
الجمعة،  اليوم  قناة »فوكس«،  نقلت     
يستبعد عقد  لم  الرئيس األمريكي دونالد  أن 
اجتماع مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

في القريب العاجل.
فقد رد ترامب على سؤال حول إمكانية جلوسه 
وبوتين قريبا على طاولة المفاوضات، قائال: 

»نستطيع، وقد بدأنا ذلك«.
وأكد ترامب على أقواله حول ضرورة إعادة 

روسيا إلى مجموعة السبع الكبار.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري 
بيسكوف قد صرح، يوم 8 حزيران/يوينو، أن 
الرئيسين بحثا إمكانية اللقاء في مدينة فيينا. 
كما تم التطرق إلى الموضوع خالل محادثات 
النمساوي  المستشار  الروسي مع  الرئيس 

سيباستيان كورتز.
اتفاقيات  إلى عدم وجود  بيسكوف  وأشار 
محددة أو مناقشات محددة في الوقت الحالي. 

وأضاف »بهذا الشأن لم يتغير شيء بعد«.
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 تأسست في مونتريال
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

املزيد من األمل ..
مع الكثري من العمل!!

التي عقدت بين    قمة سنغافورة 
الرئيسين األمريكي دونالد ترامب، 
والكوري الشمالي كيم جونج أون 
من  طيبة  بداية  مضت  أيام  منذ 
الجانبين إلرساء دعائم السالم بين 
الكوريتين والدول المحيطة بهما، 
ورسالة تبعث على اآلمان لجميع 
أبعاده والذي نأمل  العالم بكل  دول 
العاجل  القريب  في  ينتقل  أن  في 
لتفكيك كافة  الفعلي  التفعيل  لمرحلة 
النووي  السالح  وأشكال  أنواع 
المدمر المنتشر في العديد من الدول 

الكبرى في العالم.
تنكرت  أن  بعد  نأمل خاصة  أقول 
الواليات المتحدة األمريكية لبنود 
إيران  بينها وبين  الموقعة  االتفاقية 
وجود  بدون  الخصوص  هذا  في 
اإلجراء  هذا  لمثل  حقيقية  دوافع 
الرئيس  الجانب من جانب  اآلحادي 
العمل بهذه االتفاقية  ترامب لوقف 
لم نشهد  لم تكن في تصرف  وكأنها 
مثله من قبل في االتفاقيات الدولية، 
الدولية  االتفاقات  يخص  فيما  إال 
العربية التي ال يحترمها أحد وال 
يعتد بها أحد، ربما لعدالتها المفرطة 
وربما ألسباب أخرى دارت ومازالت 
تدور في كواليس العمل السياسي 
بالخيانة والعمالة  المشمول  العربي 

والتآمر.
أنتقل إلى مصر  ومن هنا البد وأنا 
الوزاري األخير  التعديل  خاصة بعد 
لمجلس الوزراء وتكليف الرئيس 
للدكتور مصطفى مدبولي  السيسي 
وزير االسكان السابق في حكومة 

شريف إسماعيل بتشكيل ورئاسة 
مجلس الوزراء الجديد والمفاجأة 
المحللين  أكبر  لم يكن يتوقعها  التي 
قدرة على التوقع كانت بتعيين وزير 
الدفاع الجديد الفريق محمد ذكي 
الحربي خلفاً  للدفاع واإلنتاج  وزيراً 
واللواء  صبحي،  صدقي  للفريق 
محمود توفيق عبد الجواد وزيراً 
عبد  مجدي  للواء  خلفاً  للداخلية 
يستطيع  ال  تعديل  وهو  الغفار، 
أي رئيس حكومة القيام به وهو 
التغيير تم بتوجيه  ما يعني أن هذا 
الفتاح  عبد  الرئيس  وموافقة 
للقوات  األعلى  القائد  السيسي 
المسلحة وهو ما يعكس في حد ذاته 
رسالة صريحة لمن يهمه األمر بأنه 
الرئيس أهم من مصر  ال يوجد عند 
العليا العسكرية  واضعاً مصالحها 
أنها  واألمنية فوق كل اعتبار، كما 
الرئيس  السيد  إيمان  عدم  تؤكد 
بالشللية ومن كانوا يسمونهم قديماً 

بأهل الثقة والوالء.
كل التحية للرئيس السيسي الذي 
سيادته  من  أتقدم  أن  يسعدني 
جميع  ومن  التهاني  بخالص 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 
الداخل  العظيم في  وإلى شعب مصر 
الفطر  عيد  بمناسبة  والخارج، 
المبارك أعاده هللا علينا جميعاً وعلى 
العالم أجمع باليمن والخير والبركات 

وكل عام وانتم بخير!! 
وكل ما نحتاجه المزيد من األمل مع 

الكثير من العمل.
 

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

   خسر المنتخب المصري بهدف دون مقابل أمام أوروجواي، في المباراة 
التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة، في إطار الجولة األولى لمباريات المجموعة 

األولى في كأس العالم 2018.
وسجل هدف المباراة خوسيه خيمينيز في الدقيقة 90.

وقدم المنتخب المصري آداء رائعا في المباراة، واستطاع الحفاظ على نظافة 
شباكه حتى الدقيقة األخيرة من الوقت األصلي، قبل أن تهتز شباكه بهدف.
والمنتخب المصري اضطر لتغيير اضطراري في الدقيقة 50 بعد تعرض 

طارق حامد لإلصابة، ليحل بدال منه سام مرسي.

قال مصدر حكومي     
كوري جنوبي اليوم الجمعة 
إن بالده وكوريا الشمالية 
استعادة  مناقشة  تعتزمان 
قتلوا  الذين  الجنود  رفات 
في الحرب وإزالة األلغام 
المنطقة  في  األرضية 
خالل  السالح  المنزوعة 
جولة أخرى من المحادثات 
في  المتوقعة  العسكرية 

أواخر الشهر الجاري.
وأضاف المصدر – وفقا 
أنباء  وكالة  ذكرته  لما 
الكورية  “يونهاب” 
الجنوبية – أن سول وبيونج 
يانج ستعمالن على تشغيل 

البحر  في  البحرية  سفنهم  بين  اتصال  خط 
األصفر، ويستعيدان بالكامل قنوات االتصال 
لالتفاق  وفقا  والشرقية،  الغربية  العسكرية 

الذي تم التوصل إليه خالل االجتماع على 
أكثر  منذ  األول  وهو  الجنراالت،  مستوى 

من 10 سنوات.
الذي  الوقت  في  الخطوات  هذه  وجاءت 

القمة  اتفاقية  تنفيذ  إلى  الجانبان  فيه  يسعى 
بين الكوريتين التي عقدت في 27 أبريل، 
والتي تدعو إلى بذل جهود مشتركة للتخفيف 
من حدة التوترات العسكرية والقضاء عمليا 

year

تتقدم إدارة جريدة الرسالة 
بخالص التهاني وأطيب األماني بمناسبة 

عيد الفطر المبارك
أعاده هللا على الجميع

 بالخير والسالم والمحبة 

Diner - Souper
Tout frais  Cuisine Santé

المذاق المتميز - الخدمة األفضل والسعر المناسب

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

Afghan Cuisine

Livraison

www.riazkabab.com
450.688.1919

الكوريتان تناقشان استعادة رفات 
اجلنود وإزالة األلغام يف املنطقة 

منزوعة السالح

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

جبران خليل جبران: 

إن أحالم الذين ينامون على الريش ليست أجمل 
من أحالم الذين ينامون على األرض.

ترامب يعلن إمكانية لقائه 
مع بوتني يف القريب العاجل

الواليات املتحدة تفرض رسوما 
بنسبة 25 % على البضائع 

الصينية
   أعلن الرئيس االميركي دونالد ترامب أن الواليات المتحدة ستفرض رسوم استيراد 
بنسبة 25 بالمئة على الواردات من الصين بحجم 50 مليار دوالر سنوياً، وبهذا الرسوم 

ستؤثر على ُعشر الواردات الصينية إلى أمريكا.
وقال ترامب في بيان: »في ضوء سرقة الملكية الفكرية والتكنولوجيا وغيرها من الممارسات 
التجارية غير العادلة ، تفرض الواليات المتحدة رسوم استيراد بنسبة 25بالمئة على 
البضائع الصينية بحجم 50 مليار دوالر والتي تحتوي على تقنيات ذات صلة صناعية«.

وقال ترامب »يتضمن هذا )الرسوم على االستيراد( السلع المتعلقة بالخطة االستراتيجية« 
صنع في الصين2025-«، التي تهدف إلى السيطرة على الصناعات المتطورة ذات التقنية 
العالية التي ستقود النمو االقتصادي المستقبلي للصين، ولكنها ستضر بالنمو االقتصادي 
في الواليات المتحدة األمريكية والعديد من البلدان األخرى. الواليات المتحدة لم تعد قادرة 

على فقدان التكنولوجيا والملكية الفكرية بسبب اإلجراءات االقتصادية غير العادلة«.
وحسب بيان ترامب، فإن هذه اإلجراءات ستكون الخطوة األولى نحو استعادة التوازن 
التجاري مع جمهورية الصين الشعبية، حيث يوجد اآلن عجز ضخم من طرف الواليات 

المتحدة.
هذا وفرضت الواليات المتحدة األميركية نهاية آذار/مارس الماضي، رسوم جمركية على 
استيراد الصلب واأللمنيوم بحجم 25 بالمئة و10 بالمئة على التوالي، وعلقت تنفذيها حتى 
1 حزيران/ يونيو لدول االتحاد األوروبي وعدد من الدول األخرى. ويتفاوض االتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة حول هذه القضية، حيث تسعى المفوضية األوروبية إلى 

استبعاد دائم لالتحاد األوروبي بأكمله من الرسوم الجديدة.

اليمني على مدخل مطار  الجيش    سيطر 
الحديدة، بعد أن شن بدعم من قوات التحالف 
العربي قصفا عنيفا على مليشيات الحوثي التي 

تراجعت إلى داخل المطار.
وأوضح القائد العام لجبهة الساحل الغربي أبو 
زرعة المحرمي، في تصريح اليوم الجمعة، أن 

المقاومة اليمنية سيطرت 
على دوار مطار الحديدة 

الدولي.
من جهته، قال أحد سكان 
قوات  الحديدة “شاهدنا 
المقاومة في الساحة عند 
المدخل الشمالي الغربي 

من المطار”.
وفي السياق ذاته، يتوقع 
أن يصل المبعوث األممي 
اليمنية  العاصمة  إلى 
صنعاء، غدا السبت، في 
أخيرة إلقناع  محاولة 
الحوثيين باالنسحاب من 

الحديدة.
الجيش  قوات  وكانت 

السيطرة على  تمكنت من  والمقاومة  اليمني 
منطقة النخيلة والشجيرة والدوار في مديرية 
الحديدة، وصوال  الدريهمي جنوب محافظة 

إلى مشارف مطار الحديدة.
على صعيد متصل، وبعد خطاب عبدالملك 
التوجه  أنصاره على  فيه  الذي حث  الحوثي 

إلى القتال وعدم الهروب منه، أفادت مصادر 
محلية اليوم، بأن المليشيات نصبت نقاط تفتيش 
على المداخل الشمالية لمدينة الحديدة، والطرق 
إلى صنعاء والمحافظات  المؤدية  السريعة 
المجاورة للحديدة لمنع فرار مقاتليها من جبهات 

الساحل الغربي.

بدعم من التحالف العربي.. اجليش اليمين يسيطر على مدخل مطار احلديدة

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

  قالت الصين، اليوم الجمعة، إنها سترد سريعا لحماية نفسها 
إذا أضرت الواليات المتحدة بمصالحها، وذلك فى الوقت الذ 

للكشف عن  الرئيس األمريكى دونالد ترامب  يستعد فيه 
التى  الجمركية األصلية  تعديالت على قائمة رسومه 

تستهدف سلعا صينية بـ50 مليار دوالر.
أدلى قنج شوانج المتحدث باسم وزارة الخارجية 

الصينية بتلك التصريحات خالل إيجاز صحفى 
يومى، ومن المقرر أن يعلن ترامب التفاصيل 

فى وقت الحق اليوم، وستتضمن 
الالئحة 800 فئة منتجات، انخفاضا 

من 1300 فى السابق، وفقا لمسئول 
فى اإلدارة ومصدر بالصناعة على 

علم بتفاصيل القائمة.

الصني تتعهد برد سريع إذا أضّرت الواليات املتحدة 
مبصاحلها التجارية

كوريا اجلنوبية وأمريكا تناقشان 
وقف التدريبات العسكرية املشرتكة

  أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية 
اليوم الجمعة قيام وزير الدفاع سونج 
مع  هاتفية  محادثة  بإجراء  يونج-مو 
ماتيس،  جيمس  األمريكي  نظيره 
لمناقشة قضية وقف التدريبات العسكرية 
المشتركة بين الجانبين، وهي القضية 
التي أثارها الرئيس األمريكي دونالد 

ترامب .
وتبادل الوزيران وجهات النظر حول 
تدريبات “أولجي حماة الحرية” المرتقبة 
في شهر أغسطس القادم، وغيرها من 
بين  المشتركة  العسكرية  التدريبات 
البلدين خالل االتصال الهاتفي الذي 
استمر لمدة نصف ساعة، مساء أمس 

الخميس .
وشرح الوزير سونج لنظيره األمريكي 

موقف الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جيه-إن من أن هناك حاجة لتغييرات 
مرنة للضغط العسكري على كوريا 
الشمالية والمراجعة الدقيقة للتدريبات 
العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية 
والواليات المتحدة، وذلك بموجب روح 
اتفقت عليه  الذي  المتبادلة  الثقة  بناء 
الكوريتان في إعالن بانمونجوم، في 
حال استمرار المحادثات بين الكوريتين 
وبين كوريا الشمالية والواليات المتحدة 
لتنفيذ إجراءات نزع السالح النووي 

وحل عالقات العداء .
اتفقا  الوزيرين  أن  الوزارة  وذكرت 
على بذل الجهود الدفاعية باستمرار 
على أساس التحالف القوي بين البلدين 

من أجل تنفيذ .

املنتخب املصري خيسر 1/صفر أمام أوروجواي بعد مباراة قوية واداء 
رجولي منقطع النظري
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بقلم: 
رفاه السعد

  ُحرقت صناديق االقتراع ليحترق معها 
الذين اصطفوا  العراقيين  تزوير اصوات 
طوابير يوم الثاني عشر من مايو الماضي 
بالتزوير  انتخابات اتسمت  ليصوتوا في 
والفساد وشراء األصوات... فلم تكتف 
االحزاب والكتل بالتزوير والسرقة بل حرقتها 
لتحرق معها امال كان ينتظره العراقيون حتى 
ولو كان ضئيال لكنهم كانوا يحلمون بمن 
يأتيهم على حصان أبيض ويقدم لهم ابسط 
الحقوق كالكهرباء مثال التي حرموا منها 
لسنوات فهم يعيشون في بلد تصل درجة 

حرارته الخمسين درجة مئوية ..
الدفاع المدني ورجاء االطفال هرعوا إلطفاء 
السيطرة عليه وتم  الحريق وبالفعل تمت 
اخراج عدد كبير من صناديق االقتراع التي 
تابعة لوزارة  كانت محفوظة في مخازن 
التجارة فيما االنباء تضاربت حول حرق 
اليها  الحريق  اوراق االقتراع او وصول 
واختلفت تصريحات المسئولين فمنهم من 
اكد حرقها ومنهم من نفى وأخر من قال لم 
تُحرق االوراق المهمة..فهل في الصناديق 

أوراق مهمة وأخرى غير مهمة!!!
الدعوات إلعادة    بعد الحريق جاءت 
االنتخابات ومالحقة المخربين والفاسدين 
..«من سيالحق من« ..اذا كانت مفوضية 
ذاتها كلها فساد في فساد وتم  االنتخابات 
شراء ذمتهم بكل سهولة وتحولت عملية 
القضاء  الى مجلس  العد وفرز االصوات 
االعلى..ليكون المشرف االول عليها فيما 
العد  النتائج مع  بمقارنة  طالب مرشحون 
الحقائق.. وبدوره طالب  والفرز لكشف 
نائب رئيس الجمهورية إياد عالوي باستفتاء 
لتحديد مصير االنتخابات تصريح  شعبي 
قوبل بردود فعل شعبية غاضبة.. فالعراقيون 
اعتبروا ما حدث لعبة سياسية وضحك على 
الذقون فأي استفتاء شعبي تتحدثون عنه... 
العراقيين توجهوا إلى صناديق  ماليين 
االقتراع وقدموا صوتهم لإلصالح والتغيير 
لعله يغير الظروف ويستبدل الوجوه..لكن 
امالهم باءت بالفشل فمنذ حوالي شهر على 
اعالن نتائج االنتخابات وحتى االن لم نسمع 
بالتزوير وشراء  سوى تراشق واتهامات 
االصوات والتالعب واجتماعات يومية بين 
الكتل واألحزاب التي لم تتوصل الى نتيجة 
بسبب عدم االتفاق على تقسيم الكعكة...   

مئة مليون دوالر خسرها العراق في يوم 
الماضي في صفقة  الثاني عشر من مايو 
العد والفرز االلكتروني  شراء اجهزة 
التزوير بل وتعطلت  التي فشل في منع 
في يوم االقتراع ..ليس هذا فحسب هناك 
اليدوي قُدرت  للعد والفرز  تكلفة اخرى 
بأربعين مليار دينار عراقي بواقع عمل قد 
يستمر تسعين يوما بحسب ما اعلنه النائب 
هيثم الجبوري ..عملية الحرق جاءت قبل 
القضاء االعلى  يوم من استدعاء مجلس 
المحاكم في محافظات  لعدد من رؤساء 
مختلفة لتسميتهم كرؤساء فروع لمفوضية 
االنتخابات ..فالقضاء فرض وصايته على 
المفوضية ومنع اعضاءها من السفر بعد 
ثبوت التالعب والتزوير بمشاركة عدد من 

اعضاء المفوضية..
حتى اللحظة ورغم اتخاذ خطوة العد والفرز 
التي نجح البرلمان في التصويت عليها ال 
الذي  يبدو قادرا على تحديد الطريق  احد 

سيسلكه العراق ..
العد والفرز هي  فنتائج االنتخابات بعد 
ليست نهاية المطاف بل بداية ازمة جديدة 
ستختلف عليها الكتل واألحزاب فالفائزون 
يحذرون من التالعب بأصواتهم والخاسرون 
يبحثون عن المزيد للعودة من جديد والتربع 

على العرش..
ثم تأتي أزمة الفراغ الدستوري والتي ستبدأ 
في الثالثين من حزيران يونيو الحالي وهو 
عمر انتهاء البرلمان وهذا الفراغ قادم ال 
اليدوي  العد والفرز  محالة.. فبعد عملية 
بالمصادقة  الطعونات مرورا  تأتي فترة 
التي ستتطلب مدة ال تقل عن الشهرين!!! 
رؤية ضبابية لألوضاع القادمة في العراق 
الحريق  ثم  قام بضربته األولى  فالتزوير 

اكمل الصفعة وأشعل األزمة...

التزوير حرق صوت 
 العراقيني

رسالة من بوتني لكيم زعيم كوريا 
الشمالية لزيارة روسيا

دي ميستورا يعلن عن حمادثات لوضع 
دستور جديد لسوريا

تخليًدا للحياة

موقعها المتميز على مقابر
Notre-Dame-des-Neiges

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

CÔTE-DES-NEIGES مركز دفن الموتى
عبارة عن :

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

سهولة الوصول بواسطة وسائل النقل العام

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

تخليًدا للحياة
Khaled A. Baki

موقــع
متميـز

إيطاليا وفرنسا تسعيان إلنهاء خالف بشأن 
املهاجرين وسط تنديد بابا الفاتيكان

  سعت إيطاليا وفرنسا يوم الخميس إلى إنهاء خالف 
بينهما بشأن المهاجرين في الوقت الذي حث فيه البابا 
فرنسيس بابا الفاتيكان الساسة في كل مكان على العمل 

سويا من أجل مساعدة الالجئين واحترام كرامتهم.
واستدعت إيطاليا السفير الفرنسي يوم األربعاء وطالبت 
باعتذار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تصريحه 
اإليطالية تصرفت ”باستخفاف وعدم  الحكومة  بأن 

مسؤولية“ بإغالق موانئها أمام مهاجرين.
إلى رئيس  بأن ماكرون تحدث هاتفيا  بيان  وأفاد 
متأخرة  اإليطالي جوزيبي كونتي في ساعة  الوزراء 
من مساء يوم األربعاء وقال إنه لم يتعمد اإلساءة إلى 

”إيطاليا وشعبها“.
يوم  مأدبة غداء  أنهما سيلتقيان على  الزعيمان  وأكد 

بعد  الهجرة  بشأن  لمناقشة ”مبادرات جديدة“  الجمعة 
يوم من إعالن وزير الداخلية اإليطالي ماتيو سالفيني 
الهجرة غير  لمواجهة  والنمسا  ألمانيا  تحالف مع  عن 

الشرعية.
وقال مصدر مقرب من ماكرون ”فرنسا ال تريد التصعيد 

فهذا له نتائج عكسية“.
لكرامة  الساسة  احترام  البابا فرنسيس عدم  وانتقد 

المهاجرين وطالب ”بتغيير تلك العقليات“.
الفاتيكان  في  الهجرة  عن  مؤتمر  خالل  البابا  وقال 
اآلخرين مصدر  اعتبار  ”تنتقل من  الدول  إن على 
يمكن  كأشخاص  هؤالء  تقدير  إلى  لراحتنا  تهديد 
في  بشدة  تسهم  أن  ولقيمهم  الحياتية  لخبراتهم 

مجتمعنا“. إثراء 

  سلم مسؤول كوري شمالي رسالة خطية من الزعيم 
بوتين  الروسي فالديمير  الرئيس  إلى  أون  كيم جونج 

خالل اجتماع معه يوم الخميس.
يوم  لقائهما  نام خالل  يونج  كيم  المسؤول  بوتين  وسلم 
لزيارة روسيا.  الشمالية  لزعيم كوريا  الخميس دعوة 

ويرأس كيم يونج نام اللجنة التنفيذية الدائمة في مجلس 
الشعب األعلى )البرلمان(.

أيام من  بعد  الشمالية  وتأتي دعوة بوتين لزعيم كوريا 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  التاريخية مع  قمته 

في سنغافورة.

  قال الموفد الدولي الخاص الى سوريا ستافان دي 
العمل على وضع  لبدء  إنه سيسعى  الخميس  ميستورا 
دستور جديد للدولة التي تمزقها الحرب خالل سلسلة 

اجتماعات في االسابيع القادمة.
االجتماع  يعتزم  انه  للصحافيين  وقال دي ميستورا 
االمم  في  وايران وتركيا  كبار من روسيا  بمسؤولين 

المتحدة يومي االثنين والثالثاء.
المتحدة  االمم  ايضا محادثات مقررة في  وسيجري 
االسبوع التالي، مع موفدين من بريطانيا وفرنسا والمانيا 
واالردن والواليات المتحدة والسعودية، الداعمة لفصائل 

معارضة رئيسية اخرى.
لجنة لصياغة دستور  تشكيل  الى  المحادثات  وتهدف 
االمم  ُطلب من  الحرب، وهي مساع  بعد  لما  جديد 

تسهيلها. المتحدة 
نحو دستور جديد هو  المضي  إن  وقال دي ميستورا 
“حجر اساس رئيسي لعملية سالم يعاد تنشيطها” النهاء 

حرب مدمرة مستمرة منذ سبع سنوات.
وقدمت حكومة دمشق قائمة تتضمن 50 اسما للمشاركة 

في اللجنة.
ولم تتقدم فصائل المعارضة السورية بأي اسماء بعد، 
واكد دي ميستورا “ضرورة احراز تقدم في ذلك قريبا”.

وتعثرت محادثات سالم برعاية دولية في تسع جوالت 
سابقة.

وكرر عبارة كثيرا ما استخدمها في مساعيه الدبلوماسية 
قائال انه ال يتوقع “اختراقا كبيرا” في العملية الدستورية.

لكنه اضاف “انا على ثقة بأن العملية ممكنة”.

جملس العموم الربيطاني يرفض البقاء يف املنطقة االقتصادية األوروبية
  سجلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مساء االربعاء انتصارا جديدا في مجلس العموم 
في تصويت حساس خالل مناقشة مشروع قانون يهدف الى الغاء تفوق القانون االوروبي على 

القانون البريطاني وتكييف بعض التشريعات االوروبية.
لكن النواب المؤيدين لالتحاد االوروبي في الحزب المحافظ حذروا من انهم يمكن ان يتمردوا 
اذا لم تنفذ ماي وعدها بمنح البرلمان سلطة قرار اكبر بشأن االتفاق النهائي للخروج من االتحاد.

وصوت النواب ضد تعديل تقدم به اعضاء مجلس اللوردات لـ”قانون )االنسحاب من( االتحاد 
االوروبي” كان قد تقدم به مجلس اللورداتوالذي يدعو الى بقاء بريطانيا مرتبطة بكتلة االتحاد 

الجمركي.
وتمكنت الحكومة من التوصل الى ترتيبات مع االغلبية التي تمثلها وتم تمرير تعديل اقرب الى 

تسوية تقدم بها النواب المحافظون والمعارضون لبريكست.
ولكسب هذا التصويت وعدت تيريزا ماي بالسماح للبرلمان بمنع الحكومة من الخروج من االتحاد 
االوروبي بدون اتفاق، كما قدم النواب المؤيدون لالتحاد في حزب المحافظين تنازالت في اللحظة 

االخيرة لكنهم اكدوا انهم سيفشلون الحكومة اذا لم تنفذ ماي وعودها.
اما حزب العمال، فقد شهد انقساما اذ ان مجموعة كبيرة من نوابه رفضوا االنصياع الوامر 

حزبهم وصوتوا االربعاء على بقاء المملكة المتحدة في السوق المشتركة.
وكان النواب البريطانيون رفضوا الثالثاء تعديال يمنح البرلمان حق تعطيل نتائج المفاوضات 
مع المفوضية االوروبية بينما يرفض غالبية النواب البريطانيين مغادرة التكتل من دون اتفاق 

ما شكل تقدما لماي.

تهنئة

تهدي القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مونتريال أطيب تحياتها ألبناء الجالية المصرية 
في كندا، وتتشرف بأن تنقل للمواطنين المصريين المسلمين برقية التهنئة التالية من السيد رئيس 

الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك:

إليكم بأصدق وأخلص  أبعث  بالخارج يسعدني أن  المسلمين  أبناء مصر  " اإلخوة واألخوات 
الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

بالخير واليمن والبركات، وعلى مصرنا  السعيدة عليكم  المناسبة  يعيد هذه  تعالي أن  أدعو هللا 
الحبيبة بالمزيد من األمن واألمان.

عيد سعيد مبارك وتحيا مصر دائماً في أعياد وتقدم وازدهار.

                                                                                عبد الفتاح السيسي

رئيس جمهورية مصر العربية".

وتغتنم القنصلية هذه المناسبة لتعرب لكافة ابناء الجالية المصرية في كندا عن أطيب تحياتها.

مونتريال، 2018/6/14



الرئيس اللبناني: 
عودة الالجئني السوريني على مراحل باتت ممكنة

   قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم 
الخميس إن الالجئين في لبنان قد يبدأون 
العودة تدريجيا إلى مناطق في سوريا باتت 
آمنة وإنه ينبغي حدوث ذلك قبل التوصل 

لحل سياسي للصراع هناك.
بعبدا  في  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس 
 .2017 األول  تشرين  نوفمبر   21 يوم 
صورة لرويترز حصلت عليها من ممثل 

عن وكاالت األنباء.
في  تويتر  على  حسابه  في  عون  وقال 
تصريحات لسفراء من دول مجموعة الدعم 
الدولي للبنان ”لبنان يرى أن هذه العودة 
المناطق  الى  مراحل  ممكنة على  باتت 

التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا“.
وفي الوقت الذي تستعيد فيه القوات السورية 
يدعو  األراضي،  من  المزيد  وحلفاؤها 
الرئيس اللبناني وساسة آخرون إلى عودة 
الالجئين لمناطق انتهى فيها القتال قبل 
التوصل التفاق إلنهاء الحرب. لكن وجهة 
النظر الدولية هي أن الوضع ليس آمنا 

بما يكفي بعد للسماح بعودة الالجئين.

وقال عون ”االلتزامات 
تتغير مع  السياسية 
المتغيرات التي تحصل 
ميدانيا، األمر الذي 
يجعلنا غير قادرين 
الحل  انتظار  على 
لألزمة  السياسي 
تبدأ  حتى  السورية 
عودة النازحين الى 

بالدهم“.
وسجلت األمم المتحدة 
نحو مليون الجئ في 
يعادل  ما  أي  لبنان 
سكان  ربع  تقريبا 
لبنان. وتقول الحكومة 
اللبنانية، التي تقدر 
مليون  بنحو  العدد 
المليون  ونصف 

الجيء، إن وجودهم يستنزف الخدمات 
العامة ويحد من النمو االقتصادي.

وفي األسبوع الماضي صعد وزير الخارجية 

جبران باسيل خالفا مع مفوضية األمم 
المتحدة السامية لشؤون الالجئين واتهمها 
بالعمل على منع الالجئين من العودة لسوريا.

إنها  قائلة  االتهامات  المفوضية  ونفت 

تؤيد عودة الالجئين عندما يكون الوضع 
آمنا بما يسمح بعودتهم إلى سوريا وإنها 
تساعد من يختارون العودة على إعداد 

وثائقهم.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

 أحداث مهمة !
  -1 أخيراً أتفق الرئيسان دونالد ترامب وكيم جونج أون 
بعد أن تعبنا من كثرة تهديداتهم لبعضهما البعض وأتعجب 
لماذا إذن الصراخ والتهديد نهاراً ولياًل جهاراً وسراً وجعل 
ثالثة   عالمية  إندالع حرب  من  أنفاسه خوفاً  يحبس  العالم 
جونج  كيم  أساساها  على  يقوم  أتفاقية سالم  توقيع  وبعد 
أون بتفكيكك سالحه النووي تحت إشراف دولي وإلي هذه 
اللحظة أنا ال أستطيع أن أجذم من الذي يفرض قوته ورأيه 
هل هو الرئيس األمريكي دونالد ترامب أم الرئيس الكوري 
الشمالي كيم جونج أون وسألت نفسي إذا كان دونالد ترامب 
هو الذي فرض قوته ورأيه إذن لماذا تأخر ولماذا لم يفرض 
عقوبات إقتصادية قوية من بادئ األمر تبين لنا قوة أمريكا 
مثلما فعلت مع روسيا وإيران مثاًل وإذا كان كيم جونج أون 
الجعجعة  فلماذا هذه  إذن  قوته ورأيه  في فرض  الفائز  هو 
ثم  نووية  بصواريخ  أمريكا  وتهديده بضرب  الحنجورية 
وموافقته  ترامب  لقاء  في  موافقته  عن  وإعالنه  إنهياره 
يحلل  النووي  وأتحدى من  تفكيك سالحه  النهاية على  في 
أو حتى غير منطقي لتصرف  تفسير منطقي  لنا  يُعطي  أو 

الرئيسان ! 
أخيراً  الثاني  عبد هللا  الملك  األردني  العاهل  أستقبل   2-
الشيخ  الخارجية  ووزير  القطري  الوزراء  رئيس  نائب 
الدوحة  إعالن  مع  تزامناً  ثاني  آل  الرحمن  بن عبد  محمد 
عن حزمة اقتصادية بلغت قيمتها 500 مليون دوالر و10 
آالف فرصة عمل من قطر لألردن حيث تعاني األردن من 
أزمة اقتصادية حيث أعلن وزير المالية األردني عجزاً في 
موزانة 2018 بلغت قيمته بعد المنح والقروض الخارجية 
نحو 766 مليون دوالر ووفقاً لإلحصاءات الرسمية فيوجد 
بين شعب  العمل من  18.50 % عاطلون عن  األردن  في 
يعيشون على  منهم  مواطن و20%  10 ماليين  نحو  يبلغ 
حافة الفقر هذا بينما تحتل األردن المركز األول عربياً من 
حيث تكلفة المعيشة و28 عالمياً . والحكومة األردنية أعلنت 
قانون ضريبي  تفاصيل مشروع  الماضي  مايو  في شهر 
وإدخال  الدخل  قاعدة شرائح ضريبة  توسيع  جديد يضمن 
شرائح جديدة كانت معفاة فاندلعت االحتجاجات التي طالبت 
بإسقاط الحكومة وفعاًل سقطت الحكومة وتم تعيين حكومة 
البنك  لمكتب  مديراً  كان  الذي  الرزاز  برئاسة عمر  جديدة 
الرزاز في خروج  ينجح  أن  لبنان سابقاً ونأمل  الدولي في 
األردن من أزمتها في أسرع وقت فالمملكة األردنية مهمة 
للصف العربي ووجودها بجوار مصر يمثل حائط صد نأمل 
العربي وعاشت  يهد الصف  أن  أن يصمد ضد من يحاول 

األردن أبية وهللا معِك يا أردن .  

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 15 juin  2018
الجمعة 15 يونيو  2018

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

ألعالناتكم يف الرسالة

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

واشنطن: كيم فهم »املطلوب« خالل قمة سنغافورة
   أكد وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو خالل 
زيارة إلى سيول، الخميس، بعد يومين من القمة التاريخية 
بين الواليات المتحدة وكوريا الشمالية أن الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون “فهم” أن نزع السالح النووي 

لبالده يجب أن يتم “سريعا”.
وقال الوزير األميركي خالل مؤتمر صحفي مشترك مع 
نظيريه الياباني تارو كونو والكورية الجنوبية كانغ كيونغ 
وا “نعتقد أن كيم جونغ-أون فهم الطابع الملح” لعملية 
نزع السالح النووي لكوريا الشمالية، وبأنه “يتعيّن علينا 

إتمامها سريعا”.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ-أون وّقعا خالل قمتهما التاريخية في 
الشمالية  فيها كوريا  تعهدت  الثالثاء، وثيقة  سنغافورة، 
النووي، ولكن من دون تحديد أي جدول  نزع سالحها 

زمني لذلك.
وأكد بومبيو أيضا أن “الواليات المتحدة ما زالت ملتزمة 
التوصل إلى نزع السالح النووي لكوريا الشمالية بصورة 

كاملة، ويمكن التحقق منها وال يمكن العودة عنها”.
والعبارتان األخيرتان شرطان دأبت واشنطن على ربطهما 
بأي نزع للقدرات النووية لبيونغ يانغ، لكن الوثيقة التي 

وقعها ترامب وكيم خلت من أي ذكر لهما.
وشدد الوزير األميركي على أن رفع العقوبات عن بيونغ يانغ 

لن يتم إال بعد “نزع سالحها النووي بالكامل”.

من جهتها أكدت الوزيرة الكورية الجنوبية أن “التحالف بين 
اليوم أقوى من أي يوم  كوريا الجنوبية والواليات المتحدة 
مضى”، في رسالة تطمين تأتي عقب المفاجأة التي فّجرها 

المناورات  وقف  بإعالنه  سنغافورة  قمة  إثر  ترامب 
عند  نزوال  وسيول  واشنطن  بين  المشتركة  العسكرية 

طلب بيونغ يانغ.

    بقلم : 
وفاء مؤمن

نهايه الفقر يف 2020...
الكثير من عالمات االستفهام  العنوان غريبا ويحمل  يبدو    قد 
والتعجب لكنه صحيح نهاية الفقر في 2020 ليس في مصر الحبيبه 
لكنه في رواندا وهي بلد غير ساحلي تقع في غرب إفريقيا وعاصمتها 
الكثير من  كيجالي تتمتع بنسبه 58%من سكانها شباب خاضت 
التي راح ضحيتها أكثر من مليون نسمه..وكانت  الحروب االهلية 
تحت خط الفقر... واآلن رواندا سابع دوله في العالم من حيث النمو 
االقتصادي واالولي جذبا لرجال األعمال في تقرير السوق االفريقية 
لديها  السياحة  المركز 22 في ريادة األعمال...  المشتركه وتحتل 
للبالد... الزراعة والسياحة  الناتج اإلجمالي  حققت نمو 45%من 
يمثلون 70% من القوه االقتصادية لرواندا ...تضاعف الدخل الفردي 
للمواطن ثالث مرات بسبب االنتعاش االقتصادي. .صنفت األمم 
المتحدة كيجالي عاصمه رواندا أجمل مدينه افريقيه في عام 2015. 

وهنا نتسائل كيف حققت رواندا هذه الطفرة االقتصادية. .؟ 
وضعت خطه قويه للقضاء على الفساد ليس فيها أي استثناءات وليس 
فيها ناس فوق القانون... وضعت تخطيط جيد للبالد. .اهتمت بالتعليم 
والصحة ووضعت مايقرب من نصف ميزانيتها 44%.... اهتمت 
للدوري االنجليزي  الرعاة  كبيراً جدا فهي أحد  بالسياحة اهتماماً 
الممتاز لموسم 2018/2019 من خالل عبارة ))زورو رواندا...  
وهي الراعي الرسمي أيضا لتيشرتات نادي االرسنال... هذا بجانب 
قيام رواندا بانتشال مليون فقير سنويا من تحت خط الفقر. .وبحلول 
2020 سوف تحتفل رواندا بالقضاء نهائيا علي الفقر. .وتبقي رواندا 

من المجاعة الي الريادة. .فهل نحن فاعلون 
هل وضعنا خطه جبارة محكمه للقضاء على الفساد وإخراج رؤوس 
الكثير من اآلثار  لدينا  للمحاكمة ... هل خططنا للسياحة  الفساد 
الفرعونية والمزارات الدينية االسالمية والمسيحية ومع ذلك السياحة 

في بلدي محلك سر. 
الخبراء  الكثير والكثير من  لدينا  الحديثه  هل فكرنا في الزراعه 
والعلماء في الداخل والخارج هل استعنا بهم... لماذا نحن عاجزون... 
لماذا النهتم  للسياحة والصناعة والزراعة...  لماذا النضع خطط 
بالتعليم والتعليم الفني...  لماذا النهتم بالصحة.... التعليم والصحة هم 
الوحيد منه يذهب  العائد  .كفانا استثمار عقاري   . تقدم األمم.  أساس 
إلى المستثمرين ليس هذا فحسب بل نسبه العماله فيه ضعيفة ... هذا 
بجانب اتجاه رجال األعمال الي المضاربة في الذهب التي تعود عليهم 
بالماليين... انا لست ضد مكاسب رجال األعمال لكن شيلني واشيلك. 
..البد من توجيه المستثمرين الي المشروعات اإلنتاجية كثيفة العماله 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ... وتشجيع  البطالة  للقضاء على 
بيع أراضي  او  التصاعدية والحد من تخصيص  وتطبيق الضرائب 
للمشروعات  الفاخر... بل تسهيل تخصيصها  البناء  الدولة لشركات 
بالتعليم والصحة  الجيد واالهتمام  .التخطيط  العماله.  اإلنتاجية كثيفة 
الوحيد  السبيل  الفساد بجميع أشكاله وعناصره هو  والقضاء على 
للخروج من األزمة االقتصادية الطاحنه كفانا كالم. .كفانا تصريحات 
حان الوقت لكي تدق ساعة العمل والعمل الجاد. .البد من سماع صوت 
المكن في المصانع. .البد من فأس يضرب في األرض لزراعتها... 
البد من ارتفاع صوت ساعة الجامعه بين طالب العلم لنخرج علماء 
وأطباء ومهندسين نبني بلدنا اليوم وغداً... ال سبيل لنا إال العمل... هو 

الوسيلة الوحيدة للخروج من االزمة ... وصلت يا سادة. 

Grande ouverture 
22 juin 2018 à 19 h.
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الدفاع اجلوي السعودي 
يعرتض صاروخا باليستيا 

أطلقه احلوثيون

في  الشرعية  دعم  تحالف  قوات  باسم  المتحدث  أعلن 
اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، الخميس، رصد قوات 
الدفاع الجوي للتحالف إطالق صاروخ باليستي من قبل 
التابعة إليران من داخل اليمن نحو  الميليشيات الحوثية 

أراضي المملكة.
وقال المالكي إنه وفي تمام الساعة الثالثة وتسعة دقائق، 
للتحالف إطالق صاروخ  الجوي  الدفاع  قوات  رصدت 
بالستي من قبل الميليشيا الحوثية التابعة إليران من داخل 
أراضي  باتجاه  مدينة صعدة  اليمنية وتحديدا  األراضي 

المملكة.
وأوضح المتحدث أن الصاروخ كان متجها صوب مدينة 
الحوثيون  أطلقه  وقد  السعودية،  جنوبي  مشيط  خميس 
الستهداف المناطق المدنية، وتمكنت قوات الدفاع الجوي 
الملكي السعودي من اعتراضه وتدميره، دون أن ينجم 

عنه أية إصابات.
وأضاف العقيد أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيات 
تورط  استمرار  يثبت  التابعة إليران  اإلرهابية  الحوثية 
النظام اإليراني بدعم المليشيا الحوثية المسلحة بقدرات 
نوعية في تحٍد واضح وصريح للقرارين الدوليين 2216 
السعودية  العربية  المملكة  أمن  تهديد  بهدف  و2231، 

واألمن اإلقليمي والدولي".
وشدد على أن "إطالق الصواريخ البالستية باتجاه المدن 

والقرى يعد مخالفاً للقانون الدولي واإلنساني".



الكبار حني يقررون
      ال أعتقد أن اإلعالم الذي يزيف الحقائق وينشر اإلشاعات ويسعى 
التي  المقاطعة  أكبر من نكسة  بنكسة  إلى شق الصفوف، قد أصيب 
فرضت على مموليه، إال عندما أعلنت كل من دولة اإلمارات العربية 
المتحدة والمملكة العربية السعودية عن »استراتيجية العزم« في جدة. 
هذه االستراتيجية التي تهدف إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون 
المحور االقتصادي،  البلدين، يضم محاور رئيسية ثالثة؛ هي  بين 
والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي واألمني والعسكري.
لقد ظل هذا اإلعالم المأزوم يعمل على مدى عام كامل، منذ أن أعلنت 
الدول األربع المقاطعة موقفها الحازم من الجميع، على محاولة دق إسفين 
بين دولة اإلمارات والسعودية على وجه الخصوص، سعيا إلضعاف 
التحالف الذي شكلت الدولتان ركنيه األساسيين. وعمل هذا اإلعالم على 
محاولة إحداث شرخ بين البلدين الشقيقين، وإيهام من تبقى من قرائه 
ومستمعيه ومشاهديه أن هذا الشرخ موجود فعال وعميق بين البلدين، 
حتى أفاق هؤالء المخدوعون عشية يوم األربعاء السادس من يونيو 
على الخبر الذي تناقلته وسائل اإلعالم، فأدركوا أن هذا الشرخ ليس 
أكثر من وهم صنعته عقولهم المريضة وأمنياتهم البعيدة عن الواقع، 
وأن العالقة بين البلدين الشقيقين تقوم على موروث تاريخي عميق، ولها 
روابط متجذرة بين قادة وشعبي البلدين، وأن هذا الموروث التاريخي 

وهذه الروابط المتجذرة تدفعهما إلى المضي نحو آفاق أوسع. 
من يتأمل تفاصيل اإلعالن عن »استراتيجية العزم« يدرك أن البلدين 
ال يلتفتان إلى ثرثرة الصغار وشوشرتهم، وأن موضوع مقاطعة ممولي 
هذا اإلعالم الموتور ورعاته أصبح خلف ظهور دول المقاطعة وخارج 
دائرة اهتمامهم، وأن ثمة تكامال بين البلدين القائدين للتحالف يتشكل 
بصورة غير مسبوقة، وأن هذا التكامل يتجاوز شكل التعاون المتعارف 
عليه بين الدول، وأنه قد وصل إلى مرحلة متقدمة جدا، ال تقتصر على 
مجال واحد، وإنما تشمل مجاالت كثيرة هي عصب الحياة عند الشعوب، 
وهي مصدر القوة األول للدول التي تملك رؤية واضحة، وتعمل على 
االنتقال من الحاضر إلى المستقبل بقوة دفع كبيرة، قوامها التخطيط 
السليم لألجيال المقبلة، واالستفادة من منجزات الحاضر لالنطالق نحو 
المستقبل، ومنح الشباب فرصا أكثر لتحقيق طموحاتهم وبناء أوطانهم.
الذين يتابعون هذا اإلعالم الموتور يعرفون أنه قد أصيب خالل الفترة 
األخيرة بلوثة جعلته يخرج عن طوره، وإن كان هذا ليس بجديد عليه، 
إذ أن تاريخه في اللوثات معروف ومسجل. أليس هو من أفسح المجال 
لإلرهابيين، وفتح لهم قنواته كي يبثوا رسائلهم من خاللها؟ أليس هو من 
سّخر برامجه ونشرات أخباره للترويج لعملياتهم، وصنع منهم أبطاال، 
واخترع لهم قصصا وهمية عندما لم يجد قصصا حقيقية تصنع منهم 
أبطاال؟ أليس هو من زور الحقائق وقدم صورا مشوهة كي يخدم أهداف 
من يدعمه ويموله ويخطط له ويوجهه؟ هذا اإلعالم نشط خالل الفترة 
للعزف  أبواقه  المقاطعة، وجنّد  اكتمال عام على  األخيرة، مع قرب 
على وتر إيهام جمهوره أن ثمة شرخا بين قطبي التحالف؛ اإلمارات 
12 شهرا، بإعداد  القطبان يقومان منذ  والسعودية، في حين كان 
»استراتيجية العزم« التي عمل عليها 350 مسؤوال من البلدين، من 
139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية، وعبر محاور رئيسية ثالثة 

شكلت قاعدة االستراتيجية.
التي  لتنفيذ مشاريع االستراتيجية  البلدين  قيادة  60 شهرا وضعتها 
تهدف إلى بناء نموذج تكاملي استثنائي، يدعم مسيرة التعاون الخليجي 
المشترك، ويساهم في حماية المكتسبات والمصالح، وخلق فرص جديدة 
أمام الشعبين الشقيقين. 5 سنوات ال نعرف كيف سيتعامل معها اإلعالم 
التي يحاول  فقد صوابه، ولم يعد يرى سوى األوهام  الذي  الموتور 
تسويقها بين العاملين فيه، ولدى جمهوره الذي يتضاءل يوما بعد يوم. 
فقد حاول هذا اإلعالم على مدى عام كامل أن يروج لفكرة أن مقاطعة 
أسياده قد فشلت، وأن ما جنوه من المقاطعة خالل هذه العام أضعاف 
أضعاف ما خسروه. ونحن بدورنا نتساءل: إذا كان هذا صحيحا، فلماذا 
إذن هذا التباكي والنواح؟ ولماذا الجري من بلد إلى بلد، وقطع الكرة 
األرضية من جهاتها األربع إلنهاء هذه المقاطعة، وإعادة العالقات مع 
الدول المقاِطعة؟! كان أجدر بهذا اإلعالم، الذي يغالط نفسه، أن يروج 
لفكرة استمرار المقاطعة طالما أن نتائجها إيجابية ومثمرة، والمضي 
قدما في المشاريع الجبارة التي ستحول داعميه إلى بلد صناعي وزراعي 
واقتصادي ضخم، ينافس الدول العظمى، ويستغني عن جيرانه الذين 

قاطعوه وتركوا قضية مقاطعته خلف ظهورهم.
العزم« ليست ردا على أحد، وهي ليست تحالفا ضد  »استراتيجة 
المتحدة والمملكة  العربية  تقدمه دولة اإلمارات  لكنها نموذج  أحد، 
بتنمية نفسها، وتبني  التي تريد أن تنشغل  للدول  السعودية  العربية 
كيانا اقتصاديا وتنمويا وسياسيا ودفاعيا لها، بدال من االنشغال برعاية 
اإلرهاب واإلرهابيين، وتغذية الصراعات بين الدول والشعوب، وهدم 
األوطان، ونشر الفوضى في كل مكان. تماما مثلما دعمت الدولتان 
قبل 37 عاما نموذجا وحدويا خليجيا، هو مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، واقترح العاهل السعودي الراحل الملك عبدهللا بن عبدالعزيز 
آل سعود، عليه رحمة هللا، عام 2011 خالل انعقاد القمة الخليجية الثانية 
إلى اتحاد خليجي، والتنسيق فيما بين دوله سياسيا  والثالثين تحويله 
واقتصاديا وعسكريا، ولكن كان هناك من رفض الفكرة فاحتُِرم رأيه، 
وكان هناك من عمل على تقويض المجلس من الداخل فتمت مقاطعته.
الكبار حين يقررون تكون قراراتهم كبيرة مثلهم، أما الصغار فيبقون 

صغارا، مهما حاول اإلعالم المأزوم أن ينفخ في صورتهم. 

aliobaid4000@yahoo.com
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تغيري 12 حقيبة وزارية باحلكومة اجلديدة واستمرار 20 
وزيرا واحتفاظ مدبولي حبقيبة االسكان

  القاهرة/ فرج جريس: شهدت حكومة الدكتور 
أمام  الدستورية  اليمين  التي أدت  مصطفى مدبولي 
رئاسة  بمقر  اليوم  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس 
الجمهورية بمصر الجديدة تغيير 12 حقيبة وزارية 
، واستمرار 20 وزيرا في مواقعهم دون تغيير فيما 
االسكان  بحقيبة  مدبولي  الدكتور مصطفى  احتفظ 
والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى جانب منصبه 
رئيسا لمجلس الوزراء وضمت الحكومة وزيرتين 
جديدتين، ولم يتم دمج أو إلغاء أو استحداث وزارات 

ضمن تشكيلة الحكومة الجديدة .
ومن أبرز الحقائب التي تم تغييرها جاءت وزارات 
الدفاع والداخلية والمالية والصحة والشباب والرياضة 

والزراعة .
وضمت حكومة الدكتور مدبولي وزيرتين جديدتين 
لحقيبتي البيئة والصحة ليصل بذلك عدد الوزيرات 
في حكومة  الوزيرات  كان عدد  ثماني، حيث  إلى 
لحقائب  وزيرات  أسماعيل ست  المهندس شريف 
والسياحة  الدولي  والتعاون  واالستثمار  التخطيط 
والثقافة والتضامن االجتماعي والهجرة والمصريين 

بالخارج .
وقد تضمن التشكيل الجديد تعيين 12 وزيرا جديدا هم:

– الفريق محمد أحمد زكي وزيًرا للدفاع
– عمرو عادل بيومي للتجارة والصناعة
– محمود يسري شعراوى للتنمية المحلية

– المهندس عمرو سميح طلعت وزيرا لالتصاالت
– الدكتور محمد معيط وزيرا المالية

– الفريق يونس المصرى للطيران المدني
– الدكتور أشرف صبحي وزيًرا للشباب والرياضة

– ياسمين صالح الدين فؤاد وزيًرا للبيئة
– محمود توفيق وزيًرا للداخلية

– الدكتور عز الدين ابو ستيت للزراعة
– الدكتورة هالة زايد وزيًرا للصحة
– هشام أنور وزيًرا لقطاع األعمال

و استمر 20 وزيرا في مواقعهم وهم الدكتور محمد 
مختار جمعة وزيرا لألوقاف والدكتور محمد شاكر 
وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة وغادة والي وزيرة 
للتضامن االجتماعي وسامح شكري وزيرا للخارجية 

واللواء محمد العصار وزير دولة لالنتاج الحربي 
والتعاون  لالستثمار  والدكتورة سحر نصر وزيرة 
الدولي والمهندس طارق المال وزيرا للبترول والثروة 
المعدنية ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون 
الرحيم  والمستشار حسام عبد  بالخارج  المصريين 
العاطي وزيرا  عبد  والدكتور محمد  للعدل  وزيرا 
للموارد المائية والري والدكتور خالد العناني وزيرا 
لالثار ومحمد سعفان للقوى العاملة والدكتور علي 
المصيلحي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية والمستشار 
عمر مروان وزيرا لشئون مجلس النواب والدكتور 
طارق شوقي وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني 
والبحث  العالي  للتعليم  الغفار  عبد  خالد  والدكتور 
العلمي والدكتورة ايناس عبد الدايم للثقافة والدكتور 
هشام عرفات للنقل والدكتورة رانيا المشاط للسياحة 
والدكتورة هالة السعيد للتخطيط والمتابعة واالصالح 

االداري .
والى جانب التشكيلة الوزارية الجديدة ضمت حكومة 

الدكتور مصطفى مدبولي 15 نائبا للوزراء هم:
الكهرباء  لوزير  نائبا  اسامة عصران  المهندس 

والطاقة المتجددة
احمد اشرف كاجوك نائبا لوزير المالية للسياسات المالية
للثروة  الزراعة  لوزير  نائبا  مني محرز  الدكتورة 

الحيوانية والسمكية والداجنة

الدكتور حافظ عبد الحليم نائبا لوزير االسكان للتنمية 
العمرانية ورئيس الهيئة للتخطيط العمراني

الدكتور عمر أمين عدلي نائبا لوزير التعليم العالي 
لشئون الجامعات

المهندسة رندا المنشاوي نائبا لوزير االسكان للمتابعة 
والمرافق

المهندس خالد العطار نائبا وزير االتصاالت للتنمية 
االدارية والتحول الرقمي والميكنة

الدكتور ايهاب ابو عيش نائبا لوزير المالية للخزانة 
العامة

التربية  لوزير  نائبا  النني  مجاهد  محمد  الدكتور 
والتعليم للتعليم الفني

االسكان  لوزير  نائبا  المهندس خالد محمود عباس 
للمشروعات القومية

للحماية  التضامن  لوزير  نائبا  القباج  نيفين رياض 
االجتماعية

المهندسة غادة ابوزيد نائبا لوزير التخطيط لالصالح 
االداري

الدكتور أحمد جاد نائبا لوزير التخطيط لشئون التخطيط
الدكتور ياسر رفعت نائبا لوزير التعليم العالي لشئون 

البحث العلمي
والتعليم  التربية  لوزير  نائبا  عمر  محمد  الدكتور 

لشئون المعلمين

     »... ناتاشا كانت األولي من 
بناتي التي عضتها القوارض، ربما 
حدث هذا وهي نائمة، ولكنها كانت 
أصغر من ان تخبرنا ماحدث بدقة، 
كانت هي واريل اختها التوأم تتحدثان 
اإلنجليزية ولكنهما تستخدمان العامية 
المصرية في بعض األشياء، األلوان، 
الحيوانات، يقوالن »عيش«  أسماء 
على الخبز، »ميه« للمياه، واذا حملت 
واحدة منهما ودرت بها كانت تضحك 
وتقول »تاني«، وتتدخل اختها صائحة 
تاني.. تاني.. وكان عمرهما ال يزيد 

عن العامين.   
»الحظت عالمات العض وأنا اغير 
قبيحان  ثقبان  ثيابها، كان هناك  لها 
بالقرب من  لونهما احمر في بطنها 
صرتها، فوق حافة البامبرز، ولو أنها 
صرخت فلم نستطع أن نسمعها ال أنا 
وال أمها، كنا قد انتقلنا من نيويورك 
إلى القاهرة في أكتوبر عام 2011، 
العام األول من الربيع العربي، وأخذنا 
سكنا في الزمالك، الجزيرة الموجودة 
وسط النيل، التي كانت موطن الطبقة 
الوسطى، استأجرنا شقة في الدور األول 
في بناية قديمة، مثل بقية البنايات في 
الشارع، جميلة ولكن باهتة، السالمة 
لم تكن لها أولوية في القاهرة، ولكن 
أمور المدينة تدهورت خالل الثورة،  
انقطاع الكهرباء كان دائما، وكانت 
هناك أيام دون مياه جارية، ارتفعت 
الفئران،  التي جذبت  القمامة  اكوام 
ابنتي  نافذة  كانت هناك كومة تحت 
تماما، ورأيت اكثر من »بنت عرس« 
وهي تدخل في احدى فتحات البناية، 
وفي العيادة قالت لنا طبيبة األطفال، 
أثار بعض الحشرات ، قلت:  أنها 
أنها ال تبدو كذلك، قالت بال اهتمام: 
ربما كانت قرصة بعوضة، ولكني 
أخذت صورة من العضة وارسلتها 
إلى صديق متخصص في االمراض 
قام  الرد،  الجلدية في أمريكا وجاء 
الصديق بعدة اجتماعات مع بعض 
األطباء واتفق الجميع إنها عضة ثعبان 
أو أحد القوارض، وهكذا أخذنا تاكسي 
وذهبنا للوزارة حيث اشترينا لقاحا ضد 
السعار، وانتقلنا إلى طبيب أطفال آخر 
واشترينا عددا من الشرائط الالصقة 
لصيد الفئران، ووزعتها في أرجاء 
المنزل، وفي الليل كنت استيقظ على 
صياح الطفلتين: ابي.. فأر، ابي.. فأر، 
شيء ما كان يتحرك في مطبخهما 
الصغير الذي تلعبان به، وعندما فتحت 
باب الثالجة الصغير اطل علي رأس 
فأر صغير، كيف بحق الجحيم دخل 
إلى هنا؟ كل الفئران التي اصطدناها 
كانت صغيرة، ال يوجد بينها فأر كبير 
العضة، ولكنهم  ليحدث هذه  الحجم 
ظلت تأتي ..تاني.. تاني.. تاني.. عندما 
جاء الدور على اريل، كانت العضة 
في ظهرها وليس في بطنها، وكانت 
هناك أربع عالمات ومرة أخرى ذهبنا 

للوزارة لشراء لقاح التطعيم.
يئسنا من المصائد واللصقات، ذهبت 
أنا ولزلي ألحد األصدقاء الذي اعطانا 
التفريق  قطتين، ذكر وأنثى، وكان 
بينهما سهال، الذكر اضخم، ومالمحه 
أكثر شراسة، وعلى رأسه خطوط 
كالنمر تكون حرف أم، لذلك اطلقنا 
عليه اسم مرسي الذي كان قد تولى 
الوقت، وفور  حكم مصر في هذا 
وصول القط للمنزل قام بعض ليزلي 
في ذراعها بطرية كافيه ليترك أثره، 
وتاني.. وتاني.. ذهبنا للوزارة، وبعد 
عام في القاهرة كنت أنا الوحيد في 
العائلة الذي لم يأخذ لقاح السعار بعد.

بعد وصول مرسي لم يعد هناك فئران، 
أكل رأس فأرين  وترك اجسادها خلفه، 
وكفت البقية عن الظهور، كان يشبه 
الفرعونية المرسومة على  القطط 
الجدران، وحتى اسمه »موس« يعني 
الهيرو غليفية، ومثل فعلت  قط في 
الطفلتان ان تعطيا  الفئران تعلمت 
مرسي المساحة الخاصة بي، ابتعدتا 
للعب  لدية وقت  عنه، ولم هو يكن 
معهم او الصبر على شد ذيله، وقم 
بخربشتهما لدرجة انبثقت منهما الدماء، 
وفكرنا في اجراء عملية لنزع مخالبه، 
ولكن كان سيضعه في موقف سيء 
القوارض والقطط  أمام جيراننا من 

ابقاؤه  المتشردة، كان من الصعب 
المنزل، كان قويا لدرجة أن  داخل 
يفتح باب السلك، أو يختبئ في مكان 
قريب بحيث يتحين الفرصة عند فتح 
الباب الكبير ويقفز خارجا، وقد حذرني 
سيد الزبال أنه من الممكن أن يستولى 
عليه شخص ما، قال: انه قط جميل، 
بلدي، قال هذا بعد أن رأي الخطوط 
على جسده، يعتقد المصريون أنهم أول 
من قاموا بتربية القطط في التاريخ، 
للخارج منذ  وقد رفضوا تصديرها 
37 قرنا من الزمان، وكانوا يطلقون 
القطط ألنهم  الفينيقيين سارقو  على 
كانوا يحتاجونها لوضعها في سفنهم 
الفئران، ولكن شغف  لتطهيرها من 
المصريين باألطفال كان أكثر بكثير 
من القطط، وكان التوأم يلفتان األنظار 
كلما خرجتا إلى شوارع الزمالك، ولم 
أنا وزوجتي نجعلهما ترتديان  نكن 
مالبس متشابهة، ولكن عندما كبرا 
قليال كان هذا كان يغضبهما كثيرا، 
واضطررنا لشراء زوج من كل شيء، 
وعندما كانا يسيران هكذا  في شوارع 
الزمالك كان األمر اشبه باستعراض، 
ومرة سألني أحد األجانب إن كنت قد 
رأيت توأم الزمالك، أنهما اشهر شيء 
في هذا الحي، كان للزمالك الكثير من 
أنها موطن األغنياء  الخصوصية، 
القدامى، ورغم أنها في قلب المدينة 
النيل يعطيها إحساسا قويا  إال أن 
الثورة   أيام  أكثر  باالستقاللية، وفي 
كان يمكن نسيان أن ميدان التحرير 
ال يبعد أكثر من واحد ونصف ميل، 
كنت أرى اغلب سكان الزمالك يتابعون 
الثورة من خالل شاشة التلفزيون وكأنها 

تدور في أرض بعيدة.
كان سيد الزبال يقول لي دائما: »هذا 
القط االخوانجي يقوم بأعمال رهيبة 
الرئيس االخوانجي  يفعل  تماما كما 
البيطري  الطبيب  بالضبط«، وكان 
قبطي مثل عشرة في المائة من تعداد 
البالد، وقال غاضبا حين ذهبت ليزلي 
إليه حاملة القط: أنا اكره هذا االسم، 
وكان مرسي يقاوم الطبيب بشراسة 
وهو يحاول تقليم مخالبه، وسرعان 
مابدأ التوأم يتحدثان عن مرسي الجيد 
)القط( ومرسي السيء )الرئيس(، وكان 
هذا تأثير مربيتهما عطيات وهي أيضا 
قبطية، ولم يكن هذا غريبا، فقبل عام 
من توليه الحكم أعلن مرسي أنه من 
المستحيل أن يتولى قبطي أو امرأة 
حكم مصر، كانت البالد في حالة من 
الفوضى، وبعد نصف عام من حكمه 
جاءت لنا مالحظة من المدرسة تقول 
نظرا النتشار الغاز المسيل للدموع 
المدرسة ستغلق  في الزمالك فإن 
أبوابها اليوم، أصبحت القاهرة مدينة 
مضطربة، احتفظت في الشقة بكمية 
للرحيل  النقود، ووضعت خطة  من 
السريع، واخذت الكهرباء تنقطع أكثر 
من مرة في اليوم، واعلنت الحكومة 
أنها ستخفض االنارة في الشوارع، 
واصبح المطار مظلما، لم يكن هناك 
سواح على أي حال، ولم تعد موجات 
المتظاهرين تنقطع كل يوم. وأعطى 
الجيش للرئيس مهلة قدرها 48 ساعة 
للقيام بانتخابات مبكرة، ثم جاء اليوم 
الذي كان الجميع يعرفون أنه نهاية 
عهد مرسي، وجاءت عطيات وقد 
طبعت على يدها الوان العلم المصري، 
وصنعت لبناتي ثيابا بنفس األلوان، 
كانت تريد ان يحتفلن معها، ولكن 
أيام الشتاء غادر القط  ذات يوم من 
مرسي البيت ولم يعد، بعدها لمحت 
بعض الفئران وهي تجري عبر الشرفة 
وادركت أن مرسي قد خسر المعركة، 
الزبال وهو  وتذكرت كلمات سيد 
يحذرني أنه ذات يوم سيقوم أحد ما 
باختطافه، شعرت البنتان باإلحباط، 
كان مرسي قد تسامح معهما وابدى 
نوعا من التعاطف، سرت في شوارع 
الزمالك وأنا انادي: مرسي، مرسي، 
ونظروا إلي باستغراب، هذا األمريكي 
الشوارع  الذي يصيح في  المجنون 

مناديا على الرئيس المخلوع«.
هذه مقاطع متفرقة من مقال للكاتب 
بيتر هيسلر الذي كان يعمل مراسال 
القاهرة في  النيويوكر في  لمجلة 

وقت الثورة.

بقلم: محمد منسي قنديل

  اسرائيل 
يف قلب العرب

البابا تواضروس الثانى يهنئ الرئيس السيسي ومجوع الشعب 
بعيد الفطر املبارك

األسد يتعهد باستعادة »كل شرب« من سوريا بدعم من حلفائه

احلكومة األردنية اجلديدة تؤدي اليمني الدستورية أمام امللك عبد اهلل

 كرر الرئيس السوري بشار األسد تعهده باستعادة 
“كل شبر” من سوريا، بمساعدة القوة الجوية الروسية 

والفصائل المسلحة المدعومة من إيران.
إذا كان  بعد قرارا بشأن ما  يتخذ  لم  إنه  وقال األسد 
الوضع في جنوب سوريا سيحل من خالل المصالحة 

أو بالسبل العسكرية.
العالم اإلخبارية اإليرانية  وأضاف في مقابلة مع قناة 
ونشرتها الوكالة العربية السورية لألنباء )سانا( بالكامل 
“نعطي المجال للعملية السياسية إن لم تنجح فال خيار 

سوى التحرير بالقوة”.
وأكد أن الروس على تواصل مع األميركيين واإلسرائيليين 
الطرفين  متهماً  السوري،  الجنوب  مستقبل  لتحديد 
المنطقة  الى تسوية تجنب  التوصل  األخيرين بعرقلة 

الخيار العسكري.
وجنوب غرب سوريا الذي يقع على الحدود مع مرتفعات 
الجوالن التي تحتلها إسرائيل ومع األردن ضمن مناطق 
ال تزال خارج سيطرة الدولة التي استعادت مساحات 

من األراضي.
التصعيد”  اتفاق “خفض  الماضي تسبب  العام  ومنذ 
الذي توسطت فيه روسيا والواليات المتحدة واألردن 
في احتواء العنف هناك. وعبرت واشنطن عن قلقها 
بشأن تقارير عن هجوم عسكري وشيك، محذرة من 
انتهاك  “إجراءات صارمة ومتناسبة” ردا على أي 

لوقف إطالق النار.
وقال األسد ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الوضع 
في جنوب غرب سوريا سيتحدد من خالل المصالحة 
أو الوسائل العسكرية “التواصل مستمر ما بين الروس 

وبين األميركيين وبين اإلسرائيليين”.
وكان دعم اإليرانيين والروس حاسما في تحويل دفة 
الحرب لصالح األسد، لكن إسرائيل تضغط على روسيا 
بينهم حزب هللا  إيران وحلفاءها، ومن  للتأكد من أن 

اللبناني، ال يعززون وضعهم العسكري في سوريا.

إسرائيل ضربات  وتنفذ 
صاروخية على ما تقول إنها 
أهداف إيرانية في سوريا، 
ويعتقد بأنها تقف وراء عدد 
من الضربات األخرى على 
مواقع إيرانية وأخرى تابعة 

لحزب هللا.
وقال األسد في المقابلة إن إيران 
ليس لديها قواعد عسكرية 
في سوريا، خالفا لروسيا. 
لكنه قال إنه إذا كانت هناك 
“هناك حاجة لوجود قواعد 
عسكرية إيرانية فلن نتردد”. 
وأضاف أن القوات السورية 
تلقى دعما من مقاتلين من 

العراق وإيران ولبنان.
سابقاً عن  تحدث  وبعدما 

أكد  السوري،  الجيش  إيرانيين يساعدون  مستشارين 
األسد وجود “مجموعات من المتطوعين من اإليرانيين 

الذين أتوا للقتال في سوريا يقودهم ضباط إيرانيون”.
وعندما سئل عما إذا كانت جماعة حزب هللا اللبنانية 
الشيعية ستغادر سوريا قال األسد إنها ستظل إلى أن “يعتقد 
الحزب أو إيران أو غيرهم بأن اإلرهاب قضي عليه”.

وتابع “حزب هللا عنصر أساسي في هذه الحرب، فالمعركة 
لفترة  العسكرية ستستمر  القوى  طويلة والحاجة لهذه 
طويلة”. واجتذب الصراع السوري المتعدد األطراف 

عددا من القوى األجنبية.
وقال األسد إن سوريا وجهت الدعوة إليران وروسيا 
القوات األمريكية والفرنسية  تعتبر  لكنها  للمشاركة، 
والتركية واإلسرائيلية التي تعمل على األراضي السورية 

قوات احتالل.
وأضاف “نحن كدولة منذ البداية يتمثل بدعم أي عمل 

مقاوم سواء ضد اإلرهابيين أو ضد القوى المحتلة بغض 
النظر عن جنسيتها”.

وللجيش األميركي وجود في كثير من مناطق شرق 
سوريا وشمالها الشرقي، ويساند القوات الكردية والعربية 

التي تسيطر على المنطقة.
وأرسلت تركيا قوات إلى شمال غرب سوريا لمواجهة 
الجماعات الكردية وأقامت منطقة عازلة أعادت فيها 
المعارضة المناهضة لألسد تنظيم صفوفها. وبعد اندالع 
النزاع في سوريا في العام 2011، قدمت كل من روسيا 

وإيران دعماً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً لألسد.
وتمكن الجيش السوري بفضل الدعم الجوي الروسي 
منذ سبتمبر 2015، من التقدم على جبهات عدة في 
المعارضة والتنظيمات  الفصائل  البالد على حساب 
الجهادية. وبات يسيطر حالياً على ستين في المئة من 

مساحة البالد.

 أدت الحكومة األردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام 
الملك عبد هللا الثاني يوم الخميس بعدما تلقى رئيسها 
عمر الرزاز الخبير االقتصادي السابق في البنك الدولي 
تكليفا بمراجعة مشروع قانون ضريبي مثير للجدل بعد 
احتجاجات واسعة النطاق على إجراءات التقشف التي 

ينصح بها صندوق النقد الدولي.
وكان الملك كلف الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، 
لهاني  بتشكيل حكومة جديدة خلفا  الماضي  األسبوع 
الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أدى إلى تفجر بعض 
من أكبر االحتجاجات التي شهدها األردن منذ سنوات.
وشارك آالف األردنيين في احتجاجات في عمان وعدة 
مدن أخرى في وقت سابق هذا الشهر على سلسلة من 
زيادات الضرائب منذ بداية العام. ودعا المحتجون إلى 
إقالة الحكومة وإلغاء مشروع قانون للضرائب قالت نقابات 
عمالية وجماعات مجتمع مدني إنه سيزيد الفقر والبطالة.
واحتفظ وزير الخارجية أيمن الصفدي ووزير الداخلية 
سمير المبيضين بمنصبيهما في حكومة الرزاز المؤلفة 
من 28 وزيرا والتي يهيمن عليها خليط من الساسة 
المحافظين والتكنوقراط ممن شغلوا مناصب في حكومات 

سابقة ومن بينهم سبع نساء.

التي  وقال الرزاز ”التحديات 
تراكم عقد من  نواجهها هي 
بمعالجة  تعهد  لكنه  الزمن“ 
البطيء وتحسين  النمو  معدل 

الظروف المعيشية المتردية.
المعشر، وهو  وعين رجائي 
سياسي محافظ ومصرفي بارز 
وأحد أغنى رجال األعمال في 
األردن، نائبا لرئيس الوزراء.
وقالت مصادر رسمية إن من 
المتوقع أن تحافظ الحكومة الجديدة 
على التأييد التقليدي لسياسات 
المنطقة  المتحدة في  الواليات 
وأن تواصل اإلصالحات التي 

تجري بتوجيه من صندوق النقد الدولي.
واختار الرزاز مسؤوال مخضرما بوزارة المالية وهو 
عز الدين كناكرية لقيادة الوزارة والستكمال المفاوضات 
المتعلقة ببرنامج اإلصالح القاسي ومدتها ثالث سنوات 

مع صندوق النقد الدولي.
التطبيق السريع  يقول منتقدون وبعض السياسيين إن 

الضرائب  زيادات  لبرنامج اإلصالح مسؤول عن 
المتعاقبة هذا العام والتي أغضبت العديد من األردنيين 

وأشعلت موجة االحتجاجات.
واعترف الرزاز بعد تعيينه رئيسا للوزراء إن الحكومة 
التعليم،  فيها منصب وزير  التي كان يشغل  السابقة، 
تسرعت في الزيادات الضريبية وتعهد بإجراء حوار 

مجتمعي بشأن أي ضرائب مستقبلية.

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 
بالسيد يوسف فؤاد

438 989 1056

بقلم: علي عبيد الهاملي

   قدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا اإلسكندرية 
عبد  للرئيس  التهنئة  المرقسية  الكرازة  وبطريرك 
بمناسبة  المصرى،  الشعب  السيسي وجموع  الفتاح 
قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيد هللا 
هذه األيام على الجميع بالخير والبركات على بالدنا 

الحبيبة مصر.
عظته  خالل  الثاني،  تواضروس  البابا  قدم  كما 
السيدة  كنيسة  األربعاء، من  يوم  األسبوعية، مساء 
العذراء مريم واألنبا بيشوى باألنبا رويس بالعباسية، 
بحضور مجموعة من أساقفة المجمع المقدس واألباء 
الكهنة، التهنئة لشريف إسماعيل ومصطفى مدبولى 
رئيس مجلس الوزراء المكلف وكافة الوزراء وجميع 
قيادات الدولة والمسئولين، بهذه المناسبة الطيبة التي 

تأتي بعد شهر من الصوم.

اجليش السوري يقصف مقاتلي 
املعارضة يف جنوب غرب البالد

السوري لحقوق  المرصد  قال    
اإلنسان إن الجيش السوري وحلفاءه 
قصفوا مقاتلي المعارضة في منطقة 
درعا بجنوب غرب البالد يوم الجمعة 

فقتلوا ستة أشخاص على األقل.
وينظر إلى المنطقة على نطاق واسع 
على أنها بؤرة ساخنة محتملة لمزيد 

من التصعيد في الصراع.
الجيش قصف  بأن  المرصد  وأفاد 
قرب  والحارة  كفر شمس  بلدتي 
التي  الجوالن  مع هضبة  الحدود 

تحتلها إسرائيل.
وهذا أكبر عدد من القتلى يسقط منذ 
جرى االتفاق على منطقة لخفض 
التصعيد في جنوب غرب سوريا 
بين روسيا، حليفة  الماضي  العام 
دمشق، واألردن والواليات المتحدة.
وتعهد الرئيس السوري بشار األسد 
باستعادة كل شبر من سوريا ويستعد 
لهجوم على مقاتلي المعارضة الذين 
يسيطرون على مناطق في جنوب غرب 

البالد متاخمة إلسرائيل واألردن.
وتعتمد مكاسبه العسكرية في الحرب 
في جانب منها على دعم من إيران 
والفصائل الشيعية المتحالفة معها، 
والتي تشمل جماعة حزب هللا اللبنانية، 

والتي تسهم جميعا بقوات برية.
وتريد إسرائيل إخراج هذه القوات 

لكنها  السورية  األراضي  من كل 
بقلق على وجه الخصوص  تشعر 
من وجود هذه القوات قرب حدودها 
ونفذت عددا من الضربات الجوية 
مستهدفة إياها. وتعتبر إسرائيل إيران 
أكبر تهديد خارجي ألمنها بينما تنظر 
إلى حزب هللا على أنه أكبر خطر 

على حدودها.
المتحدة دمشق  الواليات  وحذرت 
إجراءات حازمة  أنها ستتخذ  من 
انتهاكات  أي  للرد على  ومالئمة 
في منطقة خفض التصعيد بجنوب 

غرب سوريا.
ونشوب أي معركة كبيرة في تلك 
المنطقة يهدد بتصعيد كبير في الحرب 
السورية المستمرة منذ سبع سنوات 
لتضع إسرائيل في مواجهة مباشرة 

مع إيران وحلفائها.
وقال األسد في مقابلة يوم األربعاء 
إن حكومته ال تزال تسعى للتوصل 
إلى حل سياسي في جنوب غرب 
العسكرية  للقوة  لكنها ستلجأ  البالد 

إذا فشل هذا الخيار.
وقال قيادي في التحالف العسكري 
الذي يدعم األسد هذا األسبوع أيضا إن 
االستعدادات لشن هجوم في المنطقة 
اكتملت وإن الحكومة نصبت دفاعات 
جديدة مضادة للطائرات قرب الجوالن.



باالحتفاالت  القديم  المصري  اهتم   
واألعياد وكان من أول شعوب العالم 
احتفااًل بها وكانت األعياد كثيرة جًدا 
السماء”  “أعياد  إلى  وكانت تصنف 
وهى التي تضم التقويم الفلكي والتقويم 
القمري “أعياد دنيوية أو حياتية” وتضم 
والموسمية  والمحلية  القومية  األعياد 
والسياسية والدينية والجنائزية وغيرها..
وكان من أكثر فصول السنة التي تقام 
فيها األعياد واالحتفاالت الدينية والشعبية 
هو )فصل الفيضان(، وكانت األعياد 
جميع  بين  تجمع  القديمة  مصر  في 
المناسبات بالمجتمع بشكل متطور جًدا 
واستخدم المصري القديم كلمة )حب( 
للتعبير عن العيد )حب نفر( وتعني عيد 
سعيد كما كانت تسجل داخل المعابد 
المصرية في صاالت االحتفاالت أو 
تكتب على أوراق البردي وتوضع في 
مكتبة المعبد مثل قوائم األعياد المسجلة 

في معبد رمسيس الثالث..
واتخذ االحتفال بالعيد خالل الدولة القديمة 
مظهًرا دينًيا فكانت مظاهر االحتفال 
كقرابين  وتقديمها  الذبائح  بذبح  تبدأ 
لإلله وتوزيعها على الفقراء.. والبعض 
منها يقدم إلى الكهنة لتوزيعها أيضا..

وكانوا يذهبون إلى الحدائق والمتنزهات 
والحقول ويستمتعون بجمال الطبيعة 
وخاصة في أيام النسئ )األيام الخمسة 

المنسية( في العام،.
وكان سعف النخيل من النباتات المميزة 
لألعياد وخاصة رأس السنة، حيث كان 
سعف النخيل األخضر يرمز إلى بداية 
العام لكونه يعبر عن الحياة المتجددة 
الشجرة..  قلب  من  يخرج  أنه  كما 

فكانوا يتبركون به ويصنعون ضفائر 
الزينة ويعلقونها على أبواب المنازل 
ويوزعون ثمارها الجافة كصدقة على 
أرواح موتاهم، وما زالت تلك العادات 
القديمة من مورثونا حتى يومنا هذا.. 
النخيل  سعف  من  يصنعون  وكانوا 
والمعلقات  التمائم  أنواًعا مختلفة من 
على  العيد  في  الناس  يحملها  التي 
صدورهم وحول أعناقهم، كرمز لتجديد 
الحياة ولحفظهم من العين الشريرة،، 
النخيل  يحملون سعف  الشباب  وكان 
ورقصاتهم  الجنائزية  رقصاتهم  في 

الشعبية الجماعية.
ومن أقدم العادات والتقاليد التي ظهرت 
عيد  وخاصة  باألعياد  االحتفال  مع 
والفطائر  الكعك  السنة صناعة  رأس 
وانتقلت بدورها من عيد رأس السنة 
التي  األعياد  لتكون سمة من سمات 
جعل لكل منها نوع خاص به وكانت 
الفطائر مع بداية ظهورها في األعياد 
تزين بالنقوش والتعاويذ الدينية.. وقد 
اتخذ عيد رأس السنة في الدولة الحديثة 
طابًعا دنيوًيا، وخرج من بين األعياد 
الدينية العديدة ليتحول إلى عيد شعبي له 
أفراحه بهجته الخاصة وكانت طريقة 
احتفال المصرين به تبدأ بعمل القرص 
أو العكك في األعياد ولو نظرنا إلى 
كلمة كحك هي كلمة مصرية قديمة.. 
ومنها جاءت كلمة “ كعك “ العربية 
Cake اإلنجليزية، وكان يتم أيًضا ذبح 
الذبائح وتقديمها كقربان لإلله ومن ثم 
توزيعها على الفقراء، وكانت النسوة في 
مصر القديمة يصنعن الكعك ويقومون 

بإهدائه إلى المعابد.

بقلم : على أبودشيش   كلودين كرمة
المصرية اآلثار  خبير 

الفراق رغم الوصال...

ونتعايش  نتعامل  ان  األيام  علينا  تفرض  عندما      
فى  ولكن  وأحبة  وأقارب  اهل  بالحقيقة   هم  اناس  مع  
الواقع يفصل بيننا وبينهم الكثير والكثير...وال اقصد هنا 
المسافات بالطبع الن االعزاء تبقى محبتهم فى القلب حتى 
لو لم  نعد نراهم ..فهم احياء فى قلوبنا ومعنا  فى حاضرنا 
والمواقف  الجميلة  اللحظات  نتذكر  ألننا من حين آلخر 
ترسم  التى  هى  األشياء  وهذه  السعيدة  والحياة  النبيلة 
تناجيهم مشاعرنا  ابتسامة عريضة عندما  على وجوهنا 
القاسى  الشعور  ذلك  اقصد  قلوبنا؛ ولكننى  اليهم  وتتوق 
بالغربة وعدم االستقرار واالرتباك وايضا صعوبة النطق 
المشاعر  دون حسابات  تعبر عن  التى  الكلمات  بأبسط 
مسبقة لردود األفعال التى يمكن ان تقلب المواضيع رأسا 
على عقب وبدال من نشعر باالرتياح لمشاركتنا ألفكارنا 
لم  انفسنا ألننا  نندم ونعاتب  بالعكس  وهمومنا ومخاوفنا  
نكتم مشاعرنا ولماذا كشفنا عن ما يجول فى اغوار النفس 
ايضا .. ألننا لم نجد الراحة التى كنا ننشدها انما المزيد 

من القلق والتوتر.
اين نسند رأسنا اذا والى اى قلب نستكين وأين نجد الراحة 
السر االمين  نتحاجج وأين نجد حافظ  لنفوسنا... مع من 

واألذان الصاغية دون تذمر او عتاب؟؟؟
وهل لهذه المأساة نهاية واى طريق نسلك والى اى منطق 

نلجأ و اى فكر يسعفنا؟
فمنا من يلجأ الى توخى الحذر الزائد لدرجة انه يشك فى 
كل فرد من المحيطين به  او من يسرد انصاف الحقائق 
الصمت  يلزم  له اخالص خليلة... ومنا من  يثبت  حتى 
تكمن عندما  الخطورة  ...ولكن  نفسه  الحوار مع  ويدير 
يعتزل االنسان عن مجتمعه تماما فال يشارك فى اى حدث 
ويكون غير فعال  ويتحول الى شخصية سلبيه مغلقة على 
يتفاعل مع االحداث فال شئ يفرحه وال خبر  ..ال  نفسها 

يزعجه..
وهذا حال اناس كثيرون... تعلوا ضحكاتهم وتلمع عيونهم 

من الفرحة.. ولكن مثل لمعان الزجاج ... وهناك فرق بين 
بريق االلماس ولمعان الزجاج .. وهناك فرق بين انعكاس 
انعاكسها على قطعة من  نقية وبين  بلورة  الصورة على 
السحاب  تتعدى صيحاتهم  المشروخ.. هناك من  الزجاج 
المتتابعة  الحركات  بهذه  وكأنهم  ويغنون  ويرقصون 
والهتاف يقذفون ما بداخلهم من احزان وخيبة االمل مثلها 
مثل المخدر الذى يسكن اآلآلم لبعض من الوقت وكأنهم 
من  تنشر  التى  المفتعلة  السعادة  من  لحظات  يسرقون 
الجميل  العطر  كانتشار رائحة  المرح  أجواء من  حولهم 
التى وان طالت ال تدوم كثيرا ولكنها تنشر رائحة الطيب 
البهجة  المحيطين وتصور لحظات من  بها كل  فيستمتع 

والنشوة ترضى بها النفس لتطييب الجراح.
البشر حولنا يمضون كل واحد  ان كل  ثم نالحظ  ومن 
المتحركة فوجوههم ال  بالرسوم  فى طريقه ولكنهم اشبه 
تعبر عما يجول بداخلهم ولكن تظهر تعبيرات  يفرضها 
فنجد ضحكة عريضة  حقيقى  استيعاب  دون  الموقف 
ثم  احزانه  احد فى  لمشاركة  فورا دمعة  يليها  ثم  للتحية 
يشرد بعد ذلك فى احواله وحال الدنيا كيف اصبحت تنقلنا 
فى بعض  ان  لدرجة  البرق  بسرعة  الى حال  من حال 
والمشاعر  الكامل  االستيعاب  العقل  يستطيع  االحيان ال 
ايضا تتوقف عن التقدير الحقيقى للمواقف المتباينة.. فال 
يتبقى لنا إال  ان نحاول التفاعل عن طريق التغير السريع 

فى مالمح الوجه و نظرة العيون ..
ولذلك نستمر فى البحث عن السعادة الحقيقية والفرحة من 
القلب والضحكة التى تمأل العيون والقلوب ولكننا نفتقدها 
المال  بكثرة  الخيال و ال  بنسج  تستقيم  االمور ال  ، الن 
األحباء  بوجود  تستقيم  ولكن  فقط  المرموقة  المراكز  و 
النظر عن مركزنا  لشأننا بصرف  يهتمون  بالفعل  الذين 
االجتماعى أو المادى ..نعم إننا نفتش عن السعادة الحقيقية 
الكامنة فى القلوب النقية والتى فيها كل األمان وهى ايضا 

الحماية ضد مكائد الزمان .

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 15 juin 2018 
الجمعة 15 يونيو 2018

األعياد فى مصر 
نفر( القدمية)حب 

عيد سعيد

اإلسالم واإلرهاب....زواج باإلكراه )١(

أم��ت��ي  خ��اي��ا  روى  ال�����ورود  ض���وع 

ه���ي أم���ت���ي وح��ب��ي��ب��ت��ي وق��ص��ائ��دي   

ه���ي ظ��ب��ي��ٌة ف���ي ه�����ودٍج ب��ي��ن ال��م��ه��ا  

حسنها  ت��ع��ش��ق  ال��ب��ي��داء  ف��ي  ف��ال��ري��م 

ه���ي أم���ت���ي ل��غ��ت��ي وس����ر ج��م��ال��ه��ا

ي��ت��ه��اف��ت ال���ص���ّي���اغ ح����ول ك��ن��وزه��ا    

ل��ك��أن��م��ا ال���ش���ع���راء ف���ي إن��ش��اده��ا

ف��ال��ع��ي��ن ف���ي رص���د ال��ج��م��ال م��ل��ي��ك��ٌة  

وال���ب���دع ف���ي رؤي����ا ال��خ��ي��ال ت��ط��لّ��ٌب   

م����ن م���ش���ت���ه���ى أع���س���ال���ه���ا ن��ش��ت��ار

ُ������ّزٌة وس���م���ار  ل���ي���ل���ى وب����ث����ُن وع�������

وع����ل����ى ال���م���ح���يَّ���ا ب����رق����ٌع وِخ����م����ار

وع����ل����ى ل���م���اه���ا غ�����ْن�����ِت األط����ي����ار

وم����ح����ار ل������ؤل������ٌؤ  ال����ب����اغ����ة  آي 

ف���ال���ع���ي���ن ت���ش���ه���ى وال����ع����ق����ول ت��ح��ار

وت�������ٌر غ�������واه ف����ي ال����ه����وى ق��ي��ث��ار

وال����ف����ك����ر ي���ل���م���ع وال����م����ن����ى ت���ذك���ار

ي���غ���ل���و وي���س���م���و وال����ف����ن����ون م����دار

األستاُر  فْلرتفِع 

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

تكملة العدد الماضي

البقية في العدد القادم

  قد يحتج البعض بأن مثل هذا الموضوع 
يجب أن يبدأ تأريخه عام ١٩٢٨ وهو العام 
الذي تأسست فيه جماعة اإلخوان المسلمين. 

الحقيقة لن أبدأ الحديث من 
إختالف  بسبب  الفترة  تلك 
األراء الشديد بتقييمها، ألنها 
مثيرة للجدل الشديد، من جهة 
وألنني لم أومن بمبادئها وال 
أثق بممارساتها السياسية، من 
جهة أخرى. برأيي الشخصي 
هي جماعة تحاول الوصول 
إلى السلطه عن طريق الدين. 
قطر وتركيا والواليات المتحدة 
تمثل  تعتبرها جماعة  مثاًل 
اإلسالم المعتدل، وبريطانيا 
الدولي. من  تحمي جناحها 
كبير  إعتراض  لي  جهتي، 

على تعبير اإلعتدال في أي دين 
فاليهودية يهودية والمسيحية 
مسيحية واإلسالم إسالم وفي 
كل دين من هذه األديان هناك 
متطرفون وليس دين متطرف، 

ومسيحية  متطرفة  يهودية  التوجد  أقصد 
متطرفة وإسالم متطرف، ولكن هناك يهود 

ومسيحيون ومسلمون متطرفون. 
دول أخرى مثل مصر والسعودية وسورية 
تعتبر جماعة اإلخوان المسلمين إرهابية ألنها 
قامت بإغتياالت سياسية وتفجيرات مختلفة 
وممنوعة  الدول  تلك  في  محظورة  وهي 
من ممارسة أي نشاط من أي نوع. بجميع 
الحكم في مصر عام  إلى  الحاالت وصلت 
٢٠١٣ وأثبتت فشلها ألن قادتها اعتقدوا أنهم 
سيستمرون في الحكم لمدة ٥٠٠ عام وبداًل 
من البدءء بمعالجة المشاكل اليومية للمواطن 
يبذلون كل جهد  العادي في مصر، راحوا 
الوطن  الدولة وكأن  ممكن ألخونة مفاصل 
أصبح ملكاً لهم وحدهم والعامة ليست أكثر 
من عبيد عليهم الطاعة فقط. لم يغيروا شيئاً 
من الواقع اإلجتماعي واإلقتصادي الذي كان 

يطمح إليه المصريون. 
ال تستهدف هذه الدراسة النيل من أحد. هي 
فقط محاولة وضع النقاط على بعض الحروف 
والكشف عن كيفية تحول األهداف من أهداف 
نبيلة إلى أهداف قذرة ومادور المستفيدين من 
هذا التغيير. قد ال تكون هذه الدراسة كاملة 
ولكنها ال تعدو عن كونها محاولة، ال أكثر. 
هدف الدراسة األول هو بيان أصول اإلرهاب 
وإلقاء الضوء على منبته في العقود الحديثة 
نسبياً ومن ثم انتشاره من موقعة األصلي إلى 
المواقع األخرى. ال أدري إذا كان كل القراء 
سيفاجؤون باألصل أم ال. ولكنني متأكد أن 

البعض سيفاجأ. 
لن أغوص في التاريخ كثيراً ولكنني سأبدأ 
من حيث جاءنا التطّرف الحديث. ثم أنتقل بعد 
هذه المقدمة إلى لُب الموضوع للحديث عن 
الظروف والعوامل التي أدت إلى إزدهاره 
وميكانيكية انتشاره وبعدها نحاول معاً إستجرار 
بعض اإلستنتاجات وسبر آفاق الحل إن أمكن، 

والبداية كانت من أفغانستان. 
١. أفغانستان:

أن  يعلم  أسلفنا عندما  البعض كما  يفاجأ  قد 
للتطرف  األولية  البدايات 
الديني الحديث نسبياً كانت من 
أفغانستان. ثم وجدت بعض 
الدول اإلقليمية والغربية أن 
أماكن معينه  استخدامه في 
يصب في تحقيق مصالحها. 
كان  عندما  الحكاية  بدأت 
آخر ملوك أفغانستان محمد 
زاهر شاه الذي امتد حكمه 
من عام ١٩٣٣ حتى عام 
يقوم  كان  عندما   ١٩٧٧
بزيارة رسمية خارج البالد 
وابن  وانقلب عليه صهره 
عمه محمد داوود خان وأعلن 
النظام  منهياً  الجمهورية، 

الملكي في البالد. 
قام حزب  في عام ١٩٧٨ 
الشعب الديموقراطي )الشيوعي( 
بانقالب أبعد فيه محمد داوود 
خان عن الحكم وتم تنصيب محمد طراقي 
رئيساً للبالد، بمساعدة رئيس وزراء باكستان 
ذو الفقار علي بوتو الذي مهد الطريق لهذا 

اإلنقالب، حسب رأي بعض الخبراء. 
قام حزب الشعب الديموقراطي بإصالحات 
شملت إعادة توزيع األراضي وتحديث اإلسالم 
التقليدي المتعلق بالقوانين المدنية والزواج، 
ما أدى إلى عدم اإلستقرار في البالد وازدياد 
التمرد الذي تحول إلى ثورة في تشرين األول/

أوكتوبر عام ١٩٧٨ الذي تحول بسرعة إلى 
قبل “المجاهدين”، شنوها  أهلية من  حرب 
على طول البالد وعرضها. زودت الحكومة 
الباكستانية هؤالء المتمردين بمراكز تدريب 
سرية، بينما أرسل اإلتحاد السوڤييتي آالف 

المستشارين العسكريين لدعم النظام. 
المقاتلين من  بدعم  المتحدة  الواليات  بدأت 
“المجاهدين والعرب األفغان” في منتصف عام 
١٩٧٩ عن طريق وكالة المخابرات الداخلية 
الباكستانية. بدأت في الوقت ذاته الصراعات 
الداخلية على السلطه بين الحلفاء من “منظمة 
خلق” المسيطرة “ومنظمة بارشام” األكثر 
اعتدااًل أدت إلى طرد أعضاء المنظمة األخيرة 
من الحكومة في تموز/يوليو - آب/أغسطس 
العسكريين  واعتقال ضباطها  عام ١٩٧٩ 
بحجة تدبير إنقالب. في إيلول/سيبتمبر ١٩٧٩ 
اغتيل الرئيس طراقي بانقالب عسكري ضمن 
الحزب الحاكم تم تدبيره من قبل حفيظ هللا 
أمين من “منظمة خلق” وأصبح رئيساً للبالد. 
لم يرض اإلتحاد السوڤييتي عن أداء حكومة 
أمين فقرر التدخل وغزا أفغانستان في ٢٧ 
وقتل  أوكتوبر عام ١٩٧٩  األول/  تشرين 

أمين في اليوم نفسه.
في العدد القادم، سنتطرق إلى تفاصيل اإلحتالل 

السوڤييتي وتداعياته. 
فطر سعيد، وكل عام والجميع بألف خير

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ع�����اش�����رت أغ�����ل�����ب ال����ن����س����اء ال���ج���م���ي���ات

وال ع�����ن�����ي  اب�����ت�����ع�����دي  م�����غ�����ري�����ات�����ي  ي�������ا 

وق��������ع��������ُت ف��������ي ف����������ٍخ ك����������ان ح����ف����ي����ره 

ي���ص���ط���اد أن  ي������ري������د  ح�����ي�����ن  ي�����ت�����ل�����ون 

وإك����ت����ش����ف����ُت م������ؤخ������راً ب����أن����ن����ي أص���ب���ح���ُت

ح��������زي��������ٌن أن����������ا إلن������������ِك ل������س������ِت م���ع���ي

ف���������أي���������ن أن�����������������ِت ي�����������ا ح����ب����ي����ب����ت����ي 

أوج�������اع�������ي ت�����ص�����رخ وآه�������ات�������ي ت���ن���اج���ي

ت������ذك������رت م������ا ك�����ن�����ِت ت���ف���ع���ل���ي���ن���ه ف���أن���ا

إل��������ي��������ِك ي��������ا س������ي������دت������ي ك��������ل ال����ح����ب

ف���������أن���������ا ل����������ن أخ����������ت����������ار غ�������ي�������رِك

ف������ك������ان������وا س����������اح����������راٍت أش����ق����ي����اء

ت��ك��ون��ي ك���ال���ب���رك���ان ال���ه���ائ���ج ف���ي ال��م��س��اء

ف��������ي أع�������ل�������ى درج���������������ات ال�������ذك�������اء

ك�����ال�����ح�����رب�����اِء ف������ي ق����ل����ب ال����ص����ح����راء

رج��������������ًا ض�����������اع م������ن������ه ال�������وف�������اء

أرج������������وِك ع���������ودي وك�����ف�����ان�����ي ش���ق���اء

أن��������ادي��������ك ف�����������ردي ع�����ل�����ي ال������ن������داء

ب���ك���اء ب��������دون  ال�����م�����وت  أراد  ق����ل����ب����اً 

ح����ق����اً أح�����ت�����ُل أع����ل����ى م�����رات�����ب ال���غ���ب���اء

إل���ي���ِك ي���ا س���ي���دت���ي ع���م���ري ب���ا اس��ت��ث��ن��اء

ح����ت����ى ول�������و أه������دون������ي ك�����ل ال���ن���س���اء 

شعر: جاك سمير جرجوس 

أختار غريِك لن 

  يعتبر شارع المعز من أعظم الشوارع التى تحتضن 
الفاطمى واأليوبي والمملوكى والعثمانى،  العهد  أثار 

ومن أعرق شوارع القاهرة الفاطمية، 
هو شارع المعز لدين هللا الفاطمى، أو”شارع المعز”كما 
يعرف اآلن، والذي أطلق عليه الرحالة والمؤرخون”الشارع 
األعظم”، وشارع القاهرة، حيث يعتبر شارع المعز من 
أهم مناطق القاهرة اإلسالمية الذى يندرج تحت مواقع 
1979”، وأحد  العالمى، “اليونيسكو من عام  التراث 

أقدم شوارع القاهرة التاريخية.
ويعد شارع المعز أكبر متحفا مفتوحا لآلثار اإلسالمية 
في العالم ويتراوح طوله ما بين كيلو متر، من شارع 
يقع في منطقة األزهر  الفتوح،الذي  باب  إلى  األزهر 
بحى وسط القاهرة، ويتميز شارع المعز أنه مزاراً أثريا 
وسياحياً ليس له مثيل في العالم، كما أنه يعد سوقا تجاريا 
يتردد عليه مئات اآلالف يوميا ،ويرجع تاريخه إلى عام 
969م،  وُسمي بهذا االسم نسبة إلى المعز لدين هللا الخليفة 
الفاطمي الذي أرسل قائده “جوهر الصقلي” إلى مصر 
عام 358هـ – 969م، لتصبح مصر منذ ذلك التاريخ 

وحتى عام 567هـ – 1171م تحت الحكم الفاطمي.
 ويبدأ الشارع من باب الفتوح منتهياً إلى باب زويلة، 
وباإلضافة إلى أنه يضم طرزاً لجميع األشكال المعمارية 

اإلسالمية والحربية والدينية واالجتماعية.
الى جانب أنه مركز إبداعى فنى مفتوح لما يشهده من 
فاعليات فنية وثقافية، فهو الشارع التراثي الذي يحمل 

عبق القاهره الفاطمية..
كما يعتبر شارع المعز عصب مدينة القاهرة منذ نشأتها، 
أقدم  فهو  التاريخية،  للقاهرة  الرئيسي  المحور  ويمثل 
شارع في مصر يرجع عمره أكثر من الف عام، ويضم 
بين جنباته 33 أثراً متنوعاً،  وتتركز به أغلب الخدمات 
الحرفية والتجارية، وأهم المعالم األثرية والتاريخية، 
ويضم كوكبة من أجمل اآلثار اإلسالمية في العالم يصل 
عددها إلى 29أثرا،وتلك األثار تنفرد برونق خاص من 
حيث جمال ودقة وتنوع وضخامة العمارة والزخرفة، 
تلك التى تزخر بالروحانيات والجمال الذي يشهد ببراعة 
وروعة الفنان والمعمارى المسلم والتى تتميز بمساجدها 
وجوامعها الشامخة، بل تضم أيضا مدارس ومدافن وأسبلة 
وكتاتيب وقصوراً، ومن بين تلك اآلثار ما يرجع  إلى 
العصر الفاطمي ومنها ما يرجع إلى العصر األيوبي 

والعصر المملوكي.
ويضم شارع المعز آثاًرا إسالمية تعود إلى 6 عصور 
مختلفة بداية منذ العصر الفاطمي ثم العصر األيوبي، 
مروًرا بالعصر المملوكي ثم العصر العثماني وصواًل 

إلى عصر محمد علي باشا. 
“المعز”  في شارع  العظيمه  التاريخيه  اآلثار  ومن 
باب الفتوح هو أحد أبواب سور القاهرة،والذي بني 
عام1087 م على يد جوهر الصقلي، ثم جدده األمير 
مدخل  في  الحالي  في موضعه  فجعله  الجمالي  بدر 
الحاكم  بجوار جامع  الفاطمي  لدين هللا  المعز  شارع 
بأمر هللا، وزاوية أبو الخير الكليباني”وتقع هذه الزاوية 
في الشارع المسمى بأبي الخير الكليباتي والمتفرع من 
شارع المعز لدين هللا بالجمالية في القاهرة،والتى بنيت 
في عهد الخليفة الفاطمي الظاهر العزاز دين هللا. والتى 
أنشئت سنة 927 ويوجد بالقرب منها ضريحه،والدرب 
أهم  كتخدا،أحد  عبدالرحمن  وكتاب  األصفر،وسبيل 
معالم شارع المعز )القاهرة( والتى بنيت على طراز 
والمملوكية،وبأسلوب  العثمانية  العمارة  بين  يمزح 
يجذب انتباه المارين في الشارع والذي صممه مهندسا 
مصريا يدعى عبدالرحمن كتخدا، وانتشرت األسبلة 

والكتاتيب بالقاهرة في تلك الحقبة،
ومنها سبيل “محمد علي” بالنحاسين، والذي تم تحويله 
إلى متحفا رائعا يحكي قصة النسيج على مر العصور، 
بدءاً من العصر الفرعوني، وحتى العصر الحديث”، 
العالم ، ألنه  المتحف يعتبر فريداً من نوعه في  هذا 
يبرز تطور صناعة النسيج وفنونه التي اختلفت من 
عصر إلى عصر آخر، وكان النسيج المصري دوماً 

يحظى بإقبال كبير في كل مكان في العالم..

ترميمها، وذلك  تم  التى  السلطان قالوون  ومجموعة 
من خالل سيمفونية عمل رائعة قام بها فريق المرممين 
والمهندسين المعماريين، حيث استطاعوا بمهارة فائقة 
أن يعيدوا لألثر جماله الذي كاد أن يختفي تحت غبار 
السنين.وقصر األمير بشتاك، الذي يعتبر نموذج فريد 
للعمارة المدنية في العصر المملوكي والذي أنشأه األمير 
سيف الدين بشتاك الناصري أحد أمراء الناصر محمد 
بن قالوون الذي قتل بمكيدة من األمير قوصون أثناء 
الدين كجك ، ومدرسة  السلطان األشرف عالء  حكم 
السلطان الكامل، وحمام انيال، الذي يرجع إنشاءه لعام 
861هـ/1456م، والذي شيد ليؤدى وظيفة إجتماعية، 
الطراز  بنيت على  التى  السلطان برقوق،  ومجموعة 
أوائل عصر  إلى  يرجع  والذي  األصيل  االسالمى 
المماليك الجراكسة، وتضم المجموعة مسجد ومدرسة  
وخانقاه وقبة ضريحية بناها السلطان الظاهر برقوق 
وذلك عام768هـ 788-هـ )1386-1384م (وكان أول 
منشأة معمارية تبنى في دولة المماليك الجراكسة،ومسجد 
الناصر محمد،  ومدرسة الظاهر بيبرس، وأسست هذه 
المملوكي عام )662-660هـ  العصر  المدرسة خالل 
- 1263-1262م( ، في شارع المعز مالصقة لمدفن 
الصالح نجم الدين أيوب، وتعتبر هذه المدرسة من أكبر 
المدارس في العصر المملوكي، ومدرسة وقبة الصالح 
نجم الدين أيوب أو المدرسة الصالحية التى تعتبر من 
 641 بنيت عام  والتى  األثرية،  القاهرة  مباني  أشهر 
المدرسة  هذه  1244-1243م.أنشأ  الموافق  هجرية 
الصالح نجم الدين أيوب سابع من ولى ملك مصر من 
سالطين الدولة األيوبية، وأقامها على جزء من المساحة 
التي كان يشغلها القصر الفاطمي الكبير وأتم بناؤها عام 
م،وسبيل وكتاب   44/ 1243 الموافق  641 هجرية 
خسرو باشا،الذي يقع أمام مجموعة السلطان قالوون، 
القاهرة.  بمدينة  الباقية  العثمانية  األسبلة  أقدم  ويعتبر 
ورغم إنشاء هذا السبيل في العصر العثماني إال إنه يُعد 
امتداداً للنموذج المحلي المصري في تخطيط األسبلة، 
وهو مستقل وغير ملحق بأبنية أخرى، وسبيل وكتاب 
البيضاء أو سبيل وكتاب نفيسة خاتون يقع في  نفيسة 
حي الغورية بجوار باب زويلة، ويرجع تاريخ اإلنشاء 
إلى )1211 هـ، 1796م(، ويُنسب اسم الوكالة والسبيل 
إلى صاحبتهما نفيسة البيضاء، وكانت جارية شركسية 
البيضاء نسبة إلى لون بشرتها،  اشتهرت باسم نفيسة 
وجمالها الذي أخضع علي بك الكبير فتزوجها، وبعد 
وفاته تزوجها مراد بك، وعاشت معه قرابة العشرون 
عاًما، إلى جانب منطقة بيت القاضي. ويحوي شارع 
المعز كثيراً من المساجد الشهيرة في القاهرة الفاطمية 
مثل مسجد الحاكم بأمر هللا،الذي بنى عام 380 هـ في 
عهد العزيز باهلل الفاطمي الذي بدأ في عام 379هـ في 
قبل  توفى  الفتوح ولكنه  باب  آخر خارج  بناء مسجد 
اتمامه فأتمه ابنه الحاكم بأمر هللا 403هـ لذا نسب إليه 
وصار يعرف بجامع الحاكم بأمر هللا.ومسجد سليمان أغا 
السلحدار، مسجد وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار 
التي  المساجد  أحد  ، وهو  1839م   / )1255هجرية 
عند  يقع   ، في مصر  في عصر محمد علي  انشئت 
بداية حارة برجوان بشارع أمير الجيوش )المعز لدين 
هللا(. ومن ناحية اخرى في امتداد شارع النحاسين من 
ميدان باب الشعرية، ومسجد السلطان الكامل، ومسجد 
السلطان برقوق، ومسجد وسبيل علي المطهر، ومسجد 

األشراف برسباي...
العصور  التى تحتضن  الدول  أهم  وتعتبر مصر من 
المختلفة،بداية من العصر الفرعوني والعصر اإلسالمى 

إلى العصر الحديث.
ومصر هيا أول كلمة في كتاب التاريخ، وأول موقع في 
كتاب الجغرافيا،ومصر ليس كما قال المؤرخ اليوناني 
النيل  هبة  النيل”بل مصر  هبة  “ مصر  هيرودوت 
والمصريين، فالمصريين هم من صنعوا هذه الحضارة 

العظيمة التى علمت كل المتعلمين. 
فكل شئ يخشي الزمن، ولكن الزمن يخشي األهرامات 

فهذه هي مصر...

معامل مضيئة من تراث مصر

بقلم/ أسماء أبو بكر

أسعار  يرفع  األمريكي  املركزي  البنك 
أقوى تضخم  وسط  الفائدة 

)البنك  االتحادي  االحتياطي  مجلس  رفع   
المركزي األمريكي( يوم األربعاء سعر الفائدة 
الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 
1.75 إلى 2.00 بالمئة وتوقع زيادتين أخريين 

للفائدة في 2018 .
البنك المركزي األمريكي في واشنطن - صورة 

من أرشيف رويترز.
وبزيادته سعر فائدة اإلقراض لليلة واحدة فإن 
باإلبقاء  تعهده  عن  تخلى  االحتياطي  مجلس 
”لبعض الوقت“ على أسعار الفائدة عند مستويات 
منخفضة بما يكفي لتحفيز القتصاد، وأشار إلى 
أنه سيسمح بتضخم فوق المستويات المستهدفة 

على األقل حتى 2020 .
بوتيرة أسرع  أيضا  وتكهن مجلس االحتياطي 
قليال لزيادات الفائدة في األشهر المقبلة متوقعا 
زيادتين أخريين بحلول نهاية العام مقارنة زيادة 

واحدة في توقعاته السابقة.
السياسة  المفتوحة صانعة  السوق  لجنة  وقالت 
باإلجماع  بيان  في  االحتياطي  لمجلس  النقدية 
العمل  يومين ”سوق  استمر  اجتماع  في ختام 
يزيد  االقتصادي  قوة...النشاط  تزداد  ما زالت 

بمعدل قوي“.
ورفع مجلس االحتياطي أسعار الفائدة سبع مرات 
منذ أواخر 2015 مع مواصلة االقتصاد التوسع 

ونمو قوي للوظائف.
السياسة  توقعات جديدة من صانعي  وأشارت 
النقدية يوم األربعاء إلى أن التضخم سيرتفع عن 
المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2 
بالمئة ليسجل 2.1 بالمئة هذا العام وليبقى فوق 

ذلك المستوى حتى العام 2020 .
زيادات  النقدية ثالث  السياسة  وتوقع صانعو 
تغير عن وتيرة  بال  القادم  العام  للفائدة  أخرى 

الزيادات في توقعاتهم السابقة.

وقال مجلس االحتياطي في بيانه ”انفاق األسر 
في  الشركات  استثمار  واصل  بينما  تسارع 

األصول الثابتة النمو بقوة“.
ويتوقع مجلس االحتياطي اآلن أن ينمو الناتج 
المحلي اإلجمالي األمريكي بنسبة 2.8 بالمئة هذا 
العام، وهو معدل أعلى قليال من توقعاته السابقة، 
وأن ينخفض إلى 2.4 بالمئة العام القادم بال تغيير 
عن توقعات صانعي السياسة في مارس آذار.

ويتوقع صانعو السياسة اآلن أن تهبط البطالة 
إلى 3.6 بالمئة في 2018 مقارنة مع المستوى 
الذي توقعوه في مارس آذار والبالغ 3.8 بالمئة.

وجاء قرار زيادة الفائدة يوم األربعاء متماشيا مع 
توقعات المستثمرين وأظهر ثقة صانعي السياسة 
النقدية في آفاق النمو االقتصادي واستمرار معدل 

منخفض للبطالة وإستتباب التضخم.
وقال مجلس االحتياطي إن سياسته لمزيد من 
الزيادات التدريجية في الفائدة ستكون ”متناسبة 
مع التوسع المستدام للنشاط االقتصادي وأوضاع 
العمل وتضخم قريب من مستوى  قوية لسوق 
2 بالمئة الذي تستهدفه لجنة السوق المفتوحة“.
التوترات  وتحاشى بيان السياسة مناقشة حول 
بشأن السياسات التجارية إلدارة ترامب بما في 
ذلك قرار قبل أسبوعين بفرض رسوم جمركية 
على واردات الصلب واأللومنيوم من االتحاد 

األوروبي وكندا والمكسيك.
وعًبر صانعو السياسة بمجلس االحتياطي فرادى 
عن القلق بشأن المخاطر االقتصادية إلجراءات 
تجارية انتقامية واسعة لكنهم قالوا إنهم لن يغيروا 
سياساتهم أو توقعاتهم حتى تتحقق تلك المخاطر.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة األمريكية بعد 
نشر بيان مجلس االحتياطي بينما تراجعت األسهم 
في بورصة وول ستريت قليال. وقلص الدوالر 

خسائره أمام سلة من العمالت.



الفصل الثاني: 

ملخص ما سبق
قابلت السيد برنابي في المنتجع اإليطالي الصغير 
الذي اعتدت أن أمضي به عطالتي الصيفية. علمت 
منه أنه أمريكي و أنه أمضى ثالثة أشهر في نفس 
الفندق الذي أقيم به. جرنا الحديث إلى سيدة أمريكية 
تحمل نفس االسم و أصبحت أخيرا نجمة المجتمع 
اللندني الراقي. السيدة برنابي _ و التي أنكر صديقي 
الجديد أنه يعرفهاـ  تقيم حفالت عشاء للطبقة الراقية 
اللندنية و تحكي لهم فيها عن مغامراتها هي و زوجها 
في الغرب األمريكي. حكاياتها تتسم باإلثارة و تحوز 

أقصى إعجاب مستمعيها.
اليوم التالي بعد اإلفطار في شرفة الفندق َذكـَـرت 

برنابي بوعده لي أن يريني كتبه.
قال:ـ تعالى معي اآلن.

ذهبت معه لحجرته حيث كان جـوزيبو خادم الفندق 
هناك يرتب الفراش، أول شيء جذب انتباهي في 
الحجرة كان صورة في إطار فخم للسيدة برنابي 
الشهيرة، صديقي الحظ الصورة أيضا، عندها شحب 

وجهه غضبا و صاح بجوزيبو:
ـ أيها الغبي، لماذا أخذت هذه الصورة من دوالبي؟ 
في  إني وضعتها  تدرك  لم  الشيطان  بحق  لماذا 

الدوالب بنفسي؟ 
ـ ال أدري سنيور، لقد وضعتها على منضدتك، لقد 

ظننت أنك تحب أن ترى صورة سنيوريتك.
كانت دهشتي صادمة، صرخت فيه:

ـ هل السيدة برنابي التي حدثتك عنها هي زوجتك؟
ـ نعم هي زوجتي.

ـ يا إالهي هل أنت مايك قاتل االثنين بطلقة واحدة؟
ـ هل يبدو هذا من منظري؟

أخذت أضحك و رددت: مضطر أن أقول ال.
يديه  ابتسامة ساخرة و فرد  ابتسم  ليديه،  نظرت 

أمامي ثم استطرد:
بلكمة من  أبدا أني صرعت ثورا  لم يحدث  ـ ال، 

هذين اليدين.

للحظة نظرنا لبعض في صمت، أضاف هو متألما:
ـ هي لن تغفر لي أبدا، لقد طلبت مني أن أتخذ اسم 
آخر، و عندما رفضت غضبت مني، قالت أنه ليس 
من الحيطة أن أحتفظ باسمي الحقيقي، أجبتها: يكفي 
المعزولة لمدة ثالثة  القرية  أنني مختبيئ في هذه 
أشهر، لكن فلتصيبني اللعنة إذا غيرت إسمي أيضا. 
تردد لحظة ثم أكمل: أضع نفسي تحت رحمتك، 
الثقة في مروءتك أال  ليس بيدي عمل شيء غير 

تعلن السر الي اكتشفته بالصدفة الغريبة.
ما  أفهم حقا  لكن ال  القبر،  ـ سأكون صامتا مثل 

معنى كل هذا.
ـ أنا مهنتي طبيب، و الثالثين سنة الماضية عشت 
أنا و زوجتي في بنسيلفانيا، ال أدري إذا كنت أبدو 
لك كفتوة لكني أأكد لك أن زوجتي إمرأة غاية في 
الرقي ال خالف حول ذلك، هي ثرية جدا ألنها 
ورثت من إبن عم لها، لقد َقَرأَت كثيرا أدب إنجليزي 
و كانت رغبتها الملحة أن تقوم باستضافة موسم 
الراقية  لندن  فيه طبقة  تدعو  لندن  اجتماعي في 
و تؤدي لهم كل األشياء الجميلة الكريمة الفخمة 
التي قـَـَرأَت عنها في الكتب. ألنها ستمول هذه 
الرغبة من نقودها فلم أعارض رغم أن الفكرة 
أنها  ناحية أخرى كنت سعيد  لي، من  تروق  لم 
أمريكا  أبحرنا من  لقد  لها.  ملحة  ستحقق رغبة 
في إبريل الماضي، على نفس السفينة كان هناك 

دوق و دوقة “هرفورد”.
قلت: أعلم ذلك فقد كانا هما من َدَشنا السيدة بارنابي 
لها  لقد روجا  بها،  مفتونان  كانا  لقد  ألول مرة، 

بنجاح كما لو كانا جيشا من مندوبي الدعاية. 
إضطريت  أبحرنا،  عندما  مريضا  كنت  قال: 
تعتني  كي  تركتني  بحجرتي، زوجتي  للمكوث 
بنفسها،مقعدها لإلسترخاء على سطح السفينة صادف 
أن كان بجوار مقعد الدوقة، تحدثا معا و اكتشفت 
متساهلين بخصوص  ليس  االنجليز  أن  زوجتي 
أصل أصدقاءهم مثل األمريكان، فإذا كان أحدهم 
من أصل نبيل سيجعله ذلك غير متسامح مع من 
أصولهم من طبقة عاملة. زوجتي عندها رغبة ملحة 

في الفكاهة، حكت لهما عن أحد مغامرات الغرب 
األمريكي، و لتجعل القصة أكثر إثارة حكتها كما 
لو كانت قد حدثت لها، كان نجاح القصة مبهر، 
تبخل  لم  الدوقة طلبت حكاية أخرى، و زوجتي 
و حكت حكاية أكثر إثارة، بعد أربعة و عشرين 
ساعة كان الدوق و الدوقة مثل خاتم في إصبعها. 
اعتادت زوجتي خالل ذلك أن تحضر لحجرتي 
و تخبرني بتطورات عالقتها معهما، بصراحة و 
بشيء من البراءة وجدت الموضوع ُمَسلي حيث 
فاستعرت من  به،  لم يكن عندي ما أشغل وقتي 
الغرب  مفارقات  السفينة كتب تحكي عن  مكتبة 
األمريكي، أحداث مثيرة زودتها بها و شكلتها هي 
بحيث تبدو أحداث شخصية، كنت أتخيل بسرور 
صدمة أصدقاء زوجتي عندما أظهر أنا في نهاية 
الرحلة و نخبرهم بحقيقة قصصها. لكن كانت هذه 
فكرتي أنا أما زوجتي فقد قالت لي قبل وصولنا 
للشاطيء اإلنجليزي بيوم أن الدوقة و الدوق سينظمان 
حفالت لها في لندن، فالدوقة كانت مجنونة بفكرة 
تقديمها للمجتمع اللندني الراقي. كانت هذه فرصة 
نادرة قلما تتاح لزوجتي، و كان ظهوري سيفسد 
كل ترتيباتها فقد اعترفت لي أنها حكت لهما عني 
في صورة مختلفة تماما عن الواقع، لم أكن أعلم 
وقتها أنها حولتني إلى مايك قاتل االثنين برصاصة 
واحدة، و استنتجت أنها لم تذكر عن عمد لصديقيها 

أنني كنت أصال على السفينة.
كي تنجح خطتها طلبت مني عدم مصاحبتها إلى 
لكنها  إسبوعين،  لمدة  باريس  إلى  فذهبت  لندن 
جاءتني هناك و أخبرتني عن نجاحاتها في لندن 
التي فاقت أفضل أحالمها. لقد كانت حكاياتها أفضل 
التي  الغرب األمريكي  عشر مرات من قصص 
قرأناها، طلبت مني االستمرار في عدم الظهور، 
لكنها خافت أن يراني شخص يعرفني في باريس 
فاستقرينا على أن أحضر لهذه القرية، و ها أنا ذا 

فيها منذ ثالثة أشهر مختبئا مثل مجرم.
ـ معنى هذا أنك لم تقتل المقامرين بإطالق الرصاص 
على أحدهما بيمناك و اآلخر بيسراك في نفس الوقت.

ـ يا سيدي أنا لم أطلق رصاصة واحدة طول حياتي.
ـ ماذا عن حصار عصابة المكسيكيين لك في الكوخ 
عندما صمدت أمامهم بينما زوجتك تعمر لك البنادق 
التي استخدمتها لصدهم حتى وصلت القوات الفيدرالية 

بعد ثالثة أيام؟ 
ابتسم قائال “هذه جديدة علي لم أسمعها من قبل، إنها 

سخيفة بعض الشيء”.
رددت: سخيفة؟ إنها في جودة أي فيلم كاوبوي عن 

الغرب األمريكي المتوحش.
ـ أرى أن زوجتي جاءتها هذه الفكرة من هذا النوع 

من األفالم.
ـ لكن موضوع حوض الغسيل الذي استخدمته كما 
حكت لغسل مالبس عمال المنجم و اختبأت داخله لتتقي 
طلقات الرصاص في احد المواجهات مع اللصوص، 
قد ال تعرف كيف حازت زوجتك على إعجابنا بهذه 
القصة. لقد بلغت درجة عالية من الحرفية القصصية 
و حازت إعجاب رائع من خالل اإلبحار في بحر 

المجتمع اللندني الراقي داخل حوض الغسيل هذا.
ثم بدأت في الضحك و أضفت:

ـ لقد جعلتنا كلنا نبدو في منتهى الحماقة بتصديقنا 
لحكاياتها.

ـ لقد جعلتني أنا أبدو كأحمق، أال توافقني؟
أجبت: إنها إمرأة رائعة، عندك حق أن تفخر بها، لقد 
وصفتها انا من قبل بأنها ال تقدر بثمن، لقد أْدَرَكت 
الرغبة في الرومانسية التي تمأل قلوب اإلنجليز و 
أعطتنا بالضبط ما نبحث عنه. أنا لن أخون سرها 

بأي ثمن.
ـ كل هذا جميل بالنسبة لك يا سيدي، لندن قد تكون 
كسبت سيدة مجتمع رائعة، لكني بدأت أشعر بأني 

قد خسرت زوجة صالحة.
االثنين بطلقة  قاتل  لمايك  الوحيد  المكان  رددت: 
واحدة هو الغرب األمريكي الواسع يا عزيزي سيد 
بارنابي. هناك حل واحد متاح لك اآلن هو أن تستمر 

في إختفاءك.
قال: أنا شاكر جدا على فضلك و نصيحتك.
أعتقد أنه قالها و في صوته الكثير من األلم.

أدب وثقافة Vendredi 15 juin 2018 
الجمعة  15يونيو  2018

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

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

األفالم  تعكس روايات  ما    غالبا 
السينمائية قصصا وحوادث وحروب 
تتكرر  أن  الماضي ويمكن  في  جرت 
إال  يمر موسم  المستقبل؛  وال  في 
لروايات  سينمائية  أفالم  وَتعرض 
السابق تصور  في  بما عرض  شبيهة 
لم يمض عليها زمن طويل  حوادث 
وهذا تثبيتا  لمقولة : التاريخ يعيد نفسه 

الوز الوحشي
فيلم  سينمائي  الوحشي قصة  الوز 
السبعينات  تم إخراجه في  أميركي 
من القرن الماضي؛  تروي القصه أن 
تستثمر في  العالمية  الشركات  إحدى 
الثمينة  وكانت تسعى   المعادن  مناجم 
لتوقيع  عقود  استثمار في بلد أفريقي 
؛  تعًثر توقيع العقود ووصلت مراحل 
المفاوضات إلى طريق شبه مسدود . 
قررت الشركة التي تدعمها حكومات 
البلد  ذلك  حكومة  قلب  مستفيدة 
المرتزقة  بإرسال جيش من  األفريقي 
والجسور  االقتصادية  البنية  لتخريب 
والمصانع وإشعال حرب أهلية !  تم 
أدوات  بأسلحتهم وكافة  المرتزقة  نقل 
وإذا    ! والقتل  والتفجير  التخريب 
االتفاق  تأخذ مجراها وتم  بالوساطة 

على االستثمار.
المرتزقة مستمر  العمل وجيش  ما 
بتنفيذ الخطط المرسومة؛ وطبعا كان 
ذلك الجيش المأجور منتشر في الكثير 
وتدميرا  خرابا  يعيث  المواقع  من 
تنظيمهم وسحبهم من  إعادة  ويصعب 

ذلك البلد !  كان القرار وقف تزويدهم 
ُيقاتلون  وتركهم  القتال  بمعدات 

ويُقَتلون.
بمخطط  المرتزقة  جيش  قائد  علم 
إهمال  المستثمرة  وقرارها  الشركة 
البلد !  فريقه لسحقه  من قوات  ذلك 
األفريقي  البلد  الهروب من  استطاع 
إلى  تسلل  إلى وطنه حيث  والعودة 
عام  مدير  واغتال  الشركة  مكاتب 
المعادن  مناجم  استثمار  شركة 

الثمينة!!!
نعم !  التاريخ يعيد نفسه !  في الثالث 
الماضية  عشنا عدة حروب  عقود 
بمئات  استثمارات   بسبب  أعلنت 
المليارات الدوالرات وأرسلت جيوش 
بحجج   مرتزقة  وجيوش  نظامية 
للحفاظ على  إنساني  مختلفة ظاهرها 
السالم العالمي من  حكام  نعتوا بكافة 
وهدفها  والجريمة  الفساد  أوصاف 
؛   واالستثمار  السيطرة  األساسي 
أستمر  الحروب  أهداف  تحقيق  بعد 
الجيوش  مناطق   في  االحتالل 

النظامية وأهملت جيوش المرتزقة 
في مناطق أخرى لتفنى حيث هي مع 
يستطيع  لمنع عودة من  االستعدادات 

العودة خوفا من االنتقام.
لهوليود   نفسه وتحية   يعيد  التاريخ 
أفالما  لعرضها  األميركية   والسينما 
شاهدناها  وُدهشنا من القصة المثيرة 
الفيلم  لنشاهد قصة  نفسيا  وحًضرتنا  

تتكرر في الواقع .

فيلم الوز الوحشي 
واملرتزقة 

- التاريخ يعيد نفسه   -

- 

يوسف زمكحل   همسـات
- كن قوياً يحتار عدوك فيك 

- صمودك يحطمهم 

- كن غير عادياً وأعمل المستحيل 

األشخاص  تحب  ال  حين   -
أستبدلهم وحين يؤذيك األشخاص 

أبعد عنهم 

- كل الذين وعدوني خذلوني 

- من يريدك لن يهملك 

- أبعد عن الحنين وغني له 

أرى  عندما  كثيراً  أضحك   -

الشيطان يعظ 

- الضيقة هي هدية من هللا 

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

دور  مثلتي   : كلماتي  من   -
 .. رقته  حتى  مثلتي   .. المالك 
بالحب عرفتي تضحكي .. بالحب 
عرفتي تخدعي .. يا حبيبتي بكره 
حتندمي .. وقلبي حترجع قوته .. 
أنتهت يا حبيبتي الحكاية .. وقلبي 
نسيتك  خالص  قال   .. كلمته  قال 
.. مش حتوقفي تاني في سكته . 

  منذ سنوات وأنا أبحث، عبًثا، عن 
دون  الشخِص أو األشخاِص الذيَن يُحّدِ
مقاييَس َجماِل النساِء في عصِرنا هذا؛ 
فهل منكم من َيدلُّني على واحٍد منهم؟ 
أُريُد أن أسألَُه عن اأُلسِس والقواعِد 
التي ينطلقون منها لتحديِد مواصفاِت 

ومقاييِس ذلك الجمال.
بأنِك  لِك  قال  فمن  سيدِتي  أنِت  أما 
كانت  ما  إذا  جمااًل  أكثَر  ستُكونيَن 
بأنك  لِك  قال  من  ُمنتِفَخَتين؟  شفتاِك 
إذا لم َيعْد انتفاُخ شفَتيِك، كما لو أنَّ 
مجموعة من النحل قد لسعْتُهما، يسمُح 
لِك بالنُطِق بسهولٍة تُكونيَن قد المسِت 

عتباِت الجماِل الُمطلِق؟
من قال لِك بأنِك إذا ارتفَعْت وجنتاِك، 
حتى تغوَر عيناِك، وكأنُهما تنُظَراِن 
عبَر نفَقيِن، ستُكونيَن قد قطعِت مسافًة 
ال بأَس بها على الطريِق الُمؤدي إلى 

الجماِل الُكلِّي؟
من قال لِك بأن األنَف المرفوَع حتى 
انفراِج الَخشَميِن هو من أهّمِ مقاييِس 

الجماِل؟
اُح  بربِك، سيدتي، أصدقيني: أهَو جرَّ
التجميِل، الذي يتقاضى آالَف الدوالراِت 
عن إجراِء الواِحدِة من تلك العملياِت، 
أْم هي الِغيَرُة تدفُعِك إلى ذلك؟ إذ كيَف 
تكوُن شفَتا جارِتِك قد نُفخَتا وأنِت ما 
ِر” ولم  زلِت “متخلفًة عن ركِب التحضُّ
تزْل شفَتاِك كما خلقُهما هللا تعالى؟ أو 
كيَف تُكوُن تلك السيدُة التي غالًبا ما 

تلتِقيَنها، عند الُمزيِِّن أو في النوادي 
ذلَك  لها  رفَع  قد  الحفالِت،  في  أو 
وجنتاِك  تزْل  ولم  وجنَتيها  الجراُح 

في مكانيِهما؟
ثم من قاَل لِك بأنَّ وضَع ِبضعَة أقراٍط 
في األُذِن الواحدِة، ولْن أقوَل في أماِكن 
أخرى... هو غاية في التزيُِّن؟ ألم يكْن 
بائُع الُحلّي، الحقيقيِة أو الُمزيفِة، قد 
نشّر في مجالِت “الُموضِة” صورًة 
ُمتزينٍة  المشهورِة”،  “الفنانِة  لتلَك 
تتشبَِّهي  اختراعاِته، كي  من  بشيٍء 
ِبها عَماًل بمبدأ: “إنَّ التَّشبَُه بالِكراِم 
البنوِك  َفالُح”، فتتغذى حساباتُه في 
أنِت  ستدفعيَنها،  التي  األمواِل  من 

وقِريَناتُك، ثمًنا لتلَك األقراط؟
، سيدتي، في تنفيِذ  أال يكفي اندفاُعُكنَّ
مي األزياِء،  أوامَر “السالِطين”، ُمصّمِ
القابِِعيَن في باريس وميالنو ونيويورك؟ 
أم هْل تعتقِديَن حًقا بأنَّ كلَّ ما يبَتَدُعُه 
؟  َجَشُع التجاِر يُناِسُب كلَّ واحدٍة ِمنكنَّ
أم أنكنَّ ال ترغبُنَّ في نقِض َمقولِة: 
بما  فتاِجْر  الثَّراَء  تريُد  كنَت  “إذا 

يخصُّ النِّساء”؟
ِك بِه من  ال سيدتي، ِثِقي بأن ما خصَّ
في  هو  تقويٍم”  أحسِن  “في  خلَقِك 
نظِرنا، نحن الرجاَل، أفَضُل وأنسُب 
مخلوٍق،  أيُّ  َيْصَطِنُعُه  قد  مما  لِك 
فالخالُق أعلُم من المخلوِق وهو خيُر 
ُعمٍر  لُكّلِ  بأنَّ  وتأّكدي  الصانعين. 

طعَمُه ومقاييَس جمالِه.

من حيدد مقاييس 
اجلمال؟

أسامه كامل أبو شقرا

أيها  الماضي،  أيها  أنت  من  البعيد،  القريب  أيها  أنت،  من 
الحاضر المجيد .

أنت، أتعلم من أنت، نعم أنت .
أنت صرح ، أنت علم ، أنت شاطيء األمان ، أنت وطني الغالي .

حبيبي وطني ، حبيبتي سوريا .
أتغنى بإسمك وطني ، أترنم بإسمك يا وطني .

وطني الغالي ، لك مني كل حبي وهيامي ، وأشواقي وسالمي
صيفك ، نار حارقة ، كان .

شتاؤك ، برد قارس ، كان .
ربيعك ، أزهار يانعة ، كانت .

خريفك ، أوراقه الصفراء تشتكي وهي تتهادى فوق ترابك الدامي .
أما سماؤك ، فكأنها تنتظر الرحمة وهي تبكي ، بدموع سخية، 

وتطلب من سبحانه تعالى وتقول :
نعم وتقول ، إرحموا ، إرحموا من في األرض ، يرحمكم من 

في السماء .

إرمحوا من يف األرض

 بقلم: جــاك قرانـطـة

  قيل لي عنها كالم كثير؛ قيل إن بها شيء 
كأنها  السماء؛  نور من  به  من هللا؛ وجهها 
بالصيام؛  بالقيام ونهارها  ليلها  تقضي  ملك؛ 
للرحمان؛ وعالقتها  وكالمها حمد وشكر 
قلبها  أدم عطف وحنان؛  بإخوتها من ذرية 
تملؤهما  بالرحمة والسالم؛ وعينيها  ملئ 

دموع الحب لخالق األكوان.
وكلما  دافئ؛  بصوت  رجل  عنها  تكلم 
تكلم عنها أشرق محياه وتوردت خدوده؛ 
أن  قال عنها  إبتسامة على شفتيه؛  ورقصت 
بها بركة من اإلله؛ كلما نامت اتتها رؤيا من 
الناس؛ هي  بمنامها مصائر  السماء؛ ترى 
لكن على  قيام؛  ليلها  فأغلب  كثيرا؛  تنام  ال 
وللنوم على  الراحة؛  لحكم  االمتثال  الجسد  
البشر سلطان وإن قال عنها الرجل أنها ملك 
أكثر منها بشر إال أن قانونا يحكم البشر من 
المهد الى اللحد يطبق عليها أيضا ال نها فقط 
إنسان؛ فإن قضت معظم الليل بالقيام؛ تسلل 
الخلق  الخالق على  قانون  منفذا  النوم  إليها 
 .... المؤقت  الموت  بمشوار  وأسدل جفونها 

النوم.
برؤيا  السماء  يأتيها ملك من  نائمة؛  وهي 
بما سيحدث  الرجل  الحق؛ وتستيقظ وتخبر 
به؛  لهم عالقة  بمستقبل حياته ومستقبل من 
بحياته  والرجل يصدقها؛ ويأخذ قراراته 
ما رأت  بناء على  به  لهم عالقة  وحياة من 

سدف بالمنام.
الرجل بحب وحنان؛ وللحظة  كلمني عنها 
تخيلت أنها حبيبته؛ ثم تذكرت أنني أنا حبيبته 

لكنها هي أيضا حبيبته فهي أخته.
قتل أبوهما وهما طفلين؛ فلم تعرف من جنس 
أخ  لها  إال ذكر هو  أبا وأخا وحبيبا  الذكور 
لم  تعلقا غريبا؛  به  فتعلقت  الطبيعة؛  بحكم 
كانا طفلين؛  بحياتها؛  لحظة  تفترق عنه وال 
كبرا؛ وظلت معه بتفاصيل كل يوم من أيامه. 
امرأة  تكون معه  أن  لكن حان وقت يجب 

غيرها بتفاصيل أيامه.
له  تغسل  تطبخ ألخيها؛  كانت سدف  إن  و   
تبتسم بوجه؛ تمسح دموعه ألنه  مالبسه؛ 
يبكي؛  لماذا  يعلم  كثيرا و هو وحده  يبكي 
تواسيه و تحبه؛ لكن هللا حرم عليها أن تلبي 
له شهوة الرجل بالمرأة؛ و إن كان لها حبيبا 
فهو أخوها و هللا قال بكتابه العزيز } حرمت 
عليكم أخواتكم{ و هو يعلم ذلك و هي أيضا 
النهار  و  بالقيام  الليل  تقضي  فهي  ذلك  تعلم 
بالصيام؛ و امتثلت لقول هللا السالم ووضعت 
و  الحجاب و عمرها ستة و ثالثون عاما؛ 
المحجبة  أن  الحجاب علمت  حين وضعت 
الليل  أخبروها أن صالة  تصلي  فصلت؛ و 
فقامت  الغيب  حجاب  القائم  عن  تكشف 
تنام يكشف عنها حجاب  فعال حين  الليل و 
الخلق ترى ماضيهم  الغيب و ترى مصائر 
قالته هي  ما  و حاضرهم و مستقبلهم. هذا 

للرجل وصدقه الرجل.
يحبها الرجل كثيرا؛ يعيشان معا بييت واحد؛ 
تلبيه سدف؛  الرجل  إشتهاه  هو وهي؛ ما 
أين  تسأله  تنظيف مالبس؛  أكل؛ شرب؛ 
يتأخر  لتطمئن عليه حين  به  تتصل  يذهب؛ 
بالعمل؛ تدعو له بالخير؛ تمسح دموعه؛ كل 
إال  تلبيه  أن  بإمكانها  الرجل كان  يحتاجه  ما 
فأتاني  تلبيتها؛  الجسد؛ عجزت عن  شهوة 

الرجل؛ طلبني للزواج؛ ووافقت. 
قبلي أتى الرجل ثالث نساء؛ طلبهن للزواج؛ 
الثالث؛ كان بهن شيء  وواقفن؛ والنساء 
فقالت  بالمنام  ذلك  الشيطان رأت سدف  من 
منهن عاهرة؛  فكانت  إبليس؛  نسل  إنهن من 
بخطوات  تحس  ثريا  وساحرة؛  وغادرة 
الشيطان حين يقترب من أخيها؛ قالت له أن 
الجحيم؛  بريق من  بعيونهن  الثالث  النساء 
الرجل؛ غادر  فغادرهن  لعنة هللا؛  وعليهن 
وأتى  الثانية  الثانية وغادر  وأتى  األولى 

الثالثة وغادر الثالثة وأتاني.
يدعو  كان  النساء؛  امرأة من  يأتي كل  وهو 
قلبه حين  تكون ألخته شبيهة؛ خفق  أن  هللا 
راني؛ تحرك به حنين الرجل للمرأة؛ طغى 
شوق الذكر لألنثى على كل أحاسيسه؛ ونسي 
اال هنيهات من  امرأة  يحتاج  أنه ال  للحظة 
امرأة  وله  قصير؛  الشهوة  فوقت  أيامه؛ 
رافقته منذ الطفولة ليس بأيامه مكان المرأة 

أخرى بوجودها.
يغادرني  وحين  يفرح؛  يراني  حين  كان 
به وأراده  ما حلم  أنني كل  لي  قال  يحزن؛ 
من النساء؛ أحسست أنه صادق؛ أخبرني أن 
بهن  كان  قبلي  أتاهن  اللواتي  الثالث  النساء 
شيء من الشيطان؛ وأن بي أنا شيء من هللا.

أخذني ألقابل رفيقة أيامه؛ أخته؛ وأنا أدخل 
قوية  البخور؛ رائحة  بيتها؛ شممت رائحة 
جدا خنقتني؛ كانت بيدي علبة شكوالتة؛ فأنا 
أول مرة أراها وتعودت أن أخذ معي وردا 
البخور  بأول زيارة؛ رائحة  أو شكوالتة 
الشكوالتة ال مكان  أن علبة  جعلتني أحس 

لها بهذا البيت.
جلست بالصالون؛ لسبب ما كان قلبي يخفق 
الملك؛  لرؤية ذلك  لهفة  بشدة؛ كانت بي 
بانتباه  نظرت  تقترب؛  خطوات  سمعت 
بلباس؛  امرأة؛ جسمها مغطى  للباب؛ دخلت 
قصيرة القامة؛ على لباسها من جهة الصدر 
وتناثرت  الطعام  تعد  كانت  كأنها  بقع دسم؛ 
لباسها؛ نظرت  المرق على  قطرات من 
لوجهها وأنا أتوقع نورا متأللئا؛ رأيت عيناي 
انتابتني  بهما بريق غريب؛  تحدقان بي؛ 
الحيرة من ذلك البريق؛ قال عنها أخوها أن 

بها شيء من هللا.
قلبي؛ وقفت؛ سلمت عليها؛  ازداد خفقان   
ازداد  بالحر؛  بالحضن؛ أحسست  أخذتني 
خفقان قلبي؛ رائحة البخور مختلطة برائحة 
األكل تفوح من مالبسها؛ اختنقت بالرائحة؛ 
ابتعدت قليال؛ وقفت أمامها مباشرة كانت بي 

رغبة أن أنظر لعينيها عن قرب.
حدقت بعينيها؛ لم أر نورا؛ ولم أر شيئا من 
هللا؛ حدقت أكثر؛ إزداد خفقان قلبي؛ حدقت 
أكثر وأكثر؛ أحسست بالخوف والفزع؛ ذلك 
اإلنسان من مجهول؛  ينتاب  الذي  الخوف 
يكون جالسا وحده؛ ويحس بحركة؛  حينما 
بالمكان؛ ال يرى  يقلب عينيه  يسمع صوتا؛ 
بالمكان إال نفسه؛ لكن صوتا يزلزل أعماقه 

يخبره أن بالمكان مخلوقا غير مرئيا له.
 تذكرت حكايات الجن الذي يجلس بالحمام؛ 
وحين يدخل أحد الحمام ينزعج الجن ويمكن 
العاشق؛  الجن  تذكرت حكايات  يؤذيه؛  أن 
حكايات كثيرة نسمعها عن الجن وال نعرف 
قوم  خيال  نسج  فقط  أم  حقيقة  هي  هل 

أن  يمكننا  الشيطان؛ ال  تركوا هللا وعبدوا 
بالحمام؛  يجلس مثال  فعال  الجن  نعرف هل 
فنحن ال نرى الجن لكنني أراها؛ هي أمامي؛ 
أكثر  بداخلي؟ حدقت  وما هذا اإلحساس 
وأكثر بعينيها؛ قال عنها أخوها أن بها شيء 

من هللا.
 هللا يمنح إحساسا بالطمأنينة والسالم؛ لكنني 
أكثر  بعينيها  والخوف؛ حدقت  بالفزع  أحس 
أخرى  تذكرت مرة  إليها  أنظر  وأنا  وأكثر؛ 
حكايات الجن؛ رأيت تلك الحكايات بوجهها؛ 
إحساسا غريبا؛  فأحسست  بعينيها؛  ركزت 
 .................................. أنني  أحسست 

بحضرة الشيطان.
دعتني للجلوس؛ جلست.

 نظرت إلي وقالت: مرحبا بك.
خفت منها؛ من نظراتها؛ من شكلها؛ الحرارة 
النوافذ مغلقة؛  بالمكان؛  كانت مرتفعة جدا 
األكل؛  برائحة  مختلطة  البخور  رائحة 
تسابيح معلقة على الحيطان؛ أوراق ملصقة 
إبتسامة غريبة؛  بوجهها  الجدران؛  بأركان 

تنظر إلى محدقة.
 دعوتها ألكل الشكوالتة؛ قالت إنها ال تحبها 
وطلبت مني أن أكلها أنا؛ أنا أحب الشكوالتة 

كثيرا؛ أكلت.
تنظر وبعينيها  تتكلم كثيرا؛  امرأة ال  هي 
دموع؛ أخوها يقول إنها حساسة كثيرا وهي 
تذكرت  كلما  متخشعه؛  امرأة  إنها  تقول 
الموت  تتذكر  لماذا  أعرف  بكت؛ ال  الموت 
وعذاب القبر كثيرا وتخاف من جهنم؛ أليس 

بها شيء من هللا؟ إذن ستذهب إلى الجنة.
قال  بالخارج؛  الصالون؛ كان  أخوها  دخل 
إنه يريد أن يفسح لي مجاال أن أقضي معها 
برهة من الزمن وحدي  ألتعرف بها؛ وجدنا 
هو  دموع  وبعينيه  إليها  نظر  صامتتين؛ 

أيضا؛ سألها ما رأيك؟
بماذا؟

بها؟
أصليت العصر؟

ليس بعد
ويل للمصلين الذين هم عن صالتهم ساهون؛ 

اذهب للصالة.
خرج الرجل من الصالون.

سألتني:
أتصلين؟

نعم
أحدق  نفسي  تتكلم؛ وجدت  ولم  إلى  نظرت 
رأيت  المرة  هاته  أخرى؛  مرة  بعينيها 
بعينيها؛ وكما ترى  نعم رأيته  الشيطان؛ 
هي؛ رأيت أنا قصة تبتدأ؛ قصة رجل وسبع 
والعفاريت  الجن  نساء وامرأة وشرذمة من 
رأيت  قبر.  و.............................. 
السحر؛  العنف؛  الدمار؛  الخراب؛  بعينيها 
وباسم هللا؛  الكذب على هللا  الشعوذة؛ رأيت 
قبسا من  والعفاريت؛ رأيت  الجن  رأيت 
سعير الجحيم؛ فكيف لي أن أرى الجنة وأنا 

بحضرة الشيطان.

يتبع... 

سـدف 

الخالف حول سفينة  إثر  لديها  الفرنسي  السفير  إيطاليا  استدعت    
المهاجرين "أكواريوس"، وعقب تصريحات باريس حول رفض روما 
استقبال سفينة المهاجرين، معتبرة خطوتها موقفا "معيبا وغير مسؤول".
بالموقف  الماضي،  الثالثاء  إيمانويل ماكرون  الفرنسي  الرئيس  وندد 
"المعيب وغير المسؤول للحكومة اإليطالية" بعد رفضها استقبال سفينة 

الالجئين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو: "ماكرون حرص 
فإن  االستغاثة،  أنه في حال  يعتبر  الذي  البحري  بالقانون  التذكير  على 
الشاطئ األقرب هو الذي يتحمل مسؤولية االستقبال"، الفتا إلى أنه لو 

كانت السفينة أقرب إلى الشواطئ الفرنسية لكان على باريس استقبالها.
الدروس  تلقي  أن "روما ترفض  اإليطالية  الحكومة  أكدت  من جهتها، 
المنافقة من بلد مثل فرنسا"، التي تفضل إشاحة النظر عن مشكلة الهجرة.
وقررت إسبانيا استقبال السفينة "أكواريوس" بالالجئين الذين كانوا على 

متنها بعد رفض إيطاليا ومالطا استقبالها.
واستمرارا للتصعيد بين البلدين، ألغى وزير االقتصاد اإليطالي جيوفاني 
تريا لقاء كان مقررا في باريس مع نظيره الفرنسي برونو لومير الذي 

أسف لهذا القرار.
وقال لومير: "الزيارة ألغيت بطلب من اإليطاليين، ونأسف لذلك"، مؤكدا 
أنه "كانت لديه الكثير من القضايا التي تتطلب بحثها مع تريا وخصوصا 

قبل القمة األوروبية المزمعة نهاية يونيو الجاري".
ايمانويل  الفرنسي  الرئيس  بين  بإلغاء االجتماع  وكانت روما هددت 
ماكرون ورئيس الحكومة اإليطالية جوزيبي كونتي، المقرر الجمعة في 

العاصمة الفرنسية.
وواجهت الحكومة الجديدة في إيطاليا انتقادات حادة الثالثاء من جيرانها 
األوروبيين بعد أن رفضت استقبال سفينة المهاجرين التي تسيّرها منظمة 
629 مهاجرا معظمهم  تحمل  الفرنسية وكانت  المتوسط"  او اس  "اس 

أفارقة.
اللجوء  بطلب  المهاجرون  يتقدم  أن  األوروبية، يجب  القواعد  وبموجب 
في أول دولة أوروبية يصلون إليها، األمر الذي عرض اليونان وإيطاليا 
الحرب  الفارين من  نقطتا وصول مئات آالف  لضغوط شديدة، وهما 

والفقر والمجاعة في الشرق األوسط وإفريقيا وآسيا منذ 2015.

احتدام أزمة املهاجرين بني 
باريس وروما

قصة بقلم: امل بشرى
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لذيذ  الكاكاو مشروب  البعض أن   يعتقد 
الماسكات  أنه من أفضل  فحسب، وال يدرك 
البشرة وتنظيفها،  التى تعمل على ترطيب 
لذا عزيزتى حواء إذا كنِت ترغبين فى بشرة 
البقع،  البذور السوداء، وإزالة  خالية من 
الكوالجين، عليِك بتجريب  إنتاج  وتشجيع 

هذا الماسك.
ولتحضير الماسك نحتاج إلى:

الكاكاو، 2 ملعقة كبيرة من  3/1 كوب من 
السكر البنى، كوب متوسط الحجم من العسل.

طريقة التحضير:
المكونات معا حتى تحصلين على  امزجى 

قوام متناسق.
بالتساوى على جميع أجزاء  الخليط  ضعى 

الوجه.
بعد أن يجف الماسك، انزعيه برفق )دون استخدام الماء عن طريق فرك الوجه(.

اشطفى وجهك بماء دافئ.
يمكن أن تكررى هذا الماسك من مرة إلى مرتين فى األسبوع.

 من منا ال يخشى التقدم فى العمر، أن يذهب الشباب ويحل محله 
الشيب والكبر, فجميعنا نتسائل متى سننتقل من مرحلة القوى إلى 

مرحلة الشيخوخة؟ 
الشيخوخة  بداية مرحلة  المقال  بالتفصيل  في هذا  لِك  نستعرض 
والتغيرات التي تحدث في هذه المرحلة والنصائح التي يجب عليِك 

اتباعها في تلك المرحلة . 
متى تبدأ مرحلة الشيخوخة ؟

الدخول فى  المتحدة ان  العالمية واألمم  اوضحت منظمة الصحة 
مرحلة الشيخوخة يبدأ من عمر ال 60 عاًما ,إال ان هذا ال يمكن 
تطبيقه على جميع األفراد فالشيخوخة عملية فردية جدًا , وال يمكن 
الشيخوخة فى مرحلة من  تبدأ  ,فقد  لها  توقع عمر زمنى محدد 
مراحل العمر , لكن على األغلب تبدأ فى سن الثالثين وهو السن 
الفعلى لحدوثها وليس لظهور اعراضها , فعضالت االنسان تبدأ فى 

الضعف ويقل حجمها بمعدل 1%بعد سن الثالثين.
األمراض الناتجة عن الشيخوخة:

ناتجة عن مضاعفات  للشيخوخة امراض  األمراض المصاحبة 
الشيخوخة, ويجب التمييز بين االمراض التي تصاحب الشيخوخة 
البشر والحيوانات  العمر  نتقدم فى  والشيخوخة نفسها, فجميعنا 
 , الشيخوخة  الكل من امراض  يعانى  المخلوقات ولكن ال  وجميع 
للشيخوخة ولكن كل  يعانى من امراض مصاحبة  وليس كل مسن 

من يعانى من االمراض المصاحبة للشيخوخة مسن.

التي تؤدى الى االصابة باألمراض  العوامل  العديد من  يوجد 
المحافظة  الجيدة وعدم  التغذية  للشيخوخة ومنها اهمال  المصاحبة 
التدخين وشرب الكحوليات , وايًضا  على ممارسة الرياضة, 
الحارقة بصورة مباشرة وعليه فإن نمط  الشمس  التعرض ألشعة 

الحياة السليم يمنع الدخول فى مرحلة الشيخوخة مبكًرا.
التي تحدث لإلنسان عند دخوله فى مرحلة  التغيرات  بعض 

الشيخوخة :
-الوظائف العقلية:

عند دخول اإلنسان فى هذه المرحلة يصاب ببعض التغيرات النفسية 
والبيولوجية فتحدث له تدهور فى بعض الوظائف العقلية كالنسيان 
الى مرض  تنقسم  بالخرف والتى  الذاكرة وايًضا يصاب  وضعف 
الراس والهلوسة  وتكرار   الزهايمر ومشكلة نشاف فى شرايين 
تقل قدرته على  الحديث عدة مرات وينسى األهل واألقارب كما 

االبتكار وضعف القدرة على التعلم .
-اإلصابة بالضعف الجنسي:

 االصابة بالضعف الجسمى من التغيرات التي تصيب االنسان ايًضا 
فى مرحلة الشيخوخة واألمراض المزمنة واإلحالة للتقاعد, الشعور 
الحياة وانشغال  لفقدان شريك  نتيجة  بالغربة والخوف والوحدة 

االبناء بحياتهم ..
-اإلكتئاب:

 ويصاب باالكتئاب والخوف من المستقبل والموت, بتعرض المسن 

ايًضا الى امراض نفس جسديه كاإلصابة باألرق التي تنبع من القلق 
قال يتمكنون من النوم ويستيقظون باكًرا 

-خسارة الوزن:
 خسارة الوزن ايًضا من أعراض الشيخوخة مما ينعكس 

المريض  على 
القدرة على  بعدم 
المشى والتعرض 
ط  للسقو
ت  عفا مضا و
سلس  اخرى, 
وخاصة  البول 
للسيدات, هشاشة 
العظام وأمراض 

القلب.
تجنب  ويمكن 
المشاكل  جميع 
السابقة عن طريق 

اتباع االتى :
-نمط صحي:

اتباع نمط صحى سليم يمنع ظهور عالمات   كما ذكرنا أن 
الشيخوخة ويقلل من االمراض المصاحبة لها.

-الفحوصات الطبية: 
اجراء فحوصات طبية باستمرار ومنها فحوصات الدم وقياس نسبة 
السكر والصوديوم والكشف الدورى لالطمئنان على وظائف الكبد 
قلبية, اجراء اشاعات  التاكد من عدم وجود اى ازمات  والكلى و 

للكشف عن وجود  المخ, وعمل اشعة على الصدر  مقطعية على 
التهاب رئوى وغيرها من االمراض و اتباع نظام غذائى جيد.

 تعتقد كثير من السيدات أن تجفيف 
الشعر بصورة طبيعية أفضل من عمل ذلك 
الحرارية لكن ذلك ال  أو  اليدوية  بالطرق 

يبدو صحيحا، وفق دراسة علمية جديدة.
التي أوردت تفاصيلها  الدراسة  وذكرت 
اليوم الخميس  البريطانية  صحيفة “الصن” 
الطبيعي يلحق أضرارا أكبر  التجفيف  أن 

بشعر النساء.
وأوضح معدو الدراسة المنشورة على 
موقع المكتبة الوطنية األميركية لعلم 
الطب، أن ترك الشعر يتعرض للهواء دون 
الشعرية  البصيالت  تجفيفه سريعا يضعف 

الشعر وتكسره ثم  إلى تقصف  مما يؤدي 
تساقطه.

للشعر،  السريع  بالتجفيف  العلماء  وينصح 

لفترة بين الشعر وهو  الماء سيظل  ذلك أن 
أمر يؤدي إلى نتائج سلبية.

الشعر خطوة  الدراسة أن تجفيف  ووجدت 
خطوة بعد االستحمام بواسطة المنشفة 

أفضل، من ترك األمر للهواء.
يذكر أن دراسات طبية تحدثت في وقت 
سابق أن التجفيف الحراري للشعر يضعفه 
إلى  الشعر  أنواع  بشدة ويؤدي في بعض 

تساقطه بصورة أكبر.

لبشرة خالية من البذور السوداء.. ماسك الكاكاو بالعسل

حتذير للنساء.. التجفيف 
الطبيعي للشعر أكثر خطرا

رطيب بشرتك مباسك الكاكاو

موديالت فساتني من توقيع إيلي صعب خلريف 2018

أهم مستحضرات  أحد  العينين    كحل 
العين  فهو يعطي  المرأة،  التجميل عند 
ملحوظاً، وال يمكن  رونقاً وجماالً 
دقائق  ففي  دونه،  يكتمل من  أن  للمكياج 
يمنحك إطاللة رائعة ونظرة  معدودة 

ملفتة. عينين 
الحرارة  فإّن درجات  نعلم  لكن كما 
المتساقط  المرتفعة والدمع  والرطوبة 
الكحل هم من  الحساسة على  العين  من 
ابرز العوامل المسببة لسيالن الكحل، لذا 
عليك ان تتبعي هذه الطرق للتخلص من 

سيالن الكحل:
نوع كحل مضمون من ماركات  إختيار 
نوعٍ مضاٍد  يمكن شراء  معروفة، كما 

العيون  للمياه.إستخدام بودرة وظالل 
الرموش  أسود تحت  أو  البشرة  لون  من 
أّي كحل سائل.يمكن  لتمتص  السفليّة 
خفيفة  ناٍر  على  الكحل  قلم  تمرير 
واالنتظار لثواٍن حتى يبرد من ثّم وضعه 

حول العين.
ننصحك بزيارة طبيب في حال كان 
يعني  السبب الّن ذلك  العين هو  دمع 
وجود حساسيّة ويجب معالجتها.يمكن 
وضع القليل من كريم الترطيب المناسب 
للبشرة ومسح الكحل السائل عند الزوايا 
واسفل الجفنين، ثّم وضع طبقة خفيفة من 
التي محيت  تلك  من  بدالً  الوجه  بودرة 

أثناء مسح الكحل السائل.

ينتج عن وجود  الذى  بالحكة  الشعور    
التى  الرأس من األشياء  القشرة فى فروة 
والرجال على حد سواء عن  الفتيات  تبحث 
التخلص منها،  يمكنهم من خاللها  طرق 
فضاًل عن اإلحراج الذى تتسبب فيه القشرة، 
المشكلة وتواجه  تلك  تعانى من  إذا كنت  لذا 
باستخدام  التغلب عليها  صعوبة كبيرة فى 
نقدم  الشامبو وغيره،  التجميل من  منتجات 
الزبادى  تعتمد على  لك طريقة طبيعية 
نقاًل  القشرة  للقضاء على  والعسل  والليمون 

عن موقع “boldsky” الهندى.
مكونات الماسك:

– ½ كوب زبادى
– عصير ليمونة

– ملعقة كبيرة من العسل
التحضير: كيفية 

1( ضع الزبادى فى وعاء نظيف.
2( ضع عصير الليمون فى وعاء آخر.

3( يضاف العصير إلى الزبادى مع ملعقة واحدة من العسل.

4( يقلب كل شيء معا حتى يتحول لخليط متجانس.
كيفية عمل الماسك:

1( أواًل، تأكد من وجود منشفة حول كتفيك.
2( قسم شعرك، وابدأ من الجذور وصواًل إلى األطراف.

4( يتم تغطية الشعر باستخدام “بونيه” االستحمام.
5( اتركه لمدة 30 دقيقة قبل الغسيل بالماء الفاتر.

6( يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين فى األسبوع للحصول على نتائج فعالة.

اقضي على سيالن الكحل 
بهذه الطرق

6 خطوات للقضاء على قشرة الشعر بالعسل 
والليمون والزبادى
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الرائعة لألزياء  إيلي صعب مجموعته  العالمي  المصّمم  استوحى 
الجاهزة لخريف 201٨ التي قدّمها خالل أسبوع الموضة الباريسي 

األخير من العصر الفيكتوري.
استلهم إيلي صعب من الرومانسية الغامضة في العصر الفيكتوري 
ليطبع بها مجموعته الجديدة للموسم القادم التي طغى عليها اللون 
من  الكثير  عن  فضالً  الطويلة،  واألكمام  العالية  والقبّات  األسود 

األهداب.
تميّزت   ،Winter Bouquets اسم  حملت  التي  المجموعة، 
الناعم  واألزرق  األبيض،  بألوان  والتطريزات  الزهور  بنقشات 

والبرغندي وغيرها.
أبدع إيلي صعب تصاميم الفساتين، سواء كانت طويلة أو قصيرة، 
فنضحت كلّها روحاً رومانسية واضحة. حملت األقمشة والتفاصيل 

الراقية نفحة بارزة من النعومة امتدّت على الباقات الشتائية كلّها 
إطالالته  إيلي صعب  باريس. صبغ  في  الكبير  القصر  لفّت  التي 
والدانتيل  الطويلة  األوشحة  خالل  من  األنيقة  الروك  بروح 
والبرغندي  الناعمة  األلوان  لمسات  تظهر  الطويلة.  والجزمات 
الزهور  نقشات  من  سحراً  لتطلق  المجموعة  كّل  في  واألزرق 

الفاخرة.

خالل  من  الرومانسية  ذروة   201٨ خريف  مجموعة  بلغت 
ابتكارات شفافة وأهداب أنيقة سيطرت على معظم اإلطالالت.

وتطريزات  غنيّة  ألواناً  القادم  للموسم  الجديدة  المجموعة  حملت 
أوروبا  من  خيالية  قّصة  كلّها  تحاكي  مترفة،  ولمسات  فاخرة 

الشرقية.
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نادي احترام المشاهد:

أمري كرارة: دوري يف »حرب كرموز« 
تلف متاًما عن »كلبش« مخُ

جورج وسوف 
سعيد 
بأوالده

نيكول سابا: »اهليبة« أضافت لي 
واألمومة أمجل شيء بالدنيا

حسن الرداد يستعد لتصوير فيلم جديد 
بعد إجازة عيد الفطر

طارق عبد العزيز يعزف منفردا 
يف » رحيم«

يف مسلسل » رسايل« ... 
خالد سليم خيطف األنظار يف رمضان

تعرف على عدد مرات إصابة رامز جالل يف تصوير 
»رامز حتت الصفر«..

نيللي كريم حتتفل بانتهاء تصوير »اختفاء«

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

 يستعد الممثل المصري  حسن 
الفطر،  إجازة عيد  بعد  الرداد  
ينتمي  فيلم جديد  لبدء تصوير 
إلى طبيعة أعمال األكشن، 
النادي  لتدريبات في  ويخضع 
أجله، خصوصاً  الرياضي من 
تم  يقدمه بشكل جديد عما  أنه 
تقديمه قبل ذلك في األفالم 

السينمائية.
بعد  الرداد جلسات عمل  ويعقد 
االستقرار على  أجل  العيد، من 
النهائية وترشيح عدد  التفاصيل 
من األبطال للعمل، الذي يراهن 
المقبلة،  الفترة  بقوة خالل  عليه 
وحتى اآلن لم يستقر على إسمه.

يُذكر أن آخر أعمال الرداد، فيلم » عقدة الخواجة« ، وشارك 

المصري،  فؤاد، ماجد  بيومي  الزاهد،  في بطولته هنا 
وسامية الطرابلسي، من تأليف هشام ماجد وشيكو، وإخراج 

بيتر ميمي.

الهامة في عالم  العزيز من األسماء   طارق عبد 
فنية تخرج  التمثيل ، يحمل في داخله طاقات 
الشو » وال يحب  يهتم ب »  وقتما يشاء ، ال 
إثنان يختلفان علي موهبته  الظهور ، لن تجد 
بالرغم من قلة أعماله و إذا بحثت عن السبب 

تجد أنه ال يحب أن يعمل إال ما يحب .
هذا العام يظهر طارق عبد العزيز في مسلسل 
» رحيم« في دور » سيد« زوج أخت دنيا عبد 
العزيز ، دور شخص فاسد و وصولي وحاقد 
علي الجميع ، ال يقيم وزنا سوي لرغابته حتي 
إليه وفي نفس  ليتقرب  إنه يتزوج أخت رحيم 
الوقت » يزلها » بماضي ال يعلمه سوي هو 
وهي ، شخصية مركبة ولكنها ظهرت في 
الدرامية مئات المرات  العديد من األعمال 
الفنانين ، ولكن هنا يكون  العديد من  وقدمها 
الفارق الذي تصنعه الموهبة ، طارق إستطاع 
المشاهدين مع شخصية » سيد »  أن يخطف 
بآداء وتفاصيل وطريقة كالم مميزين بدون 

إفتعال .
العديد من الجوائز من  طارق حصل علي 
مهرجانات عربية و دولية ولكنه إستطاع هذا 
العام أن يحصل علي قلوب وعيون المشاهدين 

في رمضان .

قال الفنان أمير كرارة  أن ظهوره في مسلسل كلبش 
نفس  لديه  بدور شخص  العيد  بشخصية ضابط وفي 
تقع في زمنين  العملين  فأحداث  المهنة مختلف جدًا، 
أبعاد مختلفة عن  لها  الشخصية  أن  مختلفين، كما 
شخصيته في كلبش، مضيفًا أن فكرة تكرار تقديم دور 
الضابط ليست أزمة بالنسبة لي ألنني كنت أتمنى العمل 

مع بيتر ميمي مجددًا والسبكي«. 
الفيلم دور ضابط في  يُجسد كرارة ضمن أحداث 
المصري،  الجنرال يوسف  يدعي  المصرية  الشرطة 
ويسكن فى حي »كرموز« باإلسكندرية، وتعود أحداث 
ثورة 1952  قبل  ما  فاروق  الملك  لفترة حكم  الفيلم 
اإلنجليزي لمصر، ويدخل يوسف  االحتالل  في وقت 

المصري في معارك مع الجيش اإلنجليزي. 
أمير كرارة، غادة  فيلم »حرب كرموز« من بطولة:   
الوهاب،  فتحي عبد  الرازق، مصطفى خاطر،  عبد 
مايان السيد، روجينا، محمود حجازي، إيمان العاصي، 
محمد عز، من إنتاج محمد السبكي، وسيناريو وإخراج 

بيتر ميمي. 

احتفل أبطال وصناع المسلسل الكوميدي »عزمى وأشجان«  بأحد 
فنادق مصر الجديدة بانتهاء تصوير العمل. 

وحضر اإلحتفال كل من الكوميديان الكبير سمير غانم، النجم حسن 
الرداد، والنجمة ايمي سمير غانم، والفنان محمد ثروت و مخرج ومؤلف 

العمل باإلضافة إلى المنتج كريم السبكى. 

ويشارك في بطولة مسلسل »عزمي وأشجان« بجانب إيمى سمير غانم 
الفنان سمير غانم، نسرين أمين، رجاء الجداوي، محمد  وحسن الرداد، 
ثروت، بدرية طلبة، ملك قورة، بيومي فؤاد، محمد سلطان، والمطرب 
الليثي، وصالح عبد هللا، والمسلسل من إخراج إسالم  الشعبي محمود 

خيري، وإنتاج أحمد السبكي.

وسوف   الفنان  جورج  نشر 
الثالثة،  له برفقة أوالده  صورة 
اعرب من خاللها عن سعادته 
باجتماعهم سويّا، وذلك عبر حسابه 
التواصل  احد مواقع  الخاص على 

االجتماعي.
قائال:  الصورة  وعلّق وسوف على 
يخلّي  ... هللا  السعادة  أوج  في  »انا 

أوالد الجميع«.
الصورة اعجاب عدد  ونالت هذه 
بدورهم  الذين  المتابعين  كبير من 
تمنّوا ان يحميهم هللا وان يبقى دائما 

الى جانبهم.
الجدير ذكره ان جورج وسوف كان 
اعلن سابقا في مؤتمر صحفي  قد 
عن انه سيطلق عدّة اغاني منفردة، 

اال انه لن يطرحها في ألبوم.

الفنانة نيكول سابا    كشفت 
أن تجربتها في مسلسل »الهيبة 
انتشاراً  العودة« أضافت لها 
لبنان  في  كبيرين  وشعبية 

والدول العربية.
الدرامي  العمل  وقالت إن هذا 
انتشر بشكل واسع  الرمضاني 
إنها  جداً، ولطالما كانت تقول 
اللبنانية  الدراما  يجب أن تدخل 
الباب العريض  والعربية من 
كما فعلت في مصر من خالل 
الدنماركية« مع  فيلم »التجربة 
الفنان الكبير عادل إمام قبل 15 
المناسب  الوقت  عاماً، ثم جاء 
وشاركت في مسلسل ضخم هو 

»الهيبة العودة«.
تحدثت عن شخصية »سمية« 
التي جسدتها في المسلسل 
القوية  المرأة  من خالل دور 
المتمردة، التي تعيش في أجواء 
العشائر والثأر وتتزوج من 
»جبل« لتوقف عمليات االنتقام 
بين العائلتين فتحولت إلى 

ضحية وُظلمت.
الغنية  وأشارت إلى تجربتها 
إلى جانب نجوم كبار كتيم 
حسن الذي يملك شعبية واسعة، 
وهو اسم المع في مجال التمثيل 
الممثلة  بحسب قولها، وكذلك 
القديرة منى واصف والممثل 
المخضرم رفيق علي أحمد، كّل 

ذلك شّكل إضافة لها وأكسبها مزيداً من الخبرة.
نيكول ال تعتبر أن دور »سمية« هو األهم في مسيرتها 
لعبتها منذ  التي  القيمة  باألدوار  التمثيلية ألن أرشيفها غني 
سنوات، لكنها لم تنكر أن دور »سمية« في مسلسل »الهيبة 
المشاهدين ألنهم أحبوا حالة  العودة« قد علق في أذهان 

السجال والخالف الدائم بين »سمية« و«جبل«.
وقالت إنها جسدت بدايةً دور المرأة القوية والمتمردة فكرهها 
المشاهد، ثم ما لبث أن تعاطف معها فيما بعد وأحبها وهذا 

أمر جيد.

التي جمعت  المزيج في شخصيتي  نيكول: »إن هذا  وتقول 
فيها بين المتمردة في البداية والرومانسية الحقاً أثار إعجاب 

المشاهد.
نيكول تتابع عدداً من المسلسالت الرمضانية منها »رحيم«، 
الممثل  و«ليالي أوجيني«، و«تانغو«، و«مشيت«، ولفتها 

بديع أبو شقرا في مهارة أدائه.
فيها من  التي سبق وشاركت  الخليجية  الدراما  تحدثت عن 
العدالة« حيث كانت ضيفة شرف،  خالل مسلسل »قلب 
التي تتطور ولها مكانتها  الدراما  إنها معجبة بهذه  فقالت 

في المنافسة.

بانتهاء  نيللي كريم  المصرية  الفنانة  احتفلت 
الرمضاني “اختفاء”، مع عدد  تصوير مسلسلها 

كبير من صناع المسلسل.
المصرية نشرت صورة من االحتفال،  الفنانة 
الخاص على موقع “انستجرام”،  على حسابها 
الخامسة  الساعة  “امبارح  بقولها:  وعلقت عليها 
أن أشكر كل شخص  أريد  صباحا.. فركش.. 

من قلبي”.
نيللي كريم،  ومسلسل “اختفاء” من بطولة 
وهشام سليم، ومحمد ممدوح، وبسمة، ومحمد 
أيمن مدحت، وإخراج  تأليف  عالء، وهو من 

أحمد مدحت.
تعمل  وتدور األحداث حول دكتورة جامعية 
يختفي  فجأة وبدون مقدمات  في روسيا، ولكن 
زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، لكن هذه الرحلة 
تكن على  لم  التي  بالكثير من األمور  تفاجئها 

علم بها.

تعرض الفنان المصري رامز 
جالل، لإلصابة خالل حلقة 
الصفر«،  برنامج »رامز تحت 
الفنان  فيها  والتي وقع ضحيته 

كريم فهمي.
رامز جالل، تعرض لإلصابة 
البرنامج  األخيرة من  الفقرة  في 
النمر  فقرة  بعد  وبالتحديد 
بعد نزول  المفترس، وخاصة 
الجليدي، ظهر رامز  الممر 
بعيدًا عن  للمرة األولى  جالل 
الضيف واكتفى بمساعداته فقط، 
ليكشف عن  الفقرة  أنهى  حتى 

إصابته.
رامز، ظهرت عليه مالمح 

التعب الشديد، وبسبب آالم قدمه لم يستطع النهوض األمر 
الذي دعا الفنان كريم فهمي هو من يأتي إليه ويحتضنه بعد 

المقلب ويسأله عن وضعه.
برباط صليبي في  قال: »إنه أصيب  المصري،  الفنان 
قدمه«، وسخر من إصابته قائاًل: »بجيبكم أعمل فيكم مقلب 

علشان أتصاب«.
تعرضه  بعد  لرامز جالل،  الثانية  وتعد هذه هي اإلصابة 
بدء  قبل  الفنان سامح حسين،  إلصابة سابقة في حلقة 

التصوير وبسببها اضطر إلى أخذ مسكن على الهواء.
كما كشف عن عدد اإلصابات التي تعرض لها في ساقه، 
وكذلك تاثير المواد الكيمائية التي يضعها على وجهه من 

ظهر النجم خالد سليم في رمضان في مسلسل »رسايل« مع النجمة 
الدين  فى شخصية »طارق« ، حيث يؤدى دور الزوج  مي عز 
الرومانسى الهادئ، الذى يغفر لزوجته هالة »مى عز الدين«، انشغالها 

عنه باستمرار .
قدم خالد الشخصية بكثير من  الهدوء والرزانة ،  حيث ظهر ، بدءا من 
الذى يغفر لزوجته  الهادئ،  الحلقة األولى فى دور الزوج الرومانسى 
هالة »مى عز الدين«، انشغالها عنه باستمرار، وانغماسها فى عملها ثم 

مشاكلها التى طرأت عليها.
قدم »سليم«، الدور بأداء السهل الممتنع، دون تكلف خاصة في  المشاهد 
الرومانسية التى تجمعه بزوجته، وهو نفس الحال فى المشاهد األخرى 

التى يغضب فيها منها، كذلك فى األحداث التى جمعته بطفله »أحمد«، 
أمام شخصية واقعية من  وتتشابه كثيرا مع بعض  المشاهد  مما جعل 
النماذج الموجودة في الحياة  وجاء ظهوره بهذا الشكل، بسبب استعداده 
الجيد لها وتحضيره لتفاصيل الشخصية من حيث إنقاص وزنه وتقليل 
المعروف به خالد ، بجانب إستخدامه لنظارة طبية و  الشكل العضلي 

تسريحة شعر مختلفة .
»رسايل«  بطولة مى عز الدين وخالد سليم وأحمد سعيد عبد الغنى 
أحمد خليل وسميرة  أمير و  إسماعيل ورامز  أحمد وهشام  ومها 
المالك، واخراج إبراهيم فخر  تأليف محمد سليمان عبد  مقرون، من 

و إنتاج تامر مرسي .

  الناقدة أحالم األسيوطي

مسري غامن وإميي وحسن الرداد حيتفلوا  بانتهاء 
تصوير »عزمى وأشجان«

الموضوع : 
زوج   ) منير  شريف   ( الحميد  عبد  عزت 
سارة  وأوالدهما   ) زكي  منى   ( لسلوى 
إلي  بأسرته  مصر  من  يهرب   . ويوسف 
الفون  دانيال  بأنه  سلوى  ويخبر  إسرائيل 

اإلسرائيلية  المخابرات  ضابط 
وال  سلوى  تصدم   . بالموساد 
إلي  تعود  لن  بأنها  تصدق 
. يظهر في  مصر مرة أخرى 
مصطفى  الضابط  الوقت  نفس 
من  العزيز(  عبد  كريم   (
ويحاول  المصرية  المخابرات 
مصر  إلي  وعودتها   إنقاذها  
مع األوالد . وبعد عدة أحداث 
ويتشاجران  بدانيال  يصطدم 

حتى نهاية هذا األخير .
التحليل والنقد : قصة “ عمرو 

سمير عاطف“
شخصيات  السيناريو  تناول 
بالصراعات  مليئة  درامية 
الرواية  عقد  وتخلق  وتضع 
وقد   .  ) دانيال   ( مثل  بنفسها 
ثالث  على  السيناريو  ركز 
 : هن  رئيسية  شخصيات 

مصطفى – دانيال – سلوى .
مصطفى “ كريم عبد العزيز”

هو البطل الرئيسي الذي يبحث 
عن دانيال وأن كان في الحقيقة 

) هذا األخير يبحث عنه ( فهو قوي اإلرادة، 
صلب ، له رغبة في إثارة المعارك من أجل 
مبدأه . يعرف ماذا يريد ، ويقدر الخطورة 
يملك  المقدم عليها. وهو كضابط مخابرات 
روح المجازفة فيذهب إلي تل أبيب للقبض 
وهو  براثنه.  من  سلوى  وإنقاذ  دانيال  على 
ألخذ  لدانيال  الحقيقي  الدافع  عن  يتساءل 
سلوى معه بدال من تركها ؟ فنجده يخوض 
أبو  لألنفار  رئيس  مع  باندراجه  الصعاب 
ثم   . أبيب  تل  في  جبارة(  جرجس   ( زياد 
 ) سليم  كمال   ( فيكتور  الصيدلي  مع  عمله 
حتى توصل بالفعل لالتصال بسلوى . ولكن 
مهمته كانت صعبة مما خلق صراعا داخليا 
على  بالقبض  سلوى  يقنع  فكيف  لمصطفى 
والكشف عن حقيقة   ) أوالدها  أبو   ( عزت 
دانيال كجاسوس إسرائيلي . ثم نجده يصل 
ويواجه  الموساد  يدخل  عندما  الذروة  إلي 
متساويتان  قوتان  فهما  لوجه  وجها  دانيال 
اللقطات  وكانت  متناقضتان   متنافستان 
المقاتلة  لكافة من سترجح ؟ خاصة  مشوقة 

األخيرة حتى النهاية .
كريم عبد العزيز : أداءا جيدا وقبوال حاضرا 

لبسالة الضابط المصري.
عزت ، دانيال : “ شريف منير “

هذه الشخصية كتبت بعناية . فهي الشخصية 
المحورية التي بدونها ال يوجد فيلم “ أوالد 
العم “ فعزت أو دانيال يتولى القيادة في أي 
حركة أو قضية . وهو يخلق الصراع ويدفع 
باألحداث إلي األمام ألن له رغبة جامحة في 
القبض على شخصيات مصرية ومن بينهم 
مصطفى . لذلك أتى بسلوى معه مما جعل 
مصر  في  يتركها  لم  لماذا   : يتساءل  الكل 
واكتفى بأخذ األوالد ؟ فكانت إجابته: لسلوى 
 . عنها  االستغناء  يستطيع  وال  يحبها  أنه   :
وللموساد : أن العالم يرى أن واحدة مصرية 
معاه   وعايشة   يهودي  من  متزوجة  مسلمة 
كويس . فهو انتصار لينا وال يوجد رصاصة 
واحدة . ولمصطفى : )وهنا ظهرت الحقيقة( 
أن سلوى كانت طعم قيم ما أقدرش أسيبها .   
فكنت أرمي السنارة واستنى لحد ما ظهرت 
أن  نرى  هنا  ومن   . أكبر صيد  وكنت  أنت 
شخصية  هي  فقط  ليست  دانيال  شخصيته 
قوية للبطل مصطفى، بل هي ند له وتتحداه 

ومستعدة للقضاء عليه .
عزت  أداء  في  أبدع   “ منير  شريف   “
الزوج الحنون مع سلوى واألوالد ، ودانيال 
اليهودي الذي يتحدث عبري بطالقة خاصة 
يريد  الذي  والصهيوني   – الدين  رجال  مع 

تدمير العرب والمصريين .
سلوي “ منى زكي “ 

متوسط  مستوى  ذات   . هادئة  بسيطة  فتاة 
أوالدها  مع زوجها عزت  هدوء  في  تعيش 
سارة ويوسف ولكنها تصدم بحقيقة زوجها. 

مما نجد نقطة تحول في شخصيتها فتصبح 
حاسمة، صارمة ال تستسلم لمحاوالت عزت 
أمه  من  وصدمت   . الواقع  باألمر  لقبولها  
عندما اكتشفت أن اسم أبنتها سارة كان مثل 
وقت  في  وكانت   . اليهودية  المصرية  أمه 

ستخضع للتهديد بحرمانها من األوالد . فإذا 
بها تجد مصطفى . األمل الجديد . فلم تتردد 

في مساعدته حتى النهاية . 
أدوارها  أعظم  من  يكون  يكاد   : منى زكي 
صدمة  عن  شديد  بصدق  عبرت   . أداءا 
والصراع  المؤلمة  بالحقيقة  االكتشاف 
نقطة  خاصة   . ذلك  عن  الناتج  الداخلي 
للماضي  وحنينها  عزت  زوجها  احتضان 
ثم بكائها وارتمائها على األرض   . الجميل 

للحقيقة المرة التي تعيشها مع دانيال.
- دعم السيناريست معلومات عن اليهود : 

-1 خروج دانيال من مصر إلي إسرائيل في 
اليهود  موسى  أخرج  كما   ، النسيم  شم  يوم 

من مصر .
الهولوكوست  وذكرى  مايو  أول  تاريخ   2-
وكان   . اليهود  مذبحة  عن  هتلر  فعله  وما 
مبررا لمصطفى أن يقول لفيكتور : هذا ما 
تفعلوه مع الفلسطينين – فيكتور : أنا يهودي 

مش صهيوني .
-3 أسماء األنبياء اليهودية : دانيال ويوسف 

وسارة استخدام حسن للشخصيات .
أوالد  بالفعل  وهم  كتاب  أهل  اليهود  أن   4-

عم المسلمين .
اإلخراج : شريف عرفة 

ACTION.وهي  الحركة  شريف  امتعنا 
من  تتطلبه  لما  إخراجا  األفالم  أصعب 
تنفيذ بدقة متناهية إلقناع المتفرجين . وهو 
من  كبيرة  مجموعة  يوظف  أن  استطاع 
المنعم  عبد  صبري   – انتصار   : الممثلين 
– سليم كالس – كنده علوش – ياسر على 
 ( إيمان  وخاصة   – سليم  كمال   – ماهر 
للشخصية  ثقل  أعطت  التي   ) دانيال  والدة 
منذ  وإسرائيل  بين مصر  العالقة  وتوضيح 
وكان   . للدور  موفق  اختيار  فكان   ، البداية 
أيمن  تصوير  مع  العوامري  فوزي  ديكور 
أبو المكارم ومونتاج داليا الناصر وموسيقي 
عمر خيرت، قد ساهموا في إبراز المعارك 
انفجارها  ثم  وانقالبها  بالسيارات  والسباق 
 ACTION فيلم   في  بأننا  نشعر  جعلونا 
يتناسب مع األحداث النارية التي تكمن في 
الجهة  من  ودانيال  مصطفى  بين  النفوس 
والمخابرات  الموساد  ومخابرات  الذاتية، 

المصرية من جهة العامة.
وكانت احتراق دانيال بالنار ينظر إلي سلوى 
الواقفة في أعلى الهضبة دليل على انتصارها 
) رغم أصابتها ( وهو مطروحا على األرض 
تأكله النار – نار حقده وخيانته لزوجته وفشله 
شريف  ما صنعه  هذا   . لهدفه  الوصول  في 
عرفة ، فأمتعنا بفيلم ملئ باألحداث النابضة 
والصراعات المشحونة وكان وسيلة للتنفيس 
عما يجيش في صدر الجمهور والراحة لهذه 
للنفس  مضيعة  القريب  خيانة  ألن  النهاية 
وبذلك كان فيلما جديرا بالسينما المصرية .  

نقد فيلم : أوالد العم
خيانة القريب مضيعة للنفس 
فيلم جدير بالسينما المصرية



ترامب: جوستان ترودو أخطأ حبق الواليات املتحدة

رئيس  بأن  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس   صّرح 
األخطاء  من  سيتعلّم  ترودو  جوستان  الكندي  الوزراء 
قمة  انعقاد  خالل  المتحدة  الواليات  بحق  ارتكبها  التي 
ستكلّف   « األخطاء  هذه  وبأن  السبع  الصناعية  الدول 

الكنديين الكثير من األموال«.
حول  سؤال  على  رد  في  ترامب  تصريحات  وجاءت 
العالقات التجارية المتّوترة بين واشنطن وأوتاوا خالل 
إثر  على  الثالثاء  يوم  عقده  الذي  الصحافي  المؤتمر 
اللقاء التاريخي بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم 

جونغ أون في سنغافورة.
التي  الرئيسية  البلدان  بأن  األميركي  الرئيس  ويعتبر 
تقيم عالقات تجارية مع بالده، بما في ذلك كندا، تستفيد 
العالقات  عن  الناجم  الضخم«  التجاري  »العجز  من 
التجارية لهذه الدول مع بالده على حساب األميركيين.

آخر  أميركي  زعيم  أي  يتجرأ  لم  بأنه  ترامب  وأوضح 
قبله على المواجهة والتنديد بهذا الوضع.

وأشار ترامب إلى أن كندا تستفيد من بالده، وهو أمر 
»لعمالنا  األميركي،  الشعب  إلى  بالنسبة  عادل  غير 
بالعوائق  يصطدم  وجميعهم  ومؤسساتنا،  ومزارعيننا 

التجارية الضخمة.«
ألحدث  جمركية  رسوم  فرض  أحاول  عندما  وأضاف 
توازنا في التبادالت التجارية، يقول الكنديون بأن األمر 
رهيب. ولكن يجب أن يكون هناك توازن حتى وإن لم 
من  للعديد  األمور  هذه  قلت  وقد  كامال،  التوازن  يكن 

الدول. 
ترودو  وبين  بينه  الكالمي  التالسن  على  رّده  وفي 
عن  الصادر  المشترك  للبيان  تأييده  بسحب  وقراره 
في  الكندية  مالبيه  مدينة ال  في  السبع  زعماء مجموعة 
من  أبعد  إلى  ترامب  ذهب  المنصرم،  االسبوع  عطلة 

ذلك في تصريحاته للصحافيين في سنغافورة.
وأعرب الرئيس األميركي عن استياءه من تصريحات 
جوستان ترودو خالل اختتام قمة مجموعة السبع الذي 

ظن »بأنني لن اسمع تصريحاته«. في هذا الوقت كان 
ترامب قد غادر كندا متوجها إلى سنغافورة للقاء زعيم 

كوريا الشمالية.
كان كل شيء وديا للغاية عندما استقلّيت الطائرة. أعتقد 
بأن جوستان ترودو ال يعرف ربما بأن شركة المالحة 
الجوية فورس وان Air Force One لديها على متن 
شاهدت  ولقد  تلفزيون.  جهاز  عشرين  نحو  طائراتها 
بأنه  الكندي  الزعيم  فيه  يقول  الذي  الصحافي  المؤتمر 
لن يرضخ للواليات المتحدة مع العلم أن األجواء كانت 
وّدية. وأضاف: ال يمكن للدول أن تستمر في االستفادة 

من بالدنا على الصعيد التجاري.
ترودو  يحتاج  كثيرة  أمورا  هناك  بأن  ترامب  وأضاف 

إلى تعلّمها وعليه أن يدفع ثمن هذه الدروس.
كانت لدي عالقة طيبة مع ترودو حتى تاريخ المؤتمر 
اتابع  وال  الطائرة  في  بأنني  ظن  حيث  الصحافي 
تصريحاته. سيتعلّم ولكن األمر سيكلّف الكنديين الكثير 

من األموال.
وكان جوستان ترودو صّرح خالل المؤتمر الصحافي 
في اختتام أعمال القمة السبت الماضي بأن »التعريفات 
الواردات  على  فرضها  واشنطن  تريد  التي  الجمركية 
الكندية من الفوالذ وااللمنيوم هي إهانة للكنديين الذين 

حاربوا إلى جانب الجنود األميركيين«.
وأكد جوستان ترودو بأن الكنديين »مهذبون وُعقالء« 

ولكنهم لن يرضخوا لجارتهم.
على  وهو  كتبها  تويتر  على  حسابه  على  تغريدة  وفي 
إنه  ترامب  قال  سنغافورة  إلى  أقلّته  التي  الطائرة  متن 
متهما  السبع  الدول  لقمة  المشترك  للبيان  تأييده  يسحب 
»أمورا  وقال  استغيبه  بأنه  الكندي  الوزراء  رئيس 

خاطئة« من وراء ظهره.
وفي تغريدة أخرى، انتقد ترامب ترودو لكونه كان سهل 
الجمركية  التعريفات  انتقد  وبأنه  القمة  خالل  االنقياد 

األميركية على الفوالذ وااللمنيوم بعد مغادرته كندا.

يعدها: رزق هللا زرزور
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طرد مكسيم برنييه من حكومة ظل أسامه كامل أبو شقرا
احملافظني برئاسة أندرو شري

 
أندرو شير زعيم حزب   أعلن 
المحافظين الكندي حزب المعارضة 
الرسمية في مجلس العموم الكندي 
بأنه جّرد النائب عن الحزب وزير 
الخارجية األسبق مكسيم برنييه من 
كافة مسؤولياته في حكومة الظل 

في أوتاوا.
وأّكد شير في بيان أن مكسيم برنييه لم 
يعد عضوا في حكومة الظل المتمثلة 
بالمعارضة الرسمية والقرار يدخل 
حيز التطبيق فورا دون أن تعطى 
التي دعت  تفاصيل عن األسباب 

التخاذ هذا القرار.
ويحتل مكان مكسيم برنييه الناطق 

الرسمي في مجال العلوم »مات جينيرو«
الذي سيهتم أيضا بحقيبة االبتكارات والتنمية االقتصادية التي 

كانت من مسؤولية برنييه بصورة مرحلية.
وفي مقتطفات من كتاب سيصدره برنييه ونشره على شبكة 
اإلنترنيت يدعي برنييه أن أندرو شير ضم عددا من المحافظين 
المزيفين إلى عضوية الحزب ما سمح له بالفوز بزعامة 

الحزب في شهر مايو أيار 2017

واستخدم برنييه هذا النعت ليصف به العديد من المزارعين الذين 
كانوا يرغبون بعرقلة ترشيحه للزعامة بسبب معارضته لنظام 
إدارة العرض بالنسبة لمنتجات الحليب والبيض والدواجن.
وكان مكسيم برنييه قد طمأن زمالءه في الحزب بأنه لن 
ينشر كتابه بسبب اللغط الذي سببه عند نواب الحزب غير أنه 
اختار أن ينشر الجزء المثير للحساسية على موقعه الشخصي 

على اإلنترنيت.

ترودو يكرر إصراره على السماح بزراعة القنب يف املنازل 
  يّصر رئيس الوزراء الكندي جوستان 
ترودو على السماح بزراعة القنب في 
نباتات في حٍد أقصى  المنازل، أربعة 
في كل منزل. وقد رفض توصية مجلس 
الشيوخ بترك الخيار لكل مقاطعة كندية 

بمنع أو بالسماح بزراعة القنب.
الليبرالية  الفدرالية  الحكومة  وترفض 
أربعة تعديالت أدخلها مجلس الشيوخ 
تشريع  قانون  لمشروع  مراجعته  في 
الجمعة من  يوم  والتي صدرت  القنب 

االسبوع الماضي.
وفي ضوء هذا التجاذب بين المؤسستين 
التشريعيتين في البالد، مجلس العموم 
تاريخ تشريع  الشيوخ سيبقى  ومجلس 

الماريجوانا في كندا مرجأ إلى إشعار آخر. 
وأكدت الحكومة الكندية بزعامة ترودو في رّدها الرسمي 
على مجلس الشيوخ بأنها لن تتراجع عن قرارها، وبأنها 
ترفض أن تترك الخيار للحكومات المحلية في المقاطعات 

بالنسبة إلى زراعة القنب في البيوت. 
في هذا اإلطار يقول الليبراليون بأنهم مقتنعون بسلطتهم في 
هذا المجال وبأن نهجهم هو النهج الصحيح للقضاء على 

السوق السوداء للماريجوانا. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس النواب سيّرد على التعديالت 
التي أوصى بها مجلس الشيوخ ليعود مشروع القانون من 
هل  اليوم:  المطروح  والسؤال  الشيوخ  طاولة  إلى  جديد 
التي  الليبرالية  الحكومة  الشيوخ إلرادة  سينصاع مجلس 
هي حكومة غالبية أو ستستمر المعركة والتجاذب واألحذ 
والرد بين المجلسين التشريعيين حتى إشعار آخر؟ مع العلم 
أن قانون تشريع الماريجوانا بعد إقراره يحتاج من 8 إلى 

12 شهرا لدخوله حيز التطبيق.

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

القسم(. نحو: »وايم هللا«. 

أغدق: 

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

َعها؟ ها ووسَّ عليه النعمة أي: أَْكَملَها وأََتمَّ

ارتفاع إنتاج كندا من النفط إىل 5,6 ماليني برميل 
يومياً عام 2035  

  تتوقع »الجمعية الكندية لمنتجي 
 Canadian Association( »النفط
of Petroleum Producers( أن 
يرتفع إنتاج كندا من النفط الخام بـ1,4 
مليون برميل يومياً بحلول عام 2035 

ليبلغ 5,6 ماليين برميل يومياً.
وتعزو الجمعية هذا االرتفاع بصورة 
رئيسية إلى االرتفاع المتوقع في إنتاج 
النفط من الرمال الزفتية من 2,65 
مليون برميل يومياً عام 2017 إلى 
4,2 ماليين برميل يومياً عام 2035، 

أي بزيادة نسبتها 58%.
غير  التقليدي،  النفط  إنتاج  أما 
المستخرج من الرمال الزفتية، في 

الغرب الكندي فسيحافظ على استقراره على 1,3 مليون 
برميل يومياً بحلول عام 2035. 

وفي الشرق الكندي من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط التقليدي 
نيوفاوندالند  مقاطعة  قبالة سواحل  األطلسي  المحيط  في 
والبرادور إلى 295 ألف برميل يومياً بحلول عام 2025 
ليتراجع إلى 70 ألف برميل يومياً بحلول عام 2035 بسبب 

نضوب اآلبار تدريجياً.
وتقول »الجمعية الكندية لمنتجي النفط« إن إنتاج كندا من 
النفط عام 2017 تخطى قدراتها المتوفرة على نقله، وبالتالي 
التأكيد على وجود »حاجة ماسة« لتوسيع  تعيد الجمعية 
إلى  نفطها  أن توصل  لكندا  يتيح  ما  النفط،  أنابيب  شبكة 
أسواق جديدة وأن تبقى منِتجاً عالمياً يملك ميزة تنافسية. 

 اتساع حالة عدم الرضا يف احلزب الدميقراطي اجلديد 
جتاه زعيمه 

داخل  الرضا  عدم  حالة  تتسع   
تجاه  الجديد  الديمقراطي  الحزب 
خمسة  قبل  سينغ  جاغميت  زعيمه 
الفرعية  االنتخابات  موعد  من  أيام 
في دائرة »شيكوتيمي – لو فيور« 
)Chicoutimi – Le Fjord( في 

مقاطعة كيبيك.
وتقول وكالة الصحافة الكندية نقاًل 
المذكور  الحزب  في  مصادر  عن 
طلبت عدم كشف هوياتها إن عدداً 
من أعضائه في مجلس العموم قلقون 

من رؤية شعبيته تتراجع.
في  أُجري  حديث  استطالع  ويفيد 
الدائرة المذكورة أن مرشح الحزب 
الديمقراطي الجديد فيها، إريك دوبوا، 
االقتراع خلف  نوايا  في  رابعاً  حل 

وهي  الكتلة،  أن  من  بالرغم  الكيبيكية،  الكتلة  مرشح 
كثيراً  كيبيك، ضعفت  مقاطعة  باستقالل  ينادي  حزب 

بسبب األزمة الداخلية العميقة التي ضربتها مؤخراً.
وشغر مقعد دائرة »شيكوتيمي – لو فيور« في مجلس 
العموم بسبب استقالة نائبها الليبرالي دنيس لوميو في 

تشرين الثاني )نوفمبر( الفائت ألسباب عائلية.

وكان لوميو قد نال %31,1 من أصوات المقترعين في 
الدائرة في االنتخابات الفدرالية العامة في تشرين األول 
)أكتوبر( 2015، وحل وراءه مباشرة مرشح الحزب 

الديمقراطي الجديد الذي نال %29,7 من األصوات.
والحزب الديمقراطي الجديد يساري التوجه وهو ثاني 

أحزاب المعارضة في مجلس العموم. 

مانيتوبا: سنمنع زراعة القّنب يف املنازل مهما كانت العواقب
ترك  احتمال  حول  كندا  في  الوطني  الجدل  وسط     
الخيار للمواطن الكندي بزراعة أربعة نباتات من القنّب 
في منزله بحد أقصى، كّررت مقاطعة مانيتوبا في وسط 
الغرب الكندي التأكيد على موقفها المعارض وأشارت 
حكومة المقاطعة إلى أنها مستعدة »للدفاع عن موقفها« 

إذا لزم األمر ذلك. 
المنازل  في  القنّب  لزراعة  السماح  في موضوع  كذلك 
الذي تصّر عليه أوتاوا، أكدت وينيبيغ موقفها الرافض 

منضمة إلى صفوف مقاطعة كيبيك. 
وفي حديث للقسم االنكليزي في هيئة اإلذاعة الكندية أكد 
رئيس حكومة مانيتوبا براين باليستر بأنه نظرا إلى أن السلعة 
جديدة فإنه من الحكمة أن نمنع زراعة القنب في المنازل.
سنمنع زراعة هذه النبتة في البيوت مهما كانت العواقب 

وهذا القرار اتخذ إنطالقا من مبدأ الوقاية. على حد تعبير 
زعيم الحزب التقدمي-المحافظ الذي يرأس حكومة مانيتوبا. 
على صعيد آخر، تحدث وزير العدل في حكومة المحافظين 
لهذا  القانونية   اآلثار  ستيفانسون عن  هذير  مانيتوبا  في 

القرار وقال: 
نحن مقتنعون بأن االختيار هو مسؤولية السلطة القضائية 
المحلية في كل مقاطعة، وهذا يشار إليه على هذا النحو 
على الموقع االلكتروني للحكومة الكندية االتحادية. سندافع 
القانوني إذا لزم األمر، أكد وزير العدل في  عن موقفنا 

حكومة مانيتوبا.  
هذا ولم يحدد الوزير الكندي ما إذا كانت ستلجأ مانيتوبا في 
دفاعها عن قرارها إلى المحكمة الكندية العليا لحّل النزاع 

بينها وبين أوتاوا. 

   االْسُت السافلة أو حلقة الّدبُر واألصل واألساس ج إِْستاٌت. )المحقق(
   ابن، والميم زائدة للمبالغة. )المحقق(

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

سلسلة:
دقائق لغوية )11(

دون: 
يقول بطرس البستاني، في محيط المحيط، )باب »دون«(. »ويقال حاَل القوم 

دون فالٍن أي اعترضوا بينه وبين من يطلبه فلم يقدر أن يناله...
 وتكون دون اسم فعل بمعنى خذ. تقول دونك الدرهم أي خذه. وبمعنى الوعيد 
المحققين دون موضوع في األصل ألدنى  قال بعض  يقال دون صراعي... 

مكان من الشيء. يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليال... 
ويأتي دون بمعنى قبل. ومنه قولهم دون النهر جماعة أي قبل أن تصل إليه... 

وتدخل على دون من، والباء قليال. ومنه في سورة األعراف إن الذين تدعون 
من دون هللا عباٌد أمثالكم. وقوله:

فال مجد يبنى بدون الجهاد***وال جهد يغني بدون القدر.«
وفي لسان العرب البن منظور: »والدُّوُن الحقير الخسيس... ويقال: هذا دون 
ذلك أَي أَقرب منه. ابن سيده: دوُن كلمة في معنى التحقير والتقريب، يكون 
ظرًفا فينصب، ويكون اسًما فيدخل حرف الجر عليه فيقال: هذا دونك وهذا من 
دونك، وفي التنزيل العزيز: ووَجَد من ُدونهم امرأَتين؛ ... ويقال هذا دون ذلك 

في التقريب والتحقير، فالتحقير منه مرفوع، والتقريب منصوب أَلنه صفة.«
فعليه نقول: إذا كانت دون، بمعنى »غير« دخل عليها حرف الجر »من« أو 
فنقول مثال: »زارنا فالن من دون أن ندعوه«؛ ولكن دخول  قليال،  »الباء« 

»من« أفصح.

تاء االفتعال
الضاد مثل اْضَطرَب،  تتغير عند الصاد مثل اصطحب، وعند  تاء االفتعال 
لَم، وعند الدال مثل ادَّعى، وعند  لَب، وعند الظاء مثل اظَّ وعند الطاء مثل اطَّ
الذال مثل اّذَخر، وعند الزاي مثل اْزَدَجر، أَلن التاء الَن َمْخَرُجها فلم توافق 
اللسان،  لتخّف على  فأُْبِدَل منها ما يوافقها،  هذه الحروف لشدة مخارجها، 

وَيْعُذَب اللفظ به. )لسان العرب – باب صحب(

كيبيك: بلوغ عدد املستفيدين من املساعدة االجتماعية أدنى مستوى
  تراجع عدد المستفيدين من المساعدة االجتماعية في 
مقاطعة كيبيك الكندية في آذار )مارس( الفائت إلى نحٍو 
كما  له،  تاريخي  أدنى مستوى  405 آالف شخص،  من 
جاء في آخر بيانات صادرة عن وزارة العمل والتضامن 

االجتماعي في حكومة المقاطعة.
وفي مقابلة مع راديو كندا قال فينسان بروتون الناطق باسم 
وزارة العمل والتضامن االجتماعي "نالحظ أنه بالرغم من 
النمو السكاني، تراجع عدد المستفيدين من برامج المساعدة 
االجتماعية من 419440 شخصاً في آذار )مارس( 1975 
إلى 404551 شخصاً في آذار )مارس( 2018. وأوكد لكم 

أن هذا أدنى مستوى تاريخي"،
وإذا كان بروتون قد قارن عدد المستفيدين حالياً من المساعدة 
االجتماعية مع عددهم عام 1975 فهذا مرده أن الحكومة 

بدأت تحصي عدد المستفيدين في العام المذكور.
ويبدو الفارق أكبر بكثير عند مقارنة عدد المستفيدين حالياً 

بعددهم في شباط )فبراير( 1996 البالغ 815487 شخصاً 
والذي يُعتبر سقفاً تاريخياً.

ومن الناحية النسبية أيضاً هناك تراجع إلى أدنى مستوى. 
االجتماعية  المساعدة  من  المستفيدين  نسبة  تراجعت  فقد 
من %12,8 من إجمالي سكان المقاطعة الذين لم يبلغوا 
65 عاماً في شباط )فبراير( وآذار )مارس( 1996 إلى ما 
دون الـ%6 للمرة األولى، بالغًة %5,9 في أشهر تشرين 
الثاني )نوفمبر( وكانون األول )ديسمبر( 2017 وشباط 

)فبراير( وآذار )مارس( 2018.
ويعزو بروتون هذا التراجع إلى األداء الجيد لالقتصاد في 
مقاطعة كيبيك، حيث البطالة في أدنى مستوياتها التاريخية، 

كما أنه ال يغفل أيضاً عامل الشيخوخة.
يُشار إلى أن المساعدة االجتماعية ال تُمنح لمن بلغ سن 
الخامسة والستين، حتى وإن كان في حالة عوز، إذ تُستبدل 

ببرامج حكومية أُخرى، كضمان الشيخوخة وسواها.

البنوك الغذائية يف مانيتوبا تطلق نداء استغاثة لندرة املواد 
  أطلقت مجموعة من البنوك الغذائية في مانيتوبا نداء ملحا 
لسكان المقاطعة للتبرع بالمواد الغذائية ألن المستودعات 
والمخازن تخلو يوما بعد يوم من المواد الغذائية نظرا 
للطلب المتزايد لمن يلجئون لخدماتها ما يعني أن بعض 

المواد الغذائية أصبحت شيئا نادرا.
وسجل البنك الغذائي Accueil francophone وهي 
منظمة خيرية في وينيبغ زيادة في عدد قاصديه وصلت 

إلى ثالثة أضعاف خالل سنة ونصف السنة.
ويقول منسق برامج المتطوعين للعمل في البنك الغذائي 
بأن أكثر من 200 شخص ومن بينهم أطفال يستفيدون 

من المساعدة الغذائية التي يقدمها البنك الغذائي. 
وهذا يفسر بحاجة العائالت لحفاضات االطفال والحليب 

لصغار السن.
واللحوم  والسمك  والدجاج  للخضار  أيضا  حاجة  وهناك 

ويعلق منسق البرامج بالقول:
يتبرعون باللحوم  في غالب األحيان ولكنها في الغالب 
النوع  هذا  يستهلكون  ال  زبائننا  وبعض  خنزير  لحوم 

من اللحوم.
كما يعلن البنك الغذائي عن حاجته لمزيد من المتطوعين 
للمساعدة في تعبئة وتوزيع التبرعات مرتين في الشهر.  

فرص للعمل
مطلوب فوراً مضيفين ومضيفات بدوام كامل من سكان 

الفال يُحبذ إجادة اللغتين الفرنسية واالنجليزية للعمل فوراً 
في أحد المطاعم العربية الشهيرة في مدينة الفال.

لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيد/ نبيل 
تليفون رقم: 

 514-559-3144
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة
أفضل األنشطة يف املتحف الوطين 

الفلبيين مانيال 

Les proverbes en français et arabe

- l’oisiveté est la mère de tous les 
vices

- األيد البطالة جنسة 
- La raison du plus fort est
 toujours la meilleure

- حكم القوي على الضعيف
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  يعتبر المتحف البريطاني  مدينة 
 National Museum مانيال بالفلبين
of the Philippines هو أحد أهم 
المعالم السياحية االثرية في المدينة، 
التاريخية واألثرية  المالمح  وأهم 
القديمة للفلبين ومدينة مانيال منذ قديم 

العصور .
معلومات عن المتحف الوطني الفلبيني

سنويا يأتي أعداد كبيرة جدا  من الزائري 
من الفلبين ومختلف الجنسيات  لزيارة 
المتحف الوطني الفلبيني وتوابعه يوجد 

في المتحف الوطني الفلبيني مجموعة 
من األبواب التي تقع واجهتها على 

حديقة ريزال.
األبواب الموجودة في المتحف تؤدي 
إلى مجموعة من القاعات في داخل 
المتحف من بين هذه القاعات قاعة 

الرخام ومينى التراث .
أفضل األنشطة التي يمكن ممارستها 

في المتحف
–  جولة برفقة المرشد السياحي يمكن 
من خاللها التعرف على معالم المتحف 
التاريخية، وما يميز بناؤه من طراز 
معمارى فاخر، حيث يعتبر المتحف 
المباني  الفلبيني أحد أجمل  الوطني 

التاريخية ذات البناء الفريد.
المتحف  الوطني زيارة  المتحف  يمكن عند زيارة   –
األنثرولوجي  والتمتع بمشاهدة ومعرفة المعلومات المدهشة 
عن األحافير القديمة التي قام الفلبينيون بتجميعها من من 
أماكن متعددة في مختلف أنحاء العالم ومن الفلبين ترجع 

الى العصور القديمة والحديثة.
– أما محبي القراءة فيمكنهم زيارة المبنى الرئيسي التابع 
مكتبة  به  يوجد  األنثروبولوجي حيث  الوطني   للمتحف 
المجلدات   كبيرة من  أعداد  تحتوي  على  ضخمة جدا 
والثقافات في  الديانات  الضخمة والكتب عن مختلف 

مختلف أنحاء العالم .

العديد من  المتحف  داخل  يوجد   –
المعروضات من بينها اللوحات الفنية 
الرائعة التي قام بإبداعها أهم وأشهر 
الفنانين في الفلبين ولذلك يمكن للزائر 
التجول في المتحف والتمتع بمشاهدة 
هذه المعروضات كما يوجد أيضا أزياء 
التراث  شعبية ومعروضات توضح 

الحضاري الخاص بالفلبين
– يمكن لزائر المتحف الذهاب إلى 
االستراحة التابعة للمتحف بعد إنهاء 
جولته أو زيارة الحدائق التابعة للمتحف 
مثل حديقة ريزال واألماكن السياحية 
نفس مكان  الموجودة في  الفلبينية  

المتحف.
–  بالطبع ال يمكن لزائر المتحف أن 
ال يأخذ صور تذكارية لجولته داخل 
المتحف والتصوير جانب المعروضات 

التاريخية واللوحات الفنية الرائعة
أوقات العمل في المتحف

– المتحف يكون مفتوح في األيام من 
الساعة  منذ  الخميس  اإلثنين وحتى 
العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء  
حيث أن العطلة الرسمية للمتحف هي 

يوم السبت ويوم األحد .
مائة  للمتحف  التذكرة  أسعار  تبلغ   -
للبالغين  أما  وخمسون بيسو فلبيني 

األطفال فالدخول مجاني.
من أفضل الفنادق القريبة من المتحف

الفندق  :  ويعتبر هذا  إنتراميورس  بايليف  ذا  فندق   1-
من أفضل فنادق الفلبين ويبعد مسافة أربعة كيلومترات 

فقط عن المتحف.
– تم تقييمه من قبل الزائرين العرب جيد جدا من حيث 
الموقع ونظافة الفندق والمطعم ووجود وسائل راحة متعددة 

باإلضافة إلى طاقم العمل المحترف.
2- فندق كازا بوكويو : فندق متميز حصل على تقييم جيد 
جدا من قبل الزائرين العرب ويبعد عن المتحف مسافة 

سبعة كيلومترات .

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 ملحن مصري راحل 
والد   – مصري  ممثل   2-

)معكوسة(
-3 والدة )معكوسة( – نصف 

كلمة )وبال( – ملبس 
-4 قبيح المنظر – حرف جر 

– بحر 
-5 من أجلي – أرشد – أرفض 

-6 أرشدن 
أترك   – أب  أو  أم  بال   7-

المكان هرباً 
يصيب  مرض   – هرب   8-

العيون – عقله أستوعب 
-9 نوع من الرياضة – ضمير 

المخاطبة 
-10 مطرب لبناني 

رأسيا: 
-1 معلق رياضي راحل 

في  السفينة  تستقر   – سيفي   2-
الميناء 

كف   – الشخص  عن  للسؤال   3-
)معكوسة( – إحسان 

-4 محدود )مبعثرة( – على ال.... 
)شاعر مصري راحل معكوسة( 

-5 ألعن وأشتم – أداة جزم – مسح 

-6 أداة نصب – أقوم بالدهس 

-7 كاتبة عربية راحلة 

-8 موسم الذي تنقطع فيه المياه 

النداء  أستجاب   – عميقة  بئر   9-
)معكوسة( – ضمير الغائبات 

-10 األسم األول لمطربة مصرية 
معتزلة – للسؤال عن الزمن  

حل الكلمات المتقاطعة
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لهيطة: لن جنازف بصالح في املونديال
إيهاب  تحدث   
لهيطة مدير المنتخب 
محمد  موقف  عن 
المنتخب  صالح نجم 
من المشاركة في لقاء 
أوروجواي اإلفتتاحي 
المقرر  بالمونديال 
الجمعة  يوم  إقامته 

المقبل.
في  لهيطة  وقال 
تصريحاته للصحفيين 
أن صالح نفذ برنامجا 
قويا في صالة األلعاب 
الرياضية قبل المشاركة 
بشكل خفيف ببعض 
مران  في  الجري 

المنتخب الثاني.
النهائي من  المنتخب أن موقف صالح  وأكد مدير 
اللقاء  قبل  يتحدد  قد  لقاءي أوروجواي  المشاركة في 

بساعات وفقاً لحالته.
وكان صالح قد تعرض إلصابة في الكتف خالل مشاركته 
مع فريقه ليفربول بنهائي دوري األبطال األوروبي أمام 

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

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

الخامس والعشرين.
وكان المنتخب المصري قد خسر أمام البرتغال بنتيجة 
2-1 ثم خسر أمام اليونان بهدف نظيف قبل أن يتعادل 
أمام الكويت 1-1 ثم سلبياً أمام كولومبيا ليختتم فترة 

اإلعداد للمونديال بالخسارة صفر3- أمام بلجيكا. 

الطابق األول  القنابل في    أغبياء بدهم يفجروا مبنى حطوا 
وطلعوا السطوح

كان في وحدة جيش فيها جنود جدد وكان في عسكري محشش 
معهم، اعلنوا في الوحدة بزيارة قائد الجيش وحكوا للعسكر إذا 
سالكوا القائد عن عمركم بتقلولوا 81 سنة وعن خدمتكم بتحكوا 
على  وال  الرشاش  على  بترموا  ايش  عن  سالكوا  وإذا  سنتين 

المدفع بتحكوا على الجهتين سيدي . 
أجى القائد فوقف قدام العسكري الطافي وسأله كم عمرك ، رد 
عليه سنيتن رجع سأله كم خدمتك : رد عليه 81 سنة فحكالوا 
القائد أنت مجنون وال أهبل يا عسكري ، فرد عليه على الجهتين 

يا سيدي

استاذ انجليزي قال لبلديتنا ضع كلمة dog في جملة مفيدة 
قال الصعيدي dog يا مزيكا

مدنة  فوق  منهم  واحد  قال  فين  فين  يحششوا  عاوزين  جماعة 
المسجد فطلعوا ومزاجهم فى السحاب طلع عليهم الظابط وعمل 
كبسه قامو بسرعة وعملو بيصلو الال بتاع الولعة مش واخد بالة 
قالة الظابط دول بيصلو وانت بتعمل اية ردعلية الى مبيصليش 

بدخلة النار

القمر  رد:  القمر  وال  الشمس  أهم  مين   : محشش  واحد  سألوا 
طبعا، بيطلع ينور لنا بالليل و الدنيا ضلمة، انما الشمس بتطلع 

بالنهار و الدنيا نور أصآل

خاصمت زوجها واتهمتع بالكذب وقالت من يكذب مرة يكذب 
مرتان

فقال لها: من يتزوج مرة يتزوج مرتان
فضحكت وقالت: حياتي ... أعملك عشا؟؟؟؟

في البيوت العربية أربع أمراض...
المرض األول: قوم ده مكاني

والثاني : هاااات الريموت كان معايا
والثالث: مين واخد الشاحن بتاعي

والرابع : ببسي مين اللي في الثالجة؟
المصيبة بيقولك وهو بيشرب

واحد سأل صاحبه انتهت الخناقة بينك وبين مراتك على إيه؟
قاله جات لحد عندي راكعه على ركبتها وقالت لي:

اطلع من تحت السرير يا جبااااان

»جارديان« تشيد باحلضري قبل 
إنطالق املونديال

  تحدثت جريدة 
ان«  ي رد »جا
ة  ي ز ي ل ج ن ال ا
عصانم  عن 
الحضري حارس 
المنتخب  مرمى 
ي  ر ص م ل ا
ه  ت ك ر ا ش م و
في  المنتظرة 

المونديال.
وقالت الصحيفة 
الحضري  أن 
الذي يقترب من 
عامه الـ46 بات 

التاريخ في حال  للغاية من صناعة  قريبًا 
مشاركته في لقاء أوروجواي اإلفتتاحي يوم 
الجمعة المقبل إذ سيصبح أكبر الالعبين سناً 

ظهوراً في تاريخ البطولة.
وأضافت الصحيفة أن الحضري أبهر الجميع 
بمواصلة اللعب حتى ذلك العمر بشكل مؤثر 
بعدما ساهم في تأهل منتخب بالده للمونديال 

وبلوغه المباراة النهائية لكأس األمم االفريقية 
التي بدأها كحارس ثالث في خيارات الجهاز 
بعد  للحارس األساسي  قبل أن يتحول  الفني 

إصابة زميليه الشناوي وإكرامي.
المصري سيلعب  المنتخب  بالذكر أن  جدير 
للمونديال بجوار كل  المجموعة األولى  في 

من روسيا، أوروجواي والسعودية.

تعرف على تفاصيل إجتماع اللجنة 
الفنية باملنتخب

كارتيرون مديراً فنياً لألهلي

  عقدت اللجنة المنظمة لمونديال 2018 
المصري في  المنتخب  بعثة  إجتماعاً مع 
مدينة جروزني الروسية للحديث عن بعض 

النقاط الخاصة بالبطولة.
وأشار ناجي جويني المحاضر الدولي في 
التحكيم اثناء االجتماع أن المنتخب المصري 
يتمتع بصورة إيجابية لدى الحكام مطالباً 
الالعبين بعدم اإلعتراض على القرارات.
الفيديو  تقنية حكم  أن  وأضاف جويني 
أخطاء  تراجع  في  كبير  بشكل  ستساعد 
التحكيم إال أن األخطاء التقديرية ستكون 

من سلطة حكم الساحة فقط.

وتابع المحاضر الدولي تصريحاته قائاًل أن 
الملعب سيكون محاصراً بـ40 كاميرا من 
32 كاميرا موجهة مباشرًة للملعب  بينها 
بما يضمن تغطية كافة الجوانب والزوايا.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري سيلعب 
بجوار  للمونديال  األولى  المجموعة  في 

كل من روسيا، أوروجواي والسعودية.
في  المصري مشواره  المنتخب  ويفتتح 
 15 يوم  أوروجواي  بمواجهة  المونديال 
يونيو ثم روسيا في التاسع عشر من الشهر 
الخامس  في  السعودية  بلقاء  ختامًا  ذاته 

والعشرين.

ب

  أعلن النادي األهلي تعيين الفرنسي 
باتريس كارتيرون مديراً فنياً للفريق 

لمدة موسمين خلفاً لحسام البدري.
المتوقع أن يصل كارتيرون  ومن 
للتوقيع  االربعاء  القاهرة غداً  إلى 
وترتيب كافة األمور الخاصة باإلعداد 

للموسم الجديد.
وأوضح الموقع الرسمي لألهلي أن 
كارتيرون لن يصطحب أي معاونيين 
معه حيث سيعمل مع أفراد الجهاز الفني 
المصري المتواجد في الوقت الحالي.
التدريب  ويملك كارتيرون خبرة 
الدوري المصري بعدما تولى  في 
تدريب وادي دجلة عام 2016 علماً 
بأن إنجازه األبرز كان قيادة فريق 

مازيمبي الكونغولي لتحقيق لقب دوري األبطال اإلفريقي عام 2014.

مفاجئة في آخر 7 دقائق باحراز هدفني للروس لتنتهي املبارة بفوز الروس بخمسة 
اهداف لال شئ للسعودية

  وكانت عودة السعودية إلى كأس العالم ألول مرة بعد غياب 12 عاما مخيبة آلمال الجماهير حيث منيت شباك 
الحارس عبد هللا المعيوف بهدف مبكر بعد 12 دقيقة بضربة رأس من يوري جازينسكي بعد تمريرة متقنة من 

ألكسندر جولوفين.
وقبل نهاية الشوط األول بدقيقتين أظهر البديل دينيس تشيرشيف مهارة فائقة عندما راوغ اثنين من مدافعي السعودية 

وسدد بقوة من مدى قريب في مرمى المعيوف.
ورغم تحسن األداء السعودي في الشوط الثاني بعد الدفع بفهد المولد بدال من عبد هللا عطيف وهتان باهبري بدال من 
يحيى الشهري إال أن أصحاب األرض أضافوا الهدف الثالث بضربة رأس من البديل الثاني أرتيم جيوبا في الدقيقة 71.

وارتقى جيوبا أعلى من أسامة هوساوي قائد السعودي وحول تمريرة جولوفين في شباك المعيوف.
وفي الدقيقة األولى من الوقت المحتسب بدل الضائع أضاف تشيرشيف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بتسديدة 

رائعة من مدى بعيد سكنت شباك المعيوف.
وكلل جولوفين مجهوده طوال المباراة عندما أضاف الهدف الخامس بتسديدة رائعة من ركلة حرة.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est lors d’un congrès international tenu récem-
ment en Suède, que l’unité de traitement de 
l’embolie cérébrale de l’hôpital « Kasr El Eini 

» s’est classée la meilleure et la première au Moyen-
Orient, en Afrique et en Turquie 
C’est au nom de l’hôpital Kasr El Eini que le Dr. 
Hossam Salah, professeur des maladies neurologiques 
à l’hôpital, a reçu ce prestigieux prix.
Presque en même temps, l’association européenne 
pour le traitement de l’embolie cérébrale a octroyé à 
l’unité de traitement de l’embolie cérébrale de l’hô-
pital universitaire de « Ein Chams » le second prix 
d’excellence au Moyen-Orient.

C’est le Dr. Ayman Saleh, 
directeur de l’hôpital uni-
versitaire, de Ein Chams 
qui a reçu au nom de l’hô-
pital, cet important prix. 
D’autre part, toujours en 
médecine, l’association des chirurgiens orthopédistes 
de l’union européenne lors d’un congrès international 
tenu le mois passé à Barcelone a octroyé au Dr. Gamal 
Hussein professeur de chirurgie orthopédique, le titre 
de « Fellowship » honorifique en reconnaissance des 
progrès qu’il a réalisés dans le domaine de la chirur-
gie orthopédique.   
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El Ressala

L’hôpital « Kasr El Eini » classé premier pour 
le traitement de l’embolie cérébrale lors d’un 

congrès international tenu en Suède.

Chrystia Freeland dénonce à Washington des 
taxes «absurdes»

Culture du cannabis: l’intransigeance de 
Trudeau dénoncée de toutes parts

L
a ministre cana-
dienne des Affaires 
étrangères a jugé 
mercredi « absurde 

» que les États-Unis justi-
fient au nom de la sécurité 
nationale les taxes douaniè-
res imposées au Canada, 
après une rencontre avec des 
sénateurs américains qui ont 
affiché leur désaccord avec 
Donald Trump.
En pleine dispute com-
merciale et diplomatique, 
Chrystia Freeland a ren-
contré à Washington des 
membres de l’influente 
Commission sénatoriale 
des Affaires étrangères, 
dont les dirigeants, républi-
cain comme démocrate, ont 
dénoncé ouvertement les 
mesures du président amé-
ricain à l’encontre d’alliés 
de longue date comme le 
Canada et l’Union euro-
péenne.
L’argument de la sécurité 
nationale, qui a permis au 
président américain d’impo-
ser directement ces taxes 
douanières sur l’acier et 
l’aluminium sans passer par 
le Congrès, est « franche-

ment absurde », a martelé la 
ministre devant les journalis-
tes.
« Les États-Unis doivent reti-
rer ces taxes illégales et injus-
tes pour le Canada et ses 
alliés », a-t-elle ajouté après 
une réunion de près d’une 
heure avec la plupart des 
membres de la commission.
« Nous croyons vraiment 
qu’au final, le sens commun 
l’emportera. »
Ni elle ni les sénateurs 
n’ont révélé si ces derniers 
s’étaient excusés pour les cri-
tiques acerbes déversées par 
la Maison-Blanche contre le 
premier ministre canadien 
Justin Trudeau, après un 
sommet du G7 calamiteux.
« Le gouvernement canadien 
ne croit pas que des attaques 
ad hominem soient la bonne 
façon de mener la politique 
étrangère (...) surtout quand 
il s’agit de vos plus proches 
alliés », s’est-elle contentée 
de répondre.
Très critique de Donald 
Trump sur ces tarifs doua-
niers, le sénateur républicain 
menant la commission, Bob 
Corker, a regretté que la 

Maison-Blanche ait « dété-
rioré » certaines relations 
extérieures. « Je ne connais 
aucun sénateur du côté répu-
blicain qui n’ait exprimé au 
président son inquiétude » à 
ce sujet.
Saluant la relation avec le 
Canada comme « l’une des 
alliances les plus impor-
tantes que nous ayons », le 
démocrate Bob Menendez, 
numéro deux de la commis-
sion, a souligné que « l’opi-
nion du président n’est pas 
celle de tous les Américains 
et encore moins celle d’une 
majorité au Sénat ».
La tempête internationale 

déclenchée par les taxes 
douanières américaines 
intervient alors même que 
Washington, Ottawa et 
Mexico sont engagés depuis 
de long mois dans la rené-
gociation, voulue par le 
président Donald Trump, 
de l’accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉNA).
À ce sujet, Chrystia Freeland 
a expliqué qu’elle s’entre-
tiendrait jeudi avec le repré-
sentant américain pour le 
Commerce (USTR), Robert 
Lighthizer, qu’elle a déjà 
rencontré à plusieurs repri-
ses.

«Incohérence», «occasion 
ratée», «power trip»... le gou-
vernement Trudeau a reçu 

une volée de bois vert de la part 
du Québec, des partis d’opposition 
et de certains sénateurs, mercredi, 
en maintenant la ligne dure sur la 
culture du cannabis à domicile.
Dans sa réponse aux 46 amende-
ments proposés par le Sénat au 
projet de loi C-45 sur la légalisa-
tion, Ottawa a rejeté celui qui aurait 
permis aux provinces d’interdire la 
culture à domicile.
«À mon avis, c’est une occasion 
ratée», a tranché le sénateur qué-
bécois du groupe des indépendants, 
André Pratte. Ce dernier estime 
que le gouvernement aurait dû faire 
preuve de fédéralisme coopératif.
«J’y vois une incohérence, j’y vois 
un non-respect de la compétence des 
provinces», a déploré de son côté 
la sénatrice québécoise Raymonde 
Saint-Germain.
Les deux sénateurs du groupe des 
indépendants réfléchissent toujours 
à la réponse qu’ils comptent donner 
au gouvernement.
Colère à Québec
«On reconnait qu’il y a différentes 
perspectives à travers le pays, mais 
nous avons fait des études et des 
décisions par rapport à la culture 
à domicile», a affirmé le premier 
ministre canadien, Justin Trudeau, 
à son arrivée au caucus libéral mer-
credi matin.
Dans son projet de loi sur la léga-
lisation de la marijuana, Ottawa 
veut permettre aux citoyens de faire 
pousser jusqu’à quatre plants de can-
nabis à la maison, une disposition à 
laquelle s’opposent le Québec et le 
Manitoba.
La réponse du fédéral a semé l’indi-

gnation à l’Assemblée nationale, où 
la loi provinciale sur le cannabis a 
été adoptée la veille. Le ministre 
responsable des Relations canadien-
nes, Jean-Marc Fournier, a accusé 
Ottawa de «manquer de respect» 
envers le Québec.
La ministre provinciale responsa-
ble de la légalisation du cannabis, 
Lucie Charlebois, demeure toutefois 
confiante que c’est sa loi qui s’appli-
quera.
«Un beau gros «power trip»»
Le refus du gouvernement a égale-
ment causé une grande exaspération 
dans les rangs de l’opposition.
Pour le chef  intérimaire de Québec 
debout, Rhéal Fortin, Ottawa fait 
«un beau gros «power trip»». «Les 
libéraux ont non seulement décidé 
de légaliser le cannabis. Ils ont aussi 
décidé que le Québec, les provin-
ces, le Sénat, l’opposition et tout le 
monde allaient se plier à leurs volon-
tés», a déploré M. Fortin durant la 
période de questions.
«Si le gouvernement ne veut pas 
entendre raison après tout le travail 
qui a été fait, on pourra regarder 

quels sont nos recours», a quant à lui 
laissé planer le lieutenant québécois 
des conservateurs, Alain Rayes.
Les députés doivent voter cette 
semaine sur les amendements et les 
renvoyer au Sénat. Les sénateurs 
décideront ensuite s’ils acceptent la 
volonté du gouvernement ou s’ils 
exigent de nouvelles modifications.
Joute partisane
Pour éviter un bras de fer avec le 
Sénat, le premier ministre a demandé 
au chef  conservateur de cesser de 
demander à ses sénateurs de «blo-
quer la volonté de la Chambre des 
communes». «II est temps qu’il 
arrête de jouer à de la politique avec 
la sécurité des gens», a lancé Justin 
Trudeau.
Le chef  conservateur a rétorqué que 
le gouvernement disposait d’une 
majorité, tant aux Communes qu’au 
Sénat, le groupe des indépendants 
étant généralement aligné avec les 
libéraux. «Si M. Trudeau a un pro-
blème avec la vitesse de ses propres 
pièces de législation, il doit parler 
avec son équipe», a riposté Andrew 
Scheer.
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Le courage 
et le défit

Salah EL ACHKAR 

Décidée elle est performante
La jeune dame talentueuse et communicante
Son courage la conduit à haut niveau
De la perfection, du savoir, pour elle c’est une monnaie 
courante

Brave, elle prend le risque et le défit
Elle ne rate rien, même les conflits
Autrement constituée pas comme les autres
Elle mérite le titre de la Comtesse de Paris

Elle fonce quant le danger se présente
C’est un chalenge, elle n’est pas clémente
Sa conviction l’a mène au bout du tunnel
Pour découvrir par où commence la descente

Le grand courage est son objectif
Elle est mûre elle se concentre au moment décisif
L’opinion se prononce en un clin d’œil
Le concours est carrément instinctif

Vois-tu combien les choses sont faciles
Quant on devient comme une terre fertile
Savoureusement, nous exploitons la planète
Jouir du présent, prendre la vie bien docile 

Le malheur est comme une sentinelle à la porte        
Il frappe à tout instant si la constitution n’est pas en 
sorte,
Heureusement, que ta force est exemplaire
Pour démolir les jaloux qui se prêtent main forte

Comme une étincelle tu explose à tout événement
Ta réaction est rapide, son écho comme une explosion
Par contre, par ta douceur tu peux convaincre tes enne-
mis
Par ton talent les Maitres se plient pour te demander 
pardon

La boule du feu elle se trouve du bon cœur
Le révère de la médaille est aussi un autre facteur
Qu’elle peut exploiter avec amertume
Afin d’effacer la peine et la douleur   

Étincelle
Toi, enfant de la vie
conçu par l’Éternel,
sache que l’univers est
un amalgame de mystères
voguant dans les demeures
de la maison du Père
en constante vibration
dans les champs éphémères,
et celui qui s'éteint
brûlé d'amour sensationnel
périt dans le matériel et
ne perd jamais son étincelle.

Une Étincelle qui
flotte languissante d'amour
à inspirer les âmes poètes
jusqu'au jour où le cri d'un
cœur enflamme la résurrection
annoncée dans les ailes fragiles et
magiques d'une coccinelle.

Ainsi est l'histoire du Phénix
Qui renaît toujours de ses cendres
plus fort et plus beau,
et fait de sa légende
la plus solennelle!

Sonja El Haddad 

Les partis d'opposition à 
Québec ont tous dénoncé 
la fermeture inattendue de 

la résidence pour personnes âgées 
Treizième Nord, à Sherbrooke.
En attendant d'en connaître les rai-
sons, on a surtout décrié le court 
avis donné aux 25 locataires.
Personne ne se retrouvera à la rue, 
a assuré la propriétaire. Les loca-
taires qui sont incapables de démé-
nager avant jeudi ou vendredi vont 
pouvoir continuer d'habiter la rési-
dence.
N'empêche qu'il y a lieu de se ques-
tionner, selon les partis d'opposi-
tion à l'Assemblée nationale.

Les locataires qui sont incapables de 
déménager avant jeudi ou vendredi 
vont pouvoir continuer d'habiter la 
résidence.
Harold Lebel, porte-parole péquiste 
pour les aînés, et François Bon-
nardel, leader parlementaire de la 
CAQ, ont tiré à boulets rouges sur 
la ministre responsable des Aînés, 
Francine Charbonneau.
D'autant que ce n'est pas un cas 
unique. Le 24 mai dernier, une qua-
rantaine de personnes avait eu 48 h 
pour quitter une résidence privée de 
Vallée-Jonction, en Beauce.
Bien qu'elle déplore l'avis de quel-
ques jours donné aux 25 locataires, 

la ministre Charbonneau ne remet 
pas en doute la bonne foi des pro-
priétaires.
À la suite de la tragédie de L'Isle-
Verte en janvier 2014, les normes 
entourant la certification des rési-
dences privées ont été resserrées. 
Personne ne s'en plaindra, mais le 
constat est le suivant: environ 370 
résidences ont fermé leurs portes.
La copropriétaire refuse toujours 
d'expliquer les raisons qui ont 
conduit à cette décision. Elle le fera 
peut-être, nous a-t-elle mentionné, 
une fois que ses derniers locataires 
seront partis.

Résidence fermée à Sherbrooke: l'opposition tire à boulets rouges 
La fermeture de leur résidence pour aînés les force à déménager



   على الرغم من أن آثار مصر قد أثرت عليها 
وحروب  طبيعية  وكوارث  وفيضانات  سرقات 
والتلف  للدمار  وعّرضتها  التاريخ  عبر  وإرهاب 
آثار مصر حاليا  والسرقة، فإن أهم مشكلة تواجه 

هي النقص الحاد في إيرادات وزارة اآلثار.
إيرادات  في  كارثيا  تراجعا  اآلثار  وزارة  تعاني 
المتاحف والمناطق األثرية إلى أقل من الخمس منذ 
 25 ثورة  أحداث  اندالع  منذ  سنوات  عدة  حوالي 
يناير 2011. فبعد أن كان دخلها ما يقرب من المليار 
تعد  وكانت  عام،  كل  مصر  جنيه  المليار  وربع 
مصدرا مهما للدخل القومي، بعد قناة السويس، وبعد 
أن كانت تمتلك وديعتين تبلغ كل واحدة منهما مليار 
جنيه مصري، صار دخلها حوالي ربع مليار جنيه 
مصري أو أقل، وتراكمت الديون على الوزارة من 
وأجور  السابقة  مشروعاتها  مقاولي  مستحقات  بين 
عشرين  إلى  اآلثار  دخل  وانخفض  بها.  العاملين 
وتستدين  الشهر.  في  أقل  أو  مصري  جنيه  مليون 
حالياً وزارة اآلثار ما يقرب من خمسين مليون جنيه 
شهريا من وزارة المالية كي تدبر أجور موظفيها. 
فعلى سبيل المثال، عقب أحداث الثورة عندما حدث 
تدمير متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة نتيجة للحدث 
اإلرهابي اآلثم الذي تعرضت له مديرية أمن القاهرة 
في يناير 2014، وبفضل هللا أعاد افتتاحه الرئيس 
الفتاح السيسي أخيرا بعد سنوات من اإلغالق  عبد 
أموال  تدبير  عن  عاجزة  اآلثار  وقفت  اإلجباري، 

الترميم المعماري والدقيق للمبنى وآثاره.
التوقف  إلى  الكارثي  التمويلي  العجر  هذا  وأدى 
شبه التام وتجمد دوالب العمل األثري في مصر؛ 
اكتشافات  وال  حفائر  أعمال  هناك  توجد  تعد  فلم 
ندوات  أو  مؤتمرات  وال  قلياًل  إال  مصرية  أثرية 

إلى  الترميم  أعمال  وتراجعت  كبيرة،  دولية 
أن  المشروعات  وكادت  الحدود،  أضيق 

آثار مصر  االفتتاحات. وتعد  تماماً، وقلت  تتوقف 
بما  مقارنة  العدد  قليلة  العالم،  تبهر  التي  الكثيرة، 
في باطن األرض منها، وذلك ألن رمال الصحراء 
في ظل  حالياً  النور  إلى  من خروجها  عليها  أحن 
المتاحف  في  ترميمها وعرضها  الحاد عن  العجر 
على  حالياً  التركيز  ويتم  المخازن.  في  حفظها  أو 
تطوير  مشروع  مثل  الضرورية،  المشروعات 
هضبة أهرام الجيزة، أو ذات التمويل أو اإلقراض 
الكبير.  المصري  المتحف  مشروع  مثل  األجنبي، 
وقت  يعلم  يعد  ولم  التنفيذ  في  وقتاً  تأخذ  وصارت 

محدد بدقة لالفتتاح كما كانت الحال من قبل.
وعندما تؤكد الدراسات البيئية أن هناك تآكال لآلثار 
إيرادات  هناك  ليس  فإنه  الهواء،  تلوث  جراء  من 
لحماية هذه اآلثار من دخل الوزارة، وتلجأ الوزارة 
إلى جهات أجنبية ذات خبرة وتمويل للقيام بالترميم. 
وهذا يأخذ وقتا طويال وقد يعرض اآلثار التي تحتاج 
تدخال سريعا إلنقاذها للخطر، وأزمة لحية قناع الملك 
التعدي  وتم  ذلك.  على  مثال  خير  آمون  عنخ  توت 
والبناء عليها وسرقة عدد من  اآلثار  أراضي  على 
المخازن والمواقع األثرية والمتحف المصري مساء 
الجمعة 28 يناير 2011 نتيجة االنفالت األمني الذي 
حدث عقب الثورة. ونشط الحفر خلسة في األراضي 
األثرية المترامية األطراف والتي تحتاج إلى حراسة 
وبيعها  وتهريبها  اآلثار  سرقة  وتم  ومشددة،  كثيرة 
اآلثار  أن  بسبب  األخطار  هذه  كل  البالد.  خارج 
مؤسسة حائرة بين مؤسسات الدولة وتمثل إشكالية 

حقيقية بين مؤسساتها.
خلفاء محمد  في عهد  اآلثار  تأسيس مصلحة  فبعد 

غير  مؤسسات  تتبع  اآلثار  كانت  باشا،  علي 
معنية بها على اإلطالق، وبعد الثورة وإلى اآلن، 
فترة  في  وزراء  عدة  اآلثار  وزارة  على  تغير 
وزارة  إلغاء  المحتمل  ومن  جداً!  قصيرة  زمنية 
إحدى  يتبع  لآلثار  أعلى  كمجلس  وعودتها  اآلثار 
الوزارات كما يتبع وزارة الثقافة قبل يوم 28 يناير 
كما  المفضل  بمكانها  تنعم  اآلثار  لتعود   ،2011

كانت من قبل.
غير أن الوضع األفضل لآلثار، إن كانت الحكومة 
تتبع  أن  حقا،  اآلثار  وزارة  إلغاء  على  عازمة 
أو  الوزراء  مجلس  لآلثار،  أعلى  كمجلس  اآلثار، 
المجلس  رئيس  يرأسه  وأن  الجمهورية،  رئاسة 
األعلى لآلثار بدرجة وزير، وله كل الصالحيات 
المالية واإلدارية، وأن يدخل المجلس األعلى لآلثار 
ضمن موازنة وزارة المالية، وأن يتمتع العاملون 
به بما يتمتع به العاملون بمجلس الوزراء أو رئاسة 
الجمهورية في كل الحقوق واالمتيازات؛ حتى تبعد 
القائمون  ويتفرغ  السياسة،  متطلبات  عن  اآلثار 
المطلوب  الفنية  األثرية  األعمال  أللويات  عليها 
الذي  لآلثار  األعلى  المجلس  رئيس  من  تنفيذها 
يجب أن يكون متخصصا في اآلثار، ومن العالمين 
والعاملين بها، ومن القادرين على إدارة هذا القطاع 
الفني الشائك والحيوي والمطلوب إنقاذه على نحو 
عن  البحث  يجب  المشكالت،  لتلك  وحال  عاجل. 
والعاملين  اآلثار  لحماية  للتمويل  أخرى  مصادر 
بها؛ لذا فقضية التمويل هي القضية األكثر إلحاحا 
منها  تعاني  التي  المشكالت  لكل  حل  وهي  اآلن 
اآلثار  وتمويل  حاليا.  بها  والعاملون  مصر  آثار 
القادر على حل  تقليدية هو  المصرية بطرق غير 

كل مشكالت اآلثار المصرية التي تحتاج 
للعديد من مليارات الجنيهات لسداد ديونها وترميم 
مشروعاتها  واستكمال  اكتشافاتها  وإجراء  آثارها 
جذري  حل  عن  البحث  فصاعدا  اآلن  من  وعلينا 
مع  التعامل  وليس  بها  والعاملين  اآلثار  لمشكالت 
حل مشكالتها أو مشكالتهم بشكل عشوائي أو وقتي 
أو بالقطعة. والبد من رسم خريطة تشخيصية لكل 
بها  والعاملون  اآلثار  منها  تعاني  التي  األمراض 
خطة  إطار  في  الطبيب  منضدة  على  ووضعها 
بعيدة  وأخرى  المدى،  قصيرة  استراتيجية  أثرية 
األولويات  يراعي  زمني  برنامج  ووفق  المدى، 
عليها  تقوم  بدقة  ومحكمة  مدروسة  لخطة  ووفقا 
اتخاذ  حرية  إعطائهم  عالية  كفاءة  ذات  عناصر 
القرار والتمويل والتدريب الكافيين ويمكن اإلفادة 
من تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن. إن النظام 
يعد  لم  واآلثاريين  اآلثار  منظومة  إلدارة  التقليدي 
الثاني  العقد  أواسط  في  آثار مصر  صالحاً إلدارة 
يجب  أنه  وأؤكد  والعشرين.  الحادي  القرن  من 
العامة  الموازنة  ضمن  اآلثار  إدراج  الدولة  على 
لآلثار  الذاتي  التمويل  فكرة  عن  واإلقالع  للدولة 
بعد  اإليرادات  غياب  ظل  في  مجدية  تعد  لم  التي 
للدولة  ذهبا  تبيض  التي  الدجاجة  اآلثار  كانت  أن 
ويجب  عليها.  للسيطرة  يتكالب  والكل  المصرية 
باعتبارهم  والعاملين  لآلثار  االعتبار  بعين  النظر 
كنزا استراتيجيا للحاضر وللمستقبل يجب الحفاظ 
والدفع  ومنهم،  منها  المثلى  واإلفادة  وعليهم  عليه 
والتوظيف  لآلثار  األمثل  االقتصادي  باالستثمار 
وفقا  كفاءتهم  ورفع  بها  للعاملين  األفضل 

القتصاديات السوق الحرة المعاصرة.

عالَم نبحُث يف جماراتنا للغرب 
يف كّل ما يفعله؟

أدب وثقافة Vendredi 15 juin 2018 
الجمعة  15 يونيو  2018

كيفية إدارة آثار مصر

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

كان  الغرب علينا  تقدم  نطاق سجاٍل مع مجموعة من األصدقاء حول  في    
رّدي كما يلي:

المصادر  تمكني من مجاراتكم في قراءة كل هذه  لعدم  يا أعزائي  »أعذروني 
وليس  المرارة  كثير  انه  نعرف  واقعاً  ألحلّل  ذكرها  على  جئتم  التي  والكتب 

بإمكاننا إيجاد بصيص النور الذي يدلّنا على مخرج األمان!
من  وغيرهم  بّطوطة  وابن  سيناء  وابن  رشد  وابن  خلدون  ابن  على  نبكينَّ  ال 
علمائنا وفالسفتنا وال نزعلنَّ ان بالد الغرب استفادت من تُراثهم بينما نحن بقينا 

نراوح مكاننا على عّز امجاٍد أَفلت!
هل وصل الغرب الى السعادة المرجّوة بشكل فاق به ما يعيشه أبناء مشرقنا؟

الملبس والمأكل والمشرب
»َوْيل ألّمة تلبس مما ال تنسج، وتأكل مما ال تزرع، وتشرب مما ال تعصر«

• الَمْلبس
o ملبس الرجال

والدشداشة  الشروال  عن  واستغنينا  بثيابه  الغرب  لنقلّد  التقليدية  مالبسنا  تركنا 
لنلبس السروال الضيّق وقد اثبتت الدراسات مؤخراً أّن ما كان يرتديه اجدادنا 

كان يحافظ على خصوبة الرجل بعكس البنطلون الغربي!
o ملبس النساء

امرأة  رؤية  لمجّرد  أحياناً  أرتعب  كلماتي!  ستقرأن  اللواتي  النساء  فلتسامحني 
تحاول ان تحافظ على توازنها عندما تنقل خطواتها وهي تلبس  حذاًء َذا كعٍب 
عاٍل! وفوق كل ذلك تجدها »مزمركًة« بتنّورة قصيرة وقميص ضيّقين يكشفان 
معالم جمال جسدها أكان مخبأً أم مكشوفاً! وقد أَرتبُك في بعض األوقات عندما 
وان  مقّدمتها  مفاتن  من  قسماً  تعرض  هي  بينما  تحدثني  امرأة  أمامي  تجلس 
خالجتني الرغبة باستراق النظر أجدها تبحلق عينيها وتنتهرني قائلًة وهي تدّل 
بإصبعيها: »عيوني هون!« هل يوجد للرجال ما يوازي ما يُرّكبونه على أعين 

البغال حتى ال ترى ما ال يجب النظر اليه؟
• المأكل والمشرب

ابتعدنا كثيراً عن أكالتنا الشهيرة كاليخاني وغيرها وأصبحنا نستهلك وجبات 
الطهي! اضحى  فن  في  تاريخهم  في  باٍع  اي  لهم  يكن  لم  أناس  اعّدها  سريعة 
السلطات  تاركين  عالمنا  في  يستهلك  ما  اكثر  المقلية  والبطاطا  الهمبرغر 
من  افضل  انها  الدراسات  اثبتت  والتى  وغيرها  والمتبالت  والتبولة  والفتوش 
الكوال وغيرها مما  المشروب فحدث وال حرج عن  اما عن  الناحية الصحية. 
جعلنا ننسى العصير الطبيعي وحتى الماء الصافية. اما عن القهوة الغربية فقد 

غزت بالدنا وهي تباع بأغلى االثمان رغم نتانتها!
 المنزل والمفروشات

نقلنا كل شيء عن الغرب دون ان ندرس ما إذا كان أفضل لنا مما كنا عليه!
o كنا نفترش االرض للنوم وأصبح السرير في كل غرفة مع ان آالم ظهر كثيرة 

سببها النوم على السرير!
منا ان ما اخترعه الغرب افضل مع ان  البلدي ظناً  o تركنا صابون الزيتون 

العكس هو الصحيح.
o لم يعد احد يعرف كيف يتربّع للجلوس على االرض وحلت المقاعد والكراسي 

في كل مكان مع انه تبين ان هذه المقاعد مضرة للجسم!
o ألغينا كل المراحيض العربية من منازلنا واستبدلناها بكراسي التواليت الغربية 
وأصبح كل من يريد ان يقضي حاجته يجلس مسترخياً وكأنه في احد المجالس 

مع العلم ان وضع القرفصاء هو األفضل لتلك الحاجة!
o بتوّفر التكنولوجيا اصبح كل إنسان منفرداً وان تواجد مع عائلته فكلٌّ يعيش 

عالماً مختلفاً عن الجالس بقربه.
 هل التحضر يجلب السعادة؟

لألسف نجد ان التقدم لم يجلب السعادة ألحد وقد تفككت العائالت رغم انها ما 
زالت تعيش ضمن المنزل الواحد!

ان تفّوق علينا الغرب ببراءات االختراع اال انه تخلّف بالرباط االسروي الذي 
ما زلنا نحافظ عليه رغم كل النكبات! رغم مصائبنا ما زلنا نفوقهم بالسعادة التي 
نعيشها وذلك بفضل التربية القويمة التي ما برحنا نلّقنها ألوالدنا! والدليل على 
ذلك ان االدمان على المخدرات والكحول ولعب القمار وحتى الطالق وحوادث 

االنتحار ِنسبها  مرتفعة جداً في بالد الغرب اذا ما قارنّاها ببالدنا!«

قصة بقلم: بشير القّزي

عقم ثقافة أم 
أزمة مثقفني

بقلم: د خالد التوزاني 

  في الوقت الذي تحضر فيه الثقافة 
األحداث  مختلف  في  بقوة  اليوم 
العرب،  للمثقفين  غيابا  نجد  الدولية، 
العربية،  الثقافة  لعقم  ذلك  يعود  فهل 
الواقع  في  المثقفين؟  هؤالء  أزمة  أم 
ثقافة  بعقم  يقول  أن  للعاقل  يمكن  ال 
الثقافة  أن  ذلك  أخرى،  وتفّوق  معينة، 
اإلبداع  حصيلة  تتجاوز  عام  بشكل 
العلوم  كل  لتشمل  واآلداب  الفكر  في 
وأيضا  اليدوية،  واألعمال  والصنائع 
أبعادها  في  االجتماعية  الحياة  مظاهر 
ليست مجاال واحدا،  فالثقافة  المختلفة، 
األمم  أنَّ  بل مجاالت عديدة، وال شك 
تتفاضل في نصيبها من هذه المجاالت، 
تتضّمن  العربية  الثقافة  أنَّ  واألكيد 
رصيدا ضخما من هذه المكونات، لكن 
النادرة  القلة  إال  المثقفين  من  نجد  ال 
الرصيد،  هذا  قيمة  يدركون  ممن 
التيارات  مواجهة  في  منه  وينطلقون 
األمم  من  الوافدة  واألفكار  العالمية 
الحمالت  أنَّ  المعروف  فمن  األخرى، 
ما  عادة  واالقتصادية،  العسكرية 
البيئة  في  تزرع  ثقافية  تسبقها حمالت 
واالستعداد  القبول  بذور  المستقِبلَِة 
الجديد  الوافد  الستقبال  النفسي 
ما  على  وتفضيله  بل  معه  والتعايش 
هو محلي ووطني، ويأتي األدب والفن 
تنشر  التي  الحمالت  تلك  رأس  على 
ثقافة األمم القوية عسكريا واقتصاديا، 
الثقافة  خطورة  جيدا  ندرك  هنا  ومن 
األخير  وهذا  لالستعمار،  التمهيد  في 
استعمارا  يكون  أن  بالضرورة  ليس 
يكون  أن  هو  األخطر  وإنما  لألرض، 
والنفوس  والضمائر  للعقول  استعمارا 
يسلب  الصورة  بهذه  ألنه  واألرواح، 
فتغيب من  وإرادتها،  الشعوب حريتها 
حاضرة  كانت  ولو  الوجود،  خارطة 
حضورها  لكن  الحدود،  خارطة  على 

غير مؤثر.
أبدا،  لم تكن فقيرة  ثقافة  الثقافة أي  إن 
ما دامت تعكس وجود أمة وشكال من 
أشكال الحياة على األرض، ولكن أهل 
مسؤولية  يحملون  َمْن  هم  الثقافة  تلك 
عنها،  والدفاع  ثقافتهم،  مشعل  حمل 
تلك  الحياة،  من  األخرى  األنماط  أمام 
تحاول  التي  المغايرة  الثقافية  األنماط 
فرض سيطرتها، ومن هنا، ندرك يقينا 
أن األزمة الحقيقية لم تكن أزمة ثقافات، 
المثقف  مادام  مثقفين،  أزمة  ولكن هي 
وأرضه،  وأّمته  وطنه  هّم  يحمل  ال 
أّن نجد  المؤسف  بل  بدون هوية،  فهو 
ألوطانهم،  يتنكرون  المثقفين  بعض 
بها،  يتشّرفون  أخرى  هوية  فيبحثون 
الوهمية،  مكانتهم  بها  يصنعون  أو 
وهذا منتهى الغدر والخيانة، إذ الوفاء 
والثقافة  الوطن،  عن  الدفاع  يقتضي 
عن  فضال  الوطن،  مكونات  من  جزء 
اللغة والدين والتراث والتاريخ واألدب 
والفن.. وغيرها من مكونات الثقافة في 

مفهومها العام. 

 الثقافة شرط الزم لكل 
حضارة

الثقافات  بين  العالمي  الصراع  أمام 
الكوني  واالنفتاح  اإلعالم  عالم  في 
بعض  تقف  المجتمعات،  كل  على 
الثقافات مهددة باالضمحالل والزوال، 
إضعاف  على  اإلعالم  يعمل  حيث 
وذلك  أخرى،  وإبراز  الثقافات  بعض 
بتوجيٍه غير مباشر من أهل االقتصاد 
والتفّوق العسكري، لفرض المزيد من 
في  المستضعفة  الشعوب  على  القيود 
وقد  الهيمنة،  من  والمزيد  األرض، 
الثقافية  الخصوصيات  بعض  تنقرض 
لكثير من الشعوب أمام زحف تيارات 
الكونية، وال شك أن الثقافة العربية في 
يحتاج  وضعا  تعيش  الحاضر  الوقت 
ُصه بموضوعية والتزام بعيدا  لمن يشّخِ
عن أي خلفية سياسية أو إيديولوجية أو 
الحديث  أنَّ  المؤكد  فمن  ضيقة،  نفعية 
نفسه  هو  اليوم  العربية  الثقافة  عن 
تواجهها  التي  الكبرى  التحديات  أحد 
أبنائها قبل أن تصطدم  الثقافة من  هذه 

باآلخر البعيد.
العرب  المثقفين  بعض  أساء  ما  كثيرا 
أو  بوعي  ربما  العربية،  الثقافة  إلى 
أو  يكتبونه  ما  خالل  من  وعي،  بغير 
اإلساءة  هذه  ولعل  به،  يصرحون  ما 
غير المقصودة، أو ربما كانت متعّمدة 
لبعض األسباب، يمكن  أحيانا، راجعة 
اثنين: "الجهل  إجمالهما في عنصرين 
بثقافات  "االنبهار  و  العربية"  بالثقافة 
وافدة" مع ما ينتج عن ذلك من سلبيات، 
تكشف جزءا من أزمة المثقف العربي.
إنَّ المثقف العربي الذي لم يكلف نفسه 
ليعرف  ثقافته  جذور  في  البحث  عناء 
القوة  وتجليات  األصيلة  هويته  مالمح 
في تراثه وتاريخه، فيعمل على كشف 
أبعاد هذه الثقافة وامتداداتها في الواقع 
استثمارها  على  العمل  و  العربي 
يعيش  مثقف  هو  الثقافية،  أعماله  في 
في  نفسي  صراع  وأزمة  هوية  أزمة 
العسكري  بالتفّوق  إال  يعترف  ال  عالم 
واالقتصادي، وقد نسي ذلك المثقف أن 

الثقافة شرٌط الزم لكل حضارة.
عندما  المعاصر  العربي  المثقف  إن   
لوم  في  ويشرع  الضحية  دور  يلعب 
المسؤولين عن تدبير سياسة الثقافة في 
الحقيقة  في  لومه  يكون  العربية،  البالد 
المسؤولية  من  واعي  ال  تخلص  مجرد 
لم  والتي  عاتقه  على  الملقاة  الذاتية 
تقصيره  وكذلك  بها،  الوفاء  من  يتمكن 
أن  ينبغي  الذي  الثقافي  المجهود  في 
أوجه  من  وجه  بأي  مرتبطا  يكون  ال 
التقدير أو االهتمام، فالعلم واألدب خير 
واألمة  الوطن  وخدمُة  لصاحبه  شرف 
قدره  يعرف  ال  شريف  مقاٌم  اإلسالمية 
إال من عرف قدر بلده وما في وطنه من 
خير وصالح وفضل، بهذا ترتقي الثقافة 

في األوطان ويفرح الناس بالمثقف.

  شهدت قاعة الحفالت في مطعم ليالي بيروت بالفال مساء يوم 
اعتاد  الذي  السنوي  آيار 2018 ، حفل اإلفطار  االثنين 28 مايو/ 
على إقامته منذ سنوات مضت الحاج زهير الجندي رئيس الجمعية 
اإلسالمية اللبنانية الكندية وأسرته، بمناسبة شهر رمضان المبارك، 
والكنديين  العرب  السياسيين  من  المسئولين  من  لفيف  وقد حضره 
والعديد من رجال الدين المسيحيين والمسلمين باالضافة للعديد من 
في  العاملة  العربية  الكندية  والجمعيات  واألندية  الصحف  رؤساء 

كندا.
حيث بدأ الحفل بالنشيد الوطني لكل من لبنان وكندا ثم بكلمة للحاج 

زهير الجندي رئيس الجمعية قال فيها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

االنبياء  خاتم  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  هلل  الحمد 
والمرسلين سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم .
ارحب باصحاب السعادة والسماحة والسيادة 
الصاعد  الجيل  وابنائنا  واخواتي  وباخوتي 
والنجاح  التوفيق  لهم  متمنيا  رسالتنا  حاملين 

في دينهم وعلومهم وعملهم .
ايها االحبة واالصدقاء باسمي وباسم عائلتي 
الكندية  اللبنانية  االسالمية  الجمعية  وباسم 
لكم صياما  متمنيا  اجمل ترحيب  بكم  ارحب 
لكم  وشاكرين  مباركا  ورمضانا  مقبوال 
تلبيتكم لدعوتنا لهذا االفطار الرمضاني الذي 
اعتدنا عليه منذ ستة وعشرون عاما ونرحب 
بصورة خاصة بسعادة القنصل العام االستاذ 
طوني عيد الذي تولى مهامه هذا العام وساهم 
بتنظيم وانجاح الحملة االنتخابية التي انتجت 
مجلسا نيابيا جديدا نتمى ان يكون هذا المجلس 
سويسرا  ليعود  بلبنان  للنهوض  مهما  عامال 

الشرق.
من  باهلل  اعوذ  بعد  وتعالى  سبحانه  يقول هللا 
كتب  آمنوا  الذين  )ياأيها  الرجيم  الشيطان 
عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 

لعلكم تتقون(
ان رمضان ثالثين يوما ويسألوننا اليس بشاق 
الصيام  بان  نسوا  الصيام وقد  ومتعب عليكم 
القس  االن  ويستحضرني  عليهم  مكتوب 
القبطي في افطار االخ الصديق جورج سعد 
يبلغ  المسيحيون  عندنا  الصيام  ان  قال  حين 
360 يوما وعددهم وعدد اسبابهم فلو نظرنا 

الى حكمت الصيام لعرفنا ما طلب هللا منا 
تغيير  على  وتعودها  النفس  لقهر  والشراب  الطعام  عن  الصيام 
عاداتها الصيام االبتعاد عن ماحرم هللا الصيام عن الكذب والغش 
والنفاق واالذى الصيام يعلمك حب هللا وحب البشر وطالما تعودت 
على ذلك طيلة الشهر اصبحت انسانا تسير بهدي رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم حيث يقول 
)اليكتمل ايمان احدكم حتي يحب الخيه ما يحبه لنفسه( وعندما سؤل 

عن االخ قال اخ في الدين واخ في االنسانية .

واالخوة  المحبة  معنا  لعرفنا  السماوية  االديان  نعرف  حقيقة  ليتنا 
والتسامح .

لي اخ عزيز علي هو مدرسة كاملة في دماثة االخالق والتسامح 
عامة  العربية  الجالية  في  ناجح  بكل  يفتخر  للجميع  الخير  يحب 
واللبنانية خاصة ويدعو للوقوف معه حسب قول رسول هللا صلى 
الصالة  علية  فسال  مظلوما  او  ظالما  اخاك  انصر  وسلم  عليه  هللا 
والسالم مظلوما وعلمناها وكيف ننصره ظالما قال بان ترده عن 

ظلمه الن الدين النصيحة 
نعم انه قدوتنا فاذا راينا اخا لنا اعتلى منصبا او حقق مشروعا ناجحا 

شعرنا باننا نحن من نجح واذا احبنا انسان زدنا بحبه حبا منا .
الروح  وبهذه  والمحبة  بالتسامح  يبادره  احد  اخطأ  اذا  خصاله  من 

يجعله يخجل من نفسه ويعود ويهتدي الى صوابه  
سألني اليراع عن من تتكلم فلما عرف قال عليك باالف من امثالي 
لتوفيه حقه في ذكر مميزاته فقلت لنفسي اما آن لهذا االنسان ان يكرم 

انه  ثمارها  من  لتاكل  بالحجارة  تراشق  التي  المثمرة  الشجرة  النه 
االخ والصديق عافاه هللا مما ابتاله به وجعله له طهورا انه صاحب 
السماحة ممثل دار الفتوى للجمهورية اللبنانية في كندا الشيخ سعيد 

فواز فليتفضل مشكورا
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

رئيس الجمعية االسالمية اللبنانية الكندية
زهير الجندي            

حفل إفطار املشاريع اإلسالمية اللبنانية الكندية
وكلمة طيبة يف شهر كريم من احلاج زهري اجلندي

للروم  الملكية  الكنيسة  فقدت   
الكندية  مونتريال  مدينة  في  الكاثوليك 
اعمدتها  من  كبيرة  شخصيات  ثالثة 
خالل  الموت  غيبهم  أن  بعد  الرئيسية 
التوالي  على  وهم   ، متتالية  أسابيع   6
شيخ الصحفيين األستاذ الزميل الراحل 
سليم زبال الذي ُعرف عنه حبه الشديد 
العالية في تصوير  والمهنية  للصحافة 
معه  بالعمل  وتشرفت  األحداث، 

لسنوات عديدة في جريدة "الرسالة".

شقيقه  به  لحق  قليلة  أسابيع  وبعد  ثم 
األخ والصديق المهندس/ جابي زبال 
الذي ُعرف عنه حبه للطائفة وحرصه 
الشديد على الحضور والمشاركة في 

كافة المناسبات واألنشطة.

األعمال  رجل  بوداع  قمنا  وأخيراً 
الدكتور  الصديق  األخ  المعروف 
نجيب إسكاف الذي ُعرف عنه الكرم 
والجود سواء لدعم الكنيسة وأنشطتها 
داخلياً  المتنوعة  والترفيهية  الروحية 
بتشجيعه  الطائفة  نطاق  خارج  أو 
يخدم  جليوي  لكل مشروع  ومساندته 
الجالية العربية من جميع المهاجرين 
العرب إلى كندا. وقد تشرفت بمعرفته 
عن قرب كصديق وقارئ ومتابع جيد 

لكل ما أكتبه.
ولسيادة  الملكية  للكنيسة  العزاء  كل 
ولجميع  ابراهم  ابراهيم  المطران 
أبناء  من  والمؤمنات  المؤمنين 
الطائفة وأخيراً ألسر الراحلين الكرام 
السكنى  لهم  اآلله  الرب  نسأل  الذي 
القديسين  مع  السموات  ملكوت  في 

واألبرام ولذويهم وللجميع الصبر والسلوان.

خالص العزاء السرتي 
زبال وسكاف
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
نحن نساند المنتخب المصري بكل قوة في مبارياته 
في شرب  نتمادي  أال  علينا  ولكن  العالم  بكأس 
البانجو الذي يصور لنا فوز مصر بكأس العالم .. 

أرجوكم اوقفوا تعاطي المخدرات فوراً . ! 

كيندة الجيوش

Vendredi 15 juin 2018     الجمعة 15 يونيو

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

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

من واقعنا

وا معتصماه!!! 
الديباجة 

Canadian  Realities  

  ومع نهاية رمضان وقدوم العيد كل 
عام وانجيال ميركل وألمانيا بخير! كل 
عام وجستن ترودو وكندا بخير! كل عام 
وحكومة السويد بخير! كل عام وكل من 
مد يد العون الحقيقية لكل جائع والجئ 

رغم بعد الجغرافيا والتاريخ بخير. 
واليوم أصبحت الشعارات السياسية 
الجوفاء قزمة امام المآسي االنسانية .. 
وأصبح اللجوء للتاريخ من اجل الندب 
والوقوف على االطالل امر ممجوج! 
ولكن استعارة التاريخ على أمل ان نكون 
يوما أكبر منه، هو المطلوب وهو العيد.. 
نذكر بتاريخ جميل على أمل ان يفخر بِنَا 
بِنَا جدنا لو  من سياتي بعدنا ! وان يفخر 

كان يعيش بيننا! 
واليكم جزء من مقال نشر سابقا!  

يحكى في التاريخ .. ويوما ما .. ان رجال 
أعرابيا مسلما في الشآم صرخ من شدة 
األلم ومن وطأة الحرب التي كسرت 
رحاها ظهره وشتت أسرته وقتلت امرأته 

وأقاربه وأحبته.
... »وا معتصماه !!!« »وا معتصماه !!!« 
»وا معتصماه«!! والدمعة اخذت مابقي 

من كبر الرجال!! 
»وا معتصماه«!!! واعوذ باهلل من قهر 

الرجال!!
هل من مجيب!!!؟

وجاء الرد من حاكمة رومية مسيحية 
بعينين زرقاوين تأمر بالعدل واالحسان!!! 
فتحت بوابات بالدها !!! ووقفت بوجه 
الريح !! وقالت للسوريين من المسلمين 
والمسيحيين ومن الذين أذاتهم شظايا 
الحرب والخراب: »حلوا بِنَا فأنتم اهلنا !! 

وأنتم بيننا آمنين!« 
.. واطعمتهم من جوع وآمنتهم من 

خوف!!
ويقال ان البعض حاول ان يهز عرش هذه 
الحاكمة! وان بعض األحزاب استغلت 
الفرصة سياسيا لتقوض امارتها وتدمر 
مبادئها.. مبادئها ومواقفها التي أخجلت كل 

من تخاذل عن موقف مشابه!!
وسيحكي الزمان ان انجيال ميركل زعيمة 
الحزب المسيحي الديمقراطي في المانيا 
هي امرأة بكل الرجال!! وهي خير من  

يمثل كل القيم العليا! 

طوبى لك ألمانيا !! طوبى لك كندا! 
طوبى للسويد.. طوبى لكل بلد بروح 

إنسانية كبيرة! 
واعرف واتمنى ان السوريين في ألمانيا 
اخر..  مكان  وأي  والسويد..  وكندا 
سيكونون أهال لهذا الموقف اإلنساني 
وسيساعدون في بناء مجد واسم ألمانيا 
وكندا والسويد وغيرها.. بعملهم وجدهم 
واجتهادهم وسلميتهم مثلما فعلوا لبلدهم 

االم سوريا عبر الزمان .. بالد الشام!! 
وجرت المقوالت على ان سوريا في 
المنطقة العربية وشعبها المجتهد تناظر 
ألمانيا في موقعها في أوربا حيث انها 
كانت دوما مركزا مهما للصناعة والتجارة 
واإلنتاج... وألمانيا اليوم تعرف انها 

تستقطب اليها عقال مشابها!
واعرف ان السوريين الذين احتضنتهم 
بلدان غربية كثيرة ومنها بلدنا االم الثانية، 
كندا، سيكونون اهالاً لهذا المعروف 
وسيبنون مجد وعزة كندا وكل البلدان التي 

آوتهم من خوف!! 
التاريخ ان األحداث تدور وان  وسيحكي 
الحياة تحمل مفارقات ومقاربات بعيدة 
وقريبة.. وبعضها يمسح جروحا تاريخية 

وبعضها يزرع المحبة والسالم.. 
وسوف يحكى بان الخليفة المسلم وامير 
المؤمنين المعتصم باهلل في العصر 
العباسي، الذي أرسل جيشا جرارا وهزم 
أمير الروم في موقعة فتح عمورية في 
٨٣٨ ميالدية على حدود دولة العرب 
والروم، انتقاما وانتصارا لكرامة امرأة 
أعرابية اضطهدها رجل رومي وصاحت 

مستنجدة به »وا معتصماه«.!!. 
سوف يحكى التاريخ بان المعتصم باهلل 
لو رأى انجيال ميركل اليوم وافعالها 
لتنازل لها عن عمامته !! وخلع عليها 

عباءة ملكه!!
طوبى لك ألمانيا 

طوبى لك كندا وجستن ترودو، طوبى 
للسويد.. وطوبى لكل سياسي خاطر 
بمستقبله من اجل طفل جائع أو الجئ 

خائف! 
وكل عام وإنسانيتنا بخير 

اآلثار تنظم مؤمترا دوليا لعلوم املصريات نوفمرب املقبل

عملة نادرة ألول رئيس أمريكي تطرح يف مزاد

جزيرة بريطانية للبيع 
بأقل من سعر شقة

لعلماء  الدولية  الجمعية  بالتعاون مع     تنظم وزارة اآلثار، 
الثانى عشر لعلوم المصريات  الدولى  المؤتمر  المصريات، 

والذى سيعقد فى الفترة من ٣ إلى ٨ نوفمبر 2019 بالقاهرة.
للمجلس األعلى  العام  الدكتور مصطفى وزيرى، األمين  وقال 
الدورة  للمؤتمر، إن تنظيم واستضافة هذه  العام  لآلثار واألمين 
فازت بها مصر عام 2015 خالل انعقاد الدورة الحادية عشرة 
للمؤتمر فى متحف فلورنسا لآلثار بإيطاليا، حيث يعقد المؤتمر 
العالم لمناقشة  بشكل دورى كل أربع سنوات بإحدى دول 
وعرض أحدث ما توصلت إليه علوم المصريات، فهو من أهم 

المؤتمرات العلمية فى مجال علم المصريات فى العالم.
وأضاف وزيرى أن هذه الدورة الثالثة التى تفوز مصر بتنظيمها 
المؤتمر  واستضافتها، حيث نظمت من قبل دورتين من هذا 

عامى 19٨٨م و2000 وكانتا من أهم وأنجح دوراته.
وتم تشكيل لجنتين إلعداد وتنظيم المؤتمر، تكون اللجنة العلمية 
برئاسة الدكتورة ُعال العجيزى، عميد كلية اآلثار األسبق بجامعة 
القاهرة، وعضوية مديرى المعاهد األجنبية فى مصر، وأساتذة 
المختلفة،  الدولية والمصرية  الجامعات  اآلثار المصرية من 

وممثالاً عن رئيس الجمعية الدولية لعلماء المصريات.
للمؤتمر،  التنظيمية  اللجنة  من جهته قال أحمد عبيد، رئيس 

عدة  يناقش  المؤتمر  إن 
محاور رئيسية، تتمثل فى 
القديمة، وتاريخ  تاريخ مصر 
علم المصريات، والتعريف 
بالطرق الحديثة المستخدمة 
فى أعمال الحفائر األثرية، 
وإدارة المواقع األثرية والترميم 
وعلوم اآلثار والتكنولوجيا، 
إلى  والمتاحف األثرية، إضافة 
الفن والعمارة، واللغة واألدب، 
الدينية، والحياة  والمعتقدات 

االجتماعية فى مصر القديمة.
خالل  أنه  عبيد  وأضاف 

التحديات  لمناقشة  المؤتمر سيتم تنظيم عدة ندوات تخصصية 
والمشاكل التى تواجه اآلثار المصرية وكيفية التغلب عليها، كما 
سوف يتم تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للمتاحف والمواقع 

األثرية بمحافظتى القاهرة والجيزة.
المركزية لتسجيل  الليثى، رئيس اإلدارة  الدكتور هشام  وقال 
اآلثار وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لعلماء المصريات، 

إن وزارة اآلثار أصدرت اللوجو الخاص بالمؤتمر، والذى يعبر 
الملك توت عنخ  المهمة من مجموعة  القطع األثرية  عن إحدى 
www.ice12cairo. :آمون، كما دشنت الموقع اإلكترونى له

. moantiq.gov.eg
البحثية اعتبارااً من 19 يونيو  تلقى ملخص األوراق  يبدأ  حيث 
لتلقى ملخصات األبحاث هو األول من  201٨م وآخر موعد 

أكتوبر 201٨ م.

   قالت دار مزادات أميركية إن عملة ذهبية فريدة تعود إلى 
القرن الثامن عشر وتحمل صورة جورج واشنطن، أول رئيس 
المقبل ومن  المتحدة، ستطرح في مزاد في أغسطس  للواليات 

المتوقع أن تجلب أكثر من مليون دوالر.
تحمل  والتي  الصادرة عام 1792  العملة  تداول  قط  يجر  ولم 
صورة نسر على أحد جانبيها وعلى الجانب اآلخر وجه جورج 
لواشنطن عند وضع خطط  قدمت كهدية  أنها  ويعتقد  واشنطن. 

بعد  العمالت  دار لسك  أول  إلنشاء 
الثورة األميركية.

وضع  يرفض  واشنطن  وكان 
ذلك  العمالت معتبرا  صورته على 

ملكيا. تقليدا 
العمالت  الباحثون في أصول  ويعتقد 
في  لواشنطن  قدمت  العملة  أن 

إطار عملية ترويج 
للحصول على عقد 
سك  دار  إنشاء 
العمالت وأن واشنطن 
تذكارا  اعتبرها 

شخصيا.

ذلك  األميركية عام 1792 وبعد  العمالت  دار سك  وتأسست 
بعام أصدرت أولى العمالت التي تم سكها من النحاس والفضة 
ناحية وصورة نسر من  الحرية من  تمثال  وحملت صورة 

الناحية األخرى.
وقالت دار هريتدج أوكشنز في بيان إن المزاد المقرر يوم 16 
فيها عملة  تباع  مناسبة  أول  يمثل  فيالدلفيا  المقبل في  أغسطس 

جورج واشنطن منذ 12٨ سنة.

   أثارت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة 
عيدان جدال قبل ستة أشهر بسبب لقطة »سيلفي« 
إلى  جمعتها مع نظيرتها اإلسرائيلية، مما دفعها 

الفرار من العراق.
العراق في مسابقة ملكات  وكانت سارة تمثل 
الجمال عام 2017 في الس فيغاس عندما التقطت 
صورة مع ملكة جمال إسرائيل، أدار غانديلسمان، 

ونشرتها على اإلنترنت.
وكتبت في تعليق الصورة »سالم وحب من ملكة 

جمال العراق وملكة جمال إسرائيل«.
إلى  لم ينظروا  العراقيين  وقالت سارة إن بعض 

األمر هكذا، بل أرسلوا لها تهديدات بالقتل.
العراق وإسرائيل عالقات دبلوماسية،  وال يجمع 

وفسر البعض رسالة سارة على أنها تأييد 
إلسرائيل وخيانة للفلسطينيين.

وقالت سارة لشبكة »سي إن إن« اإلخبارية في 
لم اعتقد  الوقت : »عندما نشرت الصورة  ذلك 
انتقادات. استيقظت على  للحظة أنها ستثير 
اتصاالت هاتفية من أسرتي، وغضب منظمة 

ملكة جمال العراق.«
المتحدة،  الواليات  إلى  وانتقلت سارة وأسرتها 
أنها عادت يوم االثنين والتقت غانديلسمان  غير 
في إسرائيل، ونشرت االثنتان صورا جديدة على 
اإلنترنت. كما نشرت سارة صورة ومقطع فيديو 
إنستغرام، وكتبت في  على صفحتها على موقع 

تعليق الصورة »لم شمل األختين«.

وكانت سارة قد تجولت في بعض مناطق القدس 
وأكلت في مطعم عراقي يهودي في سوق محانيه 

يهودا.
 : الثانية اإلسرائيلية  القناة  وقالت في مقابلة على 
العراق وإسرائيل أعداء، أعتقد أن  »ال أعتقد أن 
الحكومتين ربما هما عدوتان لبعضهما. وكثير من 

العراقيين ليست لديهم مشكلة مع اإلسرائيليين«.
وقال أوفير جيندلمان، المتحدث باسم رئيس 
إنه يرحب  نيتنياهو،  بنيامين  الوزراء اإلسرائيلي 

بزيارة سارة.
وكتب في تغريدة على حسابه على موقع تويتر 
الودية بين اإلسرائيليين والعرب  : »العالقات 
تسهم في بناء مستقبل أفضل لنا جميعا في الشرق 

األوسط«.
وكانت سارة قد رفضت في شهر نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي رفع صورتها األصلية، على 
الرغم مما قالته أن ثمة بعض الضغوط من منظمة 
ملكات جمال العراق، لكنها أضافت في مشاركة 

تابعة أنها لم تكن ترغب في اإلساءة ألحد.
وكتبت : »أرغب في االعتذار لكل من اعتبر 
الصورة مسيئة للقضية الفلسطينية، إذ لم يكن هذا 
للسالم  إنها مجرد دعوة  الهدف من نشرها،  هو 

واألمل لحل األزمة«.
العراق في  وكانت سارة أول ملكة جمال تمثل 

مسابقة لملكات الجمال منذ 45 عاما.

َعابد ألصنامي
قــــيــــامــــي ـــــــوى  ـــــــه ل ا ـــــــي  ف ـــــــُت  ـــــــل أط

مـــــــي نـــــــخـــــــُب أوهـــــــا ُيـــــســـــكـــــرنـــــي 

ُم وتــــــصــــــحــــــى أحــــــامــــــي ـــــــــــــــــا ن أ

مــــي تــــنــــا ـــــــوى  ـــــــه ل ا ـــــــــزف  ـــــى ع عـــــل

ــــــــي آالمــــــــي ف ــــــــجــــــــوى  ل ا ودمـــــــــــــع 

مــــــــي يــــــــا أ ُيــــــــضــــــــلــــــــل ركــــــــــــــــــَب 

ـــــــي م ـــــــدا ل ا ـــــــَي  ـــــــب ـــــــل ـــــــك وق ـــــــح أض

ــــــي ــــــام ق أ ي  ُيــــــــــــغــــــــــــّذِ ـــــــــه  ـــــــــزُف ن

ـــي ـــام ـــه ل إ لــــصــــحــــبــــة  ــــــا وا ن أ كــــتــــب  فــــأ

مــــي نــــغــــا أ لـــــــــوزن  ــــــــــروح  ل ا لـــــــــروح 

مــــي ـــل إرغــــا ـــع ـــف ل ا فــــي  ــــب  ب ـــــــا حــــا ن وأ

ــي ــام ــن ـــــدود م فــــي ح ــا  ــن ــع ــم ــج ي ـــُم  ـــل ـــح ل وا

ــي ــام ــس ل ا ـــْك عـــشـــقـــْك  ـــي حـــب ف َيـــســـتـــعـــذب 

مـــي ـــزا ل إ ــي  ــن ــع ت ْك ضــــــرورة  ولــــحــــضــــوِر

لــلــحــمــى وعـــظـــامـــي ـــدْة  ـــي ـــص ق بـــة  بـــكـــتـــا

مـــــي ثـــــا آ لـــــــي  ـــــغـــــفـــــر  َت عـــــــن حـــــــــِب 

ـــي ـــام ـــص ِخ أو  ـــــاً  ـــــوم ي ــــري  ــــج ه عـــــن 

ــي ــام ــم نـــي وص ـــــِت شـــريـــا ن أ ــي  ــب ــل ق ــــي  وف

ـــامـــي بــــد ألصـــن َعــــا ِك  َيــــــهــــــوا ـــي  ـــب ـــل وق

ساحل  قبالة  تقع  جزيرة  ُعرضت 
»بيمبروك شاير« للبيع بسعر 400 ألف 
جنيه إسترليني، وهو سعر أقل من تكلفة 

شقة بغرفة نوم واحدة في لندن.
وبحسب صحيفة بريطانية، فإن الجزيرة 
يدعى حصن »ستاك  اً  قديما اً  تضم حصنا
بين  بني  روك«، وهو حصن مدرج 
بريطانيا  لحماية  عامي 1٨50 و1٨52 
نابليون  الفرنسي في عهد  الغزو  من 
الذي  المكان  الحصن هو  الثالث، وهذا 
الذي سيقوم بشراء  فيه الشخص  سيسكن 
يتألف من ثالثة طوابق  الجزيرة، وهو 

متصلة بساللم حلزونية.
الجزيرة غير  الرغم من أن  وعلى 
فإنها  الحالي،  الوقت  في  للسكن  صالحة 
للشاري  »تمثل فرصة هائلة ومربحة 
يمكن االستفادة من  بشكل كبير، حيث 
إقامة مشروعات  البحري في  موقعها 
قالته روس  لما  اً  سياحية«، وذلك وفقا
بريكس«،  ماكنزي، من شركة »بيربل 
المشرفة على  العقارية  الشركة  وهي 

الجزيرة في الوقت الحالي.

ملكتا مجال العراق وإسرائيل تلتقيان 
جمددا بعد »سيلفي« أثار اجلدل


