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سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

صفقة القرن أم صفعة القرن!
  ورشة البحرين التي عقدت في 
المنامة منتصف األسبوع الجاري 
تحت عنوان »السالم من أجل 
الرخاء«، برعاية جاريد كوشنر 
صهر الرئيس األمريكي دونالد 
الخاص،  ومستشاره  ترامب، 
أقرب ما تكون للوهم منها عن 
الحقيقة المنشودة إليجاد الحل 
القضية  لهذه  المطلوب  العادل 
العالقة منذ أكثر من نصف قرن .

ومن المؤسف بل من المخجل 
في  كوشنر  السيد  يصفها  أن 
»فرصة  بـ  االفتتاحية  كلمته 
القرن« لتحقيق السالم والرخاء 
النزاع ، في  لجميع أطراف  معاً 
الفصائل  التي أعلنت فيه  الوقت 
الفلسطينية بأن يومي الثالثاء 
الكثير من  واألربعاء سيشهدان 
التصعيد ضد االحتالل في مدن 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة 
ضمن الفعاليات الرافضة لمؤتمر 
لما نشرته وكالة  البحرين، وفقاً 
الفلسطينية  الرسمية  األنباء 
مشاركة  عدم  تعتبر  والتي 
الفلسطينية في جدول  الحكومة 
أعماله بمثابة اسقاط للشرعية 
عنه .. وأنا مع ذلك في حال كان 
الموقف بموافقة األغلبية  هذا 
العربية  الدول  حكومات  من 
الذي ُعرف عنها تناقض أقوالها 
عن أفعالها وتضارب قراراتها 
المعلنة عن تلك التي تنفذها فعليا 

في السر.
خاصة إن قمنا بقياس مواقفها 
الجدية في  الرسمية بشئ من 
األمريكي  اإلعالن  منذ  التقييم 
عن صفقة القرن في شهر فبراير 
سبقها  التي   2017 شباط   /
االعتراف األمريكي الظالم في 
كانون  ديسمبر/  من  السادس 
بالقدس عاصمة  األول 2017، 
أثار غضب  لدولة اسرائيل ما 
والشعب  الفلسطينية  السلطة 
استياء  أثار  كما  الفلسطيني، 
العالم العربي وحلفاء الواليات 
حد  على  الغرب  في  المتحدة 
سواء، ناهيك عن ما قامت به 
إدارة ترامب من خفض متعمد 
للمساعدات المخصصة لتمويل 
وكالة إغاثة وتشغيل الالجئين 
التابعة  )أونروا(  الفلسطينيين 
لهيئة األمم المتحدة من خالل 
من  يقرب  ما  خصم  أو  حجب 

65 مليون دوالر عن الوكالة 
التي تقدم خدمات لنحو خمسة 
ماليين الجئ فلسطيني في كل من 
األردن ولبنان وسوريا وقطاع 
غزة والضفة الغربية والقدس 
شهر  في  وذلك  المحتلتين، 
 2018 الثاني  كانون   / يناير 
، لتقوم واشنطن بعد 7 أشهر 
المقرر  التمويل  فقط بقطع كل 
للوكالة ويبلغ 300 مليون دوالر 
سنويا، كما قامت بتقليص العديد 
التي كانت تقدم  من المساعدات 
للفلسطينيين عبر وكاالت انسانية 
وتنموية أخرى بمئات الماليين 
من الدوالرات ... عالوة على 
اقتراحها التي تقدمت به بضرورة 
تفكيك منظمة أونروا بعد أن كانت 
على  فيها  المانحين  أكثر  من 
التي  العربية  الدول  تتولى  أن 
الفلسطينيين  تستضيف الالجئين 
القيام بتقديم هذه الخدمات بدالً 

عن المنظمة.
السفارة  قيام  ف  بخال  هذا 
بفتح  اسرائيل  في  األمريكية 
تحدي  في  القدس  في  أبوابها 
للمجتمع  سافر وغير مسبوق 
الدولية  وللقرارات  الدولي 
الفلسطيني في  ولحقوق الشعب 
14 مايو/آيار 2018 بعد قرارها 
بإغالق مكتب منظمة التحرير 
الفلسطينية في واشنطن لقيام 
بإتخاذ بعض  الفلسطيني  الرئيس 
االجراءات الشرعية ضد إسرائيل 

أمام المحكمة الجنائية الدولية.
في  الكبرى  الفضيحة  وكانت 
25 مارس/ آذار 2019 حيث 
بإعالن  األمريكي  الرئيس  قام 
المتحدة  الواليات  اعتراف 
»إسرائيل«  بسيادة  األمريكية 
المحتلة  الجوالن  هضبة  على 
يتنازل  منذ حرب 1967 وكأنه 
إلى 19  عن أمالك أبيه، وصوالً 
مايو/آيار 2019 حيث قام البيت 
األبيض باالعالن عن نية اإلدارة 
األمريكية بإقامة ورشة عمل في 
البحرين يومي 25، 26 يونيو 
/ حزيران تحت عنوان »السالم 
من أجل اإلزدهار« أو ما يعرف 
اليوم والذي على  القرن  بصفقة 
كل من يشارك فيها أو يوافق 
أنها ليست صفقة  يعلم  عليها أن 
لنا  القرن«  بل »صفعة  القرن 

جميعا ... وهللا المستعان.

5 سياسـة

year

  التهديدات األمريكية بتوجيه عدة ضربات عسكرية 
يذكراني   ، عليها  اإليراني  والرد  إليران  محدودة 
بأأغنية عبد الوهاب الشهيرة »قالولي هان الود 

عليه« 
أي مجرد عتاب بين حبيبين!
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افتتاح هرم الالهون يف مصر ألول مرة منذ اكتشافه

لقاء ثنائي بني بوتني وترامب على 
هامش قمة الـ20 يف اليابان

الرئيس السيسي يشارك يف جلسة 
جمموعة الـ20 يف اليابان

القوى العاملية جتري حمادثات 
“الفرصة األخرية” إلنقاذ اتفاق إيران النووي

هوك: سفن إيرانية تنقل متفجرات وتهدد املالحة

طهران تقدم شكوى رمسية إىل جملس األمن الدولي

   شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، 
في فعاليات اليوم االفتتاحي للقمة الرابعة عشر لمجموعة 
العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، والتي بدأت بجلسة العمل 
الخاصة بعالقة التجارة واالستثمار باالقتصاد العالمي.
رئاسة  باسم  المتحدث  راضي  بسام  السفير  وصرح 
الجمهورية بأت الجلسة ناقشت التحديات المختلفة في 
هذا الصدد وتأثيراتها السلبية على جهود تحقيق التنمية 

المستدامة في العالم.
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الجمعة، 
فى فعاليات اليوم االفتتاحى للقمة الرابعة عشر لمجموعة 
بدأت بجلسة  اليابانية، والتى  بمدينة أوساكا  العشرين، 
العمل “عالقة التجارة واالستثمار باالقتصاد العالمى”، 
حيث ناقشت التحديات المختلفة فى هذا الصدد وتأثيراتها 
السلبية على جهود تحقيق التنمية المستدامة فى العالم.

    افتتحت مصر اليوم الجمعة هرم 
الالهون الذي بناه الملك سنوسرت 
الثاني من األسرة الثانية عشرة وذلك 
ألول مرة منذ اكتشافه في القرن التاسع 

عشر.
يقع الهرم بمحافظة الفيوم إلى الجنوب 
من العاصمة القاهرة واكتشف مدخله 
العالم اإلنجليزي فلندرز بتري عام 
1889 لكنه ظل مغلقا منذ ذلك الحين 
إلى أن قررت وزارة اآلثار منتصف 
عام 2018 إعادة ترميمه وتأهيله.

والهرم البالغ ارتفاعه 48 مترا مشيد 
عالية  ربوة  فوق  اللبن  الطوب  من 
ويتميز بأن نواته الداخلية كلها عبارة 

عن كتلة من الصخر الطبيعي.
أقامه الملك سنوسرت الثاني وهو رابع 
ملوك األسرة الثانية عشرة في مصر 
القديمة لكن لم يعثر على مومياء الملك 
أنه تعرض  الذي يبدو  الهرم  داخل 
للنهب في أزمنة سابقة وُعثر فقط عند 
اكتشافه على تابوت الملك دون غطاء 
ومائدة قرابين والكوبرا الذهبية التي 

كانت تعلو التاج الملكي.
وقال وزير اآلثار خالد العناني في 
كلمة قبل جولة داخل الهرم يوم الجمعة 
شملت  والتأهيل  الترميم  أعمال  إن 
رفع الرديم الموجود داخل الممرات 
وحجرة الدفن ووضع سلم في البئر 

الرئيسي وتركيب شبكة إضاءة.
وأضاف أنه تم تقوية وتدعيم بعض 
الحجرات وإعادة تركيب األحجار 
المتساقطة بالصالة والممر السابقين 
لغرفة الدفن وإعادة الكساء الحجري 
للهرم لما كان عليه وكذلك وضع 

لوحات إرشادية للزائرين.
وبالتوازي مع أعمال ترميم وتأهيل 
أثرية  بعثة  أجرت  الالهون  هرم 
بالمنطقة  تنقيب  أعمال  مصرية 
مجموعة  على  وعثرت  المحيطة 
التي  والتمائم  الجنائزية  اللقى  من 
بالتزامن  اآلثار  وزارة  عرضتها 

مع االفتتاح.

  قال المبعوث األمريكي الخاص 
بشأن إيران اليوم الجمعة إن واشنطن 
ستعاقب أي دولة تستورد النفط اإليراني 
في  إعفاءات  توجد  ال  أنه  مضيفا 

الوقت الحالي.
ويوم االثنين فرض الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب عقوبات على الزعيم 
اإليراني األعلى آية هللا علي خامنئي 
وغيره من كبار المسؤولين اإليرانيين 
لزيادة  مسبوقة  غير  خطوة  متخذا 
الضغط على إيران بعد إسقاطها طائرة 
أمريكية مسيرة األسبوع الماضي.

وقال المبعوث براين هوك ردا على 
سؤال حول مبيعات الخام اإليراني 
آلسيا ”سنفرض عقوبات على أي 

واردات من النفط الخام اإليراني… 
في الوقت الحالي ال توجد أي إعفاءات 
على النفط“ مضيفا أن الواليات المتحدة 
ستنظر في التقارير بشأن مبيعات من 

النفط اإليراني في طريقها للصين.
وقال هوك للصحفيين في لندن ”سنفرض 
غير  مشتريات  أي  على  عقوبات 

مشروعة للخام اإليراني“.

  قال المبعوث األمريكي الخاص 
إليران براين هوك، اليوم الجمعة، 
إن بالده حصلت على أدلة تفيد بأن 
السفن اإليرانية تنقل متفجرات في 
في  المالحة  بتهديد  وتقوم  البحر 

الخليج.
وأوضح هوك ، في مؤتمر صحفي 
عقده اليوم، أن التحقيقات األمريكية 
الهجمات  في  إيران  تورط  أثبتت 

على السفن في خليج عمان.

الناقالت  بأن  أدلة  هناك  أن  وذكر 
اإليرانية تنقل بعض المواد المتفجرة 

في البحار.
وأوضح أن الهجمات التي وقت خالل 
الشهر الجاري قامت بها قوارب تابعة 

للحرس الثوري اإليراني.
وقال هوك إن مجلس األمن الدولي 
المالحة  حماية  في  دورا  يلعب  قد 
البحرية بهذه المنطقة، داعيا منظمة 
المالحة البحرية إلى اتخاذ خطوات 

إضافية لضمان حرية المالحة.
وأكد أن الرئيس دونالد ترامب كان 
واضحا بضرورة أن يتحرك المجتمع 
الدولي لتعزيز أمن المالحة، مشيرا 
إلى أن أكثر من 60 في المئة من 
النفط الذي يخرج من مضيق هرمز 

يذهب لألسواق اآلسيوية.
الواليات  التزام  على  هوك  وشدد 
المتحدة بالعمل مع حلفائها وشراكائها 

لحماية المالحة البحرية.

العالمية  القوى  إن  دبلوماسيون  قال   
ستطلب من إيران التمسك ببنود االتفاق 
النووي عندما تجتمع اليوم الجمعة إلجراء 
محادثات ”الفرصة األخيرة“ حوله لكن 
توقعات إنقاذ االتفاق الذي وقع في عام 
الذي تشعر  الوقت  2015 ضعيفة في 
فيه طهران بوطأة العقوبات األمريكية 

المفروضة عليها.
وأعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
في العام الماضي سحب بالده من االتفاق 
المتعدد األطراف والذي ُرفعت بموجبه 
العقوبات الدولية عن طهران في مقابل 
النووي  برنامجها  قيود على  فرض 
الدولية  الوكالة  للتحقق من  الخاضع 

للطاقة الذرية.
ومنذ ذلك الوقت أعادت واشنطن فرض 
إيران من أجل  عقوبات صارمة على 
خفض صادرات الجمهورية اإلسالمية من 
النفط إلى الصفر إلرغامها على التفاوض 
قدراتها من  أوسع يشمل  اتفاق  حول 
الصواريخ الباليستية ونفوذها اإلقليمي.

ويجتمع دبلوماسيون كبار من بريطانيا 
وألمانيا وروسيا مع  والصين وفرنسا 
اليوم في  فيينا  إيرانيين في  مسؤولين 
بتجاوز  إيران  فيه  تهدد  الذي  الوقت 
به من  لها  المسموح  األقصى  الحد 

االتفاق  بموجب  المخصب  اليورانيوم 
وهو ما يضيف إلى المخاوف الراهنة 

من تصعيد عسكري في المنطقة.
وقال دبلوماسي أوروبي كبير ”سنكرر 
لإليرانيين أن القضايا النووية غير قابلة 
في  يستمروا  أن  منهم  نريد  للتفاوض. 
نقبل منهم  لن  لكننا  باالتفاق  االلتزام 

التالعب بنا“.
ووصف عباس موسوي المتحدث باسم 
وزارة الخارجية اإليرانية اليوم المحادثات 
بأنها ”آخر فرصة لألطراف الباقية… 
الوفاء  يمكنها  لالجتماع ومعرفة كيف 

بتعهداتها تجاه إيران“.
وقال مسؤول إيراني للصحفيين قبل يوم 
من االجتماع إن المطلب الرئيسي لبالده 
التي كان  بالمستويات  نفطها  بيع  هو 
عليها قبل انسحاب واشنطن من االتفاق.

ومع ذلك حذر المسؤول من أن طهران 
األوروبية  تجاه األطراف  نفذ صبرها 
المسؤول  وقال  االتفاق.  الموقعة على 
اإليراني إنه إلى أن تتم االستجابة لمطلبها 
ستواصل إيران السير في الطريق الذي 
التزاماتها  لنفسها وتتخلى عن  رسمته 
تلو  واحدا  النووي  االتفاق  بموجب 
اآلخر بدءا بمستوى تخصيب اليورانيوم 
رغم أن كال من تلك اإلجراءات يقبل 

الرجوع عنه.
وقال المسؤول اإليراني ”لمدة عام واحد 
الدور على  اآلن جاء  بالصبر.  تحلينا 
األوروبيين ألن يتحلوا بالصبر… يجب 

أن يحاولوا إيجاد حلول.. حلول عملية، 
وهناك دائما الوقت الكافي وهناك دائما 

التراجع“. إمكانية 
يمكن أن يدفع التخلي عن مثل تلك البنود 
القوى  النووي  االتفاق  األساسية في 
العقوبات  إعادة فرض  إلى  األوروبية 
باسم ”سناب  تعرف  من خالل عملية 
باك“. وحذر مسؤولون أوروبيون من 
أن تسير على هذا  يمكن  أوروبا  أن 
الطريق لكن من المرجح أن تنأى عنه 
في الوقت الحالي وأن تنتظر تقييما من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
األوروبية  الجهود  في  الزاوية  وحجر 
لتهدئة اإليرانيين هو تأسيس آلية للتجارة 
عن طريق المقايضة تسمى )إنستيكس( 
يمكن من خاللها للطرفين تحويل األموال 

إلى أي منهما.
لكن اآللية ال تزال غير مفعلة بعد ستة 
أشهر من تأسيسها ويقول دبلوماسيون 
مبالغ صغيرة  إال مع  تتعامل  لن  إنها 
لسلع مثل األدوية وليس مبيعات النفط 

الكبرى التي تسعى لها إيران.
من  إن  أوروبيون  ويقول مسؤولون 
األمور األساسية أنهم سيظهرون إليران 
يوم  اجتماع  وفي  معزولة.  أنها غير 
الجمعة سيظهرون أن اآللية تحقق تقدما 
من خالل تقديم خطوط ائتمان لتسهيل 
تطبيقها. لكن ال يزال من غير الواضح 
إن كان سيتم عبرها أول تحويل مالي 

يتم. ومتى 

إخبارية  تقارير  قالت   
إن طهران  الجمعة  اليوم 
إلى  قدمت شكوى رسمية 
مجلس األمن الدولي واألمين 
المتحدة بسبب  العام لألمم 
أميركية  اختراق طائرة 
مسيرة لألجواء اإليرانية.

  قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
خالل لقائه نظيره األمريكي دونالد 
العشرين  ترامب، على هامش قمة 
في اليابان، إن اللقاء سيتناول بحث 
عدد من المواضيع، التي تم تحديدها 

خالل لقاء هلسنكي.
من جانبه صرح ترامب بأن هناك 
الكثير من المواضيع لبحثها مع الرئيس 
الروسي بوتين، بما في ذلك التجارة 

ونزع السالح.

ووصف الرئيس األمريكي العالقات 
بين البلدين بالجيدة، وذلك قبيل بدء 
اللقاء بين الزعيمين، مضيفا أنه سيتم 
بحث العديد من القضايا، و”يجب أن 

تكون النتائج جيدة”.
 - الروسية  العالقات  تأزمت  وقد 
األمريكية في السنوات األخيرة على 
المسائل والقضايا،  خلفية عدد من 
حيث تبادلت موسكو وواشنطن أكثر 
من مرة طرد عدد من الدبلوماسيين.

كذلك أعلن الرئيس األمريكي بداية 
العام الجاري انسحاب بالده من معاهدة 
حظر الصواريخ متوسطة وقصيرة 
المدى )INF(، وهو ما ردت عليه 

روسيا بخطوة مماثلة.
هذا وتختلف وجهات نظر كل من 
من  عدد  وواشنطن حول  موسكو 
القضايا الدولية أهمها األزمة السورية 

والوضع في فنزويال.

أمريكا ستعاقب أي بلد يستورد النفط اإليراني

تصادق حتى مع الذئاب 
المهم أن يكون فأسك مستعدا 

حكمة العدد

اعداد: 
أنطوانيت جرجوس

مثل روسي:
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بقلم:  رفاه السعد

إال  انفاسها  تلتقط  بدأت  ان  ما    
بيئية كبيرة هي  لكارثة  وتعرضت 
الحدباء  اصبحت على  الموصل 
حريق اكبر معمل للكبريت .. كبريت 
المشراق الذي التهم ما يقارب ٢٥٠ 
مقتل وإصابة عدد  الى  دونما وادى 
من االشخاص بسبب الحريق المروع 
الذي شارك في اخماده نحو اكثر من 
ثالثين فرقة اطفاء ..في حين ذكرت 
الكبريت  ان مخلفات  امنية  مصادر 
المحترقة بدأت تولد انبعاثات سامة قد 
تؤثر على المواطنين الواقعين بالقرب 
من الحادث وعلى مدى يومين تحاول 
فرق االطفاء اخماد الحرائق التي اكلت  
واليابس بسبب قربه من  االخضر 
المزارع كما هربت عشرات العوائل 
القريبة في سكنها من المعمل بسبب 

الغازات السامة المنبعثة. .
بعد  المدينة  ينتابان  القلق والخوف 
انتشار انواع مختلفة من الغازات السامة 
اسود  التي غطاها دخان  في سمائها 
بالتدخل  فيما طالب سياسون  كثيف، 
الحرائق  العراق من  الدولي إلنقاذ 
الن خطرها زاد عن حده والحكومة 
عاجزة.. متهمين الحكومة بالفشل في 
احتواء االزمات وفي حماية الشعب 
وثرواته التي ُهدرت بسبب الحرائق 
فالمزارع ومحاصيل الحنطة والشعير 

كان لها نصيب كبير منها بعدها التهمت 
الحرائق بنايات االسواق التجارية تلتها 
كراجات السيارات التي خلفت دمار في 
عشرات السيارات ورغم تعدد الحرائق 
االن  الحكومة حتى  ان  اال  وكثرتها 
لم تحتوي االزمة ولم تتخذ اجراءات 
السالمة الالزمة خاصة في مؤسسات 
تعمل بمواد خطرة.اما اهالي الموصل 
فقد ناشدوا الحكومة باتخاذ االجراءات 
الضرورية للحد من الحرائق التي لم 
يكشف حتى االن اسبابها..والغموض 
يحوم حولها ويؤكد خبراء ان حريق 
كبريت المشراق سيتسبب في كارثة 

بيئية في الموصل.
وبحسب آخر إحصائية رسمية صادرة 
العراقي،  المدني  الدفاع  مديرية  عن 
التي  الزراعية  المحاصيل  “حصيلة 
احترقت من 8 مايو حتى ٢4 يونيو 

الحالي  بلغت 3٢8 حادثا”.
ومنذ بدء موسم حصاد القمح في أبريل 
انتشرت الحرائق في محافظات ديالى 
وكركوك ونينوى وصالح الدين  في 
حين ال تملك الحكومة التي تعاني من 
والفساد موارد  الحرب  آثار سنوات 
والفر  الكر  لحملة  للتصدي  تذكر 
الجديدة التي يشنها مجهولون وال تزال 
حكومة عادل عبد المهدي تهون من 

شأن القضية. 

قِبل  بدقّة من  التي يجب مراعاتها  لكّل قانون ضوابطه      
ُمطبِّقيها. لكن السؤال هو هل يكفي أن يعرف ُمطبِّق القانون ماهيّتَهُ 
وجزاَء مخالفِة كّل بنٍد من بنوده؟ بالطبع ال! فالتطبيق ضروري 
في األساس، لكن اإللتزام بروح القانون هو األهم ألّن ذلك يعني 
وضع الضوابط الالزمة لتطبيقه كي ال يحدث بصورة تعّسفيةً. 

إذاً َمن يفهم ويطبّق روح القانون 
ـ يتعامل مع ُمخالف القانون باحترام وإيجابيّة ويشرح بوضوح 
األسباب الموجبة التّخاذ إجراٍء ما بحقّه دون أن يفّكر بنسبة العمولة 

التي سيحصل عليها من جّراء تسجيل المخالفة. 
ـ ال يميّز بين المواطنين على أساس الهويّة أو الجنسيّة أو الِعرق... 

كي ال يسود الشعور بالغُبن لدى أي فئة من فئات المجتمع.
ـ يتعامل مع القانون على أنّه َمِرن ولم يوضع لكي يكون مصيدة 
الحريّة لكي ينظر في  لديه من هامش  لذلك يستعمل ما  للناس. 
ظروف كّل إشكاليّة بحدّ ذاتها وبالتالي يختار الجزاء المناسب لها.
ـ يتحلّى بالموضوعيّة والمرونة والقدرة على اتخاذ قرار نهائي 
أن  إن وجد شرطيٌّ  المناسب. فمثالً  الجزاء  وسريع بخصوص 
صاحب سيّارةٍ لم يسدّد مبلغ التأمين السنوّي المستحق، قد يختار 
أحد جزاءين: إّما جزاًء تخفيفيّاً إن وجد أن الُمخالفة حصلت عن 
سهٍو أو بسبب مشاغل وأن مرتِكب المخالفة ليس لديه أّي سوابق 
في سجلّه، فيعطيه فترة زمنية قصيرة، أو ما يُسّمى بفترة سماحٍ، 
يحدّدها له لكي يسدّد ما عليه،  أو أن يكون حازما وصارماً في 
لديه سوابق وسلوكه يشّكل خطراً  ُمخالٍف  القانون بحق  تطبيق 
المتطورة  أهّمية استعمال األجهزة  المجتمع وهنا تكمن  على 
المعلومات  الموضوعة في خدمة األجهزة األمنيّة في إستقاء 

ومتابعتها بشكل صحيح. 
لكن السؤال األهم هو إن كان منفّذوا القانون في كيبيك يتحلّون 
بهذه المزايا. الجواب هو أن األغليّة ليسوا كذلك. ولهذا نجد أن 

الكثيرين يتساءلون أين تذهب األموال التي تجبيها الدولة من محاضر 
الضبط ولماذا ال تُصرف على تزفيت الّطرقات التّالفة الممتلئة 
بالُحفر والتي تسبّب أعطال مركبات الماّرة دافعي الضرائب؟ َمن 
يحّصل حّق مالك المركبة ما يتكلّفه من مصاريق الصيانة وخالفه.  

بدورنا نكّرر المطلب بالتركيز على أهميّة:
ـ أن يحصل منفّذوا القانون على قدٍر كاٍف من التدريب ليصبحون 
ذوي كفاءة عالية تمّكنهم من فرض هيبة الدولة بأساليب حضاريّة 
لكي  يتماشى سلوك األجهزة األمنيّة مع سياسات الدولة الُمعلنة 

في الحفاظ على أمن وسالمة الوطن والمواطن.
ـ وعلى الدولة أن تقوم الدولة بدورها من أجل تعزيز ثقة الشعب 

وتحفيز إنتماءهم للوطن بصورة أفضل. 
وكلّنا أمل في حصول تغييرات إيجابية قريباً... وللحديث بقيّة. 

احلرائق قصة عراقية جديدة

إيران تعلن شروطها للتفاوض مع الواليات املتحدة

قتيل و24 مصابا على األقل يف 
تفجري حافلتني يف كركوك بالعراق

   أعلن الرئيس الروسي، فالديمير بوتين، 
أن نتيجة الجهود التي بذلتها بالده في سوريا 
الخطر من  أن  يتوقعه، رغم  أكبر مما كان 

تدخل روسيا في هذه األزمة كان كبيرا.
صحيفة  مع  مقابلة  في  بوتين،  وقال 
»Financial Times« نشر نصها، أمس 
 »Gالخميس، قبيل انطالق أعمال قمة »٢٠
اليابانية، ردا على سؤال حول  أوساكا  في 
التدخل في  بقرار  يحيط  الذي كان  الخطر 
سوريا: »كبير بما فيه الكفاية. لكنني فكرت 
في هذا الموضوع مسبقا وجيدا وقيمت كل 
المالبسات واإليجابيات والسلبيات. كما قيمت 
سيناريوهات تطورات األوضاع حول روسيا 
إليها، وتحدثت  بالنسبة  التداعيات  وما هي 
والوزراء، وليس  المساعدين  ذلك مع  عن 
فقط من األجهزة األمنية العسكرية وإنما مع 
كبار المسؤولين اآلخرين. واعتبرت في نهاية 
اإليجابية من مشاركتنا  النتيجة  أن  المطاف 
النشطة في الشؤون السورية ستكون بالنسبة 
إلى روسيا ومصالحها أكبر بكثير من تداعيات 
عدم التدخل والتفرج السلبي على تنامي قوة 

اإلرهاب الدولي قرب حدودنا«.
وتابع الرئيس الروسي، تعليقا على تبعات قرار 
التدخل في التطورات السورية: »أعتقد أنها 
جيدة وإيجابية. وحققنا أكثر مما كنت أتوقعه«.
وأوضح بوتين: »أوال، تم القضاء على عدد 
كبير من المسلحين الذين خططوا للعودة إلى 
نظام  نقيم  التي ال  أو دول جوارها  روسيا 
تأشيرات الدخول معها، والحديث يدور عن 
عدة آالف من األشخاص، وهما خياران يمثالن 

خطرا متساويا بالنسبة إلينا«.
بالقول:  بوتين  وواصل 
تمكنا في أي حال  »ثانيا، 
إرساء  من  األحوال  من 
استقرار في المنطقة القريبة 
منا جغرافيا، وهذا أيضا أمر 
بالغ األهمية. وبالتالي أثرنا 
بشكل مباشر على ضمان 
أمن روسيا في داخل البالد 

نفسها، وهذا ثالثا«.
الروسي  الرئيس  واستطرد 
مبينا: »رابعا، أقمنا عالقات 
جيدة وعملية مع كل دول 
في  ومواقعنا  المنطقة، 
الشرق األوسط أصبحت 
استقرارا. وقمنا حقا  أكثر 
ببناء عالقات طيبة وعملية 

وقائمة على مبدأ الشراكة، وأحيانا حتى بعناصر 
التحالف، مع كثير من دول المنطقة، ليس فقط 
مع تركيا وإيران، وإنما مع بلدان أخرى«.

وأكد بوتين على أن »هذا األمر يتعلق قبل كل 
شيء بسوريا نفسها، حيث تمكنّا من الحفاظ 
على مؤسسات الدولة السورية ومنع اندالع 
الفوضى هناك مثلما حصل، على سبيل المثال، 
في ليبيا، وتطور األحداث بصورة معاكسة 
بالنسبة  بتبعات سلبية  وأسوأ كان سيأتي 
لروسيا. وكذلك، سأقول مباشرة دون إخفاء، 
ناهيك عن تعبئة قواتنا المسلحة، التي تلقت 
خبرة ال يمكن تصورها في أي تدريبات في 

األجواء السلمية«.

بقاء  وفي رده على سؤال حول موقفه من 
الرئيس السوري، بشار األسد، في السلطة، 
الشعب  تقرير  بوتين: »أنا من مؤيدي  قال 
السوري لمصيره بشكل مستقل، لكن مع ذلك، 
بودي الكبير أن تكون كل األعمال من الخارج 
مدروسة مثلما كان الوضع المتعلق بالمخاطر 
للتنبؤ  قابلة  التي سألتني عنها، والتي كانت 
بإمكاننا دراسة  ومفهومة، وذلك لكي تكون 

خطوة تالية واحدة على األقل«.
تحدثنا  الروسي: »عندما  الرئيس  وأوضح 
األمريكية  اإلدارة  الموضوع مع  حول هذا 
السابقة، طرحنا عليهم سؤاال، ماذا سيحدث 

غدا في حال رحيل األسد اليوم؟«.
ابتسامة على  لبوتين  التصريح  ورسم هذا 

وجه أحد الصحفيَّين، ليقول الرئيس الروسي، 
متوجها إلى اآلخر: »من الصحيح أن زميلك 
لدرجة  الجواب كان مضحكا  ضحك، ألن 
وإذا ال  نعلم.  والرد كان: ال  تتصورها.  ال 
تحرقون  لماذا  ماذا سيحدث غدا،  تعلمون، 
الجسور اليوم؟ هذه الصورة قد تبدو مبسطة، 

لكن هذا هو الوضع الحقيقي«.
وختم الرئيس الروسي بالقول: »لهذا السبب 
ودراسته  األمر  في  التفكير مفصال  نفضل 
ماذا  جيدا  ندرك  بالطبع،  استعجال.  دون 
داخلية  أسباب  وهناك  في سوريا،  يحدث 
لهذا النزاع، ويجب حلها، لكن هذا التحرك 
يجب أن يأتي من الجانبين، وأقصد الطرفين 

المتنازعين«.

    قال مسؤولون إن شخصا قتل وأصيب 
٢4 على األقل أمس الخميس إثر انفجار 
قنبلتين في حافلتين مكتظتين في مدينة 

كركوك العراقية الغنية بالنفط.
وقالت مصادر في الشرطة إن العبوتين 
الحافلتين  انفجرتا لدى عبور  الناسفتين 

بوسط المدينة مساًء.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، 
لكن تنظيم داعش ينشط في المنطقة. وفي 
ديسمبر ٢٠17 أعلن العراق النصر على 
التنظيم المتشدد الذي سيطر في وقت من 
األوقات على مساحات شاسعة من البالد.
إلى  الحين  انتقل منذ ذلك  التنظيم  لكن 
هجمات بأسلوب الكر والفر بهدف إضعاف 

حكومة بغداد.
وأعاد مقاتلوه تجميع صفوفهم في سلسلة 
جبال حمرين في الشمال الشرقي، والتي 
الحدود  تمتد من محافظة ديالى، على 
الدين  إيران، عبر محافظة صالح  مع 
في الشمال وصوال إلى جنوب كركوك.

وقال مصدران أمنيان إن أربعة من أفراد 
لقوا حتفهم  العراقية  الشرطة االتحادية 
يوم الثالثاء بعد انفجار قنبلة إلى الجنوب 

الغربي من كركوك.
النار يوم  كما فتح مسلحون مجهولون 
االثنين على قرية على بعد 6٥ كيلومترا 
فقتلوا  الغربي من كركوك  الجنوب  إلى 

ثالثة من السكان.

الفرق بني تطبيق القانون ...  
وروح القانون

بقلم:  
أ.د. ناهدة العاصي

 nahida.assi@gmail.com

الرسمي اإلثيوبي يوم  التلفزيون  قال    
القبض على  ألقت  السلطات  الخميس إن 
نحو ٢٥٠ شخصا في العاصمة أديس أبابا 

ومدينة بحر دار منذ إحباط محاولة االنقالب.
المحتجزين أو  ولم يقدم تفاصيل بشأن 

توقيت اعتقالهم.

  أعلن مسؤول إيراني أن بالده لن 
تكون مستعدة للتفاوض مع الواليات 
بعد »وقف إلطالق  إال  المتحدة 
االقتصادية«،  الحرب  النار في 
الحكومة األمريكية  تشنها  التي 

على إيران.
الذي  اإليراني،  المسؤول  وقال 
الكشف عن هويته، في  رفض 
اليوم  به  أدلى  تصريح صحفي 
الخميس في فيينا: »الواليات المتحدة 
تريد مفاوضات، لكننا في حالة حرب 

اقتصادية، وبدء التفاوض يتطلب وقفا إلطالق النار«.
التي  الشروط  اإليراني عن بعض  المسؤول  وكشف 
تطرحها الجمهورية اإلسالمية مقابل خوضها المفاوضات 
مع الواليات المتحدة، موضحا أن المرحلة األولى في 
الهدنة االقتصادية يجب أن تتمثل في ضمان قدرة بالده 

على بيع نفطها والحصول على العائدات.
وأضاف المصدر: »على األوروبيين شراء النفط منا 
إلى مستوى  العودة  مقابله، وتجب  المال  إعطاؤنا  أو 
التصدير الذي كان قبل إعادة فرض العقوبات األمريكية«.   
منذ  المتحدة،  والواليات  إيران  بين  التوتر  ويتصاعد 
بتعزيز  األمريكية  الحكومة  بدأت  مايو ٢٠19 حينما 
قواتها في المنطقة بسبب ما وصفته بالتهديدات اإليرانية 
لمصالحها، مع العلم أنها فرضت سابقا عقوبات اقتصادية 
موجعة على الجمهورية اإلسالمية، متهمة إياها بدعم 

اإلرهاب والسعي للحصول على أسلحة نووية.

القوات  إسقاط  بعد حادث  التصعيد ذروته  وبلغ هذا 
يوم ٢٠  أمريكية،  استطالع مسيرة  اإليرانية طائرة 
يونيو، قالت طهران إنها أسقطت بعد اختراقها المجال 
الجوي اإليراني، فيما أصرت واشنطن على أنها كانت 

تحلق فوق المياه الدولية.
األمريكي،  الرئيس  أعلن  التطور،  وعلى خلفية هذا 
أمرا بشن ضربات على  أنه أعطى  ترامب،  دونالد 
الهجوم  أوقف هذا  لكنه  إيرانية،  استراتيجية  مواقع 
ليفرض الحقا عقوبات  تنفيذه،  دقائق من  قبل 1٠ 

جديدة على إيران.
إال أن سيد البيت األبيض أكد مرارا أنه جاهز لخوض 
مفاوضات مع إيران إلبرام صفقة نووية جديدة، بدال من 
االتفاق المبرم عام ٢٠1٥ والذي انسحبت منه واشنطن 
في 8 مايو ٢٠18، في حال استعداد السلطات اإليرانية 
أعلنت رفضها  السلطات في طهران  أن  إال  لذلك، 
التفاوض مع الحكومة األمريكية في الظروف الحالية.

بوتني يتحدث عن تداعيات قراره التدخل يف سوريا وموقفه 
من بقاء األسد يف السلطة

مبعوث ترامب: األراضي الفلسطينية 
متنازع عليها وليست حمتلة

إدانات عربية ودولية هلجومي تونس اإلرهابيني

التلفزيون اإلثيوبي: القبض على حنو 
250 شخصا بعد االنقالب الفاشل

نقل الرئيس التونسي إىل املستشفى يف حالة حرجة

    قالت الرئاسة التونسية إن الرئيس 
الباجي قائد السبسي )92 عاما( تعرض 
حادة  صحية  لوعكة  الخميس  أمس 
استوجبت نقله إلى مستشفى عسكري 

بالعاصمة تونس.
والسبسي شخصية رئيسية في االنتقال 

الديمقراطي في البالد منذ عام 2011.
وقال أحد مستشاريه إنه في حالة ”حرجة 
للغاية“. وقال مساء يوم الخميس إن 
الوضع الصحي للرئيس بدأ في التحسن، 

دون ذكر مزيد من التفاصيل.
الشاهد  يوسف  الوزراء  رئيس  وقال 

على صفحته الرسمية على فيسبوك 
يوم الخميس إنه زار السبسي في 
التوقف عن  إلى  المستشفى ودعا 
بين  البلبلة  تثير  زائفة  أخبار  بث 
بعض  تحدثت  أن  بعد  التونسيين 

التقارير عن وفاته.
وأضاف الشاهد ”أطمئن التونسيين 
أن رئيس الجمهورية بصدد تلقي 
كل العناية الالزمة التي يحتاجها 
من طرف أكفأ اإلطارات الطبية“.

وذكرت الرئاسة في بيان جديد بعد 
ذلك أن ”حالته اآلن في استقرار 

ويخضع للفحوصات الالزمة“.
ونقل السبسي إلى المستشفى األسبوع 
الماضي فيما قالت الرئاسة وقتها إنه 

للعالج من حالة غير خطيرة.
والسبسي شخصية بارزة في تونس منذ 
اإلطاحة بالرئيس السابق زين العابدين 

بن علي عام 2011 .

الديمقراطية  طريق  البالد  واتخذت 
العنيفة  االضطرابات  أغلب  متجنبة 
التي شهدتها دول أخرى في المنطقة 
لكنها شهدت عددا من هجمات المتشددين 
اإلسالميين على مدى السنوات الماضية.

وذكرت الحكومة التونسية أن انتحاريين 
فجرا نفسيهما في هجومين منفصلين 
يوم  العاصمة  في  الشرطة  استهدفا 
أمن  رجل  لمقتل  أدى  مما  الخميس 
وإصابة عدة أشخاص. وتسببت هجمات 
متشددين في 2015 في مقتل العشرات 
عن  أيضا  أسفر  مما  العديد  وإصابة 
عن  والمستثمرين  السائحين  عزوف 

البالد.
وتقاتل تونس جماعات متشددة تنشط في 
مناطق نائية قرب الحدود مع الجزائر 
كما أذكى ارتفاع معدل البطالة التوترات 

خالل السنوات الماضية.

  عارض مبعوث اإلدارة األمريكية لمفاوضات 
األوسط، جيسون غرينبالت،  الشرق  في  السالم 
استخدام مصطلح االحتالل بحق اإلجراءات اإلسرائيلية 

في األراضي الفلسطينية.
وذكر غرينبالت، الخميس، في تصريح لشبكة »سي 
إن إن« على هامش »ورشة البحرين« االقتصادية 
الخاصة بخطة السالم األمريكية الجديدة في الشرق 
األوسط، والمعروفة إعالميا بـ »صفقة القرن«، 

ذكر أن هناك خالفا بشأن األرض، لكن ال توجد 
هناك حدود مرسومة بموجب قرار مجلس األمن 
الدولي رقم 242، ولذلك تعتبر إدارة دونالد ترامب 

أن هذه المنطقة »أراض متنازع عليها«.
اإلجراءات  أن  األمريكي،  المبعوث  وذكر 
اإلسرائيلية مثل القيود على حركة الفلسطينيين 
العازلة  الجدران  وبناء  الغربية  الضفة  في 
وإقامة األسالك الشائكة، »موجودة لألسف 
ألسباب أمنية«، مقرا بأنها تحمل تداعيات 
أن  »علينا  لكن  الفلسطيني،  االقتصاد  على 

نتفهم سبب وجود هذه القيود«.
وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها لـ »صفقة 
القرن« األمريكية معتبرة إياها منحازة، على 
خلفية سلسلة خطوات اتخذتها إدارة ترامب، 
أولها االعتراف بمدينة القدس عاصمة إلسرائيل.

وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
قبيل االنتخابات التي جرت في أبريل الماضي نيته 
ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية التي 

تعد أرضا محتلة بموجب القانون الدولي.

  تتوالى اإلدانات العربية والدولية 
للتفجيرين االنتحاريين الذين شهدتهما 
العاصمة التونسية، الخميس، وأسفرا 

عن مقتل شخص وإصابة آخرين.

تفجيرين  الخميس،  تونس،  وشهدت 
انتحاريين، األول استهدف سيارة شرطة 
في شارع شارل ديجول، وأدى إلى وفاة 
رجل أمن وإصابة 5 أشخاص “رجلي 
أمن و3 مدنيين”، فيما استهدف االنفجار 
الثاني وحدة مكافحة اإلرهاب، إثر قيام 
شخص بتفجير نفسه قبالة الباب الخلفي 
إلدارة الشرطة العدلية بالقرجاني في 
العاصمة، وخلف 4 إصابات متفاوتة 
الخطورة في صفوف القوى األمنية، 
تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العالج.

وأعربت المملكة السعودية عن “إدانتها 
واستنكارها” للتفجيرين، وأكد مصدر 
مسؤول بوزارة الخارجية على “وقوف 
المملكة وتضامنها مع الجمهورية التونسية 
الشقيقة في مواجهة العنف واإلرهاب 

والتطرف”.
كما أعربت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي اإلماراتية في بيان، عن “إدانة 
الدولة واستنكارها لهذه األعمال اإلرهابية”، 
مؤكدة “موقف الدولة الثابت والرافض 
لمختلف أشكال العنف واإلرهاب، الذي 
يستهدف الجميع دون تمييز بين دين 
وعرق، أيا كان مصدره ومنطلقاته”.

وأكدت “وقوف دولة اإلمارات وتضامنها 
مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة 
العنف”، وفق ما ذكرت وكالة األنباء 

اإلماراتية “وام”.

ودعت اإلمارات المجتمع الدولي إلى 
“التكاتف لمواجهة هذه اآلفة الخطيرة، 
التي تهدد أمن واستقرار دول العالم، 

واجتثاثها من جذورها”.

من جانبه، أرسل العاهل المغربي الملك 
الرئيس  إلى  رسالة  السادس،  محمد 
التونسي الباجي قائد السبسي، معربا 
الفعل  لهذا  الشديدة  “إدانته  عن  فيها 
اإلجرامي الجبان”، وفق ما ذكر بيان 

للديوان الملكي.
وأكد الملك للرئيس التونسي على “تضامن 
المغرب المطلق مع تونس، ووقوفه 
الدائم إلى جانبها في مواجهة اإلرهاب، 
الجهود  لكافة  الثابت  المغرب  ودعم 
أمن تونس وضمان  من أجل صون 

استقرارها”.
كذلك أدان األردن، على لسان وزير 
خارجيته أيمن الصفدي، الهجومين، 
مؤكدا “وقوف األردن بشكل كامل مع 
األشقاء في مواجهة ااٍلرهاب وحماية 

أمنهم واستقرارهم”.
“اإلرهاب  أن  على  الصفدي  وشدد 
مؤكدا  مشترك”،  عدو  وظالميته 
على “ثقة المملكة بقدرة األشقاء على 
دحره والحفاظ على أمنهم واستقرارهم 
وحماية مسيرتهم الديمقراطية التي قدمت 
بإنجازاتها نموذجا في عملية التحول 

الديمقراطي”.
وفي ردود الفعل الدولية، نشر الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة على 
تويتر، يدين فيها الهجومين، حيث قال: 
“أدين بحزم االعتداءات التي أصابت 

قلب تونس اليوم. كل أفكارنا مع الضحايا 
وأحبائهم. تقف فرنسا إلى جانب الشعب 

التونسي في هذه المحنة”.
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التاميز: النواب الربيطانيون يهددون بقطع التمويل عن 
احلكومة القادمة إذا أقدمت على بريكست دون اتفاق

   توقعت صحيفة “التايمز” البريطانية ،أمس الخميس، أن 
يهدد نواب مجلس العموم األسبوع المقبل بقطع التمويل عن 
الحكومة في حال تحدى رئيس الوزراء القادم المجلس وأقدم 
على الخروج من االتحاد االوروبي “بريكست” دون اتفاق.

وأشارت الصحيفة -على موقعها اإللكتروني – إلى أن الخطة 
النائب  بقيادة  فيها نواب من مختلف األحزاب  التي يشارك 
المحافظ دومينيك جريف النائب العام السابق والنائبة العمالية 
الكبيرة مارجريت بيكيت وزيرة الخارجية السابقة تهدف إلى 
إحباط أي محاولة من بوريس جونسون الذي يتصدر السباق 
على زعامة حزب المحافظين إلتمام البريكست دون اتفاق.

ومن المقرر أن يصوت مجلس العموم على هذه الخطة الثالثاء 
المقبل لتعديل التشريع الخاص بتمويل الحكومة، ولفتت “التايمز” 

إلى أنها علمت بأن حزب العمال سيؤيدها في التصويت.
زعامة  على  السباق  يتصدر  الذي  جونسون  بوريس  وكان 
األسبوع  هذا  وعد  قد  ماي،  لتريزا  خلفا  المحافظين  حزب 
بأن تغادر بالده االتحاد األوروبي في 31 أكتوبر مهما كلف 
األمر، مما زاد من احتمال حدوث سيناريو “بريكست دون 
اتفاق”، كما رفض مجددا أن يستبعد إمكانية تعليق البرلمان 
ليتمكن من االنسحاب من االتحاد األوروبي دون موافقته، لكنه 
أشار إلى أن احتماالت عدم التوصل إلى اتفاق ضئيلة للغاية.
يذكر أن محاولة مماثلة لمنع سيناريو البريكست دون اتفاق 
العمال جيرمي كوربن قد أخفقت في  طرحها زعيم حزب 
اجتياز تصويت العموم في وقت سابق من هذا الشهر، ولكن 
أمام الخطة الجديدة فرصة أكبر الجتياز تصويت المجلس 

كونها مقدمة من نواب كبار من مختلف األحزاب.
وأعرب عن ثقته بأن هذه الزيارة ستكون لها آثار إيجابية لفتح 
آفاق جديدة؛ لتعزيز سبل التعاون بين فلسطين وتشيلي في 
المجاالت الدبلوماسية واالقتصادية، وتهيئة المظلة الالزمة 
لتشجيع رجال األعمال لالستثمار والتبادل التجاري، خاصة 
أن بعضا منهم تربطهم عالقات وثيقة بفلسطين، مشيًدا بما تم 

توقيعه من اتفاقيات خالل هذه الزيارة.

وقال الرئيس عباس – مخاطبا رئيس تشيلي – : “إنكم ترأسون 
دولة صديقة تضم من بين سكانها حوالي نصف مليون من 
أصول فلسطينية نعتز بهم، ونعتبرهم جسًرا قويًا بين البلدين، 
وما زلت أتذكر بتقدير كبير زيارتي في العام الماضي لتشيلي، 
واللقاءات المثمرة التي أجريناها معكم، وكذلك زيارتي المفعمة 

بالحيوية والمحبة للنادي الفلسطيني وفريق بالستينو”.
وأكد استعداد فلسطين ألن تكون جسًرا لتعزيز عالقات الصداقة 
أطلع  أنه  إلى  العربية، مشيًرا  والدول  تشيلي  بين  والتعاون 
الرئيس التشيلي على العديد من الموضوعات ذات االهتمام 
المشترك، وآخر تطورات األوضاع في فلسطين وما تواجهه 
من تحديات ومعاناة بسبب استيالء حكومة االحتالل اإلسرائيلي 
على األرض الفلسطينية ومواردها الطبيعية وأموال الضرائب 

دون وجه حق.
وأضاف أنه أطلع الرئيس التشيلي أيًضا على مواصلة اعتداء 

قوات االحتالل على المقدسات المسيحية واإلسالمية، وعلى 
طابع وهوية مدينة القدس الشرقية عاصمة فلسطين، األمر 
الذي يقوض فرص تحقيق السالم وفق حل الدولتين، وقرارات 

الشرعية الدولية.
من جهته.. قال الرئيس التشيلي: “إن الطريق الوحيد للتوصل 
إلى السالم هو حل الدولتين، وللوصول إلى هذا الحل يجب 
اعتماد قرارات األمم المتحدة”، مؤكًدا اعتراف بالده بحقوق 
الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ذات السيادة وانضمامها 
لتكون عضوا في منظمة األمم المتحدة والهيئات التابعة لها.

وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس عباس موضوعات تهم البلدين 
في العديد من المجاالت، خاصة البعثات الدراسية، والصحة، 
اتفاًقا في موضوع الجمارك، قائاًل: “قبل أن  كما أن هناك 
أحضر إلى فلسطين طلبت أن يكون هناك رمز خاص للمنتجات 

الفلسطينية في تشيلي”.

                                                     

بقلم: 
يوسف زمكحل

فوز أوغلو 
هزمية ألردوغان !

في  عاماً   49 العمر  من  البالغ  أوغلو  إمام  أكرم  فاز   
الشعب  اسطنبول  وهو من حزب  في  اإلعادة  انتخابات 
في  بدليكدوزو  منطقة  وعمدة   ، العلماني  الجمهوري  
يترشح  قبل أن  بالكاد معروفاً  اسطنبول والذي اسمه كان 
لمنصب رئيس بلدية اسطنبول في إنتخابات مارس )آذار 
االنتخابات صادمة وضربة  هذه  كانت  لقد   . الماضي( 
في  االنقسامات  اآلن  وبدأت  وحزبه  ألردوغان  قاسية 
الحزب تظهر بسبب هذه الخسارة والتي يعتبرها البعض 
أردوغان  أن  والمضحك  والغريب   . النهاية  بداية  هي 
فقد  أوغلو  إمام  ينتخب  من  وقال  التركي  الشعب  حث 
لكي  الشعب  يستفز  بذلك  أنه  متصوراً  السيسي  أنتخب 
ينزل وينتخب حزب العدالة والتنمية فإذا بالشعب التركي 
يلقنه درساً لن ينساه أردوغان وجعل الدموع تتساقط من 
عينيه، وهذا الفوز الساحق الماحق سيفقد أردوغان ورفاقه 
 . قرن  ربع  منذ  األولى  للمرة  اسطنبول  على  سيطرتهم 
الحزب  لمرشح   45% مقابل   54% بحوالي  فاز  أوغلو 
الحاكم بن على يلدرم ، بفارق 775 ألف صوت أي بزيادة 
الماضي  مارس  في  أجريت  التي  االنتخابات  كبيرة عن 
فوز  إعالن  وعقب   ، فقط  ألف   13 الفارق  كان  عندما 
أوغلو أعرب عن تمنيه بأن تحمل نتيجة االنتخابات الخير 
السطنبول وأقر يلدرم بهزيمته وبادر إلى تهنئة خصمه . 
وخرج أنصار الحزب الفائز في شوارع اسطنبول محتفلين 
 ،  “ يرددون عبارة “ كل شئ سيصبح جيداً  بالفوز وهم 
بينما خيم الحزن على حزب العدالة والتنمية وعلى أنصار 
الحزب في مدينة اسطنبول . والسؤال هل سيقبل أردوغان 
 ، الفوز  هذا  بأي شئ إلفساد  أنه سيقوم  أم  الهزيمة  بهذه 
األولى  المرة  في  النتيجة  في  بالطعن  قام  أردوغان  وكان 
االنتخابات  لجنة  فاستجابت  بالمخالفات  ما وصفها  بسبب 

للضغوط وأعادت االقتراع . 
وقد توعد بعض من أعضاء الحزب الفائز بكشف فضائح 
أردوغان وفساده ، وال شك اليوم ان أكثر الناس خوفاً هم 
تركيا  في  والمقيمين  الهاربين  المسلمين  اإلخوان  جماعة 
الحكم سيكون وجودهم  إلى  أوغلو  إذا وصل  بالفعل  ألن 
على كف عفريت ، سياسات أردوغان جعلت تركيا تعاني 
واليونان  وأمريكا  أوروبا  مع  فهي على خالف  األمرين 
التركية  والليرة  العربية  الدول  وبعض  وقبرص ومصر 
في أسوأ حاالتها كما أنه ال يمر يوماً إال ويقبض أردوغان 
على قضاة أو صحفيين أو معلمين أو رجال شرطة بحجة 
أفتعله  الذي  المزعوم  الفاشل  االنقالب  إلى  ينتمون  أنهم 
ليتخلص من خصومه . أن أردوغان صنع من  أردوغان 
نفسه طاغية فهو ال يطيق النقد وال يطيق الحريات وبات 
بعد  التصريحات  فخانته  الخالفة  بعودة  وحالماً  مهووساً 
ويهدد  يتوعد  فأخذ  محمد مرسي  المعزول  الرئيس  وفاة 
وزير خارجيتها  لسان  على  أن مصر حذرته  إال  مصر 
تخاف وحذرته من  أن مصر ال  له  وقالت  سامح شكري 
التدخل في شئونها ، ويبدو أن الفترة القادمة ستكون فعاًل 
أسمه رجب طيب  عثماني  تركي  لطاغوت  النهاية  بداية 

أردوغان .  

youssef.zemokhol@yahoo.com
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بقلم: تيماء الجيوش

اللجوء 
و معايري اخالقية وإنسانية . 

    كإنسانة و إمرأة و محامية وقفت ذاهلًة لدقائق أمام مقاٍل لجريدة 
تايمز وهو حول مذكرة قدمتها محامية تعمل في وزارة  نيويورك 
باليوم  المتحدة  العدل االمريكية وجاء متالزمًا مع احتفال االمم 
العالمي للجوء. ما طالبت به هذه المحامية و في ركب موجة العداء 
المهاجرين  انه ليس من الضرورة بمكان منح االطفال  للمهاجرين 
المتحدة الصابون و فراشي األسنان و  الواليات  المحتجزين في 
االسرة للنوم من قبل الحكومة الفيدرالية. هذه المذكرة قدمتها المحامية  
 The United. امام هيئة محكمة االستئناف  Sarah B Fabian

 States Court of Appeals
التي  القانونية  الواجبات  والمسؤوليات   الرد على   و في معرض 
المحتجزين  تقديمها لدعم االطفال  الفيدرالية  الحكومة  من واجب 
المهاجرين لديها. استندت فابيان على عدة نقاط في محاولة لتقويض 
 Safe  مفهوم األمن و السالمة و النظافة التي يجب توفيرها لالجئين

 and sanitary conditions
في تاريخ اللجوء نجد أنه قد ُذِكَر في االعالن العالمي لحقوق االنسان 
في العام ١٩٤٨ لتأتي الحقاً معاهدة جنيف في العام ١٩٥١ لتبحث 
الشامل و  باللجوء اإلنساني  ُتعنى تمامًا  اللجوء و تفاصيله و  حق 
المختلفة و عّرفت الالجئ في مادتها  قانونًا في بنودها  معالجته 
إقامته  بلد  أو  بلد جنسيته  الذي يوجد خارج  بأنه الشخص  االولى:« 
التعرض لالضطهاد بسبب  يبرره من  له ما  المعتادة، بسبب خوف 
العنصر، أو الدين، أو القومية، أو االنتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، 
أو إلى رأي سياسي، وال يستطيع بسبب ذلك الخوف أو ال يريد أن 
التعرض  إليه خشية  العودة  أو  البلد  يستظل / تستظل بحماية ذلك 

لالضطهاد.«
وفي العام ١٩٥٤ تم دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ. 

تناثرت خروقات حقوق االنسان و االضطهاد و الحروب و الكوارث 
اللجوء كنتيجة  إثنية، عرقية، أهلية، و  ان كانت نزاع مسلح، أزمة 
لهذا وذاك كان وال يزال واحداً . . الالجئ  يغادر موطنه بحثاً عن 
األمن و البقاء ، يبحث عن سماٍء آمنة تقيه / ها و أسرته /ها موتاً 
محققاً في اغلب األحيان . ما بين حربين عالميتين في القرن الماضي 
. الحرب األهلية  ١٩١٧-١٩٤٧ خلفت ورائها ٢٧ مليون الجئ 
اإلسبانية كانت نتيجتها ٣٠٠ الف الجئ و حروب هنا وهناك تُّصعُد 
ألفين  العام  المتحدة في  اللجوء و هلما جرا. قدرت االمم  من وتيرة 
للجوء و هكذا كان اعتماد يوم  يوٍم عالمي  بد من تخصيص  انه ال 

العشرين من حزيران في كل عام يوماً عالمياً لالجئ. 
أواًل و  إنسانياً  القبول  يأتي بدرجٍة من  اللجوء ال  أية حال هذا  على 
سلساً و مترفقاً بوضع الالجئين و أطفالهم ، بل وفي كثيٍر من األحيان 
يتعرض الالجئون على مستوياٍت مختلفة سياسية ، اقتصادية، 
المشين و  التمييز  العنصرية و  اقلها  اجتماعية من ارتداداٍت ليس 
االتجار باألشخاص و الخوف من األجانب . يُلقى غالباً باللوم على 
الالجئين لدى البعض و يُنظر اليهم كأزمٍة عالمية ال بد من إنهائها 
دون تحليٍل واقعي يستند الى معايير حقوق االنسان و يُعالج أسباب 
أزمات اللجوء اإلنساني من منظوٍر تكاتفي و ليس عدائياً سافراً يلوم 
الطرف الضعيف في المعادلة ، ناهيك عن مواقف قصر نظر  بعض 
السياسيين بل وأُزيد  استغاللهم و الشره السياسي و االجتماعي لفهم 
ُيزيد في حجم  لديهم مما  المعلومات  قلة  األفراد في مجتمعاتهم و 
الوقاحة و إذالل الالجئ كلما  التمييز و اإلمعان في  العنصرية و 
قلة شبكات  المتوفرة نراها من  الى ذلك سبياًل و األمثلة  استطاعوا 
الوحدة و عدم االعتراف بميزاتهم و  العزلة و  الى  الدعم لالجئين 
كفاءاتهم أي الالجئين  .. اختزال الالجئ و المهاجر و طالب اللجوء 
في صفة واحدة و ايجاد العروة الوثيقة بين الالجئين و صوٍر نمطية 
المجتمع  لها  تنبه  بيئة عدائية سافرة تجاههم  عنهم مما يعزز من  

الدولي و منظمات حقوق االنسان منذ امٍد بعيد. 
العربي حاضر في  هذا كله من فلسطين  اللجوء  العربي و  الوجع 
 . العراق  اليمن و سوريا و  السودان و  الى الصومال و  لبنان  الى 
تنافس دولي فهي  العربية محل نزاع و  و منطقتنا  ليس مستبعداً 
التي ال تنضب ،  الثروات  الموقع االستراتيجي و  بالتاريخ و  غنية 
السياسية  المضطربة  النتائج  الكثير من  الحزمة جاءت ومعها  هذه 
و األمنية و العسكرية و االجتماعية و الدينية و الطائفية التي اثقلت 

كاهل العربي/ة و دفعته /ها للجوء و الهجرة. 
لن اقف هنا عند ما يتعرض له الالجئ السوري على وجه الخصوص 
من انتهاك بل اقف عند واجب الدول األخالقي و السياسي و القانوني 
في حماية الالجئين من التعذيب و التمييز و الفقر. أن توقع دولًة ما و 
تُّصدق اتفاقية او معاهدة دولية فهذا يعني التزاماً وواجباً دولي لم يكن 
فيه غصباً و انضمت اليه الدول طوعاً ال كراهيًة . هذا ما كان عليه 
في اتفاقية  CEDAW و اتفاقية حقوق الطفل CRC و اتفاقية جنيف  
Geneva convention و ما تبعها من بروتوكوالت و قدمت الدول 
تقاريرها الدورية الى االمم المتحدة بهذا الخصوص. اليوم هناك ٢٥ 

مليون الجئ في دوٍل مختلفة من العالم. 
األخالق تميز االنسان عن باقي المخلوقات و هي قطباً جاذباً للخير و 
ما هو جميل في حياة البشر ، الوعي و عماد القيم و المبادئ من عدٍل 
و سالٍم و مساواة و محبة الجار ، تنعكس من خالل سلوك األفراد و 
مجتمعاتهم في تبادلهم اليومي و هذا بالتالي أيضاً هو ثقافة مجتمعية 
التي تحمي  المختلفة  القوانين  تّولُد منظومة تشريعية تنطوي على 

كرامة االنسان و حياته. 
لم يكن ُمستغرباً و ال ُمستبعداً ان نجد كندا قد تصدرت قائمة الدول 

التي احتوت الالجئين و قامت بتوطينهم . 
 Hon Justin Trudeau tweet: في تغريدة لسعادة جستين ترودو
اللذين يهربون من االضطهاد و  الى  فيها  January 2017 »قال 
اإلرهاب و الحرب، كندا ترحب بكم بغض النظر عن انتمائكم الديني، 

التعددية مصدر قوتنا«. 
التي شهدنا منها كل ما هو انساني و  التي نعرف و  هذه كندا 
القانونية مع  التي تنسجم منظومتها األخالقية مع  نبيل. هذه كندا 
. ليس هناك من مدينة فاضلة لكن ان تجد هذه  المجتمعية  الثقافة 
التضامن مع  الترحاب اإلنساني و  السياسية و ان تجد هذا  اإلرادة 
الالجئين و اإلشادة بمؤهالتهم فمنهم الطبيب ، الجّراح ، المحامي ، 
الكاتب، الصحافي، المهني، العامل، المدرس ، حملة الشهادات العليا 
األكاديمية ، هم جميعاً إضافًة لمجتمعاتهم الجديدة او المضيفة . شكراً 
 Thank you Canada. Thank  . بانني كندية  انا فخورة  كندا 
you Trudeau  شكراً فقد عكستم سياسياً و أخالقياً و إنسانياً ماذا 

تعني كندا. 
عيد سعيد لكل الالجئين و المهاجرين فأنتم عنوان للشجاعة.

 اسبوع سعيد لكم جميعاً.

Parapsychologie 
DANS L'astrologie :

Parapsychologie est l'étude des événements qui ne peut être expliqué par ce que 
les scientifiques savent sur la nature et le monde 

Parapsychologie DANS L'astrologie:
Mieux se Connaître, amélioration de la Qualité de vie Personnelle et du couple, 
Avoir les bons Conseils versez CHAQUE état, 
Trouver Reportages la possibilité.
Première session = 60 $ pour jeune          Première session pour adulte 100 $

Mail :jackleblond888@yahoo.com

دبلوماسيون: إيران على بعد أيام من جتاوز حد ختصيب اليورانيوم

تركيا تعلن مقتل أحد عسكرييها »بهجوم« للجيش السوري يف إدلب وتتوعد بأقصى رد ممكن

البحرين تستدعي سفريها من 
بغداد بعد اقتحام السفارة

رئيس بلدية اسطنبول اجلديد يتسلم رمسيا مهام منصبه

للمفتشين  بيانات  قال دبلوماسيون نقال عن    
النوويين التابعين لألمم المتحدة إن كمية اليورانيوم 
المخصب الذي تملكه إيران ما زالت أقل من الحد 
األقصى المسموح به بموجب اتفاقها مع القوى 
الكبرى، لكنها بصدد تجاوز هذا الحد خالل أيام.
وبعد أسبوع من إلغاء الرئيس األمريكي دونالد 
اللحظات  إيران في  ترامب ضربة جوية ضد 
األخيرة، فقد أوجد احتمال تجاوز طهران اللتزاماتها 
النووية قريبا وضعا دبلوماسيا أكثر إلحاحا إليجاد 

مخرج من األزمة.
كانت إيران قد حددت اليوم الخميس موعدا نهائيا 
ستتجاوز بعده الحد األقصى لمخزون اليورانيوم 
المخصب المسموح به في االتفاق النووي الذي 
العالمية في عام ٢٠١٥ وال  القوى  أبرمته مع 
يزال ساريا رغم انسحاب واشنطن منه في 

العام الماضي.
وقال دبلوماسيون في فيينا حيث يوجد مقر الوكالة 
المتحدة إن  التابعة لألمم  الذرية  للطاقة  الدولية 
إلى أن  الدوليين تشير  للمفتشين  بيانات  أحدث 
لكنها في  الحد األقصى  لم تتجاوز بعد  إيران 

طريقها لذلك خالل أيام.
وقال أحد الدبلوماسيين شريطة عدم نشر اسمه 
”لم يصلوا إلى الحد األقصى… من المرجح أن 

يكون ذلك في عطلة نهاية األسبوع إن فعلوا“.
واجتمع المبعوث األمريكي الخاص بإيران برايان 
هوك مع مسؤولين أوربيين في باريس اليوم لبحث 
ما وصفه ”باالبتزاز النووي“ من جانب إيران.
إنها ستطلب من ترامب تعليق  وقالت فرنسا 
بعض العقوبات المفروضة على إيران إلفساح 
المجال للمفاوضات التي تهدف للحد من المواجهة 

المتصاعدة بين واشنطن وطهران.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اليابان 
بالرئيس األمريكي  يلتقي  المقرر أن  حيث من 

على هامش قمة تعقد في األيام المقبلة ”أود أن 
أقنع ترامب بأن من مصلحته إعادة فتح عملية 
المفاوضات، والتراجع عن بعض العقوبات لمنح 

المفاوضات فرصة“.
الماضي من االتفاق  العام  وانسحبت واشنطن 
النووي الذي وافقت إيران بموجبه على االلتزام 
بقيود على برنامجها النووي في مقابل الوصول 
لشبكة التجارة الدولية. وقالت إيران إنها ترغب 
بذلك  القيام  باالتفاق لكن ال يمكنها  في االلتزام 
ألجل غير مسمى خاصة وأن العقوبات األمريكية 

تعني أنها لن تحصل على أي مزايا.
وقال المبعوث األمريكي في مقابلة قبل محادثاته 

مع مسؤولين أوروبيين ”عقوباتنا ال تمنح إيران 
الحق في تسريع برنامجها النووي“.

تقترب من )صنع(  أبدا أن  وأضاف ”ال يمكن 

قنبلة نووية. نحن نتابع ذلك عن كثب“.
وقال ماكرون إنه يضع أمرين على رأس أولوياته 
وهما تهدئة التوتر العسكري، ومنع إيران من انتهاك 
الدول األوروبية  الذي ال تزال  النووي  االتفاق 
لمناشداتها  إنقاذه رغم تجاهل ترامب  تأمل في 

وانسحابه منه العام الماضي.
تسارعت الشهر الماضي وتيرة المواجهة، التي 
تعتمل منذ عام عقب انسحاب ترامب من االتفاق، 
عندما شددت واشنطن العقوبات، وأمرت كل الدول 
بوقف شراء النفط اإليراني وهو المصدر الرئيسي 

للدخل في البالد.
وكانت الضربة الجوية 

التي ألغاها ترامب قبل أيام ذروة أسابيع من التوتر 
الحكومة  المتزايد. واتهمت واشنطن  العسكري 
ناقالت  بالمسؤولية عن هجمات على  اإليرانية 

نفط بالخليج. وتنفي طهران ذلك.
وأسقطت طهران طائرة أمريكية مسيرة األسبوع 
الماضي قالت إنها انتهكت مجالها الجوي. وقالت 

واشنطن إنها كانت تحلق في األجواء الدولية.
وزادت حدة التصريحات بين الجانبين، إذ توعد 
ترامب هذا األسبوع ”بمحو أجزاء“ من إيران بينما 
وصف الرئيس اإليراني حسن روحاني سياسة 

البيت األبيض بأنها ”متخلفة عقليا“.
الحرب  تفادي  يأمل في  إنه  وقال ترامب الحقا 
لكنه أوضح أن أي حرب بين إيران والواليات 
المتحدة ستكون سريعة ولن تشمل عملية برية.

وقال وزير الخارجية اإليراني محمد جواد ظريف 
يوم الخميس إن تصور ترامب بأن أي صراع قد 
ينشب مع إيران سيكون ”حربا قصيرة“ هو مجرد 
وهم وإن توعده ”بمحو“ الجمهورية اإلسالمية 

يصل إلى حد التهديد ”باإلبادة“.
وفي إطار سعيه لحشد تأييد حلف شمال األطلسي، 
قال القائم بأعمال وزير الدفاع األمريكي مارك 
إسبر خالل زيارة لبروكسل ”ال نسعى إلى صراع 
مسلح مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات 
والمصالح األمريكية في المنطقة. يجب أال يظن 

أحد أن ضبط النفس ضعف“.
لها هو  النهائي  الهدف  إدارة ترامب إن  وتقول 

دفع إيران للعودة إلى مائدة التفاوض.

   أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل أحد العسكريين األتراك 
لتركيا في منطقة  نقطة مراقبة  بهجوم على  آخرين   ٣ وإصابة 
إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا، متهمة سلطات البالد 

بالوقوف وراء الحادث.
امس  بيان أصدرته مساء  التركية، في  الدفاع  وقالت وزارة 
المتمركزة قرب منطقة خفض  السورية  القوات  إن  الخميس، 
الزاوية  في  الواقعة  العاشرة  المراقبة  نقطة  استهدفت  التصعيد 
بريف إدلب الجنوبي بقذائف المدفعية، معتبرة هذا الهجوم متعمدا.
الهجوم«،  أن عسكريا واحدا »قتل جراء  الوزارة  وأوضحت 
مشيرة إلى أنه أسفر كذلك عن إصابة ٣ آخرين نقلوا من الموقع 

ويتلقون العالج حاليا.
وأفادت الدفاع التركية بأنه وعلى خلفية هذا التطور، تم استدعاء 
الملحق العسكري الروسي في أنقرة إلى رئاسة األركان العامة 

التخاذ اإلجراءات الالزمة مع روسيا بشأن هذا الحادث.
وتعهدت وزارة الدفاع التركية بالرد على هذا الهجوم »بأقسى 

صورة ممكنة«، مضيفة أن الوضع تجري متابعته عن كثب.

ومنذ مايو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية عدة مرات عن 
استهداف بعض نقاط المراقبة التابعة للقوات التركية في منطقة 
إدلب لخفض التصعيد، متهمة السلطات السورية بتنفيذ هجمات 

متعمدة على هذه المواقع.
وفي غضون ذلك، تعهد الرئيس التركي، رجب 
طيب أردوغان، بأن ترد بالده على ما سماها 
المراقبة،  نقاط  قوات األسد« على  »هجمات 
التي تقول أنقرة إن وحدات من الجيش السوري 

تتمركز على بعد بضعة كيلومترات منها.
وتعد محافظة إدلب جزءا من منطقة لخفض 
أراضي حماة  التصعيد، تشمل كذلك بعض 
اتفاق  نتيجة  وأقيمت عام ٢٠١٧  والالذقية، 
تم التوصل إليه في إطار عمل منصة أستانا 
بين روسيا  السورية  األزمة  بتسوية  الخاصة 

وتركيا وإيران.
المنطقة ١٢  وسبق أن نشرت تركيا في تلك 

نقطة مراقبة هدفها متابعة سير تطبيق نظام وقف إطالق النار في 
المنطقة، والتي تشهد حاليا توترا عسكريا بين القوات السورية 
الحكومية والتنظيمات المسلحة التي تسيطر على إدلب، وخاصة 

»هيئة تحرير الشام« التي تعتبر تنظيما إرهابيا.

  قررت وزارة الخارجية البحرينية استدعاء سفيرها في 
بغداد صالح علي المالكي للتشاور، بعد اقتحام متظاهرين 

للسفارة.
المسؤولية  العراقية  الحكومة  بيان،  في  الخارجية،  وحملت 
التامة لحماية سفارة وقنصلية مملكة البحرين في جمهورية 
للعالقات  فيينا  التفاقية  فيهما، وفقاً  العاملين  العراق وجميع 

الدبلوماسية ١٩6١.
واستنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين االعتداء المرفوض 
لدى جمهورية  البحرين  مبنى سفارة مملكة  استهدف  الذي 
العراق الشقيقة من قبل متظاهرين وأدى الى أعمال تخريبية 

في مبنى السفارة.
واقتحم متظاهرون عراقيون سفارة البحرين في بغداد وأنزلوا 

العلم البحريني، مساء الخميس.
وأكد مصدر عراقي أن عدداً من المتظاهرين حطموا الزجاج 
وعدداً من أبواب السفارة ورفعوا العلم الفلسطيني فوق السفارة.
مادية،  االقتحام سبب خسائر  أن  وأفاد مراسل »العربية« 

في السفارة الواقعة بمنطقة المنصور الشديدة التحصين.

  قال شاهد من رويترز إن رئيس بلدية اسطنبول الجديد 
أكرم إمام أوغلو تولى أمس الخميس مهام منصبه رسمياً، 
للرئيس  مؤلمة  انتخابية  توجيهه ضربة  من  أيام  بعد  وذلك 

رجب طيب أردوغان في انتخابات اإلعادة.
وتولى إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري وهو 
خالل  الثانية  للمرة  منصبه  مهام  المعارضة  أحزاب  أكبر 
ثالثة أشهر بعد إلغاء نتيجة فوزه السابق بعد طعون متعددة 
من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان. وفاز 

الرجل بانتخابات اإلعادة بفارق يزيد على 800 ألف صوت.
وقال أكرم إمام أوغلو، مرشح المعارضة الفائز برئاسة بلدية 
مدينة إسطنبول، األربعاء، إنه سيتسلم وثيقة تنصيبه رسمياً، 

مساء الخميس.
لحزب  المنتمي  أوغلو  أكرم  نشرها  تغريدة  في  ذلك  جاء 
الشعب الجمهوري على حسابه الشخصي بموقع »تويتر«، 
بحسب الموقع اإللكتروني لصحيفة »سوزجو« المعارضة.

مدينة  أبناء  جميع  »أنتظر  تغريدته:  في  أوغلو  إمام  وقال 

إسطنبول مساء غد الخميس أمام مقر بلدية إسطنبول؛ 
الستالم وثيقة التنصيب«.

وأصدر المكتب اإلعالمي إلمام أوغلو بياناً أكد فيه أن 
مراسم تسلمه وثيقة تنصيبه ستكون الخميس، فضاًل عن 

مراسم تسليم وتسلم رئاسة البلدية من رئيسها السابق.
وكانت وسائل إعالم تركية تناقلت في وقت سابق أنباء 
المفترض  للوثيقة كان من  أفادت بأن تسلم إمام أوغلو 
أن يكون الثالثاء، وقالت أخرى األربعاء، ليأتي رئيس 
تسلمه  ويؤكد  التضارب  هذا  ويقطع  الجديد،  البلدية 

الوثيقة الخميس.
إسطنبول  والية  أصدرت  األربعاء،  سابق  وقت  وفي 
البلدية  رئاسة  وتسليم  تسلم  مراسم  أن  فيه  أكدت  بياناً 

لرئيسها الجديد، سيكون الخميس.
مرشح  أوغلو  إمام  أكرم  اكتسح  الماضي،  واألحد 
الشعب  حزبي  من  المكون   – األمة«  »تحالف 
بن  منافسه  والخير-  المعارضة(،  )زعيم  الجمهوري 
المكون   – الجمهور«  »تحالف  مرشح  يلدريم  علي 
من حزبي العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان، 
اإلعادة  انتخابات  في  المعارض،  القومية  والحركة 

لبلدية إسطنبول.
بعد  باالنتخابات  أوغلو  إمام  فاز  رسمية  نتائج  ووفق 
حصوله على %54.22 من األصوات، مقابل 44.99% 

لبن علي يلدريم رئيس الوزراء األسبق.
وكان إمام أوغلو فاز برئاسة البلدية ذاتها في الجولة األولى 
مارس/آذار   31 يوم  جرت  التي  المحلية  االنتخابات  من 
نتائج  بإلغاء  لالنتخابات  العليا  اللجنة  قيام  قبل  الماضي، 
االقتراع على منصب رئيس البلدية الكبرى لمدينة إسطنبول، 

وإعادتها األحد الماضي.

أخبـار
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إلعالناتكم يف الرسـالة

خطابات حتريضية يف العاصمة 
من جديد يعود الحديث عن احتضان   
الدول األوربية لإلرهابيين  بعض 
إليها بدعوى  يفدون  الذين  الفارين، 
تعرضهم لالضطهاد والمطاردة في 
الملجأ اآلمن  بتوفير  فتقوم  بلدانهم، 
لهم فيها، ليقوموا بعد ذلك بمهاجمة 
التي فروا  للبلدان  الحاكمة  األنظمة 
منها وغيرها من البلدان التي تتصدى 
لإلرهاب وتحاربه، حتى أنه ال تسلم 
التي تؤويهم،  الدول  من هجومهم 
جيث يدفعون أتباعهم على ارتكاب 
أعمال إرهابية فيها. والشاهد على هذا 
الخطبتان اللتان ألقاهما في العاصمة 
البريطانية لندن، يومي العيد والجمعة 
األخيرة من شهر رمضان المبارك، 
الهارب  السباعي  اإلرهابي هاني 
التسعينيات  من مصر منذ منتصف 
من القرن الماضي، والذي توفر له 
السلطات البريطانية مالذا آمنا، منذ أن 
منحته اللجوء السياسي وظل مقيما فيها، 
يعمل تحت ستار مركز يدعى »مركز 
ل بالكامل  المقريزي للدراسات«، يُموَّ
من قبل جمعيات قطرية وتركية. 
ويرتبط السباعي بتنظيم القاعدة في 
أوربا، كما أنه محكوم عليه باألشغال 
الشاقة المؤبدة في مصر إثر محاولة 
اغتيال رئيس الوزراء المصري 
األسبق عاطف صدقي عام 1993، 
وباإلعدام غيابيا في قضية »العائدون 

من ألبانيا« عام 1998. 
إليهما، دعا  المشار  الخطبتين  في 
السباعي صراحة إلى شن هجمات 
إرهابية على الجيش والشرطة في 
مصر، وطالب باإلفراج عن اإلرهابي 
هشام عشماوي، الذي سلمه الجيش 
الوطني الليبي مؤخرا إلى السلطات 
المصرية، والمتهم بارتكاب عمليات 
إرهابية عديدة ضد الجيش والشرطة 
في مصر قبل أن يهرب إلى ليبيا، 
واصفا إياه بأنه »جهادي بارز«. ومن 
يستمع إلى الخطبتين يتذكر الخطب 
قناة »الجزيرة«  تبثها  التي كانت 
أسامة  تنظيم »القاعدة«  لمؤسس 
الثالثة،  األلفية  بداية  بن الدن في 
بورا،  تورا  من مخبئه في كهوف 
تنظيم »طالبان«  القضاء على  بعد 
في أفغانستان. فهي خطب تحريضية 
السباعي من خاللها  يوجه  بحتة، 
إلى اإلرهابيين في مصر  رسائل 
والسودان وليبيا، يدعوهم فيها إلى 
الجيش والشرطة،  أفراد  مهاجمة 
واصفا العاملين في هذين الجهازين 
بالكفر والخيانة والعمالة  الوطنيين 
والردة والفجور واالنحراف والعمل 

لهما  الوطن، ويكيل  ضد مصلحة 
أوصافا يخجل القلم من ذكرها، ويدعو 
لقتل رجال األمن، ويتمنى أن يتفتت 
الجيش المصري على وجه الخصوص. 
لتأييد دعوته  أنه يستشهد  والغريب 
هذه بغزوات النبي، صلى هللا عليه 
وسلم، قائال إن هذه الغزوات كانت 
العمومة والخؤولة وأبنائهم،  ضد 
وضد عشيرته، مبررا بذلك مهاجمة 
الجيوش الوطنية، التي ينتمي أفرادها 
إلى أصدار  إلى أوطانهم، وداعيا 
فتاوى بحرمة االلتحاق بهذه الجيوش!
الخطبتين،  نعود فنذّكر بأن هاتين 
والكثير غيرهما، ألقيتا في العاصمة 
البريطانية لندن، وليس في معسكرات 
تنظيم  أو  بأفغانستان  »القاعدة« 
»داعش« بسوريا والعراق وليبيا، 
المسلمون  وفي مكان عام يرتاده 
المقيمون في بريطانيا، وليس في 
مخبأ سري، وأنه يتم تسجيلها لترفع 
على موقع »يوتيوب« وتنشر عبر 
التواصل االجتماعي. وهي  وسائط 
خطابات تحريضية تدعو إلى العنف 
وقتل رجال الجيش والشرطة في دول 
عربية تعاني من اإلرهاب وتحاربه. 
فمن هو المستفيد من إتاحة الفرصة 
لهؤالء اإلرهابيين كي يلقوا مثل هذه 
لهذا  الخطب وينشروها، ويروجوا 
الخطاب التحريضي، الذي يتأثر به 
من يحمل بذرة هذا الفكر المتطرف، 
فينطلق لتنفيذ أعمال إرهابية، بعضها 
في الدول المحتضنة لهؤالء المحرضين 
اإلرهابيين، والشواهد على ذلك كثيرة؟

ليس هاني السباعي وحده من توفر 
له بريطانيا مظلة للعمل ونشر فكره 
المتطرف هذا من داخلها، فهناك 
أسماء ورموز كثيرة على شاكلة هاني 
أكثر منه تطرفا،  السباعي، وربما 
وهناك عدد من قيادات اإلخوان 
الهاربة من مصر وغيرها تتمتع بهذه 
المظلة، وتتلقى منحا مالية من الحكومة 
البريطانية، تستغلها لنشر هذا الفكر. 
منهم على سبيل المثال ال الحصر؛ 
السري،  الحليم، وياسر  طارق عبد 
وابراهيم منير، وأحمد منصور، 
الحداد، ومحمد سويدان،  وعبد هللا 
وسندس عاصم، وعبد الرحمن عز. 
كل هؤالء وغيرهم يستظلون بهذه 
المظلة، ويتمتعون بالدعم والحماية، 
فهل يمكن أن يفسر لنا أحد هذا، أو 
يجد لنا سببا مقنعا الحتضان مثل هذه 
القيادات اإلرهابية المتطرفة من قبل 
دول تّدعي محاربة العنف واإلرهاب 

والتطرف؟

aliobaid4000@yahoo.com

Vendredi 28 juin 2019
الجمعة 28 يونيو 2019

“حرس احلدود” حتبط حماوالت للتسلل 
واهلجرة غري الشرعية لـ 334 فردا من 

جنسيات خمتلفة 

السيسي يعني مستشارا جديدا له 
ملدة عام واحد

أبو الغيط يناقش مع املبعوث األمريكي سبل مساندة عملية 
االنتقال السلمي يف السودان

بقلم: محمد منسي قنديل

اهم اكتشاف 
يف تاريخ املسيحية )1-4(

 القاهرة/ فرج جريس:   
نجحت قوات حرس الحدود خالل 
الشهر الماضى فى إحباط محاوالت 
للتسلل والهجرة غير الشرعية لـ 334 
فردا من جنسيات مختلفة عبر كل 
االتجاهات اإلستراتيجية للدولة، كما 
تمكنت من ضبط 1882 كيلوجراما 
المخدر و2325  الحشيش  لجوهر 
كيلوجراما من نبات البانجو المخدر 
و3 كيلوجرامات من مادة األفيون 
ومليون و185 ألف قرص مخدر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة 
التي تبذلها قوات حرس الحدود لتأمين 
حدود الدولة ومكافحة أعمال التسلل 
والتهريب والهجرة غير الشرعية.

وعلي المنوال ذاته، تم أيضا ضبط 
بندقيتين قناصة و3 بنادق خرطوش 

 RBJ و2 رشاش خفيف و81 دانة
و79 عبوة دافعة و860 طلقة مختلفة 
األعيرة ونظارتين مراقبة وطن من 
التى  والنترات  اليوريا  كيماويات 
تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة،

وعلي صعيد متصل، تحقظت القوات 
األنواع  مختلفة  سيارة   63 علي 
لودارات ومركب  وأتوبيسين و3 
صيد تستخدم في أعمال التهريب ، 
للتنقيب عن  وتم ضبط 19 جهازا 
المعادن و4 أطنان للحجارة المخلوطة 
بخام الذهب وهاتف لالتصال عبر 
األقمار الصناعية و11 ألف عبوة 
أدوية مهربة و4 أالف قطعة غيار 
للهواتف المحمولة و72 ألف قاروصة 
سجائر مهربة ثبُت بالتحليل احتواؤها 

علي مواد مسرطنة .

 القاهرة/ فرج جريس:   
استقبل السيد أحمد أبو الغيط، األمين العام لجامعة 
الدول العربية، ظهر أمس الخميس 27 يونيو 
السفير دونالد بوث المبعوث الخاص األمريكي 
إلى السودان والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي 
باسم األمين العام، بأن أبو الغيط استعرض مع 
المشهد  تطورات  مجمل  األمريكي  المبعوث 
السياسي في السودان في ظل الجهود العربية 
األشقاء  لمساندة  المبذولة  والدولية  واإلقليمية 
السودانيين من أجل التوصل إلى توافق وطني 

عريض يخرج البالد من أزمتها الراهنة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن أبو الغيط قام 
في هذا الصدد باطالع المبعوث األمريكي على 
نتائج الزيارة التي كان قد قام بها إلى الخرطوم 
يوم 16 يونيو والتي التقى خاللها رئيس المجلس 
العسكري االنتقالي وقيادات القوى والحركات 
السياسية والمدنية لتشجيع األطراف السودانية 
على استئناف الحوار والعودة إلى مائدة التفاوض 
بما يكفل االتفاق على الترتيبات التوافقية المطلوبة 
إلتمام عملية االنتقال السلمي للسلطة، والتي شدد 
أبو الغيط على أنها يجب أن تتم في سياق وطني 
خالص، وتحترم استقالل وسيادة السودان، وتلبي 

تطلعات كافة أطياف شعبه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط تناول 
أيضاً مع المبعوث األمريكي الجهد الذي تنوي 

المقبلة  المرحلة  به خالل  الجامعة االضطالع 
األطراف  بين  الثقة  استعادة جسور  في سبيل 
السودانية وتقريب وجهات النظر بينها ودعوتها 
إلى تجنب التصعيد، بما يدعم هدف الوصول 
ذلك  في  وبما  المنشود،  الوطني  التوافق  إلى 
عبر إيفاد وفد رفيع المستوى من األمانة العامة 
سيتوجه مجدداً إلى الخرطوم لمتابعة االتصاالت 
العسكري  المجلس  مع  الجامعة  تجريها  التي 
االنتقالي والقوى السياسية والمدنية؛ وعبر أبو 
الغيط للمبعوث األمريكي عن ترحيب الجامعة 
بتنسيق جهودها ومساعيها الحميدة مع مختلف 
الدول والمنظمات الدولية واإلقليمية الحريصة 
على أمن واستقرار السودان والمساندة لعملية 

االنتقال الديمقراطي في البالد.
وأوضح المتحدث الرسمي في ختام تصريحه 
أن المبعوث األمريكي – الذي أنهى لتوه زيارته 
الثانية للخرطوم – عبر من ناحيته عن حرص 
الجامعة  مع  التشاور  على  األمريكية  اإلدارة 
العربية والتعرف على رؤية األمين العام فيما 
يخص الوضع الراهن في السودان، وذلك تأسيساً 
على المصلحة المشتركة التي تجمعهما في دعم 
السودان وشعبه خالل هذه المرحلة الدقيقة واهتمام 
الجانب األمريكي بأن يكون هناك تنسيق بين 
الدول والمنظمات  التي تبذلها  مختلف الجهود 
المهتمة لدعم السودانيين من أجل التوصل إلى 
السلمي  االنتقال  إلتمام  وتوافقي  وطني  حل 

بقلم: علي عبيد الهاملي
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السيسي يؤكد اهتمام مصر بدفع التعاون مع اليابان 
يف خمتلف اجملاالت

   فلنسافر إلى مصر..
هكذا قررت االختان في صوت 
واحد تقريبا، كانتا في حاجة إلى 
كثير من الضوء والدفء، بعيدا 
عن  “كليبرشان” البلدة االسكتلندية 
بيتهما وقبر  التي تضم  المعتمة 
انجيس  التوأم  كانت  ابيهما، 
يعيشان في  وشقيقتها مرجريت 
ظل ابيهما المحامي الثري جون 
سميث، وكان بينهما وبين ابيهما  
يتعلمانها  لغة جديدة  اتفاق، كل 
يأخذهما للسفر لموطنها ، تعلمتا 
الفرنسية فأخذهما إلى فرنسا، ثم 
إلى اسبانيا ثم إلى إيطاليا، لكنه 
مات فجأة بعد أن قد زرع فيهما 
األماكن،  السفر واكتشاف  حب 

الغريبة. 
هي  الكبرى  االخت  “انجيس” 
التي طرحت فكرة السفر لمصر، 
كانت قد هبطت للعالم قبل اختها 
بعشر دقائق تقريبا، وكان حسها 
الديني عاليا، كانت اكثر ارتباطا 
بالكنيسة وقصص الكتاب المقدس، 
وتريد أن ترى األرض التي وقعت 
فيه احداث هذا الكتاب، لم تكن 
هناك معلومات مؤكدة عن ذلك 
البلد غير أن النيل  يجري فيها، 
متفتح  تركي  فيه حاكم  وينحكم 
الخديوي  اسمه  الشيء  بعض 
باألماكن  ملئ  وهو  إسماعيل، 
الزيارة،  تستحق  التي  الغريبة 
ولكن كانت هناك اخبار أخرى، 
مشروع قناة السويس قد اوشك 
على االنتهاء، ستتصل مياه البحر 
األبيض باألحمر وسيختصر طريق 
إنجلترا إلى الهند لنصف الوقت، 
بفشل  تنبأت  قد  إنجلترا  وكانت 
االرض  أن  معتقدة  المشروع، 
سوف تنشق وتغوص مياهها في 
االخاديد العميقة أو أن جوانبها 
ستنهار وتغرق كل ما يمر بها من 
سفن، ولكن مرت عشرة أعوام 
عمر المشروع وتواصل الحفر 

ولم تحدث الكارثة المنتظرة.
 في ديسمبر 1869وصل االثنتان 
إلى اإلسكندرية ومنها إلى القاهرة، 
وامسكت “مرجريت” انفها وهي 
تهتف: يا إلهي، هذه المدينة لها 
رائحة غريبة جدا، ولكن انطباع 
فرغم  مختلفا،  كان  “انجيس” 
منذ  قد دخل مصر  اإلسالم  أن 
أكثر من الف عام إال أنها رأت 
فيها المدينة التي وصفها الكتاب 
أنها ستصادف  المقدس، تخيلت 
سيدنا يوسف وهو يتجول وسط 
االحالم  ويفسر  الضيقة  االزقة 
إبراهيم ومعه  او سيدنا  للعامة، 
متجهان  وهما  راشيل  زوجته 
لمقابلة الفرعون، أو تسمع صوت 
النبي موسي وهو يقنع قومه ليعبر 
بهم البحر لصحراء سيناء، وحين 
رأت واحدا يقود حماره تخيلت أنه 
يحمل السيدة مريم وعلى ذراعها 
الطفل يسوع وهما هاربين من 
عسف الملك هيرودس، وعندما 
فندق شبرد وامتدت  جلست في 
امامها النيل وهو ينساب تخيلت 
أنها سوف ترى السلة التي وضعت 
فيها أم موسى طفلها وتركتها تسبح 

مع الموج.
التي  بالسفن  النيل مزدحما  كان 
ترحل جنوبا حتى الشالل األول 
عند اسوان، وكان عليهما أن تقوما 
بهذه الرحلة، تشعران أنها رحلة 
العمر التي ستجعلهما كامل ارض 
التوراة القديمة،  واقترح عليهما 
بعض نزالء الفندق من االوربيين 
استئجار “ذهبية”، سفينة  فكرة 
صغيرة تسبح على النيل وتتوقف 
كانتا غريبتين  تشاءان،  عندما 
بلد غريب، وكان البد من  في 
البحث  عن “ترجمان” محترف 
يدبر لهما تفاصيل الرحلة، وفي 
الفندق ظهر لهما المستر  شرفة 
“كيرتيزا”، واحد رعايا جزيرة 
أمر  القاهرة،  في  مالطا وعيش 
بلد يعج  باألجانب،  مألوف في 
واالنجليزية  العربية  يجيد  كان 
والفرنسية، واستطاع أن يستولى 
عليهما في لمحة واحدة،  وقبل أن 
يتناقش في شيء أو يكتب  أي عقد 

كان يقودهما عبر االزقة الضيقة 
لزيارة المساجد العتيقة والكنائس 
المليئة باأليقونات والمعبد اليهودية 
العتيقة، دخل بهما فجأة إلى عمق 
التاريخ الحي، خلف ضجيج الشارع 
والقمامة المتناثرة اسمعهما صوت 
اآلذان وصليل األجراس ودوي 
المزامير في دفعة واحدة، غاص 
بهما في عالم من الجمال المختبئ 
تحت ركام الزمن، واستطاع أن 
يستأجر “الدهبية” وطاقم البحارة  
الذي سيعمل فيها بما فيه “ الريس” 
الذي سيقود الجميع، وقبل موعد 
الرحيل اطلق فيها ثالث من القطط 
المختبئة  االفئران  حتى تصطاد 

بين االخشاب.
أصبحت “الدهبية” جاهزة للرحيل. 
كانت  الكريسماس  أعياد  وألن 
بالورود  السفينة  فقد زين  قريبة 
تبدو  وجعلها  التخيل  وسعف 
الرحلة هادئة  كعروس، وبدأت 
تغير وجه  النيل،  على صفحة 
مصر فجأة كأنهما رحلتا إلى عالم 
آخر، بلد افريقي قديم، يقتات على 
نهر وحيد وال يكف عن مقاومة 
التصحر والجفاف، القصة االبدية 
ألكثر الناس مشقة، وبعد عدة أيام 
من الرحيل بدأ  مظهر اآلنستان 
الشمس  تلوح  لم  التغير،  في 
وجوههن فقط ولكن بدلت ألوان 
النسوة في  ايضا، كانت  ثيابهن 
القرى التي يمررن بها هن الالتي 
، ومن  الثياب  بغسل هذه  يقمن 
الصابون،  يستخدمن  أن  النادر 
للون  مائلة  كلها  حتى أصبحت 
البني، ولكن هذا لم يكن ليمنعهن 
من التمتع بصفاء النيل، والشطآن 
الخضراء التي ال يقطعها سوى 
كثبان الرمال، كان مياهه تنساب 
قال  كما  اآللهة  بين أصابع  من 
عنه هيرودوت  لذلك يستحم فيه 
الصباح  في  المصريون مرتين 
وعندما وصلت  المساء،  وفي 
الذهبية للجنوب، وبدأت المعابد 
الفرعونية تظهر من غير توقع، 
واستقبلتهما طيبة القديمة بسعف 

النخيل وزهور اللوتس.
كانت عبور  الرحلة  ذروة  لكن 
لم  اسوان،   األول عند  الشالل 
يكن كيرتيزا راغبا في المضي 
ابعد من ذلك ولكن االختان اصرتا 
على اجتياز الشالل والدخول في 
بالد النوبة، كان ولي عهد اجلترا 
جاء  الرحلة،  لهذه  سبقهما  قد 
إلى مصر بحجة السياحة ولكن 
السبب الحقيقي كان معرفة إلى 
اين وصل مشروع قناة السويس، 
ولكن السفن كانت مكدسة بالفعل 
العبور،  النيل، وال تستطيع  في 
كانت هناك سفينة أخرى ضخمة 
غائصة في الطين وسط جالميد 
الصخور، واخذ كيرتيزا يصيح 
بهما أن سفينتهما سوف تتحطم 
على  أصرتا  أذا  تماما  مثلها 
المجازفة، واستمر زحام السفن 
العاطلة لمدة ثالثة أيام حتى ظهر 
الخديوي،  من جيش  ضابطان 
واحضرا خمسين رجال من النوبيين 
األشداء، وقفت االختان  مبهورتين 
تتأمالن اجسادهم السوداء الالمعة 
وهم يحيطون السفينة المغروسة 
بالحبال ثم يبدؤون في جذبها وهم 
ال يكفون عن الغناء “ يامهون .. 

هونها علينا”. 
إلى بالد  أخيرا  الذهبية  انزلقت 
القديمة  النوبة، ارض “كوش” 
كما ذكرتها التوراة، وسط جالميد 
اسرار  المحفور عليها  الصخر 
التي  نفسها  الصخور  الحياة، 
رآها نبي هللا موسى في طفولته،  
وبعد أسبوع من اإلبحار وصلتا 
إلى نهاية مصر الفرعونية عندما 
الغارق  أبوسمبل  معبد  شاهدتا 
غير  منه  تبدو  ال  الرمال  في 
للملك رمسيس  العلوي  الجزء 
نفرتاري جميلة  الثاني وزوجته 
الجميالت، وشاهدا بعض نساء 
من قبائل النوبة، عاريات تماما، 
وتساءلت أنجس االخت الكبرى: 
هل شاهد ولي عهد انجلترا كل 

هذه االثداء؟.

 القاهرة/ فرج جريس: أكد الرئيس عبد الفتاح 
الدفع  قوة  على  بالبناء  اهتمام مصر  السيسي 
الناتجة عن اللقاءات المنتظمة التي تعقد بين كبار 
المسئولين بمصر واليابان، سعياً نحو الوصول 
التنسيق  آفاق أرحب من  إلى  الثنائي  بالتعاون 
المجاالت،  من  العديد  في  المشترك  والتعاون 

خاصًة التنموية واالقتصادية واالستثمارية .
كما أكد اهتمام مصر بجذب المزيد من االستثمارات 
اليابانية استغالاًل للفرص االستثمارية الواعدة 
القطاعات،  المتوفرة حالياً بمصر في مختلف 
أخذاً في االعتبار ما تتمتع به الشركات اليابانية 
أهم  أحد  وكونها  طيبة،  من سمعة  في مصر 
مصادر االستثمارات األجنبية المباشرة والخبرة 
القطاعات  من  في عدد  المتقدمة  التكنولوجية 
االقتصادية المصرية، حيث عبر رئيس وزراء 
البابان في هذا السياق عن تقديره لجهود الحكومة 
المصرية في دعم وتسهيل عمل الشركات اليابانية 

العاملة في مصر.
التي  الموسعة  القمة  مباحثات  ذلك خالل  جاء 
عقدها الرئيس السيسي بعد ظهر أمس الخميس 
بمدينة أوساكا مع رئيس وزراء اليابان شينزو 

آبي، بحضور وفدى البلدين.
الرسمي  المتحدث  بسام راضي،  السفير  وقال 
باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي ، 
إن رئيس وزراء اليابان رحب بالرئيس السيسي 
في زيارته الثانية لليابان، والتي من شأنها أن 
تساهم في تعزيز العالقات الثنائية المتميزة بين 
التنموي  بالتعاون  البلدين، ال سيما فيما يتعلق 
اليابان  أن  الصدد  هذا  في  مؤكداً  المشترك، 
على  أهمية خاصة  مع مصر  لعالقاتها  تولي 
السياسي،  والتشاور  الثنائي  التعاون  صعيدي 
وذلك لمحورية دور مصر في محيطها اإلقليمي 

ومنطقة الشرق االوسط.
الياباني حرص بالده  كما أكد رئيس الوزراء 

على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية 
للتنمية  استراتيجية مصر  إطار  في  الشاملة 
اليابان  اعتزام  إلى  المستدامة ٢٠٣٠، مشيراً 
تكثيف جهودها في تنفيذ المشروعات الثنائية في 
مختلف المجاالت المتفق عليها، خاصة التعليم، 
الثقافة، التكنولوجيا، الطاقة، والنقل، باإلضافة 
إلى المتحف المصري الكبير الذي يعد أيقونة 
للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين والذي 

من شأنه ان يدعم قطاع السياحة في مصر.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي 
الوثيقة  بالعالقات  اعتزاز مصر  أعرب عن 
المثمرة التي تربطها بدولة اليابان الصديقة ذات 
الحضارة العريقة، متقدما بالتهنئة لليابان حكومًة 
وشعباً على تنصيب اإلمبراطور “ناروهيتو” 

مؤخراً خلفا لإلمبراطور األب “أكيهيتو”.

المباحثات  أن  راضي  بسام  السفير  وأضاف 
تطرقت كذلك إلى االستعدادات الجارية النعقاد 
القمة السابعة لمحفل التعاون الياباني األفريقي 
“تيكاد” بمدينة يوكوهاما اليابانية شهر اغسطس 
القادم، والتي ستنعقد تحت رئاسة مشتركة يابانية 
/ مصرية، علي خلفية الرئاسة المصرية الحالية 
لالتحاد األفريقي، وهو األمر الذي يدعم عملية 
التعاون الثالثي ما بين مصر واليابان في أفريقيا 
بما يسهم في تحقيق التطلعات التنموية ألفريقيا، 
ولتكون قمة التيكاد المقبلة فرصة لتكثيف تبادل 

وجهات النظر بين البلدين في هذا اإلطار.
وقدم الرئيس خالل اللقاء، الدعوة لرئيس وزراء 
اليابان شينزو آبي لزيارة مصر في أقرب فرصة، 
افتتاح  في  لمشاركته  التطلع  كذلك عن  معربا 

المتحف المصري الكبير العام القادم.

»الطريان« تستعد الفتتاح مطار العاصمة اإلدارية

 القاهرة/ فرج جريس:  في إطار زيارته الرسمية 
لجمهورية جيبوتي الشقيقة، استقبل السيد إسماعيل 
عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي الدكتور علي عبد 
العال رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المرافق 

لسيادته في مقر الرئاسة .
العال  الدكتور على عبد  اللقاء أعرب  في مستهل 
عن عميق إعتزازه بهذه الزيارة ناقاًل تحيات السيد 
الرئيس عبد الفتاح السيسى ألخيه رئيس جمهورية 
جيبوتى ، كما أشاد الدكتور ” عبدالعال ” بالمستوى 
الشقيقين  البلدين  بين  العالقات  تشهده  الذى  الراهن 
في شتى المجاالت خاصة اإلقتصادي منها، مؤكداً 
تحقيق  لجيبوتي كشريك هام في  تنظر  أن مصر 
التنمية اإلقتصادية واألمن اإلقليمي في منطقة البحر 
األحمر والقرن اإلفريقي في ضوء وحدة التحديات 

التى تواجه البلدين.
ومن جانبه، أعرب السيد/ إسماعيل عمر جيله رئيس 
جمهورية جيبوتي عن تقديره لمشاركة األستاذ الدكتور 
على عبدالعال والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق 
له في تلك المناسبة الوطنية العظيمة، مشيداً بالزخم 
الذى تشهده العالقات بين البلدين، والذى يأتي اتصااًل 
بالجهود الصادقة التى تبذلها القيادة السياسية في كال 
البلدين ، وطلب السيد/ إسماعيل عمر جيله رئيس 
جمهورية جيبوتي نقل تحياته للسيد الرئيس عبدالفتاح 

السيسي رئيس جمهورية مصر العربية .
الدكتور على عبدالعال رئيس  األستاذ  كما شارك 
مجلس النواب والوفد المرافق لسيادته في احتفاالت 
الذكرى الـ 42 الستقالل جيبوتي، وذلك في حضور 
السيد/ إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي 
والسيد/ محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجيبوتي 
المستوى  الشخصيات رفيعة  وبحضور عدد من 
والبعثات الدبلوماسية الُمعتمدة لدى جمهورية جيبوتي.
أمام منصة  متنوعًا  الحفل عرضًا عسكريًا  وشهد 

إسماعيل عمر  السيد/  الحفل دعا  االحتفال، وعقب 
جيله رئيس جمهورية جيبوتي األستاذ الدكتور على 
عبدالعال والوفد المرافق لسيادته لحفل استقبال بمقر 

رئاسة الجمهورية.
وتأتي مشاركة الدكتور على عبدالعال ، على رأس 
وفد برلماني في تلك المناسبة الوطنية، إتصااًل لجهود 
الدولة المصرية الحثيثة بكافة مؤسساتها لتعزيز أطر 
التعاون والعالقات مع األشقاء العرب واألفارقة وخاصة 
مع جمهورية جيبوتي الشقيقة على كافة المستويات.

  القاهرة/ فرج جريس: تجري وزارة الطيران المدني 
االدارية”  النهائية الفتتاح مطار “العاصمة  استعداداتها 
الجديد خالل األيام القليلة المقبلة لينضم إلى مطار سفنكس 
الجديد الذى تم افتتاحه رسميا خالل شهر يناير الماضي، 
وذلك تماشيا مع األهداف االستراتيجية لرؤية مصر 2030 
التى تهدف إلى تحقيق خطة الدولة فى التنمية االقتصادية 
وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر، وزيادة حركة 
الركاب والسفر ومعدالت التنمية فى مختلف المحافظات.
وقالت مصادر بالطيران المدني، ان الوزارة انتهت من 
العاصمة من  بتشغيل مطار  الخاصة  كافة االستعدادات 
حيث احتياجات شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، 
للخدمات األرضية،  للطيران  واحتياجات شركة مصر 
الجوية،  للخدمات  للطيران  واحتياجات شركة مصر 
واحتياجات قطاع األمن بالشركة القابضة لمصر للطيران.
وأضافت المصادر،ان عددا من مسؤولي الطيران قاموا 

بعدة زيارات لمطار العاصمة خالل الفترة الماضية لتفقد 
صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات واألسواق 
وبرج  الطائرات  ومهبط  الحقائب  ومنطقة سير  الحرة 
المراقبة الجوية،وتم اختبار أنظمة تشغيل المطار،والتأكد 
من جاهزيتها للتشغيل التجريبي ، باألضافة إلى التأكد من 
توافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية واألمنية بالمطار 

بالشكل المطلوب.
بشكل  سيساهم  العاصمة  مطار  أن  المصادر  وأكدت 
كبير في خدمة سكان شرق القاهرة ومدن الشروق وبدر 
وهليوبوليس والعاصمة اإلدارية الجديدة ومدن محافظات 
القناة، إضافة إلى دعمه حركة السياحة والسفر، فضاًل عن 
تخفيف التكدس التشغيلي لمطار القاهرة الدولى، ومساهمته 
بشكل كبير في تنمية منطقة السويس والعين السخنة التي 
تحتوى على الموانئ البحرية وهى )السويس– األدبية– العين 
السخنة( التي تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة 

واالستثمار، ومن المخطط لهذه المنطقة إقامة صناعات 
تكميلية ومناطق صناعية ولوجستية تحول المنطقة لمركز 
لوجستى وصناعى عالمي وتخلق مناخا استثماريا إيجابًيا 

يخدم االقتصاد القومي المصري.
وانتهت شركة مصر للطيران لألسواق الحرة من عرض 
تمهيدا  الجديد،  العاصمة  بمطار  فروعها  في  منتجاتها 
الفتتاحه خالل األيام المقبلة أمام الركاب بالمطار مع بدء 

التشغيل التجريبي خالل األيام القادمة.
يتناسب مع  بما  الفروع  الشركة على تجهيز  وحرصت 
المقبلة، من  الفترات  في  لتحقيقها  تسعي  التي  األهداف 
تحقيق نتائج مرضية في فائض الميزانية ، كما وضعت 
أغلب ممتلكاتها وفقا المساحة المخصصة لها داخل المطار.

يذكر أن مطار العاصمة اإلدارية الجديد سوف يتبع الشركة 
به  العمل  الجوية، واستمر  للمطارات والمالحة  القابضة 
حوالي 12 شهراً فقط بداًل من 24 شهًرا، ويضم المطار 45 

مبنى وبرج مراقبة جوي بطول 50 متراً، وصالة ركاب 
تسع 300 راكب في الساعة وقابلة للتوسعة، لتستقبل عدًدا 
التعامل  المجسات ومنظومة  فيما بعد،وتم تصميم  أكبر 
لتوسعته  السيول طبًقا لدراسات دقيقة، وبه مخطط  مع 
مستقبلياً مع زيادة حركة الركاب، كما تم مراعاة حدود 
باإلضافة  للطائرات،  آخر  ممًرا  يستوعب  الممر حتى 
إلى أن الصالة الموجودة حالياً قابلة ألية تطوير لزيادة 

الطاقة االستيعابية.
وتم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية، 
وبأنظمة للمراقبة وكشف الحقائب باإلكس راي، وتركيب 
نظام لإلنذار اآللي ضد الحريق ونظام للتحكم بالدخول 
وأنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل، وأنظمة 
لكشف الحقائب باألشعة، مع إنشاء برج للمراقبة بارتفاع 
50 متًرا، وتزويده بأحدث أنظمة المراقبة والرادارات، 

ومبنى خزان مياه لعمليات اإلطفاء.

المصري عبد  الرئيس  أصدر    
قرارا جمهوريا،  السيسي  الفتاح 
اليوم الخميس، بتعيين محمد أمين 
إبراهيم عبد النبي نصر، مستشارا 
لرئيس الجمهورية للشؤون المالية.

وينص القرار الذي نشر في الجريدة 
المستشار  تعيين  على  الرسمية، 

الجديد للرئيس المصري لمدة عام 
واحد اعتبارا من 14 يونيو 2019.
وكان الرئيس المصري، قد قام في 
وقت سابق من العام الجاري بتعيين 
مستشار للتخطيط العمراني يدعى 
المهندس أمير سيد أحمد حسن لمدة 

عام أيضا.

أخبار



    العقل السليم في الجسم السليم كان هذا عنوان 
 ، الرياضة  الجسم من خالل  للحفاظ على  الفراعنة 

ولذلك اهتموا إهتماماً كبيراً بالرياضية البدنية .
ال  التي  االلعاب  معظم  القديم  المصري  وعرف 
زال الجميع يمارسها حتي االن في كل دول العالم؛ 
الكبري.  والبطوالت  الدورات  اقامه  عن  فضال 
الرياضية  الفراعنة يستضيفون في دوراتهم  وكان 

المتقدمين من كل دول العالم إلقامة المسابقات .
نوعين  هناك  كان  انه  على  األهرام  متون  ودلت 
األداء  خفيف  يسير  نوع   ، البدنية  الرياضية  من 
كان الغرض منه الرشاقة والمتعة ، ونوع أخر من 
األلعاب يستلزم أداؤها جهدا ومهارة كبيرة ؛وكانت 
المصارعة ؛وحمل  الفراعنة  األلعاب عند  أهم  من 
األثقال ؛ والقفز ؛ والتحطيب ؛ والعدو ؛والسباحة؛ 

والتجديف؛ وكرة اليد 
وكانت مصر دائما األول في كل شيء؛ فمصر أول 
2000 عام ق.م؛  بلد نظم األلعاب االوليمبية؛ فمنذ 
الدولية بصفة  الرياضية  المسابقات  الفراعنة  نظم 
دورية، وان الملك رمسيس األول هو أول من أنشأ 

هذه األلعاب .
مقابر بني حسن 

أمنتحتب  مقبرة  بالمنيا وفى  بني حسن  مقابر  ففي 
حاكم اإلقليم السادس في مصر العليا ؛ نجد مجموعة 
من الرسوم التي تصور الرياضيين المصريين وهم 
والمبارزة  ؛  الحرة  المصارعة  ألعاب  يمارسون 
؛والرماية ؛ ورفع األثقال؛ والجمباز ,؛والمالكمة ؛ 

والجري وغيرها من األلعاب .
أن  نجد  المكتوبة  النصوص  قراءة  خالل  ومن 
؛  أجنبي  مع  مهارته  يجرب  المصري  الالعب 
وترجمت جميع العبارات المصاحبة لهذه الرسوم ؛ 
فأكدت على طبيعة المنافسة ؛ وجدية مختلف أنواع 
في  الدولية  اإلحتفاالت  في  قدمت  التي  الرياضة 

مصر الفرعونية .
حفل االستقبال اثناء  المصارعة 

للزوار  الفراعنة حفل تكريم  الرياضيين  لدى  وكان 
بها  أهتم  التي  األلعاب  من  المصارعة  وكانت  ؛ 

الفراعنة بصفة خاصة .
واشترك في لعبة المصارعة ؛ العسكريون الرياضيون 
في بعض مبارياتها ، كما أكدت مناظر الدولة الحديثة 
قواعد المصارعة وأصولها ؛ وكان يشترط للفوز أن 
3 مرات  المغلوب على ان يضرب األرض  يجبر 
التي  ؛ كما هو معتاد اآلن ومن الرياضات األخرى 

مارسها الفراعنة بحب وإهتمام هي حمل األثقال .

 المبارزة
 برع الفراعنة  في استخدام السالح على مر الزمان 
الخشب  المتسابقون يستخدمون عصيا من  ، وكان 
تحمى أطرافها قطع من الرصاص ؛ وان أوضاعهم 

في ممارستها هي تماما مباريات الشيش الحديثة .
حمل االثقال

القوة  للتبارى إلظهار  األقدم  تعتبر  رياضة  فهى 
وكانت عبارة  المتباريين  بين  والعضلية  الجسدية 
ذات  تحوى رمل  الصغيرة  الشكارة  يشبه  ما  عن 
أحجام وأوزان مختلفة من األخف إلى األثقل وترفع 

بيد واحدة.
 العدو والجرى

فى  المهارة  تتطلب  ألنها   األشهر  اللعبه  وتعتبر 
وكانت  أقرانه  واستباق  المتسابق  إظهار سرعة 
والبنات  األوالد  بين  واسع  نطاق  على  تمارس 

ومعظم طبقات الشعب
 كرة البنات 

وتقوم بها البنات حيث تحمل فتاة أخرى حيث ترمى 
الكرة وهى محمولة بحيث  المحمولة  الفتاه  ونتلقى 

التسقط من على زميلتها أو تفقد الكرة. 
الرماية بالقوس 

الجيش  فى  والقادة  بالجيش  بالرماة   وهى خاصة 
الملوك واألفراد ويتم وضع أهداف ويقوم  وخاصة 
الرامى بالتصويب عليها وتتدرج هذه الرياضة من 
المسافات القصيرة إلى المسافات البعيدة بازدواجية 
المراد  األهداف  تعدد  أو  البعيد  للرمى  القوس 

إصابتها.
 صيد الطيور

الفرعونيه  في مصر  الرياضيات  اهم  من  كان    
وخاصة  القدماء  المصريين  لدى  محببة  وكانت 
العصا  يستخدمون  وكانوا  القوم  وعلية  النبالء 
المراد صيده  الطير  اتجاه  تقذف فى  التى  المعقوفة 

وتعود إلى الرامى بحركة حلزونية معينة.
المعقوفة  بالعصا  القذف  فى  الرامى   وتبدو مهارة 
عليها  بالتدريب  يقوم  التقنية  عالية  فنية  بطريقة 

لسنوات
التجديف

كانت تمارس بنفس الطريقة التي تمارس بها رياضة 
الالعبين  التجديف اآلن، فريق مكون من عدد من 
أقوياء السواعد يمسكون المجاديف، وقائد للمجموعة 
المجاديف  لمس  فور  بهتافات  الدفة ويوجههم  يعقد 
المنافسة  اإلبحار، وتجري  يزيد سرعة  للمياه مما 

بالسباق بين قاربين لمسافة متفق عليها ومحددة.

 بقلم: كلودين كرمة
بقلم : على أبودشيش 

المصرية اآلثار  خبير 

يتمتع  الذى  السوية  الشخصية  الطفل هو       
بسلوك مميز و تفكير ال يصيبه تشويش وكلمات 
ثاقبة معبرة  موجزة ومشاعر صادقة ونظرات 
عما يجول في خاطره دون االلتجاء الى اساليب 
تخفى  أو ضحكات  واهية  أو مجامالت  ملتوية 
اإلنسان  أما   . القبح  من  والكثير  الكثير  خلفها 
تبدو  غامضة   ، معقدة  فهو شخصية  الراشد 
و  ُمحبة  مرات  ؛  قاسية  وأخرى  لطيفة  احيانا 
مرات غاضبة؛ ليس لها معايير محددة او سلوك 
عنيد  ؛  متقلب  مزاج  ذو  فهو  مفهوم؛  واضح 
قيمة  يعطى  ؛  اخرى  فى  متساهل  و  أمور  فى 
؛ يضحك  مهمة  بأمور  ويستخف  تافهة  ألمور 
فى وجه من يكرهه ويبدى استياؤه نحو المحبين 
غريبة  بسرعة  أفكاره  و  مشاعره  يبدل  ؛  له 
المصلحه  تحكمه  ؛  والظروف  المواقف  حسب 
المرحلتين  بين  اما  المادى.  الشخصية والمكسب 
غاية  فى  هناك مرحلة  والرشد  الطفولة  اعنى 
تشكيل  الخطورة وهى مرحلة  وكذلك  األهمية 
الشخصية والتى تسمى بمرحلة المراهقة.. ففيها 
بين  و  ماهو صادق وجميل  بين كل  اللقاء  يتم 
المراهق  يرى  بعين  ؛  وقبيح  مموج  ماهو  كل 
األولى  تلقها فى سنينه  التى  والمبادئ  القيم  كل 
بعين  والتسيب...  النفاق  يرى  وبالعين األخرى 
األعلى  المثل  بتدقيق عن  ويفتش  االلتزام  يرى 
حتى يهتدى بخطواته فيحيا الحياة الفضلى ، أما 
بالعين األخرى يرى الحقيقة المرة والتى يرفض 
أن  الطاهرة  وتأبى روحه  يستوعبها  أن  عقله 
المستقبل  العين  بهذه  فيرى  ؛  بوجودها  تعترف 
الكثير  قلبه  بالحيوية وفى  المنشود ونفسه مفعمة 
من اإليمان والعزم بأنه يستطيع ان يثبت القواعد 
الدمار  فيرى  بالعين األخرى  القيم واما  ويرسخ 
والحروب والغش والخيانة والخداع والكثير مما 
اإلعتراف  البريئة  النقية وعينه  نفسه  تستنكره 
اى  ياترى  فهل  الخطورة  تكمن  بوجودها..وهنا 
طريق يختار والى أى صورة تميل نفسه ؟؟ فيقع 
فى حيرة من أمره فيبدأ فى داخله صراع عنيف 
كزلزال فيقسمه الى نصفين ويبدأ الحوار بينهما 
ان الصالح  البراهين و األدلة على  فاألول يجد 
الى  الوحيد  الطريق  هو  الكمال  الى  والسعى 
الحياة الفضلى ، واآلخر يحلو له اختيار الطريق 
الذى يخلو من كل القيم ، حتى ال تتعب نفسه من 
فيفقد   ، فاسد  ما هو  مقاومة كل  فى  االستمرار 
لقساوة ما سيالقيه من متاعب ويواجهه  سعادته 
من صعوبات.  وذلك من اسباب التقلبات النفسية 
مفعم  نجده  فأحيانا   ، بالحزن  الفرح  وامتزاج 

الخطوة وأحيانا أخرى  والنشاط واثق  بالحيوية 
اتخاذ اى  الوحدة يخشى  الى  يميل  نجده منزوى 
يتعرضون فى هذه  انهم  المؤسف  . ومن  قرار 
واالنتقادات  التهكمات  من  الكثير  الى  المرحلة 
نظام كوامن نفوسهم فتزيد من تأرجحهم وتشتت 
األمور  بين  التمييز  معها  فيصعب  اذهانهم 
الشخصية  هذه  تجد  لم  وما  الموفق؛  واالختيار 
من يكون اهال الن ينتشلها من هذا الصراع فهى 
الثبات على نهج  ستعانى طوال حياتها من عدم 
تفحص  اقدامها على ارض صلبة  يثبت  مضى 
هى  تقوم  حتى  األمور  أعماق  بنظرة صائبة 
بدورها فى مد يد العون لمن بحاجة اليه.  ولذلك 
المسئولين والمديرين  به من  بأس  ال  نرى عدداً 
والموظفين مصابون بضعف الشخصية يتقلقون، 
اوانها  فى  الصحيحة  اإلجراءات  يتخذون  ال 
الصحيح مما يبطئ عجلة اإلنتاج ويعيق مسيرة 
تحقيق  على  القدرة  لديه  من  ويعرقل  التقدم 
اإلنجازات بسبب عجزهم عن تحمل المسئولية. 

- عن  الدولة  اهتمام  ننوه عن ضرورة  ولذلك 
الفاصلة  المرحلة  بهذه   - المعنية  الجهات  طريق 
فى حياة اإلنسان من جهات كثيرة اهمها المناهج 
التعليمية تجنب كل ما هو سلبى وغير مفيد وتدعم 
كل ماهو صالح للبنيان وتقدم لهم النماذج الناجحة 
الجو  لهم  توفر  وان  اثرها-  يخطوا على  حتى 
بأم  يروا  المالئم وأنشطة مع ورشة عمل حتى 
أعينهم ان ما يحلمون به يستطيعون تحقيقه وأن 
المناسب  الدعم والجو  لهم  تدعم مواهبهم وتوفر 
نفوسهم  فى  ترسخ  حتى  العوائق  لهم  وتذلل 
باإلحباط  الشعور  اإلصرار وتنزع من جوانبهم 
تحرص على  ان  الواجب  من  وايضا  والعجز 
تلقينهم ما يجعل منهم صناع مستقبل يهتدوا بنوره 
تبنى  ان  تبغى  كانت  اذا  الجهل  فيضئ ظلمات 
التى هى  المدمرة  باألسلحة  ليس   - جيش مسلح 
عنوان للدمار ومنهج للتخلف- انما بأسلحة العلم 
والتقدم والتكنولوجية المطوعة للتنمية ومستخدمة 
فقط لغرض تحقيق المزيد من الرفاهية وتستهدف 
القضاء على كل اشكال العجز من مرض وإعاقة 
نافع عامل  مجتمع  لدينا  يتكون  وتطرف حتى 
يديه  يمد  ال  و  للبنيان  ليس  ماهو  كل  يشجب 
او  المحلى  المستوى  للبناء واالزدهار على  إال 
العالمى ؛ فالمجتمع المحلى ماهو إال نواة للمجتمع 
الدولى فإن اصابته علة فستنتقل العدوى وينتشر 
الهشيم وان صح جسده  النار فى  انتشار  الوباء 
فانه يكون بمثابة اساس متين وحجر زاوية لبناء 

شامخ عظيم يصعب القضاء عليه وتدميره.

هرطقات سياسية

أخبار ومقاالت Vendredi 28 juin 2019
الجمعة 28 يونيو 2019

الفراعنة والرياضة 

النصف والنصف اآلخر

الصراع على سورية 
وأسباب حتوله إىل صراع سوري - سوري )4(

 تذكير: ال تهدف هذه الدراسة الطويلة نسبياً 
إلى تخوين أواتهام أحد بالمسؤولية عن ماحدث 

ويحدث في منطقة الشرق األوسط 
عامة وسورية  العربي  والعالم 
خاصة. ولكنها تهدف إلى إلقاء 
أسباب  عن  موضوعية  نظرة 
هذه األزمات وتطورها المستمر 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه 
من تدهور وتفرقة وتمزق شمل 

جزءاً كبيراً من العالم العربي.
خالصة الجزءالسابق )رقم ٣(: 
أوضحنا حتى اآلن مفاهيم وأسس 
الحكم حتى حكم العباسيين الذين 
بالتدخل  السماح  لهم فضل  كان 
الشؤون  في  والفارسي  التركي 
قبل  والمنطقة  للدولة  الداخلية 
والتي  الصليبية  الحروب  بداية 

نراها تتكرر اليوم. 
 

نستأنف اليوم الحديث عن تاريخ 
العصور اإلسالمية:

ت( عصر اإلنحطاط: 
الذين  العباسيين  يعتبر المعتصم باهلل آخر خلفاء 
الدولة  اعتماد  أن  إال  بقوة.  الدولة  يمثلون  كانوا 
على العسكر التركي )٢٤٧-٣٣٤ هجرية( أدى 
يفرضون  وأصبحوا  بغداد  على  سيطرتهم  إلى 
الخلفاء الذين غالباً ما كانوا يخرجون من السجون 
إلى  الجيش  وتحول  الخالفة،  منصب  ليتبوأوا 
وتجزأت  الدولة  فتداعت  ونهب  عصابات سلب 

إلى اإلمارات التالية: 
الدولة الصفارية، إمارة أحمد بن طولون والدولة 
السامانيه والفاطميين في المغرب وقامت خالل هذه 

الفترة ثورة الزنج في البصرة وثورة القرامطه. 
شهدت الدولة العباسية إنهياراً جديداً في الثلث األول 
من القرن الرابع الهجري أدى إلى سيطرة آل بويه 
الفارسي على  العسكر  )٣٣٤-٤٤٧ هجرية( من 
مقاليد الحكم فتشكلت في عهدهم اإلمارة الحمدانية 
في حلب واإلخشيدية في مصر التي انتهت بدخول 
الفاطميين ) ٣٦٥-٤٨٧ هجرية( والدولة الغزنوية. 
تلى ذلك فترة العسكر السلجوقي )٤٤٧-٦٥٦ هجرية( 
التي انتهت بسقوط بغداد بيد هوالكو. بدأت في نفس 
الفترة الحروب الصليبية )١٠٩٦-١٢٩١ ميالدية.( 
تشكلت بعد بدء الحروب الصليبية اإلمارة الزنكية 
واإلمارة الغورية وإمارة خوارزم واإلمارة األيوبية. 

ث( العصر العثماني:
اقتحمت الجيوش العثمانية شمال سورية بقيادة سليم 
األول عام ١٥١٦ ميالدية فهرب المماليك بقيادة 
قانصوة الغوري في معركة مرج دابق قرب حلب، 
التالية احتل العثمانيون القاهرة ليبدأ  وفي السنة 

العهد العثماني الذي شمل أغلبية الوطن العربي. 
بتفاصيل  الدخول  قبل  الضروري  أنه من  أعتقد 
العصر العثماني وتداعياته على 
عامة وسورية  العربية  المنطقة 
خاصة أن نبين حدود ما كان يعرف 
بسورية الطبيعية أو سورية الكبرى 
التسميات  هذه  كل  أوبالدالشام. 
تعود إلى نفس الرقعة الجغرافية. 
تحتل  “كانت سورية، جغرافياً، 
بقعة األرض الممتدة على طول 
األبيض  للبحر  الشرقي  الشاطئ 
المتوسط، من برزخ السويس حتى 
خليج اسكندرونه ] عند حدود آسيا 
السويس  من  الصغرى[ وجنوباً 
]عند  العرب  شط  مصب  حتى 
والفرات[  الدجلة  نهري  التقاء 
في الخليج العربي مروراً بخليج 
حدود صحراء  عند  ]أي  العقبة 
العربية[، وحتى حدود  الجزيرة 
فارس  النهرين وبالد  مابين  بالد 
تفصلها شمااًل، عن  أرمينيا  الشرق. وكانت  في 
البحر األسود. وبهذا الموقع كانت سورية تعتبر 
بحق مفتاح قارات العالم القديم الثالث....كما أن 
مايعرف اليوم بإسم “صحراء سيناء” كان تعرف 
بإسم “الصحراء السورية.” وبالتالي كانت سورية 
تشكل معظم ما يعرف اليوم بالشرق األدنى، أو 
أنطون  المفكر  بها  نادى  التي  الطبيعية  سورية 
سعادة. ويقال بأن بلدة “خان يونس” سميت على 
إسم بانيها األمير يونس شقيق األمير فخر الدين 

المعني.” )٢(
بقي العالم العربي تحت الحكم العثماني أربعة قرون 
انتشر خاللها الجهل والمرض ومحاوالت نشر الثقافة 
واللغة العثمانية وإشراك الشباب العربي في حروبهم 
مع األوروبيين لحين وقوع الحرب العالمية األولى 
التي انتهت بهزيمتها مع حليفتها ألمانيا ما أدى إلى 
دخول الجيوش البريطانية والفرنسية إلى مختلف 
الدول العربية بمساعدة حسين شريف مكة وأوالده. 
وتقاسم المنتصرون المنطقة بمعاهدة سايكس - پيكو 
الشهيرة واستعمروها إلى أن نالت استقاللها بدءاً 
اإلنقالبات  ليبدأ عهد  العشرين  القرن  أواسط  من 

العسكرية الذي استمر إلى يومنا هذا. 
في الحلقة القادمة سنبدأ الكالم بالتفصيل عن تلك 
المرحله قبل اإلنتقال إلى الحديث عن العصور الحديثة 
التي تلت الحرب العالمية األولى، حتى يومنا هذا. 
 )١ و ٢( من كتاب األستاذ أسامة كامل أبو شقرا 
)عودة إلى أسباب أحداث القرن التاسع عشر في 

جبل لبنان( بتصرف. 
 المراجع األخرى سأذكرهافي نهاية البحث إضافة 

إلى هذا المرجع.

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

كأس األمم اإلفريقية مبصر : 
هذه هي إفريقيا .. 

بقلم : خالد بنيصغي 

بقلم: سونيا الحداد

   قرات هذا التأمل الذي كتبه صديق لي وقد جعلني أتوقف واتأمل واكتب بضع 
اسطر أشاركها معكم

»وقفُت أمام مرآة الوجود، فلم أَر سوى أشالء إنسان وإله غارق في سبات عميق« 
القوة الروحية لالله والتي تلهمنا وتمّدنا بروح اإلنسانية التي هي وحدها تهدينا الى 
العدل والتسامح والمساواة الكلية بصفتنا بشر نولد أحرارا بكامل حقوقنا الطبيعية... 
هللا ليس رجال وال امرأة وال طفال او شيخا او حيوانا او شجرة والالئحة طويلة، 
إنه كل هذا .  إنه هذا الكون الالمتناهي والذي هو بعيد كل البعد عن متناول َوْعـِينا 
الحاضر هنا في مدارنا األرضي والذي يشكل ذرة غبار في هذا البحر الكوني الذي 
يعكس البعض من جماله االلهي حولنا فنقول ان الجنة توجد هنا، وكم من األحيان 
الروح ونشكر  الذي يسحر  العجائبي  البهاء  اننا في احضان جنة من  نشعر فعال 

الخالق على نعمه ساعتها!
الديانات سواء السماوية او غيرها من  انا أرى اإلله بمنظار مختلف كليا عن اله 
الطقوس والرؤى.  إن تواجد االله فهو نور الكمال األسمى وال تشوبه أية صفات 
سلبية او شريرة يلهمنا او يجربنا بها. انه نور المحبة الصافية من كل دنس او شهوه 
او حقد او غضب او اي صفة من الصفات الدنيوية، وهل هناك اجمل واقوى من 
محبة االله؟ كيف سنتمكن نحن البشر من المحبة اذا لم يكن الهنا هو الملهم االول 

واألخير، وساعة أقول االله أقول النور الكوني فقط ال غير.  
االختيار بين التقوى والفجور هو امر يتعلق بنا وحدنا ونتحمل نتائجه وحدنا، خاصة 
الكونية ويحمل  الطاقة  الدين والمتعمد... هذا فجور يدنس  باسم  يتم  الذي  الفجور 
بصمات تحل لعنة على صاحبه.  اإلله بريء من هذا الزنديق وحدها اللعنة تتكّفل 

به. أتى إلى هذه الدنيا ليعمل على روحه ويرقيها، هذه الروح هي التي تختار على 
ضؤ خبرتها الدنيوية وتتحمل العواقب. كم من مرة نصرخ ونسأل هللا:«ماذا فعلت 

يا الهي كي استحق هذا؟«… نحن البشر نسميها اللعنة أو البركة.
تاريخ البشرية عرف  نورانيين من كل األجناس، عاشوا بيننا وحدثونا عن فلسفتهم 
ونظرتهم إلى السمو والرقي في سبيل الخالص الروحي من الطاقات السلبية التي 
نمر وتمر بنا. نورانيون  انصهروا والنور الكوني واستشهدوا من اجله، وكم يحلو 
بالمحبة  السامية  نتاجا من سيرتهم  لنا  االستشهاد في احضانه! نورانيون تركوا 
المتجردة عن اي غاية او حاجة مادية، والحكمة الكونية التي تلهمنا وتساعدنا في 
مسيرتنا الفردية في الحياة.  تركوا لنا تعاليما تساعدنا الن االله ال يجرب احد لينتقم 
الظالم  الخير والشر نحن أصحابه ونحن صانعيه. »بشر  ليستبد به وأن  أو  منه 

بالسيف  بأظلم ولو بعد حين، ومن قتل 
الكالم  بالسيف يقتل« لو تمعنا في هذا 
لفهمنا أن مصيرنا يولد  الدنيا  وفي حال 
نتيجة اعمالنا نحن وال عالقة  لإلله به... 
ساعة نقول انه السميع العليم نتحدث عن 
الذاكرة الكونية التي تترًك بصماتها ختما 

على مصير لن نهرب منه أبدآ.
الجنة واإلختيار  التي تخولنا معرفة الجحيم من  الكافية  تحمل الروح الحكمة 
بينهما… كما قال فيكتور هوغو يوما:«يمضي هللا وقته في خلق الطيور والفراشات 

ويمضي اإلنسان يومه في خلق الحروب … واألشالء. 

  مصر في قلب الحدث 
استطاعت مصر بجماهيرها الكبيرة أن تصنع حدثاً 
عربيا رائعا ، وذلك عندما انتظمت في خلق مجموعات 
موحدة أخذت على عاتقها مساندة المنتخبات العربية 
المشاركة في هذه التظاهرة الكبرى بالدعم والتشجيع 
إلى مصر  قدمت  التي  بشكل موحد مع جماهيرها 
بأعداد كبيرة خاصة من المغرب والجزائر ثم بدرجة 
الجماهير  وأعربت   ، وموريتانيا  تونس  من  أقل 
المصرية عن سعادتها بمؤازرة الكرة العربية حتى 
آخر صافرة ، وقد بدا ذلك جليا في كل المباريات 
األولى التي جمعت المنتخبات العربية مع نظيراتها 
اإلفريقية .. شكرا جمهور مصر العربية على التشجيع 

والدعم والترحاب .
المنتخب المغربي وحمد هللا .. 

 “ الالعب “ حمد هللا  المداد عن  الكثير من  أسيل 
المحترف بفريق “ النصر السعودي ، فيما نرى أن 
الالعب ُمِنَح أكثر من حجمه .. أواًل نحن نرى أنه ال 
يعدو أن يزيد عن كونه العبا عاديا جدا .. وإن كان 
هو هداف البطولة السعودية ، ألن الدوري السعودي 
ليس قويا على اإلطالق حتى يكون مقياسا لمستوى 
أي العب ، ثانيا إن غياب الحس الوطني لدى الالعب 
الذي اختار أن يغضب كما تغضب األطفال ، ويغادر 
معسكر التدريبات واإلستعدادات غير جدير باإلهتمام، 
فإن كان المنتخب ينحصر في العب واحد وتنقصه 
روح المجموعة فإننا سنستغني حتى عن الفوز بالكأس 
اإلفريقية ، ال نريد أي لقب يجعلنا نعتذر لالعب ال 
يستحق أي اهتمام ، ثم إننا نكرر “ حمد هللا “ العب 
عادي جدا ، ثالثا يجب اإلشارة إلى أن الالعب سبق 
له وأن رفض دعوة الناخب الوطني “ هرفي رونار“  
لذلك نرى أنها قمة الغرور لحقت بالالعب الذي من 
األجدر له أن يعيد النظر في شخصيته المهزوزة ، 
، رابعا  بكثير  أكبر منه  المغربي فهو  المنتخب  أما 
يجب أن نستحضر ما وقع لالعب “ زياش “ المتألق 
وأحد نجوم هذه “ الكان “ بدون منازع ، هذا الالعب 

 ، تألقه  قبل عامين رغم  للقسوة واإلقصاء  تعرض 
وعندما سأله أحد الصحافيين الهولنديين إن كان قد 
ندم على اختيار اللعب للمغرب على حساب هولندا، 
أجاب بدون تردد أن اختيار المغرب كان بالقلب ، 
ولن يؤثر هذا اإلقصاء عن حبه للمغرب ، ثم بعد 
أشهر قليلة تمت المناداة عليه وهو اآلن يعتبر الرقم 
واحد في المنتخب ، الوطن ال ينسى أبناءه .. ونقول 
ل”حمد هللا “ لن تؤثر بشيء على المنتخب المغربي . 

بعض مشاكل وأحداث إفريقيا 
 حمد هللا يغادر المنتخب المغربي غير مأسوف عليه . 
المنتخبات  لبعض  اللعب  عن  الالعبين  إضراب 
اإلفريقية قبل إجرائها المباراة األولى لها ) الموزمبيق  
و نيجيريا( بسبب عدم التزام حكوماتها بتسديد منح 
آخر  في  األمر  استدراك  تم  وقد  لالعبين،  التأهل 

اللحظات ؟؟ إنها صورة تخدش سمعة إفريقيا .
 أعلن االتحاد الجزائري لكرة القدم األربعاء استبعاد 
ألسباب   “ بلقبلة  هاريس   “ الوسط  خط  العب 
“انضباطية” بعد إظهار األخير “مؤخرته” خالل بث 
مباشر على اإلنترنت. واستدعى المدرب الجزائري 
جمال بلماضي العب مونبلييه الفرنسي أندي دولور 

لتعويض زميله المقصى .
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني 
أبو ريدة استبعاد “ عمرو وردة “ العب أتروميتوس 
اليوناني، من معسكر المنتخب المصري لكرة القدم، 
بسبب سوء سلوكه وانتشار وقائع غير أخالقية له .  
ونشرت فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا على حسابها 
في “تويتر” نص المحادثات التي جمعتها بالالعب 
مقاطع  نشرت  كما  “إنستجرام”،  المصري، على 

صوتية ومقطع فيديو فاضح، ادعت أنه لالعب . 
الرياضة أخالق قبل الفوز باأللقاب ، لكنها ولألسف 
بالنسبة لكأس  الالعبين ، واألهم  تنعدم عند بعض 
األمم اإلفريقية هو نجاحها حتى اآلن بكل المقاييس 
في جمهورية مصر العربية التي نتمنى لها االستمرار 

في هذا النجاح .. ودمتم بود .

توقفوا عن صنع اهلل واصنعوا انسانا جيده

صدق أو ال تصدق...
بقلم: سليم خليل

ليست الصني مصدر مشاكلنا االقتصادية 

   ليست الصين عدوة ، إنها دولة تحاول أن ترفع مستوى معيشة سكانها 
من خالل العلم والتجارة العالمية واالستثمار في التكنولوجيا والمواصالت .
باختصار إنها تقوم بأعمال يمكن لكل أمة أن تنفذها لمواجهة الفقر بتحسين 
مستوى معيشة سكانها واللحاق بالدول المتقدمة اقتصاديا وعلميا.  تحاول 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إيقاف تطور الصين بإجراءات يمكن 

أن  تشكل كوارث على الواليات المتحدة والعالم أجمع .
تتهم الواليات المتحدة الصين بأنها سبب اتساع الهوة في مستويات المعيشة 
- بين الفقير والغني -  في الوقت الذي كانت العالقات مفيدة للطرفين لسنين 
عديدة؛ لقد خسر عدد كبير من العمال أعمالهم نتيجة رخص اليد العاملة في 
الناتجة عن  اتهام الصين بهذه السلبيات  الصين والمضاربة؛  عوضا عن 
التي  مضاربة طبيعية وعادية يجب فرض ضرائب عالية  على شركاتنا 
تجني أرباحا هائلة من مستورداتها من الصين واستعمال العائدات لمساعدة 
الطبقة العاملة وتحسين البنية التحتية وخلق  مهارات جديدة واالستثمار  في 
نفهم أن الصين تحاول أن تلحق  .  علينا أن  الحديثة  العلوم والتكنولوجيا 

بركب الدول المتقدمة بعد فترة طويلة من الركود االقتصادي . 
نقدم لمحة تاريخية عن الصين توضح للقارئ التطور االقتصادي فيها :

للتجار  السماح   عام  ١٨٣٩  هاجمت بريطانيا الصين ألنها رفضت 
بالمخدرات ؛  انتصرت بريطانيا  البريطانيين تزويد األسواق الصينية 

وانهزمت الصين في أول حرب ضد المخدرات واستسلمت عام ١٨٤٢ .
الملوك - كينغ -  وكانت ضحايا  سبب االنهزام ثورة شاملة على ساللة 

الثورة عشرون مليون شهيدا .
في حرب المخدرات الثانية شاركت فيها بريطانيا وفرنسا لكنها أدت إلى 

نهضة القوى الصينية  واستقرار داخلي .
اليابان  التاسع عشر خسرت الصين الحرب ضد بالد  القرن  في نهاية 

الصناعية وكانت حربا ضد سيطرة الواليات المتحدة وأوروبا  التجارية .
هذا اإلذالل  المستمر أدى إلى ثورة  أخرى إنسحقت على يد القوى األجنبية 
؛  عام ١٩١١ إنهارت ساللة  - كينغ -  الحاكمة وأصبحت الصين مقسمة 
إلى مقاطعات يحكمها أمراء وعائالت، وفي عام ١٩٣١ احتلت  اليابان مرة 
أخرى الصين واستمر االحتالل لغاية نهاية الحرب العالمية الثانية عندما 
اندلعت الثورة األهلية  وَولدت جمهورية الصين الشعبية  عام ١٩٤٩ بقيادة  
الزعيم التاريخي  - ماو تسي  تونغ -  مع  ضحايا بالماليين من الحرب 
والجوع  ومرض الجرب  .  إنتهت الحرب األهلية  بانتصار الشيوعيين 
عام   -١٩٦٠-  .  بعد هذه السيطرة قامت الثورة الثقافية ضمن الحزب 

الحاكم واستقرت األمور عام ١٩٧٧. 
النهضة  السلطة - دينغ كيابينغ- وبدأت في عهده   عام ١٩٧٨  تسلم 
االقتصادية  بتطور ونمو سريع في األربعين عام التالية  بعد مئة عام من 

  . الخارج  التهديد والخطر من  الفقر وقلة االستقرار والذل وبالرغم من 
صمم زعماء الصين أن يسيروا في الخط السليم وهذا يعني أن الصين لن 

تنحني مرة أخرى للواليات المتحدة والقوى الغربية .
حاليا الصين تعتبر ثاني أكبر قوة إقتصادية في العالم وما تزال في مرحلة 
النهوض من الفقر . عام ١٩٨٠ حسب  تقدير البنك الدولي كان دخل الفرد 
الصيني  يعادل  ٢،٥ ٪  من دخل  الفرد في الواليات المتحدة، إرتفعت هذه 
النسبة عام  ٢٠١٨ إلى ١٥،٣ ٪ .  إذا  تم قياس الدخل القومي بالمقارنة  
مع القوة الشرائية  باألسعار العالمية لكافة البلدان ترتفع النسبة إلى ٢٨،٩ 

٪  من دخل الفرد األميركي .
تايوان ، هونغ   ، اليابان ، كوريا  تبعت الصين  ذات اإلستراتيجية  مثل 
. إن هذه  اإلجراءات ليست  إقتصادها  كونغ  وسينغافورة  في تطوير 
غريبة أو غير عادية  بالنسبة إلى دولة تحاول أن تنهض . إن ما يتكرر في 
حملة  إتهام الصين  بسرقة  تكنولوجيا أميركية  أمر بسيط وعادي ومعمول  
التكنولوجيا في أساليب  المتأٍخرة تحاول تحسين  الدول  به سابقا !  كافة 
مختلفة من خالل الدراسات، التقليد ، المشاركة، االستثمارات الخارجية،  
استعمال  االختراعات التي انتهت مدة حمايتها ،  والنسخ ،  والتكنولوجيات  

المتطورة بسرعة !!!
هناك خصومات  دائمة حول  ملكية  اإلختراع .  وهذا صحيح حتى في 
الشركات األميركية حاليا، إن هذا النوع  من المنافسة هو جزء من  نظام 
اإلقتصاد العالمي . إن رواد التكنولوجيا يعلمون أنهم ال يستطيعون الحفاظ 
على التفوق من خالل حماية االختراع ألن التفوق يستمر من خالل التجديد 

من اإلختراعات .
إن  الواليات  المتحدة  استعملت  تكنولوجيات  بريطانية  في  مطلع نهضتها 
الخارج  اإلقتصادية  والعلمية  وفي حاالت عديدة  استقطبت علماء من 
الحرب  بعد  النازي األلماني  العالم  تم بمساعدة  الذي  بناء الصواريخ  مثل 

العالمية الثانية.
لو كان عدد سكان الصين أقل من الحالي - مثل كوريا الجنوبية -  خمسين  
بالنجاح اإلقتصادي ؛  لكن  لها  المتحدة هللت  الواليات  لكانت  مليونا -  
الصين  بعدد سكانها الهائل  - أربعة  أضعاف عدد سكان الواليات المتحدة 
-  تعتبر منافسة  للواليات المتحدة  في زعامة الكرة األرضية . يقدر عدد 
سكان الواليات المتحدة ٤،٢٪ من مجموع عدد سكان األرض أو ربع عدد 
سكان الصين .  في الحقيقة ال يمكن  اإلدعاء  بالسيطرة على العالم من جهة 
معينة اآلن آلن العلوم  والتكنولوجيا تنتشر  بسرعة هائلة في العالم وبشكل 

لم  تعيشه الكرة األرضية  من قبل .
المتحدة والعالم بسلع رخيصة وجودة عالية وفي  الواليات  تزود الصين 
تحسن مستمر؛  يسبب هذا االستيراد بطالة في اليد العاملة األميركية في 

إنها منافسة تجارية مشروعة ومن  فيها الصين؛  تنافس  التي  المجاالت 
الخطاء أن نتهم الصين بعدم النزاهة . شركات أميركية كثيرة تحصد أرباحا 
هائلة من إستيراد المنتجات الصينية  أو من تصديرها لسلع أميركية إلى 
الصين؛  كما أن المستهلك األميركي يتمتع بمستوى معيشة أعلى  نتيجة 

شرائه سلع رخيصة  صينية . 
بالمفاوضات إليجاد حلول  المتحدة والصين أن يستمرا  الواليات  على 
ووضع شروط تجارية سليمة عوضا عن إعالن الحرب االقتصادية 

وتهديدات كالمية من جهة واحدة وإتهامات فوقية.  
من الدروس األساسية في األنظمة االقتصادية  - سياسة وممارسة - أن ال 
توقف التجارة؛  إجراء كهذا تكون نتيجته هبوط مستوى المعيشة مع أزمات 
اقتصادية وخالفات ؛ بدال عن ذلك يجب المشاركة  في األرباح وفي النمو 

االقتصادي  وبذلك يمكن للرابح أن يعوض على الخاسر .
الجبارة ترفض  التجارية  للمؤسسات  الخاضعة  الرأسمالية األميركية  في 
تلك الشركات المشاركة في أرباحها ونتيجة لذلك تسير السياسة  في خط 
الخالف حول التجارة .  يسيطر على السياسة األميركية الجشع والطمع.  
المعركة الحقيقية  ليست ضد الصين لكنها  ضد الشركات األميركية الجبارة 

التي تجني الثروات وال تدفع لموظفيها رواتب كافية . 
بالسلطة   الجبارة على تخفيض ضرائبها واالستئثار  الشركات  تعمل كافة 
البالد !!  وعمل كل ما يمكن لزيادة  وإيداع  رؤوس األموال خارج 
األرباح وفي ذات الوقت رفض كامل لخلق مجتمع أميركي متمتع بالعدالة 

االجتماعية .
أعلن الرئيس - دونالد ترامب - الهجوم على الصين معتقدا بأنها ستنحني 
للقوى الغربية ؛  ويحاول سحق شركات ناجحة كشركة -هوايوي- للهاتف 
وتكنولوجيات أخرى بتغيير فجائي لنظام التجارة العالمي ومن جهة واحدة.  
الماضية  الغربي في األربعين عاما  التجاري  النظام  تتالعب الصين في 
وخطوة  بعد خطوة تسير على طريق سلكها حلفاء أميركا األسيويين  في 
السجادة من تحت الصين  المتحدة سحب  الواليات  السابق.  اآلن  تحاول 

لتنطلق في حرب باردة جديدة .
إذا لم  تعود الحكمة والفطنة إلى التعامل سننطلق في الخالف مع الصين  
-  إقتصاديا ثم  سياسيا  وحربيا - ؛ والكارثة ستصيب الجميع ؛ لن يكون 
رابح في هذا الخالف . إننا نمر في أزمة فساد في السياسة األميركية.  لن 
تحل الحرب اإلقتصادية  مع  الصين مشاكلنا االقتصادية.  بدال من الحرب 
نحتاج إلى حلول محلية: خدمات صحية بكلفة يتحملها المواطن ، تحسين 
للرواتب،  الحد األدنى  الطرق والمواصالت،  رفع  المدارس  ،  تحسين 
ووضع حد لجشع وطمع الشركات.  علينا أيضا أن نتعلم أن نستفيد أكثر في 

تعاوننا مع الصين بدال من التحدي واالستهتار  .

ترجمة  عن مقال للكاتب جيفري  ساكس



  القضية كانت الموضوع المفضل و تقريبا 
الموضوع الوحيد لحديث الوالد، يعرف تاريخها 
و  خبير  بمعلومات  عنها  يتحدث  و  أبعادها  و 
يستمعون  الثالث  بناته  و  إبنه  ثائر،  بحماس 
الحديث  باهتمام و يشارکون في  الوالد  لحديث 
أفكار األب. اإلبن  المتفقة مع آراء و  بآرائهم  
كان أكثرهم إهتماما و تحمسا، شعر بأنه يرث 
القضية، لم يزعجه هذا الشعور بل شجعه على 
الحلم، أصبحت القضية تحدد هويته، أصبحت 

هي حياته.
في األسابيع األخيرة الحظ االبن عزوف الوالد 
عن حديث القضية، عندما فتح معه الموضوع 
النقاش.  تغيير  يحاول  و  مرتاح  غير  وجده 
بطريقة  األب  سأل  للمواجهة،  االبن  إضطر 

مباشرة:
ـ ماذا حدث؟ هل قل أم إنعدم إهتمامك بالقضية؟

أجاب األب: 

للحياة نظرة  ننظر  أن  القضية؟ يجب  ـ ما هي 
ذكية شاملة، أرى أن القضية هي المقدرة على 
المعيشة عيشة مريحة، حيث يحصل الناس على 
وظائف جيدة، يتلقى األوالد تعليما راقيا، يتمتع 
مرافق  هناك  و  شاملة  صحية  برعاية  الجميع 
القضية،  هذه هي  الشعب.  بخدمة  تقوم  مناسبة 
و هذا ما يجب على الجميع أن يحاولوا تحقيقه.

سأله االبن:
ـ تحقيقه كيف؟ ما هو طريق الوصول.

طريق  هو  األهداف  هذه  يحقق  طريق  أي  ـ 
مناسب ويجب عدم التردد في إتخاذه.

مرتبط  تفكيرك  طريقة  في  التغيير  هذا  هل  ـ 
األخيرة  الفترة  في  الزائد  التجاري  بنشاطك 
و  حديثا؟  معهم  تتعامل  بدأت  الذين  باألفراد  و 
الذين ـ بصراحة ـ أجد أنهم ليسوا فوق مستوى 

الشبهات.
ـ إذا كان نشاطي التجاري مؤخرا سيقود األسرة 
العيش  في  ورفاهية  راحة  من  ذكرته  ما  إلى 
لماذا ال؟ ثم ما الذي تقصده بأن من أتعامل معهم 
حديثا ليسوا فوق مستوى الشبهات؟ إنهم أفراد 

أذكياء ذوي خبرة و بعد نظر.
أجاب االبن محاوال أال يفقد أعصابه:

عندما  بشدة  تهاجمهم  كنت  من  هؤالء  أليس  ـ 
كنت تتبنى القضية؟ ألم يكونوا اعداءك واعداءنا 

و أعداء القضية؟ 
قد  األمس  أعداء  تتغير،  الظروف  حبيبي  ـ 
يصبحون أصدقاء اليوم إذا كان في ذلك منفعة 
لذلك  صغيرا  مازلت  أنت  للمجتمع.  و  للناس 
لكن  المحدود،  الضيق  بمفهومها  القضية  تفهم 
أرجو أن يتغير رأيك و أن تتسم بالذكاء و سعة 
يقول  نبويا  حديثا  هناك  أليس  الفطنة،  و  األفق 

»المؤمن كـَـيـّـِـس فـَطـِن«؟
ـ يا أبي تتخلى عن القضية و تبرر ذلك دينيا.

ـ أنا لم أتخل عنها، لكن كما قلت لك في البداية 
أكثر  أصبح  مختلفا،  أصبح  للقضية   مفهومي 
شموال و انفتاحا و أرجو أن يصلك هذا المفهوم.

ـ بالتأكيد لقد إتفقنا على أال نتفق.
 

أصاب االبن اإلكتئاب، لكن موقفه من القضية 
لم يتغير، بالعكس لقد شعر بأن دوره في دعم 
ملحا  أصبح  و  زاد  قد  عنها  الدفاع  و  القضية 

مادام األب قد تخلى عنها.
البيت في إحدى األمسيات، هناك زوار  يدخل 
و  للدخول  األب  يدعوه  الجلوس،  حجرة  في 

الجلوس معهم، يعرفهم، هؤالء هم شركاء 
مالبس  يرتدون  جميعهم  الجدد،  األب 
جلس  صورهم.  أحسن  في  يبدون  و  أنيقة 
أنيق  حديثهم  حتى  لحديثهم،  يستمع  صامتا 
و  فخمة  ألفاظا  يستخدمون  محسوب،  و 
األب  مؤثرة.  مدروسة  بطريقة  يتكلمون 
نحوه  يشعر  االبن  يجاريهم،  أن  يحاول 

بالغيظ الممزوج باألسى و الخجل. 
يالحظ كبير الزائرين صمت االبن، يسأله:

ـ ما رأيك في شراكتنا مع أبيك؟
يرد االبن:

في  أمانع  أنا ال  للقضية،  أنها خيانة  أرى  ـ 
عادال،  حال  القضية  حل  بعد  لكن  الشراكة 
ضعف  تستغلون  و  القوة  موقف  في  أنتم 

أبي و قلة حيلته كي تقيموا شراكة غير عادلة، 
شراكة في مصلحتكم أنتم و على حساب أبي.

بالحديث.  يهم  األب،  وجه  على  الحرج  يظهر 
لكن الرجل يبتسم إبتسامة واسعة و يرد:

الذي  الشباب،  فيك حماسك، حماسة  يعجبني  ـ 
أرجو أن يمتزج ببعض الحكمة، لماذا ال تنضم 
لمشروعنا كمساعد ألبيك؟ و بالتالي يكون لك 

دور في إتخاذ القرار.
أن  يحاول  العاهرة  »إبن  لنفسه  االبن  قال 

يحتويني«، رد:
ـ لماذا ال تبدأون بحل القضية حال عادال و وقتها 

سأرحب تماما بالتعاون معكم؟
إنصرف اإلبن، بينما حاول األب تبرير موقفه 

بصغر سنه و حماسته و إندفاعه.

بيومين مات االبن في حادث  الزيارة  بعد هذه 
سيارة، سيارة الجاني لم يـُْعثـَر على أثرها.

ظهروا  العزاء،  الجدد  األب  شركاء  حضر 
هم  و  التحضر  و  األدب  و  الحزن  منتهى  في 

يواسون األب.
و  بنفسه  األب  إنفرد  المعزين  إنصراف  بعد 
في  يبك  لم  كما  بكى  ُمرا،  بكاءا  بكى  بكى، 

حياته.
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بقلم: شريف رفعت

يوسف زمكحل   همسـات
ال أسباب للحب !

الحياة ال تعطي دروساً مجانية ألحد 
كله بثمنه!

ليس مع كل سقوط نهاية !
ال  قلوب  من  أفضل  ترى  ال  عيون 

تحب !
ال  أن  أكثر  نحب وعذاب  أن  عذاب 

نحب !
كل  يمسحوا  أن  الظلم  منتهى 
تاريخك الناصع مقابل موقف واحد 

لم يعجبهم !
األوقات العصيبة جاءت ال لتبقى بل 

لتمر !
وأحالم  تتحقق  أحالم  حياتنا  في 

تتعثر وأحالم لم تولد بعد !
يكن  لم  وإن  األفضل  للحبيب  الحب 

األول! 
مازال   : جويدة  فاروق  أشعار  من 
أنتهت  كيف   .. سؤال  قلبي  في 
اليأس  رغم  زلت  ما   .. ؟  أحالمنا 
في  وتحمل   .. وتعرفني  أعرفها   ..
الدنيا  خانت  لو   .. عتاب  جوانحنا 
.. وخان الناس .. وابتعد الصحاب 
.. عيناك  أرُض ال تخون  .. عيناك 
إيمان وشك حائر .. عيناك نهر من 

جنون . 

بقلم: إدوار ثابت حبرية المارتني 

ة ـّ ـــي ـِ ـض ـَ  بقلم: جــاك قرانـطـةالق

وانا قلمي 

اليوم ، في هذا الصباح الجميل . ال أدري لما خطر ببالي وبعد مضي سنين 
واعوام . ومعي شخص يرافقني ويلبي لي كل رغباتي وطلباتي بكل إمتنان 

، ويهمس في أذني ويذكرني ما اريد ذكره ، انه قلمي ، هذا القلم الوديع 
المتواضع الذي يسيل وبسرعة وال يكل وال يمل وإني مهما قدمت له 

لن اوفيك حقك .
يا قلمي ، انت الشخص الوحيد الذي يرافقني ، ليباركك الرب ، 

يا من حققت لنا آماال واحالما.
قلمي اليوم ، هو من يخط لي افكاري ويجوب في اعماقي ، واليوم ، الادري 
لما جائني يهمس في اذني ويقول : تعال الي يا صاحبي لنرجع الى تلك البالد 
التي غاب عنها النور وبدأت الشمس تميل الى الغروب ونسيت اين وكيف 
كانت تشرق اشعتها الذهبية ، وكيف كانت تتهادى وراء المحيط، تاركة 

وراءها اذيال خيوط نسجت بأيدي مالئكة وهي نادمة على فعلتها .
ال ادري لما افاقت اليوم وهي تنادي ارحموني وارحموا شرق بالدي 

يا اوالد بالدي . 
شكرا« لك يا قلمي النك ذكرتني بامجاد بالدي ،وها هم اليوم يدمروكي 

ويطحنوا آثاركي وامجادكي واحالمكي بايادي اوالدكي اللذين غرر بهم ، 
فكيف تريدني مسامحتهم يا قلمي على ما اقترفت اياديهم االثيمة بحق هذه 

اآلثار وهي منذ غوابر الزمان .
كيف للتاريخ نسيان هذا ، كيف حصل ؟ وكيف جرى ؟ 

اما اليوم ، فما اطلبه منك يا قلمي ، وكلي رجاء ، ان تلهم الكتاب والشعراء 
والمؤرخين اال ينسوا ويكتبوا وبصدق ما جرى وما يجري في شرقنا الحبيب 

، نعم في شرقنا الحبيب ، لتكمل معي هذه المسيرة من العمر ، يا قلمي .

  ملخص العدد الماضي 
كثير  ونثراً  شعراً  المارتين  الفرنسي  للشاعر  البحيرة  قصيدة  ترجم 
من األدباء والشعراء – أما الترجمة شعراً ففيها تلك الصعوبة التي 
تفصح مفرادتها عن مفردات القصيدة الرئيسية لالحتالف بين قواعد 
القصائد في  فبرغم قوة هذه  العربي  الشعر  الفرنسي وقواعد  الشعر 
بنائها فهي قد تفسد أو تفقد منها الكثير أو تضيف إليها ما ليس بها 
– والترجمة إلى النثر هي المالئمة لترجمة مثل هذه القصائد ولكن 
من  الشئ  بعض  أضعف  قصور  من  به  ما  يلحظوا  لم  ترجموها  من 

محتواها وقيمتها .
 ، الواغيش  أدريس  المغربي  األديب  المغرب  من  القصيدة  ترجم  وقد 
فعندما تنظر إلى الترجمة بشكل عام تراها جيدة وتشعر أن بها الكثير 
من أحاسيس المارتين ، فما ان تدقق فيها وفي ألفاظها ومضمونها حتى 
تلحظ فيها شيئاً من القصور أغلبه في ترجمة ألفاظ النص من الفرنسية 
في  الكاتب  يستخدمه  الذي  األسلوب  في  منه  وبعضاً   ، العربية  إلى 
كتابتها وعندما يقول الشاعر المارتين : أهكذا نندفع يوماً إلى شواطئ 
على  أبداً  نستطيع  أفال   ، بال رجعة  نحمل  األبدي  الليل  وفي   ، جديدة 
أن  هو  ذلك  في  فالمضمون   ، يوماً  عرساتنا  نلقي  أن  الزمن  محيط 
الشاعر يشعر ان الزمن يدفعه إلى شواطئ أو نواحي مؤلمة فيتساءل 
فإذا   ، األمر  هذا  يمتنع  حتى  مرساتنا  نلقي  أن  يمكن  هل   : أسى  في 
يقوله  عما  يختلف  وذلك   ، مرساتنا  نترك   : الجملة  يترجم  المترجم 
فهو  الشئ  ترك  أما  المسير  الرغبة عن  بغرض  هنا  األلقاء   : الشاعر 
التخلي عنه ، والسيما أن لفظة نلقي واضحة في النص الفرنسي فهي 
JETER L ancre  أي نلقي المرساة وعندما يقول الشاعر وكأنما هو 
يشهد البحيرة على ما كان بينه وبين حبيبته : أترين لقد جئت وحدي 
اجلس على خذه الصخرة التي رايتها تجلس عليها ، فيغير الكاتب اللفظ 
تغييراً ال مبرر له فيتب أجلس على هذا الصخر ، وخاصة أن الجملة 
واضحة جلية في القصيدة الفرنسية sur cette pierre  اي على هذه 
الصخرة وهناك ما هو أكثر ، ففي الجزء الذي يقول فيه الشاعر وكأنما 
يناجي البحيرة : الرياح كانت تلقي رغوة أمواجك على قدمي حبيبته 
المعشوقتين ، يترجم الكاتب بما يلفت األنتباه )على قدميها الذهبيتين( 
امرأة  قدمي  عن  يقول  كاتباً  فيها  نرى  التي  األولى  المرة  هي  وهذه 
ذهبيتين إال ان كان يرى ذلك في تمثال برونزي ، ولكن يبدو أن الكاتب 
قد أختلط عليه األمر بين لفظتين في الفرنسية يتشابهان إال في حرف 
المعشوق  اي   adore وهما  مضمونهما  في  ويختلفان  الحروف  من 
ما  وهي  الذهبية  وتأنيثها  الذهبي  أي   dore و   ، المعشوقة  وتأنيثها 
المارتين  فيه  يقول  القصيدة  من  جزء  وفي   . الكاتب  بها  يترجمها 
بالفرنسية ، وكأنما يشهد البحيرة على ما كان بينه وبين حبيبته : هل 
على  البعد  على  نسمع  وال  في صمت  نسبح  وكنا  مساء  ذات  تذكرين 
المجاديف(  يمسكون  )من  المجاديف  ايقاع  غير  السماء  وتحت  الموج 
تحت مياهك المنغمة فيكتب المترجم : ذات مساء إذا كنت تذكرين ؟ كنا 
نبحر في صمت ، ولم يكن يصلنا من بعيد في األفق تحت السماوات 
غير ضجيج المجاديف وهي تضرب على ايقاع امواجك المنسجمة ، 
كنت  غذا   : يقول  فالمترجم   : منها  التحقق  من  البد  أمور  ذلك  وفي 

تذكرين ، فيضع أداة الشرط )إذا( في مكان غير صحيح ‘ فهي قد تكون 
اسماً أو حرفاً فإن كانت اسماً فهي ظرف يتضمن الشرط وتدخل على 
إذا أضفتها  الفرصة ضائعة   : تقول  الماضي كأن  أو  المضارع  الفعل 
)فعل ماضي( أو الفعل المضارع مثل الفرصة تضيع إذا لم تقتنصها ، 
ثم قد تكون ألمر في المستقبل مثل غذا أجتهدت ستنجح ن وإذا كانت 
حرفاً فهي تدل على المناجاة مثل رأى الرجل العربة فإذا هي راقية . 
فالمترجم يضع )إذا( هنا في موضع ليس له عالقة بكل ذلك ، ثم تراه 
األسلوب  في  العالمة  هذه  تدفع  وال  أستفهام  عالمة  الجملة  بعد  يضع 
)هل(  األستفهام  بحرف  الجملة  يبدأ  أن  األفضل  فمن   . تضمنها  الذي 
والسيما أن ذلك يتطابق مع النص الفرنسي ، ثم يقول )كنت تذكرين( 
وفي ذلك أختالف عن مضمون النص وعن واقع األمر فالشاعر يذكر 
بينه  ماكان  على  المضارع(  في  )أي  به  هو  الذي  الوقت  في  البحيرة 
وبين حبيبته عندما كانا معاً )أي في الماضي( ولذا كان عليه أن يترجم 
الجملة بهل تذكرين؟ ثم يقول ) كنا نبحر في صمت( واالبحار يكون في 
البحر وليس في البحيرات فابحر الرجل أي تركب البحر ،وهناك لفظ 
الذي  شائع سهل يرافق هذا المضمون وهو )نسبح( ثم في لفظ األفق 
يترجمه المترجم ، لماذا هذا التغيير الذي ال مبرر له والذي ال يضيف 
شيئاً واللفظ في النص الفرنسي جلى الغموض فيه وهو فوق الموج . 
وبعد كل ذلك يقول ضجيج المجاديف والضجيج هو الجلبة والصخب 
وذلك ينأى عن األحساس الرقيق الذي كان يشعر به الشاعر عندما كان 
مع محبوبته ومعها يقول أن المجاديف تضرب على ايقاع األمواج وهنا 
يختلف عما بالقصيدة فليس لها هذا االيقاع وإنما ايقاع مجاديف القوارب 
أو من يمسكون بها وهي كما يقول الشاعر للبحيرة تضرب أو تحف 
مياهك المنغمة وفي جزء من القصيدة يتوسم الشاعر بعض اللحظات 
الهنيئة فيلقي حديثه إلى الليل فيقول : اترك لي الليل كن بطيئاً ثم وكأنما 
ال حيله له ، ال يرى فيه جدوى فيضيف : ولكن الفجر سوف يبدده ، 
ولكن المترجم يلقي كل الحديث إلى الليل فيقول : لذا أقول لهذا الليل : 
تمهل الفجر سبدد ظلمتك وهذا أختالف في الترجمة من ناحية وتحرك 
 . ثانية  ناحية  من  قصيدته  يضمنه  الذي  الشاعر  احساس  عن  وأغفال 
وعندما يتحدث الشاعر عن السعادة وكأنما يؤنبها أو يؤنب الزمن الذي 
يسلبها فيقول في دهشة وتعجب :بإذا ! )أو ياللعجب( هي تمض دائماً ، 
وكل شئ يضيع ، فإذا المترجم يقول ويكتب : ماذا ؟ نمضي كي ال نعود 
. فوضع أداة استفهام بعد ماذا وكان البد من أن يضع عالمة التعجب)!( 
، أما الجملة التي بعدها فليس لها عالقة بما يضمنه الشاعر إال إذا كانت 
كي  تمضي  تكتب  حتى  نقطتان  فنسيت  خاطئة  العربي  النص  كتابة 
النعود . ثم هناك خلط بين الترجمة العربية وبين النص الفرنسي في 
جزء منه ، وهو جلى الريب فيه ، عندما يناجي الشاعر أركان البحيرة 
التي تحيط بها فيقول : أحفظوا من هذه الليلة ، ثم للطبيعة بها احفظي 
ايتها الطبيعة الخالبة على األقل التذكار ولكن المترجم يناقض ذلك فهو 
أواًل يضم كل هذه األركان معاً ويضم معها الطبيعة ويضع الفعل مفرداً 
على  أو  الطبيعة  بجمال  الليلة  هذه  من  أحتفظي  الخلط  هذا  في  فيقول 
األقل بهذه الذكرى ، فما عالقة أحتفاظ البحيرة وما حولها بهذا الجمال 
الشاعر  يضع  الفرنسي  النص  ففي   ، قصيدته  في  الشاعر  يقوله  بما 

يدركهما  لم  الطبيعة  وبين  البحيرة  أركان  بين  فاصلتين  أو  فاصلة 
المترجم فوقع في هذا الخطأ ثم لم يترجم الجملة أو الجملتين بطريقة 
وما  للبحيرة  الشاعر  فيه  يقول  الفرنسي  النص  إلى  فانظر   ، صحيحة 
حولها gardes de cette nuit أي أحفظوا من هذه الليلة ثم فاصلة ثم 
gardez,belle nature au moins le souvenir  وهي  للطبيعة 
وأحفظي أيتها الطبيعة الجميلة على األقل التذكار ولكن المترجم لم يفهم 
ووضع  أساليبها  مضمون  الفرنسية  اللغة  في  يدرك  ولم  الجملتين 
الجزء  هذا  في  العربية  اللغة  إلى  ترجم  عندما  يبدو  فكما   ، تراكيبها 
belle nature أي ايتها الطبيعة الجميلة غذا هو يقول بجمال الطبيعة 
وهذا خطأ . وهناك خلط أو قصور في أدراك وفهم ألفاظ اللغة الفرنسية 
في هذه الترجمة ال مبرر له إال إذا كان هو عدم األدراك فعندما يقول 
يقول  الضاحكة  تاللك  من  مرأى  على   : البحيرة  حول  لما  الشاعر 
المترجم ثغورك باسمة ، وليس وضع أداة التعريف في باسمة هو المهم 
 coteau وإن كان البد منه ، ولكن هناك فرق بين التل وبين الثغر فالتل
وهو ما كتبه الشاعر المارتين هو ما ارتفع عما حوله من األرض وهو 
الميناء  أو   bouche كالفم  األلفاظ  بعض  ومنه  الثغر  أما  الجبل  دون 
في  وهو  المواضع  من  وغيره  الجبل  في  الفرجة  فهو  هنا  أما   port
الفرنسية crevasse أو breche وقبل ذلك الخلط بين الشاطئ والخليج 
عندما يقول الشاعر أنغام شطآنك les bruits de tes bords  يقول 
المترجم األنغام التي تحدثها خلجانك ، والشاطئ معروف وهو النهر 
والبحر والوادي وهو الشط أو الجانب أما الخليج baie  أو golfe فهو 
وعندما   . اليابس  بين  يمتد  النهر  من  الجزء  أو  البحر  عن  ينشق  ما 
يتحدث الشاعر المارتين عن النجم الذي يضئ صفحة البحيرة ويقول 
: في النجم ذي الجبين الفضي الذي يضئ سماءك بأشعته اللينة يقول 
المترجم : في النجم الفضي الذي يضئ سماءك بأشعته الخافتة فليس 
اللفظ  أن  والسيما  األلفاظ  بين  ما  الخلط  أو  التغيير  لهذا  مبرر  هناك 
الفرنسي جلى وهو : ta surface أي سطحك وخي ton ciel فشتان 
بين األثنين ، فمن األفضل أن تقول لسطح المياه في البحيرة وغيرها 
في اللغة العربية وجهها أو صفحتها . وتظل تلك الجملة التي أنهى بها 
المترجم األديب والصحافي المغربي أدريس الواغيشي ترجمته والتي 
يشهد بها الشاعر البحيرة وما حولها على أن يقروا بما كان بين هذين 
العاشقين فيترجمها مثلما وضعها غيره من قبل ويقول : كل شئ هنا 
يقول : أنهما أحبا وعلى الرغم من ان هذه الجملة هي ترجمة حرفية 
للغة الفرنسية ، فمن المعروف أن الجملة التترجم دائماً من لغة إلى لغة 
حرفية ، وإنما الفصل في ذلك هو مراعاة األسلوب ما بين اللغتين فكان 
األفضل له أن يقول : لقد كانا حبيبين عاشقين ، والسيما إذا كانت هي 
التي ينهى بها نصه الذي البد وأن يكون مطابقاً للغة من ناحية ، ويعطي 
األحساس بالمضمون من ناحية ثانية . أرأيت تلك الدهشة التي تثيرها 
تلك الترجمة وغيرها وما يعتريها من قصور غامض أو خلط وليس من 
شك في أن يكون المترجم في مثل هذه القصائد وغيرها على فهم باللغة 
الفرنسية وأسلوبها فهماً صحيحاً ، وعلى فهم معها بقواعد اللغة العربية 
وأسلوبها فهماً صحيحاً ، والتوليف بينهما فيما يراعي أصول الترجمة 
من لغة إلى لغة . أما من ترجم القصيدة من مصر فهو الدكتور محمد 

مندور ، وقد أعجبتني ترجمته كثيراً 
على  حفاظه  أولهما  مهمين  ألمرين 
مضمون قصيدة المارتين بشكل عام 
وعلى مضمون مفرادتها بشكل خاص 

في  المارتين  أودعه  الذي  األحساس  إبراز  فهو  الثاني  األمر  أما   ،
قصيدته ، وقد ساعد على هذا األحساس أختياره األلفاظ الجزلة الموحية 
مشابهة  رباعية  مقاطع  هيئة  على  النثرية  ترجمته  بوضع  والتزامه 
الرباعيات الشاعر ، إال هفوات قليلة التنقص من قيمتها ، وفيها عندما 
يقول المارتين وكأنما يؤنب الزمن : اال نستطيع أبداً على محيط الزمن 
أن نلقي مرساتنا يوماً فإذا محمد مندور يقول : أو ما نستطيع ان نلقي 
ليس  اللجي  لفظ  وإضافة   ، يوماً  بمرساتنا  اللجي  الزمن  شاطئ  على 
غريباً أن يربطه بالزمن ، بل من الالئق أن يضيفه ، ولكنه يغير لفظ 
محيط الذي وضعه المارتين وهو ocean إلى شاطئ مما ال مبرر له 
إال إذا رآه يرتبط بالبحيرة – ثم عندما يحاكي المارتين رياح البحيرة 
أما محمد مندور  أمواجها على قدمي حبيبته  تلقي رغوة  عندما كانت 
 ، المعبودتين  قدميها  على  أمواجك  بزبد  تلقي  الرياح  كانت  يقول 
وأختياره لفظ زبد أختياراً راقياً فهي رصينة فزبد الماء واللبن والبحر 
التي     adore أن  الحق  فمن  قدميها  على  اما   ، رغوته  ذلك  وغير 
بالمعبود  أو  بالمعشوق  اللغة  معاجم  في  تترجم  المارتين  استخدمها 
يقول  أن  األفضل  من  كان  ولكن   ، والمعبودة  المعشوقة  وتأنيثهما 
المعشوقتين حتى ينأى عن مضمون العبارة والتعبد . وعندما يتحدث 
المارتين عنه وعن حبيبته عندما كان يسبحان بالبحيرة فال يسمعان إال 
إيقاع المجاديف تحف مياه البحيرة المنظمة يقول محمد مندور : كنا ال 
نسمع .. غير حفيف المجاديف وهي تضرب في صمت أمواجك الناغمة 
فلفظ الصمت الذي أستخدمه المترجم وهو silence يختلف عن اللفظ 
الشاعر  يشهد  عندما  ثم   cadence إيقاع  وهو  الشاعر  وضعه  الذي 
فيقول على مرأى من  وبين حبيبته  بينه  كان  البحيرة وما حولها عما 
تاللك الضاحكة ، لم يكن هناك مبرر في أن يغير الدكتور محمد مندور 
اللفظ إلى شواطئك الباسمة ، فلفظ الشاطئ الذي وضعه المترجم رغم 
التشابه الطفيف بين اللفظين وهو cote أو rivage يختلف عما وضعه 
ال مارتين في قصيدته وهو cateau أي التل . والدكتور محمد مندور 
هو من بين ترجموا هذه القصيدة ، فأنها ها بتلك الجملة التي ترجموها 
حرفياً فلم تكن منهم موحية ، أما هو فلم يقل مثل هؤالء لقد أحبا أو أنهما 
فالجملة   ، كثيراً  موحية  فكانت  حبيبين  كانا  إنهما   : يقول  إنما  أحبا 
والسيما وقد وضعت في نهاية النص البد وأن تكون عذبة كمضمون 
القصيدة كالقفلة الموسيقية في اللحن الموسيقي التي تثير في المستمع 
العذوبة والشجن مثلما تثيره القفلة اللفظية من األحساسيس في النص 
األدبي إن صح أن تكون بين األثنين مثل هذه العالقة على أن تختلف 
محمد  الدكتور  ترجمة  أن  اليقين  فمن  ز  الموضوع  بأختالف  الجملة 
مندور راقية بشكل جلى ، تبدو فيها كفاءته في فهم قواعد اللغة الفرنسية 
وأسلوبها وكفاءته في فهم قواعد اللغة العربية وأسلوبها والتوليف بين 
الترجمة  أصول  في  تمكنه  على  يدل  مما  رصينة  بطريقة  األسلوبين 

ومعرفة توظيفها .

الجزء الرابع واألخير

بقلم: 
صباح غريب

صة  قصـا
ورق

بيرسملى خطوط الفجر بتنور
بيرسملى مالمح حلوه بتفكر

بيرسملى امل وحياه كمان تكبر
بيرسملى كمان بكره بيتصور
بيرسملى مالمح وجهك البسام

بيرسملى حكايه كلها انغام
بيرسملى خطوط الليل

في وقت الشمس متروح
ويرسملى مالمح خضره
وزرعه لسه راح تطرح

ويرسملى كمان تانى
معانى لسه راح تفرح
وانا قاعد ف مكتبتى
وبرسم كل يوم شكلى

وانا راكب حصان فكرى
ومالى الدنيا بااللوان بيرسملى

بيرسملى كتير في حاجات على باله
لكني بس بخاف ألنه 
علي ضهر القلم ممحاه

طرقت الباب
طرقت الباب حتى جاوبتني 

ولما جاوبتني قابلتني 
بسهم من لحاظ العين أسقطتني

فبت طريح الهوى 
ما فارقتني 

أنام واصحو فأهذي بها 
مرض عضال 

ألم بخافقي 
ما عاد يحنو علٌي 

لقد سرقته وسرقتني 
أعيدي إلٌي خافقي وترفقي

فبدونه األيام تبلى 
وأصبح جذع نخل خاوي 

فعدت إليها أستعيد ما خطفت 
طرقت الباب حتى جاوبتني 

شعر : عباس شعبان

اللوفر متحف  فى  الفراعنة  تاريخ  حتكى  قطعة   600

اكتشاف آثار فلكية يعود تارخيها إىل حنو 5000 عام بوسط الصني

  يعد متحف اللوفر فى باريس واحدا من أشهر المتاحف فى العالم، فهو 
حافل بالعديد من القطع األثرية من العالم كله، وتحظى الحضارة المصرية 
باآلثار  الخاص  الجزء  فى  المتحف  يعرض  حيث  خاص،  بوضع  هناك 

المصرية ما يقرب من ستة آالف قطعة أثرية.
وقال محمد عطوة، مدير شئون اآلثار والمعلومات بالمتحف الكبير، ينقسم 
بالحضارة  خاصة  موضوعات  تعرض  قاعات  إلى  اللوفر  فى  العرض 
المالبس  اآلثاث،  والصناعات،  الحرف  الكتابة،  النيل،  وهى:  المصرية، 

والزينة، الموسيقى واأللعاب، المعبد، الحيوانات واآللهة.
فيما يعرض الجزء اآلخر من قاعات العرض التسلسل التاريخى للحضارة 

المصرية القديمة على مر عصورها حتى اليونانى الرومانى.
يذكر أن متحف اللوفر يضم أكثر من مليون قطعة فنية سواء كانت لوحة 

والرومانية  اإلغريقية  اآلثار  من  رائعة  مجموعة  على  يحتوى  كما  تمثااًل،  أو  زيتية 
أثرية،  5664 قطعة  يبلغ عددها  العريقة والتى  الرافدين  والمصرية ومن حضارة بالد 

باإلضافة إلى لوحات وتماثيل يرجع تاريخها إلى القرن الثامن عشر الميالدى.
ففى الفترة من 1852 – 1853 م تسلم “اللوفر” أولى دفعات اآلثار المصرية الخارجة 
الفرنسية  االستراتيجية  من  كجزء  المقدس،  أبيس  العجل،  مدافن  منف  “سرابيوم”  من 

الجديدة للحصول على اآلثار الناتجة عن الحفائر.
وينقسم القسم الخاص باآلثار المصرية إلى 19 غرفة بمتحف اللوفر والذى تم تدشينه عام 

1826 وكان فكرة شامبليون الذى عاد إلى فرنسا بمجموعة قيمة من اآلثار المصرية.

الفلكية  اآلثار  أن  آثار صينيون  علماء  أعلن    
الصين  بوسط  خنان  مقاطعة  في  اكتشفت  التي 
على  دليل  أقدم  هي  الشتوية  بالتضحية  وتتعلق 
يعود  حيث  الوقت”،  وتحديد  النجوم  “مراقبة 

تاريخها إلى نحو 5 آالف عام.
الفلك  مجال  علماء  من   30 من  أكثر  وذكر 
الفلكي  المرصد  من  اآلثار  وعلماء  والمؤرخين 
تاريخ  ومعهد  للعلوم  الصينية  لألكاديمية  الوطني 

للعلوم  الصينية  واألكاديمية  الطبيعية  العلوم 
بيان  –في  الوطني  القصر  ومتحف  االجتماعية 
الماضي  األسبوع  المكتشفة  األنقاض  أن  اليوم- 
تشنغتشو عاصمة  بمدينة  في أطالل “تشينغتاي” 
مقاطعة خنان تضم تسعة أجسام تمثل “نجوم الدب 
األكبر التسعة” وبقايا ذبائح، ما يتسق مع سجالت 
“التضحية الشتوية لالنقالب الشتوي” في الوثائق 

الصينية القديمة.

يعود  التي  االكتشافات  هذه  أن  العلماء  وأضاف 
كبيرة  بأهمية  تتميز  عام  آالف   5 لنحو  تاريخها 
لدراسة علم الفلك الصيني المبكر وأصل الحضارة 
أن  إلى  تشير  اآلثار  هذه  أن  موضحين  الصينية، 
أسالف “تشينغتاي” لديهم بعض المعرفة الفلكية، 
وأن عبادة األجسام السماوية ربما قد تكون احتفاال 
المحددة  الشمسية  األيام  بمراقبة  للتضحية  كبيرا 

والصالة من أجل حصاد وافر.
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للنساء والرجال،  الحبوب في مظهر مزعج   تتسبب 
ولتفادي حدوثها، يجب اإلنتباه للعادات الخاطئة التي تسبب 

ظهور الحبوب.
 10 عادات خاطئة تسبب ظهور الحبوب

بالبشرة واإلهتمام بترطيبها  اليومية  العناية  حتى مع 
التي تزيد من  وتطبيق الوصفات الطبيعية 
البشرة  الحبوب في  نضارتها، يمكن أن تظهر 
العادات الخاطئة  القيام بمجموعة من  نتيجة 

وغير المتوقعة.
تفعلها بحق  التي يمكن أن  أبرز األخطاء  إليك 
بشرتك دون أن تدري وتؤدي إلى ظهور 

الحبوب.
1-إستخدام الهاتف الذكي

أماكن مختلفة،  الذكي في  الهاتف  نتيجة وضع 
واإلمساك به واليد حاملة للجراثيم، فإنه وسيلة 
البكتيريا إلى الوجه عند إستخدامه في  لنقل 

إجراء المكالمات. 
الذكي بقدر  الهاتف  ولذلك يجب الحفاظ على نظافة 
البكتيريا من خالل المواد  المستطاع وتطهيره من 

المخصصة لذلك.
2-اإلفراط في تنظيف الوجه

الوجه على  يتعجب بعض األشخاص من ظهور حبوب 
البشرة بعمق من خالل تقشير  بتنظيف  القيام  الرغم من 

البشرة.
وهو أمر خاطيء ألن تقشير البشرة بإفراط يسبب إلتهابات 
التي  المنظفات  المسدودة، كما أن إستخدام  المسام  في 
تحتوي على مواد كيميائية ضارة على البشرة سوف تؤدي 

لظهور الحبوب وخاصةً لدى البشرة الحساسة.
مواضيع ذات عالقة

3-تطبيق واقي الشمس
ال يمكن التقليل من أهمية واقي الشمس في حماية البشرة 
من األشعة الضارة يومياً، ولكن بعض أنواع واقي الشمس 
الحبوب  المسام، وبالتالي يمكن أن تظهر  إلى سد  تؤدي 

في الوجه.
ولذلك يفضل إنتقاء نوع واقي شمس من مركبات طبيعية 

وال تسبب مشكالت في البشرة.
4-عدم تنظيف فراشي المكياج

تعد فراشي المكياج بيئة خصبة لنمو البكتيريا والجراثيم، 

وعند إستخدامها المتكرر دون تنظيفها، فإن هذه البكتيريا 
تنتقل إلى الوجه وتسبب ظهور العديد من المشكالت في 

البشرة ومن ضمنها الحبوب.
ولهذا ينصح بغسل فراشي المكياج مرة أسبوعياً، وإذا لم 
نقعها في ماء  الخاص بغسلها، فيمكن  المستحضر  يتوفر 
دافىء وشامبو الخاصة بالشعر، ثم شطفهم ووضعهم في 

الهواء على منشفة ورقية.
5- الشعور بالتوتر

إن عبارة »كن هادئاً وتجنب التوتر« ليست عبارة مسلية 
أنها نصيحة جمالية رائعة، فعند الشعور  فحسب، بل 
بالجسم، مما يسبب  الكورتيزول  بالتوتر يرتفع مستوى 
إفراز زائد للغدد الدهنية، ويظهر على هيئة حبوب تنتشر 

في مختلف أنحاء الجسم.
ولتجنب القلق، ينصح بممارسة الرياضة وخاصةً تمارين 
النوم، ممارسة  اليوغا لإلسترخاء، أخذ قسط كاف من 

أنشطة وهوايات تحبها.

6- عدم تنظيف أغطية األسرة
البكتيريا والجراثيم على أغطية  يمكن أن تتراكم  أيضاً 
بماء ساخن  الوقت، ولذلك يجب غسلها جيداً  األسرة مع 
وتعريضها ألشعة الشمس حتى تصبح نظيفة وخالية من 

أي بكتيريا.

وينطبق هذا على غطاء الوسائد أيضاً، ألنها األكثر 
تعرضاً لكافة أنواع الجراثيم بسبب الشعر وزيوت الوجه 
أثناء  الوجه  إلى  البكتيريا والجراثيم  تنقل  والتعرق، وقد 

النوم.
حيث أن إحتكاك البشرة والجلد بهذه األغطية ينقل البكتيريا 
إليها، كما أن النوم على أغطية ذات ملمس صناعي يمكن 
البشرة، لذلك ينصح  أن يسبب الحكة واإللتهابات في 

بإستخدام الخامات الطبيعية.
7- النظام الغذائي المتبع

نظامك الغذائي أيضاً يمكن أن يؤثر على بشرتك ويسبب 
تناول  المثال اإلفراط في  الحبوب، فعلى سبيل  ظهور 
المسدودة،  المسام  الدهنية ويزيد  الغدد  الذي يحفز  األلبان 
فيحتوي حليب األبقار على هرمونات يمكن أن تتفاعل مع 

البشرة وتسبب ظهور الحبوب.
كما أن األطعمة الدسمة الغنية بالدهون غير الصحية تؤدي 

إلى تراكم الدهون في الجسم وظهور الحبوب.

التي تحتوي  تناول مختلف األطعمة  وهذا ال يعني عدم 
على عناصر غذائية عديدة، فعدم حصول على حاجة 
الفيتامينات والمعادن يمكن أن يؤدي إلى  الجسم من 

مشكالت صحية ومن ضمنها الحبوب في البشرة.
8- الضغط على الحبوب

الحبوب والضغط عليها  إن محاوالت فرك 
المزيد من  لنشر  للتخلص منها هي طريقة 
الحبوب في الوجه، حيث أن فركها يمكن أن 
يسبب إنتقال المادة الموجودة بها إلى مكان 

اخر، ولذلك ال ينصح بلمس الحبوب باليد.
واألفضل هو تركها حتى تتالشى تدريجياً 
أو إستخدام المستحضرات الطبية أو 
القضاء  التي تسرع من  الطبيعية  الوصفات 

على الحبوب.
9- إرتداء مالبس صناعية

الحبوب في  تزداد فرص ظهور وإنتشار 
ألياف  بإرتداء مالبس مصنوعة من  الجسم 
أثناء ممارسة الرياضة، حيث أن  صناعية، وخاصةً 
الرياضية يمكن أن يسبب  بالمالبس  العرق واإلحتكاك 

إنسداد للغدد العرقية.
اللجلد، وينصح بإختيار  البكتيريا وإنتقالها  وبالتالي تكون 
أقمشة قطنية خفيفة تساعد في تهوية وتنفس الجلد، ورش 
لتساعد في  الرياضة  بالبودرة قبل إرتداء مالبس  الجسم 

تقليل اإلحتكاك.
وبعد ممارسة التمارين مباشرةً، يجب أخذ حمام لتخليص 

الجسم من أي بكتيريا وتعرق.
10- عدم غسل اليدين

يعتاد كثير من األشخاص على وضع اليد على الوجه أو 
فإنها ستنقل  اليد ملوثة  الجسم، وإذا كانت  أي منطقة في 

الجراثيم والبكتيريا إلى البشرة أو الجسم.
اليوم،  اليدين على مدار  ولهذا يجب اإلهتمام بغسل 
وخاصةً بعد العودة إلى المنزل مباشرةً وبعد اإلمساك بأي 

شيء قد يكون ملوثاً.

ما كمية اللحوم احلمراء الصحية املسموح 
بها أسبوعيا؟ 

ملح الليمون وفوائده للبشرة وطرق استعماله

وصفات منزلية لتجميل بشرتِك باألعشاب

Paper Bag اختيارك ملظهر البناطيل الـ 
أنيق ومريح

إذا كنِت من محبات الحواجب    
الكثيفة والقوية، ننصحِك باستخدام 
القرنفل لتقوية حواجبِك وتكثيفها 
لتطبيق هذه  بشكل ملحوظ، وندعوِك 

الخطوات:
* حّمصي مجموعة من عيدان 
ثّم ضعيها في وعاء كبير  القرنفل، 

واطحنيها جيدًا كي تصبح ناعمة.
* أضيفي بعدها ملعقة صغيرة من 
زيت الخروع الطبيعي، واخلطي 

المزيج جيدًا حتى يتماسك.
* مدّي الخليط على حواجبِك مستخدمةً فرشاةً مخصصة للحواجب، 

واتركيه لمدة نصف ساعة كي يجّف تماًما.

* اغسلي بعدها حاجبيِك جيدًا بالماء الفاتر.
* كّرري هذه العملية مرتين أسبوعيًّا، وستحصلين بعدها على النتائج 

المرجّوة.

املختصر اللذيذ عن احلمص 

   اللحوم الحمراء عادت مرة أخرى لتتصدر قائمة الطعام في أنواع 
الدايت المختلفة واألنظمة الغذائية الصحية، ويتواكب ذلك مع انتشار 
إذ تعتمد  الكيتو ورجيم قاراطاي،  الجديدة مثل رجيم  الدايت  أنواع 

هذه األنظمة على تناول كميات كبيرة من 
البروتينات. 

الذي يطرح نفسه، ومع  السؤال هنا  ولكن 
البروتينات، وخصوًصا  االعتماد على 
الحيوانية، كمكون رئيسي للغذاء، ما 
اللحم يوميًّا وأسبوعيًّا  المناسبة من  الكمية 
التي ال تؤثر بأي طريقة سلبية على صحة 

اإلنسان؟ 
لم يضع آخر تقرير أصدرته إدارة األغذية 
تناولها  أو كمية معينة يجب  واألدوية حدًّا 
من اللحوم الحمراء، ولكنها اقترحت تقليل 
نسبة الدهون المشبعة لـ10% من السعرات 
الحرارية اليومية، وهي 20 جراًما تقريبًا 
من كمية الدهون اليومية ضمن حمية تلتزم 

بـ2000 سعر حراري. 
تناول أكثر من قطعة لحم  القلب األمريكية بعدم  ونصحت جمعية 
وزنها 60 جراًما تقريبًا من البروتين الحيواني، وذكرت أن األفضل 
البقوليات، بينما نصح المعهد  استبدالها بالدجاج واألسماك أو 
األمريكي للسرطان بتناول ما ال يزيد على 4 قطع من اللحم أسبوعيًّا. 
وكمية اللحم المسموح بها يوميًّا في معظم المنشورات الطبية قطعة 
لحم ال يزيد وزنها على 90 إلى 110 جرامات فقط، أي ما ال يزيد 

عن نصف كيلو من اللحوم الحمراء أسبوعيًّا. 
التي تزن 90 جراما تقريبا على: 245 سعًرا  اللحم  وتحتوي قطعة 
الدهون  حراريًّا. 10 جرامات دهون منها 5 جرامات تقريبًا من 
العضالت. 60 % من  بناء  المشبعة. 36 جرام بروتين يساعد على 
الكمية اليومية المطلوبة من فيتاميني »ب 3« و »ب 6«، ما يعزز 
الجسم  الجسم. 15 % من احتياج  المناعي والعصبي في  الجهازين 
اليومي من الحديد، الذي يساعد على بناء خاليا الدم الحمراء، وتحفيز 

األيض أو عملية الحرق. 
وبالطبع هذه المعلومات، خاصة ما يتعلق منها بالسعرات والدهون، 
المقطوع منه، وكذلك طريقة  اللحم والمكان  تختلف باختالف نوع 
السعرات والدهون  يقلل من  المثال-  فالشواء -على سبيل  الطهي، 

وهكذا. 
أضرار اللحوم الحمراء 

إلى  الحمراء يؤدي  اللحوم  تناول  الثابت علميًّا أن اإلفراط في  من 

عدة مشكالت صحية، مثل: أمراض القلب وارتفاع الكوليسترول في 
الدم. عسر الهضم. السكري من النوع الثاني. التهابات المعدة. زيادة 
احتماالت اإلصابة بالسرطانات، خاصةً سرطان القولون والمستقيم، 
وتزيد احتماالت اإلصابة عند طهيها بطريقة غير صحية. وجزء 
المشبعة الضارة  الدهون  يأتي من كميات  كبير من هذه األخطار 
التي يحتويها هذا النوع من اللحوم، وبالرغم من أن هذه المعلومات 
السنوات،  الطبية على مدى عشرات  تأكدت بعشرات من األبحاث 
اللحوم ال  الموجودة في  الدهون  فإن بعض األبحاث اآلن تزعم أن 
تصنف بحال على أنها دهون ضارة. على عكس الكثير من الزيوت 
النباتية، التي ارتفعت الكثير من األصوات للتحذير منها، مثل زيت 

الذرة وزيت النخيل. 
فوائد اللحوم الحمراء 

وكما أن للحوم الحمراء بعض األضرار، لها أيًضا العديد من الفوائد 
الغذائية،  العناصر  بالعديد من  تناولها: مصدر غني  لم نفرط في  إذا 
البروتينات والفيتامينات والمعادن. مصدر غني باألحماض  مثل 
األمينية التي تحسن من المزاج، بفعل هرمون السيرتونين الذي يقلل 
من األرق والقلق. تناول اللحوم مفيد في نمو العظام والشعر وتقوية 

الجهاز المناعي. 

والشعر،  والبشرة  الجسم  العديدة لصحة  بالفوائد  مليئًا  كنًزا  الحمص  يعد    
بالبروتين واأللياف، كما يحتوي على  لغناه  الحمص  فوائد  تتنوع  حيث 
الصوديوم والبوتاسيوم والحديد والفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم وأوميجا 

3 وفيتامينات مختلفة. 
وهذه الفوائد تجعله طعاًما مميًزا ينصح بتناوله واستخدامه في أي وقت بطرق 

متعددة، فتعرفي معنا اليوم على فوائد الحمص المختلفة لالستفادة منها. 
فوائد الحمص في تقليل الوزن كل 100 جرام من الحمص تحتوي على 166 
البروتين واأللياف،  كبيرة من  يحتوي على كمية  فقط، كما  سعًرا حراريًّا 
يساعد على  ما  الشهية  ويقلل  لفترة طويلة  بالشبع  فهو يعطي شعوًرا  لذلك 

تقليل الوزن. 
الفوليك،  كبيرة من حمض  يحتوي على كمية  للحامل ألنه  الحمص  فوائد 
بتناول  الحامل  األم  تنصح  لذلك  األجنة،  لمنع تشوهات  مفيد جدًّا  فهو  لذلك 
الحمص. فوائد الحمص للسيدات يحمي الحمص من سرطان الثدي، كما أنه 
يخفف من أعراض سن اليأس، ما يجعله غذاء مفيدًا للسيدات بشكل عام في 

كل مراحل عمرهن. 
فوائد الحمص في تقوية المناعة يحتوي الحمص على المغنيسيوم وأوميجا 3، 

ما يعمل على تقوية مناعة الجسم ضد األمراض المختلفة. 
المساعدة في  تناول الحمص على  للتخلص من األرق يساعد  الحمص  فوائد 
الحصول على نوم عميق دون أرق، كما يعمل على تحسين الحالة المزاجية. 
فوائد الحمص بشكل عام مصدر جيد لطاقة الجسم: فهو يعطي طاقة هائلة للجسم 
للقيام باألنشطة المختلفة، لذلك فهو مناسب لألطفال، فالحديد مع الفوسفور يزيد 

من طاقة الجسم ويعالج األنيميا بزيادة نسبة الهيموجلوبين في الدم. 

بالكالسيوم يساعد  العظام: بسبب غناه  تقوية 
أمراض  الحماية من  العظام.  تقوية  الحمص على 
الحمص من  المفيدة، يحمي  بسبب مكوناته  القلب: 

مخاطر أمراض القلب. 
خفض الكوليسترول وتنظيم مستوى سكر الدم: ألنه 

غني باأللياف. 
الكلى: فهو يحافظ على  القضاء على حصوات 
الكلى بشكل عام، ويقضي على حصوات  صحة 
الفوسفور.  احتوائه على  بسبب  بشكل خاص  الكلى 

ولكن ال تقتصر فوائد الحمص على الصحة فقط، بل أيًضا تمتد فوائده للبشرة 
والشعر كما يلي: 

بالمنجنيز  الحمص غني  الوجه ألن  تجاعيد  التخلص من  في  الحمص  فوائد 
أكسدة  فيتامين »ب« ومضادات  الوجه مع  تجاعيد  الذي يحارب ظهور 
وحمض الفوليك، فهو ينظف البشرة ويزيل السموم الضارة من الجلد، ويقلل 

ظهور التجاعيد في الوجه. 
الحمص والكركم والقليل من ماء  الطريقة: اصنعي عجينة سميكة من دقيق 
الورد، وضعيها على البشرة إلزالة خاليا الجلد الميتة وإعطائها إشراقة طبيعية. 
أو اخلطي دقيق الحمص مع الزبادي والكركم لعمل عجينة سميكة، واتركيها 

من 15-20 دقيقة على وجهك، ثم أزيليها بالماء الفاتر. 
الضعيفة ويعالج  الشعر  يقوي جذور  الشعر  تساقط  لعالج  الحمص  فوائد 

تساقطه، من خالل وضع خليط دقيق الحمص على فروة الرأس. 
كيفية الحصول على فوائد الحمص يمكن الحصول من فوائد الحمص بطرق 

متعددة للمحافظة على صحتِك وجسمِك أنِت وعائلتِك، وهي: 
تناول الحمص: طحينة الحمص: من أشهر األطباق التي تصنع من الحمص 
أو إضافتها على  الخبز وتناولها،  يمكنك فردها على  الحمص«،  »طحينة 

السلطات كدرسينج، أو على ساندوتشات البرجر بداًل من المايونيز.  
المشويات من  تناولها كطبق جانبي مع  يمكنك  والمتبل:  المسلوق  الحمص 

اللحوم والدجاج والخضروات. 
الشتاء  ليالي  أيًضا يمكن شرب كوب حمص شام ساخن في  الشام:  حمص 

الباردة. 
أو  الترمس،  المملح مع  الحمص  تناول  يمكنك  والمملح:  المسلوق  الحمص 

تناوله مع الكشري. 
طريقة تخزين الحمص تحفظ حبات الحمص الجافة في درجة حرارة الغرفة، 
بوضعها في دوالب تخزين األطعمة الجافة، مثل: اللوبيا والفاصوليا والفول 
الغلق، واألمر  الثالجة في وعاء محكم  في  الحمص  تحفظ طحينة  وغيرها. 

نفسه مع الحمص المسلوق. 
  يعدّ ملح الليمون أو حمض الستريك 
من المواد المستخدمة في أغراض 
الطهو، وله فوائد عديدة على البشرة، كما 

وله طرق معينة الستعماله
**فوائد ملح الليمون للبشرة

يمنح البشرة الصفاء والنقاء، إضافة إلى 
أنه يزيد من إشراقة البشرة وحيويتها.

يساعد على تقشير البشرة، وبالتالي فإنه 
يسهم في إزالة البقع الداكنة.

الشباب بشكل نهائي،  يقضي على حب 
فهو يحتوي على خصائص تسهم في 

التخلص من هذه المشكلة.

يزيل الجلد الميت بفاعلية.
البشرة والتخلص من  له يساعد في توحيد لون  المتكرر  االستخدام 

التصبّغات.
للبخار  البشرة  السوداء، لكن يجب تعريض  الرؤوس  يعالج مشكلة 

قبل استخدامه.
**طريقة استخدام ملح الليمون للبشرة

الطريقة األولى:

الماء، ويتم  الليمون في كوب من  إذابة ملعقة صغيرة من ملح  يتم 
تطبيق المحلول عن طريق قطعة من القطن، سيساعد في التخلص من 

مشكلة حب الشباب والتصبغات والرؤوس السوداء.
الطريقة الثانية:

الليمون مع  فيتم مزج ملعقة صغيرة من ملح  التصبغات  أما لعالج 
ملعقة كبيرة من عصير الليمون، وربع ملعقة صغيرة من الملح، وربع 
المنطقة بزيت  يتم دهن  بيكربونات الصوديوم،  ملعقة صغيرة من 
الزيتون قبل 30 دقيقة، بعدها تُفرك بالخليط السابق لحوالى 15 دقيقة.

السيدات على وصفات منزلية طبيعية؛ من أجل تجميل    تعتمد معظم 
بشرتهن، بعيداً عن الكريمات المصنعة أو عمليات الشد والحقن، وهنا نعرض 

لتكوني بكامل  لِك بعض هذه الوصفات من األعشاب؛ 
جمالك الطبيعي:

بإمكانك عمل أي خلطات  الطبيعية:  الخلطات  ** تطبيق 
طبيعية؛ باستخدام أي مواد موجودة في مطبخك، وبالتالي 
التي  الفيتامينات والمعادن  بتغذية بشرتك بكل  ستقومين 

تحتاجها.
** تنظيف البشرة كل يوم: ذلك سيساعدك على التخلص 
من الزيوت واألتربة وبقايا المكياج الموجودة على بشرتك، 
لنوع بشرتك بشكل  المناسب  الغسول  لذا قومي بتطبيق 

دائري وبلطف.
** تقشير البشرة: يجب أن تراعي تقشير بشرتك مرتين خالل األسبوع، سواء 
الطبيعية، فذلك سيجعل بشرتك  المقشرات  أو  الجاهزة  المقشرات  باستخدام 

صافية نقية وخالية من الشوائب.
**حمام البخار: يساعد البخار على تفتيح مسام الوجه والتخلص من مشكلة 

الرؤوس السوداء، كما أنه يسمح بامتصاص الكريمات والعالجات بشكل أفضل.
*** وصفات طبيعية لتجميل الوجه باألعشاب:

**تجميل الوجه بالبابونج

انقعي كوباً من البابونج في كوب من الحليب لمدة 4 ساعات أو أكثر، ويمكن 
تركه لليوم التالي، بعدها صفّي المنقوع، وأضيفي له 2 ملعقة كبيرة من العسل، 
و8 مالعق كبيرة من جنين القمح البودرة، بعدها طبقي 
الماسك على وجهك، واتركيه 30 دقيقة قبل أن تغسليه 

بالماء الفاتر.
**تجميل الوجه بالكافور

أضيفي ملعقة صغيرة من زيت الكافور إلى 2/1 كوب 
من زيت اللوز، و2/1 كوب من زيت الخروع، وبعد 
أن تخلطي المكونات؛ قومي بتدليك بشرة جسمك بها 

قبل النوم، واغسلي جسمك في اليوم التالي.
**تجميل الوجه بالالفندر

أضيفي 6 نقاط من زيت الالفندر إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، و 2 ملعقة 
كبيرة من الملح، بعدها دلكي وجهك بالخلطة وجسمك بشكل دائري خفيف لنحو 

5 دقائق، ومن ثم اغسلي بشرتك جيداً.

فأصبحنا  والسبعينات،  الثمانينات  موضة  من  عادت  التي  الصيحات  من   ،Paper Bag الـ  بناطيل   

رغبة  ترتديها  الفتيات  من  الكثير  نشاهد 
أنيقة ومريحة  الحصول على إطاللة  في 
وأن  خاصة  ذاته.  الوقت  في  وعملية 
بالقصة  يتميز  البناطيل  من  النوع  هذا 
منطقة  يبرز  أنه  إلى  باإلضافة  الواسعة، 

الخصر.
البناطيل  هذه  تصميمات  بعض  وفي 
الخصر  على  بحزام  مصحوبة  تكون 
يأتي  بينما  تقليدية.  غير  للمسة  البارز 
برباط ذو كشكشة بسيطة  البعض اآلخر 
من نفس ألوان البنطلون، فهو يناسبك إن 

كنت تميلين أكثر لإلطالالت البسيطة.
ونتوقع أن يظل هذا البنطلون متربع على 
األعوام  في  كبير  بشكل  الموضة  عرش 
الحالي نحو  فاتجاه عالم األزياء  القادمة. 
المرأة  ويشعر  وعملي  بسيط  هو  ما  كل 
بالحرية فيما ترتديه. لهذا فلم ال تمتلكين 

واحداً بخزانتك من اآلن ؟!
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تعتذر الزميلة أحالم األسيوطي 
العدد وسوف  الكتابة هذا  عن 
العدد  في  أخرى  مرة  تعود 

القادم إن شاء هللا.

إدارة الجريدة

هجوم حاد على هاني شاكر بسبب مرييام.. وما دخل شريين؟

أمحد حلمي يشّوق اجلمهور لـ »خيال مآتة«

حورية فرغلى تتعاقد على بطولة 
فيلم »الوهم«

قصي خولي يستعد ألوىل جتاربه 
السينمائية بـ »ماكو«

آسر ياسني وسيد رجب يتعاقدان 
 »على بطولة »الشايب

تامر حسنى يعود لتصوير فيلمه 
اجلديد وينتهى فى هذا املوعد

درة تتعاقد على بطولة »بال دليل«
نيكول سابا ختطف األنظار بإطاللتها 

وتقول: »نيكول سابا خط أمحر«
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 تخوض الممثلة المصرية  منة عرفة  
بطولة فيلم »666« الذي ينتمي لنوعية أفالم 
الرعب، ويشارك فيه عدد كبير من الممثلين 
بينهم عايدة غنيم،  أحمد عاشور ، محمد  من 
سمير وهو من تأليف أحمد عاشور وإخراج 
المفترض ان يعرض  القادر ومن  وائل عبد 

في نهاية العام الجاري.
تتابع منة بروفات العرض  على صعيد آخر 
المسرحي »جوازة مرتاحة« وهو من 
بطولة  ريم البارودي ،  أحمد صفوت ، وهشام 
إسماعيل ومن تأليف أحمد الملواني واخراج 
المقرر عرضه في شهر  محمد جبر، ومن 

يوليو المقبل على أحد مسارح مصر.

  كّرم السفير اللبناني في المغرب  زياد عطا هللا  في مقر إقامته 
الحالني  و مروان  اللبنانيين  عاصي  الفنانين  من  الرباط كالً  في 
التكريم سفراء وديبلوماسيين وشخصيات  خوري ، وحضر حفل 

مرموقة من المغرب ولبنان.
التواصل  الحالني نشر في صفحته الرسمية على أحد مواقع 
االجتماعي مقطع فيديو يظهر التكريم وعلق عليه : »تكريم غالي 
وعزيز على قلبي من السفارة اللبنانية في المغرب بحضور سفراء 

الفنان مروان  ودبلوماسين عرب واجانب وحضور الصديق 
خوري في منزل سعادة السفير اللبناني زياد عطاهلل الف شكر على 

هذه اللفتة الكريمة«.
إشارة إلى أن آخر أعمال عاصي الحالني أغنية »اضحكي« من 
ألحان علي حسون وتوزيع وتوزيع: سليمان  كلمات عامر الوند 

دميان، طارق مجدالني.

التونسية درة على بطولة  الممثلة  تعاقدت   
مسلسل » بال دليل » الذي يتألف من 45 حلقة، ومن 
المقبلة، ويعقد  الفترة  المفترض تصويره خالل 
القيمون على العمل حاليا عدة جلسات للتحدث في 

التفاصيل المتعلقة بالمسلسل.
نفت عبر حسابها  قد  كانت  ان درة  الجدير ذكره 
التواصل االجتماعي،  أحد مواقع  الخاص على 
لعملية تجميل ألنفها، وذلك  ان تكون خضعت 
فيها مختلفة، بحسب  بعد نشرها صورة ظهرت 

المتابعين.
الموسم  على صعيد آخر، شاركت درة في 
بمسلسلين، وهما »حرملك«  الماضي،  الرمضاني 

و«المايسترو«، وقد حققا نسب مشاهدة عالية.

المصرية   سمية  الفنانة    نشرت 
لها من  الخشاب   صورة جديدة 
داخل االستديو اثناء تسجيل أغنيتها 
الجديدة »صلو عليه«، وذلك على 
احد مواقع  الخاص على  حسابها 

التواصل االجتماعي.
» صلوا عليه » هي اغنية دينية من 
وألحان سمية  كلمات هشام صادق 

الخشاب وتوزيع محمد عباس.
الخشاب  الجدير ذكره ان سمية 
أغنية  كانت قد طرحت مؤخرا 
الخاصة  قناتها  »بتستقوي«، على 
نجاحا  والتي حققت  يوتيوب،  على 

كبيًرا ونسب مشاهدة عالية.

اللبنانية ميريام    فصل جديد تكتبه أزمة المطربة 
فارس التي خرجت في المؤتمر الصحافي الخاص بحفلها 
أنها صارت »ثقيلة على  لتؤكد  في مهرجان »موازين« 
قلة  مصر«، بسبب ارتفاع أجرها، وهو ما تسبب في 

حفالتها.
أثارت جدال كبيرا واعتذرت عنها  التي  الكلمات  تلك 
اللبنانية لم تسعفها  ميريام سريعا، مؤكدة أن لهجتها 
وأنها لم تكن تتحدث عن البلد وإنما تحدثت عن متعهدي 

الحفالت.
المقابل، جاء قرار نقابة الموسيقيين المصرية  وفي 
بقبول اعتذار ميريام للشعب المصري وإنهاء األمر عند 
تلقاه هاني شاكر من  الذي  الحد، في ظل االتصال  هذا 

المطربة اللبنانية.
إال أن األمر لم يقف عند هذا الحد، بعدما استرجع 
المطربة المصرية شيرين عبد  الجمهور ما حدث مع 
الغناء وأصدرت بحقها  النقابة من  التي منعتها  الوهاب، 

قرار إيقاف على خلفية تصريحات أدلت بها.
ذلك األمر الذي تسبب في هجوم حاد عبر شبكات التواصل 
االجتماعي على هاني شاكر نقيب الموسيقيين، بسبب 
اختالف موقفه في األزمتين، بعدما تساهل مع ميريام 

فارس وكان صارما للغاية مع شيرين عبد الوهاب.

بدوره، غرد الفنان أحمد صالح السعدني عبر »تويتر« 
قائال: »هو فعال األستاذ هاني شاكر قبل اعتذار األخت 
يتم مع هذه  لم  لماذا  ميريام وعفا هللا عما سلف وكده؟ 
الحالة كما تم التعامل مع شيرين؟ وال احنا زي القرع!! 

نرجو التوضيح«.
التواصل  المقابل شن عدد كبير من رواد مواقع  وفي 
االجتماعي هجوما على هاني شاكر، بسبب اختالف 
موقفه مع شيرين عما قام بفعله مع ميريام فارس، واعتبر 
البعض أن هناك خالفات شخصية بين هاني شاكر 
للتحقيق  يتخذ قرارا بوقفها وإحالتها  وشيرين، ما جعله 

بسبب ما قالته في حفلها بالبحرين.
الموسيقيين، معتبرة أن هناك  نقابة  الهجوم رفضته  ذلك 
بين موقف ميريام وشيرين، خاصة أن  اختالفا واضحا 
بأكثر من وسيلة،  األولى كانت حريصة على االعتذار 
أولها االتصال بنقيب الموسيقيين، وكذلك إصدار بيان ثم 
نشر مقطع فيديو تعتذر من خالله على الرغم من كونها 

ليست عضوة بالنقابة.
إلى  أكثر من مرة وأساءت  فيما تكررت أخطاء شيرين 
وطنها وشعبها، ولم تبادر باالعتذار، وهو ما دفع النقابة 
النهاية تم رفع  التخاذ موقف قوي تجاه أزمتها، وفي 

اإليقاف عنها.

السوري قصي خولي،  الفنان  يستعد    
للمرة  المصرية،  السينما  للُمشاركة في 
بعد مشاركته في مجموعة  األولى، وذلك 
الناجحه خالل  الدرامية  من األعمال 

السنوات الماضية.
الخولي،  فيه قصي  يُشارك  الذي  الفيلم 
اسم »ماكو«، وأحداثه مستواحاة  يحمل 
العبارة سالم  من قصة حقيقية، وهي قصة 

إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة 
البحر األحمر، في مكاٍن  مياه  أعماق  في 
مليء بالذكريات، إذ أن أغلب أحداثه تدور 

تحت المياه. 
ومن الُمقرر اإلعالن عن باقي أبطال فريق 
لم  فيما  الُمقبلة،  القليلة  األيام  العمل خالل 
يُعلن موعد طرحه في السينمات المصرية 

والعربية، بشكٍل رسمي حتى اآلن.

الحهينى،  السيناريست صالح  أعلن    
تجربة سينمائية  لخوض  استعداده  عن 

جديدة بعنوان »الشايب«.
الفنانان  مع  التعاقد رسمياً  تم  أنه  وأضاف 
اختيار  وسيد رجب، وجارى  ياسين  آسر 
بالعمل، من  المشاركين  االبطال  باقى 

اخراج حسين المنباوى.

الجزء  وينتظر »الجهينى« عرض 
أسود  فيلم »والد رزق.. عودة  الثانى من 
المقبل،  األرض« موسم عيد األضحى 
الفيشاوى،  أحمد  أحمد عز،  بطولة  وهو 
عمرو سعد، أحمد داود، كريم قاسم، خالد 
إخراج طارق  أمين،  نسرين  الصاوى 

العريان، وإنتاج شركة سينرجي.

اللبنانية  نيكول  الفنانة  نشرت 
لها خطفت  سابا  صورة جديدة 
بها األنظار، وذلك على حسابها 
التواصل  احد مواقع  الخاص على 

االجتماعي.
وظهرت نيكول في الصورة مرتدية 

فستان قصير باللون األصفر.
قائلة:  الصورة  نيكول على  وعلّقت 
ارى  فعندما  بعدك عذابي  كانا  »اذا 
فنتي عشقي  اكثر  اتعذب  وجهك 
نيكولي..نيكول سابا خط  وغرامي 

أحمر«.
كانت  نيكول سابا  ان  الجدير ذكره 
أغنية  أن في جعبتها  لنا  قد كشفت 
لبنانية ستكون  مصرية وأخرى 
ناحية األشخاص  مفاجأة سواء من 
الذين تتعاون معهم فيها وبمضمون 

األغنية وبجّوها.

أني  أنا سعيد  الخير   »مساء 
إني  أقول  بينكم، وما  اليوم 
اليوم  أنا  بالسعودية،  إماراتي 
سعودي باإلمارات«، بهذه 
اإلماراتي  الفنان  أشعل  الكلمات 
حسين الجسمي، األربعاء، 
المسرح الروماني في جدة وسط 
الجمهور وهتفاتهم  صيحات 

وترحيبهم به.
وكانت جدة على موعد مع 
يوم  الجسمي  الفنان حسين 
فعاليات موسم  األربعاء، ضمن 
أيام  بدأ في خامس  الذي  جدة، 
لمدة 40  الفطر، ويستمر  عيد 

يوما.
الهيئة  بدعم من  الموسم  يأتي 
العديد  للترفيه، ويضم  العامة 
من الفعاليات المنوعة الترفيهية 
التي تُرضي جميع الفئات، منها 
الفنية والموسيقية والرياضية 
والثقافية، فضالً عن عروض 
المسرحية  األطفال والعروض 

والكوميدية.

عاصي احلالني ومروان خوري مكرمان من سفري 
لبنان يف املغرب

حسني اجلسمي: »أنا سعودي باإلمارات«

منة عرفة ختوض بطولة »666«

مسية اخلشاب تشّوق اجلمهور 
لـ »صلوا عليه«

الربيع 
وبشاير عودة الحياة

  استأنف الفنان تامر حسنى وأبطال فيلمه الجديد 
تصوير مشاهدهم بعد انتهاء أجازة عيد الفطر، 
والذى يحمل اسم مؤقت "كل سنة وانت طيب" 
حسبما أعلن لنا السيناريست محمد عبد المعطى، 
حيث يبحث عن اسم جديد يتعلق أكثر بأحداث 
الفيلم.  وأضاف "عبد المعطي" ، أنه يتبقى 10 
أيام تصوير ويتم االنتهاء منه بالكامل تمهيداً 
لعرضه فى ماراثون عيد االضحى المقبل، مشيراً 

إلى أن جميع تلك المشاهد ستكون داخل مصر.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى تشويقى، 
ويتناول قضية ومبدأ "الثقة" فى كل شىء 
بالحياة، وكان يحمل اسم "حمزة"، وتم تغيره 
للمرة  ثم  الثانية إلى "نصب تذكارى"،  للمرة 

الثالثة إلى اسم "كل سنة وانت طيب".
تامر حسنى، عائشة بن أحمد،  الفيلم من بطولة 
تأليف محمد  زينة، خالد الصاوى، وآخرين من 
الماروق، وانتاج  المعطى، وإخراج سعيد  عبد 

نيوسينشري- دوالر.

حورية  الفنانة  أعلنت    
فرغلى عن تعاقدها لبطولة فيلم 
باقى  إختيار  »الوهم«، وجارى 
بالعمل،  المشاركين  األبطال 
إطار  يدور فى  أنه  إلى  مشيرة 
تقديمه  يتم  لم  رعب تشويقى 

من قبل.
الفنانة حورية فرغلى  أن  يذكر 
أفالم عيد  شاركت فى موسم 
فيلم »حملة  الفطر من خالل 
شرف  كضيف  فرعون« 
وكان  الحقيقة،  بشخصيتها 
آخر أعمالها بطولة مسلسل 
الماراثون  فى  الغجر«  »مملكة 

الرمضانى لهذا العام.
الغجر« من بطولة  »مملكة 
فيفى عبده، حورية فرغلى، 
سامح الصريطى، أحمد كرارة، 
ميار  سناء شافع، حازم سمير، 
الغيطي، عزة مجاهد، وآخرين 
الغيطى  محمد  تأليف  من 

وإخراج عبد العزيز حشاد.

الفنان    أعلن 
أحمد حلمي، موعد 
الجديد  فيلمه  طرح 
مآته«،  »خيال 
وذلك من خالل 
الشخصي  حسابه 
على »انستجرام«، 
حيث نشر صورة 
الفيلم، مكتوب  من 
الفيلم،  اسم  عليها 
شخصيته  واسم 
يجسدها  التي 
الفيلم  داخل 
شخصية  وهي 
»زيزو«، وعلق 

على الصورة: »خيال مآته عيد كبير«.
»خيال مآته » يدور في إطار كوميدي اليت واجتماعي بمنظور 

وفكر جديد ولم يقدم من قبل.

منة شلبي، خالد  أحمد حلمي،  الفنان  بطولة  ماَته« من  »خيال 
الرحمن  لبيب،عبد  لطفي  فؤاد، حسن حسني،  بيومي  الصاوي، 
أبو زهرة وغيرهم من النجوم ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم 

كمال ومن إخراج خالد مرعي.



ترودو يتوجه إىل قمة العشرين آمالً بتبديد غيوم 
األزمة مع الصني

  
 غادر رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو 
أوتاوا يوم األربعاء جواً متوجهاً إلى اليابان حيث 
يشارك في قمة مجموعة الدول العشرين التي 

تنعقد في مدينة أوساكا يومْي الجمعة والسبت.
ويأمل رئيس الحكومة الليبرالية في أن يحرز تقدماً 
في سعيه لحل النزاع الدبلوماسي مع الصين، أو 
على األقل في أن يجد حلفاء لكندا يدعمون موقفها 

في النزاع المذكور.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب قد وعد 
ترودو خالل اجتماعهما في واشنطن الخميس 
الفائت بأن يفعل كل ما بوسعه من أجل مساعدة 
كندا في هذا النزاع المستمر، وبتفاقم، منذ سبعة 
أشهر، السيما في قضية الكنديْين مايكل كوفريغ 
ومايكل سبافور المعتقلْين في الصين بتهمة القيام 

بأنشطة تهدد األمن القومي.
كما أن الصين أوقفت، قبل أكثر من ثالثة أشهر، 
استيراد بذور الكانوال من كندا، وهي أكبر زبون 
أجنبي لها. وعللت الصين قرارها بالخشية من 
تلوث البذور، بالرغم من أن تحاليل إضافية أجرتها 
الوكالة الكندية لمراقبة األغذية أظهرت خلوها 
على  الصين مؤخراً  أقدمت  آفات. كما  من أي 
أن  قبل  الكندية،  الخنزير  لحوم  استيراد  تجميد 
تجّمد، ابتداًء من يوم أمس، استيراد كافة اللحوم 

الحمراء الكندية.
ومن المنتظر أن يجتمع ترامب بنظيره الصيني 
شي جين بينغ على هامش قمة العشرين. وسبق 
لترودو قد أعرب عن رغبته بلقاء الرئيس الصيني 
على هامش القمة، لكنه لم يحصل بعد على جواب 

على طلبه.
وكانت بكين قد تجاهلت طلباً من رئيس الحكومة 
الكندية في كانون الثاني )يناير( الفائت إلجراء 
حديث هاتفي مع نظيره الصيني لي كيكيانغ بهدف 

البحث في قضية كوفريغ وسبافور.
وهناك اعتقاد على نطاق واسع في أوساط متابعي 
الشؤون الصينية بأن كندا تواجه متاعب مع الصين 
بسبب توقيفها المديرة المالية لعمالق االتصاالت 
الصيني »هواوي«، مينغ وانتشو، في فانكوفر.

وتخضع سيدة األعمال الصينية لإلقامة الجبرية في 
منزل تملكه في فانكوفر بعد أن أوقفتها السلطات 
)ديسمبر(  األول  كانون  من  األول  في  الكندية 
الفائت بناًء على طلب من السلطات األميركية. 
وانطلق مسار إجراءات تسليمها للقضاء األميركي 
الذي يتهمها بااللتفاف على العقوبات األميركية 
المفروضة على إيران وبسرقة أسرار صناعية.

يعدها: رزق هللا زرزور
نقال عن راديو كندا الدولي أخـبـــار كـــــندا

Vendredi 28 juin 2019
الجمعة 28 يونيو 2019

 L’ass. Egyptienne Canadienne pour l’Art, la Culture
le Tourisme, et l’Information

الجمعية المصرية الكندية  للفنون والثقافة والسياحة واإلعالم

 Journal El Ressala
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فــريد فــؤاد زمكحل
Président et rédacteur en chef
Farid Fouad Zémokhol

نائب رئيس مجلس اإلدارة   فرج جريس
 Vice Président  Farag  Greiss          
نائب رئيس التحرير      يوسف زمكحل

Deputy Editor     Youssef Zemokhol
نائب رئيس التحرير       ناهدة العاصي
Deputy Editor     Nahia Al Assi

مدير التحـرير/  أحـالم األسيــوطي
Directeur de rédaction    Ahlam Al Assiouty

إخراج وتصميم /  نــازلي ســـــليم
 Mise en page et plans    Nazly Selim

كتاب ومحررون
الجيوش  كيندة  قنديل،  منسي  محمد   ، الهاملي  عبيد  على 

 ، خليل  سليم  العاصي،  ناهدة  أ.د.  السباعي،  هيثم  م.  زرزور،  رزق هللا 
دشيش،  أبو  على  بنيصغي،  خالد  رفعت،  شريف  كرمة،  كلودين 
 ، شقرا  أبو  كامل  أسامة  السعد،  رفاه  البصير،  عبد  حسين  د. 
الجيوش،  تيماء   ، القزي  بشير   ، أنجلو  مايك  قرانطة،  جاك 

غريب شعبان، صباح  عباس  التوزاني،  خالد  د.   ، بكر  أبو  اسماء 

مدير مكتب تورنتو   د. رامز زمكحل 
Tél.: 1-905-790-1770

 
Correspondant au Caire   /   Claudine Karma

Section de la publicité au Caire
 Caroline Mikhail/ Christine Riad

Bureau chef au Caire
8 Hoda Sharawy Bab ElLouk 

Tel.: Tel: 239350400  /  01228008424
Email: elressalacanada@gmail.com

مدير مكتب اإلسكندرية    سمير سيداروس
Bureau chef au Canada

  672 boul. Des Laurentides # 212 Laval, Qc. H7B 4S6
 (514) 961-0777 /    (450) 972-1414

Email. elressala@videotron.ca  /  
elressalanews@gmail.com

   www.el-ressala.com

كندا تواصل قيادة مهمة تدريبية للـ “ناتو” 
يف العراق

 ستواصل كندا قيادة مهمة تدريبية 
األطلسي  شمال  حلف  لمنظمة 
)»ناتو«( في العراق لغاية تشرين 
أن  بعد   2020 )نوفمبر(  الثاني 
على  الفدرالية  الحكومة  وافقت 

تمديد المهمة.
وجاء اإلعالن عن تمديد المهمة 
فيما يتباحث وزير الدفاع الكندي 

هارجيت سّجان ونظراؤه من سائر 
دول الـ«ناتو« في المقر الرئيسي 
للمنظمة في بروكسل في موضوع 
مواصلة مواجهة تنظيم »الدولة 
اإلسالمية« )»داعش«( المسلح.
»رسالتنا واضحة: كندا مستعدة 
جانب  إلى  والوقوف  للقيادة 

حلفائنا«، قال سّجان في بيان.
وكانت كندا قد أرسلت 850 جندياً 
إلى العراق والمناطق المجاورة 
في إطار مواجهة التنظيم التكفيري 
المذكور، ومن ضمنهم 250 جندياً 
أُوكلت إليهم المساهمة في تدريب 
القوات المسلحة العراقية من ضمن 

مهمة الـ »ناتو«.
مهمة  بقيادة  كندا  وتضطلع 

العراق  في  التدريبية  الـ«ناتو« 
منذ تموز )يوليو( 2018، وكان 
من المقرر أن تنوب عنها دولة 
أُخرى بقيادة المهمة ابتداًء من آخر 
الشهر الحالي على أن تبقي كندا 
600 جندي في المنطقة لغاية آذار 
أعلنته  ما  2021 وفق  )مارس( 

سابقاً.

وستقود مهمَة الـ«ناتو« البريغادير 
جنرال جيني كارينيان التي ستُرّقى 
إلى رتبة مايجور جنرال في األيام 
المقبلة لتصبح أعلى ضابط امرأة 
في الجيش الكندي. وهي ستتسلم 
مهام القيادة من المايجور جنرال 

الكندي داني فورتان.
العسكرية  الهزائم  من  وبالرغم 
تنظيم  بها  مني  التي  المتالحقة 
»الدولة اإلسالمية« )»داعش«( 
في كل من العراق وسوريا والتي 
شاسعة  مساحات  بموجبها  فقد 
كان أقام عليها »دولة الخالفة«، 
التكفيري  التنظيم  هذا  يواصل 
انتحارية  بهجمات  القيام  المسلح 

وعمليات عسكرية.

بومباردييه تبيع فرعها للطائرات التجارية اليابانية ميتسوبيشي
  

 أعلنت شركة بومباردييه لصناعة الطائرات يوم 
الثالثاء أنها اتفقت مع مجموعة ميتسوبيشي كي تبيع 
لهذه األخيرة برنامجها لصناعة الطائرات اإلقليمية من 
سلسلة CRJ  بقيمة 550 مليون دوالر أمريكي، ما 

يطوي صفحة الطائرات 
الشركة  التجارية عند 

الكندية.
الصفقة  وستسمح 
بومباردييه  لـشركة 
مبلغ  على  بالحصول 
دوالر  مليون   200
لتغطية  إضافي 
العالقة  »االلتزامات« 
ببرنامج CRJ ، وفقا 
للبيانين الصحفيين الذين 

نشرتهما الشركتان.
وستتولى شركة ميتسوبيشي بأنشطة الصيانة والدعم 
والترقية والتسويق والمبيعات لبرنامج CRJ ، كما أكدت 
بومباردييه  التي أضافت أن هذه األنشطة »مكملة« 
  SpaceJet التجارية   للطائرات  الحالية  للعمليات 

لشركة ميتسوبيشي.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  إيزوميساوا  سيجي  وقال 
ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في بيان إن االستحواذ 
على هذه األعمال التكميلية سيمكن ميتسوبيشي من تعزيز 
نشاطاتها في مجال الطيران وبناء قدرات عالمية قوية.
األنشطة  بهذه  تقوم  التي  بومباردييه  مصانع  وتقع 
في مونتريال، مدينة كيبيك ، تورنتو ، بريدجبورت 
في فيرجينيا الغربية ، وتوكسون في  أريزونا. قال 
أوليفيه مارسيل، رئيس دائرة العالقات الخارجية في 

بومباردييه، إن برنامج CRJ يوظف حوالي 1.600 
شخص عبر العالم.

وسعت بومباردييه لبيع هذا البرنامج  الذي سّجل عجزا 
لعدة سنوات على الرغم من بيع 2.000 طائرة منذ 

البدء في النتاج.
ومع بيع برامج CRJ  C Series ، ستركز بومباردييه 
نشاطها على صناعة طائرات رجال األعمال. وهذا 

التوع من الطائرات أعطى شهرة عالمية للشركة.
وأّكد آالن بيلمار، الرئيس التنفيذي لشركة بومباردييه، 
للصحفيين أن بيع برنامج CRJ ليس »محزنًا« بالنسبة 
لـبومبادييه  وأن أهداف الشركة كانت واضحة جًدا 

منذ عام 2015.
أننا كنا نركز على خطوط اإلنتاج  »لقد أوضحت 
محدودة   االستثمارية  مواردنا  مستقبل.  لها  التي 
 C Series  ألننا الستثمرنا بكثافة في برامج مثل
وGlobal 7500.« آالن بيلمار، الرئيس التنفيذي 

لشركة بومباردييه

كالغاري ستحتضن املؤمتر العاملي للنفط يف عام 2023
  

 تم اختيار مدينة كالغاري الواقعة في مقاطعة 
المؤتمر  الكندي الستضافة  الغرب  في  ألبرتا 
العالمي الرابع والعشرين للنفط في عام 2023. 
وتطلّب األمر اجراء اقتراع من أربع جوالت  
للوصول إلى قرار للمجلس العالمي للنفط في 

اجتماع في سان بيترسبورغ في روسيا.
وتنافست كالغاري مع مدينة باكو في أذربيجان 
وأستانا في كازاخستان ودبي في اإلمارات العربية 
المتحدة وبوينس آيرس في األرجنتين. وفي الدور 
األخير من عملية التصويت ، فازت كالغاري 

بفارق ضئيل على باكو بـ21 مقابل 20.
وأعلن عن هذا الفوز كّل من عمدة بلدية كالغاري، 
ناهد ننشي،  ورئيس المجلس العالمي للنفط، 

الكندي دوني بانشو، عبر مواقع التواصل االجتماعي.
وتُقدر المدينة أن استضافة هذا الحدث سوف يجذب 5.000 
شخص من أكثر من 80 دولة ويدّر ما يقرب من 65 مليون 

دوالر من الفوائد االقتصادية.
ولإلشارة فقد استضافت كالغاري هذا الحدث في عام 2000 
وشارك فيه حوالي 2500 شخص من 97 دولة. وشهد الحدث 

ينّددون  المدينة  شوارع  في  محتج  ألف  تظاهر  آنذاك  أيًضا 
بصناعة النفط.

وقد تقّدمت كالغاري بطلب كانت للحصول على تنظيم مؤتمر 
2020 ، لكنها فشلت أمام مدينة هيوستن بوالية تكساس األمريكية 
التي ستستضيف المؤتمر العالمي للنفط في ديسمبر كانون األول 

2020. ومن المتوقع أن يحضره حوالي 10.000 شخص.

خروج فريق كندا لكرة القدم من مونديال السيدات يف فرنسا
  

 خفق المنتخب الكندي في التأهل للدور الربع نهائي من 
كأس العالم للسيدات بعد تعثّره يوم االثنين أمام السويديات 

في باريس  بنتيجة 1-0.
واستطاعت السودية ستينا  بالكستينيوس من التغلب على الدفاع 
الكندي ومباغتة حارسة المرمى ستيفاني البي. وكانت السويدية 
محظوظة ألن تسديدتها المست الكندية شيلينا زادوركسي 

وانحرفت لدخول الشبكة.
كندا  تعادل  أن  الممكن  من  كان 
بضربة جزاء في الشوط الثاني ، 
لكن الحظ لم يسعف الالعبة الكندية 
المعينة جانين بيكي التي وجهت 
الضربة مباشرة في اتجاه حارسة 
جانين  وقالت  السويدية.  المرمى 
بيكي، بعد المباراة، إنها شعرت 
بأنها »أسقطت الفريق« وانتابها 

إحباط وخيبة أمل.
وفي أعقاب اقصاء الفريق الكندي 
من كأس العالم للسيدات، تساءل 
الكابتن  تكن  لم  لماذا  المشجعون 
كريستين سانكلير هي من قامت 
بآداء صنع ضربة الجزاء. ووفقا 
لوكالة الصحافة الكندية، فإن سنكلير 

هي التي طلبت من بيكي،قبل بضعة أشهر ، ما إذا كانت تريد 
تنفيذ ضربات الجزاء. وكان جواب بيكي باإليجاب.

وأوضحت  الكابتن كريستين سانكلير بأنها »شعرت بضيق« 
بعد الهزيمة ألنها  طلبت من بيكي مواجهة هذا التحدي. لكنها 

أكدت أن الفريق بأكمله يثق في بيكي.
وتجدر اإلشارة إلى أن العديد من الالعبات في الفريق يتدربن 

بانتظام لهذه المهمة.

سابقة يف ألربتا: سكرترية برملانية لشؤون الفرنكوفونية
  

 عيّنت حكومة المحافظين في مقاطعة ألبرتا 
غودريدج  لْيلى  التشريعية  الجمعية  عضو 

سكرتيرًة برلمانية لشؤون الفرنكوفونية.
وستوكل إلى غودريدج مهمة دعم وزيرة الثقافة 
والتعددية الثقافية ووضع المرأة، ليال أهير، 
وإجراء حوار مع الناطقين بالفرنسية في ألبرتا.

ومن المنتظر أن يتم اإلعالن عن مسؤوليات 
غودريدج في منصبها الجديد بشكل أدق في 
وقت الحق. لكن ما أن أُعلن تعيينها في هذا 
المنصب حتى أكدت هي والوزيرة المختصة، 
تنفيذ سياسة  التزامهما بمواصلة  أهير، عن 

ألبرتا في مجال الفرنكوفونية.
وهذا المنصب جديد في ألبرتا حيث الفرنسية 
هي اللغة األولى ألقل من %2 من إجمالي عدد 

سكان المقاطعة. لكن اإلحصاء السكاني لعام 2016 يظهر 
أن لـ418 ألف نسمة من سكان ألبرتا، أي ما نسبته 10,5% 
من إجمالي عدد السكان، أصواًل فرنسية أو كندية فرنسية.

وتتحدث غودريدج الفرنسية بطالقة، إضافة إلى اإلنكليزية، 
لغتها األم، وهي حائزة على بكالوريوس في اللغة الفرنسية 
 )Campus Saint-Jean( من حرم »سان جان« الجامعي
التابع لجامعة ألبرتا في إدمونتون، عاصمة المقاطعة، والذي 

يعتمد الفرنسية كلغة تدريس.
وتمثّل غودريدج دائرة »فورت ماكموري – الك البيش« 
الجمعية  في   )Fort McMurray – Lac La Biche(
التشريعية في إدمونتون، وتنتمي لحزب المحافظين المتحد 
)UCP( الذي يقوده رئيس حكومة المقاطعة جايسن كيني 
والذي فاز بحكومة أكثرية في االنتخابات التشريعية العامة 

في 16 نيسان )أبريل( الفائت.

  الصني تهّدد بوقف استرياد اللحوم الكندية

 هّددت الصين عبر سفارتها في كندا بغلق أبوابها 
أمام اللحوم الكندية  مشيرة إلى أوجه القصور في 
عملية إصدار الشهادات للمنتجات الكندية.  وأوضحت 
السلطات الصينية أنّها اتحذت »تدابير وقائية عاجلة« 
وعلّقت استيراد لحوم الخنزير لشركات كندية ألسباب 

صحية .
وتّدعي الجمارك الصينية أنها اكتشفت مؤخًرا آثار 
لدواء الراكتوبامين في شحنات كندية من لحوم الخنزير. 
وهذا الدواء محظور في 160 دولة  بما في ذلك الصين.

»خلص تحقيق أجرته السلطات الكندية إلى أن 188 
الخنزير  لحوم  منتجات  بتسليم  ملحقة  طبية  شهادة 
السفارة  عن  لبيان صادر  وفًقا   ،« تزويرها  تم  قد 

الصينية في كندا.
وفي بيان، أكدت ماري كلود بيبو، وزيرة الزراعة 
الكندية، أن الوكالة الكندية لسالمة األغذية »اكتشفت 
مشكلة تتعلق بشهادات تصدير مزورة ، والتي يمكن 
أن تؤثر على صادرات لحم الخنزير ومنتجات لحوم 

البقر إلى الصين.«

مع  كثب  عن  تعمل  المعنية  »السلطات  إن  وقالت 
شركائها الصينيين.« ويؤكد البيان أن المشكلة تتعلق 
فقط بشهادات التصدير إلى الصين وال يتأثر أي سوق 
لسالمة  الكندية  الوكالة  تواصل  و  أخرى.  تصدير 

األغذية تحقيقاتها.
ومنذ بضعة أسابيع، علقت الصين استيراد الكانوال 
الكندية ألسباب صحية أيضا بعداكتشاف الطفيليات في 
البذور، وفقا للسلطات الصينية. تالها تعليق لواردات 

لحم الخنزير والبازالء وفول الصويا الكندي.
وتغلق الصين من حين آلخر سوقها للمنتجات الزراعية 
الكندية منذ اعتقال منغ وانجو، المديرة المالية لشركة 

هواوي الصينية لالتصاالت.
وال يزال المواطنان الكنديان، مايكل كوفريغ ومايكل 
سبافور،  يقبعان في السجون الصينيةحيث تّم اعتقالهما 
بعد أيام قليلة من اعتقال منغ وانجو في مطار فانكوفر.

وال تزال هذه األخيرة تنتظر مما إذا كانت ستُسلم إلى 
الواليات المتحدة ، حيث يتابعها القضاء األمريكي 

بتهمة االحتيال.

قانون العلمانّية الكيبيكي حاضر يف لقاء رؤساء حكومات 
مقاطعات الغرب الكندي

األربع  الكندي  الغرب  مقاطعات  وزراء  رؤساء  يعقد   
عاصمة  ادمنتون  في  اجتماعا  األقاليم   حكومات  ورؤساء 
مقاطعة ألبرتا، يتداولون خالله في شؤون مشتركة، من بينها  

االستراتيجيّة  التحتيّة  والبنى  النفط 
رؤساء  اجتماع  موعد  قبل  وذلك    ،
حكومات المقاطعات واألقاليم الكنديّة 
المقبل الذي تستضيفه مدينة سسكتون 

في 9 تّموز يوليو المقبل 2019.
ودعا رئيس حكومة مانيتوبا برايان 
القانون  إدانة  إلى  نظراءه  باليستر 
الذي  الدولة  علمانيّة  حول  الكيبيكي 
أقّرته الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة في 
يونيو  حزيران  من  عشر  السادس 

الجاري 2019.
»هذا في رأيي بالتأكيد خطير وغير 
قال  المعارضة«  ويستحّق  كندي 
الصحافة  لوكالة  حديث  في  باليستر 

الكنديّة.
وأضاف بأّن كندا بلد يحتفل بالتعدديّة 

و«نريد التأّكد من أنّنا ال نقيّد حريّات الناس، أكانت حريّة 
التعبير أو الحركة أو الدين« كما قال رئيس حكومة مانيتوبا.
الذين  العام  القطاع  الكيبيكي على موّظفي  القانون  ويحظر 
يمارسون سلطة  قسريّة كالقضاة وحّراس السجون وأفراد 
كما  عملهم،  مزاولة  الدينيّة خالل  الرموز  ارتداء  الشرطة 
والثانويّة  االبتدائيّة  العاّمة  المدارس  مدراء  الحظر  يشمل 

والمدّرسين.
المسلمين  أنّه يستهدف  الدولة  قانون علمانيّة  ويرى منتقدو 
وأبناء طائفة السيخ واألقليّات الدينيّة األخرى في المقاطعة.
ويستضيف رئيس حكومة ألبرتا جيسون كيني نظراءه من 
ومن  كولومبيا،  وبريتيش  وسسكتشوان  مانيتوبا  مقاطعات 

أقاليم الشمال الغربيّة وإقليمي يوكن ونونافوت.
ويأتي اللقاء في وقت يدور فيه الخالف بين مقاطعتي ألبرتا 
ترانس  أنبوب  توسيع  مشروع  بشأن  كولومبيا  وبريتيش 
ماونتن لنقل النفط من ادمنتون في ألبرتا نحو بورنابي في 

بريتيش كولومبيا.

وتؤيّد ألبرتا مشروع توسيع األنبوب ألنّه يتيح لها مضاعفة 
كميّات النفط التي تنقلها من 300 ألف برميل إلى نحو 890 

ألف برميل في اليوم.

من  وتتخّوف  المشروع  كولومبيا  بريتيش  وتعارض 
مضاعفاته على البيئة في حال حدوث تسّرب نفطي.

كيني،  جايسون  ألبرتا  حكومة  رئيس  من  كّل  ويسعى 
للدفاع عن موقفه وعن  وبريتيش كولومبيا جون هورغان 

مصالح مقاطعته.
يكون  أن  ألبرتا  في  الطاقة  وزير  سافيج  صونيا  وتتوّقع 
بين  المباحثات  صلب  في  اآلسيويّة  السوق  إلى  الوصول 

المسؤولين الكنديّين.
وأكذد رئيس حكومة ألبرتا جايسون كيني أنّه سيرّكز على 
تطوير  وعلى   المقاطعات  بين  التجاريّة  الحواجز  خفض 

إجماع وطني حول مشاريع الطاقة الكبرى.
الغربيّة  الشمال  أقاليم  حكومة  رئيس  ماكالود  بوب  وأّكد 
القطب  في  كندا  موقف  تعزيز  على  جهته  من  سيرّكز  أنّه 
الشمالي، وشاركه الرأي  جو سافيتاكاك رئيس حكومة إقليم 
نونافوت الذي سيرّكز أيضا على التغيّر المناخي ومشاكل 

االدمان و الصّحة العقليّة.
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

معلومات عن مدينة سرقسطة
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  سرقسطة ، واحدة من المدن الرئيسية في إسبانيا، 
تقع على ضفاف نهر إيبرو ، في منتصف الطريق بين 
مدريد وبرشلونة، وهناك العديد من األسباب للمجيء إلى 

هذه المدينة المفتوحة .
تاريخ المدينة ومميزاتها

2000 سنة من التاريخ، 
هائلاً  إرثاًا  ستجد  حيث 
في  لإلعجاب  ا  مثيراً
الشوارع ، باإلضافة إلى 
مباني الرومان والمسلمين 
واليهود والمسيحيين، قصر 
الجعفرية، الكنائس وغيرها، 
وهناك مجموعة متنوعة من 
المقترحات، المسارح ودور 
السينما والمعارض والحفلت 
الموسيقية والمهرجانات 
والمعارض، في سرقسطة 
ينتظرك في برنامج ثقافي 
مدهش على مدار السنة، 

الحياة الثقافية للمدينة مكثفة، شاهد نفسك في شوارع 
المدينة حيث يمكنك أن تجد جميع األساليب الفنية المختلفة 

في هذه المدينة.
باإلضافة إلى ذلك يمكنك تذوق األطباق النموذجية في 
المنطقة ، وبالطبع ، شارك في أحد التقاليد العظيمة للمدينة 

، “التاباس”، والمدينة هي مدينة رائعة للتسوق، فسرقسطة 
لديها عرض تجاري واسع لجميع األذواق، من مناطق 
المشاة إلى مراكز التسوق الكبيرة ، لذا قم بنزهة في شوارع 
المدينة لكي تشعر بالصخب والحيوية، وبالنسبة للترفيه 
ليل، استمتع بالحياة الليلية في سرقسطة، حيث تفتح النوادي 
الليلية والبارات أبوابها حتى الساعات األولى من الصباح، 
المتعة مضمونة في المدينة مع الحياة الليلية الرائعة في 
أي وقت من السنة، سترى بنفسك عند استكشاف المناطق 

الرئيسية .
إليك أهم األشياء التي تحتاج إلى 
معرفتها قبل زيارة سرقسطة :
إنها خامس أكبر مدينة في إسبانيا

حسناًا ، لقد سمعت بالتأكيد عن 
مدريد   – إسبانيا  مدن  أكبر 
وبرشلونة وفالنسيا وإشبيلية – 
لكن هل سمعت عن سرقسطة؟ 
إنها في الواقع خامس أكبر مدن 

إسبانيا .
إنها عاصمة منطقة أراغون

سرقسطة هي عاصمة منطقة 
أراغون المتمتعة بالحكم الذاتي 

في إسبانيا ، والتي اعتادت أن تكون مملكتها الخاصة، 
هذا يعني أنها موطن لكثير من اآلثار الكبرى والقصور 
 Moorish Aljafería والمنازل، ويشمل ذلك قصر
 Casa الكبير ومبنى Museo de Zaragoza ومتحف

Solans المزين بشكل هائل .
من السهل الوصول إلى كل من مدريد وبرشلونة

يوجد في سرقسطة مطار ، يمكن الوصول إليه من تسع 
وجهات في أوروبا ، بما في ذلك لندن وباريس وميلنو ، 
ولكن إذا كنت في البر الرئيسي أسبانيا بالفعل ، فمن السهل 
الوصول إليه إما من مدريد أو برشلونة، ومن برشلونة ، 
يمكنك القيام برحلة بالحافلة لمدة ثلث ساعات للوصول 
إلى هناك ، ومن مدريد ، رحلة بالقطار تستغرق 80 دقيقة.

الهندسة المعمارية المغاربية خارج األندلس
تمتلئ إسبانيا بقطع رائعة من الهندسة المعمارية المغاربية 
، وبقايا حكم المور الذي دام 800 عام على معظم أنحاء 
البلد، معظم هذه القصور والحصون الكبرى ، تقع في 
جنوب البلد ، في األندلس، أفضل مثال يمكن رؤيته 

خارج األندلس هو قصر الجفرية في سرقسطة، الذي 
بني خلل النصف الثاني من القرن الحادي عشر ، وهو 
مليء باألقواس العربية المزخرفة والمنحوتات المعقدة، 
واليوم ، هو منزل برلمان أراغون ، ويمكن زيارته في 

جولة بصحبة مرشد.

زيارة Alifajería في سرقسطة بإسبانيا
إنها واحدة من أفضل األماكن لمشاهدة األعمال التي قام 
بها فرانسيسكو دي غويا Francisco de Goya، ولد 
الفنان اإلسباني الشهير فرانسيسكو دي غويا في بلدة 
ا إلى  فوينديتودوس الصغيرة ، على بعد حوالي 45 كيلومتراً
الجنوب من سرقسطة، لهذا السبب 
، تعد مدينة سرقسطة واحدة من 
أفضل األماكن لمشاهدة أعماله، 
 Ibercaja يمكنك زيارة متحف
 Collection Zaragoza Goya

الذي يضم 15 من أهم أعماله.
المدينة لديها أكثر من 2000 

سنة من التاريخ
تتمتع سرقسطة بأكثر من 2000 
عام من التاريخ ، وقد حكمها 
الرومان والمور والمسيحييين 
، وترك كل واحد بصماته على 
المدينة، اليوم ، يمكنك رؤية بقايا 
تاريخ سرقسطة في اآلثار الرومانية في تياترو رومانو 
وقصر الجعفرية والكنائس المصممة على طراز المدجر 

وكنيسة باسيليكا دي نويسترا سينورا ديل بيلر.
هناك أماكن رائعة للرحلت اليومية القريبة، وهناك العديد 
من األماكن التي تقع في غضون ساعة من سرقسطة التي 
تعد وجهات رائعة للرحلت اليومية، وتشمل هذه المدينة 
األشباح المهجورة Belchite ، ودير بيدرا ، وبلدة تودرا 
المدجن ، و ريزيرفا ناتشورال دي لوس جاالشوس دي 

ال ألفرانكا .
إنها موطن لكاتدرائيتين عظيمتين

تعد المدينة موطنا لكاتدرائية أو اثنتين من الكاتدرائيات 
 Basilica de Nuestra Señora الرائعة: كاتدرائية
del Pilar الشهيرة بجانب النهر مع أبراجها وقبائلها ذات 
 Salvador de Zaragoza الطراز المغربي ، وكاتدرائية

، التي تجمع بين الطرز الباروكية والرومانية .
لديها مطبخ فريد من نوعه

أراغون ، مثل العديد من المناطق في إسبانيا ، لديها مطبخها 
الخاص ، والذي يختلف عن المناطق األخرى، ويتميز 
المطبخ األراغوني بالعديد من أنواع شرائح اللحم الشهية 
، المليئة باللحوم والخضروات ، فضلاً عن المنتجات 
عالية الجودة ، من الفاصوليا الخارجية إلى البصل من 
فوينتيس ، والهليون من ضفاف نهر إبرو، وهي معروفة 
ا بأنواعها المختلفة من الفاكهة، تشمل األطباق التي  أيضاً
يمكن تجربتها في سرقسطة نقانق اللحم واللحم المقدد من 

تيرويل ، وسمك القد أجواريرو ، ولحم الضأن.

الكلمــات املتقاطعة 

افقيا:
األهلى  بالنادي  العب   1-

والمنتخب 
-2 مذيعة مصرية معتزلة 

-3 قط – فيلم بطولة أحمد عز 
من  نوع   – أهمية  له   4-
لمصطفى  قصة   – األخشاب 

أمين 
-5 لقب كاتبة مصرية راحلة – 

عكس نشاط 
-6 منطقة تتبع مركز كرداسة 

يعيش  حيوان   – عربي  بلد   7-
في األجواء الباردة 

-8 بلد أفريقي – جاهل 
-9 مرض يصيب الرئة – يد 

معشوق  مصري  فنان   10-
النساء 

رأسيا :
مسرحي  وكاتب  شاعر   1-

إنجليزي 
األلم  صوت   – أجلي  من   2-

)معكوسة( – متشابهة 
-3 يوحي إليه - متشابهة

كينيا   – الرهبان  مسكن   4-
)مبعثرة( 

-5 فرح – من األجهزة الحديثة 
باإلرسال  قام  الذي   6-

)معكوسة( – يلعن ويشتم 
للتعريف   – جواب   – يقرأ   7-

)معكوسة( 
في  تقع  منطقة   – متشابهة   8-

منطقة الكاريبي 
 – )معكوسة(  إسلمه  أعلن   9-

مدينة سعودية 
-10 فنان مصري راحل 
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Les proverbes en français et arabe
- La raison du plus fort est toujours la meilleure

- حكم القوى على الضعيف

- Aller de mal en pire   
 - يطلع من حفرة يقع في دحديرة 

منتخب مدغشقر يحقق أول انتصاراته 
في كأس أمم إفريقيا بالفوز على بوروندي 

بهدف نظيف

    حقق منتخب مدغشقر األول لكرة القدم 
فوزا مهما على نظيره البوروندي بهدف 
نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر 
أمس الخميس ضمن مباريات الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة الثانية ببطولة كأس 
األمم اإلفريقية ” مصر 2019 ” ؛ ليسجل 
أول انتصار لمنتخب مدغشقر في تاريخه 

بالبطولة القارية.
سيطر منتخب مدغشقر على مجريات الشوط 
األول من خلل عدة محاوالت خطيرة بدأها 
المهاجم كارلوس أندريا، عبر تسديدة قوية 
من ركلة حرة في الدقيقة 14 لكن حارس 
مرمى المنتخب البوروندي جوناثان ناهيمانا، 

أبعدها إلى ركنية.
وعاد العبو مدغشقر لتهديد مرمى بوروندي 
عبر تصويبة قوية للمهاجم فانيفا أندرياتسيما 
من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس 
البوروندي أنقذها ببراعة في الدقيقة 32.

وشهدت الدقيقة 64 أول خطورة لمنتخب 

بوروندي بعد عرضية جايل دوهايندا 
لزميله عبد الرازق فيستون الذي استقبلها 
برأسية لكن الكرة مرت بجوار القائم األيسر 
لمدغشقر، وبعدها بأربع دقائق سدد جايل 
بيجيريمانا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة 
تصدى لها الحارس ملفين أدريان ببراعة.
وفي الدقيقة 76 سجل العب خط وسط 
مدغشقر ماركو إاليماهاريتا من ركلة حرة 
مباشرة سددها بقوة في الشباك البوروندية؛ 
لينتهي اللقاء بفوز مدغشقر بهدف دون رد.
وارتفع رصيد مدغشقر بهذا الفوز إلى 4 
نقاط يحتل بها المركز الثاني بالمجموعة 
الثانية التي يتصدرها المنتخب النيجيري 
برصيد 6 نقاط.. بينما بقت بوروندي في 
المركز الرابع بل رصيد من النقاط، فيما 

تأتي غينيا ثالثة بنقطة واحدة.
ووضع التقرير منتخبات الكاميرون، السنغال، 
تونس والمغرب ضمن أبرز المرشحين 
للمنافسة على اللقب مع المنتخب المصري.

برشلونة يتعاقد مع البرازيلي نيتو حارس بلنسية
    قال برشلونة بطل دوري الدرجة األولى اإلسباني 
لكرة القدم أمس الخميس إنه توصل التفاق للتعاقد مع 
الحارس البرازيلي نوربرتو مورارا نيتو من بلنسية مقابل 

26 مليون يورو )29.55 مليون دوالر(.
وسيوقع نيتو على عقد لمدة أربع سنوات مع برشلونة 
 2022-2023 نهاية موسم  ليستمر في صفوفه حتى 
وسيعوض رحيل الحارس الهولندي يسبر سيلسن الذي 

انتقل إلى بلنسية يوم األربعاء.
وأعلن برشلونة في بيان ”توصل برشلونة وبلنسية التفاق 

النتقال اللعب نوربرتو مورارا نيتو“.

وأضاف ”قيمة الصفقة ستكون 26 مليون يورو إضافة 
إلى تسعة مليين في صورة مكافآت“.

وأوضح برشلونة أن العقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 
200 مليون يورو ومن المتوقع أن يكون نيتو )29 عاما( 
خيارا بديل للحارس األساسي مارك-أندريه تير شتيجن.
وخاض نيتو 47 مباراة مع بلنسية بجميع المسابقات في 
الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه عشر مرات 
أبطال  لدوري  التأهل  في  الفريق  ليساعد  الدوري  في 

أوروبا بعد احتلل المركز الرابع.

املنتخب يعبر الكونغو ويتأهل لثمن نهائي كأس 
األمم االفريقية

  حجز المنتخب بطاقة التأهل 
لثمن نهائي كأس األمم األفريقية، 
بعد الفوز الذي حققه الفراعنة 
على حساب الكونغو الديمقراطية 
بنتيجة )0-2(، مساء األربعاء، 
باستاد القاهرة في ختام الجولة 
الثانية للمجموعة األولى بالبطولة.
أحمد  المنتخب  ثنائية  سجل 
المحمدي ومحمد صلح في 
الدقيقتين 25 و44 من عمر اللقاء، 
الذي شهد حضورااً جماهيريااً 
بالسعة الكاملة إلستاد القاهرة.

رفع المنتخب بقيادة مديره الفني 
المكسيكي خافيير أجيري رصيده 
إلى 6 نقاط ليضمن التأهل ويصبح 

ثاني الصاعدين إلى ثمن نهائي البطولة بعد نيجيريا، بينما 
تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية بقيادة مديره الفني فلوران 

إيبينجي بل نقاط في المركز األخير.
المباراة في مجملها جاءت متوسطة من جانب المنتخبين، 
وهددت الكونغو مرمى مصر بشكل كبير بأكثر من فرصة، 
بينما استغل الفراعنة رغم األداء الباهت األخطاء الدفاعية 
الكونغولية، ووضع محمد صلح بصمته التهديفية األولى 

في النسخة الحالية للكان.
فالكونغو وجهت تسديدة  المنتخبين  اللقاء سريعااً من  بدأ 
عبر مبوتو في يد الحارس الشناوي، وأهدر محمد صلح 

انفرادااً للفراعنة.
وحاول منتخب الكونغو اختراق الجبهة اليسرى لمصر ولكن 
النني وطارق حامد تحركا للتغطية الدفاعية وضاعت فرصة 
الفهود بعد كرة عرضية حولها بولينجي في  خطيرة على 

العارضة بعد مرور 10 دقائق.
تفوق منتخب الكونغو خلل العشرين دقيقة األولى بوضوح 
على الفراعنة، واعتمد على انطلقات بولينجي وتحركات 

باكامبو والسيطرة في وسط الملعب.
الكونغولي ببعض  المنتخب الوصول للمرمى  وحاول 
المحمدي هدفااً من متابعة  قبل أن يحرز أحمد  التمريرات 

ذكية لكرة عرضية في الدقيقة 25.
الهدف  الكونغولي بعد  المنتخب استغلل االرتباك  حاول 
وتحرك تريزيجيه النشيط وراوغ وحصل على خطأ ونال 

بوكادي إنذارا.
ووجه صلح تسديدة قوية أبعدها الحارس ببراعة قبل أن 
تحرم العارضة مجددااً الكونغو من هدف التعادل من رأسية 

بولينجي المميزة.
وتألق تريزيجيه وأبدع بانطلقة سريعة ومميزة وتمريرة 
متقنة لمحمد صلح الذي وجه تسديدة قوية سجل بها الهدف 
الشوط  الفراعنة وأنهى  تقدم  44 معززااً  الدقيقة  الثاني في 

األول بتقدم لمصر.
أشرك منتخب الكونغو اللعب إيليا ميشاك بدالاً من تريسور 
الفراعنة استمرار  الثاني، وحاول  الشوط  بداية  مبوتو في 
الضغط على الدفاع الكونغولي بتسديدة مباغتة من صلح 
ولكن الكونغو حاولت بقوة بفرصة من باكامبو ثم تسديدة 
من بولينجي وأخرى من نجوندا الذي نال إنذارااً للخشونة.

وأشرك المنتخب مهاجمه أحمد حسن كوكا في الدقيقة 60 
بدالاً من مروان محسن، ودفع المنتخب الكونغولي باللعب 

المخضرم يانيك بوالسي أملاً في هز شباك الفراعنة.
وأضاع كوكا محاولة قريبة لمنتخب مصر بينما دفع الفراعنة 

باللعب وليد سليمان بدالاً من عبد هللا السعيد.
المستوى  المنتخب بشكل واضح خاصة على  أداء  تراجع 
الشناوي ضربة  أبعد  إنذارااً كما  النني  البدني ونال محمد 
رأس من بولينجي تم احتسابها خطأ على األخير، وواصل 
منتخب الكونغو محاوالته القوية ونال محمود علء إنذارااً 

وضاعت تسديدة خطيرة من بوالسي.
المنتخب اللعب علي غزال بدالاً من تريزيجيه  وأشرك 
لتأمين خط الدفاع.. وحصل غزال على إنذار وأهدر صلح 

محاولة قريبة بتسديدة أبعدها الحارس.
أيمن أشرف، وضاعت  وارتطمت تسديدة كونغولية في 
للشناوي  باكامبو من خروج خاطئ  محاولة خطيرة من 

لينتهي اللقاء بفوز الفراعنة.

منتخب اجلزائر يتأهل إلى دور الـ 16 
ببطولة أمم إفريقيا بفوزه على السنغال 

بهدف نظيف
  تأهل منتخب الجزائر رسميا إلى دور 
الـ 16 ببطولة كأس األمم اإلفريقية لكرة 
القدم )مصر 2019(، بفوزه على المنتخب 
السنغالي بهدف دون رد في المباراة التي 
جمعتهما مساء يوم الخميس على ملعب 
الدفاع الجوي، وذلك في إطار مباريات 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة 

الثالثة بالبطولة.
وأحرز هدف المنتخب الجزائري اللعب 

يوسف بليلي في الدقيقة 49 من عمر 

المباراة من تصويبة قوية سكنت الشباك 
السنغالية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب الجزائر 
المجموعة..  نقاط في صدارة   6 إلى 
فيما تجمد رصيد السنغال عند 3 نقاط.
وتواجد نجم برشلونة اإلسباني اللعب 
الفرنسي عثمان ديمبيلي )صاحب األصول 
الدفاع  استاد  السنغالية( في مدرجات 
الجوي؛ لمؤازرة منتخب “أسود التيرانجا” 

بالبطولة.

- دخل حرامي الى منزل جحا واخذ يبحث عن 
شيء يسرقه فلم يجد شيئاوهو خارج من المنزل 
لمح خزانة ففتحها فوجد جحا بداخلها فقال له ماذا 
تفعل هنا اجاب جحا يا عيب الشوم خجلن منك 

النه اليوجد عندي شيء تسرقه... 

أربعون  عمري  فقال  عمرك؟  كم  يوما:  سأله   -
أيضا  سئـل  أعـوام  عشرة  مضي  وبعـد  عاما 
له:  فقالوا  عاما  أربعون  فقال عمري  عن عمره 
أربعـون  إنه  فقلـت  سنيـن  منذ عشر  سألناك  إننا 
واآلن تقول أيضا إنه أربعون فقال: أنا رجل ال 
الرجال  أغير كلمي وال أرجـع عنه وهذا شأن 
سنة  عشرين  بعـد  سألتموني  ولو  األحرار... 

فيكون جوابي أيضـا هكذا ال يتغير . 
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-  وحدة ست قالت لزوجها كل صحباتي بيقولو لي انا بشبه شرين عبد الوهاب اوي
قالها: ايوه صحيح، هي شرين وانتي عبد الوهاب
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce qu’a annoncé récemment, 
Dr. Fayez Abdel Aziz, président de 
la chambre de commerce Egypte-

Canada à l’occasion de la signature de 
cet important contrat de construction 
d’un train électrique que la compagnie 
canadienne « Bombardier » s’engage de 
construire au coût de 4.5 milliards de 
dollars et qui sera financé par la banque 
canadienne pour le développement des 
exportations.
Il s’agit d’un MonoRail entre le Caire et 
la nouvelle capitale administrative d’une 
distance de 42 kms. dont  les travaux de 
construction devront débuter en septem-
bre prochain pour prendre fin en juillet 
2020.
D’autre part, conformément au contrat, 
la compagnie Bombardier se chargera 
de l’entretien du train électrique durant 
les 30 années qui suivent le début de sa 
mise en marche en juillet 2020 pour assu-
rer le bon fonctionnement de ce premier 

MonoRail au 
Moyen-Orient 
et en Afrique du 
Nord.
D’un autre côté, 
le consortium 
composé de « Bombardier-Orascom-Arab 
contractors » vient d’être choisi pour la 
construction d’une ligne de train électri-
que « MonoRail » de 52 kms, entre la ville 
de 6 Octobre (une banlieue du Caire) et la 
nouvelle capitale administrative.
En terminant, il est intéressant de savoir 
que le ministère du transport égyptien 
est actuellement en négociation avec la 
compagnie « Bombardier » pour un autre 
projet de construction d’un train électri-
que entre « Mansourah » et la nouvelle 
ville de Mansourah à une distance de 50 
kms ainsi qu’une ligne de métro électri-
que entre la ville d’Aboukir et Alexandrie 
de 22 kms.     

Bombardier : Signature du contrat de 
construction d’un train « MonoRail » entre le 
Caire et la Nouvelle capitale administrative au 

coût de 4.5 milliards de dollars

Deux groupes d’extrême droite ajoutés à la 
liste canadienne d’entités terroristes

Legault se dit inquiet de l’interdiction de la viande canadienne 
par la Chine

Dominique Anglade se lance dans la course 
à la direction du PLQ

Viande canadienne 
interdite en Chine: «on est 

la source du problème», 
selon un ex-ambassadeur 

canadien

Une militaire québécoise passera aux com-
mandes de la mission de l’OTAN en Irak

Des groupes d’extrême droite 
figurent pour la première fois 
sur la liste canadienne des 

organisations terroristes.
Le gouvernement fédéral y a ajouté le 
groupe néonazi Blood & Honour ainsi 
que sa division armée, Combat 18, ven-
dredi dernier.
Appelé à indiquer si cela ouvrait la 
porte à l’ajout d’entités plus connues 
au Québec, comme les Soldats d’Odin 
et La Meute, le bureau du ministre 
de la Sécurité publique, Ralph Goodale, 
a répondu que la liste était en constante 
évolution.
«Bien que le gouvernement ne peut divul-
guer quelles entités sont considérées pour 
être [ajoutées au] régime de liste du Code 
criminel, nous pouvons vous dire que 
l’évaluation des [groupes] qui soutien-
nent ou sont impliqués dans des activités 
de terrorisme est continue [...]», a indiqué 
Scott Bardsley, attaché de presse du minis-
tre Goodale.
Selon la description faite par Sécurité 
publique Canada du groupe Blood & 
Honour sur son site web, ce dernier a été 
fondé au Royaume-Uni à la fin des années 
80 et plusieurs autres divisions ont ensuite 
vu le jour ailleurs dans le monde. En 
2012, des membres de l’organisation ont 
bombardé un bâtiment où habitaient des 

familles roms en République tchèque.
Lorsqu’un groupe est ajouté à la liste cana-
dienne d’entités terroristes, les banques et 
institutions financières gèlent les avoirs 
qui y sont associés. Cela permettrait aussi 
de porter des accusations de terrorisme 
plus facilement contre certains individus.
Mercredi, le ministre canadien de la Sécu-
rité publique a par ailleurs annoncé une 
nouvelle mesure pour aider les petites 
entreprises à lutter contre la propagation 
de contenu extrémiste sur internet.
Ottawa versera jusqu’à 1 million $ à 
«Tech Against Terrorism», l’initiative 
d’un comité des Nations Unies qui s’affaire 
à contrer le terrorisme en ligne. L’argent 
servira à mettre sur pied un «dépôt numé-
rique» alertant les petites entreprises de 
tout nouveau contenu extrémiste. Cela 
leur permettrait ainsi d’intervenir rapide-
ment pour supprimer ces publications.

Inquiet de voir la Chine fermer ses 
frontières aux viandes canadiennes, 
le premier ministre François Legault 
demande à Ottawa d’intervenir et 

n’écarte pas des mesures de représailles 
envers le géant asiatique.
«C’est une situation très inquiétante. J’ai 
parlé ce matin avec le ministre des Finan-
ces fédéral, Bill Morneau», a souligné M. 
Legault à son arrivée au Conseil des minis-
tres ce matin.
La Chine a fermé la porte mardi, au moins 
temporairement, aux viandes canadien-
nes. Les autorités chinoises affirment avoir 
découvert des certificats sanitaires cana-
diens falsifiés pour cacher la présence de 
ractopamine, un produit interdit qui vise à 
accélérer la croissance des porcs.
Mardi soir, la ministre de l’Agriculture, 
Marie-Claude Bibeau, a reconnu que 
l’Agence canadienne d’inspection des ali-
ments (ACIA) avait relevé un problème qui 
pourrait toucher des produits du porc et du 
bœuf  destinés à la Chine. Toutefois, l’an-
nonce pourrait également être une mesure 
de représailles à la suite de l’arrestation, 
par le Canada, d’une dirigeante du groupe 
chinois Huawei, à la demande des États-

Unis. 
«On ne peut pas ne pas 
se poser la question: 
est-ce qu’il y a d’autres 
raisons derrière tout 
ça? Est-ce que c’est 
suite à Huawei?» a 
reconnu le premier 
ministre Legault.
Impact économique
La fermeture des fron-
tières chinoises consti-
tue une bien mauvaise 
nouvelle pour les pro-
ducteurs de porc du 
Québec, puisque la Chine représente près 
de 20% des exportations porcines de la pro-
vince. 
«J’ai demandé à M. Morneau de commencer 
à penser à un programme d’aide financière 
pour nos producteurs», a dit M. Legault.
Québec pourrait-il dédommager lui-même 
les producteurs? M. Legault rappelle que ce 
sont les certificats sanitaires canadiens qui 
sont ciblés par la Chine. «A priori, si c’est 
le fédéral qui est fautif, ça devrait être le 
fédéral qui paie, dit-il. Donc, on va d’abord 
regarder ce qui s’est produit.»

Possibles représailles
Le premier ministre rappelle d’ailleurs que le 
Québec exporte pour environ 3 milliards de 
dollars annuellement vers la Chine, contre 
12 G$ d’importations. «Il faut que ce soit 
juste, les échanges commerciaux, il faut que 
ce soit possible dans les deux sens», souligne 
M. Legault.
Il ne ferme d’ailleurs pas la porte à des res-
trictions sur les importations chinoises, si la 
situation devait perdurer. «À ce moment-ci, 
je pense qu’il ne faut rien exclure», dit M. 
Legault.

L’ex-ministre Dominique 
Anglade sera candidate 
à la direction du PLQ.

La députée libérale de Saint-
Henri-Saint-Anne en fera 
l’annonce jeudi à Shawinigan. 
L’élue montréalaise prévoit 
faire une vaste tournée des 
régions pour tenter de séduire 
l’électorat francophone, qui a 
déserté le PLQ aux dernières 
élections.
Selon nos informations, Mme 
Anglade pourra compter sur plusieurs 
appuis du caucus libéral. Monique Sauvé, 
David Birnbaum et Frantz Benjamin 
devraient être à ses côtés pour l’occasion.
C’est la première candidate à se lancer offi-
ciellement dans la campagne au leadership 

libéral.
La députée Marwah Rizqy devrait être éga-
lement sur les rangs.
Rappelons que Gaétan Barrette, Carlos 
Leitao et Marie Montpetit n’ont pas tota-
lement fermé la porte à la possibilité de bri-
guer la direction du PLQ.

Une militaire québécoise qui a été aux 
premières loges de la réponse de l’armée 
aux dévastatrices inondations printaniè-

res dirigera la mission de l’OTAN en Irak.
La brigadière-générale Jennie Carignan sera 
promue au rang de major-générale, a annoncé le 
ministère de la Défense mercredi. La Québécoise 
originaire d’Asbestos, en Estrie, a coordonné 
les efforts de centaines de membres des Forces 
armées canadiennes (FAC) qui ont été dépêchés 
aux quatre coins du Québec pour aider à sauver 
des quartiers entiers de la crue des eaux.
Le ministère de la Défense a annoncé qu’elle pas-
sera aux commandes, dès l’automne, de la mis-
sion de l’OTAN en Irak qui se déroule sous le 
leadership du Canada.
La mère de quatre enfants dirige présentement 
la 2e Division du Canada et la Force opération-
nelle interarmées, basée au Québec.
Ottawa a par le fait même fait savoir que le 

Canada continuera de commander la mission 
en Irak pour une deuxième année, soit jusqu’en 
novembre 2020.
«Nous savons que la lutte contre les menaces 
qui pèsent sur la stabilité mondiale renforce la 
sécurité et la prospérité au pays, et c’est pour-
quoi nous sommes heureux de travailler avec 
l’OTAN et de poursuivre notre rôle de comman-
dement de la mission OTAN en Irak», a déclaré 
le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, par com-
muniqué.
Il a également salué la nomination de Jennie 
Carignan, qu’il a qualifiée de «dirigeante accom-
plie».
La mission de l’OTAN en Irak en est une de for-
mation et vise à aider les Irakiens à mettre sur 
pied des institutions de défense et de sécurité 
efficaces. Quelque 580 membres du personnel 
de l’OTAN y collaborent, incluant 250 membres 
des FAC.

Salah EL ACHKAR 

Être un vainqueur, 
C’est de savoir choisir son chemin

Chacun de nous essaye 
de faire des recherches 
dans son environne-

ment personnel, entre lui et 
lui-même pour se retrouver 
et définir son chemin.  
Chacun de nous après main-
tes réflexions fait un choix 
pour atteindre son objectif.
Chacun de nous subit des 
difficultés et des facilités, il 
rencontrera des bonnes et 
des mauvaises surprises, il 
connaîtra  aussi le succès et 
la défaite.
L’essentiel c’est que la 
concentration doit être 
fréquente, plus-tôt à tout 
moment pour ne pas perdre 
la raison et ne pas perdre le 
Nord,  afin de  répertorier 
son chemin.
Se battre que par soi et pour 
soi, ce n’est pas de l’orgueil, 
mais c’est pour accomplir 
sa mission afin de faire face 
aux obstacles qui peut ren-
contrer sur le chemin de la 
réussite.
De temps à autre, quant 
la fainéantise prenne place 
dans l’esprit, il faut se péna-
liser pour re-dynamiser le 
système nerveux et repren-
dre soins de soi afin de se 
convaincre pour continuer 
sur la bonne voie.

Chaque personne trace une 
voie pour sa vie active en har-
monie avec sa vie amoureuse 
afin que l’équilibre reste le 
facteur commun entre les 
deux qualités de vie, puis-
que  moins des soucis nous 
rencontrons dans notre vie 
active et plus notre amour 
réussi, ainsi va de soi et vice 
versa.
Nous planifions pour la réus-
site, nous déployons nos 
expériences et notre savoir, 
mais hélas, il reste un facteur 
que nous utilisons souvent 
d’une manière spontanée, 
c’est la confiance que nous 
accordons aux personnes  
qui nous offrent à tord ou à 
raison des opportunités qui 
peuvent être trompeuses ou 
réelles, car nous leurs accor-
dons cette confiance et en 
même temps le bénéfice de 
doute.
Nous ne pouvons pas choisir 
nos adversaires, par contre, 
ils s’imposent pour essayer de 
nous démolir, soit par jalou-
sie provenant d’un complexe 
d’infériorité soit par faiblesse 
de personnalité ou par envie, 
par contre nous aussi nous 
pouvons faire la concurrence 
aux autres, mais,  par loyauté 
et par conviction afin de 

promouvoir le meilleur, 
notre erreur, c’est que nous 
conseillons les autres, mais 
hélas, nous sommes les pre-
miers qui tombent dans le 
piège.
Des fois, nous utilisons le 
côté feeling selon notre 
savoir, nous choisissons le 
moment et l’endroit, le com-
ment et le pourquoi, avec 
qui et pour quelle raison, 
ce sont vos tripes qui sont 
à l’intérieur de vous qui 
vous conduisent à faire ce 
choix, ce n’est pas toujours 
la gloire, mais aussi la sur-
prise.
En ce moment il faut se 
battre avec une noblesse, 
une détermination, une 
volonté dans le but de réus-
sir.
Chacun de nous porte son 
fardeau pour aller en avant, 
en quittant le royaume des 
ombres et des obscurités, 
choisir le but, prendre une 
décision avec les dons que 
nous avons reçue, souve-
nons-nous que nous avons 
tout l’espoir du monde 
pour arrivée, faites-le, avec 
conviction et dites celui 
qui ne risque rien n’a rien, 
enfin dire, répéter et redire 
: JE VEUX GAGNER, JE 

L’ancien ambassadeur du Canada en Chine 
Guy Saint-Jacques est d'avis que le Canada 
«est la source du problème» concernant la 

décision de la Chine de fermer ses frontières à la 
viande canadienne.
«Malheureusement, je pense qu’on est la source 
du problème dans ce cas-ci», a-t-il affirmé à l’émis-

sion «Dess de 11 à 13» sur QUB radio, mercredi.
Pour justifier sa décision de suspendre les impor-
tations de viandes canadiennes, Pékin évoque de 
faux certificats vétérinaires garantissant que le 
porc canadien ne contenait pas de ractopamine, 
un additif  alimentaire interdit en Chine.
M. Saint-Jacques a affirmé que des producteurs de 
porc utilisent ce produit «qui fait croître le porc 
plus rapidement».
«Quand j’ai été ambassadeur, c’est un problème 
qu’on avait eu. Et on avait négocié une entente 
avec les Chinois selon laquelle nos producteurs 
s’engageaient à élever du porc [...] sans utiliser 
ce produit-là.»
Mercredi, Ottawa a annoncé enquêter pour déter-
miner si les faux certificats vétérinaires invoqués 
par la Chine proviennent bel et bien d'une cargai-
son de porc canadien.
«Nous ne savons pas d'où ce produit provient, a 
déclaré le ministre de la Diversification du com-
merce international, Jim Carr, cité par l’AFP. Il va 
falloir que quelqu'un prouve qu'il y a un souci avec 
ce produit et qu'il provient du Canada. Certaines 
questions restent sans réponse.»
Tensions diplomatiques
Les tensions diplomatiques entre le Canada et la 
Chine, provoquées par l'arrestation de la numéro 
deux du géant chinois des télécommunications 
Huawei, Meng Wanzhou, pourraient avoir motivé 
la décision de Pékin de fermer ses frontières à la 
viande canadienne.
«Dans la période de crise actuelle, les Chinois ne 
vont tolérer aucun écart, a souligné Guy Saint-
Jacques. Avant le conflit diplomatique, je pense 
que ça aurait été possible de négocier une entente 
avec les autorités chinoises.»
Cette suspension des importations fera mal aux 
producteurs québécois et canadiens, qui ont déjà 
exporté pour environ 240 millions $ de porc en 
Chine cette année, a insisté M. Saint-Jacques.
«On envoie des pieds de porc et des museaux et 
ça, ça aide beaucoup à rentabiliser les exploita-
tions, parce que ce sont des produits qui ne trou-
veraient pas preneurs autrement», a-t-il expliqué 
en entrevue avec Vincent Dessureault et Joanie 
Gonthier.
L’ex-ambassadeur canadien a appelé Ottawa à 
durcir le ton. Il propose notamment d’accroître 
les inspections de produits chinois importés au 
pays «pour s’assurer, par exemple, que les jouets 
d’enfants ne contiennent pas de peinture au 
plomb».
La situation n’est d’ailleurs pas près de se régler, 
selon M. Saint-Jacques. Avec l’affaire Huawei, «il 
faut se préparer potentiellement pour des années 
de turbulences dans nos relations avec la Chine».



مصر  تحتفل  عام  كل  من  مارس   16 يوم  في      
وجاء  عديدة.  ألسباب  المصرية«  المرأة  »يوم  بـ 
يوًما  يكون  كي  مارس   16 يوم  اليوم  هذا  اختيار 
بدايتها  ترجع  تاريخية،  أسباب  لعدة  المصرية  للمرأة 
من  ونضالها  االستعمار  ضد  المصرية  المرأة  لثورة 
أول  استشهاد حميدة خليل  بعد  وذلك  االستقالل،  أجل 
هذا  في  وتظاهر  الوطن،  أجل  من  مصرية  شهيدة 
اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي 
رافعات أعالم الهالل والصليب كرمز للوحدة الوطنية. 
المعاصرة، نجد  المصرية  المرأة  إلى عظمة  وبالنظر 
أن المرأة في مصر المعاصرة تعد امتداًدا لمثيالتها في 
مصر الفرعونية صاحبة السبق والتفرد والتميز في كل 
المجاالت الحضارية وكان من بين أهمها مكانة المرأة 

في مصر الفرعونية المقدسة.
ولوال المرأة المصرية القديمة، ما كانت مصر القديمة؛ 
الدفع  ومركز  الميزان  رمانة  هي  المصرية  فالمرأة 
والطاقات  الهمم  وشحذ  واإلبداع  العمل  على  والتحفيز 
في  العالم  مصر  وسبقت  العظام.  مصر  رجال  لدى 
احترام المرأة ومنحها حقوقها كاملة. وتمتعت المرأة في 
مصر القديمة بمكانة عالية وحصلت على حقوق كثيرة 
لم تحصل عليها مثيالتها في العالم القديم، بل في العصر 
الحديث إال منذ فترة قريبة. وكان دور المرأة في مصر 
للرجل،  مساوية  وكانت  للغاية؛  ومهًما  كبيًرا  القديمة 

ومشاركة له في الحياة، ومالزمة له في العالم اآلخر. 
وكانت سيدة مجتمعها ووصلت ألعلى درجات التقدير 
واآلخرة.  الدنيا  في  للرجل  رفيق  خير  وكانت  فيه. 
عدة.  مجاالت  في  والتميز  واإلبداع  بالسبق  وتميزت 
في  أو  البيت  في  سواء  األلقاب  من  العديد  وحملت 
المجتمع  وشجع  المجتمع.  في  أو  المعبد  أو  القصر 
المصري القديم على الزواج. ونصح الحكماء باإلقدام 
القديمة  المصرية  المرأة  مبكرة. وكانت  في سن  عليه 
سيدة في بيتها. وتنوعت أدوارها في مجتمعها منذ بداية 
الحضارة المصرية القديمة. وحملت من األلقاب ما يدل 
على ذلك مثل لقب »نبت بر« أي »سيدة البيت«، مما 
يدل على عظم المكانة والتقدير الذي حصلت عليه في 
بيت زوجها. فكانت تقوم بأعمال بيتها وتساعد زوجها 
في عمله مثل العمل في الحقل وأعمال الزراعة وعمل 
وطحن  والطيور  الماشية  وتربية  والحصر  السالل 
في  والفطائر  الخبز  وخبز  العجين  وتجهيز  الحبوب 
تعمل  وكانت  النسيج.  وورش  الجعة  وصناعة  الفرن 
الدولة  رجال  كبار  بيوت  في  والبنات  لألبناء  كمربية 
والملوك. وكانت أيًضا تعمل في المعابد. وكان البعض 

منهن يجيدن القراءة والكتابة والحساب. 
مما  بانفراد  البالد  القديمة  المصرية  المرأة  وحكمت 
تحررها  ومدى  المصرية  الشخصية  يدل على عظمة 
مصر  يعتلين عرش  بأن  للملكات  والسماح  وانفتاحها 
مثل الرجال. وكان إسهامها في ذلك ال يقل عن إسهام 

الرجل. 
وصل  وحلقة  مهًما  الملوك  بنات  دور  وكان 
نظًرا  العرش؛  على  الملوك  تتابع  سلسلة  في 
وكان  ملكي،  دم  من  عروقهن  في  يجري  لما 
لمن يتزوجهن الحق في أن يصبح حاكًما على 
مصر. ويوضح ذلك دور الملكات المصريات 

الرائد وعظمتهن في انتقال الحكم، وفي تكوين ملوك 
مصر العظام. 

عن  نيابة  البالد  بحكم  األم  الملكة  تكليف  يتم  وكان 
من  التاريخية  الواقعة  هذه  وتعد  الطفل.  الملك  ابنها، 
أوائل الحوادث في هذا السياق. وكان دور النساء مهًما 
في الحفاظ على عرش البالد ألبنائهن حتى يبلغوا سن 
الرشد. وقد تردد العالم الحديث في اتباع نظام وصاية 
القديمة؛  مصر  في  اتباعه  وتم  العروش.  على  النساء 
ووفاًء  والًء  األكثر  الشخص  هي  األم  ألن  نظًرا 
وإخالًصا البنها الملك الطفل؛ فضاًل عن كونها تنتمي 
بالدم للعائلة المالكة، وأيًضا كانت متدربة على تحمل 
حتى  الطفل  ابنها  عن  والدفاع  التاريخية  مسؤوليتها 
أو  اآلباء  وليس  األمهات،  وكانت  الطوق.  عن  يشب 
يرحل  حين  المجيد  الدور  بهذا  يقمن  الالئي  األخوة، 
عليها  يسير  سوف  الحسنة  السنة  وهذه  فجأة.  الزوج 
العالم بعد ذلك وتصبح من أدبيات وآليات انتقال الحكم 

في دنيا الحكم والسياسة. 
 وكانت عالقة المرأة قوية وقائمة على الحب مع زوجها 
وكانت محل تقدير أبنائها. وصورت المرأة واقفة إلى 
جوار زوجها في حجم مقارب لحجمه. وتطوق جسده 
وتالمس  أسفل صدره،  اليمنى  يدها  وتضع  بذارعها، 
بيدها اليسرى ذراعه األيسر في حنان وحب واضحين. 
الفني مغزى حضارًيا معاصًرا  التصوير  ويحمل هذا 
يعبر عن قمة الحب والتراحم والحنان والتواصل بين 
ويمثل  القديم.  المصري  المجتمع  في  والمرأة  الرجل 
لزوجته  محب  كزوج  إنسانية  صورة  في  الزوج 

وشريكة كفاحه. 
الوطن مما  الدفاع عن  المرأة المصرية في  وشاركت 
يوضح عظمة الدور الذي من الممكن أن تقوم به النساء 
األبطال  من  الرجال  همم  وشحذ  األوطان  تحرير  في 
للملكة  وكان  وعزها.  كرامتها  لمصر  يعيدوا  كي 
مصر  تحرير  في  كبير  دور  »تتي-شري«  المناضلة 
أحمس  الملك  حفيدها  يد  على  الهكسوس  احتالل  من 
األول الذي حرر مصر من الهكسوس وطاردهم إلى 
خارج الحدود المصرية. وفي هذا ما يوضح عظم دور 
أرض مصر  الدفاع عن  في  العظيمات  ملكات مصر 
الخالدة، وتنشئة الملوك األبطال الجديرين بحكم مصر. 
وساهمت أمه الملكة إياح حتب األولى في تسيير الفرق 
العسكرية، ولعبت دوًرا كبيًرا في الدفاع عن العاصمة 
وقامت  وبالجنود،  بها  واعتنت  مصر  وحمت  طيبة، 
الفارين،  وأعادت  الهاربين  وجمعت  الشعائر،  بأداء 

العليا، وطردت  والسكينة على مصر  السالم  وأنزلت 
من  كبير  عدد  على  آثارها  ضمن  وُعثر  المتمردين. 
وأنواط  وخنجر  يدوية  فأس  مثل  العسكرية  اآلثار 
عسكرية على شكل ذبابات ذهبية مما يؤكد على دورها 

العسكري الفريد.  
 وحملت الملكة أحمس-نفرتاري اللقب الديني الكاهنة 
الثانية لإلله آمون. ومن خالل هذا اللقب منحها زوجها 
أحمس األول وأبناءها العديد من األوقاف لألبد، وكذلك 
لإلله  اإللهية  »الزوجة  الجديد  الديني  اللقب  منحها 
آمون« وجلب لها الكثير من الثروات. وهو من األلقاب 
بعبادة  المالك  البيت  نساء  فيها  ارتبطت  التي  الجديدة 
اإلله. ويعد لقب الزوجة اإللهية لإلله آمون لقًبا كهنوتًيا 
ليس إال، ولم تكن حاملة هذا اللقب زوجة فعلية لإلله. 
ومن خالل هذه الثروات الطائلة التي ُخصصت لتلك 
ممكًنا  صار  الفرعون،  زوجها  من  المعشوقة  الملكة 
لهذه الملكة القيام بالعديد من الطقوس وتقديم القرابين، 

وصار اسمها منقوًشا في عدد كبير من المعابد. 
أمه  وكانت  طفاًل،  كان  الثالث  تحتمس  ألن  ونظراً 
إيزيس غير مؤهلة للوصاية عليه ألنها ليست من الدم 
الملكي؛ قامت المرأة الطموح والقوية الملكة حتشبسوت 
بالوصاية على ابن زوجها لفترة ما، ثم داعبها طموحها 
الحكم،  وإغراء  العرش  وروعة  السلطة  وبريق 
النصوص  في  ذكرها  وتم  ذكر،  ملك  كأنها  فتصرفت 
الرجال.  من  الملوك  هيئة  في  المناظر  في  وتصويرها 
وجميلة  العظيمات،  عظيمة  حتشبسوت  الملكة  وكانت 
هزت  التي  القوية  والمرأة  النساء،  وأفضل  الجميالت، 
الجميع  وجعلت  اتجاهها،  في  الرياح  وغيرت  الدنيا 
الجميع  التي خلبت  المرأة  لتلك  يحنون إجالاًل وتعظيًما 
بجمالها، وسحرها، وقوة شخصيتها وثراء األحداث في 
فترة حكمها الالفت في تاريخ مصر القديمة قاطبة. ولم 

يكن هناك مثيل لقدرتها الكبيرة على إدارة حكم البالد. 
الملكة  القوية  الشخصية  وصاحبة  الذكية  المرأة  وتعد 
الملك  الشمس  لفرعون  الرئيسية  الزوجة  هي  »تي« 
أمنحتب الثالث. ولعبت تي دوًرا كبيًرا في حياة وحكم 
أمنحتب  الملك  له وريثه وولى عهده  زوجها وأنجبت 
الرابع أو الملك أخناتون بعد ذلك. وفي العقيدة الدينية 
إلهة  تي  الملكة  اعتبرت  لفترة حكم زوجها،  والملكية 

السماء األم. 
أهمية  إلى  الثالث  أمنحتب  عهد  من  اآلثار  وتشير 
زوجته تي طوال فترة حكم زوجها؛ فعثرنا على عدد 
تصورها  مختلفة  ومواد  أحجام  في  التماثيل  من  كبير 
كثير  في  تساعده  النقوش  تظهرها  بينما  زوجها،  مع 

االحتفاالت  في  كذلك  وتشاركه  العبادة،  طقوس  من 
على عرش  جلوسه  بعيد  الخاص  االحتفال  خصوًصا 
مصر. ووصف أحد النصوص الملكة تي بأنها ترافق 
الملك أمنحتب الثالث مثل اإللهة ماعت حين ترافق إله 
الشمس رع. وأقام الملك بحيرة للراحة واالستجمام في 
بركة هابو في غرب مدينة األقصر حًبا لزوجته الغالية 
الملكة  الطاغي  الحضور  وصاحبة  الشخصية  قوية 
العظام  القديم  األدنى  الشرق  حكام  ونرى  تي.  الذكية 
يتوددون للملكة ويطلبون توسطها لدى أمنحتب الثالث 
وولدها أخناتون؛ نظًرا ألهمية دورها وعظم قدرها في 

البالط عند زوجها وابنها.
وفاقت قوة المرأة الجميلة الملكة نفرتيتي قوة الرجال، 
وشاركت في أمور الحكم، وكانت ذات دور كبير في 
زوجها  عهد  في  الحكم  دفة  وتوجيه  السياسة  تحريك 
قبل  بعد وفاته  نفرتيتي  أخناتون. وربما حكمت  الملك 

تولي توت عنخ آمون عرش البالد. 
ومؤثرة  قوية  ملكة  نفرتاري  الجميالت  وكانت جميلة 
ولعبت  الثاني.  رمسيس  الملك  زوجها  عهد  في  بقوة 
دوًرا كبيًرا في الشؤون الدبلوماسية في الدولة المصرية 
العريقة؛ نظًرا لما كانت تتمتع به من مهارات عديدة مثل 
فنون الكتابة والقراءة وأصول وفنون علم المراسالت 
الدبلوماسية، فأفادت مصر بمهاراتها الكبيرة وزوجها، 
فضاًل عن حبها لزوجها الملك مما جعل من قصة حب 
رمسيس الثاني ونفرتاري أعظم قصص الحب وأخلد 
حكايات العشاق التي خلدها اإلنسان في الحجر والفن 

قبل أن يخلدها البشر في فنون األدب والقول. 
رمسيس  وتقدير  وإعزاز  وعظم حب  فرط  من  وكان 
معه  تصويرها  هو  نفرتاري  المحبوبة  لزوجته  الثاني 
في معظم آثاره، وبناء اآلثار الكبيرة والجميلة لها مثل 
الملكات  لبعض  السماح  وتم  سمبل.  أبو  في  معبدها 
من  الخالدين  الملوك  مقابر  بين  ملكية  مقابر  بتشييد 
حكام مصر تكريًما وتقديًرا لهن. وأمر رمسيس الثاني 
بإنشاء مقبرة رائعة لها في وادي الملكات هي األجمل 

بين مقابر الوادي الجميل. 
المجتمع  سيدة  هي  القديمة  مصر  في  المرأة  كانت 
معنى.  من  الكلمة  تحمل  ما  بكل  القديم  المصري 
العالم  في  المرأة  عليه  حصلت  ما  على  وحصلت 

المعاصر من زمن بعيد قبل. 
فتحية تقدير وحب واحترام للمرأة المصرية في عيدها 
وقديًما وحديًثا ولوال المرأة المصرية العظيمة ما كانت 

مصر وحضارتها الساحرة. 

بني النحلة اللبنانية 
والنحلة األوروبية، 

ما هو الفارق؟

أدب وثقافة Vendredi 28 juin 2019
الجمعة  28 يونيو 2019

املرأة املصرية القدمية سر احلضارة الفرعونية

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

د. زاهي حواس للمصريات-مكتبة اإلسكندرية

ذكرى ميالد األمري موالي رشيد: دالالت رمزية
بقلم: د. خالد التوزاني 

الُمَثقَّف الَعربّي:

لسان  ما جاء على  الرابع عن  الجزء  في  الماضي وتحديداً  العدد  في  تكلمت    
المسيح وإحياء  بوفاة  ويتعلق   ،458  ،457 الثاني ص  الجزء  في  الرازي  اإلمام 
هللا ورفعه له بعد ذلك، وما جاء أيضا في تفسير ابن كثير الجزء األول ص 366 
إليه، كما ذكرت ما جاء في  أقامه ورفعه  ثم  أيام  لثالثة  المسيح  بأن هللا قد أمات 
اقواٍل إخوان الصفا في الجزء الرابع ص 30 عن تفاصيل موت المسيح وقيامته 
للتأكيد من مصادر غير مسيحية على وقوع هذا  السماء. وذلك  إلى  وصعوده 

الحدث وصحة حدوثه. 
واليوم سوف أتناول موضوع »منَّ يدين العالم في اليوم األخير«؟ فإذا كان المسيح 
هو منَّ سيدين العالم في اليوم األخير أو عند نهاية العالم يكون المسيح بالتبعية هو 
هللا الواحد الديَّان وعلى الجميع االعتراف بذلك بدون فلسفة، خاصة لو كنا نعتمد 
في إظهار ذلك وتأكيده على مصادر غير مسيحية حفاظاً منا على روح الحقيقة 
وقوام الحياد التام وليكن طريقنا إلى ذلك معتمداً على ما جاء في اإلسالم حول هذا 
قال  نبي اإلسالم  أن   458 الثاني ص  الجزء  البخاري  الموضوع، حيث جاء في 
»والذي نفسي بيده ال يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عداًل« ، كذلك ما جاء 
في كتاب »الِملل واألهواء والنحل« في الجزء األول ص 77 عن أحمد ابن حائط 
الذي قال بكل وضوح التالي: »المسيح هو الذي سيحاسب الخلق في اآلخرة« .. 
كما قال اإلمام الرازي في تفسير الرازي ج 2 ص 458 ما يلي: »سيأتي المسيح 
ال«، كما ذكر اإلمام مسلم في »مختار  الدجَّ العالم ويقتل  إلى األرض عند نهاية 
اإلمام مسلم وشرح النووي ص 571«  ما يلي: »إن الشيطان عندما يرى عيسى 
الكتاب  الماء« وهو ما جاء ونص عليه  الملح في  .. كما يذوب  ابن مريم يذوب 
المقدس بوضوح في حديثه عن الشيطان، »بأنه يسقط كالبرق امام المسيح )لوقا 
10:18( وإن المسيح سيطرحه في بحيرة النار )رؤيا 20:10( ومن كل ما سبق 
يتأكد للمتابع ومن خالل القرآن والمصادر االسالمية المتنوعة إن المسيح هو هللا 
في  القادمة  مقاالتنا  في  الحقيقة  لتأكيد هذه  نعمد  الديَّان وذلك ألننا سوف  الواحد 
)العهد  المسيح  السيد  التوراة عن  في  ما جاء  جريدة »الرسالة« ولكن من خالل 
القديم(، وما جاء على لسان المسيح والعديد من الشهود في اإلنجيل )العهد الجديد( 
للكتاب المقدس ثم سوف نتكلم عن كل ما جاء على لسان المشاهير والعظماء حول 
هذا الموضوع سواء من مؤيدين أو مشككين ومعارضين له .. وحتى هذا الوقت 
اترككم بسالم هللا وفي ظل رعايته مع خالص محبتي لكل منَّ يتابعنا على ا ختالف 

عقائدهم ودمتم جميعاً...

هل املسيح هو اهلل؟؟

بقلم: 
بشــير القــّزي

بقلم:  االب / فريدريك اليسوعي
الجزء الخامس

  خالفاً لما كان يفعله اترابي في ذلك 
الزمن من لعب وجعدنة لتمضية أوقات 
فراغهم قّررت وانا في الخامسة عشرة 
علي  يدّر  ما  بعمل  ابدأ  ان  من عمري 
مواظبة  عن  يلهيني  ان  دون  مدخواًل 
دراستي. وبما اننا كنّا نمضي كل عطلة 
نهاية األسبوع كما فصل الصيف بأكمله 
في مزرعًة كان يملكها والداي في قرية 
وادي الزينة والتي تقع على طريق صيدا 
بين بلدتي الجيّة والرميلة، فّكرت بأن أقوم 
بعمٍل زراعي. وكانت المزرعة متواجدة 
المتوسط  البحر  تطّل على  على هضبة 
وعلى نحو مئتي متر من الشاطئ، وكنا 
ال ننام إاّل على دغدغة صدى أمواج البحر 
آلذاننا. وكانت تحتوي على مزارع للدجاج 
البيّاض، مزرعة للبقر الحلوب كما ان باقي 
االراضي كانت تستثمر لزراعة الخضار 
على أنواعه كما أشجار الفواكه من ليمون 
وأفندي وموز وجوافة وغيرها. وكانت 
المزرعة خرسانية  الى  الدخول  طريق 
على  المحمولة  العرائش  بفيء  مغّطاة 
معدنية  مواسير  من  مصنوعة  هياكل 
مدهونة باللون األخضر ولها قمة على 
شكل قوس تسمح للشاحنات بالمرور دون 
نها نور  ان تالمس عناقيد العنب التي لوَّ
الشمس فأضحت لمن يمر تحتها وكأنها 

زينة إنارة لحفلة عرس.
وكانت طريق مدخل البيت الذي كنّا نسكنه 
تتفرع من طريق المزرعة وتنحدر تحت 
العرائش الى ان تصل الى ساحة خرسانية 
مكشوفة يستعملها الضيوف مرآباً لسياراتهم. 
وكانت ثالث درجات تفصل الساحة عن 
الحديقة المغطاة بالعشب األخضر الذي 
بأنواع  تكلله ممرات ومقاطع مزروعة 
وأشجار  والزهور  الورود  من  مختلفة 
صنوبر ونخل وغيرها. وحيث ان شٌحة 
المياه كانت ال تسمح للكثيرين بزراعة 
من  الكثير  كان  منازلهم  حول  حدائق 
األقرباء واالصدقاء يعّرجون على البيت 
لشرب فنجان قهوة وقضاء بعض الوقت.

كانت وزارة الزراعة اللبنانية تشجع نمو 
وكانت  الزراعي  االستثمار  من  انواع 
بامور  مهتم  تعّرف كل  نشرات  تصدر 
ي  الفّرِ تربية  منها  واذكر  الزراعة  تلك 
وكانت  توّفر،  ما  قراءة  بعد  والنحل. 
المعلومات شحيحة في ذلك الوقت، قّررت 
ان أغوص في تربية النحل، عّل قطاف 

العسل يفي بكل جهد وعمل!
نصحني أحد الخبراء في الوزارة، قبل 
كتاباً  أقرأ  ان  في مشروعي،  أباشر  ان 
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de rapport
أنطوان” في “باب  الى “مكتبة  فذهبت 
ادريس” وطلبت نسخة لم تصلني إال بعد 
بشغف  الكتاب  قرأت  الشهرين!   قرابة 
من الدّفة الى الدّفة، ولم اختصر قراءة 
المقاطع التي تشرح فيزيونومية الحشرة!

بعد ان انتهيت من مطالعتي هممت بشراء 
العّدة الالزمة من عتلة، الى قناع ، الى 
منفخ الدخان، الى كّفي الحماية، الى ما 
هنالك... وكان علي ان اشتري قفران نحل 
ألبدأ بها مشروعي. وبعد السؤال تبين ان 
قريباً لي من بلدة جون، زوج ابنة عمي 
منى، واسمه نبيه سعد )رحمه هللا( كان 
يريد  القفران  تلك  من  ثالثين  نحو  لديه 
بيعها. إنما تلك القفران كانت من النوع 
البلدي المصنوع من القصب والطين وذات 
الشكل األسطواني. تمت الصفقة وقمنا بنقل 
القفران بعد تغليفها لياًل بأكياس جنفيص 
)طبعاً استعنت بأناس من ذوي الخبرة(.

 المرحلة الثانية كانت تتّم بنقل النحل الى 
قفران حديثة خشبية. وبعد السؤال تبين ان 
المنشرة الوحيدة المتخصصة بصناعة تلك 
القفران كانت متواجدة في منطقة الصيفي 
المحاذية لساحة البرج في وسط بيروت 
وباألخص في وسط السوق العمومي )أي 
للذي لم يفهم “سوق العاهرات” والذي 
كان مشروعاً تحت نظر ومراقبة الدولة(. 
وكنت اشتري القفران على دفعات، كل 
مرة ستة منها وهو اكثر ما كان باإلمكان 
تحميله بسيارات األجرة. إنما كنت أخشى 
فى كل مرة ان يصدفني أحد األقارب او 
االصحاب ويسألني: “ماذا تفعل هنا؟” 

هل كان ليصّدق أني أشتري خشباً؟
باللون  القفران ودهتنها  ان جمعت  بعد 
اإلختصاصيين  بأحد  استعنت  األبيض، 
الذي قام بنقل وحدات النحل الى القفران 
إلكمال  دوري  جاء  ذلك  بعد  الحديثة. 

المهمة...
في بعد ظهر احد األيام، في نهار زرقة 
سمائه ال أنساها ، واذ كان بعض الزّوار 
يشتفّون القهوة في الحديقة مع والدّي، ارتأيت 
ان ابدأ عملي وأكشف على أحد القفران 
والذي كان موقعه على مقربة من المنزل. 
وكنت قرأت في الكتاب الفرنسي انه ال 
داعي للبس القناع، أو الكفوف الواقية. فما 
ان تنفخ دخاناً في مدخل القفير إاِلَّ وتجد 
النحل يُغبُّ العسل  لإلنتقال والسفرخوفاً 
من ان يكون قد اندلع حريق في الوحدة. 
اما وهّن محّمالت بالعسل فال يستطعّن 

اغراز الِسِعهنَّ في احد! 
كنت أرتدي قميصاً من الجوخ السميك 
وسروااًل من قطن ال بأس في سماكته وحذاًء 
من جلد مع جوارب قطنيّة. فقلت أني لن 
اطبّق كل ما جاء في الكتاب فوضعت القناع 
الخاص ولم ألبس الكفوف الخاصة. إال 
ان ما قرأته كان يتعلّق بالنحلة األوروبية 
وليس بالنحلة اللبنانية او الشرق أوسطية.  
فما ان نفخت الدخان ومن ثم هممت لفتح 
الغطاء الداخلي بواسطة العتلة وكان النحل 
قد الصقه بالشمع العسلي، صدر صوت 
طّقٍة اذعرت جموع النحل بشكل لم أر 
مثله من قبل. فما هي إاّل هنيهة حتى  دّوى 
طنين اآلالف منها حائمة حولي وكل من 
غنم منها باي مساحة مهما صغرت من 
اإلنتحارية  لسعته  وغرس  اال  جسمي 
فصرت ال ارى انملة من بشرة يدّي اال 
مغطاة بالجحافل المهاجمة! أقفلت القفير 
وهرعت صوب البيت والعقص مستمر 
بال هوادة حتى عبر ثيابي وباألخص على 
الضيوف  شّمع  ِحيَنِئٍذ،  وكاحلّي.  كتفّي 
الخيط وهرولوا الى سياراتهم بينما هرب 
النوافذ.  كل  واقفال  الداخل  نحو  والداي 
هرب الجميع ما عدا ابو محمد رمضان 
وهو صياد بحري قديم وقد تولى اإلشراف 
على المزرعة حتى وفاته. فما رأيته إال 
وقد هب لنجدتي فسلخ بيديه غصن نخيل 
وأخذ يضرب جموع النحل يميناً ويساراً 
إلبعادها عني. اال انه نال نصيبه مما يزيد 
على الثالثين عقصة. اما أنا فنلت حّصة 

األسد مما فاق المئة لسعة!
وكأنها  يد  كل  فأصبحت  يداي  تورمت 
رغيف خبز له أصابع بينما انتفخ كتفاي 
االمريكي  الفوتبول  فاضحيت كالعب 
الذي يرتدي الحمايات الالزمة. اما كل 
كاحل فكاد يالمس اآلخر عندما أمشي!

بالنتيجة، كان الدرس الذي تعلمته مهماً: 
ليس كل ما تتعلمه عن النحلة األوروبية 
يمكنك أن تنتظره من النحلة اللبنانية الشرق 
أوسطية. النحلة اللبنانية لسعتها اخطر.

 ،2019 يونيو   20 الخميس  اليوم  تحل     
لميالد صاحب  التاسعة واألربعون  الذكرى 
األمير موالي رشيد، وهو  الملكي  السمو 
الملك محمد  يفارق جاللة  الذي ال  األمير 
األحداث  معظم  في  هللا،  نصره  السادس، 
يوّجهها  التي  الخطب  وفي  والمناسبات، 
العائلية  اللقاءات  للشعب، وفي  الملك  جاللة 
الكريمة في  لآلية  إشارة  والرسمية، وكأنها 
أَْهلِي،  ْن  ِمّ َوِزيًرا  لِّي  َواْجَعل   ( تعالى:  قوله 
أَْزِري(، سورة طه،  ِبِه  اْشُدْد  أَِخي،  َهاُروَن 
العالقة  اآليات: 31-30-29، ويظهر عمق 
األمير موالي  بأخيه  الملك  تجمع جاللة  التي 
التي  الدولية  المناسبات  كثير من  رشيد، في 
يقوم فيها األمير بتمثيل جاللته، وهي إشارات 
المحبة  أواصر  عمق  أيضًا  تؤكد  مهمة 
والتعاون التي تجمع أفراد األسرة العلوية في 

األمن واالستقرار،  بمزيد من  االنطباع  المغرب، وتعطي 
العام؛  لألمن  مقدمة  البيوت واألسر، هو  أمن  أن  فال شّك 

أمن الدول والمجتمعات.
الت التي      ومن اإلشارات المهمة الدالة على عمق الّصِ
تربط الشعب المغربي بجاللة الملك محمد السادس نصره 
العلوية،  األفراح مع األسرة  يتقاسمون  المغاربة  أنَّ  هللا، 
الدينية والوطنية،  بالمناسبات  التهاني  لتقديم  فيبادرون 
المغاربة  كان  مثلما  أفراحه ونجاحاته،  الملك  ويشاركون 
له محمد  المغفور  الملك  فترة االستعمار يشاركون  في 
الخامس طيب هللا ثراه، هموم استقالل المغرب، ويناضلون 
المنفى، وتحقيق االستقالل، كما  ملكهم من  ألجل عودة 
الثاني طيب هللا  شارك المغاربة ملكهم المغفور له الحسن 
الصحراوية  األقاليم  المغرب واسترجاع  توحيد  في  ثراه، 
المغاربة لألسرة  بمسيرة خضراء سلمية، واستمر دعم 
العلوية في استمرارها باعتالء جاللة الملك محمد السادس 
نصره هللا، عرش أسالفه المنعمين، حيث يبقى جاللته مالذ 
األمة وحامي الملة والدين وراعي وحدة العقيدة والمذهب 
لمغرٍب  والتقدم والرخاء  والسلوك، وضامن االستقرار 
أنَّ  والرخاء واالزدهار، وال شك  النمو  للمزيد من  يطمح 
امتداد  بالملك، على  الشعب  التي جمعت  الوفاء  معاني 
تاريخ المغرب، قد ساعدت على خلق أجواء مناسبة للعمل 
التي  الحديثة  للدولة  نموذجاً  المغرب  بل جعلت  ولإلنتاج، 
تستمد مشروعيتها وقوتها من االلتحام بين الملك والشعب، 
والمواقف،  األحداث  كثير من  في  االلتحام  تجّسد هذا  وقد 
ابتداًء من ثورة الملك والشعب، ومروراً بتعديل الدستور، 
المغرب،  في  الملكية  العائلة  التهاني ألفراد  بتقديم  وانتهاء 
أعياد  بينها  أو وطنية، ومن  دينية  أو  مناسبات عائلية  في 

الميالد.
    إنَّ ذكرى ميالد األمير موالي رشيد مناسبة يؤكد فيها 
الشعب المغربي معاني المحبة والوفاء التي يكنّها لكل أفراد 
األسرة الملكية الشريفة، فيشاطرها أفراحها ومسراتها بهذا 
السعيد، وهي مناسبة سنوية الستحضار جهود  الحدث 
األمير موالي رشيد في مختلف  الملكي  السمو  صاحب 
والثقافية  الدبلوماسية واالجتماعية  والفعاليات  المبادرات 
والرياضية والفنية..، والتي يقوم فيها بتدشينات أو إعطاء 
انطالقة األشغال أو اإلشراف على حدث معين، أو تمثيل 
إرسال  أو  السادس في مؤتمر دولي،  الملك محمد  جاللة 
استقبال ضيف كبير  أو  أو ملك،  لرئيس دولة  رسالة 
بها  يقوم  التي  المتنوعة  األنشطة  ذلك من  للمغرب، وغير 
معاليه، وينجزها بنجاح، مما يسهم في ارتقاء أداء المؤسسة 
الملكية في المغرب، وهذه المناسبة السعيدة، تعكس أيضا 
الراسخ  المغربي والتشبث  الشعب  لدى  التعاون  روح 
والمكين بالعرش العلوي المجيد وتعبئته الدائمة وراء جاللة 

الملك محمد السادس نصره هللا، من أجل إنجاح األوراش 
المملكة وفي  يطلقها جاللته بجميع ربوع  التي  الكبرى 
مختلف المجاالت، بل وأيضاً في مختلف الدول والشعوب 
الجوار واألخوة  بها عالقات  المغرب  تربط  التي  األخرى 

والصداقة والتعاون.
    وخالل هذه الذكرى التي تحل اليوم الخميس 20 يونيو 
فيه صاحب  ازداد  الذي  اليوم  المغاربة  يستحضر   ،2019
بالرباط،   1970 األمير موالي رشيد سنة  الملكي  السمو 
بالخير والصالح، وقد كان  العامر  الملكي  القصر  داخل 
تابع  نبوغه، حيث  دّل على  ناجح  لألمير مسار دراسي 
اإلجازة  1993 على  بها دراسته حتى حصوله في ماي 
القانون  الداخلية(، ودبلوم  اإلدارة  )فرع  العام  القانون  في 
القانونية  العلوم  كلية  بميزة “حسن جدا” من  المقارن 
نال   ،1996 يونيو  ثم في  واالقتصادية واالجتماعية، 
العالقات  العليا في شعبة  للدراسات  الثانية  الشهادة  سموه 
 2001 18 ماي  في  ليحصل  بميزة “حسن جدا”  الدولية 
على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة بوردو بميزة 
نظرا  بالنشر”،  التنويه وتوصية خاصة  “مشرف جدا مع 
مناقشتها  تمت  التي  الموضوع وقيمة األطروحة  ألهمية 
لمنظمة  المؤتمر اإلسالمي: دراسة  تحت عنوان “منظمة 
دولية متخصصة"، ولذلك ال نستغرب نجاحه في الرحالت 
الدبلوماسية التي يقوم بها لتمثيل جاللة الملك محمد السادس 
التفاهم  التواصل وحسن  يمتلك مقومات  نصره هللا، حيث 
الكبير ألخيه  العلم والمعرفة، وحبه  والتعاون، إضافة إلى 

الملك ولوطنه وثوابت أّمته.
     وقد أولى صاحب السمو الملكي األمير موالي رشيد، 
بصفة مستمرة، اهتماما كبيراً لألنشطة ذات الطابع الثقافي 
أدى دوراً مهمًا في  إذ  والفني،  واالجتماعي والرياضي 
إنجاح عدد من الفعاليات الوطنية والدولية، بما يمتلكه من 
روح العمل الجاد والرصين، القائم على التشجيع والتحفيز، 
تحقيق  و  الحديث  المغرب  بناء  أجل  والعطاء، من  والبذل 
إشعاع المملكة المغربية في مختلف المجاالت وعلى جميع 
األصعدة والميادين، وطنيا ودوليا، الشيء الذي يحتاج إلى 
جهد متواصل، والتحام الشعب باألسرة الملكية، في محبة 
والتعاون  األلفة واالستقرار  دائم على  متبادلة وحرص 

واالنسجام.
     ومن أمثلة المؤسسات والفعاليات التي يترأسها األمير 
أبريل1997  منذ  موالي رشيد، نستحضر ترأس سموه 
القنص، كما  للرماية بسالح  المغربية  الملكية  الجامعة 
بمراكش،  للفيلم  الدولي  المهرجان  يرأس سموه مؤسسة 
ترأس سموه  للغولف، كما  الثاني  الحسن  وجمعية جائزة 
تظاهرات كبرى في مختلف المجاالت، السيما منها الثقافية 

والرياضية، إلى جانب عدد من االحتفاالت الرسمية.
 2018 19 يونيو  الـ12 األخيرة )من  وقد تميزت الشهور 

 )2019 يونيو   19 إلى 
لصاحب  مكثفة  بأنشطة 
السمو الملكي األمير موالي 
المستويات  إن على  رشيد، 
أو  االجتماعية  أو  الثقافية 

الدبلوماسية أو الرياضية:
 ،2018 يوليوز   30 ففي 
السمو  صاحب  ترأس 
الملكي األمير موالي رشيد، 
بمدينة  الملكي  بالغولف 
أقامها  مأدبة غداء  بطنجة، 
بمناسبة  الحكومة  رئيس 
عشرة  التاسعة  الذكرى 
الجاللة  صاحب  العتالء 
الملك محمد السادس، نصره 
هللا، عرش أسالفه المنعمين. 
الملكي  السمو  2018، مثل صاحب  13 شتنبر  وبتاريخ 
األمير موالي رشيد جاللة الملك محمد السادس في مراسم 
المتحدة،  األمم  لمنظمة  السابق  العام  األمين  تشييع جثمان 
 20 بتاريخ  بأكرا. كما جرى  التي جرت  كوفي عنان، 
شتنبر، تشييع جثمان المرحوم محمد كريم العمراني بمقبرة 
الملكي  السمو  البيضاء بحضور صاحب  بالدار  الشهداء 
2018، أشرف  أكتوبر   01 األمير موالي رشيد. وفي 
بإفران، على  األمير موالي رشيد  الملكي  السمو  صاحب 
تدشين نادي “ميشليفين غولف أند كاونتري كلوب”، والذي 
تم إنجازه على مساحة إجمالية تفوق مائة هكتار. كما ترأس 
سموه بتاريخ 18 نونبر 2018، المباراة النهائية لنيل كأس 
العرش في كرة القدم لموسم 2018-2017، التي احتضنها 
المجمع الرياضي األمير موالي عبد هللا بالرباط، وجمعت 
نونبر   27 بين فريقي نهضة بركان ووداد فاس. وفي 
2018، ترأس صاحب السمو الملكي األمير موالي رشيد، 
بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط، الجلسة االفتتاحية 
المغربية  العالقات  بناء  لندوة “الشيخ زايد ودوره في 

اإلماراتية”، وذلك بمناسبة “عام زايد”.
التي وجهها صاحب  بالرسالة  االفتتاحية  الجلسة  وتميزت 
الندوة،  للمشاركين في  السادس،  الملك محمد  الجاللة 
األمير موالي رشيد.  الملكي  السمو  والتي تالها صاحب 
المؤتمرات  بقصر  ترأس سموه   ،2018 01 دجنبر  وفي 
الملك محمد  الجاللة  أقامه صاحب  بمراكش، حفل عشاء 
السادس، بمناسبة االفتتاح الرسمي للدورة ال17 للمهرجان 
السمو  بمراكش، وكان مرفوقا بصاحبتي  للفيلم  الدولي 
 03 كلثوم، وفي  أم  لال  لال مريم واألميرة  األميرة  الملكي 
2018، وجه صاحب الجاللة الملك محمد السادس  دجنبر 
رسالة للمشاركين في “قمة القادة”، التي احتضنت أشغالها 
لمؤتمر   24 الدورة  إطار  في  )بولونيا(،  كاتوفيتسي  مدينة 
تغير  المتحدة اإلطار بشأن  األمم  اتفاقية  األطراف في 
األمير موالي  الملكي  السمو  والتي تالها صاحب  المناخ، 

رشيد. 
الملكي  السمو  مثَّل صاحب   ،2019 يناير   14    وبتاريخ 
األمير موالي رشيد، صاحب الجاللة الملك محمد السادس، 
أبوظبي لالستدامة  الرسمي ألسبوع  االفتتاح  في حفل 
الشيخ زايد  لجائزة  ال11  الدورة  2019، وتوزيع جوائز 
2019، وبأمر من صاحب  فبراير   26 لالستدامة. وفي 
استقبل صاحب  السادس، نصره هللا،  الملك محمد  الجاللة 
إقامة سموه  بمقر  الملكي األمير موالي رشيد،  السمو 
السيد سيدي محمد ولد محم، مبعوث رئيس  بالرباط، 
السيد محمد ولد عبد  الموريتانية  الجمهورية اإلسالمية 
الموريتاني  الرئيس  لسموه رسالة من  العزيز، والذي سلم 

إلى جاللة الملك. 

  وفي 27 مارس 2019، كان سموه بمطار محمد الخامس 
الثاني  الملك عبد هللا  الجاللة  استقبال صاحب  الدولي، في 
في  بالمغرب  الذي حل  الهاشمية،  األردنية  المملكة  عاهل 
الجاللة  بدعوة كريمة من صاحب  زيارة صداقة وعمل، 
ترأس   ،2019 أبريل   27 وبتاريخ  السادس.  الملك محمد 
الجاللة  أقامه صاحب  الملكي، حفل عشاء  السمو  صاحب 
الملك محمد السادس، على شرف المدعوين للدورة الـ 46 
لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة الـ 25 لكأس صاحبة 
الرعاية  المنظمتين تحت  لال مريم،  األميرة  الملكي  السمو 
السامية لجاللة الملك من 22 إلى 28 أبريل الجاري. وفي 
األمير  الملكي  السمو  ترأس صاحب   ،2019 أبريل   28
بالرباط،  السالم  دار  الملكي  الغولف  بنادي  موالي رشيد، 
حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة الـ 46 لجائزة الحسن 
الثاني والدورة الـ 25 لكأس صاحبة السمو الملكي األميرة 
السامية  الرعاية  اللتين نظمتا تحت  للغولف،  لال مريم 
 28 إلى   22 السادس من  الملك محمد  الجاللة  لصاحب 
2019، مثل صاحب السمو  04 ماي  2019. ويوم  أبريل 
الملك محمد  الجاللة  األمير موالي رشيد صاحب  الملكي 
السادس في مراسم تشييع جثمان الدوق األكبر جان، دوق 

لوكسمبورغ، التي جرت بكاتدرائية نوتردام.
كما حل سموه في 30 ماي 2019 بجدة، بالمملكة العربية 
السادس،  الملك محمد  الجاللة  لتمثيل صاحب  السعودية، 
اللتين احتضنتهما  القمتين العربية الطارئة واإلسالمية  في 

مكة المكرمة.
الملكي  السمو  التقى صاحب   ،2019 يونيو   01 وبتاريخ 
السمو  المكرمة، بصاحب  بمكة  األمير موالي رشيد، 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية 
السعودية، وذلك على هامش أعمال القمة اإلسالمية الـ 14 
2019، ترأس  15 يونيو  لمنظمة التعاون اإلسالمي. وفي 
البولو  بنادي  األمير موالي رشيد  الملكي  السمو  صاحب 
لجائزة  الثالثة  للدورة  النهائية  المباراة  بالرباط،  السويسي 
الملكي  التي نظمها الحرس  للبولو،  الدولية  السادس  محمد 
من 9 إلى 15 يونيو 2019، تحت الرعاية السامية لصاحب 

الجاللة الملك محمد السادس.
بها  قام  التي  الفعاليات واألنشطة  إلى وفرة  وبالنظر      
األمير موالي رشيد خالل هذا العام، ندرك حجم المسؤولية 
العظيمة  والمحبة  الكبيرة  الثقة  تجّسد  والتي  يتحملها  التي 
السادس نصره هللا،  الملك محمد  له جاللة  يكنها  التي 
إذ يستحضر ذكرى ميالد هذا  اليوم  المغربي  والشعب 
األمير المحبوب، فإنما هي مناسبة لترسيخ معاني االلتحام 
بين الشعب واألسرة الملكية، وإحياء قيم الوفاء والتضامن 
والتعاون باعتبارها قيماً إنسانية نبيلة أسهمت في استقرار 
المغرب وبناء النموذج المغربي الذي يحظى بسمعة طيبة 
ولذلك يحرص  الدولي،  المجتمع  وبتقديٍر من  العالم  عبر 
المغرب  الملكية في  العائلة  تهم  مناسبة  المغاربة في كل 
الفاضلة،  لهذه األسرة  التعبير عن عمق محبتهم  على 
األسرة  السعيدة عن مشاطرة  المناسبة  والتعبير من خالل 
الوالء  آيات  أفراحها ومسراتها، وتجديد  الشريفة  الملكية 
السادس نصره  الملك محمد  الجاللة  واإلخالص لصاحب 
هللا، وهي أهم الدالالت الرمزية التي يمكن استحضارها في 
مثل هذا الحدث السعيد، ذكرى ميالد األمير موالي رشيد، 
التوفيق واستمرار  العمر والصحة ودوام  له طول  راجين 
المحبة واألخوة بين ملٍك ُمِحّب وأٍخ محبوب، مصداقاً لقوله 
ْن أَْهلِي، َهاُروَن أَِخي، اْشُدْد  تعالى: ")واْجَعل لِّي َوِزيًرا ِمّ

ِبِه أَْزِري(، سورة طه، اآليات: 29-30-31.
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أبو حجاج

 جمرد كلمة
  بعد فوز اكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري في إنتخابات 
أن  يقال   ، اردوغان  فساد  بكشف  والتوعد  بتركيا  اسطنبول  في  اإلعادة 

أردوغان دخل معسكراً خاصاً أستعداداً للنفخ . !!! 

6170, rue Sherbrooke O. Mont. Qc.  

Tél.: 514.485.4887  
Fax: 514.485.7009 

www.akhavanfood.com

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

  والشرقية
15760, boul. Pierrefonds   

Tél.: 514.620.5551     
Fax: 514.620.5371

Mediterranean & Middle-
Eastern food 
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على مّدخراتك لتعليم أوالدك هل أنت مؤهل للحصول على دعم من الحكومة الكندية 20 - 40%

      
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

عيني في  والدمُع  أن��اُم 

أُف��ك��ر ك��ي��ف أن��س��اَك

أبْ��ِع��د وأن���ا امل��ش��ت��اُق

أش��واق إل��ي��ك  جتذبُني 

وأف���ض���ل أن���ا اجمل���روح

َمحروم أعيش  وح��دي 

أه��واه قلبي  ي��ا  أق���ول 

م��رس��اه احل����رف  ورميُ 

ف��أك��ُت��ب وأن���ا ُم��ل��ت��اٌع

اس��اك ي��وم  ف��ي  لعلي 

وأش��واق حنني  ب��ني  م��ا 

مشتاق  حبيْب  وهَمساْت 

أش��واْق إل��ي��ْك  جتذبُني 

يُ���ؤج���ج ل��َظ��ى روح���ي

نوحي الهوى  في  وأنسى 

يَفضحني عاملدى وضوحي

روحي الهوى  في  وأن��َت 

جروحي في  هواك  وِطيب 

روح��ي تعيش  وم��ع��اك 

جنوحي اآلن���ا  وت��خ��اف 

يُوحي ل��َك  م��ّن  وه���واه 

طموحي خيالي  س�ابق 

وتفاصيل هواْك في شروحي

روح�ي اله�وى  في  وأنَت 

بُوحي باله�وى  روحي  ي�ا 

يُوحي للقلم  وَه���واك 

هواك للقلم ُيوحي إعادة جتهيز منزل األمري هاري وزوجته تتكلف
 2.4 مليون جنيه اسرتليين

مّدعون يكشفون األسباب احملتملة حلريق نوتردام

3 قتلى يف موجة حر تضرب أوروبا.. ورعب يف بريطانيا

42 رسالة غرام بني ازنافور وشابة مجيلة معروضة للبيع

كنده الجيوش

اْليَْوَم وخاصة مع المساحة    تبدو »فضيلة الشك« مهمة 
الذي  الرأي  المعلومات وإبداء  الفضفاضة والحريّة في تسويق 

يمنحها الفيسبوك لكل المحترفين والهواة في عالم الكتابة. 
ومع اتساع انتشار ونشر المعلومة الخاطئة عمدا اًو سهوا وخاصة 
على فيسبوك ونقلها لكل األشخاص واألجيال وجب الحذر 

والتدقيق. 
المعلومات في راسنا وذاكرتنا هي نحن وهي عالمنا  وذلك الن 
الكبير وبالتالي هي شخصيتنا وكياننا. هل نترك  اًو  الصغير 
السوقية او االحكام  او األفكار  الخاطئة  اًو  المعلومات الضحلة 
تكون  المغلوطة  التاريخية  الوقائع  او  الخاطئة  التحاليل  او  الطائفية 

مواقفنا وآراءنا وتصرفاتنا. 
اًو دون قصد  بها عمدا  يؤمنون  اًو  المعلومات  ينقلون  اْليَْوَم  الكثير 
الثقافة الشعبية والمثقفة بآن معا! فيسبوك جلب  انها  عبر فيسبوك. 
إيجابي  -  امر  الى أطراف أصابعنا وعقلنا وهو - وهو  المعلومة 

جعل الجميع قادر على نقل المعلومة والتعبير عن الرأي. 
ولكن هناك فئات بالحقيقة علي فيسبوك تعيش على تزوير 
الفيديوهات والصور والمعلومات المكتوبة. وقد اصبح هذا التزوير 
الى بعض  التقنية مما يستدعي الرجوع  على درجة عالية من 
بالمصدر ومصداقيته عبر مدى  القواعد االساسية وهي االهتمام 
من الزمن وكذلك الجهد الشخصي بالبحث للتأكد من اَي معلومة ان 
أردنا اعادة نشرها اًو اعتمادها كرأي اًو في عمل او موقف مهم اًو 

غير مهم.  
انها فضيلة الشك!! ومنذ متى كان الشك فضيلة! الحقيقة ان الشك 
الكثير  الشك  بأنواعه ومنذ زمن بعيد.  في عالم االعالم  فضيلةً 
مستهجن واليمكن ان يكون فضيلة. ربما بَعُضنَا تعلم هذا االمر الن 
األمانة  او سوء  السوء  ان االخر يضمر  ينطوي على فكرة  الشك 
بمعانيها اًو الخطأ المتعمد او غير المتعمد في امر ما.  ولكن الشك 

أيضا ينطوي على إيجابية توقع كل االحتماالت والتحسب لها. 
و في عالم االعالم الواسع الشك اإليجابي مهم جدا ألنه يدفع باتجاه 
البحث والتأكد من األمور وصحتها قبل اعتمادها واتباعها - وربما 
العالي واالطمئنان قبل  التأكد  الوصول الى درجة معينة من 

االعتماد. 
الشك فضيلة في مجال الحياة العملية اَي وقائع العمل وتفاصيله ألنه 
إنجاز  للبحث واإلمساك بضوابط األمور وأسسها من اجل  يدفعنا 

عمل على درجة جيدة من النوعية. 
ولكن في الحياة العامة والعالقات االجتماعية هو امر مختلف نوعا 
ما عن موضوعنا اْليَْوَم وغاية في التعقيد الن الحياة دون ثقة صعبة 
جدا. ولكن أيضا الحياة وتجاربها تدلنا انه يجب أن ننتقي بعناية من 
نثق به ..وكيف ..وفِي اَي األمور.. وقد نثق بشخص ما في امر ما 
وال نثق بنفس الشخص في امر آخر.. نثق انه سينجز عمال ما ولكن 

ربما ال نثق بنوعيته وجودته! 
وبالعودة الى  فيسبوك الذي جاء بالجميع الى ساحة واحدة للحديث 
نشازا... مع هذا  احيانا ولو كان  الذي يطغى  .. والصوت األعلى 

الفيسبوك نستعين  بمقولة من األدب الشعبي:
»ليس كل من صف الصواني .. قال انا حلواني!«

فضيلة الشك .. األفكار هي نحن وشخصيتنا هي مخزوننا من هذه 
األفكار واآلراء!

 

فضيلة الشك.. 

من واقعنا

Canadian  
Realities  

تكلفة  إن  بكنجهام  قال قصر      
تجديد بيت األمير هاري حفيد 
انجلترا  ملكة  إليزابيث  الملكة 
بلغت 2.4  الجديد  وزوجته ميجان 
مليون جنيه استرليني )ثالثة ماليين 

دوالر(.
من  أخذ  الذي  المبلغ،  وغطى 
المالكة  للعائلة  السنوي  المخصص 
الممول من دافعي الضرائب، 
إلى  تكلفة تحويل كوخ فروجمور 
بينما تحمل دوق  مسكن واحد 
التجهيزات  نفقات  ودوقة ساسكس 

والمفروشات.
وقال مايكل ستيفنس، أمين المحفظة 
للعمل  العقار  الملكية ”لم يخضع 
لبضع سنوات وجرى تخصيصه 
المسؤولية  بموجب  للتجديد  بالفعل 
مباني  حالة  على  الحفاظ  عن 

الملكية المشغولة“. القصور 
القديمة لضمان  التحتية  البنية  استبدال  وتابع ”جرى 
العائلة  فيما نشرت  للعقار“  مستقبل طويل األجل 
يقدم  الذي  السيادية  للمنح  السنوي  التقرير  المالكة 
إليزابيث  للملكة  الرسمية  الدخل واالنفاق  تفاصيل عن 

وزوجها.
وأصبح كوخ فروجمور الذي يعود للقرن التاسع عشر 

الرسمي  اإلقامة  قلعة وندسور مقر  فناء مبنى  في 
قبل  إليه  انتقال  لألمير هاري وزوجته ميجان عندما 

ميالد طفلهما األول آرتشي في مايو.
إلى خمسة مساكن  قبل  المبني من  وجرى تحويل 
الموافقة  قبل  تجديده  ملكيون  منفصلة وقرر مسؤولون 

على أنه سيصبح مقر إقامة هاري وميجان.
وقال مصدر في البالط طلب عدم نشر اسمه إن منحة 

للمطابخ  التكلفة األساسية  الضرائب غطت  دافعي 
األسرة  تتولى  كانت  فيما  المياه واألرضيات  ودورات 
الستائر  قبيل  نفقات دفعت ألشياء من  المالكة أي 

والتجهيزات.
القرار  الملكة كانت مشاركة في  إن  المصدر  وقال 
الكوخ وظلت على إطالع  باستخدام  للزوجين  للسماح 

بتقدم العمل في المشروع خالل مراحله.

    رّجح مدعون في باريس،  أن يكون 
حريق نوتردام الذي دّمر قسًما من الكاتدرائية، 
ناجًما عن سيجارة مشتعلة أو عطل كهربائي، 

مستبعدين أي دوافع إجرامية.
الفرنسيين ينظرون  المحققين  بيان أن  وأفاد 
في عدة فرضيات، »بينها عطل في المنظومة 
لم تطفأ  بدأ بسيجارة  الكهربائية، أو حريق 
إلى عدم وجود أي  بشكل صحيح«، مشيراً 
أدلّة تدعم فرضية أن يكون الحريق »أساسه 

جنائي«.
وجاء في البيان الذي وقعه مدعي عام باريس 
بنيت  ريمي هايتز، أن االستنتاجات األولية 

على مقابالت أجريت مع نحو مئة شاهد.
لم يوّضح بعد  التحقيق  لكنه شدّد على أن 

السبب الفعلي للحريق.
وأضاف أنه ال يمكن حتى اآلن استخالص إن 

النظرية األكثر ترجيًحا هي  كانت 
العطل الكهربائي أم السيجارة.

وأكد »ستجري اآلن تحقيقات أعمق 
باستخدام خبرات مهمة«.

وذكر البيان أنه تم فتح تحقيق أولي 
بدون استهداف أي شخص محدد، 
بشأن األضرار التي تسبب بها 

اإلهمال غير المتعّمد.
وفي نيسان/إبريل، أقّر متحدث 
المكلفة  باسم شركة »لوبرا فرير« 
بأعمال ترميم الكاتدرائية، أن 
العُمال كانوا يدخنون في المكان بين 

حين وآخر.
لكنه  لذلك«،  وقال حينها: »نأسف 

أضاف: »ال يمكن أن يكون عقب سيجارة هو 
سبب حريق نوتردام«.

واشتعلت النيران في نوتردام، المعلم البارز 
في قلب باريس، في 15 نيسان/إبريل، ما دّمر 

مسلة الكاتدرائية وسقفها وجزءا من قبتها.

وشّكل الدمار الذي تعرضت له صدمةً للعالم، 
بينما تعّهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

بإعادة بنائها في غضون خمس سنوات.

لمايكل جاكسون،  السابق  الحارس الشخصي    كشف 
تفاصيل جديدة بشأن وفاة نجم البوب الراحل، عام 2009، 

وفق ما ذكرت صحيفة »ميرور« البريطانية.
بيل وايتفيلد )53 عاما( مع  الحارس الشخصي  ولم يكن 
لكنه يؤكد أن حالته الصحية كانت  جاكسون حين توفي، 

متدهورة جدا، خالل أيامه األخيرة.
وتوفي جاكسون يوم 25 يونيو من عام 2009، عن 
إثر جرعة زائدة قوية من مخدر  عمر ناهز 51 عاما، 

بروبوفول، إال أن وايتفيلد يقول إن جاكسون عانى من 
التوتر الشديد قبل وفاته بأيام قليلة.

وذكر أن »ادعاءات إساءة معاملة األطفال وخالفات عائلية 
أثرت بشكل  التي كانت تنشر يوميا على وسائل اإلعالم 
كبير على ملك البوب«، مضيفا »التوتر والضغط كانا من 

بين أسباب وفاة جاكسون«.
وتابع أن آخر مرة التقى فيها جاكسون كانت قبل أسبوعين 

من رحيله، موضحا أنه »لم يبد سعيدا«.

وأوضح أنه لم يكن على علم بمعاناة مايكل من أي مشاكل 
صحية أخرى، مبينا أنه لم ير المغني مطلقا يتناول أي أدوية.

ولخص حديثه بشأن وفاة جاكسون بالقول »إن األمر يرجع 
التوتر، سواء كان ذلك من عائلته أو  إلى جميع أشكال 

محاميه أو إدارته أو بعض المعجبين«.
وما يزال نجم البوب الراحل يواجه اتهامات بشأن 
ينفيه  الذي  اعتداءات جنسية على أطفال صغار، األمر 

محاميه وعائلته.

تجتاح  التي  الحر  أشخاص في موجة  ثالثة  قتل    
الرعب في  فيما دب  أوروبا حالياً،  من دول  عدداً 
بريطانيا بعد أن أعلن المتنبئون الجويون أن الموجة 
ذاتها في طريقها إلى البالد، ودعوا البريطانيين إلى 

توخي الحذر من الشمس الحارقة التي تنتظرهم.
االنتشار  ونشرت جريدة »إيفننج ستاندرد« واسعة 
في لندن عنواناً يقول: »جهنم قادمة« في إشارة إلى 
اليومين  البريطانيين خالل  تنتظر  التي  الحر  موجة 
أن  بعد  بأنها »جهنم«  تم وصفها  والتي  القادمين، 
وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق إلى 40 

درجة مئوية.
بوفاة ثالثة أشخاص من  الحر  وتسببت موجة 
المتنزهين على الشواطئ في فرنسا، بحسب ما نقلت 
في  إخبارية صدرت  تقارير  »إيفننج ستاندرد« عن 
باريس، مشيرة إلى أن القتلى الثالثة »كانوا يسبحون 
الشمس  أدت  فرنسا عندما  على شواطئ في جنوب 

الحارقة بهم إلى الوفاة«.
 Saharan( وتحمل موجة الحر الراهنة اسم
Bubble(، فيما يتوقع أن تضرب بريطانيا خالل 
القادمين، مع توقعات بأن تتجاوز درجة  اليومين 
الحرارة في لندن مستوى 32 درجة مئوية يوم السبت.

السبعين من عمره  الثالثة رجل في  القتلى  بين  ومن 

إلى  لجأ  أن  بعد  قلبية  قضى في سكتة 
به  أدى  الحر، ما  البارد بسبب  الماء 
في  المفاجئ  التغير  بسبب  فعل  إلى ردة 
الشخصان اآلخران  أما  الجسم،  حرارة 
الحياة على شاطئ  فارقت  فأحدهما سيدة 
الفرنسية وتبلغ من  مدينة »مونتبيلير« 
إلى رجل على  العمر 62 عاماً، إضافة 
شاطئ قريب ويبلغ من العمر 75 عاماً. 
الفرنسية المصطافين  ونصحت السلطات 
المسابح بشكل مفاجئ  إلى  النزول  بعدم 
خالل موجة الحر وااللتزام بالنزول إلى 

الماء بشكل تدريجي.
القارة  إن  جويون  متنبئون  وقال 
األوروبية تستعد لتسجيل درجات حرارة 

الحر  المقبلة مع موجة  القليلة  األيام  قياسية خالل 
التي تجتاح العديد من دول أوروبا.

إن درجات  قالت وسائل إعالم محلية  ألمانيا  وفي 
الحرارة مرشحة للوصول إلى مستويات 40 درجة 
نهار األربعاء في بعض  مئوية خالل ساعات 
المناطق، لتكون بذلك قد بلغت مستوى لم تصله منذ 
بلغت  تم تسجيل درجة حرارة  العام 1947 عندما 

38.2 مئوية في مدينة فرانكفورت األلمانية.

  يقدّم مزاد يقام الجمعة في فرنسا مراسالت 
أزنافور  الشهير شارل  المغني  تبادلها  غرامية 
بين 1958 و1964 مع شابة كان مغرما 
بها، تشمل رسائل وبطاقات بريدية وبرقيات، 
الباريسية  بحسب ما أعلنت دار المزادات 

»كورنيت دو سانت سير«.
المجموعة إرساليات من  وتتضمن هذه 
البندقية وأثينا وريو دي جانيرو وموسكو 
ومونتريال وروما ونيويورك وإسطنبول. 

وتشمل 42 رسالة و9 بطاقات بريدية، فضالً 
البرقيات، وهي تشّكل 118  عن عدد من 
صفحة مكتوبة باليد ويقدّر سعرها بـ 30 إلى 

40 ألف يورو.
إنها »مجموعة  ديفير  أوليفييه  الخبير  وقال 
المغني  الرائعة خّطها  الغرامية  الرسائل  من 
إلى شابة  الشهرة  بداية مسار  الذي كان في 
أزنافور  لها شارل  الجمال. ويروي  ساحرة 
بسيطة ويخبرها  يومياته وجوالته وتفاصيل 

عن مدى إرهاقه«.
للعامة لالطالع  المراسالت متاحة  وهذه 
المقبل في جادة أوش  الخميس  عليها حتّى 

في باريس.
دار »كورنيت دو سانت سير« هذا  وتقيم 
كلود  الرسائل  بطلب من صاحبة هذه  المزاد 
مايسيا التي تعّرفت على أزنافور عندما كانت 
قاعة  العمر في كواليس  العشرين من  في 

»أالمبرا« للحفالت في باريس سنة 1958.

لم    عبّرت عجوز بريطانية 
القانون قط طيلة سنوات  تخالف 
األخيرة  أمنيتها  الـ93 عن  عمرها 

وهي: إلقاء القبض عليها.
ولفرط سعادة العجوز جوسي بيرد، 
الشرطة عن  تتأخر عناصر  لم 
األمنية، حيث حضرت  تلبية هذه 
واقتادتها  يديها  وأوثقت  منزلها  إلى 

لمركز شرطة محلي.
في  بام سميث  وقالت حفيدتها 
تغريدة على تويتر إن جدتها لم تكن 
الصحية وإنها  أفضل حاالتها  في 
القبض عليها  إلقاء  »رغبت في 

لفعلة ما قبل فوات األوان«.
الجدة سارت طوال  أن  وذكرت 
حياتها على طريق قويم وأنها 
»ودت لو ذاقت طعم ارتكاب 

الفواحش«.
الرغبة  تلك  أن  نيوز«  إيفيننغ  الحفيدة لصحيفة »مانشستر  وأضافت 
التجربة  البوليسية وأن  بالمسلسالت  نتيجة شغفها  لدى جدتها  تولدت 

أبهجتها بقوة، وفق ما نقلت »رويترز«.

كانا  بينما  الجدة  القبض على  ألقيا  فإن ضابطين  وحسبما ذكرت سميث 
خارج نوبة عملهما واتهماها بالسطو على متجر ثم أوثقا يديها واقتاداها 
إيداعها  بدال من  والكعك  الشاي  لها  قدما  المحلي، حيث  الشرطة  لمركز 

في زنزانة.

Leçons privées
  دروس خصوصية

الفنـان

حارس مايكل جاكسون يكشف 
سبب وفاة »ملك البوب«

الشرطة الربيطانية حتقق أمنية »غريبة« ملسنة


