
   تعهد قادة دول االتحاد األوروبي، 
الجمعة، بتصدي قوى لألسلحة الكيماوية 
وتعزيز الجهود لمكافحة التجسس، في 
الوقت الذي يواجه فيه التكتل تهديدات 

من روسيا.
وبعد 3 أشهر على هجوم بغاز لألعصاب 
البريطانية، نسبه  في مدينة سالزبري 
قادة االتحاد  قال  إلى موسكو،  الغرب 
إنهم يريدون اتخاذ إجراءات جديدة لوقف 

انتشار األسلحة الكيماوية.
ودعت قمة االتحاد المنعقدة في بروكسل 
إلى »تبني نظاما جديدا من القيود لمواجهة 
استخدام وانتشار األسلحة الكيماوية«.

وتأتي هذه الدعوة، غداة تصويت األسرة 
الدولية على تعزيز صالحيات منظمة 
مكافحة األسلحة الكيماوية، ما يمكنها من 
تسمية المسؤولين عن استخدام أسلحة 

سامة في سوريا.
وأثار الهجوم في سالزبري واالستخدام 

النزاع  السامة في  للغازات  المتكرر 
الشقيق  السوري واغتيال األخ غير 
للزعيم الكوري الشمالي بغاز لألعصاب 
في ماليزيا مخاوف من تراجع الموقف 
بأن هذه األسلحة من  السائد منذ قرن 

المحظورات.
وأعلنت المفوضية األوروبية، أن قرار 
تعزيز صالحيات المنظمة، األربعاء، 
»خطوة حاسمة نحو الحفاظ على المعايير 
الدولية ضد  استخدام أسلحة كيماوية«.
المتزايدة  المخاوف األوروبية  وإزاء 
انتخابات دول  بشأن تدخل روسيا في 
القارة، كلفت القمة المفوضية بالتوصل 
إلى »رد أوروبي منّسق لمواجهة تحدي 

التضليل اإلعالمي«.
كما حثت قادة هذه الدول على التعاون 
بشكل وثيق أكثر وبالتشاور مع حلف 
شمال األطلسي لمواجهة التهديد الذي 
تمثله »نشاطات استخباراتية معادية«.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

شبه دول .. ال دول!!
أن خير وسيلة    علمونا قديماً 
للدفاع الهجوم، وأن الرغبة تعادل 
لتحقيق  الروح  وتبعث  الشجاعة 
أو  نراه  لم  ما  وهو  المستحيل 
العربية  المنتخبات  أداء  نشاهده في 
العالم  المشاركة في فعاليات كأس 

)روسيا 2018(
أداء  في  به  نشعر  أو  نلمحه  ولم 
القدم  المنتخب المصري األول لكرة 
الحدث  للمشاركة في هذا  الذي عاد 
دام  غياب  بعد  العالمي  الرياضي 
ألكثر من ربع قرن وأكثر على الرغم 
تحصل  التي  الطائلة  المبالغ  من 
العربية  االتحادات  جميع  عليها 
واألندية  الفيفا  من  القدم  لكرة 
اإلعالنات،  وإيرادات  المحلية 
مبالغ  من  يدفع  ما  بخالف  هذا 
للمدربين  شهرية  ورواتب  مالية 
ما  بخالف  المعاونة،  واألجهزة 
مبالغ  من  الالعبين  عليه  يحصل 
طائلة بدون تحقيق نتائج حقيقية 
الواقع  إيجابية ملموسة على أرض 
المنظومة  مما اساء ويُسيئ لسمعة 
الرياضية المصرية والعربية على 
والدولي،  اإلقليمي  المستويين 
جماهير  عند  اإلحباط  ويخلق 
وشعوب هذه الدول المشاركة في 
هذه الفعالية الرياضية األكثر شهرة 

واألكبر شعبية. 
عن  تنفصل  ال  الرياضة  وألن 
السياسي  العمل  أن  كما  السياسة 
ال ينفصل وال يجب أن ينفصل عن 
العمل الرياضي أو عن كل عمل من 
المفترض أن يكون بمثابة واجهة 
للتعبير عن مدى تقدم هذه الدول 

من عدمه.
أقول هذا ألني قد توقعت كل ما حدث 
المباريات  الدقيقة لكل  من متابعتي 
الودية التي لعبها المنتخب المصري 
للمشاركة في هذه البطولة  استعداداً 
والتي لم نخرج منها سوى بهزائم 
التدريبي في  متتالية فشل الجهاز 
تحليلها وعالجها تفادياً لتكرار نفس 
األخطاء في المباريات الرسمية التي 

خاض غمارها في روسيا ..
ويتكرر في  وهو ما يحدث تقريباً 
جميع مواقفنا السياسية المؤسفة 
التي أكدت ومازالت تؤكد  والمفجعة 
فشلنا المخزى في التصدي الصحيح 
العادلة  العربية  قضايانا  لكافة 
العربي  لتصحيح المسار السياسي 
للعودة به إلى مساره الصحيح الذي 
العربية والقومية  يخدم مصالحنا 
بعيداً عن التعصب الديني والمذهبي 
والمسيطر على  السائد  والحزبي 
الُمخيّم والُمغيَّب في  العقل العربي 
بحور الظلمات والتخلف والرجعية 
والفساد عناوين االنكسار الذي قادنا 
إلى طريق االنهزامية  ويقودنا دائماً 
الفساد اإلداري  الخالقة في صناعة 
الفوضى  واستمرار واستقرار حالة 
التي تؤكد أن وجودنا في  السائدة 
أننا فيه،  العالم ال يعني بالضرورة 
ألننا وباختصار شبه أنظمة وشبه 
دول  ال   .. دول  وشبه  مؤسسات 
للحفاظ عليه  تاريخها وتعمل  تحترم 

واإلضافة إليه.
ومع غياب »العقول«.. األقدام تتعثر 
من  بدالً  للخلف  تتجه  وخطواتها 

السير لألمام.

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

   كشفت وسائل إعالم غربية تفاصيل جديدة 
عن الهجوم الذي نفذه مسلح، الخميس، على 
مقر صحيفة في الواليات المتحدة، مما أدى 
إلى مقتل 5 من العاملين فيها وإصابة آخرين 

واعتقال المهاجم.
راموس  غارود  المسلح  فإن  يبدو  ما  وعلى 
)38 عاما(، قد هاجم مقر صحيفة »كابيتال 
غازيت« في والية ميريالند، لالنتقام بعد أن 
فشل في كسب دعوى قضائية ضد الصحيفة 

بتهمة تشويه السمعة.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، الجمعة، 
أن راموس دخل في نزاع قضائي طويل مع 
الصحيفة منذ 2013، بعد أن كتبت عنه مقاال 
عام 2011 يتعلق بمالحقته امرأة عبر موقع 

التواصل االجتماعي »فيسبوك«.
وذكر مقال الصحيفة في حينه أن راموس بعث 
للمرأة العديد من الرسائل عبر البريد اإللكتروني، 
على مدار أشهر، ووصفها بكلمات نابية وطلب 

منها أن تقتل نفسها.
وأشار المقال أيضا إلى أن راموس أقر بأنه 
مذنب في قضايا جنائية أخرى، وأنه هدد زميال 
سابقا في مدرسة ثانوية عبر فيسبوك. وقالت 
صحيفة »كابيتال غازيت« إنها تعرضت للتهديد 

هي أيضا.
وكان راموس مسلحا ببندقية وقنابل دخان عندما 
شن الهجوم على مقر الصحيفة، حيث أطلق 
النار على الباب الزجاجي وهشمه، ثم دخل 
إلى غرفة األخبار وأطلق النار على الموظفين.

وتمكنت الشرطة من اعتقال المهاجم بعد وقت 
قصير من اقتحام الشرطة للمبنى، وقالت إن 
الهجوم »ليس إرهابيا«، وأن المسلح دخل المبنى 
»يبحث عن ضحاياه«، وأنه رهن التحقيق حاليا.

وأوضحت الشرطة أن الصحيفة تلقت تهديدات 
عبر وسائل التواصل االجتماعي قبل إطالق النار 
على موظفيها. وقال المحققون إنهم يحاولون 
تحديد ما إذا كانت التهديدات مرتبطة بالهجوم.

وكان راموس موضوع مقال نشرته الصحيفة 
أن يكون  بعنوان »غارود يريد  عام 2011 

صديقك«، في إشارة إلى مالحقته امرأة عبر 
فيسبوك ومضايقتها من خالل رسائل إلكترونية.
على  رفعها  قضائية  دعوى  راموس  وخسر 
الصحيفة في 2013، بعد االستئناف عليها في 
2015، إذ فشل في تقديم أدلة على أن ما نشرته 

الصحيفة لم يكن صحيحا.
وقال رئيس الشرطة باإلنابة في مؤتمر صحفي 
في وقت متأخر، الخميس، إن الشخص المهاجم 
»تعمد إحداث الضرر«، مضيفا أن الشرطة 
استعادت بندقية من الموقع، وصادرت ما تعتقد 

أنه عبوة ناسفة.

   وصف الرئيس الفنزويلي، 
نيكوالس مادورو، نائب الرئيس 
األمريكي مايك بنس بأنه »أفعى 
سامة«، وذلك بعد أن التقى األخير 
بمهاجرين فنزويليين في البرازيل.

وقال مادورو إن بنس، الذي اتهمه 
فيما قبل بأنه يدير »ديكتاتورية 
بتصريحات  يدلي  مدمرة«، 
متوقعة في كل مرة يتحدث فيها.
االتحاد  أيضا  مادورو  واتهم 
األوروبي بأنه يركع أمام الواليات 
المتحدة، عبر توسيعه العقوبات 

على كاراكاس.
وفر عشرات اآلف الفنزويليين من 
البالد، بسبب األزمة االقتصادية 

التي تعصف بها.
وقتل عشرات األشخاص العام 
خالل  اشتباكات  في  الماضي، 
الفاحش  الغالء  تظاهرات ضد 

في األسعار، ونقص المواد الغذائية.
وسعى أكثر من 32 ألف فنزويلي إلى اللجوء 
إلى البرازيل، وتقدم آالف آخرون للحصول 
على إقامة مؤقتة هناك، بينما سعى فنزويليون 
آخرون إلى مستقبل أفضل، في بالد مثل كولومبيا 

وتشيلي.

وفي وقت سابق من األسبوع الجاري، فرض 
االتحاد األوروبي عقوبات على 11 مسؤوال 
فنزويليا، عقب انتخابات أجريت في فنزويال 
في مايو/ أيار الماضي، وصفها االتحاد بأنها 

لم تكن عادلة وال نزيهة.
ومن بين من شملتهم تلك العقوبات نائبة الرئيس 

المعينة حديثا دلسي رودريغيز.

وأسفرت االنتخابات، التي قاطعتها المعارضة، 
مدتها  ثانية،  بفترة رئاسية  مادورو  فوز  عن 

6 سنوات.
تشن  بأنها  المتحدة  الواليات  مادورو  ويتهم 
»حربا اقتصادية«، بهدف إزاحته عن الحكم، 

واالستيالء على ثروتة فنزويال النفطية.

year

Diner - Souper
Tout frais  Cuisine Santé

المذاق المتميز - الخدمة األفضل والسعر المناسب

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

Afghan Cuisine

Livraison

www.riazkabab.com
450.688.1919

الرئيس الفنزويلي يصف نائب ترامب 
بأنه »أفعى سامة«

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

القلوب الطيبة كـ »الذهب« ال تصدأ أبداً 
حتى لو أنهكها التعب..

مجرد مسحها بكلمة جميلة يظهر بريقها 
مرة أخرى.

تعزيز اجلهود ملكافحة التجسس رغم التهديدات الروسية 

متديد العقوبات على روسيا 
ملدة 6 أشهر اضافية

الدول  قادة     أعلن 
األعضاء في االتحاد 
اليوم  األوروبي 
الجمعة، تمديد العقوبات 
االقتصادية على روسيا، 
لم  بحجة أن موسكو 
تحرز تقدما على صعيد 
تطبيق اتفاقيات مينسك 
بشرق  القتال  لوقف 

أوكرانيا.
وقال المجلس األوروبي على موقعه في »تويتر«: »اتفق قادة االتحاد األوروبي على 

تمديد العقوبات االقتصادية ضد روسيا لستة أشهر«.
وجرى النقاش حول اتفاقات مينسك بعد المحادثات الماراثونية المتعلقة بأزمة الهجرة 

في ختام اليوم األول من قمة زعماء دول االتحاد األوروبي في بروكسل.
وكان االتحاد األوروبي قد فرض العقوبات ضد موسكو في يوليو 2014 على خلفية 

األزمة األوكرانية، وبعد بضعة أشهر على انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا.
كما فرض االتحاد األوروبي عقوبات على نحو 150 شخصية روسية، من بينهم مقربون 

من الرئيس الروسي فالديمير بوتين مدرجون على »الئحة سوداء«.
للعقوبات على روسيا،  التلقائي  التمديد  الدول واألطراف األوروبية  وتعارض بعض 
داعين إلى رفعها نظرا ألنها تلحق خسائر بقطاع االستثمار وبرجال األعمال في دول 

االتحاد األوروبي.
هذا وقد صرحت موسكو مرارا بأنها ليست طرفا في الصراع المسلح الدائر في شرق 

أوكرانيا.

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

اخلالفات باقية يف االحتاد األوروبي رغم التوصل التفاق 
هجرة بعد حمادثات شاقة 

  توصل زعماء االتحاد األوروبي التفاق 
يوم  من  األولى  الساعات  في  الهجرة  بشأن 
لكن  ومطولة،  مكثفة  محادثات  بعد  الجمعة 
التعهدات بتعزيز الحدود شابها الغموض بينما 
أقرت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل بأن 

الخالفات ما زالت قائمة.
وبعد محادثات عاصفة على مدى تسع ساعات، 
اتفق زعماء االتحاد على المشاركة في استقبال 
المهاجرين على أساس تطوعي وإنشاء مراكز 

داخل دوله للتعامل مع طلبات اللجوء.
المسؤولية عن  التشارك في  اتفقوا على  كما 
البحر،  من  إنقاذهم  يجري  الذين  المهاجرين 
وهو مطلب أساسي لرئيس الوزراء اإليطالي 
الجديد جوزيبي كونتي الذي قال ”لم تعد إيطاليا 

بمفردها“.
تضم  الذي  كونتي،  رفض  سابق  وقت  وفي 
للهجرة  المناهضة  5-نجوم  حركة  حكومته 
المتطرف،  لليمين  المنتمي  الرابطة  وحزب 
الموافقة على نص للقمة بشأن األمن والتجارة 

إلى أن يتعهد بقية الزعماء بمساعدة إيطاليا في 
التعامل مع المهاجرين الوافدين عبر البحر.

ويظهر اجتماع بروكسل أن أزمة الهجرة التي 
واجهتها أوروبا في عام 2015 ما زالت تالحق 
االتحاد برغم االنخفاض الحاد في عدد الوافدين 
الفارين من النزاعات واألزمات االقتصادية 

في الشرق األوسط وأفريقيا.
القمة في أجواء توتر سياسي حيث  وعقدت 
ميركل  أنجيال  األلمانية  المستشارة  تواجه 
موقف  التخاذ  الداخل  في  شديدة  ضغوطا 

أشد بشأن الهجرة.
وحاولت ميركل التي تحدثت للصحفيين في 
بتوقيت جرينتش(  الخامسة صباحا )0300 
إضفاء طابع إيجابي على نتيجة القمة وقالت 
إنها بادرة جيدة تظهر قدرة القادة على االتفاق 

بشأن نص مشترك يتعلق بقضية الهجرة.
أمامه  زال  ما  التكتل  بأن  أيضا  أقرت  لكنها 

”عمل كثير لتجاوز الخالف في الرأي“.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي 

وجه انتقادات حادة إليطاليا لرفضها السماح 
بدخول سفينة إنقاذ مهاجرين إلى موانئها، إن 

التعاون األوروبي ”انتصر اليوم“.
وفي بيان نهائي، مليء بتعبيرات غامضة تهدف 
إلرضاء اآلراء المختلفة، اتفق الزعماء على 
لكنهم  االتحاد  داخل  المهاجرين  تقييد حركة 
أوضحوا أن كل تعهداتهم سيجري تنفيذها على 
”أساس طوعي“ من جانب الدول األعضاء.
كما اتفقوا على تشديد مراقبة الحدود وزيادة 
التمويل المقدم لتركيا والمغرب وبلدان أخرى 

في شمال أفريقيا لمنع الهجرة إلى أوروبا.
االتفاق سيكفي إلرضاء  كان  إن  يتضح  ولم 
شريك  المسيحي  االجتماعي  االتحاد  حزب 
ميركل في االئتالف الحكومي الذي هدد بإغالق 
وهي  المهاجرين،  أمام  بافاريا  والية  حدود 
مسألة قد تؤدي إلى انهيار الحكومة الجديدة 
وإلى  شهور  ثالثة  عمرها  يتجاوز  ال  التي 
المفتوحة في  للحدود  تقويض منطقة شينجن 

االتحاد األوروبي.

»تفاصيل مثرية« لدوافع اهلجوم 
على الصحيفة األمريكية

نزوح اكثر من 120 ألف شخص من املدينة واجليش السوري سيطر 
على تل الزميطية غرب درعا

لجماعة  التابع  المنار  تلفزيون  قال    
إن  الجمعة،  اليوم  اللبنانية،  هللا  حزب 
يطل  تل  على  سيطر  السوري  الجيش 
على الطريق الواصل بين شرق وغرب 
محافظة درعا، حيث يشن هجوما كبيرا 

على مسلحي المعارضة.
”الجيش  التلفزيون  أذاعه  نبأ  في  وجاء 
السوري يسيطر على تل الزميطية غرب 
مدينة درعا والمشرف على الطريق الحربي 
الواصل بين ريف درعا الشرقي والشمالي 
الغربي والشمالي  الشرقي وريف درعا 

الغربي“.
مقاتلي  أن  التل  على  االستيالء  ويعني 
بمقدورهم  يعود  لن  ربما  المعارضة 
هذا  ويمتد  بأمان.  الطريق  هذا  استخدام 
الطريق إلى جنوبي مدينة درعا في منطقة 
تضيق فيها األراضي التي تسيطر عليها 
المعارضة إلى مجرد شريط رفيع على 

الحدود مع األردن.
السوري  المرصد  قال  فيما،  هذا  يأتي 

أكثر  إن  الجمعة  اليوم  اإلنسان  لحقوق 
من 120 ألفا فروا من ديارهم في جنوب 
غرب سوريا منذ بدأت القوات الحكومية 
منطقة  على  السيطرة  هجومها الستعادة 
األردن  مع  الحدود  قرب  الواقعة  درعا 

وهضبة الجوالن التي تحتلها إسرائيل.
ويستضيف األردن بالفعل نحو 650 ألف 
ستظل  حدوده  إن  ويقول  سوري  الجئ 

مغلقة أمام تدفق الالجئين.
للمدنيين  جماعي  نزوح  موجة  وحدثت 
بسبب تقدم القوات في مناطق واقعة نحو 
الشرق والشمال الشرقي من مدينة درعا 
وقصف بلدة نوى المكتظة بالسكان التي 
تسيطر عليها المعارضة في الشمال الغربي 

من درعا.
وذكر المرصد أن عشرات اآلالف تجمعوا 
آالف  فر  فيما  األردن  مع  الحدود  عند 
آخرون صوب الحدود مع هضبة الجوالن 

والكثير منهم من نوى.
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بقلم:  رفاه السعد

  اصبح اهالي العاصمة بغداد »مدينة 
العراق يوم  السالم« وبقية محافظات 
االربعاء على فاجعة مقتل ستة مدنيين 
اختطفهم تنظيم داعش على طريق بغداد - 
كركوك .. وأصدر التنظيم مقطعا مصورا 
يظهر فيه  المختطفين وهم يعرفون عن 
أسمائهم وبالفعل تعرف أهالي الضحايا على 
ذويهم وطالبوا الحكومة العراقية بالتدخل 
العاجل وإيجاد طريقة لتحرير المختطفين 
،فيما فاوض داعش الحكومة العراقية على 
المختطفين  طالبا اطالق سراح سجينات 
داعشيات متحتجزات في السجون العراقية 
مقابل االفراج عن المدنيين الستة  وأمهل 
التنظيم بغداد مدة ٧٢ ساعة واال فسيكون 
مصير المختطفين الموت!!! لكن الحكومة 
لم تحرك ساكناً وال حتى بتصريح حتى 
وأن كانت ال تريد التفاوض من مبدأ ال 
تفاوض مع االرهابيين لكن كان البد لها 
ان تتعاطف مع الضحايا وتبين إن المواطن 
اغلى من اي شي!! ..وقبل يوم من انتهاء 
المدة المقررة شنت القوات العراقية عملية 
عسكرية للبحث عن المختطفين في مناطق 
توقعت تواجدهم فيها، وكان هذا يوم 
االثنين الماضي وفي ذات النهار انتشرت 
اشاعات تفيد بأن قوات مكافحة االرهاب 
استطاعت تحرير المختطفين وقتل عناصر 
داعش الخاطفين وعم الفرح وانتشر الخبر 
ليصل الى كل المواقع والصحف بل ونقلته 
محطات تلفزيونية محلية وتبارك الجهد 
االمني وتهنئ اهالي المخطوفين وأظهرت 

مقابالت تلفزيونية فرحة االهالي     
 خبر االفراج ..زرع امال كبيرا لدى 
لبث أن تالشى ولم  اهالي الضحايا وما 
الفرحة ولم يصدر اي تصريح  تكتمل 
رسمي والتقصير االمني والحكومي كان 
واضحا فلم يعلق احد من الحكومة ويكذب 
الخبر بل ويهدد من يطلق الشائعات ألنها 
تؤثر على اهالي الضحايا وبعد نحو ٢٤ 
ساعة فقط اصبح العراقيين على فاجعة 
قتل المختطفين بل والتمثيل بجثثهم ورميهم 

على طريق طوزخورماتو كركوك ..
غضب وردود فعل منددة بتقصير الحكومة 
والقوات العراقية التي وعدت بإنقاذهم من 
قبضة التنظيم، وعلى الفور خرج اهالي 
الضحايا بتظاهرات غاضبة مطالبين 
بإعدام  بالفاسدة  التي وصفوها  الحكومة 
قيادات وعناصر داعش المحتجزين في 
السجون العراقية ردا على قتل األبرياء 
وأيضا لم يصدر تصريح حكومي يشفي 
غليل أهالي الضحايا أو يجفف دموع 

اطفال تيتموا بال ذنب  !!

 السؤال هنا بعد هذا الظلم هل عاد داعش 
من جديد فقد تزايدات مؤخرا عمليات التنظيم 
وتسبب بسقوط أكثر من خمسين قتيال في 
هجمات متعددة وقد تمددت تحركاته على 
رقعة جغرافية واسعة مع امتداد مرتفعات 
حمرين والمنطقة الجبلية التي يتكون منها 
الى جبال  اقليم كردستان، عاد داعش 
ليكرر سيناريو عام ٢٠٠٨ و  حمرين 
٢٠٠٩  عندما انحصر في ذات الرقعة 

فما الذي يحصل اليوم؟
يقول خبراء إن  

إلى  العراقية  القوات  صعوبة وصول 
تالل حمرين بسبب تضاريسها جعل منها 
مرتعا لإلرهابيين ورغم اعالن الحكومة 
استعادة السيطرة على المدن التي كانت 
تسيطر عليها داعش لكن الوضع االمني 
مرتبك والحوادث التي حصلت اخيرا ال 
أو اعتبارها جيوب  بها  يمكن االستهانة 

او خاليا نائمة  
فيجب على الحكومة اخذ ما حدث على 
محمل الجد.. فالتنظيم بدء يستغل انشغال 
االطراف السياسية باالنتخابات ونتائجها 
المزورة ليتمدد ويزرع عناصره هنا وهناك 
ولم يكن اعتباطا ان يظهر شيخ عشيرة 
الشمر في صالح الدين ليحذر الحكومة 
من عودة داعش ألنهم بدأوا يهاجموا 
القرى الصغيرة وهذا  ماحصل  بعض 
عام ٢٠١٤ قبل احتالله للمدن.. فالبداية 

كانت بالتسلل الى القرى 
عوامل عدة تجعل االرض خصبة ومؤهلة 
للتنظيم وعلى الحكومة ان تلتفت للوضع 
االمني بموازة تركيزها .على الوضع 
السياسي والتفكير بتقسيم الكعكة بينهم.  

 الوضع االمني ال يختلف اهميته عن 
الوضع الخدمي فالمواطن بدء يسأم وينقم 
الحياة التي يعيشها انقطاع متواصل للتيار 
الكهربي في درجات حرارة قد تصل الى 
خمسين درجة مئوية ازمة اخرى اضيفت 
لم تضعها  التي  المياه  مؤخرا وهي شح 
الحكومة بحسبانها ،والبطالة التي يعاني 
منها الشباب الذي بدأ يحتج يوميا مطالبا 
بتوفير فرص عمل وتظاهرة  الحكومة 
الكهرباء  اخرى تطالب بمعالجة نقص 
وأخرى تطالب بماء صالح للشرب وأخيرا 
وليس اخراً سقوط ضحايا من المدنيين في 
شبكات مجاري الصرف الصحي المكشوفة 

والمتروكة من دون غطاء اي  
بلد انت يا بلدي ..تحت ارضك بحر من 
النفط وثرواتك ال تعد وال تحصى ومع 
هذا انت االول في الفساد والفقر والبطالة 
واأليتام واألرامل.. وال حياة لما تنادي..!!!

هل عاد داعش 
من جديد إىل العراق

وزارة اهلجرة تطلق مبادرة »يف إجازتك بوطنك نشوفك 
ونسمعك«...يف28 يوليو يف القاهره .. منتظرينك 

نسمع الرأي والرأي اآلخر ... نتحاور نتشاور 

ايطاليا تعطل تبين توصيات مشرتكة 
يف القمة االوروبية 

اليونان تواجه »ازمة يف مراكز استقبال« الالجئني 

الرئيس اإليراني يرفض االستقالة، ويطالب 
اإليرانيني بأن يتحدوا ليجعلوا »أمريكا تركع«

ايطاليا  ان  متطابقة  افادت مصادر    
توصيات  تبني  الخميس  مساء  عطلت 
الموضوعات  مشتركة حول مختلف 
التي تم بحثها في القسم االول من القمة 
في  بروكسل،  في  المنعقدة  االوروبية 
مطالبها  تلبية  ستتم  معرفة هل  انتظار 

الهجرة. في ملف 
وقال مصدر ايطالي ان رئيس الوزراء 
جوزيبي »كونتي ابدى تحفظات ازاء امكان 
اتخاذ موقف حول مجمل« الموضوعات، 
فيما اوضح متحدث باسم المجلس االوروبي 
ان دولة لم يحددها باالسم »اتخذت موقفا 

متحفظا حيال مجمل التوصيات«.
واستهل القادة االوروبيون قمتهم بتناول 
عناوين االمن والدفاع ثم التوظيف والتجديد 
والتوسيع. وكان منتظرا تبني توصيات 
توافق  الموضوعات  حول مجمل هذه 

عليها كل الدول وخصوصا ان ال جدل حولها.
لكن المتحدث باسم المجلس االوروبي الذي يضم جميع رؤساء 
الدول والحكومات قال في بيان مقتضب »بما ان دولة عضوا 
اي من  تبني  يتم  لم  التوصيات،  ابدت موقفا متحفظا حيال كل 

هذه التوصيات حتى االن«.
واوضح مسؤول اوروبي ان »مناقشة طويلة حصلت حول االلية 
ان »االيطاليين  الى  اكثر من نصف ساعة«، الفتا  استمرت 

يربطون رأيهم بنتيجة النقاش حول الهجرة«.
وقال مصدر اوروبي اخر »كان نقاشا حادا جدا )...( ولكن لم 

يحصل تفاهم ولم نتمكن تاليا من تبني التوصيات«.

واضاف ان القادة ال٢٧ االخرين »فوجئوا )بذلك( ولم يكونوا 
مسرورين«.

وفي ضوء ما حصل، تم الغاء مؤتمر صحافي كان مقررا قرابة 
الساعة ١٩,٠٠ )١٧,٠٠ ت غ( لرئيس المجلس االوروبي دونالد 
توسك ورئيس المفوضية االوروبية جان كلود يونكر، على ان 

يعقد مؤتمر اخر مع نهاية القمة بعد ظهر الجمعة.
وملف الهجرة يبقى االصعب في القمة وترك لعشاء يجمع القادة 
مع توقع ليلة طويلة، وخصوصا ان كونتي صعد الموقف فور 
وصوله الى بروكسل الخميس مؤكدا »اننا ننتظر افعاال« ومحذرا 
من انه لن تصدر »توصيات مشتركة« في ختام القمة اذا لم تكن 

روما راضية عن النص الختامي.

  وزارة الهجرة تطلق مبادرة »في إجازتك بوطنك نشوفك 
 .. بالقاهره  يوليو  ونسمعك«...في٢٨ 
منتظرينك نسمع الرأي والرأي اآلخر ... 

نتحاور نتشاور .
إجازتك بوطنك نشوفك  تحت شعار »في 
للهجرة  الدولة  تنظم وزارة  ونسمعك«، 
يوم  الخارج، في  في  المصريين  وشئون 
للمصريين  منتدى  أول  القادم،  يوليو   ٢٨
المغتربين الذين يقضون إجازتهم في مصر.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، 
ارتباط  إلى تعزيز  المنتدى يهدف  أن هذا 
المصريين بالخارج وأبنائهم بالوطن خاصة 
الجيل الثاني والثالث، وتفعيل التواصل معهم 
وذلك من خالل أنشطة متنوعة تساعد على 
تثقيف المصريين في الخارج سياسياً ودينياً 
واجتماعياً للمساهمة في جهود التنمية في 
البالد، وذلك من خالل الترويج لمشروعات 
بهدف جذب استثمارات المصريين بالخارج 
للمشاركة مع أبناء الوطن في مسيرة التنمية.
يستهدف  المنتدى  أن  وأضافت »مكرم« 

أيًضا مناقشة المشكالت المختلفة التي تواجه هؤالء المصريين 
مع الحلول المقترحة حسب رؤيتهم، 
وكذلك االستماع إلى أفكارهم ومحاولة 
تطبيقها مع الجهات المعنية األخرى.

وقالت وزيرة الهجرة إنه سيتم دعوة 
المعنية مثل  الوزارت  ممثلين عن 
الدفاع والداخلية واإلسكان واالستثمار.

وفي إطار ذلك، قامت وزارة الهجرة 
لتسجيل  إلكتروني  بتدشين تطبيق 
الراغبين  المصريين  بيانات هؤالء 
في حضور المنتدى، بهدف أن يكون 
ذلك نواة لقاعدة البيانات التي تسعى 
الوزارة إلنشائها عن المصريين في 

الخارج، على الرابط التالي:
https://docs.google.com/
١FAIpQLSckYM/forms/d/e
٩ox٨qthV٠٩ewgwksXQCA
Jb6QmjwZI6IlCNtTHDIgM

 VjA/viewform?usp=sf_link
 

الدخول مجاني
يوم 23 يوليو 

عند تقديم جواز سفر مصري
تفضل بزيارتنا 

من اجل 
اليوم الوطني لمصر

اعلن مسؤول بارز في االمم المتحدة الخميس ان الظروف 
في مخيمات المهاجرين المكتظة في الجزر اليونانية تصل 

الى مستويات االزمة، داعيا اثينا الى التحرك.
وقالت نائبة المفوض االعلى لشؤون الالجئين في االمم المتحدة 
كيلي كليمنتس ان "اليونان تواجه ازمة مراكز استقبال، وليس 
ازمة الجئين". واضافت من جزيرة ليسبوس عقب زيارة 
لليونان استمرت اربعة ايام "على الحكومة معالجة هذه المسألة 

بتسريع العمل على ايجاد سكن وانهاء 
االكتظاظ وتعزيز الخدمات وتحسين 

الظروف المعيشية".
وجاءت هذه الدعوة فيما يجتمع قادة 
االتحاد االوروبي في بروكسل في 
مسعى لتجاوز االنقسامات والتوصل 

الى سياسة موحدة بشأن الهجرة.
وتضم ليسبوس اكبر عدد من المهاجرين 
والالجئين في اليونان، وتعتبر الظروف 
االسوأ في مخيم موريا الذي يعيش فيه 
نحو ستة االف شخص، بحسب ارقام 
االمم المتحدة، وهو ثالثة اضعاف سعته.

وينتظر معظم ساكني المخيم اشهرا للنظر 
في طلباتهم للجوء في ظروف بائسة.

وفي وقت سابق هذا االسبوع اضرب 
رئيس المجتمع المحلي نيكوس تراكيليس 

عن الطعام لفترة وجيزة للفت االنتباه الى الوضع، واعرب 
عن احتجاجه على الصرف الصحي والقمامة في المخيم.

وتضم اليونان اكثر من 5٨ الف الجئ ومهاجر، بحسب االمم 

المتحدة، وال يزال العشرات يصلون يوميا من تركيا المجاورة.
وفي الجزر قبالة تركيا نحو ١5 الف الجئ ومهاجر.

ووصل اكثر من ١3 الفا الى اليونان بحرا منذ بداية العام، 
بحسب االمم المتحدة.

نقلهم من  ينتظر نحو ٢٧٠٠ شخص  الحالي  الوقت  وفي 
ليسبوس الى اماكن اخرى داخل اليونان بعد حصولهم على 

موافقة السلطات.

وبفضل اتفاق بين تركيا واالتحاد االوروبي في ٢٠١6 انخفض 
تدفق المهاجرين في شكل كبير بعدما بلغ االالف يوميا في 

ذروة االزمة التي شهدتها اوروبا في ٢٠١5.

  تعهد الرئيس اإليراني حسن روحاني بعدم استقالة 
حكومته بسبب االحتجاجات التي تشهدها البالد على 

خلفية ارتفاع األسعار وتراجع سعر العملة.
وقال روحاني، في كلمة بثها التلفزيون، إنه يخطئ 
من يعتقد أن حكومته خائفة. وفي إشارة إلى 
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي مع 
طهران، طالب اإليرانيين بأن يتحدوا في مواجهة 
الضغط األمريكي، وأن »يجعلوا أميركا تركع«، 

على حد تعبيره.
النواب اإليرانيين قد طلبوا في خطاب  ثلثا  وكان 
وجهوه إلى روحاني بتغيير فريقه االقتصادي 
المتردية، بحسب  المالية  للتعامل مع األوضاع 

وسائل إعالم رسمية.

هيومن رايتس ووتش تتهم اجلزائر باملعاملة غري 
اإلنسانية للمهاجرين

  دانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفته بالمعاملة غير اإلنسانية للسلطات الجزائرية التي رّحلت حتى اآلن آالف 
المهاجرين األفارقة الموجودين على أراضيها.

ونقلت المنظمة عن عشرات المهاجرين من جنسيات مختلفة القَول إن أجهزة األمن تعتقل مئات المهاجرين بمن فيهم النساء 
واألطفال من دون النظر في أوضاعهم القانونية أو األخذ بعين االعتبار سالمتهم الشخصيّة، حتى أولئك الحاصلين على 

تأشيرات قانونية أو شهادات إقامة صادرة عن المفّوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة.



الزعماء األوروبيون يدعمون مريكل بشأن ملف اهلجرة قبيل قمة

المستشارة  بمساعدة  أوروبية  دول  زعماء  وعد     
األلمانية أنجيال ميركل في التصدي ألزمة بخصوص 
دعما  وقدموا  األوروبي،  االتحاد  في  الهجرة  سياسة 
حيويا للزعيمة األلمانية التي تحوطها المشكالت قبيل 

قمة مهمة لالتحاد.
ولدى وصولهم إلى بروكسل، عبر زعماء اسبانيا واليونان 
وفنلندا ولوكسمبورج جميعهم عن الدعم لمسعى ميركل 
للحد من ”الهجرة الثانوية“ لالجئين الذين يصلون إلى 
شماال  التوجه  قبل  الجنوبية  األوروبي  االتحاد  حدود 

إلى ألمانيا.
وتتعرض ميركل حاليا لضغوط سياسية شديدة من حلفائها 
المحافظين في بافاريا الذين يهددون بإغالق حدودهم 
اتفاق مع  إلى  التوصل  لم تستطع  إذا  المهاجرين  أمام 

شركاء ألمانيا األوروبيين.
وقد يؤدي ذلك إلى انهيار حكومة ميركل التي لم يمض 
تداعي  إلى  ويفضي  أشهر  ثالثة  سوى  تشكيلها  على 
منطقة شينجن للحدود المفتوحة في االتحاد األوروبي.
وفي كلمة لها أمام البرلمان األلماني، في وقت سابق 

أمس الخميس، دعت ميركل الزعماء األوروبيين إلى 
تبني نهج مشترك إزاء الهجرة، واصفة إياها بأنها قضية 
”حاسمة“ ألوروبا، حيث يكتسب الجناح اليميني واألحزاب 

المناهضة للهجرة قوة دافعة.
وقالت ميركل التي أحدث قرارها في 2015 فتح حدود 
في  انقسامات  الالجئين  من  اآلالف  مئات  أمام  ألمانيا 
أوروبا وال يزال يعرضها لضغوط في الداخل ”أوروبا 
تواجه العديد من التحديات لكن تحدي الهجرة قد يكون 

حاسما بالنسبة لالتحاد األوروبي“.
وتشير مسودة البيان الختامي الذي جرى توزيعه قبل 
القمة التي تستغرق يومين إلى أن الزعماء سيوافقون 
على إجراءات لتعزيز حدود أوروبا الخارجية وإنفاق 
المزيد من األموال على مكافحة الهجرة غير المشروعة 
وزيادة التعاون لمنع الالجئين والمهاجرين من التنقل 

داخل االتحاد األوروبي.
لكن الزعماء ال يزالون منقسمين بشأن كيفية التصدي 
مثل  الشرقية  أوروبا  دول  اللجوء، مع رفض  لطالبي 
بولندا والمجر قبول حصص من الالجئين بينما تسعى 

إيطاليا واليونان للتكيف مع القادمين بحرا.
والتوصل إلى اتفاق بين جميع دول االتحاد األوروبي 
ميركل  تضغط  لذلك  واقعي،  غير  والعشرين  الثماني 
أن  وتأمل  الهجرة.  بشأن  الراغبين“  ”تحالف  لتشكيل 
يهدأ ذلك حزب االتحاد االجتماعي المسيحي، الذي شدد 
نهجه قبيل انتخابات في الخريف في منطقته بافاريا، 

نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

املنتخب املصري 
ومنظومة الكرة املصرية 
  خيب المنتخب المصري لكرة القدم آمال كل المصريين 
بنتائجه السيئة وخصوصاً بخسارته أمام المنتخب السعودي 
الضائع وال  بدل  المحتسب  الوقت  من  األخيرة  الدقيقة  في 
على  كوبر  هيكتور  األرجنتيني  المدرب  نلوم  هل  أدري 
محمد  باستثناء  الالعبين  نلوم  أم  البحتة  الدفاعية  خططه 
القتالية  الروح  وتريزيجيه على وجود  والحضري  صالح 
وإدارييه  الكرة  اتحاد  نلوم  أم  الفوز  لتحقيق  الحافز  أو 
وجود  فيديوهات حول  من  المنتخب  ما شاب حول  على 
في غرف  واإلعالميين  األعمال  رجال  وبعض  الفنانين 
إجرائهم  الالعبين حول  تخص  وفضائح  المنتخب  العبي 
األمر  مادي  أجر  مقابل  لقنوات خاصة  تلفزيونية  أحاديث 
ال  أن  اآلن  والمهم   ، تركيزهم  الالعبين عن  أخرج  الذي 
نبكي على اللبن المسكوب ولكن يجب أن تشكل لجنة تحقق 
المنتخب  وجود  أثناء  ما حدث  وكل  الخسارة  أسباب  في 
إال  بأية تصريحات  اللجنة  هذه  تدلي  ال  وأن  في روسيا  
الكرة  تغيير منظومة  بد من  بالكامل وال  إنتهاء عملها  بعد 
لبعض  التي وصل  المصرية  األندية  كل  في  المصرية 
الذي  العفن  اإلخواني  الوهابي  الفكر  ومدربيها  مسئوليها 
يمنع الموهوبين المسيحيين من  اللعب باألندية والسبب أنهم 
المسئولين  بأن هؤالء  العلم  مع  المسيحية  الديانة  يعتنقون 
للعب  مسيحيين  أجانب  العبين  إستيراد  في  يمانعون  ال 
ربما  األمريكي  بالدوالر  أجرهم  ويتقاضون  في صفوفهم 
ألنه ستخرج سبوبة من وراءه ومنهم من نجح مثل فالفيو 
بالزمالك ومنهم من  كابونجا  باألهلي وكاسونجا  وجلبيرتو 
فيه سدى وأصبحت  المدفوعة  الدوالرات  فتذهب  ينجح  لم 
والتعصب  للتجارة  مرتعاً  في مصر  الكرة  منظومة  اليوم 
أطالب  ما  وكل  بمصر  أضر  أضر  ما  أول  الذي  األعمى 
أنفسنا  بجلد  نقوم  ال  وأن  قلياًل  نهدأ  أن  هو  المصريين  به 
األخطاء  كل  نعالج  لكي  وقت  إلى  يحتاج  األمر  فتصحيح 
نوجه  أن  في  نمانع  منتخبنا وال  في  التي ظهرت  والعيوب 
فترة  أثناء  أداه  لما  كوبر  األرجنتيني  المدرب  إلي  الشكر 
إتحاد  بشروط  أوفى  قد  وهو  للمنتخب  فني  كمدير  عمله 
الكرة وهو تعهده بأن يصل بالمنتخب المصري إلى نهائي 
أفريقيا وكأس العالم رغم أداء المنتخب السيئ وياريت أقول 
منظومة  وتغيير  الفساد  إليقاف  رئاسي  تدخل  من  ياريت 
الكرة المصرية برمتها لتحقيق آمال كل المصريين في كأس 
العالم القادمة المقامة لألسف في قطر ورفع أسم مصر عالياً 
نجم مصر  لمحمد صالح  الشكر  توجيه  وأخيراً البد من   .
الكبير الذي تحمل الكثير بعد إصابته من أجل الوصول إلى 
الحضري  لعصام  الشكر  نوجه  أن  كذلك يجب  العالم  كأس 
الذي فاق من هم أصغر منه سناً  فظهر عمالقاً رغم سنه 

الذي تجاوز الخامسة واألربعين. 
youssef.zemokhol@yahoo.com
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قمة بوتني وترامب تنعقد يف هلسنكي يف 16 يوليو
األمريكي  الرئيس  يعقد     
دونالد ترامب ونظيره الروسي 
األولى  قمتهما  بوتين  فالديمير 
في 16 يوليو تموز في العاصمة 
الفنلندية هلسنكي فيما يتابع حلفاء 
أوروبا  في  المتحدة  الواليات 
السياسات  في  والمتشككون 

الروسية األمر بقلق.
وأعلن الكرملين والبيت األبيض 
في وقت متزامن مكان وموعد 
االتفاق  يوم من  بعد  القمة  عقد 
بشأنها عقب زيارة مستشار األمن 
القومي األمريكي جون بولتون 

إلى موسكو يوم األربعاء.
وقال البيت األبيض في بيان مماثل 
للذي نشره الكرملين ”الزعيمان 
سيناقشان العالقات بين الواليات 
المتحدة وروسيا وعددا من قضايا 

األمن القومي“.
بعد  ببوتين  ترامب  وسيلتقي 
و12   11 يومي  قمة  حضور 
يوليو تموز لزعماء دول حلف 
شمال األطلسي وزيارة لبريطانيا. 

كما سيسمح موعد القمة لبوتين 
بحضور حفل ختام كأس العالم 
لكرة القدم الذي تستضيفه بالده 

في 15 يوليو تموز.
وسبق أن التقى الزعيمان مرتين 
على هامش أحداث دولية فيما تحدثا 
ثماني مرات على األقل هاتفيا. 
كما أدلى كل منهما بتصريحات 
اآلخر من  متفرقة عن  إيجابية 
بينها إشادة بوتين بنهج ترامب 

االقتصادي.
ومن شأن قمتهما أن تثير قلق حلفاء 
للواليات المتحدة ممن يريدون 
عزل بوتين مثل بريطانيا ودول 
من  تخشى  التي  أوكرانيا  مثل 
نهج ترامب الودي إزاء بوتين.
ومن المرجح أيضا أن يستقبل 
التزام  في  متشككون  منتقدون 
ترامب تجاه حلف شمال األطلسي 
في  بشكل سيء خاصة  األمر 
ظل مخاوف من انقسامات بين 
الواليات المتحدة وحلفاء قدامى 
مثل كندا وألمانيا بشأن التجارة.

    بقلم : 
وفاء مؤمن

الغد الذي ال يأتي. .!!  
في مصر بلدي انتهي مولد سيدنا المنتخب الوطني لكره القدم 
بالخروج من كأس العالم قبل أن يبدأ... قام من قام... جلس من 
جلس... فعل من فعل... والنتيجة صدمة لكل شعب مصر في 
الداخل والخارج... صدمة تلو األخرى تعرض لها أبناء بلدي ..
الفطر  الذي أعلن عنه في إجازة عيد  صدمة ارتفاع األسعار 
المبارك وهو ارتفاع كان معلوم ومعلن عنه من قبل في 
التطبيق والعمل به كان  خطه اإلصالح االقتصادي لكن وقع 
المتوسطه والفقيرة...  الطبقه  الشعب من  لعامة  بمثابة الصدمة 
التي ال تقل في أهميتها هي خروج  والصدمة االخرى و 
المنتخب بهذا الشكل الهزيل المهين لمصر وشعبها وتاريخها... 
العالم فجأة ولم ترتفع  يأتي كأس  لم  يا سادة...  إنه اإلهمال 
لم  لماذا  األسعار أيضا فجأة... لكن كان هناك موعد معلوم... 
نستعد لكاس العالم بالتدريب والتمرين الشاق والمباريات الودية 
يليق  العالم بشكل  الوطني لخوض كأس  المنتخب  التي تؤهل 
بمصر وشعبها... لماذا لم نغلق علي المنتخب في معسكر مغلق 
مغلق تماما للخروج بوجه مشرف لمصر والعالم أجمع. .. هل 

جاء كأس العالم فجأة... وغير معلوم موعده...؟؟؟
ثم ارتفاع األسعار واإلصالح االقتصادي والتطوير الذي نشهده 
في البنيه التحتية والطرق والكباري والطاقة وإصالح منظومة 
التعليم والصحة كلها إصالحات أعلن عنها من قبل واالرتفاع 
التدريجي وإلغاء الدعم لم يأِت فجأة... لماذا لم نستعد لالرتفاع 
لم   .. أنماط حياتنا  بالعمل والعمل فقط وتغيير   .. في األسعار 
تعد السماء تمطر ماالً وغذاًءا لكن بالعمل يحيا اإلنسان. .لماذا 
ننظر إلى رفاهية الغرب وال ننظر أنهم وصلوا إلى تلك الرفاهية 
لديهم  بالعمل 12 ساعة يوميا وال وقت  يا سادة...  بالعمل 
للجلوس علي المقاهي والكافيهات إال في يوم اإلجازة واإلجازة 
فقط... اليشترون إال ما يحتاجون... اليلهثون خلف كل جديد 
لكنهم ال.يشترون إال ما  الموبيالت  الموضة و األزياء و  في 
يحتاجون فقط. ليس لديهم إال العمل العمل فقط . متي يأتي اليوم 
الذى نعمل فيه ..تنازل عن منصب المدير التي ينتظره الجميع 
واعمل في بلدك كما لو كنت تعمل بالخارج بجد ونشاط وضمير 
لدينا من األعمال ما يمكننا من  أنتج وال تكون مستهلكاً..   ...
الحياة الكريمة...  تدرب علي حرف فنية يدوية فهي تدر أمواالً 
كثيرة في مصر وخارجها ولدينا وزارات تقوم بتدريب الشباب 
مثل وزارة الهجرة قامت بتدريب 1000 شاب وفتاه علي حرف 
.. متي  العمل واإلنتاج  يتمكنوا من  للعدد كي  وإعطائهم شنط 
نبدأ يومنا من السادسة فجراً .. متي نرفض الجلوس في انتظار 
الوظيفة الحكوميه. وانتظار الغد الذي ال يأتي ... متي نعمل يا 
ساده... متي نقلد الغرب بعيدا عن الشكل... و نأخذ المضمون 

... متي ال ننتظر الغد ونبدأ من اليوم.
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مئات النازحني السوريني 
يف لبنان يبدأون العودة 

إىل سوريا

الحدودية  بلدة عرسال  نازح سوري مغادرة   400 بدأ نحو   
العودة  نادرة من  متجهين إلى سوريا، يوم الخميس، في حالة 

التي تريد الحكومة اللبنانية تشجيعها.
وتشكل القافلة جزءا صغيرا جدا من مليون الجئ سوري مسجل 
في جميع أنحاء لبنان ومن خمسين ألفا موجودين في عرسال 

حسب تقدير المسؤولين المحليين في البلدة.
ومنذ الصباح الباكر، تجمع الناس في عربات صغيرة وجرارات 
وحملوها بالمراتب وخزانات المياه واألثاث. وقام أفراد من األمن 
العام اللبناني بتسجيل أسماء السوريين أثناء مرورهم عبر نقطة 

تفتيش على طريق خروجهم من عرسال.
ويتوجه النازحون إلى القلمون عبر الحدود وهي منطقة تم إخراج 
المسلحين منها بعد هجمات شنها الجيش السوري وجماعة حزب 
هللا اللبنانية المدعومة من إيران والتي لعبت دورا رئيسيا في ذلك.
وقال المغادرون إنهم قدموا أسماءهم إلى السلطات اللبنانية التي 
قامت بدورها بإرسال األسماء إلى سوريا للحصول على موافقة 

الدولة السورية.
الحدودي  المعبر  المئات اجتازوا  إن  السوري  التلفزيون  وقال 

في ريف دمشق.
ومع استعادة القوات السورية والقوات المتحالفة معها المزيد من 
األراضي كثف المسؤولون اللبنانيون دعواتهم لعودة الالجئين 

إلى المناطق السورية التي تراجعت فيها أعمال العنف.
إن عودة  للبنان  المانحة  والدول  المتحدة  األمم  وقال مسؤولو 
التوصل  يزال  آمنة حيث ال  ليست  إلى سوريا اآلن  الالجئين 

التفاق سياسي إلنهاء الحرب متعددة األطراف بعيد المنال.

استمتع معنا بتناول أشهى المأكوالت 
في أول مطعم يجوب بك في الفضاء 

وأنت على األرض



هلل يف خلقه شؤون 
      على سفن األحالم نعبر جميعا رحلة الحياة. هناك من يعترف 
بأن أحالمه كبيرة وممتدة إلى درجة أن سنوات العمر قد ال تتسع لها، 
وهناك من يعترف بأن أحالمه متواضعة ومحدودة. وبينما يربط البعض 
سعة األحالم بالطموح والجشع، فإن البعض اآلخر يرى أن لها عالقة 

بالقناعة والرضا، ولكل من الطرفين مبرراته وأدلته.
نقرأ كثيرا عن بعض األشخاص الذين هاجروا إلى بلدان تمنح فرصا 
ثم  البلدان وهم شبه معدمين،  إلى هذه  كبيرة، فنعجب كيف وصلوا 
استطاعوا خالل سنوات قليلة أن يكّونوا ثروات ضخمة، ويصبحوا من 
أصحاب الماليين والمليارات، ونستغرب كيف لم يستطع أن يفعل هذا 
الكثير من أصحاب تلك البلدان. هذا طرح ليس له عالقة بالحسد، ولكنه 
سؤال يطرحه الموقف، ويتكرر كلما زاد عدد هذه المواقف، فنشاهد 
نماذج من هؤالء الذين يفرضون أنفسهم على المشهد، ويجعلوننا نطرح 
أسئلتنا المحيرة هذه. شاهدت قبل أيام مقطع فيديو صّوره أحد نشطاء 
التواصل االجتماعي، يتحدث فيه شخص من جنسية آسيوية عن نفسه، 
فيذكر أنه وصل إلى اإلمارات سنة 2008 مع األزمة االقتصادية، التي 
عصفت بالعالم كله وقتها، وهو ال يملك شيئا إطالقا. يسأله الناشط عن 
دخله اآلن فيقول إنه يترواح بين مليون ومليوني درهم شهريا! فيردد 
بعضنا: اللهم ال حسد، ويمتنع البعض عن التعليق. ذّكرني هذا الفيديو 
بقصة الدكتور »شيتي« التي نشرتها البيان قبل ثالث سنوات، وقال فيها 
إنه وصل أبوظبي عام 1973 باحثا عن فرصة عمل، ولم يكن بحوزته 
سوى 8 دوالرات، بغرض تسديد الديون التي تراكمت عليه في الهند، 
والتي بلغت وقتها 150 ألف روبية هندية، فأصبح اآلن يملك سلسلة 
 UAE( المعروفة، ومركز اإلمارات للصرافة »NMC« مستشفيات

Exchange( ومصنع »NEOPHARMA« لألدوية!
على الجانب اآلخر، هناك من ينظر إلى الحياة بشكل مختلف؛ إذ يُحكى 
أن مليارديرا أمريكيا في أواخر الستينيات من عمره، رأى بعد سنوات 
من العمل والكدح أنه قد حان األوان للراحة والدعة، فأخذ يتنقل من بلد 
إلى آخر، يستمتع بالمناظر الخالبة والجو البديع. وذات يوم وبينما كان 
يجلس على كرسيه الوثير، في الفناء الواسع، أمام أحد منازله الفاخرة 
الحال،  المكسيك، لفت نظره صياد مكسيكي بسيط  أنهار  أكبر  على 
منهمك في الصيد. نظر رجل األعمال إلى حال ذلك الصياد، فوجد 
مركب صيد قديما متهالكا وأدوات صيد بدائية، وبجانبه كمية قليلة من 
السمك. ولما رأى الصياد يجمع أدواته ويهم باالنصراف تعجب، ودعاه 
ليتحدث إليه، فلما جاءه سأله: كم تحتاج من الوقت الصطياد مثل هذه 
الكمية من السمك؟ قال الصياد: أحياناً دقائق قليلة، وأحياناً يصل األمر 
إلى ساعتين يا سيدي. سأل الملياردير: فقط؟ أومأ الصياد برأسه مجيبا، 
فعاد الملياردير يسأل: ولماذا ال تقضي وقتاً أطول في الصيد، فتصطاد 
كميات أكثر، وتكسب المزيد من األموال؟ أجاب الصياد: ما أصطاده 
يكفيني وزوجتي وأبنائي، وحينما أريد شراء شئ أستزيد من الصيد 
ألشتريه. تعجب الملياردير وسأله: بهذه البساطة؟! قال الصياد بهدوء: 
نعم يا سيدي. أنام ما يكفيني من الوقت.. أصحو نشيطاً.. أصطاد ما 
يكفي حاجتي.. أعود ألنام القيلولة.. أصحو ألهتم بصغاري وزوجتي، 
وفي الليل أتجول أحيانا مع األصدقاء في القرية، ونجلس كي نتسامر 
في الليل. يا سيدي أنا حياتي مليئة، وال أحب أن يطغى عليها العمل. 
هز الملياردير العجوز رأسه ثم قال له: سوف أسدي لك نصيحة غالية، 

فأنا رجل منحته سنين عمره الطويلة خبرات كبيرة.
أواًل: يجب أن تقضي غالب يومك في الصيد حتى تتضاعف كمية ما 
تصطاده، وبالتالي يتضاعف ربحك. ثانياً: بعد فترة االدخار، ومع تقدمك 
المادي، تشتري مركباً أكبر وأحدث فتجني ارباحاً أكبر. ثالثاً: يمكنك بعد 
ذلك بفترة، ومع ادخار أرباحك، أن تشتري عدة قوارب للصيد. رابعاً: 
ستجد نفسك بعد فترة ليست كبيرة صاحب أسطول بحري كبير. وبداًل 
من قضاء الوقت والجهد في بيع السمك مباشرة للناس ستبيع للموزعين 
فقط. وأخيراً: وبعد كل هذا النجاح ستستطيع وبكل سهولة أن تُنشئ 
مصانع التعليب الخاصة بك، والتي يمكنك بها التحكم في إنتاجك من 
األسماك وكميات التوزيع أيضاً. وهكذا من نجاح إلى آخر، حتى تصبح 
مليونيراً أو مليارديراً كبيراً يُشار إليه بالبنان مثلي. هذه هي السعادة 
العجوز:  الملياردير  ثم سأل  لثواٍن  الصياد  يا رجل. صمت  الحقيقية 
ولكن كم أحتاج من الوقت لتحقيق ذلك؟ ضحك الملياردير وقال: هذا 
يرجع إلى مدى مهارتك وحنكتك في التعامل مع الحياة، ولكني أرى 
الصياد حاجبيه وهو يسأل:  20 عاماً فقط. عقد  إلى   15 بين  أنه ما 
وماذا بعد؟ لمعت عينا الملياردير وهو يقول: تملك مالييين الدوالرات 
أيها الرجل. نظر الصياد إلى المليونير ثم عاد وسأله: وماذا بعد؟ نظر 
الملياردير إلى الصياد بتعجب وأجاب: تترك التجارة والشقاء ألبنائك، 
وتستمتع بما بقي لك من العمر؛ تسترخي في منازل فاخرة في أجمل 
بقاع األرض، تستمتع مع زوجتك وأبنائك وأحفادك، تنام القيلولة التي 
أردت، وتلعب مع أحفادك، تفعل كل ما تريد يا رجل. تبسم الصياد 
وهو يقول في هدوء: تريد مني أن أقضي ما يقرب من 20 عاماً من 
عمري كادحاً في عمل متواصل، ال أرى أبنائي وزوجتي إال قلياًل ، 
ال أستمتع بوقتي وال بصحتي، وال حتى بأموالي، كل ذلك أضحي به 

ألصل في النهاية إلى ما أنا عليه اآلن؟!
سيقول البعض: هلل في خلقه شؤون.
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الرئيس السيسي يشيد جبهود رجال املخابرات 
العامة يف ضوء التحديات اليت تواجه مصر حاليا

عقد  جريس:  فرج  القاهرة/    
يوم  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس 
اللواء عباس  الخميس، اجتماعاً مع 
كامل رئيس المخابرات العامة وناصر 
فهمي نائب رئيس المخابرات العامة، 
العمل  الرئيس بمواصلة  حيث وجه 
باجتهاٍد وتفاٍن لحماية مصر وأمنها 
القومي من المخاطر التي تحيق بها، 
حسبما صرح المتحدث باسم الرئاسة 

السفير بسام راضي.
وقال المتحدث إن الرئيس السيسي أشاد، 
خالل االجتماع، بالجهود الدؤوبة التي 
يبذلها رجال المخابرات العامة، في 
ضوء التحديات التي تواجه مصر في 
المرحلة الحالية والتطورات المختلفة 
التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على 

األمن القومي المصري.
في  قد شهد  السيسي  الرئيس  وكان 
اليمين  أداء حلف  اليوم  وقت سابق 

للواء عباس كامل رئيساً للمخابرات العامة، كما شهد الرئيس كذلك أداء حلف اليمين لناصر فهمي نائباً لرئيس المخابرات العامة.

     مازال خبر انتحار انتوني بوردين 
المشاهير والناس  العالم كله،  يهز 
العاديين، ولكن الفلسطينيون هم االشد 
يتحين  فقدوا صديقا كان  فقد  حزنا، 
الفرصة ليضع قضيتهم تحت االضواء، 
بشر  أنهم  المشاهدين  وليثبت آلالف 
وليسوا آالت  احتالل  مقموعين تحت 

مازال  بوردين  ارهابية، ولكن موت 
يثير المزيد من األسئلة الغامضة، فال 
المنتحر،  نفسية  يفهم  اآلن  أحد حتى 
وال كيف وصل للحظة التي قرر فيها 
أن يضع حدا لحياته، البد أنها لحظة 
من العذاب التي ال تحتمل بحيث يكون 
الموت هو الطريق األوحد للخالص، 

ولكن أي نوع هذا من الخالص؟
  كاتب روائي ناجح، ومذيع محترف في 
محطة السي إن إن cnn، اشهر محطة 
تلفزيونية في العالم، زار أكثر من ثمانين 
دولة حول العالم، وأعاد اكتشاف اجزاء 
غير معروفة من خالل اطباق الطعام 
التي تقدم إليه، ومن خالله كان يكتشف 
ثقافات الشعوب وتراثها وقضاياها، لم 
للحياة..  للطعام بقدر نهمة  يكن نهما 

كل الحياة.
المذيع الخير الشغوف بالطعام والثقافات 
جيد  بشكل  معروفا  كان  المتنوعة 
بزيارة االرض  قام  فقد  للفلسطينيين 
2013، وكانت هذه هي  المقدسة في 
ابرز  المهمة في مسيرته ألنه  النقطة 
الذي  للفلسطينيين  الوجه االنساني 
كان االمريكيون يرفضون رؤيته، ال 
يرون فقط إال الوجه االرهابي المزيف 
الذي تقدمه لهم اسرائيل، لكن بوردين 
الغربية  الضفة  إلى  القدس  رحل من 
وغزة حتى يلقى الضوء على الطعام 
الفلسطيني في برنامجه »اماكن غير 
معروفة«، وفور أن قام معهم بطبخ طبق 
»المقلوبة« وقد وقع في محبتهم كشعب 
وثقافة عريقة، واصيب بالصدمة وهو 
يرى آثار الحصار ومدى عنف اآللة 
العسكرية لالحتالل االسرائيلي وهي 
تقتل دون مساءلة وتغتصب االرض بال 
وازع، كان من الصعب على هذا المذيع 
الدمث أن يتقبل البشاعات اليومية التي 
كان االحتالل اليريد للعالم أن يراها، 
جريمة المستوطنات، الجدار العازل، 

والحصار الذي ال ينتهي.
يعمل في مجال  كاثوليكيا،  ابوه  كان 
االنتاج الموسيقي، وأمه يهودية، صحفية 
مهمة في صحيفة »النيويورك تايمز«، 
أي أنه اكتسب الديانة اليهودية من أمه 
كما تقضي تعاليم هذه العقيدة، ولكنه لم 
يستطع أن يبلع ما يفعله يهود اسرائيل 
بالفلسطينيين ،حاول الرحالة ذو الحس 
االنساني أن يوضح:« هناك شر يمثله 
يتغاضى  العسكري، شر  االحتالل 
عنه الجميع ، والمشكلة أن العديد من 
الصحفيين الذين يكتبون عن هذه المشكلة 
يتجاهلون حقيقة القمع والشجاعة التي 
يبديها الفلسطينيون العزل في مواجهة 
كانت  العسكرية االسرائيلية«،  اآللة 
التي يعرض  االولى  المرة  هذه هي 
على التلفزيون االمريكي شيئا حقيقيا 
واقعين تحت  الفلسطينيين كبشر  عن 
اليومية، كما  القمع والمهانة  سطوة 
كان واحدا من القالئل الذين تعامل مع 
المسلمين والعرب كبشر يبحثون عن 
العدل والحرية بدال من الصاق تهمة 

االرهاب بهم.
بداية عمله في االعالم وعتده  منذ 
مصطلحات  ضد  خاصة  حساسية 
مثل االسالموفوبيا،  والحرب ضد 
االرهاب، وكل اشكال العنصرية في 
القانون االمريكي، ولذلك لم يستعن في 
برنامجه بالمتخصصين، ولكنه اعتمد 
على المقابالت التي يجريها مع الناس 
العاديين ، فعل ذلك وهو يحتفل معهم 
معا بأطباق الطعام المختلفة، لم يكمل 
تعليمه الجامعي، ولكنه تخرج من مدرسة 
الطهي بنيويورك، ثم عمل بعد ذلك في 
عدد من المطاعم الشهيرة قبل أن يبدأ 
مشروعه في الكتابة، وحقق كتابه االولى 
عن مغامرات المطبخ شهرة واسعة، 
المبيعات ألشهر عديدة،  قمة  واحتل 
التلفزيون  في  برنامج  أكثر من  وقدم 
فاز عنها بخمس جوائز »ايمي«، ولكن 
برنامجه االخير »أماكن غير معروفه 
هو الذي قاده للعالم االسالمي ومن ثم 
االولى  اللقطات  فلسطين، ومنذ  إلى 
في االرض المحتلة وقد أخذ بوردين 
بالتاريخ الغني للشعب الفلسطيني وقيمه 
الروحية، وعندما كان في الضفة الغربية 
في طريقه لزيارة المستوطنات قال شيئا 
لم يسمع المشاهدون االمريكيون على 

الشاشة من قبل:« في عام 2003 بدأت 
انشاء جدار عازل على  في  اسرائيل 
الخط االخضر على الحدود االسرائيلية 
الفلسطينية، هذا الجدار اآلن يمتد على 
مدى 450 ميال، وعندما يكتمل سيبلغ 
طوله 700 ميال، %85 من هذا السور 
موجود على االراضي الفلسطينية، ومنذ 

عام 1967 تحرك أكثر من نصف مليون 
اسرائيلي واقاموا مستوطنات في الضفة 
الدولي  للقانون  الغربية، كلها مخالفة 
والبعض منها مخالف للقانون االسرائيلي 
نفسه، ولكن هذا ال يحدث فارقا يذكر، 
أنهم موجودون على ارض ال تخصهم 

وبأعداد كبيرة أيضا«.
ويحذر في بداية برنامجه: في نهاية هذه 
الساعة سوف توجه إلي مختلف التهم 
المتعارضة، مثل متعاطف مع االرهاب، 
اداة من ادوات الصهيونية، يهودي يكره 
ذاته، مدافع ومبرر لإلمبريالية االمريكية، 
مهووس بالشرق، متعصب فاشيستي، 
عميل للمخابرات االمريكية وأسوأ من 
ذلك..« ورغم كل هذه التهم فعندما شنت 
اسرائيل حربها على غزة عام 2014 
لم يتردد في التضامن مع الفلسطينيين، 
وشارك على االنترنت صورة ألب 
يحمل طفلته المصابة وهو يسير بها على 
الشاطئ الرملي في غزة ، كتب قائال:« 
الرملي،  الشاطئ  لقد سرت على هذا 
لذلك أعرف  ولي طفلة أخاف عليها، 
الحاد في هذه الصورة  مدى الرعب 

وما تعبر عنه من ألم«.
لبوردين أن يشاهد عن كثب      قدر 
جزءا من الدمار الذي احدثته اسرائيل 
في لبنان، في عام 2005 كان في بيروت 
يصور احدى حلقات برنامجه عندما 
بدأت اسرائيل غاراتها، لم يكن فريقه 
قد صور إال بضعة ساعات، ووجدوا 
أنفسهم وسط عداء من انصار حزب 
الطرق  بينما  الفندق  هللا، وظل حبيس 
يتم قصفها  لبيروت  المؤدية  والجسور 
تم اجالؤه هو وغيره  يوميا، واخيرا 
من المواطنين االمريكيين من بيروت  

بواسطة البحرية االمريكية. 
لم يكن بوردين طباخا عاديا، ولم تقتصر 
مؤلفاته على كتب الطبخ، ولكنه جرب 
الكتابة األدبية وكتب اربع  حظه في 
من الروايات حققت بعضا من النجاح 
واالنتشار وكلها تدور في عالم الجريمة،  

بعد كل هذا.. لماذا االنتحار؟
لماذا يقدم %1.4 من البشر على االنتحار 
اجابة محددة، ولكن  توجد  سنويا؟ ال 
هناك حوالي مليون شخص ينتابهم نوع 
منفذا  يجيدون  العميق وال  اليأس  من 
الفقر  منها،  بالتخلص  إال  في حياتهم 
لذلك  الرئيسي،  السبب  واالمالق هو 
فالنسبة مرتفعة في العالم الثالث، البالد 
التي يعاني مواطنيها من اقصى درجات 
الحرمان، ولكن ماذا عندما ينتفي هذا 
الغنية  البالد  السبب، ويحدث هذا في 
وسط اناس مرفهين، قبل أن ينتحر انتوني 
بوردين بأيام قالئل انتحرت واحدة من 
اشهر مصممات االزياء في امريكا هي 
كاترين بروسنان التي ابتكرت واحدة 
العالمية »كات  العالمات  اشهر  من 
سبيد«، وقد باعتها قبل انتحارها بعدة 
باليين من الدوالرات وشرعت في عمل 
مبتكرة، حياتها كانت  عالمة جديدة 
عملية نشطة ال توحي بأي من اعراض 
االحباط او االكتئاب، رفاهية وشهرة 
وعالقات اجتماعية واضواء مسلطة، 
ومع ذلك قررت االنسحاب من كل هذا 
وشنقت نفسها في حبل يتدلى من سقف 
غرفتها، الوسيلة نفسها التي استخدمها 
بوردين ليتخلص من حياته، ولكن في 
غرفة بفندق في باريس، وفريق تصويره 
يكن  لم  المجاورة،  الغرف  في  يسكن 
الشبه بينهما في طريقة االنتحار ولكن 
في نمط حياة الشهرة وتزاحم المعجبين، 
ال توجد عوارض واضحة لالكتئاب، 
ولكن ربما كانت هناك حياة سرية لم 
قالت والدة  لقد  تتكشف حتى اآلن، 
بوردين عندما بلغها نبأ انتحاره: »هذا 
آخر شخص في العالم اتخيل أنه يموت 
بهذه الطريقة«،  هل تلعب المخدرات 
دورها في هذه األمر، هل يمثل الخلل 
الجيني والفسيولوجي عامال آخر، أو 
والملل  الوحدة  الخوف من  ربما هو 
من الشهرة ومواجهة االضواء؟ فعلها 
قبلهما الممثل االمريكي روبن وليامز 
تناول راضيا جرعة كيرة من  حين 
المخدرات، وفعلتها اخت ملكة هولندا 
التي كانت في الثالثينيات من عمرها، 
وفعلها كثير من المرفهين دون سبب 

واضح فالموت يخفي كل األسرار. 

بقلم: محمد منسي قنديل

انتوني بوردين
الكاتب الطباخ الذي 

دافع عن إنسانية الفلسطينيني

البابا تواضروس: »30 يونيو« ثورة شعبية أعطت ملصر 
الطريق حلياة جديدة

أمانى الرافعي تؤدى اليمني الدستورية رئيسا للنيابة اإلدارية ووسام 
اجلمهورية لفريال محيدة

بدء اجتماع وزراء اخلارجية االفارقة يف نواكشوط مبشاركة سامح شكري

السيسي يصدق على قانون بفتح اعتماد إضايف باملوازنة العامة احلالية 

الداخلية: اإلفراج عن 880 سجينا تنفيًذا لقرار رئيس اجلمهورية

 القاهرة/ فرج جريس: منح الرئيس عبد الفتاح 
السيسي وسام الجمهورية من الطبقة األولى للسيدة 
المستشارة فريال حميدة قطب رئيسة هيئة النيابة 

اإلدارية السابقة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم 
رئاسة الجمهورية ، في تصريح صحفي، بإن الرئيس 
أعرب عن خالص التقدير للسيدة المستشارة فريال 
قطب لتفانيها في إعالء كلمة الحق وتطبيق القانون 

وحماية مصالح المجتمع.
السيسي عقب ذلك  الفتاح  الرئيس عبد  كما شهد 
للسيدة المستشارة أماني محمد  اليمين  أداء حلف 
بدر الدين الرافعي رئيسة لهيئة النيابة اإلدارية، ثم 
اجتمع الرئيس معها حيث أعرب عن تقديره للدور 
المحوري الذي تقوم به المرأة المصرية في مختلف 

المجاالت للنهوض بالدولة.
وأشاد الرئيس في هذا اإلطار بالتاريخ المشرف 
والعريق للقضاء المصري، مؤكداً الدور المهم الذي 
يقوم به القضاء لحماية حقوق المواطنين وتحقيق 
العدالة وإعالء المصلحة الوطنية لما فيه خير الوطن.

 قام قطاع السجون باإلفراج بالعفو عن 406 من 
نزالء السجون واإلفراج الشرطي عن 480 سجيناً 

بمناسبة االحتفال بعيد الفطر المبارك.
جاء ذلك استكمااًل لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 
)260/ 2018( الصادر بشأن اإلفراج بالعفو عن باقي 
بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة  العقوبة  مدة 

االحتفال بعيد الفطر المبارك لسنة 2018.
فقد واصل قطاع السجون برئاسة مساعد أول وزير 

اللواء دكتور مصطفى شحاتة عقد  للقطاع  الداخلية 
اللجان لفحص ملفات نزالء السجون على مستوى 
الجمهورية لتحديد ُمستحقي اإلفراج بالعفو عن باقي 
مدة العقوبة؛ حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق 
القرار على )406( نزياًل ممن يستحقون اإلفراج 

عنهم بالعفو.
كما باشرت اللجنة العليا للعفو، فحص حاالت ُمستحقي 
المحكوم عليهم؛ وانتهت  لبعض  الشرطي  اإلفراج 

أعمالها إلى اإلفراج عن )480( نزياًل إفراجاً شرطيًا 
بإجمالي عدد )886( مفرج عنهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود 
توفيق، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق 
السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية 
المختلفة للنزالء وتفعيل أساليب اإلفراج عن المحكوم 

عليهم الذين تم تأهيلهم لالنخراط في المجتمع.

 القاهرة/ كلودين كرمة:  بدأت أمس الخميس 
في قصر المؤتمرات “المرابطون ” بالعاصمة 
الموريتانية نواكشوط أعمال دورة وزراء الخارجية 
األفارقة بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.
وقال وزير الخارجية الموريتاني رئيس الدورة 
الحالية لوزراء الخارجية األفارقة إسماعيل ولد 
الشيخ أحمد ، إن المواضيع التي سنناقشها خالل 
اليومين هي مواضيع هامة تتناول مختلف جوانب 
الحياة في قارتنا ، واعتبر أن كسب معركة الفساد 
يشكل أهمية خاصة نظرا لما لهذه المكافحة من 
تعزيز وتطوير المنظومة االقتصادية األفريقية 
باعتبار الظاهرة اكبر عائق أمام التنمية المستدامة 

وتحقيق الرفاه والتقدم.
الفساد  معركة  أن  أحمد،  الشيخ  ولد  وأضاف 
تتطلب القيام بإصالحات جذرية وخطوات عملية 

واستراتيجيات جيدة.
العادية  الدورة  تمهيًدا النعقاد  أمس  اجتماع  يأتي 
الـ31 لقمة االتحاد اإلفريقي، يومي األول والثاني 

من يوليو المقبل.

اإلفريقية  القمة  في  المصرية  المشاركة  وتأتي 
واالجتماعات التمهيدية في إطار الحرص المصري 
الدائم على التفاعل مع قضايا القارة، ال سيما مع قرب 
تولي مصر رئاسة االتحاد اإلفريقي في يناير القادم .

وتركز قمة نواكشوط على عملية اإلصالح المؤسسي 

والمالي لالتحاد اإلفريقي ومناقشة تطورات اتفاقية 
االندماج  اإلفريقية وقضايا  الحرة  التجارة  منطقة 
مع  للشراكة  كوتونو  اتفاقية  ومستقبل  اإلفريقي، 

االتحاد األوروبي .

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

   القاهرة/ فرج جريس: قدم قداسة البابا تواضروس 
الثانى بابا اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، 
التهئنة بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو.

وقال البابا فى عظته األسبوعية: “السبت تحل علينا 
الذكرى الخامسة لـ 30 يوينو الثورة الشعبية التى 
حماها الجيش وأعطت مصر بداية الطريق للحياة” .
وأضاف: “مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة، ونحن 
فى الخطوة األولى حتى وإن كنا نعانى من منظومة 
اإلصالح االقتصادى ونثق إننا نسير فى الطريق 
فى مجاالت  تتم  التى  المشروعات  وأن  الصحيح 

كثيرة فى الطاقة وغيرها سوف نجنى ثمارها”.
وكانت  نفسها  تثبت  أن  تحاول  “مصر  واختتم: 
البداية من هذه الثورة التى يجب أن نحافظ عليها 

ألنها حافظت على بالدنا”.

عبد  الرئيس  أصدر  كرمة:  كلودين  القاهرة/    
الفتاح السيسي القانون رقم 152 لسنة 2018 بفتح 
اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 

2018-2017، بعد أن أقره مجلس النواب.
القانون في مادته األولى على فتح اعتماد  وينص 
إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للدولة 
للسنة المالية 2018-2017، مقداره سبعون مليارا 
وثالثمائة مليون جنيه، موزعة على النحو اآلتي : 
الباب الثالث )الفوائد( بمبلغ 57 مليار جنيه لمواجهة 

الزيادة في فوائد الدين العام المحلي والخارجي.
الباب الخامس )المصروفات األخرى( بمبلغ مليارين 
وثالثمائة مليون جنيه، لمواجهة صرف تعويضات 
بعض  سداد  واستكمال  سيناء،  شمال  بمحافظة 

االشتراكات في مؤسسات وهيئات دولية.
الباب السابع )حيازة األصول المالية المحلية واألجنبية( 
بمبلغ ستة مليارات جنيه، لمواجهة سداد مساهمة 
الدولة في زيادة رأسمال البنك المركزي المصري.

الباب الثامن )سداد القروض المحلية واألجنبية( بمبلغ 
خمسة مليارات جنيه، لمواجهة سداد أقساط الدين 
العام )ودائع الدول العربية( وإهالك بعض السندات.

وتنص المادة الثانية من القانون على أن تزاد الموارد 
بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية -2017

2018، بمبلغ مقداره سبعون مليارا وثالثمائة مليون 
جنيه، موزعة على النحو اآلتي :

16 مليارا  الباب األول )الضرائب( بمبلغ مقداره 
200 مليون جنيه، قيمة ضرائب على إيرادات  و 

رؤوس أموال منقولة من البنك المركزي.
الباب الخامس )االقتراض( بمبلغ مقداره 54 مليارا 
طريق  عن  تغطيته  ويتم  جنيه،  مليون   100 و 
االقتراض وإصدار األوراق المالية بخالف األسهم 
من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل 

المحلية واألجنبية.
وتنص المادة الثالثة من القانون على أن تعدل موازنة 
ربط  لقانون  المرافقة  والجداول  العامة  الخزانة 
الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، 
باآلثار المترتبة على االعتماد اإلضافي المنصوص 
عليه في المادتين )األولى والثانية( من هذا القانون 

والذي نشر في الجريدة الرسمية.



ومعدني  نباتي  أصل  من  أدوية  هناك   
وحيواني

جذور الرمان لقتل دوده اإلسكارس. 
كبد الثور المشوي  لعالج العشي الليلي

الصيدلة مصطلح مأخوذ من الفراعنة ومعناها 
)فارماكا( وتعنى مانح الشفاء 

إن الرغبة في العالج والشفاء غريزة طبيعية 
في كل إنسان وحيوان فعلى سبيل المثال يتمرغ 
ليتخلص من حشرات  التراب  الحيوان في 
مؤذية وليعق جرحه ليقتل جراثيمه الضارة 

فللعابه خاصية قتل تلك الجراثيم. 
أما اإلنسان فتفوق على الحيوان في كثير من 
الفكر  الفكر والتوجيه وهذا  النواحي أهمها 
هو الذي قاده إلى تلك المهارة وهى اكتشاف 
الداء )العقاقير الطبية(وهو )علم الصيدلة ( 
ولقد اشتهرت مصر القديمة بكثرة عقاقيرها 
ووفره سمومها ومما الشك فيه إن الفراعنة  
كان لديهم معرفه جيده بنوع المرض  ومن 
ذلك  لعالج  ابتكروا طرق  لقد  ذلك  خالل 
فيها من  وما  البيئة  اإلمراض عن طريق 
ونباتات ومواد عضويه ومعدنية    إعشاب 
كثير  تختلف  العالج ال  في  فكانت طرقهم 
األمزجة  استعلوا  فقد  اآلن   فيه  نحن  عما 
فيها  الشرجية ووضعوا  والحقن  والمراهم 
العشبي أكثر من  بالعالج  العقاقير واهتموا 
غيره وكان هذا الدواء من أهم أركان العالج.
أهم  من   القلب  أن   على  الفراعنة  وأكد 
أعضاء الجسم وانه مركز االنفعال والواقع 
وإن القلب يقع تحت تأثير االنفعال في كل 
الظروف وربما كانت هذه االعتبارات هي 
الدافع الرئيسي التي منعتهم من عدم فصل 
القلب في عمليه التحنيط فتركوه محله متصال 
بأوعيته الكبرى، فضال عن الجانب الديني 
ووزنه مع الربة ماعت اله الحق والعدالة  

الجفون  إفرازات  من  الدموع  إن  وقالوا  
وقالوا إن الشعر يتغذى من وعاءين بمؤخر 
الرأس. كما وجدت أيضا حصوات البولية 
وتم اكتشافها في جثثهم كما وجدت الحصوات 
الثانية   الكلوية في جثث منذ عصر األسرة 
كما عصر أيضا على حمى صفراوية أيضا 

في إحدى الجثث. 
الدكتور )روفر( على بويضات   كما عثر 

البلهارسيا في مومياء في  األسرة 21.
العمود  درن  أيضا على حاالت  كما عثر 
في عصر  الفخذ  ودرن  وتقوسه  الفقري  

األسرة الخامسة 
الملوك   الخنف في مومياء ألحد  كما وجد 
وعثر على نفس المرض في جثه كاهن في 
األسرة 12.كما اكتشف النقرس في جثة رجل 
بجزيرة الفيل من العهد المسيحي بها أمالح 
الساقين  القدمين وفوق  فوق عظام  راسبة 
والكثير والكثير من اإلمراض التي تظهر لنا 
بالمومياوات المصرية أو الرسوم الموجودة 

على جدران المقابر وغيرها .
إن البحث في عقاقير قدماء المصريين ليس 
الكثير والكثير من  هينا ألننا النزال نجهل 
المعاني فهناك أدوية من أصل نباتي ومعدني 
وحيواني وكل ذلك  داخل في تركيب الوصفات 
كل  يستعملون  القوم  هؤالء  فكان  الطبية 
النبات وورقة وبذروه أو فاكهته أو عصيره 
أو جذوره  وكان السائل الذي تتعاطى فيه 
وتحضر فيه العقاقير هو الماء أو اللبن أو 

السهد أو النبيذ أو الجعة .
أما عن الدهان والمروخ فإن اغلب وصفاتها 
الراتنج  أو  الصمغ  أو  الشهد  تحتوى على 
أو الشحوم الحيوانية  وكانوا يتعاطون هذه 
العقاقير بشكل مسحوق أو منقوع أو مغلي .
للتدليك  فكان  الموضوعي  العالج  أما عن 
أو الدهان أو بشكل لبخ، وكثيرا ما وصفوا 
الحبوب واألقراص المستحلبة واألقماع، وكانوا 

يذكرون أخر كل وصفة طريقة االستعمال ، 
فيقولون يؤخذ الدواء ليال ونهارا قبيل أو بعد 
الغذاء .وتوصلوا أيضا إلى عالجي خارجي 

عن طريق ابتكار اللبوس 
والى الفراعنة يرجع الفضل في ابتكار النشادر 

بسحق أو حرق قرون الحيوانات.
وكان قشر الرومان من أهم العقاقير النباتية 
لطرد ديدان المعدة جذور الرمان لقتل دوده 

اإلسكارس. 
والبارز  الدور  الخروع  لشجرة  كان  كما 

والفعال في عالج الجروح وإنماء الشعر .
استخدموا رشه النسر نقاطه تنقط بها قطرة 

العين.
تداوى بالبخور ألمراض الشرج كما تداوى 

باال بخره ألمراض الجهاز التنفسي.
وصفوا كبد الثور المشوي  لعالج العشي الليلي 
ثمره النبق وصفت ضد الصرع ولعالج الكبد 

ومسكنا موضوعيا 
وإزالة  المثانة  لعالج  استخدم  التمر هندي 
البطن على شكل جرعات عن طريق  الم 
الفم  واستخدم كدهان لعالج الم أسفل الظهر 

والصداع والسعال .
الصدرية  لعالج األمراض  التين  وصفوه 
والجلدية. كما استخدموا الحبة السوداء لعالج 

أمراض الجهاز الهضمي .
وصفوا العسل لعالج التهاب العينيين ولتحسين 
األبصار وعالج الحروق . سمك الرعاد لعالج 

الصداع النصفي وتليين المفاصل 
نبات ست الحسن نبات سام  مضاد للتشنج 
ممد للحدقة ويوصف للربو والسعال وسلسل 

البول واإلمساك .
دهك بذور الخروع لنمو الشعر 

وصفات الفراعنة تبدأ باسم المرض فقالوا مثال 
إليقاف  البطن وعالج  ثعبان  لقتل  عالج 
اإلسهال وعالج إلنبات شعر األصلع وفى 
نهاية كل وصفة يذكون كيفيه التحضير  مثل 

الغلي أو السحق .
وكانت المراهم مزج العقار بدهن الحيوان 
وكانت المروخ عبارة عن مزج العقار مع 

زيت الزيتون أو زيت الخروع 
)نباتية  إلى  تنقسم  لديهم  العقاقير  كانت 
اليد  متناول  ( وكانت في  ،حيوانية،معدنية 
تحت  تترك  لديهم  األدوية  وكانت  للجميع 
الندى طول الليل  وكانت هناك أيضا أدوية 

ال تحضر إال في أشهر معلومة.
من أهم العقاقير النباتية :

والبطيخ  والزبيب  والبلح  العنب  الفاكهة 
والتين والجميز

والكرات  والبصل  الخيار   : الخضروات 
والثوم والبسلة والزعفران

الحبوب : القمح والحنطة والشعير والفول 
ومن أهم العقاقير الحيوانية: 

زيت السمك والضفدع والكبد وعسل النحل 
والسمك البوري ومرارة المعز والعاج والقوقع.

ومن أهم العقاقير المعدنية والعضوية : 
الذهب والفضة والفيروز والصودا والجبس 
و  والالزورد  والقطران  والملح  والخل 

مسحوق المر والنطرون 
كما وصف االسفلت  للدودة الشرطية  والجبس 

لدرن العمود الفقري وتليين المفاصل 
والحنطة  القمح  الحبوب  من  كما وصفوا 
الدقيق  منها  والفول واستخلصوا  والشعير 
غريبة  مواد  أيضا  ووصفوا   . والردة 
كمسحوق األبنوس ونشارة خشب الصنوبر 

والصفصاف والسنط .
اإلعشاب  علم  في  المتخصصون  وكان 
دائمي التجول في الحقول والصحارى لجمع 
النباتات الطبية التي استخدموها في عالج 
األمراض، كما قاموا بزراعتها في حدائق 

خاصة لتسهيل عملية العالج .

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

الفرق كبري بني اخليال والوهم

االبداع  فى  اساسى  يكون سبب  ان  يمكن  الخيال      
والنجاح ..

دائما  وعواقبه  للحقيقة  المزيف  القناع  فهو  الوهم  اما 
وخيمة..

فهو سبب شقائنا .. لماذا ؟! ألننا نتوقع الكثير من اناس 
لهم صور غير حقيقية وزيناها وجملناها  نحن  رسمنا 
وأصبحنا ال نراهم اال بهذا الوشاح الجميل الذى كسوناهم 
به، فأصبحنا ال نراهم على حقيقتهم وان صدر منهم شئ 
تشوه  اكثر من مبرر حتى ال  فنجد  نتوقعه  كنا  ما  غير 
الذى نسجناه نحن لهم -وبالتأكيد هم غير  الجميل  النقاب 
مسئولين عن ذلك - وتستمر عالقتنا بهم ونستمر فى خلق 
االعذار حتى نمل من سلوكهم ونثور ونعاتب و نتساءل 
دائما  دائما يخطئون ونحن  فإنهم   ! لما  لماذا ؟ ونتعجب 
نبذل كل ما بوسعنا حتى نسعدهم وهم ال  ..نحن  نتغافل 
باآلسي  فنشعر  يفكرون حتى واالطمئنان على احوالنا.. 
الحقيقة وفى  ...ولكن فى  العطاء  الثقة ونسأم من  ونفقد 

المقام االول نحن من اسأنا الفهم والتقدير.
ونبدأ فى  اعادة الحسابات وتقييم االمور ثم نكرر ان ال 
نستمر  بنفس روح العطاء والحب ألننا نشعر انهم استغلوا 
الجميل واو  لنا  مشاعرنا ومساندتنا لصالحهم ولم يردوا 
حتى بكلمة طيبة فإنهم اعتادوا على االخذ ألننا لم نحسن  
نمنع... واألسوأ فى هذا االمر  التميز متى نعطى ومتى 
من العالقات عندما يكون بين افراد العائلة... وخاصة من 
اعتاد على البذل والتضحية ثم عند عوزه ال يجد من يناوله 
كأس ماء بارد...فأى جرح عميق ال يمكن ان يلتئم ..الن 
من يعطى بسخاء فهذا ال ينتظر رد الجميل او الشكر انما 
يسعده فقط ان يرى الفرحة فى عيون اآلخرين ولكنه بما 
انه انسان فانه يريد ان يحصل على بعض المشاعر الطيبة 

و بعض االهتمام.
ولكن ماذا لو قوبل الكرم بالبخل - وال اقصد هنا العطاء 
المادى فقط - فمن يبخل يبخل بكل شئ العواطف والكلمة 
يشغل  فالبخيل ال  ولو معنويا..  بالمساندة  الطيبة وحتى 

باله باآلخرين 
وال يصرف وقته لالهتمام بهم فهو اولى بكل شئ .. ويتهم 

بنفسه فقط حتى ولو على حساب اآلخرين.
اما الخيال فهو بوابة االنسان الى السعادة والهروب من 

واقعه المؤلم...فعندما تضيق الدنيا باإلنسان و تسؤ ايامه 
الخاص وكأنه  فانه يشرد بذهنه بعيدا جدا ويرسم عالمه 
رسام ماهر يهتم بأدق  التفاصيل ويعتنى باختيار االلوان 
النجاح  اخره  فى  يرى  ولكنه  فى طريق طويل  ويسير 
فأنه  لوحته  استحسن  يديه وإذا  بين  بالفعل  امتلكه  وكأنه 
يعود سريعا الى واقعه للتفكير فى اول خطوه يسعى بها 
نحو هدفه ويكون حافز له الستخدام كل امكانياته وملكاته 
الى مبتغاه  الوصول  ينهزم ويتمكن من  وقدراته حتى ال 

وتحقيق سعادته.
ويحقد  حظه  ينعى  االيدى  مكتوف  يقف  ال  وبالطبع 
يتحول  .. حتى ال  ليس من حقه  على غيره ويستحل ما 
انسان  الى  تغير واقعه  قدرة على  ايجابى ذو  انسان  من 

انتهازى ردئ االخالق.
فلنحذر اذا من ان نعيش الهم حتى ال نخسر ما لنا ونهدم 
حياتنا ولكن لنتخيل و نحلم ونسعى لتحقيق اهدافنا وبناء 
اهمية  نثبت  و  نسعد  مبادئ حتى  و  اسس  على  ايامنا 
وجودنا  فى هذه الحياة.. فال نكون سلبيين ونغمض اعيننا 
ونتقاعص عن دورنا فى مجتمعنا- مهما كان دورنا بسيط 
إياه والتزمنا  باتقاننا  بأهميته  فلنفعله  ولنشعر من حولنا 

بأدائه على اكمل وجه.
فعال  تأثير  العام  للجو  ان  ننكر  ان  نستطيع  وبالطبع ال 
تؤثر   كما  افعاله   االنسان وردود  وقوى على  سلوك 
فى  قدرته  مدى  على  والصحية  االقتصادية  الحالة 
االستمرار فى سعيه .. وايضا ال ننكر وجود  من يتحكم 
القانون  تعطيلها ومن يستخدم  او  تيسير االجراءات  فى 
ليس لحماية الحقوق ولكن للتهديد والوعيد لمجرد تحقيق 

ذاته ويظهر ان بيديه مفاتيح الحياة والموت ..
فوجود شخصيات غير سوية فى اماكن مرموقة يبرعون 
فى التمثيل بأنهم يساندون ابناء الوطن ويدعمونهم  ولكنهم 
فى الحقيقة  لهم وجه اخر يبث السم وال يرحم وال يعفى 
الذى  السوس  فإنهم مثل  ..فليحفظنا هللا من مثل هؤالء 
ينخر فى االساس حتى ينهار المجتمع ككل ويصبح فريسة 
للجهل والمرض والفقر ..وهذه  هى الحرب التى تشن على 
مجتمعاتنا بدون اسلحة فهذا هو الموت البطئ... فليرحمنا 
هللا  ويعطى حكمة وفهم وقلب جديد لكل من هم فى منصب 

حتى تستقيم االمور وتعود الى نصابها الصحيح.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 29 juin 2018 
الجمعة 29 يونيو 2018

الفراعنة أول من شخصوا الداء وعرفوا 
طرق الدواء وصنعوا العقاقري والوصفات 

الطبية بأقل التكاليف

اإلسالم واإلرهاب....زواج باإلكراه )2 من 3(

م�����ش�����ّرٌع    ال�������ت�������راث  س����ي����ف   .. ش������اع������ٌر  أن�������ا 

م������ت������ط������ل������ٌب أب����������������دا غ�������������ٍو وم������ج������ن������ٌح

غ������������واص ف�������ي ص�����ي�����د ال�������آل�������ي وال����ح����ل����ى

وي��������������روح ي����ن����س����ج م�������ن ط�������رائ�������ف ص����ي����ده    

ف���������ال���������وزن ب������������رٌق وال�������������������رويُّ رع�����ي�����ده        

وال��������������روح ف�������ي ف�������ل�������وات ع������م������ري ك�����وك�����ٌب   

وح������داث������ت������ي أص������ل������ي وف�����ص�����ل�����ي، ع���رش���ه���ا 

ف�����ال�����ش�����ع�����ر ل������ي������س ت������ه������تُّ������ك������اً وخ������الع������ة

م�������ا ال�����ش�����ع�����ر ف����ل����س����ف����ٌة ن����ف����س����ر لَ����ْب����س����ه����ا 

م�������ا ال�����ش�����ع�����ر أُح������ج������ي������ٌة ن������ف������كُّ رم������وزه������ا 

م������ا ال�����ش�����ع�����ر س�����ف�����س�����اف ال������ك������الم ف����ج����اج����ًة

م��������ا ال�����ش�����ع�����ر إي���������ه���������اٌم وإب����������ه����������اٌم ع�����ٍم 

م������ا ال����ش����ع����ر ه�����ل�����وس�����ٌة وس����������رد ه�����واج�����ٍس

م�������ا ال�����ش�����ع�����ر ط����ق����ط����ق����ٌة ن������م������جُّ س���م���اع���ه���ا

أب�����ي�����ٌض وف�������خ�������ٌذ  أرداٌف  ال�����ش�����ع�����ر  م�������ا 

ه�������و زه������������رة ال�������ت�������اري�������خ ف�������ي أل�����وان�����ه�����ا  

ب�����ّت�����ار ال���������������ورى  ب�����ي�����ن  م��������ا  م��������رن��������ان   

دّوار ال�����ع�����ل�����ى  ط�����ل�����ب  ف�������ي  ك�����ال�����ن�����س�����ر 

ي�����غ�����ش�����ى ب���������ح���������ارا م���������ا ل�������ه�������نَّ ق���������رار

ق����ف����ار ف����ت����س����ت����ط����ي����ب  ال�����ن�����خ�����ي�����ل  ذه����������ب   

ُن����ث����ار ال����ن����ج����وم  ف������ي  ال�����ق�����واف�����ي  وص���������دى   

ه�������زار اإلل�����������ه  ن������ج������وى  ف�������ي  وال������ق������ل������ب   

ل������غ������ة ال������ف������ص������اح������ة َدْي����������م����������ٌة م����������درار

ال�����ش�����ع�����ر ف�������ي زم���������ن ال�������وغ�������ى إع�����ص�����ار

ه����������و ح�������ك�������م�������ٌة ل���������ّم���������اح���������ٌة وم�������ن�������ار

أك������������دار ال  ل�����ل�����ن�����ف�����س  ن���������ش���������وٌة  ه���������و 

ه������و ك��������أس خ�����م�����ر ال������������روح ح�����ي�����ن ُت��������دار

ه��������و ن�����غ�����م�����ٌة ي�����ه�����ن�����ا ب�����ه�����ا ال�����س�����ّه�����ار

ه��������و ك������ال������ص������الة ت�����ش�����وق�����ه�����ا األس�������ح�������ار

ه�������و رنَّ��������������ُة ال��������ث��������وار ي������وم������ة ث����������اروا

����������ٌة وش��������ه��������ام��������ٌة ووق������������ار  ه���������و ِع����������فَّ

وأن����������������ا ع�������ل�������ى م��������ح��������راب��������ه ع�������ّط�������ار

األستاُر  فْلرتفِع 

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

تكملة العدد الماضي

البقية في العدد القادم

  1. أفغانستان )تتمة(:
السوڤييت  أن  الماضي  العدد  في  ذكرنا 
دخلوا أفغانستان ونشروا جنودهم في جميع 

أطراف البالد بهدف فرض 
اإلستقرار، وأسندوا رئاسة 
البالد إلى البارشامي بابراك 
كارمال الذي شكل حكومة 
جمعت طرفي النزاع على 
منظمتي  وأعني  السلطة 
خلق وبارشام، وغرقوا في 
الحرب األهلية التي استعرت 
مسبقاً فيها وعرفت بحرب 

السوڤييت-أفغان. 
التعنينا هنا تفاصيل الحقبة 
السوڤيتية التي انتهت بخروجهم 
مايهمنا  بقدر   ١٩٨٩ عام 
أبرز تداعياتها، داخلياً. كانت 

الداخلية  المخابرات  وكالة 
الباكستانية الراعي الرئيسي 
لدعم المجاهدين والعرب األفغان 
والوسيط الوحيد بينهم وبين 
أقامت  وداعميهم.  مموليهم 

الوكالة المذكورة قاعدة تدريب وتنظيم على 
أراضيها التي تحد أفغانستان من الجهة الشمالية 
الغربية، بمساعدة القبائل المحلية )ديوباندي( 
الجهاد. من  رئيسياً بدعم  التي لعبت دوراً 
العربية  المقاومين،  أبرز ممولي وداعمي 
األميريكية.  المتحدة  والواليات  السعودية 
فقد قدمت السعودية مساعدات نقدية وعينية 
بمليارات الدوالرات، شملت ٢٠٠٠ صاروخ 
أرض-جو من طراز “ستينغر” الذي يحمل 
على الكتف. قام حزب الشعب الديموقراطي 
ببعض اإلصالحات اإلجتماعية، فمنع الربا 
الفاحش وأعلن المساواة بين الجنسين وأدخل 

النساء في المعترك السياسي. 
نظراً لغياب اإلحصائيات الدقيقة فإن التقديرات 
السوڤييت- نتائج حرب  التي وصلتنا عن 
تراوح  فقد  أفغان وضحاياها مختلفه جداً. 
عدد الضحايا التي قتلها السوڤييت من ٥٦٢ 
ألف إلى مليوني أفغاني ونزح نتيجة القتال 
أكثر من ٦ ماليين، هرب بعدها معظمهم 
السوڤييت  إنسحب  وإيران.  باكستان  إلى 
من أفغانستان عام ١٩٨٩ واستمروا بدعم 
الرئيس محمد نجيب هللا حتى عام ١٩٩٢. 

2. ظهور طالبان: 
قام الصف الثاني من قادة الجمعيات وجبنيش 
بين  الوحدة  وحزب  اإلسالمي  والحزب 
عامي ١٩٩٣-١٩٩٩٥ بعمليات اغتصاب 
وقتل وابتزاز. ذهب على أثرها الُمال محمد 
عمر إلى باكستان وعاد مع بعض المقاتلين 
وقتل جميع القادة المذكورين ومن اشترك 
طالبان  لحركة  كقائد  نجمه  فسطع  معهم، 
التي أعلنت في إيلول/سيبتمبر عام ١٩٩٤ 
الباشتون  طالب  من  وميليشيا  كحركة 
“أمراء  من  أفغانستان  بتخليص  وتعهدت 

الحرب والمجرمين.”
حصلت الحركة بعدها بقليل على دعم عسكري 
من باكستان، تمكنت بواسطته من السيطرة 
في تشرين الثاني/نوفمبر عام ١٩٩٤ على 
إلى  أمورها  زمام  وسلموا  قندهار  مدينة 
الباشتون المحليين. فشلت الحركة بالسيطرة 
على العاصمة كابول في عام ١٩٩٥ ولكنها 
نجحت في محاولتها الثانية في إيلول/سيبتمبر 

من عام ١٩٩٦ وأعلنت يومها قيام إمارة 
أفغانستان اإلسالمية وطبقت بحزم الشريعة 
اإلسالمية الشبيهة لما هي عليه في العربية 
السعودية الوهابية، وأجبرت 
- نصف  طالبان  - حركة 
الشعب األفغاني على اإلقامة 
الجبرية، وشبه أطباء حقوق 
عندها  الوضع  اإلنسان 
بروسيا الستالينية والخمير 

روج الكمبودية. 
من وراء حركة طالبان؟؟؟

كثرت التحليالت التي تناولت 
الجهات الخارجية التي كانت 
وراء إنشاء حركة طالبان 
مسرح  على  وبروزها 
ينسبها  بعضها  األحداث، 
إلى المخابرات الباكستانية، 
والبعض اآلخر ينسبها إلى 
المخابرات األميريكية إبان 
الحرب األفغانية - السوڤييتية، 
وهي تنفي عن نفسها كل ذلك 
وتحكي على لسان مؤسسها 
الُمال محمد عمر كيف نشأت وتطورت. يستند 
الذين ينسبون قيامها إلى باكستان إلى الجولة 
الذي قام بها وزير الداخلية الباكستاني آنذاك، 
الجنرال ‘نصير هللا بابر’ في جنوب وغرب 
عام  أكتوبر  األول/  تشرين  في  أفغانستان 
١٩٩٤ حيث التقى فيها بالقادة والمسؤولين 
في واليتي قندهار - معقل الحركة - وهيرات 
وأرسل قافلة إغاثة من ٣٠ حافلة تحت قيادة 
كولونيل )عقيد( من المخابرات الباكستانية 
واستطاعت طالبان إنقاذها بعد أن حاولت 
جماعة جيالتي بزعامة منصور آغا إعتراضها 
وبرز إسم طالبان في اإلعالم العالمي منذ 
ذلك اليوم الذي كان يتابع أنباء اإلستيالء على 
الثابت أن حركة طالبان بدأت  القافلة. من 
نشاطها قبل ذلك بأربعة أشهر على األقل 
وجاء ظهورها متواكباً مع رغبة باكستان 
في الحصول على تأييد حركة شعبية بمثل 
حركة حركة طالبان التي بدأت تكسب تأييد 

الشعب األفغاني يوماً بعد يوم. 
يرى آخرون، أن المولوي فضل الرحمن، 
باكستان  في  المسلمين  أمير جمعية علماء 
والذي كان يرأس لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلمان الباكستاني في حكومة بناظير 
بوتو هو الذي طرح فكرة إنشاء حركة طالبان 
واستشار في ذلك “برهان الدين رباني وعبد 
رب الرسول سياف” وقد وافقا على إنشائها 
على اعتبار أنها يتوجه ضربة قوية لقوات 

حكمتيار عدوهما اللدود حينذاك. 
اما الُمال محمد عمر مؤسس الحركة فيقول 
الفكرة نبعت في ذهنه بعد أن فكر في  أن 
قندهارحيث  والية  في  المستشري  الفساد 
كان يتلقى علومه الدينية ورأى أنه البد من 
وضع حد لهذا الفساد الذي أشاع الفوضى 
واإلخالل باألمن في ربوع البالد ودعا بعض 
طالب المدارس الدينية فوافقوا على العمل 
للقضاء على الفساد وبايعوه أميراً لهم، وفي 
٠٣-٠٤-١٩٩٦ اجتمع ١٥٠٠ من علماء 
أفغانستان من مناطق مختلفة وبايعوه أميراً 

على البالد. 
في العدد القادم سنتحدث عن عالقة الحركة 

بالعالم وبداية النهاية. 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

شعر: جويل جرجوس 

   المكان الصامت يوحى بالسحر،من هنا بدأ فراعنة 
مصر العظماء حياتهم األبدية، بداية بدفن الملك “تحتمس 
األول” نهاية بدفن آخر ملوك األسرة العشرين الملك 
“رمسيس الحادي عشر” حيث يرقد هنا ملوكا أثروا 
في تاريخ البشرية جمعاء، من حرب وسالم وانتصار 
وفتوحات، هنا بالبر الغربي في مدينة القرنة القابعة بطيبة 
القديمة،والتي تنفرد بثلث آثار العالم ،تشعر وكأنك في عالم 
ملئ بالغموض والسحر، يتأجج الشغف بداخلك إلكتشاف 
المثير في مقابر الفراعنة العظماء،فعندما تغمض عينيك 
تشعر وكأنك في مصر الفرعونية القديمة،، تتجول بين 
معابدها ومقابرها، فها هو عالم غامض ملئ بالكنوز 
واألسرار التاريخية، يتخلله الكثير من الحكايات حول 
أسرار لعنة الفراعنة، التي ظهرت حكاياتها جلية مع 
اكتشاف مقبرة الملك “توت عنخ آمون” ، والتي تعد 
واحدة من أشهر المقابر الملكية المصرية في العالم ،لدى 
اكتشافها على يد هاورد كارتر عام 1922،وحكايات 
الفراعنة  احتفال  وتفاصيل  والسرقات  االكتشافات 
بالحياة ما بعد الموت ،حقا انه عالم الخلود؛ عرف وادى 
الملوك قديما باسم “المدينة الجنائزية الملكية العظمى“ 
لماليين السنين من حياة الفرعون وقوته وصحته بغرب 
طيبة وسميت بالهيروغلفية )تا سيخت ماعت ( بمعنى 
باسم “جبانه طيبة”  العظيم” وأيضا عرف  “الوادى 
و”أرض اآلثار”. يبدو أن الفراعنة العظماء اختاروا 
هذا الموقع تحديدا لتخليد ملوكهم؛ ربما يعود ذلك الشكل 
الهرمي للجبل الذي يرتفع نحو 300 متر )985 قدماً(. 
ويتكون وادى الملوك من فرعين لمجموعة أودية على 
الوادي  للزيارة:  إلى منطقتين  الغربي، وقسمت  البر 
الملكية  المقابر  كبيراً من  الذي يضم عدداً  الشرقي؛ 
المهمة. والوادي الغربي، الذي يضم مقبرتين ملكيتين 
كبيرتين وعدداً من المقابر الصغيرة ألفراد ملكيين غير 
معروفين. ويقع وادى الملوك في منطقة جبلية قاحلة بين 
تالل ضخمة في الصحراء من الحجر الجيري ،تكسوها 
آثار قنوات جافة يعود عمرها آلالف السنين. في تلك 
المنطقة الجبلية يقبع تاريخ عريق في قبور حفرت في 
قلب الصخور ، أو أخفيت في أرض الوادي الصخرية، 
ولكن ما زال يختبئ الكثير منها تحت رمال الصحراء 

المصرية القاحلة هذه. تتكون المقابر الملكية في وادي 
الملوك من ممرات أودهاليز ضيقة تأخذك إلى غرف 
نحتت في صخر الجبل يعترضها بعض اآلبار، حيث 
صممت بحيث يصعب سرقتها ،أما جدران المقبرة فكانت 
مسرحاً للمناظر وغالباً مطلية باللون األزرق وتزينها 
نجوم ذهبية،، فهي مكسوة بالرسوم والنصوص الدينية 
المختلفة وأغلبها من كتاب »ما هو موجود في العالم 
اآلخر«، وكتاب »البوابات«، وكتاب »الكهوف«، وكتاب 
»األرض«، و»أناشيد شمسية« وايضا» قصة هالك 
الطقوس  الموتى«، بجانب بعض  البشرية« و»كتاب 
الدينية مثل طقس فتح الفم .. تعتبر مقابر وادى الملوك 
قام  العالم،حيث  التاريخية في مصر و  المقابر  أشهر 
المنطقة  بتلك  500 سنة  بدفن ملوكهم خالل  الفراعنة 
ونقوش من  باحتوائها على رسومات  تميزت  والتى 
الدينية  العقائد  توضح  القديمة  المصرية  الميثولوجيا 
والمراسم التأبينية فى ذلك الوقت.. يبدو أن المصري 
في  وتحنيطه ووضعه  الجسد  بحفظ  يهتم  كان  القديم 
الموت  الموت.. »سيضرب  بعد  ما  للحياة  آمن  مكان 
تلك  الملك«...  يعكر صفو  السامين كل من  بجناحيه 
الجملة المنقوشة بالخط الهيروغليفي على مدخل مقبرة 
انتشار  في  السبب  كانت  آمون”،  توت عنخ  الملك” 
أسطورة “لعنة الفراعنة”. وجدران تلك المقبرة شاهدة 
على عظمة تلك الحضارة الفرعونية دون شكك، تعد 
مقبرته واحدة من أشهر المقابر الملكية المصرية في 
العالم،،لكونها لم تتعرض للنهب، وإلكتشاف كنوزها 
كاملة،ورغم أن كنوز توت عنخ امون موجودة حالًيا 
في المتحف المصري، إال أن مومياء الملك الصغير 
العظيم “توت عنخ آمون”، مازالت مقبرته في وادي 
الملوك.. تركت مصر القديمة إرثاً دائماً للبشرية جمعاء، 
ونقلت آثارها إلى بقاع بعيدة من العالم، وألهمت األطالل 
والبقايا خيال المسافرين والكتاب لعدة قرون، ونُسخت 
القديمة  المصرية  والعمارة  والفن  الحضارة  وُقلدت 
على نطاق واسع في العالم،فمصر هي كمت األرض 
السوداء وديشريت األرض الحمراء ، انها بحق متحفاً 
عالمي كبير، لمن يريد ان يري الماضي حاضرا بقوة 
أمام عينيه، وعبرة لكل من أعتقد أنه سوف يحيا لألبد.

الفرعونى  الصمت 

بقلم/ أسماء أبو بكر

اآلثار: االنتهاء من ترميم اجلهة الشمالية 
للهرم املنحين مبنطقة دهشور

الجهة    أنهت وزارة اآلثار أعمال ترميم 
بمنطقة  الجنوبي  لهرم “سنفرو”  الشمالية 

دهشور، والمعروف بالهرم المنحني.
المركزية  وقال غريب سنبل رئيس اإلدارة 
اليوم  في تصريح  اآلثار،  بوزارة  للترميم 
الثالثاء، “إن أعمال الترميم امتدت من قاعدة 
الهرم وحتي ارتفاع 4 أمتار تقريبا، حيث قام 
فريق العمل بتجميع األحجار المتساقطة حول 
الهرم وإعادتها إلى أماكنها األصلية، كما تم 
ملئ الفواصل بين مداميك األحجار التي فقدت 
مونتها بسبب عوامل التعرية، وذلك مع الحفاظ 

على القيمة األثرية للهرم”.
وأضاف سنبل “أن أعمال الترميم مازلت مستمرة حتى االنتهاء 
من ترميم الجهات الثالث األخرى للهرم وإعادة جميع األحجار 
المتساقطة إلي أماكنها األصلية”.. مشيرا إلى أنه جاري حاليا 
وضع خطة لترميم الهرم من الداخل بعد اإلنتهاء من أعمال 

الترميم الخارجي.
ويعد الهرم المنحني ثالث أكبر هرم بعد هرم الملك خوفو والهرم 
الشمالى  للملك سنفرو المعروف باسم  الهرم األحمر ، إذ يبلغ 
ارتفاعه 98م وهو أول هرم بني على هذا الشكل المنحني بعد 
هرم زوسر المدرج، ويقال أن تغيير زاوية الميل التي أدت إلى 

انحنائه بسبب مشاكل إنشائية ظهرت عند التنفيذ.

خواطر قلب
. . . حياتي  بتفاصيل  عبرَت  لقد 
. . . قلباً وكسرتني  عقاًل  أنرتني 

. . مكسور. السابق  من  قلبي  ولكنه 
.. . قهراً جروحه  على  فضحك 

موجع.. بدرس  إال  لسَت 
.. قوتي. من  ُينقص  لم 

. . . عمراً معرفتي  من  زاد  بل  ال 
الحروف... تلك  واحفظها  خذها 

... يوماً  تكن  لم  وكأنك  بأنك 
. . . الحب  شموع  بداخلي  أضاء  من  يا 

. . الطيبة. تلك  بداخلي  حارقاً  ورحل 
... سماً   .. لك  عشقي  مستبداًل 
... بي  فعلت  كما  أؤذيك  لن  ال 

... بك  سيفعل  من  لندم  ا الن 

... فرضاً ألنه   .. خياراً  ليس 
.. . لنهاية  ا وفي 

... ما  بوعد  لنطق  ا قبل  تأكد 
. . . أهاًل الوعد  لهذا  كنَت  إن 

 !!.. تكن  لم  وإن 
.. . الصمت  لنفسك  اختر 

.. ُكبراً ُج  يحتا لوفاء  ا ألن 
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بقلم: شريف رفعت ما يــز ر كا

- 

يوسف زمكحل   همسـات
يحمله  شقاء  الكراهية   -

صاحبه 
يموت  عندما  العيوب  تكبر   -

الحب 
فهم  أنه  يظن  من  يخطئ   -

المرأة 
كثيراً  تقترب  ال  الحب  في   -
طوياًل  تبتعد  وال  اللهفة  فتلغي 

فتنسى 
كذب  على  دليل  أردت  إذا   -

المرأة إسألها عن عمرها 
- ضعف الرجل هو الذي يصنع 

قوة المرأة 
تكون  عندما  الظلم  منتهى   -
إمرأة جميلة حلم لرجال كثيرين 

- ال مستحيل عند المرأة 
التي  هي  القاسية  الحياة   -

تصنع الرجال 
عايزة  مش   : كلماتي  من   -
.. مش  قلبك مش عايزة حبك 
 .. بيك  يربطني  شئ  عايزة 
 .. العذاب  من  نصيبي  أخدت 
 .. ليك  حياتي  وهبت  ما  بعد 
كانت عينيا مش شايفة غيرك 
.. وقلبي عاش روحه فيك .            

  حزيٌن أنا من رؤية بالدي تتمزُق 
وتتفّسخ وتتفتُت أمام عينّي وليس بيدي 
أن أفعل شيئًا سوى ما يخطه قلمي، في 
زمٍن أصبح فيه القّراء نادري الوجود. 
وما يحزُّ في نفسي، بل ويدمي فؤادي، 
أن يكون أبناؤها هم أكبر المساهمين 
في تنفيذ ذلك وبكل جهٍد وإخالص، 
وتنفيذ  بحياكة  األجنبيَّ  يتهمون  ثم 

المؤامرات عليها.
بالد العالم أجمع تتجه إلى االتحاد أو 
الوحدة، وبالدنا تسير نحو التقوقع. هذه 
أوروبا، المتعددة القوميات واللغات 
تتحد. ونحن نعمل للعودة إلى المدينة 
المملكة. كان آباؤنا وأجدادنا يعملون 
على التخلص من كيانات “سايكس – 
بيكو” ليعيدوا “بالد العرب أوطاًنا”، 
بل  البالء،  هذا  نسينا  فقد  اليوم  أما 
تلك  لتفتيت  جاهدين  نعمل  أصبحنا 
الكيانات، ونصّفُق لكل نزعة انفصالية 
جديدة، سواء كانت طائفية ام مذهبية 

أم عرقية.
الَحْرَف،  البشرية  علَّم  الذي  فلبنان، 
انتماء  وحدة  قواعد  أرسى  والذي 
تحول   ،1943 العام  ميثاُق  أبنائه 
بعدد طوائف  إلى دويالت ومزارع 
ومذاهب و”زعماء” من بقي فيه من 
أبنائه. هؤالء “الزعماء” يتبجح كلٌّ 
منهم بأنه يعمل لمصلحة طائفته ولكنَّ 
الواقع أنّهم يلعبون على األوتار الطائفية 
والمذهبية لمآربهم الخاصة ولتقاسم 
ما تبقى من خيرات لبنان، وليس فيهم 
التعيس  البلد  هذا  بمصلحة  يهتمُّ  من 
بهم. ثم يطلع علينا بعضهم ويطالب 
الفدرالي على رقعة  النظام  باعتماد 
تساوي مساحتها  قد ال  األرض  من 

مساحة قضاء في بعض الدول.
مهد  المقدسة،  األرض  وفلسطين، 
المسيح )عليه السالم( وأولى القبلتين، 
أصبحت في عالم النسيان. يقتل بنو 
تُكافُح  مما  بأوحش  أبناءها  صهيون 
به الجرذان، ويغيرون معالمها، وال 

من يسأل.
أن  بعد  الحضارات،  والعراق، مهد 
َر الماليين من أبنائه، غدا  ُقتَل وُهّجِ
اليوم ثالث دويالت، وما زال التقتيل 
الخبَز  سنّي وشيعي،  بين  والتذابح، 
مسلميه،  من  فيه  بقي  لمن  اليوميَّ 

فأراه  مسيحييه،  معظم  ر  ُهّجِ بعدما 
سائًرا نحو المجهول.

وسوريا، قلب العروبة النابض، تسيل 
الدماء فيها أنهاًرا منذ سبع سنوات، 
ر  يُقتل من أبنائها مئات األلوف ويَُهجَّ
منهم،  فيها  بقي  من  أما  الماليين. 
فيستعينون باألجنبي ليقتل األُخ أخاه، 
الختالف المذهب أو الرأي. بل هم 
يتفنّنون بأساليب القتل والذبح والحرق 
وتدمير “أرض الحضارات”. سوريا 
انتماآتهم،  أبناؤها بجميع  التي وقف 
الدينيّة والعرقيّة، في أول عشرينات 
واحٍد،  وقفَة رجٍل  الماضي،  القرن 
بوجه فرنسا التي أرادت جعلها أربع 
دويالت، أخذت رياح التقسيم تعصف، 
ال على األرض فقط، بل في النفوِس 
أيًضا. ولواء إسكندرون السليب لم يعد 
يذكره أيٌّ منهم. والمؤسف، أيًضا، أن 
القدس،  الدين، محرر  أحفاد صالح 
ها  العراق  تقسيم  في  بعدما ساهموا 
هم اليوم يدقُّون أول مسماٍر في نعش 

وحدة سوريا.
قديًما قيل: “العربيُّ وجملُُه يشكالن 
إمبراطوريًة مستقلة”، فهل نحن سائرون 
ًدا؟ اليوم إلى تحقيق هذه المقولة مجدَّ

وما يزيد في أحزاني أولئك الذين انتقلت 
أدمغتهم من رؤوسهم إلى ُفروِجهم، 
وانتشروا في أصقاع المعمورة، يكفِّرون 
رون أنفسهم  من ليس على رأيهم، ويفّجِ
ليقتلوا مئات األبرياء في المطارات 
ومحطات مترو األنفاق، وفي المسارح 
الساحات  وفي  الرياضة  ومالعب 
العامة واألسواق، بعدما أقنعهم بعض 
والشوارِب  الُمحنًّاة  اللحى  أصحاب 
المحفوفِة، في أن ذلك سيوصلهم إلى 
جنات النعيم حيُث سيَُزوُجون بحوٍر 
 ، عيٍن ال يُحصى عدُدهن. فغدا العربيُّ
نظر  في  عامًة،  والمسلُم  خاصة، 
اآلخرين، إرهابيًّا يقتُل للقتل ال فرق 
عنده أقتَل طفاًل أم امرأًة أم عجوًزا.

فيا إلهي، هل كان قدري أن أحيا إلى 
هذا الزمن الذي ماتت فيه الضمائُر 
وانعدم فيه الحسُّ الوطنيُّ والشعوُر 
وجهاُد  حلُم  فيه  واغتيل  اإلنساني، 
آبائنا وأجدادنا في العيش بكرامة في 

؟  وطٍن موحٍد مستقّلٍ
فوا حرَّ قلباُه عليِك يا بالدي.

احلزُن القاتل

أسامه كامل أبو شقرا

قصة بقلم: امل بشرىسـدف 

تطرف متّدنني أم نهاية صالحية الدين
بقلم: د خالد التوزاني 

  حظي الكالم في الدين باهتمام كثير من الناس 
متعلّمين وحتى أّميين، ولم يكن بالضرورة أن يتحّدث 
فيه علماء الدين فقط، على الرغم من محاوالتهم 
الديّن،  في  الكالم  التاريخ الحتكار  المتعددة عبر 
واالستيالء على العالقة بين العبد وربّه، فالجميع 
أن  يقّرون  متديّنين  أو غير  متديّنين  كانوا  سواء 
بينما  البشر،  إبداع  منّزه عن  إلهي،  للدين أصل 
التدين يمثل أسلوب البشر في تطبيق تعاليم الّدين 
الُمنّزل من قبل هللا، واإلنسان منذ وجد على األرض 
األمان واالستقرار في مواجهته  يبحث عن  كان 
إمكاناته  أمام ضعف قدراته وحدود  الطبيعة  لقوة 
الجسدية مقارنة مع بعض الكائنات األخرى، فال 
غنى له عن سند يبتدعه ابتداعا ليستشعر الطمأنينة 
بالصلوات في شّدته  إليه  والتوّجه  بالتعويل عليه 
وبلواه، ويلجأ لممارسة طقوس معينة ظنّاً منه أنها 
تجلب له الخير، وتدفع عنه الّشر، وبذلك َفَصل بين 
المقّدس والمدنّس، وأدرك وجود عالمين: األول 
مرئي وهو العالم الواقعي المحسوس، واآلخر غيبي 
وهو العالم المعنوي غير القابل للمشاهدة واللمس 
القوة  أنَّ مظاهر  وبما  المعروفة،  الحّس  بأدوات 
في الطبيعة متعددة، فقد تعددت اآللهة التي يتقّرب 
إليها اإلنسان، قبل أن يبدأ في االختيار والترجيح، 
لينتهي به المطاف بعقيدة التوحيد، وبذلك يكون قد 
مّر  بثالثة أطوار  في بناء العقيدة الدينية، ومع ذلك 
لم يسقّر في معتقداته الدينية، حيث أصابته نكسة 

في العقيدة؛ فبعد الوحدانية، أصبح مؤمناً بالثنائية، 
أي إمكانية الجمع بين إلهين اثنين، ويفّسر  علماء 
المقارنة بين األديان ظهور الثنائية بعد الوحدانية 
بأنَّ اإلنسان يترّقى في هذا الّطور فيحاول تفسير 
الشر في الوجود إلى إله غير إله الخير ، وقد أثّر 
هذا التّطور على األديان فيما بعد، فاليهود عبدوا 
العجل بعد عبادة هللا الواحد، وبعد ظهور اإلسالم لم 
يؤمن كثير من الناس إال وهم مشركون، كما أخبر 
القرآن الكريم في قوله تعالى: "َوَما يُْؤِمُن أَْكَثُرُهم 

ْشِرُكوَن" . ِ إاِلَّ َوُهم مُّ ِباللَّ
لقد كافح اإلنسان من أجل اكتشاف دين يضمن له 
األمان واالستقرار، وكان هللا عوناً لإلنسان في سعيه 
نحو معرفة خالقه، حيث بعث الرسل واألنبياء وأنزَل 
الكتب السماوية، ليرسم اإلنسان الطريق المستقيم، 
المنسجم مع الفطرة الطبيعية، في اللجوء إلى القوة 
الفاعلة في الكون، خالق كل شيء، فكان الدين ُمنّزاًل 
وُمنّزهاً عن كل نقص، والحق الئح، والمنادي صائح، 
والطريق واضح، ولكن اإلنسان يريد أن يصنع ديناً 
يستجيب ألهوائه، بدل أن يكون الدين ضابطاً لغرائز 
اإلنسان وحافظاً لسالمة البشرية وتعايشها وأمنها 
في األرض، وكان أّول انحراف في التّدين بتغيير 
السماوية، ويقع  الرساالت  أنّزَل هللا، بتحريف  ما 
االختالف وتتعّمق الفروق بين األديان، بل داخل 
الدين الواحد نفسه ستكثر اآلراء والمذاهب واألقوال، 
وكل ذلك يعكس رغبة اإلنسان في السيطرة على 

الدين نفسه، واالنفالت من القيود أو الحدود التي 
ترسمها األديان، فكانت تلك بداية انحراف المتديّنين، 
وظهور التطرف الديني، والعنف باسم هللا، ثم جاءت 
العناية اإللهية بالخلق في ختم الرساالت السماوية، 
بدين خاتم، ورسول خاتم، وتكّفل هللا بحفظ كتابه 
من كل تحريف وتغيير، فكان ذلك الدين القيم، هو 
اإلسالم، وعنوانه يدل على محتواه، في بعث قيمة 
السالم والسالم وتحقيق التعارف بين الناس وجعل 
التفاضل بينهم على أساس التقوى واألخالق، وأنَّ 
هللا هو الذي يهدي عباده، وهو الذي يتولى حسابهم 
أو عقابهم، ويعفو عما يشاء، فهو صاحب الشأن 
كله، وعلى البشر أن يستجيبوا، وأن يرفعوا أيديهم 
عن الخلق، فال سلطة لإلنسان على أخيه اإلنسان، 
والجميع يولدون أحراراً، وكان الرسول الخاتم هو 
النبي محمد صلى هللا عليه وسلم، وكان نذيرا وبشيرا 
للعالمين، بإذن ربه، ورسالته عالمية الدعوة ربانية 

المصدر، ال رسول بعده.
السلم وتتميم األخالق،  الدين جاء لنشر  أنَّ   ومع 
بالدين،  المتاجرين  أو  المتديّنين  أنَّ كثيرا من  إال 
وجدوا في تعاليم هللا، ما يعينهم في السيطرة على 
البشرية، وإضفاء الشرعية على جرائمهم االقتصادية 
والسياسية، وإنَّ ما نراه اليوم في وسائل اإلعالم من 
مشاهد دموية وأجساد تنفجر طوعاً واختياراً طلباً 
للجنّة والتقرب إلى هللا بقتل المخالفين، دليل على 
خطورة سالح العنف الديني وسهولة امتالكه، وقد 

تزايد حجم هذه الظاهرة، لتصبح قضية عالمية، 
العنف  بهذا  المستهدف  ألن  الجميع،  أمن  تهّدد 
هو العالم برّمته، ألنه يصبح في نظر المتطّرف 
الديني خارجاً عن ُحكم هللا وبعيداً عن شريعة هللا 

وال يستحق الحياة.
 ُوجدت األديان لخلق بذور الرحمة بين بني البشر، 
ولكنها تحّولت في زمن استعباد البشر وتبخيس حق 
الحياة، إلى عناوين للصراع والمواجهة ونبذ اآلخر 
المخالف، فكان ال بد من وقفة تأمل لظاهرة الدين 
والتدين، من وجهة نظر ثقافية، تؤسس للحوار، 
ولكن ليس بغرض إثبات صّحة أو بطالن ما يعتقده 
اآلخر، فاإلسالم مثاًل اعترف بأهل الكتاب، وهم 
أهل الديانات السماوية، ودعا المسلمين إلى احترام 
الخصوصيات العقائدية ألتباع تلك الديانات، بل 
دعا اإلسالم إلى حسن الجوار والتعايش مع اآلخر، 
وتجنّب اإلكراه الفكري والعقدي، فصالحية الدين 
لم تنتهي، ولكن انحراف المتديّنين وغير المتدينين 
الدين،  الذي شّوه صورة  المقدس، هو  من تجار 
وخلق التناقض في منظومة القيم واألخالق، وهي 
المنظومة التي جاءت بها األديان لتحّرر اإلنسان 
من استعباد البشر ومن عبودية الهوى والشيطان.

  رغم مرور أكثر من أربعة عقود على لقائي األول 
به ما زلت أذكر هذا اللقاء. كنت وقتها حديث التخرج 
من الجامعة أبحث عن عمل، سنحت لي فرصة العمل 
كمدرس إبتدائي، رغم ضعف المرتب قبلت الوظيفة، 
كان الدافع لذلك أفكاري المثالية، أفكار تنشئة جيل جديد 
ال أَدِرْس له فقط لكن و األهم أربيه، و هل هناك أجمل 
و أنبل من تنشئة جيل جديد يعرف الصواب من الخطأ 

و يقدر الجمال و يبني البلد على أسس سليمة.
أول حصة لي مع فصل سنة أولى، أول يوم لألطفال 
في المدرسة، لم يكن من السهل التعامل مع ثالثين طفال 
أغلبهم في السادسة  يدخلون فصال دراسيا ألول مرة 
في حياتهم. وسط مشاعر الخوف و الترقب و القلق كان 
علي أن أريحهم نفسيا و أطمئنهم و أشعرهم أن المدرسة 
يمكن أن تكون مكانا جميال. طلبت من كل طفل و طفلة 
أن يذكروا لي أسماءهم، بالطبع لم أطمع أن أتذكر أي 
من هذه األسماء لكن مجرد سؤالي لهم و ردهم علي 

بداية طيبة لعالقتنا.
كان هذا عندما رأيته ألول مّرة، سألته: إسمك إيه؟

نظر لي نظرة شك. ال أدري لماذا ينظر طفل نظرة شك 
لمدرس يسأله عن اسمه، كما لو كان سؤالي غير مناسب، 
استنتجت أن هذا الطفل قد يكون له سوابق في التعامل 

مع جهاز أمن الدولة، لذلك يرى أن سؤالي عن اسمه 
أمر مريب. كررت السؤال: و أنت يا حبيبي اسمك إيه؟
رد و مازالت نظرة الريبة و الشك في عينيه: بـَْحبـَْح.

قلت: نعم.
كرر الرد وهو يستغرب أني لم أفهمه من المرة األولى: 

بـَْحبـَْح
قلت له: ال يا شاطر. أنا عاوز اسمك الحقيقي. اسمك 

في شهادة الميالد. مش اسم الدلع.
من نظراته و مالمح وجهه أدركت أنه يعتبرني متخلف 
عقليا لذلك أكرر السؤال، رد مرة أخرى و هو ينظر 

إلي شذرا و قد نفذ صبره: قلت لك بـَْحبـَْح.
كان في صوته بحة مميزة من كثرة البحبحة. لم أدِر 
ماذا أفعل، نظرت حولي ثم سألت باقي التالميذ آمال 
أن يكون بينهم جار أو صديق له يعرف اسمه الحقيقي:

ـ حد فيكم يعرف اسم زميلكم الحقيقي، مش الدلع؟
رفعت بنت يدها فسألتها، إنِت اسمك إيه؟

ردت: فهيمة. 
ـ ماشي يا فهيمة، زميلك اسمه إيه؟ الحقيقي مش الدلع.

ردت فهيمة بثقة: بـَْحبـَْح.
قررت أن أترك الموضوع لوقت آخر و استمررت في 

سؤال باقي التالميذ عن أسمائهم. 
التالي و كي أعرف  اليوم  في 
أحضرت  بـَْحبـَْح  اسم  حقيقة 
كشف أسماء كل الطلبة و أخذت 
أنادي عليهم واحدا واحدا. االسم 
الذي لم يجب صاحبه كان "بهاء 
حسين" و الذي هو بـَْحبـَْح. المهم 
أن الولد اللعين العنيد عندما كنت 
أناديه باسم بهاء لم يكن يرد على 
ندائي. كان يتجاهلني و يتجاهل 
االسم تماما. فاضطررت أنا أيضا 
أن أناديه بـَْحبـَْح كي أتجنب وجع 
لعناده  باإلضافة  الولد  الدماغ. 
كان في منتهى الغباء و الكسل، 
المدرسية،  واجباته  يؤدي  ال 
أثناء الشرح، و ال يفهم  يسرح 

حتى أبسط األمور.
شككت أن الولد عنده تخلف عقلي 
و أنه يحتاج لإللتحاق بفصل من 
فصول ذوي االحتياجات العقلية 
الخاصة، تحدثت في هذا الموضوع 
مع األخصائي االجتماعي للمدرسة 
الولد و  يقابل  و طلبت منه أن 
يختبر ذكاءه. و فعال أمضى معه 
االخصائي االجتماعي حوالي 

ساعة ثم قال لي:
ـ هذا الولد غريب، إنس موضوع 
االحتياجات الخاصة، هو إما مجرد 

طفل غبي فعال أو أنه يتغابى.
ـ يتغابى؟

ـ نعم، البعض يلجأ للتغابي كوسيلة 

للتهرب من الرد على أسئلة المدرس و أداء الواجبات 
المنزلية. تلميذك هذا حيرني، إذا كان فعال يتغابى فهو 
يتغابى بمنتهى الذكاء بحيث لم يمكنني تحديد حقيقة األمر. 

هل هو غبي فعال أم يدعي الغباء.
مضى شهران على بدء العام الدراسي. استمررت في 
محاوالتي لحث بحبح على التفكير و على أخذ الدروس 
بجدية وعلى االهتمام بواجباته المدرسية و استمر هو 
في الغباء أو التغابي الممزوج بالطناش. شعرت أن الولد 
يستقصدني بتصرفاته هذه، كأن بيني و بينه ثأر و يريد 

االنتقام مني عن طريق دفعي للجنون.
بعد الشهرين و كما هي عادة المدرسة كان هناك مقابلة مع 
أولياء أمور التالميذ الغرض منها مناقشة مستوى التالميذ 
الدراسي. حضرت لي سيدة في منتصف األربعينات، 
قصيرة، ممتلئة، ترتدي حجابا يظهر من تحته خصلة من 
شعرها مصبوغة بلون ذهبي فاقع، شفتاها مصبوغتان 
قالت لي  فاقعة.  ابتسامة كبيرة  لها  فاقع و  بلون أحمر 

بشيء من التباهي:
ـ أنا مامت بـَْحبـَْح.

لها بتمعن، فعال شكلها هذا ال يمكن أن يكون  نظرت 
ألم أي تلميذ آخر غير بـَْحبـَْح. رحبت بها بأدب متحفظ 

فبادرتني قائلة:
ـ بـَْحبـَْح بيحبك أوي يا أستاذ دايما في البيت يحكيلي عنك.

تغاضيت عن مجاملتها الكاذبة و قلت لها بهدوء:
ـ لماذا تصرين على تسميته بـَْحبـَْح ؟ أال تعتقدين أنه كبر 

على هذا االسم؟ ثم أن بهاء إسم جميل.
اتسعت ابتسامتها و قالت بشيء من الفخر الذي ال محل له.
ـ بـَْحبـَْح ده إسم الدلع بتاعه من يوم ما اتولد، أحب أدلعه 
ألنه الولد الوحيد على ثالثة بنات. ثم إني عملت عملية 
بعد أن ولدته فمش حخلف تاني. عشان كده هو غالي 
أوي عندي. عشان كده بدلعه، ده أنا ساعات كمان أقول 

له بحبوحتي.
مستواه  التحدث عن  بدأت  و  اسمه  تركت موضوع 
الدراسي، شرحت لها بكثير من الحرص و الدبلوماسية 
أنه يحتاج لمجهود خاص مكثف كي يعوض صعوبة فهمه 
للمعلومات. كأنها لم تفهم كالمي قالت لي بكثير من الفخر:

ـ بـَْحبـَْح حبيبي نبيه أوي بس هو إللي لعبي.
كررت مرة أخرى حاجة الولد لمجهود خاص كي يعوض 
عدم قدرته أو عدم رغبته في الفهم و شددت على دور 

المنزل في هذا الموضوع. قالت لي:
ـ ممكن يا أستاذ تعطي له درس خصوصي. هو بيحبك 

أوي و أكيد درس معاك سيحسن من مستواه.
ـ ال يا ستي أنا ال أعطي دروسا خصوصية، ثم أن سنة 
أولى ال تحتاج لدروس خصوصية، كل إللي مطلوب إن 
إبنك يشغل مخه شوية. شجعيه إنِت على تشغيل مخه.

انتهت المقابلة و التي لم أدر من الحوار الذي دار بيننا 
إذا كانت أم بـَْحبـَْح غبية أم أنها هي األخرى تتغابى.

إنتهى العام الدراسي. كانت فكرة الهجرة تراودني منذ 
فترة، كان علي أن أتخذ قرارا حاسما هل أهاجر أم أبقى 
في مصر. لم يكن القرار سهال فكل اختيار له ميزاته 
و عيوبه. ما حدث أني حلمت حلما حسم قراري، قد 
يكون ذلك غريبا أن شخصا متعلما مثقفا يتأثر بحلم فيتخذ 

قرارا مصيريا بناء 
عليه، لكن هذا في 

الواقع ما حدث، كان الحلم أني في بداية العام الدراسي 
الجديد. أقف أمام السبورة أكتب عليها التاريخ و أنوي 
الترحيب بالتالميذ في بداية عامهم الدراسي، عندما أستدير 
لمواجهتهم أجد كل األوالد قد تحولوا إلى بحابيح أما البنات 
فقد تحولن إلى بحبوحات. نفس شكل بحبح و مالمح وجهه 
الغبية و لماضته. صحوت من النوم و قد قررت الهجرة.
تمر السنون. أربعة عقود، أعيش حياتي في بلدي الجديد 
بلد مهجري. أعمل، أتزوج،  أنجب و أتقاعد. أثناء هذه 
العقود األربعة اعتدت على زيارة مصر كل بضعة سنين. 
في زيارتي األخيرة منذ أربعة سنوات تقريبا أجد البلد 
في شبه مهرجان. كانت هناك إنتخابات رئاسية ستجرى 
يناقش االنتخابات  أيام من وصولي، اإلعالم  بعد عدة 
التي يعتقد الكثير أنها محسومة قبل إنعقادها. الفتات في 
كل الشوارع تعلن التأييد للرئيس الحالي و تبايعه على 
فترة رئاسة ثانية. لفت نظري الفتة بالقرب من منزلنا 
مكتوب عليها "نبايع سيادة الرئيس على الرئاسة مدى 
الحياة". تحت هذه العبارة مكتوب اسم صاحب المبايعة 
"عضو مجلس الشعب عن الدائرة بهاء حسين المحامي 
الشهير ببـَْحبـَْح ". بـَْحبـَْح عضو مجلس الشعب؟ غريبة و 
األكثر غرابة أنه مفروض أن يعرف أنه تبعا للدستور ال 
توجد رئاسة مدى الحياة فلماذا إذا هذا النفاق. أسأل أخي 
عن موضوع بـَْحبـَْح و أخبره أنه كان أحد تالميذي في 
السنة الوحيدة التي عملت فيها مدرسا. أسأله كيف وصل 
لعضوية مجلس الشعب رغم غبائه أو تغابيه، يرد أخي: 

ـ هذا بالضبط السبب في عضويته لمجلس الشعب. 
ثم يضيف:

ـ لقد اعتاد أن يعطي معونات عينية للفقراء من أهل الدائرة 
االنتخابية لذلك أعطوه أصواتهم و نجح في االنتخابات.

أعود لبلد مهجري و أنا سعيد ألني تسليت بمتابعة سيرك 
االنتخابات في مصر.

أربعة أعوام أخرى تمر. أفكر في زيارة مصر في الشتاء 
القادم، أتصل بأخي هاتفيا لمناقشة الموضوع. يخبرني 
الرئاسية الجديدة على األبواب. و أني  بأن االنتخابات 
سأحضرها كما حدث في الزيارة السابقة. أسأله عن أخبار 
االنتخابات ألني ال أتابع أخبار البلد حيث أرى أن متابعة 

األخبار ستسبب لي ارتفاع ضغط دم قد يودي بحياتي.
بـَْحبـَْح قد رشح نفسه في االنتخابات  يخبرني أخي أن 
الرئاسية و أن المحللين السياسيين و اإلعالم يرون أن 

فرصة نجاحه كبيرة. 
أسأله و أنا مصدوم:

بـَْحبـَْح مرشح نفسه لرئاسة مصر؟ و فرصة نجاحه  ـ 
كبيرة؟ ليه؟

يرد أخي كأنه عليم ببواطن األمور.
ـ ألن عنده كاريزما.

أصيح مفجوعا: 
ـ بـَْحبـَْح عنده كاريزما؟ إزاي؟

يرد أخي بهدوء:
ـ ده كفاية إسمه، بـَْحبـَْح ، إسم كله كاريزما.

أنهي المكالمة في الحال و ألغي فكرة زيارتي لمصر.

وطني ... وطني ... أنت الحب ، أنت العطاء ، أنت الوفاء .
لك سالمي ، لك كالمي ، لك قلمي ووجداني .

من أسماك وطن ؟ من جعلك وطن ؟ من خط حدودك يا وطني؟ 
من رسمك ؟

أنت جبل ، أنت هرم ، أنت سفوح ووديان ، أنت ماء وسماء .
وأنا وأنت ، تؤامان ، ما إستطاع الدهر تفريقنا ، وال الزمان 

تشتيتنا ، مهما إبتعدنا ومهما طال الزمان .
أنت غمست في داخلي ، إسمك ، إسمك غالف يرافقني ليلي 

نهاري .
جعلوك علما” ، سموك وطنا” .

واليوم ، ما جرى وما يجري ، لهو عز وشموخ لصمودك، 
الذي  المحب  األبرار وشعبك  لشهدائك   ، األشاوس  لرجالك 

يفتديك بالغالي والنفيس ،
يا وطني ، يا بلدي سوريا ، يا سوريا الحبيبة .

احلبيبة سوريا 

 بقلم: جــاك قرانـطـة

  بحضرة الشيطان يصبح الحب غريبا 
القبح؛  الجمال ثياب  والموت حبيبا؛ يلبس 
الموت؛ أحسست وأنا  ثياب  الحياة  وتلبس 
رأسي؛  فوق  يخيم  بالموت  إليها  أنظر 
رأيت  ويستقبلني؛  أبوابه  يفتح  قبرا  رأيت 

الدنيا مجرد مقبرة.
أصوات  سمعت  لتفتح؛  قامت  الباب؛  دق 
نساء خارج الصالون؛ أثار انتباهي صوت 
مخالف  صوت  سدف؛  باسم  ناداها  امرأة 
باسم  ناداها  أيضا  المرأة  األول  للصوت 
سدف؛ هذا االسم يناسبها جدا فهو مرادف 
الظالم وهي عن النور أبعد وللعتمة أقرب.
النساء  تتبعها  للصالون  سدف  عادت 
القامة  طويلة  امرأة  األخرى؛  تلو  واحدة 
بها بدانة؛ ببداية الخمسينات محجبة قدمت 
ميرا  باسم  لي  وقدمت  ليل؛  باسم  نفسها 
محجبة؛  غير  العشرينات  بأواسط  شابة 
بدينة؛ كلها كتلة واحدة؛ ترتدي لباسا ضيقا 
يظهرها ككرة كبيرة الحجم؛ كل شيء بها 

مستدير.
رجل  كأنها  األربعينات  بأواخر  وامرأة   
خشنة  وجهها  قسمات  امرأة؛  بثياب 
للنساء؛  منها  للرجال  أقرب  ومالمحها 
رجل  ظننتها  الخلف  من  إليها  نظرت  إذا 

األمام ظننتها رجل  إليها من  وإذا نظرت 
أيضا وإذا حدقت بها جيدا عرفت أنها يوما 
باسم  نفسها  قدمت  امرأة؛  كانت  ربما  ما 
وبوجهها  قصيرا؛  لباسا  ترتدي  عائنة؛ 
ألوان كثيرة؛ منظرها ال يتالءم مع منظر 
ابنتها  لي  وقدمت  المحجبتين؛  أختيها 
قصيرة  نائلة؛  باسم  العشرينات  بأوائل 
ألوانا  لباسا قصيرا وتضع  القامة؛ ترتدي 

كثيرة بوجهها أيضا.
جلست النساء كلهن واحدة بجانب األخرى 
نظرت  هن؟  من  نفسي  سألت  أمامي؛ 
إليهن جيدا؛ بهن شبه؛ المرأتين الكبيرتين 

أخوات سدف والشابتين بنتاهما.
 الرجل كان يتكلم كثيرا عن سدف لدرجة 
أنني لم أعر اهتماما أن غير سدف توجد 
بجانب  أمامي  يجلسن  أربعة  نساء؛  ست 

سدف واثنتين لم أرهما بعد.
بشكل  إلى  ينظرن  قاسية؛  نظراتهن   
صمت  من  ثقيلة  لحظة  مرت  أربكني؛ 
أو صرخت؛  أكبرهن سنا  تكلمت  وأخيرا 
أنني  لدرجة  جدا  مرتفع  بصوت  تكلمت 
أن  علمت  برهة  بعد  تنهرني؛  أنها  خلت 

هاته نبرة صوتها العادية؛ قالت:
أنت إذا من خطفت قلبه؟ يتكلم عنك كأنه 

يحبك
تكلمت إبنتها ميرا: 

ربما سحرته؟
أجابتها 

عيب يا بنت
بامرأة  أراه معجب  أول مرة  لماذا عيب؛ 
نظرت  ثم  سحر؛  هذا  أليس  الشكل؛  بهذا 

إلي وقالت
لو لم يكن خالي لتزوجته

بل  المرة  هاته  عيب  أمها  لها  تقل  لم 
إرتسمت إبتسامة على شفتيها.

وهي  أيضا؛  صرخت  أو  عائنة  تكلمت 
تنظر إلي:

أنذهب إلى مقهى ميمون يوما ما أنا وأنت 
سمعت أن بها نوعا جيدا من الخمرة

لم أفهم لماذا تلفظت بهذه الكلمات؟ نظرت 
نظرة  لي  وجهت  وجهي؛  واحمر  إليها 

استغراب وقالت:
ال تقولي انك ال تشربين؟

أنا فعال ال أشرب
ومن  وتصومين  تصلين  إنك  وستقولين 

المسلمين
نعم أنا من المسلمين؛ أصلي وأصوم

وأنا صدقتك

تكلمت ابنتها عائنة وسألتني:
لماذا لست بدينة وأنت بهذا العمر؟

ال أعرف ماذا أقول لك
قولي إنك }مسمومة{

قالت لها أمها:
عيب يا بنت

غمزاتهن؛  نظراتهن؛  كالمهن؛  طريقة   
عالمهن  عني؛  غريب  هذا  كل  لمزاتهن؛ 
بحياتي  مرة  ألول  عالمي؛  عن  غريب 
أعجز عن الرد؛ لم أفهم لماذا تكلمنني بهذا 

األسلوب.
أردت أن أخرج من ذلك المكان؛ الحرارة 
بقبر  أجلس  أنني  أحسست  جدا؛  مرتفعة 
مفتوح بصحبة الموت؛ ترقص على جثتي 
جنيات تشترك معي بحب رجل؛ أحسست 
بتلك اللحظة أنني ال أريده؛ أخواته وبنات 
أستطيع  لن  مرعبات؛  مخيفات؛  أخواته 

التعامل معهن.
ثم  عودة؛  بدون  المكان  أغادر  أن  فكرت 
يتوقف معه  الذي  النبض  ذلك  قلبي  نبض 
القرار؛  صاحب  القلب  به  ويصبح  العقل 
قررت أن أنتظر عودته من الصالة التي 
طالت؛ نظرت إلى علبة الشكوالتة وقلت 

لهن:

تفضلن
أجبن بصوت واحد
ال نأكل الشكوالتة

قالت عائنة:
كليها أنت
أكلت منها

أنت صنعتها؟
ال نصنع الشكوالتة؛ نشتريها 

أتعلمين  يديك؛  صنع  من  شكلها  أمتأكدة؟ 
حتى لو أكلنا منها لن يصيبنا مكروه؛ ألننا 
من أل البيت وجدنا محمد رسول هللا عليه 

الصالة والسالم يحمينا
ولماذا يصيبكن مكروه من أكل الشكوالتة؟

تكلمت ليل
قلنا لك ال نحب الشكوالتة

تكلمت ميرا:
يظهر أن خالي أكل من هاته الشوكوالتة

الرجل؛  صوت  سمعت  أجيب؛  أن  قبل 
التفتت؛ كان واقفا بباب الصالون؛ قال:

ال لم أكل منها
نظر إلي وقال

لنذهب
ليل  أخذتني  واحدة؛  مرة  كلهن  وقفن 

بالحضن وقالت

وطيبة؛  جميلة  أنت  لك؛  قلبي  انفتح  وهللا 
وخفضت  محترمة  عائلة  ابنة  أنك  يظهر 

صوتها وقالت وخطيرة.
أخذتني عائنة بالحضن؛ وقالت 

ليلة  لتقضي  تأتي  أن  بد  ال  كثيرا  أحببتك 
معنا بالبيت

لم أفهم ما يجري؛ أخذني الذهول؛ لم أفهم 
شيئا؛ لم أتكلم؛ فقط خرجت.

جلست  غادرتهن؛  منذ  بكلمة  أنطق  لم 
بالسيارة وصمتت؛ تكلم الرجل

ما بك؟ 
ال شيء

لن تذهبي إلى بيتك قبل أن تقولي ما بك
قلت لك ال شيء

أنا سأقول لك ما بك
أمام  توقف  السيارة؛  اتجاه  الرجل  غير 

مقهى؛ جلسنا بالمقهى وتكلم:
أتحبينني؟

نعم
إذن إصبري؛ حاولي التعامل معهن حينما 
وحدنا؛  ببيت  وأنت  أنا  سنعيش  تقابليهن؛ 
أنا  جدا؛  جميلة  حياتنا  تكون  بان  وأعدك 
جهدي  كل  وسأفعل  أهواك؛  أعشقك؛ 

إلسعادك؛ ساعديني

بماذا؟ 
أنني  أعتقد  تقابليهن؛  حين  إصبري  فقط 
أستحق أن تصبري؛ إفعلي ذلك من أجلي

تتركك  لن  سدف؛  مع  تعيش  األن  أنت 
ترحل

اشتريت بيتا بمكان نائي حتى تعجز سدف 
هي  ستظل  بي؛  ثقي  معي؛  العيش  عن 
بالبيت  وأنت  أنا  وسأعيش  القديم  بالبيت 

الجديد وحدنا
أخواتك وبنات أخواتك مخيفات

أخذ يدي بين يديه وقبلها؛ نظر إلي؛ بكى؛ 
نعم  قلبي؛  يمزق  كخنجر  كانت  دموعه 
له  وأنا  يعجبني  الرجل  هذا  أريده؛  أحبه؛ 

عاشقة محبة.
لي  قالت  أمي؛  كلمت  بيتي؛  إلى  عدت 
القرار  البعد عن عالمنا؛  عالمهم بعيد كل 
الدنيا  أهل  من  كنت  إن  قالت؛  ثم  لك؛ 

ستعيشين

يتبع...
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 تنزعج الكثير من السيدات بسبب الحكة واالحمرار الذي يحيط 
بفروة الرأس، مع االلتهابات التي قد تترافق مع هذه المشكلة.

الرأس  للعناية بفروة  النصائح الضرورية،  لِك هذه  نقدّم  لذلك 
المتهيّجة وحمايتها من العوارض الجانبية األخرى، التي قد تظهر 

في حال لم يتم معالجتها بشكل تام:
الماء الفاتر لغسل شعرك

أثناء االستحمام، وقومي  الفاتر لغسل شعرِك  الماء  استخدمي 
الدموية من دون  الدورة  لتنشيط  بانتظام،  الرأس  بتدليك فروة 
تفيد شعرِك، بل تضّره وتُكثر من  فركها بشكل كثيف، ألنها ال 

اإلفرازات المزعجة.
استخدام شامبو خاٍل من الكحول

الكحول  الملّطف والخالي من  الشامبو  من الضروري استخدام 
المصنوع من  بالشامبو  الكيميائية، واستبدالها  والعطور، والمواد 

أو  أذيّته  الشعر من دون  تنّظف  التي  الطبيعية، والزيوت  المواد 
السماح لإلفرازات من التكاثر وتسبّب الحكة.

االستعانة بمستحضرات الزيوت
ضعي مرتين في األسبوع مستحضرات خاصة تحتوي على 
العناية بفروة  التي تعمل على  الطبيعية،  الزيوت  مجموعة من 
فتقوم  الرأس.  الرأس بشكل كامل، لمنع تهيّج وإفرازات فروة 
التخلّص من  أّي تراكمات وخاليا ميتة، كما تعمل على  بإزالة 

القشرة في حال وجودها.
الذي يحيط  الحكة واالحمرار  السيدات بسبب  الكثير من  تنزعج 

بفروة الرأس، مع االلتهابات التي قد تترافق مع هذه المشكلة.
الرأس  للعناية بفروة  النصائح الضرورية،  لِك هذه  نقدّم  لذلك 
المتهيّجة وحمايتها من العوارض الجانبية األخرى، التي قد تظهر 

في حال لم يتم معالجتها بشكل تام:

الماء الفاتر لغسل شعرك
أثناء االستحمام، وقومي  الفاتر لغسل شعرِك  الماء  استخدمي 
الدموية من دون  الدورة  لتنشيط  بانتظام،  الرأس  بتدليك فروة 
تفيد شعرِك، بل تضّره وتُكثر من  فركها بشكل كثيف، ألنها ال 

اإلفرازات المزعجة.
استخدام شامبو خاٍل من الكحول

الكحول  الملّطف والخالي من  الشامبو  من الضروري استخدام 
المصنوع من  بالشامبو  الكيميائية، واستبدالها  والعطور، والمواد 
أو  أذيّته  الشعر من دون  تنّظف  التي  الطبيعية، والزيوت  المواد 

السماح لإلفرازات من التكاثر وتسبّب الحكة.
االستعانة بمستحضرات الزيوت

ضعي مرتين في األسبوع مستحضرات خاصة تحتوي على 
مجموعة من الزيوت الطبيعية، التي تعمل على العناية بفروة 

فتقوم  الرأس.  الرأس بشكل كامل، لمنع تهيّج وإفرازات فروة 
التخلّص من  أّي تراكمات وخاليا ميتة، كما تعمل على  بإزالة 

القشرة في حال وجودها.
عدم ربط الشعر

حاولي قدر المستطاع إسدال شعرِك على الظهر، مع تجنّب إبقائه 
مربوًطا إلى الخلف بشدة. فهذه الخطوة تسبّب لِك االنزعاج وتزيد 

من مشكلة الحساسية، وقد تصبح فروة الرأس مؤلمة عند لمسها.
عدم التعّرض ألشعة الشمس

الشمس لوقت  الرأس ألشعة  احرصي على عدم تعريض فروة 
طويل، واستخدام القبعات السميكة في حال الخروج، ألنها ستزيد 
من االلتهابات التي تحيط بفروة الرأس، ولن تتمكني من معالجة 

هذه المشكلة بشكل سريع.

 يا لجمال الصيف بأيامه المشمسة 
الدافئة. سماء زرقاء بديعة التكوين، 
المياه  الشواطئ على  ومساحات ممتدة من 
الغالب  المالحة. هل تحبين الصيف؟ في 
نحب الصيف ألنه يجعلنا نرتدي األلوان 
الزاهية والمالبس الخفيفة، لكننا في الوقت 
نفسه نكرهه لألسباب نفسها حيث تبدو 
الرشاقة وسط كل ما  إلى  تفتقر  أجسامنا 

نهواه من طيبات وأطباق شهية.
المسلمات، فإن الصيف  تلك   وبرغم كل 
الوزن بشكل  المثالي إلنقاص  الوقت  هو 
طبيعي؛ فخالفًا لفصل الشتاء إذ تميل 
بالسعرات  الغنية  لألطعمة  أجسادنا 
الحرارية لتبقى دافئة، تميل في الصيف إلى 
غير ذلك فال يعوقنا شيء. هيا دعينا نستغل 
الفرصة ونساعد أجسادنا على استرداد 

الوزن الطبيعي في فصل الصيف.
 عندما تستهدف تناول الطعام الصحي 
الزائد،  الوزن  النهاية  تفقد في  وتريد أن 

عليك أن تعتمد على ما يلي من أطباق:
 -الخضروات والفاكهة الطازجة:

على الرغم من توفر معظم الفاكهة 
والخضروات طوال السنة في المحال 
التمتع بها  الوقت األفضل  الكبرى، لكن 
في موسمها. والصيف عموًما يقدم لك باقة 
الرائعة. يمكنك  الفواكه والخضروات  من 
االستمتاع بالطماطم والكوسا والجوافة 
والتمر والفراولة والمانجو والخوخ والتين. 
يمكنك التمتع بها أيًضا في صورة عصير 
تناولي  السكر.  قليل  أو  طبيعي غير محلي 
المانجو أيًضا لكن ال تكثري منها ألنها تزيد 

الجسم  من تركيز األمالح في 
وتحبس الماء فيرتفع الضغط. 

 -البطيخ
البطيخ،  يصل الصيف ومعه 
إننا ال نشعر بالصيف إال  بل 
البطيخ  عندما نرى عربات 
تجوب الشوارع. ليس هناك 
أجمل منه وال أفضل منه 
المذاق مليء  فائدة، فهو حلو 
الغنية، قليل  الغذائية  بالمواد 
وهو  الحرارية.  السعران 
في صورته الطبيعية أو في 
العصير مفيد جدًا. تناولي 
الجبن على  كوجبة خفيفة مع 
العشاء مثاًل، واألمر ينطبق 
على أنواع الفصيلة نفسها 

كالشمام والكانتلوب.
 -السالطات

أيام  هي األفضل صحيًا بال منازع طيلة 
الرئيسي  السنة، ويمكنك استبدال الطبق 
المنوعة. يمكنك  السالطة  بطبق كبير من 
السالطات  أنواع مختلفة من  أيًضا تجربة 
مثل إضافة الدجاج المشوي أو السمك 
الجبن مع  اللحوم، أو مبشور  والتونة أو 
قليل من زيت الزيتون، أو أي أنواع أخرى 
من تتبيالت السالطات المختلفة مع االنتباه 

لعدم زيادة السعرات الحرارية.
 -الذرة

أيام المصيف والتمشية على  ما أجمل 
الكورنيش مع رائحة الذرة المشوية 
المذاق فحسب،  لذيذة  الذرة ليست  الرائعة. 

لكنها مليئة بمواد مضادة لألكسدة، وهي 
غنية باأللياف لذا فإنها تمأل المعدة وتقضى 
على الجوع، فتتمتع بالمذاق الشهي 

وتطمأن لعدم زيادة السعرات الحرارية.  
-اللحوم المشوية »اللحم األحمر، ولحم 

الدجاج، واألسماك«
تمتعي بتناول أشهى األطباق المشوية 
المليء  وبداًل من إضافة بعض الصوص 
بالسعرات، جربي األطباق مع األعشاب 

والخضروات المشوية.
 -كوكتيالت الفاكهة السموثي

عندما تودين تناول شيء بارد وحلوة 
الطازجة في  الفاكهة  المذاق. ضعي قطع 
أو  الدسم  قليل  الزبادي  الخالط مع بعض 
الحليب قليل الدسم والثلج وتمتع بمشروب 

منعش رائع الطعم.

 -المياه
تميل  الحرارة،  ترتفع درجة  عندما 
المياه.  أجسادنا بصورة طبيعية لشرب 
نتغلب على  لكننا في معظم األوقات 
العطش بمشروبات محالة وعصائر 
إلى وصف  تفتقر  ومشروبات غازية 
نتناول  أن  مشروب صحي، في مقابل 
مشروبات طبيعية غير محالة ومياه، وهي 
للجسم.  فائدة  األكثر  المشروبات  تعد  التي 
ليبقيها رطبة منتعشة.  الماء مهم ألجسادنا 
تدر  والقهوة ألنها  الشاي  قللي من شرب 
البول وهو ما يؤثر على الكلى إذ يقلل من 
العادي  الماء  إذا كان طعم  كفاءة عملها. 
غير محبب، ضعي فيه شرائح الليمون أو 
لتشجيعك  الورد  ماء  نقاط من  أو  الفراولة 

على شرب المزيد من المياه.

بالجملة  يمتلك فوائد  الشاي االخضر  الرغم من أن   على 
على الصحة والـرجيم، وثمة أنظمة رجيم عدَّة تنصح بشرب 
هذا المشروب الساخن، بيد أنَّه ال يخلو من أضرار في حال 
الشاي االخضر، في  إليكي بعد أضرار  اإلفراط في شربه. 

اآلتي:
الساخن على نسبة عالية  المشروب  **األرق، الحتواء هذا 

من الكافيين.
**زيادة في ضربات القلب. الجدير بالذكر أنَّ مادة الكافيين 
المتوافرة في الشاي األخضر تؤثِّر في نسبة السكر في الدم. 

ولذا، يجدر بمرضى السكري تجنُّب شربه.
تناول األسبرين، ينصح بعدم شرب  **النزيف: في حال 

الشاي بغية الحدِّ من خطر النزيف.
الشاي االخضر  الحديد: اإلفراط في شرب  **النقص في 
يزيد من فرصة اإلصابة بنقص الحديد بالجسم؛ كونه يحتوي 
الت  على المادة التي تمنع امتصاص الحديد من الغذاء والمكّمِ

الغذائية.
**هشاشة العظام: اإلفراط في شرب الشاي االخضر قد يحول دون امتصاص الكالسيوم في 
الجسم وإفادة العظام من هذا العنصر الغذائي الهام، وبالتالي فقد يرتبط اإلفراط في شرب الشاي 

األخضر بزيادة خطر اإلصابة بهشاشة العظام.
الجنسية؛  العمليَّة  التستوستيرون وظائف في  التستوستيرون: لهرمون  **خفض هرمون 
اإلفراط في شرب الشاي األخضر يمكنه أن يخفض مستويات هذا الهرمون، ما قد يؤثِّر سلبًا 

في وظائف الجهاز التناسلي للذكور.

**أمراض الكبد: يحتوي الشاي االخضر على مادة الـ”بوليفينول” المضادة لألكسدة، لذا فإن 
ل عمليَّات  ا يُعّطِ االفراط في شربه يعني زيادة في المواد المضادة األكسدة الداخلة للجسم، مّمِ
باليرقان  يتسبَّب  إلى طاقة، وقد  الغذاء وتحويله  الجسم من استقالب  الغذائي، ويمنع  التمثيل 

والتهاب الكبد، وفشل الكبد في بعض الحاالت القصوى.
الشاي االخضر مصدر لمادة الكافيين، التي ال تخلو من سلبيات، خصوًصا عند اإلفراط في 
استهالكها عن الحدِّ المطلوب. ففي كّلِ كوب من الشاي األخضر ما بين 24 و40 ميلليجراًما 

من الكافيين. ولذا، يُفضَّل عدم شرب أكثر من 3 أكواب منه، يوميًّا.

رجيم صحي و سريع فى الصيف

تعريف على أضرار اإلفراط يف شرب الشاي األخضر

اعتين بفروة رأسك وجتنبى االلتهابات باستخدام املاء الفاتر

فساتني إيلي صعب موضة ربيع 2018 ختفي عيوب جسمك 

  يتألَّف الجسم من الماء في 65% من محتواه، ولذا من الضروري الحفاظ على ترطيبه في 
الرجيم الغذائي اليومي. وللماء فوائد بالجملة تتمثل في اآلتي:

1. فوائد الماء
الخاليا  إلى  الغذائيَّة  المواد  البول، كما يحمل  الجسم، عن طريق  السموَم من  الماء  يطرد 
الحراريَّة بدورها، كميات  السعرات  بالجفاف. وتتطلَّب عمليَّة إحراق  ويحول دون اإلصابة 
كافية من الماء، إذ أن األخير يُساعد في استقالب الجسم وإحراق الدهون ويلعب دوًرا رئيًسا 
يخلو من  الماء  بأن  الجسم. علًما  األنسجة واألعضاء في  إلى  الخاليا، إضافة  تعزيز  في 

السعرات الحراريَّة والدهون والكوليسترول.
2. ما هي كميَّة الماء التي نحتاجها في اليوم؟

- يجب أن ال يقّل ُمعدَّل استهالك الماء عن 8 أكواب يوميًّا، 
أي كوب لكّلِ 9 كيلوجرامات من الوزن. على سبيل المثال: 
إذا كان وزن شخص يبلغ 72.5 كيلوجراًما، فإنَّه يحتاج إلى 

8 أكواب من الماء يوميًّا.
- يُفضَّل شرب المزيد من الماء، عند ممارسة الرياضة.

- من الضروري تعويض الجسم من الماء المفقود عن طريق 
ق والتنفُّس. التعرُّ

بالتعب وحال  الشعور  السوائل عند  -  يُنصح بشرب 
المرض.

-  يُفضَّل شرب كّمٍ وافر من الماء ال يقّل عن ليترين يوميًّا 
الكثير  أنَّ شرب  كما  اإلمساك.  بغية مكافحة  الحمل،  خالل 
من السوائل يُساعد في إدرار حليب المرضع. وليكن الهدف 
3 ليترات من السوائل يوميًّا، مع شرب كوب من الماء بعد 

كل عملية إرضاع للمساعدة في الحفاظ على الترطيب.
3. ما هي عالمات وعوارض الجفاف؟

الهضم  والدوار وعسر  والتعب واإلمساك والصداع  الجلد  الفم وجفاف  العطش وجفاف 
وخفوض ضغط الدم وزيادة الوزن واحتباس السوائل وتسارع ضربات القلب والبول داكن 
اللون ذو الرائحة النفَّاذة وأمراض التهاب القولون وحصى الكلى والمثانة والتهابات المسالك 

البوليَّة.
4. نصائح للحفاظ على ترطيب الجسم

( بالماء، مع االحتفاظ بها طوال اليوم، وشربها. • ملء قارورة كبيرة )سعة ليترين على األقّلِ
• شرب كوبًا من الماء عند االستيقاظ كل َّصباح وقبل الخلود إلى النوم.

• شرب كوبًا من الماء قبل 5 إلى 10 دقائق من موعد وجبة الطعام.

أيًضا  ولكنَّها تحوي  الماء،  أساًسا من  ن  تتكوَّ الغازيَّة  المشروبات  والقهوة وبعض  الشاي   •
ة للبول. مادة الكافيين المدرَّ

• التقليل من شرب عصائر الفواكه ألنها عالية السعرات الحرارية ومنخفضة األلياف.
األخيرة  إلى زخور هذه  نظًرا  الورقيَّة،  الخضراوات  بـ  الغنيَّة  الخضراء  السلطة  تناول   •

بالماء.
المجفَّفة من  أو  المعلَّبة  األنواع  فإن معظم  ذلك،  للسوائل. ومع  الشوربات مصدر جيِّد   •

الشوربات تحوي نسبة عالية من الصوديوم )الملح(.
• طهي المرق أو الحساء بنفسك للتقليل من محتواه من الصوديوم.

بالمقابل، تحوي  الفضالت.  للترطيب وتخليصه من  النقي  الماء  إلى  الجسم يحتاج   •

المشروبات الغازية والعصائر التجارية الكثير من المواد الكيميائية، ما يجعل الجسم بحاجة 
إلى المزيد من الماء للتخلُّص منها.

لة للـ رياضيين التوصية المفضَّ
قد يخسر عدَّاء )وزنه 70 كيلوجراًما( يركض في ماراثون لمسافة 2.3 كيلومتًرا حوالي 5 
كيلوجرامات من السوائل، خالل السباق. وما تقدَّم يشرح اختالف الحاجة إلى الماء من فرد 
ف إلى كّمِ الماء الذي يحتاجه كلُّ فرد، عليه أن يزن نفسه قبل التدريب وبعده.  آلخر. للتعرُّ

علًما بأن ليتًرا من الماء يزن كيلوجراًما.
ة تدريبية مدَّتها  مثاًل: إذا فقد رياضي وزنه 70 كيلوجراًما 200 جرام من السوائل بعد حصَّ
انتهاء  )الوزن عند  اآلتي،  المعادلة وفق  قبلها، تحسب  ميلليلتر  ساعة في حين شرب 500 

ة مباشرة( – )وزن كّمِ الماء المستهلك(. ة – الوزن قبل الحصَّ الحصَّ

  أظهرت دراسة حديثة أجريت في اإلكوادور أن األطفال الذين تناولوا 
بيضة واحدة كل يوم لمدة ستة أشهر زادت أطوالهم مقارنة بغيرهم ممن 
لم يأكلوا البيض كل يوم. كما وجد أيضاً أن البيض يساعد في الوقاية من 
التقزم وقصير القامة. ويحدث خلل في النمو يؤدي إلى قصر القامة حيث 
ال يمكن توقع عمر الطفل من طوله. ويؤثر ذلك في النمو العقلي والبدني 

وذلك بسبب سوء التغذية والعدوى المتكررة.
القيمة  العالي  بالبروتين  البيض مصدر غني  أن  إلى  الباحثون  وأشار 
الغذائية مما يساعد في تحسين النمو لدى األطفال. وقام الباحثون بوضع 
الحلويات  انخفاض كمية  بانتظام مع  البيض  يتناولون  الذين  األطفال 
البيض  يتناولون  الذين ال  األطفال  في مجموعة، وفي مجموعة أخرى 
بانتظام أو يتناولون الحلوى بكثرة. ويمكن للرضع البدء في تناول البيض 

المسلوق المهروس من سن 9 أشهر.

املاء يف الرجيم الغذائي لرشاقتِك يف الصيف

تناول الطفل بيضة 
واحدة يومياً حيميه من 
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محبي  أنظار  خطفت  مجموعة   
الفاخرة في عروض كوتور  األناقة 
لربيع 2018 من تصاميم دار إيلي 

صعب .
مردافات  كل  تعكس  مجموعة 

وتخفي  المترفة  واألناقة  الكالسيكية 
عيوب جسمك.

القصيرة  الفساتين  من  مجموعة 
طوال  يمحك  الخلف  من  والطويلة 
أكبر مع الكعب العالي خصوصا في 

السهرات.
كما برزت الفساتين المزينة بالريش 
خاصة حول منطقة األكتاف لزوي 

األكتاف الكنزة.
بخيوط  مطرزة  مجموعة  وايضا 

معدنية بكشل عامودي تزيدك طوال 
كما تظهرك بقوام أنحف.

تناسب  القوام  على  الهدلة  التصاميم 
النحيفات، أما التنانير المنفوشة فهي 

تصلح لزوي األفخاذ الممتلئة.



أخبار الفن Vendredi 29 juin 2018
الجمعة 29 يونيو  2018

نادي احترام المشاهد:

ما هي أسباب اعتذار أمري كراره عن بطولة 
فيلم »املمر«

حممد إمام حيتفل بوصول إيرادات 
» ليلة هنا و سرور« 20 مليون جنيه

فراس سعيد: قلقت من« ضد جمهول«.. 
وغادة عبد الرازق وحش متثيل

تصوير اجلزء الثاني من »األب الروحي« 
يوشك على االنتهاء

بعد استضافته يف أكثر من برنامج حممد مجعة 
يتعرض ألزمة صحية   

بعد توقف سنوات 
إدوارد يعود للغناء 

مرة أخرى

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

 قال إن مسلسل »ضد مجهول«، الذي شارك في بطولته 
بمثابة منظومة عمل كبيرة، مضيفًا: »مشاركتي في بطولة 
لي، كوني كنت حريًصا على  المسلسل كانت مسئوليه 
الفنانيين  المسلسل نفس مستوى  يكون مستواي في  أن 

المشاركين فيه. 

وأضاف خالل لقائه فى برنامج »بوضوح« مع اإلعالمي 
عمرو الليثى على قناة »الحياة«، قائال: »الفنانة غادة عبد 
المخرج طارق  ثقة  الى  باإلضافة  تمثيل،  الرازق، وحش 
رفعت بى كل هذا جعلنى أشعر بمسئولية كبيرة، ولذلك فى 

بداية العمل كان لدى حالة فزع«.

القيام  أمير كراره عن  الفنان  اعتذر 
ببطوله فيلم » الممر«، وذلك بسبب ان 
الضابط  تجسيد دور  منه  يتطلب  العمل 
للمرة الرابعة في أربع سنوات مما جعله 
القدرة  التكرار وعدم  يعتذر خوفا من 

علي اإلضافة للدور.
الضابط في  قدم دور  أن كراره  يذكر 
كلبش بجزئيه وفيلم حرب كرموز الذي 

مازال يعرض في السينما.

قالت الفنانة هالة صدقى 
إنها فى انتظار تحديد الشركة 
الجديد  لمسلسلها  المنتجة 
استئناف  موعد  »بركة« 
تصويره خالل الفترة المقبلة، 
وذلك بعد تأجيل عرضه 
فى شهر رمضان الماضى 
مع تبقى اسبوعين فقط ويتم 
االنتهاء من العمل نهائياً، 
للعرض فى  ليكون مرشحاً 
الفترة المقبلة دون االنتظار 

لشهر رمضان المقبل.
وأوضحت هالة أنها لم تلتق 
جديد  تصوير  موعد  أى 
الستكمال دورها فى بركة، 

مضيفة أنها يتبقى لها ايام معدودة وتنتهى من دورها، حيث 
تجسد دور والدة عمرو سعد فى األحداث، مشيرة إلى أنه لم يتم 
تحديد موعد نهائى لعرض على الفضائيات حتى اآلن وفور 

االنتهاء من التصوير سيتحدد ذلك.

مسلسل »بركة« تأليف محمد الشواف وإخراج محمود كريم 
وبطولة عمرو سعد، وهالة صدقى، وكمال أبو رية، ومحمد 
لطفى، وعمر زهران، وهنادى مهنى، ومصطفى درويش، 
وأحمد جمال سعيد، وإسالم جمال، وفتوح أحمد، وأحمد 

حالوة، وأنعام سالوسة، ورامى غيط.

  نشر  الفنان محمد إمام، صورة بوستر 
الذي تم طرحه خالل موسم  الجديد  فيلمه 
فيلم  الفطر ومكتوب عليه »إيرادات  عيد 
هنا و سرور 20 مليون جنيه«، و ذلك عبر 
حسابه الرسمي علي موقع تبادل الصور و 

الفيديوهات الشهير »انستجرام« .
ووجه »إمام« الشكر لجمهور علي 
للفيلم وذلك في تعليقة على  استقبالهم 
الصورة » الحمدهلل.. شكراً إلستقبالكم 
العظيم للفيلم.. و لسه مكملين إن شاء هللا«.

ويذكر أن فيلم »ليلة هنا و سرور« يشارك 
في بطولته الي جانب الفنان محمد إمام كل 
الفيشاوي،  من ياسمين صبري، فاروق 
أحمد صالح السعدني، محمد ثروت، 
إخراج حسين المنباوي, تأليف كريم يوسف 

و مصطفى صقر و محمد عز الدين.

تبادل  بموقع  الشخصي  إدوارد، عبر حسابه  الفنان  أعلن   
الصور والفيديوهات »إنستجرام«، عودته للغناء مرة أخرى، 

وذلك بعد انقطاع دام لعدة سنوات.
فيلم  كباريه وأغنية   قائالً: »بعد عشر سنوات من  وكتب 
يجتمع مرة أخري  الخطر  الثالثي  أحسن مغني في مصر، 
المتميز   والملحن  والمؤلف  أحمد عادل  الجامد   والموزع  أنا 

عزيز الشافعي«.
يذكر أن إدوارد يشارك في الفيلم الكوميدي » الرجل األخطر« 
فاخر وإدوارد ورحمة  وهو من بطولة سامح حسين وهالة 
إخراج مرقس عادل  تأليف جوزيف فوزي ومن  حسن ومن 
فني مينا فوزي ومدير  بدير ومنتج  ومخرج منفذ محمد 

التصوير مايكل جورجي.

تعرض الفنان المصري محمد جمعة 
في  الشهير بشخصية »عم ضياء«، 
مسلسل »الوصية«، الذي عرض ضمن 
الماضي، ألزمة  الرمضاني  السباق 
أثرها إلحدى  نقل على  صحية شديدة 

المستشفيات الخاصة.
في  ارتفاع  محمد جمعة، عانى من 
ضغط الدم، استلزم نقله إلى المستشفى، 
وتلقي  بالراحة،  األطباء  حيث نصحه 

العالج.
الفنان محمد جمعة، حقق  أن  يذكر 
الماضي  كبيًرا في رمضان  نجاًحا 
بشخصية »عم ضياء«، وهو شخصية 
السلبية، وحظيت  بالطاقة  ومليئة  بائسة 

كبيرة عبر  بنسبة رواج  رايح«  الشهيرة »كله  كلمته 
صفحات مواقع التواصل االجتماعي.

كما شارك في مسلسل »أبو عمر المصري«، مع الفنان 
الفنانة  مع  وكذلك مسلسل »ضد مجهول«،  أحمد عز، 

غادة عبدالرازق.
الفنان  استضافة  برامج حرصت على  من  وكانت عدد 
ليتحدث عن  الرمضاني  الموسم  انتهاء  بعد  محمد جمعة 
“الوصية”  مسلسل  في  له  المميز  والدور  الفنية  تجربته 

والذي كان سببا في شهرته.

تعود أسره مسلسل األب الروحي الستئناف تصوير أحداث 
الجزء الثاني من العمل بعد التوقف بسبب رمضان.

ويتبقي لالنتهاء من العمل ما يقرب من 15 يوما لينتهي الجزء 
الثاني بشكل كامل.

يشارك في بطولة المسلسل سوسن بدر ومحمد رياض 
ونورهان واحمد عبد العزيز من تأليف هاني سرحان وخراج 

تامر حمزه .

  الناقدة أحالم األسيوطي

هالة صدقى: حتديد موعد عرض »بركة« 
فور االنتهاء من تصويره

الموضوع : 
رشدي   ( ومدحت   ) حمامة  فاتن   ( درية 
 ) سليم  هشام   ( كريم  أبنهما  يودعان  أباظة( 
في المطار لتكملة تعليمه في فرنسا . تصارح 
أبنها  نحو  رسالتها  أتمت  بأنها  مدحت  درية 
وزوجها لمدة 20 سنة وتريد االن الطالق . 
يتشاجر معها مدحت ويضربها . ترفع عليه 
أستحالة  فهي  للطالق  المحكمة  في  دعوة 
وتتوالى  مدحت  يرفض   . بينهما  العيش 

األحداث . 
التحليل والنقد : قصة حسن شاه ، سيناريو: 

سعيد مرزوق – حوار : سعد الدين وهبة 
عزيزي القارئ : رحلت سيدة الشاشة العربية 
الممثلة األولى  “ فاتن حمامة “ وهي تعتبر 
في السينما العربية عامة والمصرية خاصة. 
واحترمت  نفسها  احترمت  التي  الممثلة 
جمهورها . وهي في كل فيلم تمثله له هدف 
الكبير  تاريخها  وساترك   . المجتمع  ويخدم 
لشقيقي السندباد “ أشرف كمال “ الذي يشرح 
تاريخها وفنها . ومن أهم األفالم التي قدمتها 
فيلم  الفضية  الشاشة  على   “ حمامة  فاتن   “

)أريد حاًل ( . فهو فيلم إجتماعي 
لها  ليس  المرأة  أن  كيف  يظهر 
بعيداً  الكريمة  الحياة  في  الحق 
عن زوجها وسيطرته عليها . وقد 
جعل هذا الفيلم الجهات المختصة 
لألحوال الشخصية أن تعيد النظر 
 1929 منذ  القديمة  القوانين  في 
وتغييرها بما يتفق لمصلحة المرأة 
. وأصحبك عزيزي  الرجل  مثل 
الشخصيات  لدراسة  القارئ 
اللذان  ومدحت  درية  خاصة 
سعيد   “ السيناريست  جعلهما 
التي  لألضداد  “ كوحدة  مرزوق 
يستحيل فيها التسامح أو التصالح 
ذلك  في  وساعد   . الطرفين  بين 
حوار سعد الدين وهبة الذي كتبه 

بما يتفق مع كل شخصية .
عصر  في  نشأت   : درية 
من   ، مهذبة  خجولة  الملكية، 
والدها   ، غنية  كريمة  عائلة 
يدرس  فؤاد  وشقيقها  مستشار 
هذا  في  .كان  الفنون  كلية  في 
ابداء  للفتاة  يصح  ال  العصر، 
فالطاعة  موضوع  أي  في  الرأي 

مدرسة  في  وهي   – لوالدها  أساسية  العمياء 
فهي   ، الفرنسية   MERE DE DIEU
وهو  :”فولتير”  مثل  الفرنسي  األدب  تقرأ 
                                                                                                                . فرنسا  في  والظلم  الملكية  على  ثائر  أكبر 
لذلك نجد بشائر التمرد على الواقع نابع منها 
في  يعمل  الذي  مدحت  جاء  عندما  خاصة 
السلك الدبلوماسي وطلب يدها. وافق والدها 
على الفور دون األخذ برأيها. فإذا برد فعلها 

باأللم والحزن على وجهها كان عظيماً . 
مدحت : رجل من أسرة عريقة ، في السلك 
الدبلوماسي حتى جاءت ثورة 1952 وخرج 
مع التطهير وهو يتكلم عدة لغات ، مفتوح على 
المجتمع الغربي . رغم ذلك نجد في أعماقه 
المتسلط  بل  المتحفظ  الشرقي  الرجل  يمثل 
مجرد  فهي   . حقوق  أي  للزوجة  فليس   .
ذات  درية  من  وتزوج   . منزله  في  جارية 
اإلجتماعي  الشكل  ليكمل  العريق  األصل 
أعتراض  بأي  لها  اليسمح  وهو   . لمركزه 
مع  خيانته  مثل   . تصرفاته  في  مناقشة  أو 
لعدم  بالبرود  ويتهمها  بل   ، )جينا(  صديقته 
 . شاذة  بأوضاع  مضاجعتها  على  الموافقة 
الفراش لعدة سنوات . من هنا  ثم مهاجرته 
خلق الصراع بين األضداد – فدرية تمردت 
الطالق فضربها  العبودية وتريد  على حياة 
مدحت . مما دفعها إلقامة دعوة في المحكمة 
للطالق . فهي ال تتراجع عن حقها ومتمسكة 
به حتى تصل لهدفها ) الطالق ( . أما مدحت 
فال يعطيها هذا الطالق لمجرد أنها طلبته . 
فهي بذلك جرحت كبريائه . فكيف ) لجارية 
من الحريم ( تطلب األنفصال عنه بل تطلق. 
وكانت األزمة عندما ذهب مدحت لشقة درية 
ويصرح  الشقة  تفاصيل  على  يتعرف  حتى 
درية  لكن   . بها  متصل  مازال  أنه  للقاضي 
تهرب من الشقة وتستنجد بصديقاتها مرفت 
ليلى طاهر ( ونادية ) سهير سامي( من   (
المدرسة . وذهبت إلي شقيقها فؤاد )شريف 
صديقه  على  وتعرفت  اإلتيليه  في   ) لطفي 
قصة  نشأت  وقد  حماد(  مروان   ( روؤف 
حب بين درية وروؤف . وقد غيرت درية 
محاميها من أبو الوفا ) على الشريف ( إلي 
أحمد عدوي ) محمد السبع( عم روؤف . وقد 
وصلت األحداث للذروة عندما رفضت درية 
الجميع.  أمام  المحكمة  في  لمدحت  العودة 
فطعن مدحت في كرامته . فجرى خلفها في 
 . الحاضرين  أمام  وشتمها  وسبها  المحكمة 
فيما  معها  للشهادة  كرته  شاهد  لها  وأعطى 
جرى . وكان الحل: أن تكون الجلسة سرية 
حتى ال يحرج أحد الطرفين . تمسك مدحت 
“ بدرية “ وأراد الصلح لكن درية تمسكت 
بالطالق . ولم تبح بأي شئ يسيئ إلي مدحت 
ألنه والد أبنها. وهنا نرى أصالة درية بأنها 
درية  تذهب   : النتيجة   . كريمة  عائلة  أبنة 
بالحكم  بالنطق  سعيدة  وهي  المحكمة  إلي 
سيكون لصالحها وأخيراً ستصبح حرة .فإذا 
المحكمة ترفض الدعوى ، بل إلزامها بدفع 

المصروفات وأتعاب المحاماة . 
درية  بين  األضداد  وحدة  أن  نجد  بذلك 
ومدحت يستحيل فيها التسامح أو التصالح أو 

حتى أنصاف الحلول .
عالج السيناريو عدة شخصيات بجانب درية 
في المحاكم مثل السيدة حياة ) أمينة رزق ( 
وهي الزوجة التي عاشت مع زوجها 30 سنة 
ثم طلقها وتزوج من إمرأة شابة وال تملك أي 
شئ لقوتها.  “ سنية “ ) رجاء حسين ( طلقها 
زوجها عباس ) وحيد سيف ( وتطالب بنفقة 
ألوالدها . فإذا الكاتب درويش ) سيد زيان ( 
يجعلها عاهرة وتكسب أكثر من نفقة زوجها، 
ال  الصغير(  نعيمة   (  . النفقة  عن  فتتنازل 
يعطي زوجها أي حق فتشتمه وتشهر به في 

المحكمة . ) ليلى فهمي ( تكسر أناء ماء )قلة 
( على رأسها وتتهم زوجها بذلك .. إلي آخره 

..
 اإلخراج : سعيد مرزوق – وإنتاج : صالح 

ذو الفقار . 
ذو  صالح  الراحل  والمنتج  الممثل  أحيي 
 “ جريئة  لقصة  هادفاً  فيلماً  إلنتاجه  الفقار 
فاتن حمامة ورشدي   : لحسن شاه“ وأبطاله 

أباظة .
السيناريو  كتابة  في  مرزوق  سعيد  وفق 
واإلخراج وبذلك استطاع إخراج بحرفية ما 
لفاتن حمامة   “ األولى  الشخصية  وقدم  كتبه 
كبير  بصدق   ) درية   ( دورها  أدت  التي   “
وبحرفية متقنة وجعلتنا نتعاطف معها ألدبها 
وأخالقها مع زوجها رغم قسوته عليها – كما 
الطاعة   ( البائد  القانون  ضد  انفعاالتها  أن 
نشعر  جعلتنا   ، عليه  وثورتها   ) بالبوليس 
بمدى الظلم الذي يقع على المرأة دون النظر 
قانون  العدل  وزير  لغى  لذلك   . آلنسانيتها 
الطاعة بالبوليس – أما فرحتها بالنطق بالحكم 
كان  وبحريتها  بالطالق  وفوزها  لصالحها 

ظاهراً على وجهها وهي سعيدة في أعماقها.  
ثم تحول هذا الوجه إلي اإلنهيار بعد رفض 
جعلها   ، سنوات   4 منذ  تجاهد  وهي  الدعوة 
تبكي بحرقة لدرجة تعايشنا مع درية وحزنها 
بعدم وصولها للنتيجة المرجوه – لكنها كانت 
توصيل  أستطاعت  التي   “ حمامة  فاتن   “
المكتوبة  للشخصية  الداخلية  األحساسيس 
بما  يبالي  ال  أحداً  والتترك  جمهورها  الي 
المختصة  الجهات  فاهتمت   . وتعيشه  تعانيه 
ال  التي  القوانين  بتغيير  الشخصية  باألحوال 
تعطي للزوجة حقها مثل الرجل – هذه هي 
“ فاتن حمامة” التي قلما تجد لها فيلماً ليس 
له معنى فاستحقت بجدارة لقب” سيدة الشاشة 

العربية “ رحمك هللا يا فاتن . أننا نحبك 
“ رشدي أباظة “ المارد العظيم . رغم دوره 
الشرير إال أننا نظل نحبه لصدق مشاعره ، 
 – كرجل شرقي  وانفعاالته  كبريائه  ولجرح 
فهو يضاجع نادية أرسالن – لكن زوجته ال 
يعطي لها أي حق ، بل هاجر فراشها وكانت 
التي  زوجته  لطلب  واضحة  النفسية  اآلمه 
)يملكها( تريد تركه بل تقف أمامه الند بالند. 

رحمه هللا. كان عمالقاً .
قاله عميد  ما  نفذت  فقد   “ أمينة رزق   “ أما 
أن   (  “ وهبي  يوسف   “ العربي  المسرح 
 ) بحجمه  وليس  نفسه  بالدور  هو  الفنان 
مشهد   . فقط  مشهدين  في  دورها  فبالفعل 
المحكمة وهي تعرض مأساتها على القاضي 
ثم مشهد مع درية وهي تشرح لها : 30 سنة 
عايشة معاه بما يرضي هللا ، وبعدين يطلقني 
ويرميني . وهللا يا بنتي خايفة أموت وملقاش 
لكن   ، يدها  شنطة  درية  تفتح   – يكفني  اللي 
أمينة تمسكها.  فعزة نفسها تمنعها من قبول 
النابع  الحزن  مدى  عن  وعبرت  الصدقة 
بأنها  أقنعتنا  األعماق بصدق شديد حتى  من 
الشخصية نفسها ) حياة ( . فهى ال تترك أحد 
 : فقط  أمينة رزق “ كانت   “ . بها  يبالي  ال 

أستاذة وتستحق أوسكار لهذا الدور . 
الممثلين  من  مجموعة  أيضاً  المخرج  جمع 
محمد   – ياسين  كمال   – طاهر  ليلى   : مثل 
السبع – أحمد توفيق – رجاء حسين – سهير 
 – أرسالن  نادية   - شاهين   فتحية   – سامي 
علي الشريف – عبد العليم خطاب – إبراهيم 
سعفان – سيد زيان – وحيد سيف – أسامة 
 – حماد  مروان   – لطفي  شريف   – عباس 
فهمي  ليلى   – الصغير  نعيمة    - سليم  هشام 
وغيرهم . وأستطاع المخرج أن يديرهم إدارة 

محكمة .
 “ إمام  مصطفى   “ التصوير  مدير  أظهر 
المكبرة  اللقطات  بأخذ  الممثلين  تعبيرات 
BIG CLOSE وبذلك نستطيع رؤية تعبير 
الوجه الذي يدل على حالة صاحبه – مثل : 

درية – ومدحت وحياة .
النور  عبد  ماهر   “ الديكور  مهندس  كان 
عزمي  منزل  في  األثرية  بالموبيليا  أهتم   “
قبل  ودرية  مدحت  شقة  أيضاً  درية  والد   (
فؤاد  وإتيليه  بمنصبه  تليق  التي  اإلنفصال 

وروؤف .  
سالمة  لجمال   “ التصويرية  الموسيقى  أما 
التعبير  بها  تستطيع  واحدة  فكانت الزمة   “
الفرح وهي سريعة وعن الحزن وهي  عن 
بطيئة – كذلك مونتاج “ سعيد الشيخ “ كان 

ايقاعه مناسباً لألحداث . 
 “ لفيلمه  واعي  كان ورائه مخرجاً  ذلك  كل 
نبيل وهو “ عدم  له هدف  سعيد مرزوق “ 
ويضيع   ، الزوجية  يهدم   ، بالزوجة  المباالة 
أوج  في  الكبيرة  الفنانة  لنا  وقدم   . رفقتها 
الشاشة  سيدة   “ هللا  رحم  وعطائها  نضجها 

العربية “ فاتن حمامة “ .                    

نقد فيلم : “أريد حاًل “
“ عدم المباالة بالزوجة، يهدم 

الزوجية، ويضيع رفقتها “

وفاء سامل تتألق فى دراما رمضان » مديرة دار 
االيتام« و »طبيبة سورية« و »سيدة رومانسية«

على أبودشيش: القاهرة
تترك بصمة جميلة فى  التى  بأدورها  االنظار  تلفت  دائما  كعادتها 
فنانة  انها  يجمع على  فالجميع  االعمار  فى مختلف  المشاهدين  قلوب 

من طراز خاص 
الفنانة  اشتهرت  كبيرة "بهبك مهمد" هكذا  فنية  وفاء سالم أسطورة 
الراقية بكلماتها الرقيقة حينما قالتها بعفوية شديدة امام العمالق أحمد 
زكى فى واحد من أجمل أدورها الفنية فى فليم "النمر االسود" الذى 
اليزال نقطه فارقة فى تاريخ السينما المصرية ,هكذا ابدعت وتعلق 

بها الشعب المصرى والوطن العربى. 
ولدت الجميلة وفاء سالم ألب يعمل محاميا ودرست بكلية 
اآلداب وقد أكتشفها المخرج الكبير عاطف سالم ، وعملت 
التلفزيون  في األعمال سواء في سوريا أومصر في 
والسينما شاركت الفنانة وفاء سالم فى ادواركثيرة ومنها 
الكبير  اخر عند جمهورها  لها طابع  االم مما جعل  دور 
االدوار  ايضا فى كل  لها وشاركت  المحب والعاشق 
الشخصيات  الرومانسية وسيدة االعمال وغيرها من 
الكبيرة  الفنانة  لها شاركت  العاشقين  اثرت فى  التى 
مثل  السينمائية  الفينة  االعمال  الكثير من  فى  وفاء سالم 
،والرجل  الفنانين  ,الزواج والصيف،درب  االسود  النمر 
الغامض بسالمتة ،السفاح ،حد سامع حاجة ،وغيرها من 
االعالم السينمائية كما شاركت فى الكثير من المسلسالت 
الشرقاوى  ،ادهم  الرشيد  التلفزيونية وابرزها هارون 
،ملكة فى المنفى ،طرح البشر ،الف ليله وليلة ،االنصار 
الروحى  االب  ابليس ومؤخراً  ،افراح  ،ابن حالل،الدالى 
الدراما حيث جسدت  كبيرة فى عالم  الذى صنع ضجه 
بكل حب ورومانسية مما جعلها  وفاء سالم دور مريم 
الكبيرة  الملحمة  فارقة فى هذة  تحتل دور كبيرا وعالمه 
الرمضانى أطلت علينا وفاء  السياق  العام وفى  وفى هذا 
بغريبها عليها فجسدت  ليست  بأطالله غريبة ولكن  سالم 
االداء  الجميع فى روعة  ابهر  الذى  ايتام  دار  مدير  دور 
امام فى مسلسل عوالم خفية  الكبير عادل  الفنان  مع 
وايضا شاركت فى مسلسل ارض النفاق مع الفنان الكبير 
محمد هنيدى وايضا فى دور أسطوري فى مسلسل كلبش 

واستطاعت "وفاء سالم" 
المشاهدين  تجعل كل  ان 
مقتلها على  أثناء  يبكون 

يد االرهابيين.
قالت  ما  أجمل  ومن 
الشعب  به  سالم وذكرت 
القاهرة  المصري "هنا 

من دمش".

حممد رمضان أسطورة فنية ونبوءة عمر الشريف تتحقق
على أبودشيش/ القاهرة: نجم يتألق في سماء الفن، أشاد به النجم العالمي 
"عمر الشريف" وتنبأ له بمستقبل كبير وقال سيكون األفضل في يُوماً ما، 
وها قد وأصبح الفنان الكبير "محمد رمضان "من القالئل التي تتربع على 

القمة في السينما والدراما في وقت قصير جدا.
ولد الفنان الشاب "محمد رمضان" في محافظة قنا، مصر عام 1988. 
أحب التمثيل منذ صغره وشارك في مسرح المدرسة حتى أنه تم اختياره 
لثالث مرات لجائزة أحسن ممثل موهوب على مستوى جمهورية مصر. 
بدأ مشواره الفني من خالل أدوار صغير في عدد من األعمال منها فيلم 
"حمادة يلعب" ومسرحية "قاعدين ليه" عام 2005. وفي عام 2006 
شارك في مسلسل "السند ريال" ولعب دور أحمد زكي فبدأ بلفت األنظار 

إليه. وفي نفس العام شارك في مسلسل "أوالد الشوارع". وعام 2007 
شارك في مسلسل "حنان وحنين" مع الفنان الكبير عمر الشريف ومن 
إخراج إيناس بكر. أشاد به الفنان عمر الشريف وتنبأ له بمستقبل ناجح. 
عام 2012 كان عام مهم جداً في مسيرته المهنية 
فقد قدم فيه أول بطولة له وهي في فيلم "األلماني" 
ثم فيلم "عبده موتة" اللذان نجحا جماهيرياً. 
وفي نفس العام شارك في فيلم "حصل خير"، 
مسلسل "الشركة"، فيلم "ساعة ونص" ومسلسل 
"كاريوكا". وفي عام 2013 قدم فيلم "قلب األسد" 
الذي عرض في موسم عيد الفطر 2013 وحقق 

أعلى إيرادات في الموسم. 
وعام 2014 قدم محمد رمضان شخصية مهمة 
في مسلسل ابن حالل الذي القى رواجاً كبيراً 
بين الجمهور وغيرها من االعمال الدرامية 
باهراً وأخرها  والسينمائية التي حققت نجاحاً 
كان مسلسل "نسر الصعيد" الذى جسد فيه محمد 
القانون  رمضان دور رجل الشرطة الذى يطبق 
حتى على أقرب الناس إليه وهو أخ له . فلماذا 
كل هذا الهجوم على "محمد رمضان"؟ أهذه هي 
ضريبة النجاح كما يقول البعض ام هي األحقاد 
التي توجد بداخل القلة القلية من حزب أعداء 
بالمعبود ست  ناجحاً  النجاح وهنا أود ان أشبه كل انسان يهاجم شخصاً 
في الحكم. فرجاء من كل من  رب الشر عند الفراعنة فقل اخوه طمعاً 
يهاجم انسان يكافح ويقاتل من أجل تحقيق حلمه ان يلتفت لنفسه ويحاول 
تحقيق ما يتمنى بعيداً عن األحقاد والعمل واالنجاز هو النجاح الحقيقي 
وليس الهجوم والحديث هنا وهناك وفى النهاية أقول "لمحمد رمضان" 
أستمر واعلم ان الشجرة المثمرة دائما ما تقذف بالحجارة كي ينال ثمارها 

، أستمر وامضي فى طريقك والى مزيد من النجاح والتألق.



رئيس الوزراء الكندى ينتقد فصل أطفال املهاجرين عن عائالتهم

ترودو«  »جاستن  الكندى  الوزراء  رئيس  وصف   

ألطفال  فصل  من  واشنطن  به  تقوم  ما   ،
المهاجرين عن والديهم عند عبورهم الحدود 
أمر  بأنه  بطريقة غير شرعية  المكسيك  مع 

خاطئ.
ونقلت شبكة »فرنسا 24« عن ترودو قوله 
األمريكية  المتحدة  الواليات  فى  يحدث  »ما 
أمر خاطئ، ال أستطيع أن أتخيل أن ما تمر 
بالتأكيد  مستمًرا،  اليزال  العائالت  هذه  به 
األمور  بها  نعالج  التى  الطريقة  ليست  هذه 

فى كندا«.
تصرفات  أن  الكندى  الوزراء  رئيس  وأكد 
الواليات المتحدة األمريكية »غير مقبولة«.

كانوا  األمريكيين  المسئولين  أن  إلى  يشار 
تم  طفل   2300 من  أكثر  هناك  أن  أعلنوا 
أمورهم  أولياء  أو  والديهم  عن  فصلهم 
مع  التسامح  عدم  سياسة  عن  االعالن  منذ 

المهاجرين غير الشرعيين فى مايو الماضى.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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اوتاوا: موازنة مباليني الدوالرات لنشر     أسامه كامل أبو شقرا
         الثقافة الكندّية يف اخلارج

 

 رصدت الحكومة الكنديّة موازنة قدرها 25 مليون دوالر 
سنويّاعلى مدى خمس سنوات لنشر للثقافة والفنون الكنديّة 

ودعم االبداع الكندي حول العالم.

وجاء االعالن على لسان وزيرة التراث 
ميالني جولي التي أّكدت أنّه سيتّم استثمار 
الميزانيّات  لتعزيز  دوالر  مليون   18
الحاليّة  البرامج  لتصدير  المخّصصة 
الفنون  لتمثيل  كندا  بينها صندوق  ومن 
وصندوق الكتاب الكندي والصندوق الكندي 
للموسيقى وصندوق المجاّلت واألفالم.

واشارت الوزيرة جولي إلى أنّه ستتّم إعادة 
الملحقين الثقافيّين إلى السفارات الكنديّة في 
نيويورك وباريس وبوينس آيرس ومومباي 

ولوس انجلوس وشانغهاي.
وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة 
المناصب  هذه  ألغت  قد  هاربر  ستيفن 
عام 2008 بعد أن أجرت اقتطاعات في 
للبرامج  للترويج  المخّصصة  الموازنة 
الثقافيّة وتصديرها كما أوضحت وزيرة 

التراث ميالني جولي.
ولقي قرار الوزيرة جولي ارتياحا لدى 
العديد من الهيئات والمنّظمات، من بينها غرفة تجارة مونتريال 
التي أّكدت أّن تصدير الثقافة الكنديّة أساسي لتطوير الصناعات 

الخاّلقة.

سفراء أجانب يزورون الشمال الكندي لالطالع على الواقع
  قام نحو من عشرين سفيرا أجنبيا 
من الدبلوماسيين المعتمدين في كندا 
وبدعوة من الحكومة الفدرالية بزيارة 
ألقاليم الشمال الكندي للتعرف على 

واقعها على األرض.
قام  أسبوع  مدة  الزيارة  واستمرت 
بالتعرف عن  الدبلوماسيون  خاللها 
كثب على إقليم نونافوت وأقاليم الشمال 

الغربية واليوكن.
ورغم أن بعض الفعاليات كانت مرتبطة 
بزيارة سياحية فإن السفراء تعرفوا 
إلى الرهانات الكبيرة التي تواجهها 
هذه المنطقة الكندية وخاصة ما يتعلق 
منها بالتغيرات المناخية والتحديات 
المتعلقة بالطاقة والظروف الحياتية 
لمجموعات السكان األصليين هناك.

ومن هذا المنطلق أشارت سفيرة فرنسا كارين ريسبال إلى 
الظروف الحياتية الصعبة التي تعيشها بعض مجموعات 

السكان األصليين بالقول:
»نفكر دائما بأن كندا هي المكان الذي يعيش فيه الناس حياة 

جيدة وأن الناس فيها أثرياء ولكننا اكتشفنا اليوم أمكنة تعيش 
فيها مجموعات من السكان األصليين شروطا حياتية صعبة«
هذه  تواجهها  التي  المعضلة  الفرنسية  السفيرة  وفهمت 
المجموعات بين الحفاظ على ثقافتها الموروثة وتطلعها 

للحداثة معتبرة أنه طريق صعب عليهم أن يسلكونه.

الحماس: 
يقول كثيرون: بلغ به الحماس أن فعل كذا. والصواب أن نقول الحماسة؛ 
المحيط( والَحماَسُة:  ألن الحماس: نوع من الشجر )كما في محيط 
اللغة - باب  العرب ومقاييس  المحيط ولسان  الشجاعة )كما في محيط 

حمس(.

عاش حياته: 
كثيًرا ما نسمع أو نقرأ: »عاش فالٌن حياته«. وهذا خطأ والصواب أن 
نقول مثال: »عاش سعيًدا أو عاش عيشة راضية أو سعيدة...« ففي 
21(. وفي )محيط  )الحاقة  العزيز: }فهو في عيشة راضية{  التنزيل 
المحيط للبستاني - باب »حّي«(: }الحياة، نقيض الموت. وهي عبارة 

عن قوة مزاجية تقتضي الحس والحركة{. 
 

دعوة لتعزيز الثقة بني الشرطة والسّكان األصلّيني
 

  أعرب البروفسور نيك جونز الباحث 
في جامعة ريجاينا في سسكتشوان عن 
أمله في أن يساهم التحقيق في قضيّة مقتل 
واختفاء نساء من السّكان األصليّين في 
ايجاد حلول لتعزيز العالقة بين الشرطة 

والسّكان األصليّين.
وتواصل اللجنة جلسات االجتماع حول 
هذه القضيّة في مختلف أنحاء كندا وتعقد 

جلساتها حاليّا في ريجاينا.
والتقى البروفسور جونز خالل األبحاث 
السّكان  أبناء  من  بالعديد  أجراها  التي 
أهميّة  على  له  أّكدوا  الذين  األصليّين 

تطوير عالقتهم بالشرطة.
قال البروفسور  والباحث في جامعة ريجاينا نيك جونز 
السّكان  الشرطة ومجموعات  بين  »تساهم عالقة أفضل 
األصليّين في تحقيق أفضل وفي القدرة على متابعة بعض 

القضايا«: .
ويرى الباحث أّن مشكلة الثقة تحول دون لجوء أبناء السّكان 
األصليين لطلب المساعدة من قبل الشرطة والعكس بالعكس، 
ويرى أّن االحترام المتبادل هو أفضل طريق لتعزيز هذه الثقة.

ويتوّجب على الشرطة أن تعمل على بناء هذه الثقة، ويستحيل 

تطويرها  حسب البروفسور نيك جونز من قبل شرطة قمعيّة 
أو شرطة المكتب.

ويرى أّن تغيير أفراد الشرطة ونقلهم إلى مكان آخر له مضاعفات 
سلبيّة محتملة على إنشاء هذه العالقة والمحافظة عليها.

مقتل  حول  التحقيق  لجنة  مفّوضة  اوديت  ميشال  وتقول 
واختفاء نساء من السّكان األصليّين إّن الشهادات التي أدلى 
بها عناصر الشرطة أمام اللجنة أظهرت وجود ثغرات في 

نظام الشرطة.

ترامب يدعو كندا لزيادة إنفاقها على الناتو

 جدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب دعوته لكندا ودول 
أخرى أعضاء في حلف شمال األطلسي إلى زيادة نفقاتها 

الدفاعية ضمن حلف شمال األطلسي )الناتو(
واعتبر ترامب أن كندا بتخصيصها أقل من %2 من إجمالي 
ناتجها المحلي للدفاع »يعرض أمن الحلف« للخطر ويعزز 
موقف الدول األعضاء األخرى »التي ال تحترم أيضا التزاماتها 

الدفاعية«.
كما أعرب ترامب لرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في 
رسالة حررها قبل أيام ونشرها موقع »آي بوليتكس«، عن 
»خيبة الواليات المتحدة من حلفاء أساسيين على غرار كندا 

لم يزيدوا نفقاتهم الدفاعية كما تعهدوا بذلك«.
وقد أكد متحدث باسم مكتب رئيس وزراء كندا لوكالة »فرانس 
برس« السبت تلقي المكتب للرسالة. وكتب ترامب في رسالته: 

»سيكون من الصعب التبرير للمواطنين األمريكيين لماذا 
المشتركة حول  التزاماتنا  الدول ال تحترم  ال تزال بعض 

األمن الجماعي«.
من جانبها علقت رينيه فيلياترو المتحدثة باسم وزير الدفاع 
الكندي هارجيت ساجان السبت بأن حكومتها تعهدت في العام 
2017 بزيادة النفقات العسكرية بـ %70 على مدى 10 سنوات 
وشددت على أن »مشاركة كندا في عمليات الحلف األطلسي 
في مختلف أنحاء العالم إشارة ملموسة على التزامها إزاءه«.

وتشهد العالقات الثنائية بين واشنطن وأوتاوا توترا ملحوظا 
وخاصة بعد فرض رسوم جمركية أمريكية على وارداتها 
من الصلب واأللمنيوم، فضال عن الشتائم التي وجهها ترامب 
إلى ترودو، ووصفه بأنه »غير نزيه وضعيف« بعد قمة 

.)G7( مجموعة السبع

جامعة الربتا: افتعال االلتهاب لعالج إصابات النخاع الشوكي
البرتا  جامعة  في  باحثون  طّور     
على  يساعد  الشوكي  للنخاع  عالجا 
تحسين القدرات إلعادة تأهيل المرضى.

»تقضي فكرتنا بافتعال التهاب في النخاع 
الشوكي أثناء وجود الجرح فيه، لزيادة 
فعاليّة تمارين إعادة التأهيل«: البروفسور 
فؤاد كريم من كليّة طّب إعادة التأهيل 

في جامعة البرتا.
آالف  بأّن  كريم  الروفسور  وأضاف  
المحاور العصبيّة تسعى إلعادة االتّصال 
في ما بينها لدى حدوث إصابة في النخاع 

الشوكي.
قد أجرى مع  البروفسور كريم  وكان 

في  بجروح  تسبّبوا  أن  بعد  جرذان  على  أبحاثا  فريقه 
نخاعها الشوكي.

وأظهرت األبحاث أّن قدرة الجرذان على استعادة الحركة 
تتحّسن بعد شهر على احداث االلتهاب في النخاع الشوكي.

وتقضي المرحلة التالية من األبحاث بإجراء اختبار على 
االنسان لمعرفة تأثير األدوية التي تحدث التهابا في الموقع 

المحّدد لإلصابة.

سلسلة:
دقائق لغوية )12(

الفرق بين َملِيء وَمْملُوء وَمآلن وُمْمتلِئ:
. مليء: َملَُؤ الرجُل: صار َمليًئا أي ِثَقًة، فهو َغِنيٌّ

مملوء: »الَملُء بالفتح: مصدر َمألُت اإلناَء فهو مملوٌء. والُمألة بالضم: 
الُزكاُم، وُملَِئ الرجل وأْمألُه هللا، أي أْزَكَمُه، فهو مملوء على غير قياس 
َماًل، فهو  َيْملَُؤه  الشيَء  اللغة( وَمأَل  ُملَِئ. )الصحاح في  ُيْحَمُل على 

َمْملُوٌء، )لسان العرب(
مآلن: وإِناٌء َمآلُن، واأُلنثى َمأَلى وَمآلنٌة، والجمع ِمالٌء ويقال:

ُجبٌّ َمآلُن، وِقْربٌة َمأَلى، )لسان العرب(
ممتلئ: أنا ممتلئ من الغْيظ والحزن... ويقال: الممتلئ من الغضب.

تورونتو تطلب مساعدة عاجلة إليواء الالجئني وطاليب اللجوء
  أكد عمدة تورونتو جون توري أن 
مدينته لن تستطيع استقبال المزيد من 
المآوي  في  اللجوء  وطالبي  الالجئين 
على  تحصل  لم  إذا  لديها  المتوفرة 
مساعدات إضافية لهذه الغاية من الحكومة 

الفدرالية وحكومة مقاطعة أونتاريو.
وقال توري إنه طلب دعماً مالياً وسكنياً 
في رسالة »عاجلة« بعثها إلى الحكومة 

الفدرالية ذكر فيها مطالبه بالتفصيل.
»نرى عدداً متزايداً من الالجئين وطالبي 
أماكن في شبكة  الباحثين عن  اللجوء 
المآوي لدينا ليقيموا فيها بصورة مؤقتة 
ريثما يستقرون«، قال توري، مضيفاً 

أن مدينته »قامت بما يمكنني وصفه بصدق شديد جهوداً 
بطولية من أجل توفير المساعدة«.

لكّن جهود تورونتو بلغت حدودها القصوى، رأى توري.
»نحن بحاجة للمساعدة«، أكد عمدة كبرى مدن أونتاريو 
وكندا على حد سواء، مضيفاً أن تورونتو ال تملك الموارد 

الكافية لالضطالع بهذه المهمة.
وتفيد بيانات صادرة عن بلدية تورونتو أن عدد الالجئين 
وطالبي اللجوء الذين يستخدمون شبكة مآوي المدينة ارتفع 
من 459 عام 2016 إلى 3209 في 20 حزيران )يونيو( 
2018، فتكون بالتالي نسبة إشغالهم المآوي قد ارتفعت من 

%11,2 إلى 45,8%.

حكومة ألربتا تلتزم مبكافحة العنصرية
  أظهر تقرير لحكومة مقاطعة ألبرتا 
نشر بعد استشارات مستفيضة مع سكان 
المقاطعة بأن العنصرية ما تزال نشطة 
الوسائل  كافة  التخاذ  الحكومة  دفع  ما 
الضرورية لمكافحة كافة أشكال التمييز 
العنصري ومن هذا المنطلق قدمت الحكومة 

خطة للتحرك.
وتهدف هذه الخطة لجعل مقاطعة ألبرتا 
أكثر أمانا وأكثر احتراما لجميع سكان 

ضحية  كانوا  الذين  وخاصة  المقاطعة 
للعنصرية مثل أحمد علي.

ويقول أحمد علي الذي يعيش في إدمنتون 
منذ طفولته والذي ال يتردد بالتأكيد بأنه من 
إدمنتون : »يسألونني دوما من أين أنا«

وأحمد علي الذي يروي بأنه كان مرارا 
ضحية للعنصرية هو جزء من ثلث سكان 

ألبرتا الذين رأوا النور خارج كندا.
وفي سبيل الوقوف في وجه كافة أشكال 

إجراءين  الحكومة  اتخذت  العنصرية 
إنشاء  وهما  فورا  التطبيق  حيز  وضعا 
مجلس استشاري مؤلف من 25 شخصا 
السكان  فيهم  بمن  األصول  مختلف  من 
األصليون لتوجيه الحكومة في مكافحتها 

للتهميش.
دوالر  مليوني  أيضا  الحكومة  وترصد 
مخصصة للمجموعات المحلية التي تعمل 

على مكافحة التمييز العنصري.

زيادة املساعدة الفدرالية للباحثني عن عمل يف ألربتا

  أعلنت الحكومة الفدرالية زيادة 500 مليون دوالر 
على مبلغ مليار دوالر كانت قد خصصتها سابقا لمساعدة 

الباحثين عن عمل في مقاطعة ألبرتا.

وتأمل الحكومة الفدرالية من هذه الزيادة ضمان أن تتوفر 
الموارد الضرورية للمقاطعة لتلبية حاجات األشخاص 

الباحثين عن عمل.
وسيسمح هذا المبلغ الذي أضافته الحكومة الفدرالية لحكومة 
مقاطعة ألبرتا بتوفير مزيد من البرامج التأهيلية المهنية 

ودروس للبالغين في اللغة اإلنجليزية لغة ثانية.
124000 عامل من  نحو من  يستفيد  أن  المتوقع  ومن 
مقاطعة ألبرتا من هذه الزيادة التي وفرتها الحكومة الكندية 

من الخدمات المقدمة حسب بيان رسمي.
وجاء في البيان بأن المبلغ اإلضافي سيساعد النساء بشكل 

خاص لالنطالق في مهن معينة.
وأعلنت وزيرة العمل الفدرالية باتي هادجو بأن النساء 
يواجهن غالبا صعوبات في الحصول على عمل ذي أجر 

مرتفع ألنهن حاليا ينحصرن في قطاع الخدمات.
ألبرتا على تمويل إضافي بسبب فقد  وتحصل مقاطعة 
لتدني  السنوات األخيرة  آالف األشخاص عملهم خالل 
أسعار النفط ما دفع العديد من هؤالء لتغيير طبيعة عملهم 
أو العودة لمقاعد الدراسة والتأهيل للحصول على عمل 
جديد ال يمت بصلة لعملهم السابق حسب الوزيرة الكندية.

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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ركن الرياضة
السياحة يف »شفشاون« .. 
املدينة الزرقاء يف املغرب

Les proverbes en français et arabe

- A chachun son métier
- ادي العيش خلبازه ولو أكل نصفه

- le parfait n’est pas de ce monde
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  مدينة شفشاون السياحية توجد في 
الساحل الشمالي الشرقي لدولة المغرب 
، و هي توجد بين جبلين ضخمين ، 
اسمها األصلي هو مدينة شاون ، تعرف 
بصغر حجمها ، و لكن على الرغم من 
فإنها ذات شهرة عالمية ، حيث  ذلك 
المدينة الزرقاء في  تعرف شفشان 
البلدان العربية ، أما في دول الغرب 
الحلم  فإنهم يطلقون عليها دوما اسم 
األزرق ، و هي مدينة سياحية تحتوي 
على مجموعة من الشالالت و الشوارع 
الزرقاء الخالبة ، و من المعروف عن 
هذه المدينة أنها تقوم بمزج أصالة و 
عراقة التاريخ المغربي و حضارته ، 

مع الطابع األندلسي الشهير ، و ذلك بسبب قربها من دولة 
األندلس القديمة و مزج الحضارة بها .

تشييد مدينة شفشاون
و قد تم تأسيس  مدينة شفشاون ألول 
مرة في عام 1471 م ،  و ذلك كان 
على يد موالي علي بن موسى بن 
رشيد العلمي ، و الذي قد قام بتشييدها 
لتكون حصن صغير يقوم بحراسة و 
المنطقة الشمالية للمغرب ، و  حماية 
كي يمنع الغزاه البرتغاليين من الهجوم 
على المغرب و احتاللها ، و كان ذلك 
في عهد الدولة اإلسالمية للوطاسيين ، 
و كان في هذه الفترة تعرف باسم مرحلة 
الكبرى في  الجغرافية  االستكشافات 
العالم ، و كانوا خائفون من االحتالل 

األجنبي لها و استكشافها .
المعالم التاريخية في المدينة

– أول ما قد تم تشييده فور تشييد المدينة هو القصبة ، و التي 
قد أجري لها العديد من عمليات الترميم على مر السنين ، و 

تعتبر حاليا هي متحف تاريخي يحتوي على مجموعة 
من حكايات و المعالم الحضارية المتعلقة بتاريخ و ثقافة 
المغرب منذ بداية تشييد مدين شفشاون ، و هي توجد في 
الجهة الغربية من المدينة ، و تحتوي القصبة على حديقة 
كبيرة بها اثنان من األحواض المزينة ، و هذه القصبة قد 

تم تشييدها على ثقافة المغرب القديم .
– و هناك ساحة وطاء الحمام ، و التي توجد في وسط 
المدينة و هي ساحة عامة ، يصل مساحتها حوالي ثالثة 
ألف متر مربع تقريبا ، و قد تم تأسيسها في بادئ األمر 
لتكون سوق أسبوعي في المدينة ، و لكن على مر السنين 
قد تحولت هذه الساحة إلى ساحة سياحية ، حيث أنها 
أصبحت مليئة بالعديد من المقاهي السياحية ، و متاجر 

لبيع الهدايا التذكارية ، و تحتوي في منتصفها نافورة للمياه ، 
و أصبحت يقام بها العديد من المهرجانات منها مهرجان الغر 

با الشمالية و المهرجان الدولي للمسرح العربي .
– المسجد األعظم في شفشاون ، يعتبر من المعالم السياحية 

الرائعة في المدينة أيضا ، فقد تم تشييده في حكم أسرة بني 
راشد العلمية اإلدريسية ، و ذلك كان 
القرن السادس عشر الميالدي ، حيث 
كان خالل حكم سيدي محمد بن موالي 
بن علي بن موسى بن راشد العلمي 
اإلدريسي الحسني ، و قد تم تشييده 

في عام 969 هـ .
و من أجمل ما يميز هذا المسجد هو 
الواسعة ،  الكبير و مساحته  حجمه 
كما أنه يحتوي على عدد من الثريا و 
النجف الخشبي و الذي يوجد في قلب 
بالط المحراب الخاص بالمسجد ، و كما 
أن أغلب المواد المستخدمة في تشييد و 
تصميم هذا المسجد من المواد النادرة 
في البناء و المليئة بالزخرفة الخالبة .

مدينة شفشاون المدينة الزرقاء
بالمدينة  المدينة  تم تسمية هذه  و قد 
اللون األزرق في جميع  انتشار  الزرقاء بسبب وجود و 

شوارعها و أحيائها ، فهي مدينة جميعها ملونة باألزرق 
فإنها مدينة  لذلك  بيوتها و منازلها و متاجرها ، و  حتى 
سياحية يتوافد الكثير من السائحين إليها للتمتع بما بها من 

مناخ خالب و مناظر رائعة ، و يعرف أيضا أنها في عام 
1492 عندما أسقطت الدولة األندلسية قد استقبلت المدينة 
الكثير من العائالت األسبانية و التي كان من بينهم يهود 

و مسلمون أيضا .

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 وزيرة الهجرة 
-2 لقب فنان مصري راحل – 

مكان لممارسة الرياضة
-3 فج – قصة لمصطفي أمين 

– للطبخ )معكوسة( 
 – القميص  في   – كحة   4-

متشابهان 
-5 يسيئ إليهم – بشرة اإلنسان 
يقوم  من   – للشرط   6-

بالتجريف 
-7 أمية – تقال في التليفون 

-8 إله – من المأكوالت 
-9 أحد األنبياء – أجاب 

بالمنتخب  العب  أسم   10-
المصري 

رأسياً :
-1 مطربة لبنانية 

أصل  من  راحلة  راقصة   2-
لبناني – أوده )معكوسة(

)معكوسة(  الغائبة  ضمير   3-
– للتفسير – في البيض 

-4 أداة جزم – من أجلنا – أبو 
البشر 

-5 قام بالتهنئة 
الفل   – عسكرية  رتبة   6-

)مبعثرة( 
-7 هدف في المرمى  

-8 هزه – شد خلفه – أصر 
ملغاة  مصرية  عملة   9-

)معكوسة( – إلهي 
فوزي  مصري  مطرب   10-

راحل  

حل الكلمات المتقاطعة
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كوستاريكا تودع املونديال بعد التعادل مع سويسرا
 تعادل منتخبا سويسرا وكوستاريكا بنتيجة )2-2(، 
في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 

األخيرة من دور المجموعات 
ببطولة كأس العالم.

أحرز بليريم دزيمايلي الهدف 
األول لسويسرا في الدقيقة 31، 
وأضاف جوزيب دراميتش 
الثاني في الدقيقة 88،  الهدف 
بينما سجل كيندال واتسون هدف 
كوستاريكا األول في الدقيقة 56، 
ويان سومر بالخطأ في مرماه 

في الدقيقة 93.
وارتفع رصيد سويسرا إلى 5 
نقاط في المركز الثاني، خلف 
الثاني  البرازيل، لتتأهل للدور 
وتواجه السويد، بينما خطفت 

كوستاريكا أول نقطة في البطولة، قبل توديع منافسات 
المونديال من الدور األول.

كوريا اجلنوبية تطيح بأملانيا خارج املونديال
  ودع المنتخب األلماني، حامل لقب نسخة 2014، 
بطولة كأس العالم روسيا 2018، في مفاجأة مدوية، بعد 
الخسارة أمام كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، في المباراة 
التي جمعتهما على ملعب “كازان” ضمن منافسات 
 الجولة الختامية بدور المجموعات بمونديال روسيا.
سجل هدفي المنتخب الكوري كيم يونج جون )92(، 
في  السويد  تأهل  ليتأكد   ،)96( مين  هيونج  وسون 
 الصدارة والمكسيك كوصيف عن المجموعة السادسة.

استحوذ المنتخب األلماني على الكرة بشكل تام خالل الربع الساعة 
 األول، ولكن دون تهديد يذكر على مرمى الحارس الكوري.

وكاد المنتخب الكوري أن يخطف األسبقية في الدقيقة 19 بعدما 
أفلت مانويل نوير، حارس ألمانيا، الكرة من بين يديه عقب تسديدة يونج جونج، 
 قبل أن يتدارك قائد المانشافت خطأه ويبعد الكرة قبل وصول سون هيونج مين.
وأضاع سون فرصة للتسجيل في الدقيقة 25، بعدما تهيأت الكرة له 
داخل منطقة الجزاء، عقب ارتباك دفاعي واضح، إال أنه سددها بعيًدا 
عن المرمى. وكان ماتس هوميلز، مدافع ألمانيا قريبًا من التسجيل في 
الدقيقة 39، بعد مجهود فردي رائع، إال أن هيون أوه جو، حارس كوريا 

الجنوبية، نجح في التصدي لتسديدته القريبة.
وتألق الحاري الكوري بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق في الدقيقة 48، 

بعدما أبعد رأسية ليون جوريتسكا من على خط المرمى.
وأضاع تيمو فيرنر فرصة خطيرة للتسجيل بعدما سدد كرة قوية من داخل 
منطقة الجزاء إال أنها علت المرمى في الدقيقة 50. وسدد فيرنر كرة قوية من 

داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 64، إال أنها مرت بجوار القائم األيمن، وذلك 
 قبل أن يوقف الحارس هيون أوه، رأسية البديل ماريو جوميز في الدقيقة 68.

وكاد سون أن يخطف هدفا لكوريا الجنوبية في الدقيقة 79، إال أن تسديدته 
مرت بسالم بجوار القائم األيمن للحارس نوير. وأطق رويس تسديدة خادعة 
 في الدقيقة 83، إال أنها انحرفت لتخرج بعيدة عن المرمى الكوري قلياًل.
وواصل هوميلز مسلسل إضاعة الفرص بعدما فشل وضع الكرة في 

المرمى برأسه في الدقيقة 87، رغم أنه كان غير مراقب.
وسجل كيم يونج جون، هدفا قاتال لكوريا في الدقيقة 92 بعدما استغل 

كرة عائدة من الدفاع األلماني.
 وألغى الحكم الهدف في البداية بحجة التسلل، إال أن تقنية الفيديو أقرت بصحته.

وأضاف سون الهدف الثاني في الدقيقة 96 بعد قطع الكرة من مانويل نوير 
 المتقدم في إحدى هجمات المانشافت، ليسددها نجم توتنهام في المرمى الخالي.

البرازيل تهزم صربيا وتتأهل إلى دور الـ16 باملونديال
  تأهلت البرازيل إلى ثمن نهائي كأس العالم 
بالفوز على صربيا  -2018 يوم األربعاء- 
)0-2(، على ملعب أوتكريتي 
أرينا، في الجولة األخيرة من 
منافسات المجموعة الخامسة.
)ق36(  باولينيو  وأحرز 
وتياجو سيلفا )ق68(، هدفي 

اللقاء.

وتصّدرت البرازيل بذلك المجموعة، برصيد 
المكسيك، وصيفة  لتتأّهل لمالقاة  نقاط،   7

المجموعة السادسة.
وتجّمد رصيد المنتخب الصربي عند 3 نقاط، 
ليودع المونديال مبكرا، بعدما رافقت سويسرا 
البرازيل إلى األدوار اإلقصائية، رغم تعادلها 

مع كوستاريكا )2-2(.
ولم يجر مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، أي 
تغييرات على تشكيلته األساسية، التي انتصر 
بها على كوستاريكا )0-2(، فلعب جابرييل 
نيمار وويليان  أمام  خيسوس كرأس حربة، 

وفيليبي كوتينيو.
المقابل، أجرى مدرب صربيا مالدن  في 
التي  3 تعديالت على تشكيلته  كرستاييتش، 
خسرت أمام سويسرا )1-2(، فأفسح برانيسالف 
إيفانوفيتش، ودوسكو توسيتش، المجال أمام 
أنتونين روكافينا، وميلوس فيليكوفيتش، بالخط 
ليايتش مكان لوكا  آدم  فيما شارك  الخلفي، 

ميليفويفيتش في خط الوسط.
البرازيلي مارسيلو على  وأرغمت اإلصابة 
العاشرة،  الدقيقة  الملعب، في  الخروج من 

حيث دخل مكانه فيليبي لويس.

بلجيكا تفوز على إجنلترا بهدف نظيف وتتصدر اجملموعة 
السابعة بكأس العالم

منتخب تونس يفوز على نظيره 
البنمي )2 – 1( في كأس العالم

  تصدر المنتخب البلجيكي ترتيب المجموعة السابعة 
ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه مساء اليوم 
الخميس على نظيره اإلنجليزي بهدف نظيف، في 
المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “كالينجراد”، 
في ختام منافسات دور المجموعات بمونديال روسيا.
نقاط  إلى تسع  البلجيكي  المنتخب  الفوز رفع رصيد 
في صدارة المجموعة السابعة؛ ليحقق العالمة الكاملة 
بالمجموعة  الثالث  المباريات  بتحقيق االنتصار في 
على كل من بنما وتونس وإنجلترا.. فيما تجمد رصيد 

المنتخب اإلنجليزي عند ست نقاط في المركز الثاني، ويتأهالن 
معا لدور الـ 16 لمونديال روسيا.

أحرز هدف بلجيكا واللقاء الوحيد، الالعب عدنان يانوزاي من 

تسديدة قوية بالقدم اليسرى في الدقيقة 51.
ويلعب المنتخب البلجيكي في دور الـ 16 مع اليابان “وصيف 
المجموعة الثامنة” يوم االثنين المقبل.. فيما تلعب إنجلترا مع 
المنتخب الكولومبي “متصدر المجموعة الثامنة” يوم الثالثاء المقبل.

  فاز منتخب تونس على نظيره 
البنمي بهدفين مقابل هدف خالل اللقاء 
الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على 
ملعب “موردافيا أرينا” ضمن منافسات 
الثالثة واألخيرة للمجموعة  الجولة 
السابعة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 
والتي تستضيفها روسيا وتستمر حتى 

15 يوليو المقبل.
تقدم منتخب بنما في الدقيقة 33 بهدف 
سجله العب المنتخب التونسي ياسين 
مرياح بالخطأ في مرماه، وأدرك “نسور 
قرطاج” التعادل عبر العبه فخر الدين 
بن يوسف في الدقيقة 51، قبل أن يضيف 
زميله وهبي الخزري الهدف الثاني في 

الدقيقة 66.
وبهذه النتيجة، حصل المنتخب التونسي 

على أول ثالث نقاط يحتل بها المركز 
قبل األخير، فيما استمر منتخب بنما في 

المركز األخير بدون نقاط.
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كولومبيا تتأهل إلى دور الـ16 
بكأس العالم بفوزها على 

السنغال بهدف نظيف

الـ16    تأهل منتخب كولومبيا إلى دور 
ببطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزه على 
منتخب السنغال بهدف نظيف في المباراة التي 
جمعتهما اليوم الخميس بملعب “كوزمس أرينا” 
في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة 

الثامنة بمونديال روسيا.
سجل هدف كولومبيا مدافع برشلونة اإلسباني 

ياري مينا في الدقيقة 74 من ضربة رأسية.
إلى  ارتفع رصيد كولومبيا  النتيجة..  بهذه 
الثامنة،  المجموعة  نقاط في صدارة   6
بعد  البطولة  السنغالي  المنتخب  فيما ودع 
تساويه مع منتخب اليابان في النقاط وفارق 
األهداف، ولكن منتخب اليابان تأهل بفضل 

اللعب النظيف.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est précisément le 17 juin passé que le premier 

groupe de pèlerins italiens est arrivé en visite 
des lieux du passage de la Sainte famille en 

Égypte qui a duré près de 3 ans.
Ce groupe composé de 70 italiens a tout d’abord visité 
l’Église de « Abou Sergua » dans le vieux-Caire ainsi 
que l’Église de la Sainte Vierge à Méadi.
Ensuite, le groupe s’est dirigé vers Wadi Natroune où 
les pèlerins ont visité le couvent de « Amba Béchoy » 
de couvent des « Sérianes » ainsi que le couvent  de « 
El Baramoss ».
De plus, le 20 juin dernier, sa Sainteté le Pape Tawa-
dros a reçu le groupe de pèlerins dans sa résidence à 
Abassya où il a tenu une conférence de presse à cette 
occasion.
On sait que lors de la visite en Égypte de sa Sainteté 
le Pape François l’an dernier, le projet de rénovations 

des lieux se rapportant au 
passage de la Sainte famille 
en Égypte a reçu un  grand 
appui de la part de sa Sain-
teté, un projet qui com-
prend près de 26 lieux qui 
doivent être rénovés dont 
6 d’entre eux sont déjà 
prêts aussi bien que toutes les routes qui mènent à 
ces lieux, ce qui a coûté au gouvernement près de 100 
millions de livres. 
En terminant il est intéressant de savoir que deux 
autres groupes de pèlerins ont visité les lieux qui 
étaient prêts le long du passage de la Sainte famille 
en Égypte l’un composé d’une centaine venant de 
l’Inde en avril passé et l’autre des Philippines en mai 
de cette année. 

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

Pour vos annonce au Journal 

El Ressala

Après 500 ans  d’interruption, les premiers 
pèlerins de Rome visitent les lieux lors du pas-

sage de la Sainte famille en Égypte.

Exportation créative : 125 millions $ sur 5 ans, 
annonce le fédéral

Coûts pour la société canadienne : l’alcool et le 
tabac loin devant les autres drogues

Le gouvernement fédé-
ral met en place une 
stratégie d’exporta-

tion pour aider les indus-
tries créatives canadiennes 
à repérer des débouchés 
dans de nouveaux mar-
chés étrangers, incluant un 
nouveau programme de 
financement, Exportation 
créative Canada.
La ministre du Patrimoine 
canadien Mélanie Joly a 
annoncé un investissement 
de 125 millions $ sur cinq 
ans, mardi matin, dans le 
cadre de cette initiative. 
Cette somme était déjà 
incluse dans le dernier 
budget fédéral, en février.
Cette politique s’articule 
autour de trois grands axes. 
Premièrement, Ottawa veut 
augmenter le financement 
des exportations à même 
les programmes déjà exis-
tants de Patrimoine cana-
dien (Téléfilm Canada, 
Fonds du Canada pour la 
présentation des arts, Fonds 
du livre du Canada, Fonds 
de la musique du Canada, 
etc.).
De plus, le fédéral veut 
augmenter et consolider 
la présence des industries 
créatives canadiennes à 

l’étranger, notamment en 
soutenant les artistes cana-
diens au moyen de ressour-
ces supplémentaires dans 
des ambassades et consu-
lats canadiens clés, tels 
New York, Paris, Londres, 
Los Angeles, Berlin, Shan-
ghai.
Finalement, avec la mise 
sur pied d’Exportation créa-
tive Canada, Patrimoine 
canadien compte faciliter 
le rayonnement du contenu 
canadien auprès des ache-
teurs et des auditoires à 
l’étranger grâce à une enve-
loppe de 7 millions $ par 
année. Exportation créa-
tive Canada inclura dans 
sa définition de culture des 
domaines comme le design, 
le jeu vidéo, la réalité aug-
mentée et virtuelle et la 
mode.
«Pour la première fois de 
notre histoire, toutes ces 
disciplines pourront être 
soutenues et elles le seront 
en ayant accès à ce nouveau 
fonds, a souligné la minis-
tre. L’objectif  sera d’aider 
les organisations à but non 
lucratif, les entreprises et 
les organisations autochto-
nes à exporter à l’étranger, 
et à ce que leur contenu soit 

découvert sur différentes 
plateformes.»
Exportation créative 
Canada misera en outre sur 
les missions commerciales 
stratégiques pour dévelop-
per des marchés ailleurs 
dans le monde, sans négli-
ger les foires commercia-
les et grands événements 
(TIFF, FIJM, etc) en sol 
canadien.
Mélanie Joly a précisé, 
dans son allocution, que la 
contribution des industries 
créatives à l’économie cana-
dienne s’élève à hauteur de 
54 milliards $ par année, 
et que celles-ci emploient 
plus de 630 000 personnes. 
Le Canada est le troisième 
plus grand exportateur de 
musique au monde, et se 
classe au troisième rang de 

l’exportation pour les jeux 
vidéo.
Parmi les acteurs du milieu 
culturel qui étaient pré-
sents au point de presse de 
Mélanie Joly, mardi matin, 
Claude Joli-Coeur, prési-
dent de l’Office national 
du film, a parlé de ces nou-
velles orientations comme 
de «l’aboutissement de 
plusieurs années d’espoir». 
«Hors d’exportation, point 
de salut», a pour sa part 
insisté Nassib El-Husseini, 
président-directeur-général 
des 7 Doigts de la main, 
pour illustrer l’importance 
de l’annonce. Dans un 
communiqué, l’AQPM 
(Association québécoise de 
la production médiatique) 
s’est également réjouie des 
nouvelles mesures.

Le gouvernement fédéral auto-
risera la production commer-
ciale de cannabis à l’extérieur, 

une mesure qui avait suscité plu-
sieurs débats lors des consultations 
publiques sur la légalisation de cette 
plante.
Le cabinet de la ministre de la Santé, 
Ginette Petitpas Taylor, a confirmé 
mardi que la culture commerciale 
extérieure serait permise. La déci-
sion s’inscrit dans la stratégie glo-
bale du gouvernement de retirer le 
cannabis des mains du crime orga-
nisé, dit-on.
Le bureau de la ministre indique 
du même coup que la production 
extérieure sera soumise aux mêmes 
règles de sécurité que la culture inté-
rieure, en ce qui a trait par exemple à 

l’installation de caméras de 
sécurité et la nécessité d’être 
protégée par des grillages.
L’initiative était jusqu’à 
présent toujours à l’étude. 
Elle doit maintenant faire 
partie des règlements finaux 
entourant la légalisation du 
cannabis au pays, prévue 
pour le 17 octobre prochain.
Ces règlements finaux 
doivent être publiés cette 
semaine, possiblement aussi 
tôt que mercredi.
Lors des consultations publiques 
lancées par Santé Canada en novem-
bre, des intervenants ont notam-
ment critiqué la culture commerciale 
extérieure pour les odeurs qu’elle 
pourrait entraîner, ainsi que comme 

une forme de concurrence déloyale. 
En effet, les différences de climat au 
pays avantagent les producteurs de 
certaines régions plutôt que d’autres.
Réputé de moins bonne qualité, le 
cannabis cultivé en extérieur sera 
principalement voué au commerce 
de produits dérivés.

Salah EL ACHKAR 

Quel genre de 
personne nous 
devons êtres

Pour  plaire aux autres et plaire à soi
La variante est large, elle nous touche à tous et à 
chaque foi
Que notre biorythme est en baisse du côté travail
Et que les autres biorythmes soient aussi non courtois

La tension baisse ou augmente, elle se fluctue
Un cas dangereux souvent il tue,
Toute personne faible de caractère,
Surseoir la décision serait aussi un état déchu

Prendre de recule, réfléchir, est un espoir
Analyser le pour et le contre pertinemment pour voir
Au-delà des réflexions souvent stupides 
Se mesurer au choc que nous subissons et croire

A nous, à notre capacité et à notre croyance
Se désister des problèmes qui perturbent notre cadence
Croire en soi et faite le mea-culpa, demander au créa-
teur
Pour qu’il bénisse notre choix et notre prévoyance

Faisons-nous face au danger quant elle se présente
Ne craignez pas les autres, répondez avec la monnaie 
courante
Le langage dur et agressif  tel qu’ils méritent
Soyez fort et écrasez les diables et les méchantes

Le courage à toujours été un favoris
Prenez en la force ne soyez pas punis
Ni par vos gestes et encore moins par vos actions
L’attaque est à votre avantage, autrement vous seriez 
démolis

Aller à la guerre c’est comme aller à la guerre
Renforcez vos convictions comme si naguère
Vous avez subis une défaillance quelconque
Battez-vous pour apprendre à se satisfaire
 
Oui vous êtes la personne de choix
Il vous appartient de se tromper parfois
Mais, croyez moi, c’est le plus bel apprentissage
De réussir tout seul sans aucune aide si vous avez la foi

Ô toi 
l'amour

Ô toi l'amour,
Énergie sève divine,
tu tisses nos coeurs martyrs
d'un aura mystère et sublime
alchimie noble de tous les désirs.
Tu possèdes nos rêves subtils
et dans ton feu tu nous fais languir
de passion et d’envie! 
L'humanité te vénère à l'unanime
et fonce aveugle dans tes abîmes. 

Ô toi l’amour,
Dans tes ailes naît le miracle
Arc-en-ciel éblouissant les cœurs vides
Soumis fascinés par ton oracle.
Promesse d’un voyage inusite,
Papillons  célébrant  le nectar de la vie,
Poèmes énivrés suspendus dans l’air du 
temps,
baisers elixir sur les lèvres des amants
parfum aux milles soupirs! 

Sonja El Haddad 

Le Canada s’est joint à l’Union 
européenne, lundi, pour sanc-
tionner sept hauts dirigeants 

du régime birman, qui auraient joué 
un rôle important concernant les exac-
tions contre les musulmans Rohingyas 
en août dernier.
Le Canada impose le gel des avoirs et 
des interdictions de faire affaire avec 
ces cinq généraux de l’armée et ces 
deux hauts gradés des services poli-
ciers de la Birmanie.
«L’Union européenne et le Canada ont 
annoncé des sanctions contre certains 
des principaux chefs militaires impli-
qués dans la perpétration d’atrocités et 
les violations des droits de la personne 
commises dans l’État de Rakhine, y 
compris la violence sexuelle et fondée 
sur le genre. Le Canada et la commu-
nauté internationale ne peuvent pas 

garder le silence. Il 
s’agit bel et bien d’un 
nettoyage ethnique. 
Ce sont des crimes 
contre l’humanité», 
a précisé la ministre 
des Affaires étran-
gères du Canada, 
Chrystia Freeland, 
par communiqué.
Ce type de sanction 
était recommandé 
par Bob Rae en avril, 
lui qui avait été nommé comme envoyé 
spécial par le gouvernement Trudeau 
afin de faire le point sur la crise en 
Birmanie. Le fédéral avait d’ailleurs 
imposé des mesures de rétorsion contre 
le régime birman en décembre et en 
février dernier.
Plus de 720 000 musulmans Rohingyas 

ont fui depuis août 2017 l’ouest de la 
Birmanie en raison d’attaques militai-
res menées par le régime bouddhiste. 
Ils ont trouvé refuge au Bangladesh 
où ils vivent dans le dénuement. Le 
Canada a d’ailleurs déjà offert plus de 
45 millions $ à des organismes huma-
nitaires qui leur viennent en aide dans 
la région.

Le Canada sanctionne sept dirigeants militaires 
de la Birmanie

À un peu moins de quatre mois de la 
légalisation du cannabis, une étude 
montre que la consommation d'al-

cool et de tabac impose à la société cana-
dienne un fardeau financier beaucoup plus 
lourd que tout autre type de drogues.
En 2014, l'usage de substances a coûté 
38,4 milliards $ en perte de productivité, 
en soins de santé et en matière de justice 
pénale au pays, selon un rapport dévoilé 
mardi par le Centre canadien sur les dépen-
dances et l'usage de substances (CCDUS).
Dressée à partir des données de chaque 
province et territoire, l'étude montre 
que 70 % de ces frais sont imputables à 
l'alcool (14,6 milliards $) et au tabac (12 
milliards $).
Les opioïdes et le cannabis suivent avec un 
impact financier de 3,5 milliards $ et 2,8 
milliards $ respectivement.

En tout, l'usage de substances a coûté près 
de 1100 $ par habitant en 2014, selon le 
rapport.
Pour la même année, la maladie, les bles-
sures ou la mortalité prématurée liées à 
l'usage de substances ont engendré des 
pertes de productivité de 15,7 milliards $ 
au pays. Le poids sur le système de santé, 
lui, s'est élevé à 11,1 milliards $.
Dans ce domaine, l'alcool et le tabac se 
sont avérés les plus néfastes, entraînant 90 
% de ces frais en santé, qui comprennent 
autant l'hospitalisation des patients que la 
rémunération des médecins et les médica-
ments sur ordonnance.
En matière de justice pénale, l'usage de 
substances impose un fardeau de 9 mil-
liards $ à la société canadienne, selon les 
chiffres du CCDUS.
Près de 20 % de tous les crimes violents 

commis au Canada sont attribuables à l'al-
cool, pour un coût total de 3,15 milliards 
$ en interventions policières, procédures 
judiciaires et services correctionnels, note 
le rapport. En ce qui a trait au cannabis, 
la substance serait responsable de 7 % des 
méfaits, pour un coût de 1,7 milliard $.
Avec la publication de ces données, le 
CCDUS souhaite influencer les décideurs 
politiques dans leur approche par rapport 
à la consommation au pays.
«Le Canada vit actuellement un moment 
charnière en matière de politiques sur 
l'usage de substances, il suffit de penser à 
la crise des opioïdes et à l'imminente léga-
lisation du cannabis. Les données proban-
tes issues de notre étude nous permettront 
d'évaluer le succès de ces politiques», a 
affirmé l'analyste du centre, Matthew 
Young, dans un communiqué.

La production commerciale de cannabis sera autorisée à l'extérieur



   يعتبر متحف اللوفر واحداً من أهم وأعرق المتاحف 
باريس،  مدينة  تحمى  كقلعة  ُشيد  البداية  وفي  العالمية، 
وأصبح مقراً للحكم، ثم متحفاً خالداً يحفظ للبشرية ذاكرتها 

عبر األزمان. 
ويعد الجناح المصرى فى اللوفر من أبرز أجنحته، وبعد 
عدد  زاد  بـ«الثورة«  وصفت  التي  األخيرة  التوسعات 
المعروضة إلى حوالى خمس وخمسين ألف قطعة  القطع 
أثرية، وتضاعفت مساحة العرض فبلغت أكثر من أربعة 
فى  صالة  عشرة  تسع  عبر  تمتد  متر،  وخمسمئة  آالف 
المصرية  المتاحف  وأغنى  أجمل  بذلك  ليصبح  المتحف، 
فى العالم، لدرجة أنه ُوصف من قبل المختصين بـ«الجناح 

األسطورى«.
وتجىء البداية، فى الخامس عشر من مايو 1826، عندما 
أصدر شارل العاشر أمراً ملكياً بإنشاء »الجناح المصرى« 
فى اللوفر، وتعيين جان-فرانسوا شامبليون أميناً عاماً له، 
متحف  بانشاء  المستمرة  ومناداته  الدؤوب  لجهوده  تقديراً 

لآلثار المصرية.
نابليون  بقيادة  مصر  على  الفرنسية  الحملة  وكانت 
انتقال  محطات  أولى   ،1801  -  1798 بونابرت 
اآلثار المصرية إلى فرنسا؛ اذ قام أفرادها بجمع ما 
استطاعوا جمعه من آثار مصر ليحملوها إلى فرنسا. 
لكن حالفهم سوء الحظ هذه المرة، فسقطت كل هذه 
اآلثار التى جمعوها بما فيها حجر رشيد الشهير، فى 
بعد هزيمة عسكرية مريرة.  اإلنجليز  أعدائهم  أيدى 
وانتقلت تلك اآلثار إلى إنجلترا، التى أسست بها واحداً 
من أروع أجنحة المتحف البريطانى فى لندن، وأعنى 

»الجناح المصرى«.
وجاءت أولى مجموعات اآلثار المصرية إلى اللوفر 
للمتحف   مدير  وآخر  الشخصى  نابليون  صديق  من 
فيفان  المعروف  الفرنسى  الرسام  اإلمبراطورى 
ودخلت  عدة،  ملكية  تماثيل  على  واشتملت  دنيون، 
المتحف فى عام 1793. وتبعتها 16 قطعة أخرى فى 

عهد لويس السابع عشر.
ُعرضت  العرش،  العاشر  شارل  اعتلى  وعندما 
مجموعة ضخمة من التماثيل المصرية القديمة احتفاء 
بهذه المناسبة، واشتملت على تمثال المعبودة إيزيس 
هادريان،  الرومانى  اإلمبراطور  فيلال  من  الضخم 
وثالثة من تماثيل الكتلة للنبالء »آخ - آمون - رع« 

و«بادي - آمون - أوبت«، و«واح - إيب- رع«، والتمثال 
للملكين  للمدعو »ناخت - حور - حب« وتمثالين  الجاثى 
»نفرتيس األول« و«أكوريس« من األسرة 29. وأحضر 
الكونت دى فوربى التماثيل الجميلة للربة »سخمت« الممثلة 
فى هيئة أنثى لها رأس لبوءة. وأهدى ابن تاجر اآلثار بيير 
إلى  لـ«أيونا«  األول  الحجرى  التابوت  دوفن   - تدنا  بول 

لويس الثامن عشر.
كان  اللوفر،  فى  المصرى  الجناح  انشاء  قبل  وحتى 
أجل  من  لصالحه  العام  الرأى  كسب  يحاول  شامبليون 
قدر  فحاول  القديم.  المصرى  بالفن  الكامل  االعتراف 
استطاعته أن يحضر روائع هذا الفن إلى باريس كى يقنع 
المصرية  الحضارة  الفرنسيين بجمال وعظمة  المسؤولين 
الدنيا  حضارات  أعظم   - رأيه  فى   - هى  التى  القديمة، 
قاطبة. وفى العام 1824، فوض المتحف شامبليون شراء 
التي بلغ عددها حوالى 2149 قطعة  مجموعة »دوران« 
المصرية  اآلثار  مجموعات  أولى  بحق  لتصبح  أثرية، 
الضخمة التى تدخل اللوفر، ووصفها أمين اآلثار المسؤول 
عن تقييمها الكونت كالر قائاًل: »يجعل تنوع وروعة هذه 
جمياًل، يظهر كل  بمفردها معرضاً  - والتى تشكل  اآلثار 
شىء يتعلق بمصر - منها مجموعة صالحة للفن والتعلم، 
تمأل  التي  الضخمة  التماثيل  تلك  من  أهمية  أقل  وليست 
اللوفر، فهي عن ذلك البلد المدهش المتفرد مصر«. فعالوة 
الصغرى  والفنون  التمائم  من  قطعة   1225 حوالى  على 
على  المجموعة  اشتملت  والحلى،  واألوانى  والمومياوات 
العديد من التوابيت المتميزة والمعروفة بـ«توابيت دوران« 
النادر  والتمثال  رع«   - و«أوزير  »سنوسرت«  ولوحات 
لـ«مرى آمون« والتماثيل الصغيرة لـ »آمون - إم - أوبت« 

و«تامروت«.
المجموعة  هذه  شراء  أمر  على  العاشر  شارل  وصّدق 
فى الرابع عشر من ديسمبر 1824، وكانت لحظة فارقة 
لضخامة  ونظراً  اللوفر.  فى  المصرى  الجناح  تاريخ  فى 
إلى  المرفوع  األولى  التقرير  اقترح  وتميزها،  المجموعة 
السلطات الفرنسية إنشاء جناح خاص لآلثار المصرية فى 

اللوفر، على أن يُطلق عليه اسم »متحف شارل العاشر«.
وعندما أقدم القنصل الفرنسى العام فى مصر وجامح اآلثار 
الخاصة  مجموعته  بيع  على  دروفتى  براناردين  الشره، 
الهائلة، والتى جمعها عبر سنوات عمله الطويلة فى مصر، 
وعلى  ثمنها.  فى  لمغاالته  نظراً  شراءها؛  فرنسا  رفضت 
الفور، اشتراها ملك سردينيا شارلس فليكس وعرضها فى 

متحف »كورين« فى إيطاليا.
وندم شامبليون أشد الندم على ضياع هذه المجمعة من أيدى 

اللوفر.
اكتشف  أخرى،  مجموعات  عن  الدؤوب  بحثه  وعبر 
شامبليون وجود مجموعة ضخمة فى ليفورنو فى إيطاليا، 
كّونها أكبر لصوص اآلثار المصرية في العصر الحديث، 
قنصل بريطانيا العام فى مصر هنرى سالت فى الفترة من 
1819 - 1824. وكان سالت أعظم ناهبى اآلثار المصرية، 
فنهب معظم جبانات األقصر ومعابد الدلتا، فطلبها المتحف 
الضخمة  التماثيل  من  مجموعة  من  بها  لما  البريطانى 
والنقوش الجميلة فى العام 1818. فشحذ شامبليون فصاحته 
واستخدم ملكاته الخاصة للتأثير على شارل العاشر وحثه 
على شرائها، حتى يفوت فرصة االنتفاع بها على المتحف 
البريطانى. فكتب إلى الدوق دى بالكا الذى دافع بدوره عن 
شامبليون وقضيته العادلة، مستغاًل صداقته للملك ومطالباً 
إياه باآلتى: »يجب علينا أن نحصل على معظم المجموعات 
دولة  دولتنا  متطلبات  تستدعى  اذ  الكبيرة؛  واآلثار  الكاملة 
كل  شاماًل  المصرية  لآلثار  حقيقياً  متحفاً  ننشىء  أن  العلم 
المدارس واألساليب واألحجام، وعلى فهذا، فإن مجموعة 
ليفورنو كاملة، وعما أعرفه عنها، أنها فرصة حقيقية لن 

تُعوض كى تكّون فرنسا متحفاً مصرياً فى اللوفر«.
ولفت األمر االنتباه، وأثار اهتمام الجميع، بمن فيهم شارل 
العاشر نفسه الذى أصدر مرسوماً ملكياً بالشراء على الفور 
جهوده  على  شامبليون  وكوفئ   ،1826 فبراير   23 فى 
فى  اللوفر  فى  الجديد  المصرى  للجناح  عاماً  أميناً  بتعيينه 

الخامس عشر من شهر مايو من العام نفسه.
وبمراجعة قوائم اللوفر المعاصرة، فإن مجموعة »سالت« 
دخول،  رقم   4040 على  اشتملت  بحيث  الضخامة  من 
المفاضلة  الروعة والتنوع بشكل تصعب معه  وكانت من 
الهول الضخم من  أبو  تمثال  أبرز محتوياتها،  بينها. ومن 
تانيس فى شرق الدلتا المصرية، والذي يُعد من أبرز معالم 
تحتمس  الملك  وحوليات  اللوفر،  فى  المصرى  الجناح 
أمنحتب  وتمثال  الرابع،  حوتب  سوبك  وتمثال  الثالث، 
)الحياة(  عنخ  لعالقة  المتنوعة  واألشكال  الرابع/أخناتون، 
والطقوس  ناى.  للسيدة  الساحر  والتصوير  الهيروغليفية، 
رمسيس  الملك  تابوت  على  بدقة  المصورة  الجنائزية 
الثالث من الجرانيت الوردى، واآلثار الخارجة من المقابر 
األخرى، والعديد من مناظر الحياة اليومية المصورة على 
أدق اآلثار وأصغرها حجماً، ولوحات مقبرة نسو الرائعة. 
شديدة  بانورامية  لوحة  عمومها،  فى  المجموعة،  وتمثل 
القديمة.  المصرية  الحضارة  وخصائص  لفنون  التفاصيل 
ويبرر تنوعها وضخامتها الالفتين حماسة شامبليون الزائدة 

القتناصها من بين أنياب اإلنجليز. 
وفى العام 1827، دخلت مجموعة القنصل دروفتى الثانية 
الجرانيتي  الناووس  العاشر  وأهدى شارل  اللوفر،  المهمة 
التابوت  له  وباع  )أمازيس(  الثانى  أحمس  للملك  الضخم 
البازلت الضخم اآلخر. وكان دروفتى تبع نابليون فى حملته 
الشهيرة على مصر، وأصبح قنصاًل عاماً لفرنسا فى مصر  
 .1829  -  1820 الفترة  فى  ثانية  ومرة   ،1814 عام  فى 
ذلك  فى  واستخدم  المصرية،  لآلثار  نهماً  جامعاً  وكان 
الوسائل كافة، ومن بينها وسائل الحفر الحديثة، أكثر من 
معاصريه لصوص اآلثار اآلخرين، للتنقيب ونبش اآلثار. 

جان- المثّال  الرئيسي  ومستشاره  مساعده  وكان 
وخبرته  الفنية  موهبته  ساعدت  الذى  ريفو،  جاك 
ورفض  قراراته.  من  كثير  فى  دروفتى  بالفنون 
واشترى  األولى،  مجموعته  عشر  الثامن  لويس 
فى  دندرة  معبد  سقف  من  )زودياك(  البروج  فلك 
جنوب مصر بثمن باهظ على الفور. وبوصول هذا 
األثر الفريد باريس، سار فى موكب هائل، كموكب 
الغزاة المنتصرين وصار حديث المجتمع األوروبى 

عموماً والباريسى على وجه الخصوص.
وازدادت سعادة شامبليون عند تلقيه خبر الشروع فى بيع 
األرض  فزلزل   .1827 العام  الثانية  دروفتى  مجموعة 
شكل  بأى  المصرى  الجناح  عليها  ليحصل  السماء،  وهز 
الماكر  القنصل  أهدى   ،1827 أغسطس  وفى  ثمن.  وبأى 
متحف اللوفر هدية مكونة من عدد من مجوهرات الفراعنة 
بالخيول  المّزين  األروع  الخاتم  بينها  من  كان  الساحرة. 
الجامحة. ولم تستغرق عملية البيع وقتاً طوياًل؛ اذ تمت فى 

الحادى عشر من أكتوبر. وفى الرابع والعشرين من الشهر 
الذهب  روائع  على  مشتملة  الكنوز  شامبليون  تسلم  نفسه، 
المعبود  المصرى  والحكمة  المعرفة  وكأس رمز  والفضة 
 .1828 سبتمبر  فى  اللوفر  الباقية  البقية  ودخلت  تحوت، 
الثانى،  رمسيس  تماثيل  على  الذهب  مجموعة  واشتملت 
أمتحتب  للملك  صغير  ورأس  الضخمة،  حوتب  وسوبك 

الثالث 
والد أخناتون، وأوستراكات )شقفات فخارية( جميلة لوجه 
من  وعدد  و20(،   19 )األسرتان  الرعامسة  الملوك  أحد 
تماثيل األفراد الكبيرة الضخمة، وآالف من لوحات المعبود 
 - إيوف   - خونسو   - »جد  وتوابيت  السحرية.  حورس 
عنخ«، وثالثة توابيت حجرية ضخمة، تشكل فى مجملها 

بانوراما عامة عن الحياة االجتماعية فى مصر القديمة.
وفى الفترة من 1828 - 1829، سافر شامبليون الى مصر، 
وعاد محماًل بكنز ثمين من اآلثار المصرية ُقّدِر بأكثر من 
مئة قطعة مدهشة، اشتملت على التابوت البازلتى للكاهن 
»جدحور«، والنقش الرائع للملك سيتى األول )والد الملك 
رمسيس الثانى( والمعبودة حتحور من معبده فى أبيدوس 
لـكاروماما من  الخالد، والتمثال األعظم  فى صعيد مصر 
األسرة 25، والمنضدة العاجية الشديدة الجمال للملك بيبى 
األول من األسرة السادسة، وأجزاء من أساسات معبد الدير 
البحرى للملكة حاتشبسوت فى البر الغربى لمدينة األقصر.
وفى مارس 1832 مات جان- فرانسوا شامبليون 1790 
بالعطاء  حافلة  عاماً   42 تبلغ  قصيرة  حياة  بعد   1832  -
المتواصل آلثار مصر،  بالجمع  مليئة  فرنسا وكانت  لبلده 
بأكثر من تسعة  اللوفر عامراً  المصرى فى  الجناح  تاركاً 
آالف قطعة أثرية متنوعة، الذى تعرض من بعده لإلهمال 
والتدمير، فعثر على نقش الملك سيتى األول سالف الذكر 

مهشماً فى التراب.
يُقّطع  الذى كان  وجاء من بعده جان - جوزيف - دوبوا، 
مناظر البرديات الجنائزية ويشرح النقوش البارزة، وكان 
لدى  الخاصة  المصرية  المجموعات  بأهمية  عليماً  كسلفه 
القناصل األجانب فى مصر، فطلب شراء أكبر قدر ممكن 
من مجموعة القنصل الفرنسى العام فى اإلسكندرية جان - 
فرانسوا ميمو خليفة دروفتى واشتريت بالفعل 158 قطعة 
أثرية بثمن زهيد، واشتملت على قواعد وتيجان أعمدة معبد 
القديمة.  المصرية  الحضارة  الملونة، األروع فى  أبيدوس 
المدعو  وتماثيل  »أختا«  مقبرة  من  الخارجة  واألعمدة 
»سبا« وزوجه »نسا« من الحجر الجيرى الملون الرائعة.

بـ«الكوليج  المعروف واألستاذ  وأعطى تعيين عالم اآلثار 
دى فرانس« إمانويل دى روجيه رئيساً للجناح المصرى، 
دفعة جديدة للجناح. ففى العام 1853، طلب مجموعة كلوت 
بك المهمة، والتى اشتملت على 2678 قطعة أثرية، وكان 
أنطونى-باتلمى كلوت يشغل منصب كبير أطباء محمد على 

باشا، ونجح، بحكم
 موقعه، فى تكوين مجموعة ضخمة من اآلثار المصرية 
اشتملت على التوابيت الحجرية والخشبية الكبيرة وحوالى 
250 تمثااًل حجرياً ولوحة، ومجموعة كبيرة من البرونز، 
مومياء  و26  باستت،  المقدسة  للقطة  رائعة  تماثيل  مع 
للحيوانات المقدسة، والعديد من اآلثار الجنائزية والدنيوية. 
وقد جاءت المقتنيات من أماكن مختلفة، فجاء نقش مر- إيب 
النادر من الدولة القديمة من منف من قرى الجيزة الحالية، 
فيما جاءت األوانى الكانوبية )أوانى حفظ أحشاء المتوفى( 
الحادية عشرة(  األسرة  )من  الثانى  إنتف  بالملك  الخاصة 

والبرديات البطلمية من األقصر.
اللوفر مجموعات  1870، دخلت   -  1850 وبين األعوام 

أخرى قادمة من مصر عن طريق الشراء 
 والهبات. وكان أكثر أصحابها من الديبلوماسيين األجانب 
فى مصر والذين كانوا يهدونها، بعد عودتهم، إلى المتحف. 
ففى العام 1857، دخلت لوحات القنصل السويدى األرمنى 
األصل جيوفانى أنستازى، ومجموعات شافاليه دى بالين فى 
العام 1859، وأشيل فول فى 1860، والكونت تسيكيفيسكز 
فى 1862. وفى العام 1863، آثار نائب القنصل الروسى 
العام  وفى  دالبورت.  الفرنسى   القنصل  وآثار  سليمان، 
لـروسى  الكاملة  والمجموعة  ريافيه.  ألفونس  آثار   1867

بك المكونة من 1208 قطعة أثرية فى العام 1868.
إلى  آثار مصر  نقل  فى  المزدهرة  القناصل  فترة  وبانتهاء 
تغلق  تأكيد،  بكل  المصري  اللوفر  كونت  والتى  اللوفر 
تحتر  فلم  آخر.  وتفتح  الشهير  مسلسلها  فى  فصاًل  فرنسا 
طوياًل، وابتكرت طريقة جديدة لمواصلة مسيرتها، بتزويد 
تقسيم  عملية  فكانت  المصرية،  باآلثار  الفرنسية  المتاحف 
اآلثار المستخرجة من المواقع األثرية أو نقلها كلية أو أهم 

ما بها.
اللوفر أولى دفعات  الفترة من 1852 - 1853 تسلم  ففى 
اآلثار المصرية الخارجة من سرابيوم منف )مدافن العجل 
أبيس المقدس(، كجزء من اإلستراتيجية الفرنسية الجديدة 
فى  اتبعت  وسيلة  وهى  الحفائر،  عن  الناتجة  اآلثار  لنقل 

إحضار اآلثار المصرية إلى اللوفر.
أوجست  اللوفر  فى  المصرى  القسم  ملحق  وخصص 
فرنسا،  إلى  المصرية  اآلثار  إلرسال  كلها  حياته  مارييت 
لشراء عدد من  متحفه  قبل  من  موفداً  إلى مصر  وحضر 
القبطية، فقام بحفائر غير منظمة فى سقارة  المخطوطات 
مستعيناً بإرشادات األهالى وباألموال التى كانت معه، فعثر 
على السرابيوم، فأخطر متحفه بذلك، فمده على الفور بالمال 

الوفير لمواصلة عملية نقل اآلثار المصرية إلى اللوفر. 
وأسس مارييت مصلحة اآلثار ومتحف بوالق بضغط من 
الحكومة الفرنسية على حاكمى مصر سعيد باشا والخديو 
التوالى، كذريعة إلبقاء رجلهم فى مصر،  إسماعيل على 

حتى يحصلوا على ما يريدون من آثار
فرنسا  إلى  أرسل  وحده  مارييت  إن  نعرف  أن  ويكفى 
أحد  على  اسمه  اطلق  والذى  بعد،  ما  فى  باشا  )مارييت 

القاهرة،  شوارع  أكبر 
له  تكريما  والمدفون 
المتحف  حديقة  فى 
المصرى( حوالى ستة 
من  أثرية  قطعة  آالف 
جنوب  سقارة  جبانة 
وحدها،  الجيزة  أهرام 
بالمناطق  بالنا  فما 
نعلم  حتى  األخرى، 

ألحقها  التى  الخسارة  مدى 
هذا الرجل باآلثار المصرية 
القديم،  المصرى  والتاريخ 
خدماته  عن  يشيع  ما  رغم 

الجليلة آلثار مصر
مدافن  من  أخرج  فمارييت 
المقدس  أبيس  العجل 
وحدها، ألف لوحة وتماثيل 
فى  األندر  أبيس  العجل 
الحضارة المصرية القديمة 
كلها، وتماثيل اإلله بس رمز 

ومئات  والضحك،  المرح 
األوشابتى  تماثيل  من 
المجيبة(، وعدداً  )التماثيل 
كبيراً من قطع سبقت عهد 
الملك رمسيس الثانى وابنه 
 - إم   - خع  األمير  األكبر 

واست 
 خالل عمليات نقل اآلثار 
السرابيوم.  من  المستمرة 
واكتشف مارييت عدداً من 
المقابر من عصر األهرام. 
على  عثر  إحداها  وفى 
المصرى  الكاتب  تمثال 
الجالس الشهير، أحد أبرز 
عصر  من  اللوفر  معالم 
األسرة الخامسة، والذى لو 

اللوفر كلها فى كفة، لرجحت كفته،  وضع فى كفة وآثار 
كما يقر بذلك معظم العلماء، وتزين كل هذه اآلثار متحف 

اللوفر اآلن.
وفى الفترة من 1849 - 1894، حدثت زيادة عظيمة فى 
الناجمة  الكبيرة  اإلدارية  للتغيرات  نتيجة  المجموعة  حجم 
فيليب-أغسطس  اللوفر  مدير  فحاول   1848 ثورة  عن 

جانرو تطبيق برنامج طموح العادة تنظيم 
القرن  وبنهاية  الجديدة.  بالمقتنيات  وتزويده  المتحف   
فتعرض  الكبرى،  اآلثار  بيع  عمليات  تقل  عشر  التاسع 
فما  عليه،  تغلبوا  ما  سرعان  خطير  لمأزق  الفرنسيون 
وثائق  من  كبيرة  مجموعات  على  باالعتماد  رفيلو  فعله 
االمثل  الحل  كان  بها،  المتحف  لتزويد  المتأخرة  العصور 
جاذبية  أقل  الوثائق  هذه  أن  من  وبالرغم  المشكلة،  لتلك 
والقبطية  الديموطية  النصوص  فإن هذه  للجمهور،  وإثارة 
خصائص  عن  المعرفة  من  كبيرة  ثروة  حّوت  واليونانية 

معينة في الحضارة المصرية.
وبين 1879 - 1896، دخل المتحف عدد كبير من البرديات 
المومياوات،  من  الخارجة  والنصوص  واألوستراكات 
المجموعات  أكبر  من  واحدة  مجموعها  فى  اآلن  وتمثل 
من  الشراء  طريق  وعن  كله.  العالم  فى  المجال  هذا  فى 
اللوفر عدد متميز من اآلثار المصرية. ففى  األفراد دخل 
االول  أوسركون  الملك  مجموعة  شراء  تم   ،1872 العام 
الرائعة، من تاجرى العاديات رولن وفواردن بمبلغ باهظ، 
حوالى خمسة وعشرين ألف فرنك فرنسى. وحصل اللوفر 
على ثالث قطع حلى من مبيعات األمير نابليون، وشملت 
صدرية الملك أحمس األول محرر مصر من الهكسوس. 
وفى العام 1883 دخلت المتحف التماثيل البرونزية الكبيرة 
من مجموعة بوسنو وتمثال فرس النهر القاشانى األروع. 
وفى العام 1895، قام بنديت بأولى رحالت الشراء السنوية 
ذو  بالقاهرة  المصرى  المتحف  كان  وقتذاك،  مصر،  إلى 
اإلدارة الفرنسية، يبيع اآلثار المصرية- رغم إنه كان مكلفا 

بالمحافظة عليها.
اإلدارة  الفرنسية  اآلثار،  قامت مصلحة  األثناء،  وفى هذه 
أيضاً، بعرض مجموعة كاملة من اآلثار لبيعها إلى متاحف 
العالم الكبرى. وانتشرت محال بيع األنتيكات فى شوارع 
القاهرة والتف حولها جامعو اآلثار االوروبيون الذين أتوا 
المستمرة  الرحالت  لهذه  ونتيجة  وصوب.  حدب  كل  من 
امتأل اللوفر عن آخره بمجموعة من أروع الروائع. ولكل 
عصر ما يميزه من اآلثار الفريدة، ففى هذه الرحلة حصلوا 
المنحوت  العاجى  المقبض  ذى  العرك  جبل  سكين  على 
الذى يُعد واحداً من أهم آثار عصر ما قبل وبداية األسرات 
الفترة.  تلك  تأريخ  فى  كبير  بشكل  ساهم  والذى  المصرية 
وباعت مصلحة اآلثار لمتحف اللوفر مصطبة آخت حوتب 
ذات النقوش الرائعة، وعمود هرم الملك ونيس الجرانيتى 
النصفى  أخناتون  وتمثال  الستة،  األمتار  ذا  الوردى 
الرائق،  األزرق  القاشانى  من  مزهريات  وأربع  الجميل، 
والسيستروم  العظيم،  الثانى  الملك رمسيس  باسم  ممهورة 
)آلة موسيقية( الفريد الذى يحمل اسم مغنية المعبود آمون 

المدعوة حنوت-تاوى.
وفى العام 1907، تسلم اللوفر جزءا من مجموعة احتوت 

أشياء نادرة عدة، مثل فلك البروج بسقف معبد 
الكرنك  بمعابد  االسالف  وحجرة  الذكر،  السالف  دندرة   
الرسام  فرنسا  إلى  وأحضرها  لألقصر،  الشرقى  البر  فى 
إسالمه  أشهر  الذى  دافين  بريس  إميل  الشهير  الفرنسى 
آثار  نقل  وبعد  بعد.  ما  فى  أفندى  بـادريس  وتسمى 
السرابيوم، كانت اآلثار المصرية ترسل بانتظام إلى اللوفر 
يقلبونها  مصر  أرض  فى  الفرنسيون  النباشون  وانتشر 
الدلتا  أقاصى  من  المصرية  اآلثار  عن  بحثاً  شبراً،  شبراً 
احضروا  تانيس،  فمن  جنوبا.  األول  الجندل  وإلى  شمااًل 
عمودين من الجرانيت الوردى وأساسات معابدها، وكانت 
القاهرة  الحاليتان شرق  هليوبوليس عين شمس والمطربة 
أولى المواقع التى أمدت اللوفر بالكثير من اآلثار، وبالرغم 
من قلة ما أخرجته، فإنه كان عظيم األهمية بشكل لم يسبق 
له مثيل، وشمل، فيما شمل، النقش الصاوى )األسرة 26( 
النادر للموضوع المصرى األثير والمعروف بـالصيد فى 
األحراش كطقس للقضاء على الشر فى العالم اآلخر. ومن 
أبو رواش شمال أهرام الجيزة، جاء التمثال النصفى اآلسر 
البن الملك خوفو، الملك جدفرع وآثار ألمراء آخرين من 
العائلة المالكة. عالوة على ما اخرجه الموقع من آثار كثيرة 
ترجع الى عصر ما قبل وبداية األسرات المصرية، وهى 
وصاليات  الحجرية  األوانى  وشملت  اللوفر  مفاخر  من 
النحاسية،  واألسلحة  الكحل(،  صحن  )الواح  السشت 

واألسود العاجية الصغيرة، وقطع األلعاب المختلفة.
ومن بين اآلثار المكتشفة فى تنيس شمال الدلتا المصرية، 
التوابيت ذات رؤوس الصقور المصغرة. وأخرجت مقابر 

الخدم  تماثيل  الوسطى  مصر  فى  ودارا  األموات  زواية 
المؤدين أعمالهم المكلفين بها، والحلى، واآلثار النذرية من 

أواخر عصر الدولة القديمة.
جبانة  من  العالمية  الشهرة  ذا  القباطى  نسيج  واستخرجوا 
مجموعة  اآلن  وتمثل  المنيا.  فى  عبادة(  )الشيخ  أنتنوى 
بينها،  ومن  العالم،  فى  مجموعاته  أكبر  من  واحدة  اللوفر 
بألوان  منفذة  أسطورية  برسومات  المزين  سابين  شال 
الحياة  أدوات  من  كثيرة  آثار  أيضاً  واكتشفت  مخلوطة. 
النسيج،  وأدوات  الرسم،  أقالم  صناديق  مثل  اليومية 
األعتاب  وجدت  فيما  الحيوانية.  الرسومات  ذى  والفخار 
مدفونة  الجدارية  واللوحات  والتيجان  واألبواب  الخشبية 
مصر؛  صعيد  وسط  أسيوط  فى  باويط  فى  الرمال  تحت 

المتحف  فى  قاعة  تخصيص  إلى  المتحف  أمناء  دعا  مما 
لتكوين كنيسة قبطية. ومن أروع ما عثر عليه من اآلثار، 
تلك الحشوة الخشبية الملونة المدهشة والتى تجمع بين السيد 
واألفاريز  مينا  األنبا  الدير  ورئيس  السالم،  عليه  المسيح 
المنحوتة بالتصميمات النباتية والطيور، واألعتاب الخشبية 
المصور عليها الملكان ميكائيل وجبريل. وتعكس كل هذه 
اآلثار مدى أهمية هذا الدير الذى عمر بين القرنين السادس 

والثامن الميالديين.
الدولة  االستراتيجى فى عصر  )المكان  أسيوط  وأخرجت 
نخت  القضاة  برئيس  الخاص  الجنائزى  األثاث  الوسطى( 
)السنط(، والتوابيت  األكاشيا  المعبر من خشب  تمثاله  مع 
والنماذج  القرابين،  لحملة  الصغيرة  والتماثيل  الحجرية، 
الملكية،  أبيدوس  والمخازن. ومن جبانة  للمراكب  الملونة 
جاء العمل األعظم، لوحة الملك الثعبان، وأثاث األسرتين 
واألوانى  األفراد،  ولوحات  النادر،  والثانية  األولى 

المنقوشة، واآلثار المعدنية والعاجية.
من  كنز  األقصر(  )قرب  والميدامود  الطود  فى  واكتشف 
الحجر  من  ونقوش  الملكية،  والتماثيل  والالزورد  الفضة 
من  وهى  وسنوسرت  أمنمحات  الملكين  ووجوه  الجيري 
قرية  وفى  الوسطى.  الدولة  عصر  من  النحت  فن  روائع 
األقصر، حيث عاش  لمدينة  الغربى  البر  فى  المدنية  دير 
الذين قاموا بتشييد وتزيين  المهرة  العمال والفنانون  ودفن 
هائل  كنز  على  الفرنسيون  عصر  الملوك،  وادي  مقابر 
فى  والموت  الحياة  مظاهر  من  كثير  عن  المعلومات  من 
مقابر  فى  األشياء  آالف  فاكتشفت  الحديثة.  الدولة  عصر 
هؤالء العمال والفنانين فى انقاض هذه القرية، والتى تحكى 
الفواكة،  مثل  يأكلونه  كانوا  الذى  الطعام  كل شىء،  عنهم 
وآالتهم  وأدواتهم،  وأثاثهم،  والدجاج،  والخضراوات، 
الموسيقية، وابتهاالتهم لآللهة، وأعمال التالميذ المدرسية، 
وشؤون  المنزل،  وأحوال  الزمالء،  بين  والمشاجرات 
المكتوبة  الوثائق  فى  األشياء  الزوجات، وسجلت كل هذه 
الخاصة بذلك المجتمع. ووجدت التماثيل واألعتاب واألثاث 
الجنائزى فى منطقة مقبرة القائد إزى فى إدفو شمال أسوان 
فى صعيد مصر، والتى تجسد بوضوح تطور الجبانة فى 

عصرى الدولتين القديمة والوسطى.
ضرورية  وثائق  أسوان  قرب  إلفنتين  جزيرة  وأخرجت 
توضح كيفية عبادة آلهة الجندل األول، وتشمل مومياوات 
عند  الخلق  رب  خنوم  لالله  المقدس  )الحيوان  الكباش 
المصرى القديم(، والقرابين المنذورة لإللهة عنقت، والكتل 
اإللهة ساتت زوجتا  لمعبد  المخصصة  الضخمة  الحجرية 

اإلله خنوم اللتين تكونان معه ثالوث جزيرة إلفنتين.
وفى العام 1972، حصلت فرنسا على العمود األوزيرى 
أخناتون.  بالملك  والخاص  الضخم  أوزيريس(  إلى  )نسبة 
األغريقية  الجمال  رمز  المرأة  بتماثيل  ملىء  والمتحف 
المصرى  الموازييك  وكذلك  مصر،  من  القادمة  فينوس 
وبورتريهات الفيوم من الحقبة الرومانية ومنحوتات دافنى 
وتماثيل  بالمالبس  مليئة  والمخازن  أنونسيات.  والعذراء 

التراكوتا )الطمى المحروق( المصرية الصميمة. 
وبالنظر إلى النشاط الفرنسى فى اآلثار المصرية، نجد 
أنه بدأ منذ فترة مبكرة جداً، ربما تكون أولى محطاتها 
فى  المصرية  اآلثار  وأن  الفرنسية على مصر،  الحملة 
الشمال  أدنى  من  مصر  بقاع  كل  من  جاءت  اللوفر 
منذ  المصرية  العصور  أقدم  الجنوب، ومن  أقصى  إلى 
عصور ما قبل التاريخ مروراً بالعصر العتيق وعصور  
الدول القديمة والوسطى والحديثة بما تخللها من عصور 
العروج  ثم  الفرعونية  العصور  نهاية  وإلى  اضطراب 
وإلى  والقبطية  والرومانية  البطلمية  مصر  آثار  على 
الفتح العربى. فهى رحلة زمانية تبدأ على وجه التقريب 
سبعمائة  إلى  وتمتد  الميالد  قبل  عام  آالف  سبعة  منذ 
المصرية  التجربة  عمر  هى  قرناً   77 حوالى  ميالدية، 
منذ عصور ما قبل التاريخ وإلى الفتح العربى. إذن هى 
رحلة زمانية مكانية، خاضها الفرنسيون فى سبيل تكوين 
من  باآلثار  تمويلهم  مصادر  وتنوعت  اللوفر.  متحف 
التى كانت مصر فيها مسرحاً  المزدهرة  القناصل  فترة 
بها،  القناصل األجانب  أيدى  اآلثار على  مستباحاً ألخذ 
فى ظل غيبة الوعى واإلهمال اللذين كانت تتعامل بهما 
عنها  تدرى  تكن  لم  التى  اآلثار  مع  المصرية  الحكومة 
شيئاً وترضى خاطر األجانب بأية طريقة، إلى االعتماد 
الشراء  ثم  المصرية،  األرض  فى  المباشر  الحفر  على 
للنظر  والالفت  اإلهداءات.  وتقبل  العاديات،  تجار  من 
أنهم كانوا ال  المصرية  الفرنسيين مع اآلثار  فى تعامل 
يقدرون  فهم  النوادر،  وأندر  الروائع  أروع  إال  يأخذون 
الروعة والندرة فى كل اآلثار التى بجلبونها إلى اللوفر، 
ليصنعوا تاريخاً لهم من خالل سحر مصر القديمة الذى 

ال يقاوم.

ما قّصة املعادلة 
بني الرجــل 

واملـرأة؟
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كنوز مصر فى اللوفر

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  عبر الدهور نجد ان المرأة قد عانت كثيراً قبل ان تتوّصل الى الحقوق التي 
تتمتّع بها اليوم وأِن اختلفت القوانين بين بلد وآخر!

 تاريخياً
• األديان:

o رغم تنوعها واختالفها من الواضح ان األديان اختصت الرجال بمميّزات لم 
تأِت بمثلها للنساء.

o عبر العصور عّدلت بعض المذاهب الدينية من قوانينها لتعطي النساء حقوقاً 
اكثر أِنصافاً مّما كانت تُعطيهّن في السابق.

o بعض األديان كانت اكثر مرونة من غيرها لتفعيل التغييرات! 
o حتى في الممارسات الدينية بقيت المرأة أقل شأناً من الرجل

• في القوانين المدنيّة
يتعلق  فيما  السابق وذلك  اكثر من  الحصول على حقوق  المرأة من  تمّكنت   o
واإلرث  السياسي  التمثيل  في  والمشاركة  والوظيفة  والعمل  االقتراع  بحقوق 

والطالق والزواج والى ما هنالك من مميزات كان يتفّرد بها الرجل.
o بعض البلدان التي ينبع تشريعها من الدين بقيت اقل طواعية القرار التغييرات! 

)كقيادة السيّارة مثاًل(
 هل ان إقرار القوانين هو ما يُحدث المساواة بين المرأة والرجل؟

• هل توجد مساواة بين الرجل والرجل؟
o نجد رجااًل يتبوأون مناصب عالية دون استحقاق بينما نصادف من هم أكفأ 

منهم يمضون عمرهم في أدنى درجات السلّم الوظيفي!
o الحاصل قد ال يكون دائماً بفعل ما يُنجزه الرجل في عمله!

o الفاجر يأكل مال التاجر!
 • هل توجد مساواة بين المرأة والمرأة؟

جمالهّن  بفعل  وذلك  غيرهّن  اليه  تصل  لم  ما  الى  وصلن  النساء  من  كم   o
ومفاتنهّن؟

o كم من النساء المتعلمات وصاحبات الكفاءة بقيَن خلف الستار ولم يسمح لهّن 
م واثبات كفاءتهّن؟  بالتقدُّ

 خالصة 
الكثيرات  تمكنت  فقد  المرأة  تقدم  امام  عوائق  دائماً  والقوانين  األديان  تكن  لم 
عبر التاريخ من النجاح بفضل  ذكائهّن ومثابرتهّن بينما لم تتمكن أخريات من 

اإلفالح في عالم اليوم رغم وجود القوانين الى جانبهّن!

قصة بقلم: بشير القّزي

الدكتور مصطفى الفقى والعروبة املصرية
 

 بقلم: د. حسين عبد البصير
يوضح  فكرى  مشروع  مفكر  لكل 
ويقوم  ِسِنيه.  حصاد  ويمثل  رؤيته 
والمثقف  السياسي  المفكر  مشروع 
مكتبة  ومدير  البارز  القومي 
اإلسكندرية الدكتور مصطفى الفقى 
القومي  الفكر  تجديد  فكرة  على 
والتأكيد  بالعروبة  الكامل  واإليمان 
أبعاد  من  الخاص  البعد  هذا  على 
والشخصية  الحضارية  مصر 

بالعمل  اشتغاله  من  ابتداًء  المصرية، 
الرائد  بكتابه  ومروًرا  السياسي، 
»تجديد الفكر القومي«، ووصواًل إلى 
المصرية«،  »العروبة  الجديد،  كتابه 
للكتاب،  العامة  المصرية  )الهيئة 
القطع  من  صفحة   681  ،2017
المتوسط(، حيث يقدم لنا الدكتور الفقى 
لدور  الثاقبة  والثقافية  السياسية  رؤيته 
والمحوري  والقومي  العربي  مصر 
البدايات، مع  منذ  العربي  في محيطها 
والتي  الناصرية  الحقبة  على  التركيز 
القومي  والمفهوم  الرؤية  فيها  تبلورت 

وما تالها.
ويمثل هذا الكتاب خالصة فكر ورؤية 
ومفتاًحا  الشأن،  هذا  في  الفقى  الدكتور 
بعث  على  المبنى  الفكري  لمشروعه 
الفكر القومي. فمصر هي حجر الزاوية 
الذي  العربي  القومي  المشروع  في 
ظل  في  كثيرة  تقلبات  من  حالًيا  يعاني 
المشروع  وغياب  القومي  المد  انحسار 

الناصري الذي كان القوة الدافعة له.
ويقول الدكتور الفقى في تقديمه: »دعنا 
نعترف أن العروبة السياسية قد ترسخت 
جسد  حيث   1952 يوليو  ثورة  بعد 
عربية  لقيادة  رمًزا  الناصر  عبد  جمال 

مسموعة من الخليج إلى المحيط«.
الدكتور  كتابات  الكتاب  هذا  وجمع 
بما  تتعلق  قضايا  حول  العديدة  الفقى 
المصرية«  »العروبة  عليه  يطلق 
الفلسفية  البنية  من  محوري  كمكون 
ويؤكد  العريقة.  المصرية  للهوية 
مصر  »عروبة  أن:  على  المؤلف 
كانت دائًما مصدر إلهام ومركز تأثير 
وهويته  الثقافي  تراثه  على  حافظ  لبلد 
المحوري  الدور  القومية«، فضاًل عن 
اإلسالمي  والبعد  الشريف  لألزهر 
اللغة  على  للحفاظ  المصرية  للهوية 
وعلومها،  وفنونها  وآدابها  العربية 
الثقافية  العروبية  الهوية  تلك  فكانت 
هي األساس الذي قامت عليه العروبة 
السياسية التي بزغت من مصر جمال 
البعد  ذات  يوليو  وثورة  الناصر  عبد 
قامت  ما  أبرز  كان  الذي  القومي 
ومصر  شأنه.  من  وأعلت  أجله  من 
ومركز  العربية  الثقافة  حاضرة  هي 
العروبة وهذه قضية مستقرة ال تحتاج 

المؤلف  ويقرأ  مناقشة.  أو  إثبات  إلى 
في  السياسات  وضع  ويعيد  األحداث 
إطارها من خالل رؤية تنظيرية جادة 
تسعى لبعث الروح العربية، وينتج في 
النهاية اصطالًحا جديًدا، هو »العروبة 
المصرية«، إحدى أبرز سمات أدبيات 
الشؤون العربية التي تنبني على الدور 
المستقبل  آفاق  ويكشف  المصري، 
خالل  من  العشرة  الكتب  أبواب  في 
اإلشكالية  القضايا  من  العديد  طرح 
العربية  النظم  بين  والمقارنات 
السياسة  بين  المؤرقة  ومشكالتها 
والتنمية والقضية الفلسطينية وإسرائيل 
وثورة  اإلنسان  وحقوق  العام  والرأي 
والعرب  الحواجز  وسقوط  المعلومات 
والعالم وعروبة مصر وثورات الربيع 
واألطماع  عليها  وما  لها  وما  العربي 
الخالفات  وتراث  التركية  اإليرانية 
القومي  المشروع  وتراجع  العقائدية 
والعديد  اإلسالمي  المد  مواجهة  في 
وإشكاليات  والشخصيات  القضايا  من 

المستقبل العربي.
التأصيل  في  الكتاب  جوهر  ويكمن 
انتقال  من  المؤلف  إليه  يذهب  لما 
الهوية المصرية من مرحلة »العروبة 
»العروبة  مرحلة  إلى  الثقافية« 
المفهوم  على  مركًزا  السياسية«، 
والبعد  العربية  للقومية  العصري 
كعناصر  اللغوي  والتجانس  الثقافي 
المصرية  العروبة  لسبيكة  مشكلة 

والقومية العربية.
على  غريًبا  ليس  القومي  الفكر  وهذا 
عمل  الذي  الفقى  مصطفى  الدكتور 
ألكثر من نصف قرن في العمل العربي 
بكل  السياسية  الحياة  وعرك  المشترك، 
مستوياتها في عالمنا العربي حين عمل 
مساعًدا أول لوزير الخارجية المصرية 
لمصر  دائًما  ومندوًبا  العربية،  للشؤون 
لدى الجامعة العربية، فضاًل عن ترشيح 
مصر له لمنصب األمين العام للجامعة 

العربية عام 2011.
المهتمين  لكل  ومفيد  كتاب كاشف  هذا 
العروبة  ومصر  العربية  بالشؤون 
ولألجيال القادمة. فتحية تقدير للدكتور 

مصطفى الفقى على هذا الكتاب القيم.
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
إلى المدرب األرجنتيني هيكتور كوبر شكرا آنست 

ك بخير ....!  وشرفت ونشوف وشَّ

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية

15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 

من قصيدة »  بكــاٌءُ يُغــنى!«تيماء الجيوش
للشاعر/ فريد زمكحل

لتمنى ا فِق  أ في  َُّل  رحا ألني 
يُغنّى ءاً  بُكا عيوني  مع  تَد

َعوني عمري  في  لقصيدة  ا لتبقى 
عني غبِت  أو  عندى  كنِت  إن 
بفني  ً دوما بها  إعجا تُبدي 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

من واقعنا

وطين هو كندا

Canadian  Realities  

  أعزائي هذا األسبوع اود ان 
المحامية  اشارككم مقال كتبته اختي 
والباحثة في حقوق االنسان والمرأة 
المناسبة. كل  تيماء الجيوش لرمزية 

الشكر لألستاذة تيماء....
الحال دوماً  المساحة كما هي  و تتسع 
لتحتضن عبارات الود و االمتنان 
للكنديين  التهنئة  لكندا و ما تقدمه  و 
عموماً و ال سيما ان خصوصية 
المناسبة هذه األيام  تتأتى من انه  اْليَْوَم 
 Canada National لكندا.  الوطني 
Day. و الذي يقع في االول من شهر 
تموز/ يوليو من كل عام. كل من 
جاؤوا الى كندا على اختالف مشاربهم 
و منابتهم جاؤوا الى وطنهم الجديد 
بالود و كيف ال و كندا هي  محملين 
من احتضنتهم  و دافعت عن تنوعهم 
الثقافي و العرقي و قدمت السماء التي 
ان  لنقول معرفياً  أظلتهم. ربما نعرج  
الوطن هو تاريخ، هو مساحة جغرافية، 
هو حقوق وواجبات ، هو ثقافة و 
روابط مجتمعية، هو بكل هذه األبعاد 
يحتوي فيما يحتويه ما  و لعله ايضاً 
للقانون و  ابعد من ذلك من دوٍر  هو 
السيادة على  احترامه و االرتكاز في 
الديمقراطية و على  حقوق االنسان و 
هذا ال احد يستطيع فرض ما تقدم من 
وٍد وحب للوطن بل هو يتولد نتيجة 
الناظمة و  طبيعية عبر تلك العالقة 
التي ال يشوبها ما يعكرها . الوطن 
يصبح جنة هللا على االرض  عندما 
المساواة و الوعي العالقات  يتصدر 
المستويات االجتماعية  الناظمة على 
الثقافية.  السياسية و االقتصادية و  و 
يصبح جنة هللا على االرض عندما 
يصبح التنوع بحد ذاته هو مصدر قوة 
و تميز ال حدود له المواطن هو مساٍو 
للمقيم و ال ينقص هذا األخير سوى حق 
االنتخاب. الالجئ هو محمي و تحترم 
التي  الفرص  له من  بأكملها و  حقوقه 
التي تمكنه  الكندي و  التشريع  يكفلها 
من البقاء و االستقرار . و تأتي جدلية 
العالقة هنا انك كفرد تبدأ ببناء وطنك 
و ترد الجميل ألنه هو من قام بحمايتك 
فأصبح لديك فرصة اخرى للحياة 
الحال في كندا  . و هذا هو  العطاء  و 

اليها محملين بعبق اوطاننا  اتينا جميعاً 
الكندي محتفياً  اثيرنا  األصيلة ليحتوينا 
الديني و  العرقي و  بتنوعنا االثني و 
الثقافي دون اَي تمييز . نعتز بكندا 
بالمعنى العاطفي الشمولي و بما بنيت 
على اساسه من احتراٍم لحقوق االنسان 
و النظام الديمقراطي القائم على 
المساواة و عدم التمييز مما جعلها اثيرةً 
الدولية بل و جعلها  في المجتمعات 
الكريم و  العيش  وجهة لكل من أراد 

الكرامة المصانة. 
التاريخ الكندي  ايّام كنت اقرأ عن  منذ 
الوزراء  قاله رئيس  مما  فوجدت شيئاً 
السابق بيير ترودو بأن الوطن هو 
نبنيه ويبقى  ليس فقط صرحا ضخما 
أبدي عظيم  الزمن بشكٍل  يتحدى  قائماً 
الفراعنة األهرامات بل ان  كما بنى 
تبنيه كل يوم ضمن  »الوطن هو شيئ 

اسٍس من القيم المشتركة.« 
هكذا هي كندا تحتفي بأبنائها و تحتفي 
بيومها و هي تعلم يقيناً ان البناء مستمر 
و احتضان ابنائها جميعاً دون تمييز هو 
قاعدتها االساسية. تعلم اننا جميعا لدينا 
القيم المشتركة والمبادئ الشيء  من 
الكثير االمر الذي يمكن من تعزيز 
التي قامت عليها كندا كدولة.  األسس 
ابنائها يحتفون بها يقومون  بالمقابل 
الذي اختاروه  الى وطنهم  الجميل  برد 
ويعملون ألجله و من اجله يعلمون ان 
تقدمه الى االمام هو لمصلحتهم جميعاً 
يعلمون ان وشائجهم مع وطنهم الجديد 
كندا تتعزز كل يوم باالحترام المتبادل 
و التنوع الذي يضفي الكثير من الجمال 
لهذا الوطن الشاسع من المحيط الى 

المحيط. 
الى  أونتاريو  اثناء عودتنا من مقاطعة 
مقاطعة كيبيك كانت اختي الصغرى 
لولو »البتول« تجلس الى جانبي . 
ولولو تعيش عمرها ونعيش معها مع 
dowsyndrom! رأت خارطة كندا 
امتدت يدها الصغيرة و عيناها تتسعان 
باتساع النهر على طول الطريق لتقول 
و بدهشة جميلة كندا انا أحب كندا. هكذا 
هو هذا البلد يتغلغل بك يحترم عقلك و 

يلمس شغاف قلبك. 

حفل أستقبال بالقصر اجلمهوري لزاهى حواس فى كوسوفو 

اليابان تنهي أسطورة »أشهر منعزل يف العامل«

املصمم العاملي زهري مراد يتألق يف كأس العامل 2018 

سخط يف أوساط 
هوليوود واألزياء على رداء 

ميالنيا ترامب

جامعة أمريكية ختصص 
“حجرة للبكاء” للتخلص 

من الضغوط !!

   كتب على أبودشيش / القاهرة:
ثاتش( رئيس جمهورية كوسوفو، عالم اآلثار  أستقبل )هاشم 
الدكتور )زاهى حواس( فى  المصرية ووزير اآلثار األسبق 
القصر الجمهوري، وأشاد )هاشم ثاتش( بجهود الدكتور حواس 
العالمى وأدخال  المحافظة على اآلثار والتراث  المبذولة فى 
آمنة  العالم ، وأكد حواس على ان مصر  الفراعنة فى قلوب 
اللقاء  ومناطق اآلثار مؤمنة على أعلى مستوي وفى نهاية 
أهدى رئيس الجمهورية لحواس كتاباً عن حياتة ،وحضر حفل 
العامة  السفراء والوزراء والشخصيات  العديد من  األستقبال 

بجمهورية كوسوفو.
كما زار الدكتور حواس جمهورية ) مقدونيا( وكان فى أستقبالة 
وزير الثقافة المقدوني، وزار حواس العديد من المناطق االثرية 
تمثال  له نموذج من  الثقافة  القومي،  وأهدى وزير  والمتحف 
الكشف عنه  تم  الذى  الفراعنة  العطاء عند  ايزيس ربة  الربة 

مؤخر فى مقدونيا.
كما اقام حفل تكريم آخر من قبل )راموش هارديناج(  رئيس 
الوزراء و)قدري فيسلي( ورئيس البرلمان فى كوسوفو وذلك 
الفراعنة فى  الذى استطاع ان يدخل  المصري  بالعالم  إحتفاءاً 

قلوب العالم ودورة فى المحافظة على التراث العالمى 
وفى المساء أقام حفل كبير فى كوسوفو أحتفاال بحواس وتقدير 
له كسفير للثرات العالمي  وحضر الحفل العديد من الشخصيات 
العامة ونجوم المجتمع، كما حضر الحفل ايضا مجموعة 
فليم تسجيلى عن  )المليون مصري( فى كوسوفو وتم عرض 

حياة واكتشافات الدكتور حواس.
كما أقام )راموش هارديناج( رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ، 
حفل كبيراً تكريما لعالم االثار المصري ووزير اآلثار األسبق، 

الدولية، واسهاماتة فى  لمكانتة  الدكتور )زاهى حواس( نظرا 
التراث  الوعى اآلثري والمحافظة على  مجال اآلثار و نشر 

العالمى.
الحفل  أثناء  الدولة وذلك   وأهدى )هارديناج( لحواس  شعار 
الذى اقامه  فى مقر رئاسة الوزراء ، احتفاءاً بالعالم المصري 
وسفير الترات العالمى ، كما حضر الحفل لفيف من  الوزراء 

والسفراء والشخصيات العامة وقناصل الدول األجنبية  فى حفل 
كبير أقامه )هاريناج( فى مقر رئاسة الوزراء .

وأهدى حواس لرئيس الوزراء كتابة )أسرار من الرمال(.
واقام رئيس البرلمان ايضا حفل كبير بحضور أعضاء المجلس 
تكريما لحواس على جهوردة فى المحافظة على التراث العالمي

العالمي، زهير مراد، في  اللبناني  األزياء  تألق مصمم     
اختارت مغنية  إذ  العالم 2018 في روسيا،  افتتاحية كأس 
أحد تصاميمه  ارتداء  الروسية، عايدة غاريفولينا،  األوبرا 

الجديدة.
أحيت  أبيض من تصميم مراد عندما  فستانا  المغنية  واختارت 
وليامز، في  البريطاني، روبي  المغني  الكبير مع  االفتتاح  حفل 

العاصمة موسكو.
ولفت الفستان أنظار الماليين ممن حضروا الحفل حول العالم، 
بكريستال منتشر  بعدها  فاخر ورصع  أبيض  قماش  وصمم من 
التي  تدل على تصاميم مراد  على طوله، في بصمة واضحة 

تجمع بين الطرازين الشرقي والغربي.

   في خطوة جعلت بريكست واقعا »ال رجوع 
الثانية  إليزابيث  عنه«، منحت ملكة بريطانيا 
البالد من االتحاد  انسحاب  قانون  موافقتها على 
األوروبي، الذي وضعته حكومة رئيسة الوزراء 

تيريزا ماي.
وأعلن رئيس مجلس العموم في البرلمان 
البريطاني جون بيركو، أن الملكة أقرت 
القانون الذي ينظم عملية انسحاب  مشروع 

بريطانيا من االتحاد األوروبي والذي وافق عليه 
له  الماضي، وصفق  البرلمان األسبوع  مجلسا 

الحاضرون من نواب حزب المحافظين.
وقال بيركو خالل جلسة لمجلس العموم: »ينبغي 
الملكية  الموافقة  قانون  المجلس بموجب  أبلغ  أن 
الملكة أبدت موافقتها  لعام 1967 بأن جاللة 
قانون االنسحاب  القوانين اآلتية...  الملكية على 

من االتحاد األوروبي لعام 2018«.

الملكية« في بريطانيا الخطوة  وتعد »الموافقة 
األخيرة من اإلجراءات التشريعية. 

القانون الضروري من أجل تطبيق  ويتيح 
المتحدة أن  المملكة  للمؤسسات في  بريكست، 
تواصل عملها بشكل طبيعي بعد خروجها 
القانون  لتفوق  التكتل وسيضع عمليا حدا  من 
األوروبي على التشريعات المحلية، وسيدرج في 
القانون البريطاني كل التشريعات التي تريد لندن 

اإلبقاء عليها.
يذكر أن بريطانيا نظم استفتاء شعبيا عام 
2016 بشأن االنسحاب من االتحاد األوروبي، 
تأييد نحو 52% من  حيث حظيت هذا الطرح 

المشاركين في االستحقاق.
التكتل األوروبي  ويتوقع أن تترك بريطانيا 

العام المقبل.

»املوافقة امللكية« حتسم اجلدل
 حول »بريكست« يف بريطانيا

  أنهت السلطات اليابانية قصة أشهر "منعزل" في العالم، بعدما أجبرت رجال مسنا على مغادرة جزيرة 
نائية عاش بها لما يقارب الثالثة عقود.

وخاض الرجل الياباني مغامرة فريدة من نوعها، إذ قضى 29 سنة كاملة في جزيرة "سوتوباناري" المعزولة 
دون ثياب وال أصدقاء، وسّخر كل هذه األعوام في اكتشاف الطبيعة واالبتعاد عن المظاهر العمرانية.

وسافر ناسافومي ناغاساكي البالغ من العمر 82 عاما، إلى الجزيرة المعزولة الواقعة في منطقة أوكيناوا، 
سنة 1989، حسب وسائل إعالم محلية.

فقد مالبسه حين تعرضت  لكنه  العادية،  بثيابه  األولين  الرجل غريب األطوار عاميه  وقضى 
الجزيرة لعاصفة شديدة، وظل يتجول منذ ذلك الحين عاريا، وبدون أن يراه أحد، في قصة 

تبدو مثالية لسيناريو فيلم سينمائي.
الماضي، وأجبرته على  أبريل  في  المسن  الرجل  اليابانية  السلطات  ورصدت 

مغادرة الجزيرة التي كان يأمل أن يقضي بها آخر أيامه، بعد أن أصبح 
صاحب أطول مدة عيش طوعية في بيئة منعزلة في التاريخ.
وبعد أن اكتشفه رجل يبحث عن سكان في المناطق النائية، 

يبعد نحو  إلى مأوى حكومي  ناغاساكي  الشرطة  نقلت 
البعيدة عن  إيشيغاكي،  مدينة  كيلومترا عن   60

الجزر اليابانية األربع الكبرى.
الحديث عن حياته  ناسافومي في  وال يرغب 

إنه عمل مصورا، وكان متزوجا  قال  لكنه  الماضي، 
وأبا لطفلين وفق ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية.
إنه قضى سنوات رائعة في  الياباني  المسن  ويقول 
إزعاج وال  فيها ألي  يتعرض  يكن  لم  إذ  الجزيرة، 

يتفاعل إال مع الطبيعة الهادئة.

  احتجت أوساط المشاهير واألزياء األمريكية على الرداء الذي ظهرت فيه ميالنيا 
ترامب، حيث دّونت على ظهرها »أنا حقا ال أهتم، فهل تهتم أنت؟«، وذلك أثناء 

زيارتها ألطفال مهاجرين محتجزين.
أزياء كتب عليها »أنا  المناسبات  الممثلين والمشاهير في بعض  وارتدى عدد من 
حقا أهتم وينبغي عليك أيًضا« تعبيرا على دعمهم لألطفال المهاجرين وتنديدا بزي 

ميالنيا األخير.
التلفزيونية جينا أورتيجا )16 عاما(، وهي ترتدي جاكيتا يحمل  الممثلة  وظهرت 

عبارة »أنا أهتم، ينبغي عليك أن تهتم أيضا«.

الخلف،  لها من  كما نشرت جيل فيدر زوجة مطرب فرقة »بيرل جام« صورة 
أثناء حضورها إلحدى حفالت زوجها، ارتدت »تيشرت« كتب عليه »نحن نهتم«.

الشواطئ، وهي ترتدي  لها على أحد  فيليبس صورة  الممثلة بوسي  بينما نشرت 
»تيشيرت« كتب عليه » أنا أهتم، هل تهتم«.

بإنتاج  السيدة األولى، وقامت  اتخذت موقفا مناهضا لزي  المالبس أيضا  شركات 
سلسلة من الستر كتب عليها »أنا أهتم حقا، أليس كذلك؟«.

وكانت السلطات األمريكية قد فصلت نحو ألفي طفل عن عوائلهم عند الحدود مع 
المكسيك، حسب بيانات وزارة األمن الداخلي.

األمريكية،  اإلمتحانات  نتائج  تزامنا مع ظهور    
لجأت إحدى الجامعات األمريكية إلى مساعدة طالبها 
لتخفيف آالمهم عند فشلهم فى اإلمتحانات عند ظهور 
الضغوط والضجر  للتخلص من   ، النهائية  النتائج 

والحزن التى تعتريهم .
وسعى فريق من علماء النفس األمريكيين في جامعة 
“نيويورك” لمساعدة الطالب األمريكيين عن 
الكلية  مكتبة  داخل  للبكاء(  طريق تخصيص )حجرة 
النجاح،  تمكنوا من  الذى  يراهم زمالءهم  حتى ال 
ليبكى  بمفرده  الحجرة  الفاشل فى هذه  الطالب  ليظل 
 ، دقائق  لمدة عشر  الضغوط  للتخلص من  ويصرخ 

ليتمكن من مواجهة المجتمع .


