
   طلب الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون 
الثقة  لتعزيز  من دونالد ترامب خطوات ملموسة 
6 تموز/ المتبادلة، وذلك في رسالة مؤرخة في 

يوليو نشرها الرئيس االميركي الخميس على حسابه 
على موقع تويتر.

وابدى كيم ثقته بان الجهود المتبادلة ستكون »مثمرة«، 
معتبرا ان قمة سنغافورة التي عقدت قبل شهر تماما 

اطلقت »عملية مهمة«.
من جهته علق ترامب في تغريدة »نحرز تقدما كبيرا«.

وياتي نشر هذه الرسالة في وقت شهدت العالقات بين 
البلدين اخيرا توترا لمناسبة زيارة وزير الخارجية 
االميركي مايك بومبيو لبيونغ يانغ. وندد الكوريون 
الشماليون ب«طلبات احادية ومبالغ فيها« من جانب 

االميركيين.
والرسالة مؤرخة في اليوم الذي سبق اعالن الكوريين 
الشماليين هذه المواقف المتشددة. لكن ترامب قرر 

نشرها الخميس.
الرئيس  وكتب كيم ان »اللقاء االول معكم سيدي 
والبيان المشترك الذي وقعناه في سنغافورة قبل 24 

عاما شكال في الواقع بداية عملية مهمة«.
واضاف »لدي كل الثقة بان ارادة قوية وجهودا صادقة 
اضافة الى المقاربة الموحدة التي انتهجناها، انتم وانا، 
بهدف فتح افاق جديدة بين جمهورية كوريا الشعبية 

الديموقراطية والواليات المتحدة، ستكون مثمرة«.
وتابع كيم »آمل سيدي الرئيسي بان يتم تعزيز الثقة 
الراسخة بكم في العملية المقبلة عبر اجراءات ملموسة. 
انا واثق بان التقدم التاريخي في تعزيز العالقات بين 
الديموقراطية والواليات  الشعبية  جمهورية كوريا 

المتحدة سيتيح )عقد( لقاء جديد«.

وفي مؤشر الى صعوبة العملية الدبلوماسية، طلبت 
الواليات المتحدة الخميس من االمم المتحدة ان توقف 
في 2018 اي عملية جديدة لتصدير النفط الى كوريا 
اميركي يؤكد ان هذا  تقرير  الى  الشمالية، مستندة 
البلد تجاوز حصص االستيراد التي حددتها سلسلة 

عقوبات نهاية 2017.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

وماذا بعد »الناتو«؟
  صرح الرئيس األمريكي دونالد 
التزام  ترامب أمس الخميس، أن 
المتحدة األمريكية تجاه  الواليات 
)الناتو(  األطلسي  شمال  حلف 
بعد  خاصة  للغاية،  قوياً  اليزال 
األعضاء  الدول  جميع  موافقة 
بالتزاماتها،  بالحلف على اإليفاء 
للعاصمة  وصوله  قبل  وذلك 
زيارة  أول  في  لندن  البريطانية 
توليه  منذ  لبريطانيا  بها  يقوم 
الحكم كرئيس للواليات المتحدة 
األمريكية، لحضور فعاليات قمة 

حلف الناتو.
الواليات  إنفاق  ترامب  أكد  وقد 
من  الكثير  األمريكية  المتحدة 
األموال لدعم الحلف الذي ساعد 
أوروبا أكثر من قيامه بمساعدة 
واشنطن، وأهم ما جاء على لسان 
بأنه  تأكيده  الرئيس األمريكي هو 
قد تم مناقشة قضية مشروع مد 
أنبوب تصدير الغاز من روسيا 
إلى ألمانيا، وأنه سيتم التوصل 
إلى تسوية نهائية له، خاصة بعد 
تحسن عالقات الجميع مع روسيا، 
تنفيذ المشروع ال يمثل  مما جعل 
مشكلة كبرى، خاصة بعد موافقة 

ألمانيا على األداء بشكل أفضل..
تهديده  عن  سئل  وعندما 
باالنسحاب من الحلف، قال يمكنني 
ذلك ولكني لن أفعل ذلك بالضرورة 
خاصة بعد أن قدم األعضاء ما 
لم يقدموه من قبل، حيث يدفعون 
اآلن حوالي 33 مليار دوالر وهو 
أكثر بكثير عن ما قبل وهو ما دفع 
العام وجميع األعضاء  السكرتير 

لتوجيه الشكر له على ذلك..
بوضوح  أعرب  أن  هنا  وأحب 
تحسن  في  البالغة  عن سعادتي 
العالقات بين روسيا وجميع دول 
العالقات  بتحسن  العالم، وكذلك 
بين الكوريتين وتحسن عالقات 
المتحدة  بالواليات  الشمالية  كوريا 
األمريكية، وأمل في النهاية أن 
تنعكس كل هذه اإليجابيات التي 
الدولية  الدولية  العالقات  طالت 
الساخنة  العربية  قضايانا  على 
أو  سورية  في  سواء  والُملحة 
حلول  إليجاد  اليمن  أو  العراق 
مصالح  تخدم  ونهائية  عادلة 
الجميع من خالل االلتزام بالعدل 
الوقت لهذه  والمساواة، وقد حان 
المنطقة ولهذه الشعوب أن تنعم 
بالسالم واالستقرار الذي فقدته 
 .. اآلن  منذ 7 سنوات  وتفتقده 
الوقت لتصحيح كل ما  أقول حان 
ارتكبوه من أخطاء في حق هذه 
التي  شعوبها  حق  وفي  الدول 
الذي ستنتفض فيه  الوقت  سيأتي 
بقوة وعنف إن لم تبادروا من اآلن 
إلى  في إعادة السالم واالستقرار 
الشعب  وأهمهم  وأولهم  بالدهم 
يبحث  مازال  الذي  الفلسطيني 
عن وطن وهو في وطنه وعلى 

أرضه..
أقول حان الوقت ألن يتحرك العالم 
إقرار  اتجاه  العالمي في  والضمير 
الحقوق وتحقيق السالم الحقيقي 
من  المفكك  العربي  عالمنا  في 

المحيط إلى الخليج.

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

شيخ  األكبر  اإلمام  فضيلة  عقد     
األزهر أحمد الطيب، مساء يوم الخميس، 
جلسة مباحثات ثنائية مع ملكة بريطانيا 
عقب  وذلك  الثانية،  إليزابيث  الملكة 
وصول فضيلته إلى مقر إقامة الملكة 

في قلعة وندسور.
وكان فضيلة اإلمام األكبر قد وصل 

بريطانيا في زيارة  إلى  عصر أمس 
في  يشارك خاللها  أيام،  عدة  تستمر 
فعاليات “منتدى شباب صناع السالم “، 
الذي ينظمه األزهر الشريف، بالتعاون 
مع مجلس حكماء المسلمين، وأسقفية 

كانتربري البريطانية.
   أعلن المتحدث العسكرى أن الحريق الضخم 
الذى وقع مساء اليوم فى محيط مطار القاهرة نجم 
عن انفجار خزانى وقود فى مخزن تابع  لشركة 
هليوبوليس للصناعات الكيماوية بصالح سالم وذلك 

بسبب ارتفاع درجة الحرارة .
فيما صرح مصدر امنى ان قوات الحماية المدنية 
تمكنت من السيطرة على الحريق بعد ان دفعت 12 

سيارة اطفاء و 2 سيارة خزان مياه .
وقد تم نقل المصابين ال 12 فى الحادث إلى المستشفى 
لتلقى العالج فيما سيتم فتح تحقيق لمعرفة أسباب 
الحريق ومنع تكرار مثل تلك الحادثة مرة أخرى.

من جانبه ، أكد وزير الطيران المدني يونس المصري 
بالمطار مشيراً  الجوية  المالحة  تأثر حركة  عدم 
نافياً  تسير بشكل طبيعى  الطيران  ان حركة  إلى 
فى الوقت نفسه أن يكون هناك أي تعديالت على 

جدول إقالع وهبوط الطائرات..
وكانت انباء قد ترددت عن تعليق حركة المالحة وهو 

االمر الذى نفاه الوزير موضحا ان ما حدث مجرد 
لضمان  وروتينية  احترازية  واجراءات  مناورات 

سالمة المسافرين بسبب تصاعد ألسنة اللهب التي 
قد تعيق حركة إقالع أو هبوط الطائرات.

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

احلماية املدنية تسيطر على حريق خمزن شركة هليوبوليس للصناعات الكيمياوية 
ووزير الطريان يؤكد عدم تأثر املالحة اجلوية مبطار القاهرة

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

مجتمع من الخراف سيحكمه إن 
عاجالً أو آجال..

حكومة من الذئاب 

تابعونا يوميا على : 
www.el-ressala.com

كيم يطالب ترامب بتعزيز الثقة عرب 
خطوات ملموسة

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

ترامب يف مستهل زيارته لربيطانيا: الربيطانيون »حيبونين 
كثريا« رغم االحتجاجات

  استهل الرئيس األمريكي، دونالد ترامب، 
زيارته لبريطانيا بالقول إنه ال يعترض على 

أي احتجاجات أثناء هذه الزيارة.
وعبر عن اعتقاده بأن البريطانيين »يحبونه«.

وأقامت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، 
مأدبة عشاء على شرف الرئيس ترامب في 
قصر بلينهايم،في اليوم األول لزيارته للبالد.

ومن المتوقع أن تتركز النقاشات خالل المأدبة 
التي دُعي إليها 150 شخصية، بينهم وزراء 
ورجال أعمال بارزون، على التجارة بين 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  بعد  البلدين 

األوروبي.
وتأتي زيارة ترامب لبريطانيا بعد أيام من 
وصفه لها بأنها تعيش في حالة »اضطراب«.

وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة لمواجهة 
عدد من مظاهرات االحتجاج المتوقعة على 
إن  يعتقد  إنه  قال  ترامب  أن  بيد  الزيارة، 

البريطانيين »يحبونه كثيرا«.
وكان ترامب وصف بريطانيا في حديث بقمة 
حلف شمال األطلسي قبل وصوله إليها بأنها 

»بقعة جاذبة جميلة اآلن«.
وشدد ترامب، الذي سيلتقي بملكة بريطانيا 
على  ليومين،  ستستمر  التي  زيارته  خالل 
في  كثيرا  يحبونني  أنهم  »أعتقد  القول 
بريطانيا، واعتقد أنهم يوافقونني في موضوع 

الهجرة...«.
وأضاف »يمكنك أن ترى ما يجري في العالم 
مع الهجرة ... وأعتقد أن ذلك السبب وراء 
البريكسيت« في إشارة إلى استفتاء خروج 

بريطانيا من االتحاد األوروبي.

وأكمل »بريكسيت هو بريكسيت« والشعب 
البريطاني »صوت لالنفصال، لذا أتخيل أن 
هذا ما سيفعلونه - ولكن ربما يتخذون مسارا 
مختلفا- ال أدري إن كان ذلك ما صوتوا له«.
انتقادات  إلى  مؤخرا  ترامب  تعرض  وقد 
تسببت  التي  للهجرة،  سياسته  بشأن  شديدة 

في فصل عوائل المهاجرين عن أطفالهم.
وتتزامن زيارة ترامب مع نشر ماي لكتاب 
أبيض يحدد برنامج عمل لعالقات بريطانيا 

مع االتحاد األوروبي.
وقال ترامب في وقت سابق هذا األسبوع إن 
األمر »يرجع إلى الشعب« بشأن بقاء ماي 
من منصبها إثر استقالة اثنين من وزرائها 
االتحاد  للخروج من  احتجاجا على خطتها 

األوروبي.
وكان ترامب حضر قمة الناتو، حيث قال إن 
الدول األعضاء في الحلف اتفقت على زيادة 

االنفاق على الشؤون الدفاعية .
لبريطانيا  ترامب  زيارة  إن  ماي  وقالت 
التجارية  الصالت  لتعزيز  فرصة  ستمثل 

وتقوية التعاون األمني.
بيد أنها حضت ترامب أيضا على عدم إهمال 
»سلوك روسيا الضار« عند لقائه مع فالديمير 

بوتين في هلسنكي األسبوع المقبل.
وكان ترامب تندر في وقت سابق هذا األسبوع 
»قد  الروسي  الرئيس  مع  لقاءه  إن  بالقول 
يكون الجزء األسهل« في رحلته األوروبية.
وقال دوانينغ ستريت )مقر رئاسة الوزراء 
البريطانية( إن ماي وترامب سيناقشان قضايا 
رئيسة أخرى كالبريكسيت والشرق األوسط، 

إلى جانب الصالت التجارية واألمنية.
وكانت ماي قالت قبيل زيارة ترامب، إنه عند 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي »لن 
يكون ثمة تحالف أكثر أهمية في السنوات 

التي تعقب ذلك«.
وشدد داوننغ ستريت على أن ماي رحبت 
بقرار ترامب باالجتماع مع الزعيم الروسي 

في العاصمة الفنلندية االثنين.
لكنه أوضح أنه يتوقع أن يثير ترامب قضايا مثل 
الهجوم بعامل األعصاب في سولزبري على 
العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته.
تمرينا  الجمعة  وترامب  ماي  وستحضر 
تنفذه  اإلرهاب  مكافحة  مجال  في  عسكريا 
مشتركة  وأمريكية  بريطانية  خاصة  قوات 

في قاعدة عسكرية.
ثم يسافر الزعيمان إلى تشكرز )المنزل الريفي 
بكنجهامشير( إلجراء  الوزراء في  لرئيسة 
محادثات رفقة وزير الخارجية البريطاني.

يسافر بعدها الرئيس األمريكي والسيدة األولى 
إلى وندسور بعد ظهر الجمعة للقاء الملكة، 
عطلة  لقضاء  اسكتلندا  إلى  ينتقال  أن  قبل 
نهاية األسبوع في منتجع ترامب للجولف في 
ترنبري. وقد حذرت رابطة الشرطة البريطانية 
من أن هذه الزيارة ستضع »ضغطا« ملموسا 
على قوات الشرطة في البالد. كما اشتكت من 
أن 300 من عناصر الشرطة ممن يعملون 
خالل فترة الزيارة سيضطرون للمبيت في 
ال  رياضية،  ألعاب  قاعة  في  مؤقتة  أسرة 
تتوفر على ماء دافئ أو مستلزمات الحصول 

على وجبات طعام ساخنة.

جلسة مباحثات ثنائية 
لالمام األكرب مع امللكة 

إليزابيث

وزير داخلية إيطاليا مينع دخول 
مهاجرين أنقذتهم سفينة ورست 

يف ميناء إيطالي

نتنياهو يتوعد إيران 
بـ »مثن باهظ«..

  منع وزير الداخلية اإليطالي ماتيو 
الذين  المهاجرين  عشرات  سالفيني 
وأوصلتهم  البحر  من  سفينة  أنقذتهم 
لميناء إيطالي من دخول البالد رافضا 
بذلك قرارا أصدره وزير آخر مما يفتح 
 الباب أمام حدوث شقاق في الحكومة.
وقبل بضع ساعات سمح وزير النقل 
لخفر  تابعة  لسفينة  تونينلي  دانيلو 
مهاجرا   67 تقل  اإليطالي  السواحل 
تم إنقاذهم من البحر قبالة ليبيا بدخول 
صقلية. غرب  في  تراباني   ميناء 
وقال سالفيني في مؤتمر صحفي بعد 
االتحاد  داخلية  وزراء  مع  اجتماع 
إنسبروك  مدينة  في  األوروبي 
من  )بنزولهم  أسمح  ”لن  النمساوية 
في  أحد  هناك  كان  لو   ... السفينة( 
المسؤولية  سيتحمل  فإنه  مكاني 
والسياسية“. واألخالقية   القانونية 

ووصلت السفينة بالفعل إلى الميناء لكن 
 لم يسمح ألي فرد من ركابها بالنزول.

وسالفيني، زعيم حزب الرابطة اليميني 

المتطرف ويشغل منصب نائب رئيس 
عن  المسؤول  هو  أيضا،  الوزراء 
سياسات الهجرة وأمن الحدود فيما تقع 
تونينلي، وهو عضو في  على عاتق 
حركة 5-نجوم المناهضة للمؤسسات، 
السواحل. وخفر  الموانئ   مسؤولية 
حكومة  المتنافسان  الحزبان  وشكل 
ائتالفية في األول من يونيو حزيران 
الرغم  على  الهجرة  بمواجهة  بتعهد 
من أن عدد الوافدين من ليبيا انخفض 
العام. هذا  بالمئة   85 تفوق   بنسبة 
حركة  زعيم  مايو  دي  لويجي  وقال 
ترفع  ”عندما  الخميس  يوم  5-نجوم 
جدا  الصعب  من  إيطاليا  علم  سفينة 
إبالغها بعدم الرسو في ميناء إيطالي 
 ألن ذلك سيتسبب في سابقة خطيرة“.

وطلب سالفيني يوم الخميس من وزراء 
داخلية االتحاد األوروبي إعالن ليبيا 
مكانا آمنا إلعادة المهاجرين إليه بعد 
انتشالهم من البحر وقال إنه حظي بتأييد 

من وزراء ألمانيا والنمسا وفرنسا.

  توعد رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو إيران، مساء الخميس، 
بـ«دفع ثمن باهظ«، حسبما جاء في 
حسابه الرسمي على موقع »تويتر«.
سنواصل العمل ضد المحاوالت التي 
تقوم بها إيران والجهات الموالية لها 
بالتموضع عسكريا في سوريا ونطالب 
سوريا بتطبيق اتقاقية فك االشتباك من 

عام 1974 بحذافيرها.
وكشف نتنياهو بعضاً من تفاصيل لقائه 
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين، 
قائالً: »كررت في لقائي مع الرئيس 
التأويل:  يقبل  ال  الذي  موقفنا  بوتين 

سنواصل العمل ضد المحاوالت التي 
تقوم بها إيران والجهات الموالية لها 
بالتموضع عسكريا في سوريا، ونطالب 
سوريا بتطبيق اتقاقية فك االشتباك من 

عام 1974 بحذافيرها«.
أي  على  بحزم  »سنرد  وأضاف: 
انتهاك لهذه االتفاقية كما عملنا أمس. 
وبطبيعة الحال سنواصل الحفاظ على 
حرية العمل الكامل التي يتمتع بها جيش 
الدفاع اإلسرائيلي وعلى حقنا بمنع المس 
إلى  يسعى  من  وبمواطنينا.  بسيادتنا 
باهظاً  ثمناً  سيدفع  للخطر  تعريضنا 

على ذلك«.
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بقلم:  رفاه السعد

  »إذا الشعُب يوماً أراد الحياة، فالبد 
أن يستجيب القدر، والبدّ لليِل أن ينجلي 

والبد للقيِد أن ينكسر«
هل االحتجاجات الغاضبة التي تشهدها 
لثورة  بداية  محافظات عراقية حاليا 
ضد الظلم والفساد الذي يعيشه  الشعب 

العراقي 
هل سيستمر هذا الغضب حتى يكسر 
قيود الظلم التي تكبل بها منذ سنوات  
التظاهرات التي تحدث االن في العراق 
تتحرك من دون محرك  والول مرة 
سياسي أو حزبي ..مواطنون يفيض بهم 
الكيل ويخرجون عن صمتهم ويطالبون 
بأبسط الحقوق التي تتمتع بها كل شعوب 
العالم ..الكهرباء والماء الصالح للشرب 
للعوائل  وتوفير فرص عمل وسكن 
منذ  االنقاض  بين  تعيش  التي  الفقيرة 
سنين وتمر من جانبها مواكب وقافالت 
النظر  العراقيين غاضين  المسؤولين 
عن مسن يموت جوعا وطفل ينام في 
الشارع بعد عناء يوم طويل بحثا عن 
لقمة عيش له والسرته وتحت حرارة 
الخمسين طبعا ال  إلى  شمس وصلت 
الكهرباء ال  المسؤول الن  بها  يشعر 
التي  الخضراء  المنطقة  تقطع عن 

يتحصنون خلف قضبانها 
االحتجاجات اشتعلت شرارتها االولى 
من البصرة التي تطفو على سطح بحر 
من النفط ولم يطالها من الخير شيئا .. 
خرج شبابها في ليلة غاضبة يطالبون 
بحقوقهم فقد قدر الخبراء نسبة البطالة 
بهذه المحافظة العريقة بنسبة ٣٥ في 
تستقدم  العاملة  الشركات  فيما  المئة 
للعمل.. والشباب  العمالة االجنبية 
العراقي يفترش االرصفة ويتسكع هنا 
وهناك بل واصبحوا لقمة سهلة لمروجي 
المخدرات بسبب البطالة والفراغ الذي 
يغرقون فيه ال اعطي مبرر!! لكن هذه 

اسباب واقعية تؤدي للسلبيات 
االحتجاجات بدأت تتمدد ووصلت إلى 
ميسان وواسط والديوانية وتشديد امني 
يلف حول هذه المظاهرات وفي البصرة 
قتل متظاهر برصاص القوات االمنية، 
رغم ان التظاهر حق كل مواطن كفله 

الدستور العراقي. 
الفساد الذي ولد عتُمة في العراق كلفته 
أكثر  الكهرباء  الهدر على  سياسات 
من ثالثين مليار دوالر ..ُصرفت هذه 
المبالغ على توفير الكهرباء للمواطن 
الذي يسمع عنها وال يلمسها في بيته أو 
يشعر بها في حرارة الصيف، وبعد كل 
هذا الهدر وصرف مليارات الدوالرات 

..يظهر رئيس الوزراء العراقي حيدر 
ليتحدث  التلفزة  العبادي على شاشة 
عن قطع ايران للكهرباء عن العراق 
وخسارة ١٢٠٠ ميجاوات ولهذا السبب 

تأثر العراق 
العراق  يزال  المليارات ال  بعد هدر 
يعتمد على إيران في توفير الكهرباء 
فلم تكِف الحكومة العراقية وأحزابها 
بالتدخل االيراني في كل مفاصل الدولة 
العراقية بل اعطتهم الضوء االخضر 
فتقطع  المواطن  ليتحكموا حتى بحياة 
احد  الكهرباء متى شاءت.. وال  عنه 
يحاسب إيران عندما تصب الماء المالح 
في شط العرب بسبب مشاريعها لتقتل 
المواطن  الزرع والحيوان وأصبح 
يشتري الماء وبأغلى االسعار فيما اعلن 
قائم مقام أبو الخصيب القضاء منكوبا 
بسبب الملوحة وطالب الحكومة بالتدخل 
المشكلة موجودة  ان هذه  الى  وأشار 
منذ عام ٢٠٠9 وعلى الحكومة نصب 
محطات تحلية إلنهاء هذا الموضوع”.
الملحي  اللسان  ارتفاع  ان  وأضاف 
في القضاء تسبب في أمراض جلدية 
وحساسية الن األطفال ال يتحملون هذا 
الماء، كل ما يطالب به العراقيون هو 
من اسس الحياة االنسانية والمدنية والتي 
ال يسير مجتمع بطريقه الصحيح من 
دون توفرها وأصبحت لدى العراقيين 
مثل حلم صعب المنال فدائما ما يقارن 
بلده والدول  بين  العراقي  المواطن 
المجاوره له فعلى سبيل المثال تركيا 
تجاوزت هذه االمور منذ قرن أو اكثر.

خرج العراقيون اليوم ضد طبقة شعروا 
انها تسببت في خراب حياتهم وهددت 
مستقبلهم ومستقبل اجيال قادمة ولم يجد 
في هذه الطبقة إال صفات سيئة فكيف 
الذي  ألب يضمن حياة كريمة ألبنه 
يدرس في بلد تتسرب فيه حتى اسئلة 
االنترنت.اي  وتباع على  االمتحانات 
وزير تربية يرضى على نفسه أن يتحمل 
هذه الفضيحة ويبقى بمنصبه من دون 
ان يعتذر من الشعب ويعلن استقالته. 
اي ثقة تتحدث عنها الحكومة بينها وبين 
ان االحزاب  اكتشف  الذي  المواطن 
والكتل التي تحكمه ما  هي إال احزاب 
المواطن  لها  يكن  لم  فاسدة  وصولية 
سوى الغيض واالحتقار ونظرة دنيئة. 
اسفي عليك يا بلدي جاءك يوم يحكمك 
فيه شلة من اللصوص الفاسدين الذين 
يحكمون ويسرقون بأسم الدين .. لعل 

وعسى أن تنجح هذه االحتجاجات. 

الفســـاد 
ولد العتمة يف العراق

لبنان: »القوات« و »الوطنى احلر« يؤكدان التزامهما 
باملصاحلة املسيحية

الراعي لرياشي وكنعان: لعالقة سياسّية تدوم 
وتشمل مجيع األفرقاء من دون استثناء

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

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

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

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

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

Tél.: 438.989.1056

ترامب: إيران »املتأملة« ستتصل بي بومبيو يطالب »احللفاء« بقطع التمويل عن إيران

تركيا.. قواعد أمنية »مبتكرة« بعد إنهاء حالة الطوارئ

واشنطن تعيد مجع 57 طفال مهاجرا باهلهم وعشرات ال 
يزالون مفصولني عن ذويهم

  توقع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب »تصعيدا« بين الواليات 
المتحدة وايران، خالل مؤتمر 
صحفي له في بروكسل بعد انتهاء 

مشاركته بقمة الناتو.
إيران  إن  أيضا  ترامب  وقال 
بمزيد  المتحدة  الواليات  تعامل 
أنه ال يوجد  من االحترام، رغم 

دليل يدعم ادعاء ترامب.
انسحاب  أعلن  ترامب  وكان 
االتفاق  من  المتحدة  الواليات 
النووي اإليراني في وقت سابق من 
هذا العام، وأعاد فرض العقوبات 
االقتصادية التي تم رفعها بموجب 
اتفاق بين إيران و6 قوى عالمية، 

قيود على  مقابل فرض  المتحدة، في  الواليات  بينها  من 
برنامج إيران النووي.

وسئل ترامب عن إيران في المؤتمر الصحفي، حيث أكد إن 
إيران تشعر بقدر كبير من األلم، مؤكدا أن طهران »ستتصل 
بي في وقت ما وستطلب مني إبرام صفقة، وسنعقد صفقة«.

  طالب وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، الخميس، 
حلفاء الواليات المتحدة بالمساعدة في فرض ضغوط اقتصادية 

على إيران، واتهم طهران بمواصلة بيع 
أسلحة في الشرق األوسط رغم قرارات 

المتحدة. األمم 
وكتب بومبيو، في تغريدة على تويتر، 
قبل اجتماع مزمع مع مسؤولة السياسة 
الخارجية في االتحاد األوروبي فيدريكا 
موغيريني في بروكسل«يجب أن نقطع 
النظام  يستخدمه  الذي  التمويل  كل 
)اإليراني( لتمويل اإلرهاب والحروب 

بالوكالة«.
دونالد  األميركى،  الرئيس  أن  يذكر 
ترامب، أعلن انسحاب الواليات المتحدة 
إيران،  مع  النووى  االتفاق  من  رسميا 

كما وقع مرسوما يقضى بإعادة فرض العقوبات التى رفعت 
النووي. االتفاق  بموجب  عن طهران 

الخميس،    أوردت وكالة »رويترز«، 
نقال عن مصدرين مطلعين بأن حزب 
الذي  الحاكم في تركيا،  العدالة والتنمية 
الرئيس رجب طيب أردوغان،  يتزعمه 
وحليفه الرئيسي الحركة القومية يعتزمان 
أمنية لضمان استمرار  استحداث قواعد 
»المعركة ضد اإلرهاب« مع قرب انتهاء 

حالة الطوارئ هذا الشهر.
وقال أحد المصدرين، وهو مسؤول كبير 
بحزب العدالة والتنمية للوكالة إنه سيجري 
على األرجح عرض القواعد التي ستمنح 
البرلمان  سلطة أوسع لحكام األقاليم على 

وستدخل حيز التنفيذ بنهاية هذا الشهر.
وتخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ محاولة 

االنقالب الفاشلة في ٢٠١6، األمر الذي 
سمح للحكومة بتقييد الحريات والحكم من 

خالل إصدار المراسيم وتجاهل البرلمان.
وكان أردوغان، الذي أدى اليمين هذا األسبوع 
رئيسا في نظام الرئاسة التنفيذية الجديد الذي 
يتمتع بصالحيات واسعة، قد تعهد أال يمدد حالة 
الطوارئ عندما ينقضي أجلها في ١8 يوليو.
للقواعد  الرئيسي  المسؤول:«الهدف  وقال 
أال تتأثر المعركة ضد اإلرهاب بعد رفع 
حالة الطوارئ. سيجري توسيع سلطة 

حكام األقاليم«.
أنقرة حكام األقاليم خالفا لرؤساء  وتعين 

البلديات المنتخبين.
وقال مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في 

مارس إن السلطات التركية احتجزت خالل 
حالة الطوارئ نحو ١6٠ ألف شخص، وفصلت 
نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين.
ويقول منتقدون إن صالحيات أردوغان 
الجديدة، التي تخول له إصدار مراسيم 
بشأن األمور التنفيذية وتعيين وإقالة كبار 
الموظفين الحكوميين وبينهم بعض القضاة 
والمدعين العموميين، ربما تتجاوز إلى حد 

بعيد حالة الطوارئ.
وقال عضو البرلمان عن حزب الشعب 
الجمهوري المعارض تيومان سانجار »لقد 
جعلوا من حالة الطوارئ وسيلة للتدخل في 
كل نواحي الحياة. واآلن يريدون أن يجعلوا 

حالة الطوارئ دائمة بغطاء قانوني«.

االميركية جمع ٥7  السلطات  اعات    
طفال دون الخامسة من العمر باهلهم الذين 
عبروا الحدود بصورة غير مشروعة لكن 
ال يزال حوالى اربعين من الفئة العمرية 
انتهاء  بعد  نفسها مفصولين عن ذويهم 
اعلن  المحكمة كما  التي حددتها  المهلة 

الخميس البيت االبيض.
وتعرضت الحكومة النتقادات في الواليات 
المتحدة والخارج لفصل االطفال عن اهلهم 

الذين عبروا الحدود مع المكسيك.
ويتعرض الرئيس االميركي لضغوط منذ 
ثالثة  الى  الفين  بين  اسابيع العادة جمع 
آالف طفل باهلهم في اطار سياسة »عدم 
التساهل« التي يطبقها في مجال الهجرة.

وامر قاض السلطات باعادة جمع كل االطفال 
العاشر  بحلول  اهلهم  الخامسة مع  دون 

من تموز/يوليو اال ان قاضيا مدد المهلة.
لكن ٥7 طفال فقط في هذه الفئة العمرية 
جمعوا باهلهم من اصل ١٠٠ وثالثة اطفال 
صباح الخميس بحسب تعداد لدائرة االمن 

الداخلي ووزارة الصحة.
ينطبق«  ذلك »ال  ان  الدائرة  واوضحت 
على االطفال ال46 اآلخرين بسبب القلق 
الكبير المتعلق باالوصياء عليهم. وثمة ١١ 
راشدا مثال لديهم سوابق اجرامية خطيرة 
عبر ادانتهم بالقتل او باساءة معاملة اطفال 

او عنف اسري.
منذ  الخامسة محتجز  وهناك طفل دون 
اكثر من عام النه لم يتم تحديد مكان ذويه 
بحسب دائرة االمن الداخلي. وآلخر قريب 
تم  ثالث  الى  مصاب بمرض معد اضافة 

استغالله جنسيا من قبل قريب.

وقالت السلطات االميركية انها تبحث عن 
اوصياء مناسبين لالطفال الذين ال يزالون 

محتجزين.
وقال المسؤولون في دائرة االمن الداخلي 
ووزارة الصحة في بيان مشترك ان »تدابير 
لوكالتنا ساعدت في منع  الدقيقة  المراقبة 
جمع اطفال بمجرم مفترض او راشد دين 
اهل  ليسوا  بسوء معاملة طفل وراشدين 

االطفال«.
وانتقد الديموقراطيون مرارا هذه السياسة 

المتبعة على الحدود.
السناتورة عن  فاينستاين  دايان  وقالت 
كاليفورنيا »من الواضح ان االطفال فصلوا 
عن ذويهم بدون اي خطة العادة جمعهم 
وادى ذلك الى كارثة ال توصف اصابت 

حياة آالف االطفال واهلهم«.

اللبنانى    أكد وزير اإلعالم 
والقيادى فى حزب القوات اللبنانية 
ملحم الرياشي، وأمين سر تكتل 
لبنان القوى )الكتلة النيابية للتيار 
إبراهيم كنعان،  الحر(  الوطنى 
حرص الجانبين على المصالحة 
التيارين  بين  المبرمة  المسيحية 
بين  تأثيرا من  األقوى واألكثر 
الطوائف المسيحية داخل لبنان.

وقال »الرياشي« و »كنعان« فى 
تصريحات صحفية فى أعقاب 
جلسة خاصة دعا إليها البطريرك 
المارونى الكاردينال مار بشاره 
بطرس الراعى – إن المصالحة 

الوراء،  إلى  قد تمت وما من رجوع 
القوات والتيار على  مؤكدين حرص 

تثبيت المصالحة.
وأشار »الرياشي« إلى حرص الدكتور 
سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية 
على المصالحة مع التيار الوطنى الحر 
ومدى أهميتها، مؤكدا أن االختالف بين 
التيارين هو اختالف سياسى من الوارد 
حدوثه بين أى حزبين، وليس واردا من 
قريب أو من بعيد أن يكون له انعكاسات 

على واقع الحال على األرض.
من جانبه، قال »كنعان« إن المصالحة 
بالنسبة للتيار الوطنى الحر »مقدسة وخط 
أحمر وال عودة عنها«.. مشيرا إلى أن هذا 
ال يعنى أن التيار والقوات حزب واحد، 
الفتا إلى أن االختالف السياسية وتنوع 

اآلراء وتناقضها أمر وارد وطبيعي.
من جانبها، دعت البطريركية المارونية – 
فى بيان لها – الطرفين )القوات والتيار( 
بينهما،  التى تمت  المصالحة  تأكيد  إلى 
وعدم تحويل أى اختالف سياسى بينهما 
إلى خالف، والتشديد على أن تستكمل 

بالتوافق الوطنى الشامل.

الجانبين بوقف  البطريركية  وطالبت 
الذى يشحن األجواء  السجال اإلعالمى 
ويشنجها على مختلف المستويات السياسية 
التواصل  واإلعالمية بما فيها شبكات 
إلى وضع  االجتماعى كافة، ودعوتهما 
آلية عمل وتواصل مشترك لتنظيم العالقة 
آنية  بينهما تدوم، وأال تكون  السياسية 
ومرهونة ببعض االستحقاقات، على 
السياسيين من  الفرقاء  أن تشمل جميع 

دون استثناء.
وأكدت ضرورة االسراع فى تشكيل 
الحكومة وفق المعايير الدستورية، مشددة 
على أن التأخير يتسبب فى أضرار فادحة 
تطال عمل المؤسسات العامة والخاصة 
كافة واألوضاع االقتصادية واالجتماعية 

والسياسية.
وكانت الساحة السياسية اللبنانية قد شهدت 
خالل األيام القليلة الماضية سجاال سياسيا 
قويا وحربا تبادل فيها التياران المسيحيان 
األقوى واألكثر تأثيرا فى لبنان )القوات 
والتيار الوطنى الحر( االتهامات والتراشق 
السياسى بصورة عنيفة، على خلفية التنازع 
حول أحجام الحصص الوزارية وتوزيع 
الحقائب ونوعيتها بالحكومة التى يجرى 

تشكيلها حاليا.
ونشر حزب القوات اللبنانية قبل عدة أيام 
من خالل عدد من وسائل اإلعالم والصحافة 
اللبنانية نسخا من تفاهم )معراب( الذى 
الحر فى شهر  الوطنى  التيار  أبرم مع 
يناير ٢٠١6 وظلت بنوده التفصيلية سرية 
تاريخية  وتم بمقتضاه إعالن مصالحة 
بين الجانبين، وتأييد »القوات« ودعمها 
تولى العماد ميشال عون منصب رئيس 
الجمهورية اللبنانية، على أن تتوزع الحقائب 
الوزارية )المخصصة للتيار المسيحي( 
فى حكومات عهد عون، بما فيها الحقائب 
السيادية والخدمية، بين الجانبين فى شكل 

تقاسم ومناصفة.
وفى المقابل اتهم التيار الوطنى الحر - 
حزب القوات اللبنانية أنه يعمل على عرقلة 
الرئيس ميشال عون )الزعيم التاريخى 
للتيار الوطنى الحر( ومعارضة سياسته 
ومحاوله إفشاله من خالل الوزراء المنتمين 
إلى القوات داخل الحكومة، وهو األمر 
الذى ينفيه حزب القوات مؤكدا استمرار 
تأييده لعون، وأن أية خالفات سياسية مع 
التيار ورئيسه جبران باسيل ال عالقة 

لرئيس الجمهورية بها.

السجن املشدد من 3 إىل 15 سنة لـ37 متهما يف قضية نقل 
األعضاء واالجتار بالبشر

  قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة 
بمعاقبة 6  المستشار مدبولي كساب، 
متهمين بالسجن المشدد لمدة ١٥ عاما، 
وتغريم كل منهم مبلغ ٥٠٠ ألف جنيه، 
المشدد  بالسجن  متهما  كما عاقبت ١١ 
لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهم ٣٠٠ 
ألف جنيه، إلدانتهم بارتكاب جرائم نقل 
البشرية واالتجار  وزراعة األعضاء 
في البشر، والتربح من أعمال الوظيفة 
أكثر من ٢٠ مليون  بما جملته  العامة، 
جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك 

الجرائم والوساطة فيها.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة ٣ سنوات 
على ٢٠ متهما وتغريم كل منهم ٢٠٠ 
ألف جنيه، وبراءة ٣ متهمين مما أسند 
إليهم، وانقضاء الدعوى المقامة قبل متهم 
واحد لوفاته، وتضمن الحكم عزل ١٠ 
متهمين من وظائفهم ومصادرة األموال 
والمشغوالت الذهبية وجميع المضبوطات 
والمحررات الرسمية والعرفية مع مراعاة 

حقوق الغير حسني النية.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق 
قد أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية 
أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات 
التي باشرتها نيابة األموال العامة العليا 
في القضية على ضوء البالغ المقدم إليها 
والمتضمن  اإلدارية،  الرقابة  هيئة  من 
ضلوع عدد من األطباء والممرضين في 
ارتكاب جرائم االتجار في البشر ونقل 
وزراعة األعضاء البشرية والتربح من 

أعمال الوظيفة العامة.
وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب 
المتهمين وشهادة الشهود وتحليل األدلة 
الفنية المتضمنة اتصاالت هاتفية مأذون 
إلكترونية مخزنة  بضبطها واتصاالت 
وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة 
لعدد من المرضى األجانب والمتهمين، 
قيام المتهمين من األطباء والممرضين 
بتشكيل جماعة إجرامية  والوسطاء، 
نقل  ارتكاب جرائم  إلى  تهدف  منظمة 
وزارعة األعضاء البشرية واالتجار في 
البشر من خالل نقل وتسليم وتسلم وإيواء 
واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك 
بواسطة استغالل حاجتهم المالية، بغرض 
استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في 
عدد من المتلقين من المرضى األجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام ٢٠ طبيبا من 
األطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات 
الحكومية من المتخصصين في أمراض 
الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك 
والرعاية والتخدير، إلى جانب ١٠ من 
السماسرة  يعاونهم 9 من  الممرضين 

والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين 
بإجراء ٢9 عملية جراحية  الدم،  ببنك 
البشرية،  أحد األعضاء  لنقل وزراعة 
لعدد من  الكلى،  والمتمثل في عضو 

المتلقين من المرضى األجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات 
الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت 
المصريين  المواطنين  تتم من عدد من 
بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 
١٠ آالف وحتى ١٥ ألف جنيه، استغالال 
الحتياجهم المالي ونقله وزراعته في أجسام 
هؤالء المرضى األجانب، بعد الحصول 
منهم على مبلغ يتراوح من 8٠ ألفا إلى 
١٢٠ ألف دوالر أمريكي من المريض 
الحصول على موافقة  الواحد، ودون 
اللجنة العليا لزراعة األعضاء البشرية.

وأظهرت التحقيقات أن جميع تلك العمليات 
تمت دون إتباع القواعد واألصول الطبية 

المتعارف عليها والمتطلبة قانونا إلجراء 
والتي أجريت بعضها  العمليات،  تلك 
الخاصة  الشفاء  دار  مستشفى  في 
التخصصي  الباشا  بحلوان ومستشفى 
بفيصل ومركز األمل للجراحات العامة 
بالمريوطية ومستشفى دار ابن النفيس، 
وبعضها اآلخر في بدروم أحد العقارات 
بمنطقة المقطم، وجميعها من غير المنشآت 
بإجراء عمليات  لها  المرخص  الطبية 
زراعة ونقل األعضاء، وهو ما ترتب 
عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات 
ممن استئصال منها عضو الكلى و ٣ من 
األجانب المنقول إليهم الكلى المزروعة، 
فضال عن إصابة جميع المصريين من 
المنقول منهم هذا العضو بعاهة مستديمة 
وذلك إثر تلك العمليات التي تمت بالمخالفة 

ألحكام القانون.

العبادي يبحث مع وزير اخلارجية األمريكي 
دعم العراق يف التدريب والتسليح

  بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي، اليوم الخميس، مع وزير 
الخارجية االمريكي مايك بومبيو والوفد 
التدريب  في  العراق  له، دعم  المرافق 

والتسليح.
ونقلت الوكالة الوطنية العراقية لألنباء 
لرئيس  المكتب االعالمي  )نينا( عن 
مجلس الوزراء قوله “إنه جرى خالل 

البلدين في  بين  التعاون  اللقاء بحث 
السياسية  المجاالت واالوضاع  مختلف 

ودعم العراق في التدريب والتسليح”.
إلى وزير  العراقية  الوكالة  نسبت  كما 
الخارجية األمريكي القول “إن االنجازات 
المهم جدا  العراق من  في  تحققت  التي 

أن تستمر بدعمها في مجاالت عدة”.

العربي  التحالف    استهدفت قوات 
لدعم الشرعية في اليمن، منصة إلطالق 
الصواريخ الباليستية الحوثية في مديرية 

سحار بمحافظة صعدة.
وكانت منظومات المراقبة لقوات تحالف 
دعم الشرعية قد التقطت عددا من الصور 

للمنصة قبل االستهداف.
الشرعية في  وكانت قوات تحالف دعم 
اليمن، قد دمرت شبكة اتصاالت عسكرية 
حوثية في حديان ورازح والتي كانت 

تشمل تقنيات متقدمة.

   تصّر بكركي على موقفها الرافض 
للثنائيات كما عبّر عنه بشكل واضح 
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي من قصر بعبدا واليوم كّرر موقفه 
في اجتماعه الى الوزير ملحم الرياشي 
والنائب ابراهيم كنعان اذ دعا في رسالته 
الطرفين الى وضع آلية عمل وتواصل 
بينهما  المشترك  العمل  لتنظيم  مشترك 
تشمل  أن  آنية على  دائمة وليس  تكون 

جميع األفرقاء.
البطريرك  الّذي عقده  فبعد اإلجتماع 
الّراعي  بشارة بطرس  الكردينال مار 
الوزير ملحم  المصالحة  مع عّرابّي 
كنعان، وّجه  ابراهيم  والنّائب  الّرياشي 
إلى  لهما  حّملها  الغبطة رسالةً  صاحب 

المعنيّين، وهي التّالية:
التّاريخيّة  المصالحة  على  تأكيد   .١
األساسيّة الّتي تّمت بين القّوات اللبنانيّة 
والتّيار الوطني الحّر، وعدم تحويل أي 
اختالف سياسي بينهما إلى خالف والتّشديد 
على أن تستكمل بالتّوافق الوطني الشامل.

٢. وقف التّخاطب اإلعالمي الّذي يشحن 
األجواء ويشنّجها على مختلف المستويات 
فيها شبكات  بما  الّسياسيّة واإلعالميّة 

التواصل االجتماعي كافّة.
٣. دعوة الّطرفين إلى وضع آليّة عمل 
وتواصل مشترك لتنظيم العالقة الّسياسيّة 
ومرهونةً  آنيةً  تكون  تدوم، وأالّ  بينهما 

ببعض االستحقاقات، على أن تشمل جميع 
األفرقاء من دون استثناء.

الحكومة وفق  تشكيل  االسراع في   .4
التّأخير  يشّكل  لما  الدّستوريّة  المعايير 
فادح يطال عمل  في ذلك من ضرٍر 
كافّةً  والخاّصة  العامة  المؤّسسات 
االقتصاديّة واالجتماعيّة  واألوضاع 

والّسياسيّة.
وزير االعالم في حكومة تصريف 
األعمال ملحم الرياشي أعلن بعد اللقاء 
انه أطلعه وكنعان على النقاش واالختالف 
األخير الذي بلغ حداً من الصعوبة بين 

القوات والتيار.
وقال: »أكدنا أهمية المصالحة«، مضيفاً: 
»البطريرك الراعي حّملنا رسالة ونطمئن 
الجميع ان ما يحصل اختالف مذكور في 
اعالن النيات ممكن أن يحصل بين أي 
حزبين ولكن أي انعكاس لهذا االختالف 
على االرض غير وارد وهذا ما يحرص 

عليه جعجع والتيار الوطني الحر«.
الراعي  البطريرك  وتابع: »اللقاء مع 
بامتياز وسننقل  وسياسياً  كان وجدانياً 
الرئيس  الى  إياها  التي حّملنا  الرسالة 
باسيل  ميشال عون والويزر جبران 

ورئيس حزب القوات سمير جعجع«.
التيار  من جهته، طمأن كنعان »باسم 
الوطني الحر ان المصالحة مقدّسة وخط 
أحمر لكن هذا ال يعني أننا حزب واحد 

بل نحن حزبين مختلفين وعلى اللبنانيين 
أال يخافوا النه في السياسة هناك اختالف 

وتناقض في اآلراء«.
وأضاف: »ستكون هناك متابعة للقاء مع 
البطريرك الراعي الذي يهمه أن يكون 
هناك حضور مسيحي على مستوى الوطن« 
مشددا على ان الحكومة تمّر وكل األمور 

تمّر انما المصالحة باقية.
 LBCI هذا وكشفت مصادر الديمان للـ
أنه تم التطرق الى الملف الحكومي خالل 
اللقاء الذي عقد مع الوزير ملحم الرياشي 
كاشفة »هناك  كنعان،  ابراهيم  والنائب 
عدة حلول طرحت في هذا اإلطار مع 
حفظ دور وصالحيات الرئيس المكلف.«

واشارت المصادر الى أن »لقاء الرياشي 
آخر  لقاء  يعقبه  أولي وقد  وكنعان هو 
من دون استبعاد استضافة البطريركية 
للقاء بين جعجع وباسيل، وامنيتها اعادة 
جمع كل األقطاب المسيحيين كما جرى 

في السابق.«
واضافت مصادر الديمان »خالف الدم 
ولى والمصالحة نهائية وثابتة اما تفاهم 
معراب فليس بإنجيل وال قرآن بل اتفاق 

سياسي قابل للنقاش.«
الراعي  ان  الى  أشار  الجديد  تلفزيون 
الرباعي  المسيحي  استذكر االجتماع 
به  اجتماع شبيه  وتحدّث عن ضرورة 

لخدمة المصالحة الوطنية الشاملة.



قوات النظام السوري تسيطر على »مهد االنتفاضة«

سقوط طائرة للتحالف العربي داخل األراضي السعودية إثر عطل فين 

تركيا.. السجن مدى 
احلياة جلنود 

»اجلسر الدامي«

   قال التلفزيون السوري، الخميس، إن القوات الحكومية 
دخلت جنوب مدينة درعا الخاضع للمعارضة ورفعت 
العلم في المدينة التي شهدت مهد االحتجاحات ضد حكم 

الرئيس بشار األسد عام 2011.
وحسب المصدر نفسه، فإن قوات النظام رفعت العلم 
قرب مكتب البريد، وهو المبنى الحكومي الوحيد في 
الجزء من المدينة، الذي كانت تسيطر عليها المعارضة 

منذ أيام االنتفاضة األولى في 2011.
وقال مراسل لوكالة األنباء السورية »سانا« في المكان 
إن »وحدات من الجيش السوري دخلت إلى منطقة درعا 
البلد، ورفعت العلم في الساحة العامة أمام مبنى البريد«.

وكان اإلعالم السوري أفاد، األربعاء، أنه تم التوصل إلى 
اتفاق بين النظام السوري والفصائل المسلحة، يقضي بأن 
تقوم الفصائل المتواجدة في درعا البلد بتسليم أسلحتها.

وقالت »سانا« ان االتفاق »ينص على تسليم المجموعات 

اإلرهابية سالحها الثقيل والمتوسط« 
في إشارة إلى الفصائل المسلحة.
وأوضحت أن االتفاق »يشمل 
مناطق درعا البلد وطريق السد 
والمخيم وسجنة والمنشية وغرز 
والصوامع«، وهي أحياء في 

مدينة درعا.
وتسيطر قوات النظام حالياً على 
نحو 80 في المئة من محافظة 
درعا، وال تزال تتواجد الفصائل 
بالمئة   15 نحو  في  المسلحة 
الباقية تحت  منها، والمساحة 
سيطرة »فصيل خالد بن الوليد« 

الذي بايع داعش.
بعد  تحولت  التي  االنتفاضة«  »مهد  درعا  واعتبرت 

إلى  السلمية،  للمظاهرات  النظام  لقوات  الدامي  القمع 
نزاع مسلح أوقع، منذ بدايته في العام 2011، أكثر من 

350 ألف قتيل، وشرد الماليين،

   أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف 
العربي لدعم الشرعية باليمن العقيد الركن تركي 
المالكي، يوم الخميس، سقوط طائرة تابعة للقوات 
الجوية السعودية ضمن قوات التحالف، داخل 

األراضي السعودية، نتيجة عطل فني.
وقال المالكي، حسبما ذكرت وكالة األنباء السعودية 

)واس(، إنه وفي تمام الرابعة وإحدى وأربعين 
دقيقة من فجر اليوم، تعرضت إحدى طائرات 
قوات التحالف من نوع )تورنيدو( تابعة للقوات 
الجوية الملكية السعودية وأثناء مهمة روتينية 
لها، إلى عطل فني أدى إلى سقوط الطائرة داخل 

األراضي السعودية، ونجاة الطيارين.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

األزمة السورية 
في  تندلع  المظاهرات  بدأت   2011 مارس   15 في    
وفق  ومصر  تونس  في  قبل  من  اندلعت  مثلما  سوريا 
العربي مستخدمين  الوطن  مخطط خارجي صمم إلسقاط 
إسقاط  يريد  الشعب  القائلة  الالفتات  ونفس  األسلوب  نفس 
أطلقوا   من  تستضيف  التي  التلفزيونية  والبرامج  النظام 
عليهم لقب ثوار ومشاهد تلفزيونية مفبركة عن أطفال قتلى 
لإلساءة  حملة  السوري ضمن  للجيش  ومصابين ضحايا 
تنتشر  المسلحة  الجماعات  وبدأت  بشار   ولنظام  للجيش 
في كل سوريا في غمضة عين فوجدنا والدة تنظيم الجيش 
والتنظيم  الشام  وأحرار  النصرة  وجبهة  الحر  السوري 
)تنظيم  اإلسالمية  الدولة  بتنظيم  المعروف  دموية  األكثر 
داعش( الذي أنتشر في العراق وليبيا ليذبح ويحرق البشر 
أحياء في مجزرة إنسانية سجلت في التاريخ الحديث وبعد 
فترة أكتشف العالم متأخراً أن الموضوع ليس إسقاط نظام 
مبارك في مصر أو نظام بشار األسد في سوريا أو صدام 
بن علي  العابدين  نظام زين  أو  العراق  في  قبل  حسين من 
في تونس أونظام معمر القذافي فيما بعد إنما الموضوع هو 
إسقاط الوطن كله وتقسيمه وإضعافه حتى يتسنى إلسرائيل 
ما  كل  وتحقق  المنطقة  على  وقوتها  وجودها  تفرض  أن 
تخطط له منذ نشأتها في عام 1948 وبدأت الحرب الشعواء 
في سوريا على كل الجبهات فأنتشرت التنظيمات اإلرهابية 
في كل ربوعها بإستثناء دمشق ولم يمر يوم إال وسقط فيه 
المؤتمرات  وبدأت  قتيل وجريح  مابين  الضحايا  عشرات 
دماء  إراقة  بدون  األزمة  إلنهاء  إيجاد حل  بحجة  الدولية 
وإن كان الغرض الحقيقي هو إزاحة نظام بشار األسد لوال 
ميزان  غير  مما  بوتين  الرئيس  بقيادة  روسيا  تدخلت  أن 
األسد  بشار  لصالح  تنقلب  األمور  وبدأت  في سوريا  القوة 
أجل  من  تنتفض  وبدأت سوريا  الحكومية  الجيش  وقوات 
األرض  بقاع  كل  من  إليها  إرهابيين جاءوا  من  تحريرها 
في  كبرى  معركة  وبدأت  تدميرها  بعد  تحريرها  بحجة 
تحرير حلب من قبضة داعش وخالفه وحققت نصراً كبيراً 
وبدأ  بشار  والرئيس  السوري  الجيش  معنويات  من  رفع 
التحرير مستمراً من  التحرير من مدينة تلو مدينة ومازال 
مخطط خططت له أمريكا وإنجلترا وتركيا وقطر وغيرها 
وكانت خسائر  السوريين  دماء  أستباحت  التي  الدول  من 
قتيل   8000 اليوم  إلى  المستمرة  الحرب  تلك  من  سوريا 
و15000 جريح من عناصر الجيش ومن المدنيين 70 ألف 
قتيل و50ألف مفقود و70ألف معتقل و600 ألف مهجر من 
وكندا  كألمانيا  أجنبية  بالد  في  ر  مهجَّ ألف  منازلهم و600 
ومصر وتركيا وغيرها وأستطاع بشار أن يحقق إنتصاراً 
تدمر وطناً  أن  التي حاولت  الظالم  ساحقاً ضد كل طيور 
كتبت  عريقة  العربية صاحب حضارة  األمة  على  غالياً 
أمجاداً على صفحات التاريخ . وأخيراً ستعود سوريا حرة 
إن شاء هللا رغم حقد الحاقدين مهما طالت األيام الصعبة .   

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 
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الجمعة 13 يوليو  2018

ضربة أمريكية مرتقبة لإلخوان.. التنظيم على الئحة اإلرهاب
األربعاء، مشاورات  األميركي،  الكونغرس  في  أعضاء  أجرى     
بشأن إدراج تنظيم اإلخوان المتطرف ضمن المنظمات اإلرهابية، حيث 
تستند المبادرة التشريعية إلى ضلوع الجماعة المتشددة في أعمال عنف 
وتشكيلها تهديدا للمصالح األميركية  في الخارج، وفق ما أكده خبراء.
وتبحث لجنة األمن القومي الفرعية في  مجلس النواب بالكونغرس، 
مدى التهديدات التي يشكلها متطرفو تنظيم اإلخوان والفروع المرتبطة 

به، فضال عن السبل الممكنة لمواجهة الخطر اإلرهابي للجماعة.
وتأتي مشاورات األربعاء في سياق جهود بدأت عام 2015 ألجل إقناع 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما بإدراج تنظيم اإلخوان ضمن 

الجماعات اإلرهابية.
واستند المطالبون بتصنيف تنظيم اإلخوان ضمن الجماعات اإلرهابية، 
الدول  به متطرفوها من أعمال عنف في عدد من  قام  إلى ما  وقتئذ، 

العربية التي شهدت أحداثا عقب 2011.
لكن المبادرة لم تحقق تقدما في عهد أوباما بالنظر إلى تفضيل وزارة 
الخارجية األميركية في تلك الفترة لسياسة االنفتاح على التنظيم المتشدد.

وشكل وصول الرئيس دونالد ترامب تحوال في السياسة الخارجية للواليات 
المتحدة، حيث قامت اإلدارة الجديدة في البيت األبيض بتصنيف عدة 

منظمات مرتبطة باإلخوان ضمن الجماعات اإلرهابية.
وقال رئيس لجنة األمن القومي الفرعية، رون ديسانتس، في تصريح صحفي، إن سياسة 
واشنطن أخفقت في التصدي لنهج العنف لدى تنظيم اإلخوان اإلرهابي ودعمه لجماعات متشددة.

وأضاف ديسانتيس، وهو نائب جمهوري عن والية فلوريدا، أن تنظيم اإلخوان “قوة خبيثة” 

وطالب السياسة الخارجية للواليات المتحدة بأن تعكس هذه الحقيقة التي ال غبار عليها.
وينتقد خبراء أميركيون  استمرار دول يُفترض أنها حليفة لواشنطن مثل تركيا وقطر في 
دعمها السخي لتنظيم اإلخوان بالرغم من سجله القاتم في دعم الفوضى وتقويض االستقرار 

بأكثر من دولة، وفق ما نقلت “فري بيكن”.

    بقلم : 
وفاء مؤمن

عاشقه بلدها... وهاله زايد. ... 
كوليندا جرابار عاشقه بلدها.. المرأة الحديديه... خطفت الكاميرات 
واألنظار اليها والي البلد التي هي منها والتي ترأسها... كوليندا هي 
رئيسه كرواتيا التي ذهبت الي روسيا لتقف خلف فريقها تشجعه علي 
حسابها الشخصى يعني من جيبها لم تكلف الدوله يورو واحد ولم تلم 
كل من هب ودب للذهاب واإلقامة والفسح والتقاط الصور ولم تجلس 
خلف األلواح الزجاجيه لكنها جلست بين الجمهور انسانه بسيطة غير 
متكلفة..  البساطة في كل شئ... كوليندا تقلدت الحكم في عام 2015 
بعدان فازت في االنتخابات الرئاسية ب50.4%وكانت أولي كلماتها 
بعد الفوز ال لإلحتفاالت ال للمبالغة في الفرح نبدأ في العمل من أجل 
بلدنا. .كرواتيا دوله ضمن دول االتحاد األوروبي تحتوي  ازدهار 
على ثالثة مجموعات دينيه كاثوليك وأرثوذكس ومسلمين سكانها 4 
مليون نسمه مساحتها 57 الف كيلومتر. .يطلق عليها حصن المسيحيه 
في أوروبا... كوليندا المرأة الجميله عاشقه بلدها تقلدت الحكم وكانت 
بلدها علي حافة اإلفالس وتمر بظروف اقتصادية صعبه جدا وكان 
حجم النمو 1.6% بدأت كرواتيا في تلقي المساعدات من دول االتحاد 
األوروبي وأمريكا وبدأت عجله اإلنتاج والعمل... العمل الجاد بعيدا 
الوطني والتهاني واالحتفاالت والمكافآت فأصبح اآلن  السالم  عن 
الراحل  الرئيس  القروض وقالت ماقاله  النمو 2.5%..رفضت  حجم 
التقشف...  الناصر نجوع شويه والنقترض أعلنت حالة  جمال عبد 
التقشف بجد خفضت مرتبها ومرتب جميع الوزراء باعت السيارات 
بالعمل من أجل  نادت  بلدها تستخدمه  والطائرات واكتفت بطيران 

الخروج من األزمة، أحبت شعبها فأحبها. 
 كوليندا كانت وزيرة الخارجية ثم سفيرة بلدها في واشنطن، تجيد سبع 

لغات وال تجيد إال العمل العمل فقط .. 
الهوا وعود  أما نحن في بلدي المحروسة فال نجيد إال فقاعات 
الفاضي والمليان  وتصاريح وخطب وحفالت واحتفاالت علي 
والموضة اآلن اعالنات بالماليين. . سيارات في الوزارات بسم هللا 
ماشاء هللا لكل نائب ومساعد ومعاون ومدير عام وسكرتير الي آخره 
الي 250 الف جنيه  سيارة بسائق... بدالت ومكافآت تصل أحيانا 
الوساطة مرتبات عاليه وامتيازات  .. دا غير أهل  لجان وسفريات 
لم نشاهد وزير تبرع مثل رئيس  الخيال هذا حال وزرائنا  تفوق 
لديها  التي  الخير  الجمهورية بنص مرتبه... كل هذا بجانب وزيرة 
بالسالم  ملف من أهم ملفات مصر وهو ملف الصحة هلت علينا 
بتحيا  المستشفيات وتغيير سارينة سيارة اإلسعاف  الجمهوري في 
.. ولم  مصر. دى وجهة نظرها لصحة المصرين سالم جمهوري 
تكلف نفسها النزول الى المستشفيات ومشاهدة ما يدور فيها وتشخيص 
الداء والدواء والوقوف علي المشكله وسماع وجهات النظر للحلول لم 
تشاهد عنابر المرضي. . لم تشاهد غرف العمليات لم تشاهد طوابير 
االنتظار في العيادات الخارجية من السابعة صباحا ثم يعتذر الطبيب 
عن الحضور... لم ولم ولم يكن لديها أجندة لحالة الصحة في مصر... 
الوزير ياعزيزتي رؤية وفكر وعمل .. واختيار من يساعد في إنجاح 
بالسالم  الوزارة...  ليس  التي من أجلها جلس على كرسي  المهمة 
الوطني يتعافى المرضي وال بالتصريحات الغير مسئولة تحيا األمم... 
انت بعيده جدا عزيزتي عن ملف الصحة والصحة كلها... انت مثل 

عبده مشتاق... الوطن حب وعمل وضمير ... وصلت ...
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 حكمت محكمة تركية، الخميس، بالسجن مدى الحياة على 
مواجهات  في  بالمشاركة  أدينوا  الذين  العسكريين  عشرات 
دامية على أحد الجسور الرئيسية في إسطنبول ليلة “االنقالب 

الفاشل” في 2016.
وذكرت وكالة انباء االناضول الرسمية، أن 72 شخصا، أحدهم 
ضابط برتبة لفتنانت كولونيل، أدينوا بـ”محاولة إطاحة النظام 

الدستوري”، وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة.
من جهة أخرى، حكم على 27 متهما بالسجن أكثر من 15 عاما 
بعد إدانتهم “بالتواطؤ في محاولة إطاحة النظام الدستوري”، 
كما جاء في الحكم الذي صدر قبل 3 أيام من الذكرى الثانية 

لالنقالب الفاشل.
وهذه المحاكمة جزء من مئات اإلجراءات القضائية المفتوحة 
في أنحاء البالد بعد محاولة االنقالب الفاشلة ليل 15 إلى 16 

يوليو 2016.
والوقائع التي صدر الحكم بشأنها الخميس وقعت خالل واحد 
من أبرز فصول االنقالب على أحد الجسور الثالثة فوق مضيق 

البوسفور في إسطنبول.
فليل 15 إلى 16 يوليو، سيطر عشرات العسكريين المدعومين 
بدبابات على جسر البوسفور طوال ساعات، وأطلقوا النار 

على مدنيين كانوا يسيرون عليه لالحتجاج.
وأدى استسالم هؤالء الجنود فجر 16 يوليو إلى فشل االنقالب.

وجاء في قرار االتهام أن 32 مدنيا واثنين من عناصر الشرطة، 
كانوا يتصدون لالنقالبيين، قتلوا على هذا الجسر الذي أطلق 

عليه منذ ذلك الحين اسم “جسر شهداء 15يوليو”.
وذكرت وكالة “دي.اتش.آي” لألنباء أن ممثلي الفئات المدنية 
رفعوا 34 علما تركيا، أي علم لكل ضحية، خالل جلسة الخميس.
فتح هللا غولن.  الداعية  إلى  االنقالب  أنقرة محاولة  وتعزو 
لكن غولن الذي يقيم في الواليات المتحدة منذ حوالى عشرين 

عاما، ينفي أي تورط.
وأطلقت السلطات التركية عمليات تطهير غير مسبوقة ضد 

أنصاره المفترضين، وأيضا ضد صحفيين معارضين.
ومنذ محاولة االنقالب الفاشل، سجن حوالى 77 ألف شخص، 
وعزل اكثر من 150 ألفا من وظائفهم أو منعوا من ممارستها، 

وفق ما نقلت “فرانس برس”.

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

وأنت على األرض

 Galaxa لراغبي االستثمار في سلسلة مطاعم  
 FRANCHISE  DISPONIBLE 
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إلعالناتكم 

يف الرسـالة

كشف القناع عن سر اإلخفاق
      خرجت المنتخبات العربية األربعة من الدور األول لمباريات 
العرب،  2018 بروسيا، ومع خروجها تجددت أحزان  العالم  كأس 
وتجدد الحديث عن مستوى الكرة العربية، الذي يتراجع رغم كل ما 
يصرف عليها من أموال، وما يُوفَّر لها من إمكانات. وهو حديث نتوقع 
أن يتواصل على مدى الدورات القادمة لكأس العالم خالل العقود المقبلة 
من الزمن ما لم تحدث معجزة، رغم أننا في زمن التخطيط ال زمن 
المعجزات المنتَظر أن تهبط علينا من السماء. ومع خروج المنتخبات 
العربية المحزن، وجد البعض عزاءه في بقاء العبين من أصول عربية 
في بعض المنتخبات األوروبية، التي بقيت وحدها تتنافس على كأس 
البطولة بعد أن خرجت منتخبات القارات األخرى، كما وجدوا متنفسا 
ألحزانهم في المستوى المشرف الذي ظهر به هؤالء العبون مع تلك 
المنتخبات، مثل ناصر الشاذلي ومروان فياليني المنحدرين من أصول 
مغربية في منتخب بلجيكا الذي أصبح على أعتاب البطولة، ونبيل فقير 
المنحدر من أصول جزائرية في المنتخب الفرنسي المرشح هو اآلخر بقوة 
لها، وسامي خضيرة المنحدر من أصول تونسية في المنتخب األلماني، 
الذي لم يكن أحسن حظا من الفرق العربية المغادرة من الدور األول. 
ويبقى الحديث غير مكتمل دون اإلشارة إلى الالعب المصري محمد 
صالح، الذي تألق مع فريقه في الدوري اإلنجليزي، وحرمته اإلصابة 

من الظهور بمستواه الحقيقي في كأس العالم مع المنتخب المصري.
هذه البكائية عن إخفاق منتخباتنا العربية في البطوالت الدولية، تجرنا 
إلى الحديث عن إخفاق المواهب العربية بمختلف أشكالها في وطننا 
العربي، وبروزها وتألقها عندما تخرج من أوطانها لتعيش وتعمل في 
الخارج. واألمثلة على ذلك كثيرة، ليس في مجال الرياضة فقط، وإنما 
في مجاالت كثيرة، منها العلمي والفني واألدبي وغير ذلك. وأمامنا 
أسماء كبيرة مثل عالم الجيولوجيا المصري الشهير الدكتور فاروق 
الباز، الذي عمل في وكالة ناسا األميركية للفضاء، وساعد في التخطيط 
لالستكشاف الجيولوجي للقمر، وعالم الكيمياء المصري الراحل الدكتور 
أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء لعام 1999 ألبحاثه في 
مجال كيمياء الفيمتو، والفنان المصري العالمي الراحل عمر الشريف، 
واألديب والكاتب اللبناني أمين معلوف، وغيرهم من العلماء واألدباء 
والفنانين الذين لمعت أسماؤهم خارج أوطانهم األصلية، وعجزت هذه 
اللذين  األوطان عن احتضان مواهبهم وتعهدها باالهتمام والرعاية 
تستحقهما. األمر الذي يدفعنا إلى السؤال عن السر الذي يكمن خلف 

هذا الداء األبدي الذي ال يلوح لنا منه شفاء.
سوف يسهب البعض في الحديث عن اإلمكانات غير المتوفرة في عالمنا 
العربي، ويتحدث آخرون عن انعدام التشجيع وقلة الحوافز، ويتطرق 
البعض إلى انعدام البيئة الحاضنة لهذه المواهب، ويشير البعض إلى 
الفساد المنتشر في الدوائر المختلفة. وهذا كله صحيح، وهناك ما هو 
النهوض  الرغبة في  أننا فقدنا  السبب األهم في رأيي هو  أكثر، لكن 
واستسلمنا لواقعنا بعد النكسات والخيبات التي ألمت بنا خالل العقود 
األخيرة من الزمن، وهو واقع أقل ما يمكن وصفه به أنه بائس، ال 
ينهض بأمة وال يصحح من مسارها، فهل نحن من صنع هذا الواقع 
أم أننا ساعدنا على صنعه، وكرسناه حتى لم يعد ثمة أمل في تغييره؟

مثل هذه األسئلة قد تختلف اآلراء حولها، وقد يتحول الكثير من هذه 
اآلراء إلى جلد للذات يشفي الغليل لكنه يبقي العليل طريح الفراش منهك 
القوى، ال يكاد يرفع رأسه وال يقوى على التقاط أنفاسه. لذلك علينا أن 
نذهب إلى أولئك المبدعين العرب الذين نجحوا في الخارج، لنعرف 
منهم كيف أخفقت أوطانهم في احتضانهم ورعاية مواهبهم، بينما نجحت 
بلدان كانوا غرباء عنها في مساعدتهم على النبوغ، وكيف احتضنتهم 
تلو  بالبنان، يحققون اإلنجاز  إليهم  حتى غدوا نجوما وأعالما يشار 
اإلنجاز، ويحصدون الجائزة تلو الجائزة من المنظمات والهيئات العالمية 
والدولية، وينالون االحترام والتقدير من الجميع على إنجازاتهم المبهرة.
من األقوال المأثورة عن العالم المصري الراحل الدكتور أحمد زويل 
الفاشل حتى  قوله: »الغرب ليسوا أذكى منا، لكنهم يقفون ويدعمون 
ينجح، أما نحن فنحارب الناجح حتى يفشل«. هذه المقولة تلخص لنا 
المسألة كلها، وتوفر علينا المزيد من الحديث، فشكرا للدكتور أحمد 
الذي جعلنا نبحث  العالم  القناع، وشكرا لكأس  لنا  الذي كشف  زويل 

عن سر اإلخفاق.
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شكري يشارك يف اجتماع اجملموعة الدولية املصغرة 
حول سوريا ببلجيكا

  القاهرة/ فرج جريس: صرح السفير 
أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم 
بأن سامح شكري  الخارجية  وزارة 
يوم  شارك صباح  الخارجية  وزير 
الخميس، في اجتماع المجموعة الدولية 
المصغرة حول سوريا، والتي تضم 
بريطانيا والواليات  وزراء خارجية 
والسعودية  وألمانيا  وفرنسا  المتحدة 
الدعوة  توجيه  تم  حيث  واألردن، 
لمصر ألول مرة للمشاركة في أعمال 

تلك المجموعة.
وأوضح أبو زيد أن الدعوة قد وجهت 
لمصر للمشاركة في أعمال المجموعة 
تقديرا لدورها في دعم التسوية السياسية 
في سوريا، وكونها الطرف الذي يمتلك 
قنوات اتصال مفتوحة ومستمرة مع 
كافة أطراف األزمة السورية؛ فضال 
فصائل  توحيد  دعم  في  دورها  عن 

المعارضة السورية وفي الجهود الرامية الستئناف 
لقرار  وفقا  في مسار جنيف  السياسية  المفاوضات 

مجلس األمن رقم 2254.
المجموعة جاءت  المصرية في  المشاركة  أن  وأكد 
انطالقا من التزام مصر الكامل بدعم مصلحة الشعب 
السوري وإعالئها فوق كل اعتبار، والمشاركة في 
سوريا،  في  السياسي  الحل  لدفع  يهدف  إطار  كل 
ووقف نزيف الدماء الذي راح ضحيته مئات اآلالف 
الدائم  النأي  الشقيق، مع  السوري  الشعب  أبناء  من 
بمصر عن أي محاور أو تكتالت تعمق االستقطاب 

في إطار األزمة السورية.
وأضاف السفير أبو زيد، أن االجتماع الذي عقد في 
العاصمة البلجيكية بروكسل، تناول مناقشة سبل دفع 
التسوية السياسية، وضرورة قيام المبعوث األممي 

اجتماعات  أول  لعقد  بالدعوة  ميستورا  ستيفان دي 
لجنة صياغة الدستور، باعتبارها الخطوة الضرورية 
أكثر  منذ  المتوقفة  المفاوضات  الستئناف جوالت 
من 6 أشهر.. كما ناقش االجتماع التقدم المحرز في 
مكافحة تنظيم داعش في سوريا، وتقلص حضوره 
على الساحة السورية إلى جيوب منعزلة في شمال 

شرق سوريا وجنوبها الغربي.
واستعرض شكري خالل االجتماع الجهود التي قامت 
بها مصر في الفترة األخيرة لدفع المسار السياسي 
في سوريا، سواء في اتصاالتها المستمرة مع مختلف 
أطراف األزمة، أو من خالل التواصل المكثف مع 
الظروف  وتوفير  جهوده  لدعم  األممي  المبعوث 
المالئمة لبدء الجولة األولى للجنة صياغة الدستور.

وأوضح شكري المحددات التي تحكم الموقف المصري 

الحل  والقائمة على ضرورة  السورية،  األزمة  من 
الدولة  الفوري لألزمة بشكل يحفظ وحدة  السياسي 
دون  ويحول  أراضيها  وسيادتها وسالمة  السورية 
األراضي  على  خارجية  نفوذ ألطراف  أي  وجود 
استعادة  الشقيق  السوري  للشعب  ويتيح  السورية، 

السيطرة على مقدراته.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري 
أكد أيضا أهمية أن يواكب التقدم المحرز في مكافحة 
العناصر  تحرك  لمنع  تحرك مكثف  داعش،  تنظيم 
اإلرهابية إلى مالذات آمنة، أو قيام أطراف إقليمية 
بتوفير ممرات آمنة لهذه العناصر لالنتقال إلى أماكن 
أخرى في شمال أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء، 
مكافحة  في  أساسي  عنصر  هو  ذلك  أن  موضحا 

اإلرهاب والقضاء عليه في كل مكان.

     دخلت »كازينو القمار« للمرة 
العاصمة  األولى في حياتي في 
الرومانية »بوخارست«،  فقد كان 
محرما علينا دخولها في مصر،  
ومعرفتي بها، مثل الكثيرين غيري، 
ال تتجاوز أفالم السينما،  لذا كنت 
أبهائه  أتأمل  وأنا  باإلثارة  اشعر 
الفاخرة ، وكان يعد اإلنجاز األسرع 
بعد سقوط  الذي شهدته رومانيا 
»شاوشيسكو« ، يتجول بين الموائد 
ورثة  النظام الشيوعي من االثرياء 
الجدد ورؤساء المافيا والكثير من 
اإلسرائيليين، يطيرون إلى الكازينو 
خصيصا من أجل المقامرة،  معظم 
الحاضرين يقامرون وقوفا، يدفعون  
المختلف  بأكوام  من »الفيش« 
القيمة واللون،  كانت  المبالغ التي 
أمامي هائلة، وبعد كل  تتحرك 
دورة  خاسرة من عجلة »الروليت«  
تهبط  »الفيش« في فجوة المنضدة 
الخضراء دون رجعة، ولكن الزبائن 
المزيد من  يدفعون  يتراجعون،  ال 
أعمدة جديدة من  النقود ويجلبون 
استطع، كواحد قضي  لم  الفيش، 
معظم أيام عمره في الفقر، أن احتمل 
مشهد  هذه الكمية من النقود وهي 
تهدر هكذا، ببساطة  وبال انفعال، 
غادرت الكازينو  هاربا إلى الشوارع 
المظلمة،  لعل الهواء البارد يمسح 
من ذهني مشهد الدوالرات الضائعة.
  لم يكن يوجد إال المحالت المغلقة 
والقليل من المارة، والمدينة مستغرقة 
في كآبتها القديمة، ال مكان فيها للسهر 
وأندية  المفزع  الكازينو  غير هذا 
لمحت »كشك«  التعري، ولكني 
خشبي صغير مازال ساهرا، مرسوم 
عليه عالمة »الهوت دوجز«،  لونها  
ذهبي وتتصاعد منها ابخرة شهية،  
عالمة جاذبة لجائع مقهور مثلي، 
فاتنة  يافعة  البائعة صبية  كانت 
الجمال، أجدر بها أن تكون موديال 
أو نجمة سينمائية بدال من الوقوف 
أمام هذا السطح الساخن  الذي تقلي 
عليه اصابع السحق،  في هذا الليل 
نتكلم  ان  الوحدة  كان يجب  وتلك 
معا، نحاول أن نتعرف على بعضنا 
انجليزية  لغة مشتركة، ال  ، دون 
وال فرنسية وبالطبع ال عربية، 
استخدمنا كل انواع االشارة والجمل 
المبتورة، دون أمل، ودون أن يكون 
بأطراف  إال  للتالمس  هناك مجال 
التهمت »السندوتش«  األصابع، 
ثم دخلنا في   ، الساخن في صمت 
المتعثر،  الحوار  ثانية من  جولة 
احضرت هي ورقة وقلما وتداخلت 
أصابعنا ونحن  نخط لبعض حروفا 
غامضة، دون جدوى، بالكاد عرفت 
اسمها ونطقت اسمي بطريقة معوجة، 
ظللنا واقفين امام بعضنا ونحن نلهث 
بدا  االمل،  الجهد وخيبة  من فرط 
لي أن جمالها قريب المنال لحد ال 
يصدق، لوال ذلك الحاجز الذي لم 

نتمكن  من اختراقه.
أنه حاجز اللغة الذي قسم الدنيا إلى 
دائما   ،متفرقة   قوميات وعرقيات 
متناحرة احيانا،  كان لسان كل واحد 
منا مثقل بلغته القديمة،  تفرق بيننا  
خمسة آالف لغة، ورغم  ان علماء 
اللغة يصرون على ان اللغات  كلها 
قد نبعت من »جين« واحد،  إال أن 
هوة عدم التفاهم بيننا ظلت تتسع،  
وربما كان هذا  نتيجة طبيعية للصراع 
القبائل واألقوام  بين  يهدأ  لم  الذي 
المختلفين، فالسالم التام  لم يسد اركان 
المعمورة  طوال تاريخها  إال لمائة 
وخمسون عاما فقط، أو ربما كان 
هذا دليال على قدرة األبداع البشري 
وتنوعه،  وفي رأيي أن المرأة هي 
التي أهدتنا اللغة،  فبينما كان الرجل  
ملزم بالصمت، يخرج هو ورفاقه  
للصيد  ويظلون رابضين لساعات 
تفلت  طويلة دون صوت حتى ال 
منهم الحيوانات،  تجلس النساء داخل 
الكهوف، يغزلن الصوف ويطهين 
الطعام دون أن يتوقفن عن الثرثرة 
يلدن  الكلمات، وعندما  واستنباط  
الكلمات  لطفلها سر  أم  تودع  كل 
فتنتقل وديعتها من جيل آلخر،  أي 
أن تكاثر اللغات يرتبط  بقدرة المرأة 

على التكاثر.
 وقد استغرق بناء المجتمعات البشرية 
حوالي مائة وعشرين ألف عام، ومثل 
اللغة حدثا جلال في كل  اكتشاف 
المجتمعات القديمة، فقام المصريون 
الهيروغليفية  على جدران  بحفر 
الصخر، ونقش األشوريين والبابليين  
ألواح  المسمارية على  حروفهم 
الطين، واخترع الصينيون  الورق 
من أجلها ، ودونها عرب الصحراء 

على رق الغزال واهل الغابة على 
لحاء الشجر،  واتسعت رقعة العالم 
وتكاثرت األلسنة،  وتحولت اللغة إلى 
أداة من أدوات الغزو، فقد أدركت  
المجموعات المتسلطة أنها لن تفرض 
أرادتها إال بعد ان تفرض لسانها،  
وقد نجحت بعض اللغات في فرض 
نفسها بالفعل وبعضها أنقرض فور 
اإلسبانية  القهري،   السبب  زوال 
أمريكا  بين شعوب  باقية  مازالت 
الالتينية، بل أن بعض كتابها ينتجون 
نصوصا افضل من اإلسبان أنفسهم، 
وبقيت اللغة العربية ألنها ارتبطت 
بالدين، واعتبرتها األقوام التي فتحها 
اإلسالم بمثابة لغة للخالص والتطهر،  
وتواصلت اإلنجليزية  ألنها لغة ذكية، 
اللغات  تتعايش مع  أن  استطاعت 
المحلية األخرى، وتتلون مع مختلف 
األلسنة، واحس العالم بحاجته إليها 
حين اصبحت لغة المال والتجارة، 
وقدمت اإلنجليزية للهند أكبر خدمة 
في تاريخها، فبفضلها  استطاع سكان 
شبه القارة ان يتفاهموا  ويتوحدوا  
في لغة واحدة بعد أن كانت تفصل 
لغة مختلفة، وانحطت   21 بينهم 
أن هجرتها  بعد  الفرنسية  مكانة 
الطبقة االرستقراطية والدبلوماسية، 
واستقلت عنها دول أفريقيا،  رغم أن 
بعض الجزائريين مازالوا يعتبرونها 
غنيمة حرب، وقد شاهدت في مقاطعة 
»كبيك« في كندا جهودهم اليائسة 
وهم يحاولون الحفاظ على الفرنسية، 
الدراسية ويدفعون  المنح  يبذلون 
يقبل على دراستها،  لمن  األموال 
ويشجعون نشر الكتب وانتاج األفالم 
الناطقة بها، ولكنهم يخوضون معركة 
خاسرة، فهم أقلية في كندا، واقلية في 
أمريكا الشمالية وفي العالم كله،  وقد 
تراجعت اليابانية من جنوب  شرق 
آسيا مع انتهاء الحرب  العالمية الثانية 
تبددت  وزوال االحتالل، وكذلك 
الروسية من شرق أوربا بعد تفكك 
االتحاد السوفيتي، وال تكف اللغات 
الضعيفة والمحدودة عن الموت، في 
كل عام تموت لغة أو لغتين، وفي 
توجد  لن  الزمن  غضون عقد من 
إال اللغات الكبرى، وقد بذلت األمم 
المتحدة جهدا مستميتا من أجل خلق 
لغة عالمية، فعندما تسود هذه اللغة 
 ، إنساني موحد،  سيتكون مجتمع 
وتبنت  المنظمة لغة »االسبرينتو« 
اخترعها  لغة مصطنعة،   ، وهي 
العالم البولندي  »لودفيك زمنهوف«  
في أواخر القرن التاسع عشر،  في 
محاولة الكتشاف لغة سهلة التعلم، 
تصلح لكل األلسنة، ولكن هذه اللغة 
لم تنتشر إال وسط دائرة ضيقة من 
هواة اللغات الغريبة، رغم أن العالم 
كان متأهبا للغة عالمية  واحدة كما 

لم يحدث من قبل.
ما، وقد  ذلك بشكل  تحقق  لقد     
فعلى مدى  كنت حاضرا وشاهدا، 
الترحال  من  عاما  اربعة عشر 
أن  لي  قدر  الحدود  والسفر عبر 
البشرية،  اشاهد اروع األحداث 
رأيت العالم وهو يفك عقدة لسانه، 
ينطق اإلنجليزية ببطء، يثغو ويثأثأ 
يكون جمال مضحكة  ثم  كطفل،  
كلماتها محرفة  ولكنه يدعمها بلغة 
أجيال  الجسد  اإلشارة،  تظهر 
جديدة، يولدون ولديهم هبة طبيعية 
التعامل مع وسائل االتصال  في 
فيتواصلون ويتفاهمون  الحديثة، 
التواصل  ويعشقون عبر شبكات 
االجتماعي ، بل ويجهزون  أيضا 
للثورات، وزاد من أنتشار االنجليزية 
زيادة  السطوة األمريكية بعد انهيار 
السوفييت ،  فمن لحظتها لم تكف 
تغلغلت  الزحف،  االنجليزية عن 
حتى بين أشد األقوام تعصبا للغاتهم 
كالفرنسيين واأللمان، ولم تعد دون 
حاجة الختراع لغة جديدة،  ومهما 
يمكن أن يقال عن هذه اللغة وتاريخها 
االستعماري  فقد وهبتنا جميعا القدرة 
على التفاهم والتحدث سويا،  في عام 
ميدان »الجراند  2002 كنت في 
باالس« في قلب بروكسل،  ورأيت 
شبابا وشيوخا من كل أجناس العالم، 
بيض وصفر وسود، يتحدثون سويا 
كأنهم ولدوا في بيت واحد، تختلط  
كلمات صفقات األعمال مع عبارات 
الحب وربما همسات التآمر، وفي 
الخلفية كانت تتعالى أنغام السمفونية 
المسماة  لتشيكوفسكي،  الخامسة  
العاطفية، وتمنيت  أي   »باثتيك« 
إلى  الزمان  بي  يعود   لو  لحظتها 
شوارع بوخارست  ألقف أمام فتاة 
الكشك الصغيرة وأتفاهم معها ربما 

نصل لشيء ما.

بقلم: محمد منسي قنديل

العامل حيل عقدة لسانه

حملب : جتربة مصر يف املشروعات الكربى ميكن تطبيقها يف املنطقة

مصر.. اإلعدام لـ13 مدانا بواقعة »اهلروب الكبري«

وليد جنبالط: احلريري يبذل أقصى جهد لتشكيل احلكومة اللبنانية

املغرب.. تفكيك خلية 
إرهابية خطرية تابعة لداعش

 القاهرة/ فرج جريس: أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد 
رئيس الجمهورية للمشروعات القومية واالستراتيجية، أن 
المشروعات التنموية الكبرى التي قامت الدولة المصرية 
بتنفيذها في السنوات القليلة الماضية، تمثل تجربة ناجحة 
تستحق أن ينظر العالم إليها بعين اإلعجاب والتقدير، 
خاصة في ضوء حجم اإلنجاز غير المسبوق من حيث 

جودة التنفيذ وانخفاض التكلفة وسرعة اإلنجاز.
وقال محلب على هامش مشاركته في أعمال منتدى 
االقتصاد العربي في دورته رقم 26 بالعاصمة اللبنانية 
بيروت “إن أهم ما يميز التجربة المصرية، أنها تم تنفيذها 
بشكل علمي يتسم بالكفاءة والدقة والنجاح، على الرغم 
من تحديات متعددة كانت تواجه مصر، تتمثل في ترسيخ 
وتثبت أركان الدولة في مواجهة العديد من المخاطر، 
والتصدي لخطر اإلرهاب األسود ومخططات أهل الشر 

التي تستهدف تدمير مصر وشعبها”.
الوقت  وأضاف “مصر حققت إنجاًزا كبيًرا فهي في 
الذي تقاوم فيه اإلرهاب بضراوة وكفاءة، كانت تقوم 
اقتصادي واسع وشامل على أسس سليمة،  بإصالح 
وكذلك تبذل جهودا حثيثة وجبارة في مجاالت التنمية 
من خالل مشروعات عمالقة ذات جدوى مؤكدة وتعود 

بالفائدة على عموم المصريين”.
وأشار إلى أن التجربة المصرية الناجحة يمكن استلهامها 
وتكرارها في العديد من دول المنطقة التي تتطلع إلى 
التنمية واإلصالح، مؤكدا أنه فخور بهذا التجربة للنهوض 

بالدولة المصرية وشعبها.

وأكد رئيس الوزراء األسبق أن العالقات المصرية – 
اللبنانية وطيدة وقوية وأكثر من متميزة، والدليل على 
ذلك مشاركة مصر بفاعلية في مؤتمر “سيدر” لتنمية 
االقتصاد والبنى التحتية اللبنانية، حيث حضر محلب ممثاًل 
عن مصر في المؤتمر الدولي المخصص لهذا الشأن..
مشيرا إلى أن مصر تتطلع أن يكون لها دور كبير في 
المرحلة المقبلة في الوقوف إلى جانب األشقاء اللبنانيين.
وأعرب محلب عن تقديره واعتزازه الكبيرين للتكريم 

خالل أعمال هذا المنتدى الدولي المهم، مشيرا إلى أنه 
يمثل بالنسبة له “لمسة وفاء مقدرة من منطقة عمل فيها 

بكل جهد وإخالص”.
وأوضح أنه سبق له العمل في مشروعات متعددة في 
المنطقة العربية، خاصة لبنان، وفي ظل ظروف وأجواء 
صعبة كانت تمر بها الدولة اللبنانية عام 2007، غير 
المشروعات كانت محل  أن مساهمته في إنجاح تلك 

فخر واعتزاز.

 قامت أجهزة األمن المغربية بتفكيك خلية إرهابية خطيرة في الساعات 
األولى من صباح الخميس، وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية.

وأوضح البيان أن المكتب المركزي لألبحاث القضائية وهو جهاز 
حكومي معني بمحاربة اإلرهاب، تمكن من تفكيك خلية إرهابية تضم 
سبعة أشخاص موالين لتنظيم داعش اإلرهابي، تتراوح أعمارهم بين 
22 و 32 سنة، وينشطون بين مدينة زاوية الشيخ )قرب بني مالل( 

وأوالد تايمة )بالقرب من تارودانت جنوب المغرب( ومراكش.
 وأضاف: “أن المشتبه فيهم كانوا يشيدون بتنظيم داعش اإلرهابي 
الشباب بهدف  الدموية، ويعملون على استقطاب وتجنيد  وبأعماله 
التخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية تستهدف المّس بأمن واستقرار البالد”.
إلكترونية مختلفة وأسلحة بيضاء،  الخلية أجهزة  وضبطت بحوزة 
وأسالك كهربائية، باإلضافة إلى بيانات تتعلق بداعش وبعض فروعه.

وأشار البيان إلى أن بعض أفراد هذه الخلية على صلة بعناصر الخلية 
اإلرهابية التي تم تفكيكها العام الماضي في مدينة فاس في منتصف 
العام الماضي، والتي تم خاللها مصادرة أسلحة نارية  أكتوبر من 

وذخيرة ومواد كيميائية تدخل في تحضير وصناعة المتفجرات.

القاهرة/ كلودين كرمة:  قضت محكمة جنايات اإلسماعيلية، شرقي مصر،   
الكبير من “سجن  الهروب  متهما في قضية   13 باإلعدام شنقا على  الخميس، 

المستقبل” بالمحافظة، بينهم 6 متهمين حضوريا، و7 متهمين غيابيا.
وكانت النيابة أمرت بإحالة 13 متهما، من الهاربين من سجن المستقبل المركزي 
باإلسماعيلية، ومن ساعدهم في عملية الهروب التي وقعت أحداثها خالل أكتوبر 

عام 2016 الى محكمة الجنايات، بينهم 4 من تنظيم “أنصار بيت المقدس.”
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين من األول وحتى التاسع اتهامات “استعراض 
القوة بالعنف واستخدامها ضد المجني عليهم من ضباط وأفراد الشرطة العاملين 
بإدارة الترحيالت بمدينة المستقبل، الواردة أسماؤهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم 
وتخوفيهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق األذى المادي والمعنوي بهم، حال كون بعضهم 
حامال أسلحة نارية “بندقيتين آليتين”.. وما أن أظهروا حتى باغتوهم باالعتداء 
عليهم مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسالمتهم للخطر، وتكدير األمن 

والسكينة العامة وتمكنوا بذلك من الهروب من السجن”.
 بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين من العاشر إلى الثالث عشر أنهم قاموا بطريق 
المساعدة واالتفاق مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم موضوع االتهامات السابقة، 
بأن ساعدوهم على ارتكابها وأمدوهم باألسلحة والذخيرة، فوقعت الجريمة بناء 

على اتفاق مسبق بين المتهمين.
وكان سجن المستقبل شهد في أكتوبر من عام 2016 محاولة هروب جماعي، أحبطتها 
بينهم تكفيريون وجنائيون تم  الهرب  6 سجناء من  بينما تمكن  األجهزة األمنية، 
القبض على أحدهم عقب هروبه بمنطقة أبو صوير البلد وتم ضبط آخر في الشرقية.

وأصيب شرطي أثناء عملية الهروب، كما توفي مواطن من قرية الواصفية تصادف 
وجوده أثناء مطاردة األجهزة األمنية للهاربين، وأصيب رئيس مباحث مركز أبو 
صوير، الرائد محمد الحسيني، بطلق ناري في الرأس أثناء مطاردة سيارة ربع 

نقل، كان بها هاربون وتوفي الضابط متأثًرا بإصابته.

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
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بقلم: علي عبيد الهاملي

  قال رئيس الحزب التقدمي االشتراكي 
وليد جنبالط إن أحدا لم يطالبه بتقديم 
تنازالت في شأن تمثيل الطائفة الدرزية 
داخل الحكومة الجاري تشكيلها حاليا، 
مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المكلف 
سعد الحريري يبذل قصارى جهده من 
أجل الوصول إلى “الصيغة المناسبة” 

لالنتهاء من تشكيل الحكومة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى 
بها “جنبالط” من بيت الوسط )مقر 
لقائهما مساء  الحريري( عقب  إقامة 

يوم األربعاء.
وأضاف جنبالط أن اللقاء مع رئيس 
الحكومة المكلف لم يتطرق إلى الحقائب 
الوزارية “وإنما تحدثنا فقط عن حقنا 
في  واالنتخابي  والشعبي  السياسية 
التمثيل”.. مشيرا إلى أن الهدف األساسي 
الجمهورية  )رئيس  الثالثة  للرؤساء 

ورئيس الحكومة ورئيس 
هو  لنواب(  ا مجلس 
تشكيل الحكومة “ونحن 
جاهزون لمساعدتهم”.

ويتمسك الحزب التقدمي 
وزعيمه  االشتراكي 
المخضرم  السياسي 
بـ”الحق  جنبالط  وليد 
الحصري” في اختيار 
وتسمية الوزراء الثالثة 
من الطائفة الدرزية في 
أن  باعتبار  الحكومة، 
الزعيم  يمثل  جنبالط 
السياسي األبرز للطائفة 

داخل لبنان، وهو األمر الذي يتصادم 
الوطني  التيار  المقدم من  الطرح  مع 
الحر برئاسة وزير الخارجية جبران 
باسيل بتسمية وزير المهجرين بحكومة 

تصريف األعمال النائب طالل أرسالن 
)أحد الزعامات الدرزية( في الحكومة 
الدرزية  الحصة  من  المقبلة، خصما 

بالحكومة.
وقال إن رئيس الجمهورية ميشال عون 

طالبه بـ” إمكانية تغيير الموازين فيما 
يتعلق بالحصة الدرزية”.. مشيرا إلى 
أنه عقب على هذا الطرح بالقول إنه 
في الماضي كانت هناك تسويات واآلن 

لن تكون هناك تسويات.



 قوم عاد هم من بنوى الهرم والفراعنة 
عنها   قال  هكذا  لصوص حضارة.... 
المشككين ومن يريدون تزيف الحقائق  في 
حضارتنا التي أذهلت جموع العالم هكذا 
يحاولون إجهاض دور المصرين العظماء 

في بناء وتشيد أعظم الحضارات .....
قوم عاد  الهرم  بني  إن من  احدهم  قال 
وقالوا  اليهود  وقال آخرون أقوام أتت 
وقالوا  وقالوا  الجن  وقالوا  السماء  من 
وقالوا، وصمت الجميع و تحدث الهرم 
ونطق الحجر وقال: إن من شيدنى خلد 
فى ظل جهل  السنين  األلف  منذ  اسمة 
العالم حين ذاك بمعرفة الكتابة التى عرفنا 
لهذه  المالكون بحق  من خاللها من هم 
الحضارة التي احتار فيها العقل البشرى 
ويقف فى صمت وذهول أمام هذا العمل 
والمعجزة الفنية الرائعة على اإلطالق. 
الى  يحتاج  ال  الهرم  عن  الحديث  ان 
ورقة بل يحتاج إلى ألف ورقة وال يكفى                   
فأنة أضخم عمل معماري على سطح 
األرض من حيث الدقة واإلبداع والهندسة 
.انة األعجوبة الوحيدة الباقية من عجائب 
العالم القديم السبع ,انه ظل حديث العالم 

القديم والحديث . 
“ان كل شئ يخشى الزمن والكن الزمن 
يخشى األهرام” هكذا قال عنة الرحالة 

القدامى .
الحضارة  المشككين والمكذبين  فى  ان 
المصرية القديمة يتعجبون  كل العجب 
كيف شيد الفراعنة قبورهم واهرامهم ولكن 
ال يكلف نفسه بالتطرق لمعرفة األسرار 
أو التأمل فيها الن عقولهم تقف عاجزو 
وحائرة  اما هذا االعجاز المعمارى الفريد 
نسف أكاذيب الجهالء حول قضية الهرم :
لسوء حظ هؤالء ان االكتشافات األثرية 
فى منطقة منف التى تعرف حاليا باسم 
تؤكد  الهرم  الجيزة وخاصة فى منطقة 
قاموا  القدماء هم من  المصرين  ان  لنا 
ببناء الهرم بال شك او جدل ، وقبل هذة 
الكشوف قال هيرودت )عندما زار مصر 
فى  القرن الخامس ق.م حول الهرم ان 
اخبرة الكهنة المصرين ان 100000عامل 
قد كدحوا لمدة 20 عام لبناء الهرم االكبر 
)خوفو( ولكن التقديرات الحديثة ترجح 
فى  الذين شاركوا  فقط  20000 عامل 

بناء هرم خوفو. 
حقيقة االدعاء بأن قوم عاد هم بناة األهرام 

موطن قوم عاد وكشف األكذوبة 
-1 حدد القران الكريم  موطن قوم عاد في 

القران صراحة في عدة مواطن  
حيث قال تعالى “ أَلَْم َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك 
بَِعاٍد* إَِرَم َذاِت الِْعَماِد* الَّتِي لَْم يُْخلَْق ِمْثلَُها 

ِفي اْلِبالِد* صدق هللا العظيم  
موقعها  اكتشف  التي  ارم  مدينة  فهى 
عالم اآلثار الهاوي نيكوالس كالب عام 
1990 وحددها جغرافيا في المنطقة بين 

اليمن وعمان 
تعالى   قال  القرأن صراحة  -2 ذكر فى 
واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه باألحقاف 
وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه 
أال تعبدوا إال هللا إني أخاف عليكم عذاب 

يوم عظيم “ صدق هللا العظيم.
لغويا  واالحقاف هنا جمع حقف وتعنى 
الرمال  وهى المدينة الرملية  ارم التي 
الكثير من  بها  ويوجد   1990 اكتشفت 
األعمدة الضخمة والقصور الفارهة  وهنا 
داللة على ان قوم عاد ذكروا في القران 
على حدة وذكر قوم فرعون أيضا على 
حدة) وفرعون ذات األوتاد (فذكر القران 
الكريم  كل قوم على حدة وهذا دليل على 
عدم صله قوم عاد بمصر  وذكر القران 
الكريم قوم عاد أهلكنهم بريح صرصرا 
لتكذيبهم هودا علية  نتيجة  عاتية وهذه 
السالم فتحولت مدينتهم من جنات وعيون 

إلى مدينة يكسوها الرمال حتى اكتشفت 
مدينة ارم 

-3 طول القامة لقوم عاد يتراوح ما بين 
20 الى30 مترا وبالنظر إلى الممرات 
الداخلية للهرم ولحجم هؤالء  فهذا يبطل 
نظريه المشككين فضال عن وجود هياكل 
عظيمة عمالقة في اليمن وصحراء الربع 
الخالي  وعدم وجود مثل هذه في مصر. 
بالدقة  لماذا بنوى األهرام والمقابر   **
الفائقة ولم يشيدوا القصور التي يسكنون 

بها **
اهتم المصري القديم بحياة الدينية وكرس 
لآلخرة كل شئ  في حياته والدليل على 
واإللهة  للسماء  المعابد وتصوره  ذلك 
له من  أنه البد  القديم  المصري  واعتقد 
حياته األخرى الحياة مع بعد الموت فاهتم 
بهذه الحياة ألنها هي األبدية واهتم بتشييد 
القبر قبل القصر ألنه مكان معيشته التي 
يقيم فيها في الرحلة إلى اآلخرة فكان كل 
ما يشغل بال المصري القديم هو تشيد قبر 
له ينعم به في رحلته ودلل على ذلك من 
خالل كتاب الموتى والنقوش والكتابات 
المقدسة على جدران المقابر فكان المصري 
القديم متدين بطبعه فعرف إن هذه الدنيا 
مقبرته  فشيد  بأخرته  اهتم  ولذلك  فانية 

وعمل ألخراه.
بني الهرم بالسخرة من اإللف العبيد والدليل 

على إن بناة الهرم هم المصرين**  
 هذا أيضا ادعاء كاذب 

العبيد والسخرة  الهرم من  بني  لو كان 
الذين  بالعمال  أدلة على االهتمام  فلدينا 
الرعاية  الهرم من خالل  بتشييد  قاموا 
الصحية وعمليات البتر  واثبت الكتابات 
الهيروغليفية ذلك وأكدت الحفائر هناك 
الماشية  تبقى من عظام  ما  على وجود 
واألسماك التي كان يتغذى عليها المصري 
القديم الذي كدح لتشيد الهرم وبناء مقابر 
لهؤالء العمال التى اكتشفت عام  1989 
الكشف من خاللها على مجموعة  وتم 
ضخمة من المقابر من مقابر عمال الهرم 
فضال عن التماثيل  واألدوات التي كان 
يستعملها وأدوات طهي الطعام وصانعي 
الفخار والخبز والمطابخ الميدانية لطهي 
في هذه  العمال ووجود  لهؤالء  الطعام 
المقابر األلقاب التي تدل على بناة الهرم 
,رئيس  الهرم  جانب  )مشرف  ومنها 
الحرفين,رئيس العمال,مراقب البناء,مدير 
إعمال الملك ( وتؤكد الدالئل التي عثر 
تم  المقابر وجودت حاالت  عليها داخل 
عالجها طبيا مثل الكسور وعمليات بتر 

ناجحة لليد والقدم .
كل هذه االكتشافات تؤكد بما ليدع مجال 
العمال  بأيد  بناؤها  تم  للشك إن األهرام 

المصرين .
ومن النظريات الهامة التي توضح كيفية 
بناء الهرم تلك النظرية التي ذكرها المؤرخ 
القديم ))ديودورالصقلى(( وهى طريقة 
الجسور أو الطرق الصاعدة ,ويرى كثر 
من علماء اآلثار المحدثين أن هذه النظرية 
هي اقرب الطرق ومنهم ادوارد، د. احمد 
فخري، سومرز كالرك، ود.زاهي حواس. 
وتشرح هذه النظرية طريقة البناء موضحة 
إن المصرين القدماء كانوا يبنون طريقا 
متدرج االرتفاع مستخدمين الحصى والطين 
ويتصاعد هذا الطريق مع ارتفاع الهرم 
حتى يصل إلى نهايته ويلزم في الوقت 
نفسه إن يمتد هذا الطريق من حيث الطول 
انحداره واحدة وكان  حتى تظل زاوية 
يعزز هذا الممر بعروق من الخشب تقلل 
من احتكاك وضجيج قوائم النقالة الخشبية 
,التي تستخدم فى نقل كتل الحجارة وبعد 
االنتهاء يزيلون هذا الطريق وفى الوقت 
العمال بصقل  يقوم مجموعة من  نفسه 

أحجار الكساء الخارجي.

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

على خشبة مسرح احلياة...
الحقيقية والمزيفة  الوجوه  الكثير والكثير من  نتقابل مع      
وهناك من ال يجيد التزييف فيضع القناع فيصعب علينا التمييز  

ويتعثر علينا الفهم.
واألعجب من هذا ان هنالك اناس ال يجيدون التمثيل وآخرون ال 
يعترفون به وال يلجئون اليه فينظر لهم من حولهم  نظرة ثانوية 
استبدالهم فى اى   الكومبارس “ ويمكن  يلعبون دور”  وكأنهم 
وقت ومن دون ان  تهتز الصورة او يتم تغيير اى مشهد فى 

الرواية.
ولكن هل يعقل ان يكون للشخص الواحد اكثر من وجه وأكثر 
من ضمير والعديد والعديد من الحجج والمنطق الذى  يختلف 

تطبيقه حسب الحاجة ؟؟؟
اكثر براعة فى  الظروف وأصبح  يتكيف مع  فاإلنسان اصبح 
تغيير لونه من المخلوقات االخرى و لنفس االسباب الخداع او 

الهجوم او التنكر .
ولكن هل يمكن ان تستقيم االمور هكذا؟! هل يمكن الصحاب 
الوجوه الخادعة ان يتمتعوا بشخصية متوازنة وأفكار مرتبة؟!
واالستقرار  النفسى  بالتوازن  يتمتعوا  ان  يمكنهم  هل 
هم  الحقيقة  فى  ولكن  ذلك..  يتوهمون  لعلهم   .. العاطفى؟! 
و  المستمر  االرتباك  من  ويعانون  مرضى  الى  يتحولون 
من  بالتالى   ويدفعون  واألرق  الثقة  وانعدام  االفكار  صراع 
تطلعاتهم  و  يتوافق  مختلف  بأسلوب  التصرف  الى  حولهم 
االسلوب هو  هذا  ان  تماما  مقتنعين  توجيهاتهم وهم  وحسب 

االصلح بل و االمثل ايضا .
اما البسطاء ذوى النية السليمة والنفوس المتواضعة يتعرضون 
قبل  االحباء و االصدقاء  يعانون من جرح  نفسية و  ألزمات 
تصنع  بالتالى  يبدؤون  يضيق صدرهم  االغراب....وحين 

وتزييف  لمشاعر  ا
االنفعاالت ..كم من ابتسامات تخفى ورائها الكثير من الهموم...
اى  يحمل  ال  القلب  ولكن  العيون  بها  تدمع  دموع  من  وكم 
الحياة سطحية دون عمق و مالمح  . وتصبح   . من االحزان 
ممسوخة دون تعبير صادق فتتالشى العاطفة وتختفى الرحمة 

وينعدم الحب وال يبقى منه سوى صورته الباهتة..
بخداع  ينخدعون  الفهم  يدعون  ان من  اننا نرى  العجب  وكل 
اللجوء  الى  الضرورة  اضطرتهم  اللذين  اليائسين  هؤالء 
فى نظرهم اصبحوا مخلصين  انهم  السلوك  واألعجب  لهذا 
مع  وتتشابك  وتتداخل  تزيد  النفاق  دوائر  وتظل  وصادقين 
بعضها البعض حتى يصعب التخلص منها فنعيش فى متاهة ال 

نجد للخروج منها سبيال.
اآلتية  االجيال  نورث  وكأننا  النحو  هذا  االمور على  وتسير 
طبائع مختلفة ،ومن جيل الى جيل نجد انها اصبحت متأصلة 
البشر  بين  التعامل  اسلوب  فيتغير  وتفكيره  االنسان  كيان  فى 
ويتبعه التغير فى السلوك وتقدير االمور وتقييمها وكأننا نخلق 
ليتنا تركنا االنسان  ..يا  اقل جودة  هوية جديدة ولكن لألسف 
على سجيته بتفكيره البسيط بدال من تغيير طبيعته الى انسان 
للظروف  مدعيا ان هذا هو  باأللفاظ مستغل  كاذب متالعب 
الذكاء والدهاء الالزم لتدبير اموره وحماية نفسه وممتلكاته..
تتميز  ألنها  مستقيمة  وليست  خادعة  هى  الحكمة  هذه  ان 
الحكمة  اما  والمعنوية..  المادية  االضرار  وتسبب  بالخداع 
هبه  فهى  المتدنية  االساليب  هذه  الى  تلجأ  ال  التى  الحقيقية 
واألمانة  والصدق  المحبة  الحكمة ومن صفاتها  من صاحب 
له  بارئها  من  فليطلبها  الحكمة  تنقصه  فمن  الحسن  والتدبير 

المجد “ فهو يعطى بسخاء وال يعير”.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 13 juillet 2018 
الجمعة 13 يوليو 2018

اكاذيب وشبهات حول األهرامات اخلالدة 

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

ه�����ان�����ي أُع�������ان�������ي ف������ي ال�������ع�������راء ُم�������ش�������ّرداً    

ي��������ا ل����ي����ت����ن����ي ب������ي������ن ال���������ف���������رات ودج������ل������ة

وب��������ب��������ال ه���������������ارون ال������رش������ي������د غ�����م�����ام�����ٌة      

ي�������ا ل����ي����ت����ن����ي ف�������ي ال�������ق�������دس ط������ف������ٌل واع���������ٌد    

خ����ي����م����ٌة       ي������اف������ا  أرض  ف�������ي  ل����ي����ت����ن����ي  ي�������ا 

ظ���ل���ه���ا  ف������ي   ، زه��������ت  ل������و  ال��������م��������روءة  ع��������لَّ 

دًة والّ ال�������ك�������رى  ف�������ي  أس�����������أل  ل�����ي�����ت  ي�������ا 

م������������اذا ج����������رى ح�����ت�����ى ه����������وت غ�����رن�����اط�����ٌة 

ي��������ا ل����ي����ت����ن����ي ق������ي������س������اً ول������ي������ل������ى أم����ت����ي

؟!!  غ������ام������ٍض  س����������ّرٍ  أيُّ  ل����س����ان����ي  ي����ع����ي����ا 

إف������ط������ار وال  ص���������������وٌم  ال  وأج������������������وع 

أزرار  دم�����������ي  م��������ن  ال�����م�����ح�����ب�����ة  ورد 

ِم�����ع�����ص�����ار  ، خ������ي������رات������ه������ا  م�������أم�������ول�������ٌة 

وِح��������ج��������ار ُدّرٌة  راح�������ت�������ي�������ه  ف���������ي 

وب������������ي������������ارٌق أل��������وان��������ه��������ا األق��������ط��������ار

ت�������ت�������وح�������د األج����������������������زاء واألش����������ط����������ار 

ك�����ي�����ف ال������ث������ري������ا ف�������ي ال�������ث�������رى ت����ن����ه����ار

وال�����م�����ج�����د أق������ل������ع وان�����ت�����ه�����ى ال�����م�����ش�����وار

وق��������ص��������ائ��������دي ف���������ي ح�����ب�����ه�����ا أط������ه������ار

األس�������ت�������ار!!! ف�����ْل�����ُت�����ْرَف�����ِع   ، ب����ن����ا  أْذرى 
) . . )تم��ت.

األستاُر  فْلرتفِع 

شع��ر: 
     د. محمد توفيق صادق

تكملة العدد الماضي

  ننهي اليوم سلسلة المقاالت المتعلقه بطالبان، 
الحركة اإلسالمية المغرقة بالتطرف وساعدت 
بها محلياً  المحيطة  الظروف  على صعودها 

وإقليمياً ودولياً. نحاول في النهاية 
إستجرار بعض اإلستنتاجات 
المتعلقة بها وبإمكانية استمرارها، 
بالمنظمات  وماهي عالقتها 

اإلرهابية األخرى. 
3. بداية بدون نهاية: 

ساعد على سرعة انتشار حركة 
طالبان وإقبال األفغان عليها 
في العديد من الواليات، خاصة 
الجنوبية والشرقية عدة عوامل 

داخلية وخارجية. 
كان من أهم العوامل الداخلية 
إغتيال أحمد شاه مسعود قائد 
تحالف الشمال المناوئ العنيد 
للحركة على أيدي عناصر يشتبه 

بانتمائها إلى الحركة. كان أيضاً 
للحروب األهلية التي نشبت بين 
األفغانية  المعارضة  فصائل 
السلطة  الصراع على  بسبب 
وإيمان كل طرف بأنه األحق 

بالحكم والتي أوقعت عدداً كبيراً من الخسائر 
البشرية بلغ أكثر من أربعين ألفاً، عدا الخسائر 
المادية الجسيمة وفشل الوسطاء الدوليين بوضع 
حد لهذه الحروب، ما جعل قطاعات كبيرة من 
فيها  التي رأوا  الحركة  باألقبال على  األفغان 
وسيلة لتخليص بالدهم من ويالت تلك الحروب 

وإعادة األمن واإلستقرار. 
ساهم انقسام أفغانستان بين الجماعات والفرق 
المتناحرة بعد دحر قوات اإلحتالل السوڤييتي 
بنشر فوضى عارمة في البالد وأصبحت تهدد 
وحدتها ألن حكومة رباني ومسعود كانت تسيطر 
على سبع واليات فقط في الشمال والوسط بينما 
السابق رشيد دوستم  الشيوعي  القائد  يسيطر 
على ٦ واليات في الشمال، وكانت “شورى 
ننجرهار” تحكم ٣ واليات في الشرق وإدارة 
إسماعيل خان تتحكم بغرب أفغانستان، إضافة 
إلى العديد من الواليات التي كانت دون أي نوع 
من اإلدارة، فكانت حركة طالبان أماًل للشعب 
في المحافظة على وحدة البالد ومنع انشطارها. 
تركت الحقبة الشيوعية رواسب أخالقية فاسدة 
بشكل  بطبيعته  محافظ  مجتمع  في  انتشرت 
الواليات  بعض  في  بها  التحكم  معه  اليمكن 
بسبب الفوضى اإلدارية ماجعل حركة طالب 
المدارس الدينية )طالبان( - التي أخذت على 
عاتقها محاربة هذه المظاهر - تلقى صداً طيباً 

في نفوس األفغان. 
عانت أفغانستان أيضاً في تلك الحقبة من إنفالت 
الوضع األمني تمثل باختطاف السيارات خاصة 
السلب  وأعمال  اإلغاثية  للمؤسسات  التابعة 
واإلشتباكات المسلحة التي تقع بين المجموعات 

المسلحة داخل األماكن المزدحمة مما كان يسفر 
عن عشرات القتلى ومئات الجرحى. كما نتج 
عن ذلك ابتزاز األموال وفرض األتاوات، لذلك 
رغب الناس في أي سلطة تعيد 
األمن واإلستقرار وتمنع هذه 
اإلنتهاكات مما مهد الطريق 
أمام طالبان الذين استطاعوا 
التخلص من هذه التجاوزات 

ومن آثارها. 
آخر عامل من العوامل الداخلية 
التي ساعدت على صعود طالبان 
أثرياء  هو ظهور طبقة من 
الحرب  انتهاء  بعد  الحرب 
األفغانية - السوڤييتية بسبب 
بالمعادن واألحجار  اإلتجار 
الكريمة واألسلحة والذخيرة 
التي  الخردة  الحديد  وأكوام 
إلى  إضافة  الحرب  خلفتها 
المناصب  تحكم بعض ذوي 
بواردات الجمارك والضرائب 
الحدودية، فأصبح هناك طبقة 
ثرية وسط شعب يعتبر من أفقر 
شعوب العالم مما خلق شعور 
تخلصهم  أن  بالحنق على هؤالء وقد رغبوا 
حركة طالبان منهم وتعمل على إعادة توزيع 

الثروة في البالد بطريقة عادلة.  
ننتقل اآلن للحديث عن العوامل الخارجية التي 
لباكستان  كان  الحركة.  ساعدت على ظهور 
مصلحة بوجود حكومة صديقة في أفغانستان 
لتسهيل عملياتها التجارية مع جمهوريات آسيا 
بغيتها في حكومة رباني  تجد  الوسطى، ولم 
ومسعود التي اتهمتها بالتعاون مع الهند وحاولت 
الحكومة عن طريق حكمتيار  بتلك  اإلطاحة 
ولكنها فشلت في ذلك، فلما ظهرت حركة طالبان 
سارعت باكستان إلى دعمها والتعاون معها. 

أما الواليات المتحدةفقد تقاطعت مصالحها في 
البداية مع مصالح طالبان في البداية فلم تمانع 
فور  انقلب  الوضع  هذا  ولكن  في ظهورها 
ألد أعدائها.  المصالح وأصبحت من  اختالف 
ضرب  بالبداية  المتحدة  الواليات  رغبت 
منها حتى  أشد  بأصولية  األفغانية  األصولية 
يمكنها  لجماعة أصولية واحدة  الساحة  تخلو 
الحصار  بتشديد  السيطرة عليها ومساعدتها 
على النفوذ اإليراني ومنعه من التغلغل باتجاه 
جمهوريات آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين 

الغنية بالنفط الخام. 
الشريعة  تتبنى  التي  الدول  أن  من دون شك 
إلى  قوانين وضعيه  وجود  دون  اإلسالميه 
جانبها هي منبع اإلرهابيين ومصدرهم وتقوم 
الدول الغنية منها بالتمويل المالي. لن أعدد تلك 
الدول ولكن نظره سريعه على الجنسيات التي 
شاركت بجرائم تنظيم داعش اإلرهابي تكفي 
للتأكيد على أن عدد الدول المذكورة ليس بقليل. 

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

شعر: جاك سمير جرجوس 

 – – عنيدة    مجيلة 
أعشقها  لكين 

    “عروس البحر األبيض المتوسط”  مدينة اإلسكندرية 
،تلك المدينة التاريخية الساحرة موطن العديد من األدباء 
والشعراء والكتاب العظام وكبار العلماء والفنانين ،وحينما 
تتجول بأحد شوارعها تشعر بروعة األلهام والهدوء مما 
يجعلها من أكثر المدن الرومانسية في مصر والعالم كله, 
فهي موطن للجمال والتاريخ معا حيث اعتبرت اإلسكندرية 
المتوسط ،  البحر األبيض  الماضي منارة تضيء  في 
كمدينة تنضح بالسحر والغموض والجمال وقد شكلت 
المنارة التي عند مدخلها احدى عجائب الدنيا السبع في 
القدم وتحولت جميع المعتقدات والفلسفات والعلوم والفنون 
البشرية وتحسنت هنا وتكمن رومانسية هذه المدينة في 
الماضي وليس في الحاضر فقد تردد في شوارع هذه 
المدينة على مدار اكثر من ألفي عام صدى أصوات عدد 
من أهم شخصيات التاريخ القديم، و استقر بها أجيال من 
المهاجرين اليونان وإيطاليا والمشرق وجعلوها مركزاً 
عالمياً للتجارة والثقافة البوهيمية ,وقد وصفها “لورانس 
دوريل” بأنها “المدينة العاصمة ألوروبا اآلسيوية إذا 
آثار كل  المكان واليوم , مازالت  جاز وجود مثل هذا 
تلك العصور الماضية باقية، وقال عنها العالم “غوديو” 
أحببت البحر والتاريخ منذ نعومة أظافري، وكثيًرا ما 

حلمت بالمزج بين اآلثار والبحر. 
فهنا دفن اإلسكندر المقدوني حاكم كل اإلمبراطوريات 
الفارسية وسيد آسيا، وهناك عاش وأحب يوليوس قيصر، 
وعند تلك المنارة وقعت إحدى أهم قصص الحب في العالم 
بين مارك أنطوني وكليوباترا سيدة العالم األولى، وفي 
تلك القصر ولدت كليوباترا وتلقت تعليمها منذ الصغر 
وحتى بلوغها عرش السلطة في أرجاء المكتبة الكبرى 
ومجمع المتحف الشهير، لذلك كان تاريخ اإلسكندرية 
العريق الثري بثقافاته المتعددة حاضرا في كل ركن من 
الكثير من األحياء  العظيمة، من خالل  المدينة  أركان 
الكثير  والشوارع. تضم مدينة اإلسكندرية بين طياتها 
من المعالم المميزة واألثريات الغارقة إذ ضمت غالبية 
المخطوطات األدبية والفلسفية والعلمية في العالم و أكبر 
ميناء بحري في مصر هو ميناء اإلسكندرية والذي يخدم 
حوالي 80 ٪ من إجمالي الواردات والصادرات المصرية 
ومكتبة االسكندرية التي تعتبر كنزا ال يقدر بثمن حيث 

رفعت صروح المكتبة سنة295قبل الميالد.
الكثير من عمال هومير، وتاريخ  وكانت تحتوي على 
البوذية،  الفارسية، والمؤلفات  المعتقدات  بابل، وكتب 
وواحد وثالثين جزءا من التاريخ المصري توثق ألحداث 
من بدايات العصور القديمة، كل هذه جمعت وحررت في 
هذا المبنى التعليمي العريق وتتحدث األساطير عن اثنين 
وسبعين مؤرًخا من مختلف القبائل المحلية قد عملوا على 
ترجمة الكتب الخمسة األولى من العهد القديم إلى اللغة 
اليونانية، حيث عرف باسم “سيبتوغينت”، وما زالت 
هذه األعمال تعرف حتى اليوم بلقب العهد القديم. ومكتبة 
اإلسكندرية الجديدة التي قيل عنها أنها نافذة مصر على 
العالم، ونافذة العالم على مصر والتي تطل من وراء البحر 
داعية الباحثين من جميع أرجاء العالم إلى اإلسكندرية 

أكبر  الرائع هذا. وتعتبر رابع  المعارف  وإلى مركز 
مكتبة فرنكفونية في العالم وتتفوق مكتبة اإلسكندرية في 
مقتنياتها الفرنسية على جامعة مونتريال في كندا والتي 
تحتوى على 534الف كتاب وأيضا تكون بهذا اإلهداء 
المكتبة الرئيسية األساسية للكتاب الفرنسي للشرق األوسط 

والقاهرة اإلفريقية .
ويوجد بأخر المدينة قلعة قابيتاي باإلسكندرية ذاك البناء 
المتوسط  الكثير من زوار عروس  الذي يراه  المهيب 
اليه  ينظر  بينما  أعظم معالمها اإلسالمية  كواحد من 
اآلثارين والمؤرخون بوصفه وريث فنار اإلسكندرية 
الشهير، وقد بنيت هذه القلعة في القرن الخامس عشر، 
المحطمة ويمكن رؤية  المنارة  مستعينًة بأساس حطام 
أجزاء من الرخام األحمر الخاص بالمنارة القديمة بين 
حجارة الجدران الكلسية الحديثة وأرضيتها ولكن معظم 
األبحاث المعاصرة تؤكد أن بقايا المنارة الحقيقية تحت 

الماء بعيًده تماما عن الشاطئ. 
المعالم  الملكية من أجمل  المجوهرات  ويعتبر متحف 
السياحية في االسكندرية ويضم كوكبة من أروع وأجمل 
المجوهرات الملكية والتحف الذهبية في مصر والعالم 
العلوية  أفراد األسرة  بها  يرتديها ويتزين  والتي كان 
المالكة في مصر ومنها مجوهرات الملك فؤاد والملك 
فاروق وزوجاته واألمراء واألميرات من العائلة المالكة.. 
ولذلك فهو يُعرف باسم متحف المجوهرات الملكية ويضم 
المتحف حاليا11 ألفاً و500 قطعة تخص أفراد األسرة 
المالكة. والمتحف القومي “ويضم 1800 قطعة أثرية 
تتنوع ما بين العصر الفرعوني والعصر البطلمي الذي 
ازدهرت فيه اإلسكندرية ثم العصور الرومانية والبيزنطية 
واإلسالمية وصوال إلى العصر الحديث بدأ من عصر أسرة 
محمد علي باشا وانتهاء بثورة 23 يوليو . ويزينها مسجد 
المرسى أبو العباس فهو أحد أقدم واشهر المساجد العريقة 
التي بنيت في اإلسكندرية ويتميز بقبابة المميزة الشكل 
وهندسته الفريدة من نوعها وقصر الملكة كليوبترا الذي 
يعتبر من أشهر األثار الغارقة على مستوى العالم ومن أهم 
المعالم اليهودية التي ال تزال باقة حتى اليوم، كنيس النبي 
إلياهو )بالعبرية: בית הכנסת אליהו הנביא(، الذي يقع 
في شارع النبي دانيال بوسط المدينة وهو مغلق حاليًا وال 
يُستخدم في طقوس العبادة ومن أشهر معالم اإلسكندرية 
األثرية عمود السوارى وقد تم بناءه تخليدا لإلمبراطور 
دقلديانوس فى القرن الثالث الميالدي وهو يعد من أخر 
الباقية من معبد السيرابيوم ويعتبر أعلى نصب  األثار 
تذكاري فى العالم ويعود إلى العصر الروماني وتعود 
العمود  ارتفاع هذا  نتيجة  العربي  العصر  إلى  تسميتة 
الشاهق وسط 400 عمود أخر وهو يشبه في ارتفاعه 
صواري السفن لذلك سمى بعمود الصواري وحرفت فيما 
بعد إلى السوارى. هكذا هي عروس البحر المتوسط التي 
تعد من اجمل الوجهات السياحية في مصر والعالم بما 

تميزت به على مر العصور وحتى األن 
فما بين مكس ورمل يطيب هوائها الجسم العليل هذه هي 
اإلسكندرية درة المدائن وعاصمة الثقافة وملتقى المبدعون .

الشمال  ساحرة 

بقلم/ أسماء أبو بكر

دار أبناء روسيا تصدر كتاب »احلب يف طوكيو« حلسني عبد البصري
القاهرة/ على أبودشيش

أصدرت دار نشر أنباء روسيا بالقاهرة المجموعة 
القصصية الجديدة "الحب في طوكيو" لعالم اآلثار 
والروائي والكاتب الدكتور حسين عبد البصير. 
وأضاف الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة 
المصرية-الروسية للثقافة والعلوم أن الكتاب يضم 
14 قصة قصيرة وهي: الحب في طوكيو، وثلوج 
وبالتيمور،  قديم،  واعترافات عاشق  كانازاوا، 
هاربر،  اإلنر  في  ومعك  الليل،  في  وبالتيمور 
وعيد الحب في بالتيمور، وجلجلة، وشاي مع عم 
أصالن، والعائش في الوهم، والهبوٌط إلى النهر، 
ومينا موحد القطرين، والملك زوسر والعبقري 

إيمحتب، وتوتو.
ويقول الكاتب الدكتور حسين عبد البصير إن هذا 
الكتاب هو حصيلة معايشات وكتابات قام بكتابتها 
عن اليابان التي زارها مرتين وعاش فيها لمدة 
قصيرة وتأثرها بها كثيًرا، وعن مصر الفرعونية 
التي يعشقها بشدة، وعن بعض األجواء والشخصيات 

من مصر المعاصرة التي عبر عنها بشغف بالغ. 
نقرأ  طوكيو"،  في  "الحب  قصة  أجواء  ومن 
أكثر.  يلي: "يقترب وجه نعومي من وجهي  ما 
أغوص في سحر عينيها الدافئتين القادمتين من 

لتين الشرق األقصى  والمحمَّ
ه  ت ع و ر ب
وغموضه، 
ولمسة الغرب 
أيًضا. أنظر 
عينيها  في 
أكثر. أتأملها. 
ألوم نفسي 
على هجرها 
وعدم اإلقدام 
على تلك 
الخطوة. 
هربت منها 
كثيًرا. لم 

أقدر على اتخاذ هذا القرار بالزواج منها. لماذا لم 
أضع حًدا لهذه العالقة مع هذه المرأة؟! ال أستطيع 
الحياة من دونها! ال أريد أن أرتبط بها. أخشى أن 
يذهب حبي لها في سلة الذكريات! يضيء وجهها 
البيضاوي األبيض الصغير وسط شعرها األسود 
القصير. نبوح بحب 
كبير عائش بيننا. 
السنين.  نتحدى 
تشع عيناها وسط 
المطعم  إضاءة 
بريق  الخافتة. 
عينيها يأخذني إلى 
عالم آخر غير أنا 

الذي فيه".
ومن الجدير بالذكر 
أن الدكتور حسين 
هو  البصير  عبد 
آثار وروائي  عالم 

الليسانس  درجة  على  وكاتب مصري. حصل 
في  اآلثار  كلية  في  القديمة  المصرية  اآلثار  في 
جامعة القاهرة. وحصل على درجتي الماجستير 
وتاريخ  القديمة  المصرية  اآلثار  في  والدكتوراه 
جونز  جامعة  في  القديم  األدنى  الشرق  وآثار 
هوبكنز بالواليات المتحدة األمريكية. وألف عدًدا 
من الكتب والمقاالت العلمية والروايات. وشغل 
العديد من المناصب في الداخل والخارج. وأشرف 
وأدار العمل األثري بالمتحف القومي للحضارة 
المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير 
والمقتنيات  الجيزة،  أهرامات  بالجيزة، ومنطقة 
األثرية، والمنظمات الدولية واليونسكو، وإدارة 
س في  النشر العلمي، بوزارة اآلثار، وغيرها. ودرَّ
جامعة جونز هوبكنز وجامعة أريزونا بالواليات 
المتحدة األمريكية والجامعة الفرنسية )السربون 
مدير متحف  اآلن منصب  4( وغيرها. ويشغل 
اآلثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس 

للمصريات بمكتبة اإلسكندرية.

كانت جالسة بقربي تحدق إليَّ
سألتها بهمس الصوت هل تحبينني بحجم البحر ؟

فلم تجيب ولكن الذي أجاب هو جسدها 
بلغة أدركُت بعدها بأنني سوف أنكسر 

فقلُت لها ال تلمسيني أيتها الجميلة العنيدة 
إلنني سوف أهتز مثل الغصن تحت المطر 

سأعطيِك كل حبي وعشقي وسوف 
تقبلينه إلنه كالعطر على جسدِك الساحر
ال تكوني عنيدة كصخر البحر بل كوني 

كرمله حين يقبل اإلتحاد 
أنا أعشُق فن الغوِص دائماً وال 

أخاف الموت إلنني سأحيا بهوى ثغرك بإختصار 
وألن من أحب لها في قلبي كل 

الحب منذ والدتي وحتى لحظة األحتضار 
أنا لن أكون سعيداً أبداً 

إال حين أراِك بعيوني ليل ونهار 
ولو علمت بأن نهايتي إقتربت 

فإعلمي بأنني سأقاتلها من أجلِك مثل األشرار
وتأكدي بأنني لن أترك الدنيا 

إلن الدنيا هي أنِت بكل األسرار
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بقلم: شريف رفعت ق نطــال إ

- 

يوسف زمكحل   همسـات
الحب ممكن أن يصنع أبطااًل 

ال تجادل إمرأة عنيدة ألن الوقت 
من ذهب

ثم  بالحرية  يطالبون  كثيرون 
نجدهم يتزوجون !

من هزم رغباته هزم ألد أعداءه 

الصمت قوة 

قلوب  من  خيراً  ترى  ال  عيوُن 
التحب 

أبتعد عن غضب اإلنسان الهادئ 

وسيلة المرأة لألنتقام من الرجل 

هو الزواج منه 

كي  بأنفسكم  األكتفاء  تعلموا 
التحتاجون ألحد وال يؤلمكم بعده 

)بوب مارلي(

أحبك  تاني  خايف   : كلماتي  من 
وأعيش من تاني جراح .. وأتعب 
 .. أرتاح  قلت  ما  بعد  القلب  تاني 
خايف تاني تعذب فيا .. بكره أنك 
تقسى عليا .. كنت أتصور حقدر 
أنسى .. اللي قابلته واللي قاسيته 
 .. زمان  ليالي  شوفته  واللي   ..
 .. العمر  وياك  يا حبيبي  وأعيش 

وتخللي قلبي يعيش في أمان .

  إنَّ ما يحصُل في البالِد العربيِة هذه 
األيام ليَس مؤامرًة، كما يحلو لبعِضهم 
تسميتُها، بل أراها حرًبا من حروِب 
صراِع البقاء. بدأَت هذه الحرب في 
نزوِل  مع  الثامَن عشر  القرِن  آخِر 
نابوليون بونابارت بجيِشه في مصر 
ثم توُجِهه بعد ذاك إلى عكا، فتتصدَّى 
ثم  الُعظَمى وترّدُه عنها  بريطانيا  له 
بريطانيا  تقْم  لم  من مصر.  تطرُدُه 
بل  ُعثمان،  بني  ُحبًّا بسالطيِن  بذلك 
أوًل: بسبِب العداوِة القديمِة بينها وبين 
الفرنسيين، الذين سيقومون حتًما بقطع 
الطريِق عليها إلى الهنِد إذا ما احتلُّوا 
مصَر وسوريَّا، اللتان تشكالن مع ما 
حولَُهما من األراضي العربيِّة، بقعًة من 
األرِض هي أهمُّ بقاِع الكرِة األرضيّة، 
اِت  بموقِعها الستراتيجّيِ كبوابٍة لقارَّ
من  فيها  ولِما  الثالِث،  القديِم  العالِم 
ثرواٍت طبيعيٍة ضخمٍة. وثانًيا: ألنها 
لم تكْن بعُد قد اتفقْت والدُّوِل األوروبيِّة 
اأُلخرى على تقاُسِم تركة ذلك “الرجل 

المريض”.
الدول  تقاطرت   1840 العاِم  وفي 
بريطانيا،  األوروبية، وعلى رأسها 
العثمانيّة في طرِد  السلطنِة  لمساندِة 
باشا من سوريا  جيوِش محمد علي 
على مصر.  والًيا  تحجيِمِه  وإعادِة 
وعلى الُرغِم من أنَّ فرنسا كانت حليفًة 
لمحمِد علي، فلم تقدم له أيَّ نوٍع من 
في  أم  الرجاِل  في  سواء  المساعدة 
الدول  تقم  لم  أم خالف ذلك.  السالِح 
األوروبية بذلك إّل ألنها أيقنت، أن دولًة 
حديثًة فتيًة بدأْت تظهُر بقوٍة على أهم 
موقعين من تلك البقعِة الستراتيجيِة 
ولتحلَّ بالتالي محلَّ السلطنِة العثمانية، 
التي كانت على طريِق الزوال. وكان 
ل بدَّ لهم أيًضا من تسليح وإثارة أبناء 
جبل لبنان بوجه محمد علي للتسريع 
في طرده، ليقينهم أنه لم يتمكن سابًقا 
قياسية  بسرعة  سوريا  احتالل  من 
لول وقوفهم عسكرًيا معه. هذا الجبل 
التي من  الطبيعية  القلعة  الذي يشكل 
يسيطر عليها سيسيطر على سوريا 
بكاملها. وهذا ما جعلهم أيًضا يثيرون 
أبنائه،  بين  المؤسفة  األحداث  تلك 
 ،1860 1842 حتى  العام  بدًءا من 
، كي يُنهوا  ويلبسونها الثوَب الطائفيَّ

أهمية هذه القلعة.
وفي العام 1907 شكل رئيُس وزراء 
بريطانيا، كامبل بانيرمان، لجنة من 
الخبراء، في عدة حقول، من كّلٍ من 
وهولندا  وبلجيكا  وفرنسا  بريطانيا 
والبرتغال وإسبانيا وإيطاليا، وكلفهم 
بدراسة أحوال الدول األوروبية، وخاصة 
الستعمارية منها، التي قاربت، حسب 
رأيه، حافة الزوال. وكانت نتيجة تقرير 
تلك اللجنة أن الخطر األهم في سرعة 
زوال دولهم يكمن في العالم العربي، 

الذي يقطنه أناٌس يتكلمون لغة واحدة، 
وغالبيتهم على ديانة واحدة، وأرضهم 
تحتوي على كميات هائلة من الموارد 
الطبيعية المتنوعة، ول يفصل بينهم 
فاصل جغرافي، وقد بدأوا يصحون من 
ُسبات طال أمده، ول يحتاجون إّل إلى 
قيادة قويٍّة حكيمٍة ليقيموا دولة قوية على 
أهم بقاع األرض استراتيجية، والتي 

ستتمدد فيما بعد حكًما تُجاه أوروبا.
أما الحل فكان التالي:

1 – العمل المستمر على تفتيت وتقسيم 
وتفريق هؤلء العرب.

2 – تأسيس كيانات مصطنعة تكون 
تحت سيطرة الدول الُمسَتعِمرة.

3 – محاربة أيَّ نوع من أنواع الوحدة 
ثقافية  أم  بينهم سواء كانت جغرافية 
أم دينية أم تاريخية، والعمل من دون 
المأهولة  المناطق  تقسيم  حدود على 

من أراضيهم.
س  تُؤسَّ أن  اْقتُِرح  ذلك  4 – وإلتمام 
 Buffer( ”في فلسطين دولة “فاصلة
state( مأهولة من أناٍس غرباء أقوياء، 
للدول  أصدقاء  لجيرانهم،  معادين 

األوروبية ومصالحها.
وهكذا كانت اتفاقية سايكس – بيكو، 
ووعد بلفور ثم قيام دولة إسرائيل. أما 
لماذا اختاروا فلسطين بالتحديد؟ فألنها 
تشكل فاصاًل جغرافيًّا كاماًل فيما بين 

عرب آسيا وعرب إفريقيا. 
وأعتقد بأنني لست بحاجة لسرد ما حصل 
للبالد العربية منذ بداية القرن العشرين 
وحتى يومنا هذا. مع اإلشارة إلى أن 
الوليات المتحدة األميركية تولت، منذ 
خمسينات القرن الماضي، الدور الذي 
كانت تقوم به، في بالدنا العربية، دول 
بريطانيا  القديم، وخاصة  الستعمار 
بسياسة  يومها  ُعِرف  بما  وفرنسا، 
التحاد  تولى  كما  الفراغ”،  “تعبئة 
السوفييتي، سابقا، روسيا حاليًّا دور 

القياصرة الروس.
لما حدث ويحدث على  ومن رؤيتي 
أراضينا أقول: إن تلك الدول ل تضع 
الخطط مسبًقا ولكنها تراقب وتنتظر 
أكثرها،  فيه من أخطاء، وما  نقُع  ما 
زيادة  في  غاياتها  لتحقيق  فتستغلها 
شرذمتنا وتقسيمنا وتقطيع األواصر 

التي تربط فيما بيننا.
وهنا أسأل جميع المسؤولين في البالد 

العربية قاطبة: 
هل علَم أحُدكم، أو أحُد مستشاريكم، 
بتلك المقررات أو مثيالتها؟ وما أكثر 
ون  أولئك المستشارين! أم ما زلتم تُغطُّ
بنوٍم عميق؟ وإذا ما علمتم بها، وبما 
أن أسالفكم قصروا بمواجهتها، فكيف 

ستواجهون ما هو آٍت؟
المأثور: “إن كنت ل  بالقول  وأختم 
فتلك مصيبٌة وإن كنت تدري  تدري 

فالمصيبة أعظم.”

حـرب 
املائيت سنة

أسامه كامل أبو شقرا

سـدف  قصة بقلم: امل بشرى

احلياة الصوفية وجتربة الكتابة
بقلم: د خالد التوزاني 

  للكتابة الصوفية منطق مغاير للمألوف من الكتابات 
المتداولة بين المبدعين والقراء، فالمتصوف المبدع 
له وضع خاص، ليس على مستوى مظاهر الحياة 
اليومية حيث الترفع عن بعض المباحات، وإنما كذلك 
على مستوى التعبير عن طبيعة تلك الحياة وأشكالها 
للصوفي وضع “خاص”  يكون  المختلفة، حيث 
ما  بالقطع مع كل  يتسم  للمتعارف عليه؛  مخالف 
هو دنيوي زائل، فال تصرف له في األشياء، وإنما 
هو مستقبل لألنوار والتجليات، منسجم مع حركة 
الكون في الخضوع للخالق، فال يكتب غير ما يُطلب 
قلبه من حقائق وأذواق. مما  يتجلى في  منه، وما 
فتح هذا النوع من الكتابات على جماليات متفردة، 
ظلت تمارس سحرها على القارئ، وتثير عددا من 

القضايا واإلشكالت.
   إذا كان األديب َمصدرا إلبداعه، فالصوفي ليس 
كذلك، وإنما هو ناقٌل للمعرفة، ُمَعبٌِّر عن المعاني، 
فرسالة  المدنس،  ر  ليَُطّهِ المقدس  ينتقل  وَعْبَرُه 
المتصوف كما يحاول إقناعنا بها هي إنقاذ العالم، 
عبر لفت انتباه الخلق لكالم الخالق، فهو يقوم بتبليغ 
الرسالة كما أُلهمها من قبل هللا، ولذلك سميت الكتابة 
الحقيقة  المجاز، وإل فهي على  باب  “كتابة” من 

ضرٌب من اإللهام والفيض والفتح.
      ثمة عالقة جدلية بين اإللهام والكتابات الصوفية، 
فهو ينمو بنموها، ويخفت بريقه بأفول شمسها، ذلك 
الكتابات؛ مثلما أن  النوع من  أن اإللهام مادة هذا 
الموسيقى،  مادة  النحت، واألصوات  مادة  الحجر 
واأللوان مادة الرسم، غير أن اإللهام ليس مجرد 
مادة هامدة كالحجر، وإنما هو حيُّ مثل الماء؛ يأخذ 
شكل اإلناء الذي يوضع فيه، فهو يتفاعل مع متلقيه/
الصوفي، ول يظل جامدا كالحجر، ألنه مشحون 
بما يشغل ذهن اإلنسان وفكره، ويوجه مسار حياته 
اإللهام مصدرا  ليصبح  والقدسي،  العلوي  صوب 
للكتابة واإلبداع الصوفيين، وبدل أن يكتب الصوفي 

تجربته، يحدث العكس، فتصير الكتابة الصوفية هي 
إلهامها، وكأن  فيه من  الصوفي وتنفخ  تكتب  من 
وجود الكتابة أسبق من الكاتب، حيث خلود النص 
في األزل، ونزوله في لحظات الفيض، ليكون عالمة 
على الجمال األبدي لمبدع الكون، وشتان بين من 

تكتبه وبين من يكتبك ويصنعك.
     إذا كانت التجربة الصوفية في عمومها تسقى 
بماء واحد، مصدره ينبوع المحبة أو بحر الحب، 
“الذي يخلخل المرء عن عقله، ويأخذ بكله، ويغيبه 
عن وطنه وأهله، فيتصل بأصله، فيكون به في ذاته 
وقوله وفعله”، فإن التعبير عن هذه التجربة متنوع، 
ومتلون حسب أحوال المحب، وألوان شوقه، وحنين 
روحه إلى النبع الصافي الذي انبثقت منه وولجت 
الجسد الفاني، حيث كانت تسوية اإلنسان ونَْفُخ الروح 
ْيتُُه  فيه أمرا عجبا، كما قال الحق تعالى: ﴿َفإَِذا َسوَّ
َونََفْخُت ِفيِه ِمن روِحي َفَقُعواْ لَُه َساِجِديَن﴾، ومعلوم أنه 
ل سجود لغير هللا تعالى، فهذا سجود تحية وتكريم، 
حيث شرف الجسد البشري بوجود روح من هللا فيه، 
اقتضت تعظيم المالئكة لخلق هللا. وفي موقف آخر، 
أقر البشر جميعا بوحدانية هللا، حين أشهدهم الحق 
على أنفسهم: ﴿أَلَْسُت ِبَربُِّكْم َقالُوْا َبلَى َشِهْدَنا﴾، فظل 
حنين اإلنسان إلى ذلك الخطاب الرباني في األزل، 
ناطقا بتوحيد هللا، فال عجب أن يعبر الصوفي عن 
بأنواع من  لذلك األصل،  والحنين  الشوق  لحظة 
الكتابة، التي تجسد محبته ووفاءه، وتعكس طموحه 
في القرب من محبوبه والعودة إلى الزمن األصلي.
      بهذا المعنى تصير الكتابة تجربة قائمة الذات، 
إنها من  والتواصل،  وليس مجرد وسيلة لإلبالغ 
تكتب الصوفي وليس العكس، فقد حركته األشواق 
يكتب، هي من  ما  فأملت عليه  للبوح،  واألذواق 
كتبْت، فصنعِت الكاتَب أي الصوفي، وهو يمارس 
تجربته بالكتابة، أي يتحول زمن الكتابة إلى لحظة 
تجربة حقيقية، يحس فيها بمرارة البعد وألم الفراق 

ولسع الشوق يعصر قلبه، فيطول فناؤه أو يقصر إلى 
أن يوهب له البقاء بوصال محبوبه، فيكون “شهود 
الجمع فرقا” ، وهي ثمرة ل  الحق حقا، ومعرفة 
تنال إل بمعاناة التجربة، إذ ليست الكتابة سهلة، فهنا 
نستحضر لحظة نزول الوحي على الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حيث 
تعجز الناقة عن حمل النبي ملسو هيلع هللا ىلص من شدة ثقل األمانة 
أي الوحي، يقول ابن عربي الحاتمي)ت638هـ(: 
“ومن أعجب األشياء الواقعة في الوجود، ما أقوله، 
وذلك أن المالئكة إذا تكلم هللا بالوحي، كأنه سلسلة 
على صفوان تصعق المالئكة، ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان 
إذا نزل عليه الوحي كسلسلة على صفوان يصعق 
وهو أشد الوحي، فينزل جبريل به على قلبه، فيفنى 
يسري  أن  إلى  ويسجي  ويرغو  الحس  عالم  عن 
عنه وإنه لينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد 
فيتفصد جبينه عرقا” ، كذلك الصوفي يشعر بثقل 
ما يجد، فال تسعفه اللغة، ويبطل الكالم المألوف، 
ليحل الصمت أو الجنون أو الشطح، يقول البسطامي: 
“من عرف هللا بهت، ولم يتفرغ إلى الكالم” ، فإذا 
نطق قال العجب، ودّون العجيب . ول عجب في 
ذلك ألن شخصية المجنون مقبولة في سياق الخلق 
واإلبداع من أجل إنتاج “عجيب الجنون اإليجابي” 
، ول يختلف ذلك عما هو مألوف عند الصوفية مثل 
يتجاوز خرقهم  الذين  البهاليل والمجاذيب  ظاهرة 
الفن واألدب، فمن  للعادة ما هو مألوف عند أهل 
المتصوفة قوم بهاليل )...( يقع لهم من اإلخبار عن 
المغيبات عجائب ألنهم ل يتقيدون بشيء، فيطلقون 

كالمهم في ذلك، ويأتون منه بالعجائب.
     هكذا، يمكن اعتبار التجربة الصوفية، تجربة 
الكمال  لبلوغ  محاولة  ألنها  نوعها،  من  فريدة 
وتذوق الجمال الكوني في مختلف أبعاده وتجلياته، 
بين  التداخل والتجانس،  يقع  المحاولة  وأثناء هذه 
إلى  والنظائر،  المتباعدات، واألضداد، واألشباه 
حد التكامل ثم التماهي، فال تكاد في النهاية تفرق 

بين التجربة والكتابة والصوفي، يصبح الكل معبّرا 
تكمن  َمْن؟ وهنا  َصنَع  َمْن  يتبين:  الكل، ول  عن 
جمالية هذا النوع من الكتابات، إلى درجة السكر 
الجمالي الذي يغيب الحواس، مفسحا المجال للقلب 
أَْو  َقْلٌب  لَُه  َكاَن  لَِمن   ﴿ الحقائق  يتذوق بعض  كي 
ْمَع َوُهَو َشِهيٌد﴾ ، فالقلب آلة الذوق ومستقر  أَْلَقى السَّ
الحق، وبدون هذه اآللة يصعب فهم “الكل” أي؛ 
“التجربة والكتابة والصوفي”، وقد يتصاعد التماهي، 
فيبلغ درجة قصوى بأن يصبح الصوفي وهو في 
قمة الوصال وتلقي الرحمات أو الفيوضات ُمَعبًِّرا 
عن الكل وربما كل الكل أو كل كل الكل، كما قال 

الشاعر المتصوف:
أَنا ُكلُّ ُكّلِ الُكّلِ َطْلَسُم َطْلَسٍم     ِبَذاِتي َخلَْت َذاِتي 

ِبَكاَساِت َخْمَرِة 
تنوع األشواق  الصوفية عن  الكتابة       تكشف 
أو  البعد  المحب الصوفي جراء  التي يحملها قلب 
الحجب، وحيث إن المتصوف ل يملك غير اللغة 
للبوح بتلك األشواق، ونقل ما يختلج في قلبه من 
ما  فوق  اللغة  تحميل  إلى  فهو يضطر  األذواق، 
التي تضيق عن  المعاني  بألوان  تطيق، وشحنها 
حملها األلفاظ المألوفة، فيصبح الخرق، ثم التجاوز 
سمة مميزة لهذه الكتابة، فتتعدد محاولت الوصول، 
الصوفي في سيره  الوقت مما يصادفه  وحوادث 
إلى هللا، وفي كل محطة من محطات السير، هناك 
كتابة مخصوصة لها مميزات معلومة، إذ ل يمكن 
أن تشبه كتابة الوصول كتابة النطالق، فالصوفي 
ل يقبل الثبات، فالحركة عنده مقدسة، ألنها حركة 

في اتجاه السماء.
 touzani79@hotmail.com :للتواصل مع الكاتب

أحبائي 
علمتنا الحياة كيف نستقبل سهام األحزان، كما نستقبل ورود االفراح 

يا غالي، يا فادي،
كنت أباً محباً ومحبوباً من الجميع، صابراً بقلب كبير على سهام الحياة . 
يقال : المكتوب على الجبين البد وأن تراه العين، وما يكنه القلب يفوه به 

الفم، وما يختلج بأفئدتنا هو ما يحرك فينا عواطفنا ومشاعرنا .
احبتي، هذا مقدر ومكتوب، لذا نقول : نحمدك يا رب ونشكرك .

التجربة صعبة ومرة، وهذه هي الحياة لقاء وفراق، ذهب الغالي فغابت 
الشمس والليل طويل 

يا بياعين الصبر دلوني ، ويا بياعين الدمع اسقوني ، اسرعت بالرحيل 
يا ولدي، تركت حمال” ثقيال” يا حبيبي، قطارك جاء مسرعا” يا غالي 
 ، البسمة غابت  قاتال”، رمحك كان حزينا”،  أوانه، سهمك كان  بغير 

والشمس مالت .
المالئكة  تيأسوا، فادي مع  ينادي: ال تحزنوا، ال  السماء جاء  نجم من 
يصلي ويقول: اذكروني دائما” وال تنسوني، أحببتكم وانا معكم، أوالدي 
أمانة عندكم يا بابا، تجمعوا يا إخوتي وكونوا يدا” واحدة، كي ال تقهروا 

امام العواصف .
ال تبكي يا امي، ال تحزنوا أحبائي، إخوتي أخواتي، انا مع المالئكة أصلي .

يا ولدي ، أتمنى لك إقامة طيبة مع المالئكة والقديسين ومع األحبة والغوالي 
اللذين غادرونا ليستقبلوك حين جائتك المنية وانت في عز شبابك .

ظهري انكسر وزندي التوى دلوني وين آالقي الدوا 
يا حبيبي لقد غمست بالفؤاد جمرة ، ال الرياح تلجمها ، وال الثلوج تثنيها.

“يا من رحلت وقد ولهت أفئدة    تهفوا اليك مع االيام لألجل”
شمعتك انطفئت قبل اوانها ونجمك اسرع قبل المالئكة لمالقاتك يا غالي 

لن اقول وداعا” بل الى لقاء وقريب يا حبيبي ، يا حبيبي.
وبالختام ، أتقدم بكلمة حب وامتنان من القلب لجميع االحباء والخالن 

اللذين شاركونا بهذا المصاب 
وارجوا من هللا ان ال يفجعكم بعزيز .

احبائي ودمتم 

  رثـاء من قليب إىل قلبك يا فادي 
  يف ذكرى رحيلك يا ابين 

 بقلم: جــاك قرانـطـة

 تكلمة العدد الماضي

لم أفهم لماذا قالت أمي ذلك سألتها؛ لماذا قلت 
ما قلت

ل أعرف ... أحس إحساسا ل أفهمه
كلمت أخي؛ قال لي

الرجل به ضعف؛ وأخواته لديهن مفهومهن 
ووعي  قوة  بك  وأنت  الدين؛  عن  الخاص 
بالدين مختلف عن وعيهن؛ أخواته غريبات 
أخته  بعد  تري  لم  مخيفات؛  عالمك؛  عن 
الرابعة؛ أنا الرجل وأخافتني فكيف بك أنت

هل هي مخيفة لهاته الدرجة؟
لماذا تصرخ وهي  أفهم  لم  شكلها؛ كالمها؛ 
تتكلم؛ ولماذا تتكلم بالهمز واللمز ومالبسها 

غريبة؛ نظراتها قاسية ومخيفة
سألته؛ هل رأيت أمه؟

وحنان؛  طيبة  بها  بالسن؛  كبيرة  امرأة 
بها ضعفا؛ ورأيت  أحسستها كأمي؛ لمست 
بوجهها تعب السنين؛ قبلت رأسها؛ شممت 

بها رائحة المسك والعطر
هنا تدخلت أمي وقالت:

هي امرأة طيبة؛ رأيت نورا يشع من وجهها؛ 
أحببتها وحين  بالسن ومريضة جدا؛  كبيرة 
لزيارتنا؛  أتيتا  حين  بجانبها  لبنتها  نظرت 

خفت أن أتقرب منها
أراحني كالم أمي وأخي عن أمه فقلت:

مادام بأمهن خير؛ ل بد أن يكون بهن خير
قال أخي:

إليك؛  الرجل  لما وصل  بهن خير؛  كان  لو 
أنسيت أن قبلك ثالث نساء وصفن بالساحرة 
والعاهرة والغادرة؛ ما بك أنت ليس بالنساء 
بحياة  وليس  امرأة  إل  لست  قبلك؟  الثالث 

الرجل مكان أل لسبع نساء.
منذ  معهن  تعيش  ل  لكنها  خير؛  بأمه  فعال 
الرابعة  ابنتها  سنين بسبب حالتها الصحية؛ 
منذ  سدف  برفقة  يحيا  والرجل  بها؛  تهتم 
األخريين كل  والمرأتين  سنين طويلة جدا؛ 
مع ابنتها. لن يستطيع الرجل الفتراق عن 
عنها  يبتعد  تدعه  لن  األخيرة  وهاته  سدف 
وتركهن  قبلك  نساء  ثالث  أتى  أنه  والدليل 

وعاد لسدف.
أخافني كالم أخي فصمتت؛ سألني

على  قدرة  لك  هل  وأمه؛  نساء  ست  إنهن 
ثقافتهن  عالمك؛  عن  غريب  عالمهن  نساء 
أسياد  وشعوذة؛  وسحر  وعفاريت  جن 
وأولياء؛ أتعرفين ما دمر اإلسالم؟ لم ينتظر 

حتى أجيب وقال:
مسلم جاهل أكثر خطورة على اإلسالم من 

كافر عالم؛ هل أنت متأكدة من قرارك؟
وما عالقة اإلسالم بقراري؟

كالم  هذا  أليس  البيت؛  أل  نسل  ستتزوجين 
أخته؛ توقعي أن تعيشي حياتك تحت رحمة 
تفسيرهن لإلسالم على هواهن؛ فهن من أل 
البيت نسل كريم وتوقعي ان يقلن عنك أنك 
من نسل ذميم؛ فكل من خرج من نسل أل 
البيت مثله مثل النجس وإن كان مسلما؛ أنت 
ل تخاطبين عقول؛ بل تتعاملين مع موروث 
أنا  لمفهوم كالم هللا؛  والتحريف  الجهل  من 

أقول ل طاقة لك بذلك؛ ماذا تقولين أنت؟
لم أجب فسأل:

أتحبينه؟
نعم

إن كنت من أهل الدنيا ستعيشين
انك تكرر نفس كالم امي

أنا مثلها أحس إحساسا ل أفهمه
وأنا مثل أمي وأخي كنت أحس إحساسا ل 
أفهمه؛ كل ما كنت أفهمه بتلك اللحظة أنني 
كنت أحب الرجل؛ توقف عقلي وتكلم قلبي؛ 

ظلمت نفسي.
قال أخي

بحرية  قراراتنا  نأخذ  أن  وأمنا  أبونا  عودنا 

واستقاللية؛ هو قرارك وحدك؛ أنا ل أوافق 
ولكن إن وافقت أنت لك على واجب األهل 

بالتحضير واإلعداد إلى أن نوصلك لبيته
تقصد لبيتي

بيت أخواته وستكونين  بيتك؛ هو  لن يكون 
عندهن ضيفة 

سنسكن أنا وهو فقط بالبيت
ببيته ول  إل ضيفة  تكوني  لن  أنك  تأكدي   
ل  نساء؛  ثالث  قبلك  حياته  زارت  تنسي 
أعتقد أنك مميزة على النساء اللواتي سبقنك 
ببيته؛  ضيفات  كن  كما  بيتك؛  بيته  ليكون 
ستكونين ضيفة وصمت. فهمت كالم أخي؛ 
العقل  قلبي؛ صمت  سجين  عقلي  كان  لكن 

وتكلم القلب.
يحبني  الرجل  لها؛  وقلت  نفسي  مع  جلست 
وأنا أحبه؛ أكيد أن الحب لم يجمع بينه وبين 
النساء الثالث قبلي لهذا فشل الزواج؛ قررت 

أن أقبل الزواج به؛ ظلمت نفسي.
كنت واعية بخطورة قراري؛ كنت أعلم أن 
رهين  ذلك  كل  مستقبلي  عمري؛  حياتي؛ 
لست  ساذجة؛  أو  غبية  لست  بقراري؛ 
ضعيفة؛ أنا امرأة قوية وذكية؛ لكنني أحببته 
وصوت الحب عادة ما يسكت صوت العقل؛ 
فتكلم القلب وقررت أن أقضي معه ما بقي 

من العمر. ظلمت نفسي

أعلم  كنت  معه؛  للحياة  نفسي  حضرت 
صعبة  ستكون  نساء  بالست  عالقتي  أن 

جدا؛ لم أعرف كيف ستكون عالقتي بأمه؛ 
كنت أعلم أنني لن أعرف التعامل مع ثقافة 
أخواته؛ لكنني كنت أظن أنني سأسكن ببيت 
نحيا  أن  ووعدني  بيت  لديه  فهو  مستقل؛ 
أخواته  ستأتي  ببالي  قلت  جميلة؛  حياة  به 
سأتحملهن؛  واألخرى؛  الفينة  بين  للزيارة 

سأصبر؛ ظلمت نفسي.
عواء  إل  به  أسمع  ل  بقبر؛  بنفسي  رميت 
األنين  عن  تتوقف  ل  التي  سدف  وعويل 
والبكاء والرؤى التي ل تنتهي؛ كلما رأتني 
كثيرا  تتكلم  أفهمه؛  ل  كالما  تكلمني  تبكي؛ 
تنام  وحين  تنام  ل  والمشايخ؛  األسياد  عن 
ترى بمنامها أشياء وأشياء وتستيقظ ثم تشعل 
البخور وتوفي النذور وتفسر القران وتتكلم 
صوت  أنه  تتوهم  وهي  الشيطان  بصوت 

اإلله الرحمان.
وجدت نفسي بقبر ل حديث لليل وإبتها ميرا 
إل على الجن والعفاريت؛ وسحر مأكول أو 
مشروب؛ المرأتين تهابان دخول الحمام بعد 
أصوات  تسمعان  انهما  وتقولن  الغروب 
أنها ترتدي  ليل  تقول  يكلمهن وبالليل  الجن 
هي وميرا لباسا طويال فالجن إن رأى قطعة 
ليل  واغتصبها؛  اشتهاها  إحداهما  من جسم 

يتجول  وهو  الجن  تسمعان خطوات  وميرا 
تغرب  وحينما  الظالم.   يجن  حين  بالبيت 
أن  ليل  وتقول  وتولول  ميرا  تعوي  الشمس 
جنا عشق ابنتها وسكن بها؛ ليل تتكلم كثيرا 
سمعتها  ومرة  بالهاتف  والرقاة  الشيوخ  مع 

تتكلم مع شيخ قالت له
عائنة  كانت  شيخ؛  يا  الماء  شربت  إنها 
أشربه  أن  وأصرت  شاي؛  كأس  أعطتني 
كله؛ حينما شربته؛ ابتسمت عائنة وفرحت 
لتتكلم  لغرفة  وذهبت  الهاتف  وحملت  ليل 
بحيث ل يسمعها أحد؛ الغرفة كانت بجانب 

الحمام؛ قبل أن أدخل الحمام سمعتها.
 ليل تفعل كل ما يقوله لها الرقاة والشيوخ؛ 
سدف  بحضن  ترتمي  المطاف  وبأخر 

وتطلب منها أن ترقيها هي وابنتها
قصيرا  لباسا  ترتديان  ونائلة  عائنة  أما 
وأيضا  بوجهيهما  كثيرة  ألوانا  وتضعان 
تخافان دخول الحمام بعد الغروب وتخافان 
ويغتصبهما  الجن  يشتهيهما  أن  من  أيضا 
بالليل؛  طويال  لباسا  ترتديان  ل  ذلك  ومع 
لألسياد  الشموع  وتشعالن  البخور  تطلقان 
وبأخر  والرقاة  الشيوخ  تكلم  عائنة  وأيضا 
سدف  بحضن  ونائلة  هي  ترتمي  المطاف 

وتطلبان منها البركة.

معيونات؛  مسحورات  محسودات؛  وكلهن 
ل  متواصل  وبكاء  عويل  الجن؛  يعشقهن 
يتوقف؛ يعشن بعالم من نسج خيالهن؛ فكل 
البيت لهن حاسد وساحر؛  الناس خارج أل 
والعفاريت  الجن  عن  إل  لهن  حديث  ل 
مملكة  إن  ويقلن  الليل  من  يخفن  والسحر؛ 
الجن تفتح أبوابها باليل؛ وتتوقف حياة األنس 
عندهن؛ ليل وسدف تقضيان ليلهما بالصالة 
وعائنة  شرا؛  بهن  يريد  من  على  والدعاء 
ونائلة وميرا يقلن إن بركة سدف وأل البيت 

تحفظهن
وقيام  وصيام  صالة  بها  غريبة؛  حياتهن 
وقرأن وعويل وبكاء وخوف ورعب وجن 
وتعاويذ وكالم مع  وسحر وبخور وشموع 
حياتهن  غريبة  يتوقف؛  ل  األسياد  وعلى 

على حياتي..
كنت أعرف أن عالمهن غريب عن عالمي؛ 
ومع ذلك قررت أن أتزوج حبيبهن؛ نسيت 
أنه هو أيضا من أل البيت؛ وأنني أنا لست 
أنني  عندهن  لي  يشفع  لم  البيت؛  أل  من 

أصلي و أصوم وأنني من المسلمين.

يتبع...

حياتي،  أمور  فلسفة  إلى  أحيانا  أجنح 
يشعرني ذلك بأنني ذكي و حكيم رغم أني 
التحليلية  تجلياتي  آخر  ذاك،  ول  هذا  ل 
النفسية الفلسفية مفادها أن عمري قد ضاع 
هدرا، حسنا، حسنا، قد تكون هناك مبالغة 
صياغتها،  أعيد  دعوني  العبارة،  هذه  في 
حياتي كان مفروضا أن تكون أكثر إثارة و 
بالتالي أكثر متعة، ما حدث أني إلتزمت و 
كلمة "إلتزمت" هنا مهمة و مأساوية، أقول 
مبعثها  مفاهيم  و  قوانين  و  بقواعد  إلتزمت 
كل  مضمون  تقاليدنا،  و  عاداتنا  و  ديننا 
بائسة  و  أراها سخيفة  حياتية  منظومة  هذا 
و مملة. دعوني أتحدث عن هذه المنظومة 

ببعض التفاصيل.
في  كلنا  نكون  أن  علينا  يفرض  المجتمع 
حياتنا عاقلون مجدون ملتزمون متدينون و 

يترجم ذلك إلى اآلتي:
نجتهد  أن  يجب  صبانا  و  طفولتنا  في 
الواجبات  أداء  و  المذاكرة  دراستنا،  في 
المدرسية لها األولوية فوق أي شيء آخر، 
المستحسن  من  المدرسية  العطالت  أثناء 
القادمة حتى  الدراسية  للسنة  أنفسنا  نعد  أن 
ليس  اللعب  بخصوص  تفوقنا،  نضمن 
مع  الشارع  في  نلعب  أن  المفروض  من 
الشوارع،  أولد  من  نكون  ل  حتى  أقراننا 
ثم أن اللعب في الشوارع قد يقود إلى تعلم 
أسرتي  خلفية  لهم  من  بينما  البذيئة  األلفاظ 
األلفاظ  إستخدام  عليهم  محرم  الجتماعية 
العربية  في  كلمات  هناك  بذيئة!  البذيئة. 
و  لإلبتسام  يدفع  وقع سخيف  لها  الفصحى 

"بذيئة" هي إحدى هذه الكلمات. 
الستقامة،  علينا  يجب  الشباب  مرحلة  في 
سبيل  على  لو  و  المخدرات  يتعاطى  من 
منبوذ،  منبوذ  ملعون  ملعون  فهو  التجربة 
الخمر،  يعاقر  لمن  بالنسبة  الشيء  نفس 
يعاقر! كلمة فصحى أخرى لها وقع سخيف 

يدفع لإلبتسام.    
الموقف من  تكويننا هو  جزء مهم جدا في 

و  العادات  و  للدين  تبعا  مفروض  الجنس، 
التقاليد أن تكون ممارسة الجنس بين الرجل 
و زوجته فقط، معنى هذا أنه ل جنس قبل 
الزواج، حتى لغويا هناك كلمة في العربية 
و  "حصورا"  هي  و  الفكر  هذا  تعكس 
مع  النساء  يأتي  "ل  القاموس  في  معناها 
دينيا  و  و زهدا"  تعففا  إتيانهن  على  القدرة 
لكم  قلت  هل  تقدير،  نظرة  للحصور  ينظر 
السخيف  الوقع  ذات  الفصحى  الكلمات  عن 
التي تدفع لإلبتسام "حصورا" تضاف لهذه 
الكلمات. بالطبع بعد الزواج يجب أن نكون 
مستقيمين فال عالقات عاطفية خارج إطاره 

اللعين. 
يجب  الوظيفية  لحياتنا  أو  للعمل  بالنسبة 
الخارج  الجو في  إذا كان  فيه، مثال  التفاني 
رائعا ل يمكنك أن تأخذ عطلة من يوم عملك 
لتستمتع بالطبيعة و الجو. هناك سباق قاسي 

نحو القمة يجب أن نخوضه و ننجح فيه.
حياتي  من  مر  لما  خلفي  أنظر  عندما 
القواعد  بهذه  حرفيا  إلتزمت  قد  أنني  أجد 
المجحفة. في محيط اسرتي كانوا يعتبرونني 
قمة في العقل و اإلستقامة، كثيرا ما رددوا 
كنت  فقد  مستقيم".  و  عاقل  يحميه  "ربنا 
و  عملي  في  ناجحا  و  دراستي  في  متفوقا 
إل  حياتي  في  أعرف  لم  الجميع  مع  مهذبا 
جسد زوجتي و لم أنطق بكلمة غير مهذبة.

أنا مللت و سئمت هذه المنظومة أعتبر كل 
الروح  تقييد  و  القمع  من  نوعا  به  ماجاءت 
حرة  تكون  أن  مفروض  التي  البشرية 
منطلقة مستمتعة بالحياة. و هذا بالضبط ما 
فإن سنواتي  السن  في  تقدمي  سأفعله. رغم 
و قد تكون فقط أيامي المقبلة ستكون مليئة 
بمتع الحياة بالمغامرة بالحب و أحيانا حتى 
بالخطيئة. سأصلح أيضا خطًء جسيما وقعت 
المنظومة  بهذه  السابق  إقتناعي  فبسبب  فيه 
مثلي  فنشأ  عليها  إبني  ربيت  المجحفة 
هذا  سأصلح  داجنا،  عاقال  مجتهدا  مؤدبا 
سأجنبه  اإلنطالق  سأعلمه  حفيدي  مع  اآلن 

التي  الحياة  حب  أعلمه  و  القاتلة  المنظومة 
سأبدأ من الغد الستمتاع بها.   

قد يهاجمني المتقعرون دينيا و يتهموني بكل 
أنا أجد شيئا جميال  الرذائل، لكن صدقوني 
في  النطالق،  في  روحانيا  و  إنسانيا  شيئا 
الدينية.  القيود  دون  حتى  قيود  دون  العيش 
هذا  الجديد  تفكيري  في  شيئا  هناك  أجد  بل 
منسجما مع الدين، أليس هناك حديث نبوي 
مفاده "إذا كان البشر ل يخطئون لذهب هللا 
يستغفرون  و  يخطئون  بآخرين  أتى  و  بهم 

فيغفر هللا لهم".
إن غدا لناظره قريب فليراقبني العالم و أنا 

أنطلق.
و  نومه  من  التالي صحا صديقنا  اليوم  في 
أسرته  فأدخلته  دماغية،  سكتة  أصابته  قد 

المستشفى للعالج.
المتضاربة  أفكاره  كانت  هل  حدث،  ماذا 
أكثر  بها  نام  التي  المجنونة  الطموحة 
بعض  العقل؟؟  فانهار  عقله  يحتمل  مما 
اإلسالميين قد ينظرون لما حدث على أنه 
فقد  يحب صديقنا  ألن هللا  إلهية،  معجزة 
أصابه ما أصابه كي ل يرتكب ـ علَى ِكَبر ـ 
الكبائر التي كان يطمح إليها، فهي نعمة إذا 

متخفية في صورة نقمة.
أيام  عدة  بعد  المستشفى  من  خرج  عندما 
أصبحت حركته محدودة للغاية، يتنقل على 
كرسي للمقعدين و مقدرته على الكالم شبه 
غير  كالعواء  أصواتا  يخرج  فهو  معدومة 

مفهومة.
ـ رغم  الموضوع أن صديقنا  المدهش في 
هذا  و  أفكاره  تتغير  لم  ـ  البائسة  حالته 
التحدي  على  مصمما  زال  ما  له،  يحسب 
ما زال مصمما على أن يعيش حياة مثيرة، 
ما زال مصمما على اإلنطالق، لذلك أثناء 
الليل و أهل المنزل كلهم نائمون تسلل على 
بدأ  و  فتحها  الثالجة  إلى  المتحرك  كرسيه 

يأكل منها كل ما منعه الطبيب عن أكله.
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العالم،  الواسعة فى كل دول  الشعبية  البطيخ.. فاكهة الصيف ذات   
الجو  الفور حرارة  الذى ينسيك على  الحلو السكرى والبارد،  فمذاقه 
والشمس المحرقة.. لكن هل فكرت مسبقا فى تناول الطبقة البيضاء التى 

تتوسط المنطقة مابين اللب األحمر والقشور الخضراء؟
تحتوى الطبقة البيضاء المغلفة للبطيخ على فوائد صحية مدهشة، ستدفعك 
الفوائد،  تلك  أو بأخرى لالستفادة من  تناولها بطريقة  حتما لإلقدام على 

والتى من أهمها:
تحتوى الطبقة البيضاء من البطيخ على نسبة عالية من البوتاسيوم والذى 
الدم بصورة  المرتفع، ويساعدهم على خفض  الدم  ينفع مرضى ضغط 

طبيعية وآمنة.
البطيخ بفضل محتواها من مضادات  البيضاء من  الطبقة  كما تساعد 
األكسدة والكلوروفيل على محاربة الشوارد الحرة، المسئولة عن تكون 

التى تعجل بظهور  الدقيقة  التجاعيد والخطوط 
عالمات الشيخوخة المبكرة.

وتحتوى الطبقة البيضاء على نسبة عالية من 
مضادات األكسدة والكلوروفيل، كما يحتوى على 
القدرة  أحماض أمينية هامة تساعد فى تحسين 
القدرة على  الجنسية للرجال، وتساعد فى زيادة 

ممارسة التمارين الرياضية بكفاءة أعلى.
للبول يساعد فى  الطبقة مدًرا طبيعيا  وتعتبر تلك 
الكلى من  البولى، وتنظيف  أداء الجهاز  تحسين 

السموم المتراكمة، وتجنيب الجسم أسباب احتباس السوائل.
كما تحتوى الطبقة البيضاء من البطيخ على فيتامين ج الذى يقوى الجهاز 
المناعى للجسم، ويساعد على انتاج خاليا الدم البيضاء والتى تعتبر حائط 

الصد المنيع الذى يحمى الجسم من اإلصابة بالفيروسات واألمراض.
كما تحتوى تلك الطبقة على نسبة عالية من األلياف الغذائية والتى تجعل 
منها وجبة خفيفة مثالية ال تقدم للجسم سعرات حرارية كثيرة، مما يجعلها 

مناسبة للحميات الغذائية التى تهدف لخفض الوزن.

 يمكن لـمكياج العين أن يكشف الكثير عن وجه المرأة، فيمكن أن 
يجعلها تبدو متوهجة أو باهتة، ويتوقف األمر على رسمة العين وما 
يناسبها من مكياج، والصيحات الحديثة وجدت حلوالً إلخفاء أي عيب 

حتى ضيق العيون.
العيون الضيقة ليست عيباً على اإلطالق، ولكن لها سحرها الخاص، 
التي  اتباع الصيحات  يناسبها وعدم  إبرازها بشكل  والعبرة هنا في 

تزيد من الشعور بهذا الضيق.
إليك بعض النصائح السهلة لجعل عينيِك تبدوان أكبر:

1-التأكد من تطبيق األيالينر دون تقطيع
إذا كنت تفضلين تطبيق األيالينر فال مانع، ولكن تأكدي من أن 

المستطاع؛ حتى ال تظهر  الرموش قدر  الخط متماسك وقريب من 
مناطق بيضاء بين خط األيالينر والعين، كما يفضل تطبيق الخطوط 
الرفيعة حتى تبدو العين أكثر جاذبية، ويعد األيالينر البني هو أفضل 

االختيارات لصاحبات العيون الضيقة.
2-ال داعي للكحل الداخلي

تحديد العين من الداخل بخط داكن يزيدها ضيقاً، بينما يفضل تطبيق 
بالداخل، فهذا هو  أبيض  الرموش مع تطبيق كحل  بين  خط بسيط 

أفضل اختيار لصاحبات العيون الضيقة نسبياً.
3- أي شادو أبيض صدفي

كما يمكن االستعانة بلمسة من األي شادو األبيض الصدفي في زاوية 
العين، فهذه اللمسة تزيد سطوع العين.

4- أداة ثني الرموش
الكثيرات يغفلن دور أداة تجعيد أو ثني الرموش، ولكن خبراء الجمال 
يؤكدون على أنها تبرز الرموش بشكل أكثر قوة حتى في حالة عدم 
استخدام ماسكرا، وينصح بضرورة استخدام نوع جيد؛ ألن األنواع 

الرديئة تتسبب في تساقط الرموش.
5- الحواجب البارزة

بشكل جيد  والمحددة  القوية  الحواجب  فإن  التصورات  على عكس 
أجمل وأكبر، وهنا عليِك  تبدو  العيون  بسيطة تجعل  هي طريقة 
الحواجب  أال تظهر  تفضلينها بشرط  التي  المناسبة  الطريقة  اختيار 
باهتة، وهنا  بمالمح  تبدو  المرأة  تجعل  الفراغات  مفرغة؛ ألن هذه 
الحواجب  أو مستحضرات مكياج  الجل  يمكنِك االعتماد على 
المشكلة  التي تخلصِك من هذه  الميكروبلدينج  أو طريقة  المؤقتة، 

تماماً.

أنواع  يعتبر األناناس من   
النساء،  المحببة لدى  الفواكه 
الوزن.  كونه يتصل بخسارة 
أن لألناناس  تعلمين  لكن، هل 
فوائد عديدة من الناحية الصحية؟
تعّرفي إلى هذه الفوائد في اآلتي:

• مفيد للعظام
للمنغنيز  األناناس مصدر مهم 
العظام،  لصحة  الضروري 
فقدان  تقليل  وهو يساعد على 
كثافة العظام ويخفف من التهاب 

المفاصل.
• يعمل على مكافحة السرطان

البروملين وهو األنزيم  األناناس على  يحتوي 
الذي يساعد على محاربة الخاليا السرطانية بشكل 
القولون والثدي  طبيعي، وخصوصاً سرطان 

والمعدة.
 • مضاد لاللتهابات

مرة أخرى، وبفضل احتواء األناناس على 
لاللتهابات، ويشفي  يعمل كمضاد  فإنه  البروملين، 
والتالفة  الميتة  األنسجة  إزالة  التورم ويمكنه  من 

التي تتركها الحروق.
• يمنع تكوين الجلطات الدموية

يساهم  فإنه  بالبروملين  األناناس غني  أن  بسبب 
الدموية،  الصفائح  تجلط  الدم ويحدُّ من  تسييل  في 
وبالتالي يقلل مخاطر الجلطات والجلطات الوريدية 
والسكتة الدماغية لدى األشخاص الذين يعانون من 

تخثر الدم بشكل كبير.

• يمنع اإلصابة بنزلة البرد والعدوى
وبناء عليه   ،  C بالفيتامين »سي«  األناناس غني 
فإنه يُعطي دفعة قوية للجسم، ويمنع الشعور بالتعب 

ويقي من نزلة البرد وااللتهابات الصغيرة.
• يعزز الهضم

البروتينات ويسهل  تفكيك  األناناس يعمل على 
بالتالي عملية الهضم.

• مكون مزيل للسموم
نقولها لك عن  تنتظرين كلمة صغيرة  إذا كنت 
فوائد األناناس على السيلوليت فسوف نخيب أملك! 
FemininBio على  أجرتها  أية دراسة  تثبت  لم 
السيلوليت.  األناناس في محاربة  فعالية  اإلطالق 
ورغم ذلك، فإنَّ األناناس يخلص الجسم من السموم 
ويساعده على التخلص من الماء الزائد. واألناناس 
يحتوي سعرات حرارية  المنعش وال  بالماء  مليء 

ويمكن أكله دون اعتدال!

 مع أيام تمضينها بين العمل، وبيتِك وأوالدِك، تتعرضين 
فيها للكثير من اإلرهاق، ويظهر على وجهِك التعب، يتسبب 
البدء فوًرا بعمل الخلطات  التجاعيد، عليِك  فيه ظهور 

الطبيعية لتعود الحيوية والنضارة لوجهِك من جديد.
إليِك طريقة  التجميل،  وألننا نعلم كم هي مكلفة أدوات 
الحصول على بشرة شبابية بخلطات شدّ الوجه من مطبخِك.

ماسك قشر البرتقال وزيت الزيتون والزبادي
- ملعقة صغيرة قشر برتقال مطحون

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة ونص زبادي
- يمكن إضافة العسل للخليط

اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على 
بشرتِك، لمدة من 15-20 دقيقة.

أزيلي الخليط من بشرتِك بلطف، مع فركه قلياًل، للحصول 

على بشرة نضرة وناعمة.
كيف يعمل الخليط؟

أنه  التجاعيد، كما  التخلص من  البرتقال على  يساعد قشر 
الزيتون على  الواسعة، ويساعد زيت  المسام  يخلّصِك من 
ترطيب البشرة وتهدئتها، وتعمل الزبادي على شد البشرة، 

بخاصة عند إضافة العسل.
ماسك النشا والحليب وفيتامين سي

- ملعقة صغيرة نشا
- ملعقة صغيرة حليب طازج

- كبسولة فيتامين سي
اخلطي المكونات مع بعضها البعض، 

وضعيها على بشرتِك حتى تجف.
تجنّبي عمل حركات بوجهِك مثل 
الضحك، حتى ال يبطل مفعول 

الخليط، أو يتسبب في التجاعيد.
بـ  الفاتر، ثم  بالماء  اشطفي وجهِك 

غسولِك الخاص.
كيف يعمل الخليط؟

النشا مقّشًرا لطيفًا للبشرة،  يُعتبر 
ويعمل على شدّها، وعند إضافة 
فإنِك تحصلين على ترطيب  الحليب 
مضاعف، وتتجنّبين حدوث أّي 

مشاكل جفاف للبشرة، عند شدّها بفعل النشا.
إذ كلما  لـ بشرتِك،  الحيوية والنضارة  فيتامين سي  ويعيد 
إفرازه يقل في  فإّن  العمر، أو مع اإلرهاق،  تقدمِت في 

الجسم.

التني يف الرجيم الصيفي

5 نصائح جتعل عينيِك تبدوان أكرب من 
حجمهما احلقيقي

6 فوائد مدهشة لقشور البطيخ !!

الثوم .. لعالج تساقط الشعر

»العودة إىل الثمانينات« هو عنوان جمموعة أزياء رالف آند روسو اجلديدة

األناناس: 7 فوائد ال تعرفينها أبرزها 
للوجه املرهق.. خلطة شد البشرة منع اجللطات !

من مطبِخك

*   PROTÉGEZ, DÉFENDEZ, 
ÉCONOMISEZ !

Nos avocats , vos droits !

Services juridiques à prix économique:

  *   Mise en demeure
  *   Incorporation d'entreprise
  *   Enregistrement d'entreprise
  *   Livre de minutes
  *   Hypothèques
  *   Contrats
  *   Divorce à l'amiable
  *   Séparation de corps à l'amiable
  *   Pension alimentaire à l'amiable
  *   Infractions routières, Amendes
  *   Petites créances

ECONODROIT
Solutions Juridiques 

Montréal:    (514) 500-7199
Extérieur du Québec: 1-888-571-9949
Fax:  1-888 560 7109

Courriel: info@econodroit.ca
Site web: www.econodroit.ca

الفرنسية جاكلين دي ريبس بشكل كبير في دار  المصممة   ساهمت أعمال 
األزياء رالف أند روسو لتصميم مجموعتها الجديدة  لخريف وشتاء 2018 .

تميز العرض بفستان أبيض به صف من األزرار على الجانبين وشراب اسود 

الثمانينيات والتي كانت تميل البراز الجمال واألنوثة  طويل هذا لتوضيح روح 
الجريئة تميزت  اللون األبيض والتصاميم  بشكل راق. وإلى جانب استخدام 
الزهري والوردي  بين  ألوانه  الذي تعددت  الشيفون  القفطان  باستخدام  التصاميم 

التي  العريضة والريش والكريستاالت  الساقطة واألحزمة  واألزرق واألكمام 
الفساتين. ومن الواضح أن بيت األزياء رالف أند روسو يعود بنا  تتخلل معظم 

إلى زمن للثمانينيات.

التين الطازجة، هي صديقة   ثمار 
الرجيم في الصيف. وفي اآلتي، تُطلع 
ة النا  العامَّ ة  التغذية والصحَّ اختصاصية 
الزيلع »سيدتي. نت« على كيفيَّة إدخال 
المتبع، وعلى  الثمار إلى الرجيم  هذه 

فوائدها: 
السكَّريات  التين نسبة عالية من  ثمار  في 

الطبيعيَّة والمعادن، مثل: البوتاسيوم 
والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد 
الفيتامينات  والنحاس، كما من 
المضادة لألكسدة )أ وهـ وك( 
ة  واأللياف الضروريَّة لصحَّ
جهاز الهضم، وبالتالي يمكن 
التحكُّم في الوزن  تفيد في  أن 
نتيجة ذلك. ففي إحدى الدراسات 
النساء، الالتي زدن  أنَّ  لوحظ 

في استهالكهن من األلياف، مع 
قلَّت أوزانهن  للطعام،  الغذائيَّة  الت  المكّمِ

بشكل ملحوظ.
القابلة للذوبان، ما  األلياف في التين غير 
يجعل من هذه الثمار مشبعة تواجه الجوع ، 
كما الرغبة الشديدة في تناول الطعام الحلو.
باـل  غنيٌّ  التين  أنَّ  ذلك  إلى  أضف 
»بروبيوتيك« الذي يدعم البكتيريا الجيِّدة 
ن أداءها وعمليَّة  ا يحّسِ في قناة الهضم، ممَّ

التمثيل الغذائي كنتيجة.
في كّلِ حبَّة من التين 30 سعرة حرارية. 
وعند الرغبة في فقدان الوزن، فإن اإلكثار 
من تناول أي نوع من األطعمة سيفسد 
البرنامج الغذائي، وبالتالي فإنَّ اإلفراط في 

أكل التين ليس مفيدًا. كما أنَّ التين الطازج 
مفضَّل عن ذلك المجفَّف المشبع بالسكَّر 

والسعرات الحرارية.
في مائة جرام من التين 

المجفَّف:
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سعرة حرارية، و3.3 جراًما من البروتين 
و0.9 جراًما من الدهون و69 جراًما من 
الكربوهيدرات و5.6 جراًما من األلياف.

بالمقابل، في 100 جرام من التين 
الطازج:

80 سعرة حرارية و1.3 جراًما من 
البروتين و0.3 جراًما من الدهون 
الكربوهيدرات و2.2  و20.3 جراًما من 

جراًما من األلياف.
التين في الرجيم الصيفي

أنَّ كثيرين يعتبرون أن  إلى  إشارة 

أوراق شجرة التين هي من األجزاء غير 
الصالحة لألكل، ولكنَّها على النقيض من 

ذلك في بعض الثقافات، إذ ثبت أنَّها تتمتَّع 
أن  للسكري، ويمكن  بخصائص مضادة 

تقلِّل فعليًّا من كّمِ السكر في الدم.
التين في برنامج خسارة الوزن  إدراج 
الماء.  باحتباس  التحكم  في  يساعد 
التحكُّم في  ل  التين يسّهِ فالبوتاسيوم في 
الدم والماء في الجسم، ونظًرا  ضغط 
إلى أنَّ كثيرين ال يأكلون ما يكفي من 
الفواكه والخضراوات أو ال يستهلكون 
الماء بشكل كاف، فهم يعانون من نقص 

في البوتاسيوم.

الفعالة  المنزلية  العالجات  أهم  كأحد  الكثيرون    صنفه 
تساقط  أهمها  والتي من  المشكالت،  الكثير من  في حل 
الشعر، بل  القدرة على تطويل  لديه  الشعر، وِلَم ال؟ وهو 
نهائيًا  والقضاء 

على تساقطه وتقوية بصيالته.
السحرية ذات مكونات  الثوم  فقط، فوصفات  ليس هذا 
رخيصة الثمن، ما يعني سهولة اللجوء إلى تطبيقها، لذلك 
الوصفات؛ حتى  ببعض هذه  إفادتِك سيدتي  اليوم  قررنا 
تستعيدي طول شعرِك القديم، ولكن قبل ذلك تعرفي معنا 

أوالً على فوائده:
فوائد الثوم:

1- يسرع من نمو الشعر ويحد من تساقطه.
به على زيادة سماكة  الموجودة  النحاس  نسبة  تعمل   -2

الشعر.
فيساعد على  بداخله،  الموجود  الحديد  أما عن مكون   -3

وصول كمية أكبر من الدم إلى فروة الرأس.
الذي  فيتامين »سي«  نسبة عالية من  4- يحتوي على 

يعزز من إنتاج الكوالجين، وبالتالي المساعدة على تحفيز 
نمو الشعر.

واآلن.. دعينا ننتقل لكيفية تطبيق الوصفات:
الثوم وزيت الزيتون

المكونات:
– ثوم.

– زيت زيتون.
التحضير: طريقة 

البداية، أحضري زجاجة زيت  في   –
زيتون، وانقعي بها فصوص الثوم.

– قومي بعد ذلك بتغليف الزجاجة من 
مكاٍن  أسود، وضعيها في  بكيس  الخارج 

مظلم ال يصل إليه الضوء لمدة أسبوعين.
– بعد انقضاء المدة، دفئي الزيت قبل استخدامه على 
الشعر  تدليك  ثم خذي كمية مناسبة واستمري في  الشعر، 

مدة تصل إلى ربع ساعة.
– اتركي الخليط على شعرِك فترة ال تقل عن 9 ساعات، 

ولكن ال تنسي تغطية الرأس جيدًا.
الوقت  انقضاء  بعد  الدافئ،  بالماء  – اشطفي شعرِك 
الوصفة  بهذه  التزامِك  النتيجة عقب  المحدد، وستالحظين 

مرة أسبوعيًا لمدة 3 أشهر.
الثوم والبصل

المكونات:
– 5 فصوص ثوم مقطعة.

– بصلة يتم تقسيمها إلى أربع قطع.
– 3 مالعق سدر مطحون.

– زيت زيتون.
– ماء.

التحضير: طريقة 
فيه  إناًء مناسبًا، وضعي  – جهزي 
ثم  الُمقدرة،  البصل والثوم  كميات 
أضيفي إليها كمية من الماء )تحددينها 
ذلك  بعد  على حسب شعرك( وضعيها 

على النار.
– حين يتحول الماء إلى اللون األصفر، 
الماء،  البصل والثوم من  قومي بتصفية 
المكونات؛ حتى  باقي  اسكبي عليها  ثم 

تصبح عجينة، واتركيها حتى تبرد.
العجينة على  – بشكل متساٍو، ضعي 
فروة الرأس، واتركيها لمدة 12 ساعة؛ 

لكي يستفيد الشعر منها.
أو  الوصفة مرة  بتكرار هذه  يُنصح   –

أسبوعيًا. اثنتين 
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نادي احترام المشاهد:

شريين عبدالوهاب تشرتط االبتعاد عن الغناء 
مقابل التمثيل

إليسا تكشف عن بوسرت ألبومها اجلديد.. 

هل زينة تعّدت على اسرة يف االمارات؟

هدى معجزة 
الغناء الدرامي 

والشعيب

تأجيل طرح اجلزء اخلامس من سلسلة أفالم 
إنديانا جونز إىل عام 2021

كليب منرب »1« حملمد رمضان يتخطى نسبة 
81 مليون على اليوتيوب

هند وأمحد معاً يف »املمرّ«

يامسني صربي تضع حممد رمضان 
يف ورطة

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

 بعد انتشار اخبار تفيد بأن الممثلة المصرية زينة تعدّت 
على أسرة اجنبية في االمارات، اصدرت زينة بيانا صحفيا 
نفت من خالله هذه األقاويل، قائلة: »فوجئت بعدة أخبار في 
المواقع والجرائد تفيد بقيامي باالعتداء على أسرة كاملة خالل 
تواجدى في دولة اإلمارات الشقيقة، تضمن التأكيد على قيامي 
باالعتداء على طفلة صغيرة، وهى محاولة يائسة من الطرف 

اآلخر لكسب التعاطف معه في معركته الخاسرة«.
واضافت: »رغم أنني متاحة لجميع الصحف والمواقع التي 
كان يجب عليهم أن يحصلوا على حق الرد قبل نشر أقاويل 
غير حقيقية ودون سند، مع العلم أن هذه الواقعة حدثت منذ ما 
يقرب من 10 أيام ولم أتحدث عنها احتراًما لشعب وحكومة 

اإلمارات الشقيقة ولكني سأحكي 
الواقعة كما حدثت بالنص حتى ال يتم 

نشر أخبار مغلوطة«.
فندق أطالنتس  وتابعت: »كنت في 
دبي أجلس في أحد المطاعم، 
ففوجئت بأشخاص يقتحمون حياتي 
الخاصة ويقومون بتصويري، 
يُعد جريمة في دولة  ورغم أن هذا 
اإلمارات باقتحام الخصوصية، 
الكف  طلبت منهم بكل ود واحترام 
عن تصويري في الخفاء، ولكن 
الُمعاملة الحسنة بكل سوء  قوبلت 
أنا  وتعرضت للسب واالعتداء 
وشقيقتى من قبل األسرة كاملة 
أنني في  فيه..  وبما  وبشكل مبالغ 
دولة اإلمارات وأعلم مدى حقوقي 
الفور باالتصال  جيدًا قمت على 
بالشرطة، وحررت بالًغا بما 

حدث، مع العلم أنني تقدمت أواًل بالبالغ وهذا ُمثبت وأيضا 
التقطت ما  التي بطبيعة الحال  الكاميرات  طلبت تفريغ 
حدث بالتفاصيل، وتم حجز الطرف اآلخر ليلة كاملة رهن 
التحقيق، وبعد ذلك صدر قرار بمنعهم من السفر لحين انتهاء 
التحقيقات، وبعد أيام من المشكلة حاولت تلك األسرة مراًرا 

قاموا  القيام بمحاوالت صلح وتقديم االعتذار عما  وتكراًرا 
التأكيد  لكنني رفضت، كما حاولوا  به من خالل وسطاء، 
على أنهم يحملون الجنسية األمريكية، والتلميح بقدرتهم على 
لديها  إنهاء اآلمر، ولكني رفضت كل هذه األشياء وليس 
بالنسبة لي أي اعتبار، ومتمسكة بموقفي في الحصول على 
السلطات في دولة  القانوني بشكل كامل، خاصة وأن  حقي 
تام حتى اآلن مع  تتعامل بشكل حيادي  الشقيقة  اإلمارات 
الواقعة، وال يتم االعتراف بأى جنسية في العالم سوى العدالة 
فقط ال غير، وأنا واثقة في نزاهة وعدالة السلطات التي تقوم 

بالتحقيق حاليا، وحصولي على حقي بشكل كامل«.
الجميع تحري  النهاية أرجو من  قائلة: »في  واختتمت 

الدقة فيما يتم نشره ونسبه لي بشكل سخيف وغير حقيقي، 
الشائعات  ترديد  المختلفة عدم  والجرائد  المواقع  وأطالب 
تباشرها حاليا  التي  الرسمية  المحاضر  التأكد من  دون 
المقدم منى،  البالغ  بناء على  السلطات في اإلمارات 

وسأوافيكم بكافة التفاصيل الرسمية التي ستحدث الحقا«.

أفادت وسائل إعالم أجنبية أن 
حالة النجم  جورج كلوني  الصحية 
مستقرة، وذلك بعد حادث السير 
الذي تعّرضه في  سردينيا  ب إيطاليا .

وقد أجرى طبيب الطوارئ، الذي 
أشرف على كلوني لحظة وصوله 
الى مستشفى »جان بول 2« القريب 
له صوراً  الحادث،  مكان  من 
شعاعية أكدّت أنه لم يتعّرض ألي 
كسور، لكنه يعاني من رضوض في 

الحوض والورك والركبة.
هرعت  بالخبر  علمها  وبعد 
زوجة كلوني،  أمل علم الدين ، 
الى المستشفى حيث مكثت هناك 
معه قرابة ساعتين قبل أن يغادرا 
بسيارتهما الخاصة، من المخرج 

الخلفّي. وكان كلوني تعّرض لحادث سير بعدما اصطدمت 
بدراجته النارية سيارة مرسيدس، عجز سائقها عن السيطرة 

عليها عند المنعطف، ما أدى الى ارتطام كلوني بالزجاج 
األمامي للسيارة، لكنه نجا من الموت حيث أنه كان يلبس 

خوذة على رأسه.

  كشفت الفنانة  إليسا  عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل 
اإلجتماعي، عن بوستر ألبومها الجديد »الى كل اللي بيحبّوني«.

ونشرت إليسا صورة لبوستر األلبوم، وعلّقت: »الى كل اللي 
بيحبّوني.. ألبوم جديد«.

وتواصل إليسا تشويق متابعيها من خالل نشر بعض من كلمات 
أغنياتها الجديدة، قبل طرح األلبوم بالكامل، وسيضم األلبوم 16 
أغنية، باللهجتين المصرية واللبنانية، لم يسبق أن طرحت منها أغنيات 
منفردة وستحمل أغنيات األلبوم العناوين اآلتية منها : »كرهني«، »أنا 
وحيدة«، »كثيرة عليه« وغيرها، وتتعاون فيه مع عدد من األسماء 

التي لم يسبق أن تعاملت معها، مثل سليم عساف وعلي المولى.

ياسمين  الفنانة  تسبب سفر   
لندن  إلى  المفاجىء  صبري 
العالجي  برنامجها  الستكمال 
الصليبي،  الرباط  بعد جراحة 
محمد  الفنان  وضع  في 
رمضان في ورطة بسبب 
عدم استكمال ياسمين تصوير 
فيلم  المتبقية من  المشاهد 
»الديزل«، مما يهدد بخروجه 
منافسات عيد األضحى،  من 
قام  العمل  خاصة وأن فريق 
بتصوير كل مشاهد الفيلم التي 

ال تحتاج لتواجد ياسمين.
ياسمين خضعت لجراحة   
نهاية  الصليبي  الرباط  في 
استكمال  بعد  الماضي،  مايو 
هنا  »ليلة  فيلم  تصوير 
النجم محمد  وسرور« مع 

إمام والذي عرض بموسم أفالم عيد الفطر، وكان من 
المقرر أن تستكمل تصوير فيلم »الديزل« فور تماثلها 
السبكي جدول عمل  المخرج كريم  للشفاء، ووضع 
تضمن تصوير مشاهد محمد رمضان وفتحي عبد 
يستكمل تصوير  أن  على  أوالً  الوهاب وهنا شيحة، 
أسابيع  لمدة ثالثة  ياسمين صبري الحقاً  مشاهد 
المونتاج وإعداد  لعملية  يتفرغ  متواصلة، وبعدها 
النسخ، ولكنه فوجىء بسفر صبري إلى لندن مجدداً 

المصابة،  الركبة  لفترة عالج طبيعي على  للخضوع 
يهدد  ما  أسبوعين، وهو  لتصل ألكثر من  تمتد  قد 

استكمال الفيلم قبل موسم أفالم عيد األضحى.
فيلم »الديزل« بجانب محمد  يشارك فى بطولة 
، فتحي عبد  ياسمين صبري  رمضان، كل من 
تامر هجرس، محمد ثروت،  الوهاب، هنا شيحة، 
شيماء سيف، خالد كمال، محمد علي رزق، وعارفة 
السبكي،  إنتاج أحمد  الرسول، والعمل من  عبد 

وإخراج كريم السبكي.

يستعد أحمد عّز وهند صبري للعمل معاً في فيلم »الممّر« الذي 
يخرجه شريف عرفة. إذ وافقت النجمة التونسية على مشاركة النجم 
المصري بطولة العمل السينمائي الذي سيُعرض في الصاالت العام 
فيلم  في  بعدما عمال معاً  المشروع،  في  الثنائي قريباً  يلتقي  المقبل. 
الدغيدي(.  إيناس  وإخراج  كتابة   2001 )عام  مراهقة«  »مذكرات 
المنتجة  الجهة  مع  المقبلة  األيام  التعاقد خالل  يتّم  أن  المقّرر  من 
والتصوير بعد أسبوعين. يعتبر الفيلم هو أّول عمل سينمائي مشترك 

يجمع عّز والمخرج المعروف شريف عرفة. في هذا السياق، لفت 
سينطلق  »الممّر«  تصوير  أن  إلى  أخيراً  إعالمي  في تصريح  عّز 
في  المشروع  يعرض  أن  نافياً  المقبل،  )أغسطس(  آب  أواخر  في 
عيد األضحى، مضيفاً »إن طبيعة العمل تتطلّب جهداً ووقتاً أطول 
المصري  يدور حول شخصية  »الممّر«  فيلم  أن  يذكر  تنفيذه«.  في 
الصاعقة  فرقة  1973( مؤسس   - الرفاعي )1931  إبراهيم 

المصرية وقضى إبان حرب أكتوبر عام 1973. 

 القاهرة / علي أبو دشيش :   فنانة من طراز خاص صوت جبلى عذب. تتخطي 
الماليين في نسب المشاهدة ألغانيها الرائعة التي تتسم بالصدق في األداء وروعة 
وجمال الصوت. واستطاعت هدي ان تجسد األغنية الدرامية كما لو كانت حقا هي 

البطلة الحقيقة لهذا العمل الفني. 
ومن أجمل ما أشتهرت به الفنانة »هدى« من األغانى التى تركت بصمة كبيرة 
المسلسالت وأغانى األفالم »انا  الشعبى والدرامي وتترات  الجمهور. منها  فى 
بين نارين«. و«على ضعك يا كبير« من فليم »عمر األزرق«. »وسيب يال« من 

مسلسل »سلسال الدم«.
 ومن اقوى االغانى الدرامية »روح« و«هو الخسران« ، »كل سنه«. 

ومن االغانى الشعبية »عادى عادي« و«زكى يا زكي« و«احنا ماركة مسجلة«.
والفنانة »هدي« رمز شبابي جميل يشق طريقه بنجاح نحو القمة. ويعبر صوتها 
انها هدي فى  المعني وصدق اإلحساس ورعة األداء.  ومعانى أغانيها عن رقي 

القمة بين نارين .

 أعلنت شركة والت ديزني تأجيل 
طرح الجزء الخامس من سلسلة أفالم 
)إنديانا جونز( التي يقوم ببطولتها 
النجم هاريسون فورد إلى عام 2021 
لتتأخر بذلك عودة فورد ألداء دور 
المغامر الشهير على الشاشة الكبيرة 

عامين عن موعدها المقرر.
وكان من المزمع طرح الفيلم عام 
2019 لكن الموعد تأجل الحقا إلى 
2020. وجاء قرار التأخير الجديد 
بعد تقارير نشرتها مؤسسات صحفية 
في هوليوود وأفادت بأن سيناريو 
الفيلم ليس جاهزا وأن كاتبا آخر صار 
مكلفا بتعديله. ولم ترد ديزني يوم 
الثالثاء على طلب تعقيب على تأخير 

عرض الفيلم.
وسيعيد الجزء الجديد فورد للعمل 
مع المخرج الشهير ستيفن سبيلبرج 
لتقديم السلسلة الناجحة التي ضمت 

أربعة أجزاء وحصدت قرابة ملياري دوالر في شباك التذاكر 
العالمي. وأعلنت ديزني عام 2016 أنها ستنتج جزءا خامسا 

من إنديانا جونز.
ويعني هذا أن فورد سيكون قد بلغ من العمر 79 عاما عندما 
يقدم شخصية إنديانا عالم اآلثار الذي يضع قبعة فيدورا بعد 
أن قدم الجزء األول وهو فيلم )ريدرز أوف ذا لوست آرك( 

عام 1981.
وسبيلبرج مشغول أيضا بمشاريع فنية أخرى من بينها إعادة 
تقديم المسرحية الغنائية )وست سايد ستوري( وفيلم درامي 

ديني بعنوان )ذا كيدنابينج أوف إدجاردو مورتارا(.

وبذلك سيطرح الجزء الخامس الذي لم يعلن عن اسم له حتى 
اآلن بعد 13 عاما على طرح آخر أجزاء السلسلة وهو فيلم 
)إنديانا جونز آند ذا كينجدم أوف ذا كريستال سكال( وفيه يعود 
إنديانا إلى حبه القديم ماريون التي تجسد دورها الممثلة كارين 
ألين ويكتشف أن له ابنا بالغا يؤدي دوره الممثل شيا البوف. 

وتباينت ردود الفعل على الفيلم آنذاك.
وكان آخر ظهور لفورد على الشاشة الكبيرة العام الماضي في 
فيلم )بليد رانر 2049( وكذلك فيلم )ستار وورز: ذا فورس 
أويكينز( الذي جنى ما يربو على ملياري دوالر في شباك 
التذاكر العالمي وأصبح ثالث أكثر األفالم تحقيقا لإليرادات 

على اإلطالق.

القاهرة / على أبودشيش
الفنان محمد رمضان »نمبر1« ضجه كبيرة ونجاح مبهر  أحدث كليب 
وهو أحدث فيديو كليب للفنان محمد رمضان، وحقق هذا الكليب ماليين 
المشاهدات، منذ طرحه عبر قناته الخاصة على »يوتيوب«، فيما احتفل 
»رمضان«، بنجاح األغنية وتخطيها حاجز ال18 مليون مشاهدة، 

األغنية من كلمات شندي وكانكا، وألحان شندي، وتوزيع عادل حقي
يُذكر أن محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل 
»نسر الصعيد«، وشاركه البطولة سيد رجب، ووفاء عامر، ودرة، 
وعائشة أحمد، وعايدة رياض، ومحمد عز، وأحمد خالد صالح، ومن 

تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

  الناقدة أحالم األسيوطي

تفاصيل جديدة عن الوضع الصحي لـ 
جورج كلوني

الجزء االول:
القرماني  تتكون من  القرماني  عائلة   : )الموضوع( 

توفيق )حسين  البكر  وأبنه  اآلب )يحي شاهين( 
أبنة  أمين(  الذي خطب عايدة )ميرفت  فهمي( 
مدير البنك عدلي )عماد حمدي( . واألبن األوسط 
الشريف(  الصحفي والفيلسوف شوقي )نور 
أحمد )سمير  العائلة  يعتبر مالك  وأبنه األصغر 
وأبن غير شرعي عنده صرع حمزة  صبري( 
القرماني صاحبة  )محي أسماعيل( .يحب 
 . توفيق  التي تحب  لطفي(  )نادية  لوال  أوتيل 
يتشاجر توفيق مع والده لميراث أمه . فيحاول 
توفيق  بفلوس  له  لوال  القرماني استرجاع 

وتتوالى األحداث .  
الروسي  الكاتب  : رائعة  والنقد(  )التحليل 
ديستوفسكي “ سيناريو وحوار  فيودور   “
، حسام  لطفي  نبيه   ، الصبان  د. رفيق   :
الدين مصطفى . خلق ديستوفسكي في هذه 
 ، والتناقض في كل شئ  التضاد  القصة 
والشيطان  : هللا  بين  الصراع  أوجد  مما 
الزيف –  الحقيقة مع   ، والشر  الخير   ،
ومحور هذا الصراع هو اإلنسان نفسه. 
األجتماعية  والقيم  ازمة االخالق  فنجد 
داخل العائلة ذاتها. إلى جانب الغرائز 

السلبية مثل األنانية والعدوانية الخ . 
)القرماني( : رجل سنه 57 سنة   : الشخصيات 
أناني ، عربيد   ، بها  يتمسك  قيم  ال اخالقيات وال 
يطالب  الذي  توفيق  أبنه  –)صراعه( هو خوفه من 
بميراث أمه )أزمته( أعطاء القرماني جزء من المال 
. نرى هنا جحود  تنازل عن أرضه  مقابل  لتوفيق 
اآلب نحو أبنه واالنانية لالستيالء علي ماله . ويصل 
توفيق وتركته  لوال  أحبت  )للذروة( عندما  القرماني 
.)القرار( يعرف القرماني حب لوال للمال، والعادتها 
يفكر باعطائها 3000 جنيه مقابل ليلة واحدة معه  . 
وهي في األصل )حق توفيق( وعلى حد قوله: بفلوسه 
)عدوانية متعمدة من االب لتحطيم ابنه ( . )النتيجة( 
أراد توفيق قتله، وأبنه شوقي كذلك فهو المفكر الذي 
أبنه حمزة  . ويعامل  يسخراآلب من علمه وفلسفته 
أما   . الناس  أمام  كخادم ويناديه )يا جحش( ويحتقره 
يحبه ألنه ال يحاسبه. مما  الذي  فالوحيد  )أحمد(  أبنه 
. “يحي  والدهم  يتمنون رحيل  الثالث   األبناء  دفع 
شاهين” أستاذ في التمثيل ، جسد بصدق دور الظالم 
)مع توفيق وحمزة( والعربيد مع )لوال( والسكير مع 
أنه  )أحمد( وفي رأيي  )األصدقاء( والعطوف مع 
أدى  الذي  )لي ج كوب(  أفضل من  الشخصية  جسد 
دور األب في الفيلم األمريكي: )أالخوة كرامازوف، 

اخراج ريتشارد بروكس(                    
وقد أسعدني الحظ أن أتعامل مع الممثل الكبير يحي 
للتلفزيون:  أفالم  شاهين )كمساعدة لإلخراج( في 
الشاذلي،  الحميد  التراب األحمر” إخراج عبد   “
إبراهيم   : العمارة” إخراج  و”حضرة صاحب 

الشقنقيري .
أنه  يعتقد   ، له  : ال عمل  إنسان ضائع   : )توفيق( 
، ولكنه في  فقط  والدناوة  الحقارة  والده  ورث عن 
األنتقام من عايدة  أراد   . نبيلة  قيم أخالقية  داخله 
بكبرياء ألنه بال  البنك( ألنها رفضته  )أبنة رئيس 
والدها من جريمة  له )النقاذ  أحتاجت  عمل وعندما 
األختالس( قدمت نفسها له مقابل ألفين جنيه . وعلى 
قرماني  توفيق )الحمد( شقيقه حعمل عمل  قول  حد 
النقود  مقابل  أنه سيضاجعها  يدل على  . وهنا  دنئ 
ألزاللها – ولكن- عندما حضرت تحركت في داخله 
القيم األخالقية ولن يستطع أن يلمسها وأعطاها النقوذ 
 . فأحبته عايدة ووافقت على خطوبته  مقابل –  دون 
لكن كل همه أن والده باع أرضه )للوال( فذهب إليها 
. وعند  الحب  في  األثنان  يقعان  السترجاع أرضه. 
)بفلوسه(،تحركت  لوال  أستعادة  والده  بإرادة  علمه 

. فضرب  قتله  العدوانية وأراد  داخله غريزة  في 
أنه مات. جاء  الهون وظن  بايد  الشغال عم عبده 
نفسه،  القرماني  قتل  بتهمة  البوليس وقبض عليه 
أكثر.  تائها  فاصبح 

: جسد بطبيعية مقنعة  )حسين فهمي( 
الالمباالة لحب   ، والده  بثورته وغضبه على  توفيق 
عايدة له ورد فعله القوي بتأثير لوال عليه – وآالمه 

الداخلية بقتل عم عبده . 
)شوقي(  مفكر ، فيلسوف  صحفي ، اليعترف بوجود 
توفيق وأحمد  وبأشقائه  بوالده،  . عالقته سطحية  هللا 
)شقيقه من نفس األم( أما حمزة فهو يحتقره ويعامله 
كخادم ، وعندما اباح له حمزة بقرائة مقاالته : “ اذا 
تسقط  القيم واألخالقيات  فأن كل  يكن هللا موجود  لم 
الذنوب  مباح من أصغر  نفسها ويصبح كل شئ  من 
حتى ابشع الجرائم “ قال شوقي : خدام مثقف حمزة 
: أنا مش خدام أنا أخوك فلم يقبل شوقي ذلك . أحب 
أنها  . وأستنتج  له وتناقشه  تقرأ  مثقفة  عايدة ألنها 
تحب توفيق ألنه ال يبالي بحبها وواجها بذلك . ورغم 
القيم  داخله  ، تحركت في  بتوفيق  السطحية  عالقته 
األخالقية بانقاذه من حبل المشنقة وتحركت عدوانيته 
انه  المنزل الثبات  في  تجاه حمزة بضربه وحبسه 
قاتل ابيه وليس وتوفيق. وبدأ يعترف باهلل حتى أصبح 
الحديث  الرواد  : من جيل  الشريف(  .)نور  مؤمناً 
بتحليله   ، لوالده  الهمجية  بالفوضى  قبوله  أقنعنا بعدم 
ثم خوفه على  باحتقاره لحمزة،  لشخصية عايدة، 
شقيقه توفيق. ووفق في أختيار مالبسه باللون األسود 
لعدم اعترافه باهلل عكس اللون األبيض لشقيقه المؤمن 
احمد . ثم عودته إليمانه باهلل )عملت مع نور الشريف 
: شاب هادئ  )أحمد(   . الجبل(  في مسلسل مارد 
مؤمن باهلل إيمان أكيد ، يحب الجميع ال يحكم أو يدين 
الصالح  اإلنسان  يمثل  الجميع.   أحبه  وبالتالي  أحد 
الوسيط  . كان  يحتاجه  لكل من  الحب  الذي يعطي 
بين والده وتوفيق السترجاع جزء من حقوقه . كان 
عطوف مع عايدة عندما كشفت لها )لوال( بمعرفتها 
بسرها مع توفيق . حنون وقريب من والده حتى وهو 
يرتكب المعاصي فيقول : أنا ما ليش أني أحاسبك . 
الصرع،  نوبة  قلبه على حمزة عندما جاءته  ينقبض 
. )سمير صبري(  المحكمة.  وكان بجانب توفيق في 
: من أفضل أدواره ، ومالمحه الهادئه ساعدته على 
ذلك فكان بمثابة السهل الممتنع ، أني عملت مساعدة 
النادي  برنامج  في  اإلخراج مع )سمير صبري(  في 

الدولي بالتلفزيون المصري.
 

الجزء الثاني في العدد القادم

من روائع السينما المصرية العالمية 
أقدم نقد فيلم : األخوة األعداء 
أثبت الفالسفة “ أن هللا موجود”
هذا الفيلم من زمن الفن الجميل 

رسالة من ياسر جالل لطفلة بكت بسبب موت 
رحيم: »حبيبيت دا متثيل«

بعد النجاح الساحق الذي حققه ياسر جالل في السباق 
بالتأكيد  الرمضاني لعام 2018 بمسلسل »رحيم«، 
التي حصلت  تفاعلوا مع األحداث  الناس  الكثير من 

وعاشوا قصة رحيم بكل جوانبها.
التواصل  فيديو مؤثر عبر مواقع  انتشر  وبهذا الصدد 
اإلجتماعي لطفلة في عمر الزهور تبكي بحرقة بسبب 
المسلسل، وتظهر  الحلقة األخيرة من  موت رحيم في 
أّمها في الفيديو تواسيها وتخبرها أن ياسر جالل بخير 

وأن كل ما شاهدتيه هو مجرد تمثيل ال أكثر وال أقل.
وضمن برنامج »معكم منى الشاذلي« أحبت اإلعالمية 
منى أن تعرض الفيديو على ضيفها ياسر جالل والذي 
قلبه، ومن خالل  الطفلة أوجعت  تأثر كثيًرا وقال أن 
منبر البرنامج أحب أن يخاطب الطفلة التي بكت عليه 
لها رسالة قال فيها: »حبيبتي دا تمثيل، وأنا  ووجه 
الحمدهلل بخير، أنا شوفت الفيديو بتاعك على السوشال 
ميديا، وأنا ممتش انا الحمدهلل عايش وانتي خدتي قلبي 
ووجعتي قلبي بجد، ويا رب لما تكبري وتبقي آنسه زي 
القمر تبقي تفتكريني برضو، أكون أنا بقى مش عارف 

عايش وال مش موجود«.
الجدير بالذكر أن ياسر جالل يخطط في الفترة القادمة للبدء بمشاريعه 
الفنية، حيث تقدمت له الكثير من العروض السنيمائية وأيًضا 

السيناريوهات الخاصة بمسلسالت للموسم الرمضاني المقبل بعد نجاحه 
بالبطولة المطلقة هذا العام، وما زال لم يصّرح بالكثير عن ما هو قادم.

لمسلسلها  التجهيز  الفنانة شيرين عبدالوهاب  بدأت 
الجديد، المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني لعام 
2019، في سرية تامة. لكن شيرين وضعت شرطاً 

أساسياً لعودتها للعمل في مجال الدرما .
وكان شرط شيرين األساسي أن يبتعد عملها عن 
يكون عملها  أن  تقرر  وأنها  بأى شكل،  الغناء 

مختلفا تماًما عن مسلسلها األخير »طريقي«.



بنك كندا يرفع الفائدة األساسية من %1,25 إىل 1,5%
 أعلن بنك كندا )المصرف المركزي( 
رفع معدل الفائدة األساسي من 1,25% 

إلى 1,5%.
وكان الخبراء يتوقعون أن يقدم بنك كندا 
بربع  األساسية  الفائدة  سعر  رفع  على 
نقطة مئوية في اجتماعه الذي كان من 

المقرر أن يتخذ فيه قراراً بهذا الشأن.
وقال بنك كندا في شرحه قراره إن رفع 
الفائدة األساسية، وهي فائدة ليلة واحدة 
بين المصارف، يجنب البالد من فورة 
احتواء  ويتيح  االقتصادي  النشاط  في 

التضخم.
قراره  شرح  في  كندا  بنك  جادل  كما 

وقع  من  الحد  على  قادرة  الكندي  االقتصاد  بأن صالبة 
على  المتحدة  الواليات  فرضتها  التي  الجمركية  الرسوم 
من  األول  منذ  كندا  من  واأللومينيوم  الفوالذ  واردات 

حزيران )يونيو( الفائت.
كندا  في  المحلي  الناتج  إجمالي  نمو  كندا  بنك  وتوقع 
بنسبة  نمو  2018 – 2020، مع  فترة  %2 في  بمعدل 

%2,8 في الربع الثاني من 2018.
وهذه ثاني مرة يرفع فيها بنك كندا معدل الفائدة األساسي 
منذ مطلع العام الحالي، إذ كان قد رفعها في 17 كانون 

رفعها  بعد  أيضاً،  مئوية  نقطة  وبربع  )يناير(،  الثاني 
في 12 تموز )يوليو( و6 أيلول )سبتمبر( 2017 بربع 

نقطة مئوية أيضاً في كال المرتْين.
ويكون معدل الفائدة األساسي قد تضاعف بالتالي ثالث 
تموز   11 في   0,5% من  سنة،  غضون  في  مرات 

)يوليو( 2017 إلى 1,5 في 11 تموز )يوليو( 2018.
ولمعدل الفائدة األساسي تأثير على الفوائد التي يسددها 
الفوائد  وعلى  المتغيرة،  العقارية  كالفائدة  المستدينون، 

التي يجنيها المدخرون.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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مهّمة تدريب عسكري للناتو يف العراق بقيادة كنداأسامه كامل أبو شقرا
 

الحكومة  رئيس  أعلن   
ترودو  جوستان  الكنديّة 
قيادة  ستتولّى  كندا  أّن 
عسكري  تدريب  مهّمة 
لحلف شمال األطلسي في 
العراق اعتبارا من الخريف 

المقبل.
رئيس  تصريح  وجاء 
هامش  على  الحكومة 
في  المنعقدة  الحلف  قّمة 
بروكسيل، وأشار ترودو 
إلى أّن كندا سترسل 250 
جنديّا وأربع مروحيّات من 
طراز غريفون إلى بغداد 

في غضون أشهر قليلة.
و توّفر كندا الجزء األكبر 

من العاملين في مقّر القيادة العاّمة لهذه المهّمة وتعمل 
على حماية مئات العناصر من مدّربي الناتو المشاركين 
فيها والمتوّقع أن يباشروا عملهم خالل شهر تّموز يوليو 

الجاري.
ويتولّى مايجور جنرال كندي قيادة المهّمة التي تعمل على 
تطوير مهارات الجيش العراقي من أجل تحقيق االستقرار 
البالد والحؤول دون عودة ظهور مجموعات مثل  في 

التنظيم المسّمى »الدولة االسالميّة« إلى العراق وسوريّا.
ويشار إلى أّن 850 جنديّا كنديّا يشاركون في قّوات التحالف  
للتدّخل العسكري ضّد »داعش« في العراق منذ عام 2014.

وتشّكل المهّمة الحاليّة المرحلة المقبلة لكندا بعد نجاح التدّخل 
العسكري ضّد داعش لمساعدة العراق على استعادة قدرته 
المؤّسسيّة ووضع األسس لسالم واستقرار دائمين في هذا 
البلد حسبما ورد في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة.

دورة برملانّية صيفّية يف اونتاريو بصورة استثنائّية

  دعا رئيس حكومة اونتاريو دوغ فورد أعضاء الجمعيّة 
التشريعيّة )برلمان المقاطعة( إلى عقد دورة برلمانيّة  هي 
االولى منذ فوز فورد في االنتخابات التشريعيّة التي جرت 

في المقاطعة في حزيران يونيو الفائت.
وتنعقد الدورة البرلمانيّة بصورة استثنائيّة في هذا الوقت 
من السنة الذي يصادف العطلة البرلمانيّة،  وتهدف النتخاب 

رئيس جديد للبرلمان.
ويتنافس أربعة نّواب من حزب المحافظين 
للفوز  المقاطعة  في  الحاكم  المحلّي 
بالمنصب، ويتّم اختيار رئيس البرلمان 

باالقتراع السّري.
ومن المقّرر أن يتلو دوغ فورد يوم غد 
الخميس خطاب العرش الذي هو بمثابة 

برنامج عمل الحكومة.
عددا  اونتاريو  في  المحافظون  ويحّدد 
من األولويّات من بينها إخراج المقاطعة 
من سوق الكربون المشتركة مع مقاطعة 
كيبيك ووالية كاليفورنيا األميركيّة، والغاء 
برنامج إلنشاء محّطة للطاقة الرياحيّة 
في منطقة برنس ادوارد وارغام األساتذة 
العودة  المعيدين في جامعة يورك ومعهد غليندون على 

عن إضرابهم.
وكان دوغ فورد قد تعّهد خالل حملته االنتخابيّة بخفض 
سعر ليتر البنزين 10 سنتات وبإنشاء خّط جديد لقطار 
األنفاق في تورونتو ولكن دون أن يشرح كيفيّة تمويل 

هذه المشاريع.

تخسيس:   من أغرب ما قرأت العنوان التالي: »5 نصائح لتخسيس 
الوزن...«. ألم يكن أسهل عليهم قول: إنقاص الوزن؟ فسأكتفي بإيراد 
ما قاله ابن منظور في )لسان العرب( - باب: خسس: الَخساَسُة: مصدُر 
الرجل الَخِسيس الَبيِّن الَخساَسة. والَخِسيُس الدنيء. وَخسَّ الشيُء َيَخسُّ 
وُخساٌس  َخِسيٌس  وشيء  َرُذَل.  خِسيٌس:  فهو  وَخساَسًة،  ًة  ِخسَّ وَيِخسُّ 
أَرذال.  ِخساٌس:  وقوم  َمْرُذول.  َمْخُسوٌس:  ورجل  تافه.  وَمْخُسوٌس: 
ة: ِصْرَت َخِسيًسا.  وَخِسْسَت وَخَسَسسْت َتِخسُّ َخساسة وُخُسوَسًة وِخسَّ
ًة وَخساسًة إِذا  وأَْخَسْسَت أَتيت بَخِسيس. وَخِسْسَت بعدي، بالكسر، ِخسَّ
ه، بالضم، أَي جعله َخِسيًسا،  كان في نفسه َخِسيًسا. وَخسَّ نصيَبه َيُخسُّ
ه َخِسيًسا. )من دون تعليق(. ه أَي عدَّ وأَْخَسْستُه: وجدته َخِسيًسا. واْسَتخسَّ

سها: ال يقال سها أو ُسهي عن بالي فعل كذا، بل سهوت عن فعل كذا. 
َسْهًوا  يسُهو  وعنه،  األمر  في  »سَها  منظور:  البن  العرب  لسان  ففي 

ا، نسيه وغفل عنه وذهب قلبه إلى غيره فهو ساٍه وسهوان«. وُسُهوًّ

  قالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد للشؤون 
الخارجية، عضو مجلس العموم عن دائرة »لورييه – سانت 
تترشح  لن  إنها  الفيرديير  هيلين  مونتريال،  في  ماري« 
لوالية نيابية ثالثة في االنتخابات التشريعية العامة المقرر 

إجراؤها في خريف 2019.
وترى الفريديير التي تكون قد تجاوزت سن الرابعة والستين 
عندما تبدأ الحملة االنتخابية المقبلة أن الوقت يكون قد حان 
لترك مقعدها للجيل الصاعد وكي تعطي مزيداً من الوقت 
ألسرتها، نافيًة في حديث معها نشرته أمس وكالة الصحافة 
الكندية أن يكون قرارها عائداً إلى التراجع الملموس، السيما 
في مقاطعة كيبيك، لشعبية حزبها بقيادة زعيمه جاغميت 
سينغ الذي انتخب لهذا المنصب في تشرين األول )أكتوبر( 

تؤكد الفيرديير  به دوماً«،  الفائت. »أثق 
عندما تُسأل عن ثقتها بسينغ.

الفيرديير،  تقول  الوراء،  إلى  وبالعودة 
الموظفة السابقة في وزارة الخارجية، إنها 
كانت في طليعة المتفاجئين عندما فازت بمقعد 
»لورييه – سانت ماري« في االنتخابات 
العامة في أيار )مايو( 2011 منتزعًة إياه 
من زعيم الكتلة الكيبيكية االستقاللية جيل 

دوسيب بعد احتفاظه به طيلة 21 عاماً.
يُذكر أن الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري 
التوجه، فاز في تلك االنتخابات بقيادة زعيمه 
الراحل جاك اليتون بـ103 من مقاعد مجلس 
العموم الـ308، حاصداً في مقاطعة كيبيك 
59 من مقاعدها الـ75 في المجلس، فحل 
ثانياً بعدد المقاعد في المجلس، أفضل ترتيب 
له في تاريخه، ما مكنه، وللمرة األولى، من 

تشكيل المعارضة الرسمية في أوتاوا.
وفي االنتخابات التشريعية العامة التالية، أي األخيرة، 
التي جرت في تشرين األول )أكتوبر( 2015، تمكنت 
الفيرديير من االحتفاظ بمقعد دائرتها بالرغم من تراجع 
 16 44 مقعداً،  إلى  الجدد  للديمقراطيين  النيابي  الحجم 
منها في مقاطعة كيبيك، من أصل 338 مقعداً في مجلس 
العموم الذي زاد عدد إجمالي مقاعده بـ20 مقعداً ابتداًء 

من تلك االنتخابات.
يُذكر أنه في تلك االنتخابات فاز الليبراليون بقيادة جوستان 
ترودو بحكومة أكثرية بعد نحو عشر سنوات من حكم حزب 
المحافظين الذي حل ثانياً ليصبح حزب المعارضة الرسمية.

ميكائيل جان تأسف للحملة العنيفة اليت تستهدفها

 انتقدت ميكائيل جان السكرتيرة العامة لمنظمة الفرنكوفونية 
الدولية الحمالت العنيفة التي تستهدفها من قبل أجهزة إعالم 
في وقت تقوم فيه بحملة انتخابية تمهيدا لوالية ثانية على 

رأس المنظمة.
وأسفت لكون مسألة نفقاتها احتلت مكان الصدارة بدل أن 
يكون الحديث عن إنجازاتها على رأس المنظمة الفرنكوفونية 

الدولية.
وتقول ميكائيل جان بهذا الخصوص: » يمكنني الحديث عن 
حملة عنيفة جدا والتي كانت في الغالب بغيضة. وتمنيت لو 
أن الصحافيين كانوا أعاروا اهتماما أكبر لما فعلناه داخل 

المنظمة«
جاء كالم ميكائيل جان في 
على  الصحافيين  مع  لقاء 
الجمعية  اجتماع  هامش 
البرلمانية الفرنكوفونية التي 
تجري حاليا في مقر الجمعية 

الوطنية برلمان كيبيك.
وأعربت ميكائيل جان عن 
قلقها حيال االنتقادات التي 
توجه لها عن النفقات المتعلقة 
بطبيعة عملها والتي يعتبرها 

البعض باهظة.
قد  إعالم  وسائل  وكانت 
انتقدت ميكائيل جان إلنفاقها 
على  دوالر  مليون  نصف 
باريس  في  المستأجر  إقامتها  مقر  على  تجديدات  إدخال 
وشراء بيانو بعشرين ألف دوالر مع اإلشارة إلى أن هذه 

المصاريف حصلت على موافقة أوتاوا.
هذا ورغم هذه االنتقادات العنيفة التي طاولتها في خضم حملتها 
االنتخابية فإن ميكائيل جان واثقة من الفوز بوالية جديدة.

يشار إلى أن الحكومة الكندية وحكومة مقاطعة كيبيك تمحضان 
ميكائيل جان ثقتهما مع مطالبتها بمزيد من الشفافية، غير 
لويز  تدعم وزيرة خارجية روندا  الفرنسية  الحكومة  أن 
موشيكيوابو لشد أواصر العالقات مع إفريقيا حسب الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.

الفنانة مرينا حنا تقيم حفل خريي يف مونرتيال لصاحل األيتام 
يف العراق وسوريا

   أسرت الفنانة العراقية الملقبة بـ » أميرة بابل« وملكة 
اإلنسانية ميرنا حنا قلوب الحاضرين بجمال صوتها العذب 
وبفستانها الملون بالعلم العراقي في مبادرة إنسانية لزرع 
بسمة أمل على وجوه األطفال األيتام تحت رعاية منظمة 

هيومن كونسرن أنترناشيونال.
وأبهرت ميرنا حنا الجميع بصوتها الرنان في أغنية »الوطن 

المجروح« و »موطني«.
مصطفى  المبدع  الفنان  الخيري  الحفل  هذا  في  وشارك 
العزاوي الذي قدم باقة جميلة من األغاني الوطنية والتراثية.
يذكر أن الفنان العراقي مصطفى العزاوي شارك في عدة 

الحسنة  النوايا  لقب »سفير  حفالت خيرية وحصل على 
للطفولة« من منظمة »أبيل البريطانية«. 

بينما ميرنا حنا بإنسانيتها وقلبها الدافئ تقدم حفلة خيرية 
وتتبرع باألموال من أجل مساعدة األيتام في العراق، تناقلت 
وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي عن خبر أثار 
موجة استياء عارمة بمنع دخول مجموعة من االيتام مركز 
تجاري في بغداد بصحبة فريق من المتطوعين بمناسبة عيد 

الفطر، فقط ألن مظهرهم غير الئق!
وهنا تعّرف اإلنسانية من هم اصحابها فعاًل.

سلسلة:
دقائق لغوية )13(

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

القوم دون فالٍن أي اعترضوا بينه وبين من يطلبه فلم يقدر أن يناله...
 وتكون دون اسم فعل بمعنى خذ. تقول دونك الدرهم أي خذه. وبمعنى 
المحققين دون موضوع في  يقال دون صراعي... قال بعض  الوعيد 
األصل ألدنى مكان من الشيء. يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه 

قليال... 
أن  قبل  أي  جماعة  النهر  دون  قولهم  ومنه  قبل.  بمعنى  دون  ويأتي 

تصل إليه... 
وتدخل على دون من، والباء قليال. ومنه في سورة األعراف إن الذين 

تدعون من دون هللا عباٌد أمثالكم. وقوله:
فال مجد يبنى بدون الجهاد***وال جهد يغني بدون القدر.«

الخسيس... ويقال:  الحقير  العرب البن منظور: »والدُّوُن  لسان  وفي 
هذا دون ذلك أَي أَقرب منه. ابن سيده: دوُن كلمة في معنى التحقير 
والتقريب، يكون ظرًفا فينصب، ويكون اسًما فيدخل حرف الجر عليه 
فيقال: هذا دونك وهذا من دونك، وفي التنزيل العزيز: ووَجَد من ُدونهم 
امرأَتين؛ ... ويقال هذا دون ذلك في التقريب والتحقير، فالتحقير منه 

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

ولكن دخول »من« أفصح.

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

صحب(

الشرطة تعزز وجودها يف تورونتو بعد تهديد غري حمدد

ناطقة اخلارجية يف الدميقراطي اجلديد لن ترتشح يف 2019

  قالت الشرطة إنها عززت وجودها 
في تورونتو يوم الخميس بسبب ”خطر 
محتمل على السالمة“ لم تحدده في أكبر 
مدينة كندية وسيجري تعزيز األمن أيضا 

في ضواحي تورونتو.
ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

بما  األمنية،  اإلجراءات  تعزيز  وكان 
في ذلك نشر فرق لالستجابة الطارئة، 
واضحا في المواقع السياحية مثل برج 
المائية  سي.إن وحوض قريب لألحياء 

في وسط تورونتو.
وقالت شرطة المدينة إن زيادة الوجود 
األمني جاء بسبب ”معلومة غير مؤكدة“ 

تتعلق بمنطقة تورونتو الكبرى.
وفي أبريل نيسان، دهس رجل بسيارة فان المارة على رصيف 

للمشاة في تورونتو فقتل عشرة أشخاص في أكبر حادث قتل 
جماعي تشهده كندا منذ عقود.

انتخابات أوتاوا البلدية حباجة ألربعة آالف موظف فرنكوفونيني
  يبحث مكتب االنتخابات في بلدية أوتاوا عن أربعة 
آالف شخص يجيدون الفرنسية كي يعملوا في االنتخابات 
22 تشرين األول  المقرر إجراؤها في  المقبلة  البلدية 
)أكتوبر( المقبل وأيضاً في االنتخابات المبكرة في 12 

تشرين األول )أكتوبر(.
وبإمكان المتقدمين أن يكونوا ناطقين بالفرنسية لوحدها 
أو ثنائيي اللغة، ينطقون بالفرنسية واإلنكليزية، لغتْي 

كندا الرسميتْين.
العاصمة  بلدية  في  التشريعية  الخدمات  جهاز  واستلم 

الفدرالية طلبات 1900 متقدم لغاية اآلن، أي 700 طلب 
أكثر من تلك التي استلمها في انتخابات 2014 البلدية.

وقال مدير الجهاز تايلر كوكس في مقابلة مع راديو كندا، 
»نوّظف منذ ثالثة أشهر، لكن أعتقد أن بإمكاننا القيام 
بما هو أفضل. سنبقي استمارة التوظيف على موقعنا 

اإللكتروني مفتوحة لمواصلة تلقي الطلبات«.
والمناصب الشاغرة هي في مجال فرز األصوات ومراجعة 
الفرز والمساعدة في مراكز االقتراع وسواها، وتتراوح 

رواتبها بين 75 دوالراً و300 دوالر في اليوم.

انطالقة جديدة للتعاونيات السكنية يف فانكوفر
  أصبح تسعون مسكنا جديدا تعود ملكيتها لتعاونية فريزرفيو 
السكنية في جنوب شرق فانكوفر جاهزة الستقبال ساكنيها 
الجدد في أقرب وقت ممكن مع اإلشارة إلى أن أسعار هذه 
المساكن تنقص بنسبة 10 إلى %20 من المساكن المشابهة 

لها في سوق العقارات حسب بلدية المدينة.
وأّكد عمدة المدينة غريغور روبرتسون خالل افتتاح المجموعة 
السكنية بأن إيجاد تعاونيات سكنية ومساكن بأسعار متدنية 

يشهد حاليا انطالقة جديدة في فانكوفر.
إن تطوير قطاع المساكن غير الربحية شهد تجميدا استمر 
على مدى عقدين من الزمن بسبب انخفاض التمويل العام 
لهذا النوع من المساكن حسب العمدة. ولم يتجدد تطوير 

هذا النوع من المساكن سوى في السنوات القليلة الماضية.
من جهته يعتبر توم أرمسترونغ المدير العام للتعاونية السكنية 
في بريتيش كولومبيا أن المقاطعة تشهد حاليا تطورا في 
قطاع التعاونيات السكنية في مناطق أخرى منها رغم التزام 
الحكومة الفدرالية غير الكافي في هذا المجال مع اإلشارة 
إلى أن الحكومة الكندية خفضت نسبة تمويلها للقطاع في 

التسعينات.
يشار إلى أن الحكومة الفدرالية الحالية بزعامة جوستان 
الثاني  تشرين  نوفمبر  شهر  في  أعلنت  قد  كانت  ترودو 
لإلسكان رصدت  استراتيجية وطنية  الماضي عن  العام 

لها استثمارا قيمته 40 مليار دوالر.

مطلوب للعمل
مطلوب فوراً للعمل سيدة عربية مقيمة في مونتريال 

 للمساعدة في الشئون المنزلية والطهي
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بالسيدة/ آمال

تليفون رقم: 
 514-962-2265
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة
مدينة ملقا االسبانية 

Les proverbes en français et arabe

- Faute avouée est à moitié pardonnée
 - االعتراف باحلق فضيلة

- On n’a rien pour rien
- اطبخي يا جارية كلف يا سيدي
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القرن  إلى  تاريخ مدينة ملقا االسبانية  بداية    يرجع 
الثامن قبل الميالد، و هي واحدة من أقدم الموانئ البحرية 
المتوسطية، و بها العديد من المعالم التاريخية الرومانية و 
الفينيقية و العصر الباروكي و غيرها، و كذلك ايضا بها 

مناظر طبيعية خالبة.
قلعة مدينة ملقا االسبانية

 Alcazaba de Málaga: An Old قلعة مدينة ملقا او

Moror Castle هي معقل ملوك المغاربة في ملقا، 
القديمة في القرن  القلعة المغاربية  و قد بنيت هذه 
التاسع، و أعيد بناؤها في القرن الحادي عشر، و قد 
حكم المسلمون مدينة ملقا من هذه القلعة لعدة قرون، 
و هي تقع في قلب جبل طارق و في فناء القلعة يوجد 
حديقة جميلة جدا، و تضم القلعة متحف المقاطعة 
للفنون الجميلة يحتوي على مجموعة دائمة ممتازة 
من اللوحات المحلية التي تعود للقرن التاسع عشر 
باإلضافة إلى القطع المشهورة للفنانين اإلسبانيين 
مثل مونيوز ديغرين، و إنريكي جارابا، و خواكين 
سوروال، و ساالس، كما يعرض المتحف اثنين من 

أقدم أعمال بيكاسو.

كاتدرائية ملقا االسبانية
يقع مبنى الكاتدرائية الفخم الذي يعود تاريخه إلى 
القرن السادس عشر الميالدي في موقع مسجد 
سابق، و ينبهر الزائرون بالتصميم الداخلي 
الدقيق و الذي يعطي الشعور بالرحابة، و يرتفع 
برج الكنيسة حوالي 86 مترا، و تقع في وسط 

المدينة القديمة.
الحدائق النباتية في ملقا

 La Concepcion Jardín تم إنشاء حدائق
النباتية في عام 1855م من قبل   Botanico
Marquis وMarchioness of Loring، و 
تمتلئ هذه األراضي الرائعة بالنباتات االستوائية  
و شبه االستوائية النابضة بالحياة، و األنواع 
النباتية الموجودة في الحدائق تأتي من جميع 
أنحاء العالم، فهناك الحدائق التاريخية و الحدائق 
الرومانسية،  و تعرض حديقة غونزاليس-أندرو 
أكثر من 50 نوع من النباتات المتنوعة من جزر 
سليمان و بولينيزيا و الصين و اليابان و أستراليا 

و البرازيل و المكسيك.
قلعة جبل طارق

 Castillo de تعتبر قلعة جبل طارق او
Gibralfaro هي قلعة مغاربية أخرى من 
القرون الوسطى، و قد بناها عبد الرحمن الثالث 
و الذي كان خليفة قرطبة، و تم بناؤها تحديدا 
في القرن العاشر في موقع منارة فينيقية، و قام 

سلطان غرناطة يوسف األول بتوسيع الحصن في أوائل 
للزوار رؤية  اثناء زيارتها يمكن  الرابع عشر، و  القرن 
ميناء ملقا و ساحل البحر المتوسط   الهادئ، و بداخل القلعة 

يوجد نماذج فنية رائعة من العمارة االسالمية.
متحف بابلو بيكاسو في ملقا االسبانية

الذي  المنزل  القديمة النه  المدينة  المتحف في  يشتهر هذا 
المتحف  بيكاسو، و يعرض  بابلو  الشهير  الفنان  فيه  ولد 
233 قطعة فنية رسمها بيكاسو بنفسه، و يعتبر المتحف 
معلم ال بد من زيارته لمحبي الفن الحديث، و تتضمن 
المجموعة التي يعرضها المتحف أعماالاً فنية تم إنشاؤها 
ما بين 1892م و 1972م مما يعكس مجموعة واسعة 

من األساليب و التقنيات التي أتقنها بيكاسو.
كنيسة سيدة النصر

 Basílica Nuestra Señora تقع كنيسة سيدة النصر او
de la Victoria شمال متحف بيكاسو، و يعود تاريخ 
هذه الكنيسة الباروكية إلى القرن السابع عشر، و هي 
الكنائس في ملقا، و هي نصب  أهم  تعتبر واحدة من 
تذكاري مهم تم بناؤه في الموقع الذي نصب فيه الملوك 
التأبين، و  لمالقا خالل فترة إعادة  ا  الكاثوليك حصاراً

بين  النصر، و من  الكنيسة على ضريح سيدة  تحتوي 
اللوحات و المنحوتات التي تزين الكنيسة يوجد تمثالين 

بارزين قام بنحتهما الفنان بيدرو دي مينا.
سوق السفن في مالقا

يعتبر السوق القديم للمدينة معلما تاريخيا هاما، بداية من 
المدخل الذي يستحق المشاهدة في حد ذاته، و هو عبارة 
عن البوابة اإلسالمية التي تم تصميمها على شكل حدوة 
حصان و تعود إلى القرن الرابع عشر وهي الجزء المتبقي 
الوحيد من حوض بناء السفن المغاربي القديم، و قد تم تجديد 
قاعة السوق بشكل جميل بعد إغالقها لسنوات عديدة، و 
الميزة األكثر لفتاًا لالنتباه في المقصورة الداخلية هي نافذة 
الزجاج الملون التي تصور المعالم التاريخية لمدينة مالقة.

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 أشهر العب مصري حاليااً 
في كرة القدم 

 – حلب  من  مواطن   2-
للتعريف – يبست يده 

-3 ممثل كوميدي مصري 
أرجو   – )مبعثرة(  نيشان   4-

)معكوسة(
-5 شعر )معكوسة( – مهم – 

متشابهة 
من   – )مبعثرة(  مولر   6-

األنبياء 
-7 جمع حية – من الفواكه 

باللهجة  مايو   – والدة   8-
اللبنانية – والدة )معكوسة(
-9 فنانة كوميدية مصرية 
-10 قناة أخبارية سورية  

رأسياً :
-1 فنان مصري راحل 

-2 مخرج مصري راحل 
-3 أكيد – للتخيير )معكوسة(- 

من الورود  
-4 أرغب )معكوسة( – أكمل 

)معكوسة( 
-5 زيفه – ينم 

عاصمة   – )مبعثرة(  إال   6-
كندا 

في   – )مبعثرة(  النمل   7-
الجسم 

-8 متشابهة – من التكنولوجيا 
الحديثة – نصف كيكة 

رجل   – التليفون  في  تقال   9-
باإلنجليزية 

-10 مطرب مصري 

حل الكلمات المتقاطعة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

10    9    8    7    6    5     4     3     2    1 

ب

  أكدت تقارير إعالمية 
إنجليزية، يوم الخميس، 
تشيلسي  نادي  أن 
اإلنجليزي فسخ تعاقده 
اإليطالي  المدرب  مع 

أنطونيو كونتي.
وكشفت شبكة »سكاي 
إدارة  أن  سبورت«، 
تشيلسي فسخت تعاقدها 
اإليطالي  المدرب  مع 
أنطونيو كونتي، وسيتم 

التعاقد مع المدرب ماوريسيو ساري، المدير 
الفني السابق لفريق نابولي اإليطالي، خالل 

الساعات القليلة المقبلة.

مرتضى منصور: طارق حامد طلب احلصول على 
20 مليون جنيه في املوسم

  أكد مرتضى منصور رئيس 
مجلس إدارة نادي الزمالك أن طارق 
حامد العب الفريق لم يحترم النادي 
الموعد  وال جماهيره وتخلف عن 
المتفق عليه مسبقا مع أعضاء المجلس 

لتجديد تعاقده.
وقال منصور: »الزمالك ال يحتاج 
المجلس رحب  للالعب ورغم أن 
لـ7.5  5 مليون  بزيادة تعاقده من 
مليون بطلب الالعب نفسه لكنه عاد 

وساوم الزمالك من جديد«.
وتابع: »الالعب يطالب بالحصول على 
20 مليون جنيه ويستشهد بصفقة عبد 
هللا السعيد التي كان لها ظروف خاصة 
وجماهير الزمالك تعلم جيدا ماذا قدمه 
المجلس الحالي للقلعة البيضاء وتعلم 

جيدا أن الالعب طماع وجشع«.
النادي أن الالعب  وأضاف رئيس 

النادي بعد أن أخلف  لن يستمر مع 
موعده معنا.

النادي بإسماعيل  واستشهد رئيس 
يوسف عضو المجلس الذي كان أحد 

يلوي ذراع  90 ولم  نجوم مونديال 
النادي فيما أدعى طارق حامد رغبته 
بالتقدير المادي بأنه أحد العبي مصر 

في المونديال.

تاونشيب يصل القاهرة 15 يوليو ملواجهة األهلى بدوري األبطال

منتخب كرواتيا يبلغ نهائي كأس العالم بفوزه على إجنلترا 2 – 1

  أكد سمير عدلى، المدير اإلدارى لألهلي، أنه ينتظر خطابااً رسميااً من مسئولى تاونشيب بطل 
بتسوانا، لتحديد الموعد النهائى بوصولهم إلى مصر؛ لخوض مباراة الجولة الثالثة من منافسات دور 
المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر لها الثالثاء المقبل على استاد برج العرب باإلسكندرية.
وأضاف عدلى، فى تصريحات للموقع الرسمى لألهلي، من المفترض أن تصل بعثة تاون شيب 
قبل المباراة بـ48 ساعة وفقاًا لالتصاالت المبدئية التى تمت بيننا، أى يوم 15 يوليو الجارى، 

ولكننا ننتظر إخطارنا بشكل رسمى بموعد وصول البعثة.
ا أن هناك  وأوضح أن األهلى جاهز الستقبال بعثة تاونشيب وتذليل أية عقبات قد تواجههم، مؤكداً
ا لتكرار األمر من  تعاونا مستمرا بينا والجانب البتسواني لتوفير كافة سبل الراحة لهم انتظاراً

ا لمبدأ المعاملة بالمثل. جانبهم فى مباراة الجولة الرابعة فى بتسوانا استناداً

  تأهل المنتخب الكرواتي لكرة القدم، إلى المباراة النهائية لكأس العالم 2018، بعد فوزه المثير على 
التي جمعتهما مساء يوم األربعاء، على ملعب “لوجنيكي”  المباراة  بنتيجة 1-2، في  نظيره اإلنجليزي 

بالعاصمة الروسية موسكو، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للمونديال.
تقدم المنتخب اإلنجليزي بهدف مبكر بعد مرور 5 دقائق فقط من الشوط األول، عن طريق كيران تريبير 
من ضربة ثابتة على حدود منطقة جزاء المنتخب الكرواتي، قبل أن يتعادل إيفان بيرسيتش لكرواتيا في 

الدقيقة 68، لينتهي الوقت األصلي للقاء بالتعادل اإليجابي، وتتجه المباراة لخوض شوطين إضافيين.
وفي الدقيقة الرابعة من الشوط اإلضافي الثاني، تمكن ماريو ماندزوكيتش من تسجيل هدف الفوز لكرواتيا، 
مستغال خطأ قاتال في تمركز مدافعي المنتخب اإلنجليزي، ليتأهل المنتخب الكرواتي لنهائي كأس العالم 

للمرة األولى في تاريخه.
وضرب المنتخب الكرواتي بذلك، موعدا ناريا مع المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم 2018، يوم 
المنتخب اإلنجليزي  فيما سيلعب  الروسية “موسكو”،  بالعاصمة  المقبل على ملعب “لوجنيكي”  األحد 
مع نظيره البلجيكي السبت المقبل، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث على ملعب “كريستوفسكي” 

بمدينة سان بطرسبورج.
وكانت فرنسا قد تأهلت لنهائي المونديال الروسي، بعد الفوز على بلجيكا بهدف دون رد يوم  الثالثاء.
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سكاي سبورت: تشيلسي يقيل 
»كونتي« ويتعاقد مع »ساري«

  أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة نادي برشلونة اإلسباني، 
قدمت العرض الثاني إلى نادي تشيلسي اإلنجليزي، لضم الجناح 

البرازيلي، ويليان، خالل الميركاتو الصيفي الجاري.
وكشفت صحيفة »ديلي ميل« اإلنجليزية، أن إدارة برشلونة قدمت 

ا بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم البرازيلي ويليان. عرضاً
النادي  الثاني من قبل  وأوضحت الصحيفة، أن هذا العرض هو 
الكتالوني، بعد رفض تشيلسي العرض األول الذي بلغ 50 مليون 

جنيه إسترليني.

بيدخل يذاكر ربع 
ساعة ويطلع 

برشلونة يرفع عرضه لضم »ويليان« لـ60 مليون إسترليني
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
C’est précisément le 30 juin dernier que le directeur 

et président du conseil de la compagnie « arbone 
» a singé avec El Farik « Mamiche » directeur de 

la région du canal de Suez, un contrat d’investissement 
de 10.900 milliards de dollars (près de 200 milliards de 
livres) pour la construction à « El Sokhna » en ban-
lieue de Suez du plus grand complexe pétrochimique au 
Moyen-Orient.
Selon les déclarations faites par El Farik Mamiche à la 
suite de la signature, ce complexe occupera une superfi-
cie de 5 millions de mètres carrés pour la construction 
de 11 usines, d’un centre d’entrainement ainsi qu’un 
quartier résidentiel ce ou qui prendra 40 mois pour le 
finir.
De plus, a ajouté le premier ministre Mostapha Mad-
bouli, présent à la signature, ce projet devra créer près 
de 49000 emplois directs et indirects et contribuera à la 
baisse du taux de chômage qui est de 10% cette année, 
bien qu’il ait baissé de 3% alors qu’il était de 13%  en 
2016 – 2017.
Reste à savoir que cet important contrat d’investisse-
ment de près de 11 milliards de dollars n’a été signé 
qu’après les progrès réalisés dans plus d’un secteur de 
l’économie égyptienne en commençant par « Standard 

and Poor » qui a amélioré 
la cote de l’économie égyp-
tienne en 2018 de B - à B 
stable, la meilleure cote pour 
toute la région.
Ensuite, le P.N.B. (pro-
duit national brut) de 5.4% 
d’augmentation en 2018 
représente une bonne performance de l’économie 
égyptienne alors qu’elle est de 2.5% en l’Union euro-
péenne, de 2.3% aux États-Unis, de 2.2% au Canada, 
de 3.5% pour l’économie mondiale et de 5.1% pour la 
Turquie.
D’autre part, les réserves de la Banque Centrale en devi-
ses étrangères ont atteint un chiffre record de 44.258 
milliards de dollars en juin 2018 comparées à 15 mil-
liards en 2013.
En outre, les revenus de Canal de Suez ont augmenté 
de 5 milliards l’an dernier à 5,600 milliards de dollars 
en 2018.
Enfin, les exportations, sans compter les produits pétro-
liers,  ont enregistré 10,966 milliards de dollars durant 
les 5 derniers mois de 2018 ce qui représente une aug-
mentation de 15% sur l’an dernier pour la même période.

Signature d’un contrat de 10,900 milliards de dol-
lars américains pour la construction du plus grand 

complexe pétrochimique au Moyen-Orient.

Le Canada prend la tête d’une mission de 
l’OTAN en Irak

Problèmes avec ses tramways à Toronto: Bombardier Transport s’excuse

Recherché pour avoir terrassé un innocent d’un vio-
lent coup de poing à Laval

Le Canada enverra 
jusqu’à 250 militai-
res, des véhicules 

blindés et quatre hélicoptè-
res pour diriger pendant un 
an la mission de l’OTAN 
de formation et de soutien 
des forces irakiennes, a 
annoncé mercredi le gou-
vernement canadien.
Les soldats canadiens, 
sous l’autorité d’un major-
général qui chapeautera la 
mission de l’OTAN, seront 
déployés dès l’automne 
2018 dans la région de 
Bagdad pour « aider l’Irak à 
bâtir une structure de sécu-
rité nationale plus efficace 
» et « améliorer la forma-
tion des forces de sécurité 
» irakiennes, a annoncé le 
Canada.
Cette annonce a lieu alors 
que les dirigeants des États 
membres de l’OTAN sont 
rassemblés jusqu’à jeudi à 
Bruxelles pour le sommet 
annuel de l’organisation. 
La rencontre est marquée 

par la volonté du prési-
dent américain Donald 
Trump de voir ses alliés 
augmenter significative-
ment leurs contributions 
à l’Alliance atlantique.
Le Canada participe 
depuis 2014 à la coa-
lition contre le groupe 
Etat islamique (EI) en 
effectuant des opéra-
tions aériennes et en 
fournissant du soutien 
médical et de la forma-
tion aux forces irakien-
nes sur le terrain.
Des « équipes de for-
mation mobiles pour 
appuyer les efforts de 
l’OTAN » ont également 
déjà été mises en place 
pour lutter contre les « 
engins explosifs improvisés 
», selon le gouvernement 
canadien.
Début juin, le Canada avait 
annoncé que les forces 
spéciales de l’armée cana-
dienne, soit 210 hommes 
sur le terrain, ne fournis-

saient plus d’assistance ou 
d’entraînement aux com-
battants kurdes peshmergas 
suite au recul de l’EI dans le 
nord de l’Irak.
Après le recul de l’EI dans 
plusieurs zones, le Canada 
avait rappelé son avion de 
surveillance Aurora à la mi-
décembre dernier tout en 
renforçant sa contribution 
à la logistique de la coali-
tion, en envoyant en Irak un 

deuxième avion de trans-
port CC-130J Hercules.

Pour la première fois 
depuis l’entrée en 
vigueur de la loi 

antipourriel en 2014, le 
Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommunica-
tions canadiennes (CRTC) 
a imposé des amendes à 
l’endroit de deux entre-
prises qui auraient facilité 
l’installation de logiciels 
malveillants par l’entre-
mise de publicités diffusées 
en ligne.
Dans un communiqué émis 
mercredi, le CRTC a pré-
cisé que Datablocks devrait 
débourser 100 000$, alors 
que Sunlight Media s’est 
fait imposer une amende de 
150 000$.
Ces deux sociétés évo-
luent dans le secteur de la 
publicité en ligne. Selon 
le CRTC, les publicités en 
ligne sont l’une des princi-
pales sources de diffusion 
des logiciels malveillants.
Dans le cadre d’une 
enquête qu’il a décrite 
comme «extrêmement 
complexe», le CRTC a 
notamment mené une per-
quisition.
Les deux entreprises — 
qui ont violé la Loi cana-
dienne antipourriel — ont 
maintenant 30 jours pour 
présenter des observations 
écrites au CRTC ou encore 
pour payer la pénalité.
Le CRTC spécifie que Sun-
light Media «a accepté des 
clients non vérifiés et ano-
nymes qui ont utilisé ses 
services pour diffuser des 

logiciels malveillants».
Quant à Datablocks, l’en-
treprise «a fourni l’infras-
tructure et le logiciel 
permettant aux clients de 
Sunlight Media de concou-
rir en temps réel pour le 
placement de leurs publi-
cités, qui contenaient des 
logiciels malveillants».
«Le réseau publicitaire 
Sunlight Media se sert de 
la plate-forme d’enchères 
de Datablocks pour mener 
des activités à titre de 
courtier entre les annon-
ceurs et les éditeurs», a 
précisé le CRTC dans le 
communiqué.
Le groupe a ajouté 
qu’aucune des deux entre-
prises n’avait fait signer 
de contrat à leurs clients 
pour s’assurer qu’ils res-
pectent la loi antipourriel 
ou n’avaient émis une poli-
tique claire à ce sujet.
Les deux compagnies 
n’avaient déployé aucune 
mesure de surveillance 
pour encadrer l’utilisation 
de leurs services, a souli-
gné l’organisme fédéral.
Celui-ci ajoute que des 
chercheurs en cybersécu-
rité avaient pourtant averti 
les deux compagnies, en 
2015, de la présence de 
failles dans leurs activi-
tés. Celles-ci n’ont toute-
fois pas «mis en place les 
mesures de protection fon-
damentales qui sont bien 
connues dans l’industrie», 
déplore le CRTC.

Salah EL ACHKAR 

J’attends dans 
le Froid 

J’attends dans le froid et la neige
Je crie au-secours dans tous les solfèges
Pour faire apparaître ton beau visage 
Et te voir m’arriver en cortège 

Il pleuvait, par la suite, je me suis mouillé
Mon parapluie rejetait les gouttes souillées
Dues à une tempête de boue
Qui encombrait mes idées brouillées

Il fait gris, une température si basse
Un froid de canard qui m’enlace
Depuis le jour de ton départ
Tu as pris le soleil en chasse

Tes journées sont lumineuses
Sans toi les miennes sont affreuses
Reviens à moi avec le soleil
Pour rendre mes journées bien heureuses

Ma Princesse, où tu te caches ???
Comme cendrillon dans la forêt sans prendre une 
hache !!!
Pour découper les branches qui bloquent ta route !!!
Et te défendre contre les Renards lâches !!!!!

Retiens ta force et ta ténacité,
Ton signe est taureau, tu as des capacités,,,
Assez fortes et en même temps solides,,,
Ne te laisse pas faire, utilise ta férocité,,,,

Tu es dans ma pensée et je te caresse
Doucement, calmement avec souplesse
De la façon que tu préfères et tu mérites
J’adore en toi ta douceur et ta tendresse,  

Je n’ai pas tant de paroles pour te décrire
J’aime bien en toi ton éclat de rire 
J’aime ta bonté et ta sensibilité 
Je garde ton image dans mon cœur en souvenir 
 

Donald Trump et Justin Tru-
deau ont discuté mercredi 
en marge du sommet de 

l’OTAN de la renégociation de l’ac-
cord de libre-échange nord-améri-
cain (Aléna), et des conséquences 
à cet égard de l’élection du nou-
veau président mexicain, a indiqué 
une source gouvernementale cana-
dienne.
Le président américain et le pre-
mier ministre canadien « ont eu 
une conversation en marge des ren-
contres aujourd’hui (à Bruxelles) 
et ils ont parlé de commerce, dont 
l’ALÉNA », a dit cette source à 
l’AFP.
« Ils ont parlé du nouveau président 
mexicain », Andres Manuel Lopez 
Obrador, et ont convenu que son 
élection le 1er juillet « change la 
dynamique pour la suite des choses 
» dans le dossier de l’ALÉNA, a 
poursuivi ce haut responsable cana-
dien.
Candidat de la gauche, le président 
élu du Mexique doit entrer en fonc-
tion le 1er décembre.
MM. Trump et Trudeau ont eu une 

« bonne conversation », a observé la 
source canadienne.
Il s’agissait du premier face-à-face 
entre le président américain et le 
premier ministre canadien depuis le 
fiasco du sommet du G7 au Québec, 
début juin.
M. Trump avait annoncé, quelques 
heures après son départ, qu’il reti-
rait sa signature du communiqué 
final, accusant M. Trudeau de mal-
honnêteté et de faiblesse après que 

ce dernier a déclaré que le Canada 
n’allait pas se « laisser bousculer » 
par les mesures protectionnistes du 
dirigeant américain.
Le Canada, les États-Unis et le 
Mexique renégocient depuis près 
d’un an l’ALÉNA, à la demande 
du président Trump. Après sept 
rondes de discussions, les trac-
tations s’étaient arrêtées vers la 
mi-juin, à l’approche des élections 
mexicaines.

Trump et Trudeau ont discuté de l’ALÉNA en 
marge du sommet de l’OTAN

Des dirigeants de Bombar-
dier Transport ont présenté 
leurs excuses relativement 

aux soudures défectueuses sur les 
tramways de l’entreprise lors d’une 
rencontre tenue mardi après-midi 
avec le conseil d’administration de la 
Toronto Transit Commission (TTC), 
l’organisme qui gère les transports en 
commun dans la Ville Reine.
Benoit Brossoit, président de Bom-
bardier Transport en Amériques, et 
David Van der Wee, chef  de l’exploi-
tation, ont présenté leurs excuses en 
raison du problème qui affecte 67 des 

89 tramways livrés et qui doivent 
être réparés, a rapporté mercredi le 
«Financial Post», le cahier économi-
que du «National Post».
«Nous nous excusons vraiment», a 
dit M. Brossoit au conseil d’adminis-
tration.
«J’entends sincèrement votre frus-
tration. Bombardier prend cette 
situation très au sérieux et, person-
nellement, je prends cette situation 
très au sérieux», a-t-il ajouté, selon 
le quotidien torontois, qui a rapporté 
que, selon Bombardier, la sécurité des 
usagers n’a pas été mise en cause.

Le problème de soudure s’ajoute à 
celui des retards dans la livraison des 
tramways ces dernières années dans 
le cadre d’une commande de 1,2 mil-
liard $.
Selon M. Van der Wee, le défaut de 
soudure a été identifié pour la pre-
mière fois lors d’un audit en 2016. 
La correction a été faite en juin 2017, 
mais 67 tramways déjà livrés devront 
être retournés à leur usine d’origine, 
celle de La Pocatière, au Bas-Saint-
Laurent. Les réparations doivent 
prendre environ 19 semaines et c’est 
Bombardier qui paiera la note.

Loi antipourriel: Deux pre-
mières amendes imposées en 

vertu de la loi

La police de Laval fait appel au 
public afin d'identifier l'auteur 
d'une agression tout à fait gra-

tuite à l'endroit d'une innocente vic-
time survenue en début de semaine.
Lundi, un peu après 18 h, un homme 
de 46 ans se trouvait devant un 
commerce situé au 541, boulevard 
Curé-Labelle, lorsque le suspect s'est 
approché par derrière pour ensuite lui 
asséner un violent coup de poing.
L'agresseur a pris la fuite en courant, 
tandis que la victime a été transpor-
tée à l'hôpital dans un état critique. 
Deux jours après l'agression sauvage, 
l'homme se trouvait toujours entre la 

vie et la mort.
Le suspect recherché serait âgé entre 
25 et 30 ans. Il mesure environ 1,83 
mètre (6 pi) et pèse plus ou moins 82 
kg (232 lb).
Au moment du crime, il portait un 
chandail à manches courtes noir avec 
les lettres «MFC» inscrites en blanc 
à l'avant.
Il était également vêtu d'un pantalon 
trois quarts de couleur noire et des 
espadrilles noires et blanches.
Toute information pouvant aider 
les enquêteurs à localiser le suspect 
recherché peut être transmise au 911 
ou au 450 662-INFO (4636).



هنيئا لك جامعة امللك سعود إنتاجك األخري!

الكريم وهو  في شهر رمضان  يدي  بين  الرابط  هذا    وقع 
كتاب منهجي جوال من أنتاج جامعة الملك سعود  

وعنوانه:
»التفسير الوسيط للقرآن الكريم«

تأليف لجنة من العلماء بإشراف مجمع البحوث 
اإِلسالمية باألزهر

عدم  فضلت  ولكني  لي  كبيرة  الصدمة  كانت 
ومعانيه  للشهر  إحتراما  حينها  عنه  التكلم 
تدعو  أنها  المفترض  من  التي  المباركة 
باألساس الى التقوى والمحبة والتسامح وكل 
احتراما  وثانيا  الحياة،  هذه  في  نبيل  هو  ما 
قلبي  على  الغاليات  صديقاتي  الى  ومحبة 
أكيد  قلب  طيبة  عن  تداولوه  اللواتي  جدا  

دون  األنتباه الى ما يحويه من مخاطر.
 واآلن آن األوان آلن أعبر عن رأيي في 
هذا الموضوع الذي هو بمثابة إهانة الى 
األنسانية أواًل والى كل الجهود التي تقوم 
بها قوى الخير بغية إيجاد حلول تسمح 
نفسها  نسيت  مسوٍخ  من  بالتحرر  لنا 
وحين  بعيد  زمان  منذ  زال  في عصر 
تراثا  لنا  وأنتجت  أبدعت  استفاقت 
جواآل  قرآنا  لنا  أنتجت  فذا،  إنسانيا 

العالم من األطالع عليه وعلى  يتمكن أي كان في 
على  وعالمي  علني  تحريض  عن  عبارة  هي  التي  تفسيراته 

العنف والتفرقة وبغض اآلخر. 
الخاصة  الصورة  في  هو  كما  األصل  طبق  ناسخة  اشارككم 
بالرابط والتي ارفقتها هنا،  أول ما قرأت وهو تفسير اآلية 7 

من الفاتحة التي تقول:
الاَ  واَ لاَْيِهْم  عاَ ْغُضوِب  اْلماَ ْيِر  غاَ لاَْيِهْم  عاَ ْمتاَ  أاَْنعاَ الَِّذيناَ  اطاَ  »ِصراَ

» الِّيناَ الضَّ
التفسير: 

يقين  ) 7 (   طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصّدِ
وال  واالستقامة،  الهداية  أهل  فهم  والصالحين،  والشهداء 

عرفوا  الذين  عليهم،  المغضوب  طريق  سلك  ممن  تجعلنا 
الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود، ومن كان على شاكلتهم، 
والضالين، وهم الذين لم يهتدوا، فضلوا 
وهم  الطريق، 

سنتهم.  اتبع  ومن  النصارى، 
مرض  من  المسلم  لقلب  شفاء  الدعاء  هذا  وفي 

الجحود والجهل والضالل، وداللة على أن أعظم نعمة على 
اإلطالق هي نعمة اإلسالم، فمن كان أعرف للحق أتباعا له، 
كان أولى بالصراط المستقيم، وال ريب أن أصحاب رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد األنبياء 
السالم، فدلت اآلية على فضلهم، وعظيم منزلتهم،  عليهم 

رضي هللا عنهم.
التحفة  هذه  ألخراج  األزهر  وبأشراف  العلماء  اكبر  اجتمع 

هذا  تقرأ  والناس  لنا... 
دون  به  وتقبل  التفسير 

تردد أو تساؤل!
المشين والمحرض على األرهاب  الكالم  يتم قبول هذا  كيف 
هذه  أقام  من  الثورة عليه وعلى  دون  قبوله  يتم  كيف  الكلي؟ 
التفاسير. هل تتم فعال قراءة هذا الكالم بتمعن أم 
يتم ترديده كالببغاء فقط؟   لو كان الجواب هو نعم 
تتم قراءته بوضوح، فهذا يعني أن من يقبل به هو 
شريك في هذه الجريمة ومن آل يدري ما يقرأ فأنا 

أتأسف عليه وعلى األنسانية به.
كيف نتكلم عن العدل والتسامح ومحبة اآلخر وسط 
هذه التفاسير؟ ماذا يتعلم األطفال منذ اول عمرهم… 
ذاته أشرف على هذه  بحد  األزهر  عجبي وهللا!!!  
المعجزة األدبية واألنسانية وباركها! ونعم األزهر!  
وأنتم  الكونية  الى  ويتوجه  حدوده  من  يتحرر  العالم 
تبنون قوقعة تعيشون فيها بعيدا عن المغضوب عليهم 
والضالين.  كل يوم تقرأون الفاتحة وأنتم تعلمون في 
أو  حراك  اي  دون  به  7وتقبلون  اآلية  تفسير  داخلكم 

غيرة على القرآن … 
لماذا آل نفسر ونقول أن المغضوب عليهم والضالين هم 
المسلمين  من  والتقوى  الحق  طريق  عن  شردوا  الذين 
مجيء  في  اذا  العتب  لما  والمسيحيين؟   اليهود  بدل 
الصليبي او اليهودي لسرقة أمالككم أو استرجاع أمآلكه 
الى  وننظر  وانسانيا  فكريا  سننهض  متى  باألحرى؟… 
العالم كأخوة في األنسانية والحياة والمساواة. ونمنع سواء 
األزهر أو أكبر العلماء مهما عآل شأنهم من تشويه الوجه 
المشترك وبكل عدل ومساواة واحترام كلي  للعيش  الجميل 

لآلخر وللقرن الذي نعيش فيه؟
إرسائهما  على  فأعملوا  واألحترام  السالم  الى  تتوقون   
السراط  فعال  ستتبعون  حينها  أوال،   نفوسكم  وفي  بينكم 
ومن  والمتخلفين،  الداعشيين  من  وتتحررون،  المستقيم 

المرابين بإسم هللا والدين! 

الجزء  حديًثا  اإلسكندرية  مكتبة  أصدرت     
المتأخرة  اإلسكندرية  »مدرسة  كتاب  من  الثاني 
والذي  اإلسالمي«،  الفلسفي  التراث  في  وأثرها 
ميتافيزيقا  في  وأثره  »سمبليكيوس  بعنوان  جاء 
قسم  رئيس  الزهري،  حسين  للدكتور  سينا«،  ابن 
الدراسات األكاديمية بمركز المخطوطات بالمكتبة، 
حيث يُكمل المؤلف في هذا الكتاب دراسة فالسفة 
المسماة  الفترة  وهي  المتأخرة،  البيزنطية  الفترة 
فكر  انتقال  يتتبع  ثم  الكالسي،  العصر  بنهاية 
المتأخرين عبر  أرسطو  أو شراح  الفالسفة  هؤالء 
الترجمة إلى التراث العربي اإلسالمي، كما يدرس 
بالتراث  العرب  والمفكرين  الفالسفة  معرفة  طرق 
في  السكندريين  فكر  وأثر  المتأخر،  السكندري 

الفلسفة العربية اإلسالمية.
 ويتناول الكتاب حياة وفلسفة سمبليكيوس والسياق 
الفكري الذي كتب فيه شروحه األرسطية، وكيف 
الوثنية  اليونانية  الفلسفية  األفكار  على  حافظ  أنه 
تحارب  كانت  التي  المسيحية  اإلمبراطورية  في 
ثم  الكنسي،  الالهوت  أصول  من  يقترب  من  كل 
انتقال سمبليكيوس من اإلسكندرية إلى أثينا ومنها 
جستنيان  اإلمبراطور  اضطهاد  بعد  الشرق  إلى 
يدرس  ثم  الفلسفية،  المدارس  كل  للفالسفة وغلقه 
الفلسفية  ومؤلفاته  سمبليكيوس  فكر  بقاء  المؤلف 
في  العرب  الفالسفة  في  وتأثيرها  وترجمتها 
الحضارة العربية اإلسالمية، إذ كان سمبليكيوس 

أحد أهم روافد الفكر اليوناني القديم إلى العرب.
الدكتور مصطفى  ويقول مدير مكتبة اإلسكندرية 
الفقي في تصديره للكتاب »وتتمثل أهمية الكتاب 
من  –خاصًة  القديمة  اإلسكندرية  إسهام  بيان  في 
من  تالها  فيمن  والفلسفية–  العلمية  الناحيتين 
تحتاج  زالت  ما  فترة  وهي  والمفكرين،  الفالسفة 
عن  للكشف  والتنقيب؛  البحث  من  مزيد  إلى 
إضافتها إلى تاريخ العلم. ومن ناحية أخرى، فإن 
معرفتنا بما عرفه العرب من الحضارات السابقة 
أوروبا  إلى  تراثهم  انتقل من  عليهم، وتحققنا مما 
الالتينية؛ لحرٌي بإلقاء الضوء على إضافة العرب 

إلى العلم والفلسفة في تاريخ الفكر اإلنساني.«
بمكتبة  المخطوطات  مركز  مدير  ويوضح 
تقديمه  في  عيسى  مدحت  الدكتور  اإلسكندرية 
فكر  انتقال  تتبع  إلى  الكتاب  هذا  »يهدف  للكتاب 
سمبليكيوس الفلسفي إلى العالم اإلسالمي، ويقرر 
وتراثه  بسمبليكيوس  العرب  معرفة  الباحث 
بأفكاره  وتأثروا  كثيًرا  اسمه  ذكروا  فقد  الفلسفي، 

ومنهجه الفلسفي.«
ومقدمة  فصول  أربعة  إلى  كتابه  المؤلف  وقسم 
وخاتمة. وفي المقدمة، أشار إلى محتويات الكتاب 
باختصار. وتناول في الفصل األول، تحت عنوان 
:«سمبليكيوس الشارح األرسطي في نهاية العصر 
في  ودراسته  سمبليكيوس  حياة  الكالسيكي«، 
يد  على  أثينا  في  للدراسة  وانتقاله  اإلسكندرية، 
الفيلسوف الدمشقي، ورحلته الشهيرة هو وستة من 
زمالئه الفالسفة إلى بالد فارس، ثم درس الشرح 
الفلسفي ومنهجه عند سمبليكيوس، ومصادره التي 
بالتفصيل  قدم  ثم  فلسفته،  كتابة  في  عليها  اعتمد 
صورة  في  كلها  كتبها  التي  سمبليكيوس  مؤلفات 
أرسطو،  كتابات  على  شروحه  وهي  الشروح، 

و«كتاب الدليل« إليبيكتيتوس الرواقي. 
وفي الفصل الثاني، المعنون »فلسفة سمبليكيوس«، 
المختلفة.  سمبليكيوس  فلسفة  جوانب  المؤلف  قدم 
شروح  في  الطبيعة  فلسفة  تفصياًل  ودرس 
إلى  وأشار  هللا،  في  اعتقاده  وناقش  سمبليكيوس، 
أصالة سمبليكيوس كشارح للتراث األرسطي في 

أواخر العصر الكالسي.
فلسفة  »انتقال  عنوان  تحت  الثالث،  الفصل  وفي 

اإلسالمي«،  العالم  في  ومعرفته  سمبليكيوس 
وتراث  انتقال شروح سمبليكيوس  المؤلف  درس 
العالم  إلى  المتأخرة  المحدثة  الجديدة  األفالطونية 

في  سمبليكيوس  أثر  تتبع  ثم  اإلسالمي، 
والمعاصرة.  الحديثة  العربية  المؤلفات 
جاء  الذي  واألخير،  الرابع  الفصل  وفي 
بعنوان »أثر فلسفة سمبليكيوس في فلسفة 
الشروح  أثر  المؤلف  تناول  سينا«،  ابن 
المنطقية التي كتبها شراح أواخر العصر 
الكالسي في المنطق اإلسالمي، ثم تحدث 
عن تأثير أفكار سمبليكيوس في التراث 
ثم  سينا،  ابن  قبل  اإلسالمي  الفلسفي 
قدم دراسة عن أثر فلسفة سمبليكيوس 
المؤلف  وأنهى  سينا.  ابن  فلسفة  في 
النتائج  أهم  فيها  تناول  بخاتمة  كتابه 
دارسته  خالل  من  إليها  توصل  التي 
ومنهجه  سمبليكيوس  فلسفة  ألثر 
اإلسالمي،  الفلسفي  التراث  في 

خصوًصا في فكر ابن سينا.         
ويشير المؤلف إلى أن سمبليكيوس 
أهم  من  يعتبر  م(   560-480(
السلطات  تعقب  على  النماذج 
المسيحية للوثنية. وتشير شروحه 
الموقف  إلى  أرسطو  لكتابات 
الوثنية  له  تعرضت  الذي  المعقد 
العصر  نهاية  في  أثينا  في 
الشروح  هي  وهذه  الكالسي، 
الذي  المنفى،  في  كتبها  التي 
فارس.  بالد  في  كان  ربما 
سمبليكيوس  حياة  وتمثل 
لكل  كبرى  أهمية  وفلسفته 
الفلسفة  تاريخ  دراسي 
أنها  اعتبار  على  القديمة 

الفلسفة  من  األخيرة  المرحلة  تمثل 
أهم  من  سمبليكيوس  كون  عن  فضاًل  اليونانية، 
وهذه  القديم.  العصر  نهاية  في  أرسطو  شراح 
الشروح ضمت كل العلم والفلسفة اليونانية القديمة، 
ولم تكن مقتصرة على الفهم الكامل للفلسفة الخاصة 
بناء  إلعادة  الفرصة  بإعطاء  قامت  بل  بأرسطو، 
بفلسفة  الصلة  الوثيقة  والشروح  االنتقادات  تاريخ 

أرسطو في العصر القديم. 
اسم  الفلسفة  تاريخ  في  الباحثون  عرف  وقد 
سمبليكيوس لسببين؛ أولهما: أن شروح سمبليكيوس 
القديم،  الفلسفي  التراث  من  الكثير  لنا  حفظت 
خصوًصا لفالسفة ما قبل سقراط، وثاني األسباب: 
كون سمبليكيوس أحد األفالطونيين السبعة الذين 
اختاروا مغادرة اإلمبراطورية الرومانية قاصدين 
سنة  جستنيان  اإلمبراطور  أمر  بعد  فارس  بالد 
531 م بحظر تعليمهم الفلسفي، ومنعهم من العيش 
بحرية وفًقا لمعتقداتهم الفلسفية. ووصلت شروح 
سمبليكيوس في أكثر من ثالثة آالف ورقة، وعلى 
الرغم من ذلك لم يلق االهتمام البحثي األكاديمي 
الذي يستحقه، بل اعتبره بعض الباحثين صاحب 

فكر تقليدي وتنقصه األصالة.
ويعتبر سمبليكيوس شارًحا أصياًل ومستقاًل لفلسفة 
العقود  في  الكالسية  الدراسات  وشهدت  أرسطو. 
الثالثة األخيرة تقدًما كبيًرا في دراسة سمبليكيوس 
أن  إلى  الدراسات  وتوصلت  الفكرية،  وإسهاماته 
في  متميزة  مكانة  تستحق  سمبليكيوس  شروح 
تاريخ الفلسفتين األفالطونية واألرسطية. وأصبح 
األرسطية  الفلسفة  طالب  أن  الباحثين  لدى  جلًيا 
يمكنهما  ال  اليونانية  الفلسفة  تاريخ  ودارسي 
شروح  عن  المعاصر  الوقت  في  االستغناء 
من  عدد  وأثبت  أرسطو.  لكتابات  سمبليكيوس 

فلسفة  أهمية  إلى  بالتوسين،  أمثال هان  الباحثين، 
سمبليكيوس وأنه كان فيلسوًفا ذا فكر مركب، وكان 
الهدف من شروحه تأسيس فكر محدد، وأن هناك 
وهي  لشروحه،  كتابته  كونت  مؤثرات  ثالثة 
مؤثرات فلسفية وروحية 

األحداث  عن  فضاًل 
السياسية في عصره خصوًصا في العقدين الثاني 

والثالث من القرن السادس الميالدي. 
األرسطية  أفكار  دمج  على  سمبليكيوس  وعمل 
األفالطونية،  بالفلسفة  والفيثاغورية  والرواقية 
بين  التوفيق  بمحاولته  عليه  السابقين  وتخطى 
التراث الفلسفي اليوناني مع بعضه البعض، بغية 
التصدي للهجوم الممنهج الذي قامت به المسيحية 
الخالف  بتأكيدها  الوثنية  الفلسفة  ضد  زمانه  في 
الفكري بين الفالسفة؛ فكتب سمبليكيوس شروحه 
لدعم الوثنية في صورة كتب مدرسية يتعلم منها 

الطالب الفلسفة اليونانية. 
تفسيًرا  أرسطو  فلسفة  سمبليكيوس  وفسر 
أفالطونًيا، ومن هنا فهو يظهر أرسطو معتقًدا في 
المعلم  مؤلفات  في  موجوًدا  ليس  وهو  خالق،  إله 
النفس.  أزلية  في  يعتقد  أرسطو  وجعل  األول. 
كل  في  متسًقا  أرسطو  فكر  إظهار  على  وعمل 
مؤلفاته، كما استخدم فلسفة أرسطو إلضافة آرائه 
تفسيًرا جديًدا  الجديدة. وقدم سمبليكيوس  الفلسفية 
إذ جعله موافًقا أرسطو في كل  لفلسفة أفالطون؛ 
أفكاره، فأصبح أفالطون في شروح سمبليكيوس 
اختالفهم  كان  وما  أفالطونًيا،  وأرسطو  أرسطًيا، 
إال في األلفاظ والعبارات والمنهج الذي نظر من 

خالله كل فيلسوف إلى العالم. 
وعمل سمبليكيوس، مثل األفالطونيين المتأخرين 
اإلسكندرية،  مدرسة  في  ومسيحيين  وثنيين  من 
كتب  لكنه  وأرسطو،  أفالطون  بين  التوفيق  على 
على  شرحه  من  أكثر  أرسطو  على  شروًحا 
شرح  في  األرسطية  شروحه  وركز  أفالطون، 

»المقوالت«  كتاب  خصوًصا  أرسطو،  منطق 
أكثر من شرح مؤلفاته األكثر تعقيًدا كالميتافيزيقا، 
دينية  مسحة  السكندرية  الشروح  على  ويظهر 
أفالطونية في تفسيره نصوص المعلم األول، وعد 
الفلسفة علًما يستعد به اإلنسان للموت، واعتقد في 

تطهير النفس استعداًدا ألزليتها. 
اليونانية  الفلسفية  ترجمة  وتمت 
ممثلة  العربية  اللغة  إلى  الكالسية 
كتبها  التي  الشروح  من  العديد  في 
مدرستي  في  المتأخرون  الشراح 
شروح  ومنها  واإلسكندرية،  أثينا 
المتأخرين  شروح  وكانت  سمبليكيوس. 
من اليونانيين ذات أهمية كبرى من النص 
األصلي عينه عند العرب؛ نظًرا لما تحمله 
هذه الشروح من معلومات وفيرة. وانتشر 
التراث  في  وشروحه  سمبليكيوس  اسم 
اإلسالمي مع غموض في معرفة المسلمين 
تصور  للعرب  كان  بل  وفلسفته،  بشخصه 
سمبليكيوس.  حول  غيرهم،  عن  مغاير، 
وكان ألرسطو وأفالطون وأفلوطين أفكارهم 
الفلسفية التي تأثر بها ابن سينا )ت 428 هـ( 
تتبع  الكتاب  مؤلف  ويحاول  فلسفته.  وضمنها 
خصوًصا  المتأخرين،  اليونانيين  الشراح  أثر 
في  خاًصة  سينا،  ابن  فلسفة  في  سمبليكيوس 
شرحه فلسفة أرسطو. وكان ابن سينا الفيلسوف 
قرأ  أنه  والبد  اإلسالمية،  الحضارة  في  بحق 
التراجمة  من  عدد  أكد  كما  المتأخرة،  الشروح 
سينا  ابن  أن  تراجمهم  في  وذكروا  ذلك،  القدماء 
قرأ نصوص الفالسفة الكبار، وقرأ الشروح التي 
الكتاب  هذا  في  المؤلف  ويدرس  عليها.  كتبت 
في  وفكرهم  المتأخرين  الشراح  منهج  استمرار 
فلسفة الشيخ الرئيس وكيف رأى بعد تأثره بهؤالء 

الشراح ومنهم سمبليكيوس إلى فلسفة أرسطو. 
وهذا هو الكتاب الثاني الذي يدرس فيه المؤلف 
الفلسفة  تعلم  المتأخرين ممن  الشراح  أحد أعالم 
المسلمين  معرفة  لتتبع  اإلسكندرية؛  مدرسة  في 
اإلسكندرية  مدرسة  تراث  من  كجزء  بفكره، 
اإلسالمي.  الفكر  في  تأثيره  ودراسة  المتأخرة، 
الفلسفة  أثر  لبيان  تحديًدا  الكتاب  هذا  وخصص 
قدمها  التي  المتأخرة  األفلوطينية  األرسطية 
في  أرسطو  على  شروحه  في  سمبليكيوس 
كما  سينا.  ابن  خصوًصا  المسلمين،  الفالسفة 
بشخص  المسلمين  معرفة  المؤلف  يدرس 
عرفه  التي  والطرق  وشروحه،  سمبليكيوس 
انتشرت  التي  وأفكاره  خاللها،  من  المسلمون 
لتفاعل  تمثيل  هو  وذلك  اإلسالمي.  العالم  في 
فترتها  في  اليونانية-خصوًصا  الحضارتين 
استخدام  لكيفية  وتحقيق  واإلسالمية،  األخيرة- 
في  المتأخرون  الشراح  إليه  انتهى  ما  سينا  ابن 

كتابة الفلسفة اإلسالمية. 
مظلمة  منطقة  على  الضوء  يلقي  الكتاب  وهذا 
أواخر  في  والعلمية  الفلسفية  الحالة  تاريخ  في 
المناطق  الروماني، وتحديًدا في  اليوناني  العصر 
والتي  المتوسط،  األبيض  البحر  لحوض  الهللينية 
وتفاعلوا  عليها،  وسيطروا  المسلمون  إليها  جاء 
والدفاع  والنقاش  بالتحليل  وفلسفاتها  دياناتها  مع 
ابن  أبدعه  ما  وهذا  الجديد.  فكرهم  ليؤسسوا 
ما  وشرح  سمبليكيوس  على  اعتمد  أن  بعد  سينا 
أفكار  معتمًدا على  في زمنه  الوجود  ليفسر  سبقه 
الشكل  ليبدع ويصوغ  ومعطيات وتفسير سابقيه، 
سينا  ابن  فكر  كان  لقد  حضارته.  لفلسفة  النهائي 
الفلسفية  كتاباته  في  إبداعه  من  جزًءا  الجديد 
الجديدة والعميقة عاكًسا بذلك روح الثقافة العربية 

اإلسالمية بجالء منقطع النظير.  
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مدرسة اإلسكندرية املتأخرة وأثرها يف الرتاث الفلسفي اإلسالمي

»مسبليكيوس وأثره يف ميتافيزيقا ابن سينا«
بقلم: د. حسين عبد البصير

مدير متحف اآلثار والمشرف على مركز 
د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

  لما كنت صغيراً
لم أكن بعد قد وصلت الى الخامسة من عمري 
عندما اصطحبتني والدتي للتسّوق في أسواق 
اللعازارية القريبة من مسكننا. في تلك الحقبة 
من الزمن كان والدي قد أوفدته وزارة الماليّة 

للتخّصص في باريس باألمور الضريبيّة.
ما ان قطعنا شارع االمير أمين حتى أصبحنا 
اللعازارية  لمبنى  العريض  الرصيف  على 
واجهة  كانت  اذ  العليا  بالطوابق  المغّطى 
المربعة  العواميد  من  تراجع  على  المحالت 
تحمل  كانت  والتى  اللون  والصفراء  الشكل 

المبنى من ناحية الطريق. 
دخلت مع والدتي الى احد محالت »النوفوتيه« 
حيث أخذت تتفّقد ما كان معروضاً من ألبسة 
الرابع  العقد  في  المحل  كان صاحب  نسائيّة. 
الى  مائلة  بشرته  القامة،  معتدل  العمر،  من 
على  االحمرار  ببعض  الممزوج  البياض 
وشعره  كبيرتان  عسليّتان  عينان  له  خّديه، 
كانت  التى  التجاعيد  بعض  مع  للشقار  مائل 

تظهر من خالل تسريحه له نحو الوراء! 
من  حديثاً  ورده  قد  كان  عّما  والدتي  سألته 
موديالت. كان يقف وراء منضدة يكاد رأسي 
اليها  نظر  ِسنّي!  لصغر  حافتها  الى  يصل 
سوداء  قطعة  وراءه  رٍف  على  من  ثم سحب 
هذه  لها:  قال  أمامها.  وفلشها  الملمس  ناعمة 
عبارة  أوروبا وهي  من  لتّوه  القطعة وصلتنا 
وقد  موضة  آخر  وهذه  نسائي  بنطلون  عن 
بالد  في  كبيرين  ورواجاً  استحساناً  القت 
للنساء؟  »بنطلون  والدتي:  سألته  الغرب! 
أأنت متأّكد؟« ولم تكن النساء حينذاك يرتدين 

بنطلونات بعد !
وتطلّعت  كتفي  على  يدها  والدتي  وضعت 
يا  رأيك  »ما  ناعم:  بصوٍت  وسألتني  نحوي 
وبسرعة  بنطلوناً؟«  لنفسي  اشتريت  ان  بشير 
وصرخُت  االرض  في  رجلي  لبّطت  البرق 
أِرباً!«  وأقّطعه  قائاًل:«سأُنتّفُه  شديد  بانفعال 
قد  فوجدته  البائع  نحو  بنظري  توّجهت  عندئٍذ 
تقّدم  ثم  عيناه  واغرورقت  أساريره  انفرجت 
نحوي وقرفص ليكون على مستواي وضّمني 
الى صدره وأخذ يرتّب على كتفّي بكلتّي يديه 
كان  انه  البديهي  من  فرح!  كلمات  ويتمتم 
النساء وان  لدى  البنطلونات  ارتداء  ضد فكرة 
قام  بموقفي  إعجابه  ولشدة  مبيعاته!  من  كانت 
باهدائي قميصاً ال أنسى لونه ونقشة المربعات 
انه  من  للتأكد  أياه  البسني  ثم  عليه  المرسومة 
بشكٍل  لّفها  ليرة  جيبه  في  وأسّر  مقاسي  على 

دائري!
محالت جننجي

كانت محالت »جننجي« في بيروت في محلّة 
المعروفة  األماكن  أهم  من  ادريس«  »باب 
والمقصودة في منطقة الشرق األوسط للتبّضع 
قديمة  صداقة  وكانت  الثمينة.  الفرو  بمنتجات 
ثالثة  المؤلفة من  العائلة  تلك  والدي مع  تربط 
اخوان لم يتزّوج أي منهم! لدى والدتي قاموا 
به  ألتحف  لم  الثمين  الفرو  من  بأِهدائي حراماً 
األهلية  الحرب  بداية  في  انه  المؤسف  يوماً! 
نتج  قتال  في  نحبهم  الثالثة  قضى  لبنان  في 
عن سوء تفاهم حيث ظّن اإلخوة ان المسلحين 
بينما  قة  راَ ساَ هم  إنما  شارعهم  يجوبون  الذين 
تخيّل للمسلّحين ان من يقاومهم هم من القوات 
المناوئة لهم! وما ان دخلوا المبنى حتى فوجئوا 
بالمستودعات المبّردة التي كانت تحوي القطع 
األيام  العّث خالل  أهلها حفظها من  أراد  التي 

الحارة فنهبوا كل الموجودات!

األحداث  تلك  قبل  فكان  أمامي  حدث  ما  اما 
أقصد  ان  والدتي  مني  طلبت  المشؤومة. 
معطفها  الستحضار  »جننجي«  محالت 
في  لديهم  تحفظه  كانت  والذي  »الفيزون« 
مذ  وذاك  موسم  كل  من  الحارة  األيام  خالل 
أهداها إياه والدي في اول سنة لزواجهما. ما 
يتوّسط  كان  الذي  الزجاجي  الباب  دخلت  ان 
حتى  الفرو  معروضات  بعض  فيها  واجهة 
مني  طلب  الموظفين.  احد  نحو  توجهت 
دقائق ريثما يحضرون مطلبي  التريث بضع 

من الداخل!
وجود  انتباهي  استرعى  انتظر  كنت  بينما 
ويتحدثان  الى جنب  جنباً  يقفان  وامرأة  رجل 
مع أحد الباعة. كان كونتوار عرض زجاجي 
بشراء  ترغب  السيدة  كانت  بينهم.  يفصل 
معطف من فرو »الفيزون«. في تلك األيام لم 
تكن قد هبّت بعد هستيريا المدافعة عن ارواح 
الدفاع  على  يقتصر  الدفاع  وكان  الحيوانات 

عن االنسان!
بينما ذهب البائع إلحضار الموديالت المختلفة 
الواقفين  الزوجين  الى  بتمّعٍن  انظر  أخذت 
من  الثامن  العقد  في  الرجل  كان  أمامي. 
العمر، طويل القامة، منحني الظهر قلياًل، له 
كرش وجاهة، ابيض البشرة، شيبته تدل على 
عمره، جبينه عريض ويرتفع من اليمين ومن 
اليسار، أنفه بارز ويحتضن بجدارة نظارات 
دائرية العدسات ضمن إطار بنّي. كان يلبس 
طقماً مكّوناً من ثالث قطع لونه بني فاتح وفيه 
تتدلّى  ذهبية  سلسلة  وكانت  التقليمات  بعض 
من جيبة سترته. أما زوجته فلم تكن تصغره 
الجسم  نحيلة  القامة،  قصيرة  كانت  بكثير. 
معكوفة البنية، وقد شّدت شعرها لتعقده بشكل 
وكانت  رأسها.  مؤّخرة  في  مستديرة  كعكة 
والمونّس  الخشن  الجوخ  من  معطفاً  ترتدي 

األلوان !
اللون  قاتمة  قطع  ثالثة  حاماًل  البائع  عاد 
هذا  يشرح:  بدأ  ثم  الطاولة  على  وفلشها 
اما  اللمعان.  وقليلة  ناعمة  فروته  المعطف 
بينما  أكثر،  ولمعانه  أخشن  فوبرته  الثاني 
هنا  اللمعان.  وكثير  منتصب  فوبره  األخير 
»طوبي«.  يا  رأيك  ما  قائلة:  زوجها  سألت 

أجابها : »متل ما بّدك حبيبتي!«
ترى  وقالت:«أال  باالول  أمسكت  عندئٍذ 
من  شياكًة  أقل  المعطف  هذا  ان  يا»طوبي« 
الوسط  في  الذي  هذا  ان  ترى  اال  اآلخرين؟ 
ثم تحولت نحو  اكثر شياكة؟«  بلماعة فروته 
يلمع  الذي  هذا  ان  ترى  »اال  وقالت:  الثالث 
كثيراً هو أشيكهم وأجملهم؟« وكان »طوبي« 
يجيب بإيماءاة من رْاسه حتى ال يردد »متل 

ما بّدك حبيبتي«!
هو  »هذا  وقالت:  البائع  نحو  تطلٌعت  عندئٍذ 
ان  أجابها  األسعار؟«.  هي  ما  أعجبني!  الذي 
الذي أعجبها سعره ٦٠٠٠ بينما الذي كان في 
الوسط ٧٠٠٠ اما الذي لم يحظاَ بإعجابها فكان 

سعره ٨٠٠٠
رأيه  عن  »طوبي«  سألت  المفاجأة  تلك  بعد 
ثم  عينها!  االستسالم  بإيماءة  متمتماً  فأجاب 
أعجبني  »طوبي«  يا  »صحيح  سائلًة:  قالت 
هذا المعطف، إنما انظر، اال ترى ان هذا الذي 
في  الوسط أجمل بالنسبة لعمري؟« ثم قالت: 
له  انتبه  لم  األخير  هذا  يا »طوبي«،  »تعرف 
اال  المسه،   ، عليه  يدك  ، ضع  قبل  من  كثيراً 

ترى انه بالفعل أشيك الثالثة؟«
بالنهاية قررت السيدة ان تشتري االغلى ثمناً!

قصة بقلم: بشير القّزي

بقلم: سونجا الحداد

ثالثية د. الفقي جربتي مصر 
 

 بقلم: د. حسين عبد البصير
والمثقف  األبرز  السياسي  المفكر  يغوص 
الفقي  مصطفى  الدكتور  األشمل  الموسوعي 
الجديدة  ثالثيته  في  اإلسكندرية  مكتبة  مدير 
معهم«  و»ذكرياتى  قرب«  عن  »عرفتهم 
عن  الصادرة  الطريق«  على  و»شخصيات 
الدار المصرية اللبنانية، في تاريخنا المعاصر، 
خصوًصا في تاريخ مصر، متحدثًا ومنقبًا عن 

العديد من الشخصيات البارزة أحياًء وأمواتًا. 
في  الخارج  في  الفقي  الدكتور  إقامة  وساهمت 
شمول رؤيته. والتقى الدكتور بهذه الشخصيات 
فسيفسائية  ولوحة  ملحمية  بانوراما  لنا  صانًعا 
والشخصيات  فيه  عاش  الذي  العصر  توضح 
التي خبرها بحنكته السياسية المعهودة ورؤيته 
اإلنسانية الثاقبة وفكره الشامل الالفت. ويتحدث 
بحق  تمثل  شخصية  ثالثمائة  حوالي  عن 
المعاصرين.  لألعالم  ونافذة  حديثة  موسوعة 
وعرضها بحيوية شديدة فى صفحات تقرب من 

األلف صفحة. 
ومن خالل خبرته الطويلة فى دهاليز السياسية 
واألدب  الثقافة  ودورب  الدبلوماسية  وأروقة 
والفن والفكر واإلبداع والتذوق والتأمل، يُقطر 
شهادته  وهذه  معهم.  وسيرته  هؤالء  سير  لنا 
على العصر بكل ما له وما لديه، برؤية أمينة 
وروعة  السياسي  بذكاء  الحقيقة  تذكر  منصفة 
من  الكاتب  وبراعة  األديب  ولباقة  الدبلوماسي 
استهالل وانتقال في تاريخ الشخصية، من نقطة 
ألخرى ومن موقف آلخر، بقدرة فذة ال تتأتى 
لكثير من أساطين السياسة والدبلوماسية وأرباب 

القلم. 
كبير،  ومثقف  بارع،  أديب  الفقي  والدكتور 
وكاتب ال يشق له غبار، ويمتاز بالذكاء الحاد، 
شخصية  وهو  واللماحية،  الحديدية،  والذاكرة 

فذة، ويتمتع بروح دعابة ال يجاريه فيها أحد. 
ومن خالل هذه الشخصيات التي عرفها الدكتور 
الفقي، ومن خالل ذكرياته، نتعرف إلى العديد 
بتنوع  المستويات  كل  على  الشخصيات  من 
وتعددية مدهشة من رجال دولة ودين وسيدات 
وعلماء  ومثقفين  ومبدعين  جامعات  وأساتذة 
وخارجها،  مصر  من  وصحفيين،  وأدباء 
وأروقة  السياسة  ودهاليز  الحكم  بالط  فى 
الدبلوماسية، مثل مانديال والملك حسين وصدام 
إدريس  ويوسف  كلثوم  وأم  وعرفات  حسين 
وعبدالصبور  مروان  وأشرف  والشعراوي 
وفالدهايم وشعيشع والمحجوب وأوغلو ومحمود 

فوزي والريدى وأبوالنجا وأبوباشا والطبالوى 
والمنوفى وقنصوة ومفيد فوزي وغيرهم. 

ومن خالل هذه الثالثية المهمة، يتضح لنا بجالء 
أن كتابات الدكتور الفقي مهمومة بمصر؛ ألن 
المحور  وهي  النهاية،  وهي  البداية  هي  مصر 
في  جديدة  بمنهجية  تأريًخا  ويقدم  المالذ.  وهي 
عالمنا العربي تروي التفاصيل اإلنسانية وراء 
السلطة بشكل محايد تماًما؛ فنرى الحكام بشكل 
من  إيجابية،  وكنماذج  للشباب،  كقدوة  إنساني، 
شخصية  في  اإلنسانية  النواحي  تقديم  خالل 

الحاكم. 
موسوعته  شخصيات  الفقي  الدكتور  وقدم 
وقدمهم  معهم  اختلف  من  فهناك  تامة؛  بحيادية 
وهناك  قوتهم،  نقاط  مظهًرا  موضوعي  بشكل 
بيد  ضعفهم،  نقاط  موضًحا  وقدمهم  أحبهم  من 
أنه في المجمل األعم يمتاز أسلوبه بالبحث عن 
التي عرفها  الجوانب المضيئة في الشخصيات 
في  والذكاء  الراقي  بالنقد  وبصدق  قرب،  عن 
كعادة  تجريج  دون  الشخصية  مثالب  توضيح 
جميًعا،  للناس  والمحبة  المتواضعة  شخصيته 
على  إجماع  فهناك  الجميع؛  من  والمحبوبة 
وتشويق  ونزاهة  وجاذبية  ولباقة  موسوعية 
المرء  الفقي كاتبًا ومتحدثًا، وال يشعر  الدكتور 
فهو  الممتعة؛  وأحاديثه  كتاباته  من  بالملل  أبًدا 
حلو المعشر، شديد الذكاء، سريع البديهية، لبق، 
وذو  والمجاملة،  الدعابة  بروح  ويمتع  لماح، 

تعبيرات رائعة آسرة للجميع. 
والدكتور الفقي شخصية فريدة. ونظًرا لعشقي 
لقراءة سير اآلخرين، والتعلم منها، ولتخصصي 
فإنني  الفرعونية؛  مصر  في  الذاتية  السير  في 
أوجه التحية للدكتور الفقي على ثالثيته الرائعة 
التي تعتبر حدثًا كبيًرا يجب االحتفاء به. ونحن 
في انتظار كتابة الدكتور مصطفى الفقي لسيرته 

الذاتية.  
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
تأمين مصر كلها  ينجح في  أن  الذي يستطيع 
لكرة  مبارة  تأمين  يفشل في  لن  اإلرهاب  من 

القدم .
من فضلكم أعيدوا الجمهور للمدرجات . 

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 

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

من واقعنا

زهـرة الُفـل

Canadian  Realities  

  اشكر كندة و أسرة جريدة الرسالة 
بمنحي المساحة هذه للمرة الثانية ضيفة 

منكم، لكم وعليكم. 
سيدة سورية- كندية أنيقة الكالم 
وضعت اْليَْوَم على صفحتها في الفيس 
بوك ما يلي : »صباح الفل لألصحاب 

... لألحباب ... للقريبين ... والبعيدين
بيتي  معزومين على فنجان قهوة  في 

ومع ... فُلتي...
هذه الفُلة التي ظننتها ماتت من البرد... 
ولكن بالمحبة واالعتناء والغناء عاشت 

وأعطتني اجمل الزهر 
انشاء هللا تكون كل فروعها والتي 
هديتها لألصحاب أعطتكم زهر 
كزهرها ، صباحكم فل كفُلتي ... 
ببياضه ... ونقائه ... ورائحته الذكية.«

الكلمات ألنها  استوقفتني كثيراً هذه 
و مثابرة كم  عكست كرماً و فرحاً 
نحتاج مثله لنبدأ يومنا و لسبٍب شخصي 
أيضاً  حيث  ارتبطت الفلة دوماً بأمي 
التي كانت اول ما تقوم به صباحاً هو 
رعاية فلتها بكل رقٍة و عذوبة و كأنها 
تودعها كل الحنو على االرض قاطبةً. 
كانت زهرتها المفضلة التي ال تُنافس. 

بالتعريف نجد ان وردة الفل في 
النباتات  موسوعة الورد  »هي من 
أيًضا شجيرة  الكثيفة وهي  المعترشة 
متسلقة تتميز بأوراقها الالمعة من 
اللون األخضر الداكن وأزهارها 
البيضاء ذات العطر الفواح. وفيما 
الفل  بالنوع األكثر شيوًعا من  يتعلق 
الكبير  حتى اآلن؛ فهو نوع توسكاني 
بلينو”  يُطلق عليه اسم “فلور  وأحيانًا 
المزدوجة  النوع بزهوره  ويتميز ذلك 
الجاردينيا  زهور  تُشبه  والتي 

الصغيرة.« انتهى التعريف.
أضيف هنا بالقول يتميز الورد و 
تأثير إيجابي بالمطلق  الزهر بان له 
في تعزيز طاقة االنسان و بالتالي 
في تحديه االلم . و ال ننسى انه ووفقاً 
للعديد من الدراسات العلمية الورد 
يساعد أيضاً على امتصاص تدريجي 
و بنسٍب متفاوتة من حدة الضغط لهذا 

حض الكثير من الباحثين على استخدام 
زهرة )الالفندر( على سبيل المثال  
النتيجة فان  الغاية و من حيث  لهذه 
بليغ في  اثٌر  له  هذا االستخدام سيكون 

تحسين األداء اليومي.. 
الورد  يدخل عطر  في الصناعة أيضاً 
في تركيب الكثير من الصناعات 
الغذائية و التجميلية و يأتي في مقدمتها 
وردة دمشق  Damascene Rose أو 

الورد الجوري. 
وربما لن اخرج عن الموضوع ان 
اللطيف قراءة  ان  قلت كم كان من 
Joe Biden  نائب الرئيس االمريكي 
السابق ارتبطت ذكريات طفولته 
  Lavender بعطر راهبات مدرسته  

الالفندر .  
صديقتي الكندية الجميلة قامت مع 
عائلتها بزيارةٍ الى ايسلندا الصيف 
الماضي و حين سألتها عن تلك الرحلة 
التي تركت انطباعاً  و اكثر األشياء 
لديها ، اجابتني و بكل ما يتهدج به 
صوتها من حماس أن ما اثار دهشتها 
لينهي  الذي يقذف بحممه  البركان  هو 
الحياة من حوله و ما ان  كل مظاهر 
يهدأ مدة حتى تأتي و بحلقة دائرية 
النباتات  الورد و  الفل و  خطوط من 
ألوانها و عبيرها على  تنثر  االخرى 
تربة حمراء قانية لتشكل مزيجاً 
متناقضاً حلقاٍت داكنٍة قاسية تليها 
حلقاٍت من الجمال و اإلبداع البيئي فأي 
اعجاٍز و اَي تحٍد تحمله هذه الزهيرات 
لتعاود الحياة من جديد كم علينا ان 
نعاود  نتعلم منها ان  الطبيعة و  نراقب 
ايّام شدةٍ أو قهر.  تثنينا  و ال ننكسر ال 
كم علينا ان نستمد من الشجاعة و 
الحياة.  لتحديات  باجتيازنا  نؤمن ونثق 
لم  كم علينا ان نذكر ان اجمل األيام 
يأتي بعد و ان السلم قهر الحرب و ان 
الكرامة هزمت االمتهان . كم علينا ان 
نؤمن ان الفلة هزمت البركان.  أسبوع 

سعيد لكم جميعاً. 
 

قبعة زاهي حواس ب 75 دوالر لصاحل مستشفى األطفال

أردوغان يهني متيم فى حفل تنصيبه رئيسا لرتكيا

اكتشاف أقدم مقطوعة من ملحمة 
األوديسة هلومريوس

»مجعة عبد املقصود« قائًما بعمل 
عميد كلية اآلثار جبامعة القاهرة

بريطانيا تعتزم تغريم »فيسبوك« 500 ألف جنيه إسرتليين

اآلثار: مد فرتة التقدم للشركات املؤهلة إلدارة وتشغيل 
خدمات املتحف الكبري

   كتب على أبودشيش / القاهرة:
الدكتور زاهي حواس وزير اآلثار  كشف 
التي تحظى بشهرة  قبعته  األسبق، عن سر 
المصريين  إقبال كبير من  عالمية، وعليها 
بيعها بسعر  يتم  قبعته  أن  إلى  واألجانب، الفتا 
75 دوالر وتباع لصالح مستشفى سرطان 

األطفال »57357«
القبعة 8 دوالرات  تكلفة صناعة  أن  وأضاف 
ويتم تجميع 67 دوالرا المتبقية لصالح مستشفى 
تنفيذها  تم  الفكرة  أن هذه  إلى  السرطان، مشيرا 
مبالغ  الطفل ووفرت  قبل لصالح متحف  من 

كبيرة لخدمة المتحف.
وأشار إلى أن فكرة القبعة ترجع لما كان يرتديه 
في بداية حياته من أحد القبعات الريفية، وعندما 
سافرت  إلى لوس أنجلوس أعجبتني تلك  القبعة 

وارتداها.
وتابع أن القبعة كانت بالنسبة له تميمة حظ كبير 
قائال: »كانت وش الخير والسعد عليا. وشهدت 

على اكتشافات كثيرة في علمن اآلثار 
السياحي  الخبير  الشربيني  االستاذ محمد  وقال 
إدارة شركة توت عنخ  الدولي ورئيس مجلس 
المستشفى  بين  التعاون  تم  انه  بأمريكا  آمون 
البرنامج  يفتخر بإطالق هذا  والشركة وانه 
الدكتور زاهي حواس،  بالتعاون مع  الخيري 
لدعم »مستشفى  الشهير عالمياً،  اآلثار  عالم 
األطفال بمصر« وهي منظمة خاصة  سرطان 
لمساعدتها  المحتاجة  المجتمعات  بمهمة دعم 

على أن تصبح مجتمع منتج ومستديم ذاتيًا. 
العالمي لرعاية ضحايا  الجهد  ان  »وأضاف 
السرطان  السرطان والمساهمة في عالج 
يؤثر  فهو  للسرطان حدود،  ليس  جداً،  كبيراً 
النظر عن  العالم بغض  على كل واحد في 
الوكالة  الجنس. وفقاً إلحصائيات  أو  العرق 
مليون من ضحايا  الدولية لإلحصاء، هناك 13 
السرطان، وأكثر من 21 مليون حالة جديدة يتم 

تشخيصها سنوياً في جميع أنحاء العالم.

آثار في     عثر علماء 
اليونان على ما يعتقدون 
أنها أقدم مقطوعة معروفة 
القصيدة  من “األوديسة”، 
كتبها  التي  الملحمية 

هوميروس.
وذكرت وزارة الثقافة 
اليونانية أن فريقا من 
اليونانيين  الباحثين 

القديمة، مهد األلعاب األولمبية  أوليمبيا  المقتطف محفورا على لوحة طينية في  واأللمان عثر على 
في شبه جزيرة البيلوبونيز.وتتألف المقطوعة من 13 بيتا من األوديسة، وتشير تقديرات أولية إلى أن 

تاريخها يعود إلى الحقبة الرومانية، أي قبل القرن الثالث الميالدي.
وتنسب قصيدة األوديسة المؤلفة من 12109 أبيات إلى الشاعر اإلغريقي القديم هوميروس، وتحكي 
إلى الوطن بعد سقوط  للعودة  الذي تجول لمدة عشرة أعوام في محاولة  إثاكا  قصة أوديسيوس، ملك 

طروادة.
ويرجع الباحثون تاريخ كتابة األوديسة، وهي القصيدة الثانية الكبيرة المنسوبة لهوميروس بعد اإللياذة، 

إلى الفترة ما بين 675 و725 قبل الميالد تقريبا، وتعد من بين أعظم األعمال األدبية في العالم.

   وافقت اللجنة الخماسية المتخصصة لدعم 
هيئة المتحف المصري الكبير والمجموعة 
اإلستشارية الخاصة بإعداد مستندات الطرح 
والتعاقد إلدارة وتشغيل خدمات المتحف 
المصري الكبير بمد الموعد النهائي الستالم 
مستندات التأهيل إلى عصر يوم الثالثاء 
الموافق 21 أغسطس القادم ، مع مد الموعد 
النهائي الستالم خطابات طلب زيارة الموقع 
إلى يوم الثالثاء الموافق 7 أغسطس المقبل، 
حسبما صرح طارق توفيق المشرف العام 

علي المتحف.
وأوضح توفيق، في تصريحات اليوم، أن 
هذا المد يأتي بناء على طلب العديد من 
الدول والمؤسسات الكبرى التي تسعى للتقدم 
إلدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف، للسماح 

لهم بتكوين تحالفات كبيرة تسمح 
بالمشاركة في تأهيل مثل هذا 

الصرح الثقافي العظيم .
وأكد أن معايير االختيار سيراعى 
فيها معايير الشفافية العالمية 
والدولية الختيار أفضل العروض 
التي تتناسب مع عراقة المتحف 

المصري الكبير.
من ناحية أخرى، أشارت إيمان 
اآلثار  وزير  معاون  زيدان 
للموارد المالية وممثل الوزارة 
في المجموعة االستشارية إلى 

أن طرح إدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف 
المصرى الكبير قد سبق اإلعالن عنها 
بالجرائد المحلية واألجنبية بتاريخ 10 يونيو 

الماضي ، وتمت الموافقة على مد فترة التقدم 
ونشر اإلعالن بالجرائد الرسمية المصرية و 
العالمية ..آملة في أن تكون تلك المدة كافية 
تلك  لتكوين تحالفات دولية وعالمية تحقق 

الشروط، كما يمكن للشركات الحصول على 
الموقع اإللكتروني  التأهيل من  مستندات 
والخريطة االستثمارية لوزارة االستثمار 

والتعاون الدولى .

فيديو  التواصل االجتماعي »تويتر«     تداول مستخدمو موقع 
يوضح لقطات مخيفة أثناء دخول الغواصين إلنقاذ »أطفال الكهف«  

بتايالند. 
العثور على فريق  أثناء  فيديو آخر  كما نشروا  نشطاء »تويتر« 
األطفال المفقود قائالً  : »لحظة العثور على الفريق، ويظهر صوت 
أحد رجال اإلنقاذ وهو يسألهم: كم عددكم؟ ويقولون 13 ويضيف 
الصبية« في  القادمين، ويسأله  لكم، ونحن أول  قادمون  »الكثيرون 
أي يوم نحن؟ فيرد عليهم: اليوم االثنين لقد بقيتم هنا لمدة 10 أيام، 

أنتم أقوياء جداً«. 
وكان 12 طفال ومدرب كرة القدم الخاص بهم تم احتجازهم داخل 
كهف ثام لوانج خون نام نانج نون بعد ما حاصرتهم المياه من كل 

اتجاه، وهي القضية التي القت تعاطف كبير من قبل العالم كله.
الغواصين من حول  نفذها عدد من  التي  ونجحت عمليات اإلنقاذ 
العالقين  العالم واستمرت ألربع ساعات في إخراج 4 من األطفال 
للخارج  الكهف بعد ما تم وضعهم في أحد األنابيب ودفعهم  داخل 

لعدم قدرتهم على العوم.
التالي، بعد ما  اليوم  تايالند عمليات اإلنقاذ  السلطات في  واستأنفت 
دخل نفس مجموعة الغطاسين الذين نفذوا عملية األمس إلى الكهف.

بن حمد  تميم  أمير قطر  أردوغان،  التركى رجب طيب  الرئيس  أهان    
لمدة 5 سنوات،  لتركيا  تنصيه رئيسا  أمس فى حفل  ثانى،  آل  بن خليفة 
حيث وقف تميم فى طابور طويل إلى جانب دبلوماسيين 

وسفراء ينتظر دوره لمصافحة »أردوغان«.
بنظيره  الرئيس  أن يجتمع  العادة بروتوكوليا  وجرت 
إلى جانب  أو مصافحته  التذكارية  اللتقاط الصور 
الحكومات وليس وسط  الدول والملوك ورؤساء  رؤساء 

الدبلوماسيين أو الوزراء.
التنصيب كال من مصر واإلمارات  وغاب عن مراسم 
المتحدة األمريكية، وألمانيا  والبحرين والواليات 
وسويسرا والنمسا، حيث رفضت تلك الدول إرسال أى 

مبعوثين لحضور مراسم التنصيب.

  القاهرة/ على أبودشيش
الدكتور جمعة عبد  بتعيين  القاهرة، قرارا  الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة  أصدر 

المقصود، قائًما بعمل عميد الكلية خلفًا للدكتورة هبة نوح.
التعليم  الجامعة لشئون  نائب رئيس  قائًما بعمل  الدكتورة هبة نوح، عميد كلية اآلثار،  تعيين  تم  كما 

والطالب، لحين صدور القرار الرئاسي بتعيين نائب لرئيس الجامعة لشئون التعليم.

التواصل االجتماعي    تعتزم بريطانيا تغريم موقع 
إسترليني سبب  ألف جنيه  إلى 500  »فيسبوك«، ما يصل 
فضيحة »كمبريدج أناالتيكا« التي انتهكت قواعد حماية البيانات 

بالمستخدمين. الخاصة 
بيانات ماليين  بتقديم  يُذكر أن موقع »فيسبوك« اعترف 
قانونية  أناالتيكا بطريقة غير  إلى شركة كمبريدج  المستخدمين 
التأثير على  تستهدف  الستخدامها في تخطيط حمالت دعائية 
الرئاسة األمريكية واستفتاء  انتخابات  الناخبين في  مواقف 

بريطانيا على الخروج من االتحاد األوروبي عام 2016.
عالوة على ذلك، ذكرت السلطات البريطانية أنها تعتزم فتح تحقيق 
المالكة لشركة تحليل  إلكشنز«  جنائي مع شركة »إس.سي.إل 
البيانات واالستشارات كمبريدج أناالتيكا على خلفية هذه الفضيحة.

الحكومية  الجهة  البريطاني وهو  المعلومات  وذكر مكتب مفوض 
أنه يجب على  البيانات والمعلومات في بريطانيا  المعنية بحماية 
مؤسسة »أجرجيت آي كيو« التي كانت تتعاون مع الحملة المطالبة 
بيانات  التعامل مع  بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وقف 

المواطنين البريطانيين.
وأضاف أنه وجه خطابات إلى 11 حزبا سياسيا رئيسيا في بريطانيا 

إللزامها بمراجعة قواعد حماية البيانات لديها.
التحرك يأتي  البريطاني أن هذا  المعلومات  وأوضح مكتب مفوض 
بسبب الخوف من احتمال حصول هذه األحزاب على معلومات عن 

التي يوفرها مقدمو  البيانات  المواطنين اعتمادا على  أنماط معيشة 
التراخيص الضرورية لممارسة  لديهم  الذين قد ال تكون  البيانات 

هذه األنشطة.
البريطانية: »نحن  المعلومات  وقالت »إليزابيث دينهام« مفوضة 
الديمقراطية  في مفترق طرق، فالمصداقية والثقة في قيمة عملياتنا 
تعرضت لالهتزاز آلن الناخبين العاديين ليس لديهم إال فكرة بسيطة 
التي تستخدم تحليل  الجديدة  التقنيات  الستار،  عما يجري خلف 
البيانات الستهداف الناخبين تعطي الجماعات السياسية القدرة على 
التواصل مع الناخبين األفراد، لكن ال يجب أن يكون هذا على حساب 

الشفافية والنزاهة وسيادة القانون«.

Appelez Allstate sans tarder
Si vous habitez à Montréal:
Bola Farag
Agence de Montréal Centre
4875, avenue Van Horne
514- 738- 5482 poste 5012
bfarag@allstate.ca

Si vous habitez à Laval:
Elsye Sfeir
Agence de Laval-Est
1040, boulevard Le Corbusier
450- 687- 8490 poste 5014
esfeir@allstate.ca

إنقاذ »أطفال الكهف«
بعد مرور اكثر من عشر أيام حمتجزين

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

َيــصــيــغــهــا ـــنَّ  م ـــا  أن ـــرداٍت  ـــف م عـــن  تــســألــيــنــي  ال 

ــا ــده ــي ــج ــــنَّ ُي ــــــدي م ـــري ووح ـــــرُح عـــم هـــي ط

فريدها عيون  في  فريدة  عمري  ُعمر  يا  ُمصانة 

ــدهــا ــوْم وحــي ــي ــل ــــا ل ــــي وأن م ــِل أُ ــع ــف ــال وبـــاتـــت ب

ــيــرهــا ــب ــم َع ــي ــس ـــــواِك وشــــــذاِك َن ـــب عـــن ه ـــُت أك

يعيبها مــّن  الــعــشــِق  ــي  ف  ... ــاٍن  ــع م عــن  ُيــفــصــح 

بنصيبها راضية  قصيدة  في   ... أماني  َيرسم  وخيال 

حبيبها أحضان  في  حبيبة   ... حروفها  ضمْة  َيضمْك 

لهيبها ُيشعل  حضنه  في  لهيبه...  ُيطفئ  حضِنك  في 

َبليغَها جميل  ــر  ــفــّسِ ُي  ... هـــواِك  جــنــون  ووحـــده 

َفصيحها سياق  وأنــِت   ... تكوني  مّن  عن  وُيفصح 

أُريـــدهـــا ـــّن  م ــــدك  ووح  ... ــي  ــردات ــف م ــــدك  ووح

يصيغها أو  حياتي  يــا   ... َيصيغْك  ــّن  م ووحـــدي 

َبديعها  كمال  وشاهد   ... قصيدتي  إبــداع  ووحــدك 

مصيرها ــات  ب وِعــشــِقــك   ... وحييك  طــرُح  ــي  وه

جريحها يــبــات  وقلبي   ... ـــؤاِدْك  ف ِجــراح  تــداوي 

ــا ــده ــري ُي مـــّن  وأنـــــِت   ... ــْك  ــغ ــي ــص َي مـــَن  ــــا  وأن

وحدك مّن ُأريدها


