أداة جزم 

رأسياً :
-1 صاحب أغنية الربيع 

-2 ضمير الغائبات – ال يتذكر 
– سكب 

3 – عكس جنة 
أوثان   – األلوان  من   4-

)معكوسة(
-5 فيلم لشادية 

لمصطفى  قصة   – رجاء   6-
أمين – بواسطتي 

 – )معكوسة(  تكلم   – فج   7-
جاءت 

مصري  كوميديان  لقب   8-
راحل 

أفلس   – )معكوسة(  نشغل   9-
)مبعثرة( 

-10 أين – عملة مصرية ملغاة  

حل الكلمات المتقاطعة
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شعار مصر  في كأس العالم 
“ملا نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا”

للمنتخبات ال32  الرسمية  الشعارات  الخميس عن  القدم “الفيفا” يوم  لكرة  الدولي   أعلن االتحاد 
المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا الذي ينطلق منتصف يونيو المقبل، وهي الشعارات 

الفائزة في مسابقة برعاية الفيفا تتيح للجماهير اقتراح شعارات لمنتخبات بالدهم والتصويت عليها.
وقال بيان للفيفا على موقعه الرسمي على شبكة اإلنترنت “تم إحصاء األصوات، لقد قال المشجعون 

كلمتهم. لدينا اآلن 32 شعارا استحوذت على قلوب وأصوات مجتمع الفيفا العالمي”.
وأضاف أنه سيتم عرض الشعارات الفائزة على حافالت المنتخبات الـ 32 في كأس العالم بروسيا 

وسيحصل أصحاب الشعارات الفائزة على رحلة إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم.
وتم الكشف عن الشعار الفائز في المسابقة لمنتخب مصر وهو “لما نقول الفراعنة الدنيا تقوم تسمعنا”.

أما بالنسبة لباقي المنتخبات العربية المشاركة، فقد اختير شعار المنتخب السعودي ليكون “فرسان 
الصحراء”، وشعار المنتخب المغربي ” أسود األطلس فخر المغرب”، أما المنتخب التونسي فجاء 

شعاره “يا روسيا جاوك النسور. يد وحدة مالعبية وجمهور”.
أما شعار المنتخب روسيا المضيفة فجاء “العب بقلب مفتوح”.

وتدعو المسابقة التي أطلقتها إحدى شركات السيارات العالمية، الشريك الرسمي للفيفا، جماهير مشجعي 
كرة القدم إلى تقديم شعارات للمنتخبات المشاركة ليتم التصويت على أحدها لكل منتخب، حيث تم 

طرح إجمالي 96 شعارا للتصويت الذي انتهى في 14 مايو الجاري، واختير من بينها 32 شعارا.

تغرمي جنش 100 ألف جنيه وجمعة 50 ألفا

  وقع أيمن حافظ مدير الكرة بنادى الزمالك، غرامة مالية على محمود عبد الرحيم جنش قدرها 100 ألف 
جنيه وعبد هللا جمعة 50 ألفا، بسبب اإلدالء بتصريحات تليفزيونية دون إذن بما يخالف الالئحة. وأكد حافظ، 
أن هناك تعليمات لجميع الالعبين بعدم الحديث لوسائل اإلعالم فى الفترة القادمة حفاظا علي استقرار الفريق. 

وكان جنش قد تحدث في تصريحات تليفزيونية وأكد أنه سيرحل من الزمالك.

 
 

  واحد الدغ فى حرف الـ )ر( وبيتكسف جدا لما يشترى شاورمة يقول 
للراجل هاتلى شويمة فبيقوله هاتلى واحد كفته وخالص وهو زعالن جدا 
.. طلعله عفريت قاله تطلب ايه ؟ قاله نفسى اقول شاورمة صح … قاله 
وبيقول  المحل  راح   .. بس  واحده  مرة  هتكون  بس  بكرة  قولها  خالص 
للراجل بكل عنطزة بقى هاتلى واحد شــاورمة .. قاله ايه ؟؟؟ قاله هات 

واحد كفتة هللا يحرقك

غبى مسكوه بيزور فلوس بيقول للضابط أموت واعرف عرفتوا أزاي ؟ 
الضابط قاله يا ابن الجزمة هو في ورقة ب65 جنيه

واحد عصبي وجعه ضرسه راح للدكتور وقال له اقلع كل ضروسي وخله 
زي الكـلب لحاله

مرة واحد صعيدي ساعته كانت وقفة جاب لها كرسي، 

مرة واحد كان رايح السينما لقى مكتوب ممنوع دخول أقل من 18 راح 
جاب 17 واحد، 

مرة واحد في االمتحان قالوا له أكتب 11كتب 1 تحير يكتب ال1 الثاني 
على اليمين أو اليسار، 

الحمام واتصل  لمراته دخل  له و واحد  مرة واحد اشترى موبيلين واحد 
بمراته و قال لها ازيك يا حبيبتي قالت له ازيك يا حبيبي قال لها أنا جاي 

دلوقتي قالت له ال تأتي جوزي في الحمام

الدفاع،  فى  ‘دربكه  بيقول  فالمزيع  ماتش  على  بيتفرجو  محششين  اتنين 
دربكه فى خط الوسط، دربكه فى الهجوم، أوبااااا جوة الجون’ فالمحشش 

قال لزميله ‘إلظاهر ان دربكه ده لعيب ميه ميه

مرة واحد احول باباه كان راجع من السفر راح باس الشنطة وشال ابوه

بلدياتنا جامدين قاموا زوروا ورقة ب 18 جنيه ! واحد فيهم نزل يجربها 
في بلدياتهم على أول الشارع وبيقوله:مساء الخير يا بوي, أالجيش معاك 

فكة 18 جنيه؟ قاله:حظك يا ولد معايا أخر تسعتين!!!
صعيدي واقف مع دوده في الشمس ليه؟؟؟؟ الطبيب قال له اعد في الشمس 

دقائق معدوده
بلديتنا اشترى لزوجته ثريات فاتصل بها يسأل عنها فقالت زوجته: حلوين 

بس كبار على أذناي

لتر   200 بتمول  مقطورة  القى  يمول  بنزين  محطة  دخل  توك  توك 

وميكروباص بيمول 50 لتر بص للراجل بكسوف وقاله أمبووو

مره واحده بتقول لجوزها “تصدق إن أنا كل يوم بحلم بيوم جوازنا” قالها 
“هى لسه الكوابيس دي بتجيلك

مره صرصار طلع من الخالط قال يخرب بيت إللى يدخل المالهى تانى

كوبر يتحدث عن.. اختيار إكرامي.. وجتديد 
تعاقده.. وجتربة اخلطط اجلديدة

الفني  المدير    أكد األرجنتيني هيكتور كوبر 
لمنتخب مصر أن ودية الكويت مهمة للغاية في 

بداية مشوار الفراعنة لالستعداد للمونديال.
الذي حضره  المؤتمر الصحفي  وقال كوبر في 
بالقوام  للكويت  مراسل يال كورة "حضرت 
األساسي، الثالث مباريات الودية المقبلة ستساعدني 
على الوقوف على القوام النهائي لقائمة الفراعنة 

في المونديال".
ويتوجب على المنتخبات المشاركة في كأس العالم 
2018، إرسال قوائمها النهائية قبل 4 يونيو المقبل.
وأضاف كوبر "سأقوم بتجربة بعض األمور 
الخططية، في الفترة الحالية، وحتى يوم 4 يونيو 
موعد االستقرار على القوام النهائي للمنتخب".

وواصل "سأحاول تجربة الجميع في كل المباريات، 

وسأستمر في استكشاف باقي التفاصيل في المباريات 
الثالث المقبلة، قبل خوض منافسات المونديال، 

وسأحاول ارتكاب أقل عدد من األخطاء".
وأضاف "اخترت خوض ثالث مباريات ودية 
مع 3 مدارس مختلفة ومتشابهة للمنتخبات التي 

تتواجد في مجموعة الفراعنة".
وشدد على أنه يفكر في المباريات الرسمية للمونديال، 

ويرى أن اختياراته للمباريات الودية جيدة.
وأضاف "هناك منتخبات أعلنت قوائمها النهائية 
ولكن فضلت اختيار 29 العبا قبل إعالن القائمة 

النهائية".
وعن شريف إكرامي حارس مرمى األهلي، 
قال كوبر "موجود مثل باقي الالعبين، وتم ضم 
القائمة الحالية وفقا للتقييم، وهناك أسباب كثيرة 
للمختارين من الالعبين الحاليين"، واضاف أنه قد 
يكون هناك اختالف على األسماء بين الجماهير 

وهذا أمر طبيعي.
وعن موقف علي جبر، في ظل عدم مشاركته 
أساسيا مع وست بروميتش، قال "هو من الالعبين 

المتواجدين مع الفراعنة بصورة أساسية".
الثاني لوست  الفريق  أنه يشارك في  وأضاف 
بروميتش، ونفس الموقف سبق وتكرر مع رامي 
ربيعة عندما كان يشارك من قبل مع الفريق الثاني 

مع سبورتنج لشبونة.
النني سيكون جاهزا خالل  وأضاف أن محمد 
المقبلة، وسيكون متواجدا بنسبة كبيرة  الفترة 
في لقاء كولومبيا وفي حالة عدم لحاقه بالمباراة 

سيعود بعدها.
وأضاف أن موضوع الصيام هو المهم ألنه يخشى 
تأثيره على الالعبين في المونديال، وشدد على أن 
السفر غير مرهق لالعبين في المباريات الودية.
وأكد كوبر أن الجانب النفسي مهم جدا لالعبين 
في الفترة الحالية، وأضاف أنه يعمل على تأهيل 

الالعبين نفسيا والتأكيد لهم على قدرتهم على 
الفوز على أي منافس.

وعلق كوبر المدير الفني للمنتخب المصري لكرة 
القدم عن االنتقادات التي يوجهها البعض لطريقة 
اللعب، وشدد على أنه قد يتفق مع بعض المنتقدين 

في بعض االنتقادات.
وأضاف أنه حاول أن يتعامل مع األمور بواقعية، 
وهو المسؤول ألنه اختار الطريق األنسب 

لتحقيق أهدافه.
للنتائج، مضيفا  الجميع سينظر  وشدد على أن 
"لدي مجموعة من الالعبين الرائعين المقتنعين 
بما يفعله الجهاز الفني، وسأحاول تغيير بعض 

األشياء في المونديال".
وتحدث كوبر عن ملف تجديد عقده، مشددا على 
أن المفاوضات مستمرة، وأنه يأمل في أن حسم 

األمر خالل الفترة المقبلة.
ويلتقي الفراعنة مساء الجمعة مع نظيره الكويتي 
على ملعب جابر األحمد الدولي في إطار استعدادات 

المنتخب لمباريات كأس العالم.

اإلسماعيلي يعلن تعيني اجلزائري مضوي مديرا فنيا 
  قال النادي اإلسماعيلي، إن مجلس اإلدارة برئاسة إبراهيم عثمان، قرر تعيين 
الجزائري خير الدين مضوي، مديرا فنيا للفريق، خلفا للبرتغالي بيدرو بارني.
الموسم  الفريق في األسابيع األخيرة من  بارني تولى مهمة تدريب  وكان 
الماضي، وقاد الفريق لوصافة الدوري برصيد 68 نقطة، وبفارق 20 نقطة 

عن األهلي حامل اللقب.
وكان مضوي مديرا فنيا للنجم الساحلي التونسي، قبل أن يتقدم باستقالته، الخميس، 
لتدريب اإلسماعيلي. ويستعد اإلسماعيلي للمشاركة في 4 بطوالت الموسم 
المقبل، هي الدوري وكأس مصر، والبطولة العربية، ودوري أبطال إفريقيا.
بالرغم من  بألقاب عديده  وقال اإلسماعيلي، إن مضوي "41 عاما" توج 

كونه مدربا شابا.
ومضوي "مواليد 1977" بدأ مشواره في مركز العب الوسط بأندية وفاق 
سطيف وشباب بلوزداد، وأنهت اإلصابات مشواره مع المستديرة عام 2005 
للفرنسيين  بالتدريب، مساعدا  للعمل  الـ30 عاما. وانتقل مضوي  في عمر 
كريستيان النج وهيبرت فيلود، وللجزائري نور الدين زكري، والسويسري 

آالن جيجر، وذلك في نادي سطيف.
وفي العام 2013 قاد نفس الفريق في أول تجربة له كمدير فني، وتوج معه 
بدوري أبطال إفريقيا 2014، ليصبح أصغر مدرب يتوج بهذا اللقب، فضال عن 
قيادة الفريق الحتالل المركز الخامس في مونديال األندية، وفاز أيضا بكأس 

السوبر الجزائري وكأس السوبر اإلفريقي في عام 2015، وبطولة الدورى 
المحلي عام 2017. ونال مضوي لقب أفضل مدرب في إفريقيا من قبل االتحاد 
اإلفريقي لكرة القدم “الكاف” في حفل اقيم بمدينة الجوس النيجيرية، وحصل 

في نفس العام على جائزة أفضل مدرب بالجزائر.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousSelon les récentes déclarations de M. El 
Molla, ministre du pétrole, l’Égypte sera 
autosuffisante en gaz naturel à partir du 1er 

septembre 2018 date à laquelle on verra démar-
rer la 4eme et la 5eme phase de l’exploitation du 
puit « Sohr » en gaz naturel, ce qui portera en 
septembre prochain, la production actuelle de 
900 millions de pieds cubes par jour à 1milliard 
200 par jour, soit 50 jours en avance de la date 
à laquelle on avait prévu l’autosuffisance en gaz 
naturel.
C’est ainsi, a ajouté le ministre, qu’à partir de 
cette date on arrêtera l’importation de gaz natu-
rel, ce qui représente une économie de 250 mil-
lions de dollars par mois, près de 3 milliards par 
an.
Enfin, selon le plan établi on devra, à partir de 

2019, commencer l’ex-
portation du surplus de 
la consommation locale 
en gaz naturel, ce qui 
veut dire des rentrées en 
dollars qui iront s’ajouter 
aux réserves de la Banque 
centrale qui ont atteint en avril passé un chiffre 
record de 44.5 milliards de dollars américains.
Reste à savoir que le puit de gaz naturel « Sohr 
» qui se trouve en mer à une centaine de Kilomè-
tres d’Alexandrie, a été découvert par la compa-
gnie italienne « ENI » il y a deux ans et renferme 
des réserves en gaz naturel évaluées à 30 trillions 
de pieds cubes à une profondeur qui dépasse les 
4000 mètres.
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Fin Aout 2018, Autosuffisance de l’Égypte en 
gaz naturel grâce à « Sohr »

Le PQ veut qu’un immigrant sur quatre 
s’installe en région

Francophonie: Ottawa réaffirme son 
appui à Michaëlle Jean

S
‘il forme le pro-
chain gouver-
nement, le Parti 
québécois ferait 

en sorte qu’un candidat à 
l’immigration sur quatre 
s’installe en région.
Pour ce faire, le parti 
de Jean-François Lisée 
promet de donner plus 
de points, dans la grille 
de sélection, aux can-
didats qui s’engagent à 
s’installer en région.
«C’est une aberration de 
voir que dans la grille 
de sélection actuelle, 
un immigrant qui indi-
que vouloir travailler 
en région reçoit à peine 
deux points de plus 
qu’un immigrant qui 
indique vouloir travailler 
à Montréal», a expliqué 
Sylvain Gaudreault, 
porte-parole du PQ pour 
le développement des 
régions, par communi-
qué, mardi.
Le PQ critique égale-
ment le fait que 90 % des 

nouveaux arri-
vants décident de 
s’installer dans la 
région de Mon-
tréal, alors que la 
pénurie de main-
d’oeuvre et le 
déclin démogra-
phique touchent 
toutes les régions.
Le Parti Qué-
bécois souhaite 
également éten-
dre au Bas-Saint-
Laurent, à la 
Gaspésie et à 
la Côte-Nord le 
programme «Un emploi 
en sol québécois», qui 
incite les immigrants ins-
tallés dans la métropole 
à combler des emplois 
vacants en région.
Combien d’immigrants 
accueillir ?
Par ailleurs, le PQ ne 
se gêne pas de critiquer 
les cibles d’immigration 
que visent le Parti libé-
ral et la Coalition avenir 
Québec.

«Il en découle que les 
cibles théoriques fixées 
par les libéraux (50 000 
à 55 000 par an) ou par 
la CAQ (40 000 par 
an) sont complètement 
coupées du réel et n’ont 
aucun rapport avec une 
politique d’immigration 
assurant le succès des 
nouveaux arrivants, du 
français et des besoins de 
main-d’oeuvre», expli-
que la formation politi-
que dans son document 

sur l’immigration.
Elle reste cependant 
vague sur le nombre 
d’immigrants qu’un 
éventuel gouvernement 
péquiste serait prêt à 
accueillir.
«Il est plus utile d’admet-
tre que le chiffre idéal est 
celui du succès de chaque 
parcours d’immigrant, 
et non celui d’un seuil 
arbitraire et trompeur», 
s’est contenté de dire M. 
Lisée.

Alors que la France vient 
de se ranger dans le camp 
d’une rivale, le gouverne-

ment canadien a réaffirmé mer-
credi son appui à la candidature de 
Michaëlle Jean à la tête de l’Orga-
nisation internationale de la Fran-
cophonie.
La ministre du Développement 
international et de la Francopho-
nie, Marie-Claude Bibeau, a réagi 
rapidement à l’appui officiel de la 
France à la ministre rwandaise des 
Affaires étrangères, Louise Mushi-
kiwabo.
«Notre gouvernement appuie le 
renouvellement du mandat de 
Michaëlle Jean à la tête de l’OIF, 
a fait savoir Mme Bibeau dans une 
déclaration écrite. Elle promeut 
activement nos priorités canadien-
nes au sein de la Francophonie, 
comme l’égalité entre les hommes 
et les femmes et l’entrepreneuriat 
chez les jeunes et les femmes.»
À Paris, mercredi, le président fran-
çais Emmanuel Macron a confirmé 
les rumeurs qui circulaient depuis 
quelques jours, suivant lesquelles 
la France appuierait Mme Mushi-
kiwabo.
«La ministre des Affaires étrangères 
du Rwanda a toutes les compéten-

ces pour exercer cette fonction» de 
secrétaire générale de l’OIF et «je la 
soutiendrai», a déclaré M. Macron, 
selon une dépêche de l’Agence 
France Presse.
M. Macron a fait cette déclaration en 
présence du président du Rwanda, 
Paul Kagame, à l’occasion de son 
passage à Paris.
Les deux chefs d’État s’étaient entre-
tenus auparavant lors d’une rencon-

tre à l’Élysée.
Mme Jean, élue secrétaire générale 
de la Francophonie en 2014, a reçu 
l’appui du Canada et du Québec pour 
le renouvellement de son mandat, 
qui sera décidé lors d’un sommet 
prévu en octobre.
Les réactions du gouvernement qué-
bécois et de l’OIF n’étaient pas dis-
ponibles dans l’immédiat.

«C’est difficile pour [François Legault] de dire qu’il 
aime le pays, a signalé mercredi le premier ministre, 
en marge d’une annonce sur le futur mégahôpital du 

CHU de Québec. Pour lui, c’est une sorte de tolérance qu’il 
a envers le Canada, et non pas un attachement profond.»
Dans une entrevue accordée à notre Bureau parlemen-
taire, François Legault a louvoyé quand est venu le temps 
d’expliciter sa fierté d’être Canadien. Relancé à plusieurs 
reprises par Le Journal, il a finalement laissé tomber que 
c’est le filet social offert aux citoyens dans le besoin qui le 
rend fier d’être Canadien.
Selon le chef  libéral, l’hésitation de son vis-à-vis caquiste 
en dit long sur la force de son sentiment d’appartenance 
au pays. «Là, il trouve une raison matérielle de l’aimer: les 
politiques fiscales, insiste M. Couillard. Mais l’allégeance 
à une citoyenneté, ça va au-delà des politiques fiscales!»
Le premier ministre a tenu à souligner qu’il est, lui, à la fois 

attaché à son identité québécoise et à la fédération cana-
dienne. «La citoyenneté canadienne dans une fédération, 
c’est une citoyenneté qui nous engage vers l’ouverture et 
le partage, et, moi, c’est ce qui m’attire dans la citoyenneté 
liée à la fédération canadienne», a-t-il renchéri.

Le Canada prêt à accueillir 
des réfugiés rohingyas

Couillard doute que Legault soit un vrai fédéraliste

Mon Pays est 
une invention

                              
Mon Pays est une invention
Que Dieu avait crée avec mention
Je demande à ses citoyens
De le maintenir avec un grand cœur ardent

Mon Pays est une chaine de montagne
Des couleurs  brunes et des fois champagne
Ses sommets couverts par la neige éternelle
Dans ses vallées coulent les ruisseaux des compagnes  

Ne touche pas à mes sentiments 
Ils s’arrêtent forcement devant la raison
Pas de sollicitude, ni de commentaire
Il sera plus sage de se refugier au sacrement 
 
Tu souffres et tu gardes ta Paine
Couler dans ton sang comme une vilaine
Blessure qui laisse des cicatrices
Et déchire tes entrailles sans gêne
 
Tu connais tes valeurs et tu les ignores
Tu te soumets à la violence d’un majore
D’Homme qui néglige ta présence
Sous estime tes capacités digne de seigneur 

Si l’envie pourra se traduire
Si les distances pourront se raccourcir
Si mon amour est disponible
Je comblerais mes sentiments et mes désirs

A chaque moment et à chaque instant
Ta présence à mes côtés dorénavant
Sera impératif  pour toucher ton corps
Te faire des caresses sur un rythme permanent

Adieu les rêves et la belle lecture
Adieu  les plans qui nous laissaient éveiller à un 
moment nocturne
Tu jures de dire toute la vérité devant le juge
Sans rancune, tu es libre comme Saturne

Salah EL ACHKAR 

Le gouvernement 
canadien s’est dit 

prêt mercredi à accueillir 
des réfugiés rohingyas 
de Birmanie et a promis 
une aide supplémentaire 
importante pour leur 
venir en aide.
La ministre des Affai-
res étrangères Chrys-
tia Freeland a refusé de 
dire combien de réfu-
giés le Canada pourrait 
accueillir et quand, souli-
gnant qu’il reviendra au 
Haut commissariat des 
Nations unies de coor-
donner cet effort avec les 
pays intéressés.
Ces réfugiés pourraient 
aussi provenir des camps 
établis au Bangladesh, 
qui souhaite pouvoir 
retourner en Birmanie, 
mais où « les conditions 
ne le permettent pas », 
a-t-elle dit lors d’une 
conférence de presse.
« Les persécutions se 
poursuivent » contre 
cette minorité musul-
mane apatride en Birma-
nie, a-t-elle souligné.
Depuis août 2017, quel-
que 700 000 musulmans 
rohingyas, cibles d’opéra-
tions de l’armée birmane 
dans l’Ouest du pays, ont 
fui vers le Bangladesh où 

ils vivent dans des cam-
pements sommaires.
Mme Freeland a aussi 
indiqué que le Canada 
allait travailler avec la 
Cour pénale internatio-
nale pour s’assurer que 
les responsables, de ce 
qu’elle a qualifié de « net-
toyage ethnique » et de « 
crimes contre l’humanité 
» en Birmanie, soient tra-
duits en justice.
« C’est important que les 
gens responsables de ces 
atrocités comprennent 
qu’ils feront face à la jus-
tice, que la communauté 
internationale surveille 
(...) qu’il n’y aura ulti-
mement nulle part où se 
cacher ».
Ottawa a promis une aide 
supplémentaire de 300 
millions de dollars cana-
diens sur trois ans pour 
améliorer les conditions 
de vie des Rohingyas 
dans les camps, venir en 
aide au Bangladesh et à 
d’autres minorités ethni-
ques en Birmanie.
Cette nouvelle aide 
s’ajoute aux 45,9 millions 
de dollars que le Canada 
a versé depuis début 2017 
à ses partenaires humani-
taires pour venir en aide 
aux réfugiés.



األشهر  الملك  الشمس  الفرعون  يعتبر عصر     
أمنحتب الثالث )ويعنى اسمه »آمون سعيد«( واحدا 
من أعظم عصور الفن فى مصر القديمة قاطبة، إن 

أعظم  من  وواحدا  اإلطالق،  على  أعظمها  يكن  لم 
عصور الفن فى تاريخ العالم القديم كله، وأيضا فى 

سجل تاريخ الفن العالمى.
الثالث  أمنحتب  الملك  الشمس  الفرعون  وورث  
إمبراطورية كبيرة فى قمة المجد والثراء والقوة عن 
أجداده الملوك الفاتحين العظام أمثال أحمس األول 
وتحوتمس األول وتحوتمس الثالث وأمنحتب الثانى 
الثالث  أمنحتب  الملك  وحكم  الرابع.  وتحوتمس 
)منذ حوالى 1410 إلى 1372 قبل الميالد( الدولة 
عاما،  وثالثين  ثمانية  حوالى  العريقة  المصرية 
وكان الملك التاسع من ملوك األسرة الثامنة عشرة 
اإلمبراطورية  عصر  الحديثة،  الدولة  عصر  من 
المصرية القديمة، سيدة العالم القديم أجمع. واعتلى 
فى  الرابع  تحوتمس  الملك  أبيه  وفاة  بعد  العرش 
ثانوية  الثانية عشرة تقريبا. وكانت أمه زوجة  سن 
تدعى »موت إم ويا«. وشهد عهده رخاء وازدهارا 

كبيرين ليس لهما مثيل. 
ومن الالفت للنظر أن الملك أمنحتب الثالث احتفل 
فترة  فى  مرات  ثالث  سد«  »حب  أو  »سد«  بعيد 
حكمه البالغة حوالى ثالثين عاما، وذلك فى األعوام 
30/31 و33/34 و37. وعيد »سد« كان هو »العيد 
الثالثينى« وفيه كان يحتفل الملك وأهل مصر عادة 
بذكرى مرور ثالثين عاما على جلوس الملك على 
عرش مصر، ومن خالله كان الملك يستعيد شبابه 
وحيويته وقوته ويؤكد على أهليته القوية وشرعيته 
االحتفاالت  هذه  وكانت  القوية.  الدولة  مصر  لحكم 
االحتفاالت  هذه  خالل  ومن  طيبة.  فى  تجرى 
احتفاله  فى  –خصوصا  لها  المصاحبة  والطقوس 
الثالث  أمنحتب  الملك  أكد  »سد«–  بـعيد  األول 
على فضل آلهة مصر الكبار عليه، خصوصا آلهة 
الشمس التى كان يربط بين ذاته الملكية التى قدست 

فى حياته وذواتهم اإللهية المقدسة دوما.
للفرعون  الرئيسة  الزوجة  هى  تى  الملكة  وتعد 
فى  منها  تزوج  وقد  الثالث.  أمنحتب  الملك  الشمس 
العام الثانى من حكمه. وكانت تى سليلة واحدة من 
من  وتحديدا  األثرياء  البالط  نبالء  عائالت  إحدى 
الواقعة حاليا فى محافظة سوهاج فى  مدينة أخميم 
فى  كبيرا  دورا  تى  ولعبت  الجوانى.  مصر  صعيد 
وأنجبت  الشمس  الملك  زوجها  حكم  وفترة  حياة 
والملك  الموحد  الفرعون  عهده  وولى  وريثه  له 
بعد(  ما  )فى  الرابع/أخناتون  أمنحتب  الفيلسوف 
الدينية  العقيدة  وفى  والبنات.  األبناء  من  وعددا 
اعتبرت  الشمس،  الفرعون  حكم  لفترة  والملكية 
بنات  اعتبرت  بينما  األم،  السماء  إلهة  تى  الملكة 
رغبة  على  يؤكد  مما  الشمس  إله  بنات  الملك 
الفرعون الشمس العارمة فى اقتباسه لنفسه صورة 
إله الشمس فى شخص الملك أمنحتب الثالث المؤله 
فى حياته الدنيا. ويعد أمنحتب الثالث من بين الملوك 
المصريين القالئل الذين قدسوا فى حياتهم مثل الملك 

رمسيس  والملك  قبله  من  الثالث  سنوسرت 
الثانى من بعده. 

من  الملكية  وغير  الملكية  اآلثار  وتشير 

عصر الفرعون الشمس الملك 
أهمية  إلى  الثالث  أمنحتب 
فترة  تى طوال  الملكة  زوجته 
على  عثر  فقد  زوجها؛  حكم 
فى  التماثيل  من  كبير  عدد 
تصور  مختلفة  ومواد  أحجام 
بينما  زوجها،  مع  تى  الملكة 
فى  تساعده  النقوش  تظهرها 
العبادة،  طقوس  من  كثير 
االحتفاالت  فى  وتشاركه 
المعروف  االحتفال  خصوصا 
أحد  ووصف  »سد«.  بعيد 

أمنحتب  الملك  ترافق  بأنها  تى  الملكة  النصوص 
الثالث مثل اإللهة ماعت حين ترافق إله الشمس رع.
الملك  الشمس  الفرعون  عصر  مالمح  أبرز  ومن 
بـ«الجعارين  يعرف  ما  الفنية  الثالث  أمنحتب 
لتمجد  بكثرة  عصره  فى  أنتجت  التى  التذكارية« 
ولعل  وخارجها  مصر  فى  شأنه  من  وتعظم  الملك 
رجال  من  الدولة  شخصيات  لكبار  أهداها  الملك 
أكثر من ستين جعرانا  بينها  العديدين. ومن  بالطه 
الثالث  أمنحتب  الملك  الشمس  الفرعون  تذكر 
بـ«جعارين  وتعرف  تى  العظيمة  الملكة  وزوجته 
أميرة  من  بزواجه  منها  ست  وتحتفل  الزواج«، 
حوالى  يذكر  بينما  الشام.  بالد  فى  ميتانى  بالد  من 
إثنى عشر منها شق بحيرة للراحة واالستجمام فى 

بركة هابو )فى طيبة الغربية( أقامها الملك حبا فى 
الطاغى  والحضور  الشخصية  قوية  الغالية  زوجته 
الملكة الذكية تى، ومن بينها أيضا ما يمجد صوالت 
الثيران  صيد  فى  الثالث  أمنحتب  الملك  وجوالت 

واألسود.
الشمس  بـ«قرص  الثالث  أمنحتب  الملك  ووصف 
مضربا  وصار  بالعظمة  بالطه  وعرف  المشع« 
لألمثال بالثراء المبهر. واختار رجال بالطه وكبار 
رجال دولته من عائالت النبالء القديمة تماشيا من 
األزرق  الدم  أصحاب  اختيار  على  القائمة  سياسته 
المبكرة  الوفاة  وبعد  الشاسعة.  دولته  إلدارة  فقط 

لولى عهده األمير تحوتمس، أصبح األمير 
أمنحتب )أمنحتب الرابع/أخناتون بعد ذلك( 
وليا للعهد ثم صار ملكا على مصر بعد وفاة 

أبيه الفرعون الشمس.
كبيرا  عددا  الثالث  أمنحتب  الملك  وأقام 
لم  العظيمة  المعمارية  المشروعات  من 
يبق منها سوى القليل مثل معبده الجنائزى 
تم  الذى  األخروية  بعقيدته  الخاص  الكبير 
تشييده فى طيبة الغربية الذى بقى منه تمثاال 
حجر  من  المصنوعان  الشهيران  ممنون 
على  موجودين  كانا  اللذان  الكوارتزيت 
المكتشفة  اآلثار  من  وعدد  المعبد  مدخل 
حديثا بواسطة بعثة المعهد األلمانى لآلثار 
بالقاهرة. ويعد هذا محطما تماما. وقد حاول 
الملك أن يقلد الملوك السابقين عليه فى هذا 
المعبد الذى كان ضخما والذى أقامه الملك 
لالحتفال بالعيد الثالثينى لجلوس الملك على 
عرش مصر. وكان هذا المعبد يحتوى على 
عدد كبير من التماثيل يقدر عددها بالمئات 
إن لم يكن باآلالف المنحوتة من عدد متنوع 

من األحجار الصلدة والسهلة. 
آثار  أهم  من  واحدا  األقصر  معبد  ويعتبر 
مصر الفرعونية والفرعون الشمس الملك أمنحتب 
وكذلك  اآلن،  إلى  الباقية  الكبرى  المعمارية  الثالث 
الساحل  المعمارية على  فهو واحد من أكبر األبنية 
الشرقى للنهر الخالد: نهر النيل، دون شك، عالوة 
المصرية  اللغة  فى  وعرف  الكرنك.  معابد  على 
القديمة بـ«إيب رسيت« بمعنى »الحرم الجنوبى«. 
وبنى المعبد من الحجر الرملى النوبى المجلوب من 
المعبد  هذا  وفى  أسوان.  فى  السلسلة  جبل  محاجر 
من  الممتازة  الثالث  أمنحتب  الملك  تماثيل  نُحتت 
التقليدى  الجرانيت األسود واألحمر لكن باألسلوب 
الرسمى دون أن تظهر مكنونها الداخلى الذى كان 
يريد الملك إرساله إلى مشاهدى تلك التماثيل. وفى 
بقصة  يعرف  ما  وتسجيل  تصوير  تم  المعبد  هذا 

الوالدة اإللهية والتى تأسس لشرعية حكم 
خالل  من  الثالث  أمنحتب  الملك  وملك 
يصبح  كى  آمون  األكبر  المعبود  إلى  نفسه  نسب 
حكمه شرعيا للبالد نظرا لميالده من زوجة ثانوية 
لوالده الملك تحوتمس الرابع. وزاد الملوك الالحقون 
الملك  الذهبى  الفرعون  المعبد خصوصا  هذا  على 
الذى  الثانى  رمسيس  والملك  آمون  عنخ  توت 
تزين تماثيله الضخمة المعبد وكذلك إحدى مسالته 
الموجودة أمام الصرح الخارجى للمعبد والتى توجد 
أختها فى ميدان الكونكورد فى عاصمة النور مدينة 

باريس الفرنسية. 
وكذلك أمر أيضا الملك أمنحتب الثالث بتشييد أعمال 
ضخمة فى األقصر ومدينة هابو 
بينها  من  كان  عديدة  وأماكن 
تمثال  خمسمائة  من  أكثر  نحت 
الربة  المعروفة  طيبة  إللهة 
موت  اإللهة  معبد  فى  سخمت 
»أشرو«  المقدسة  بالبحيرة 
وأقام  الكرنك.  معابد  بمنطقة 
الفرعون الشمس الملك أمنحتب 
الثالث معبد اإللهة موت فى فى 
منطقة معابد الكرنك، والصرح 
ومقام  الكرنك،  بمعابد  الثالث 
معابد  فى  ماعت  ومعبد  مونتو 
بإضافات  أيضا  وقام  الكرنك. 
فى  جحوتى  اإلله  لمعبد  مهمة 
فى  )األشمونين  هرموبوليس 

المنيا فى مصر الوسطى(. 
جدا،  المثقفون  النبالء  وتمتع 
الذين تم اختيارهم بدقة فائقة، فى 
الملك  الشمس  الفرعون  عصر 
من  كبير  بقدر  الثالث  أمنحتب 
الذى  الفرعون  سيدهم  قبل  من  واالمتيازات  الثراء 
المحبوبة.  األرض  ولمصر  له  خدماتهم  جليل  قدر 
وامتازت مقابر النبالء من عصره بالعظمة والتفرد 
وتفردها.  الموضوعات  وثراء  المناظر  وروعة 
أهم  بين  من  الكثير  وغيرها  رعموزا  مقبرة  وتعد 
المتميز.  الفنى  إلينا من هذا العصر  القادمة  المقابر 
وصارت مالمح وجه الملك أمنحتب الثالث نموذجا 
العائلة  ألفراد  الفنية  األعمال  فى  يحتذى  زخرفيا 
على  الحسى  األسلوب  وسيطر  والنبالء.  المالكة 
المناظر المصورة فى مقابر نبالء عصر الفرعون 
النبيل  مقبرة  فى  فنرى  الغربية؛  طيبة  فى  الشمس 
يقمن  أجنبيات  ألميرات  مناظر  إف«  »خرو 
الخاص  الثالث  »سد«  بالعيد  احتفاال  الخمر  بصب 
وتتسم  المقدس.  مصر  عرش  على  الملك  بجلوس 
وفقا  التنفيذ  ونعومة  والدقة  بالرشاقة  المناظر  هذه 
القديم.  المصرى  التصوير  فى  التقليدى  لألسلوب 
أمنحتب  العبقرى  والمهندس  الشهير  النبيل  وصور 
إذ  واقعية؛  أكثر  بأسلوب  تماثيله  أحد  فى  حابو  بن 
ثقيلين ونحت وجهه ممتلئال  صورت عيناه بجفنين 

بالغضون والتجاعيد.
الملك  الشمس  الفرعون  عصر  فإن  النهاية،  وفى 
والمعمارية  الفنية  الثالث وروائعه  أمنحتب  األشهر 
وأفراد  بالملك  الخاصة  والمتنوعة  والعديدة  الفريدة 
بحق  كان  وحاشيته  بالطه  رجال  وكبار  عائلته 
ودقة  والروعة  والجمال  الثراء  على  شاهد  خير 
والحديث  القديم  العالمين  فى  مصر  وعظمة  األداء 
القديمة محظوظة  كانت مصر  لقد  على حد سواء. 
األشهر  الملك  الشمس  الفرعون  مثل  ملك  بوجود 
أمنحتب الثالث بين ملوكها من البنائين العظام، وقد 
كان أيضا الفرعون الشمس الملك األشهر أمنحتب 
سيدة  كمصر  عظيمة  دولة  بحكم  محظوظا  الثالث 
العالم القديم فى ذلك العصر: عصر اإلمبراطورية، 
من  كثير  فيها  يضاهيه  ال  شهرة  له  أعطت  والتى 
حكام مصر من الفراعين الخالدين على وجه الزمن 

المتغير دوًما.  

قص شعر
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حماضرة ناجحة للكاتب أسامة 
أبو شقرا يف مجعية جلجامش

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

مملكة القمر كّفي عن النفاق!
  سواء كنتم جهلة أم مكرة، لن يستمراستبدادكم الى األبد والنار 

بدأت تأكلكم من الداخل. لن  تنفعكم الصالة بعد اليوم!
القمر فقد بريقه وهو يبكي حزنا على حكام جاهلين وبأمور الدنيا 
واألعراف غافلين…. حكام متغطرسون ُضحك عليهم وُفخخ لهم، 
رموا  الذي  واألتون  عارهم   من  الخروج  كيفية  يدرون  آل  وباتوا 
أنفسهم به، سوى قطع الرؤوس واألعتقاآلت األرهابية لمجرد حتى 
والمساواة،  التحرر  قوانين  اصدار  اّدعائهم  من  بالرغم  التفكير، 

ببنائهم  المفاخرة   من  بالرغم 
البراقة  والمدن  العمارات  أحدث 
وغطرسة  الفكر  صحراء  في 
الجهآلء الذين خانوا كل األمانات 

الدنيوية والدينية سواء.  
على  السيطرة  من  تتمكنوا  لن 
لم  بعد اآلن فزهرة مدائنة  القمر 
أنياب  من  ألنقاذها  تنتظركم  تعد 
علنا  بيعها  تم  أن  بعد  الخناس 
وبايديكم.  أعينكم   أمام  وبمذلة 
مستنفرا  ينتظر  الذي  هو  شبابها 
لحمايتها  المقدسة  باحتها  في 

التي  الدموية  الخناس  أعين  تخاف  آل  جبارة  وبقلوب  بالحجارة 
تجوب حولها استعدادا لوليمته الكبرى. لن تتمكنوا أبدا من إجبار 
أهلها على قبول شروطكم فالوآلءات تغيرت ومعها خطة الطريق 

تحت ضؤ قمر حقيقي بدره ما زال يشع بصفاء وليس رياء!

مدن المملكة التي ُدمرت وتشرد 
األرض  أقصاع  كل  في  أهلها 
شعار  تحت  الكريمة  بمباركتكم 
الدين وحماته…. والتي ما زلتم 

تمارسونها حتى في شهر الرحمة والغفران، لن يغفرون لكم آل هم 
سيلعنكم،  الذي  التاريخ  حتى  وآل 
أما  التاريخ؟  بلعنة  أدراكم  وما 
عليها  ويشهد  يعرفها  فهو  القمر 
منذ بدء التكوين! يشهد ايضا على 
نوايا  من  تحمله  وما  سريرتكم 
وخاصة خألل الشهر الكريم.  لن 
وأنتم سبب  الرحمة  تنفعكم موائد 
حرمان اآلآلف. ولن تنفعكم أيضا 
مساعدة األيتام وانتم وراء أجيال 

وأجيال من األيتام. 
القلوب  في  تنمو  النار  شعلة 
والقمر يشح وأنتم غير دارين بما 
يخبأه لكم المستقبل ولكن األكيد هو أن القمر سيرحل عن مملكته، 
فهو لم يعد يطيق رائحة الدماء وآل مكر الدعاة  وآل صريخ األطفال 

األبرياء.
آل لن تنفعكم الصالة بعد اليوم!

  خالل ايام طفولتي كنت أقصد دّكان الحالق بانتظام وكانت المدة التي تفصل بين 
قّصتي شعر ال تزيد على أسبوعين. ونظراً لصغر سني وقامتي الصغيرة في ذاك 
الوقت، كان الحالق يجلسني على لوحٍة خشبيّة يُرّكزها على ذراعي المقعد. وبعد 
ان يلف فوطة الحالقة البيضاء حول عنقي كان راسي يصبح باالرتفاع المطلوب. 
كلفة قصة الشعر كانت ليرة واحدة في بيروت بينما نصف ليرة عند "ابن األعمى" 

في بلدة الدامور والذي لم يكن محلّه يبعد كثيراً عن منزل جّدتي! 
يغّطي كلفة َقص الشعر للشهر كله  الكبار فكانوا يدفعون للحاّلق مبلغاً شهرياً  أما 
كما وحالقة الذقن التي تستعمل فيها األدوات التقليدية من فرشاة مصنوعة من وبر 
سير  على  سنّها  يتّم  حادة  وموسى  الصابون  لرغي  االلمنيوم  من  وطاسة  حيواني 
جلدي بحركة فنية بحيث يشّد الحالق طرف القشاط بيده اليسرى بينما يمّسد الشفرة 
على الجلد من ناحية ثم من أخرى. اما اذا ما شطب بشرة احد الزبائن بالخطأ وسال 
القليل من الدم فكان يوقف السيالن باستعمال قلم شبّة! اما في أيامنا هذه فقد اختفت 
كل هذه األدوات وامتنع الحالقون عن حالقة الذقون خوفاً من المالحقات القانونية!

كان جميع الصبيان يجّزون شعرهم بنفس الموديل. كان الحاّلق يترك الشعر طوياًل 
بعض الشيء بحيث كنا نرفعه فوق رأسنا بشكل نسميه "شينيون" ونستعمل مساحيق 
لتجميده تحت اسم "بريانتين". وِفي احدى المرات بعد ان كانت والدتي قد سئمت 
الحالق ان يقصه بشكل "آ  المتواصل، طلبت مني ان اطلب من  الشعر  من َقص 
ال بروس" )A la brosse( وقالت لي انها "أحلى قّصة"! عندما طلبت ذلك من 
الحالق، وكان أخي صالح يرافقني، سألني بنظرة تعّجب: "أكيد؟" أجبته: "نعم!" 
وإذ به  يعّدل شفرة األلة الميكانيكية ويبدأ بالحالقة والتي كانت أشبه بالحالطة! ما 
ان اجرى اول خط لم يعد باإلمكان ايقافه قبل اتمام العمل. وهذا ما جعل صحابي في 

المدرسة يضحكون على منظر "قرعتي"!
ايام  الحالقين في مدينة صيدا خالل  احد  اقصد  احيانا  األيام وكبرت وكنت  مرت 
الصيف. كان حانوته على مقربة من ساحة النجمة. وإذ كنت أنتظر دوري سمعته 
الشمعة". بعد سؤاله عن الموضوع  الزبائن عن َقص الشعر "على  يتكلم مع أحد 
أجابني لتلك القصة فائدة في تقوية بصيالت الشعر. طلبت منه ان يقوم بقص شعري 

بتلك الطريقة.
أخذ "مفك براغي" من النوع الذي يستعمله الميكانيكيون ولّف على رأسه الحديدي 
بينما كان يحمل  بالكبريت.  قنينة "سبيرتو زرقاء" ثم أشعلها  قطنة ثم غرسها في 
"المشعل" بيده اليمنى أخذ يرفع شعري بواسطة المشط ليحرق طرفه بالنار. أخذ 
الجّو يعبق بالدخان وتتصاعد رائحة اللحم المشوي كلما حرق خصلة من شعري. 
دون  التجربة  انهيت  اني  المهم  أذنّي.  من  النار  تقترب  حينما  رعباً  اموت  وكدت 

حروق ولم أَحصل فيما بعد على أية فائدة لبصيالت شعري.
مرت السنون واذ كنت في زيارة رسمية للبنان دعاني مع نخبة مميزة من الرجال 
في  اللبنانية  الجالية  أعيان  من  هو  والحاج  عشاء  حفل  الى  زهير  الحاج  صديقي 
مونتريال. كانت الدعوة في مطعم فخم في منطقة المنارة من بيروت وخالل العشاء 
أخذ يحدثني عن رقابة صاحب المطعم لنوعية الطعام. قال انه يراقب كل طبق قبل 
الموجودة  االطباق  المطبخ كل  الى  يرجع  فإنه  يحز على رضائه  لم  وإذا  يقدم  ان 

على الصينية.           
 وما ان انتهينا من اكل المشاوي حتى تذكرت حادثة َقص شعر حدثت لي في بداية 
األحداث المؤلمة سنة ١٩٧٥ . كانت قد درجت موضة الشعر الطويل والسوالف 
العريضة واستعمال "السشوار" )مجفف الشعر الكهربائي( واستعمال "الفيكساتور" 
اي المرّكز للشعر! وكنت قد واظبت على ارتياد محل للحالقة في منطقة قريبة من 

جنينة الصنائع تسمى "الِوتوات".
أخذت أروي للموجيدين وقائع آخر مرة ترددت فيها على المكان. كانت قد بدأت 
المحل  الى جوار  الى آخر. وإذ وصلت  تهدأ األوضاع من وقٍت  األحداث وكانت 
وجدت عدداً كبيراً من السيارات المتوقفة من جانبي الطريق على غير عادة. حاولت 
ان انعطف نحو اليمين من الشارع الذي وصلت اليه فوجدت صعوبة باالنعطاف. 
كانت سيارة أمريكية سوداء من نوع بونتياك ذات مؤّخرة عريضة موديل تلك السنة 
متوقفة على ذاك المنعطف. واذ بي احاول المرور والسيارات ورائي تزّمر حتى 
التطمت بالسيارة. نزلت من وراء المقود التفقد الضرر الذي احدثته فالتقيت بسائقي 
السائقين:"ضربت  احد  قال  لطمتها.  التي  السيّارة  امام  متوقفتين  تاكسي  سيارتي 
السيّارة!" قلت له: "اعرف ذلك! من صاحب السيّارة؟" قال لي: الريّس زٌكور". 
قلت له: "ناِده لو سمحت". قال : " ال! انت تذهب له بنفسك! هو نائم! هذا ريّس 

زّكور!"
ما ان ذكرت اسم الريّس حتى لمعت عينا مستضيفي الكبيرتان وأفرجت شفتاه عن 
ابتسامة صغيرة تحت شاربيه الكثيفين وأظهر شغفاً في االستماع للمزيد من القصة!
الريّس  دون مالقاة  المكان  مغادرة  بإمكاني  يكن  لم  انه  واثقاً  كنت  اكملت حديثي: 
زكور. بدا لي آنذاك ان الجميع يخشى غضبه وباألخص في تلك الحقبة من الزمن. 
أشار لي السائق الى البناية الجديدة التي كانت وراءنا وقال لي: "إصعد على الدرج 
حتى تصل الى الطابق الثاني فالكهرباء مقطوعة. ثم تنحرف على اليمين حتى تصل 

الى آخره وهناك تواجه باب الريّس." 
ما ان صعدت بضع درجات حتى كان كل شيء مظلماً. فاخذت أتحسس الدرجات 
والجدران حتى وصلت الى الطابق وأنا أناشد نفسي:"شو هالوقعة!" بقيت أتحسس 
طريقي حتى وصلت الى الباب بعد عبور الرواق. قرعت مرة ثم مرة ثانية ثم ثالثة. 

اخيراً سمعت صوتاً خشناً من الدخل: "من؟". أجبت: "انا بشير"
النور  كان بصيص من  القامة.  متوّسط  لي جسم رجل مربوع  تراءى  الباب.  فتح 
يدخل من احدى النوافذ ليظهر لي ان شعر رأسه مزعتر بلون فاتح وكان جسمه 
كبيرة؟"  الضربة  له وضعي. سألني: "هل  نفسي وشرحت  تمالكت   . تماماً  عارياً 

أجبته بالنفي فقال لي:"روح! )بمعنى إذهب(" فتركت وانا اتطلع للوارء!
ما ان انتهيت من سرد قّصتي حتى قال لي الحاج: "هل تعرف ان الريس زكور 
الريس  للنادل: "اطلب من  الذي حّدثتك عنه؟" ثم صرخ  المطعم  هو صاحب هذا 
زكور ان يأتي الى هنا!" بدأ قلبي يدّق خوفاً من ان يتذكر الريس الحادثة ويكون قد 
استخلص ان الضربة اكبر مما كنت قد شرحته له! المهم انه كان قد غادر المطعم 

ولم أحَظ بلقياه بكامل هدومه!

قصة بقلم: بشير القذي

بدعوة من جمعية جلجامش - مونتريال، قدم األستاذ أسامه كامل أبو شقرا محاضرة بعنوان : 
عودة إلى أسباب أحداث القرن التاسع عشر في جبل لبنان 1841 – 1860

مونتريال  في  العربية  الجاليات  أبناء  من  حشد  بحضور 
بتاريخ 28 أبريل )نيسان( 2018 في

Centre des Loisirs – Ville St. Laurent
وهي مستقاة من كتابه بالعنوان نفسه، ولمن يرغب الحصول 

عليه يمكنه طلبه من المؤلف 
هاتف: 1626 961 514

clc74oac@gmail.com : بريد إليكتروني
وجريدة الرسالة تتمنى للمحاضر الزميل األستاذ اسامة أبو 

شقرا كامل التوفيق ومزيد من العطاء.

األستاذ / اسامة أبو شقرا

بعض من الحضور

بقلم: سونجا الحداد
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
اليوتيوب،  بعض مسلسالت رمضان على  أتابع 
حيث مشاهدتها على التلفزيون، يصيبني بأرتفاع 
الضغط من كثرة اإلعالنات وتكرارها بال رقيب أو 
حسيب .. وحسبي هللا ونعم الوكيل في اللي كان 

السبب .!  

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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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

 أعلن علماء من معهد ماساتشوستس األمريكي لعلوم المحيطات عن تقدم في دراسة سفينة سان خوسيه التي غرقت، 
في 8 يونيو 1708، قبالة سواحل كولومبيا الحديثة.

ونشرت صحيفة »The Independent« أن الحكومة الكولومبية كانت قد أعلنت عن هذا االكتشاف عام 2015 لكن 
التقارير المستقلة لفريق باحثي معهد ماساتشوستس بدأت تنشر التفاصيل اآلن فقط.

وقال رئيس البعثة مايك بورسيل، إن »البعثة استطاعت التقاط صور لسفينة سان خوسيه المفقودة بمساعدة أجهزة 
غوص حديثة«.

وظل مكان غرق السفينة اإلسبانية يعد لفترة طويلة أحد األلغاز البحرية في التاريخ البشري. وغرقت سان خوسيه 
الصطدامها مع سفينة حربية بريطانية فترة حرب الخالفة اإلسبانية )1701-1714( وغرق على متنها 600 شخص.
ويشير الباحثون إلى أن السفينة اإلسبانية حملت على متنها آنذاك كنزا من الذهب والفضة والزمرد، تقدر قيمته الحالية 

بما يعادل 17 مليار دوالر.  

الئحة من القوانني الصارمة اليت على 
ميغان ماركل اإللتزام بها

إيرادات مصر من السياحة تقفز %83 يف الربع األول 
وعدد السياح 37%

باراك أوباما يدخل عامل السينما!

على أبودشيش يطالب بإنشاء 
وحدة بـ »اآلثار« ملراقبة 
الطرح التارخيي يف الدراما

سفينة سان خوسيه املفقودة محلت 
كنزا يعادل 17 مليار $

اآلثار املصرية تعلن كشف أثري جديد يف »صان احلجر«

قال مسؤول حكومي رفيع األربعاء     
السياحة  إيرادات مصر من قطاع  إن 
إلى حوالي 2.2  قفزت نحو 83.3 % 
مليار دوالر في الربع األول من العام مع 
البالد  إلى  الوافدين  السياح  أعداد  زيادة 

نحو 37.1 % إلى 2.383 مليون سائح.
أساسية القتصاد  السياحة ركيزة  وقطاع 
المواطنين  لماليين  مصر ومصدر رزق 
لكنه  للعملة الصعبة  ومورد رئيسي 
بشدة جراء سنوات االضطراب  تضرر 
انتفاضة 2011 وبعض  السياسي عقب 

أعمال العنف المسلح.
قاصمة  المصرية ضربة  السياحة  وتلقت 
عند تحطم طائرة ركاب روسية في 
سيناء أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع 

ركابها.
الطائرة فرضت روسيا  وعقب حادث 
حظراً على السفر إلى مصر بينما حظرت 
إلى سيناء. وعادت  السفر  بريطانيا 
الرحالت الجوية الروسية إلى القاهرة في 

أبريل الماضي.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
إن عدد الليالي السياحية بلغ 23.8 مليون 

ليلة في الربع األول.
المصري  السياحي  المقصد  إغراء  وزاد 
المركزي تحرير سعر  البنك  قرار  عقب 
نوفمبر 2016 حيث  الجنيه في  صرف 
المحلية  العملة  قيمة  تراجع  إلى  ذلك  أدى 
التنافسية  القدرة  النصف وعزز  إلى 

للقطاع.

   تعاقد الرئيس األمريكي السابق، 
أوباما، وعقيلته مع شركة  باراك 
للمشاركة  العمالقة،   »Netflix«
أفالم سينمائية ومسلسالت  إنتاج  في 

وثائقية.
الرئيس  بأن   »Netflix« وصرحت
األمريكي األسبق وعقيلته ميشيل 
لعدة سنوات مع  اتفاقية  قد وقعا 
الشركة، تتضمن مشاركتهما  إدارة 
المسلسالت  في صياغة قصص 
الوثائقية،  األفالم  السينمائية وكذلك 
إيمانه  أوباما عن  الرئيس  حيث عبر 

التي  القصصية  الرواية  بقوة  الراسخ 
تلهم البشر وتدفعهم نحو األمام.

الشركة األمريكية عن  وعبرت 
الكبيرين عندما  فرحها وفخرها 
التعاقد معها، حيث »أنه  أوباما  قرر 
العالمية  الرموز  أكثر  وميشيل من 
يمثالن خيارا  احتراما وتقديرا، كما 
إلقائهم قصصا عن  مميزا في إمكانية 
التاريخ والعالم  شخصيات غيرت 

نحو األفضل«.
هذا وسيعلن الحقا عن موعد انطالق 

أول عمل مشترك بين الطرفين.

   بعد أن أثار زواج الممثلة  ميغان ماركل  من  
التواصل  كبيراً عبر مواقع  األمير هاري  جدالً 
اإلجتماعص، تناول الكثيرون األمر بصورة مليئة 
البعض عن كيف يمكن أن  بالسخرية، وتساءل 

تتغير حياتها ماركل بعد الزواج.

التي ستصبح في  التغيرات  وهناك مجموعة من 
حيات ماركل بعد الزواج، والتي تتمثل فى اآلتي:

النوم: ال يمكن لها أن تنام قبل نوم الملكة، فقوانين 
القصر تحكم على الجميع النوم بعد نوم الملكة.
طريقة الجلوس: ممنوع أن تضع قدم على قدم.

طالء األظافر: ممنوع وضع اي طالء ملفت 
للنظر، من ضمن عادات العائلة الملكية.

العائلة تملك حساب  التواصل اإلجتماعي:  مواقع 
واحد ينشر كل اخبارها، وهي ستكون جزءاً من 

الحساب وال يمكن ان تمتلك حساباً خاصاً بها.

الخروج بحساب: أحد اصعب االمور أنها ستكون 
الخروج سيكون  دائما مع حراسة، وفي االغلب 

بترتيبات كثيرة
التوقيع: ال يمكنها أن توقّع ألحد، ألنه إجراء لمنع 

تزوير توقيعه.

فيض إدماني
ــي ن ــا ــي ك ـــشـــة  ي ـــا ـــع ُم ـــي  ت ـــا ــــشــــِك حـــي ي عــــا أٌ

نــــي اآلمــــا ــــقــــاومــــه  َت ــــأس  ــــي ل ا ـــــدة  ش و 

نـــي بـــمـــكـــا لــــتــــقــــيــــِك ووحـــــــــدي  أ حــــيــــن 

ـــي ن ـــا ـــن ـــــــــؤادي شــــوقــــه وح ف ـــة  ـــف ـــه ـــل ب

نــــي بــــكــــل وجــــدا ـــــصـــــدري  ل ــــــك  أضــــــّمِ

نـــي ـــا اعـــي ـــم  ـــل ــــظــــاري ح ــــت ن ا وصــــبــــري 

نــــي ــــــح زمــــا ل أُصــــــا ـــك  ـــق ـــش ـــع ب نـــــي  كـــــأ

نـــي مـــتـــنـــا ا ِد  ـــــــــا ب ــــي  ل ــــا ــــي ـــــر خ ك ـــــا ش

لـــبـــيـــاِن ا ـــــــِق  ف أ فـــــي  ـــْة  ـــق ـــي ـــق ــــك ح ن ــــأ ك

ــــي ن ــــزا ت ا ــــُغ  ــــصــــي َي ـــــــم حــــضــــورهــــا  ئ دا

نـــي كـــــســـــب رهـــا ـــهـــا وأ ـــي ــــــــــن عـــل ه را أُ

نـــي كـــتـــمـــا ــــــم  لـــقـــصـــيـــدة رغ ا ــــور  ــــض ح

ـــي ن ـــا نـــبـــض حـــرم نـــهـــا  ـــــــج عـــنـــوا ووه

ــي ن ــا ــج ـــن خـــمـــِر أش ـــرة حـــروفـــهـــا م ـــك وس

نــــي دمــــا إ ـــض  ـــي ف ــــِرك  ــــم ــــي خ ف تـــعـــشـــق 

ــي ن ــرا ــك ن ــك إصـــــــراره  ــب ــل ق فـــي  ـــعـــن  ـــل وَت

نــــي يــــهــــوا ـــــه  ن ـــــأ ب ـــــدْك  ـــــي ك ـــــأ ت رغـــــــم 

ـــــي ن ـــــوا ل أ ــــل  ــــك ب ــــي  ــــون ــــن ـــــق ج ـــــاش ع

نــي َنــســا يــــوم  فــــي  قــلــبــي  خـــاصـــمـــه  إن 

نـــي َهـــجـــا ـــــوم  ي ــــي  ف ــــاً  ــــوم ي ـــه  ـــُت ـــم ـــل وَظ

ـــي ن ـــا ـــع ُي ـــــــوٍم  ي فــــي  وتــــركــــتــــه وحـــــــده 

نـــي يـــمـــا إ ــــه عـــــنـــــوان  ــــي ف ــــــري  ــــــف وُك

بإنشاء وحدة  المصرية  أبو دشيش، خبير االثار    طالب األثري علي 
تابعة لوزارة اآلثار لمراقبة الطرح التراثي المتعلق بالتاريخ والحضارة 

المصرية في األعمال الدرامية المختلفة.
المعروضة  الدرامية  أبو دشيش - في تصريحات أن األعمال  وأكد 
حاليا في شهر رمضان بها تجاوزات في حق األثريين من ناحية، وفي 
المرشدين  ناحية أخرى، وفي حق  القديمة من  المصرية  حق الحضارة 

السياحيين من ناحية ثالثة.
كما أشار إلى أنه من بين األعمال الدرامية التي تناولت اآلثار المصرية 
بشكل غير الئق مسلسل )ربع رومي(، والذي يعرض قصة موظف 
آثار يسرق مقبرة، ويتعرض للعنة فيتحول إلى فأر، وتحدث إهانات من 
أوالده في حق الحضارة الفرعونية ، كما أن مسلسل )طايع ( يرسخ فكرة 
سرقة اآلثار والتنقيب عنها وبيعها إلى المتاحف العالمية، وخروجها من 
مصر في الحقائب الدبلوماسية، مما يشكل خطرا علي الحضارة المصرية 

واآلثار باعتبارها أمنا قوميا.
المصرية وآثارها  تناول الحضارة  الدراما  إنه يجب على صناع  وقال 
لتنشئة جيل جديد واع  التاريخية بعيدا عن اإلسفاف،  قيمتها  بشكل يبرز 

وفخور بتاريخه القديم والذي يقدره العالم أجمع.
وأضاف أن دول العالم تبذل جهودها إلبراز ما تملكه من آثار أو تاريخ 
بصورة جمالية في الدراما واإلعالنات المختلفة للدعاية وجذب السائحين، 
ولذلك من األولى أن يتجه المنتجون وصناع الدراما المصريين لتصوير 
أعمالهم في المناطق والمواقع األثرية المختلفة واستغالل اآلثار المصرية- 
تمتلكه مصر من  بما  الجميع  العالم أجمع - في تعريف  بها  ينبهر  التي 
انتماء  كنوز، وذلك باالستعانة بخبراء اآلثار مما يساهم في خلق حالة 

للحضارة المصرية إلى جانب المساهمة في تنشيط الحركة السياحية.

التابعة للمجلس  البعثة األثرية المصرية  كشفت 
األعلى لآلثار والعاملة بموقع "صان الحجر" 
الغربية، عن أجزاء من مبنى  األثري بمحافظة 
أثناء أعمال  ضخم من الطوب األحمر، وذلك 

الحفائر الجارية حاليا.
وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع اآلثار 
المصرية، في بيان صحفي، وصل "سبوتنيك" 
نسخة منه، من المرجح أن تكون هذه األجزاء هي 

جزء من حمام يرجع للعصر اليونانى الرومانى.
الروماني  الحمام  يبلغ طول  أن  المتوقع  ومن 
تقريبا، وعرضه حوالي 3.5 متر،  16متر 

وارتفاعه 1.80 متر.
المواسم  أعمالها خالل  البعثة ستستكمل  أن  وأكد 
المبنى والتأكد من  باقى  للكشف عن  القادمة، 
أيضا  العثور  تم  أنه  طبيعته. وأضاف عشماوي، 
تتمثل فى مجموعة  األثرية،  اللقى  العديد من  على 
الفخار وتماثيل  المصنوعة من  المسارج  من 

)الطين  التراكوتا  من  مصنوعة 
البرونز  المحروق( وأدوات من 
وقطعة حجرية عليها بقايا نقش وكتابة 

هيروغليفية وتمثال صغير لكبش.
العسال، رئيس  ومن جانبه قال سعيد 
البعثة األثرية، إن من أهم القطع 
للملك  المكتشفة عملة ذهبية تذكارية 
الثالث صكت فى عهد  بطليموس 

بطليموس الرابع تخليدا لذكرى والده.
ويبلغ قطر العملة 2.6سم، وتزن 
حوالي  28 غراما، حيث صور 
على أحد وجهها صورة نصفية للملك 
المشع،  التاج  الثالث يرتدى  بطليموس 
الثالثية  الكتف الشوكة  ويحمل على 
بينما يحمل ظهرها  رمز بوسيدون، 
المشع وحوله  الخيرات  صورة قرن 

كتابة تمثل اسم الملك.

وأشار العسال إلى أن العملة تتميز بجودتها العالية 
تم تسليمها  البطلمى، وقد  الملك  فى تصوير مالمح 
بالتحرير لترميمها قبل  إلى المتحف المصرى 

عرضها ضمن معروضات المتحف.

إفالس أحد أشهر بيوت األزياء الفرنسية
بيت  باسم  أعلن متحدث    
الفرنسي،  كارفن  أزياء 
األربعاء إن بيت األزياء 
لحمايته  إفالسه  إشهار  يطلب 
ليوضع تحت  الدائنين.  من 
التجارية  المحكمة  حماية 
باريس وفقا إلجراءات  في 
القضائية بموجب  الحراسة 

قواعد "إشهار اإلفالس".
وبقدر عدد موظفي، بيت 
الذي كانت نجمة  األزياء، 
الغناء الفرنسية الشهيرة أديث 
بياف ترتدي تصميماته، 

قرابة مئة موظف.
توماس  وأسست كارمن دي 
أزياء كارفن في عام  بيت 

القرن  الموضة في خمسينيات  1945 وغزت تصميماته عالم 
الماضي وكانت بياف من بين أشهر عمالئه.

وصمم بيت األزياء مالبس مضيفات الخطوط الجوية الفرنسية في 
التالي ليصعد نجمه  العقد  السبعينيات قبل أن تتدهور أوضاعه في 

مرة أخرى في العقد األول من األلفية.
لكن مبيعاته السنوية انخفضت إلى 20 مليون يورو )23.4 مليون 
دوالر( في 2017 أي إلى نصف مستواها في 2014 بعد أن تركه 

مديره الفني وازدادت األوضاع سوءا بعد ذلك.


