
   أغلقت الشرطة اإلسرائيلية أبواب 
المسجد األقصى وطردت المصلين من 
ساحاته، يوم الجمعة بعد اندالع مواجهات 
للمسجد، حسبما ذكرت  اقتحامها  إثر 

دائرة األوقاف اإلسالمية.
وقال الناطق باسم األوقاف في تصريح 
صحفي »إن الشرطة قامت بإغالق أبواب 
المسجد القبلي بالسالسل الحديدية، كما 
أغلقت األبواب الرئيسية للحرم الشريف 
انتهاء صالة الظهر )الجمعة(  بعد 

وطردت المصلين«.
الجمعة،  المصلين،  وأصيب عشرات 
بجروح وحاالت اختناق، جراء إطالق 
قوات وشرطة االحتالل اإلسرائيلي 

المعدني وقنابل الصوت والغاز  الرصاص 
المسيل للدموع، تجاههم عقب اقتحامها لباحات 
المسجد األقصى المبارك، كما اعتدت بوحشية 
المسجد، حسبما أوردت وكالة  على حراس 

األنباء الفلسطينية.
وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن 40 إصابة 
سجلت داخل المسجد األقصى تعرض خاللها 
المصلون لشظايا قنابل الغاز والصوت الحارقة 
التي أطلقتها قوات االحتالل اإلسرائيلي صوب 

المصلين.
وأضافت المصادر أن معظم اإلصابات طفيفة 
ويجري عالجها في المكان مع نقل عدد منها 

إلى مشافي القدس المحتلة.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

»خري أمة أخرجت للناس«
لما تعَّرض له    تأسفت كثيراً 
بعض األبرياء من ضحايا العمل 
التي تعرضت  اإلرهابي الخسيس 
يوم  الكندية،  تورنتو  مدينة  له 
األحد 22 يوليو/ تموز الجاري،  
وأودى بحياة شابة صغيرة وطفلة 
لم تتجاوز سن العاشرة، باإلضافة 
لسقوط 13 جريحاً جراء إطالق 
أعيرة نارية من رجل مسلح يُدعى 
فيصل حسين، وهو من ساكني 
 29 العمر  من  ويبلغ  المدينة، 
لما جاء ونشر  عاماً، وذلك وفقاً 
 L’Orient le jour في جريدة 
الكندية، رغم محاوالت حكومة 
على  للتعتيم  المؤسفة  ترودو 
الموضوع ووصف مرتكب الحادث 
بالمخبول كالعادة »رغم صدور 
بيان داعشي الهوية يؤكد مسئولية 
التنظيم عنه«، رافضا االعتراف 
معالجة  في  الذريع  بفشله 
التي  المتطرفة  االيدلوجيات 
تتبناها بعض الجماعات االسالمية 
التابعة لبعض التنظيمات اإلرهابية 
التي تستقبل أعضائها  الراديكالية 
أراضيها  الكندية على  الحكومة 
سبل  لهم  وتؤمن  بالترحاب 
بحرية  والتنقل  الكريم  العيش 
األبرياء  الستهداف  ُمدنها  بين 
من المواطنين الكنديين الكفار، 
التي تقوم بمطاردتهم  في الوقت 
األنظمة  بعض  عليهم  والقبض 
والحكومات العربية التي يصفونها 
بالديكتاتورية واالستبدادية على 
إسالمية  أنظمة  أنها  من  الرغم 
بالمقارنة لمعتقدات هؤالء  معتدلة 
األصوليين المتطرفين والتي أكدت 
الصحيفة المذكورة ضمن مقالها 
العمليات  بالعديد من  بأنهم قاموا 
اإلرهابية في مدينة تورنتو منذ 
يناير وحتى 14 يوليو/  األول من 
تموز 2018 وأودت بحياة أكثر 
مقابل 17 قتيالً  من 27 شخصاً 
طيلة عام 2017 ، مثلما جاءا 
العديد من التصريحات  وذكر في 
تنامي  الكندية، مما يؤكد  الرسمية 
العنف في اآلونة األخيرة  حوادث 
إدارة الشرطة في تورنتو  ما دفع 
لإلعالن عن عزمها على تعزيز 
الوضع األمني بالمدينة بضم 200 
عنصراً إضافياً جديداً لصفوفها 
الغريبة  الظاهرة  هذه  لمواجهة 
على المجتمعات الكندية... التي 
لفرض  األمريكي  الجار  دفعت 
المزيد من القيود على الكنديين من 
أصول عربية الراغبين في الدخول 
ألراضيها مع تشديد اإلجراءات 
بين  الحدود  كافة  على  األمنية 
الموانئ والمطارات  البلدين وفي 
... والذي ومع كل ذلك  األمريكية 
وأعضاء  ترودو  السيد  يرفض 
إليها والتعامل  حكومته االستماع 

حاسمة  واقعية  بصورة  معها 
وحازمة للعمل على تفادي نتائجها 
المؤسفة من خالل مراقبتها لبعض 
انتمائهم  المشتبه  من  الشيوخ 
لبعض هذه الجماعات األصولية 
مراقبة جادة لتحليل خطبهم الدينية 
بعد يوم  التي يؤكدون فيها يوماً 
التي  المجتمعات  تكفير  على 
الفكرة  يقيمون فيها وتعزيز هذه 
المسلمين  في عقول بعض شباب 
الجمل  بعض  ترديد  خالل  من 
ومنها  العنصرية،  والعبارات 
وعلى سبيل الحصر »نحن خير 
أمة أُخرجت للناس« وهو ما يعني 
إزدراء جميع األديان وجميع األمم 
التي ال تنطق بالشهادتين، األمر 
المجتمع  تقسيم  الذي من شأنه 
أبنائه  الفتن بين  وسهولة زرع 
على اختالف عقائدهم وطوائفهم 

وانتماءاتهم...
... حان الوقت للسيد ترودو  نعم 
وألعضاء حكومته لالستفادة من 
الدرس حتى ال يصبحون شركاءاً 
تستهدف  التي  الجماعات  لهذه 
الكنديين  األبرياء من المواطنين 
والطوائف،  العقائد  جميع  من 
وكالمي هنا ال يستهدف اإلسالم 
كعقيدة بقدر ما يستهدف هؤالء 
الذي يسيئون لإلسالم والمسلمين 
والعرب أجمعين، المقيمين في هذا 
البلد هرباً مما كانوا يتعرضون له 
في بالدهم من عنصرية وطائفية 
األوطان  تمزيق  في  نجحت 
المواطنة  بمفهوم  وضربت 
عرض  والصحيحة  الحقيقية 

الحائط.
العمليات لن  وأؤكد هنا بأن هذه 
تتوقف إذا لم تقم حكومة السيد 
ترودو بتصحيح ما أفسدته من 
قوانين على الفور ومنها موضوع 
استقبالها لكل من هب ودب تحت 
التي  لواء وشعار حقوق اإلنسان 
القتلة  لصالح  وتطبقها  تمنحها 
تطبيقها  وتتجاهل  والمجرمين 
الذين قتلوا  مع الضحايا األبرياء 
أو أصيبوا بأيادي هؤالء القتلة 
الحكومة  رئيس  تقصير  بسبب 
وأعضاء حكومته الذين يمارسون 
السلم  لتخريب  سياسة ممنهجة 
الكندي تارة باستقبال  االجتماعي 
الجماعات اإلجرامية  اعضاء هذه 
صحيح  على  الخارجة  الضالة 
بإطالق  وتارة  اإلسالمي  الدين 
حرية تعاطي المخدرات للجميع 
الجرائم  والتي ستؤدي لمزيد من 
المتعمد  التخريب  من  والمزيد 
لحاضر ومستقبل وسمعة وطننا 

الثاني كندا. 
اللهم  بلغت  قد  إني  اللهم 

فأشهد!! 

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

   دعا المرجع الشيعي 
العراقي علي السيستاني 
إلى  الجمعة،  في خطبة 
تشكيل حكومة »في أقرب 
وقت ممكن على أسس 
صحيحة« لمواجهة الفساد 
وسوء الخدمات األساسية.
السيستاني في  وطالب 
الخطبة، التي ألقاها ممثل 
عنه في مدينة كربالء، 
الوزراء  حكومة رئيس 
المنتهية  العبادي  حيدر 
إلى االستجابة  واليتها، 
لمطالب المحتجين بتوفير 
وظائف وتحسين الخدمات 

األساسية.
وقال: »يجب أن تجّد 
الحكومة الحالية في تحقيق 
ما يمكن تحقيقه بصورة 

عاجلة من مطالب المواطنين، وتخفف بذلك 
من معاناتهم وشقائهم«.

واندلعت المظاهرات السلمية في محافظة البصرة 
الغنية بالنفط بداية هذا الشهر، لالحتجاج على 
الخدمات، وامتدت  الوظائف وتردي  نقص 

إلى محافظات أخرى في قلب  المظاهرات 
العراق.

وتحولت االحتجاجات إلى اشتباكات مع قوات 
األمن، مما أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين 
الذين هاجموا رجال الشرطة وألحقوا أضرارا 

بالممتلكات الحكومية.

   أعادت كوريا الشمالية رفات يعتقد أنها 
لجنود أمريكيين قتلوا في الحرب الكورية، 
في أحدث تحرك في المساعي الدبلوماسية 

الحذرة بين واشنطن وبيونغيانغ.
واصطف حرس الشرف الستقبال الطائرة 
في  هبوطها  عند  الجنود  رفات  تقل  التي 

قاعدة أمريكية في كوريا الجنوبية.
الستعادة  أعواما  القتلى  أقارب  وانتظر 

رفات ذويهم.
في  القتلى  إعادة رفات  االتفاق على  وتم 
قمة يونيو/حزيران بين الرئيس األمريكي 
الشمالي  الكوري  دونالد ترامب والزعيم 

كيم جونغ أون.
في  عقدت  التي  للقمة  انتقادات  ووجهت 
سنغافورة، التي اتفق فيها الزعيمان على 
»نزع السالح النووي تماما من شبه الجزيرة 
لقلة ما قدمته من تفاصيل أو  الكورية«، 
عن  الشمالية  كوريا  لتخلي  موعد  تحديد 

أسلحتها النووية.
بيد أن إعادة رفات الجنود األمريكيين كانت 
واحدة من النقاط األربع التي تم االتفاق عليها 
في إعالن يونيو/حزيران بين الجانبين، في 
الذكرى الخامسة والستين لتوقيع الهدنة التي 
أنهت الحرب الكروية التي دارت رحاها 

بين 1950 و1953.
تم االتفاق على أعادة رفات الجنود في 
قمة يونيو/حزيران بين الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونغ أون
هذه  جنديا   55 رفات  أعيد  أنه  ويعتقد 
المرة، ولكن يجب أن تخضع للفحص 
جينيا للتيقن من أنها تعود بالفعل لجنود 
أمريكيين. ومن الممكن أن تستغرق هذه 

العملية أعواما.
الصغيرة  الخشبية  الصناديق  وُغطيت 
التي حملت رفات الجنود بأعالم األمم 
المتحدة، وحملت بعناية في طائرة نقلتها 

إلى األراضي األمريكية.
واصطف مئات الجنود األمريكين وأسرهم 
في قاعدة أوسان لتحية الجنود القتلى في 

الطريق إلى مثواهم األخير.
وقاتل أكثر من 326 ألف جندي أمريكي 
إلى جانب جنود من كوريا الجنوبية وتحالف 
تابع لألمم المتحدة أثتاء الحرب لدعم الجنوب 

ضد الشمال الشيوعي.
اصطف مئات الجنود األمريكين وأسرهم 
من قاعدة أوسان لتحية الجنود القتلى في 

الطريق إلى مثواهم األخير

وما زال مصير اآلالف من الجنود األمريكين 
غير  الكورية  الحرب  في  شاركوا  الذين 
معلوم، إذ فقد نحو 5300 جندي، في ما 

أصبح اآلن كوريا الشمالية.
بين  من  المفقودون  األمريكيون  والجنود 
التحالف  قوات  من  جندي  ألف   33 نحو 

الذين لم يعرف عن مصيرهم شيئا.
وأجريت على الرفات اختبارات أولية في 
قاعدة أوسان في كوريا الجنوبية على أن 
عند  عليها  الفحوص  من  المزيد  تجرى 

وصولها إلى الواليات المتحدة.

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

كوريا الشمالية تعيد رفات جنود أمريكيني 
قتلوا يف احلرب الكورية

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

الكراهية تكلف أكثر من الحب! ألنها إحساس غير 
طبيعي، إحساس عكسي مثل حركة األجسام ضد 
جاذبية األرض، تحتاج إلى قوة إضافية وتستهلك 

وقوداً أكثر.

الشرطة اإلسرائيلية تغلق أبواب 
األقصى وتطرد املصلني

Frais notaire payé
تكاليف التسجيل مدفوعة

سليماني حيذر: 
ترامب قد يبدأ احلرب لكن إيران ستنهيها

  حذّر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري 
الواليات  سليماني  قاسم  اللواء  اإليراني 
المتحدة من الدخول في حرب مع إيران.
للرئيس  خطابه  موجها  سليماني  وقال 
األميركي دونالد ترامب بالقول »قد تبدأ 

أنت الحرب لكننا سننهيها«.
وأضاف سليماني أن البحر األحمر لم يعد 
آمنا بوجود القوات األميركية فيه، وقال 
»البحر األحمر كان بحرا آمنا، حولتموه 
إلى بحر غير آمن، الرياض كانت مدينة 

آمنة اآلن تسقط فيها القذائف«.
وقال »واجبي كعسكري يحتم علي الرد 
على تهديدات ترامب، وعليه أن يعي أنه 
إذا كان يريد استخدام لغة التهديد فعليه أن 
يوجه كالمه لي وليس للرئيس روحاني«.
إلى  مباشرة  بالكالم  سليماني  توجه  كما 
القدس  وقوات  ندكم  »أنا  بالقول  ترامب 
هي ندكم وليس إيران كدولة، ليس هناك 

ليلة ننام فيها وال نفكر بكم«.

مؤكدا  بالمقامر  ترامب  سليماني  ونعت 
عاجز  فيها  أنت  التي  اللحظة  »في  أنه 
عن التفكير نحن قريبون منك لدرجة ال 

يمكنك تصورها«.
وتعد تصريحات سليماني األحدث في حرب 
وإيران،  األمريكية  اإلدارة  بين  كالمية 
الرئيس  هاجم  أن  بعد  وتيرتها  ارتفعت 
اإليراني حسن روحاني نظيره األمريكي 
اتخاذ  إدارته من  دونالد ترامب، محذرا 
سياسة معادية لبالده، وقال »إن الحرب 

بين البلدين ستكون أم الحروب«.
الرئيس  تلويح  على  روحاني،  علق  كما 
اإليراني  النفط  تصدير  بمنع  األمريكي 
ال  السياسية  في  قليال  يفهم  »من  بالقول 
يوافق على وقف تصدير النفط اإليراني«، 
مذكرا أن بالده »تمتلك الكثير من المضائق، 

ومضيق هرمز واحد منها«.
وكان الرئيس األمريكي رد على روحاني 
الواليات  تهديد  مغبة  من  إيران  محذرا 

المتحدة، وقال في تغريدة على موقع 
التواصل االجتماعي تويتر »إن إيران 
ستواجه تبعات لم يواجهها إال قلة عبر 

التاريخ«.
إلى نظيره  تهديده  كما أضاف موجها 
اإليراني: »ال تهدد الواليات المتحدة أبدا«.
وتتعرض إيران لضغوط منذ وصول 
ترامب إلى البيت األبيض، وقد تواجه 
عقوبات بعد انسحاب الواليات المتحدة 
القوى  مع  أبرمته  الذي  االتفاق  من 

العظمى بشأن برنامجها النووي.
من  طلبت  األمريكية  اإلدارة  وكانت 
النفط  شراء  عن  التوقف  العالم  دول 
اإليراني، وتجري محادثات مع عدد من 
الدول التي تستورده، لمطالبتها بوقف 
وارداتها بحلول الرابع من شهر نوفمبر/ 

تشرين الثاني القادم.
وبينما تستعد واشنطن إلقرار عقوباتها على 
إيران بشأن برنامجها النووي، فإن التيار 

المتشدد في إيران يحشد الرأي العام ضد 
سياسة ومواقف ترامب من طهران.

وعقب انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق 
دولي، يهدف لكبح البرنامج النووي اإليراني، 

كشف وزير الخارجية األمريكي، مايك بومبيو 
في الحادي والعشرين من مايو/ أيار الماضي 
عن »استراتيجية جديدة«، تهدف إلى إرغام 
إيران على الخضوع لـ 12 مطلبا صارما.

السيستاني يطالب باإلسراع 
بتشكيل احلكومة

جملس سوريا الدميقراطية جيري 
حمادثات يف دمشق

  تجري مسئولة سورية كردية كبيرة 
في  مسئولين  مع  دمشق  في  محادثات 
الحكومة السورية على رأس وفد يضم 
أعضاء من قوات سوريا الديمقراطية في 

أول زيارة يعلن عنها للعاصمة.
تقودها  تحركات  إلى  الزيارة  وتشير 
على  تسيطر  التي  الكردية،  السلطات 
نحو ربع أراضي سوريا، لفتح قنوات 
بينما  األسد  بشار  الرئيس  حكومة  مع 
تسعى إلى التفاوض على اتفاق سياسي 

يحفظ لألكراد حكمهم الذاتي.
وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا 
الديمقراطية رياض درار في محادثة هاتفية 
من فيينا يوم الجمعة إن الوفد تقوده إلهام 
أحمد الرئيسة التنفيذية للمجلس. وأضاف 

أن الوفد وصل منذ يومين.
وتابع أنه كان من المتوقع في البداية أن 
تركز المحادثات على أمور مثل تقديم 
الخدمات في المناطق التي تديرها السلطات 
الكردية وقال إنه ليس هناك أجندة محددة 
وإن المحادثات قد تتوسع بحيث ”تكون 
لقاءات بعضها أمني وبعضها سياسي“.

وقال إنه لم تتضح بعد نتيجة االجتماعات 
من  فيها  يشارك  من  يعرف  ال  وإنه 
المسؤولين السوريين. ولم تتضح الفترة 

التي سيقضيها الوفد في دمشق.
وتجنبت الجماعات الكردية الرئيسية في 

سوريا إلى حد كبير المواجهات مع األسد 
خالل الحرب الدائرة منذ سبع سنوات، 
األوقات  في بعض  الجانبان  تعاون  بل 

في قتال خصوم مشتركين.
عودة  بشأن  مؤخرا  المحادثات  وبدأت 
الطبقة،  سد  وإصالح  الدولة  موظفي 
انتزعت  والذي  سوريا،  سدود  أكبر 
المدعومة  الديمقراطية  سوريا  قوات 
من الواليات المتحدة السيطرة عليه من 
من  بدعم  الماضي  العام  داعش  تنظيم 

قوة جوية أمريكية.
بشأن  محادثات  أن  إلى  درار  وأشار 
من  وفود جاءت  مع  الطبقة جرت  سد 
دمشق. وبخصوص زيارة مجلس سوريا 
الديمقراطية هذا األسبوع قال درار ”هذه 

بالتأكيد أول زيارة“.
يرغبون  ال  إنهم  سوريا  أكراد  ويقول 
في االستقالل لكن يأملون في التوصل 
الذاتي  الحكم  لهم  التفاق سياسي يحفظ 

الذي انتزعوه ألنفسهم 
خالل الحرب.

قال  مايو،  وفي 
األولى  للمرة  األسد 
للحديث  مستعد  إنه 
سوريا  قوات  مع 
الديمقراطية لكنه هدد 
أيضا باستخدام القوة.

تابعونا يوميا على : 
www.el-ressala.com

يقول الدكتور: مصطفى محمود
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بقلم:  رفاه السعد

الفقراء هكذا اطلق عليها    ثورة 
المتظاهرون في العراق!! 

انها لن  السابق ذكرت  المقال  ... في 
تكن مجرد احتجاجات مطالبة بالكهرباء 
بل انها ثورة ضد الظلم والفساد الذي 
عاشه العراق منذ عام ٢٠٠٣ وحتى 
التظاهرات  اللحظة وبالفعل استمرت 
واالعتصامات بل واتسعت لتشمل 
العاصمة بغداد ورغم الحديث عن 
حرية الرأي والتعبير وانهما حق يكفله 
الدستور اال ان التظاهرات شهدت حملة 
اعتقاالت واسعة في صفوف المتظاهرين 
وفي الوقت الذي يؤكد رئيس الوزراء 
التظاهر  العبادي على حرية  حيدر 
تخرج القوات االمنية في ساحة التحرير 
وتستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم 
لتفريق  الحي  المياه وحتى الرصاص 
المتظاهرين«الصور موثقة« وبالتأكيد 
اطلع عليها العبادي الذي يتحدث عن 

حرية التعبير.
 االحتجاجات اسفرت حتى االن عن 
بين متظاهرين  المئات  مقتل واصابة 
والقوات االمنية، ليس هذا فحسب انما 
قطعت الحكومة خدمة االنترنت وحجت 
مواقع التواصل االجتماعي لتمنع المواطن 
من مواكبة ما يحدث اجراء دكتاتوري 
الطغاة ونحن في  الى زمن  بنا  يعود 
عام ٢٠١٨ وقد تسبب قطع وحجب 
خدمات خسائر لشركات تزويد خدمة 
اإلنترنت باالضافة لتلكأ عمل مكاتب 
الجوية والسياحية وشركات  الخطوط 
المالية والبنوك والدعاية  الحوالت 
الفضائي،  البث  واإلعالن وشركات 
حيث يقدر المراقبون الخسائر في١٠ 
ايّام الماضية بقرابة 5٠٠ مليون دوالر 
للقطاع الخاص فقط لمسلحي االحزاب 
دور كبير في استهداف المحتجين فقد 
شاهدنا كثير من الفيديوهات التي ترصد 
مسلحين تابعين لمنظمة بدر التي يقودها 
هادي العامري في البصرة والديوانية 
وايضا عصائب اهل الحق التي يتزعمها 
قيس الخزعلي،«والعامري والخزعلي 
» معروفان بوالئهما اليران استهدف 
مسلحو هاتين المنظمتين المتظاهرين 
بدم بارد طبعا هذا االستهداف جاء 
المتظاهرين  بعد ان تطورت مطالب 
الذي رفضوا االحزاب والكتل الحالية 
ومشاركتها بالحكومة كما نددوا باالحزاب 
التابعة اليران واتهموها بتدمير البالد 
ايران وكل شي موثق  على حساب 

بالصوت والصورة. 

انها ستلبي مطالب  الحكومة اعلنت 
المحتجين وفي تصريح للعبادي حول 
تظاهرات المثنى يوم الجمعة الماضي 
ذكر ان الحصة المائية للمحافظة ستعود 
»فورا« وقد مر اسبوع اخر على هذا 

التصريح ولم يفي بوعده. 
الوزراء  اتهموا رئيس  المتظاهرون 
الفساد  النظر عن  بالتهاون وغض 
المستشري فمنذ اربع سنوات يستمع 
الرنانة بمحاربة  الشعب لتصريحاته 
الفساد واعتقال الفاسدين وقد فقد  العبادي 
ثقة الشارع التي منحها له بعد محاربة 
داعش ولم تغفر له خطاياه في التهاون 
والتسامح مع الفاسدين الذين سلبوا حقوق 
الشعب ولم نشهد قضية اعتقال واحدة..بل 
ومنهم اي الفاسدين اعلن فساده صراحة 
على سبيل المثال النائب السابق وعضو 
هيئة النزاهة مشعان الجبوري صرح في 
احدى القنوات التلفزيونية العراقية انه 
تقاضى الرشوة مقابل غلق احد ملفات 
الفساد لشخصية سياسية والماليين من 
العراقيين شاهدوا وسمعوا ما قاله.الجبوي 
وهو حتى االن حر طليق بل ويخرج 
يوميا على شاشة التلفزة ليتحدث عن 

االنتخابات والتزوير. 
الخير والنفط والثروات  بلد  العراق 
اصبح يتربع على عرش الفساد والفقر 
والبطالة والتسول ، بلد كان ينثر الخير 
والعطاء اصبح اطفاله وارمله يتسولون 
في الشوارع وشبابه يفترشون االرصفة 
بحثا عن فرصة عمل وحتى من لديه عمل 
فهو يعيش في فقر مدقق في ظل انعدام 
تام للخدمات الصحية وتردي المستوى 
التعليمي وافتقار شامل للخدمات البلدية 
واالجتماعية، فهل يعلق وظل في صيف 
شديد الحرارة ال توجد كهرباء هل يعلق 
ان يشرب االطفال ماء غير صالح للشرب 
هل يعقل ان المستشفيات ال توجد فيها 

نظافة او ادوية او اجهزة طبية. 
هذه المأساة التي يعيش الشعب اوصلها 
البالد منذ عام ٢٠٠٣  من حكموا 
مجموعة احزاب وكتل اشبه بمافيات 
جاءت المتصاص دماء العراقيين ونهب 
ثرواته التي ُحصرت بيد مجموعة من 
السياسيين الذين ادخلوا الدين بالسياسة 
المواطن  يلعبون على مشاعر  وباتوا 
البسيط الذي فتح عينه من غفلة .. بعد 
ليقول  والسرقة  الفساد  ١٤ عاما من 
لهم كفى نحن هنا وهذه ثرواتنا وهذه 
بالدنا، التظاهرات مستمرة لغاية تحقيق 

مطالب الشعب المظلوم.

هل هي فعال ... 
ثورة الفقراء 

املبعوث الروسي اخلاص إىل سوريا حيث الالجئني 
على العودة لبالدهم

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

لقاء جديد بني عون واحلريرى الستكمال 
مشاورات تشكيل احلكومة

مسؤول: فريق ترامب يعد خطة اقتصادية يف إطار 
اتفاق للسالم يف الشرق األوسط

نتنياهو يرفض عرضا روسيا بعقد اجتماع قمة مع عباس

»إنذار كاذب« يعيد طائرة صينية إىل باريس

  أكدت الصحف اللبنانية الصادرة أمس أن اللقاء الذى 
تم يوم األربعاء بين الرئيس اللبنانى ميشال عون ورئيس 
الحكومة المكلف سعد الحريرى، كان إيجابيا وأن الصعوبات 
التى تقف أمام التشكيل الحكومى تسير باتجاه الحل، وأن 
المشاورات..  الجمعة الستكمال  ثانيا سيجمعهما غدا  لقاء 
إلى جانب أن المحادثات بين الرجلين خلصت إلى موقف 

لبنانى موحد تجاه أزمة النزوح السوري.
بعبدا  بقصر  نقال عن مصادر  )المستقبل(  وقالت صحيفة 
الرئاسى أن ميشال عون يترقب لقاء جديدا مع سعد الحريرى 
التشكيل  والتشاور معه فى ملف  البحث  غدا، الستكمال 
بين  األمس  لقاء  أجواء  المصادر وصفت  الحكومي، وأن 
“الرئيسين” بأنها كانت “جيدة جدا” وأن اللقاء شهد طرحا 
المتابعة وهو  إلى مزيد من  تحتاج  تزال  التى ال  لألفكار 
ما سيتواله الحريرى مع األطراف السياسية المعنية خالل 

المقبلة. الساعات 
وأضافت الصحيفة أن هناك تفاؤال كبيرا بين األوساط بأن 
األفكار  تبلورت  قريبة فى حال  الحكومة”  تكون “والدة 
إلى  المأمول.. مشيرة  التوافقى  الشكل  والطروحات على 

أن مباحثات رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة المكلف 
تخللها استعراض الحصص )الوزارية( المطروحة والبدائل 

المتاحة فى سبيل تسريع عملية التشكيل.
من جانبها، ذكرت صحيفة )النهار( أن األجواء اإليجابية 
باألمس،  والحريرى  لقاء عون  بدت واضحة عقب  التى 
تشير إلى أن األمور تتجه إلى حلحلة ومن غير المستبعد 

والدة الحكومة قريبا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الحريرى 
سيقوم بجولة مشاورات واتصاالت جديدة، وأنه قد باشرها 
بالفعل فور مغادرته القصر الجمهوري، لحل عقدة التمثيل 
المسيحية )الخالف بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطنى 
الحر( وعقدة التمثيل الدرزى )الخالف بين الحزب التقدمى 

االشتراكى والتيار الوطنى الحر(.
الحريرى صيغة شبه  يقدم  أن  الممكن  أنه من  وأضافت 
اتصاالت  أثمرت  إذا  الجمهورية  إلى رئيس  نهائية غدا 
نتائج  إلى  السياسيين  الفرقاء  المكلف مع  الحكومة  رئيس 
إيجابية، مؤكدة أنه من غير المستبعد أن تتم والدة الحكومة 

قبل أول أغسطس المقبل.

فريق  في  قال مسؤول    
االدارة  خطة  إن  ترامب 
الشرق  للسالم في  االمريكية 
األوسط والتي طال انتظارها 
ستشمل ما يصفه البيت األبيض 
بخطة اقتصادية قوية للمساعدة 
في حل الصراع اإلسرائيلي 

الفلسطيني.
وقال المسؤول بالبيت األبيض 
إن  للصحفيين  في تصريح 
األمريكي  الرئيس  مبعوثي 
أيضا  يعمالن  ترامب  دونالد 
بشأن مجموعة من المقترحات 
اآلن  حتى  تفصيال  األكثر 

الشاملة. للخطة 
ولم يتم حتى اآلن تحديد موعد 

لإلعالن عن الخطة… وكان ترامب يأمل في الكشف عنها في 
وقت سابق هذا العام لكن قراره االعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل ونقل سفارة بالده إلى هناك في انحراف عن سياسة 
أمريكية متبعة منذ عشرات السنين أثار توترات في المنطقة.
ويقول الفلسطينيون إنهم فقدوا الثقة في إدارة ترامب كوسيط 
بالقدس  االعتراف  إعالن  منذ  السالم  وقاطعوا عملية  عادل 

الماضي. ديسمبر  عاصمة إلسرائيل في 
ولم يكشف البيت األبيض عن أي تفاصيل تذكر بشأن خطة 
السالم التي أثارت شكوكا واسعة النطاق حتى قبل الكشف عنها.
مكوكية  دبلوماسية  لجهود  نتاجا  ترامب  مقترحات  وتأتي 
في عواصم المنطقة قام بها جاريد كوشنر المستشار بالبيت 
األبيض وصهر ترامب وجاسون جرينبالت المحامي الذي 

يؤدي دورا في المفاوضات.

وقال المسؤول بالبيت األبيض إن المبعوثين طلبا من الزعماء 
في المنطقة رسم خطوط عريضة للنتائج التي يمكنهم قبولها 
يتعلق بكل قضية  فيما  الطرف اآلخر  يقبلها  والتي يمكن أن 

من قضايا الخالف.
للتفاوض من  وقد فشلت محاوالت سابقة لرؤساء أمريكيين 
أجل إرساء السالم بين إسرائيل والفلسطينيين بسبب خالفات 

حول وضع القدس والحدود.
وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه إن فريق 
المستقبل. بها في  السابقة لالسترشاد  الجهود  ترامب يدرس 

ووصف المسؤول خطة ترامب بأنها ستكون مجموعة الحلول 
األكثر تفصيال التي يتم طرحها على اإلطالق وأنه يتم حاليا 
الرئيسية  المقترحات  النهائية على  اللمسات  بعض  وضع 

االقتصادية. والخطط 

  رفض رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامين نتنياهو 
عرضا روسيا بعقد اجتماع قمة مع الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس.
وأكد نتنياهو، في تصريح نشرته صحيفة )جيروزاليم 
بوست( اإلسرائيلية على موقعها اإللكتروني يوم 
الخميس، أنه لن يلتقي مع عباس حتى يتم اإلعالن عن 
اتفاق السالم الذي وضعته الواليات المتحدة رفقة دول 

معنية بالوضع في الشرق األوسط.
أنه  للروس  نتنياهو أوضح  إلى أن  ولفتت الصحيفة 
غير مهتم بعقد مثل هذا االجتماع ، حتى تكشف إدارة 
ترامب النقاب عن خطتها للسالم، والتي وصفها الرئيس 

األمريكي دونالد ترامب بأنها “صفقة القرن”.

السفارة املصرية يف كندا حتتفل بعيد ثورة 23 يوليو
  استضاف السفير/ معتز زهران سفير 
مصر في كندا حفل استقبال في دار السكن 
بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ66 لثورة 
يوليو. شهد الحفل، الذي أقيم في ذات يوم 
الثورة المجيدة يوم   ٢٣ يوليو، مشاركة 
الكندية  بالحكومة  المسئولين  لفيف من 
الدبلوماسي  السلك  والبرلمان وأعضاء 
أوتاوا، فضالً  العربي واألجنبي في 
الجالية  نخبة من رموز أعضاء  عن 
المصرية في كندا. وقد شهد الحفل أيضا 
الكندي  العموم  بمجلس  النائب  مشاركة 
»مات ديكورسي« السكرتير البرلماني 
لوزيرة الخارجية الكندية والذي شارك 
ممثالً عن الحكومة الكندية، فضالً عن 
كندي من  أول  السيد/ شريف سبعاوي 
برلمان  لعضوية  يُنتخب  أصل مصري 

مقاطعة »أونتاريو« الكندية.
ألقى السفير/ زهران كلمة بهذه المناسبة 
أكد خاللها على ما تمثلة ثورة ٢٣ يوليو 
من قيمة هامة في تاريخ مصر الحديث 
وما أرسته من مقومات للعدالة االجتماعية 
ودور إقليمي ودولي فاعل لمصر، كما أشاد 
زهران بالجالية المصرية، والمصريين/
الكنديين، في كندا وإنخراطهم اإليجابي 
والفاعل في المجتمع الكندي من خالل 
ثراء مساهماتهم في مختلف المجاالت، 
إبقاء  الشديد على  على حرصهم  مثنياً 
قنوات التواصل مع وطنهم األم مصر.
كما أكد زهران في كلمته على عالقات 
جمعت  دائماً  ما  التي  المتميزة  التعاون 
العالقات  تدشين  منذ  بين مصر وكندا 
البلدين عام ١95٤،  بين  الدبلوماسية 
العالقات من تطورات  وما شهدته تلك 

إيجابية خالل السنوات األربع الماضية 
الوزارية  للزيارات  تبادل  تمثلت في 
الجانبين، ومؤكداً  بين  المستوى  رفيعة 
على أهمية انتهاز كافة الفرص المتاحة 
لإلرتقاء بتلك العالقات إلى آفاق أرحب 
السيما في ظل وجود إمكانات هائلة لدى 
التعاون  لمزيد من  المجال  تتيح  البلدين 

على األصعدة المختلفة.
من جهته، أوضح ممثل الحكومة الكندية 
في كلمته أن العالقات المصرية الكندية 
الثقافي  التبادل  ارتكزت على  ما  دائماً 
والسياسي واالقتصادي،  واالجتماعي 
مشيراً إلى أن العام الماضي شهد قيام ألفي 
مصري بالدراسة في كندا، وانهم يتطلعون 
إلى مضاعفة هذا الرقم. كما أعرب عن 
ترحيب الحكومة الكندية بالجهود اإلقليمية 
الفاعلة لمصر في منطقة الشرق األوسط، 
والسيما فيما يتعلق بالعمل على تعزيز 
المشاركة  األمن واالستقرار من خالل 
المصرية في اإلئتالف الدولي لمكافحة 

داعش. أضاف المسئول الكندي أن بالده 
العديد من  توفر  أن مصر  تدرك جيداً 
الفرص المتميزة لالستثمارات األجنبية، 
وأنهم من هذا المنطلق يستمرون في دعم 
الشركات الكندية الراغبة في العمل في 
المصري، السيما في مجالي  السوق 

والتعليم. النقل 
كما ألقى السيد/ شريف سبعاوي النائب 
نقل  كلمة  ببرلمان مقاطعة »أونتاريو« 
تهنئة رئيس وزراء مقاطعة  خاللها 
»اونتاريو« »دوج فورد« لمصر بمناسبة 
السفير/  القومي وسلم  بالعيد  االحتفال 
زهران خطاباً موجهاً من »فورد« بهذه 
المناسبة. كما أعرب »سبعاوي« عن 
إعتزازه وفخره بهويته المصرية، مؤكداً 
العمل من خالل منصبه  اعتزامه  على 
الجديد في برلمان »أونتاريو« من أجل 
تعزيز العالقات المصرية الكندية وخدمة 

المصالح المصرية في كندا. 

رفع العلم السوري يف حمافظة القنيطرة
القوات السورية    قال شاهد عيان إن 
رفعت العلم السوري في محافظة القنيطرة، 
القوات  الخميس، حيث تواصل  اليوم 
الحكومية مسعاها الستعادة السيطرة في 
الحدود مع  الجوالن على  منطقة هضبة 

إسرائيل واألردن.
ورفع رجال يرتدون زيا موحدا العلم في 
مدينة القنيطرة بينما لم تشاهد أي أسلحة.

ويتوغل الجيش بدعم من حملة جوية روسية 
في محافظة القنيطرة بعد هجوم في الشهر 
الماضي أدى لطرد مقاتلي المعارضة الذين 
كانت تدعمهم الواليات المتحدة واألردن 
ودول خليجية من محافظة درعا المجاورة.

نصر كبير على مقاتلي المعارضة الذين قبلوا شروط االستسالم.وتتجه دمشق صوب استعادة السيطرة في هضبة الجوالن في 

قنصلية مصر يف مونرتيال حتتفل بذكرى ثورة يوليو

  احتفلت قنصلية مصر في مونتريال 
مساء يوم الثالثاء ١7 يوليو/ تموز الجاري 
بالذكرى الـ 66 لقيام ثورة يوليو ١95٢، 
وذلك بحضور سعادة السفيرة أمل سالمة 
قنصل مصر العام والسفيرة منال عبد الدايم 
نائب القنصل العام والدكتور ماجد السيد 
قنصل مصر للعالقات الثقافية والتعليمية في 
مصر ولفيف من السادة أعضاء القنصلية 

ورؤساء المكاتب التابعة لها والذي حضرها لفيف من اعمدة 
الجالية المصرية في كل من مدينة مونتريال والعاصمة أوتاوا.

حيث ألقت السفير أمل سالمة كلمة بهذه المناسبة الوطنية 
الخالدة بعد أن رحبت بالحضور وبالسادة الضيوف الكنديين 
الذي حضروا لتقديم التهاني ومشاركة المصريين فرحتهم 

بهذه المناسبة العظيمة.
و »الرسالة« إدارة وكتَّاب ومحررين تنتهز الفرصة لتتقدم 
بخالص التهاني لمصر وقائد مصر وشعب مصر في الداخل 
أو في الخارج وبكل تأكيد لسعادة سفير مصر في أوتاوا 
معتز زهران ولسعادة السفيرة أمل سالمة قنصل مصر العام 
في مونتريال ولسعادة السفيرة منال عبد الدايم التي أنهت 
مدة خدمتها الرسمية في مونتريال بصورة ُمشرفة تستحق 
عليها اإلشادة والتقدير مع أطيب أمنياتنا القلبية لها بدوام 

التوفيق والنجاح في أي موقع جديد ستخدم به.
عنهم / فريد زمكحل

  قالت شركة الخطوط الصينية للطيران الخميس أنه تمت 
إعادة رحلة كانت متجهة من باريس إلى بكين بسبب »معلومات 
يشتبه بأنها تتعلق باإلرهاب«، قبل أن يتبين أن األمر يتعلق 

»بإتذار كاذب«
وذكرت الشركة أن الرحلة رقم »سي أيه ٨76« عادت إلى 
باريس وهبطت بسالم، إال أنها لم تكشف مزيدا من التفاصيل 

عن طبيعة ما حصل.
وقالت الشركة أنها ستنظم رحلة أخرى للمسافرين الذين كان 

من المخطط سفرهم على متن هذه الرحلة المتوجهة لبكين.
الطائرة  الركاب من داخل  فيديو ألحد  لقطات  وأظهرت 
المتأهبة  البوليسية  الشرطة والكالب  بعد هبوطها عناصر 

للطائرة.                 للصعود 

   حث ألكسندر الفرينتييف المبعوث 
الروسي الخاص إلى سوريا، يوم الخميس، 
الالجئين السوريين على العودة إلى 
بالدهم وقال إنهم لن يواجهوا أي تهديد 
من حكومة الرئيس بشار األسد أو أجهزة 

األمن السورية.
وأضاف أن الحكومة السورية لن تتمكن 
المالية  المساعدات  الكثير من  تقديم  من 
التي سيحتاجها العائدون وحث المانحين 
األجانب على تقديم المساعدة قائال إن تلك 

القضية ال يجب أن تسيس.
وفي األسبوع الماضي أعلنت روسيا، 
التي ساعد جيشها األسد في هزيمة مقاتلي 
المعارضة في أغلب أنحاء سوريا، أنها 
أنشأت مركزا لالجئين في سوريا لمساعدتهم 

على العودة.
التقى باألسد في  وقال الفرينتييف الذي 
دمشق يوم األربعاء إن هناك الجئين 

يعودون يوميا إلى سوريا.
وأضاف خالل زيارة إلى لبنان ”يدرك 

الناس عدم وجود تهديد من الحكومة وال 
أجهزة األمن الحكومية ويعودون لمنازلهم 
ولمناطقهم التي تخضع اآلن لسيطرة 

الحكومة“.
وأجرى الفرينتييف محادثات يوم الخميس 
في لبنان مع الرئيس ميشال عون ورئيس 
الوزراء سعد الحريري. وهناك 5.6 مليون 
الجئ سوري مسجل في المنطقة من بينهم 

مليون في لبنان.
وقال الفرينتييف ”الناس يعودون… إنها 
إشارة جيدة وعالمة جيدة لكل هؤالء 
الالجئين الذين ال يزالون في لبنان وفي 
األردن وفي تركيا. حان الوقت إلعادة 

النظر في األمر واتخاذ قرار بالعودة“.
وأضاف أن الحكومة السورية ”مستعدة 
بالفعل لقبول كل من يريدون العودة لديارهم“.

إن  الخميس،  اليوم  توسكاس، مساء  نيكوس  اليوناني  المواطنين  قال وزير حماية 
هناك ”مؤشرات قوية“ على أن حريقا متعمدا تسبب في حريق الغابات الذي اندلع 
قرب أثينا يوم االثنين وأدى إلى مقتل ما ال يقل عن ٨٣ شخصا وإصابة العشرات.

اليونان تضمد جراحها من  لم تكد    
التي أودت بحياة  الحرائق المستعرة 
عشرات األشخاص، حتى تعرضت إلى 
الخميس، تسببت  اليوم  عاصفة مفاجئة 
بسيول مدمرة شمال شرقي العاصمة أثينا.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” يوم 
الخميس، أن سيواًل جارفة اجتاحت مدينة 

ماروسي الواقعة شمال شرقي أثينا.
وأضافت الوكالة أن خدمة الطوارئ في 
المدينة القريبة من العاصمة، تلقت ١٤٠ 
طلب استغاثة لضخ مياه الفيضانات التي 

غمرت منازل ومتاجر.

وهرعت فرق اإلنقاذ للمكان للبحث عن 
لتجد مركبات قد  أشخاص متضررين، 
انقلبت رأًسا على عقب، وأخرى غمرها 

الوحل، بحسب المصدر نفسه.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرت على 
التواصل االجتماعي، مركبات  شبكات 

بدت غارقة في مياه الفيضانات.
اليونانية  من جهتها، دعت السلطات 
السائقين إلى تجنب المرور في ماروسي، 
كما أغلقت إحدى الطرق في المنطقة بسبب 

تداعيات الفيضانات.
وتأتي الفيضانات بعد ٤ أيام من اندالع 

حرائق ضخمة في غابات وبلدة ماتي 
شمال شرقي أثينا، أسفرت عن مقتل ٨٣ 

وإصابة ١٨٠ آخرين بجروح.
وتعد الحرائق التي اندلعت اإلثنين واستمرت 
أليام، والتي اجتاحت مناطق ساحلية قرب 
العاصمة أثينا “الكارثة األسوأ” من نوعها 

في البالد منذ عقد.
اليوناني  المواطنين  وقال وزير حماية 
نيكوس توسكاس، إن هناك “مؤشرات 
قوية” على أن حريقًا متعمدًا تسبب في 

حريق الغابات.

اليونان بعد احلرائق.. سيول مدمرة تضرب مشال شرقي أثينا



تركيا تقول إنها لن تقبل التهديدات بعد تلويح 
أمريكا بفرض عقوبات

البيان:  حسم معركة احلديدة 
عسكريا بات أمرا متوقعا

السعودية تعلق مرور 
شحنات النفط عرب باب 

املندب بعد هجمات 
للحوثيني

    قال وزير الخارجية 
التركي مولود تشاووش أوغلو 
لن  تركيا  إن  الخميس  يوم 
تقبل أبدا التهديدات من أي 
طرف بعد أن حذر الرئيس 
األمريكي دونالد ترامب من 
فرض ”عقوبات كبيرة“ على 
أنقرة إذا لم تفرج عن قس 
أمريكي يحاكم في تركيا بتهم 

مرتبطة باإلرهاب.
وكتب تشاووش أوغلو على 
تويتر ”ال يملي أحد أوامره 
أبدا  نقبل  لن  تركيا.  على 
طرف.  أي  من  التهديدات 
على  يسري  القانون  حكم 

الجميع بال استثناءات“.

   قالت صحيفة البيان اإلماراتية، إن استئناف 
العملية العسكرية الحاسمة لتحرير الحديدة 
بات أمرا متوقعا، في الوقت الراهن وذلك بعد 
أن فترة زمنية مارست فيها ميليشيا الحوثي 
اإليرانية المماطلة والمراوغة والكذب والخداع.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها، الصادرة صباح 
اليوم،: “كعادة ميليشيا الحوثي اإليرانية، المماطلة 
أنهم  يدعون  والكذب،  والخداع  والمراوغة 
يريدون العملية السياسية وال يريدون القتال، 
ثم يذهبون لعرقلة جهود المبعوث األممي، 
ويضعون شروطاً غير منطقية، الهدف منها 
كسب الوقت واسترداد األنفاس بعد الضربات 
القوية من المقاومة اليمنية المشتركة المدعومة 

بقوات التحالف العربي.
وأضافت الصحيفة أن الميليشيا يعدون باالنسحاب 
ويضعون شروطاً تكشف عن كذبهم وعن 
نهاية،  بال  مستمرة  لحرب  يجهزون  أنهم 
ويستمرون في زرع األلغام في كل مكان، 

ويتمترسون في وسط المدنيين، ويستولون 
على المساعدات اإلنسانية ويوزعونها على 
ميليشياتهم ويحرمون المدنيين والنساء واألطفال 
منها، كما أنهم مستمرون في تجنيد األطفال 
اليمنيين والزج بهم عنوة في ميادين القتال.

وتابعت: “أمام كل هذا فإن صبر قوات التحالف 
لحملة  والعودة  طوياًل،  يستمر  لن  العربي 
التحرير الحاسمة للحديدة متوقعة، وقد أعلنتها 
دولة اإلمارات صراحة »إما االنسحاب أو 
التحرير«، وميليشيا الحوثي اإليرانية التي 
خسرت الكثير من أفرادها وقادتها وعتادها 
جيداً  تعلم  الحديدة،  تحرير  بداية حملة  منذ 

أنها ستخسر المعركة”.
وأشارت إلى أن ادعاءاتها وأكاذيبها التي توزعها 
في رسائلها حول العالم بشأن سقوط الضحايا 
من المدنيين جراء الحرب في الحديدة، لم يعد 
أحد يصدقها، بعد أن ثبت مراعاة التحالف 

لسالمة المدنيين وتقديمه المساعدات لهم.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

مصر قبل ثورة 
1952 يوليو 

يروج  كما  سيئة  يوليو   23 ثورة  قبل  تكن مصر  لم    
فقد  لها  المؤيدين  وبعض  بالثورة  قاموا  الذين  بعض  لها 
كانت مصر ثاني أجمل وأنظف عاصمة في العالم وكانت 
العالم  بها  يعترف  التي  الكليات  من  المصرية  الجامعات 
لنا  أفرز  الذي  به  يحتذى  الحكومية  مدارسها  في  والتعليم 
الحكيم  توفيق  أمثال  الكبار  ومثقفين مصر  كتاب  بعد  فيما 
الشرقاوي  الرحمن  أدريس وعبد  ونجيب محفوظ ويوسف 
أو  مابين عشرين  يساوي  وقتها  الدوالر  وكان   ، وغيرهم 
خمسة وعشرين قرشاً وكانت مصر دائنة إلنجلترا واألهم 
من كل هذا أن الملك فاروق كان ملكاً لمصر والسودان قبل 
الناصر  عبد  الرئيس جمال  في عهد  أنفصالها عن مصر 
الجنسيات  كل  أرضها  وعلى  فيها  يعيش  وكانت مصر 
بدون  وغيرهم  والمجري  واإليطالي  واليهودي  اليوناني 
وكانت  اآلخر  تجاه  محبة  في  يعيش  والكل  تعصب  أي 
وروز  األهرام  فكانت جريدة  أوجها  في  الثقافية  الحركة 
 1952 قبل  ما  وكان عصر  والمقطم  والبعكوكة  اليوسف 
العبقري  لنا  فأخرج  إيطاليا  في  النهضة  بمثابة عصر  هو 
التشكيلي  الفن  رواد  من  وغيره  مختار  محمود  النحات 
وكانت مصر هوليوود الشرق فأخرجت لنا يعقوب صنوع 
رائد فن المسرح و يوسف بك وهبي وأمينة رزق ودولت 
وإستيفان  نجيب  العمالق وسليمان  أبيض وحسين رياض 
روستي وشارلي شابلن الشرق نجيب الريحاني واسماعيل 
يس وأنور وجدي ومحمد فوزي وفاتن حمامة وليلى فوزي 
الدين وفردوس محمد وماجدة ومديحة يسرى  ومريم فخر 
المطربة  لبنان هو وشقيقته  الذي جاء من  وفريد األطرش 
الكبيرة أسمهان وبزغ نجم منيرة المهدية وأم كلثوم ومحمد 
في سن  الذي رحل  درويش  سيد  مع  تزامنا  الوهاب  عبد 
الشباب وعاشت مصر أزهى عصر لها فنياً على اإلطالق 
الصحفي  لنا  فأفرزت  أزهى عصورها  الصحافة  وعاشت 
والحمامصى  أمين  التابعي ومصطفى وعلى  الكبير محمد 
وموسى صبرى وغيرهم إلى أن جاءت ثورة 23 يوليو التي 
المالية  لقب رأس  أعطتها  التي  الشركات والمصانع  أممت 
سبيل  عليها على  تفرض ضرائب  أن  من  وبداًل  المستبدة 
الجيش  بعض رجال  بتعيين  وقامت  بالتأميم  قامت  المثال 
الخبرة  يملكون  ال  وهم  والشركات  المصانع  تلك  إلدارة 
الالزمة إلدارتها مما أدى إلى إنهيارها فيما بعد وبدال ً من 
الثورة ظهر  إقامة حياة ديمقراطية سليمة كما قالت مبادئ 
لنا صالح نصر وشمس بدران وبدأت موجة من األعتقاالت 
والتعذيب المروع في السجون وأختفاء البعض في ظروف 
 1967 نكسة  الثورة  من  سنوات  بعد  جاءت  ثم  غامضة 
قبضة  في  العربية وأصبحت  القبضة  القدس من  وضاعت 
إسرائيل وأصيبت الكرامة العربية في مقتل بعد أن أحتلت 
سيناء في مصر والجوالن في سوريا والغريب أننا مازلنا 
لتراجع  بداية  كان  الذي  يولية   23 بيوم  اآلن  نحتفل حتى 

وتأخر مصر عشرات السنين للوراء .!

youssef.zemokhol@yahoo.com

أضواء 

Vendredi 27 juillet  2018
الجمعة 27 يوليو  2018

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على تركيا 
ما مل تفرج عن قس أمريكي

وكاالت: األسد يقول وجود اجليش الروسي يف سوريا ضروري يف املدى الطويل
   نقلت وكاالت أنباء روسية عن الرئيس السوري بشار األسد قوله في مقابلة 
يوم الخميس إن هناك حاجة لوجود القوات المسلحة الروسية في المدى الطويل 

في سوريا وليس فقط لمكافحة اإلرهاب.
ونقلت وكالة إنترفاكس لألنباء عن األسد قوله إن عودة الالجئين سريعا هي القضية 

الرئيسية قيد النقاش بين دمشق وموسكو.

   انتقد نائب الرئيس 
األمريكي مايك بنس 
الخميس  يوم  تركيا 
بسبب احتجازها لقس 
أمريكي وهدد أنقرة 
ما  عقوبات  بفرض 
لم تفرج عن الرجل.
وقال بنس نيابة عن 
الرئيس دونالد ترامب 
في فعالية استضافتها 
لخارجية  ا وزارة 

األمريكية ”إلى الرئيس )طيب( إردوغان 
نيابة  لدي رسالة  التركية،  والحكومة 
عن رئيس الواليات المتحدة األمريكية: 
أطلقوا سراح القس آندرو برانسون أو 

استعدوا لمواجهة العواقب“.
وأضاف ”ما لم تتخذ تركيا إجراء فوريا 
إلطالق سراح رجل الدين البريء هذا 

وإعادته إلى دياره في أمريكا، فستفرض 
الواليات المتحدة عقوبات كبيرة على تركيا 
لحين إطالق سراح آندرو برانسون“.

وأمرت محكمة تركية يوم األربعاء بنقل 
برانسون، الذي قضى في السجن حتى 
اآلن 21 شهرا، من السجن ووضعه قيد 

اإلقامة الجبرية.

    بقلم : 
وفاء مؤمن

استثمار العقول... 
والنوم يف العسل

القادمة خاصة األطفال  المحروسة مصر األجيال  بلدي  فى 
براعم الغد التفكير ... ال ابداع ... ال تصور... ال ابتكار ))إال 
من رحم ربي (( ففي إحصائية أجريت على األطفال في الدول 
الغربية وجد أن حصيلة الكلمات اللغويه لدي األطفال 16 الف 
كلمه والطفل العربي 3 آالف كلمه معظمها عاميه مع العلم ان 
تُدَّرس  المدارس األزهريه  الف كلمه وفي  الكريم 50  القرآن 
ابن مالك وهي 1000 بيت شعر تحتوي علي مفردات  ألفية 
اليوم  فإذا كنا  النحو والصرف والبالغة...  العربية في  اللغة 
النهتم بلغة الـضاد لغة القرآن التي تربي عليها العلماء والخبراء 
والمخترعين والعباقرة مثل مشرفه وسميرة موسي عالمة الذرة 
أيديهم  العالم وتتلمذ على  أنحاء  الذين شرفوا مصر في كل 
الكثير والكثير من أبناء تلك الدول التي يقيمون فيها... لهذا كان 
التفكير في استثمار عقول األطفال والشباب مع  الزما علينا 
االستعانة بخبره الكبار في بناء دوله قويه... نحن ال نتحدث عن 
ثروة بالد من اآلثار والبترول والغاز وخالفه لكن نتحدث عن 
عقول وفكر وابتكار وعلم. .في اليابان بعد هزيمتها في الحرب 
بالعلم  الدول أجمع  الثانيه وتدميرها قامت وفاقت  العالميه 
والمعرفة والتقنية واستثمار العقول والبشر في أقل من خمسين 
الموضوعات  البعيد عن  الجيد والتعليم  ..بالعلم واإلعداد  سنه. 
الغير مفيدة نستطيع ان نستثمر العقول وخير دليل )بل جيتس(
الواحدة   الثانيه  الذي يربح في  مؤسس شركه مايكروسوفت 
226 دوالر ثوره حقيقية نتيجة تقنيه فكريه لعقل انسان. .أيضا 
شركه سامسونج ربحت 327 مليار دوالر في عام واحد. .هكذا 
العلم اإلبداع واالبتكار لدول استثمرت في عقول أبنائها. ..لكننا 
المحروسة مشغولون بما نحن فيه مسلوبين  اآلن في بلدي 
لم  بالغد وأبنائه  نهتم  تفكير إال في يومنا ال  الفكر والرؤية ال 
نعد لهم تقنيات حياتيه بالعلم والمعرفة والفكر حتي نكون مثل 
من سبقونا من العالم الغربي... فكلما زاد العلم زادت األخالق 
لدينا  .ليس  التطور واالبتكار والتقدم.  اليها وزاد  وما أحوجنا 
بديل عن االستثمار في العقول واألفكار للخروج من األزمات 
التى نمر بها أزمة تلو أزمة... نقف أمامها نمصمص الشفاه... 
البد لنا من برامج تعليمية تساعد على االبتكار والمعرفة البد 
البرامج والمسلسالت  التعليم وتطوير  لنا من تطوير أساليب 
العسل  بالنوم في  العقول  التي أصابت  واألفالم واإلعالنات 
..البد لنا نبذ الجهل واألمية والفساد واإلرهاب واالعتماد على 
الذات بالعلم والمعرفة والفكر والتكنولوجيا الحديثه حتى نعبر 
المستحيل متي نستيقظ لبراعم الغد وشباب اليوم متي نهيء لهم 
المناخ المالئم متي يكون لدينا فكر وإبداع وابتكار واستثمار في 

العقول ... وصلت! 

 Enjoy your time with us in our trip to space
while you still on earth

عالم : �ز واالس�ت لل��ج

www.galaxa.ca
www.spacexrestaurant.com

514 - 419-8739
INFO@GALAXA.CA
151 ST-CATHERINE E. MONTREAL (QC) H2X 1K8

 قالت السعودية، أمس الخميس، إنها علقت مرور شحنات 
النفط عبر مضيق باب المندب االستراتيجي بالبحر األحمر 
بعد مهاجمة جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران لناقلتي 
نفط في المضيق فيما يبرز مخاطر تصاعد التوتر في المنطقة.
دوالر   74.12 إلى  سنتا   20 برنت  خام  أسعار  وارتفعت 
الصعود  بتوقيت جرينتش مواصلة   1305 الساعة  للبرميل 
لليوم الثالث غير أنها تراجعت عن أعلى مستوى في عشرة 

أيام سجلته في وقت سابق من التعامالت.
وهدد الحوثيون من قبل بإغالق المضيق، وقالوا يوم الخميس 
إن لديهم القدرات البحرية لضرب الموانئ السعودية وأهداف 
أخرى في البحر األحمر. وهددت إيران بإغالق مضيق هرمز، 

وهو ممر مالحي استراتيجي آخر.
وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن الحوثيين هاجموا 
ناقلتي نفط سعوديتين في البحر األحمر يوم األربعاء مما ألحق 

ضررا طفيفا بإحداهما.
وقال ”المملكة ستعلق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر 
مضيق باب المندب إلى أن تصبح المالحة خالل مضيق باب 

المندب آمنة، وذلك بشكل فوري ومؤقت“.
وتقدر صادرات النفط السعودية عبر باب المندب بحوالي 500 
ألف إلى 700 ألف برميل يوميا وذلك وفق بيانات لمحللين 
التي تمر عبر  الخليجية  الخام  ورويترز. ومعظم صادرات 

قناة السويس وخط أنابيب سوميد تعبر المضيق.
تدرس  بالده  إن  الكويتية  النفط  ناقالت  وقال رئيس شركة 

إمكانية أن تسير على نهج السعودية.
إعالن  قليل من  بعد  إعالم رسمية سعودية  وذكرت وسائل 
بن سلمان رأس  األمير محمد  العهد  ولي  أن  الطاقة  وزير 
تذكر  لم  لكنها  السياسية واألمنية،  الشؤون  لمجلس  اجتماعا 

الموضوعات التي جرت مناقشتها.
وقال وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش 
السيطرة على  لألمام هو  للتحرك  الوحيد  ”السبيل  لندن  في 
الدبلوماسية كل فرصة  له هو إعطاء  الحديدة… ما نخطط 

ممكنة لضمان ذلك“.
وال يزيد عرض مضيق باب المندب على 20 كيلومترا، مما 
يجعل مئات السفن هدفا سهال. وتدفق نحو 4.8 مليون برميل 
يوميا من النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة عبر هذا 
المتحدة  والواليات  أوروبا  2016 صوب  في  المائي  الممر 

وآسيا وفقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية.
وقال بيان وزير الطاقة السعودي إن الناقلتين اللتين تعرضتا 
للهجوم تشغلهما الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري التي 
قالت في وقت سابق إن إحدى الناقالت العمالقة التابعة لها 

لحقتها أضرار طفيفة بسبب حادث في البحر األحمر.

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

وأنت على األرض

 Galaxa لراغبي االستثمار في سلسلة مطاعم  
 FRANCHISE  DISPONIBLE 



كانت هوايته أن يغرس وجيين
      من يستطيع منا أن ينسى ذلك اليوم، من يستطيع أن ال يتذكره، 
السمع، وصورة  الدنيا واسم زايد ملء  تفتح عيوننا على  الذين  نحن 
زايد ملء البصر، والدنيا تضج حياة بوجوده بيننا؟ كيف لنا أن نتصور 
أنه قد غادر دنيانا وما عاد بيننا ذلك اإلنسان الذي نستمد منه العزم 

واألمل في الحياة؟
تفاصيل يوم التاسع عشر من شهر رمضان 1425 هجرية ما زالت ماثلة 
أمام العيان، ومن غادرنا في ذلك اليوم مازال مقيما في الوجدان، رغم 
مرور أربعة عشر عاما على الرحيل الصعب. ونظرة صاحب السمو 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات المسلحة، إلى الجثمان المسجى على أرض مسجد الشيخ سلطان 
بن زايد األول ما زالت مؤثرة فينا؛ تلك النظرة التي اختصرت من 
الكالم الكثير، وجسدت معاني الفقد الكبير، وعبرت عن مشاعر أبناء 
اإلمارات كلهم نحو والدهم الذي كانوا يودعونه، وهم غير مصدقين 
التي ال  بالقضاء والقدر، وتسليمهم بمشيئة هللا  إيمانهم  الخبر، رغم 

تستثني أحدا من البشر.
كانت شمس التاسع عشر من شهر رمضان تأذن بالمغيب، وكانت األنباء 
تتواتر عن أن ثمة خبرا جلال يوشك أن يتم اإلعالن عنه، وكانت قلوب 
الصائمين، ليس في دولة اإلمارات فقط، وإنما في العالم أجمع، تدعو 
هللا أن ال يكون هذا الخبر صحيحا. لكن سهم القدر كان قد نفذ، وجاء في 
مساء ذلك اليوم النبأ العظيم، معلنا رحيل الوالد الكبير والباني المؤسس، 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عليه رحمة هللا، ليعم الحزن أرجاء 
الكرة األرضية كلها، ألن زايد، عليه رحمة  دولة اإلمارات وأنحاء 
هللا، لم يكن زعيم اإلماراتيين وحدهم، وإنما كان زعيم اإلنسانية كلها، 
بما سطره، عليه رحمة هللا، من أعمال ستبقى خالدة، منها ما عرفنا 

تفاصيله ومنها ما لم نعرف.
كانت محنة عظيمة، وكان اختبارا كبيرا لصبر أبناء دولة اإلمارات، 
وقدرتهم على تجاوز الصدمة. فالشيخ زايد، عليه رحمة هللا، لم يكن 
حاكما وال رئيسا وال زعيما سياسيا فقط، وإنما كان والدا للجميع، جاء 
في زمن كانت فيه المنطقة تشهد تحوالت كبرى، وتستعد لالنتقال من 
عصر إلى عصر. فقد كان االحتالل البريطاني يعتزم الرحيل بعد أن 
المنطقة  السيطرة على  إلى  التي دفعته  الظروف والمصالح  تغيرت 
التي كانت اإلمارات تقع ضمن دائرتها، وكانت الصورة ضبابية أمام 
الجميع، سوى عدد محدود من الحكام، كان على رأسهم المغفور له 
بإذن هللا تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي هيأ هللا له أن 
يشاركه أفكاره وهمومه رجل حكيم مثله؛ هو الشيخ راشد بن سعيد 
آل مكتوم، حاكم دبي وقتها عليه رحمة هللا، فكان اتحادهما نواة لقيام 
هذه الدولة المباركة، وانضمام بقية اإلمارات إليها، ليتشكل منها اتحاد 
لم تتعرض  التي  الوحيدة  العربية  الوحدوية  التجربة  اليوم  قوي، هو 
للفشل واالنتكاس في العصر الحديث، بل إنها الوحيدة التي تثبت يوما 
بعد يوم أنها ماضية نحو األفضل، واألقوى، واألكثر رسوخا من بين 

كل التجارب الوحدوية في الوطن العربي.
للحزن  يتعودوا أن يستسلموا  لم  وألن شعب دولة اإلمارات وقادته 
والمحن، فقد قررت القيادة أن تحول هذا اليوم إلى يوم للعمل اإلنساني 
العظيم،  القائد  يحمل اسم زايد، عليه رحمة هللا، إحياًء لذكرى هذا 
وعرفاناً بدوره في تأسيس مسيرة العطاء اإلنساني في دولة اإلمارات؛ 
هذه المسيرة التي بدأت على يديه الكريمتين، واستمرت طوال فترة 
حياته، وتواصلت  بعد رحيله على أيدي أبنائه الكرام البررة، الذين 
تربوا في مدرسة زايد الخير، عليه رحمة هللا، وتعلموا دروسهم األولى 
في هذه المدرسة، وتشربوا نهجه القويم الذي نجده في أقواله وأفعاله، 
وفي ما تركه لنا من إرث إنساني سوف يبقى رصيدا ال يفنى، ومعينا 
ال ينضب، فقليل من الذين يفارقون الحياة بأبدانهم تظل أرواحهم مصدر 

إشعاع وإلهام لألحياء، ومن هؤالء كان الشيخ زايد، عليه رحمة هللا.
يقول، عليه رحمة هللا، في مقابلة أجرتها معه مجلة المصور المصرية، 
ونشرتها يوم الثاني من ديسمبر عام 1971: »هوايتي الشخصية شئ 
أنا  الثمار. والثمار ال تكون لي  واحد؛ هو أن أغرس وأبني وأجني 
شخصيا، وإنما للمجتمع الذي نحن فيه«. لذلك فإننا حين ننظر إلى حياة 
الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، نجدها سلسلة متصلة من العطاء والغرس 
والبناء، وحين ننظر إلى الثمار التي ُجنيت من هذا الغرس في حياته، 
وما زالت تُجنى حتى اليوم، نجدها قد عّمت المجتمع اإلنساني كله. ولهذا 
كان اختيار اسم »يوم زايد للعمل اإلنساني« لليوم الذي رحل فيه عن 
دنيانا زايد، عليه رحمة هللا، اختيارا موفقا، ألن صفات وأسماء كثيرة 
يمكن أن تُطلق على الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، لكن صفة العطاء 
اإلنساني هي األكثر انطباقا عليه، طيب هللا ثراه، فليس ثمة زعيم في 
عصرنا هذا أعطى مثلما أعطى الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، وليس 
ثمة إنسان أحس بهموم غيره مثلما أحس الشيخ زايد، عليه رحمة هللا، 
بهموم الناس في كل مكان، فبذل بسخاء، وامتد بذله إلى غير البشر 
ليشمل المخلوقات كلها، فأنشأ المحميات الطبيعية للحيوانات والطيور، 

ووفر لها العيش الهانئ الكريم.
رحم هللا الشيخ زايد رحمة واسعة، وأسكنه الفردوس األعلى من الجنة، 

وأعاننا على الوفاء له مثلما كان وفيا لوطنه وشعبه وأمته. 

aliobaid4000@yahoo.com

Vendredi 27  juillet   2018
الجمعة 27 يوليو  2018

الرئيس السيسي يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام 
قانون الضريبة على الدخل

  القاهرة/ فرج جريس: أصدر الرئيس 
القانون رقم ١٥٨  السيسي  الفتاح  عبد 
لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون 
بالقانون  الصادر  الدخل  الضريبة على 
قرره  أن  بعد   ،٢٠٠٥ لسنة   ٩١ رقم 

مجلس النواب.
الذي  القانون  المادة األولى من  وتنص 
نشرته الجريدة الرسمية على أن يستبدل 
بنص المادة ) ٤٢ ( من قانون الضريبة 
بالقانون رقم ٩١  الصادر  الدخل  على 
تفرض   : التالي  النص   ٢٠٠٥ لسنة 
أي  وبغير   )٪ ٥ر٢   ( بسعر  ضريبة 
تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في 
العقارات المبنية أو األراضي للبناء عليها 
عدا القرى، سواء انصب التصرف عليها 
بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء 
كان هذا التصرف شامال العقار كله أو 
جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير 

ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة 
للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات 

مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم 
العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط 
عدم التصرف في األسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خالل ثالثين يوما 
من تاريخ التصرف ، ويسري مقابل التأخير المقرر 
بالمادة )١١٠( من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي 

النتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه 
ووحدات اإلدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر 
العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم 
يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا 
للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير 
األصول أو األزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع 

على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
وال يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية 

كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة 
للتحسين، كما ال يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة  أو 
التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات اإلدارة 
المحلية أو األشخاص االعتبارية العامة أو المشروعات 

ذات النفع العام.
إجمالي  الضريبة من  تم سداده من هذه  ما  ويخصم 
الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 

)٧( من المادة )١٩( من هذا القانون.
وال تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إال بعد تقديم 

ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.

     هوس.. جنون .. هذه طريقة 
لعب المنتخب الياباني في كأس العالم، 
ال أحد ينتبه لهذا الفريق، وال أحد 
إلى مركز متقدم،  للذهاب  يرشحه 
ولكنني شخصيا اشعر باإلحباط  كلما 
اقصي من المسابقة،  خاصة عندما 
يتم ذلك مبكرا، مسابقة كأس العالم 
البشرية،  أفكار  اجمل  واحدة من 
التنافس  عيد عالمي مبتكر من  
والفرح للذين يشاركون فيه والذين 
لم يشاركوا، ال يحزنني كثيرا خروج 
الفرق العربية ألنها بالفعل تستحق 
الخروج، لم ترتق ابدا لمستوى هذا 
الحدث، ال حضاريا وال رياضيا، 
ولكن خروج اليابان يستحق التوقف 
 ، يستغرب  البعض سوف  عنده، 
تاريخ كروي،  لها  ليس  فاليابان 
بها  يعتد  التي  القوى  وليست من 
في مجال التنافس، ولكنها ال تهدأ، 
وال تكف عن التخطيط لتكون كذلك 
وسوف تنجح بالتأكيد بينما نقف نحن 
في اماكننا نظر إليها مشدوهين كما 
ننظر إلى منتجاتهم التي تحاصرنا 
ونحن عاجزين عن تقليد أيا منها.

الياباني بطريقة  المنتخب  يلعب   
الجميع، كرة سريعة،  مختلفة عن 
مباشرة، بال تردد او محاولة للتحذلق، 
ينتشر العبوه على المستطيل االخضر 
تناسق  يلعبون في  اليد،  كقبضة 
دون نجوم مميزة أو انانية مفرطة، 
ورغم أن أجسادهم صغيرة، وقامتهم 
قصيرة، إال أنهم  يعوضون ذلك بجهد 
مضاعف حتى يتمكنوا من مواجهة 
الفرق التي تفوقهم حجما ومهارة، 
ذاتية  آالت  إلى  أجسادهم  يحولون 
الحركة، ولكن هذا األمر ال ينجح 
لم ينجح حتى اآلن،   أنه  دائما، بل 
لم يكن يواصل  أنه  الفريق  مشكلة 
انتظاره  في  دائما  المشوار، هناك 
قاسية تخرجه مبكرا من  هزيمة 
للحيرة، كيف  مثير  امر  البطولة، 
يمكن لكل هذا الجهد آال يثمر عن ال 
شيء؟ كيف يمكن لهذا الشعب الذي 
والمهارة،  الدقة  بتلك  آالته  يصنع 
بالمستوى  اللعبة  آال يؤدي هذه 
أمام فرق  ينهزمون  لماذا  نفسه؟ 
اقل منهم على مستوى التقدم؟ هل 
هناك قصور في نظرة الرياضيون 
اليابانيين تجعلهم عاجزين عن بلوغ 
المستويات القصوى في أي بطولة؟
إجابة، ولكني  بال  تبدو  تساؤالت 
البعض منها في بطولة  وجدت 
األخيرة، وتحديدا في  العالم  كأس 
بينها وبين  أقيمت  التي  المباراة 
بلجيكا التي تمتلك فريقا قويا، كان 
مرشحا للوصول إلى نهائي الكأس، 
ورغم ذلك استطاعت البابان بنوع 
من التهور الخارق للعادة أن تتفوق 
اليابانيين  بهدفين، كان علي  عليه 
يقول منطق كرة  بعد ذلك، كما 
القدم، أن يتراجعوا للوراء، ويضموا 
خطوطهم لبعضها البعض ويدافعوا 
عن مرماهم، ولكنهم واصلوا الهجوم 
يندفعون  الهوس، ظلوا  بنوع من 
، نحو مرمى  االمام  إلى  جميعا 
الخصم، وتركوا خطوطهم الخلفية 
مفتوحة، حتى بعد أن أصيب مرماهم 
الثاني، ظلوا  ثم  بالهدف األول، 
الجنون  نفسهما من  الحالة  على 
واالندفاع، كانوا يريدون أن يستعيدوا 
انتصارا ضاع من أيديهم ولم يعد 
في استطاعتهم تحقيقه،  لم يفارقهم 
الجنون حتى في الثواني األخيرة من 
المباراة ، كان يكفي ان يبقوا الكرة 
بين اقدامهم لعدة ثوان حتى تنتهي 
المباراة ويخرجوا متعادلين، ولكن 
بنفس  يفعلوه، ظلوا  لم  أيضا  هذا 
حالة الهوس حتى دخل فيهم الهدف 

الثالث وخرجوا منهزمين.
 إنها ليست خطة لكرة القدم ولكن 
السمات  لالنتحار، إحدى  نزوع 
الغريبة التي ترسبت في عقل اليابانيين 
وتناقلت في جيناتهم المتوارثة، فهي 
العالم في  في  دولة  أكبر  مازالت 
معدل االنتحار، تليها كوريا الجنوبية 
ودولة المجر في أوروبا،  وإذا كانت 
المسيحية واإلسالم تجرمان االنتحار 
وتعتبرانه جريمة تمنع مرتكبها من 

دخول الجنة، فإن البوذية ال تحرمه، 
بل تعتبره نوعا من الموت المشرف، 
خالص من العار واالحساس بالفشل، 
تراث ياباني قديم من زمن فرسان 
الساموراي، عندما لم يكن الفارس 
بلحظات  بالهزيمة، وال  يعترف 
الضعف، وكان عليه أن يلجأ لالنتحار 
لوم االخرين،  اهون من مواجهة 
كانت  االنتحار  في  وحتى طريقته 
غاية في القسوة، فهو يدخل السيف 
الجانب  في جنبه حتى يخرج من 
بطنه  في  إدخاله  يعاود  ثم  اآلخر، 
ليخرجه من ظهره، أي إرادة واي 
ثبات في مواجهة األلم وأي رغبة 
في الموت، لكنها الطريقة الوحيدة 
التي عليها أن يسلكها الستعادة شرفه.

 هذا النزوع الحميم لالنتحار مازال 
االزمان  تعاقب  رغم  متواصال 
واالجيال، وقد خاض طيارو سالح 
الجو الياباني غمار الحرب العالمية 
باألسلوب األهوج نفسه، كان طيار 
»الكماكيزي« ومعناها »رياح الرب« 
يقتحم بطائرته أي سفينة حربية أو 
تجارية،  يدمرها ويدمر طائرته ويقتل 
نفسه، طريقة انتحارية خارقة، قام 
بها الطيارون بتدافع وحماس ألنها 
لم  القديمة، ولكنها  نزعتهم  تغذي 
الطيارون  الحرب، مات  تكسبهم 
الطائرات، ولم  ودمرت اسراب 
األعداء،  اسطول  إال عشر  يصب 
االمريكية  الذرية  القنبلة  وجاءت 
لتقضي على كل أحالم اليابان في 
استعمار آسيا، ولكن نزعة االنتحار 
لم تمت، تناقلتها األجيال وأضافت 
عليها هالة من المهابة والتشريف، 
ومن الغريب أن  كبار ادباء اليابان 
التقليد  أحياء هذا  قد ساهموا في 
الدامي، األديب نيكيتا ميشيما الفائز 
بجائزة نوبل، كان اكثر الغاضبين 
بسبب ضياع التقاليد القديمة، كان 
انهزمت في  قد  اليابان  أن  يدرك 
الحرب، ليس جيشها فقط، ولكن كل 
والتعالي  التفرد  القائم على  تراثها 
الحضارات األخرى، نظرة  على 
تتأجج في  قديمة ظل   عنصرية 
الحياة  يشاهد مظاهر  أعماقه وهو 
الغربية التي بدأت تغزو بالده، لم 
يكن أمامه من وسيلة لالحتجاج غير 
االنتحار، لم يفعلها في صمت، ولكن 
أمام بقايا من رجال الجيش الياباني 
المهزوم، جلس امامه واستعاد تقاليد 
الساموراي القديمة وادخل السيف 
في جنبه ليخرجه من الجانب اآلخر، 
ثم عاود إدخاله في بطنه ليخرج من 
ظهره، انتحار مدو تناقله وكاالت 
انباء العالم كلها،  وانتقل إلى تلميذه 
الكاتب ياسونارا كواباتا الذي قام هو 
أيضا باالنتحار بالطريقة نفسها، لقد 
الحل  ليكون  تقليدا مريعا  بعثا معا 
الحياة  األوحد في مواجهة هزائم 

المعاصرة.
 المواطن الياباني يعيش تحت ضغوط 
دائمة، صغار المدارس يعانون من 
االمتحانات،  التفوق في  ضغوط 
وعدم االلتحاق بمدارس جيدة، ومن 
التالميذ الصغار عليهم، وال  تنمر 
يجيدون سبيال أمامهم إال االنتحار، 
لذلك تكثر هذه الحوادث في سبتمبر 
من كل عام، موعد دخول المدارس، 
ألف   25 انتحر  الماضي  العام  في 
الشباب،  منهم من   %60 ياباني، 
يوم، وباء  70 حالة كل  بمعدل 
أيضا ال  الكبار  نوع غريب،  من 
العمل  يستطيعون تحمل ضغوط 
بساعاته اإلضافية، العامل الياباني 
60 ساعة  يقل عن  يعمل ما ال 
أسبوعيا، بينما في  أوروبا ال تزيد 
عن 40 ساعة، ومؤخرا انتحرت شابة 
كانت تعمل 100  ساعة أسبوعيا، 
لم تتحمل هذا االرهاق ولم تكن تأخذ 
وقتا كافيا للنوم أو ممارسة أي حياة 
اجتماعية،  هذا الوباء القومي اصبح 
المسئولين، ألنه اصبح شيئا  يقلق 
متأصال داخل الذات، ولعل هذا بدا 
واضحا في طريقة العبي فريقهم، 
ومن المفارقة أن هذا الشعب الذي 
يشتغل  كخلية نحل ال يكف عن 
اإلنتاج، ال يكف عن االنتحار أيضا.

بقلم: محمد منسي قنديل

نزعة االنتحار

وزير خارجية فرنسا يطلع شكرى على نتائج زيارته األخرية إىل ليبيا

السيسي يصدر قانون بشأن استدعاء بعض قادة القوات املسلحة 
للخدمة مدى احلياة

مميش: 189 سفينة عربت قناة السويس فى 4 أيام

سعد احلريري: ال توجد خالفات مع الرئيس عون.. وعقبات تشكيل 
احلكومة داخلية بالكامل

عمران خان يعلن فوزه فى 
االنتخابات الباكستانية

 القاهرة/ فرج جريس: تلقى سامح شكرى، وزير 
الخارجية، أمس األربعاء، اتصاال هاتفيا من جان إيف 
لودريان، وزير خارجية فرنسا، تناوال خالله العالقات 
البلدين، والقضايا اإلقليمية محل االهتمام  الثنائية بين 

المشترك.
وزارة  باسم  المتحدث  أبوزيد،  أحمد  السفير  وقال 
الخارجية، إن الوزير شكرى أكد على عمق العالقات 
التاريخية بين البلدين، وتطلع مصر لتطويرها فى كافة 
المتاحة  الكبيرة  المجاالت خاصة، فى ضوء الفرص 

للتعاون بين الجانبين.
الفرنسى على أهمية  الخارجية  من جانبه، أكد وزير 
للدور  فرنسا  وتقدير  البلدين،  بين  الثنائية  العالقات 

المصرى الداعم الستقرار المنطقة.
وحرص الوزير الفرنسى على إطالع الوزير شكرى 
على نتائج زيارته األخيرة إلى ليبيا، فى ضوء أهمية 
الجهود المصرية الداعمة لالستقرار والتسوية السياسية 
فى ليبيا، إذ ثمن لودريان الجهود المصرية فى هذا الصدد، 
خصوصا سعى مصر إلنجاز التسوية السياسية، فضال 
عن توحيد الجيش الليبى، كما ناقش الوزيران الخطوات 

المقبلة لتحقيق التوافق بين كافة األطراف الليبية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزير 
شكرى أكد دعم مصر للتسوية السياسية وجهود المبعوث 

األممى، غسان سالمة، مشددا على استمرار مصر فى 
جهودها لتحقيق التوافق بين األشقاء فى ليبيا من أجل 

إعادة توحيد البالد وبناء مؤسسات الدولة.

 أعلن عمران خان فوزه فى االنتخابات الباكستانية ويتعهد بأن يدير حزبه 
البالد بأسلوب جديد. وصرح خان، فى مداخلة عبر التلفزيون مباشرة 
من مقره فى بنى جاال على بعد بضعة كيلومترات من إسالم أباد، “لقد 

نجحنا ومنحونا تفويضا”.
وكان حزب الحكومة المنتهية واليته ندد ب”عمليات تزوير فاضحة” 

الخميس. 
وكان التصويت فى االنتخابات العامة تم فى 85 ألفا و307 مراكز، وتم إنهاء 
التصويت فى موعده المقرر رغم مطالبات العديد من األحزاب الرئيسية 
بتمديد التصويت لمدة ساعة على خلفية شكاوى من بطء عملية التصويت.

وقد شاب العنف العملية االنتخابية، إذ لقى 31 شخصا مصرعهم وأصيب 
العشرات جراء تفجير خارج مركز اقتراع بمدينة كويتا عاصمة إقليم 

بلوشستان.
ويتنافس 12 ألفا و570 مرشحا على 849 مقعدا بالمجالس العامة والمحلية، 
وكان الجيش الباكستانى قد نشر بداية من أول أمس أكثر من 370 ألف 
عنصر فى أنحاء البالد لضمان سير االنتخابات بسالسة فى أكبر انتشار 
للجيش فى تاريخ البالد بيوم انتخابى واحد، كما تم تخصيص 450 ألف 

رجل شرطة إضافى إلرساء األمن.

 القاهرة/ كلودين كرمة:  أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس 
أيام  الـ4  هيئة قناة السويس، أن حركة المالحة شهدت خالل 
الماضية، من السبت وحتى أمس الثالثاء، عبور 189 سفينة 

بحمولة 16.3 مليون طن.
وقال مميش، إن األرقام القياسية التى تسجلها حركة المالحة 
بالقناة، تُعد مؤشًرا مهما يعكس تحسن حركة التجارة العالمية 
والتطور فى صناعة النقل البحرى، باإلضافة إلى اتباع سياسات 
تسويقية جاذبة؛ لتشجيع الخطوط المالحية الكبرى على استخدام 

قناة السويس بدال من الطرق البديلة األخرى.

أصدر  كرمة:   كلودين  القاهرة/   
الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 
161 لسنة 2018 فى شأن معاملة بعض 
كبار قادة القوات المسلحة، والذى وافق 

عليه مجلس النواب.
ووفقاً للقانون،  يُستدعى الضباط من كبار 
قادة الضباط المسلحة، الذى يصدر بأسمائهم 
قرار من رئيس الجمهورية لخدمة القوات 
المسلحة مدى الحياة، ويكون االستدعاء 
لمن يشغل منهم منصباً أو وظيفة خارج 
القوات المسلحة فور انتهاء شغله لهذا 

المنصب أو تلك الوظيفة.
للقانون-  مباشرة أى  وال يجوز- وفقاً 
إجراء من إجراءات التحقيق أو اتخاذ 
أى إجراء قضائى فى مواجهة أيا من 
المخاطبين بأحكامه، عن أى فعل ارتكب 
خالل فترة تعطيل العمل بالدستور وحتى 
تاريخ بداية ممارسة مجلس النواب لمهامه 
أثناء تأديتهم لمهام مناصبهم أو بسببها، 
إال بإذن المجلس األعلى للقوات المسلحة.
ويتمتع المخاطبون أثناء سفرهم خارج 
المقررة  الخاصة  بالحصانات  الدبلوماسية البالد   البعثات  طوال مدة خدمتهم ومدة استدعائهم.لرؤساء وأعضاء 

شقة للبيع يف القاهرة
شقة 100 متر مربع في الدور الثالث 

)مصعد( بوسط البلد بمدينة القاهرة
المطلوب نهائي 80 ألف دوالر تصلح 
سكن أو مكتب تجاري أو عيادة لطبيب

لمزيد من المعلومات االتصال 
بالسيد يوسف فؤاد

438 989 1056

بقلم: علي عبيد الهاملي

  أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف 
سعد الحريري، عدم صحة ما يتردد 
إعالميا حول وجود خالفات بينه وبين 
الرئيس ميشال عون في شأن تشكيل 
الحكومة.. واصفا العقبات أمام إنجاز 
التشكيل الحكومي بأنها “طفيفة” وأنها 
كلها داخلية وال عالقة ألي بلد أو طرف 

خارجي بها من قريب أو من بعيد.
وأشار الحريري، في مؤتمر صحفي 
الرئاسي  بعبدا  داخل قصر  عقده من 
عقب لقاء جمعه بالرئيس اللبناني، إلى 
أن التشكيك في عالقته بالرئيس عون 
ال أساس له من الصحة، وأنه ال توجد 
أية خالفات بينهما، وأنه يجمعهما توافق 
مستمر من أجل تحقيق مصالح لبنان.

وكشفت الحريري النقاب عن وجود تقدم 
في ملف التشكيل الحكومي وجوانب 
العقبات،  لبعض  و”حلحلة”  إيجابية 
من  مزيد  يكشف عن  أن  دون  وذلك 
أنه  الشأن.. مؤكدا  هذا  في  التفاصيل 
شأن حدوث  في  كبير  بشكل  متفائل 
وأن  الحكومة، خاصة  لوالدة  توافق 
بين  هدوءا  أكثر  أصبحت  “النفوس 

الفرقاء السياسيين”.
السعودية،  العربية  المملكة  إن  وقال 
وكذلك إيران، ال دخل لهما من قريب 

أو من بعيد، بأية عقبات أو تأخير 
مشددا  اللبنانية،  الحكومة  لتشكيل 
جميعها  التشكيل  عقبات  أن  على 
داخلية ومحلية بالكامل، ومرجعها 
بعد  تشكيلها  يتم  الحكومة  هذه  أن 
تأخر في إجراء االنتخابات النيابية 

استمر لمدة 9 سنوات.
واعتبر أن الحروب اإلعالمية التي 
دارت في اآلونة األخيرة بين القوى 
السياسية  واألحزاب  والتيارات 
األمور  التي عقدت  اللبنانية، هي 
وأخرت تشكيل الحكومة، داعيا الكافة 
إلى “تخفيف الهجمات اإلعالمية” 
والتعامل بروح المسئولية الوطنية 
بما يقتضيه هذا األمر من تضحيات 

يقدمها الجميع.
وأكد أن الحديث الذي دار مؤخرا 

عن سحب الرئيس ميشال عون تكليف 
)الحريري( هو مجرد  منه  الحكومة 
“حكي في الهواء ومحاولة الصطناع 
أزمات غير موجودة من األصل”.. 
الثالث  الرئاسات  أن  على  مشددا 
مجلس  ورئاسة  الجمهورية  )رئاسة 
تعلم جيدا  الحكومة(  النواب ورئاسة 
ما يتضمنه الدستور، وأن من يطرح 
مثل هذا األمور “ال يريد خيرا للرئيس 

وال لي وال للبنان بأكمله”.
وأشار إلى أن أزمة النازحين السوريين 
داخل األراضي اللبنانية أخذت جانبا 
كبيرا من نقاشاته مع الرئيس اللبناني، 
حتى يمكن التوصل إلى موقف موحد 
في شأنها وكيفية التعامل معها، مشيرا 
إلى أن وفدا روسيا سيصل إلى لبنان 
غدا للتباحث في شأن أزمة النازحين 
والمقترحات التي تم التوصل لها بين 

“القوتين العظميين”.

وأضاف أن لبنان سيستوضح غدا من 
الجانب الروسي تفاصيل “المخرج” 
الذي توصلت إليه الواليات المتحدة 
األمريكية مع روسيا، في شأن أزمة 
من  عدد  داخل  السوري  النزوح 
البلدان، وفي مقدمتها لبنان واألردن.. 
مشيرا إلى أن الرؤية اللبنانية تتمثل 
في ضرورة عودة النازحين بصورة 
آمنة ومضمونة من قبل األمم المتحدة 

وأمريكا وروسيا.



 شهدت سيناء على مدار تاريخها اهمية 
دينية وعسكرية واقتصادية لمصر فعليها 
أستقر انسان ما قبل التاريخ وعلى ارضها 
خرج موسى عليه السالم وقومه  وعلى 
ترابها كان اول طريق حربى فى العالم 
والفيروز  النحاس  وفى ارضها معادن 
وعلى ارضها قدس ملوك مصر القديمة  
وشهدت ارضها االديرة المسيجية ،وسارت 
فاتحين  المسلمين  ارضها جيوش  على 
المختلفه من  الحقب  فعاصرات  مصر 

تاريخ مصر ...
اشتهرت سيناء فى التاريخ المصرى القديم 
بمناجم الفيروز والنحاس التى استخدمها 
المصريين فى صناعه االوانى والحلى والتى 
تبقى شاهدا فريدا على هذه الحضارة التى 
ال تزال باقية حتى االن ،واختار التاريخ 
سيناء ليسجل فيها الكثير من الذكريات 
والحوادث ،فلقد كانت الجسر الذى عبرت 
عليه حضارات عصور ما قبل التاريخ 

امتدا الى يومنا هذا...
اقدم طريق حربى فى  كانت سينـــــاء 
التى  الطريق  القديم وهو  العالم  تاريخ 
سارت عليه جيوش مصر عنذ الذهاب 
الجيوش  اسيا ،والذى سارت عليه  الى 
التى اتت عند غزوها لمصر وسلكة ايضا 
جيوش االشورينين والفرس واالسكندر 

الذين عزوا مصر .
الدولة  فى عصر  المصريون  واستغل 
الخادم  منطقه سرابيط  مناجم  الوسطى 
للربة  معبد  بها  سيناء وشيدوا  بجنوب 
حتحور فى عهد سنوسرت االول وتركوا 
بها مئات النقوش واللوحات والتى تحوى 
بجانب اسماء الملوك أسماء رؤساء البعثات 

وبعض اعضائها .
واستمر العمل فى مناجم سرابيط الخادم 
الحديثة حتى  الدوله  فى  بجنوب سيناء 
االسرة العشرين ،وقد شهدت منطقه شمال 
سناء نشاطا تجاريا محدودا خالل الدولة 
القديمه والوسطى حتى تعرضت مصر 
أهمية  ادركت  ثم  الهكسوس،  الى حكم 
الشرقية على  الحدود  حمايه وتحصين 
الطريق الحربى القديم بين مصر وفلسطين 
المعروف بأسم طريق حورس الحربى 
وانشأت القالع والحصون وحفر االبار،
اهم   الحربى من  وكان طريق حورس 
الطرق العسكرية التى نشأت فى مصر 

القديمة عبر تاريخها وتحدثت عنه الوثائق 
االول وحملتة  الملك سيتى  اخبار  مثل 

على فلسطين ،
القنطرة شرق   من  يبدأ  الطريق  وكان 
حتى رفح ونقشت معالمه على جدران 
الشهير  النقش  .وتوضح  الكرنك  معبد 
استقباله عند  االول مراسم  للمك ستى 

قلعة ثارو)تل حبوه حاليا(.
القديمة  المصرية  الحضارة  وتميزت 
خالل الحقب المختلفة وحتى يومنا هذا  
انجازات  بالثراء فى  العصور  اقدم  منذ 
االنسان المصرى فى مصر بوجه عام 

ووجه خاص فى سيناء 
فمنذ بداية االسرة االولى فى مصر كثف 
النحاس  سيناء الستخراج  فى  النشاط 
النصوص  ذلك  الى  وتشير  والفيروز 
المصرية وفى االسرة الثلثة شهدت اهتمما 
واضحا فى سيناء فقد عثر على نقوش 
للمك سا نخت وعثر ايضا على نقش فى 
فى  االعداء  عهد زوسر وهو يضرب 

نقوش وادى المغارة 
المناجم  بتأمين  سنفرو  الملك  واهتم 
الحاميات  وحفرت  فأقيمت  والمحاجر 
أبار المياه على امتداد الطرق المؤديه الى 
المناجم والمحاجر وعثر على مجموعه 
سنفرو  وصور  من عهد  النقوش  من 
يؤدب  الخادم وهو  سنفرو فى سرابيط 
الخارجين على القانون  والذين يهددون 

البعثات التعدينية
ومن اهم المناطق االثريه فى سيناء 

الموانى  اهم  من  كانت  التى  العريش 
المصرية القديمة وتل الشيخ زويد وكانت 
احدى المناطق الهامه على طريق حورس 
الحربي بين القنطره وغزه باالضافه الى 
بير العبد وتل حبوه الذى عثر فيه على 
اكثر من قلعة ترجع لفتره الهكسوس وال 

يزال العمل بها قائما حتى االن 
القنطره شرق والتى تقوم على اطالل 
المدينة القديمة  ثارو وكان اقدم الحصون 

المدافعة عن حدود مصر الشرقية 
سرابيط الخادم  التى تضم النعبد الذى 

شيد لحتحور 
نقوش وادى المغارة  وقد عثر فى هذه 
يرجع  نقشا   45 حوالى  على  المناجم 
الى الدوله القيدمة والوسطى والحديثة .

  كلودين كرمة

بقلم : على أبودشيش 
المصرية اآلثار  خبير 

العزلة ام االختالط 
   اننا نعيش فى هذا العالم ايام صاخبة مليئة باالحداث سريعة 
اإليقاع حتى انه ال يتسنى للفرد ان يقف ليلتقط انفاسه او ليعيد 
حسباته و يتأكد من ان الطريق الذى يسلكه هو االفضل ؛ والويل 
له ان سقط النه ال يجد من يأخذ بيده فكل يعدو فى اتجاه الهدف 

: ال يرى سوى صورته وال يسمع اال صوته.
واننا نرى بالرغم من االزدخام وكثرة المحيطين اال ان العزلة 
تتجلى بشكل واضح وصريح ..فهذا تناقض غريب..الكثير من 
بل االهل واالصدقاء واالحباب ولكننا  المعارف واالصحاب 
بداخلنا  تولد  .. و  الفعالة  الحقيقية والمحبة  بالمساندة  ال نشعر 
.. ونتسآل  تفاصيله  بكل  المستقبل  القلق والخوف من  مشاعر 
... هل هناك من يضحى  نعم ولكنهم مشغلون  احباب  لنا  هل 
نعم ولكن كل شئ بحساب .. هل هناك من منقذ وقت االزمات 

نعم  ولكن بشروط..
اصبح الخوف يشكل الجزء االكبر من الصورة ويرسم االيام 
يعبر  وكأنه  النور  من  اكثر  الظالل  فيها  مشوشة  بخطوط 
عن الغموض الذى يسود عل حياتنا فالرؤية لم تعد واضحة 
والصورة لم تعد نقية وهذا يصيب النفس بالقلق واالعصاب 
يغير سلوك  ان  باالضطراب وهذا من شأنه  والفكر  بالتوتر 
هذا  زاد  واذا  االنانية  الى  يدرى  ان  دون  ويدفعه  االنسان 
التشويش فال مانع من أن يلجأ الى حماية نفسه بتدمير غيره..
تسير  العزلة حتى  نفضل  فاننا  السوء  بهذا  االمور  دامت  فما 
الحاقدين  احد من  تغير مسارها  يتدخل فى  بهدوء وال  حياتنا 
يفشى  او  اسقاطنا  فى  الضعف  نقاط  احد  يستغل  ال  وحتى 
اسرارنا فنفشل ... فى هذا العصر الذى تسود فيه التكنولوجيا 
فانها تساعد فى وضع الرتوش النهائية فى رسم هذه الصورة 
متكامل  بيت  بمثابة  المحمول اصبح  الهاتف  فان   .. المحزنة 
يشبه  ومكان  للمعلومات  كذلك مصدر  متنقل  للعمل  ومكان 

القلب تخزتن فيه الذكريات
واحلى اللحظات.. فانه بشكل او بأخر يغنينا ويشبع فضولنا فانه 
يستجيب لرغباتنا وينفذ اوامرنا بسرعة فائقة ودون معارضة..

وهذا زاد االنسان كبرياء وتعظم .. فانه يرى كل من يحيط به 
وكانه حاسوب ال عقل له يجب ان ينفذ اومره ويطيع دون تردد 
او جدال.. والنتيجة الحتمية هى نشوب الخالفات والخصومات 

التى تصل الى حد االنتقام والتهديد والوعيد..

على  يسود  هذا  فكل 
افراده وتتغير  بين  المجتمع ويغير من هيأته وصفاته ويفصل 

سماتهم وطبائعهم ..
المضحية  الصادق والصداقة  المرح والحب  نفتقد روح  فاننا 
والترابط والمساندة التى بها نصبح اكثر قوة واشد بأسا واكثر 
فالنفوس   .. اشراقا وتطورا  اكثر  نبنى مستقبل  اشراقا حتى 
الثقة وتدعم  تبنى   السوية  والنفس  المستنيرة  المحبة والعقول 
المفاجآت الن هويتها  االيام وال تجزع من  االمانة ال تخشى 
تهتز وال  بقوة ال  منتصبة  اساس سليم ودعائمها  مبنية على 

تنهار .
فى  والدفء  األمان  عن  يبحث  اعماقه  فى  االنسان  ويظل 
ننخدع  فال   .. للعنف  واستخدامه  بالقوة  تظاهره  اعماقه رغم 
واالحباب..  الزمان  غدر  من  به  يحتمى  درع  اال  هما  فما 
فالهدوء الذى تتوق اليه النفس ال وجود له فى القسوة والتهكم  
االخالق  فى  والثقة  المحبة  للنفوس  االطمئنان  فى  يكمن  انما 
الرفيعة والصفات الحميدة التى تستحق ان نحارب من اجلها 
اسباب  اجل  نحارب من  كنا  فان   .. بمكانتها  لها  نحتفظ  حتى 
فهذا هو  متهالكة  افكار  اجل  بعضا من  بعضنا  ونقتل  واهية 

التخلف بعينه .
فلنحارب بالفكر وليس بالسالح فالفكر يبنى والسال ح ال يخلف 

وراءه إال المزيد من العنف واالنتقام والدمار.
الحرب  نشن  ان  بدال من  والمرض  والجهل  الفقر  فلنحارب 
نبث فى  القبح و  احبابنا وندمر ارضنا ونخلف ورائنا   على 
لندافع عن هويتنا  الفناء..فلنتحد و  الهواء رائحة الموت وشبح 
ابشع صورنا فيسخرون  للعالم فى  ان نظهر  بدال من  وثقافتنا 
منا ويحطموننا ويستغلون جهلنا حتى يزيدوا من الطعنات التى 

تدمى انفسنا وتمحى ماضينا و تشوه مستقبلنا.
القيم واالعتزاز  والثبات فى  بالمبادئ  العلم والتمسك  الى  هيا 
فوق خالفتنا  ونعلو  اعدائنا  ننتصر على  بالموروثات حتى 

فالغاية تستحق ان نستميت من اجل تحقيقها..
المجتمع  على  يؤثر  الشخصى  السلوك  ان  نتبين  هذا  ومن 
..قلننتبه الى المنهج العلمى المتبع ولنصحح مسارنا ولنشد اذرنا 
حتى تستقيم االمور ونستحق الحياة التى وهبت الينا ..فان من ال 

يستطيع ان يحمى حقه فال يلوم احداً ان سلب منه.
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(514) 961-0777   (450) 972-1414  
  elressala@videotron.ca        elressalanews@gmail.com

 ww.el-ressala.com

العالناتكم في الرسالة

  هذه مقالة من إثنتين تشرح باختصار موجزاً 
عن أداء الرئيس األميريكي دونالد ترامپ منذ 
توليه السلطة في بداية عام ٢٠١٧ حتى اليوم. 

من  ه  ن أ ب معروف  ل ا من 
في  األثرياء  األعمال  رجال 
الواليات المتحدة األميريكيه. 
تقدرثروته بعشرات المليارات 
من الدوالرات وعلى عالقة 
وثيقة ببقية أثرياء البالد. من 
أهم قراراته التي أخذها قبل 

وقت ليس بالقصير، 
قرار اإلصالح الضريبي الذي 
خفض بموجبه الضرائب عن 
األثرياء والشركات العمالقة 
بمقدار ١٦% أضيفت طبعا إلى 
هامش أرباحهم على حساب 
للبالد،علماً  العامة  الميزانية 
الفقراء  يخدم  لم  القرار  بأن 

قد  كما  الدخل،  متوسطي  أو 
يعتقد البعض. 

من الغريب بقاءه في السلطه 
حتى اليوم، ألنه لم يمض على 
دخوله البيت األبيض وقتا طويال، 

في العام الماضي حتى بدأ الحديث عن عزله 
البعض  أن  للحكم، حتى  األهلية  بسبب عدم 
العقليه واقترح عرضه على  بمداركه  اتهمه 
النفسيين. في الحقيقة،  مجموعة من األطباء 
بعقلية رجال  البالد  يدير  يظهر  ما  هو على 
المال  على  تكيزها  جل  بقرارات  األعمال 
أيصاً  نعلم  له.  بالنسبة  ثانوياً  يعتبر  ومادونه 
لم يمارس السياسة من قبل، جاء إلى السلطة 
قراصنة  ١٢ من  وبمساعدة  بالتزوير  أصاًل 
يعملون  الذين  )هاكرز(  العنكبوتية  الشبكة 
الروسية  الفيديرالية  اإلستخبارات  إدارة  في 
دخلوا حسابات الحزب الديموقراطي وحساب 
منافسته بإنتخابات ٢٠١٦ هيالري كلينتون . 
هذه حقائق توصل إليها بأدلة قاطعة روبرت 
مولر مدير مكتب التحقيقات الفيديرالية األسبق 
والمحقق الخاص بموضوع التدخل الروسي. 
منذ اليوم األول لدخوله البيت األبيض، كان 
همه األول نسف كل إنجازات الرئيس الذي 
بالتصريحات  والمبالغة  تارة  بالكذب  سبقه 
المراقبون من  من جهة أخرى. وقد أحصى 
يبالغ  علماء اإلجتماع والنفس بأنه يكذب أو 
في  بمعدل وسطي ثالث مرات  بتصريحاته 

اليوم الواحد منذ توليه السلطه. 
زير نساء سابق، مغرم بنجمات األفالم اإلباحية 
وموديالت المجالت الجنسية. لم يصمتن رغم 
أمواله. واليلبث  باستخدام  إسكاتهن  محاولة 
يخرج من فضيحة حتى يغرق بأخرى، كانت 
أبرزها نجمة هوليوود ستورمي دانييلز. آخرها 
فضحه بها محاميه الشخصي مايكل كوهن، 
عندما نشر قبل يومين تسجياًل صوتياً له يدفع 

لنجمة مجلة )بالي بوي( كارن ماك دوغال 
مبلغاً من المال إلسكاتها. 

ال يلتزم بالبروتوكوالت الديبلوماسية. عندما 
زار لندن التي لم تستقبل رئيساً 
استقبلته  كما  قبله  أميريكياً 
بمظاهرات استمرت أربعة أيام، 
هي مدة زيارته لبريطانيا. لم 
تقتصر مظاهرات اإلحتجاج 
ولكنها  العاصمة  لندن  على 
عمت جميع المدن البريطانية. 
الملكة  مقابلته  لدى  ارتكب 
إليزابيث الثانية ثالث مخالفات 
للملكة،  انحنائه  أوالها عدم 
البروتوكولية  التقاليد  حسب 
الملكية عندما قابلها وثانيها 
أنه تقدمها عندما سارا باتجاه 
اإلستقبال وهذا غير  صالة 
مع  بل  ملكة  مع  ليس  الئق 
أي رئيس مضيف. أما ثالثها 
فلم يسبقه إليها أحد، عندما 
له،  قالت  الملكة  أن  صرح 
بها  الخاص  اجتماعه  أثناء 
أن موضوع خروج بريطانيا 
من اإلتحاد األوروپي )بريكزيت( معقد. كان 
البريطانية ‘تيريزا  الوزراء  انتقاده لرئيسة 
جارحة  بريكزيت  معالجتها  لطريقة  ماي’ 
“َذا  على صحيفة  اللوم  بإلقاء  لطفلها  جداً، 
وهاجم  العكر  بالماء  اصطادت  التي  صن” 
الصحافة بشدة باعتبارها كاذبة، علما بأنها 
أحصت عشر كذبات وتصريحات مبالغ فيها 
أثناء مؤتمرة الصحفي الذي عقده مع رئيسة 
الوزراء في سكنها الصيفي. الالفت رفض 
وليام  وإبنه  تشارلز  العهد  ولي  األميران 
عنها  النقاب  يكشف  لم  أسباب  لعدة  مقابلته 
ولكن أهمها الخالف على سياساته المتعلقة 

بالبيئة واإلحتباس الحراري. 
قبل انتقاده بريكزيت كان بزيارة لبروكسل 
لحضور إجتماعات حلف الناتو وهناك فعل 
األهوال التي لم يسبقه إليها أحد. بدأت باتهام 
للدفاع  المتحده  الواليات  باستغالل  حلفائه 
عنهم وطالبهم بزيادة ميزانيات دفاعهم إلى 
٢٪  من إجمالي الناتج القومي الكلي لكل بلد. 
الجمركية  التعرفة  من  حلفائه  إعفاء  رفض 
التي فرضها سابقاً على الفوالذ واأللومنيوم 
المستورد بنسبة ٢٥٪  و ١٠٪  على التوالي، 
وهدد بفرض ضريبة على السيارات إذا اتخذوا 
التي  الوحيدة  كندا  ولكن  مضادة  إجراءات 
تحدته وردت بتخفيض ميزانيتها الدفاعية. 

نستكمل في العدد القادم أهم نتائج إجتماعات 
إجتماعات  للحديث عن  بعدها  لننتقل  الناتو 
ڤالديمير  الروسي  الئيس  مع  هيلسينكي  قمة 
پوتين. حتى ذلك الوقت أتمنى للجميع أوقاتاً 

سعيده مباركة.     

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

    “بحب اتنين سوا الميه و الهوا” أحلي و أعذب ما شدت 
به الفنانه “ليلي مراد” قيثاره الشرق لعروس الشواطئ 
المصرية وإحدى قالع مصر الساحرة مرسي مطروح، 
تلك المدينه العريقه التي تتألأل علي البحر المتوسط و تعد 
بوابه العبور بين المغرب العربي وقارة آسيا كما يقصدها 
المشرق والمغرب كترانزيت يستمتعون  العائدون من 
بسحرها الخالب، وهوائها النقى ومياهها الصافية كالسماء. 
مرسي مطروح تلك المدينة المصرية التى تأخذك إلى 
عالم آخر من النقاء وجمال الطبيعه وسحروجمال البحر 
بشواطئها المترامية والتي كانت مصدر العام العديد من 
قمم الفن و األدب و الطرب انا تبعثة من دفيء و طمأنينة 

وتطلق النفس لعنان السماء بكل راحه وهدوء. 
نعم هي مرسي مطروح الساحره و التي لم يقتصر سحرها 
و جمالها علي ما سبق بل اشتهرت بتاريخها العريق و 
التراث القديم منذ عهد الملكه كيلوبترا الجميلة ومارك 
أنطونيو والحديث بينهما فهي واحدة من أهم المدن الساحلية 
في مصروالعالم وتميزت بشواطئها الساحرة التى تنقلك 
لعالم آخر من اإلسترخاء والهدوء ورمالها الناعمة البيضاء 
ومياهها الفيروزية التى تجعلك في أجواء من السحر ال 
تقل عن تواجدك فى أكثر االماكن السياحية العالمية شهرة 
كجزر “المالديف االسيوية” الواقعة فى المحيط الهندى و 
“جزر الهاواى” او”كان الفرنسية”. وقد شهدت مرسي 
مطروح عبر تاريخها العريق قيام األسكندر المقدونى 
برحلته التاريخية إلى سيوة لتقديم والئه لإلله آمون إله 
المصريين وذلك رغبة منه فى كسب رضاء المصريين 
على حكمه حيث توقف فى موقع مدينة مرسى مطروح 
الحالية وأمر بإنشاء مدينة بها خالل حكمة وسميت في عهد 
البطالمة باراتونيوم ثم أطلق عليها “أمونيا”نسبة إلى هللا 
آمون ثم سميت بعد ذلك المدينة الرائعة مرسى مطروح 
إرتبط تاريخ المدينة بالغرام والذى بدأ من قصة الملكة 
كليوباترا ومارك أنطونيو الي العديد من االغاني و االفالم 
السنمائيه أهمها فيلم شاطئ الغرام لقيثاره الشرق ليلي مراد 
والتى أطلق أسمها على صخرة كبيرة في الشاطئ تكريما 
لها،هذا الموقع الساحر هو بوابة شاطئية رومانسية مثالية 
حيث يمكنك الشعور باألمواج وهي تداعب الرمال الناعمة، 
بحيث لن تتمكن من مقاومة الفكرة بوضع أصابع قدميك 
في هذه المياه والغوص في أعماقها الزرقاء الالمتناهية. 
شواطئ مرسي مطروح من اجمل الشواطئ في العالم 
من حيث رمالها وهوائها النقي ومياها الصافية.وأجملها 
على االطالق. ومن أهم شواطئها شاطئ عجيبة وهو من 
أهم المعالم السياحيه البارزة في مطروح وأكثرها شهرة 
ويمثل المقصد األول لزوار المدينة ويتميز الشاطئ بمياهه 
التى يتدرج لونها كلما زاد عمقها، وشاطئ  الفيروزية 
روميل الذي يمتاز برماله الناعمة البيضاء، ومياهه متعددة 
اللون  ألوانها ما بين  األعماق والصافية، والتي تتدرج 
األبيض والفيروزي. ويتألق جمال الطبيعه في شاطئ 
المقابلة من أكبر  كليوباترا خليًجا رائًعا يقع في الجهة 
بحيرة في مرسى مطروح، حيث مياهه الصافية المحاطة 

بالصخور والمياة التى 
تظهر للوهله األولى 
صماء دون حياة وهو 

المكان الذي شهد واحدة من أشهر قصص الغرام في التاريخ 
التاريخ  بين كيلوبترا وانطونيو،ويتميز ببريقة. ويشهد 
بانه أثناء الحرب العالمية الثانية، إختار الجنرال األلماني 
رومل، والملقب بـ “ثعلب الصحراء” كهفاً واسعا” في 
المنحدر الذي يطل على الميناء في مرسى مطروح ليكون 
بمثابة مقّر له. واليوم، تحولت هذه الكهوف إلى متحف 
صغير لتكريم رومل. يحتوي على الممتلكات الشخصية 
لرومل، والتي منحها ابنه مانفريد. ومن بين الممتلكات 
المعروضة معطف الجنرال الجلدي الطويل، وبوصلته، 
وخرائطه التي تحوي مالحظاته. ومعبد رمسيس التانى 
بُعد 24 كم جنوب مرسى مطروح، يمكنك استكشاف 
أطالل معبد رمسيس الثاني ثالث فراعنة االسرة التاسعة 
عشرة. يُعرف هذا الموقع باسم “ أم الَرَخم” وقد اكتشفه 
لبيب حبش عام 1942، ويضم  عالم اآلثار المصري 
التي تشير  الرائعة  الهيروغليفية  النقوش  الموقع بعض 
إلى الفرعون المصري القديم. وستجد أيًضا بجوار المعبد 
أطالل قلعة الفرعون، وباقيا للجدار الحجري المحيط بها 
والذي شيد لحماية مصر من هجمات القبائل الليبية. ومن 
اهم المحميات في مرسي مطروح محمية العميد يغطي 
منتزه “العميد” الوطني مساحة تزيد عن 700 كلم مربع 
من صحراء ساحل البحر المتوسط ويعد واحد من أكبر 
منتزهين وطنيين في مصر. وعلى الرغم من أنه محمية، 
تم تخطيط بعض المساحات والمناطق في هذا المنتزه 
بوضوح وُخصصت للزراعات الصغيرة،وتضم محمية 
العميد الطبيعية الكثير من النباتات، كما تحتوي على تالل 
كلسية مذهلة، وكثبان ساحلية، ومنخفضات حادة، وهضبة 
نباتات دائمة مثل الحسك  داخلية ضخمة، حيث ستجد 
وفصائل مهددة باالنقراض مثل اليربوع. ومحمية سيوة 
التى بالتراث العالمى والثقافي مما يرشحها لتبوأ مكانة 
كبيرة وادراجها ضمن مناطق التراث العالمى،كما تتميز 
بتكوينات جيولوجية وأماكن طبيعية فريده من هضاب 
وبحيرات وأيضا تحتوى على الكثير من مقومات ومجاالت 
واسعة للتنمية السياحية وتعميق دور السياحة البيئية تلك 
المنطقة باالهتمام الكبير للنهوض بها وتنميتها إقتصادياً 
وإجتماعياً،وحماية الثروات الطبيعية والتاريخية والحضارية 
لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة للمنطقه كثروة للحاضر 
والمتستقبل.. مرسي مطروح قبلة الجمال ومدينة السحر 
والغرام ولؤلؤة الشواطئ وزهرة المتوسط عندما تأتى 
إليها تسترجع فيها التاريخ العريق مع كيلوبترا الجميلة 
والحديث مع ليلى مراد وشاطئ الغرام حباها هللا بكل 

السحر والهدوء والطبيعة..
فالحديث عن مطروح ال يحتاج كلمات بل يحتاج الى 
مجلدات فعندما تهبط الي مطروح تشعر وكأنك فى عالم 
من الخيال من حيث السحر واالبداع وامتزاج الماء بنسمات 

الهواء واحتضان البحر بالشمس فى لحظة الغروب .

األحــالم مرسي 

بقلم/ أسماء أبو بكر

صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

  نشأ  الكاتب عبد الرحمن الكواكبي في  مدينة 
حلب  من أسرة ثرية لها مدرسة  - المدرسة 
الكواكبية -  للعلوم الشرعية  وكان والده مدرسا 
فيها فخلقت  هذه البيئة الثقافية من  عبد الرحمن 
كاتبا  وأديبا  وشخصية  تنتصر للحق  وترأف 
بالفقراء ؛  كان يحب العلم  واإلطالع  واللغات 
؛ فتعلم اللغة التركية  والفارسية وبعض العلوم  
والرياضيات وقوانين الدولة العثمانية. إشتغل 
محررا في الجريدة الرسمية ثم رئيسا لُكتّاب 
المحكمة الشرعية وقاضيا  ثم  رئيسا  لبلدية 
حلب .  في كل  هذه األعمال كان يصطدم بفساد 
اإلدارة واستبداد الحكام . كان سالحه النزاهة 
فحاربهم  وحاربوه  !!  هدفه العدل واإلستقامة 
وسالحهم الدسائس  واتهامه بالتحريض على 

الشغب.
وجد  نفسه في بيئة ال تحتمل فترك العمل 
في الدولة وأنشأ صحيفة - الشهباء - مدافعا 
عن عقيدته وقوميته العربية وداعيا  لخالفة 
عربية  وليس تركية عثمانية ؛  ومنتقدا العيوب 
واألخطاء  وكاشفا الفضائح التي عاشها في 
اإلدارات. كانت آراؤه  تتسم  بالصراحة  التامة 
التي ال  تقُر  ظالما على ظلمه وال جائرا مستعينا 
بمنصبه وجاهه على جوره . كانت النتيجة 
تعطيل الجريدة ومصادرتها واعتقاله ثم إخالء 
سبيله عدة مرات ؛  فكانت  نتيجة المطاردة 
الهروب من مدينة إلى أخرى حتى وصلت 
قدماه  إلى أرض – مصر- حيث كتب مقاالت 
بعنوان  - طبائع اإلستبداد - فكانت كل كلمة 
كتبها تعكس ظلم  وجور السالطين وخاصة 
السلطان عبدالحميد وحاشيته الفاسدة الذين تولوا 
الحكم في فترة ثورة الكواكبي من نهاية القرن 

التاسع عشر إلى مطلع القرن العشرين.
الكواكبي كان وصف إستبداد  أجمل ما كتب 
العثمانيين الذين حكموا منطقة الشرق األوسط 
أفريقيا لعدة قرون وخنوع  وجزء من شمال 
المسحوقة  بعد قرون  من اإلستبداد  الشعوب 
واإلغتيال والتشريد وقطع األرزاق  ومصادرة  
المنطقة  وقودا  العيال وتجنيد شباب  مؤونة  
الثورات  لقمع  لحروب دامت ثالث قرون  
التعسفي  و دفاعا عن  الحكم   المحلية على 
الشاسعة والتوسع  حتى أطلق على  الحدود 

السلطنة العثمانية إسم  -  الدولة المريضة - .
الكواكبي في كتابه طبائع اإلستبداد عن  قال 

العثمانيين : 
أكبر  الوباء ؛    -  اإلستبداد داء أشد وطأة من 
السيل  الحريق ؛  أعظم تخريبا من  هوال من 
إذا  -  نزل  النفوس من السؤال؛ داء  ؛ أذل 
ينادي:  السماء  بقوم سمعت أرواحهم هاتف 
النصح  اتبع اإلستبداد تسمية  لقد  القضاء…    
فضوال والغيرة عداوة ؛ والشهامة عتوا ؛ 
والحمية جنونا ؛ واإلنسانية حماقة والرحمة  
النفاق سياسة ؛ والتحايل  مرضا ؛ وأعتبر 

  والدناءة لطفا ؛ والندامة دماثة. كياسة
المقهورة  الرعية  ويستمر في وصف  كبار 

والمسحوقة :
النفاق والرياء  ألفوا    إذا كان كبار األمة قد 
الناس سيألفونها  للمستبد…   فعامة  مرضاة 
إباحة  الناس  إلى  أكثر  أيضا … حتى يضطر 
والتذلل  والنفاق  والخداع  والتحايل  الكذب 
وإهانة النفس؛ حتى يصبح من القيم المعترف  
  أدبا؛ والتذلل لطفا ؛ بها: إعتبار التصاغر 
  وقبول والتملق فصاحة وترك الحقوق سماحة 
الفكر كفرا  القول وقاحة وحرية    إباحة .حرية 
والتذلل  والنفاق  والخداع  والتحايل  الكذب 
هكذا وصف الكواكبي كبار القوم وإهانة النفس   
الظلم واإلستبداد  الذين تعايشوا وتأقلموا مع 
والفساد وجنوا األموال ومدحوا السالطين 
كان  الذي  الحميد  عبد  السلطان  وخاصة 
المنافقون ينعتونه بأوصاف ال تليق إال بالخالق 
مثل )ملك الملوك وقدس األقداس وباني الدنيا 

والسلطان األعظم(.
أثر  الكواكبي )طبائع اإلستبداد(  لمقاالت  كان 
عميق في نفوس العرب وباعثا لمعارضة  
؛  النخوة واإلباء  القوم  في  شديدة  ومثيرا 
التخلص من  المنافقين إال  قرار  فما كان من 
الكواكبي وأهمهم والي حلب - عارف باشا 
للسلطان أن يتخلص منه  فزَور   أقسم  الذي   -
وثائق  يتهمه فيها  بتسليم حلب  إلى دولة 
أجنبية فاعتقله وسجنه  وفي صيف عام ١٩٠٢ 
إستشهد الكواكبي ومات من السم المدسوس في 
الثورية وصوته الجهير  طعامه .. لكن كلماته 

بقي يتردد دافعا إلى الحرية والعزة . 

   الكاتب الثائر 
عبدالرمحن الكواكيب 

      شهيد إستبداد بين عثمان 

كورس مكثف  يّدرس  بدران  اآلثارالدكتور أمحد  عامل 
بالتعاون  التحرير  مبتحف  املصرية  اآلثار  عن  للطلبة 

املصريني االثريني  احتاد  مع 

الدكتور أحمد  يقوم األستاذ  أبودشيش:   القاهرة / على    
القاهرة  بدران أستاذ اآلثار المصرية بكلية اآلثار جامعة 
بالمشاركة مع اتحاد االثريين المصريين بالتدريب والتدريس 
الجامعات  فيها طالب  التي يشارك  التدريبية  الدورة  في 

والمعاهد المصرية 
الدكتور أحمد  لعالم االثار/  التدريبية شرح  الدورة  وتتناول 
بدران محاضرات في علم المتاحف وأساليب العرض المتحفي 
القديمة حتي  المصرية  التاريخ والحضارة  ومحاضرات عن 
نهاية العصرين اليوناني والروماني باإلضافة إلي محاضرات 
في الديانة والمعتقدات الدينية لمصر القديمة ويعقب ذلك تطبيق 
عملي علي آثار المتحف المصرى بالتحرير بداية بآثار ما قبل 
الدولة  بآثار وفنون عصر  العتيق مرورا  االسرات والعصر 
القديمة وعصر االنتقال األول ثم آثار عصر الدولة الوسطي 
وعصر االنتقال الثاني ثم عصر الدولة الحديثة وانتهاء بآثار 
العصر المتأخر العصرين اليوناني والروماني وتنتهي الدورة 

المشاركين عن طريق  بتقييم للطالب والطالبات  التدريبية 
إختبار شفهي وتحريري ثم تكريم المشاركين وتسليم شهادة 

اجتياز الدورة التدريبية
المصرية، أن االتحاد  أبو دشيش خبير االثار  وأكد علي 
يعمل جاهدا إلخراج جيل جديد من األثريين؛ ليكون لديهم 
المسيرة األثرية من خالل  المستقبل على متابعة  قدرة في 
العلمية وبرامج االتحاد  التعامل مع اآلثار والرحالت 

المتنوعة،.
وقال أحمد فتحى مدير االتحاد ان البرنامج  يتضمن برنامج 
علوم المتحف المصري 2018، تعريف الطالب بالحضارة 
المصرية القديمة عبر عصورها، وتعلم الطالب هذه الحقب 
المصرية  الحضارة  التي صاحبتها في  المعاصرة والفنون 

القديمة.
المجموعات، وفن اإللقاء  إداره  الطالب أساليب  يتعلم  كما 

وشرح القطع الهامه بالمتحف المصري.

قصة رائعة 

داعيتان  يدان 
نورمبرج  بلدة  من  قريبة  قرية  في   
عشر،  الخامس  القرن  في   ، األوروبية 
عاشت عائلة مكونة من أب وأم وثمانية 
عشر طفاًل. لذا كانت ظروفهم المادية في 

غاية الصعوبة. 
لم يمنع  ولكن ذلك 
األخوين األكبرين من 
حلم كان يراودهما... 
موهوبان  فاالثنان 
ولذا   ، الرسم  في 
حلما باالنضمام إلى 
الدراسة في أكاديمية 
الفنون في نورمبرج 
.  كان حلًما ألنهما 
علما أن والدهما لن 
يتكفل  أن  يستطيع 
باحتياجاتهما المادية 

وقت الدراسة . 
أخيًرا ... توصال إلى 
حل بعد مناقشات طويلة 
امتدت لساعات الفجر 
المبكرة وأليام عديدة...  

أن يُجريا قرعة.
الخاسر يذهب للعمل في المناجم ويتكفل 
بمصاريف أخيه الفائز لمدة أربع سنوات 

هي فترة الدراسة في األكاديمية . 
به  ليدرس ويتكفل  وبعدها يذهب اآلخر 
بالعمل في  أو  الفنية  ببيع األعمال  أخوه 

المناجم لو اقتضت الضرورة. 
أُجريت القرعة ، فاز بها ألبرت دورير، 
وهكذا ذهب إلى األكاديمية ، وأما أخوه 
فذهب إلى المناجم ليعمل فيها أربع سنوات . 
منذ البداية كان واضًحا أن ألبرت سيكون 
له شأن عظيم في عالم الفن ، وعندما حان 
وقت تخرجه، كانت لوحاته وتماثيله تدر 

عليه دخال وفيًرا .
عاد ألبرت إلى قريته بعد غياب 4 سنوات 
وسط احتفال هائل ؛ وصنع له أهله وليمة 
كبيرة . وعندما انتهوا من الطعام ، وقف 
، هللا  الحبيب  أخي  "يا  وقال:    ألبرت 
 . تعبك الجلي  يباركك  ويعوضك عن 

في  أدرس  أن  أبًدا  استطعت  لما  لوالك 
األكاديمية.  اآلن حان دورك في الذهاب 
فلدّي دخل   ، ، وأنا سأتكفل بمصاريفك 

كبير من بيع اللوحات". 
اتّجهت األنظار صوب األخ منتظره ما 

سيقوله.
فهز رأسه  أما هو 
ببطء وقال:  "ال يا 
أخي ، أنا ال أقدر على 
الذهاب اآلن . انظر 
إلى يدّي وما فعلته 
بهما 4 سنوات من 
العمل في المناجم . 
لقد تكسر الكثير من 
عظامها الصغيرة . 
ال يا أخي ، فإني ال 
أقدر على اإلمساك 
ة  ر ي صغ شة  ري ب
بالخطوط  والتحكم 

الدقيقة".
وذات يوم مر ألبرت 
على حجرة أخيه ، 
يدعو ويداه  فوجده 
المنظر وشعر  فاستوقفه  ؛  مضمومتان 

برهبة شديدة . 
وهنا أخذ أدواته ورسم تلك اليدين ، كتكريم 

للمحبة الباذلة التي ال تفكر في نفسها . 
وأما  "اليدين"،  اسم  اللوحة  أطلق على 
العالم فأذهله الرسم وأعاد تسمية اللوحة 

بـ"اليدين المصليتين". 
من  العديد  األحداث  هذه  على  مر  لقد 
الفنان منتشرة في  األعوام. وأعمال هذا 
متاحف كثيرة، ولكن معظمنا ال يعرف ِمن 

أعماله سوى هذه اللوحة الرائعة.
 Albrecht ديورر  ألبرت  هو  الفنان 
- توفي   1471 ألمانيا  Dürer  ولد في 
 The Praying" 1528، والصورة هي

Hands" المرسومة سنة 1508.
عندما ترى هذه اللوحة تذكر: كل يد قدمت 
لك خدمة، كل يد ضحت من أجل راحتك، 

كل يد بذلت نفسها من أجلك .
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بقلم: شريف رفعت تـة قـو ليـــا ا

- 

يوسف زمكحل   همسـات
مع  الوحدة ال يوجد من يعذبك إال 

الذكريات

هي  تلك  نحب  ال  أو  نحب  أن 
المشكلة 

ال مستحيل في الحب 

وبشقائنا  بسعادتنا  للحب  ندين 
أحياناً 

غير  ثمنه رجل  يدفع  إمرأة  عناد 
محظوظ 

القلوب ال تتشابه 

نحن أغنياء بمن يحبوننا 

في الحب أما حياة أو موت 

يعلم  ال  وهو  غبياً  البعض  يراك 
به  يليق  بأستغباء  تعامله  أنك 

)نيتشه(

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

حيكونوا ليك . 

  في عصِر يوِم أحٍد من أواخِر 
أنا  كنَّا،  الماضي،  القرِن  ِستيناِت 
وصديقي سمير، نتنقُل بين مداخِل 
هداِء  صاالِت السينما في ساحِة الشُّ
رغبَة  فينا  يثيُر  فيلٍم  عن  نبحُث 
نزْل  لم  يوَمها  ا  وكنَّ المشاهدِة. 
الثالِث  العقِد  أواخِر  عازَبين وفي 

من سنواِت العمِر. 
ا لم نِجْد ضالَتنا قال سمير: لَِم ال  ولمَّ

نذهُب إلى شارِع الحمراِء؟
قلُت: وما َعساَنا نفعُل هناك؟

ونشمُّ  أرصفِتِه  على  ُه  نتنزَّ قال: 
رائحَة الصابوِن.

بدأ نجُم شارِع الحمراِء يتألأُل في 
ت  سماِء بيروَت إثَر أحداٍث أمنيٍة، عمَّ
الكثيَر من أنحاِء لبناَن لنحِو األشهِر 
الستِة في العاِم 1958، بينما بِقيْت 
زْت  بعيدًة عن ذاك الشارِع. كما عزَّ
مكانَتُه نهضٌة ُعمرانيًّة حتى احتلَّ 
صدارَة شوارِع عاصمِة لبنان. إلى 
أْن صاَر ذا ُشهرٍة عالميٍَّة إلى أن 
أصبَح يقال: “من زاَر بيروَت ولم 
تطْأ قدماُه شارَع الحمراِء، كمن زاَر 
ْج فيها على شاِرِع  يعّرِ روما ولم 
اِرعان  )الڤيا ڤينيتو(”. فقد تشابه الشَّ
التجاريَِّة  وبمحالِتِهما  بِقصرِهما 
الراقيِة وبالمطاِعِم والفنادِق الفخمِة 
الطريقِة  األرِصفِة على  وبمقاِهي 
صاالُت  ُفِتَحت  كذلك  ِة.  الغربيّ
السينما الحديثُة في أرجاِء شارِعنا، 
من  الكثيرين  تستقِطُب  وراَحْت 
اِد صاالِت ساحِة الشهداِء. كما  روَّ
اتخَذ العديُد من األجانِب العاملِين 
في الجامعِة األميركيَِّة والشركاِت 
األجنبيِّة، مساكَن لهم فيِه وفي سائِر 
واختلطوا  بيروَت،  راِس  أنحاِء 
أتاها من  اللبنانيّين وبمن  انها  بسكَّ
أحياِء بيروَت اأُلخرى، وبالّسائِحين 
من البالِد العربيِّة واألجنبيِّة، فشّكَل 
الجميُع خليًطا من البشِر المتعّدِدي 
الثقافاِت واللغاِت واألعراِق. واستمرَّ 
هذا الشارُع على هذه الحاِل حتى 
ِبدايِة ما ُسّمي بالحرِب األهليِّة في 
العام 1975، ليتحوَل بعدُه، مرتًعا 
في  المتقاتلِة  “المليشياِت”  لبعِض 

تلك الحرِب اللعينِة.
لم تكْن مقولُة صديِقي سميٍر، يومها 
كالًما  الصابوِن”،  “رائحِة  عن 
العاملُة  الكهرباِء  فُمولِّداُت  عبثيًّا. 
اليوَم  والمنتشرُة  المازوِت،  على 
أحياِء  وزَوايا  أبنيِة  في  عشوائيًّا 
لبناَن  وفي  بل  جميِعها،  بيروَت 
في  أيُّ وجوٍد  لها  يكْن  لم  أجمَع، 
والكثافُة  الزمِن.  من  الحقبِة  تلِك 
ربَع  يوَمها  تبلُغ  تكْن  لم  كانيَُّة  السُّ

كذلك  والحاُل  اآلن،  عليِه  ما هي 
بالنسبِة إلى عدِد السياراِت.

وقد كان ذلك النّهاُر من أواخِر أياِم 
فصِل الربيِع، حيُث كانت حرارُة 
الجّوِ فيِه قد تخلَصْت كليًّا من برودِة 
الّشتاِء ولم تبلْغ بعُد أُولى درجاِت 
حّرِ الصيِف. والعائالُت التي اعتادت 
االْصطياِف في جباِل لبناَن، كانْت 
لم تزْل بعُد في مساكِنها البيروتيَِّة. 
وكاَن شباُب وشابَّاُت أحياِء بيروَت 
يقصدوَن شارَع الحمراِء في مثِل 
ِع  ِه أم التسكُّ ذلك اليوِم، سواٌء للتنزُّ
ِق من بضائِعِه الفاخرِة. أما  أم التسوُّ
ثياًبا من  يرتديَن  فُكنَّ  الحسناواُت 
أحدِث تصاميِم بيوِت األزياِء العالميِة، 
الممتزجِة  النظافِة  رواِئُح  وكانت 
بأريِج العطوِر الباريسيَِّة، تفوُح من 
فساتينهنَّ وأجساِدهنَّ التي تقولُها قد 
خرجْت للتّّوِ من بين فقاعاِت رغوِة 
اِم المختلف الروائِح.  صابوِن الحمَّ
وخلوُّ الجّوِ مما قد يُعيُق انتشاَر تلك 
الروائِح العِطرِة، كان يُتيُح ألنوِف 

هين التمتَع بأريِجها. المتنّزِ
ولم يكْن يقتصُر دوُر شارِع الحمراِء 
ِه والترفيِه والتسوِق فقط،  على التنزُّ
ا لرجاِل الفكِر  َل أيًضا ِمحجًّ بل شكَّ
وإعالميين  وأدباء  شعراء  من 
وغيِرهم، يتالَقون مجموعاٍت، كلٌّ 
منها في مقًهى، تقولُُهم قد استملكوا 
“الهورس  وكاَن  بعَض طاوالِته، 
شو” أشهَر تلك المقاهي. وكم قيل 
عن شعراء وأدباء بأنهم لم يعرفوا 
من بيروَت سوى شارِع الحمراء.
وال ننسى أن إحدى أوائِل عملياِت 
، في  مقاومِة االحتالِل اإلسرائيلّيِ
العام 1982، انطلقْت من “الويمبي”، 
أيًضا من أشهر مقاهي ذلك  وهو 
العاصمُة  هي  فبيروُت  الشارع. 
عت ُسمَّ  العربيُّة الوحيدُة التي تجرَّ
العالُم  عنها  تخلَّى  يوَم  االحتالِل 
الشرِق  لؤلؤَة  كانْت  بعدما  أجمُع، 
وِقبلة الّسائحين. أما اليوم فقد تحوَل 
الكثيُر من تلك المقاهي إلى محالٍت 
تجاريٍة كذلك أقِفلَْت ُدوُر السينما.

هذا  عّزِ  سنوات  كانت  لقد  أجل 
الشارع، على ِقلّة عددها، من أجمِل 
السنواِت التي عاشها أبناُء جيلنا. 

واألرِض،  السمواِت  ربَّ  فيا 
أمانينا  تحّقَِق  أن  وأسألك  أدعوَك 
في أن تكوَن سنواُت أعماِر أبناِئنا 
وأحفاِدنا وذريَّاِتهم، جميُعها أفضَل 
من سنواتنا تلك، وأن يعيُشوا بسالٍم 

وأمٍن وأماٍن وطمأنينٍة. 
اللهمَّ استجْب ُدعائي يا سميُع ويا 

مجيَب الدُّعاء.

شارع احلمراء

أسامه كامل أبو شقرا

 عندما بــكت الـقــردة ....!!!

مّحى الرتاث بني الّتقديس والّتدليس
بقلم: د خالد التوزاني 

لتفرده، وإنما ألنه  ليس فقط  بالتراث  إن االهتمام     
متصل بأعماقنا، كثير من عناصره مستمرة في حياتنا 
فإن  ثم،  ومن  نتصور.  مما  أكثر  ومؤثرة  الحاضرة، 
والمستقبل،  للحاضر  استدعاء  هو  التراث،  استدعاء 
وليس بحثا في الماضي بعيدا عن الراهن أو فرارا من 
واقع معين، كما أنه بحٌث ينطلق من الوعي بقيمة التراث 
وأثره في السياق العالمي المعاصر، واإليمان بممكنات 
هذا الرصيد التراثي والرمزي في تحقيق التنمية وقدرته 
على تقديم بدائل جديدة تنسجم مع الخصوصيات المحلية 
للشعوب واألمم، وذلك تأكيدا لما في التراث من طاقات 
خالقة يمكن تجديدها باستمرار واإلفادة منها، دون الوقوع 
في ما يُطلق عليه بــ”حمى التراث” عند بعض مفكرينا 
الذين يحّولون الماضي إلى متاحف، بل إلى قبور، ولذلك 
ينبغي االنتقال من تمجيد التراث وتقديسه إلى نقده وتجديده 
واختبار قدرته على االستمرار في مّد الحاضر بآليات 
التغيير والمراقبة والتقويم، ولكن دون الوقوع في التدليس 
بتزوير التاريخ وتغطية الحقائق، ودون أن يتحّول التراث 
إلى دور مراقب للحاضر، وإنما نريد منه مشاركا في 
الراهن، فاعال ومؤثرا بإيجابية، من خالل تجّدده وتلّونه 
بمستجدات عصرنا ليظل حيا ينمو ويستمر، ويغدو شكال 
إبداع  المعاصرة بروح األصالة ال تخلو من لمسة  من 

تطبع ميزة العصر وإنسان اليوم.
التراث  التراث عموما وخاصة  في  للباحثين  ينبغي   
العصر  سياقات  على  االنفتاح  والرمزي،  الالمادي 
الحاضر واالنخراط في قضايا الراهن ومستجدات الزمن 
االفتراضي الجديد والفضاء الرقمي بكل متاهاته وتحديات 
الواقع اإلنساني وآماله وآالمه، والعمل على تقديم المادة 
التراثية في قالب حداثي عصري يقدم اقتراحات وحلول 
لواقع معقد ومتشابك، ال أن يتم االكتفاء بتقديس التراث 

وتمجيده والعيش في شرنقته في عزلة عن العالم وسياقاته، 
فالتراث نقطة انطالق وبؤرة توّهج وإشراق ومنبع فخر 
واعتزاز، يعيد لإلنسان العربي ثقته في نفسه واعتزازه 
يُدرك من  أجداده ورموز حضارته، وأيضا  بمنجزات 
خالل تنوع هذا التراث و عمق غزارته، قيمة المشترك 
المسلم مع كل  العربي  اإلنساني، حيث تعايش اإلنسان 
الوطن،  ووّحدهم  النحل،  والملل  واألعراق  األجناس 
إنسانية كانت فخر اإلنسان في زمن  فصنعوا حضارة 
النهضة اإلسالمية، وال تزال معالمها ظاهرة للعيان إلى 
اآلن في األبنية والخزانات العامرة بالمخطوطات ونفائس 

اآلثار  ودرر المصنفات البديعة.
إن الصراع اليوم بين الثقافات في عالم اإلعالم واالنفتاح 
الكوني على كل المجتمعات يعمل على إضعاف بعض 
االهتمام وتسليط  وإبراز أخرى بحسب حجم  الثقافات 
األضواء، وقد تنقرض بعض الخصوصيات المحلية أمام 
زحف الكونية وتيارات قادمة من أقصى الشرق أو الغرب، 
وال شك أن التراث العربي اإلسالمي يعيش في الوقت 
ُصه بموضوعية والتزام  الحاضر وضعا يحتاج لمن يشّخِ
بعيدا عن أي خلفية سياسية أو إيديولوجية أو نفعية ضيقة، 
من أجل كشف النقاب عن مؤهالته التي يمكن أن تخدم 
اإلنسانية اليوم في مختلف تجلياتها وأبعادها، ونستطيع 
القول إن الحديث عن التراث العربي اإلسالمي هو نفسه 
أحد التحديات الكبرى التي تواجهها الدول العربية نظرا 
النشغال معظم المثقفين والباحثين بقضايا مستجدة نابعة 
من االنبهار بثقافة اآلخر، دون التفات لما في التراث من 

منابع العلم والنهضة والتجديد.
من الواضح أن التراث العربي باعتباره ثقافة إسالمية، ال 
يتعلق بحصيلة اإلبداع في الفكر واآلداب فحسب، وإنما 
المهن  اليدوية وسائر  الصنائع واألعمال  يشمل حقول 

أبعادها  الحياة االجتماعية في  والفنون، وأيضا مظاهر 
المختلفة، ذلك أن الثقافة ليست مجاال واحدا، بل مجاالت 
عديدة، واألمم تتفاضل في نصيبها من هذه المجاالت، وال 
شك أن ثقافات الشعوب واألمم تمثل ثروات المادية تفتخر 
القوة واالرتقاء  بها تلك الشعوب وتستمد منها عناصر 
والصمود أمام التيارات الوافدة واألفكار الدخيلة، ومن 
ثروة  الدوام  ل  على  قد شكَّ العربي  التراث  أن  األكيد 
المادية مؤهلة لإلسهام في نهضة العرب والمسلمين في 
عالم اليوم إذا أحسنوا استثماره، خاصة وأن هذا التراث 
الزاخر والغني قادر على تقديم حلول لواقع معقد، يتسم 
بالتشابك بين تيارات وافدة وثقافات دخيلة، والجدير بالذكر 
أن تلك الثقافات الوافدة في سياق الحداثة واالنفتاح وثورة 
ويقويها ويحميها، في حين  يدعمها  تجد من  االتصال 
تظل التراث العربي اإلسالمي يصارع لوحده داخل هذا 
الخضم، وال يجد من يسانده أو يرفع لواء كشف كنوزه 

وذخائره إال القلة النادرة.
 إن االهتمام بالتوعية والتحسيس والتربية على حماية 
للعمران  ترميم  لنجاح كل  قوية  التراث، يشكل دعامة 
والبنيان وإعادة هيكلة للبنية التحية في المدن التاريخية 
القديمة بالوطن العربي، حيث ال تعيش هذه المدن خالية 
من السكان، وإنما تعرف كثافة سكانية وافدة، ال تملك 
الجديد  المكان  بخصوصيات  معرفة  أو  تراثية  ثقافة 
تنحدر من  الفئات  تلك  أغلب  أن  فيه، علما  المستوطنة 
الفقر   أو  الجفاف  نائية، دفعها  أو مناطق  قرى مجاورة 
إلى النزوح نحو المدينة، فكانت لهذه الهجرة انعكاسات 
سلبية على المجال التراثي، وعلى الرغم من كل تدخالت 
الجهات الوصية على التراث من خالل أشغال الترميم، 
إال أن هذه الجهود تظل محدودة النتائج بسبب إكراهات 
العقلية الجديدة المستوطنة في المكان، والتي ال ترى في 

الفضاء سوى جغرافيا االحتماء من البرد واالختفاء من 
قسوة الزمن الصعب في دروب مظلمة وبقايا أسوار و 
دور مهجورة مجانية اإليواء أو بيوت منخفضة اإليجار، 
مما يؤدي في أحيان كثيرة لتغيير المعالم وطمس الرموز 
التاريخية من كتابات وزخارف وهندسة لها خلفية جمالية 
تاريخية، فضال عن تخريب بعض  وروحية ودالالت 
الرمزية  القيمة  األدوات ذات  اآلثار وضياع كثير من 
مشّوهة  جديدة  بناءات  إلى  المجال  فيتحّول  الكبيرة، 
فتتحول  الجديدة،  العصرية  الحياة  نمط  تحاول محاكاة 
وظيفة بعض األمكنة وتتعرض للمسخ، ويضيع التراث، 
مما يفرض ضرورة إقرار التربية على حماية التراث، 

وتكثيف حمالت التحسيس بقيمته.
هكذا، لم يكن التراث العربي ترفا أو  بحثا في الجماليات، 
بقدر ما كان ضرورة، “باعتبار التراث مالذا تؤول إليه 
األمة عند الشدائد، يضم صفوفها ويوحد هدفها ويشحنها 
بالطاقات الالزمة عند التعبئة، ثم هو ملك جماهير األمة 
الدوام، وال حق ألحد في أن  وخيط االتصال بها على 
يسلبها إياه”، ولعل هذه الميزة التي يحظى بها التراث، 
يتفاعلون معه بشكل عفوي  الناس،  متقبّال عند  تجعله 
وحماسي أحيانا، ألنه يخاطب فيهم الوجدان ويعبر عما 
الجنان من معان وأفكار، وهو فوق كل ذلك بؤرة  في 

االنطالق الحضاري.
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  نشرت  الصحف اليومية خبرا َبَعْث اإلثارة في نفوس 
القراء اليوم بأكمله، ثم إنتشر بعد ذلك في العالم أجمع، مفاد 
الخبر أن ياقوتة في حجم البندقة لها شهرة واسعة لقيمتها 
الثمينة قد اختفت، أمير هندي في زيارة ألحد المدن األمريكية 
كان يتباهى بهذه الياقوتة و يتزين بها إكتشف  إختفاءها 
فجأة بعد مشوار في إحدي سيارات األجرة التي أقلته إلى 
التسلل  قد نجح في  الضواحي، حيث كان  أحد  فندق في 
خفية رغم رقابة حرسه الخاص و الشرطة. ُوكـِلـَت مهمة 
العثور على الياقوتة لفريق من الشرطة تكون خصيصا لهذا 
الغرض. عندما إستيقظت المدينة على خبر ضياع الياقوتة 
تمنى مئات من الناس العثور عليها في شوارعهم، أضاف 
ذلك نوبة من التفاؤل و اإلثارة على المدينة بأكملها، شعور 
مما يحتوينا عندما نشعر أن ثراء شخص معين يمكن أن 

ينتقل إلينا ايضا. 
األمير لم يتهم أحدا بطريقة محددة، و استبعد تماما أن تكون 
بالتالي  الياقوتة و  المرافقة له مسئولة عن ضياع  السيدة 
الشرطة مالحقتها، سائق سيارة األجرة ذهب  لم تحاول 
للشرطة و أدلى بأقوال مفادها أنه أوصل األمير و السيدة 
التي في صحبته إلى فندق بالضواحي، األمير كان يرتدي 
عمامة ثمينة و السيدة التي معه كانت أوروبية ما يميزها 
هو ماسة في حجم حبة البازالء ترتديها على جانب أنفها 
األيسر كما تفعل الهنديات الثريات، هذه التفاصيل سحبت 
المفقودة و  الياقوتة  الشيء من موضوع  االهتمام بعض 

زادت من فضول رجال الشرطة لتفاصيل أكثر.
راجع السائق بعد تفتيش دقيق لعربته كشفا بأسماء من ركب 
معه في ذلك اليوم، أحدهم كان رجال يبدو عليه أنه عامل 
أجنبي، أخذه للميناء حيث كان سيبحر إلى أوروبا، إتضح 
أن هذا الرجل إيطالي، إستقل السيارة من أمام منزل في 
الرجل كان يرتدي  حي يسكن أغلب منازله مهاجرون، 
بنطاال واسعا مما يفضل المهاجرون إرتداءه، حذاؤه كان 
متينا بكعب سميك مما يلبسه أهل هذه الطبقة التي تسكن 
حي المهاجرين، كان يرتدي قبعة فوق وجه رفيع محلوق 
بالتجاعيد، متاعه كان عبارة عن حقيبة  بعناية و مليء 
لو  يبدو كما  ثقيلة مربوطة بحبل متين و صندوق متين 
كان مصنوعا من الحديد، غادر هذا الراكب البلد في نفس 
اليوم، لكن أي شكوك بخصوصه تالشت عندما إتضح أنه 
كان يتصرف كما لو كانت هذه أول َمَرة في حياته يستقل 
سيارة أجرة، فلم يغلق باب السيارة جيدا أول األمر ثم كان 
متعلقا بالنافذة كما لو كان خائفا أن تقف السيارة فجأة فيـُْلقى 
الشوارع كشخص سيغادر  به خارجها، كان يحملق في 

المدينة و ربما ال يعود إليها.
الشرطة ركزت إهتمامها على الرجل الذي ركب معه من 
فندق الضاحية الذي أوصل  األمير إليه، طلب هذا الرجل 
من السائق التوجه إلى ضاحية العمال اإليطاليين المهاجرين، 

المهاجر اإليطالي غريب  الذي استقل منه  المكان  و هو 
األطوار السيارةبعد ذلك. هذا الراكب موضع التساؤل و 
الذي أعطى السائق وصفا له يبدو من أهل المدينة، بـُحـِث 
عنه لكن دون جدوى، ثم إن عدم إستجابته للنداء المنشور 
في الجرائد محددا جائزة مالية كبيرة لمن يعيد الياقوته دليل 
على أنه ليس هو من عثر عليها، عموما ألن الياقوتة كانت 
مشهورة في العالم كله لقيمتها و سهل التعرف عليها كان 

األمل معقودا على أنه يوما ما سيُْعثر عليها.
في  السائق   ذكره  الذي  المهاجر  كان  الوقت  نفس  في 
واٍع  غير  إيطاليا  جنوب  في  الصغيرة  لمدينته  طريقه 
بكل هذه األحداث، كانت معه مجموعة غريبة جدا من 
األشياء المختلفة التي إشتراها من أمريكا، أشياء غريبة 
الجلد  من  حقيبته  التفكير،  بسيط  لمهاجر  بالنسبة  حتى 
بها “األوڤـرأول”  أنه جلد طبيعي  الذي ظن  الصناعي 
األزرق الخاص به مغسوال و مكويا، به أيضا إثنى عشرة 
قلم حبر في نيته أن يبيعها لسكان مدينته ناسيا أنهم جميعا 
تقريبا مزارعين و رعاة و أنه ال يوجد سوى نصف دستة 
مفارش  بعض  أيضا  معه  كانت  الكتابة،  يستطع  منهم  
يستخدمهما  أن  إعتاد  الشعر  لقص  للطاوالت، مقصان 
لقص شعر زمالئه من العمال المهاجرين، قطعة حديدية 
تبدو كجزء من آلة ال يدري ما الغرض منها تشبه مسدس 
لكنها ال تطلق رصاصات، دستة من قطع قماش عليها 
نقوش أمريكية و أشياء أخرى طريفة كي يبهر و يسلي 
أثقل ما في متاعه كان  إبنه و أصدقاءه،  بها زوجته و 
الصندوق الحديدي القديم المتين و الذي به بعض الخبطات 
تركيبة من  باستخدام  يفتح  الصندوق  قفل  متانته،  رغم 
النقود  أما عن  نسيانها،  ستة حروف حرص على عدم 
فقد كان معه ألف دوالر، منهم ثالث مئة سيردها لمن 
إستلفها منهم عندما نوى القيام برحلته، في جيب معطفه 
قطعة من البلور األحمر في حجم البندقة، كان قد عثر 
عليها مصادفة في سيارة األجرة التي أقلته إلى الميناء، 
لم يكن عنده فكرة ما الغرض منها، أصابعه شعرت بها 
تحت وسادة المقعد في سيارة األجرة، إحتفظ بها كتعويذة 
للحظ السعيد، فكر أنه قد يعلقها في سلسلة ساعته كحلية، 
الغريب أنه لم يكن هناك ثقب في قطعة البلور الحمراء 
هذه و بالتالي فهي ليست من األحجار التي تعلقها نساء 

المدينة في عقودهن.
األشياء المختلفة التي يحتفظ بها المرء قبل مغادرته بلد 
أجنبية بالتبعية تكتسب قيمة الذكريات الغالية، ذكريات 
المسافات البعيدة و الحنين، ذلك كان شعور اإلعزاز من 
مهاجرنا تجاه قطعة البلور التي كانت باردة عند مالمسته 

لها و ناعمة و شفافة مثل قطعة من السكر النقي.
أنشأ صديقنا تجارة صغيرة بكل ما جلبه معه من سفره، 
الصندوق الحديدي المتين موضوع بجوار الحائط هناك 

الحبر في صندوقها،  أقالم  فوقها  الشراء  للبيع و  طاولة 
عليها  األمريكي  القماش  مربعات  الطاوالت،  مفارش 
صور تمثال الحرية و مالئكة في األركان يحملون صور 
األباء المؤسسين للواليات المتحدة يحيط بها نجوم زرقاء 
و بيضاء. خمسة سنوات طوال بنى خاللها مقتنياته بصبر و 
في باله لحظة رجوعه لبلده، حاول اختيار ما رآه طريفا و 
مثيرا للناس في بلده، قد يكون حصل على هذه األشياء من 
سوق األشياء المستعملة الرخيصة و التي يعلم هللا من أين 
أتت و تتبادلها أيدي المهاجرين الفقراء. بذلك أصبح هو ـ 
من بدأ حياته كعامل يومية ـ تاجر في بضائع مختلفة، لقد 
كان الصندوق الحديدي القديم المتين ما دفعه لهذا االتجاه، 
فعمله كتاجر لم يكن له سبب آخر غير الصندوق، شعر 
كما لو كان غنيا ألن كل المال الذي بجيبه كان بعمالت 
المحلية،  العمالت  كبيرة من  كمية  إلى  أجنبية سيتحول 
حساباته العقلية بخصوص ما يعتبره ثروته جعلته فخورا 
بنفسه مما قاده إلى لحظات غريبة من النشوة. كلما لمس 
ـق  البلورة الحمراء التي في جيبه شعر بفرح طفولي َعمَّ
هذا شعوره بأنها تعويذة حظ سعيد. أصبحت واحدة من 
هذه األشياء عديمة النفع التي نعتز بها طوال حياتنا و ال 
نستطيع االستغناء عنها وبالتالي تصبح جزءً منا بل تصبح 
أيضا تراثا عائليا و تبقى معنا تجنح عقولنا إليها من وقت 
آلخر، بينما أشياء أخرى مهمة نحرص عليها و نحاول 

إخفاءها في مكان أمين قد تضيع.
بعد عدة أيام من وصوله لبلده، ذكره ملمس البلورة الناعم 
األجرة،  تذكر سيارة  الرجوع،  إنطالقه في رحلة  بيوم 
ذاكرته مثل  التي أصبحت في  بها و  التي مر  الشوارع 
المناظر الختامية في مسرحية شاهدها و علقت بذاكرته.

بلدته،  أعلى طريق منحدر في  أقام صاحبنا حانوته في 
البلدة التي يسكنها مزارعون و رعاة، وضع في الحانوت 
طاولة طويلة و مجموعة أرفف عليها باإلضافة لما أحضره 
من أمريكا مختلف البضائع من أجولة الدقيق إلى أقمشة 
الموسلين التي تفضلها النساء في ركن من الحانوت كان 
هناك برميل نبيذ مرفوع على حامل و بجواره جرة من 
المتين مركون بجوار  الحديد  الفخار بها زيت، صندوق 
الحائط، كان يشعر بكثير من الفخر عندما يفتحه أمام زبائنه، 
يحتوي الصندوق دفتر الحسابات و قائمة بها أسماء من 
اشتروا منه على أن يدفعوا الحقا عندما يحين ميعاد الحصاد 

أو ميعاد إنعقاد سوق الماشية. 
بالتدريج بدأت تجارته تبدو مثل أي تجارة قديمة. حتى أصبح 
كما لو كان لها رائحة مميزة، هناك عالمات على الحائط 
بالطباشير وضعتها زوجته التي ال تعرف الكتابة كي تسجل 
المبيعات التي بيعت باألجل، أما إبنه الصغير الذي كان 
ملتحقا بمدرسة و الذي يستطيع اآلن كتابة أسماء الزبائن 
في قائمة المبيعات باألجل فقد كان يقف أحيانا في الحانوت 

خاصة في أوقات 
بعد الظهر الحارة 
حيث تبطئ المبيعات 

ما عدا المشروبات المثلجة للرجال الذين استيقظوا توا من 
نومة بعد الظهيرة.

 ببطء وعبر األيام ،الحذاء األمريكي الذي أهداه لزوجته 
أصبح باليا و زوجته نفسها أصبحت لها هيئة زوجات البائعين 
المميزة. أما البضائع التي أحضرها معه من أمريكا فقد بيع 
أغلبها، ما بقى كان خوذة العمل التي احتفظ بها في دوالبه 
و التي بدت جديدة تماما، األقمشة المربعة ذات النقوش 
األمريكية تم توزيعها كهدايا على الزبائن المميزين، أما 
أقالم الحبر فلم يرغب أحد في شرائها، ثم أن نتيجة اإلهمال 
المحطمة في صندوقها،  بقيت أجزاؤها  أغلبها و  تحطم 
الرجل و الذي كان يحمل في صدره قلب طفل كان يعتقد 
أن سنون هذه األقالم  مصنوعة من الذهب، لذلك إعتز 
بها كما يعتز طفل بلفافات الشوكوالته المفضضة. شيئ 
آخر إعتز به الرجل ، صحيفة قديمة باإلنجليزية، رفض 
أن يتخلى عنها حتى عندما كان يحتاج لورق كي يلف به 
مبيعاته، أحيانا كان يتصفحها بإمعان، صور اإلعالنات 
يدخنون سجائر مميزة،  أمريكا  بالناس في  تذكره  كانت 
الجرامافون،  بأجهزة  المدينة،  باألوالد يجوبون شوارع 
في الواقع بكل الحياة التي شاهدها أثناء زياراته النادرة 

لمنطقة وسط البلد في المدينة التي أقام بها.
أما قطعة البللور فقد تذكرها في أحد األيام و أعطاها إلبنه 
الذي كان يحتفل بعيد ميالده مع أصدقائه، كان األوالد يلعبون 
الآلخرين  بـِْليي  بليته نحو  بالبـِـْلْيي*، يصوب كل منهم 
محاوال أن يصيب الهدف، اإلبن إستخدم قطعة البلور لهذا 
الغرض و إدعى أن بلورته أحسن و أكثر جماال من ِبـْليي 
اآلخرين ألنها قادمة من أمريكا و ألن لونها أحمر قاني، 

لذلك إعتز الولد بها كشيء ثمين يحرص عليه.
الوقت عنده فضول  نفس  في  و  كان معجبا  األب  بينما 
بخصوص قطعة البلور هذه التي أصبحت لعبة إلبنه، عقله 
كان يأخذه إلى خياالت الماضي أثناء إغترابه عندما ظن 
أن العالم مليء باألشياء الثمينة الضائعة من أصحابها و 
السبب  المحظوظون فقط، كان هذا هو  التي يعثر عليها 
في أنه دائما ما يمد أصابعه باحثا عن أشياء مفقودة سواء 
تحت وسائد مقاعد الحافالت و سيارات األجرة أو مقاعد 
األماكن العامة أو مراتب المراكب التي أبحر عليها. لكنه ال 
يتذكر أنه عثر على شيء ثمين أبدا، في الواقع مرة واحدة 
عثر على خمسة دوالرات في الطريق، تذكر هذه الواقعة 

و تذكر أيضا أنها حدثت في يوم ممطر.

البـِْليي كرات زجاجية صغيرة شفافة ملونة رخيصة   *
حبيبتي سوريا ، سوريا حبيبتي .يلعب بها األطفال.

أين أنت يا أماه ؟ أين أنت سوريا ؟
حيف عليك سوريا ، حيف عليك يا شام   

شو اللي جرى ؟ شو اللي صار ؟ دمروك هل األشرار ،  
ليش هل القتل ؟ ليش هل قسى ؟ ليش هل الدمار ؟ يا كفار .  

يا شام ، يا قلعة الجبابرة ، واألحرار ، يا شام يا مهد األبجدية ، والسريان ،
يا شام ، يا عاصمة الياسمين ، والريحان ،

يا شام ، راح تبقي بعيوننا ، منظار ،  
يا شام ، راح تبقي إلى األبد ، حرة ، حرة ، يا شام .  

بالروح ، بالدم ، نفديك يا شام .

من قلب جمروح

 بقلم: جــاك قرانـطـة

 تسلق القرد بمهارة فائقة الشجرة العمالقة المواجهه للكهف 
الذي يسكن فيه مع عائلته الكثيرة العدد، كان زعيم لقبيلة 
، يسكنون في كهوف  العائالت  كبير من  مكونة من عدد 
بحيرة زرقاء  الذي يطل علي  الشاهق  الجبل  متقاربة في 
اللون مترامية األطراف ، وخلفها ، بعيدا في األفق ، تظهر 
غابة ضخمة من األشجار، يحدها جبال شاهقة تكسو قممها 

الثلوج البيضاء .. 
ألقي نظرة علي األرض المواجهه للكهف .. كانت اإلناث 
مشغوله ... إحداهن جالسة علي صخرة، ترضع وليدها، 
وأخري  الصغير..  وجهه  علي  يدها  وتمرر   ، له  تبتسم 
إبنتها في شي فخذ ضخم من ثور تم إصطياده  تساعدها 
في الصباح الباكر .. وكانت انثي ثالثة منهمكة في تجفيف 
 ، الصقيع  يقي من  الشمس لصنع رداء  في حرارة  فراء 
يصنعن  اإلناث  من  قليلة جلست مجموعة  مسافة  وعلي 
شبكة كبيرة من الياف الشجر لصيد األسماك .. وكان ابنه 
األكبر يشحذ بمهارة رأس رمح حجري بحجر آخر أكثر 
ينحت علي جدران  ثاني  إبن  كان  الداخل  ، وفي  صالدة 
الكهف رسما" لحصار وعل وإصطياده، بينما تمددت علي 
األرض الصخرية خارج الكهف ، عدد من الكالب األليفة 
الضخمة ، كان كل كلب يغلق جفنيه تارة ويفتحهما تارة 
اخري ، فال يُعرف إن كان نائما" أو مستيقظا" .. لكن هذه 
هي غريزة الكالب ، أن تكون دائما مستعدة للدفاع عن نفسها 
الذين يعيشون معها ، وكأن هناك عقدا"  وعن أصحابها 
أزليا" علي مر العصور بين الكلب وصاحبه ، أن يتولي 
حراسته وأسرته، ويلعب مع أطفاله ويساعده في الصيد ، 

مقابل ما يقتات من العظام وبقايا الطعام .. 
في جلسته هذه علي جذع الشجرة التي تعود عليها في نفس 
الموعد كل يوم ، وبعد يوم عمل شاق ، كان يلوك بين أسنانه 
، كان مضغها  أكتشفها حديثا  أشجار،  أوراق من  بضعة 
وإبتالع عصيرها تسبب له حالة من النشاط الزائد والنشوة 

تساعدة في مهامه اليومية الشاقة .. 
كان يحرص علي إنجاز المهمتين الرئيسيتين له .. أولهما 
هي توفير الطعام ألسر قبيلته ، فكان يقود أفراد القبيلة من 
الذكور األشداء في رحالت صيد فجر كل يوم لمحاصرة ثور 
أو غزال شارد عن القطيع وقتله بالرماح ، كانت مهمة شاقة 
محفوفة بالمخاطر ، يعاونهم فيها كالب الصيد التي تحاصر 

معهم الطريد وترهبه بنباحها المتواصل .. 
أما المهمة األخري ، وكان يعتبرها واجبا" ضروريا" البد 
من إنجازة بكفاءة تامة ، فهي إخصاب إناث القبيلة عندما 
يحين وقت حملهن ، فكان التكاثر وزيادة النسل هو الهدف 
الرئيسي والهام لتلك القبائل التي كانت تقاس قوتها بكثافة 
تعداد أفرادها ، خصوصا من الذكور ، لذلك كانوا يبتهجون 
ويحتفلون بمولد كل طفل ذكر ، ويرقص الذكور واإلناث 
في حلقة دائرية حول األم ووليدها ..أكثر من نصف مواليد 
 ، القبائل األخري كانوا أوالده ومن صلبه  القبيلة وبعض 
وأحيانا كانت اإلنثي تحضر برفقة والدها أو والدتها لتنجب 

طفل بصفات مميزة مثل الزعيم !!! 
كانت اإلناث ، بالغريزة ، ينجذبن جنسيا لزعيم القبيلة ، كما 
تنجذب إلي ذكر الطاووس بريشه الزاهي الملون جماعته 
من اإلناث ، وكان الزعيم يتمتع بطاقة جنسيه هائلة تمكنه 
من ممارسة الجنس مع سبعة من اإلناث علي األقل كل ليلة 
بالغريزة لضمان  يتهافتن عليه ويفضلنه  .. وكانت اإلناث 
جودة الساللة وتميزها ، فقد كان زعيم القبيلة يتمتع بجسم 
ممشوق وقوي، خفف اإلنتقاء الطبيعي عبر األجيال من شعره 
الكثيف، وعبر األجيال ايضا" ، نزلت حنجرته ألسفل الذقن 
مما مكنه من إصدار رنات مختلفة بدال من الصيحات التي كان 
يرددها اسالفه مع إشارات األيدي بغرض التفاهم، وكان له 
جبين ضخم وأنٍف بارز إلى األمام، وكان فكه السفلي بارزاً، 
أما عظام الذراع والساق فكانت سميكة، وامتلك عضالت 
كبيرة الحجم في الكتفين والرقبة، وكان الجزء األمامي من 

الجمجمة بارزاً..
كانت طقوس ممارسة الجنس مع زعيم القبيلة فريدة أيضا، 
وكانت تعتبر منظمة وحضارية ، طبقا لمعتقدهم ، فكانت 
الشمس ويجلسن في طابور  قبل غروب  اإلناث يحضرن 
تحت الشجرة العمالقة ، التي يجلس علي جذعها زعيم القبيلة 
وكل واحدة من اإلناث كانت تتزين بعقد وسوار من محارات 
البحر الصغيرة الملونة ، وتحضر معها ورقة خضراء كبيرة 
من شجر الموز ، بها هدية من الفواكه أو قطعة كبيرة من 
اللحم المشوي أعدتها أمها أو سكين حجري للصيد والقتال 
صنعها والدها أو أخوها ، وعندما ينزل الزعيم من الشجرة، 
يسجد مع الجميع للشمس عند غروبها ويتقبل الهدية من كل 
أنثي ، ويمارس الجنس معها في الهواء الطلق وعلي ضوء 

النار الموقدة بالقرب من فتحة الكهف والذي تجلس خارجه 
باقي اإلناث التابعة له!! 

شعر القرد أن فصيلته المميزه  وصلت إلي أوج الحضارة 
!!، فقد علمه والده أن يضع أعشاب جافة في تجويف صخرة 
، وبإإلحتكاك المستمر بحجر مدبب داخل التجويف تسخن 
األعشاب وتتولد شرارة النار ..كان إشعال النار من أعظم 
اإلكتشافات في ذلك الوقت فقد كانت تستعمل في التدفئة في 
الطقس البارد وطهي الطعام وارهاب الحيوانات المتوحشة 

ومنعها من اإلقتراب من أماكن تجمعهم .. 
طالما أحس بأن فصيلته مميزة منذ أجيال عديدة .. وإنهم 
واألسماك  الطيور  جميع  علي  المتفوقين  األرض  سادة 
من  األخري  الفصائل  فيها  بما   ، األخري  والحيوانات 
القرود التي ما زالت تعيش في الغابة علي األشجار ، لكن 
أسالفه من أفراد فصيلته ، نزلت من األشجار، ذات يوم 
، وبدأت تسير علي األرض منتصبة القامة ، مما جعلها 
تستخدم أياديها في أعمال مميزة كنحت األحجار وتصنيع 
رؤوس الرماح لصيد الحيوانات الكبيرة، وبالتالي زادت 
نسبة البروتين في طعامهم، مّما أدى إلى تطور ونمو المخ 
الكائن  آلية األصطفاء الطبيعي أن تخدم تكيف  ،وتمكنت 
مع الطبيعة المحيطة ، والتي إختلفت وتنوعت منذ رحل 
أسالفه بسبب شح الطعام ، من المناطق الحارة اإلستوائية، 

إلي المناطق الباردة الثلجية في الشمال . 
تطوير  فقط من  ليس   ، أيضا"  تمكنوا   ، المخ  وبإستخدام 
وسائل الحصول علي الطعام وتجهيز المسكن ، ولكن أيضا 
في التفكير!!.. فكروا في معني وجودهم !! .. وشعر افراد 
بالقلق علي  ، وأحسوا  الموت  بالخوف من  الفصيلة  هذه 
أسرهم واوالدهم من المجهول ومن المرض ومن األخطار 
المتربصة بهم ، كالصواعق والرعود والزالزل والحيوانات 
الضارية .. شعروا بالحاجة لمن يحميهم ، لقوه قاهرة ، أعظم 
للدفاع ضد األعداء،  قبيلتهم مع بعضهم  أفراد  من تجمع 
فكانت النار هي من تسجد لها بعض القبائل ، وكانت الشمس 
والقمرالنجوم هي اآلهه األقدر في نظر قبائل أخري، وكانت 
التماثيل الحجرية الضخمة التي صنعها البعض اآلخر هي 
كان   !!! والقرابين  الذبائح  وتقديم  باإلسترضاء  الجديرة 
يسجد هو وقبيلته للشمس في مشرقها، وعند إنتصافها في 
كبد السماء، وعند غروبها في األفق .. كانوا يسخرون ، 

وأحيانا يتعاركون مع 
القبائل األخري التي 
تسجد للنار أو التماثيل 
المنحوتة، فالشمس 

تمنح األرض ومن عليها النور والدفئ ، ولم يصنعها أحد 
!! ولم يدركوا بعد ، أن قوة النهائية قادرة وغير محدودة 
أعظم من الشمس والنجوم ، هي التي خلقت الكون كله 

وسمحت بنشأته وخلق الحياة وتطورها في ربوعه . 
خرج   ، غزيرة  أمطار  فيه  سقطت  بارد  يوم  فجر  في 
الزعيم إلي الغابة مع إبنه األكبر ومجموعة من الذكور 
كثيفا  الضباب  كان   ، للصيد  الكالب  من  األقوياء وعدد 
والرؤية ضعيفة وكانت األرض لزجة وموحلة ، كانوا 
يسيرون بحذر شديد شاهرين رماحهم ترقبا ألي فريسة 
تظهر أمام أعينهم .. أخيرا شاهدوا غزاال ضخما يعدو 
الغزال وغرس رمحه  الزعيم  إعترض   !! إتجاههم  في 
في صدره أسفل رقبته ، ولكنه لم يدرك أن الغزال كان 
وإنقض  عين  في طرفة  ، وصل  سريع  فهد  من  يهرب 
فوجئ  رقبته،  الحادة علي  بأسنانه  مطبقا"  الزعيم  علي 
أفراد المجموعة بما حدث ، واسرعوا بالهجوم علي الفهد 
برماحهم فالذ بالفرار .. وسط حزنهم الشديد ، حمل أفراد 
المجموعة الزعيم وصيده األخير لمقر القبيلة يتقدمهم إبنه 
الذي كان يبكي بحرقه لفقدان والده ، قبل غروب الشمس 
تجمع جميع أفراد القبيلة حول جثة الزعيم المسجاة خارج 
الكهف ، ساروا في طابور طويل من الذكور واإلناث، كل 
ذكر يضع يده علي الزعيم وهو يبكي، وكل أنثي تتحسس 
إبنه  يتقدمهم   ، به  .. حملوه وساروا  تولول  جسده وهي 
األكبر وهو يضرب صدره بقبضتي يديه ويبكي بلوعة 
.. وصلوا لحفرة بعيدة عن مكان إقامتهم والقوا فيها جثة 
الزعيم.. عندئذ صرخ األبن األكبر صرخة مدوية رددت 
صداها الجبال المجاورة، وسجد للشمس عند غروبها ، 
سجد ورائه جميع أفراد القبيله .. مكثوا كلهم ومعهم كالب 
الحراسة حتي بزغت شمس يوم جديد ، حينئذ صاح جميع 
األكبر،  األبن  ومبايعين  بأذرعهم  ملوحين  القبيلة  أفراد 
زعيما جديدا للقبيلة .. كان من الممكن وسط هذا الصراخ 
سماع تلك الرنات الصوتية المختلفة،كانت إرهاصات للغة 

بدائية تصلح للتخاطب !!

قصة بقلم :  
نعمة هللا رياض
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القديم وعادة ما  أنواع الطب  البديل هو من  الطب   
التوابل  الطبيعية و غيرها من  يتكون من األعشاب 
والخضروات وبعض الفاكهة. هو العالج الطبيعي الذي 
للتخلص من اآلثار  أو  للقضاء على مرض ما  يُستخدم 

السلبية التابعة لبعض األمراض.
تأثير  الغالب، ال يوجد لهذه العالجات الطبيعية  في 
فيها  جانبي على اإلنسان، وذلك ألنها طبيعية ال يدخل 
التي قد تصيب وتخطئ. ولقد  الكيميائية  التفاعالت 
لكثير من األمراض  العالجات  العديد من  تم اكتشاف 
تم  البديل .كما  القدم في الطب  الخاصة باإلنسان منذ 
للكثير من األعشاب  إكتشاف عالجات وفوائد عديدة 
السمنة والنحافة، والتي تعتبر مرض  الطبيعية لعالج 
العديد من  التي تقلق  أنها من األشياء  العصر، كما 
السيدات والرجال. ومع تنوع العقاقير الطبية و 
الدهون و وتفتيتها من  بتقنية شفط  الوسائل الخاصة 
التابعة  السلبية  التأثيرات  الليزر، والتخوف من  خالل 
البديل عن  للبحث في الطب  نلجأ  فإننا  الوسائل،  لهذه 
إلى جسم  الوصول  عالجات و مشروبات، تساعد في 
صحي ورشيق. مع اإلستمرار على تناول هذه العالجات 

الطبيعية حتى الوصول للنتيجة المرجوة منها.
العديد من  المريمية: مشروب سحري يحتوي على 

القضاء على بروز  التي تساعد في  الطبيعية  العناصر 
المتراكمة في الجسم. وهو  البطن، والدهون  منطقة 
تناوله على شكل  يتم  الوزن.  مشروب مثالي إلنقاص 

أقراص صغيرة مع الماء قبل الوجبات.
مكونات المشروب:

ملعقة من المريمية الجافة المسحوقة.
 2 ملعقة من الشاي األخضر المسحوق.
 2 ملعقة من الزعتر الجاف المسحوق.

 2 ملعقة من القرفة المسحوقة.
2 ملعقة من الزنجبيل المسحوق.

 2 ملعقة من قشور الرمان المسحوقة.
 2 ملعقة من الكمون المسحوق.

 2 ملعقة من بذور الكتان المسحوقة.
طريقة التحضير:

ثم بعد  المكونات  بعضهم ببعض جيداً  يتم خلط جميع 
المكونات من خالل  يتم تكوين عجينة من هذه  ذلك 
التفاح في  إليها .ويتم إستخدام خل  التفاح  إضافة خل 
العجن إذا كان حجم البطن كبير جداً. أما إذا كان حجم 
البطن متوسًطا يتم تكوين عجينة بإستخدام عصير 
الفعالة على حرق الدهون في هذه  الليمون لقدرته 
العجينة لصنع  يتم إستخدام هذه  ثم بعد ذلك  المنطقة، 

حبوب صغيرة عن طريق صنع قرص صغير يسهل 
بلعه. ويتم وضع هذه األقراص على صاج، ثم بعد ذلك 
يتم وضعه في الفريزر حتي يتجمد ثم يتم حفظ األقراص 
داخل زجاجة من البالستيك مع إعادة  اإلحتفاظ بها في 
بعد  الفريزر. يتم أخذ قرص من هذه األقراص صباحاً 
الماء.  النوم، مع شرب كوب واحد من  االستيقاظ من 
ثم بعد  تناول طعام اإلفطار.  يتم  ثم بعد مرور ساعة 
الغذاء بنصف ساعة،  يتم أخذ قرص قبل وجبة  ذلك 
تناول قرص  يتم  العشاء بنصف ساعة.  ثم قبل موعد 
الفاكهة أو أي من األطعمة  تناول  إلى  منها باإلضافة 
لمدة  الوصفة  الخفيفة. مع الحرص على إستخدام هذه 
شهر حتى الوصول للنتيجة المرجوة، وينصح باألكثار 
من شرب كميات كبيرة من المياه باإلضافة إلى المشي 

لمدة نصف ساعة.
التي  الهامة،  النباتات واألعشاب  األوريجانو: هو أحد 

تساعد على فقدان الشحوم المتراكمة في منطقة البطن.
يحتوي األوريجانو على كمية كبيرة من مضادات 
السموم  الجسم من  التي تعمل على تخليص  األكسدة، 
الميكروبات  إلى محاربة  .باإلضافة  بداخله  المتراكمة 
والطفيليات المجمعة في المعدة. مما يساعد في 
يفيد شاي  . كما  الجهاز الهضمي بشكل طبيعي  عمل 

التخلص  األوريجانو في 
من الغازات المتراكمة 
البطن بسبب اإلصابة  في 
لفترات طويلة.  باإلمساك 
فقدان  إلى  يؤدي  مما 
الزائد في الجسم،  الوزن 
مع زيادة نسبة هرمون 
ينتج  السيروتونين، والذي 
المزاج  التخلص من  عنه 
السئ. حيث أن ارتفاع 

نسبة هذا الهرمون يؤدي إلى الحد من الشهية المفتوحة 
تجاه الطعام.وهذا يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
الشمر: من النباتات التي تعمل على تخليص الجسم من 

الوزن الزائد المتراكم بداخله وخاصة منطقة البطن.
الدهون،  يعمل نبات الشمر على زيادة معدل حرق 
وبالتالي فهو يحسن من عملية التمثيل الغذائي 
الدافيء على  الشمر  أو)األيض(. كما يساعد مشروب 
السيليوليت.  الجلد ويساعد في تخفيف  عالج ترهالت 
فنجان من مغلي الشمر يعمل على زيادة وتحسين 
الشعور  الغازات وبالتالي  الهضم والتخلص من  عملية 
بالراحة والهدوء. فهو له تأثير مهديء للكبار والصغار. 

الوجبات  يمكنك تحضير مغلي الشمر، وشربه قبل 
بنصف ساعة.

الزنجبيل: من النباتات المعروفة بقدرتها على زيادة نسبة 
حرق الدهون في الجسم، وخاصة في منطقة البطن.

المتراكمة  الدهون  التخلص من  الزنجبيل يساعد في 
تحت الجلد، لكونه يعمل على التدفئة وزيادة طاقة الجسم 
الحرارية. كما يخلص الجهاز الهضمي من مشاكل 
اإلمساك. يساعد أيًضا  الجنزبيل على تنقية الجسم من 

السموم وبالتالي في برامج تنظيف الجسم )الديتوكس(.
يمكنِك تناوله بشكل يومي على هيئة شاي مغلي 
الجنزبيل اللذيذ والمحلى بالعسل، واإلكثار من إستخدامه 

في األكل كنوع من التوابل الحارقة للدهون.

 تتسبب عوامل عديدة في جفاف البشرة، أهمها التقلبات 
الماء  الفيتامينات وقلة شرب  المستمرة ونقص  المناخية 
الحارقة وغيرها  الساخن والشمس  للماء  التعرض  وكثرة 
الموضوع خمس  للبشرة. في هذا  العوامل المضرة  من 
البشرة  خلطات طبيعية رائعة تساعدك في عالج جفاف 
الحريري في ثوان، خاصة ونحن على  واستعادة ملمسها 
مشارف فصل جديد يدعوك لالحتفاء معه ببشرة نضرة 

ومشرقة.
مقشر السكر البني

للتقشير  احتياجا  البشرة  أنواع  أكثر  الجافة من  البشرة 
إلزالة خاليا الجلد الميتة المتراكمة عليها وإعادة نضارة 

لها من حين  الجلد. اعدي مقشر طبيعي 
يعرف  الذى  البني  السكر  آلخر مثل مقشر 
الجلد  تقشير طبقة  المذهلة في  بخصائصه 

الميت وإكساب بشرتك ملمس ناعم ومميز.
لعمل هذا المقشر، امزجي مقدارين متساويين 
من السكر البني وزيت اللوز أو الجوجوبا مع 
قليل من العسل ثم دلكي بهما المناطق الجافة 
في حركات دائرية بأصابع اليدين لعدة دقائق 
ثم اغسلي بشرتك وجففيها جيدا ثم ضعي 
كريم مرطب. يفضل استخدام هذا المقشر على 

الجسم وليس الوجه.
قناع األفوكادو 

 B E، وفيتامين  فيتامين  األفوكادو على  ثمار  تحتوي 
البشرة  ترميم خاليا  تعمل على  التي  األكسدة  ومضادات 
إلى  المبكرة، إضافة  الشيخوخة  والتخفيف من أعراض 
نعومة وترطيب  يمنحها  للبشرة  أساسيا  يعد مغذيا  أنه 

فائقين. 
الجافة  البشرة  للوجه لصاحبات  قناع منزلي  يمكنك عمل 
ثمرة  قلب  األفوكادو، وذلك بهرس  ثمرة  بواسطة  فقط 
لمدة 20  الوجه، وتركها  توزيعها على  ثم  األفوكادو، 

دقيقة. 
اغسلي وجهك، وستفاجئين بملمس بشرتك الناعم.

حمام زيت الزيتون 
البشرة  لترطيب وتنعيم  الزيتون حال مذهال  يعد زيت 

استخدامه  يمكنك  المتهيجة كما  البشرة  الجافة وتهدئة 
القاسي على  العادي  المكياج  لمزيل  آمن  كبديل طبيعي 
دلكي  لبشرتك،  استفادة ممكنة  أقصى  لتحقيق  البشرة، 
بالزيت حتى  والمرفقين  كالركبة  األكثر جفافا  المناطق 
ثم ضعي طبقة أخرى من كريم مرطب  المسام  تمتصه 

كنوع من الترطيب العميق للبشرة.
قناع العسل والشوفان للبشرة شديدة الجفاف

الجفاف  تعانين من حاالت  إذا كنت  القناع  اعدي هذا 
الشديد للبشرة، اضيفي ملعقة كبيرة من العسل مع مقدار 
األفوكادو  الشوفان واضيفي كوبا من  دقيق  مماثل من 
المهروس ثم ضعي القناع على وجهك مع التدليك بلطف 

اغسليه  ثم  البشرة  تمتصه  دقيقة حتى  لمدة 15  واتركيه 
الميتة  الجلد  بإزالة خاليا  الشوفان  دقيق  بالماء. سيقوم 
بينما يعمل كل من العسل واألفوكادو على ترطيب البشرة 

لشبابها وحيويتها. واستعادتها 
زيت جوز الهند

أوقات  في  الشديد خاصة  بشرتك  بجفاف  تشعرين  عندما 
البرودة، إليك هذا الحل المذهل لعالج جفاف البشرة: بعد 
االستحمام مباشرة وزعي طبقة من زيت جوز الهند على 
والبطن  والساقين  الفخذين  ذلك  بما يشمل  كامل جسمك 
والذراعين والوجه، فالبشرة في ذلك الوقت تكون رطبة 
وقادرة على امتصاص المرطبات أسرع. وراقبي ملمس 

بشرتك في اليوم التالي ستجدينه مشدود وناعم .
 كثيرا ما تعاني الفتاة من آفة شحوب األظافر وتنصرف 
تتعدد األسباب  تبييض االظافر، وقدد  للبحث عن طرق 
إلى اصفرار  الطالء ومزيله  إذ قد يسبب كثرة استخدام 

األظافر، كما أّن الفطريّات، أو نقص الكالسيوم والزنك.
كلّها أسباب قد تقودِك للبحث عن طرق تبييض االظافر، 
فالظفر كالبشرة تماماً يحتاج إلى التنفّس، وطالء األظافر 
كسواه من مساحيق التجميل التي تعيق الظفر من التنفّس، 
ليس فقط من خالل الطبقة التي تكسو الظفر وإنّما أيضاً 
تغلغل الموادّ الكيميائيّة التي يحتويها الطالء داخل المساّم 
والتي قد تؤدّي إلى حروق في طبقتها الداخليّة بعد 3 أيّام 

من تطبيقه.
لتفادي  ما هي أفضل طرق تبييض االظافر والحلول 

تصبّغها وتغيّر لونها وكيفيّة االعتناء بها في المنزل:
1- زيت شجرة الشاي: المنتجات التي تحتوي على زيت 

الشاي تتمتّع بفوائد تساعد في حماية األظافر من االلتهابات.
التفّاح تساعد على  الموجودة في خّل  األحماض  التفّاح:  خّل    -2
التي تصيبها  تعالج االلتهابات  تغيّر لون األظافر، كما  التخفيف من 
وتتسبّب في تصبّغها. اخلطي نصف كوب من الخّل وكوباً من الماء 
الفاتر، ضعي أظافرِك في الخليط لمدّة 20 دقيقة، ثّم جفّفيها. كّرري 
هذه العمليّة 3 مّرات يوميّاً لمدّة شهر للتخلّص من االلتهابات، الحدّ من 

االصفرار، تعزيز نمّو األظافر وجعلها أكثر قّوة.
3- صودا الخبز:  تتميّز صودا الخبز بخصائصها المبيّضة والمقّشرة 

التصبّغات عن األظافر. قومي بمزج ملعقة  التي تساعد في إزالة 
الزيتون  الخبز، نصف ملعقة صغيرة من زيت  كبيرة من صودا 
وملعقة صغيرة من عصير اللّيمون حتى يصبح الخليط كالمعجون، ثّم 
قومي بفرك أظافرِك بالخليط باستخدام فرشاة أسنان طريّة وناعمة. 
ثّم اغسلي أظافرِك بماء دافئ. كّرري هذا  لمدّة 5 دقائق،  اتركيه 

العالج مّرة كّل أسبوعين.
4- معجون تبييض األسنان:  يمكنِك كذلك استخدام معجون تبييض 
األسنان في عالج أظافرِك الشاحبة والصفراء. قومي بفركها بكميّة 

قليلة منه وبعد بضع دقائق اغسليها بالماء، ثّم قومي بترطيبها.

كيف حتافظني على بشرتك يف رحالت 
الطريان الطويلة؟

خسارة دهون البطن: مكونات طبيعية من الطب البديل

3 نقاط يف جسمك تتحكم بشهيتك.. 
والضغط عليها يشعرك بالشبع

إيلي صعب جيسد »اجلمال« يف مدينة برشلونة 

مخس خلطات طبيعية للتخلص من 
جفاف البشرة بسهولة

معجون األسنان وخّل التّفاح وغريهما لـ تبييض 
االظافر يف املنزل

*   PROTÉGEZ, DÉFENDEZ, 
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Nos avocats , vos droits !
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  *   Mise en demeure
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  *   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
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Site web: www.econodroit.ca

Elie Saab في  إيلي صعب  الرائع  اللبناني  المصمم   مثل كل موسم ال يفشل 
إبهارنا وتقديم مجموعة أزياء جديدة تخطف األنظار! تحمل مجموعة إيلي صعب 
الهوت كوتور لخريف/شتاء 2018 عنوان »Of Forms and Light« مما 

يعني أنه سيعتمد فيها على األشكال والقصات المجسمة والبارزة ويمزجها بتفسيره 
العاكسة.ومن  الخامات  أو  التطريزات الالمعة  الخاص للضوء سواء من خالل 
القصات األبرز في مجموعة أزياء إيلي صعب لخريف شتاء 2018 هو استخدامه 

للكرانيش الكبيرة بعدة طرق باإلضافة إلى التصميم المجسم الالفت لالنتباه والذي 
ذكرني شخصيا بشكل أوراق الزهور المفرغة ولكنه قدمها بمظهر مذهل لم نراه من 

قبل في تصاميمه وهو مستوحى من جمال مدينة برشلونة العريقة.

 فى بعض األحيان تمتد رحالت 
الطيران إلى أكثر من 24 ساعة متواصلة، 
المسافرون عما  الحالة يبحث  وفي هذه 
المدة  التكيف وتحمل هذه  يساعدهم في 
الطائرة، مثل ارتداء  الطويلة على متن 
مالبس مريحة وممارسة بعض النشاطات 
الترفيهية وغيرها. ولكن ماذا عن كيفية 
الحفاظ على البشرة في تلك الفترة الطويلة؟ 
هل تعلمين أن الرطوبة في مقصورة 
الطائرة تقل بـ 20٪ عنها في األماكن 
البشرة ستفتقر  المفتوحة؟ وهذا يعني أن 
إلى  الالزمة وربما تتعرض  الرطوبة  إلى 
الجفاف سريعاً. وللحصول على بشرة 
جيدة والمعة حتى على متن الطائرة، إليك 

النصائح التالية:
1- تخلي عن مستحضرات التجميل 
قومي بإزالة كل المكياج بمجرد استقاللك 
الطائرة، فاالفتقار إلى الرطوبة والتعرض 
المكياج  بالهواء يجعل  لألتربة والعوالق 
المسام  الميتة تتسبب في غلق  والخاليا 
األخرى وهو ما يؤدي إلى ظهور الرؤوس 
السوداء. لذا يجب تنظيف البشرة بمنظف 
التغذية  البشرة على  مناسب حتى تحصل 
الكافية طوال فترة  المناسبة والرطوبة 

الرحلة. 
2- ترطيب البشرة طوال فترة الرحلة 

لذا يمكنك  أبدًا ترطيب بشرتك،  ال تغفلي 
الرذاذ  اصطحاب اسبراى ورش بعض 
على وجهك لترطيبه والشعور باالنتعاش. 

3- السيروم : 
استخدمي السيروم الذي يحتوي على 
مضادات لألكسدة لحماية بشرتك من 
المقصورة معاد  التلف، خاصة أن هواء 
قليلة  تدويره وبالتالي يحتوي على كمية 
جدًا من األكسجين، مما يؤدي إلى جفاف 

وتلف البشرة.
 ٤- الزيوت المغذية

استخدام الزيوت المغذية وخاصة في منطقة 
الرقبة وحول العينين والشفتين تجعل البشرة 

رطبة وال تتعرض للجفاف سريعاً.
٥- الكريمات قبل النوم

ال تنسي وضع الكريمات أو البسلم 

البشرة  البشرة وحماية  لترطيب وتغذية 
الكابينة والتكييفات المسلطة  من هواء 
عليك طوال الرحلة. ولتسهيل وضع 
التي تحتاجينها على  الكريمات والزيوت 
متن الطائرة، عليك وضعها في زجاجات 
الذي تسمح به شركات  بالحجم  صغيرة 
الطيران. وأخيًرا فإن الحصول على قسط 
وافر من النوم يأتي في المقام األول ضمن 
أثناء  البشرة  التي تحافظ على  العالجات 

رحالت الطيران الطويلة.

  وجد الخبراء أن هناك 3 نقاط أساسية في جسمك تتحكم 
بالشبع وهذا ما يساهم  بشهيتك والضغط عليها يشعرك 

بالتالي في فقدانك للوزن من دون رجيم وال رياضة.
راحة اليد

التي  النقاط في جسمك  اليد من أولى  تُعتبر نقطة راحة 
تقع هذه  بالشبع…  بالشهية وتشعرك  التحكم  تساعدك عى 
الممتلئة من  المنطقة  النقطة عند أسفل اصبع االبهام وفي 
راحة اليد… وتبيّن أن الضغط عليها وتدليكها مدّة 3 دقائق 
يحفز عمل الغدة الدرقية ووظيفة البنكرياس، وهذا ما ينظم 

مستوى السكر في الدم وبالتالي يشعرك بالشبع.
منطقة أسفل األذن

التحكم بالشهية وهي تقع في  النقطة بنقطة  تعرف هذه 

الحنك وشحمة األذن.. ولتتمكني من  بين  الواقعة  المنطقة 
تحديدها يدعوك الخبراء الى وضع أصابع يديك عليها وفتح 
التي تكون االكثر  النقطة  إن  الحنك.  ليتحرك  فمك واغالقه 
بروزاً هي نقطة التحكم بالشهية، وبالتالي فإن الضغط عليها 

بواسطة اصبع االبهام مدة 3 دقائق يجعلك تشعر بالشبع.
منطقة المعدة ٤٥

تقع في  النقطة ال  على عكس ما يشير اسمها، إال أن هذه 
منطقة المعدة وإنما في أصابع القدمين وتحديداً على االصبع 
القدم الكبير، وعند الطرف السفلي  الثاني الى جانب اصبع 
المنطقة مدّة  للظفر لجهة االصبع األوسط… تدليك هذه 
الى 5 دقائق بحركات دائرية يجعلك  بين دقيقتين  تتراوح 

تتحكم بالجوع وبالشهية.

خلطة سحرية إلزالة الرؤوس السوداء 
يف يوم واحد

  أكثر من وصفة وأكثر من ماسك طبيعي وجد لتنظيف البشرة من الحبوب السوداء إال أن وصفة اليوم 
غريبة نوعا ما إذ تمزج ما بين الطماطم وزيت الزيتون. فإن خبيرة التجميل أمل زكريا، تنصح بإستعمال 
باستخدام  السوداء، وذلك  البثور  البشرة من  الحبوب وتنظيف  تلك  للقضاء على  الطبيعية  الماسكات 

الطماطم وزيت الزيتون والقشدة.
منها  الرقيقة  القشرة  وانزعي  تماما  الناضجة  الطماطم  كبيرتين من  ثمرتين  اختيار  أمل، عليِك  وأضافت 
الخليط جيدا، وضعي طبقة  القشدة وامزجي  أو  الزيتون  ملعقة من زيت  ثم أضيفي  بالشوكة،  واهرسيها 
منه على بشرة وجهك عدا المنطقة المحيطة بالعينين واتركيها مدة تتراوح بين 20:15 دقيقة، فإذا كانت 

بشرتك دهنية أو بها حب الشباب يفضل أن تستغني عن القشدة.
وتعتبر الرؤوس السوداء، من أهم المشاكل التي تصيب البشره وخاصه في فتره الشباب والمراهقة، ولهذا 

نجد الكثير من الكريمات والعالجات، التي تلجأ إليها المرأه للتخلص من تلك الحبوب “دون جدوى”.
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نادي احترام المشاهد:

أول بطولة درامية  ماجد املصري يستعد خلوض 
مطلقه

أمحد حامت ثوري يعجب بزينة يف ميدان التحرير 
بفيلم »التاريخ السري لكوثر«

أمري كرارة يفكر يف إقتحام الدراما 
الصعيدية ألول مرة

وفاة مي سكاف يف باريس يف ظروف 
غامضة!

مصطفى شعبان يعود للسينما 
يف زي رجل خمابرات

حممد فؤاد جيهز ألغاني ألبومه اجلديد

وفاء عامر: اجملامالت أفقدتين 
جائزة.. وجائزة اجلمهور أهم

كريم عبد العزيز يعود للسينما قريباً باجلزء الثاني للفيل األزرق

تامر حسين يطرح البوسرت الرمسي 
أللبوم اجلديد »عيش بشوقك«

 هدايا متنوعة
لجميع المناسبات

النجم والفنان المصري   كشفت مصادر صحفية أن 
الحالية، فكرة مسلسله  الفترة  أمير كرارة، يدرس خالل 
القادم  القادم والمقرر أن يخوض ببه السباق الرمضاني 

.2019
وكان قد عرض على أمير كرارة، سيناريو لمسلسل من 
الدراما الصعيدية  إلى  ينتمي  الرحيم كمال،  الكاتب عبد 
لم يحسم موقفه  بموضوع جديد ومختلف، وحتي اآلن 

بشكل نهائي من القيام ببطولة العمل.
وكانت آخر أعمال أمير كرارة، الدرامية مسلسل “كلبش 
2”، وشاركة في بطولته روجينا، محمود البزاوي، هالة 

فاخر وإخراج بيتر ميمي.

يواصل الفنان المصري صالح عبدهللا، تصوير مشاهده 
العمل رانيا  الدبابير«، مع بطلة  فيلم »عش  ضمن أحداث 
الخاصة  الديكورات  العديد من  فى  كامل،  يوسف ومجدى 
بالعمل، حيث بدأ أبطال الفيلم التصوير منذ 15 يوم تقريباً.
بأمن  يعمل  لواء شرطة،  القدير شخصية  النجم  ويجسد 
الفتيات  بها عدد من  يكلف  بمهمة وطنية  الدولة، ويقوم 
الضغوضات  للعديد من  المهمة، ويتعرض  تلك  إلتمام 

ضمن أحداث الفيلم.
بجانب رانيا يوسف كل من  العمل  ويشارك في بطولة 
مجدى كامل وأحمد سالمة وسارة سالمة، وهو من 
الفيلم لنوعية أعمال اإلثارة  تأليف حمدى يوسف، وينتمى 
للشاشة  المخرج عادل األعصر  والتشويق، ويمثل عودة 
الفضية بعد انشغاله على مدار األعوام الماضية فى الدراما 

التليفزيوينة.

الفنان أحمد حاتم على    أوشك 
فيلم  االنتهاء من تصوير دوره في 
يتبقى  إذ ال  لكوثر«  السري  »التاريخ 
أنه  له سوى يوم واحد، وأوضح 
استئناف  يتحدد حتى اآلن موعد  لم 

التصوير.
حمد حاتم يجسد شخصية صحفي 
يدعى »أحمد« ويتعرف على  ثوري 
التي تدعى »كوثر«  الفنانة زينة 
التحرير  وتعجب  بميدان  الثورة  في 
الثوار  أثناء خطبته في  بحماسته 
إليه  بانجذابها  له  تعترف  ولكنها ال 
وتكتفي بتبادل رقمي هاتفيهما إلي أن 
بعد نشرها  اتصاال هاتفيا منه  تتلقي 
التحرر  إلي  فيه  تدعو  لمقطع مصور 
والحرية الجنسية ويقف بجانبها عندما 
بإقامة دعوى قضائية ضدها  تفاجأ 

بتهمة ازدراء األديان. 
لكوثر« من بطولة  السري  »التاريخ 
ليلى علوي، وزينة، وأحمد حاتم، 
كامل،  وإيناس  الدين،  ومحسن محيي 
الرحيم حسن،  وفراس سعيد وعبد 

ومن تأليف وإخراج محمد أمين. 
كما يستأنف أحمد حاتم تصوير فيلمه 
بداية أغسطس  اآلخر »قصة حب« 
المقبل، حيث انتهى من تصوير أسبوع 

بعض  له  ويتبقى 
الداخلية في  المشاهد 
الديكورات،  عدد من 
في  والخارجية 
القاهرة،  شوارع 
لم  أنه  موضحا 
اآلن  حتى  يتحدد 
وقت طرحه في دور 

العرض السينمائي.
وألول مرة يجسد 
شخصية  أحمد 
إطار  رومانسية في 
خفيف،  كوميدي 

حيث يعيش قصة حب مع هنا الزاهد 
المفارقات،  العديد من  فيها  تحدث 
التونسى وسارة  أمانى  تأليف  والعمل 

الطوبجي، وإخراج عثمان أبو لبن.
ومن ناحية أخرى ينتظر أحمد عرض 

للفنانة  أقوال أخرى«  مسلسل »لدينا 
التي  ابنها  يسرا حيث يجسد شخصية 
بالعديد من  تعاني منه الستهتاره 
في  تنضبط حياته  الحياة، ولكن  أمور 

إحدى  العمل على  النهاية، وعرض 
السباق  العربية حصريا في  القنوات 
الماضي وينتظر عرضه  الرمضاني 
الفترة  المصرية خالل  القنوات  على 

المقبلة.

الرسمي  الدعائي  البوستر  تامر حسني  النجم   طرح 
أللبومه الجديد »عيش بشوقك«، وذلك عبر مواقع 

التواصل االجتماعي الخاصة به.
وفي سياق آخر، يعكف تامر حاليًا على االنتهاء من 
المقرر أن  الجديد »البدلة«،  فيلمه  تصوير مشاهده في 

يخوض بسباق عيد األضحى المقبل.

»البدلة« قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار أيمن بهجت 
العدل، بطولة تامر حسنى، أكرم  قمر، إخراج ماندو 
حسنى، أمينة خليل، ماجد المصرى، دالل عبد العزيز، 
البزاوى، حسن حسنى، مى كساب، محمد  محمود 

ثروت، طاهر أبو ليلة.

بدأ  قد  مراد  أحمد  الكاتب  كان  اشهر  قبل 
في كتابة الجزء الجديد لفيلم »الفيل األزرق« 
لعمل جزء  االنتاج  تحمست شركة  والذي 

ثاني منه.
العزيز   الممثل  كريم عبد  بأن  وقد علمنا 
ينتظر عودة المخرج مروان حامد من ألمانيا 
في  الكاتب وحيد حامد  والده  يرافق  حيث 
ليبدأ  يعود  أن  هناك، على  العالجية  رحلته 
ليكون  وبعدها تصويره  الفيلم  تحضيرات 

جاهزاً للعرض في نهاية العام الحالي.
فيلم »الفيل األزرق« شارك في بطولة الجزء 
كل  العزيز  عبد  كريم  إلى جانب  منه  األول 
من نيللي كريم وخالد الصاوي وشيرين رضا 

وحقق نجاحاً كبيراً.
ايضاً عرض  كريم  ينتظر  أخرى  ناحية  من 
والذي  »الزيبق«  مسلسل  من  الثاني  الجزء 
قليلة  اعوام  قبل  منه  األول  الجزء  عرض 
2019 سيشهد  أن  يبدو  ولكن  لفترة  وتوقف 
الجديد وعودة كريم عبد  الجزء  عرض 

السورية العزيز للدراما. الممثلة    توفت 
مي سكاف بشكل مفاجىء 
الفرنسية  العاصمة  في 

باريس.
ولم يتم الكشف بعد على 
أسباب الوفاة، وفقا لما جاء 
في موقع »سكاي نيوز« 

العربي«.
يذكر أن مي سكاف بلغ 
عمرها 49عاما، ونقلت 
لباريس في 2013  إقامتها 
تم  حيث  سوريا،  من 
اعتقالها مّرات عدة، وأطلق 
السوريون المعارضون 
ألقاب مثل »الفنانة  عليها 
الثائرة« و »الفنانة الحرة« 

و »أيقونة الثورة«.
العاصمة  ولدت سكاف في 
نيسان   13 في  دمشق 
1969، ودرست فيها اللغة 

الفرنسية، وشاركت في تقديم العديد من األعمال المسرحية 
في المركز الثقافي الفرنسي.

السينمائي ماهر كدو  المخرج  وفي عام 1991 اختارها 
لبطولة فيلمه »صهيل الجهات«، وفي ما بعد اختارها 

المخرج عبد اللطيف عبد الحميد في فيلم »صعود المطر«، 
وزاد نجاحها في دور »تيما« في مسلسل »العبابيد«. 

و عادت سكاف في عام 2017 إلى عالم السينما من خالل 
فيلم قصير تم تصويره في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان 

»سراب«. 

 تعاقد النجم المصري مصطفى شعبان، على 
بطولة فيلم سينمائي جديد يخرجه بيتر ميمى، 
وذلك مع إحدى شركات اإلنتاج السينمائى 

الحديثة.
الفيلم فى دور العرض   ومن المقرر أن يعرض 
السينمائى خالل الفترة القادمة، وسيتم اإلعالن 
عن اسم الفيلم وتفاصيله عقب انتهاء جلسات 
العمل مباشرة، خاصة وأن الفيلم يدور فى إطار 

بوليسى حول ظابط مخابرات.
وكانت آخر أعمال مصطفى شعبان ، مسلسل 
“أيوب”، وعرض فى شهر رمضان 2018، 
وشارك فى بطولته ميريهان حسين، والمطرب 
دياب، ومحمد لطفى، وآيتن عامر، وأخرون، 

ومن تأليف محمد سيد بشير.

، استأنف النجم والفنان المصري محمد 
فؤاد، تسجيل أغاني ألبومه الجديد، وذلك 
لتغيير أغانى األلبوم أكثر  عقب توقفه 
من مرة، ونشوب خالفات بينه وبين 
المنعم بسبب مسلسل  الفنان تامر عبد 

“الضاهر”.
وسوف يعلن المطرب الكبير خالل الفترة 
القادمة عن ألبومه الجديد، وموعد طرحه 

باألسواق، بعد التأجيالت العديدة.
وكانت آخر أعمال محمد فؤاد أغنية 
للمشاركة  المصريين  »شارك«، لدعوة 
الماضية، بشهر  الرئاسية  في االنتخابات 

مارس الماضى.

تتقن  لكنها ال  لديها جذورا في الصعيد،  الممثلة وفاء عامر إن  قالت   ،
التحدث باللهجة الصعيدية، ويتم اللجوء إلى مصحح متخصص في اللهجة 

إذا تطلب أحد أدوارها ذلك.
وخالل استضافتها في حلقة الثالثاء من برنامج »أحلى النجوم« على فضائية 
الجمهور هي األهم في نظرها، ألن  المحور، أكدت وفاء عامر أن جائزة 
الجوائز األخرى قد تخضع للمجامالت، كما حدث معها في إحدى دورات 
مهرجان اإلذاعة والتليفزيون، وفقدت حينها الجائزة في اللحظات األخيرة 

لصالح ممثلة أخرى.

  الناقدة أحالم األسيوطي

صالح عبد اهلل يقتحم »عش الدبابري« 
بشخصية لواء شرطة

الجزء الثاني :
بدقة  الشخصية  : رسم ديستوفسكي هذه  )حمزة( 

واثبت ان العلم والثقافة هما اللذان يرفعان االنسان 
مثقف ذكي  فنجد حمزة شاب  لوكان معوقا.  حتي 
، مطلع على كل  يحدث حوله  . يالحظ كل شئ 
الده  يتحمل بصبرالضرب من  العائلة.  أسرار 
فقط  أشقائه.  به واألهانات من  االعتراف  وعدم 
أحمد الذي يعامله معاملة إنسانية. . يعرف كيف 
لخداع  بالصرع )كمعوق(  يستخدم مرضه 
أن  بتدبير مايريد. وبذكائه يستشف  الجميع 
التخلص من  يريد  توفيق(  ) وليس  شوقي 
يكن  لم  اذا   “ أعتقاد )شوقي(  في  والده ألن 
القيم واألخالقيات تسقط  هللا موجود فأن كل 
من نفسها ويصبح كل شئ مباح من أصغر 
الذنوب حتى ابشع الجرائم “  فعندما جلس 
الجاني  أنه  معه )شوقي( لمعرفة من يظن 
أنت   “ : بقوله  قنبلته  فيفجر حمزة   .
نفذت”. )محي  وأنا  انت فكرت  القاتل، 
في دور حمزة  أستاذاً  : كان  أسماعيل( 
الخارج والقوي من  ، الضعيف من 
الداخل ، المشحون باالزالل والكره من 
عائلته يطلق عليه قول السيد المسيح ) 
الكرامة لنبي في وطنه ، وبين أقربائه 
. ومثل دور الصرع  بيته (  وفي 

الدور)البرت  نفس  بصدق وتفوق على زميله في 
الفيلم األمريكي )االخوة كرامازوف(  سلمي( في 
فتحية   . نوبة صرع ولو مرة واحدة  يؤدي  لم  الذي 

مني لك “ يامحي”  
)لوال( : إمرأة قوية اإلرادة ، تعرف ماذا تريد. تدير 
قبل كل شئ _  فالمال عندها  بالتجارة  أوتيل وتعمل 
توفيق  تقابلت مع   . للمصلحة  القرماني  تعاونت مع 
الضائعة  الهائمة  الروح  فيه  الثائر ضدها فوجدت 
فأحبته  الحقيقي –  الحب  ينقصها  مع حساسية شفافة 
الذي وعدها  القرماني  وتركت كل شئ حتى مال 
به – )نادية لطفي( : فنانة بمعنى الكلمة جسدت بأتقان 
المرأة الذكية التي ال يهمها الرجال بل المال . وعندما 

وجدت الحب ، ضحت بكل شئ إال توفيق . 
)عايدة( : فتاة من أسرة كبيرة مثقفة ، متكبرة وأنانية 
. وعندما  بكبرياء جارح  العاطل  توفيق  رفضت 
أحتاجت له ، كان أنبل منها ، بأعطائها النقود بدون 
مقابل. فأحبته. أظهرت لشوقي هذا الحب البعاده عنها 
رغم التقارب الفكري بينهما.وعند زيارة )لوال( لها ، 
فإذا   . لتوفيق  )لوال(  بترك  أفصحت )عايدة( ألحمد 
فترد  بأنها عاهرة  فتهينها عايدة  قالته  ما  تنكر  بلوال 
لوال :” وأنت لما رحتي بيته كنت للبيع وال للعرض 
فقط ؟” فانهارت عايدة مما دفعها في المحكمة بتقديم 
خطاب توفيق يقول فيه أنه سيقتل والده . )فالأنانيتها(  
فضلت شنق توفيق على ان يكون في أحضان غيرها 
: جسدت  أمين(  )ميرفت   . توفيق وشوقي  فخسرت 
فتاة من أسرة كبيرة مثقفة  الشخصية بوعي من 
تشنج الالمها  بال  الداخلي  الشعور  وأنانية وأظهرت 

من )لوال( لشوقي . 
)اإلخراج( :” حسام الدين مصطفى” 

المناسب  الدور  الممثلين وأعطائهم  أختيار  في  وفق 
)فمعظم الرجال حصلوا على جوائز في عيد الفن من 
، حسين  مثل يحي شاهين  السادات”  “أنور  الرئيس 
أسماعيل – سمير  الشريف – محي  نور  فهمي – 
صبري – عماد حمدي – عبد الوارث عسر – صالح 

نادية لطفي  إلى جانب  الفقار – وأحمد مظهر  ذو 
وميرفت أمين. تفوق هذا العمل على الفيلم األمريكي 
“ األخوة كرامازوف” بدون مبالغة . وقد أهتم مدير 
إبراهيم  التصوير “ 

للفيوم  الخارجية  بالمشاهد  صالح” 
الجميلة كما أظهر  الشهيرة والحدائق  كالسواقي 
توفيق  مقابل شقة  الفاخرة  البنك  ديكور شقة مدير 
المتواضعة ، كذلك منزل القرماني الغني . أما أوتيل 
لوال فكان ملتقى الفرفشة للقرماني واألصدقاء للسكر 
ولعب الميسر وأعطى يحي شاهين جواً مرحاً بظرفه 
وجنونه لحب )لوال( التي تقول : عجوز مجنون لكن 
الجريمة  . أخرج حسام مشهد  . ويضحكون  طعم 
القاتل  يكون  لحمزة من  بحرفية عندما سأل شوقي 
)تلعب موسيقى عمر خورشيد  القاتل  أنت  ؟ حمزة: 
)يكمل  نفذت  وأنا  أنت دبرت  المفاجأة(  في  دورها 
الهبلة بيعرف يفكر . فالش باك  بحرقة( ابن عزيزة 
الصرع  نوبة  أنا مثلت   : بصوت حمزة كالراوي 
ثم )قطع(  نائم في غرفتي –  والكل صدقني وكنت 
الهون واألراماني  بأيد  شفت توفيق ضرب عم عبده 
بكل قوتي على  بيصرخ “ مين هناك “ فضربته 
القتيل عليها  الهون ووضعت دم  أيد  رأسه . وأخذت 
إلى غرفتي  بالفعل نوبة الصرع ونزلت  . هنا جتلي 
)عودة من الفالش باك( يجبره شوقي على األعتراف 
لتبرئة توفيق . فيقول أنا مش ممكن أبرأ توفيق . يأخذ 
شوقي الفلوس منه ويقفل باب الغرفة بالمفتاح . يذهب 
والقاضي  الفقار(  ذو  للنيابة )صالح  المحكمة يشرح 
البوليس  يذهب   . القاتل  أن حمزة هو  )أحمد مظهر( 
مع شوقي ويفتح غرفة حمزة فيجده مشنوقاً . فيصفعه 
. حكم على  توفيق  براءة  بالقلم ألنه دفن معه  شوقي 
توفيق باإلعدام – تحطم شوقي ونطق باسم هللا ودعا 
لمساعدته وأصبح مؤمناً وأنه سيطعن بالنقض لحماية 
الدين مصطفى  ذلك كان ورائه حسام  . كل  توفيق 
تتحدث  القصة  وجعل  عالمياً  فيلماً مصرياً  قدم  الذي 
أثبتوا  الفالسفة  أن  المصرية وقدم رسالته  باللهجة 
الجميل  الفن  من زمن  “أن هللا موجود” وقدم جيالً 
)السندباد( وهو  الزميل أشرف كمال  لي  قال  كما 

شقيقي األكبر . 

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

تكريم حممد هنيدي وخالد يوسف يف افتتاح 
مهرجان وهران للفيلم العربي

  بحضور عدد كبير من 
صناع السينما انطلقت مساء يوم 
الحادية عشرة  الدورة  األربعاء 
للفيلم  الدولي  لمهرجان وهران 

العربي في الجزائر.
أقيم حفل االفتتاح في قاعة )سينما 
المغرب( بمدينة وهران في 
شمال غرب الجزائر وقدمه 
الممثالن الجزائريان حسان 

كشاش وسارة لعالمة.
وقال مدير المهرجان إبراهيم 
االفتتاح  كلمة  في  صديقي 
”وهران هذا العام 38 فيلما 

المسابقة،  المسابقة وورش عمل وندوات وعروض خارج  في 
وهران التفاتات لمن أعطوا للسينما وشقوا من أجلها ولم يبخلوا 
بحياتهم في سبيل إنجاحها.. وهران هي موعدكم مع هذا الجمهور 
أيام هذا  السينما طيلة  بتواجده في قاعات  الذي سيبهركم  الرائع 

المهرجان“.
الممثل المصري محمد هنيدي  المهرجان في االفتتاح  وكرم 
والمخرج المصري خالد يوسف إضافة إلى اسم المخرج 
الجزائري فاروق بلوفة )1947-2018( واسم الممثلة المصرية 

شادية )2017-1931(.
يقام المهرجان هذا العام تحت شعار )لنعش معًا بسالم( ويتنافس 
الطويلة  فيلما ضمن ثالث مسابقات لألفالم  على جوائزه 38 

والقصيرة والوثائقية.
ومن بين الدول المشاركة تونس والمغرب ومصر وسوريا ولبنان 
والعراق واألردن واإلمارات والسعودية والبحرين وفلسطين 

وليبيا.
الذي يمتد حتى 31 يوليو تموز  المهرجان  كما يشمل برنامج 
أربع ورش عمل في صناعة األفالم القصيرة وكتابة السيناريو 

وتصميم المؤثرات البصرية.
بالفيلم المصري  ويستهل المهرجان عروضه يوم الخميس 
)كارما( بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وزينة ودالل عبد 

العزيز وخالد الصاوي ومجدي كامل.

تعاقد المنتج تامر مرسي مع النجم المصري، 
للقيام ببطولة مسلسل  ماجد المصري، وذلك 
لماجد  الطلقة األولى  البطولة  “بحر”، وتعد هذه 

في الدرام المصرية.
أولى حلقات  يبدأ ماجد تصوير  المقرر أن  ومن 

العمل خالل األيام القليلة المقبلة.
ومن جانبه يتناقش حاليا، منتج العمل تامر 
المسلسل ماجد المصري في  مرسي، مع بطل 
المسلسل سواء في األيام  تحديد موعد عرض 
الموسم  أو  القادم  الرمضاني  الموسم  أو  الحالية 

الشتوي.

النجمة دوللي شاهني تستعد لطرح 
'حبييب غري' 

القاهرة /على أبودشيش
تستعد حاليًا النجمة اللبنانية دوللي شاهين لطرح الكليب 

الخليجي "حبيبي غير"
المرة واألغنية  الخليجي هذه  اللون  واختارت "دوللي" 
الكليب تجربة إخراجية  السندريال وسيكون  ألبوم  من 

جديدة لها بعد "يا حلو صبح"
والكليب من كلمات أسير رياض وألحان خالد جنيدي 

والموزع الموسيقي خالد رأفت.

يذكر أن أغنية "حبيبي غير" من ألبوم سندريال، 
الخليج  المستمعين في دول  بين  وحققت األغنية نجاحا 
منذ طرحها بالقناة الرسمية لشركة "مزيكا" على موقع 

يوتيوب.
ويأتي الكليب بعد أصداء نجاح دوللي شاهين الكبير في 
التراث  كليب "يا حلو صبح" حيث جسدت أحد روائع 

بشكل جديد القى قبوال واسعا لدى الجمهور..



مزيد من غري الشرعيني يعربون من كندا إىل أمريكا
نحو  األنظار  فيه  تتوجه  وقت  في   
حيث  المكسيك  مع  األميركية  الحدود 
الهجرة  على  للقضاء  السلطات  تسعى 
من  أكبر  عددا  فإن  الشرعية  غير 
إلى  الدخول  يحاولون  المكسيكيين 
الواليات المتحدة من الشمال من البوابة 

الكندية.
الشرطة  أّكدتها  معلومات  وحسب 
الكندية والسلطات الحدودية األميركية 
من  فأكثر  أكثر  فإن   USBP
المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين 
يأتون بطريق الجو إلى كندا أوال قبل 
على  سيرا  الكندية  الحدود  اجتياز 

األقدام وأحيانا بمساعدة مهربين غير شرعيين.
تغطي  التي  يطلق عليها »قطاع سوانتون«  وفي منطقة 
تم  ونيوهمشير  فيرمون  من  نيويورك  والية  من  قسما 
توقيف 121 شخصا على األقل في شهر يونيو حزيران 
الماضي في الواليات المتحدة في أعقاب اجتيازهم الحدود 

بصورة غير شرعية حسب سلطات الحدود األميركية.
يشار إلى أن هذا العدد من الموقوفين يعادل ضعف عدد 
شهر  بين  القطاع  هذا  في  جرت  التي  التوقيف  عمليات 

الحدود  سلطات  حسب  و2017   2016 حزيران  يونيو 
األميركية.

وتقول الشرطة الكندية إنه ال يمكنها منع المكسيكيين من 
مغادرة كندا ألن الدخول إلى كندا بالنسبة لهؤالء ليس غير 

مشروع.
إن هذه الحالة بدأت بالظهور منذ أن ألغت حكومة جوستان 
ترودو إلزام المكسيكيين بالحصول على تأشيرة دخول إلى 

كندا.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا
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“لست مذنبا” أكد الكيبيكي الذي اعرتض موكب ترودوأسامه كامل أبو شقرا
 

الكندي من مقاطعة  المواطن   دافع 
كيبيك ماتيو بريان عن نفسه وقال بأنه 
غير مذنب بعد التهمة التي وجهت اليه 
بعرقلة عمل رجل أمن خالل مشاداة 
حصلت بينه وبين رئيس الوزراء الكندي 
بعيد  االحتفال  ترودو خالل  جوستان 
في  عامة  حديقة  في  الوطني  كيبيك 

مونتريال.
ترودو  موكب  اعترض  بريان  وكان 
وهو يجول وسط حشود المحتفلين أثناء 
مشاركته في االحتفاالت التي تجري 
بعيد مقاطعة كيبيك الوطني في جديقة 
جاري Jarry في 23  حزيران/يونيو 

الماضي وتّوجه إلى رئيس الوزراء الكندي بالسؤال التالي:
هل جئت لتتهكم وتستهزأ بنا؟ وهل أنت متنكر بشخصية 

مواطن كيبيكي؟
ويّرد ترودو على السؤال قائال: أنا هنا في بيتي وال مكان 

على اإلطالق لوجود ولو ذرة من عدم التسامح.
وقد وجهت بسبب هذه الحادثة التهمة إلى ماتيو بريان بأنه 

قام بعرقلة عمل رجل أمن خالل تأدية مهامه.
ورد بريان ومحاميه بالقول بأن المسألة متعلّقة بحرية 

التعبير. وقال المحامي مارك ميشو:
إن مّوكلي نقل بكل بساطة وجهة نظره إلى رئيس الوزراء، 
وإذا كان باستطاعة موكلّي أن يعبّر عن رأيه وأن يّرد 
عليه رئيس الوزراء فلماذا نمنعه من التواجد في حضور 

شخصية سياسية؟
يذكر أن ماتيو بريان هو ناشط سياسي وعضو في حزب 
الكتلة الكيبيكية االتحادي ويشغل منصب أمين الصندوق 

في الحزب في دائرته االنتخابية.
وبعد الحادثة األخيرة منع بريان من التواجد في حضور 
أي شخصية سياسية أكان ذلك خالل تجّمع أو تظاهرة أو 

أي حدث سياسي آخر.
المتهم  محامي  يزمع  المقبلة  المحاكمة  جلسة  وبانتظار 

االعتراض على الشروط التي فرضت على موكلّه.
وقال بريان في المحكمة : األمر الوحيد الذي كنت مزمعا 

أن أقوله لرئيس الوزراء بأن موعد حفلته هو االسبوع 
المقبل، ويقصد العيد الوطني لكندا الذي موعده في األول 
من تموز/يوليو، ولكن عندما أجابني، استفزتني اجابته 
وحملتني إلى قول كل الكالم الذي قلته ولم يكن في نيتي 

أن أقوله.
إن التاريخ يعيد نفسه تابع بريان، في البداية كمأساة وفيما 
بعد كنكتة، يساورني شعور بأنه بعد 50 عاما مضى يقوم 
جوستان ترودو بأفعال والده ويقصد بيار اليوت ترودو 
رئيس وزراء كندا الراحل. إنه أمر مثير للسخرية وأنا 
أن  دون  من  يحدث  ذلك  كل  أترك  أن  بإمكاني  يكن  لم 

أعبر عن رأيي.
إلى  دخل  قد  كان  بريان  موّكل  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
المحكمة مرتديا قميصا يظهر جوستان ترودو مع آذان 
شخصية الرسوم المتحركة »ميكي ماوس« وقال مارك 

ميشو في قاعة المحكمة:
في هذا البلد، يّحق للمرء حتى لو كان محاميا أن يعبر 
عن نفسه، ولكن تعابيري لن ألفظها شفهيا حتى ال أواجه 

أية إدانة.
وأظهر عندها هذا المحامي في المحكمة قميصه مع صورة 

ترودو بأذني ميكي ماوس.
وقد عين موعد الجلسة المقبلة في الثاني والعشرين من 

شهر آب/أغسطس المقبل.

الوضع على احلدود الكندية األمريكية ليس “أزمة” بل “حتٍد”
  رأى وزير السالمة العامة في الحكومة الكندية رالف 
العبور  غوديل أن ما من حل سحري أو سهل لمسألة 
غير النظامي عن طريق البر من الواليات المتحدة إلى 
كندا بهدف طلب اللجوء فيها، جاء هذا الكالم أمام لجنة 

الهجرة التابعة لمجلس العموم.
وشّدد غوديل على أن الوضع الحالي على الحدود الكندية 
األميركية ال يرقى إلى »أزمة« كما يوحي بذلك حزب 
المحافظين، حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم، 

بل يشكل »تحدياً«.
وتحدث أمام اللجنة أيضاً وزيُر السالمة الحدودية الجديد 
بيل بلير، فأكد أن الوضع على معبر سان بيرنار دي 
الكول ليس على اإلطالق فوضوياً بالشكل الذي يدعيه 

المحافظون.
ويمّر العابرون من الواليات المتحدة إلى كندا بصورة غير 
قانونية، أو غير نظامية، بهدف طلب اللجوء في غالبيتهم 
المعبر المذكور الذي يحمل اسم بلدة في  الساحقة عبر 
جنوب مقاطعة كيبيك عند الحدود مع الواليات المتحدة.

وكان بلير يرد على أسئلة عضو اللجنة ميشيل ريمبل، 
التي  الهجرة،  المحافظين في ملف  باسم حزب  الناطقة 
أمطرته باألسئلة وقاطعته عدة مرات، ما استدعى في 

إحداها تدخل رئيس اللجنة، الليبرالي روب أوليفانت.

ودعت ريمبل خالل اجتماع اللجنة إلى تطبيق اتفاق البلد 
الثالث اآلمن بين كندا والواليات المتحدة على طول الحدود 
بين البلدْين، فتصبح الحدود بأكملها معبر دخول رسمياً. 
لكن بلير رأى أن تطبيق هذا االقتراح يزيد األمور تعقيداً.

يُشار إلى أنه بموجب هذا االتفاق الموقع بين أوتاوا وواشنطن 
عام 2002، في أعقاب هجمات 11 أيلول )سبتمبر( 2001 
على الواليات المتحدة، والذي دخل حيز التنفيذ في 29 
كانون األول )ديسمبر( 2004، يتوجب على طالب اللجوء 
أن يطلب الحماية في البلد اآلمن األول الذي يصل إليه، 

إاّل في حاالت استثنائية محددة.

ال يقال: تأبط به، بل: تأبطه. (تأَبََّط الشيَء: وضَعه تحت إِبطه.)
ال يقال: نظر به، بل: نظر فيه أو إليه.

ال يقال: وقََّع على عقٍد أو اتفاٍق، بل: وّقع عقًدا أو اتفاًقا. 
ال يقال: أهداني ُسبحًة بل: أهدى إلّي أو لي ُسبحًة. 

ال يقال: تناول طعام الغداء أو طعام العشاء، بل: تناول الغداء أو العشاء، أو 
ى. َتَغدَّى أو َتَعشَّ

ال يقال: لم يرق له، بل: لم يرقه.
ال يقال: عصوا عليه، بل: عصوه.

ال يقال: قارب منه، بل: اقترب منه أو قاربه.
ال يقال: سلَّمه كذا، بل: سلّم إليه كذا.

ال يقال: فّوضه، بل:  فّوض إليه

  يمثل Jesse Mooney  وهو في الرابعة والعشرين من العمر المتهم باالعتداء 
وعدم التقيد بشروط إخالء سبيل قضائي أمام المحكمة حسب شرطة مدينة أوتاوا.

يشار إلى أن موني الذي تم توقيفه يوم اإلثنين 23 يوليو الجاري من قبل األجهزة 
األمنية قام باعتداء بالسكين خالل حفل استبدال الحرس على الهضبة البرلمانية.

وفي فيديو انتشر على فيسبوك تظهر صور عملية توقيف الشخص مسلحا بسكين 
خالل حفل تبديل الحرس .

ويفيد شهود عيان أن المشبوه عبر تحت الحبال التي تحول دون دخول المتفرجين 
إلى ساحة االحتفال وتوجه مسرعا نحو عنصر من خدمة الحماية البرلمانية.

وفي هذا الوقت تمكنت عناصر من القوى األمنية المنتشرة في المكان من توقيفه 
وسوقه مخفورا للتحقيق رغم مقاومته العناصر األمنية واستمراره بالصراخ.

وأعلنت خدمة الحماية البرلمانية وهي الوحدة المناط بها حماية الهضبة البرلمانية 
أن سكينا صغيرا تم العثور عليه بالقرب من المشبوه في أعقاب توقيفه.

عملية إطالق النار يف تورنتو: سالح اجلرمية من أمريكا
 تبدي السلطات األميركية تعاونا مع 
شرطة تورنتو لتحديد مصدر السالح 
الناري )المسدس( الذي استخدمه مطلق 
النار فيصل حسين خالل عملية إطالق 
النار التي وقعت مساء األحد في حي 
في  اإلنجليزي  القسم  دانفورث حسب 

راديو كندا.
وكشف مصدر في القسم اإلنجليزي أن 
السالح المستخدم في الهجوم مصدره 

الواليات المتحدة.
يشار إلى أن تحقيق الشرطة مستمر ولم 
يتم الكشف كيف استطاع فيصل حسين 

امتالك مثل هذا السالح.
وكانت عملية إطالق النار قد أسفرت 

عن مقتل شخصين وإصابة ثالثة عشر شخصا آخر بجراح 
باإلضافة لمطلق النار.

وأفادت معلومات أمنية أن فيصل حسين لم يكن له سجل 
عدلي حسب شرطة تورنتو.

غير أن معلومات إضافية أفادت بأنه استدعي مرتين أمام 
الشرطة عندما كان قاصرا بسبب مشاكل صحية كان يعانيها 

CBC حسب

وأشار ذوو فيصل حسين بأنه كان يعاني من انهيار عصبي 
واضطرابات عقلية مضيفين بأن األدوية والمتابعة الطبية 
بوسعها  ما  بكل  قامت  العائلة  وأن  في عالجه  ينجحا  لم 
للحصول على المساعدة لحل صعوباته لكن دون جدوى.

يشار إلى أن الضحيتين اللتين فقدتا الحياة في عملية إطالق 
النار هما ريز فالون في الثامنة عشرة من العمر وجوليانا 

كوزيس في العاشرة من العمر.

سلسلة:
دقائق لغوية )14(

ال غرو: بمعنى ال عجب.

مندوحة: بمعنى سعة، ويقال: لي عن هذا اأَلمر َمْندوحة وُمْنَتَدٌح أَي 
َسَعة؛

تَأّخٍر وِفراٍر.  أَي ليس وقت  َمْهرٍب  أَي الَت حيَن  الَت حيَن مناص: 
(والَمناُص الَمْهرُب)

. ال َضْيَر انَّا إِلى ربنا ُمْنَقلُِبوَن: معناه ال َضرَّ

: الِعَوض. وقولهم: ال ُبدَّ من كذا، كأنه قال: ال ِفراق منه. الُبدُّ

املطران إبراهيم مينح بركاته لرعية مار إلياس بالفال

مثول املشبوه باهلجوم على اهلضبة الربملانية 
أمام القضاء 

  في قداس احتفالي مهيب أقيم في كنيسة مار إلياس للروم الملكيت 
الكاثوليك بالفال صباح يوم األحد الموافق 22 يوليو/ تموز الجاري 
بحضور سيادة المطران إبراهيم إبراهيم الكلي االحترام واألب ربيع 
أبو زغيب مع راعي الكنيسة األب برنارد ثابت واألب انطوان سمعان 

ولفيف من جموع المؤمنين من أبناء الرعية التي امتألت بهم مقاعد 
الكنيسة وممراتها ، منح سيادة المطران بركاته الرسولية ُمعلناً تفعيل 
العمل الرعوي لهذه الكنيسة رسمياً تحت مسمى مار إلياس وبرعاية 
األب برنارد ثابت الذي صفق له جموع الحضور بفرح يؤكد عميق 
محبتهم وتفاعلهم معه. أعقب القداس احتفالية اقيمت في مطعم لورديا 

بالفال بحضور سيادة المطران وراعي الكنيسة واألب ربيع أبو زغيب واألب أنطوان سمعان.
والرسالة تتمنى لألب الراعي ولرعية مار إلياس كل التوفيق والتقدم على طريق القداسة والعمل الروحي المقدس تحت 

إشراف وقيادة سيادة المطران إبراهيم إبراهيم الكلي االحترام.

عقد للكندية “أس أن سي-الفاالن” بقيمة 90 مليون دوالر يف ُدبي
  حصلت شركة »أس أن سي - الفاالن« 
)SNC-Lavalin( الكندية على عقد بقيمة 90 
مليون دوالر من مجموعة »مْيدان« اإلماراتية 
لثالث  والمشتريات  الهندسة  لتقديم خدمات 
محطات كهربائية فرعية في ُدبي في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
الفقري  العمود  الثالث  المحطات  وتشكل 
للبنية التحتية الكهربائية التي ستلبي الطلب 
المتزايد على الطاقة في مجّمع »مْيدان واحد« 
)Meydan One( العقاري الذي يتسع لـ83 
ألف نسمة، كما جاء  في بيان صادر عن »أس 
أن سي - الفاالن«   يوم الثالثاء 24  يوليو 

الجاري وستوفر الشركة الكندية ثالثة مباٍن يتكون كل 
منها من طابقْين، وكافة المعدات الكهربائية وكل األشغال 

الكهربائية الميكانيكية.
ومن المنتظر أن تصبح المحطات الثالث شّغالة أواخر 

عام 2019.
الشركات  أكبر  وتُعتبر »أس أن سي – الفاالن« من 
العالمية في مجاالت الهندسة والبناء وصيانة البنى التحتية 

وإدارتها، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال. 

بيلجارد أوالً يف اجلولة األوىل من انتخابات مجعية األمم األوائل
  حل الزعيم الخارج لجمعية األمم األوائل 
بيري بيلجارد أواًل في الجولة األولى من انتخابات 
الزعامة الوطنية للجمعية التي جرت أمس في 

فانكوفر.
زعماء  من   538 األولى  الجولة  في  واقترع 
السكان األصليين من مختلف أنحاء كندا، أعطى 
286 منهم أصواتهم لبيلجارد، فيكون قد نال 
%53 من أصوات المقترعين. لكّن الفوز بزعامة 
من   60% على  الحصول  يستوجب  الجمعية 

أصوات الناخبين.
السكان  زعماء  كبرى  نورث،  شيال  وحلت 
األصليين في مقاطعة مانيتوبا في غرب وسط 
كندا، في المرتبة الثانية بنيلها 106 أصوات، وحل 
راس ديابو من جماعة الموهوك في كاناواكي 
قرب مونتريال في المرتبة الثالثة بنيله 40 صوتاً، 

وحلت رابعًة كاثرين وايتكالود من مقاطعة مانيتوبا بـ19 
صوتاً لتخرج من السباق.

ومن المنتظر إجراء جولة ثانية من االنتخابات في وقت الحق.
وينتمي بيلجارد لجماعة »Little Black Bear« )»الدب 

األسود الصغير«( في مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا، 
وقال إن عالقاته الوطيدة مع الحكومة الفدرالية أتاحت له 
الحصول على تمويل جديد في الميزانيات العامة الثالث 

األخيرة ألمور تخص السكان األصليين.

تشريع القّنب يف كندا يتسبب بالبطالة يف صفوف الكالب البوليسية
  يزمع تشريع الماريجوانا في كندا الذي 
يدخل حيّز التطبيق في السابع عشر من 
شهر تشرين األول/أوكتوبر المقبل، أن 
يضع حدا لعمل العديد من الكالب البوليسية 
التي تم تدريبها على اكتشاف وجود هذه 
المخدرات. هذا وتحيل الشرطة الفدرالية 
الكندية الحقا إلى التقاعد 14 كلبا بوليسيا 

من كالب األمن والحراسة التي لديها.
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الكالب كانت 
القنّب  رائحة  اكتشاف  على  تدّربت  قد 
وغيره من المواد المخدّرة وال يمكن لها 
أصبح  الذي  القنّب  بين  اليوم  تميّز  أن 

مشروعا وغيره من المخدرات.
وفي هذا اإلطار، أكدت الشرطة الفدرالية 

بأن استخدام الكلب، الذي ُدّرب على شم المخدرات واكتشافها، 
من أجل إعطاء دليل للمحكمة لم يعد نافعا خصوصا أن 
الكلب ال يستطيع أن يميّز بين رائحة المخدرات المسموح 

بها وتلك التي ال زال القانون الكندي يمنع حيازتها. 
وأشارت الشرطة الفدرالية إلى أن البعض من هذه الكالب قد 

مضى سنوات عدة على خدمتها في سلك الشرطة وإحالتها إلى 
التقاعد اليوم قد يكون أمر أتى مبكرا بعض الشيء ليس إاّل.

أما بالنسبة إلى الكالب األصغر سنا فيمكن أن يتم إلحاقها 
تتبناها  عائلة  لها  إيجاد  أو  أخرى  ومؤسسات  بوكاالت 

وترعاها.

واجب العزاء
مع املسيح ذلك أفضل جدًا

تتقدم جريدة " الرسالة " في كندا إدارة وكتَّاب بقلوب يعتصرها الحزن واأللم للزميل 
العزيز األخ/ إيلي مجاعص مدير عام جريدة األخبار في كندا بخالص العزاء لوفاة شقيقه  

المأسوف على شبابه المرحوم / 

جهاد سليمان جماعص
الذي وافته المنية، وتم تشييع جثمانه لمثواه األخير 
للروم  السيدة"  "كنيسة  من  األربعاء  يوم  ظهر 
واألصدقاء  األهل  من  لفيف  بحضور  األرثوذكس 

والمعارف.
نسأل هللا للفقيد الغالي السكنى في ملكوت السموات 
مع األبرار والقديسين وللزميل العزيز االستاذ إيلي 
واألهل  الكريمة  األسرة  أفراد  ولجميع  مجاعص 

واألصدقاء الصبر والسلوان.

عنهم / فريد زمكحل
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة
مدينة بالريمو االيطالية

Les proverbes en français et arabe

- On connaît ses vrais amis dans le 
besoin

 - عند الشدائد تعرف األصدقاء

- La patience vient à bout de tout 
- الصبر مفتاح الفرج
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بين  باليرمو : هي مدينة تجمع    
العمارة الجميلة وسحر المناظر الطبيعية 
الخالبة والكثير من المناظر الساحرة 
تتميز بجمال  للشواطئ والبحر، كما 
الطعام المحلي المعروف بنضاره 
وجذوره القديمة وهي من المدن التاريخية 
االيطالية القديمة التي تحتوي على العديد 
من المعالم السياحية المميزة وتعتبر من 

أشهر اماكن الجذب السياحي .
أهم المعالم السياحية في مدينة باليرمو 

االيطالية :

الكاتدرائية : وهي من االماكن التاريخية 
التي ظلت موجودة على مر العصور، 
الثقافات والعقائد  الكثير من  وتشكل 
الكاتدرائية  انشاء  تم  المختلفة، ولقد 
بمدينة بالريمو في عام 600 ميالدي ، تم 
تعديلها على مر العصور من قبل الحكام 
المختلفين، مما أتاح للمكان مجموعة 
كاملة من األنماط والمميزات المختلفة 
فقد تم اتخاذ كل من الطراز القوطي، 
والمغاربي، والباروكي وغيرها الكثير، 
وهي من االماكن التي تتميز بإطاللة 

ساحرة على المدينة من السطح.
ميركاتى دي باليرمو )باالريو ، فوكيشيريا ، كابو( : هي عبارة 
عن ثالثة أسواق تحظى بشعبية كبيرة بين السكان المحليين، 

حيث تتميز باألسعار المنخفضة ويشهد 
الكثير بنوعية الطعام الجيدة واأللوان 
الزاهية والروائح المغرية، ويقوم 
البائعين بعرض بضائعهم ويستخدمون 
أصواتا عالية في بيع سلعهم، ويمكن 
للزوار التعرف على طريقة المعيشة 
في مدينة باليرمو وهي مفتوحة كل يوم 

وطوال اليوم.
باليرمو :  بوتانيكو دي  حديقة أورتو 
المدينة  تعتبر من اجمل االماكن في 
ويعتبرها البعض من العجائب ليست 
مجرد حديقة نباتية، كما أنها أيضا منشأة 

بحثية وتربوية مرموقة وهي حديقة تابعة لجامعة باليرمو.
قلعة زيسا : تستمد هذه القلعة المغاربية اسمها من الكلمة 
العربية “عزيزي”، وهي من االماكن الفريدة من نوعها 
في هذه المنطقة، وهي أحد االماكن التاريخية  التي يجب 

مشاهدتها الستكشاف التاريخ للمدينة.
ملعب رينزو باربيرا : هو أحد االماكن المفضلة لمشجعي 

كرة القدم في مدينة باليرمو، وتعتبر كرة 
القدم من أكثر النشاطات في المدينة، ويمكن 
المفضل  الفريق  الملعب وتشجيع  زيارة 

بعيدا عن المنزل.
كواترو كانتي : هي واحدة من أقدم المباني 
في أوروبا، وهو عبارة عن أربعة مباني 
رائعة على الطراز الباروكي تقع في المربع، 
وتمثل المواسم االربعة وتضم أربعة من 

ملوك إسبان وأربعة قديسين .
أقدم أماكن  باالزو دي نورماني : هي 
الملكية في كل أوروبا، واليوم  اإلقامة 

هو مقر للبرلمان اإلقليمي في صقلية، لكن الغرف العربية 
البيزنطية  هي األكثر إثارة لإلعجاب 

وهي مفتوحة للتجول.
كاتدرائية باليرمو : هي أحد االكنائس 
كاتدرائية  بناء  تم  وقد  التاريخية 
باليرمو بهيكل معماري قادر على 
رؤية التأثيرات النورمانية والمغربية 
والقوطية والباروكية والنيوكالسيكية 
في نفس الهيكل المذهل، وههي واحدة 

من أهم اماكن الزيارة في المدينة.
كنيسة كابيال باالتينا : يطلق على هذه 
القصر، وهي  الكنيسة أحياًنا كنيسة 
اليها  يأتي  التي  الجميلة  الكنائس  من 

المغطاة  بأقواس ساراسين  الزوار لالستمتاع  الكثير من 
بالفسيفساء البيزنطية.

تياترو ماسيمو : وهي عبارة عن دار أوبرا رائعة وتعتبر 
ثالث اكبر دار لألوبرا في كل أوروبا، ويذهب إليها المهتمين 
بالموسيقي وكل من يجب االستمتاع  بالصوتيات المثالية .

الكلمــات املتقاطعة 
افقياً:

-1 مخرج مصري راحل 
لبناني  أصل  من  راقصة   2-

راحلة – من األلوان
-3 أرشد – للتعريف – صوت 

فرقعة 
-4 والدهم – أداة نصب 

-5 اتقد واشتعل – للسؤال عن 
الشخص 

-6 فنان مصري 
-7 أداة شرط – بيت الطائر – 

بئر عميقة 
إنجليزي  حرف   – يرغب   8-
أمين  لمصطفى  قصة   –

)معكوسة(
-9 كاتبة عربية راحلة – أخبئ 

– جاهل 
-10 عاصمة السويد 

رأسياً :
-1 العندليب األسمر 

-2 مدينة سورية – بلد عربي 
-3 نصف )طينة( – صنم 
-4 عمله – )يعتاد( مبعثرة 

يطلق  لقب   – األلم  -5 صوت 
ولبنان  سوريا  سكان  على 
السلم  أول   – )معكوسة( 

الموسيقي
-6 لمس – أغلق 

 – )معكوسة(  الطيور  من   7-
بعد الليل  

-8 بحر – فتن – للتخيير 
-9 متشابهة – نوع من األقفال 

– رجاء 
العب  لقب   – قسم   10-

أهالوي راحل  

حل الكلمات المتقاطعة
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  ذكرت صحيفة »ساتا 24« الكرواتية 
أن زالتكو داليتش المدير الفني لمنتخب 
كرواتيا قد تلقى عرضاً رسمياً لتدريب 

المنتخب المصري.
الكرة  اتحاد  أن  الصحيفة  وأوضحت 
المصري لن يجد طريقاً مفروشاَ بالورود 
أمامه من أجل التعاقد مع داليتش الذي 
تلقى عروضاً أخرى من اليابان، إيران 

وأوزبسكتان مؤخراً.
وأبرزت الصحيفة إهتمام مصر بالتعاقد 
السلبية في  النتائج  بعد  داليتش  مع 
الدور األول  المونديال والخروج من 
بثالث هزائم مما تسبب في عدم تجديد 

عقد المدير الفني هيكتور كوبر.
وكان داليتش قد نجح في قيادة المنتخب 

الكرواتي لتحقيق إنجاز تاريخي بالحصول على المركز 
الثاني في المونديال 

بعد الخسارة 4-2 أمام فرنسا بالمباراة النهائية.

عبد الفتاح يوضح صعوبة تطبيق تقنية الفيديو بالدوري
الفتاح عضو    يرى عصام عبد 
اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام أنه 
من الصعب للغاية تطبيق تقنية الفيديو 

بالموسم الجديد.
وقال عبد الفتاح في تصريحاته لجريدة 
الفيديو  تقنية  »ألوطن سبورت« أن 
لتكلفة مالية كبيرة باإلضافة  تحتاج 
8-4 لشهور من أجل  لحاجتنا من 
تدريب الحكام على األجهزة وضرورة 

وجود مالعب مجهزة لتلك التقنية.
اتحاد  الجبالية أن  وأضاف عضو 
الكرة مصمم على تكرار تجربة 
التي نجحت بشكل  الحكم اإلضافي 
كبير في الموسم الماضي باإلضافة 
لوجود 7 أطقم سماعات للحكام من 
أفضل السماعات الموجودة فى العالم.

وإختتم عبد الفتاح تصريحاته باإلشارة إلى عمل 
لجان التفتيش المالى واإلدارى بالجبالية قائاًل 
أن تحقيق نتائج سلبية بالمونديال ال يعني إتهام 

المسئولين جزافاً مؤكداً أنه سيتقدم بإستقالته مع 
كافة األعضاء في حال ثبوت أي مخالفات مالية.

مدرب روسيا:لقاء مصر أفضل 
مبارياتنا باملونديال

كارتيرون يعلن 
قائمة األهلي للقاء 

تاونشيب

طه إسماعيل يرشح حسام حسن 
لتدريب املنتخب

  إختار ستانيسالف تشيريشيسوف 
المدير الفني لمنتخب روسيا مباراته 
أمام مصر كأفضل أداء لمنتخب بالده 

في المونديال األخير.
الفوز على  وقال تشيريسيوف أن 
اللحظة  الـ16 كان  أسبانيا في دور 
األكثر عاطفًة بالبطولة بعد بلوغ ربع 
النهائي إال أنه يرى أداء منتخب بالده 

أمام مصر هو األفضل.
الروسي أن  الفني  المدير  وأوضح 
في  أمام مصر كان نموذجياً  األداء 
كافة األمور مما ساعدنا على تحقيق 

إنتصار هام قادنا لتجاوز الدور األول 
وإكتساب المزيد من الثقة في مشوارنا.

ونجح المنتخب الروسي في تحقيق 
أمام نظيره   3-1 بنتيجة  اإلنتصار 
المصري ضمن مشواره الرائع نحو 

ربع نهائي المونديال.
المنتخب المصري قد تذيل  وكان 
أمام   1- بالخسارة صفر  مجموعته 
أوروجواي ثم 3-1 أمام روسيا و1-2 
أمام السعودية ليحقق المشاركة األسوأ 

في تاريخه بالمونديال.

  يرى طه إسماعيل المحلل الكروي 
لفريق  الفني  المدير  أن حسام حسن 
المصري البورسعيدي سيكون الشخص 

األمثل لتولي تدريب الفراعنة.
وقال إسماعيل في تصريحات إذاعية أن 
حسام حقق نجاحات واضحة مع المصري 
باإلضافة لحاجة العبي المنتخب لمدرب 
ذو شخصية قوية مع كونه أحد النجوم 

البارزة في تاريخ الكرة المصرية.
وطالب إسماعيل من اتحاد الكرة ضرورة 
فنياً  إصدار قرار بتعيين حسام مديراً 

دون خوف أو تردد وذلك من أجل وضع 
خطة واضحة المعالم للكرة المصرية.
جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قد رفض 
األرجنتيني هيكتور كوبر  تجديد عقد 
بعد نهاية مشاركة المنتخب المصري 

في المونديال.
تذيل  قد  المصري  المنتخب  وكان 
أمام   1- بالخسارة صفر  مجموعته 
أوروجواي ثم 3-1 أمام روسيا و1-2 
أمام السعودية ليحقق المشاركة األسوأ 

في تاريخه بالمونديال.
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صحيفة كرواتية:داليتش تلقى عرضاً لتدريب 
منتخب مصر

  يرى حلمي طوالن المدير الفني السابق للزمالك أن األرجنتيني 
هيكتور كوبر لم يفشل في مهمته مع المنتخب المصري رغم 

الخروج المبكر من المونديال.
وأوضح طوالن في تصريحاته لقناة »صدى البلد« أن كوبر 
نجح في مهمته األساسية مع المنتخب بالتأهل للمونديال وبلوغ 

المباراة النهائية في كأس األمم اإلفريقية.
يتحملون  الالعبين  للزمالك أن  السابق  الفني  المدير  وأضاف 
التي  المونديال في ظل حالة االنفالت  مسئولية ما جرى في 

سادت المعسكر.

وتطرق طوالن للحديث عن رؤيته للمدير الفني الجديد للمنتخب 
قائاًل أنه يفضل مدرب أجنبي ذو شخصية قوية وخبرة كبيرة 

للقيام بعملية إحالل وتجديد في الصفوف.
للمدرب  وأكد طوالن أن حسن شحاتة يبقى أفضل خيار 
المصري إال أنه يتمنى تواجد مدرب أجنبي قادر على التغيير 

في المرحلة المقبلة.
بالخسارة صفر  تذيل مجموعته  قد  المصري  المنتخب  وكان 
-1 أمام أوروجواي ثم 3-1 أمام روسيا و2-1 أمام السعودية 

ليحقق المشاركة األسوأ في تاريخه بالمونديال.

طوالن يدافع عن كوبر ويوضح رأيه في املدرب املصري

  أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني 
لألهلي عن قائمة الالعبين التي ستخوض 
البتسواني في  لقاء تاونشيب رولرز 
دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.
الثنائي باسم علي  القائمة  وغاب عن 
وباكاماني ماشامبي فيما تواجد محمد نجيب 
وسعد الدين سمير وساليف كوليبالي وأيمن 

أشرف بعد اإلطمئنان على جاهزيتهم.
وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – محمد 
الشناوي – علي لطفي

الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – 
سعد سمير – محمد نجيب – ساليف 
كوليبالي – أيمن أشرف – علي معلول 

– صبري رحيل
الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية 
– هشام محمد – كريم نيدفيد – أحمد 
حمدي – الوسط: إسالم محارب – وليد 
سليمان – مؤمن زكريا – ميدو جابر – 

جونيور أجاي
الهجوم: مروان محسن – صالح محسن 

– وليد أزارو
ورفع األهلي رصيده إلى 4 نقاط بعد 
الفوز أمام تاونشيب بملعب برج العرب 
ليحتل المركز الثاني خلفاً للترجي المتصدر 
برصيد 7 نقاط مقابل 3 نقاط لكال من 

كمباال سيتي وتاونشيب
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir Sidarous
Selon les dernières déclarations du ministre des 

antiquités égyptien, les travaux de restaurations 
de l’allée des béliers à Louksor prendront fin tout 

au plus en début de 2019.
Ces travaux, au coût d’un demi-milliard de livres, 
consistent à dégager, les centaines de mètres de l’allée, 
de plusieurs constructions.
C’est alors qu’on verra l’allée des béliers au complet 
sur toute sa longueur de 2,700 kilomètres de long et de 
36 mètres de large et qui est située entre deux grands 
temples pharaoniques, le temple de Louksor d’un côté 
et de l’autre le temple de « El Karnak »!
De plus, on verra le long de l’allée les deux rangées de 
1200 béliers (600 de chaque côté).
Il est intéressant de savoir que chaque bélier est 

formé d’un seul bloc de 
pierre taillée en forme d’un 
corps de lion, tel que celui 
du Sphinx, et d’une tête 
de bélier et que chaqu’un 
mesure  5 mètres de lon-
gueur, 3,5 mètre de largeur 
et 2,750 mètres de hauteur 
et pèse 5 tonnes.
Reste à ajouter que l’allée des béliers a été faite dans 
un but religieux puisque toutes les célébrations sacrées 
des grands prêtres se passaient le long de l’allée entre 
le temple de Louksor et du temple « El Karnak » , for-
mant ainsi le plus grand musée d’antiquités au monde 
à ciel ouvert.  

L’allée des béliers à Louksor : Le plus grand musée 
à ciel ouvert au monde entièrement restaurée au 

coût d’un demi-milliard de livres.

Taillefer encore lobbyiste

Météo: une première semaine de la construction instable

Troisième démission au cabinet de l’opposition

M
ême s’il s’est 
engagé à 
cesser de faire 
du lobbyisme, 

le président de campagne 
du Parti libéral du Québec, 
l’homme d’affaires Alexan-
dre Taillefer, est toujours 
inscrit au Registre des 
lobbyistes du Québec, a 
constaté Le Journal.
En mai, l’homme derrière 
L’Actualité et Téo Taxi a 
dit au HuffPost Québec 
que « le rôle de président 
de campagne ne peut être 
jumelé à du lobbyisme ».
À l’époque, il a retiré son 
nom du registre pour son 
entreprise XPND Capital, 
pour le remplacer par celui 
de son associé, Dominic 
Becotte.
Sauf  que deux mois après 
sa profession de foi libérale, 
Alexandre Taillefer cumule 
toujours trois mandats de 
lobbyiste d’entreprise pour 
Taxelco, Taxi Diamond et 
Taxi Hochelaga auprès de 
neuf  organismes et minis-
tères, selon le Registre des 
lobbyistes.
L’un d’eux vise directement 
le premier ministre (à tra-
vers le ministère du Conseil 
exécutif) et le ministère des 
Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrifica-
tion des transports.

« C’est sûrement une 
erreur. Je me suis retiré de 
tous les mandats il y a deux 
mois », s’est-il défendu 
auprès du Journal, quand 
on lui a demandé d’expli-
quer ses trois mandats pour 
Taxelco.
Dans un bref  échange de 
textos et un courriel, M. 
Taillefer a affirmé qu’il 
s’agissait « sûrement d’un 
oubli ».
« Peut-être un mécanisme 
automatique du registraire 
? » s’est-il aussi demandé 
pour essayer de compren-
dre pourquoi son nom est 
encore là, avant d’assurer 
que « l’erreur sera corrigée 

par l’entreprise ».
Jointe par Le Journal, la 
responsable des commu-
nications de la campagne 
électorale du Parti libéral 
du Québec, Catherine Mau-
rice, a elle aussi déclaré que 
c’était une « une erreur qui 
sera rapidement corrigée 
». « Cela aurait dû être fait 
déjà », a-t-elle ajouté.
« Aucune activité de lob-
byisme n’a été faite auprès 
du gouvernement, depuis 
que M. Taillefer est pré-
sident de la campagne du 
PLQ », a-t-elle indiqué par 
courriel.
En plus de celui visant le 
premier ministre, la mai-

son-mère de Téo Taxi, 
Taxelco, est enregistrée 
pour deux autres mandats.
L’un vise à « obtenir une 
entente dans le cadre du 
programme Roulez électri-
que de la stratégie d’élec-
trification des transports » 
du ministère de l’Énergie et 
des Ressources naturelles.
L’autre veut une « plus 
grande flexibilité quant à 
la délimitation des agglo-
mérations de taxis et une 
dérogation à toutes les 
règles concernant les postes 
d’attentes pour véhicules » 
auprès du Bureau du taxi 
de Montréal et de Revenu 
Québec, notamment.

Quoi qu’en pense son prédé-
cesseur Stephen Harper, 
Justin Trudeau a nié ven-

dredi vouloir tirer des bénéfices 
politiques en tenant tête aux Amé-
ricains dans les négociations sur 
l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA).
«Le dossier du commerce avec 
les États-Unis est beaucoup trop 
important pour y mêler de la politi-
que partisane», a assuré le premier 
ministre canadien, en conférence de 
presse à Markham, en Ontario.
«Je ne joue pas de jeux politiques 
avec ça», a-t-il répété à deux repri-
ses.
Il réagissait ainsi à des propos 
tenus par son prédécesseur conser-
vateur, qui accuse Justin Trudeau 
de vouloir marquer des points en 
se montrant ferme face à l’impopu-
laire président américain, Donald 
Trump, et en refusant d’en arriver 
à une entente sur l’ALENA.
«Le gouvernement du Canada croit 
aujourd’hui qu’il fait très bien, que le 
combat contre Trump est bon poli-
tiquement», a dit Stephen Harper 
dans un enregistrement obtenu par 

le réseau CTV.
«De cette façon, 
ils peuvent 
dépeindre les 
c o n s e r v at e u r s 
comme étant 
proches de 
Donald Trump, 
c’est très bon 
pour eux», a-t-il 
poursuivi dans 
l’extrait audio 
de CTV, enregis-
tré à Montréal, 
le 11 juillet, lors 
d’un dîner privé 
du Forum de 
leadership économique Australie-
Canada.
Justin Trudeau a réfuté ces propos, 
en assurant que les discussions sur 
l’ALENA se faisaient de manière 
non partisane. Depuis le début des 
pourparlers, les libéraux ont fait 
appel à de nombreux conservateurs, 
dont l’ancien premier ministre 
Brian Mulroney, a-t-il rappelé.
Le premier ministre a même affirmé 
avoir été en communication avec 
son prédécesseur dans ce dossier. 

Selon les propos rapportés par CTV, 
Stephen Harper s’est plaint de ne 
pas avoir été mis à contribution par 
le gouvernement Trudeau.
L’ancien premier ministre canadien 
a fait les manchettes à quelques 
reprises dans les derniers mois. Au 
début du mois de juillet, il a fait 
couler beaucoup d’encre en se ren-
dant à la Maison-Blanche, où il a 
entre autres rencontré le conseiller 
économique Larry Kudlow, sans en 
aviser le bureau du premier ministre.

Trudeau réplique à Harper: «Je ne joue pas de 
jeux politiques» avec l’ALENA

S’il fait un soleil radieux depuis 
plusieurs jours et que l’absence 
prolongée de précipitations 

donne des maux de tête aux agricul-
teurs, la première semaine des vacan-
ces de la construction, elle, risque 
bien de ne pas être à l’image du temps 

des dernières semaines.
«Instable» et «convectif» sont les 
deux mots à retenir, indique au bout 
du fil le météorologue Denis Thi-
bodeau, d’Environnement Canada, 
invité à décrire les prévisions météo-
rologiques pour les prochains jours. 

«Depuis plusieurs jours, on observe 
une dépression au-dessus de Chicago 
et du lac Michigan, ainsi qu’une autre 
qui est passée plus au nord», avance 
l’expert. 
Les milliers de vacanciers québécois 
devront donc composer avec une 
semaine au temps variable... Mais pas 
de quoi annuler toutes les activités 
extérieures, poursuit M. Thibodeau. 
Surtout des averses
«On n’aura pas de pluie qui va durer 
toute la journée», souligne-t-il. Des 
averses, peut-être même des orages, 
ponctueront les journées de la 
semaine, mais le soleil pourrait percer 
à certains moments, mentionne-t-il. 
Plusieurs millimètres devraient par 
contre tomber de mercredi après-
midi jusqu’à jeudi en avant-midi, 
prévient le météorologue. Quant à 
la chaleur, celle-ci reste : le mercure 
devrait se tenir au-dessus des norma-
les de saison. 

Après le départ en début d’année 
d’un conseiller politique, suivie 

de la démission d’un attaché politique, 
le cabinet de l’opposition à l’hôtel de 
ville perd un autre joueur.
Geneviève Cormier avait été embau-
chée après les dernières élections, pour 
occuper un poste d’attachée politique 
avec l’équipe de Québec 21, au cabinet 
de l’opposition officielle. Elle avait un 
horaire de 10 heures par semaine pour 
un salaire annuel de 15 000 $. Elle a 
remis sa démission le 16 juillet.
Elle avait été engagée en même temps que 
Gilles Côté, qui occupait le même poste 
aux mêmes conditions, et qui a remis sa 
démission en mars dernier. Comme M. 
Côté, Mme Cormier avait été candidate 
lors des dernières élections.
En février, c’est Serge Marcotte, 
conseiller politique qui a dirigé la 
campagne électorale, qui avait tiré sa 

révérence. La raison invoquée avait 
été la lourdeur de la charge de travail.
Geneviève Cormier «manquait de 
temps», a indiqué le directeur de 
cabinet de Jean-François Gosselin, 
Martin Paquet. Entre un emploi de 
professeure au Cégep, une entreprise 
d’organisation d’événements et une 
famille de cinq enfants, elle estimait 
qu’elle ne pouvait pas bien rem-
plir son rôle à l’hôtel de ville, a-t-il 
expliqué. «Elle aimait mieux quitter 
que gérer son temps, ce qui devenait 
impossible pour elle.»
Mme Cormier et M. Côté avaient 
comme mandat de suivre les conseils 
de quartier et les conseils d’arrondis-
sement, un travail qui commande des 
disponibilités surtout en soirée.
M. Paquet a indiqué que le départ de 
ces deux employés amène l’équipe à 
se questionner sur l’organisation du 

cabinet. «On est en train de tout réé-
valuer nos stratégies par rapport au 
personnel. Est-ce qu’on continue avec 
une bonne couverture des conseils de 
ville et des conseils de quartier, ou 
on utilise nos ressources d’une autre 
façon? On n’a pas pris de décision là-
dessus.»

Salah EL ACHKAR 

Un petit garçon demande à sa mère :  pourquoi tu pleures?
Est-ce une réalité? Ou une fausse rumeur
Parce que je suis une femme  répondit-elle!
Je ne comprends pas dit-il?  Avec humble pudeur !

Sa mère l’étreint, et, lui dit et jamais tu ne réussiras!
Bien avant toi des milliers dans ce monde l’ignora
Étonné le fils de la déclaration de sa mère!..
Fais des recherches mon fils et tu retrouveras

Plus tard, le petit garçon demanda à son père. 
Pourquoi maman pleure-t-elle? Je ne comprends guère
Toutes les femmes pleurent sans raison 
Fut tout ce que son père put lui dire, sans le satisfaire

Devenu adulte, il demanda à Dieu, 
Seigneur, pourquoi les femmes pleurent-elles facilement? C’est odieux!..
Il lui dit quant j’ai crée la femme elle devait être spéciale
Je lui ai fait des épaules assez fortes pour supporter ce monde glorieux

Assez douces pour être confortables
Je lui ai donné la force de donner la vie à des notables 
Et celle d’accepter le rejet qui vient souvent des enfants.
Malgré les circonstances fâcheuses et vulnérables

Je lui ai donné la force pour lui permettre 
De continuer quand tout le monde l’abandonne! Et se soumettre 
Et celle de prendre soin de sa famille en dépit de la maladie et de la fatigue.
Je lui ai donné le courage pour bien apparaître 

Je lui ai donné la sensibilité pour aimer ses enfants 
D’un Amour inconditionnel, même quand ces derniers l’ont blessé profondément.
Je lui ai donné la force de supporter son mari dans ses défauts 
Et de demeurer à ses côtés sans faiblir, même s’il était arrogant.

Je lui ai donné des larmes à verser quand elle en ressent le besoin
C’est une chanson à n’en plus finir comme un refrain
Tu vois mon fils la beauté d’une femme n’est pas dans les vêtements qu’elle porte, 
Ni dans son visage ou la façon de se coiffer, mais c’est un secret souverain!  

 -2-
La beauté d’une femme réside dans ses yeux, 
C’est la porte d’entrée de son cœur merveilleux
La place où l’amour réside, et, c’est souvent par ses larmes 
Que tu vois passer son cœur! Des moments fabuleux     

À vous Mesdames, pour votre dévouement très sage 
Je vous dois tout le respect et je vous rends hommage 
À votre force et patience de nous avoir supportés, 
Sans hésitation,  inconditionnellement avec courage   

À vous Messieurs je vous prie d’offrir à la Femme 
De votre vie ce qu’elle mérite avec amour et sans le moindre drame
Sans toutefois oublier votre mère qui est si chère!
Qui vous a supporté des années durant, sans un blâme!

Hommage aux larmes 
de la Femme

Ce candidat caquiste 
marchera 10 jours pour 
visiter les 18 municipa-

lités de Portneuf

Le candidat caquiste de Por-
tneuf, Vincent Caron, s’apprête 
à entamer «une grande marche 

de 10 jours» où il sillonnera les 18 
municipalités de sa circonscription.
Ce projet «mûrement préparé» qui lui 
«tient à cœur» l’amènera à se dépla-
cer à pied ou à vélo avec un sac à dos 
et une oriflamme aux couleurs de la 
Coalition Avenir Québec, dès jeudi.
L’objectif  d’un tel défi est, selon lui, 
de «parfaire [sa] connaissance [de la 
circonscription], d'écouter, entendre 
et transcrire [les] attentes» des élec-
teurs et de bâtir avec eux sa «feuille 
de route pour les quatre prochai-
nes années», a-t-il expliqué sur son 
compte Facebook.



   أثارت رواية الكاتب أحمد مراد 
حول  كبيرة  زوبعة  اإلله«  »أرض 
سيدنا  زامن  الذى  فرعون  ماهية 
موسى عليه السالم وقد قامت الرواية 
على هذه الفرضية. وللرد على مزاعم 
تلك الفرضية غير العلمية والتى تخلط 
عددا من األمور بشكل غير علمى أو 
اإلطالق،  على  منهجى  أو  منطقى 
والتى ال تقوم على أى أساس علمى 
وال يدعمها أى دليل أو مصدر أثرى 
بين  الربط  أى مرجع علمى غير  أو 
التاريخ  عناصر عدة غير متآلفة من 
المصر القديم والقرآن الكريم وكتابات 

الكتاب  من  القديم  والعهد  القدامى  المسلمين  علماء 
المقدس دون أية أسانيد علمية، وبنيت تلك الفرضية 
على تأويالت لغوية بحتة بناء على اللفظ األعجمى 
الممنوع من الصرف فى اللغة العربية »فرعون«، 

أرد بما يلى:
من  كبيرا  عددا  لدى  إن  أقول  أن  أود  البداية،  فى   
المصريين وغيرهم اعتقاد بأن »الفرعنة« والتجبر 
حكام  صفات  والطغيان  والديكتاتورية  واالستبداد 
جميعا  عليهم  ويطلقون  الفراعنة،  منذ عصر  مصر 
أدنى  دون  »فراعنة«  وجمعهم  »فرعون«  لقب 
وغيرهم  أنفسهم  المصريون  يطلق  وكذلك  استثناء. 
وجاء  »فراعنة«.  لفظ  كله  المصرى  الشعب  على 
هذا االعتقاد نتيجة ما ورد فى الكتاب المقدس )العهد 
وتكبر  وتجبر  طغيان  عن  الكريم  والقرآن  القديم( 
لقب  عليه  أطلق  الذى  القديم  المصرى  الملك  وتأله 
»فرعون« دون أن يُسمى، وعاش فى عهده نبى هللا 

موسى عليه السالم.
مصر  فى  الحاكم  كان  وقد 
مصر  توحيد  بداية  من  القديمة 
ميالد  قبل   3000 عام  -حوالى 
أى  السالم  عليه  المسيح  السيد 
رأس  سنة-   5000 حوالى  منذ 
المركزية متمثلة  الدولة والسلطة 
التشريعية  السلطات  جميع  فى 
عن  فضال  والتنفيذية  والحربية 
والكهنة.  الدينية  للسلطة  رئاسته 
يحكم  المصرى  الملك  وكان 
مصر نيابة عن آلهة مصر الكبار 
والوريث  اآللهة  ابن  باعتباره 
األرض.  على  لهم  الشرعى 
المصرى  الحاكم  كان  وهكذا 

مصدر السلطات مجتمعة.
وجاء لفظ »فرعون« من القصر 
الحاكم  فيه  يعيش  كان  الذى 
يطلق  وكان  القديم.  المصرى 
مصرى  تعبير  وهو  عو«  »بر  أو  عا«  »بر  عليه 
اسم  وهو  »بر«،  وهما  مقطعين  من  مشتق  قديم 
يعنى »البيت«، وصفة هى »عا«، وتعنى »الكبير« 
هذا  يستخدم  وكان  الحاكم.  إلى  نسبة  »العظيم«  أو 
الدولة  الحاكم ومقر حكم  إلى  المسمى حين اإلشارة 
)أى  الحديثة  الدولة  عصر  منذ  القديمة  المصرية 
»برعو«  لقب  تحول  ثم  سنة(.   3500 حوالى  من 
العبرية، واضيفت »النون«  اللغة  إلى »فرعو« فى 
فى اللغة العربية فأصبح »فرعون«. وكان يستخدم 
لفظ »فرعون« استخداما إداريا فقط، ضمن صفات 
الحاكم المصرى العديدة. ونظرا لظهور هذا الوصف 
الحديثة؛  الدولة  الجديد منذ عصر  المصرى  الملكى 
لذا لم يستخدمه القرآن الكريم عندما أشار إلى حاكم 
وأطلق  السالم،  عليه  يوسف  سيدنا  عهد  فى  مصر 
عليه لفظ »الملك«. وهذا أقرب إلى أدبيات العصر 
عند  األبيض«  »البيت  لفظة  تٌطلق  عندما  الحالى 

اإلشارة إلى رئيس الواليات المتحدة 
األمريكية وسياساته.

الكتب  فى  جاء  بما  التسليم  ومع 
عليه  موسى  فرعون  عن  السماوية 
السالم؛ فإنه ال يجوز اتهام كل حكام 
مصر الفراعنة بنفس صفات الطغيان 
التى كان عليها ذلك  والتأله والتجبر 
الصالح  بينهم  من  فكان  الفرعون؛ 
والقوى  والكافر  والمؤمن  والطالح 
والضعيف والعادل والظالم. واليمكن 
لقب  إطالق  األحوال  من  حال  بأى 
على  يطلق  كان  -الذى  »فراعنة« 
الدولة  عصر  منذ  الفراعنة  الملوك 
المصريين؛  كل  على  فقط-  الحديثة 
ألنه من غير المنطقى أن يطلق لقب 
»قيصر« -الذى كان يخص اإلمبراطور الرومانى- 

على كل الرومان أو الروم.
تجبر  يدل على  يكن  لم  لقب »فرعون«  فإن  وهكذا 
كل الحكام المصريين، وكذلك لم يكن يدل على شعب 
معين أو جنس محدد؛ وإنما هو وصف إدارى يشير 
إلى الحكام المصريين منذ عصر الدولة الحديثة وإلى 
نهاية تاريخ مصر الفرعونية فقط فى عام 332 قبل 

الميالد عندما احتل اإلسكندر األكبر مصر وتحولت 
إلى مستعمرة يحكمها الغرباء لقرون عديدة.

تلك  تزعم  كما  العرب  من  الهكسوس  يكن  ولم 
الفرضية. واحتل الهكسوس شمال مصر إلى مصر 
الوسطى فى الفترة من 1750 قبل الميالد إلى 1530 
االنتقال  بعصر  تاريخيا  يعرف  فيما  الميالد  قبل 

الثانى. ولم يكن بين ملوكهم ملك يسمى فرعون. ولم 
يعش سيدنا موسى عليه السالم بينهم وال فى زمنهم. 
»نب  بينها  من  يوجد  ال  الخمسة  الملوك  وأسماء 
تاوى« وإنما »نبتى« أى المنتسب للسيدتين »نخبت« 
و«وادجيت«. وال يجوز الربط بين تفسيرات العلماء 
التى  الشخصيات،  بعض  ألسماء  القدامى  المسلمين 
وبين  أسمائها،  دون  الكريم  القرآن  فى  ذكرها  جاء 
اللغة  أن  المعروف  القديمة. ومن  المصرية  األسماء 
المصرية لم تفك أسرارها إال فى عام 1822 فكيف 
المصرية  األسماء  معرفة  القدامى  المسلمين  للعلماء 
القديمة على نحو صحيح فى زمنهم البعيد من العصر 
الحديث؟ وأين مصادر هذا الزعم؟ وأين قال علماء 
ليست  اآلرامية  واللغة  الفرضية؟  هذه  المصريات 
لغة األعراب، ومن المعروفة إنها كانت لغة الشرق 
األدنى القديم فى األلف األول قبل ميالد السيد المسيح 
عليه السالم، وأن اللغتين العربية والعبرية من اللغات 

السامية الغربية.
وفى النهاية، على أى كاتب يستخدم التاريخ المصرى 
كانت  وإن  حتى،  روايته  ألحداث  مسرحا  القديم 
خيالية، أن يتبع الحقيقة العلمية التى ال خالف عليها 
فى العصر الذى يكتب عنه حين التصدى ألية ألية 
واآلراء  األحكام  إطالق  واليجوز  تاريخية،  فترة 

أثرية،  دالئل  من  فرضية  أية  يدعم  ما  وجود  دون 
وأن الربط بين الدينى والتاريخى عادة ال يكون فى 
المتغير  التاريخى  مواجهة  فى  الثابت  الدينى  صالح 
تزايد  فى  التى  األثرية  االكتشافات  ألحدث  وفقا 
مستمر وتغير بشكل دائم، ويجب أن يصدق الكاتب 

مع قرائه.

قصـة ديـك 
غري شكل
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فرعون موسى فى أرض اإلله! 

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

الماضي  القرن  الخمسينات من  أواخر    في 
صغير  منزل  في  الصيف  فترة  نمضي  كنّا 
شيّده والدي على طرٍف من االرض التي كان 
الزعيم  من  نبيه  خالي  مع  شراكة  اشتراها  قد 
على  االرض  كانت  جنبالط.  كمال  الراحل 
هضبة تمر بجنبها طريق شحيم وتبعد نحواً من 
ثالث مائة متر عن البحر وقد أََخذت الكثير من 
لتحويلها من  صخرية  والعمل  والتعب  العناء 
أرٍض  الى  والباّلن  بالعرن  ومغطاة  ووعرة 

صالحة للزراعة.
في البداية كان المنزل مؤلفاً من غرفة ومطبخ 
وحمام. أما الشرفة فكانت تواجه الشرق وكان 
لتلبية  مياه  خّزان  فوقه  يخفي  منخفضاً  سقفها 
نوم  غرفة  تشييد  تم  ذلك  بعد  البيت.  حاجات 

وحّماماً إضافيين.
قام  الشراء  من  أكثر  أو  سنتين  من  نحٍو  بعد 
بزيارتنا كمال بك لمعرفة التحول الذي حصل 
لتلك األرض. كان يرافقه ابنه وليد مع مربيته 
المعالم  عليها  تبدو  كانت  التي  السويسرية 
والمالس  القصير  االشقر  شعرها  من  األجنبيّة 
عينيها  الى  كتفيها،  الى  يصل  ال  يكاد  والذي 
وفستانها  البيضاء  بشرتها  الى  الزرقاوين، 
الرسومات  تزينه بعض  كانت  والذي  األبيض 
خصرها  يحزم  كان  بينما  ملّونة  رقع  بشكل 

زنّار رفيع جلدي أحمر اللون.
في  والمربية  البيك  مع  والداي  جلس  بينما 
خرجت  القهوة  لشرب  الصغير  الصالون 
على  األمامية  البيت  باحة  في  لنلعب  وليد  مع 
مرأى من الجميع حيث كان بإمكانهم مراقبتنا 
على  مفتوحاً  كان  الذي  الحديدي  الباب  عبر 

مصراعيه.
الصغيرة  الحديقة  يقسم  خرساني  ممّر  كان 
قسمين  الى  األخضر  بالعشب  المزروعة 
بشكل  المنزل  من  االقتراب  لدى  يتّسع  ثّم 
بشكل  ينحرف  بينما  الشرفة  ناحية  من  واسع 
خالي  كان  وإذ   . الجنوبية  الجهة  نحو  ممر 
لي  قها  تسوَّ مصّغرة  سيارة   أهداني  قد  نبيه 
وترجع  تتقدم  عامر«  »قيصر  محالت  من 
اسود  مقود  بينما  للرجلين  دّواستين  بواسطة 
على  نتناوب  أخذنا  منّصتها،  يتوّسط  صغير 
تمثياًل مصّغراً  كان شكلها  التي  قيادتها وهي 
األخضر  بلونه  االمريكي  الجيش  »لجيب« 
الكاكي والنجمة المخّمسة البيضاء المرسومة 
على سطح مقّدمته. كل ما أذكره عن وليد بيك 
وقليل  مهّذباً  لطيفاً،  كان  انه  الزيارة  تلك  في 

الكالم!
من  مقربة  على  بناؤه  تم  قد  دجاج  قّن  وكان 
والتي  السيّارة  موقف  من  بالقرب  الحديقة 
كانت من نوع »سيمكا )آروند(« رمادية اللون 
عودته  لدى  بالباخرة  معه  والدي  استقدمها 
بامور  تخّصص  دورة  إنهاء  بعد  باريس  من 

الضرائب غير المباشرة.
أما القّن فكان مؤلّفاً من حجرتين متالصقتين 
اإلسمنتي  الطوب  من  مبنيتين  صغيرتين 
المليّس وسقف من الخرسانة المسلحة الصلبة 
على  مدخلها  عبر  منها  واحدة  كل  وتطّل 
الحديدي  الّشبك  من  سياج  لها  خارجية  باحة 
باب  مع  اللّون  واألخضر  الفتحات  المربع 

فكانت  اما داخل كل حجرة  نفسه.  الشبك  من 
معيّن  علو  على  خشبيّة  عوارض  ُرّكزت  قد 
لتبيت الدجاجات عليها اثناء الليل وُوضعت في 
الزاوية صّحارة خشبيّة في قعرها بعض التبن 
تختلي الدجاجة بنفسها كلما ارادت ان تبيض! 
اما فوق الباحة فكانت العريشة التي نمت فوق 

عوارض خشبية تفرض ظاللها فوق الباحة!
كانت العادة ان نفتح باب سياج القن للدجاجات 
في الصباح فتخرج بمجموعات صغيرة لتتغّذى 
مما تجده في الطبيعة، بينما قبل غياب الشمس 
كنا نالحقها إلعادتها للقّن ونحن نرّدد بصوت 
مأواها  في  لتبيت  ِبْت…«  ِبْت،  »ِبْت،  عاٍل: 
يهاجمها  ان  من  خوفاً  الخارجي  الباب  ونقفل 

ويفترسها ابن آوى خالل الليل!
وبينما كان والدي يتردد على وزارة الزراعة 
اللبنانية لدراسة كيفية انشاء مزرعة دواجن من 
النوع الحديث تبيّن له ان هناك سحب من نوع 
الوجود  نادرة  ساللة  من  ديك  على  اليانصيب 
ويساوي ثمنه آنذاك ما يزيد عن خمسين ليرة! 
قام بشراء ورقة بليرة واحدة ونسي الموضوع. 
ااّل انه تلقى اتصااًل بعد أسابيع يعلمه بانه ربح 

الديك!
رافقت والدي يوم االستالم وكان المركز على 
ما أذكر في منطقة الشويفات. كانوا قد وضعوا 
أراقب  كنت  القصب.  من  قفٍص  في  الديك 
القفص. وضعناه  معالمه من خالل عارضات 
كنت  المزرعة.  الى  وانطلقنا  السيّارة  في 

متشّوقاً ألرى ما سيفعله عندما نفلته في القْن!
ما ان وصلنا حتى انزل والدي القفص وأدخله 
الى القن وفتح بابه! نظر الديك نحو الفتحة ثّم 
تأنّى بالنظر حوله قبل ان يخرج على مهل وهو 

يتمّغط وكأنه أفلت لتّوه من السجن! 
القفص.  خارج  وهو  معالمه  أتأّمل  أخذت 
بضخامة شكله ووقار هيبته وعرفه المنتصب  
يتحّدر  وكأنّه  خلته  الحادق  األحمر  اللّون  ذي 
فكانت  ريشه  ألوان  اما  السالطين!  ساللة  من 
الالمع  االسود  من  وتنوعها!  بتناسقها  ملوكيّة 
المنفوش  وذنبه  صدره  أسفل  يغّطي  الذي 
الريش  الى  عروس  طرحة  وكأنه  يبدو  الذي 
جناحيه  طرفي  الى  ويصل  عنقه  يغطي  الذي 
رجاله  اما  واالرجواني!  البني  بين  والممّوج 
تداّلن  المخالب  فكانتا على ضخامتهما وطول 

على ان له أصواًل من الجوارح! 
تقّدم خطوتين او ثالث ورفرف بجناحيه مرتين 
الوادي  جعل  بصوت  وصاح  رأسه  رفع  ثّم 
ديوك  »هكذا  لنفسي:  قلت  يدّوي!  القريب 
على  الغد  في  أصحو  ان  اجمل  ما  بال!  وإال 
وهي  به  تحملق  الدجاجات  وكانت  صياحه!« 

متوّزعة حوله بشكل دائري!
في صباح اليوم التالي لم اسمع صياحه! تعجبت 
القن حتى وجدته يئن من  وما ان وصلت الى 
آالمه ودماؤه تسيل من عدة اجزاء من جسمه 
ويالحقه ديك صغير كنا نخاله دجاجة لصغر 
اضطررنا  الحجم!  المتواضع  وجسمه  عرفه 
يعاني  ديكنا  بقي  بينما  ذبحه  الى  منه  للتخلّص 

ألشهر قبل ان يتعافى!
الكائن ليس  تعلمت ان جبروت  اليوم  من ذلك 

دائماً من كبر حجمه     

قصة بقلم: بشير القّزي

س: ما هي المعلومات األخيرة عن إطالق القمر الصناعي المصري؟
التكنولوجيا  فيه  تمتلك مصر  قمر صناعي مصري خالص،  هو  ج: 
وهي الدولة التي تقوم بالبناء بالتعاون مع روسيا ألنها دولة رائدة في 
مجال الفضاء، وهذا القمر هو تعويض عن القمر المصري الذي كان 
وتوصل  معه  التواصل  فقد  وقد   ،2014 ابريل   في  اطالقة  قد سبق 
عن  خارجة  ظروف  بسبب  االتصال  فقدان  الى  الروسي  الجانب 
الجانب المصري وتعهدت روسيا بإعادة انشاءه من جديد على نفقتها. 
ويتم تجميعه في روسيا وسوف ويتم اطالقه من دولة كازخستان، وقد 
تحد موعد إطالق القمر خالل أواخر عام 2018 وهذا القمر يعيد تأكيد 

دخول مصر في حقبة جديدة. 
وسوف  حدودها  وحراسة  ثرواها  لضبط  العلمية  األدوات  واستخدام 

يكون بداية حقيقة لمرحلة من مراحل البناء والتنمية في مصر. 
العربية ألنه سوف  والدول  أفريقيا  في  دور مصر  إعادة  في  ويلعب 
يكون أكبر قمر صناعي تمتلكه أكبر دولة عربية وافريقية في مجال 

االستشعار عن بعد.
س: هل هناك اجراءات لعدم فقد القمر مره أخري؟ 

ج: األقمار الصناعية في العالم جميعا تطلق في الفضاء الخارجي الذي 
لم تكشف أسراره بعد تتعرض لمثل هذه الحوادث. 

وتسمي في العلوم القانونية ظروف قهرية لكن يمكن التكهن بها. 
القمر  اليابان 2016 فقدت  3 أقمار ،  وفى عام 2013 روسيا فقدت 
الياباني "خيومي"، اليابان والبرازيل فقدوا القمر في 2010 وأطلق 
من صاروخ فرنسي ، وكالة ناسا فقدت قمرين في 2015 ، أمريكا 

فقدت 13 قمر عسكري. 
من هذه التجارب نؤكد ان فقد االتصال بالقمر المصري ليس سابقة 
وانما هو حدث عارض تعرضت له جميع دول العالم بما فيها اليابان 

وروسيا وامريكا وغيرها. 
س: وماذا عن محطة الضبعة النووية ؟ 

المصرية  الكهرباء  وزارة  بين  يتم  والعمل  له  متابعون  نحن  ج: 
بالتنسيق مع وزارة اإلنتاج الحربي والمؤسسة الروسية للطاقة النووية 

"روس أتوم" .
هذا المشروع قدمت فيه روسيا 25 مليون دوالر قرض انجاز البناء 
كل  نووية  مفاعالت   4 عن  عبارة  وهي  الطبعة  لمحطات  والتشغيل 
عام  في  مفاعل  أول  تشغيل  وسيبدأ  وات،  جيجا   1.2 بقدرة  مفاعل 
2026 وانتهت الجهات الروسية من مرحلة القياسات البيئية من منطقة 

الضبعة وتحليل الهواء. 
ستكون هناك محطه كبري لتحلية المياه بالطاقة النووية بقدرة 170 
ألف متر مكعب يومي وتستخدم فقط في دورة مغلقة لتبريد المفاعالت 

النووية نتيجة ارتفاع درجة حرارتها. 
المباني  لجسم  النهائي  التصميم  بأعمال  االن  الروسي  الجانب  ويقوم 
الخراسانية والمفاعالت ، وسجري توريدها مع 2024 لتكون جاهزة 

للتشغيل في 2026.
وهذا المشروع تولى الدفع به الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحدى أراده 

دولية كانت ضد ان تمتلك مصر التكنولوجيا النووية. 
اول  وتشغيل   2022 في  تنتهي  السيسي سوف  الرئيس  رئاسة  ومده 

مفاعل 2026.
ومن هنا نقول ان الرئيس السيسي أخذ القرار ليس لتدعيم 
سلطة كرئيس للجمهورية ولم يشهد مدة رئاسة الثانية تشغيل 

هذا الموضوع. 
وانما هو اهداه الى الشعب المصري لكي يترك مصر وهي 

ممتلكه الى أدوات وإدارة وانشاء الدولة الحديثة. 
هذا المشروع يحقق لمصر فائض بعد سداد القرض وفوائده 
يزيد عن 264 مليار دوالر تتوجه لخدمة مشروعات التنمية 

ورفع مستوي المعيشة.. 
س: حدثنا عن موضوع سد النهضة وهل رصدتم صور جوية للسد؟
هو موضوع حساس جدا وال اقصد بالحساسية هنا ال تعنى انه محظور 
التحدث به، ولكن اقصد بالحساسية انه يهم كل مواطن بشكل مباشر 
مكاشفة  بعدم  المعنية  والجهات  المعنيين  الوزراء  على  اعيب  ولذلك 

االمر بشأن حقيقة الموقف هناك. 
نحن قمنا في المؤسسة بواجبنا الوطني ومددنا الجهات المصرية كلها 
الصور  من  بمجموعة ضخمة  عام  من  أكثر  مدى  على  الصلة  ذات 
الفضائية ترصد التغيرات والتطورات التي تتم في سد النهضة، وكنا 
نأمل ان تكون هذه الصور بمثابة بنك المعلومات الذي يتيح لمتخذي 
بمن  فوجئنا  لكن  أساس سليم  قرارته على  يبنى  ان  المصري  القرار 
يدعى اننا مزورون وقدمنا معلومات مغلوطة والعديد من التهم المعلبة 
انجاز مجسم  االمر  فعندما تطلب  الرد عليه،  الكالم ال يستحق  وهذا 
حقيقي للسد األثيوبي وخزانه قمنا بهذا العمل على نفقتنا واكتشفنا ان 
حجم حزان سد النهضة يقارب 93.4 مليار متر مكعب وليس اقل من 
وأقولها بصراحة  امام مشكلة حقيقية  نحن   ، البعض  ادعى  كما  ذلك 
نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس مسؤوال عن سد النهضة لكنه 
مسؤول عن حلولها، فهذه المشكلة حدثت وقت االنفالت األمني وتفكك 
الدولة بعد ثوره يناير فحينها لم يكن للرئيس السيسي وجود في السلطة 
تسمح  السياسات  من  جمله  تبنى  وعليه  عليه  فرض  موضوع  وهذا 
بعد  دولي  لتحكيم  اللجوء  ضرورة  ومنها  المشكلة  هذه  على  للتغلب 
سنوات ذادت عن الخمس من المماطلة والتسويف وارجاء من الجانب 
األثيوبي تارة ومن الجانب السوداني تارة أخرى ومن الجانبين في كل 
األحوال. علينا تقديم ملفتنا الى التحكيم الدولي ونرتضى بحكمه عالوة 
ترشيد  ومنها  المياه  مع  بحذر  للتعامل  السياسات  من  مجموعه  على 
المياه وشبكات الصرف الصحي والري كي نحقق االستفادة القصوى 

من المياه لمصر.
 التحول من الري بالغمر الى الري بالتنقيط أو الرش.

استخدام محاصيل زراعية ال تستهلك كميات كبيرة من المياه، عالوة 
على ترشيد المياه وشبكات الري. 

س: وما هي التكنولوجيات الفضائية التي يمكن ان تقدم خدمات ل 
مباشرة للمجتمعات؟ 

ج: أخيرا أخذت مصر على عاتقها انشاء وكالة مصرية للفضاء وهذه 
الوكالة التي تم إقرار قانونها من مجلس النواب وجارى أعداد الالئحة 
التنفيذية لها وستكون بمثابة البلطقة التي تجمع كل العلماء العاملين في 

بحوث الفلك والفضاء، الن مصر لديها برنامج طوح بدأت منذ 

الستينات ولكن لألسف لم يكتمل، أصبحت فرضاً ال تخلو طبقة من 
استخدام من تقنيات الفضاء من محمول او انترنت او تلفزيون. 

نمتلك تكنولوجيات لرادارات اخترقا التربة تصل حتى مئات األمتار 
كشفنا عن موقع قديم مخصص لمدينة العلمين واكتشفنا وجود مدينة 
اثرية كاملة تحت 13 متر تحت االمر، وكان هذا الموضوع بتكليف 

من الجهات السيادية في مصر. 
الرادار  أجهزة  الستخدام  مشروعا  المصرية  االثار  لوزارة  قدمنا 
وزارة  ولكن  الهول  أبو  تمثال  تحت وحول  الموجودات  للكشف عن 
االثار المصرية لم توافق على هذا المشروع ، رغم ان أعلنا لهم ان 
اجنبية  استخدام مصادر  دون  بتمويل مصري خالص  المشروع  هذا 
تقديم  بعد  الموضوع  هذا  الوزارة  ورفضت  االثار  لوزارة  ومجاناً 

الموافقة المبدئية. 
فلماذا لم يتم التعاون معاً وخصوصا اننا لم نحملهم اى شيء؟
س|: ماذا عن أحدث األنشطة للمؤسسة المصرية الروسية؟

اليه  يأتي  جامعة طنطا  في  دولي  مؤتمر  ننظم  ديسمبر  في شهر  ج: 
جهات االستشراق على مستوي العالم لالحتفاء بذكرى الشيخ "محمد 
عايد الطنطاوي" أول معلم للغة العربية بروسيا، وسيتم عرض فليماً 
الى  الفيلم  يترجم  وسوف  الغد  قناة  مع  بالتنسيق  الشيخ  عن  تسجيلي 

اللغة الروسية. 
لدينا مشروع يجري اإلعداد له مع جامعة االستشراق وجامعة موسكو 
في  للعمل  الروس  من  العربية  للغة  الدارسين  من  مجموعة  إلرسال 
مشروع ترجمة زاهي حواس يكتب عن تاريخ مصر القديم وذلك في 
أطار سلسلة من الكتب عن التعريف عن الحضارة المصرية القديمة 

ويجري الترجمة الى اللغة الروسية. 
اصدرنا كتاب عن رحلة العائلة المقدسة باللغة العربية وترجمناه الى 

الروسية. 
احتفالية بـ مرور75 على بدء العالقات الدبلوماسية المصرية الروسية 

في موسكو وفى القاهرة 
سنقوم بنشر عده كتب مترجمة عن النظرة التقدمية الى اإلسالم من 
كدين  لإلسالم  الروسية  الرؤية  الروس عن  المستشرقين  نظر  وجهه 
يدعوا للتسامح والحوار مع االخر والعمل واالجتهاد باللغة الروسية 
وترجمناها للعربية ونؤكد على ان الدين اإلسالمي دين يدعوا للحب 

والتسامح ونؤكد على ذلك في الكتب الذي نقوم بنشرها.
الفضاء  عالم  الى  والتقدير  الشكر  توجه  الرسالة  جريدة  النهاية  وفى 

الدكتور حسين الشافعي . 

الدكتور حسني الشافعي 
مستشار الوكالة الروسية للفضاء ورئيس املؤسسة املصرية الروسية 

للثقافة والعلوم يتحدث للرسالة

- القمر الصناعي املصري سيطلق أخر العام من »كازخستان« 
  وسوف يكون أكرب  قمر صناعي متتلكه دولة عربية أو أفريقية 

- الرئيس السيسي قدم مشروع الضبعة هدية ملصر 
- منتلك تكنولوجيات لرادارات اخرتق الرتبة تصل حتى مئات األمتار وكشفنا  

  عن مدينة اثرية بالعلمني 
- نعمل على ترمجة كتب عامل االثار العاملي زاهي حواس اىل الروسية 

حوار بقلم: 
على أبو دشيش

 الرسالة الكندية تهنئ كل من :
الطالبة نورهان أبودشيش بأجتيازها العام الدراسي بتقدير 

جيد جدا 

  تتقدم جريدة الرسالة بخالص التهنئة الى 
لتقدمها  وذلك  أبودشيش  نورهان  الطالبة 
قسم  النوعية  التربية  مجال  فى  وتميزها 
الصحافة واالعالم ، متمنيا لها دوام التوفيق 

والنجاح .

الطالبة هند نبيل لحصولها على االمتياز فى االثار المصرية 

  تتقدم جريدة الرسالة بخالص التهنئة 
لتقدمها  وذلك  نبيل  هند  الطالبة  الى 
المصرية  االثار  مجال  فى  وتميزها 
جامعة  االثار  كلية  من  وتخرجها 
القاهرة بتقدير عام امتياز ، متمنيا لها 

دوام التوفيق والنجاح .

اكتشاف أطالل كنيسة أثناء عملية حفر روتينية 
بشمال إيطاليا

  عثر علماء اآلثار في 
إيطاليا على كشف أثري 
الصدفة  بطريق  مهم 
خالل القيام بأعمال حفر 
اكتشفوا  حيث  روتينية، 
األطالل  بعض  وجود 
الغامضة في روما ربما 
من  واحدة  بقايا  تكون 

أقدم كنائس المدينة.
وعثر على الكشف عند 

الفنيون يمدون  البحتة عندما كان  بالصدفة  إيطاليا، وتم  تيبر بشمال  جسر ميلفيو على نهر 
كابالت كهربائية بالموقع حيث اكتشفوا بقايا مبان ترجع إلى ما بين القرنين األول والرابع 

الميالديين.
بينما  تستخدم كمخزن،  كانت  أن جزءا من األطالل ربما  اإلخباري  وذكر موقع “لوكال” 
المبنى األقدم الواقع على مستوى أعلى هو الذي أوقع األثريين في دهشة كبيرة، حيث يوحي 
الرخام الملون ومصدره من شمال أفريقيا والمستخدم في أرضية وحوائط المبنى، بأن المبنى 

كان يستخدم لغرض مهم إما لعائلة رومانية نبيلة أو من المجتمع المحلي.
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
مسخرة هنا ومسخرة هناك :

-1 كندا سوف تسمح ببيع الحشيش بدءاً من شهر أكتوبر القادم! 
في  الوطني  السالم  إذاعة  تقترح  في مصر  الصحة  وزيرة   2-

المستشفيات لحث األطباء على العمل 
نتاجهما األتي : مواطن  المساخر سيكون  لهذه  ولو عملنا دمج 
في  فيدخل  سيجارتين حشيش  لشراء  ماركت  للسوبر  يذهب 
وعند  الفور  على  للمستشفى  اإلسعاف  فتأخذه سيارة  غيبوبة 
المريض  قبل دخول  الوطني  للسالم  تحية  الجميع  يقف  دخوله 

غرفة العناية المركزة !! 

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

سالمة قلبك يا كندا
Long live CANADA

Canadian  Realities  

أ. فريد زمكحل  الثالثة يقوم  للمرة    
الرسالة مع  الجيوش و أسرة  أ. كندة  و 
خالص شكري و تقديري و احترامي 
بمنحي هذه المساحة الكريمة للحديث 

اليكم ..
منذ يومين وقع حادث ارهابي في مدينة 
تورنتو / كندا. ذهب ضحية الحادث 
الثانية  فتاتين االولى طفلة لم تتجاوز 
عشر من عمرها والثانية كانت تحتفل 
بعيد ميالدها الثامن عشر. هكذا في 
النهار و في منطقة مدنية آمنة  وضح 
كل من فيها مدني/ة على اختالف 
اعمارهم و اجناسهم، و لسبب او آلخر 
كانوا متواجدين في هذا المربع من قلب 
الحادث  المدينة. اعلنت مسؤوليتها عن 

منظمة البؤس ISIS داعش.
توالت المقاالت واألنباء عن الجاني 
و خلفيته و عن الضحايا بل وامتد 
اقتناء السالح  الى مناقشة  االمر ليصل 
ومشروع لمسؤولي المدينة سيطرح 

قريباً لمنع االتجار بالسالح و حمله. .
من ينظر الى االرهاب و أسبابه أشكاله 
أهدافه رؤيته و كل ما نتج عنه و بشكٍل 
السابقة في اماكن  السنوات  وحشي في 
مختلفة سيجد أن االرهاب جريمة منظمة 
يأخذ اشكاالً عدة و متنوعة و موضوعه 
المدنيين اآلمنين. هكذا  يقع دوماً على 
يقوم  و بكل صفاقة بدون تمييز، و من 
ISIS، يحاول ان  بارتكابه داعش مثاالً 
يشرعن فعله و ان يصبغه بصيغة تبرر 
افعاله الوحشية الموغلة في االجرام 
للشفقة من  يتمادى و بشكٍل مثيٍر  بل و 
للثقافة و تفسيرها بما  استخداٍم بائٍس 
الى  يتوافق مع اهدافه. وهو يتجه بهذا 
الحواضن المتعبة والمثقلة بالجهل و 
التخلف و الفقرإن كان على الصعيد 
الفردي او على الصعيد االجتماعي فيثير 
أو لدى  أفراد  المخاوف لدى  الغرائز و 
بيئاٍت متعبةً اساًسا غير متوازنة في ظل 
للوعي  انظمة مستبدة و في ظل غياٍب 
كم اثار دهشتنا و اشمئزازنا. و ما يلفت 
التعاون ما بين اجنحة  االنتباه هو هذا 
االرهاب وفق ما تداولته وسائل االعالم 

و االبحاث فهم اي منظمات االرهاب 
التدريب  يقدمون  البعض  يساند بعضهم 
للفرار  والسالح والمال وتهيئة السبل 

من العدالة.
العديد من  قام  باالضافة السباٍب اخرى 
الباحثين بالتعريج عليها و شرحها و 
بشكٍل حثيث خالل االعوام الماضية، 
و ال مجال لذكر ذلك كله هنا الن هذا 
. على صعيد  يتطلب بحثاً متكامالً 
الدولية قامت مجموعة من  المنظومة 
الدول للحد من االرهاب بوضع قيود 
موضوعية و اجرائية محترمة بذلك دور 
القانون و حقوق االنسان و معاييرها 
بدون ازدواجية النص و التطبيق 
وهنا اقول بكل تجرد اول من يتقدم 
هذه المجموعة من الدول هو كندا. 
الذي  لكن ماذا على صعيد االفراد؟ ما 
البعض هذه  يقع على عاتقنا؟ قد يقول 
موجة جارفة، هي كذلك لكن االنسان 
لما فيه خير  العنف و يتجه  ينبذ  بطبعه 
مصالحه و مصالح محيطه االسري و 
االجتماعي ، تبدأ الخطوة االولى من 
الحلقة االسرية و االجتماعية لتمتد 
العنف  بموقف واحد متجانس يناهض 
للمعايير.  بكل اشكاله دون اي ازدواجٍ 
ينُشئ حداً فاصالً وواضحاً امام االرهاب 
و يميز المجتمع عنه وبشكٍل ال لبس فيه 
او رمادية بل و بتوسيع قاعدة المعلومات 
المشترك  الفهم  الثقافية و االجتماعية و 
ال سيما في المجتمعات المتنوعة عرقياً 
و ثقافياً. واستدرك هنا الصورة على 
بساطتها لكنها كانت بالغة التعبير 
لندن/ بريطانيا  عندما وقع االرهاب في 
قامت نساؤها على اختالف مشاربهم 
بالنزول  الثقافية و االثنية و االجتماعية 
الى الشارع تشابكت االيدي بحركة 
تضامنية. ربما هي صورة لكنها عكست 
الكثير من قيم اصيلة و انسانية حضارية 
جميلة. آمل ان ارى ما يشابه هذه 

الصورة قريباً في تورنتو . 
  Long live اسبوع سعيد لكم جميعاً 

.CANADA

د. زاهي حواس واملـومياوات!      

مدرسة مصرية للفنون تعني األطفال الفقراء على 
التطلع إىل مستقبل أفضل

دار أنباء روسيا تصدر كتاب رحلة العائلة املقدسة ووزارة االثار تسعي الدرجها فى اليونسكو 

  كتب الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف 
اآلثار- مكتبة اإلسكندرية: 

عالم اآلثار العالمي الدكتور زاهي حواس متعدد 
االهتمامات في المصريات. ومن بينها، ولعه 
الكبير بالمومياوات الفرعونية. وال أنسى عملي 
تحت إشرافه في اكتشاف »وادي المومياوات 
ل الواحات  الذهبية« في الواحات البحرية الذي حوَّ
البحرية إلى قبلة السياحة واإلعالم في العالم كله 
منذ هذا االكتشاف الذي يعتبر من أهم االكتشافات 
األثرية في القرن العشرين. وكان العمل في هذه 
الحفائر بقيادة الدكتور حواس متعة ليس لها مثيل، 
وأضاف لي الكثير من العلم والخبرة. وال أنسى 
كيف كانت توجيهات الدكتور حواس، اإلنسان قبل 
العالم الكبير والمدير الناجح، تضيف لي الكثير 
من كل شيء. وبعد أن سافرت ألمريكا للحصول 
على الدكتوراه في المصريات، بدأ الدكتور حواس 

كشف أسرار مومياوات الفراعنة.
الجديد »مسح  الدكتور حواس في كتابه  ونشر 
الدولة  المقطعي لمومياوات  التصوير  الفراعنة: 
بالمشاركة مع د. سحر سليم،  الملكية«،  الحديثة 
بالقاهرة،  بالجامعة األمريكية  النشر  عن قسم 
الدولة  الملكية في  نتائج فحص المومياوات 
فتًحا جديدًا في مجال علم  الكتاب  الحديثة. ويعد 
الدولة  الملكية وتاريخ  المصريات والمومياوات 

الحديثة وحياة ملوك وملكات العصر.
ومن بين الحقائق العلمية في الكتاب نهاية 
لم نكن نعرف كيف  حتشبسوت. ولفترة قريبة 
انتهت حياتها، ولماذا تم محو صورها وأسمائها 

آثارها حتى جاءت األبحاث  من على 
الدكتور  التي قام بها  الحديثة  العلمية 

حواس على مومياء حتشبسوت.
ومن خالل دراسة ضرس في صندوق 
أحشاء الملكة في خبيئة المومياوات في 
الدير البحري، وكل أسنان المومياوات 
وفحصها باألشعة، اتضح وجود جزء 
نقلها  التي تم  المومياء  في أعلى فك 
للمقبرة رقم 60 بوادي الملوك من 
الملوك،  الملكة رقم 20 بوادي  مقبرة 
وأن هذا الضرس كان يخص هذه 
المومياء. وتأكد للدكتور حواس أن هذه 
المومياء الموجودة في المقبرة رقم 60 
الملكة حتشبسوت. وأثبتت  هي مومياء 
الملكة حتشبسوت  أن  المقطعية  األشعة 
ماتت في سن 55 عاًما، وأنها كانت 
الجسم، وأنها كانت تعانى من  ممتلئة 
مرض السكر، وماتت بسبب السرطان.

الواحدة والعشرين  واتضح أن كهنة األسرتين 
بنقل محتويات مقبرة  والثانية والعشرين قاموا 
حتشبسوت رقم 20 إلى المقبرة رقم 60 الخاصة 

بمرضعة حتشبسوت.
وأثبتت الدراسات الحديثة التي قام بإجرائها 
الدكتور حواس على مومياء الملك رمسيس الثالث 
والمومياء غير المعروفة في المتحف المصري 
في ميدان التحرير أنه تم قتل الملك بقطع رقبته 
من الخلف بسكين حاد. وأثبتت نفس الدراسات 
الحديثة أن »مومياء الرجل غير المعروف إي« 

أو »المومياء الصارخة« أو »مومياء الرجل 
الصارخ« كانت البن الملك بنتاورت، الذى أُجبر 
على االنتحار وشنق نفسه بيده من خالل عالمات 

الحبل الموجودة على رقبته.
وتم عقاب هذا االبن أشد عقاب بعدم تحنيط جثته 
يعتبر غير  الذي كان  الغنم  ودفن جسده في جلد 
طاهر في مصر القديمة، وبناًء على ذلك سيذهب 

إلى الحجيم في اآلخرة.
البالغية  وتؤكد هذه األحداث صدق األساليب 
التي تم استخدامها في نص المؤامرة األدبي حين 
أشار إلى أن القارب الملكي قد انقلب، مما يرمز 

إلى  الثالث وصعود روحه  إلى وفاة رمسيس 
المؤامرة قد فشلت  المؤكد أن  السماء. غير أن 
بدليل تولى خليفته الطبيعي وولى العهد رمسيس، 
الملك رمسيس الرابع الحقًا، عرش البالد بدالً من 

أخيه بنتاورت المتآمر.
لكل  إنه كتاب عظيم ومرجع ال غنى عنه 
فتحية  الفراعنة.  بالملوك  والمتهمين  المختصين 
للدكتور زاهي حواس ود. سحر سليم وفريق 
التي غيرت  المذهلة  النتائج  العمل على هذه 
الدولة  الكثير من معلوماتنا عن ملوك وملكات 

الحديثة.

   يُمثُل هذا السفر القيِّم، التى عنت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة 
والعلوم«، و«دار نشر أنباء روسيا« بتجهيزه وطبعه، فى ثوٍب قشيٍب، 
فخيم، وطباعة مميزة، إضافةً ال تُقدر بثمن، للمكتبة الوطنية:  وإخراجٍ 
الحضارية والعقيدية المصرية، التى تمتد أصولها إلى أبعد من خمسة 
آالف عام، شهدت فيه أرضنا الطيبة، فجر تاريخ اإلنسانية، وبلغت قمة 
ازدهارها ونضجها، قبل أن تبدأ فى األفول والتراجع، وعاصرت إشراقة  

األديان السماوية كافة، قبل أن تدلف إلى اللحظات التاريخية الراهنة.
أعد مادة هذا الكتاب المهم )خمسمائة صفحة من القطع الكبير(، د. »إسحق 
ابراهيم عجبان«، األمين العام، ورئيس قسم التاريخ بمعهد الدراسات 
القبطية، ووثق ماتضمنه علمياَ، استناداً إلى عدد كبير من البرديات 
والمخطوطات والمصادر الساسية فى تاريخ الكنيسة المصرية، كـ«السنكار، 
والدفنار، والميامر، والمخطوطات، وتواريخ البطاركة والكنائس والديرة، 

فضالً عن مئات المراجع باللغة العربية واللغات األجنبية. 
وقد حظى هذا الكتاب النادر بتقديم من قداسة »البابا تواضرس الثانى«، 
بابا اإلسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ذكر فيه: أن هذا البحث 
للدراسات واألبحاث )التى تناولت تفاصيل الرحلة  »يُعتبر إضافةً هامةً 
لجوانبها المتعددة. دراسة تاريخية مع  لها، ومكمالً  المباركة(، جامعاً 
التحليل والتحقيق والتوثيق، اعتمد فيها )المؤلف(، على المصادر القديمة 

والحديثة، بلغات متعددة، وخاصىةً على المصادر التاريخية الكنسية«.
واعتبر قداسة البابا أن هذا البحث يُمثل »إسهاماً من الكنيسة القبطية فى 

األبحاث والدراسات التى تقدمها بالدنا مصر 
لهيئة اليونسكو )UNESCO(، »منظمة 
األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة«، 
إلدراج مسار رحلة العائلة المقدسة فى مصر، 
ضمن قائمة المواقع المعتمدة ضمن التراث 

العالمى«.
لمدة تقرب من األربع سنوات، حلَّت العائلة 
المقدسة فى مصرفى رحلٍة مباركٍة، هرباً 
من تآمر األشرار واألشقياء، ومن مالحقات 

»هيرودس الملك«، وأذاه.
وقد سعى الكتاب بطريقة علمية منهجية، 
التاريخية واالجتماعية،  إلى تدقيق الظروف 
واالقتصادية والجغرافية، التى واكبت هذه 
قة لإلجابة  الرحلة إلى مصر، فى محاولة ُمعمَّ
على أسئلة عديدة، منها: »أسباب الهروب، 
ولماذا الهروب إلى مصر بالتحديد؟، وماهى 

المدة الزمنية للرحلة؟، وما هو المسار الذى سلكته العائلة المقدسة فى 
مصر؟، ... إلخ«.

ويتضمن الكتاب العديد من الجداول الهامة، والخرائط التاريخية، والرسوم 
التوضيحية، كما اشتمل عرضاً لوقائع الرحلة فى التراث والثقافة العربية، 

وكذا فى أرشيف الصحافة المصرية، وفى األمثال الشعبية، وفى كتابات 
لة األجانب باختالف جنسياتهم، كما أنه عامر بعشرات الصور  الرحَّ
النادرة والجداول الُدققة، واألشكال واللوحات، والوثائق والمخطوطات، 
وبالعديد من المالحق، وبما يجعله، بحٍق، واحداً من أكمل األسفار التى 

استهدفت تقديم تغطيةً شاملةً للموضوع.

وتتضمن هذه الدراسة، بالغة األهمية، إطالالت على موضوع البحث من 
كافة الزوايا: الدينية، والتاريخية، واألثرية، والثقافية، والفنية والعلمية، 
والسياحية، التىتؤهلهـ  عن جدارهـ  الحتالل مكانة الئقة على رفوف مكتبة 
كل مثقف ومهتم، ومؤسسة ومدرسة، ومعهد وجامعة. تريد ألبناء هذا 

الوطن أن يعرفوا جانباً ال غنى عنه من تاريخ وطنهم وشعبه.
كما تضم تسعة فصول تغطى، بشكٍل ضاٍف، كافة جوانب القضية، وهى: 
)1( رحلة العائلة المقدسة حقيقة كتابية وتاريخية وأثرية، )2( لماذا 
الهروب؟، ولماذا مصر؟، )3( المصادر التاريخية لرحلة العائلة المقدسة، 
الليتورجية والطقوس الكنسية،  )4( رحلة العائلة المقدسة فى المصادر 
)5( مسار العائلة المقدسة من خالل المصادر القديمة والحديثة، )6( 
مدة الرحلة والمسافات بين المدن، )7( أضواء على الشخصيات الواردة 
برحلة العائلة المقدسة، )8( أحوال مصر أثناء فترة رحلة العائلة المقدسة، 
وأخيراً )9( دراسة تاريخية وجغرافية للبالد الواقعة بمسار رحلة العائلة 
المقدسة، إضافةً إلى مجموعة من المالحق النادرة الغنى ألى مثقف أو 

رجل فكر أو سياسة أو دين عن ودراسة مضامينها، واالطالع عليها.
طبعة الكتاب العربية التى صدرت مؤخراً، سيتلوها طبعات بلغات أجنبية 

عديدة أخرى، منها الروسية ، واالنجليزية، والفرنسية وغيرها.
فيما أكد وزير اآلثار الدكتور خالد العناني، حرص الوزارة على تسجيل 
رحلة مسار العائلة المقدسة ماديا ومعنويا لدى اليونسكو، الفتا لى أنه تم 

تسجيل التحطيب والسيرة الهاللية.

سفينكا،  مدينة  سكان  أن  يبدو     
الواليات  أرادوا تكريم سيدة  السلوفانية، 
المتحدة األمريكية، ميالنيا ترامب، ولكن 
الخاصة، حيث أطلق عدد من  بطريقتهم 
أصحاب الشركات على منتجات مثل “الكعك 
والشاي واألحذية  بالبشرة  العناية  وكريمات 

والحلويات” ميالنيا ترامب.
صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية، ذكرت 
أنه قد أعيد افتتاح الفندق الوحيد الموجود في 

هذه المدينة في بداية العام الحالي، وزاد معدل 
الرحالت  بسبب  السنوية  السياحية  الزيارات 
بنسبة 15%، ووصل  المستوحاة من ميالنيا 
الثالث  ألف سائح خالل  إلى20  الزوار  عدد 
سنوات الماضية، منذ أن أصبح دونالد ترامب 

منافساً قوياً في سباق الرئاسة األمريكية.
بقول وفقا للصحيفة:  عمدة مدينة سفينكا 
التطورات في  بعد  كثيراً  تغيرت  األمور  إن 
سياحياً  المدينة أصبحت مزاراً  حياة ميالنيا، 

العالم..  أنحاء  السياح من جميع  للعديد من 
السياحيين  المرشدين  كما يصطحب بعض 
إلى مواقع ومناطق ذات  السياح  المحليين 

صلة بميالنيا مقابل 35 دوالراً.
 White تضع نعاالً باسم Kopitarna شركة
السيدة األولى  House كشكر على وضع 
السياحة  الخريطة، وفي مكتب  سلوفينيا على 
للزوار شراء كتاب  يمكن  بالمدينة،  الخاص 
 Melania“ حول حياة ميالنيا األولى بعنوان

 Trump: The Slovenian Side of
الجانب  أو ميالنيا ترامب:   ”the Story
إلى منتجات  باإلضافة  القصة،  السلوفاني من 
تفاح مغطاة  First Lady وتشمل شرائح 

بالشيكوالتة.
إن ميالنيا غادرت سفينكا  تابعت:  الصحيفة 
العاصمة  للدراسة في  أوالً  منذ 30 عاماً، 
بسنوات سافرت  الثمانينيات، وبعدها  أواخر 

للعمل في الواليات المتحدة.

بالقاهرة على فرصة    حصل أطفال فقراء في حي عتيق 
البهلوانية  الفنون  تعلم  أكثر إشراقا من خالل  إلى مستقبل  للقفز 

والرقص والموسيقى.
وتأمل مدرسة الدرب األحمر للفنون الواقعة في الحي الذي يحمل 
نفس االسم، ويعود تاريخه إلى أكثر من 700 عام مضت، في 
أن يسهم تعليم األطفال فنون ألعاب السيرك والتمثيل في إكسابهم 

مهارات قيمة للحياة.
للعصرين  التي تعود  بعيد بمساجدها  المنطقة منذ زمن  وتشتهر 
الفاطمي والمملوكي قبل نحو ألف عام، وانتشرت بها في 
الكثير من  السنوات األخيرة تجمعات سكنية عشوائية تضم 
الغالب على عمالة  تعتمد في  التي  الورش والمصانع الصغيرة 

األطفال.
وقال عادل البهدلي وهو أحد المدربين في المدرسة إن عشرات 
افتتاحها في عام 2012 وشاركوا في  بها منذ  التحقوا  األطفال 

عروض محلية وفي مهرجانات في مختلف أنحاء البالد.
البالغة  ويتعلم األطفال الغناء والتمثيل والعزف، لكن بالنسبة لقطقوطة 
من العمر 14 عاما التي انضمت للمدرسة قبل ستة أعوام فإن التدريبات 

تمنحها أكثر من مجرد الرقص.
الواحد مش  وقالت قطقوطة ”استفدت حاجات كتير أوي )جدا( ومنها 

يتكسف قدام الناس ويبقى عنده فن إنه هو يتكلم معاهم“.

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

ترامب  ا  تكريم ميالني
والشاي بالكعك 

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

ــــام ــــن َي ــــــغــــــري  َث ــــى  ــــل ـــــــَرِك ع ـــــــغ َث ـــــــي  دع

ـــــــي حــــــاجــــــة لــــلــــكــــالم ـــــــا ف ـــــــدن ـــــــــا ُع وم

ـــــام ـــــي حــــــــرِم الــــشــــفــــاِه وئ والــــصــــمــــُت ف

ــــوِن َيــــصــــيــــُغ الــــُهــــَيــــام ــــجــــن فــــي شــــغــــِف ال

ـــام ـــغ أل ـــــفـــــؤاد  ال ــــي  ف الـــــحـــــروَف  ـــر  ســـح و 

ــــــرســــــُم األحـــــــالم َت ـــــر الــــقــــصــــيــــدة  ـــــفـــــّجِ ُت

ـــــــام ــــشــــاعــــر ُتــــــزلــــــزل األي ــــم ُتــــــؤجــــــج ال

ــــام  ــــّس ــــب ــــــحــــــب ووجـــــــُهـــــــِك ال ـــــــــا وال وأن

ــــهــــام ــــــي إل ــــــوح ـــــقـــــوافـــــي وال ــــاجــــي ال ــــن ن

ــا فــي الــقــيــام ــن ــداعــب ــوِس ُي ــل ــج ُيــصــاحــبــنــا فــي ال

لـــَمـــنـــام  ـــاِل وأكــــثــــر فــــي ا ـــي ـــخ ـــشـــُط فــــي ال ـــن َي

ام ـــْق عـــــوَّ ـــش ـــع ـــد ال ـــي ـــخـــضـــع الـــبـــحـــوَر وس ُي

ــــــام ــــال رسَّ ــــي ــــخ وأنـــــــــِت فـــــي خـــيـــالـــي وال

ــــام ــــق ــــم ــــب ال ــــي ــــط وحـــــــيـــــــُث تـــــكـــــونـــــي ي

ـــــوام  ـــــق ـــــو ال ـــــل ــــــف الــــــعــــــيــــــوْن وح ــــــِص َي

ـــــالم ـــــس ـــــد ال ـــــن وشــــــــــــوق األنــــــــامــــــــل ع

ـــــام ـــــِد الـــــُغـــــَي ـــــع إشـــــــراقـــــــة الـــــشـــــمـــــِس ب

ــــام ــــغ وعـــــــنـــــــاُق الـــــشـــــفـــــاه لــــلــــشــــفــــاه أن

الــــــغــــــرام وروح  وأنــــــــــــــِت  ــــــــــــا  وأن

م ــــــوحــــــي إلــــهــــاَ نــــنــــاجــــي الـــــقـــــوافـــــي وال

وأنـــــــــــِت الــــــبــــــدايــــــة وأنـــــــــــِت الــــخــــتــــام

ــــــــدوام! ـــــــِق ال ـــي فــــي أف ـــان ـــع ـــم ـــــــــُج ال وَوه

َوهُج املعاني

بالشموع والغناء.. بدء مراسم ترسيم فتية كهف تايالند رهبانا بوذيني
السلطات  بثتها  تقليدية    في مراسم 
المحلية على الهواء مباشرة على 
فيسبوك، خطا 11 فتى من فريق كرة 
قدم للناشئين أولى خطواتهم،  لترسيمهم 
رهبانا بوذيين مبتدئين بعد إنقاذهم 
من كهف غمرته المياه في تايالند 

وحاصرتهم داخله.
وتمثل المراسم بداية عملية يقيم خاللها 
أيام في معبد بوذي وفاء  الفتية تسعة 
بنذر قطعته أسرهم وتكريما لذكرى 

رجل لقي حتفه أثناء محاولة إنقاذهم.
وشارك غطاسون ومتطوعون من 

أنحاء العالم في عملية اإلنقاذ التي انتهت 
العاشر من يوليو تموز عندما تم  في 
المحاصرين  إخراج آخر مجموعة من 
إقليم تشيانج  لوانج في  تام  داخل كهف 

راي بشمال تايالند.
إيكابول  ومدربهم  الفتية  وكان 
العمر 25 عاما  البالغ من  تشانتاوونج 
انطلقوا في رحلة الستكشاف شبكة  قد 
كهوف في 23 يونيو حزيران عندما 
المحاصرون  المياه. واقتات  حاصرتهم 
لمدة  المتساقط من الصخور  الماء  على 
تسعة أيام قبل أن يعثر عليهم الغطاسون.

وقال راتشابول نجامجرابوان المسؤول 
بالمكتب الصحفي اإلقليمي في تشيانج 
للمتابعين على فيسبوك ”سيجري  راي 
ترسيم الفتية األحد عشر رهبانا مبتدئين 
إيك  المدرب  في حين سيجري ترسيم 

راهبا“.
والبوذية هي الديانة الرسمية في تايالند 
ويدين بها أكثر من 90 بالمئة من 
الباقي من أعضاء  السكان. والفتى 
الفريق وهو أدول سام مسيحي يبلغ من 

العمر 14 عاما.
وخرج الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 

المستشفى األسبوع  11 و16 عاما من 
الماضي. وتحدثوا حينها في مؤتمر 

صحفي نظمته حكومة تايالند.
الذين كانوا  الفتية  المراسم تال  وخالل 
يرتدون مالبس بيضاء بسيطة صلوات 
بينما قدم راهب في ثوبه األصفر الشكر 

لعودتهم سالمين.
الفتية ومدربهم شموعا صفراء  وأشغل 

في معبد )وات برا تات دوي 
واو( بمنطقة ماي ساي بإقليم 

تشيانج راي.
مليئة  صوان  وُوضعت 

أمام  بالحلوى والفاكهة والمشروبات 
الملفوفة بقماش ذهبي  تماثيل بوذا 

المع.
بيان  وقال مسؤولو تشيانج راي في 
يوم األحد إن الفتية سيعيشون كرهبان 
أيام اعتبارا من يوم  لمدة تسعة 

األربعاء.


