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Wall Street على 
مدار 69 عاماً ، 
وأهم البورصات 
العالمية لمعرفة 

كيفية  تحقيق الربح المنشود مع االدخار والتوفير الذكي لجني أرباح 
شبه دائمة من خالل محافظ االستثمار السليم.
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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

ما بني »السبوبة« و »الغيبوبة«!!
  من الغريب والعجيب أن يتنبه 
إلى  العرب فجأة  الساسة  بعض 
اإلدارة  لعبته  التي  القذر  الدور 
القطرية وقناتها الجزيرة على مدار 
العربي،  الربيع  سنوات مؤامرات 
الحروب  وإشعال  الفتن  لخلق 
العربية  األنظمة  بعض  وإسقاط 
التأكيدات  رغم  المنطقة،  في 
سنوات  من  المصرية  األمنية 
القذر لهذه  الدور  عديدة على هذا 
الداعمة لإلرهاب  المارقة  الدويلة 
والتطرف بالمال والسالح وبكل 
ما هو مزيف ومغاير للحقائق من 
التي أفتقدت  خالل قناة الجزيرة 
للمصداقية منذ ظهورها وبزوغها 

محلياً وإقليمياً ودولياً.
أن  ومن الغريب والعجيب أيضاً 
السنوات  يلتفت أحد طوال هذه  ال 
لعدد اإلرهابيين التي تحتضنهم 
رغم  الدويلة  هذه  وتساندهم 
مغبة  من  المصرية  التحذيرات 
القيادات  لبعض  قطر  استضافة 
األمن  على  الخطيرة  اإلرهابية 
أمن  وعلى  العربي  القومي 
والعالم، في  المنطقة  واستقرار 
الوقت الذي كانت تعرف فيه جميع 
األنظمة السياسية في العالم كل هذه 
أنها تعاملت  المؤسفة إال  الحقائق 
معها بصورة أقرب للتجاهل طالما 
كان ذلك يخدم مصالحها االقتصادية 
والسياسية ويساعدها على تحقيق 
جميع اهدافها الشيطانية تجاه دول 

وشعوب المنطقة.
وفي تقديري أن هذه الصحوة التي 
جاءت متأخرة عن موعدها لن 
تكون قادرة على إيقاف موجات 
الذي دعمهما  اإلرهاب والتطرف 

أردوغان  التركي  الرئيس  نظام 
قطر  أمير  دعمهما  مثلما  تماماً 

وساندهما.
لم يتحرك  والسؤال هنا هو لماذا 
التركي  العالم ضد نظام الرئيس 
اردوغان حتى اآلن وهو الذي يحلم 
ومازال يفعل بإعادة إحياء دولة 

الخالفة العثمانية؟
الذي سيقوم  والسؤال األخطر من 
التي  واألنظمة  الدول  بتعويض 
تضررت بفعل هذه المؤامرات التي 
أودت بحياة اآلالف من المواطنين 
األبرياء وبتهجير اآلالف من ذويهم 
من قراهم وأراضيهم وبالدهم تحت 
مسميات عدة منها السياسي ومنها 

العرقي ومنها العقائدي؟
التطرف واإلرهاب  نعم لن يتوقف 
مكان  من  واالنتقال  التمدد  عن 
لمكان ال لصعوبة القضاء عليه 
خلقه  من  ألن  ولكن  ومقاومته 
ويحركه صاحب مصالح سياسية 
واقتصادية ال تنتهي في جميع بقاع 
األرض، ال تعترف سوى بحقوق 
الكبار وأمال الكبار وشعوب الكبار، 
إليهم ولن  تلتفت  أما الصغار فال 
تفعل ألنهم خلقوا ليكونوا في خدمة 
الكبار خاصة مع  الكبار ومصالح 
التخلف  حرصهم المستميت على 
والجهل جواز المرور الشرعي 
للتدخل  المصالح  هذه  الصحاب 
في شئونهم والتنعم بثرواتهم بعد 

السيطرة على بالدهم ومقدراتهم.
حقاً  »السبوبة«  تكون  وهنا 
يريد  ال  طالما  للكبار  مستحقاً 
الجهد  من  الكثير  بذل  الصغار 

للخروج من غيبوبتهم!

قطر تتسلم قائمة مطالب الدول املقاطعة 
هلا لفك عزلتها

لماذا تدفع أكثر ويمكنك أن تدفع أقل؟
معنا ولمدة محدودة خط انترنت سريع جداً 

وغير محدود 

فقط 29.99 $
أضف على ذلك إمكانية حصولك على خط تليفون 

فقط 9.99 $ شهرياً 

انتهز الفرصة واتصل بنا على الرقم التالي:

514.849.5231
www.connectmoi.ca

عرض خاص يمكنك مشاهدة 
أكثر من 400 قناة 

عربي/ أجنبي  فقط 12.50$ بالشهر

شــركة
 ConnectMoi Télécom
 UnliMiTEd internet

illiMiTÉ

 Parfait pour le téléchargement de
 films, jeux, musique et bien plus encore

Inscrivez-vous maintenant

2001 J.K.
Agence Immobilière

Jean Karam
Courtier immobilier agrée D.A.

360, boul. Curé-labelle laval, Qc. H7P 2P1

بيع وشراء واستبدال
منازل - مكاتب - عقارات تجارية وسكنية

www.jeankaram.com
jeank@remax2001.net  /  jeankaram@remax2001.net

514.947.2555

تقاطع قطر    ذكر مسؤول من دولة من أربع دول 
قائمة  للدوحة  الدول أرسلت  لدعمها لإلرهاب إن هذه 
تشمل 13 مطلبا منها إغالق قناة الجزيرة وخفض مستوى 

العالقات مع إيران.
وقال المسؤول إن القائمة التي أعدتها السعودية واإلمارات 
العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب 

بإغالق قاعدة عسكرية تركية في قطر.
وأضاف المسؤول أنه يتعين على قطر أن تعلن قطع 
عالقاتها مع المنظمات اإلرهابية واأليدولوجية والطائفية 
ومنها جماعة اإلخوان المسلمين وتنظيما داعش والقاعدة 
وجماعة حزب هللا اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة 
بأنهم  المصنفين  جميع  تسلم  وأن  سوريا،  في  السابق 

إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها.
وتابع المسؤول دون الخوض في التفاصيل أن الدول 
األربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من 

تاريخ تقديمها وإال أصبحت الغية.
الكشف عن  الذي تحدث شريطة عدم  المسؤول  وأفاد 
هويته بأن قطر تسلمت القائمة من الكويت التي تتوسط 

لحل النزاع.
وذكرت »العربية« في موقعها اإللكتروني، أنه في وقت 
سابق، حدد وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية 
أنور قرقاش، مطالب السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر إلنهاء مقاطعتها لقطر ومنها »وقف دعم الدوحة 
لإلرهابيين، والتخلي عن شخصيات مطلوبة دوليا وإقليميا«.
وزعزعة  اإلرهاب  بتمويل  قطر  األربع  الدول  وتتهم 
االستقرار اإلقليمي والتقرب من إيران. وتنفي قطر أي 

دعم لها لإلرهاب.
الرئيس األميركي دونالد ترامب موقفا متشددا  ويتخذ 
تجاه قطر إذ اتهمها بأنها راع لإلرهاب »على مستوى 

عال« لكنه عرض أيضا المساعدة على طرفي النزاع 
لحل خالفاتهما.

ومساء األربعاء أعلن وزير الخارجية األميركي ريكس 
تيلرسون أن السعودية وحليفاتها من الخليج أعدت قائمة 
مطالب من قطر لحل األزمة الدبلوماسية. وقال “نأمل 
أن يتم تقديم الئحة المطالب إلى قطر في وقت قريب، 
وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق«. وأضاف في بيان 

»نفهم أنه تم إعداد الئحة مطالب بالتنسيق بين السعوديين 
واإلماراتيين والمصريين والبحرينيين«.

ثالثة  منذ  المستمرة  األزمة  قطر خالل  تركيا  وتساند 
أسابيع، وأرسلت إلى الدوحة أول سفينة لها تحمل معونات 
غذائية وكذلك قوة صغيرة من الجنود ومركبات مدرعة 
الخميس بينما تحدث الرئيس رجب طيب إردوغان هاتفيا 

مع القادة السعوديين بشأن تهدئة التوتر في المنطقة.

سفريات كالسي

514 448 0788

BillETS d’AViOn pour les pays
Maghrébins, Moyen Orient, African et l’Europe

Algérie - Maroc - Tunisie
Beyrout - Egypte - Jordanian  - Syrie et plus Et d’autres

لسفركم إلى كافة بلدان العالم 
خاصة املغرب العربي وبلدان الشرق األوسط

VISA
DUBAI - UAE/ARABIE-SAOUDITE/HADJ & OMRA

150 boul. Côte-Vertu, # 201, Montréal, Qc. H4n 1C6
514.448.0788 / 1.866.333.0788 /  www.classytravel.ca / info@classytravel.ca

خبرة وخدمة ممتازة
أماكن وحجوزات مؤكدة 

اعداد: أنطوانيت جرجوس

حكمة العدد

Voyages

صـــ14ـصـــ4ـ

مشروع قانون اجلنسية 
اجلديد سيمضي قدما 

مع بعض التعديالت اليت 
ادخلها جملس الشيوخ

الجمعة  يوم  احمد حسين  الهجرة  اعلن وزير    
ان الحكومة مستعدة العتماد بعض التعديالت التي 
اقترحها مجلس الشيوخ على مشروع قانون الجنسية.

1( »تؤيد الحكومة تعديل مجلس الشيوخ، مع إدخال 
تعديالت عليه، من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات 
المتعلقة بإبطال الجنسية الحالية بحيث تصبح المحكمة 
االتحادية صانع القرار في معظم الحاالت. ان هذا 
التعديل يعترف بالتزام الحكومة بتعزيز عملية الغاء 
الجنسية لتقوية العدالة اإلجرائية مع ضمان الحفاظ 

على سالمة برنامج المواطنة«
2( وتؤيد الحكومة أيضا التعديل الذي ييسر حصول 
األطفال على الجنسية دون والدين كنديين، وأدخلت 
تغييرات لتوضيح من يمكنه التقدم بطلب للحصول 

على الجنسية نيابة عن الطفل.
3( لكن الحكومة ترفض التعديل الذي يهدف الى 
رفع العمر بما يخص اللغة وامتحان الجنسية من 54 
الى 59، قائال انها ال تتفق مع هدف جعل المواطنة 
أسهل للحصول عليها. ويتطلب القانون الحالي من 
تتراوح أعمارهم بين 14 و 64 عاما اجتياز تلك 
االختبارات؛ الحكومة تريد تغييرها من 18 إلى 54

البقية صـــ 10

La Qualité au meilleur prix

يوســـف األّول العبــسي بطريركاً للروم امللكيني الكاثوليك خلفاً للحام يتلقى تهاني يوحنا 
العاشر بطريرك الروم األرثوذكس

  
هنأ غبطة البطريرك يوحنا العاشر، بطريرك أنطاكية وسائر 
المشرق للروم األرثوذكس في اتصال هاتفي بطريرك الروم 

الملكيين الكاثوليك الجديد يوسف األّول العبسي الذي جرى 
انتخابه اليوم بطريركاً على أنطاكية واإلسكندرية وأورشليم 

للروم الملكيين الكاثوليك.
وأكد غبطته على عمق العالقة األخوية وتمنى لغبطته باسم 

أبناء الكرسي األنطاكي األرثوذكسي جميعاً النجاح والتوفيق في 
المهمة الجديدة الموكلة إليه لما فيه خير الكنيسة في الشرق بكل 

بلدانه والخير العام ألبناء المنطقة الذين يشهدون أقسى الظروف.

year

ماكرون وعقيلته 
يف رحلة مالئمة 

للبيئة 

   أعلنت الخارجية الروسية أن الدوحة قد 
أبلغت موسكو بإلغاء نظام الفيزا المفروض 
إلى قطر،  على دخول مواطني روسيا 
على أن توضع لهم التأشيرة لدى دخولهم 

األراضي القطرية.
بهذا  الروسية  للخارجية  بيان  في  وورد 
الصدد: »أبلغت وزارة الداخلية القطرية 
بتحرير  الدوحة  لدى  الروسية  السفارة 
منح التأشيرات السياحية لمواطني روسيا 
يونيو  الـ22 من  اعتبارا من  االتحادية 
األراضي  لهم دخول  يتيح  بما   ،2017
التأشيرة في  القطرية والحصول على 
مطار حمد الدولي في الدوحة دون طلب 

الحصول على دعوة صادرة عن جهة 
قطرية«.

أنه  إلى  الروسية  الخارجية  بيان  وأشار 
»سيترتب على المواطن الروسي الراغب 
مالي  تسديد رسم  أراضي قطر  بدخول 
قدره 100 لاير قطري، وأن الدوحة قد 
عممت تعليمات تحرير التأشيرة لمواطني 
القطرية  الحدودية  البوابات  روسيا على 

وشركة الطيران القطرية«.
السائح  القطري على  الجانب  ويشترط 
الروسي أن يكون بحوزته حجز فندقي، 
وبطاقة عودة إضافة إلى توفر مبلغ مالي 

على حسابه ال يقل عن 1500 دوالر.

التأشرية القطرية ملواطين روسيا 
يف املطار

ثالثة عبارات للوصول لتحقيق النجاح:
- كن أعلم من غيرك     - اعمل أكثر من اآلخرين

- توقع أقل مما يحصل عليه اآلخرون

حممد بن سلمان وليا للعهد
     التغيري اهلادئ يغري وجه   

         السعودية

 خالص التهاني وأطيب األماني
 بمناسبة

عيد الفطر المبارك
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تتقدم شركة فينيسيا وحمالت أدونيس ادارة وعاملني من اجلالية
االسالمية والعربية باحر التهاني حبلول عيد الفطر املبارك



  إذا تأكدت أنباء وفاة زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية 
أبو بكر البغدادي فمن المحتمل أن يخلفه أحد أكبر 
االثنين وهما ضابطان سابقان في جيش  مساعديه 

صدام حسين.
الجماعات اإلسالمية  وال يرى خبراء في شؤون 
مرشحا واضحا لخالفة البغدادي لكنهم يعتبرون إياد 
أن  المرشحين رغم  أقوى  الجميلي  العبيدي وعياد 
من المرجح أال يحظى أي منهما بلقب »الخليفة«.

الماضي  الروسية األسبوع  الدفاع  وقالت وزارة 
إن البغدادي قتل على األرجح في ضربة جوية في 
سوريا ونقلت وكالة انترفاكس لألنباء عن برلماني 
مقتله  احتماالت  إن  الجمعة  يوم  قوله  كبير  روسي 

تقترب من 100 في المئة.
لكن جماعات مسلحة تقاتل في المنطقة ومسؤولين 
أمريكيين يقولون إنه ال يوجد دليل على وفاته وعبر 
المنطقة عن تشككهم في  مسؤولون كثيرون في 

التقارير عن وفاته.
ويتولى العبيدي وهو في الخمسينات من عمره وزارة 
في  الجميلي وهو  يرأس  بينما  التنظيم  في  الحرب 
األربعينات الوكالة المسؤولة عن األمن في التنظيم. 
وذكر التلفزيون العراقي الرسمي في أبريل نيسان 

أن الجميلي قتل لكن ذلك لم يتأكد حتى اآلن.
وكان االثنان قد انضما إلى حركة التمرد السلفية في 
العراق في 2003 عقب الغزو الذي قادته الواليات 

المتحدة والذي أطاح بصدام حسين.
مقتل  منذ  البغدادي  أهم مساعدي  االثنان  وأصبح 
نائبه أبو علي األنباري وأبو عمر الشيشاني وزير 
الحرب السابق بالتنظيم وأبو محمد الجوالني مسؤول 

الدعاية في ضربات جوية العام الماضي.
لبضع  المشورة  يقدم  الذي  الهاشمي  وقال هشام 
التنظيم  الشرق األوسط في شؤون  حكومات في 
»الجميلي يعترف بأقدمية العبيدي ولكن ليس للبغدادي 

خليفة معلن ولذلك حسب الظروف من الممكن أن 
يكون أي منهما«.

نفسه خليفة في عام 2014 ومن  البغدادي  وأعلن 
الجميلي  أو  العبيدي  أن يصبح أي من  المستبعد 
التنظيم  الدينية وألن  المكانة  إلى  خليفة الفتقارهما 
خسر الكثير من األراضي التي كان يسيطر عليها.
أبو رغيف وهو خبير في شؤون  وقال فاضل 
الجماعات المتشددة »هم ال ينتسبون لنسب الرسول 
الشرعية. كما  العلوم  وليس ألحد منهم ضلوع في 

أن أحد الشروط أن يكون عندهم أرض تمكين«.
له أرض  يكون  أن  الخليفة  الهاشمي »على  وقال 
للتمكين يحكمها بمقتضى الشرع اإلسالمي، وإذا لم 
يتوفر هذا فإن خلفه يكون فقط أمير وليس خليفة«.

ولد البغدادي، واسمه الحقيقي إبراهيم عواد السامرائي، 
في عام 1971 وينحدر من عائلة تضم وعاظا ودرس 

الشريعة اإلسالمية في بغداد.

إلى موافقة  للتنظيم  الجديد  الزعيم  اختيار  ويحتاج 
مجلس شورى الجماعة المؤلف من ثمانية أعضاء. 
لدواع  الثمانية  يجتمع األعضاء  أن  المستبعد  ومن 

أمنية وسينقلون آراءهم عبر رسل.
ويضم مجلس الشورى ستة عراقيين وأردنيا وسعوديا 
وقتل  السلفية.  التمرد  وجميعهم شاركوا في حركة 
عضو تاسع، وهو بحريني، في ضربة جوية أواخر 

مايو أيار.
وفي واشنطن قال مسؤوالن بالمخابرات األمريكية 
إنهما يعتقدان أن تنظيم الدولة اإلسالمية نقل معظم 
إلى  بسوريا  الفرات  الميادين في وادى  إلى  قادته 
الجنوب الشرقي من معقل الجماعة المحاصر في الرقة.

وأضاف أن من بين العمليات التي نقلت إلى الميادين، 
الحدود  كيلومترا غربي  الواقعة على مسافة 80 
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   قال مسؤول أمني ألماني يوم الجمعة إن من المتوقع 
مشاركة نحو سبعة آالف محتج مناهض للرأسمالية في 
المقبل خالل قمة  الشهر  بمدينة هامبورج  احتجاجات 
تتأهب الحتمال وقوع  الشرطة  العشرين وإن  مجموعة 

أعمال عنف.
ويعقد زعماء دول مجموعة العشرين قمة يومي السابع 
أكبر مدن  ثاني  يوليو تموز في هامبورج  والثامن من 
ألمانيا مما يشكل تحديا للقوة المخولة بتأمين الحدث التي 

قوامها 20 ألف شرطي.
وقال المسؤول إن األعباء على قوات األمن ستزيد باعتزام 
أنصار لحزب العمال الكردستاني المحظور تنظيم مظاهرة 

ضد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
أتراك  ينظم قوميون  أن  أيضا  المتوقع  أن من  وأضاف 
التركي  للزعيم  مقابلة دعما  إردوغان مظاهرة  يؤيدون 

مما يزيد من احتماالت وقوع أعمال عنف.
ومنعت المحكمة اإلدارية العليا في هامبورج يوم الجمعة 
نصب مخيم كان محتجون مناهضون للرأسمالية ينوون 
إقامته مستخدمين نحو ثالثة آالف خيمة في متنزه بوسط 
المحكمة لصالح مدينة هامبورج  المدينة. وجاء حكم 
المخيم االحتجاجي  بإقامة  التي رفضت طلبا  والشرطة 
من يوم 30 يونيو حزيران وحتى التاسع من يوليو تموز.

ومن المتوقع أن يحضر القمة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب والرئيس الروسي فالديمير بوتين. وسيتعين على 
لمتشددين  القمة من هجوم محتمل  تأمين  أيضا  الشرطة 

إسالميين.

   قالت وزارة الداخلية المصرية يوم الجمعة 
إن الشرطة قتلت قياديا بحركة مسلحة في اشتباك 
على طريق سريع غربي القاهرة في ثالث حادث 

من نوعه في أربعة أيام.
وقالت في بيان بصفحتها على فيسبوك إن الشرطة 
تتبعت سيارتين يستقلهما متشددون في نطاق 
مدينة السادس من أكتوبر وإن اشتباكا وقع بين 
الجانبين أسفر عن مقتل القيادي الذي كان يقود 
بالفرار في  الباقون  بينما الذ  السيارتين  إحدى 

السيارة األخرى.
القتيل هو »اإلخواني محمد عبد  وأضافت أن 
المنعم زكى أبو طبيخ... أحد قيادات حركة حسم 
ويضطلع بمسؤولية الدعم المالي للحركة مركزيا 

ومطلوب ضبطه وإحضاره«.
انفجار  وكانت حسم قد أعلنت مسؤوليتها عن 
وقع يوم األحد في القاهرة أسفر عن مقتل ضابط 
شرطة وإصابة آخر وثالثة مجندين. وتبنت الحركة 

هجمات سابقة في العاصمة ومدن أخرى.
المسلحة  الذراع  الحكومة إن حسم هي  وتقول 
تنفي  الجماعة  المسلمين لكن  لجماعة اإلخوان 

أنها تمارس العنف.
الخميس إن  الداخلية قالت يوم  وكانت وزارة 
الشرطة قتلت سبعة متشددين في اشتباك بمنطقة 

صحراوية في محافظة أسيوط بجنوب البالد.
وقالت يوم الثالثاء إن الشرطة قتلت ثالثة رجال 
ينتمون لحسم في تبادل إلطالق النار بمنطقة برج 

العرب بمحافظة اإلسكندرية في شمال البالد.
ومدّت مصر سريان حالة الطوارئ ثالثة أشهر 
أخرى. وكانت حالة الطوارئ قد فرضت في ابريل 
نيسان عقب هجومين على كنيستين في مدينتي 

اإلسكندرية وطنطا أوقعا 45 قتيال على األقل.

  طالب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل 
اللبنانية في أكتوبر من  النيابية  بإجراء االنتخابات 
العام الجاري في حال لم يتم اعتماد البطاقة الممغنطة.

وكان إدخال اإلجراء التقني المتعلق بالعمل بالبطاقة 
الممغنطة في االنتخابات القادمة أبرز الحجج التي 
للتمديد من  الداعمة  السياسية  التيارات  اعتمدتها 

أجل تبريره.
وظهرت مؤخرا آراء عديدة تعتبر أن اللجوء إلى 
يفتح  الشفافية بل  الممغنطة ال يعزز  البطاقة  خيار 
الباب أمام الرشاوى االنتخابية والتزوير، كما أنها 
تسهل عمليات التالعب بالنتائج ألنه يمكن ألي طرف 
أن يحجز بطاقات مجموعة من الناخبين بأي طريقة 

ويمنعهم تاليا من التصويت.
ويسعى وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى إلغاء العمل 
البيومتري  السفر  البطاقة واستبدالها بجواز  بهذه 

الجديد الذي يصعب تزويره.
وكانت جهات عديدة قد لفتت إلى صعوبة استصدار 

الناخبين المسجلين والذين يبلغ عددهم  بطاقات ممغنطة لكل 
التي تسبق موعد االنتخابات  الفترة  3600000 ناخب في 

المقرر في مايو من العام 2018.
وال تقتصر المشاكل التي تهدد مسار العملية االنتخابية على هذا 
الموضوع حيث يحاول رئيس التيار الحر الذي يتولى منصب 
وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري فرض البعض من 
التعديالت على القانون، وإعادة طرح البعض من النقاط الخالفية 

من قبيل موضوع تصويت العسكريين.
الذي يرافقه على أهمية  ويدل الصراع االنتخابي والمناخ 
الرئاسة  بلعبة  المتحكم  الذي سيكون  المقبل،  النيابي  المجلس 
بعد مرحلة الرئيس ميشال عون، في ظل صراع محتدم على 
هذا المنصب بين الوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات 
التيار  بين  المعلن  التحالف  اللبنانية سمير جعجع. وإذا كان 
الوطني الحر وحزب القوات يقوم على فكرة محاولة التحكم 
بمفاصل التمثيل المسيحي، إال أن التباينات بين الفريقين تكاد 
تصل إلى حدود التناقض الجوهري في السياسة، وخصوصا 

لناحية مقاربة كل من الفريقين لحزب هللا.
وال يزال حزب القوات اللبنانية محافظا على موقف يرفض 
سالح الحزب ويدين تدخالته الخارجية في حين يعبّر التيار 

الوطني الحر عن موقف مختلف.
وكانت اإلشارات الواردة عن حزب هللا تفيد أنه غير معني بالحلف 
القائم بين حليفه التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية، ما 
يعني أن العداوة بين القوات وحزب هللا مستمرة، وأن وصول 

جعجع إلى سدة الرئاسة يعتبره الحزب من المحرمات.
ويلعب باسيل على وتر اإلقرار المشروط للتوافق على التمديد 
والذي اقترن بإجراءات معينة، ويصمم خطابا يقول إن انتفاء 
التمديد، ويسعى في  انتفاء شرعية  إلى  يقود حتما  الشروط 
البعض من  الى محاولة فرض تعديالت على  الوقت نفسه 

المواد التي تم إقرارها.
وتلفت البعض من المصادر إلى أن لعبة طلب التعديالت على 
القانون الذي أقر في البرلمان خطيرة للغاية، ألنها تفتح الباب 
القانون وفق شبكة  بتعديالت على  للمطالبة  القوى  أمام كل 

مصالحها الخاصة.
ويؤدي طلب التعديالت إلى ضرب التوافق العام الذي سمح 
بإقرار القانون االنتخابي القائم على النسبية الكاملة على أساس 
15 دائرة مع مجموعة البنود التي يلحظها، والتي بقي السجال 

حولها قائما حتى اللحظات األخيرة التي سبقت إنجازه.
وتثير الدعوات التي أطلقها الرئيس ميشال عون لكافة الفرقاء 
لقاء تشاوريا،  الخميس في ما أسماه  للمشاركة  الحكومة  في 

واعتبرته العديد من القوى نوعا من “حوار 
وطني جديد” في بعبدا، مخاوف تفجير سياقات 
التفاهم القائمة، خصوصا أن المعلومات األولية 
تفيد بأن هذا الحوار يتضمن إحياء الدعوات 
إلى إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي 
ترأسه شخصية مسيحية، وهو ما يرفضه 
نبيه بري والزعيم  النيابي  المجلس  رئيس 

الدرزي وليد جنبالط.
ووقع رئيس الجمهورية االثنين مرسوما يقضي 
بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بين الفترة 
الواقعة بين 21 يونيو و16أكتوبر، واضعا 
إقرار الموازنة العامة على رأس أوليات عمل 

المجلس في هذه الفترة.
وكان بري قد أكد أن الحوار المطروح في بعبدا 
لن يتضمن طروحات جديدة بل سيعمل على 
تثبيت التوافق حول الطروحات القائمة، كما 
نفى أن يكون مشروع إنشاء مجلس الشيوخ 

مطروحا على جدول أعماله.
وفي موازاة هذا التوافق الهش حول قانون االنتخاب والتمديد 
التقني ينبه مراقبون إلى أن احتمال الركون إلى سيناريو التمديد 
الثالث للمجلس النيابي، ونسف االنتخابات ليس مستبعدا على 

اإلطالق.
ويتيح التمديد الثالث للمجلس النيابي لتيار المستقبل االحتفاظ 
بأكبر كتلة في البرلمان، ويسمح لحركة أمل بإبقاء الرئيس نبيه 
بري على رأس السلطة التشريعية، والتحكم بمفاصل االنتخابات 

الرئاسية القادمة.
ويؤمن هذا التمديد لحزب هللا اإلمساك بمفاصل الشرعية اللبنانية، 
واستخدامها لمواجهة أي تحّوالت يمكن أن تؤدي إلى تقليص 
نفوذه في لبنان، كما يمّكن وليد جنبالط من تجنّب تقلّص حجم 

كتلته النيابية وتراجع حضوره في تركيبة السلطة.
ويحرم التمديد الثالث المسيحيين من أخذ زمام المبادرة، ويحّول 
معركة الرئاسة القادمة، والتي تطبع منذ اآلن خريطة التحالفات 
والتنافسات في الوسط المسيحي عموما، إلى صراع مسيحي 
مسيحي على استرضاء التيارات اإلسالمية التي ستبقى متمتعة 
باألكثرية النيابية المريحة التي تترك لها حق تحديد من سيكون 

الرئيس القادم. 

  شددت المستشارة األلمانية أنجيال 
ميركل الخميس على أنه يجب إعطاء 
االتحاد األوروبي  لمستقبل  األولوية 
تلتقي رئيسة  فيما  بريكست،  أكثر من 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي القادة 
األوروبيين للمرة األولى في بروكسل 

منذ نكستها االنتخابية.
تتعرض لضغوط  التي  وأعلنت ماي 
أن خسرت  منذ  الجهات  قوية من كل 
غالبيها البرلمانية أن مهمتها في بروكسل 
لحماية حقوق  تحديد خطتها  ستكون 
مواطني االتحاد األوروبي بعد خروج 

البالد من االتحاد األوروبي.
لكن ميركل، أقوي قادة أوروبا، أوضحت 
أن هذه المسألة ال تتصدر برنامج عملها 
القوية مع  برلين  مؤكدة على عالقات 
فرنسا ورئيسها الجديد إيمانويل ماكرون.
وقالت ميركل “بالنسبة إلي، األولوية 
لتحديد مستقبل االتحاد األوروبي  هي 
المفاوضات مع  دولة، وليست  بـ27 
بريطانيا حول خروجها، نريد أن نجري 
هذه المفاوضات بانفتاح، إال أن علينا 
قبل كل شيء على مستقبل  نركز  أن 

الدول الـ27”. 
وتابعت “أعتقد أن الدفع الجديد القادم 
من فرنسا، ومن ألمانيا، يمكن أن يكون 
ماكرون صرح  للجميع”. وكان  جيدا 
قبل ذلك “إن األولوية بالنسبة إلي هي 
مناقشة مشاريع إلنشاء صناديق،  في 
ومناقشة طموحاتنا، وتجنب الدخول أليام 
عدة في نقاش حول التفكيك”، في إشارة 
إلى النقاش المرتقب الخميس حول مكاني 
تابعتين لالتحاد األوروبي  نقل هيئتين 
بعد  أوروبيتين  مدينتين  إلى  لندن  من 
قرار البريطانيين الخروج من االتحاد 

األوروبي.
البريطانيين لصالح  وكان تصويت 
الخروج من االتحاد األوروبي قبل سنة، 
األخير في سلسلة ضربات للتكتل الذي 

يؤكد اآلن أنه تمكن من رص صفوفه.
وأعلنت ماي الخميس في بروكسل أنها 
قادة دول  نظرائها من  ستعرض على 
االتحاد، ما تنوي الحكومة البريطانية 
المواطنين  بشأن  إجراءات  اتخاذه من 
األوروبيين الموجودين على األراضي 

البريطانية مع بدء تطبيق بريكست.
وقالت ماي بعيد وصولها إلى العاصمة 
البلجيكية للمشاركة في قمة لقادة دول 
األوروبي “سأعرض بعض  االتحاد 

نوايا المملكة المتحدة” بهذا الشأن.
ويبقى مصير قرابة ثالثة ماليين أوروبي 
مليون  بريطانيا وحوالي  يقيمون في 
بريطاني يقيمون في دول أعضاء في 
االتحاد األوروبي موضع قلق مع قرار 

بريطانيا مغادرة االتحاد.
وقالت ماي “هذه مسألة مهمة، وأردنا 

أن تكون من أول المواضيع التي تطرح 
في المفاوضات”.

ورفضت ماي في السابق ضمان حقوق 
االتحاد األوروبي في بريطانيا  رعايا 
قبل الحصول على ضمانات بخصوص 

البريطانيين المقيمين في أوروبا.
ومسألة حقوق الرعايا هي إحدى ثالث 
أولويات في مفاوضات بريكست التي 
انطلقت رسميا االثنين، إلى جانب كلفة 
المقدرة  االتحاد  بريطانيا من  خروج 
بحوالي مئة مليار يورو ومسالة أيرلندا 
الوحيدة  الحدود  التي ستشكل  الشمالية 

لبريطانيا مع أوروبا بعد بريكست.
وكان رئيس المجلس األوروبي دونالد 
توسك أعرب في وقت سابق عن أمله 
في أن يعود البريطانيون عن قرارهم 
االنسحاب من االتحاد األوروبي، واصفا 

الفكرة بـ”الحلم” القابل للتحقق.
وقال توسك للصحافيين “بعض أصدقائي 
من البريطانيين سألوني هل من الممكن 
بريكست وإن كان من  التراجع عن 
الممكن التوصل إلى نتيجة تفضي إلى 
بقاء المملكة المتحدة جزءا من االتحاد 

األوروبي”.
المؤيد  البريطانيين  قرار  وأحدث 
التكتل  أوساط  لبريكست صدمة في 
السنة الماضية، لكن النكسة التي منيت 
بها ماي في االنتخابات المبكرة في 8 
يونيو وأفقدت حزبها الغالبية المطلقة في 
البرلمان، أثارت تكهنات بأن خططها 
المتعلقة ببريكست قد تضعف كثيرا أو 

حتى يتم التراجع عنها كليا.
واألسبوع الماضي، أكد كل من الرئيس 
إيمانويل ماكرون ووزير  الفرنسي 

أن  األلماني وولفغانغ شويبليه  المالية 
لبقاء بريطانيا في  “الباب مفتوح” 

االتحاد األوروبي.
وتعتبر مكافحة اإلرهاب والتطرف 
من األولويات على جدول أعمال قادة 
الدول األوروبية في القمة. وسيركزون 
خصوصا على المنصات المستخدمة على 
اإلنترنت ودورها في الدعوة إلى العنف.

وقال توسك “علينا أن نثبت أننا قادرون 
تكون  بأحداث  التحكم  استعادة  على 
فقد شهدت  مؤسفة وأحيانا مروعة”. 
بلجيكا مجددا مساء الثالثاء هجوما لم 
يوقع ضحايا، نفذه مغربي فجر عبوة في 
إحدى محطات القطارات الرئيسية في 
العاصمة، على بعد كيلومترات فقط من 
الحي الذي يضم المؤسسات األوروبية 

قبل أن يقتل برصاص جندي.
أوروبا  بينما تشهد  ويأتي االعتداء 
وخصوصا بريطانيا وفرنسا موجة من 
الهجمات الجهادية في األشهر األخيرة.
أيضا  الجمعة  وعلى جدول األعمال 
سبل الحماية في القطاعين االقتصادي 
واالجتماعي، مثل احتواء اآلثار السلبية 
للعولمة والتصدي لممارسات المنافسة 

غير النزيهة.
أيضا  الحماية  أن تشمل هذه  ويمكن 
مكافحة التغيرات المناخية التي سيتباحث 
بشأنها القادة الـ28 بعد انسحاب الواليات 

المتحدة من اتفاق باريس.
ومن جهة أخرى، شكلت السياسة الحمائية 
التي ينتهجها ترامب وانتقاداته لالتحاد 
األوروبي، مبررا إضافيا لمؤيدي التزام 

أكبر حول األمن في أوروبا.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، يرتقب أن 
يوصي ماكرون وميركل بتمديد العقوبات 
االقتصادية المفروضة على روسيا في 
عام 2014 لستة أشهر إضافية بسبب 

النزاع في شرق أوكرانيا. 

    تدرس وزارة التعليم التركية خططا 
إللغاء تدريس نظرية »التطور« لتشارلز 
تتعلق  المدارس، ألسباب  داروين في 
»بصعوبتها على الطالب وإثارتها للجدل«.
وقال مسؤول رفيع المستوى بالوزارة إن 
النظرية لن تدرس بعد اآلن فى المدارس 
التركية وذلك ألنها من »المواضيع التى 

تفوق فهم« الطالب.
يترأس  الذى  ألبالن دورموش،  وذكر 
التطور كان  أن درس  التعليم،  مجلس 

إلى  للجدل إضافة  موضع خالف وإثارة 
كونه معقدا جدا بالنسبة للطالب، مضيفا فى 
فيديو نشر على موقع وزارة التعليم على 
شبكة اإلنترنت »نعتقد أن هذه المواضيع 

تفوق فهمهم«.
وأضاف دورموش أن مادة التطور ستتم 
إزالتها من كتاب علم األحياء للصف 
التاسع، وسيتم تأجيل دراسته إلى المرحلة 

الجامعية لدارسى هذا التخصص.
ويعتقد منتقدو الحكومة فى تركيا أن الحياة 

العامة في ظل الرئيس رجب طيب أردوغان 
تجردت بشكل متزايد من المظاهر العلمانية، 
أتاتورك  التى غرسها مصطفى كمال 

مؤسس البالد.
يذكر أن السعودية هي الدولة الوحيدة التي 
ال وجود لهذه النظرية في مناهجها، بحسب 

أكاديميين أتراك.
ومازالت خطط األلغاء قيد الدراسة، ويعتقد 
أن النظرية المثيرة للجدل ستختفي تماما من 
كتب األحياء في تركيا بحلول عام 2019.

  كشف مؤشرات عديدة عن تغير في 
مقاربة باريس لألزمة السورية، التي 
طالما اتخذت في عهد الرئيس السابق 
فرنسوا هوالند موقفا صارما لجهة 
السلطة،  بقاء بشار األسد في  رفض 

والتدخل الروسي.
ومنذ تولي الرئيس إيمانويل ماكرون 
مهامه في قصر اإليليزيه في 14 
تبدل ملموس  الماضي، سجل  مايو 
الخارجية  الملفات  التعاطي مع  في 
ومنها الملف السوري. وتحرص إدارة 
ماكرون على تبني لغة دبلوماسية هادئة 
ومرنة، ترجمت في عزوف الخارجية 
عن اإلصداح بتصريحات نارية على 
خالف التصريحات السابقة ضد نظام 

األسد، أو روسيا.
اللقاء  وتعزز هذا االستنتاج خالل 
الفرنسي  الخارجية  الذي جمع وزير 
الروسي  جان إيف لودريان بنظيره 
سيرجي الفروف الثالثاء، والذي ينظر 
إليه على أنه استكمال لمسار بدأ مع 
زيارة الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
إلى باريس في مايو الماضي بناء على 

دعوة من الرئيس الفرنسي الجديد.
الفرنسي في  الخارجية  وقال وزير 
مؤتمر صحافي أعقب اللقاء إن بالده 
ترغب في تعزيز التعاون مع روسيا 

في الملف السوري “فنحن نواجه نفس 
خطر اإلرهاب ونحن مصرون على 
محاربته”. وأضاف لودريان الذي كان 
وزيرا للدفاع على مدى خمس سنوات 
في عهد هوالند “ال نتطلع إلى عزل 
روسيا عن باقي أوروبا أو إلضعافها 
اقتصاديا. نريد العمل معا بشكل عملي 
التي تؤثر علينا كما  المشكالت  لحل 

تؤثر على روسيا”.
وأشاد الوزير الفرنسي بالعالقات التي 
الروسي الفروف  تجمعه مع نظيره 
وقال إنه يعتقد أنه يوجد اآلن أساس 
للدخول في محادثات ملموسة خاصة 

بشأن سوريا.
وقال لودريان “ربما كانت روح الثقة 
لفهم بعضنا بعضا بطريقة أفضل 
مفقودة”، مضيفا “بعد اجتماعات اليوم 
يمكننا مواصلة روح الثقة”. وواجهت 
العالقات الفرنسية الروسية هزات عديدة 
في عهد الرئيس فرنسوا هوالند بسبب 
األزمة األوكرانية وضم روسيا شبه 
للرئيس  إليها، ودعمها  القرم  جزيرة 

بشار األسد.
إلى  باريس  وعلى ضوء ذلك سعت 
خنق موسكو ديبلوماسيا واقتصاديا 
عبر سالح العقوبات، ولكن يبدو أن هذا 
المسار انتهى بتولي ماكرون السلطة. 

القمة األوروبية تركز على إعادة البناء قبل بريكست
موصل من دون 

احلدباء !

الشرطة األملانية تتأهب 
الحتجاجات عنيفة أثناء 

قمة جمموعة العشرين

فرنسا تشرع أبواب التعاون مع 
روسيا يف سوريا

  جريمة إرهابية كبرى يرتكبها 
تنظيم داعش في الموصل تضاف 
إلى سجله الغني بالجرائم الوحشية 
.. جامع النوري الكبير أبرز مساجد 
العراق التاريخية والذي يقع في منطقة 
المحلة أقدم مناطق الجانب األيمن 
للمدينة ... والذي يعود تاريخه إلى 
عام 844 نجا من غزو المغول، لكنه 

لم يسلم من همجية داعش.
 جامع النوري الكبير ومأذنته المائلة 
الشهيرة التي سميت بالحدباء...نسفها 
التنظيم بكل وحشية بعد أن شعر 
بنهايته المحتومة وايقن أن المسجد 
الذي أعلن منه زعيم التنظيم أبو بكر 
الموهومة  الخالفة  البغدادي دولة 
في الرابع من يوليو عام 2014...

اصبحت القوات العراقية على مقربة 
منه وبنحو خمسين مترا بحسب ما 
المشتركة.. فعمد  القوات  اعلنته 
الموصل  انتقاما من  إلى تفجيرها 
وأهلها.. دون أن يعلم أنه بتفجيرها 
أعلن رسميا هزيمته من ذات المكان 

الذي اعلن فيه دولته!!! 
الجامع والحدباء إرث حضاري 
للعراق يعود تاريخه إلى مئات 
السنيين دمره داعش في لمح البصر 
.. كل يوم بل كل ساعة وانا اتابع 
اخبار معركة الموصل وتتوارد 
القوات  االخبار من هناك بقرب 
المشتركة من الجامع وانا أامل أن 
ال يصيب هذا الصرح العظيم أي 
الخبر وبدأت  إلى أن وصل  أذى 
تنهال االخبار والتعليقات على كل 

التوصل االجتماعي فمنهم  مواقع 
من عبر عن حزنه وألمه بخسارة 
هذا الصرح... ومنهم من بدأ يعرب 
عن انزعاجه من االهتمام االعالمي 
الخبر قائال أن هناك  الكبير بهذا 
مئات الشهداء كانوا ضحية معركة 
الموصل. وأنهم ليسوا بأقل اهمية 
من الجامع والمنارة..ومنهم من قال 
إنها ليست بخسارة عادي جامع 
وتهدم !! وانا ارد على هؤالء وال 
ازايد بالرد فالحزن على الحدباء ال 
يعني نسيان شهداء العراق ضحايا 
اإلرهاب واأللم عليها امر طبيعي 
ألنها الحدث، والنها تاريخ عريق 
والمزعج من اعتراض البعض هو 
اعتراض طائفي دون معرفة.         

المهم أن متأكدة من أن أهل الموصل 
سيطون صفحة الحزن وااللم طبعا 
هذا ال يعني النسيان فذاكرتهم اصبحت 
مليئة بما شاهدوه من جرائم القتل 
التي  والخطف والتعذيب والسلب 
نفذها الدواعش أمام اعينهم ..لكنهم 
بناء  سيكونوا االقوى وسيعيدوا 
التي  انفسهم ومدينتهم وحدباءهم 

ُعرفت بها الموصل..
ونذكر إلى أن المأذنة بنيت بسبعة 
الطابوق المزخرف  خطوط من 
بأشكال هندسية معقدة تصعد نحو 
القمة بتصاميم كان لها وجود أيضا 

في بالد فارس وآسيا الوسطى.
تم هدم المسجد والمدرسة الملحقة 
بناؤهما عام 1942 في  به وأعيد 
برنامج ترميم نفذته الحكومة العراقية.

خطط إللغاء تدريس نظرية »التطور« لداروين 
فى املدارس الرتكية

ضابطان من عهد صدام مرشحان خلالفة البغدادي إذا تأكدت وفاته

  استقبلت القارة األوروبية خالل السنوات 
األربع األخيرة العديد من السوريين الهاربين 
من ويالت الحرب و ويالت الدمار الذي حل 
الحكومات  أمنت  .. و  على سوريا و شعبها 
األوروبية لهؤالء المهاجرين اإلقامة اآلمنة و 
العيش الكريم دون أن تفرق بين مسيحي أو 

مسلم أو أي طائفة أو عقيدة.
قامت الحكومات األوروبية مشكورة بتسهيل 
إقامة الالجئين السوريين و وضعهم في سلم 
األولوية للحصول على المساعدات و الخدمات 

االجتماعية .
فأمام دعم   .. يلمع ذهباً  و لكن ليس كل ما 
الحكومات و اإلدارات األوروبية لمشروع توطين 
الجنسيات  السوريين و غيرهم من  الالجئين 
الخاصة و  الشركات  األخرى قامت بعض 
المدني باستغالل  المجتمع  بعض منظمات 
السوريين في األراضي األوروبية و  وجود 
التحدث  الكثير منهم من  استغالل عدم تمكن 
إليها و هنا سنتحدث  التي لجئوا  الدولة  بلغة 
عن مثال مباشر في دولة هولندا ... فقد قامت 
بتأمين معيشة الالجئين  الهولندية  الحكومة 
السوريين عبر برنامج توطين مميز يمنح 
الالجئين حق الحصول على اإلقامة الشرعية 
خالل مدة أقصاها أربع شهور و بعد حصول 
الالجئين على اإلقامة الشرعية يدخلون ببرنامج 
الحصول على السكن االجتماعي و يتقاضون 
مساعدة اجتماعية شهرية تقدمها لهم الحكومة 
الهولندية لتسهيل معيشتهم و حياتهم األسرية .
و أيضا تقدم الحكومة الهولندية مبلغ قدره 10 
أالف يورو لكل الجئ ليتمكن من تعلم اللغة 

الهولندية من خالل مدارس معتمدة .
أمام كل هذا الدعم الذي تقدمه الحكومة الهولندية 
هناك بعض الشركات الخاصة و بعض منظمات 
الدعم  المدني قامت باستغالل هذا  المجتمع 
لتستنزف الالجئين و لتحقق أعلى عائد للربح 
إلمامهم  من خاللهم معتمدة بذلك على عدم 
بالقوانين و األنظمة و حتى عدم معرفتهم 
اللغة الهولندية .. بعض هذه  بالتحدث و فهم 
الشركات هي شركات التأمين و أطباء األسنان 
و بعض المستشفيات و شركات الكهرباء أيضاً 
.. و من المنظمات التي تستغل الالجئين أيضاً 
هي بعض المنظمات التي تعمل في  برنامج 
دعم الالجئين و تشغيلهم و لألسف الشديد يمكننا 
القول أن بعض القائمين على هذه المنظمات 
هم من الجنسيات العربية الذين كانوا في ما 
سبق الجئين أيضاً و لكن و مع مرور الزمن 
حصلوا على الجنسية الهولندية و باتوا يعتبرون 

أنفسهم أفضل من الالجئين الحاليين.
الناس عنصرية في  أننا بحثنا عن أكثر  لو 
أوروبا لوجدناها بين هؤالء المجنسين العرب 
الوسائل استغالل  الذين يحاولون بشتى  و 
الالجئين الجدد و سرقة أموالهم التي تمنحهم 

إياها الدولة للمعيشة.
سنعمل سوياً على فضح كل هؤالء المتاجرين 
بلقمة عيش الالجئين و من كافة الجنسيات و 
أمام كافة الظروف و الحاالت .. و سنكون دائماً 
الوسيلة التي تنقل صوت اإلنسان البسيط الذي 
ليس له دعم أو قوى تقف وراءه و سنقف بوجه 
أي كيان لدعم حرية اإلنسان و دعم حقه في 
عيش حياة كريمة دون استغالل من أي نوع.
كونوا معنا و راسلونا على بريد الجريدة 

الرسمي  .. 
معكم نحن أقوى .

الطموحات الرئاسية تهدد بنسف االنتخابات الربملانية يف لبنان

الشرطة املصرية تقتل 
قياديا حبركة مسلحة 

يف اشتباك غربي 
القاهرة



                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

الغرب يكذب 
ويتجمل !

العالم  يضرب  اإلرهاب  مازال     
ويحصد المزيد من األرواح البريئة بدون 
يستأنس  بات  العالم  أن  ويبدو  أي سبب 
عزيزاً  صديقاً  عليه  د  وتعوَّ اإلرهاب 
عندما  إليه  ويشتاق  بل  يأتي كل صباح 
اليأتي ورغم أن العالم يزعم أنه يحارب 
عدة  يقتل  عندما  جداً  ويفرح  اإلرهاب 
إرهابيين هنا وهناك ويتناسى قاصداً من 
دعم هؤالء اإلرهابيون  بالمال والسالح 
بعض  ترى  عندما  والمؤسف  والمحزن 
الدول تأوى اإلرهابيين وتيسر لهم الحياة 
بند  تحت  لهم  الحماية  لهم  وتوفر  لديها 
أن وجود هؤالء  اإلنسان وطالما  حقوق 
أهدافها ومصالحها  يتفق مع  اإلرهابيون 
فهي  مثاًل  إنجلترا  تفعل  كما  السياسية 
اإلرهابية  اإلخوان  قادة جماعة  تحتضن 
ليس  هذا  وكل  العيش  سبل  لهم  وتوفر 
فهي  سنوات طويلة  منذ  بل  اليوم  وليد 
على  وساعدت  لهم  األولى  الداعمة 
بداية  منذ  اإلرهابي  التنظيم  هذا  ظهور 
ومنذ  ويزيد  عاما   80 منذ  التنظيم  هذا 
إرهابية  عمليات  عدة  وبعد حدوث  أيام 
ماي  تريزا  حت  أخيراً صرَّ إنجلترا  في 
ستمزق  أنها  إنجلترا  وزراء  رئيسة 
حتى  بالدها  في  اإلنسان  حقوق  قوانين 
والغريب  اإلرهابيين  إبعاد  من  تتمكن 
هذه  مثل  مصر  تتخذ  كانت  عندما 
وجماعة  اإلرهابيين  اإلجراءات ضد 
الدنيا  تقوم  كانت  اإلخوان بصفة خاصة 
وال تقعد في أوروبا كلها ويتهموها زيفاً 
بأنها تمنع الحريات وأن هذه اإلجراءات 
ضد حقوق اإلنسان وكأن  الموتى الذين 
أو برصاص  بانفجار خسيس  إما  يُقتلون 
أكثر خسة ال حقوق لهم إال في بالدهم أما 
أظن  كنت  الذي  ترامب  دونالد  الرئيس 
فهمنا  كما  جدياً  اإلرهاب  سيواجه  أنه 
االنتخابية  حملته  اثناء  تصريحاته  من 
رئيس  ترامب  الرئيس  وجدنا  أننا  إال 
يبحث عن  من  بدال  العالم  في  بلد  أقوى 
معروفة  وهي  لإلرهاب  الداعمة  الدول 
العسكرية  الصفقات  يعقد  نجده  للجميع 
يكافئها  وكأنه  الدول  تلك  مع  بالمليارات 
المال  أن  معتقداً  لإلرهاب  دعمها  على 
أهم من اإلرهاب فمصائب قوم عند قوم 
فوائد وأعتقد أن الغرب بما فيهم أمريكا 
سيعاني مستقباًل من اإلرهاب واإلرهاب 
الذي أستطاع أن يصل إلى أوروبا وبات 
إقامة مستديمة سيعبر ويصل  يقيم  ضيفاً 
الجاني  عن  تتغافل  طالما  أمريكا  إلى 
وأتساءل هل  لإلرهاب  والداعم  األصلي 
أمريكا  مثاًل  تفرض  أن  المعقول  من 
اقتصادية على روسيا ألسباب  عقوبات 
قطر  على  عقوبات  تفرض  وال  واهية 
مثاًل المعروفة لدى الجميع ومعروفة لدى 
أمريكا بأنها تمول اإلرهاب وتدعمه .. ال 
بد للغرب أن يكف عن الكذب ويكف عن 
العالم  يعيشه  الذي  األليم  الواقع  تجميل 

ويواجه اإلرهاب جديا .!
youssef.zemokhol@yahoo.com
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المحامية كارين زمكحل  
في خدمة الجالية العربية 

نتكلم اللغة العربية

  اختارت السعودية طريق اإلصالح الهادئ 
ومتعدد األوجه من خالل االرتقاء باألمير 
لتسهيل  العهد  إلى والية  محمد بن سلمان 
 ،2030 تنفيذ رؤيته لإلصالح  مهمته في 
ومنع تعدد مراكز اتخاذ القرار التي تكون 
التسريع  بدل  إرباك وتأجيل  عادة عنصر 

بتحقيق المشاريع المطلوبة في آجالها.
وينتظر أن يقود هذا التغيير إلى ديناميكية 
أكبر في استراتيجية المملكة داخليا وخارجيا، 
خيار  في  باالستمرار  يتعلق  ما  خاصة 
اإلصالح، وتطويق المجموعات المتشددة 
وتجفيف منابعها الفكرية واإلعالمية والمالية، 
فضال عن إضفاء فاعلية أكبر على خطط 
السعودية لمواجهة التهديد اإلقليمي إليران 

والتيارات اإلرهابية.
وأصبح األمير محمد بن سلمان األربعاء، 
وهو في سن الـ31، وليا للعهد بعد أن جلب 

تعيينه وليا  إليه االهتمام سعوديا وإقليميا ودوليا منذ 
لولي العهد في الـ29 من أبريل 2015، وذلك بقيادة 
عاصفة الحزم في اليمن والتي تهدف إلى منع إيران 
من تهديد األمن القومي للمملكة عبر وكالئها الحوثيين.
ولعل أكبر ما جلب االهتمام الدولي إلى األمير الشاب 
هو إطالقه برنامجا واسعا لإلصالحات االقتصادية في 
السعودية بهدف الحد من اعتمادها على عائدات النفط.
ويقول دبلوماسي غربي “من الجلي أنه متميز وشديد 
الذكاء ويتقن ملفاته بالكامل”. كما أنه يتمتع بتأثير كبير 

على والده الملك سلمان البالغ 81 عاما.
ونص األمر الملكي الصادر فجر األربعاء على إعفاء 
ولي العهد السابق األمير محمد بن نايف من مهامه كولي 
للعهد ونائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للداخلية.

وقام ولي العهد السابق بمبايعة األمير محمد في رسالة 
خطية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وبث التلفزيون السعودي صور الرجلين يتعانقان بعد 
اإلعالن الذي صدر عند الفجر. وشوهد األمير محمد 
له  فيقول  أمامه.  يقبل يدي سلفه، وينحني  بن سلمان 
األمير محمد بن نايف “سأرتاح أنا اآلن، وهللا يعين”، 
فيكرر محمد بن سلمان “هللا يعين، وال نستغني عن 

توجيهاتك”.

وقالت أوساط سعودية مقربة من سلطة القرار إن تعيين 
األمير محمد بن سلمان وليا للعهد سيلقى ترحيبا واسعا 
في الغرب خاصة من الواليات المتحدة التي سبق أن 
لقاءات  وعقد  ترامب  دونالد  الرئيس  والتقى  زارها 
نافذة. كما حظي هذا  أميركية  متعددة مع شخصيات 

التعيين بدعم خليجي وعربي.
أن  أبوظبي  ولي عهد  زايد  بن  محمد  الشيخ  وأعلن 
للسعودية  اإلمارات ستبقى األخ والصديق والشريك 
في مواجهة تحديات المنطقة وتعزيز أمنها واستقرارها 

وبشراكة خيّرة نحو المستقبل.
وقال “أبارك ألخي األمير محمد بن سلمان نيله ثقة 
الملك سلمان واختياره وليا للعهد متمنيا له التوفيق”.

وتحتاج السعودية في هذه المرحلة، التي تبحث فيها 
عن الزعامة اإلقليمية في مواجهة إيران والمجموعات 
اتخاذ  دائرة  تقلص  أن  إلى  واحد،  آن  في  اإلرهابية 
القرار في الملفات الكبرى والتي تعرف تقاربا كبيرا 
في الرؤية بين العاهل السعودي وولي العهد الجديد، 

ما يسهل سرعة القرار والتحرك.
وأشارت هذه األوساط إلى أن حسم مسألة والية العهد، 
وهو أمر كان متوقعا على نطاق واسع في المملكة، 
بوضع  يبدأ  الشاب كي  لألمير  كبيرة  سيعطي حرية 
خطط تفصيلية لخيار اإلصالح الداخلي الذي لم يظهر 

منه إلى اآلن سوى الجانب االقتصادي، 
بينما ينتظر السعوديون أن تبدأ بالظهور 
استراتيجيته لالنفتاح والتطوير االجتماعي 
الهادئ من خالل سماح تدريجي بالترفيه 
الحياة  في  المرأة  وإشراك  والسياحة، 
الملك  يتبناه  الذي  التوجه  العامة، وهو 

سلمان ويتحمس له ولي العهد الجديد.
ويعتقد على نطاق واسع، أن ولي العهد 
الجديد سيسير على خطى والده في تفكيك 
والنهي  بالمعروف  األمر  هيئة  سيطرة 
المتشددين  الدين  ورجال  المنكر،  عن 
الذين يقفون وراءها، على الحياة العامة، 
وأنه سيعمل على تنقية المؤسسة السلفية 
التقليدية من تأثير السروريين الذين احتموا 
خلف ستارها ومزجوها بالسياسة وأسسوا 
داخلها لفتاوى التكفير والتحريض على 
فكر  أفكار مصدرها  اآلخر، وهي  قتل 

جماعة اإلخوان المسلمين.
ويرى متابعون للشأن السعودي أنه ال يمكن الحديث 
عن االنفتاح في ظل هيمنة المتشددين على المنابر 
تحتاج  المملكة  وأن  والتعليمية،  واإلعالمية  الدينية 
إلى تفعيل قانون اإلرهاب الذي يعاقب بالسجن لمدد 
متفاوتة كل من يروج أو يمتدح أو يتعاطف مع أفكار 
التنظيمات المتشددة مثل داعش والقاعدة واإلخوان 

المسلمين.
أنها ال  الرياض  الفرصة مواتية كي تظهر  وستكون 
تتحمل وزر الفكر المتشدد الذي أنتج القاعدة وداعش 
واإلخوان، وأنها ضحية لهذا الفكر مثل غيرها من الدول.

ويشير المتابعون إلى أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة 
الحسم في ملف اإلخوان، وتبديد الشكوك التي تزرعها 
عادة تسريبات الجماعة عن وجود انفتاح سعودي على 
هذا الفصيل اإلخواني أو ذاك، الفتين إلى أن الحسم 
الداخلي لهذا الملف سيجعل المملكة تقود جهود تفكيك 

هذا التنظيم على المستوى اإلقليمي.
وستسمح هذه الترتيبات للسعودية بالتحرك في القضايا 
اإلقليمية بأكثر قوة مثلما بدا بشكل جلي في األزمة مع 
قطر، فضال عما قطعته من خطوات فعالة في اليمن 

لتطويق التمدد اإليراني.

  تسيطر عقيدة إدارة الرئيس السابق 
باراك أوباما على مراكز صنع القرار 
إذ  األميركية،  الخارجية  وزارة  في 
تحاول الضغط على دول خليجية وعربية 
فرضت مقاطعة على قطر، بالتزامن مع 
بدء تراجع المشروع القطري بشكل عام 

في المنطقة.
الخارجية  وزارة  في  حلقات  وتحاول 
واإلمارات  السعودية  األميركية وضع 
علني  تحت ضغط  والبحرين  ومصر 
قطرية  رغبة  مع  بالتجاوب  إلقناعها 
تقديم  دون  لكن  التفاوض،  في  خجولة 

تنازالت حقيقية.
المنطقة  في  دبلوماسية  وقالت مصادر 
إن الدول األربع أظهرت إصرارا على 
تجاوب قطر مع مخاوفها، خالل لقاءات 
دبلوماسية جمعت دبلوماسيين عربا مع 

نظرائهم األميركيين.
في  جرى  اجتماعا  إن  أيضا  وقالت 
العاصمة البريطانية لندن هذا األسبوع، 
سعوديون  دبلوماسيون  خالله  عرض 
وبحرينيون،  ومصريون  وإماراتيون 
تثبت  أدلة  على دبلوماسيين أوروبيين، 
متشددة  دعم جماعات  في  قطر  تورط 
وإسالميين متطرفين، كما عرضوا مقاطع 
مصورة تظهر ازدواجية في تغطية قناة 
“الجزيرة” القطرية، وتعكس أجندتها في 
دعم تنظيم القاعدة في سوريا خصوصا.
األميركيين  الدبلوماسيين  أن  يبدو  لكن 
أوباما،  سياسة  انتهاج  على  يصرون 
في  قطر  مع  كبيرا  اتساقا  التي شهدت 
دعم جماعات اإلسالم السياسي للوصول 

إلى الحكم.
ويقول مسؤولون أميركيون سابقون إن 
مراكز الثقل والنفوذ داخل وزارة الخارجية 
مازالت تحت سيطرة مسؤولين تم تعيينهم 
خالل حكم إدارة أوباما. ومازال يتمتع 
الكبار  األميركيين  الدبلوماسيين  بعض 
بعالقات وثيقة بقادة في التنظيم الدولي 

لإلخوان.
وفي وقت يشهد تغييرا كبيرا في السعودية 
بتعيين األمير محمد بن سلمان وليا للعهد، 
صدرت من اإلدارة األميركية إشارات 
متضاربة حيال أزمة مقاطعة قطر. وإذا 
كان ترامب ردد منذ البداية موقفا داعما 
للرياض، إال أن وزارة الخارجية تصر 

على اتخاذ منحى آخر.
الخارجية  ومساء األربعاء أعلن وزير 
األميركي ريكس تيلرسون أن السعودية 
وحليفاتها من الخليج أعدت قائمة مطالب 
من قطر لحل األزمة الدبلوماسية. وقال 
“نأمل أن يتم تقديم الئحة المطالب إلى 
قطر في وقت قريب، وأن تكون معقولة 

وقابلة للتحقيق”.
إعداد  تم  أنه  “نفهم  بيان  في  وأضاف 
الئحة مطالب بالتنسيق بين السعوديين 
واإلماراتيين والمصريين والبحرينيين”.
يعارض  مد  احتواء  تيلرسون  ويحاول 
الضغط على قطر لوقف تمويل جماعات 
مصنفة “إرهابية”، ووقف دعم فصائل 
تتبناها إيران في لبنان وسوريا واليمن 

والبحرين.
وقبل يوم واحد من تصريحات تيلرسون، 
الخارجية  وزارة  باسم  متحدثة  قالت 
هل  بسيطا:  سؤاال  نواجه  اآلن  “نحن 
قلق  من  بالفعل  نابعة  اإلجراءات  هذه 
إزاء دعم مفترض من قطر لإلرهاب؟ 
أم أنها نابعة من خالفات قديمة بين دول 

مجلس التعاون الخليجي؟”.
تماما  النقيض  على  الهجوم  هذا  وجاء 
من موقف الرئيس دونالد ترامب، الذي 
بدعم  قطر صراحة  اتهام  على  عكف 
في  الجديدة  اللهجة  ومنحت  اإلرهاب. 
سياسية  فرصة  قطر  الخارجية  وزارة 
اللتقاط األنفاس، كما ساعدتها على تكرار 
وجهة نظرها بأن مطالب دول المقاطعة 

“غير واضحة”.
ولفت تيلرسون إلى استعداده للقيام بدور 
الوسيط إذا فشلت االتصاالت اإلقليمية، 
يدعم  أنه  إلى  نفسه  الوقت  في  مشيرا 
كما  الكويت.  تبذلها  التي  الجهود  حاليا 
شدد على “الوحدة” من أجل “أن نركز 

على مكافحة اإلرهاب”.
وهذا أحد أسباب اتخاذ وزارة الخارجية 
موقفا مناقضا لموقف ترامب، إذ يسعى 
دبلوماسيون أميركيون إلى حل مشاكل 

المنطقة بـ”الطريقة التقليدية”.
ويعكس هذا تأخر النظرة األميركية بمقدار 
خطوات خلف التطورات المتسارعة في 
فهم واشنطن  يظهر عدم  كما  المنطقة، 
تبدو  التي  المقاطعة،  دول  قادة  لعقلية 

حاسمة أكثر من أي وقت مضى.
أميركيون  وسفراء  دبلوماسيون  وكان 
رأس الحربة في منح الغطاء السياسي 
المسلمين،  لإلخوان  الدولية  والشرعية 

بالتنسيق مع قطر.
ولجأ مسؤولون قطريون إلى دبلوماسيين 
قرب، ضمن  يعرفونهم عن  أميركيين 
قلب  إلى  تهدف  عامة  عالقات  حملة 
داخل  من  ترامب  رؤى  على  الطاولة 

الواليات المتحدة.
ويقول جوناثان شانزر، المحلل المتخصص 
في تمويل اإلرهاب، إن “إدارة أوباما لم 
ترد معاقبة قطر على تمويل اإلرهاب، 
رغم أن أنشطتها حينها كانت تؤهلها لكي 
يتم تصنيفها كدولة داعمة لإلرهاب”. 

 قال بيان للجيش العراقي إن تنظيم داعش 
فجر مسجد النوري الكبير ومئذنته الحدباء 
الشهيرة في الموصل يوم األربعاء مع اقتراب 
القوات العراقية الساعية لطرد التنظيم من 

المدينة من موقع المسجد.
كان زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي أعلن 
من منبر المسجد الخالفة في مناطق شاسعة 

بالعراق وسوريا قبل ثالثة أعوام.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
داعش  “تفجير  اإللكتروني  موقعه  على 
لمنارة الحدباء وجامع النوري إعالن رسمي 

لهزيمتهم”.
لكن وكالة أعماق لألنباء المرتبطة بالتنظيم 
قالت إن طائرات أمريكية هي التي دمرت 
تقوده  الذي  التحالف  وسارع  المسجد. 
الواليات المتحدة ضد التنظيم المتشدد بنفي 

تلك المزاعم.
وقال المتحدث باسم التحالف الكولونيل جون 
دوريان “لم ننفذ ضربات في تلك المنطقة”.
جوزيف  بالجيش  جنرال  الميجر  وقال 
مارتن الذي يقود الوحدات البرية في القوات 
الواليات  تقوده  الذي  للتحالف  المشتركة 
المتحدة “مسؤولية هذا الدمار تقع بالتأكيد 

على عاتق داعش”.
للجيش  التابع  اإلعالمي  المكتب  ووزع 
يبدو  التقطت من طائرة  العراقي صورة 
باألرض  المسجد ومنارته وقد سويا  فيها 
وسط منازل صغيرة بالمدينة القديمة وهو 
حي تاريخي تحاصر فيه القوات العراقية 
المتشددين. وقال الجيش العراقي في بيانه 

إن “عصابات داعش اإلجرامية” ارتكبت 
جريمة تاريخية أخرى بنسف مسجد النوري 

ومنارته الحدباء التاريخية. 
االنفجارات وقعت مع  أن  البيان  وأوضح 
اإلرهاب  مكافحة  اقتراب وحدات جهاز 
العراقية التي تزحف للسيطرة على المدينة 
القديمة إلى مسافة خمسين مترا من المسجد.

وقال متحدث باسم الجيش العراقي إن التفجير 
وقع الساعة 0935 مساء بالتوقيت المحلي 

)1835 بتوقيت جرينتش(.
ووصف الميجر جنرال مارتن تدمير المسجد 
بأنه “جريمة ضد شعب الموصل والعراق”.

وقال الفريق عبد الغني األسدي القائد الكبير 
في  بالموصل  اإلرهاب  مكافحة  بجهاز 
للتراسل  تسجيل مصور نشر عبر تطبيق 
“لكن هذا ما راح يثني عزيمتنا بطردهم.. 
أو قتلهم وليس طردهم بعد ..وين نطردهم 
وين طردهم.. قتلهم داخل المدينة القديمة”.
وطوقت القوات العراقية يوم الثالثاء معقل 
التنظيم في المدينة القديمة وهي آخر منطقة 

تحت سيطرة داعش في الموصل.
ونصب البغدادي نفسه خليفة للمسلمين من 
المسجد في الرابع من يوليو 2014 بعدما 
اجتاح التنظيم مناطق من العراق وسوريا. 
ورفرف العلم األسود للتنظيم على منارته 

المائلة منذ يونيو 2014.
وكانت خطبة البغدادي في المسجد أول مرة 
يزال  نفسه وال  البغدادي عن  فيها  يكشف 
الفيديو الذي بث وقتها التسجيل الوحيد له 

حتى اآلن.

حممد بن سلمان وليا للعهد: التغيري اهلادئ يغري وجه السعودية قطر تبحث على وسيلة إلنقاذ 
نفسها عن طريق بقايا من فريق 

أوباما يف اخلارجية األمريكية

صحافيون وباحثون حياكمون 
'اجلزيرة' من واشنطن

تهما  البريطانية  الشرطة   وجهت 
باإلرهاب تشمل القتل والشروع في 
القتل لمنفذ الهجوم على مصلين بالقرب 
من مسجد فينسبري بارك شمالي لندن 
واحد  مقتل شخص  أسفر عن  الذي 

وجرح تسعة آخرين.
واستخدم دارين اوسبورن، 48 عاما، 
من ويلز شاحنة صغيرة لدهس مصلين 
بعد خروجهم من صالة التراويح في 
مركز الرعاية اإلسالمية في فينسبري 
بارك في الساعات األولى من األثنين 

الماضي.
وقال متحدث باسم النيابة العامة إن 
النيابة أذنت لشرطة العاصمة بتوجيه 
الذي من  أوسبورن،  إلى  االتهامات 
المقرر أن يمثل أمام محكمة ويستمنستر 

الجزئية في وقت الحق.
الذي  الرابع  هو  اإلرهابي  والهجوم 
في  المتحدة  المملكة  له  تتعرض 
غضون ثالثة أشهر بعد الهجوم على 
مبنى البرلمان في ويستمنسر، وهجوم 

مانشستر، وهجوم لندن بريدج.
أن  البريطانية  السلطات  وأعلنت 
الهجوم  جراء  قتل  الذي  الشخص 
وهو  عاما،   51 مكرم علي،  يدعى 
بريطانيا  وجاء  األصل  بنغالديشي 

وهو في العاشرة من عمره.
وقالت الشرطة إن كل ضحايا هجوم 

فينسبري بارك مسلمون.
وتزايدت التهديدات من قبل مجموعات 
تنتمي إلى اليمين المتطرف في السنوات 

األخيرة.

  أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف وزعيم الحزب 
التقدمي االشتراكي اللبناني وليد جنبالط، خالل لقائهما بموسكو، 
ضرورة أن تحظى الجهود إلقامة مناطق تخفيف التوتر بسوريا 

بدعم دولي واسع.
وقال الفروف في مستهل اللقاء إن الالعبين الخارجيين الرئيسيين 
لتخفيف  مناطق  إقامة  يدعمون جهود  التسوية بسوريا  في عملية 
التوتر. وتابع أنه إذا تمت ترجمة هذه التصريحات بشأن تأييد مناطق 
تخفيف التوتر السورية، إلى دعم عملي، فسيتيح ذلك تثبيت وقف 
إطالق النار بين الحكومة والمعارضة،  لكي تتمكن كافة األطراف 
من تركيز جهودها بصورة جماعية على إزالة الخطر اإلرهابي. 

إلى األذهان أن هذا الخطر يحدق  وأعاد 
بلبنان أيضا.

هذا  بأن  الروسي  الخارجية  وذكر وزير 
اللقاء أصبح األول بينه وبين جنبالط منذ 
الشرق  في  الوضع  أن  وأكد  نحو سنتين. 
تغيرات  الفترة  هذه  شهد خالل  األوسط 
كثيرة، لكنه ال يزال بعيدا عن االستقرار. 

إلى بروز بعض  أشار  لكنه 
النزعات اإليجابية، بينها التأثير 
اإليجابي لالتفاق السياسي في 
والذي  الماضي  العام  لبنان 
ميشال عون  بانتخاب  سمح 
وتعيين  للجمهورية  رئيسا 
منصب  في  الحريري  سعد 
في  لبنان  لتقدم  الوزراء. وعبر عن سروره  رئيس 

طريق استعادة االستقرار.
لبنان يقدر الجهود الروسية   بدوره أكد جنبالط أن 
لتسوية األزمة السورية بالوسائل السياسية، لكنه لفت 
إلى أنه من الضروري أن تحظى هذه الجهود بدعم 

جميع القوى الدولية.
وأوضح قائال: “هذه الجهود لن تستكمل ولن تختتم 
بشكل إيجابي إال إذا توافق عليها جميع شركاء روسيا 
لكن إذا كانت هناك دول ال تريد هذا الجهد الذي تقوم 

به روسيا للتسوية السياسية في سوريا وفي المنطقة فاألزمة ستستمر 
وستطول”. وتابع قائال: “نرى أيضا في المناطق اآلمنة في سوريا، 
ربما، هناك إمكانية االتفاق على عودة قسم من المهاجرين السوريين 

المشردين في لبنان وفي األردن وفي تركيا”.
في سوريا عندما طرحه  االنتقالي  الحل  أيد  قد  بأن حزبه  وذكر 
)مبادرة جنيف( هي  تبقى  أن  “نتمنى  وأضاف:  مؤتمر جنيف. 
األساس لالنتقال السياسي في سوريا للوصول إلى الحل السياسي”.

قناة  في  سابقون  هاجم صحافيون    
إنها كانت  القناة، وقالوا  إدارة  الجزيرة 
ترسلهم إلى سوريا ومناطق صراع أخرى 
تبييض سمعة جماعات مصنفة  بهدف 
بوق  إلى  والتحول  إرهابية،  كتنظيمات 

لجماعة اإلخوان المسلمين.
وعقد نادي الصحافة الوطني األميركي 
ندوة بعنوان “محكمة قناة الجزيرة” في 
مقر معهد واشنطن لدراسات الشرق األدنى 
في واشنطن، بالتزامن مع سريان دعوى 
الصحافي  فهمي،  قضائية رفعها محمد 
السابق في القناة اإلنكليزية وزمالء له، 

ضد قناة الجزيرة.
وقال فهمي إن الداعية المثير للجدل يوسف 
أسبوعي  بشكل  يظهر  كان  القرضاوي 
التحريض  أجل  الجزيرة من  قناة  على 

على العنف.
الجزيرة حاولت مرارا  إن  فهمي  وقال 

توظيف أشخاص متهمين باإلرهاب.
وكان يجلس بجوار فهمي الباحث في معهد 
ديفيد  منتدى “فكرة”  واشنطن ورئيس 

بولوك، الذي قال إن “شعبية ومصداقية 
وقدرة قناة الجزيرة على تغطية األحداث 
تضاءلت كثيرا، وهذا يرجع إلى الموقف 
السلبي من قبل بعض حكومات المنطقة، 

وفقدان الثقة من قبل المشاهدين”.
وأضاف لـ”العرب” أن “الجزيرة تحولت 
باسم قطر وجماعات  إلى ناطق رسمي 
متشددة أخرى، على رأسها جماعة اإلخوان 
المسلمين، ولم تعد نافذة مفتوحة للتحليل 

وبث الخبر الصحيح”.
الندوة ازدواجية قناة الجزيرة،  وناقشت 
إذ تعمدت القناة نشر مقاالت تدعم تنظيم 
اإلخوان المسلمين باللغة العربية، في حين 
انفتاحا وحيادا على  المحتوى أكثر  جاء 

موقع القناة اإلنكليزية.
وقال بولوك لـ”العرب” إنه يعتقد أن “مازال 
هناك مجال أمام قطر وقناة الجزيرة للقيام 
بتعديالت دون حدوث تغيير جوهري”.

وأضاف “لكني غير متأكد من أن دول 
حقا  نحن  األمر.  بهذا  ستقبل  المقاطعة 

نعيش مرحلة المفاجآت”. 

الشرطة الربيطانية توجه تهم 
متعلقة باإلرهاب ملنفذ هجوم 

مسجد فينسربي يف لندن
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بقلم:  علي عبيد

ليست اتهامات مرسلة
فيه  الذي قرأ  الوقت      في 
العالم كله البيانات، التي أصدرتها 
السعودية واإلمارات والبحرين 
ومصر في الخامس من يونيو، 
وهي تعلن قطع عالقاتها مع 
قطر، واستمع إلى األسباب التي 
دعتها إلى اتخاذ هذا القرار، إال 
أن وزير الخارجية القطري ما 
زال حتى اليوم يردد أنه ليست 
هناك مطالب محددة لما تريده 
لم  الدول من قطر، وأنهم  هذه 

يسمعوا إال اتهامات مرسلة.
واضح أن الوزير يسمع ما يريد 
أن يسمعه، ويفهم ما يريد أن 
إلى قراءة  لذلك ندعوه  يفهمه، 
البيانات التي صدرت عن الدول 
األربع بعناية، وتفريغها في 
جداول، وبذل القليل من الجهد، 
الفضائية  القنوات  مثلما تفعل 
واإلذاعات والصحف، بالعودة 
إلى سجل الممارسات القطرية، 
خالل السنوات العشرين الماضية، 
إلى أي مدى تتطابق  لمعرفة 
هذه الممارسات مع االتهامات 
التي يقول الوزير إنها مرسلة، 
وإلى أي مدى تتعارض مع ما 
تحاول قطر ومسؤولوها أن 
ينفوه عن دولتهم، ولنأخذ على 
السعودي،  البيان  المثال  سبيل 

ونحاول أن نقرأه؟
يقول البيان السعودي إن المملكة 
العربية السعودية قد اتخذت 
»نتيجة  هذا  الحاسم  قرارها 
التي  الجسيمة  لالنتهاكات 
تمارسها السلطات في الدوحة، 
السنوات  سراً وعالنية، طوال 
الماضية، بهدف شق الصف 
الداخلي السعودي، والتحريض 
للخروج على الدولة، والمساس 
بسيادتها، واحتضان جماعات 
إرهابية وطائفية متعددة، تستهدف 
ضرب االستقرار في المنطقة، 
ومنها جماعة اإلخوان وداعش 
والقاعدة، والترويج ألدبيات 
ومخططات هذه الجماعات عبر 

وسائلها بشكل دائم«.
يندد البيان بدعم قطر لنشاطات 
الجماعات اإلرهابية المدعومة 
من إيران في محافظة القطيف من 
المملكة العربية السعودية، وفي 
مملكة البحرين الشقيقة، وتمويل 
وتبني وإيواء المتطرفين الذين 
يسعون لضرب استقرار ووحدة 
الداخل والخارج،  الوطن في 
التي  واستخدام وسائل اإلعالم 
الفتنة داخلياً  تأجيج  إلى  تسعى 

وخارجياً.. إلى آخر البيان.
بيان واضح ال لبس فيه، وقد جاء 
إلى أقصى درجة، ألن  مهذبًا 
التفاصيل التي انكشف بعضها، 
تبدو رهيبة، فوق ما يتصور العقل 
والمنطق، خاصة تلك المتعلقة 
الرئيس  بتعاون قطر مع نظام 
القذافي،  السابق معمر  الليبي 
وتخطيطها معه الغتيال الملك 
السعودي الراحل عبدهللا بن 
عبدالعزيز، عليه رحمة هللا، في 
أثر خالفه الشهير مع القذافي في 
مؤتمر شرم الشيخ عام 2003، 
وسعي قطر إلى زعزعة نظام 

الحكم في السعودية.
توثق هذا التآمر التسجيالت التي 
تسربت لحوارات أمير قطر 
السابق، الشيخ حمد بن خليفة، مع 
العقيد معمر القذافي، والتي يؤكد 
فيها أن لقطر عالقة مع جميع قوى 
المعارضة للملكة، وأن قطر أكثر 

دولة سببت إزعاجاً للسعودية.
ليبيا ال  تلفزيون  ويتفاخر بأن 
عن  شيئًا  يقول  أن  يستطيع 
قناة  أن  حين  في  السعودية، 
يتكلم  من  وحدها  الجزيرة 
السعوديين  المعارضين  عن 

ويستضيفهم، ويضرب مثااًل 
على ذلك استضافتها لسعد الفقيه، 
الهارب من المملكة والمقيم في 
قناة  الذي استضافته  بريطانيا، 
الجزيرة أكثر من مرة للتعليق 

على األحداث.
العائلة  بالقضاء على  ويتعهد 
الحاكمة في السعودية خالل 12 
سنة، ويصف السعودية ومصر 
بأنهما الدولتان الرئيسيتان اللتان 
حلتا بالخزي على العرب، ويؤكد 
أن برنامج سعد الفقيه في المملكة 
مستمر، وهو الذي يحرض من 
الخارج على التجمهر في المساجد 
داخل المملكة، ويعترف بأنهم هم 
الذين خلقوا قناة »الحوار« في 
لندن، وأنهم هم الذين يغذون قناة 

»الجديد« في لبنان.
ويقسم باهلل أنه لوال ارتفاع أسعار 
النفط الذي حدث خالل السنوات 
الماضية لما كان هناك اآلن شيء 
اسمه السعودية، ويحض القذافي 
على عمل هذا المحور، وتشجيع 
الحركات الداخلية بهدوء، ألن 
من مصلحتهم دعمها، ويقول 
إن القضية قضية وقت، ويصف 
النظام السعودي بأنه نظام فاسد 

أذل مكة والمدينة.
هذا الحوار المسجل بالصوت، 
والذي يتداخل فيه مع حاكم قطر 
السابق أكثر من شخص، موجود 
ومنتشر على اليوتيوب، وال نعتقد 
أن أحداً لم يسمعه، ويكمله تسجيل 
الوزراء ووزير  آخر لرئيس 
الخارجية القطري السابق، حمد 
ثاني، يقول فيه  بن جاسم آل 
للقذافي أيضاً، إن المنطقة مقبلة 

على بركان.
على  مقبلة  السعودية  وإن 
أبينا، ويتحدث  أم  ثورة، شئنا 
بأن  ويصرح  تقسيمها،  عن 
سفارات قطر في لندن وباريس 
وروما وسويسرا تعمل على 
السعوديين  المبعوثين  استمالة 
بالمال  الخارج، وإغرائهم  في 

وتقديم المساعدات لتجنيدهم.
الماضي عرض  الجمعة  يوم 
تلفزيون البحرين تسجياًل لعدد 
الهاتفية جرت  المحادثات  من 
في مارس 2011 بين مستشار 
أمير قطر حمد بن خليفة العطية 
الهارب  البحريني  واإلرهابي 
حسن سلطان، تكشف تآمر قطر 
على إثارة الفوضى في البحرين، 
»الجزيرة«  قناة  في  وبثها 

القطرية.
هذه ليست إال نماذج من مؤامرات 
قطر على جيرانها وأشقائها 
التعاون  وشركائها في مجلس 
الخليجي، وهي ال تمثل قطرة 
القطرية  المؤامرات  في بحر 
لم تستثن دولة اإلمارات  التي 
الدول  ومصر، وغيرهما من 
الفتنة،  إثارة  العربية، بقصد 
النظام واالستقرار  وزعزعة 
الدول، مستخدمة في  في هذه 
ذلك المال، الذي أنفقت الدوحة 
منه نحو 65 مليار دوالر، خالل 
السنوات األربع الماضية فقط، 
المؤامرات والتنظيمات  على 
اإلرهابية، والمنابر اإلعالمية 
التي تنفث سمومها في جسد األمة، 
وتنشر الفتنة بن أبنائها. وبعد هذا 
كله يخرج علينا وزير خارجية 
قطر ليقول إنهم لم يسمعوا إال 

اتهامات مرسلة.
هذه أيها الوزير ليست اتهامات 
تقوم  مرسلة، وإنما هي وقائع 
أنتم قبل  أدلة تعرفونها  عليها 
غيركم، فال تكابروا وتدعوا أنكم 
لم تسمعوا، وإذا سمعتم فيجب أن 
تعوا، وإذا وعيتم فعليكم أن تنتهوا، 

واتقوا شر الحليم إذا غضب.

aliobaid4000@yahoo.com
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Traducteur agréé

(depuis / since 1986)

ترجمة رخصة قيادة السيارة
 بخمسة عشر دوالراً

880 Décarie # 7 
St-Laurent, Qc. H4L 3L9

(métro Côte-Vertu)

Tél.: (514) 747-4905

Vendredi 23 juin  2017
الجمعة 23 يونيو 2017

الرئيس السيسي يعود إىل القاهرة قادما من أوغندا 
بعد مشاركته فى قمة دول حوض النيل

جملس الوزراء املصري يوافق على مد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى

الشرطة املصرية تقتل »سبعة متشددين« يف أسيوط

مصدر برئاسة اجلمهورية: هشام طلعت مصطفى ضمن املفرج عنهم 
يف إطار العفو الرئاسي

  القاهرة/ رامي جورج: 
عاد إلى القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء يوم 
الخميس قادما من أوغندا بعد مشاركته في قمة دول 
حوض النيل، والتي عقدت بمدينة عنتيبي األوغندية.

وشارك الرئيس السيسي في الجلسة التشاورية المغلقة 
لرؤساء دول وحكومات حوض النيل، وألقى كلمة أمام 
بين دول حوض  التعاون  تعزيز  تناولت سبل  القمة 

نهر النيل في كافة المجاالت .
باسم  الرسمي  المتحدث  يوسف  السفير عالء  وقال 
رئاسة الجمهورية بأن مناقشات قمة دول حوض النيل 
التي اختتمت أعمالها في أوغندا يوم الخميس ركزت 
لحوض  الشاملة  للتنمية  االستراتيجية  الرؤية  على 
النيل وتجنبت التطرق إلى مواضع الخالف التي سيتم 

مواصلة تناولها على المستويين الفني والوزاري.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مصر حرصت خالل 
القمة على إبداء المرونة المناسبة دون التفريط في 
الحقوق أو المصالح المصرية، مضيفا أن المشاركين 
النيل  لدول حوض  األولى  القمة  أهمية  أكدوا على 
االستفادة  وتعظيم  المشتركة  تعزيز مصالحها  في 
من مواردها المائية والبشرية بما يساهم في تحقيق 

التنمية المستدامة.
وأضاف المتحدث أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد 
خالل المناقشات على ضرورة العمل على تجاوز أي 
اختالفات تعوق التعاون المشترك في إطار مبادرة 
حوض النيل، مشيراً إلى أن دول الحوض لديها جميعاً 
العمل على  يتطلب  ما  كبيرة، وهو  تنموية  تحديات 
أرحب  أفاق  إلى  به  واالرتقاء  بينها  التعاون  توثيق 
في قطاعات عديدة مثل الطاقة والزراعة والتعدين 
اإلمكانات  هذه  أن  إلى  منوهاً  والصناعة وغيرها، 
للتعاون يجب أن تتجاوز بكثير أية مساحات للخالف، 

ومن ثم يتعين استغاللها 
والتمسك بها.

وأكد الرئيس السيسى 
على أهمية أن يستمر 
مشترك  ل ا ون  عا ت ل ا
بين دول الحوض في 
المرحلة الحالية بحيث 
يؤدي إلى ترسيخ مناخ 
الثقة وتحقيق المصلحة 
المشتركة، مشيراً إلى 
ضرورة العمل من أجل 
بلورة رؤية استراتيجية 
شاملة لتحقيق التعاون 
األمثل بين دول الحوض 
المتعلقة  المسائل  في 

بالمياه.
كما شدد الرئيس على 
أهمية استعادة شمولية 
النيل  مبادرة حوض 
وااللتزام بمبدأ التوافق 

وإنشاء آلية لإلخطار المسبق عن المشروعات التي 
تقام على نهر النيل بما يضمن تحقيق الفائدة المشتركة 

للجميع وعدم اإلضرار بأي طرف.
وذكر السفير عالء يوسف أن الرئيس السيسى أشار 
خالل القمة أيضا إلى أهمية الحفاظ على دورية انعقاد 
قمة دول حوض النيل، التي تُنظم خارج إطار اآلليات 
التي لم تحظ بشمولية أو غير المتوافق عليها، بحيث 
ينخرط القادة بأنفسهم في اإلشراف على توجيه عملية 
الرئيس  دعا  و  الحوض،  دول  بين  الشامل  التعاون 
في مصر، وستقوم  القادمة  القمة  إلى عقد  السيسى 

النيل  التي ستتولي رئاسة مبادرة حوض  بوروندي 
خلفاً ألوغندا بالتنسيق مع مصر في هذا الصدد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاد مساء اليوم 
إلى أرض الوطن عقب مشاركته في أعمال قمة دول 
حوض النيل التي عقدت ألول مرة في أوغندا، وذلك 
بحضور جميع دول الحوض ومشاركة عدد من رؤساء 
الدول والحكومات، ومنهم الرئيس األوغندي يوري 
هايالماريم  اإلثيوبي  الوزراء  ورئيس  موسيفيني، 
ديسالين، ونائب رئيس الجمهورية في كل من السودان، 
وجنوب السودان، وبوروندي، وممثلين عن رؤساء 
كل من كينيا وتنزانيا ورواندا والكونغو الديمقراطية.

  القاهرة/ كلودين كرمة: وافق مجلس الوزراء على 
مشروع قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في 

جميع أنحاء البالد لمدة ثالثة أشهر.
كما وافق المجلس، خالل االجتماع الذي عقد المجلس 
أمس الخميس، على مشروع قانون بتعديل نص المادتين 
85 و 88 من قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية 
الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، وذلك بهدف تحديد 
المسئولية وأوجه المحاسبة عند وقوع أي فعل أو تقصير 

يترتب عليه إحداث الضرر.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون ينظم قواعد 
إجراءات التصرف في أمالك الدولة الخاصة، والذي 
يجيز للجهة اإلدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع 
على أمالكها بالطريق اإلداري، بقرار يصدر من الجهة 
صاحبة الوالية على نفقة المخالف في إطار الحفاظ على 
أراضي الدولة وااللتزام باستخدام األرض في الغرض 

الذي خصصت من أجله.
القانون أحكام وقواعد وإجراءات  ويتضمن مشروع 
التصرف بدءاً من أسلوب التعامل، وتحديد آلية التصرف، 
ورسوم الفحص والمعاينة، وحصيلة التصرف في األراضي 
بما يتفق مع شروط وقواعد الحفاظ على أراضي الدولة 
وقانون البناء، وطبيعة األرض المتصرف فيها سواء كانت 
مستصلحة ومستزرعة أم تم البناء عليها، كما يحدد كيفية 
تقديم طلبات تقنين وضع اليد وآلية فحصها والبت فيها.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع 
قانون بإصدار قانون تركيب واستخدام كاميرات المراقبة 
وأجهزة التسجيل، والذي ينظم كافة الجوانب المتعلقة 
بهذا األمر، السيما األماكن المتاح تركيب كاميرات بها، 
والقواعد والمواصفات واالشتراطات المطلوبة، كما يحظر 
مشروع القانون االمتناع عن تشغيل كاميرات المراقبة 
وأجهزة التسجيل، أو محو أي محتوى من التسجيالت، 
أو التشويش على درجة وضوح الرؤية بها، أو يغير 
محتواها الحقيقي بأي صورة كانت، كما ال يجوز نسخ 
أو إرسال أي من التسجيالت إلى أي شخص أو جهة، أو 
استعمالها بأي صورة، او االحتفاظ بها بصفة شخصية، 

أو بث أو نشر أي من تلك التسجيالت في أي من وسائل 
اإلعالم المسموعة والمرئية أو في شبكة المعلومات الدولية 
“االنترنت” اال بعد موافقة الوزير المختص التصريح 
باستغالل مساحة 4000 فدانا تقع على الساحل الشمالي 
لبحيرة قارون وذلك النشاء مجمع عالمي الستخراج 
وانتاج األمالح من بحيرة قارون، واستغالل المناطق 
الصالحة لالستزراع السمكي، السيما وأن تقليل نسبة 
ملوحة المياه يسهم فى تحسين جودتها كما انها تكون 

مناسبة لالسماك.
كما وافق مجلس الوزراء على منح مهلة جديدة للتيسير 
على المتعثرين في سداد األقساط المستحقة عليهم بمشروع 
إسكان النقابات المهنية بالقطامية – التجمع الثالث، وكذا 
كافة وحدات مشروعات الحساب الذى تم فتحه ببنك 
التعمير واالسكان تحت مسمى حساب تمويل االسكان 
االقتصادى، مع اإلعفاء من غرامات التأخير حال السداد 
خالل المهلة الجديدة، وذلك في اطار اهتمام الدولة بتوفير 
المسكن المالئم للمواطنين ومراعاة من جانبها الوضاع 
مالك وحائزي الوحدات السكنية، وبما يساهم في تنشيط 
عملية تحصيل مستحقات الحساب واالستفادة منها في 

تمويل مشروعات جديدة من حساب تمويل االسكان 
االقتصادي على غرار المشروع الحالي، مع االخذ فى 
االعتبار أنه فى حالة استمرار حالة عدم السداد تتخذ 

االجراءات القانونية.
ووافق المجلس أيضا على منح مدة اضافية أخرى قدرها 
ستة أشهر لجميع عقود المقاوالت والتوريدات الجاري 
تنفيذها بدء من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016 نتيجة 
القرارات االقتصادية األخيرة من تعديل وتحرير سعر 
صرف الجنيه، وتأخر صدور مشروع قانون تعويضات 
عقود المقاوالت والتوريدات والخدمات العامة وغيرها، 
مع تعديل تاريخ النهو للمشروعات القائمة في 1/3/2016 
الممنوحة من  المدد االضافية  بعد األخذ في االعتبار 
مجلس الوزراء او المعتمدة من الجهات االدارية لهذه 

العقود ألسباب أخرى.
كما وافق  المجلس على تخصيص قطعة ارض مساحتها 
15.5 فدان من االراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، 
والكائنة بناحية الترامسة – مركز قنا – محافظة قنا، 
لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية الستخدامها فى 

اقامة منطقة تجارية لوجستية.

 القاهرة/ رامي جورج: قتلت الشرطة المصرية سبعة أشخاص تقول أنهم شاركوا 
في هجمات وقعت في الفترة األخيرة ضد األقباط، من بينها تفجيرات في كنائس، 

وإطالق نار قتل فيها نحو 100 شخص، بحسب ما قالته وزارة الداخلية.
وقالت وزارة الداخلية إن األشخاص السبعة قتلوا في تبادل إلطالق النار في أسيوط 

على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب العاصمة القاهرة.
وجاء في بيان الوزارة أن الشرطة عثرت على المتشددين مختبئين في معسكر في 
الصحراء “وهي تواصل الجهود لمالحقة عناصر اإلرهابيين الفارين الذين شاركوا 

في أعمال عنف تعرضت لها البالد، منها استهداف األقباط، وأماكن عبادتهم”.
وحاولت قوات األمن أوال القبض على هؤالء األشخاص، لكنهم أطلقوا النيران عليها. 
وقد ردت الشرطة على إطالق النيران بالمثل، وعثرت حتى اآلن على سبع جثث.

وتقول قوات األمن إنها عثرت على أسلحة أوتوماتيكية ، وذخيرة، ومالبس عسكرية 
مزيفة في المكان.

وفي القاهرة مددت الحكومة العمل بحالة الطوارئ لمدة ثالثة أشهر أخرى.
وطالب خبراء حقوق اإلنسان في األمم المتحدة السلطات المصرية بعدم المضي 
في تنفيذ حكم اإلعدام في ستة أشخاص قيل إنهم أجبروا على االعتراف بارتكاب 

جرائم ذات صلة باإلرهاب.
وقد سحب المتهمون الستة اعترافاتهم. وقالوا إنها أخذت منهم تحت التعذيب.

وقال خبراء حقوق اإلنسان إنه أمر مقلق أن تستخدم السلطات االعترافات أساسا 
لقانون حقوق  انتهاكا  الحكم سيكون  تنفيذ  في  المضي  أن  إلعدامهم. وأضافوا 

اإلنسان الدولي.

 القاهرة/ رامي جورج: قال مصدر بالمكتب اإلعالمي لرئيس الجمهورية 
إن رجل األعمال هشام طلعت مصطفي ضمن المفرج عنهم في إطار العفو 
الرئاسي في إطار اإلفراج الصحى عن بعض المساجين بمناسبة عيد الفطر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أصدر – في وقت سابق اليوم – قراراً 
جمهورياً بالعفو عن 502 من المحبوسين منهم 25 سيدة وفتاه وعدد كبير من 

الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر .
وقال المكتب اإلعالمي لرئيس الجمهورية إن الرئيس السيسي وجه الداخلية 

بتنفيذ القرار قبل أجازة عيد الفطر المبارك.
ويشمل القرار عدداً من الحاالت الصحية ممن قضى ثالثة أرباع المدة. كما 

الجامعات و3 من  30 عاماً، و8 من أساتذة  أقل من  175 شابا  العفو  يشمل 
المحامين و5 من المهندسين.

 القاهرة/ رامي جورج: شنت مديرية أمن شمال سيناء حملة أمنية أستهدفت 
ضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين في تنفيذ األحكام 
لتنفيذ أحكام  الهاربين والمطلوبين  والمشتبه فيهم حيث تم ضبط عدد 43 من 

بالحبس في قضايا متنوعة.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن شمال سيناء أنه في مجال تنفيذ األحكام تم 
ضبط 20 محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس الجزئي، 4 محكوما عليهم في 
قضايا جنح الحبس المستأنف، 11 محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات، و 

7 محكوما عليهم بالمخالفة.

 القاهرة/ رامي جورج: بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة 
مع نظيره البريطاني بوريس جونسون، في اتصال هاتفي، عددا من الملفات 
والموضوعات الهامة في منطقة الشرق األوسط، حيث اتفق الوزيران على 

استمرار التشاور والتنسيق فيما بينهما خالل الفترة القادمة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد بأن الحديث 
بين الوزيرين – خالل االتصال الذي أجراه الوزير البريطاني – تناول أيضا 
اإلرهاب، فضال عن  مكافحة  ليبيا وسوريا وجهود  في  الوضع  مستجدات 

تطورات االزمة القطرية.
كما تطرق االتصال إلى متابعة عدد من الملفات المرتبط بالعالقات الثنائية، 
حيث تم التأكيد على حرص البلدين على تعزيز عالقاتهما الثنائية ودفع مسارات 

التعاون بشكل مكثف بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.

   يحاول العالم  إلغاء حكم اإلعدام، 
ليس فقط ألنها عقوبة وحشية من 
مخلفات القرون الوسطى، ولكن ألنها 
قاطعة وباترة ال يمكن التراجع عنها 
حتى لو ظهرت براءة المتهم، واألخطر 
أن بعض األنظمة تستغلها بوفرة 
السياسيين،  للقضاء على خصومها 
ولكن كعادتنا في السير عكس الزمن 
مازلنا نبالغ في الحفاوة بهذه العقوبة، 
ونسعى إلعادتها إلى جذورها البدائية، 
فبدال من اإلعدام الفردي الذي يجب 
آال يتم إال في مقابل جريمة محددة، 
باألدلة والبراهين، اصبحنا  مدعمة 
نفرط في استخدام اإلعدام الجماعي 
التي  الجريمة  دون أن نحدد معالم 
تخص كل متهم، هناك دائما جريمة 
على المشاع، ال نعرف دور كل فرد 
فيها، وال على أي أساس استحق تلك 
العقوبة القاسية، لذا يأتي الحكم بالجملة، 
كما في سوق العبور، فالقاضي، يد 
هللا في األرض، يجب أن يتوثق من 
تبربرا منطقيا  االتهام، وان  يمتلك 
إنسان  الحبل حول رقبة  قبل وضع 
ولو بسطر نحيف وسط قائمة االتهام، 
ال أدري كيف يتحمل ضمير القاضي 
عبء هذه االحكام الجماعية، وهل كان 
وهو ينطقها متأكدا من كلماته ؟ وإن 
كان متأكدا لهذا الحد فكيف يحدث دائما 
أن تنقض هذه االحكام وأن تسقط كأن 
لم تكن وتعود المحاكمات مرة ثانية؟ 
مر عام منذ أن اغتيل النائب العام هشام 
انفجار مروع وغريب،  بركات في 
مات فيها النائب وحده وكل من سقط 
كانوا من الجرحى ودمر حوالي ثالثين 
16و محال تجاريا،  الحي،  بيتا من 
وعددا من سيارات األجرة، خسائر 
لم يتذكرها أحد، وكان انفعال رئيس 
الجمهورية طاغيا، فهذا االغتيال قد 
الدولة، ولكنه بدال من أن  هز هيبة 
يعد الجميع بتحقيق العدالة القى اللوم 
على القانون، ألنه بطئ وعاجز عن 
أخذ القصاص، واحدث التصريح دويا 
هائال يوازي دوي االنفجار السابق، 
القانون  فالرئيس يتحدث عن عجز 
كما تحدث من قبل عن النوايا الطيبة 
التي كتب بها الدستور، الرابط الوحيد 
الذي يربط الحاكم بالرعية، ويدخلنا 
جميعا فيما يطلق عليه علماء السياسة 
العبودية الطوعية للدولة، وقد بدا مع 
موت النائب العام أن جزءا من القانون 
قد اندثر، فهل كان هذا مبررا مبكرا 
لحكم الجملة الذي صدر بتحويل أوراق 

30 متهما إلى المفتي.
تحدثت قوات االمن عن ثالثة من 
المتهمين تم القبض عليهم ورابع مازال 
هاربا، ثم اضافوا إليهم حوالي 11 متهما 
آخر تعاونوا وجهزوا السالح وقاموا 
برصد تحركات موكب النائب العام، 
ثم ارتفع الرقم فجأة إلى 67 متهما، 
وقيل أنهم يمثلون تنظيما مرعبا وما 
اغتيال النائب العام إال مقدمة لسلسلة 
رهيبة من االغتياالت، وفي المرافعة 
القاها وكيل  التي  الطويلة  االنشائية 
النيابة وممثل االدعاء شن حملة رهيبة 
على منظمة حماس، سيرا على العرف 
السائد بإلصاق كل عملية بها دون ان 
يقدم دليال واحدا يربطها بها أو يثبت 
القضية قد تسلل عبر  أن متهما في 
الحدود، دون توصيف الجرم ودون 
تحديد مسئولية المتهمين، وجاء الحكم  
على المنوال نفسه عام وغير محدد، 
يؤكد امام الجميع أن الطريق للمشنقة 

مفروش بالنوايا الحسنة.
مع كل حكم من هذا النوع تبدأ  وسائل 
الطنين، فحكم  العالمية في  االعالم 
العناوين،  بالجملة يتصدر  اإلعدام 
والقضاء المصري يصبح متهما 

بالخضوع ألهواء السياسة، ال تحركه 
نصوص القانون ولكن نوازع االنتقام، 
موقف ال يحبه أي مصري مغترب 
ال يريد أن يرى قضاء بلده، حصن 
العدل، األخير متهما بالتحيز، وليست 
هذه المرة األولى ولكن التهمة أصبحت 
تتكرر كثيرا في اآلونة األخيرة، ففي 
القرون الوسطى التي كانت تعد مظلمة 
وال قيمة فيها لحياة االقراد قال الطبيب 
اليهودي المعروف موسى بن ميمون : 
»من األفضل أن يتم تبرئة الفين متهما 
من إعدام برئ واحد«، كان قوال متقدما 
وسط عصر من االعدامات الوحشية 
ألوهن األسباب، ولكن هذا لم يردع 
بعض قضاة العالم وخاصة في مصر 
عن التوسع، ففي مركز مطاي بالمنيا  
أحال احد القضاة أوراق 632 للمفتي، 
هل يمكن تصور اعدام مثل هذا العدد 
القول أن كل  الضخم،؟ هل يمكن 
واحد منهم أخذ حقه في الدفاع؟ يقال 
أن القاضي قد رفض االستماع إلى 
أي من المحامين، األمر الذي دفعهم 
إلى عدم حضور المحاكمة، وواصل 
الحكم دون  القاضي تحديه واصدر 
المفتي  حضورهم، ورغم أن رأي 
في مثل هذه األمور يعد استشاريا، 
وليس أمامه إال أن يوقع بالموافقة، إال 
انه قد تردد أمام هذه االعداد الهائلة، 
ولم يجد في األوراق ما يبرر قتلهم 
جميعا، واعادهم للقاضي مرة أخرى، 
وكان رده أنه عاد ليحكم في قضية 
 39 أخرى مشابهة ويأمر بتحويل 
متهما آخرين إلى المفتي، كأنه بائع 

في سوق الجملة.
يقلل البعض من أهمية هذه االحكام، 
فهي من الدرجة األولي، سوف تستأنف 
وتنقض وربما تلغى، ولكن صدمتها 
كبيرة خاصة لألهالي ولسمعة مصر 
الخارجية كبلد يقف على حافة التحضر، 
ومن الغريب أن القضاة في مصر ال 
يتأثرون بحكم النقض رغم أنه قد تم 
الكبرى والغيت  نقض كل قضاياهم 
احكامها، وكما قلت في مقال سابق، 
يتم نقض  الغربية عندما  البالد  ففي 
للقاضي يكون في  حكم أو حكمين 
وضع حرج قد يدفعه لتقديم استقالته، 
ولكن في مصر تتراوح االحكام من 
العقوبة المبالغ فيها إلى البراءة التامة 
دون يتساءل أحد عن السبب في هذا 
التناقض الصارخ، كما في حالة الرئيس 
السابق حسني مبارك، فقد كان الجميع 
يتوقعون له حكم اإلعدام، ولكن القاضي 
لم يأخذ بالشعور العام وحكم بالسجن 
المؤبد، وتم نقض هذا الحكم رغم أنف 
الجميع وأعيدت المحاكمة وتم تبرئة 
الجرائم، هكذا  الرئيس من كل هذه 
المتناقضة في  تجمعت كل األمور 
قضية وحيدة دون أن تتم أي مساءلة 
أو محاسبة ألي من القاضين كأنهما 

يصدران احكاما إلهية مطلقة.
علينا أن نكف عن العبث بالقانون، وإذا 
كان رأس الدولة ال يقدم له االحترام 
الالئق به فعلى القضاة أن يوفروا له 
هذا االحترام، ومادمنا ال نعيش في 
العصور الوسطى فال يجب أن نحكم 
بأساليب هذه العصور، ويرى كثير من 
المراقبين أن جنوب افريقيا من اكثر 
الدول االفريقية تقدما ألنها الوحيدة في 
هذه القارة التي الغت عقوبة اإلعدام، 
ونحن لم نلغها ولكن على األقل علينا 
بها وان ندرك  العبث  أن نكف عن 
البشرية ليس  أن ازهاق األرواح 
باألمر الهين حتى بالنسبة لمن قاموا 
بإزهاق هذه األرواح، لقد تخلفنا في 
الكثير من األمور وعلى األقل علينا 
أن نكون متحضرين وعادلين ونحن 

نسعى للقصاص.

بقلم: محمد منسي قنديل

 إعدام باجلملة

شكري ونظريه الربيطاني يبحثان هاتفيا 
قضايا املنطقة وتطورات األزمة القطرية

ضبط 43 مطلوبا من احملكوم عليهم يف مشال سيناء



 تفتح السكرتيرة باب حجرة مكتبه ببطأ، 
الباب  للداخل رجل و إمرأة ثم تغلق  تقود 
بهدوء. يتقدمان لمكتبه، يعرفه الرجل بنفسه 
و بإمرأته، واضح أن الرجل ثري و مميز 
اجتماعيا. يطلب منهما الجلوس مرحبا بطريقة 
مهنية متحفظة. يبدأ الرجل فورا في الكالم:

ـ دكتور، أنا هنا بخصوص ابني فادي، عمره 
النهائية  السنة  في  سنة،  عشرون  و  إثنان 
إمرأة  على  أشهر  عدة  منذ  تعرف  بكليته. 
مطلقة، تكبره بستة أعوام و على غير ديننا، 
المرأة مستحوذة تماما على تفكيره، يمضي 
يحبها. هي  بأنه  معها، صارحنا  الساعات 
غير مناسبة له إطالقا. أكيد الساعات التي 
يقضيها معها ستؤثر على مستواه الدراسي. 
ال أود أن نتقاعس في هذا الموضوع حتى 

نراه يرتبط بها.
و كإن األم شعرت أنها يجب أن تساهم في 

النقاش فقالت بانفعال:
ـ ثم أن واحدة في العشرينات مطلقة، ترى 
ما سبب طالقها؟ احتمال كبير زوجها تركها 

ألسباب أخالقية.
تأملهما بمهنية، واضح أنهما من الطبقة التي 
تحصل على ما تريد على جميع األصعدة. 

سألهما:
ـ وما هو المطلوب مني بالضبط؟

يرد الرجل:
ـ أكيد الولد جرى له عملية غسيل مخ، هذه 
المرأة غسلت مخه كي يقع في حبها، عملت 
برمجة لفادي. أنا عشت فترة من حياتي في 

الغرب، أعرف أن عندهم ما يطلقون عليه 
عكس البرمجة، أنت تعرف ذلك أكيد يا دكتور 
»دي بروجرامينج«، عندهم أخصائيين في هذا 
المجال، في مصر األمر غير معروف على 
نطاق واسع. لكني أرى أن طبيب نفسي هو 
األقدر على هذا الموضوع. لذلك أتيت لك، 
أنا و زوجتي و قبلنا فادي نحتاج لخدماتك.

انتظر برهة كي ينظم أفكاره ثم قال:
ـ ال أرى أن ما يمر به فادي ناتج عن عملية 
غسيل مخ، هذه في الغالب ال يصنف تحتها 
المصطلح  هذا  آخر،  فرد  على  فرد  تأثير 
يستخدم أساسا في وصف تأثير طائفة لها 
معتقدها الديني أو مذهبها السياسي على من 
يودون استقطابهم، يستخدم في ذلك طرق 
حالة  عقلية.  و  نفسية  ضغوط  و  ممنهجة 
فادي مجرد شاب أساء التقدير و االختيار 

من وجهة نظركما.
بينما  الفهم  عدم  مالمح  المرأة  على  ظهر 

انبرى الرجل:
ـ ال أود أن أدخل معك في نقاش أكاديمي، 
ببساطة و وضوح أريدك أن تتحدث مع فادي 
و تقنعه بأن عالقته بهذه المرأة خطأ، هو 
ال يقبل حديثي معه، قد يكون عنده حساسية 
الغالب  من سلطتي كأب. أنت ستكون في 
أقدر على التعامل معه، مصاريف العالج 

ليست بعائق.

فادي ال يشبه والده، فهو نحيل طويل أسمر، 
شعره غزير به تجعيدة و يتركه متمردا دون 

تمشيط، عيناه كبيرتان جميلتان بهما نظرة 
بريئة قلقة متوجسة. صافحه الطبيب مبتسما، 
أجلسه قبالته و بدأ يسأله أسئلة روتينية و 
يسجل المعلومات في صفحة أمامه. ثم في 
محاولة إلزالة ريبته و خلق تواصل معه 
بدأ يحادثه عن دراسته و اهتماماته. فادي 

يرد ردود مقتضبة. ثم انبرى قائال:
بسالي.  أمي حدثوك عن عالقتي  أبي و  ـ 
أرسلوني لك كي تقنعني باالبتعاد عنها، كأن 
عالقتي بها نوع من الجنون، أليس كذلك؟ 
في البداية رفضت الحضور لكن ها أنا ذا 

فليس هناك ما يقلقني. أنا مقتنع بما أفعل.
ألن هذا الموقف مر به مئات المرات، قال 

له بهدوء:
ـ ال أستطيع إجبارك على اتخاذ أي قرار، 
وظيفتي أن أساعدك على التفكير و أنت من 

يتخذ القرارات. حدثني عن سالي.
ـ كما قال لك والدي هي مطلقة و أكبر مني 

في السن و ديانتها مختلفة.
كان يتوقع هذا التحدي فقال له بمنتهى الهدوء:
ـ ال يعيب أي إمرأة أي من هذه الصفات، 
لكن انسى ما قاله لي والديك عنها، قل لي 

رأيك أنت فيها و في شخصيتها. 
صمت فادي برهة ثم قال:

ـ هي إنسانة رائعة، في منتهى الطيبة، كأنها 
متفائلة،  دائما  واقعي،  غير  آخر  عالم  من 
تنظر للجانب اإليجابي في الحياة، مثقفة و 
معلوماتها غزيرة في مواضيع عديدة، تقوم 
بأعمال تطوعية في وقت فراغها، صريحة 
بطريقة عفوية طفولية، تخلو من الحرص 
الغريزي الموجود في النساء و الذي يدفعهن 

للمواراة و أحيانا الكذب. 
أخذ صوته في االرتفاع و هو يتحدث بحماسة 

و عاطفة، استمر:
ـ ليست رائعة الجمال لكن مالمحها مليحة 

مريحة، وهي غاية في الجمال كإنسانة.
ـ فادي، سأسألك سؤال أرجو أن تجيب عليه 
بصراحة، حدثني عن عيوبها، إذا كانت هناك 

صفة وحيدة فيها تود أن تغيرها، ما هي؟
صمت فادي برهة ثم أجاب:

بالشأن  كافي  اهتمام  تهتم  ال  أنها  أعتقد  ـ 
العام، قد ال يالحظ رجل آخر هذه الصفة 
فيها، لكني و بسبب أني مشغول بالشأن و 
الهم العام أتمنى لو أنها تعطي هذا الموضوع 
بعض االهتمام، لكني متأكد أن هذا سيأتي 

مع الوقت.
ـ هل تعتبر هذا نوع من األنانية؟

ـ أنها ليست الوحيدة في البلد التي ال تهتم 
بالشأن العام، هناك الماليين مثلها، قد يكون 
جو اإلحباط العام المنتشر في مجتمعنا هو 
السبب، لكني ال أبالي بذلك، ما يهمني أني 
و أنا معها أشعر بسعادة غامرة، شعور رائع 
قد ال تصدقني إذا قلت لك أني و أنا معها 
أشعر بشيء من الروحانية، أشعر بأني أقرب 
هلل، حتى و نحن نتحدث في مواضيع تافهة 
لمجرد تمضية الوقت تصبح هذه المواضيع 

معها غاية في الجمال.

على  التعبيرات  الكالم،  في  لحماسته  عاد 
وجهه جميلة حالمة رائعة، استمر:

ـ أنسى متاعب الحياة و أنا معها، أشعر أني 
شخص مهم، أشعر أنني في حلم جميل.

سرح الطبيب للحظة، مرت به موجة شجن 
قادمة من ماض بعيد سحيق، شعر بالتوحد 
و التعاطف مع مريضه. يعلم أن هذا خطأ 
فمن أولويات مهنته كطبيب نفسي أن يضع 

حاجز مهني بينه و بين الحالة.
أنهى الجلسة، قال لفادي قبل أن ينصرف.

ـ سأراك بعد أسبوع، حتى ذلك الحين أريدك 
ان تفكر بعمق و حيادية فيما تحدثنا عنه اليوم.

 
نظرته  كانت  التالية،  الجلسة  فادي  حضر 

حائرة، استقبله الطبيب مرحبا، قال له:
ـ أحسنت بمجيئك، بعض الحاالت بعد أول 

جلسة ال يعودون.
ـ سالي هي من شجعتني على الحضور، أنا 
أحكي لها كل ما يمر بي، أدق تفاصيل حياتي 
و أخص مشاعري نناقشها معا، أخبرتها عن 
»إذهب  لي  قالت  بتفاصيله،  السابق  لقائنا 
للجلسات التالية، إن لم تستطع عالقتنا أن 
تتحمل زياراتك لطبيب نفسي فاألحسن أال 

تستمر.«
ـ حسنا جدا، تكلمنا في الجلسة الماضية عن 

سالي، حدثني اليوم عن مشاعرك نحوها.
مرت ابتسامة عذبة على وجه فادي ثم قال:
ـ ببساطة أحبها، أحبها ألنها إنسانة جميلة 
أشعر بالسعادة و أنا معها، إنها ليست فقط 
حبيبة لكنها أيضا توأم روحي. كي أريحك 
سأقول لك ما قلته لوالدي عدة مرات، أنا 
ال أفكر في االرتباط بها في الوقت الحالي، 
كل ما يهمني أن أقضي وقتا معها، أرجو 
ان يتركني العالم أفعل ذلك دون أن يتدخل 

احد في شئوني.  
ـ أستنتج من ذلك أنها تعلم بمشاعر والديك 

تجاه عالقتكما.
ـ بالطبع قلت لك أني أناقش كل أموري معها، 
ـ هي إذا مستمرة في عالقة مع شاب أصغر 

منها رغم أن هذه العالقة تضره أسريـا. 
أنا من يصمم على استمرار العالقة فال  ـ 
تلقي باللوم عليها. و انا مستعد لتحدي موقف 

والداي الذي أراه غير منطقي.
ـ تتحدى، فكر في هذه الكلمة، هل رغبتك في 
التحدي هي ما يجعل عالقتك بسالي مثيرة و 
جميلة و شاعرية، رغبتك في تحدي جميع 
العواقب و االنتصار عليها من أجل ما تعتقد 
أنه حب؟ أليس شعور التحدي شعور جميل.
أتحدى ألني  أنا  تتعمد خلط األمور  أنت  ـ 

أحبها و ليس العكس.
ـ عموما فكر فيما تحدثنا فيه في جلسة اليوم.

ـ فلننسى سالي لحظة، سأسألك سؤال عام ال 
عالقة له بها، ما رأيك في الحب؟

سكت فادي برهة، فوجئ بالسؤال، ثم رد 
ببراءة:

والبقية في العدد القادم

 في هذه الصفحة نقوم بتناول  حياة 
وأعمال العديد من الصحفيين والكتاب 
والشعراء القدامى من المبدعين الذين 
تربعوا على عرش الكلمة واإلبداع 
أثناء وجودهم بيننا أو بعد رحيلهم عنا.
علنا نسهم من خالل هذا العمل في 
إعادة الفكر الثقافي التنويري الصحيح 
إلى مساره الحقيقي ومكانته الطبيعية 
والمعرفة  التنوير  قواعد  إرثاء  في 
الحقيقية التي غابت عن عمد بظهور 
بعض من المدعيين والمتسلقين للثقافة 
والفكر فأفسدت الفكر وأتلفت الذوق 
الثقافي العام للوطن والمواطن العربي 
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اجللسة األخرية

  بقية العدد الماضي

َيْحَيى َحّقى أديًبا ناقًدا..
َشديُد  َنْقِدىٌّ  ِحسٌّ  األدبّي  الَقِصّ  َمْوِهبَة  يُراِفُق  حينما 
الُخصوصية والّرَهافة َيْمتاُز صاِحْبُهما بُقْدَرٍة َداِهشٍة 
على الغوِص في أغوار النِصّ األدبِيّ الباذخ والَعِصِىّ 
أفق  في  َطْيُفها  الَح  إذا  معانيه،  وَقْنص  الَبوح،  على 
النص، قبل تواريها في ثنايا البيان ودهاليز الغموض. 
فالناقُد األديُب قد ُخِبّر بَمكِر الصور البالغية وألواِن 
وح  والرُّ الِذّهِن  اعتصاَر  بكيانه،  وعايَش،  التعابير 
ج المتبوعة بميالد العمل  في لحظاِت الُمعاناة والَتَوهُّ
الِدّاللة  ُعْمَق  َتلَمُّس  ِتباًعا، على  األدبّي. فهو األقدُر، 
بَرَواِفٍد  العربّي  الَمعيُن  فاض  النص.  ُروَح  واستلهام 
َحّقى،  لَيْحَيى  فكان  واألدب  النقد  فنون  في  َسِخيٍّة 
األديب والناقد الفذ منهاًجا نقدًيا مستنيًرا له من الَفَرادة 
والَتَميُّزما للَقِصّ والتحليل من قيمٍة وَروَنق إذا انسكبا 
اآلخِر  نبع  من  أحُدهما  فاستقى  واحد  قلٍم  مداِد  في 
التنظيُر  فيه  َتماَزج  َنْقدًيا  َمْسلًَكا  َحّقى  َتبنَّى  وَرَواه. 
والتطبيُق حيث َيْعَمَد إلى َطْرِح ِخَصاٍل عامة َتعكُس 
ُروَح الَفن وَجوهره الثابت، الذي يتأبّى على عوامِل 
الزمن، كما يراه ثم َيْعنى بدراسة نماذج أدبية حديثة 
التي  التعبير  وأساليب  التَّحَول  أوجه  الستخالص 
تَُغلّف هذا الجوهر فَتْطَرأ عليه مع تطورات العصر 
وَتَبدُّل مفاهيُم الحضارة والثقافة فيحرُص بذلك على 
أن تكون قوانيُن النقد نابعًة من ُصْلِب العمل وليست 
ُعَصاَرَته  وتٌْفِسَد  عليه  لتُْفَرَض  خارجه  من  ُمْقَتَبَسًة 

الفطريّة.
أُنشودٌة للَبَساَطة..

نُِشَرْت في الستينيات َمجموعُة مقاالٍت نقديّة، لَيْحَيى 
الَمَجاّلت  من  بالعديد  القصيرة  القصة  عن  َحّقى، 
و‘التعاون’  ‘المساء’  و  ‘الَمَجلّة’  َمَجلّة  الثقافية شأن 
الذي  للبساطة’  ‘أنشودة  كتاُب  بعد،  فيما  َضّمها، 
قارءه  الكتاُب  يصحُب  َطْبَعة.]13[  غيُر  له  َصَدَرْت 
في جولٍة بالَحْقِل األدبّي يُسدى نُْصًحا أميًنا إلى شباب 
متنّوع  وصوٍت  ناِجز  َماتٍع  ساخٍر  بأسلوٍب  الُكتّاب 
قاِصمة  بَعَثرٍة  ارتطامه  عند  الِحّدة  بين  ما  النبراِت 
َفنٍّىّ  بَمْعِدٍن  التقاء ذوقه  َمَداِرِج قصٍة والُحنُّو إثر  في 

أصيل.
َمالمٌح َنْقِديٌّة في َثنايا الِكَتاب..

ْعِم الشائِع أن هناَك  َحَرَص َيْحيى َحّقى على َهْدِم الزَّ
في  َتَتَرّدُد،  لَجَماهيٍر  التفاٍت  دوَن  لنفسه  يكتُُب  كاتًبا 
نفوسها، أصداُء قلمه. فأباَن أن أسمى ما َيأَملُه الكاتُب 
ُجموُع  أولهما  الجماهير؛  من  َطائفتين  يحوَز  أن 
مكاًنا  لذاته  المبدٌع  فيتخُذ  أزمانهم  باختالف  الُكتَّاب 
في َحْضَرتهم وَيْسَتِشفُّ انضَماَمه ُعضًوا في ديوانهم. 
بَهْديهم،  وَيْسَتْرِشُد  لَذْوَقهم  فيسمو  بكلماته  يُخاِطبُُهم 
التراث األصيل ووجه  لَمْعِدِن  وثانيهما قومه الجامُع 
الزماِن الُمَتَغِيّر. فالكاتُب الَحقٌّ هو َمْن يرِبط التراَث 
من  ُمْجَتَمَعه  يُخالُط  بما  لإلنسانية  د  الُمَوِحّ الُروحى 
الحديُث  إسهاُمه  فيلتقى  راهنٍة  وقضايا  طارئٍة  ُهموٍم 
التي  الوجدانية  الُمشارَكُة  له  وَتَتَحّقُق  الفن  وجذوَر 

دونها ال َيْرَسُخ للكاتِب أََثٌرباألذهان.
لتنّوعها  فأشاَر  الناشئة  كتابات  بين  َحّقى  َميّز  كما 
بالداللة إال خيوٌط  َيْربطه  إنتاٍج َسطحّى، ال  بين  ما 
لإلمتاِع  القارئ، يسعى  ِثَقَل عقلية  تحتمُل  واهيٌة ال 
وآخر  ِبَراء.  منه  فالفن  والَمضمون  الَجْهِد  بَبْخِس 
عن  َسها  الرمز  متاهة  في  أنه  حتى  بالتعّمق  َيعنى 
يستنفُد  فهو  الُمتلِقّى  لعقلية  احترامه  فبرغم  الداللة 
شىء.  إلى  به  يُفضى  أن  دون  ذهنه  ويُجهد  قواه 
فلم  المراد  المعنى  عن  األلفاظ  ببريِق  َشغَل  ونٌص 
ناَل  ما  أما  المضمون  اللفظية خاوية  الزخرفة  َيَتَعدَّ 
فيما  قيمتُه  َتْكُمُن  ال  بسيٌط  فٌن  فهو  منهم  استحَساَنه 
والذهن  للقلِب  َيْنُفُذ  إذ  عنه  َينُمُّ  فيما  وإنما  َيرويه 
القارىء، بصمَة  فَيَدُع، بنفِس  مباشرًة دون حواجز 

الفن المعهودة؛ نشوَة الَكْشِف.
الُكتّاب إلى  َعَمَد َحقى، في مقاالته، إلرشاد صغار 
سؤااًل  طارًحا  َثريّة  لَُغويٍّة  بّحصيلٍة  اإللمام  أهميّة 
وَمخزونه  الكاتِب  مكانة  بين  العالقة  عن  َمْشروًعا 
اللَُغوّى. فقد شاَع، في ُكِلّ عصٍر، ‘موضة لفظية’، 
لم َيْفلْت من َبَراثنها إال القليُل. وهذه الظاهرة َتعكُس 
في نظره الفقَر الذهنّى والعجَز التعبيرّى لُكتّاب تلك 

خاصة  فنيًة  لمسًة  كاتٍب  لكل  أن  حقى  يؤمُن  الفترة. 
تُخطُر عن ذاته وَتهمُس بُحُضوِره الُمَميَّز عّمن سواه 
إذا ما تحّرر من قيد المعانى السطحية لأللفاظ بمرونة 
تطويعها اشتقاقًيا فأكَسَبها دالالٍت أخرى ووّظفها في 
أن  دون  التطوير  ُروَح  عليها  تُضفى  جديدة  سياقاٍت 
َنطقْت  فإن  فيها،  الراسخ  الثقافى  إرثها  من  تَُجّردها 
الكاتُب  أثبَت  فقد  الُمعجُم  يُمليه  ال  بَمدلوٍل  األلفاُظ 
عن  يُوجُهها  لزمامها  وَتَملّكه  الكلمات  على  َسطوِته 
اقترَب  وكلما  إغوائها.  لسحِر  ينساَق  أن  دون  َفْهٍم 
اللغُة  ألَفته  فأبحر في ِغماره  الكلمة  الكاتُب من عالم 
فأسّرْت له بأخيلٍة وصور لم َتَقْع في ِخْبَرِته ولم تُكْن 
الُمثلى  الصورة  عن  حقى  فيُعرُب  ُحسبانه  في  َيوًما 
للكاتب قائاًل »المثُل األعلى في ذهنى للكاتب هو الذي 
يشعُر أن جميَع ألفاظ اللغة تُناديه لتظهَر للوجود على 
يديه..ال من َقبيل الَتَرف..بل ألن اتساَع ُرقعته الذهنية 

والُروحيّة هى التي تتطلبها جميَعها..«
شيوَع  مقاالِته،  من  آخٍر  َموضٍع  في  ناقُدنا،  ويُرِجُع 
والروحّى  الذهنّى  الفقر  إلى  واليأس  القنوط  نغمة 
فال  وعشقها  اللغِة  عن  واالغتراِب  القريحة  وجموِد 
»عشَق للقصِة والشعر إال بعشٍق أهم وأهم هو عشُق 
اللغة، العشُق األدنى واألعلى ُمقلُق..مؤّرُق..ُمَعّذُب..
للرّسام  كاللون  مادتهم،  هى  نار..فاللغُة  له  َتْخَمُد  ال 
والحجر للنحات..البد للجميع أن يكونوا ُخبراء بَمْعِدن 
َتعبيَرُهم  منها  ويُشّكلون  بها  يعملون  التي  المادة  هذه 

عن ذواتهم«.
وإذ يطوُف بقارئه، في محراِب الفن، يكشُف لنا الناقُد 
الَفِطُن عن ُشعاع الجوهر المستور فيُخطُرنا أن أبلَغ 
ليست  فتاٌة  لّخصته  كاتٌب  إليه  يصبَو  أن  يمكن  مديح 
كلمٍة  في  ذّواقٌة  الِحّس  ُمرَهفُة  ولكنها  الثقافة  بواسعة 
قصيرٍة اْنَطلََقْت، بَعفويٍة، من ِفْيَها ألحِد األدباء: »إننى 

حين أقرأُ لك أُِحُس أننى ال أقرأُ«.

اللفُظ والمعنى ماهيٌة واحدٌة ال تعرُف االنفصاَم فِمن 
العسير أن َيْنهَض المعنى إذا توارى اللفُظ عن َمْنِطَقة 
الشعوروانَعَدَم الِحسُّ به إال أننا »حيَن نقرأُ ال نُحُس 
أننا نقرأُ ألفاًظا بل نَتلَّقى َتعبيًرا ُمْنَفِصاًل ُمتالِحًما كأنه 
ُمْنَبِعٌث من ُروح الكاتب بال وسيلٍة ماديٍة، كأنه ُشعاُع 

َجوَهٍر َمغيب أو َمستور.«]17[
ويقترُب حقى أكثر بِمْبَضعه، شديد الحساسية والدقة، 
من لُِبّ الكلمة التي انصهرت فيها ُروُح باعثها فيَُبيُّن 
أّن »العمَل الفنّى ال يقبُل الَوَسَط أو التساهل أو األخِذ 
باألهون أو القناعة بالَحَسِن دون األحسن. إنه يتَطلُّب 
الطاقة  وَشِدّ  ذّرًة،  منها  تتخلُّف  فال  القوى  ُكّل  َحْشَد 
أنَّك  على  وَدليلَُك  ق.  الَتَمزُّ َحِدّ  إلى  ولو  آخرها  إلى 
َبَذلَت غايَة الَجهد هو شعوُرك بعد االنتهاء منه بأنّك 
كالِخرقة الُمبَتلّة قد ُعصَرت َعصًرا، فلم َيبق فيها أثٌر 
من ماء، َجّفْت كّل الجَفاف. ما أعَجَب هذا اإلحساس، 
ر وُمصاَفَحة ُقدس  إنه شعوٌر بالرضا والفوز والَتَطهُّ
األقداس ُمْخَتلًِطا بشعوٍر باإلجداِب واإلفالس، البُّد أن 
تحسَّ أن العمَل الفنّى قد َنَزَح َمعيَنك، بل ّقد يُخالُطَك 
َشٌك في ُقدرتك على والدة عمٍل بعده«.. »أما العباقرُة 
وأصحاُب المواهب فلهم حكٌم آخر، إنهم فوق الشروط 

والقواعد، َمَثلُُهم َمَثُل الَفِنّ ذاته.«]18[
البصيرة،إذ  نافذ  والناقد  البارع  األديب  عن  يَغب  ولم 
يوّضح  أن  والتمحيص،  بالنقد  الفن  أصول  في  تعّمق 
اجتهادات  على  يعلو  الفنَّ  أن  حقيقَة  األدباء  لشباب 
واألذواق  اآلراء  من  قالٍب  في  وحصره  به  اإلحاطة 
عيونُنا  يسُع  ال  وّضاء  شعاٌع  فهو  للمبدعين  المتباينة 
أن تستمَد منه إال القليَل لترى على َهديه الطريَق فإن 
الرؤية.  العين..غابت  تبّدد نوُره أوتجلّى كاماًل بنطاق 
»إن كل قول في الفن إنما هو وجهة نظر فردية، فالفن 
قنيصة يبقى منها دائًما خارج الشباك جزٌء منفلت، إنه 
أبرع  والقطع،  الحد  ويعلو عليه، ويكره  التعميم  يكره 
تعريف له ال يُغنينا وال نبلغ به حّد االطمئنان والشبع، 

بالنفى  بل  بالتقرير  يكون  ال  له  تعريف  أفضل  لعل 
واالستبعاد فنقول عن شىء، ليس هذا من الفن، وعن 
شىء آخر مثل هذا القول، وهكذا، وبفضل أسباب النفى 
الفن دون أن  واالستبعاد نقترب شيئًا فشيئًا من معنى 
نبلغه، فنحن أقدر على اإلحساس بغياب الفن منا على 

اإلحاطة به وتعريفه حين نلقاه وجًها لوجه.«]19[
هموم ثقافية

يعد كتاب هموم ثقافية مصدرا مهما لمعرفة الجانب 
الكتاب  حقى.  ليحيى  الفكرى  والتكوين  الثقافى 
منتصف  في  المنشورة  المقاالت  من  مجموعة  يضم 
الستينيات وأوائل السبعينات. في تلك المقاالت، يفتح 
يحيى حقى عددا من القضايا المهمة المثارة في ذلك 
الوقت كقضية تعريف الثقافة والمثقف ودور المثقف 
في المجتمع و دور اللغة كوعاء للفكر. وبرغم مرور 
أكثر من أربعة عقود على صدور تلك المقاالت إال 
جذورا  المثارة  القضايا  لتعطى  حيوية  استمدت  أنها 
يضم  المعاصر.  واقعنا  في  اآلن  تثمر حتى  تزال  ال 
من  بد  وال  واهداء،  مقالة  وأربعين  ثالث  الكتاب 
عرض البعض إلبراز القضايا األساسية التي تناولها 

الكتاب.
استهل الكتاب مقالة معيار الثقافة والذي قدم فيه يحيى 
حقى تطور معنى كلمتى األدب واألديب. يقول يحيى 
العقل والروح«،  حقى أن كلمة األدب تعنى »تغذية 
واألديب هو إنسان صاحب نظرة شاملة وذلك يفيد أن 
كال التعريفين يمثال النضج و صحوة الروح. يعرض 
بعد ذلك كيف انحصرمفهوم األدب ليعنى التبحر في 
العلوم والفنون ومن ثم أصبح األديب شخصا »يغشى 
المجالس لتسلية الناس«. ومع انتشار حركة الترجمة 
من  وكانت  األدب  كلمة  محل  الثقافة  كلمة  حلت 
اآلثار الناجمة عن ذلك أن كلمة الثقافة أضحت تعنى 
»كتاب  عن  عبارة  والمثقف  الدماغ«  »حشو  للعامة 
كمفهوم  األدب  معنى  بذلك عن  وانفصلت  متحرك« 

لتغذية الروح.
في مقالة حلم يعرض يحيى حقى حلمه في محو األمية 
في مصر. و يستمد هذا المقال أهميته من أن معدالت 
األمية ال تزال في ازدياد، فما نبه له في الستينيات لم 
يؤخذ في الحسبان و أضحت المشكلة أكثر تعقيدا في 
وقتنا الراهن. طرح يحيى حقى سؤاال مهما: ما هو 
الدافع القوى الذي يحمل هؤالء الرجال على التعليم. 
الحساب سيسهل من  تعلم  أن  وكمثقف حقيقى، وجد 
هذه المهمة ألنه يستخدم بكثره في محيط هؤالء الذين 

يعملون في مجاالت الحرف والمهن التجارية. 
بفقه  العمل  في  والخلل  العمياء  التبعية  عن  تكلم 
في  الواعية  غير  المعلوماتية  جانب  إلى  األولويات 
والقشور.  اللب  مقالة  في  الثقافة  القضية  مع  التعامل 
في  المثقفين  أمية  على  المستخدم  المعيار  أن  برهن 
الغربية  التبعية  قضية  فيه  تتجذر  معيار  هو  مصر 
الغربية  الحضارة  أعالم  عن  الفتات  معرفة  ألن 
كأبو  أعالم  قدمه  بما  المطلق  والجهل  هوجو  كفكتور 
حيان التوحيدى و ابن سيده في األدب واللغة والعلوم 
االجتماعية وإسهاماتهم في الثقافة العربية. وفي نهاية 

المقال استنكر تلك التبعية في قوله »هل نعيش في عز 
وفق شخصيتنا مع األمم المتحضرة، أم نعيش في ذل 

مزدوج ال شخصية، وخلف هذه األمم ال معها؟« 
قدم يحيى حقى عصارة فكره في مقالة هموم ثقافية، 
فقد عرض قضية الماضي وعالقته بالحاضر، و لمن 
تكتسب  الثقافة  باللغة.  الثقافة  وعالقة  الثقافة،  تقدم 
شرعية من عدد المؤمنين بقضايها. ولقد الحظ يحيى 
حقى في ذلك الوقت قلة عدد القراء للمجالت الثقافية 
وأرجع ذلك ألسباب عدة منها تدهور مستوى المناهج 
المعادلة  حل  ضرورة  ورأى  التعليم.  في  المقدمة 
عليه  تعتمد  ما  بين  اتفاق  نقطة  إيجاد  من  الصعبة 
أساليب التعليم من تلقين كالبغبغوات وعملية التثقيف 
عرض  خالل  ومن  الكاتب.  بها  يحلم  التي  الشاملة 
المقاالت السابقة، يمكن القول أن يحيى حقى بذر بذرة 
بها وأكمل  لتنبت جذورا استعان  الثقافة في األرض 
عبد  كدكتور  الالحقين  المثقفين  من  العديد  رعايتها 
الوهاب المسيري. فقد استكمل د. المسيرى المسيرة 
وذلك يتضح في شرحه عن الفرق بين الفكر واألفكار 
في  المعلومات  تربط  ال  التي  المعلوماتية  والثقافة 

نموذج فكرى متسق.
يحيى حقي مترجًما

مختلف  مع  والتفاعل  التواصل  وسيلة  هي  الترجمة 
عام  بشكل  اإلنسانية  للتجربة  قراءة  فهي  الشعوب، 
ونقل لغوي للتراث األدبي والمعرفي والثقافي. ولذا 
الالزمة  المرونة  األدبية  النصوص  ترجمة  تتطلب 
درج  التي  المعرفية  والنماذج  المفاهيم  لمراجعة 
المترجم على اتباعها في ضوء النص المراد تفسيره 

وسياقه التاريخي.
فالتالقي الحضاري ممكن لو تجاوز اإلنسان الفروق 
يقول حقي: »قل  أحياناً.  التفاهم  تعوق  التي  المعتادة 
بسبب  تتبين  ال  جباال  اآلن  تصعد  الحضارات  إن 
واحدة  قمة  إلى  منتهية  قممها  وأن  مائلة  أنها  القرب 
الجبال  هذه  سفوح  في  نضرب  نزال  ال  اآلن  ونحن 
فنحس بالعزلة مع أننا سائرون إلى التالقي لو داومنا 
يتخطى  أن  اإلنسان  فكر  يستطيع  هل  الصعود... 
حدود الزمان والمكان وفروق الجنس واللغة والثقافة 
تلتقي  ان  قبل  القمة  إلى هذه  ويرتفع في قفزة واحدة 
ارتاد  موسوعي  مثقف  هو   ]20[ البشرية؟«  عليها 
العربية  للغة  الشديد  حبه  مع  الغربية  الثقافة  آفاق 
وحضارتها، لذلك آمن بحركة الترجمة كوسيلة لنقل 
وآداة  زاوية،  من  ودقة  بأمانة  األصلي  النص  أفكار 
إبداعية لها قدسيتها وخصوصيتها من زاوية أخرى، 
كما يقول في مقدمة ترجمته لرواية »األب الضليل«: 
أو  اسم  مجرد  هو  إنسانا  الكتاب  هذا  في  تجد  »لن 
حتى مجرد شبح، بل كل من تحدث عنهم أشخاص 
فضلهم  ونزواتهم،  أخالقهم  يروي  بالحياة،  ينبضون 
في  طبعهم...وما  وصفاء  البطولي  جانبهم  وحمقهم، 
الحياة من تناقضات وعواطف متضاربة يجعله يلمس 

بيديه أن الفن هو أيضاً نجاة للنفوس وتطهير لها.«

 لتكملة في العدد القادم

* وَاِحدٌ َحرُْف  الَفرُْق 
ــُه اْلـــــــَوَرى ــْب ـــ ـــ ـــــــُه ِش نَّ ـــَكـــأَ لَ
ـــــــا َتـــــــَرى َمـــْبـــُهـــوَتـــــــــــٌة ِمـــمَّ
ـــَرى ـــْؤٌم َج ــــ ــي َطــْبــِعــِهــْم لُ ـــ ِف
ـــــَرى ـــــا أُُســـــُد الــشَّ ــَن َوُهــُمــو ِب
َوَرا ِمـــــــْن  ـــُع  ــــ َف ـــْد َي َوالــــُكــــلُّ 
ــْد َســــــــَرى ــَق ــاُء لَ ـــ ــَوَب ــا ال ــَه ــْن ِم
َرا ـــرَّ ـــَك ــُه َت ـــ ـــ ــْن ــُد ِم ـــ ـــ ــْص ــَق َوال
ــــَرا ــــْوَه وَج ــــُع  ــــِرْي ُي ـــاًل  ـــْك َش  
ــَرى! ـــ ـــ َت ـــا  َعـــمَّ ـــــــٌل  َغـــاِف ْم  أَ
ــَرى ــَق ــْه ــَق ــِه ال ـــ ــي َوَنــِســـــيــُر ِف
ــَرى ــَت ـــ ــْش ــِه َوُن ـــ ــي ــاُع ِف ـــ ـــ ــَب َوُن
َحـــَرى**! ْم  أَ ــا  ــَن ــْي َعــلَ ــٌف  ــْط َع
ــَرا ـــ ـــ ــَؤخَّ ــَداُن ِفـــْيـــِه ُم ـــ ـــ ـــ ـــ َوُن
ْصــــَبــــِح َمــْســَخــَرا الــــَوْضــــُع أَ
ــَرى ـــ ـــ ـــ ـــا َج ــاًل َعـــمَّ ــاِئ ـــ ـــ ــَس ــَت ُم
ــــَرى! ـــا ُت ـــــــَذاَك َتـــْغـــَضـــُب َي لِ أَ

ــْفــِســـــــــــَرا!  ـِـًرا ُمــْســَت ـــ ـــ ـــ ــّي ــَح ــَت َم
ـــَرا ـــِت ْس ـــاُء َحــــــــْرٌف أُ ــــ ـــَخ َواْل
ْمَخــَرا! أَ  ٍ ِفْيَنـــا  ــُب  ــَرام َوُت  
ـــــــــــَرا ــُق ِبـــــــــــــــراِء أَخَّ ـــ ـــ ــْط ُن
ـــَرا« َخ ْخ  »أَ ــُح  ــِب ــصْ ُت َواأَلخُّ 
ْعــــِســــَرا ـــْد أُ ــــ ٍة َق ِمــــْن ِشـــــــــدَّ
ــَرا ــيَّ ـــ ـــ ــَغ ــاُء َت ـــ ـــ ــَش ــى َن ـــ ـــ ــَت َوَم
َرا ُبــــــــّرِ ْن  إِ ــٌة  ـــ ـــ ــْوَم ـــ ـــ ــُت ــْح َم
ـــى ُيــْكــَســــــــَرا ـــتَّ َوَيـــــَظـــــلُّ َح
ــَرا ـــ ـــ ـــ ــيَّ ــَخ ــَت َي ْن  أَ ـــــــِه  ـــْي َوَعـــلَ

َشـــــعــٌب ُيــــَبــــاُع َوُيـــشـــــْــَتـــَرى
َكـــِخـــَراِفـــــــــــِه ـــِه  ــــ ـــاُســــ َن ْو  أَ
ــْم ـــ ـــ ـــ ــِه ــاِب ــِذئ َوُرَعــاُتــُهـــــــــــْم َك
ــٌة ـــ ـــ ــاَم ــَع ِعـــْنـــــــَد الـــَيـــُهـــــــوِد َن
ـــُه ـــَع ـــِط ــــــاَد ق فــــتــــرامــــُب ق
ــْوُح ُقــَمــاَمـــــــــــًة ـــ ـــ ـــ ــُف َت  ِ ــَمـــــــــــٌم ِق
ــْت ــلَ ــاَث ــَم َحــتَّــى الـــُحـــــــــــُرْوُف َت
ــٌه ــاِب ـــ ـــ ـــ ــَش ــَت ــا ُم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَم ــاَلُه َوِك
ـــَك َحـــــالِـــــٌم ــــ ــــ نَّ ــــنُّ أَ ـــــ ــــُظ َت أََ
ـــــاٌن َتـــاِفـــــــــــٌه ــــــ ـــَذا َزَم ــــ ــــ َه
ــًة ــَع ــْل ـــَرُض ِس ـــْع ـــوِق ُن ِفـــي الـــسُّ

ــَرٍة  ـــ ـــ ـــ ـــي ُزْم َوِزَمـــــــــــاُمـــَنـــا ِف
ــا ًم ــدَّ ــَق ــــَداَق ُم َخـــــــــــُذوا الــــّصِ أَ
َتـــَســـْل ال  ـــَك  ـــاَن ـــَس لِ ـــِســـك  ـــاْم َف
ــا ــَك َش ْن  َوإِ ـــِه  ـــْي ِف ــَع  ـــ ـــ ــْف ن اَل 
ــــــْرُف َواِحـــــــــــٌد َفــــاْلــــَفــــْرُق َح
ُنـــْقـــَطـــٍة ِمـــــْن  ـــِكـــي  ـــْشـــَت َت َو  أَ
ـــــــاَءْت َصـــــاَدُه ـــُن َج ـــْي ـــّسِ ـــال َف
ـِـي َمـــْرِكـــٍب ـــ ـــ َفـــَجـــِمـــْيـــُعـــَنـــا ف
َذا إِ  » »أَخُّ َتـــٌقـــــــــــْل  اَل  اَل 
ٌة ــدَّ ـــ ـــ ــْد َتــُفــــــــْوُتــَكِ َش ـــ ـــ ــَق ــلَ َف
ــا! ــَن ــالُ ـــ ـــ ــَذا َح ـــ ـــ َوالــَحــــــــاُل َه
ْمـــِرَنـــــــــــا ـــا ِفــــي أَ ــــ ـــَن ـــاَلُص َوَخ
ـــَنـــٌة ـــْوِب َرِهـــْي ـــُع ـــشُّ َقـــــــــــَدُر ال
ــا ــًم ــَص ــْع َكـــالـــَقـــْيـــِد ُيــــْرِســــُف ِم
ْمـــــــــــُرُه ـــَذا أَ ــــ ـــُب َه ـــْع ـــشَّ َوال
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ُة  ِقمَّ َوَهْل  ِقْيِق.  الرَّ ُسْوِق  َوالَمواِطَن ِفي  النَِّخاَسِة،  ُسْوِق  الَوَطَن ِفي  َتْرَهُن  ِقَمٍم  ِفي  َقِصْيَدٌة    *
َترمب "الَعَرِبيَُّة اإِلْساَلِميَُّة" إاِلَّ ُقماَمَتَها! 

**  َحَرى َعلَْيِه، َغِضَب.
ِعْنَد الثَّالَِثِة ِمْن َصباِح الَيْوِم، َسِمْعُت َواََنا ِفي الِفراَِش َصوًتا ُمَناِجيًّا، َراَقِني. اْسَتَمْعُت ِبإِْصَغاٍء 
َفَهاُكُمْوَها  ُكْمبيُْوَتِري،  إِلَى  َنَهْضُت  ي،  ِسّرِ َعلَى  َوأُْطلَِعُكْم  أَْمِري،  أُْشِرَكُكْم ِفي  َوَحتَّى  ُمْنَتِشًيا. 

َبْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسْوٍء.



 كنا ذكرنا في العدد الماضي بأننا سنتكلم 
ثم  والبادية  نتائج معركتي درعا  اليوم عن 
والمادية  البشرية  الخسائر  تعداد  إلى  ننتقل 

التي منيت فيها سورية خالل 
الحرب العبثية التي تدور 
ست  منذ  أراضيها  على 

سنوات ونيف. 
النظام  قوات  تتمكن  لم 
والقوات الموالية لها حتى 
كتابة هذا المقال من إحراز 
أي تقدم على جبهة درعا، 
رغم الغارات الجوية الكثيفة 
والبراميل المتفجرة وقصفها 
أرض-أرض،  بصواريخ 
متوسطة المدى من قاعدتي 
في  وكردستان  كرمنشاه 
عمد  لذلك  إيران،  غرب 
إلى وقف  النظام وحلفاؤه 
إطالق النار لمدة ٤٨ ساعة 

قابلة للتمديد. 
تدل الوقائع على األرض 

بأن األزمة التزال بعيدة وربما بعيدة جداً عن 
المتحده  الواليات  بعد دخول  الحل، خاصة 
عسكرياً في الصراع بقصفها مطار الشعيرات 
في نيسان )أبريل( الماضي رداً على قصف 
النظام لمدينة خان شيخون بغاز السارين السام. 
كما حدث مساء األحد الماضي أن قامت طائرة 
النظام من طراز  قاذفة من طائرات  مقاتلة 
سو-٢٢ بقصف قوات سورية الديموقراطية 
اإلرهابي  داعش  تنظيم  إليها طرد  الموكل 
والمدعومة من  الرقة  مدينة  من عاصمته، 
ما  المتحدة،  الواليات  تقوده  الذي  التحالف 
األميريكيه  الجوية  القوات  تدخل  إلى  أدى 
بطائرة من طراز إف-١٨ إنطلقت من حاملة 
الطائرات نيميتز في األبيض المتوسط وأسقطت 
حماية  بحجة  المذكورة  السورية  الطائرة 
حلفاءها. نتج عن ذلك قطع روسيا، الحليفة 
األقوى للنظام وسائل اإلتصال والتنسيق مع 
الواليات المتحدة وهددتها بإسقاط أي طائرة 
لها في السماء السورية. يعتبر هذا التصعيد 
الخطورة.  منتهى  في  العظمى  القوى  بين 
لالسباب المذكورة سابقاً، سنختم اليوم سلسلة 
هذه المقاالت بذكر الخسائر البشرية والمادية 
أي  مستقلة عن  بمقاالت  مستقباًل  ونتحدث 

تطورات جديدة ومهمة. 
اإلحصاءات التالية هي أرقام تم توثيقها، أي 
التي تمكنت منظمات العفو وحقوق اإلنسان 
غير الحكومية منها واألخرى التابعة لألمم 
المتحده من تسجيلها حتى نهاية العام الماضي، 
ما يعني أنها ليست دقيقة بالشكل الذي نريده. 
أن تضع  قبل  تظهر  لن  الصحيحة  األرقام 

الحرب أوزارها. 
١. الخسائر البشريه:

١.١. وصل عدد القتلى إلى ٣٢١,٣٥٨ ضحيه 
منهم ١٧٤٠٠ طفل وحوالي ١١٠٠٠ إمرأة. 
٢.١. يقدر عدد الجرحى والمعاقين  بمئات 

اآلالف.  

٣.١. بلغ عدد قتلى قوات النظام والميليشيات 
الموالين لها ١١٤,٤٧٤ منها ٦٠,٩٠١ جندياً 

سورياً و ١٤٢١ عنصراً من جزب هللا. 
الفصائل  من  َل  ِت ُق  .٤.١
المعارضة للنظام والمجموعات 
سورية  وقوات  اإلسالمية 
الديموقراطية ذات األكثرية 
الكردية ١١١,٠٠٠ مسلح. 
٥.١. تم من قبل بعض الفصائل 
تجنيد ٨٥٠ طفاًل  المسلحة 

في عام ٢٠١٦. 
٢. الخسائر المادية: 

١.٢. توقعت دراسة أجراها 
الحدود  عام ٢٠١٦ مركز 
األوسترالي  اإلقتصادية 
لإلستشارات ومؤسسة الرؤية 
ترتفع  أن  الخيرية  الدولية 
الخسائر اإلقتصادية للحرب 
إلى ١,٣ تريليون )١٣٠٠ 
إذا  أميريكي  مليار( دوالر 
إستمرت حتى عام ٢٠٢٠. 
٢.٢. بلغت األضرار حتى اليوم بما يقارب 

٣٥٠ مليار دوالر. 
٣.٢. تجاوزت خسائر القطاعات اإلقتصادية 
والقطاع  دوالر،  مليار   ١١٧٠ والخدمية 
اإلقتصادي ٢١٠ مليار دوالر، حسب الباحث 

اإلقتصادي الدكتور عمار يوسف.  
٤.٢. خسائر القطاعات األخرى، بمليارات 
الدوالرات: القطاع السكني ٥٠٠، الصناعي 
٢١٠، الزراعي ٦٨، والسياحة ١٤، الطاقة 
٢٩، السياحة ١٤، المصرفي ٩، اإلداري ١٠، 
الهجرة   ،٤٠ النقد   ،٧ اإلجتماعية  الشؤون 
٤٠، التعليم ٢١، الصحي ٣٧، النفطي ٢٩، 
البيئة ١٧ والخدمي حوالي ٢٨  النقل ١١، 

مليار دوالر. 
والالجئين  النازحين  ماليين  عدا عن  هذا 
واألطفال الذين ُحرموا من الدراسة ووصلت 
الماضي  العام  في  األقصى  حدها  معانتهم 
بداية  قبل    ٪٣٦ من  الفقر  نسبة  وإرتفعت 

األحداث إلى حوالي ٩٥٪  حالياً. 
٣. الحلول المقترحة:

١.٣. عقد مؤتمر وطني يجمع مثقفي الوطن 
يضعون فيه خريطة طريق إلسترداد القرار 
السوري وتشكيل لجان مختصة إلعادة إصالح 
جديد  دستور  المختلفة، ووضع  القطاعات 

وإجراء إنتخابات حرة.
٢.٣.  إعادة النازحين والمهجرين الذين يقدر 
عددهم، على األقل بحوالي ١١ مليون إلى 
الغربية رغبة  الدول  لدى  توجد  وطنهم. ال 
وتركوا  إعمار سورية،  بإعادة  بالمساهمة 

هذه المهمة لدول الخليج. 
٣.٣. خروج كافة الفئات األجنبية من ميليشيات 
ومحتلين. ال أحد يستطيعاإلنكار بأن سورية 

اليوم دولة محتلة من قبل روسيا وإيران. 
٤.٣. جمع السالح من أيدي أمراء الحرب 

وإعادة األمن واألمان لكافة أرجاء البالد. 
مع تمنياتي للجميع بفطٍر سعيٍد مبارك. 

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

ما اشقـانى...
 هل هناك اقسي على النفس  من انها ال تستمتع بما 
انعم بها هللا عليها من خيرات ونعم وهبات ومواهب..؟

التى تضيئ  النور  الى هاالت  ينظر  بها  كل من يحيط 
من حولها..وال يدرون ان ظلها يقع داخل الدائرة فيمنع 

صاحبها من االستمتاع بضوء تلك الهاالت المضيئة. 
الفخمة  والسيارات  الموفور  والمال  الكثير  فالخير 
هل  ولكن  خيرات هللا  من  بالتأكيد  فهى  واألمالك  

تستطيع ان تخلق القلب السعيد و العيون الفرحة ..؟ 
بتأكيد ان وجوده يغنى  المال تكون اجابته  فمن ينقصه 
تنقصه  واألصدقاء..ومن  االهل  حتى  اى شئ  عن 
يؤيده...ويجيب اخر ربما  التنعم والترف ربما  مظاهر 
المركز  يبغى  .. وآخر  مناه  يبلغ  الشهرة حتى  تنقصه 

والسلطة ويجد فيها تعويضا عن ما يعنيه ... 
وما هذا معقول ومقبول فكل هذه تمنح النفس نوع من 
االنسان  يختلى  ولكن عندما  المؤقته..  ولكن  السعادة 
وذاته تجده عابس الوجه  حزين ومكتئب وهو من كانت 
ضحكاته يسمع صداها من هم على بعد منه.. ويتمنون 
ايام حياته  بيوم واحد من  يستمتعوا   ان  استطاعوا  لو 
والهماسات  النظرات  يتبادلون  فإنهم  هيهات  ..ولكن 
والتساؤالت وربما يحسدون و ينكرون عليه  نجاحاته 
وانجازاته ويشككون فى قدراته مفسرين ذلك انه ضربة 

حظ ال اكثر وال اقل... 
انما   ، -المحظوظ -  من وجهة نظرهم  وذلك االنسان 
ما  بسبب  نفسية وصراعات  آالم  يعانيه من  ما  يعانى 
يفرض عليه  وما  ونفاق  به من مشاعر مزيفة  يحيط 
من مجامالت و معامالت واتفاقيات ال يستطيع التعفف 

عنها وإال......
فهل يستطيع احد مهما تحلى بالذهب واأللماس ان ينسى 
اآلمه وينصرف عن وجيعته او هل يشفى ذلك مرضه 

ويجد له الصديق الصدوق والقلب األمين!
اناس  التعويض عن  فى  الزائل  الدنيا  مجد  يفيد  فهل 
فقدانهم او قلوب تحولت عنا او يمكن ان تستعيد لنا ايامنا 
الجميلة وزمان مضى..هل يمكن ان تحقق احالم الصبى 
وتجسد  تلك المعانى السامية والمشاعر النبيلة التى كنا 

نراها بأفكارنا ومشاعرنا فنصدق وجودها..
االراء و اصطدام  اختالف  و  األيام   قسوة  ولكن مع 
المصالح  ومع التسابق لتحقيق االهداف او االحالم او 
النجاحات او المطامع .. ولتختلف المسميات -ولكن فى 

النهاية تبقى هى االهم ...

نعم تبقى االهم من الترابط االسرى ..ومن المصداقية.. 
الصدق.. واغلى من  المبادئ  من  اهم  والصداقة..بل 
ماهو  بكل  فأصبحنا نضحى  االخالق...  وترتفع عن 
غال ونفيس ..فنحن نضحى بأنفسنا من اجل حياتنا على 
والتفكير   المرتبك  السلوك  لهذا  احبابنا..عجبا  حساب 

المشتت والحياة التى تفقد اجمل معانيها..
الحب  من  ،خالية  بالنفاق  مليئة  الحياة وهى  فائدة  ما 

وبدون المقربين الينا ...
فنحن نرسم البسمة و نوهم انفسنا بأننا حققنا ذواتنا من 
خالل انجازاتنا ولكن فى  حقيقة االمر ان القلب يبكى 
مما نعانيه من حرمان نعم رغم كل ما يرانا عليه من هم 
من حولنا إال انهم عاجزون ان يروا ما تثاقلت به قلوبنا 
..وكأنهم  بسببه مشاعرنا  له عيوننا وشاخت  ودمعت 
بداخله ال  من  ان  فيتوهمون  جدا  فخما  يرون قصرا 
آخره من  والى  القلق  او  المرض  او  الحزن  يعتريهم 

مآسي الحياة التى ال تميز بين قصر او كوخ..
االمكانيات يشعر  لديه  ان من  ننكر  ان ال  ولكن يجب 
بالقلق  يشعر  تنقصه  امره ومن  يتدبر  ان  يستطيع  انه 
والتأمل  النظر  ندقق  ...ولكن عندما  الغد  والخوف من 
والفحص نرى ان حياة االنسان هى من هللا وليست من 
امواله .وان من لديه الصحة -مثال-خير من غنى ينفق 
نقوده فى شراء االدوية ..والمقصود انه ينبغى  ان ننظر 
الى ما بين ايدينا وما انعم هللا به علينا من مميزات ومنح 
ال تقدر بمال بدال من ان نتطلع الى حياة اآلخرين ..فكل 

إنسان لديه الحلو والمر ..
ما  نستحل  وال  نحقد  وال  بعضا  بعضنا  نخاصم  فال 
لغيرنا ما اعظم االنسان السعيد رغم شقاؤه الذى يرسم 
البسمة على وجه التعساء رغم بؤسه ويعطى بكرم رغم 
عوزه انه مثاال يحتزى به ممن هم اوفر منه حظا لكنهم  
..وكأنهم  والمعنوى  ..المادى  فى عطائهم  يقطرون 
يتغافلون ان السعادة فى العطاء والمشاركة  تمأل الدنيا 
من حولنا فتخفف من قسوتها واحمالها..ونستطيع عندئذ 
الصراع  فينتهى  اهدافنا  ان نحقق معا احالمنا ونوحد 
والتناحر اذ ايقنا ان نجاح الفرد ال ينفصل عن نجاحات 
به وان  المحيطين  من حوله وان سعادته مستمدة من 
تقدمه مرهون بمساندة اعوانه..فال احد يستطيع ان ينجز 
كل األعمال بمفرده وعلى اكمل وجه لذلك ارتباط الفرد 
بمجتمعه وتوثيق العالقات مع اآلخرين هو من اساسيات 

الحياة  ومن دواعى تحقيق اعظم االنجازات.

هرطقات سياسية

أدب وثقافة Vendredi 23 juin 2017 
الجمعة ٢٣ يونيو ٢0١7

)9 9 من  ( مستقبل سورية 

» حراك الريف« الصحيح منه واخلاطئ ..

سرابية	 امرأة 

قال إبن مفيدة

1. إذا كانت احلياة عقوبة بسبب خطأ إرتكبه أبي ، فمن حقي 
إذن أن أرتكب خطأ بدون عقوبة من أحد . املشكلة إذا جاء هذا 

اخلطأ بحجم حياتي كلها .

الصباح  في  احلياة  خدعة  بني  يقع   .. اإلنسان  هذا  مسكني   .2
والفرار الفاشل من املوت في املساء .

ما  القوة  من  فيه  ألن   ، العالم  جيوش  كل  من  أقوى  النوم   .3
يجعل احلياة تتوقف خارج غرفة النوم .

4. العام أقل من نفسه حني يرحل ، وأكبر حني ننتظره .
5. ليس مهما قذف الكرة بعيدا ، املهم أن تكون لدينا السرعة 

الالزمة إللتقاطها .

السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

قطر تسعى لالستحواذ على حصة يف 
شركة طريان »امريكان ايرالينز«

الذهب يرتفع بدعم تراجع الدوالر

شعر: ادوار ثابت

متى ألقاه	

في   10 على  لالستحواذ  قطر عرضا  قدمت   
المئة من أسهم شركة الطيران األمريكية أمريكان 
أيرالينز، في ظل استمرار المقاطعة الدبلوماسية 

واالقتصادية من دول عربية.
الشركة  من  دون طلب  القطري  العرض  وجاء 

األمريكية التي لم تطرح أسمهما للبيع.
وقالت أمريكان أيرالينز، في بيان تنظيمي إن قطر 
تسعى لشراء أسهم بقيمة 808 مليون دوالر، والتي 

تمثل حصة 10 في المائة.
إال أنها لم تتخذ قرارها حتى اآلن وأكدت على أنها 
سترد على العرض القطري “في الوقت المناسب”.

وارتفعت أسهم أمريكان إيرالينز، والتي تعد أكبر 
شركة طيران في العالم، بنسبة 5 في المائة في بداية 
التعامالت عليها لكنها تراجعت مع نهاية التداول 

إلى 1.1 في المائة.
القطرية،  الجوية  الخطوط  أعلنت  جانبها  من  و 
المملوكة للحكومة القطرية، أنها ترى في شركة 
تريد  لت  لكنها  جيدة  استثمارية  فرصة  أميركان 

التدخل في اإلدارة أو العمليات.
في عام 2015، استحوذت الخطوط الجوية القطرية 
المائة في مجموعة الخطوط  10 في  على حصة 
القابضة  الشركة  )IAG(، وهي  الدولية  الجوية 

المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيبيريا.
تموز من  يوليو/  في  أن زادت حصتها  ومالبثت 
نفس العام إلى 20 في المائة، لتصبح أكبر مساهم 
في المجموعة الدولية، والتي واجهت اضطرابات 

فيما بعد.
وتأتي التحركات االستثمارية القطرية في وقت تواجه 
قطر مقاطعة دبلوماسية وتجارية واقتصادية من 
عدة دول على رأسها السعودية ومصر والبحرين 

واليمن وجزر  وليبيا  المتحدة  العربية  واإلمارات 
المالديف.

والبحرين ومصر  واإلمارات  السعودية  وأعلنت 
أنها ستوقف رحالتها الجوية من وإلى قطر وإغالق 

مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية القطرية.
ضغوط أمريكية

كما ضغطت الشركات األمريكية، بما فيها أمريكان 
أيرالينز، على البيت األبيض التخاذ إجراءات ضد 
الخطوط الجوية القطرية وشركات طيران خليجية، 

بسبب “المنافسة غير العادلة”.
وقال سيث كابالن، الشريك اإلدارى مجلة طيران 
ويكلي، إن الخطوط الجوية القطرية تأمل فى أن 
تساعد استثماراتها على تقليل العقبات التي تواجهها 

في السوق األمريكية.
وقال إنها قد تتطلع أيضا إلى تعزيز عالقات قطر 
مع الواليات المتحدة، وهو األمر الذى يبدو غير 

مؤكد وسط النزاع الدبلوماسى فى الخليج.
وقال “من شبه المؤكد أنه ليس مجرد استثمار مالي”.
وهنااك بالفعل تحالف قائم بين أمريكان أيرالينز 
والخطوط الجوية القطرية من خالل تحالف وان 

وورلد أليانز.
وقال كابالن إن هذا االستثمار قد يعزز تلك العالقة، 
كبير  تأثير  له  يكون  أن  المرجح  ولكن من غير 

على المستهلكين.
مشيرا إلى أنه من غير الواضح في هذه المرحلة 

كيف سترد الشركة األمريكية.
وذكرت الخطوط الجوية القطرية في بيانها أنها لن 
تحصل على أكثر من 4.75 في المائة من األسهم 
دون الحصول على إذن من مجلس إدارة الخطوط 

الشركة األمريكية.

 ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع تراجع 
المخاطرة  المستثمرين عن  الدوالر وعزوف 
بسبب أحداث جيوسياسية عززت اإلقبال على 

المعدن األصفر باعتباره من المالذات اآلمنة.
بتوقيت جرينتش زاد   0751 الساعة  وبحلول 
إلى  بالمئة   0.3 الفورية  المعامالت  الذهب في 
لم  لكنه  )األونصة(  لألوقية  1254.11 دوالر 

يسجل تغيرا يذكر منذ بداية األسبوع.
وارتفع الذهب في العقود األمريكية اآلجلة تسليم 
أغسطس 0.5 بالمئة إلى 1255.10 دوالر لألوقية.

وقال بريان الن العضو المنتدب لدى جولد سيلفر 

سنترال في سنغافورة إن من بين العوامل التي 
عززت اإلقبال على المعدن األصفر باعتباره مالذا 
آمنا الوضع السياسي في الواليات المتحدة والمملكة 
المتحدة والتطورات المرتبطة بكوريا الشمالية.

الشمالية  بعدما أجرت كوريا  توترات  وثارت 
تجربة أخرى لمحرك صاروخي تعتقد الواليات 
المتحدة أنه قد يكون جزءا من برنامجها لتطوير 
لما ذكره  للقارات وفقا  باليستي عابر  صاروخ 

مسؤول أمريكي لرويترز يوم الخميس.
ويترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية 
مهمة تصدر األسبوع المقبل لالسترشاد بها على 

اتجاهات رفع أسعار الفائدة.
من  سلة  أمام  بالمئة   0.2 الدوالر  وانخفض 

العمالت الرئيسية.
ومن بين المعادن النفيسة األخرى صعدت الفضة 
لألوقية. وزاد  16.72 دوالر  إلى  بالمئة   1.1

المعدن 0.8 بالمئة منذ بداية األسبوع.
وارتفع البالتين 0.6 بالمئة إلى 926.45 دوالر 
لألوقية وزاد 0.5 بالمئة منذ بداية هذا األسبوع.

وكسب البالديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 891.60 
دوالر لألوقية وصعد 3.5 بالمئة على مدى األسبوع.

  إذا كان السؤال هو : هل مطالب  
الريف« مشروعة ؟؟ فإن  »حراك 
الوقت  الجواب اليتطلب كثيرا من 
بالفعل مطالب  إنها  لنقول   ، والتفكير 
الحكومة  ، بل ويجب على  مشروعة 
التحرك بسرعة  الدولة ككل ،  وجهاز 
لتفعيل وتسريع المشاريع الكبيرة التي 
لكن في   .. تم اإلعالن عنها سابقا 
المقابل فإن » حراك الريف« لم يسلم 
فادحة وانزالقات كبيرة  من أخطاء 
يمكننا أن نوجز ما  لذلك   ، وخطيرة 
يجري على الساحة على النحو التالي : 
أن  في  اثنان  يختلف مغربيان  1 –ال 
الريفيين مشروعة ومعقولة  مطالب 
واقتصادية  اجتماعية  ألنها مطالب 
جامعي  مستشفى  بناء  مثل  من   ،
الساكنة من  ُيْغني  أن  الذي من شأنه 
التنقل نحو مدينة فاس أو الرباط من 
األمراض  متابعة  أو  أجل تشخيص 
أيضا  المطالب  ومن  المستعصية، 
ربط » الدواوير« والقرى والنواحي 
العزلة  للمنطقة وفك  الكبرى  بالمدن 
مشاريع  إقامة  إلى  إضافة   ، عنها 

ضخمة لتشغيل الشباب العاطل .... 
وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى 
أمرْين اثنْين : أولهما أن هذه المطالب 
بمفردها،  الريفية  المنطقة  ال تخص 
للعديد من  األمر شامل  إن هذا  بل 
مناطق المغرب ، مما أدى إلى مشهد 
متفاوت بين مغرب » نافع« ومغرب 
»غير نافع« ... وثانيهما هو أن من 
هناك مشاريع  الريفيين  بين مطالب 
أو هي  اإلنجاز  في طور  بالفعل هي 
على وشك االنتهاء منها ، ولذلك على 
تحقيق  وفتح  ل مسؤوليتها  َتَحمُّ الدولة 
التي  واالختالسات  التالعبات  في 
أدى  مما  المشاريع  شابت سْير هذه 
إخراجها  أو  تعطيلها  أو  تأخرها  إلى 
على غير قيمتها الحقيقية ، ومن ثمة 
مهما  المسؤولين  معاقبة  الدولة  على 
بلغت درجاتهم ورتبهم ، ألن هذا 
بين  المشكل هو جوهر االختالف 
 ، الحكومة  في  والمسؤولين  الشعب 
التي يشعر  الحكرة«  وهذه هي » 
أساسًا في  والمتمثلة  المغاربة،  بها 
 ، البرق  بسرعة  الضعيف  معاقبة 

الذين  الكبار  المسؤولين  معاقبة  دون 
يتورطون بالدليل والحجة في اختالس 
أموال الشعب أو السطو على خيرات 
البالد دون محاسبة أو رقيب ... وهذا 
إلى  المغاربة  بجل  للدفع  كافي  سبب 
 .. للقانون  االمتثال  في عدم  التسّيب 
لماذا  الخاطئ »  بالمنطق  والتعامل 
أعاّقُب أنا الفقير، وال يعاقب المسؤول 

والغني؟؟«  
2 – خروج منطقة الريف لالحتجاج 
العيش  بتحسين ظروف  والمطالبة 
لهم ولكل مغربي  الدستور  يكفله  أمر 
لكن ولألسف   ، ْلمية  الّسِ إطار  في 
هذه  فيه  تتوفر  لم  الريف  في  وقع  ما 
اختلط  بل  المثالي،  بالشكل  الشروط 
كانت  ثمة  ، ومن  بالباطل  الحق  فيه 
االنزالقات من  هناك مجموعة من 
في  المغربي  العلم  رفع  عدم  مثل 
بل   ، واالحتجاجات  المظاهرات  هذه 
واألدهى من ذلك هو رفع علم مشبوه 
الريف«  المنطقة ب »جمهورية  َيِسُم 
 ، بالمرة  أمر مرفوض  وهذا طبعًا 
لحد  االحتجاجات  ولألسف ال زالت 
الساعة تُِصرُّ على اتباع نفس الطريقة 
وحمل  المغربي  العلم  حمل  بعدم 
تعنت  وهذا   ... المشبوهة  الراية 
الساكنة  ض عمل ومطالب هذه  ُيَقِوّ
ما  تعمل – حسب  فالدولة  لذلك   ،
القليلة  الفئة  هذه  متابعة  يبدو – على 
والتي ربما هي مأجورة من جمعيات 
للمملكة  العداء  ُتِكنُّ  وهيآت خارجية 
تدافع  أن  الطبيعي  ، ومن  المغربية 
الدولة على ركائزها ، وتثبيت األمن 

واالستقرار .. 
3 – المناداة بإطالق سراح المعتقلين 
غير  مطلب  المحتجين  طرف  من 
أمر غير  الدولة  تركيع  منطقي ألن 
الفوري  نحن مع اإلطالق   ، مقبول 
للمعتقلين األبرياء ، بل ونطالب الدولة 
الضرر  لجبر  لهم  مادي  بتعويض 
لكن  االعتقال،  جراء  لحقهم  الذي 
المتورطين  المعتقلين  إطالق سراح 
االعتداء على  أو   ، الفتنة  في زرع 
أمالك الغير، أو االعتداء على األمن 
المغربي بالحجارة وغيرها ، أو رفع 
أو  الريف،  لجمهورية  المشبوه  العلم 

وعرقلة  الجمعة  خطيب  توقيف 
الشعائر الدينية ... فهذه أمور ال يقبل 

المنطق بالتهاون فيها أبداً .. 
4 – على الدولة أن تسّرع المشاريع 
َسْيرها في كل  وُتراِجع   ، الُمْدَرَجة 
المسؤولين  ، ومعاقبة  المملكة  ربوع 
أو  اختالس  أي  في  المتورطين 
المشاريع  هذه  في  أو تالعب  تعطيل 
تأتي ولألسف محزنة  األخبار  ، ألن 
في حجم  ُمْهِولَة  واألرقام   ، ومخزية 
تطال  التي  والتالعبات  االختالسات 
هذه المشاريع ، مما يؤدي إلى االغتناء 
الفاحش لهذه الفئة التي من المفروض 
الرفع  الدولة » وعليهم  أنهم » خدام 
من قيمة الوطن بين مصاف الدول ، 
 ، وَتْيسيرها  المغربي  وتحسين حياة 
الفاحش على  باالغتناء  االهتمام  بدل 

حساب أموال الشعب المغربي .. 
لحل  الوقت  حان  أنه  أعتقد   –  5
التي  السياسية  العديد من األحزاب 
بل   ، ُمْجِدَية على اإلطالق  تعد  لم 
قلق وإزعاج  إنها أصبحت مصدر 
خفت  فبعدما   ، والمواطن  للوطن 
بريُقها ولم تعد لها أية قيمة ، أصبحت 
إلى اإلضرابات واالحتجاجات  تدفع 
وتأجيج األوضاع والركوب على أي 
إلى  أنه سيعيدها  تظن  خلل حكومي 
 .. الناس  كسب أصوات وتعاطف 
ثم إن المغرب ال يحتاج إلى كل هذه 
بدورها  التي ترهق  الكثيرة  األحزاب 
منفعة،  أو  الدولة دون طائل  خزانة 
المغرب يكفيه خمسة أو ستة أحزاب 
يناهز  ما  بدل   .. تقدير  أكبر  على 

الثالثين حزباً اليوم .؟؟؟ 
وبعد .. نحتاج إلى مصالحة حقيقية 
القوانين  أّواًل، ومع  الذات  وشاملة مع 
المغربية التي يجب أن تجري على 
إلى  نحتاج  تمييز،  أي  دون  الجميع 
ِقَيِمنا  العدالة االجتماعية والرفع من 
المفسدين  األخالقية، علينا أن نحارب 
واقتصاد الريع، علينا اقتسام الثروة 
المغربية بالعدل .. وما ذلك بصعب 
للدولة والمواطنين  القوية  أمام اإلرادة 
.. وعاش المغرب آمناً مستقّراً رغم كيد 
الكائدين وخيانة الخائنين .. ودمتم بود.  

بقلم : خالد بنيصغي 

أن�������ا ي�����ا ق����ل����ُب أه��������واُه

ب������أش������واق������ي أن����اج����ي����ِه

ف���ت���ن���س���ي���ن���ي أل�������ق�������اُه  أ 

وي�����رع�����ان�����ي ف��ي��ح��م��ي��ن��ي

أش������اك������ي������ِه ي���س���لِّ���ي���ن���ي

ي����ش����اك����ي����ن����ي أراع������ي������ِه

ن���ب���ي���ُت ال���ل���ي���َل ف����ي ل��ه��ٍو

ون����ح����ك����ي ق����ص����ًة أزك�����ت

ف��ي��س��ق��ي��ن��ي م����ن ال����وج����ِد

ف�����أط�����وي ك������لَّ أح����زان����ي

وأن�����س�����ى ل�����وع�����ًة ك���ان���ت

وأح����ل����ي ال���ع���م���ر ن��ح��ي��اه

  

المدينة ش���وارع  ف��ي  م��ش��ي��ُت 

م��ن م��ارٍة وس��ي��اراٍت وأض��واء

ي���ا حبيبتي إليِك  إلى أن وص��لت 

وط����ارت ُت��ح��لَّ��ق أع��ل��ى األف���ِق

الصوت بهمِس  معي  وتكلمتي 

خ�������������دِك الم����������س خ�����دي

ت��ن��اغ��م��ت ت���ران���ي���م ال��ع��ش��ق

وم��ض��ت ال���س���اع���ات ت��راق��ص

وع����دت ف���ع���ًا إل����ى م���ا ك��ن��ُت

ال أن  ت����م����ن����ي����ت  ك��������م 

السرابية ال��م��رأة  أيتها  ان���ِت 

ك�����ون�����ي م����������اَك ح���ل���م���ي

  

استج��دي ما أش��اهد في ط���ريقي

مدينتي ليل  في  تعانقت  وأصوات 

وحينها تخلت حواسي عن الجسدي

بعشقي ي��ن��ذر  ش��ع��اع��اُ  وراءه���ا 

وع���ان���ق���ت ي������داِك خ��اص��رت��ي 

وه�������وى ث�����غ�����رِك أح���ي���ان���ي

وأض������اءت ف��رح��ت��ي ش��ف��اه��ي

ال����وق����ت وك����أن����ه����ا ث���وان���ي

عليه بأفكاري التي رسمت مامح فتاتي

أصحو من حلمي لعلي أهديِك إشتياقي

ال��ش��ِك بعين  الحقيقيَة  ك��ون��ي 

حبيبتي إالّ  تكوني  أن  جداً  صعب 

وأش����������ت����������اُق ل������م������رآُه

ف������أل������ت������اُع ل�����ن�����ج�����واُه

ع�������ذاُب ال����ش����وِق ع���ي���ن���اُه

وت�����أوي�����ن�����ي ِذراع�������������اُه

وي�����ه�����دي�����ن�����ي ُم�����ح�����ي�����اُه

ف����أم����ح����و ك�������لَّ ش�����ك�����واُه

وي����أت����ي ال���ف���ج���ُر ن���ن���س���اُه

غ�����رام�����اً ع���ش���ن���ا أق�������واُه

وت������روي������ن������ي ث�����ن�����اي�����اُه

وي��������أَس ال����ق����ل����ِب أس������اُه

وي��ض��ح��ي ال����ده����ُر أص���ف���اُه

م����ت����ى ي�����ا ق����ل����ُب أل����ق����اُه

شعر: جاك سمير جرجوس 
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إيلي صعب وتصاميم الفساتني الصيفية 
خفيفة مثل نسمات الريح

أثر الطعام على احلالة النفسية ألفراد أسرتك

كيف ختتارين كريم األساس املناسب 
لطبيعة بشرتك؟

قدم إيلي صعب مجموعته الربيعية 
الصيفية 2017 من األزياء الراقية 
“أوت كوتور” واضعاً مثل العادة أناقة 
المرأة في المرتبة األولى ثم شعورها 
بالراحة المثلى وهي ترتدي أحد موديالت 
المصمم الذي صار يضارع أفخم الدور 
الباريسية في دنيا الموضة الراقية، 
ومستندات في كل الحاالت إلى الشعار 
الراغب في أن تسمع المرأة إياها مجاملة 
من نوع “كم أنت جميلة” بدالً من 
“كم فستانك جميل”، ومعتبراً ذلك إذا 
حدث خير دليل على إنجازه مهمته 

على الوجه األفضل.
وبخصوص فستان السهرة في الصيف 
المقبل عند إيلي صعب، فهو على األقل 
خفيف ال يربطه بجسد صاحبته سوى 
الحزام الرفيع الملفوف حول الخصر. 
وإختار صعب لتشكيلته الجديدة األلوان 
السماوية والرمادية والمائية والزمردية 
والخضراء الفاتحة والكحلية مزوداً 
الموديالت بقطع من المكمالت الثمينة 
القيمة والرفيعة التصميم لعل أبرزها 
األحزمة المرصعة باألحجار الكريمة 
والمدروسة حتى تليق بشكل ولون 

كل فستان على حدا.

ماسكات قشر الربتقال للعناية بالبشرة

اً على   تلعُب بعض المواد الغذائيِة دوراً هامَّ
الحالة النفسية والمزاجية ، نظراً لالرتباط 
الوثيق بينهما ذلك ألن أعضاء الجسم تتأثر 
بالغذاء كما أن هناك عالقة  مباشراً  تأثّراً 
مباشرة بين الطعام و بعض األمراض النفسية  
وقد خلصت دراسة أجراها مركز )مراقبة 
األمراض والوقاية ( الى أن نوعية الطعام 
الذي يأكله الفرد تسهم إلى حد كبير في تحديد 
الحالة المزاجيه حيث وجد أن تناول المواد 
نوم مضطرب  إلى  يؤدي  قد  ليال  الدهنية 
وبالتالى حالة مزاجية سيئة ويمكن تفسير 
ذلك إلى أن المواد الدهنية تقلل من اإلستفادة 
من مادة السيروتونين وهو الهرمون المسئول 

عن الشعور بصفاء المزاج.
عندما يشعر اإلنسان بإحباط أو ضيق وشد 
عصبي يكون حدث انخفاض لنسبة مواد 
معينة بالمخ مثل مادة إسمها السيروتينين 
وخاصة للناس الشديدة الحساسية. أكثر ما 
الصباح  في  واضحة  الظاهرة  هذه  تكون 
السكريات في الجسم طبقا  حيث تنخفض 
للساعة البيولوجية فتناول قطعه صغيرة من 
الشكوالته يتغلب على اإلحساس بالضيق و 
الملل إذ تعمل السكريات الموجودة بها على 
تعديل المزاج و تعطي إحساس و شعور 

بالسعادة.

األطفال الذين لديهم مشكلة في السلوك مثل 
األطفال العدوانيين واألطفال االنفعاليين، 
فإذا تم تغيير النمط الغذائي لهؤالء األطفال 
من األطعمة الضارة والحلويات إلى الفواكه 
والخضروات الطازجة فيؤثر ذلك في سلوك 
األطفال ويحولهم من أطفال مشاغبين إلى 
أطفال هادئين ولديهم استجابة لالستماع للكبار. 
تناول الحبوب الكاملة والفواكه يساعد في 
تحدث  التي  النفسية  االضطرابات  عالج 
للمرأة قبل الدورة الشهرية، الحتوائهاعلى 
الكربوهيدرات المداد الجسم بالطاقة ومادة 
التربتوفان التى تعزز هرمون السيروتونين 
واإلندورفين وهو مثل المورفين ينتج طبيعيا 
بالجسم والذي يخفف األعراض التي تصاحب 
ما قبل الدورة الشهرية للمرأة من اكتئاب 

وقلق وغيرها من االضطرابات  
ضعف الذاكرة السبب الرئيسى لضعف الذاكرة 
وكثرة النسيان يكمن في سوء التغذية فضعيف 
وفيتامين  الزنك  مادة  إلى:  يحتاج  الذاكرة 
ب12 والبوتاسيوم والبورون والسيلينيوم 
ومواد أخرى مهمة لخاليا الذاكرة كفيتامين 
)هـ E ( وهو موجود بالزيوت وباألخص 
زيت الزيتون وفيتامين )ج c ( وهو موجود 
بالحمضيات والطماطم و الجوافة و الكيوي 
و الفلفل بأشكاله ، ومضادات األكسدة تحافظ 

فإن  التلف، كذلك  الذاكرة من  على خاليا 
تناول فيتامينات )ب6( و)ب12( وعناصر 
)الزنك، الحديد و الفوليك أسيد( يضاعف من 
قدرة التذكر أربعة أضعاف القدرة العادية، 
مهمة خصوصا  فيتامينات  توجد سبعة  و 
للمخ وهي فيتامينات ب المركب وهي ب1 
وب2 وب3 وب5 وب6 والبيوتين، باإلضافة 
لتحويل  وكلها ضرورية  ج،  فيتامين  إلى 
الكربوهيدرات إلى طاقة دماغية، من أجل 
مايحتاجه  وهذا  العصبية،  الناقالت  إنتاج 
الدماغ ليقوم بوظائفه بصفة خاصة ونقص 
أحماض أوميجا 3 له دور أساسي في ضعف 
الذاكرة بشكل عام ، وتتوفر هذه األحماض 
بشكل مكثف في األسماك البحرية والجوز 

والبيض والفاصوليا.
وبشكل عام فإن الغذاء السليم والمتنوع له 
دور أساسي في الحفاظ على توازن الجسم 

بما في ذلك العقل.
وهناك مقولة شهيرة تشجع على التداوي 
غذاؤك  )ليكن   : وهي  المتوازن  بالغذاء 

دواؤك(
 فمع ايقاع الحياة العصرية وانتشار الوجبات 
المتوازن  الغذاء  عن  واإلبتعاد  السريعة 
بدأت أعراض التدهور الصحية والعقلية 

في االنتشار.

     إن المكياج الناجح  يساعد المرأة في 
ابراز جمال وجهها وإخفاء شوائبه خصوصاً 
إذا إعتمد على كريم أساس جيد، ترافقه 
طريقة إستعمال صحيحة. ذلك أن اإلختيار 
الحفاظ  الجيد لكريم األساس يساعد على 
على بشرة نضرة أطول وقت ممكن. كما 
الخطوة األولى واألساسيّة للحصول  أنه 

على ماكياج جذّاب
إذا كان جلدك رقيقاً حساساً وسريع   1-
التقشير والتشقّق، فأنت تعانين من مشكلة 
البشرة الجافة التي تزيد تماسكاً عند الغســل 
وجــفافاً عنـد التقـدّم في العمر والسبب يعود 
إلى قلّة إفراز الغدد الدهنيّة المسؤولة عن 

ليونة البشرة ونداوتها.
والجلد الجاف يتأثّر مباشرة بتقلّب الطقس شتاًء وصيفاً. 
فعند إختيار كريم األساس عليك بالتركيز على ذاك الذي 
يحتوي فتامين A وعلى الريتينول وعلى مكّونات نباتية 
أو بحرية تعمل على شدّ البشرة وحمايتها من التجاعيد 
المبكرة التي قد تصيبها. كما أن كريم األساس المرّطب الذي 
يحفظ الرطوبة داخل البشرة هو األفضل للبشرة الجافة.

-2 أما إذا كنت تعانين من مسام واسعة في بشرتك ومن 
مظهر دهني المع، أو تكون بشرتك تعّرضت في سن 

المراهقة لمشاكل حب الشباب فإّن بشرتك دهنيّة، وتفرز 
كميّة كبيرة من الدهن يتراكم بعضها تحت الجلد ويظهر 

في ما بعد بشكل حبوب.
أما كريم األساس األنسب فهو الذي يعتمد على تركيبة 
لتـنقية  هيـدوكسـيه  خفيفة ولطيفة، ويحتوي حوامـض 
البشـرة، كـما يتضـمن مكـّونات مهـدئة لترطيب البشرة 

ووقايتها.
ويمنع خبراء التجميل إستخدام هالم قابض مزيل للدهن 
الزيوت حتى ال  الخالي من  قبل وضع كريم األساس 

تلمع البشرة.

     تعرفى على كيفية استخدام 
قشر البرتقال فى عمل ماسكات 
لتغذية وتنعيم وتفتيح  طبيعية 

البشرة
ماسك قشر البرتقال قد يكون 
غريب بالنسبة لك، لكنه من 
الماسكات  أفضل  و  أهم 
للبشرة لغناه بالعديد من الفوائد 
الصحية كمضادات األكسدة، 
حمض الستريك، البوتاسيوم، 

الكالسيوم، المغنسيوم و فيتامينات 
)سي( التي تزيد من نضارة و توهج 

الندوب،  تقلل من ظهور  البشرة، 
الشباب، تزيل خاليا  البثور، حب 

و طبقات الجلد الميتة و تأخر أيضا من 
ظهور التجاعيد و عالمات الشيخوخة.

أوال: كيفية صنع بودرة )مسحوق( قشر البرتقال.
بالماء  القشر جيدا  البرتقال، أغسل  قشر عدد من 
الجاري أو ماء الصنبور، وقطعه الي قطع صغيرة، 
النافذة  بالقرب من  ضعه في طبق مسطح كبير 
إلي أن  لتعريضه ألكبر قدر من أشعة الشمس 
يجف تماما. في الكبة أو الخالط إطحنه جيدا الي 
أن تحصل على بودرة ناعمة ثم ضع مسحوق قشر 
البرتقال في وعاء زجاجي محكم الغلق في الثالجة 

و إستخدمه متى تشاء.
ثانيا: ماسكات قشر البرتقال للبشرة.

1( قشر البرتقال و الشوفان لعالج حب الشباب.
دلك بشرتك بحركات دائرية بخليط )ملعقتان 
صغيرتان من مسحوق قشر البرتقال، ملعقة صغيرة 
من دقيق الشوفان، ملعقة صغيرة من البيكينج صودا 
مع عجنهما في كمية كافية من المياه لحين الحصول 
على عجينة سميكة( و أتركه ل 20 دقيقة قبل شطفه 
البارد و ذلك لثالث مرات أسبوعيا لحين  بالماء 

التخلص نهائيا من حب الشباب.
2( قشر البرتقال و اللبن لعالج جفاف البشرة.

ضع على وجهك خليط )ملعقتان صغيرتان من 
مسحوق قشر البرتقال، ملعقة صغيرة من الحليب 
“أو الزبادي” و ملعقة صغيرة زيت جوز الهند( 

لمدة 15 دقيقة مرتين أسبوعيا.
للتخلص من  البرتقال و خشب الصندل  3( قشر 

التجاعيد.
فقشر البرتقال فعال في تخليص الجلد من حاالت 
اإلجهاد التأكسدي و بالتالي يزيد من نضارة و توهج 
بالكالسيوم  أما خشب الصندل فهو غني  البشرة. 
الميتة و منع تلف  الجلد  الفعال في تجديد خاليا 
الحمض النووي و بالتالي التخلص بشكل ملحوظ 

من مشكلة التجاعيد.
فقط ضع خليط )ملعقتان صغيرتان من مسحوق 

من  ملعقة صغيرة  البرتقال،  قشر 
خشب الصندل و القليل من ماء 
الورد( على وجهك و رقبتك 
لمدة نصف ساعة مرتين 

أسبوعيا.
4( قشر البرتقال و العسل 

لعيوب البشرة.
قشر البرتقال لخصائصه 
المبيضة الفعالة في تخفيف 
البقع، و العسل لخصائصه 
و  المرطبة  المطهرة، 
المضادة للجراثيم و البكتريا 
التي تزيد من ترطيب و تغذية 
الجلد. ببساطة ضع على وجهك 
طبقة سميكة من خليط )ملعقتان 

ن  تا البرتقال، ملعقة صغير من مسحوق قشر 
صغيرة من العسل العضوي و ملعقة صغيرة لبن 
أو زبادي( لربع ساعة مرتين أسبوعيا مع الحرص 
علر ترطيبه بعد اإلنتهاء بعدة قطرات من زيت جوز 

الهند أو زيت الزيتون.
5( قشر البرتقال و السكر.

إفرك وجهك بقطع قشر البرتقال الموضوع عليها 
القليل من خليط )ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة 
عسل و القليل من زيت جوز الهند( لعدة دقائق قبل 
غسله بالماء و الصابون و الطرق األخرى المعتادة 
للحصول على بشرة أكثر شبابا و ذات رائحة جذابة.
6( مسحوق قشر البرتقال و أوراق النيم المجففة 

لتوهج البشرة.
ضع على وجهك معجون )مسحوق قشر البرتقال، 
القليل من عصير  المجففة،  النيم  عدد من أوراق 
الي  لعدة دقائق من مرة  الرمان(  الليمون و قشر 

مرتين أسبوعيا لبشرة صحية و متوهجة.
7( مسحوق قشر البرتقال و زيت اللوز للشفاه.

ضع على شفتيك خليط كميات متساوية من مسحوق 
قشر البرتقال و السكر المضاف اليها القليل من زيت 
اللوز كبلسم مرطب للشفاه ذات رائحة قوية و جذابة.

8( مسحوق قشر البرتقال و الكركم.
ضع على بشرتك معجون )ملعقة كبيرة من مسحوق 
قشر البرتقال، ملعقة كبيرة من العسل و القليل من 
الكركم( من 5 الي 10 دقائق قبل شطفه بماء الورد. 
مع الحرص على تجنب إستخدام هذا الماسك خاصة 

بالنسبة للبشرة األكثر عرضة لحب الشباب
 9( مسحوق قشر البرتقال و الجوز.

ضع على وجهك معجون )ملعقة كبيرة من كال 
من: مسحوق البرتقال، مسحوق خشب الصندل و 
مسحوق الجوز المضاف إليهما من قطرتين الي ثالث 
قطرات من عصير الليمون و ملعقتان كبيرتان من 
ماء الورد( لخمسة دقائق قبل شطفه بالماء البارد.

بقلم: د. أمل زكي

فوائد االستحمام باملاء البارد لصحة جسمك
  لالستحمام بماء دافيء متعة ال 
ينكرها أحد ، خصوصا في فصل 
الدش من استرخاء  يلي  الشتاء وما 
للجسم وإحساس باالنتعاش ، ماذا 
إذا قيل لك أن هناك فوائد لالستحمام 
بالماء البارد ولكنك تفوتينها باإلصرار 
على تدفئة ماء االستحمام؟ هل انت 
مستعدة لخوض تجربة قد تكون تحديا 

كبيرا لك ؟ 
بالماء  بعض من فوائد االستحمام 

البارد ..
-1 حرق الدهون :

هل تصدقين أنه يمكنك تسريع فقدان 
وزنك باالستحمام بالماء البارد ؟  في 
جسمك نوعان من الدهون ، الدهون 
للدهون   . البنية  الدهون  البيضاء و 

البنية فهي مفيدة.  الدهون  البيضاء أضرار على عكس 
وفي الحمية ومحاوالت الرجيم نسعى جميعا للتخلص من 
الدهون البيضاء بقدر اإلمكان . وذلك عند حرق السعرات 
الحرارية ببذل المجهود . وعادة تتراكم الدهون البيضاء في 
الخصر أو الفخذين أو الرقبة أو أسفل الظهر ولذلك هذه 
أصعب المناطق نزوال وآخر الدهون ذوبانا . أما الدهون 
البني فهي صحية ألنها تعمل علي توليد الحرارة لتدفئة 
الجسم . المهم هنا أن الطقس البارد يساعد علي تنشيط 
الدهون البني وحرق السعرات الكافية لتدفئة الجسم و التي 
تساعدك أيضاً علي فقدان الوزن. وبالتالي فإن االستحمام 
بالماء البارد يقلل من درجة حرارة الجسم مؤقتا مما يحفز 
الجسم ونتيجة  الطاقة لرفع درجة حرارة  الجسم لحرق 
لذلك يتم رفع مستوى األيض ) معدل الحرق ( وبالتالي 
حرق المزيد من السعرات الحرارية في الدقيقة الواحدة 

ويتم حرق الكربوهيدرات والبروتين تحديدا .
-2 تحسين الحالة المزاجية :

للتغلب على كسل الصباح والشعور اليومي الذي ينتابك 
قبل مغادرة السرير بأنك يجب أن تأخذي اليوم إجازة أو 
حتى في األيام التي توشكين فيها على تقديم استقالتك من 
صعوبة مغادرة السرير عليك أخذ دش بارد قبل الذهاب 
للعمل .يساهم الماء البارد في تنشيط الدورة الدموية للجسم 
من خالل إعادة توجيه الدم بطريقة أفضل فالماء البارد 
يعمل على تضييق األوعية الدموية ويشمل هذا األوردة 
والشعيرات الدموية والشرايين مما يجعل الجسم يضغط 
الدم في هذه األنسجة ويتم إعادة تعيين توزيع الدم بقوة 
متجددة ال تسبب ضغط إضافي على القلب وإنما يساعد على 
دفع الدم الذي ركد في الشعيرات الدموية مما يقضي على 
الشوائب والسموم الموجودة بهذه األوعية فتشعرين بنشاط 
ملحوظ وتقضين تماما على خمول الصباح وتعكر المزاج .

-3 مفيد للبشرة والشعر :
إذا كنت ترغبين  في التقليل من ظهور حب الشباب يمكنك 
االستحمام بالماء البارد فهو يساعدك علي التخلص منه. 
ألن الماء الساخن يعمل علي جفاف البشرة . على عكس 
الماء البارد الذي يعمل علي تضيق المسام الواسعة وشد 
البشرة. كما يساعد الماء البارد في الحصول على شعر 
المع و له جاذبية ال تقاوم. فهو يعمل علي قفل المسام مما 

يساعدك تقليل تراكم األتربة في فروة الرأس.
-4 تحسين مناعة الجسم :

البارد  بالماء  يعتاد على االستحمام  الذي  الجسم  يكتسب 
منعة كبيرة تفيده جدا بمقارنة بمن اعتاد على االستحمام 
بالماء الدافئ ، حيث تتسبب صدمة االنتقال من حرارة 
الشتاء في  الجو خصوصا في  إلى درجة حرارة  الماء 
نزالت برد وانفلونزا والتهابات الرئة والمفاصل ، بينما 

يقي الماء البارد من حدوث هذه الصدمة و يصبح جسمك 
محصنا أمام الصدمات المفاجئة وتقلبات الطقس وتغيرات 

درجة الحرارة .

 تتسبب عوامل كثيرة في تراكم الدهون حول منطقة 
البطن منذ البلوغ عند النساء منها طريقة التغذية و 
الوراثة و عد ممارسة الرياضة كثيرا وبالطبع تكتمل 
هذه المشكلة بالحمل والوالدة ثم تأخذ منحى آخر ببدء 
التركيز على تنحيف البطن بعد الوالدة وهو ما تفعله 
السيدات فتظهر مشكلة أخرى ال تقل سوءا  معظم 
الناتجة  البطن  التشقق وترهالت  عن األولى وهي 
المفاجئ دون ممارسة  الوزن  الوالدة وفقدان  عن 
الرياضة .. وبما أننا نسمع دائما أن كلمة السر في 
عالج ترهالت البطن هي ممارسة الرياضة بانتظام 
تام لالستجابة لهذه  وأحيانا ال نكون على استعداد 
النصيحة المثالية لذا نستمر بالبحث عن طرق أخرى 
قد يكون التخسيس الموضعي أحدها للحصول على 

نتائج سريعة بجهد أقل .
من الطرق المفيدة أيضا في عالج ترهالت البطن هو 
الدهون  التركيز على مشروبات تساعد على حرق 
وتحفز الحرق وهو ما الحظت أنه مؤثر أيضا حين 
تستمرين عليه بانتظام وستالحظين ذلك أنت أيضا 

في خالل أسبوعين.
الزنجبيل  كل ما سنحتاجه هو ملعقة صغيرة من 

المطحون بودرة ، امزجيها 
مع ملعقة صغيرة من بودرة 
الكركم الصفراء وملعقة 
كبيرة من عصير الليمون 
الحامض ونصف ملعقة من 
الفلفل األخضر أو األحمر 
الحار في كوب كبير ، ثم 
أضيفي الماء المغلي إلى 
هذه المكونات وقلبيها معا 

كلها جيداً.
يمكنك أن تضيفي نصف 
ملعقة من العسل إذا شعرت 
المرارة  بأن طعمه شديد 

على ما يمكنك احتماله.
اشربي هذا المشروب يومياً بعد تناول وجبتك األخيرة 
في اليوم مساء و ستالحظين بعد مرور أسبوعين كم 
أن نتيجته ملحوظة لك ومرضية ، فهو يحفز التمثيل 
الغذائي ويساعد على حرق الدهون وعالج الشوائب 

والخطوط الدهنية في تلك المنطقة .
يمكنك إضافة بعض عيدان الكرفس األخضر والكمون 

لهذا المشروب وهو ما قمت أنا به في محاوالت تحسينه 
وجعله أقل لذوعة ومرارة وقد صار مشابها لمشروب 
حمص الشام الساخن في الطعم كما أن الكمون يعمل 
بالجوع  الشعور  للطعام ومقاومة  الشهية  على منع 
نتائج معروفة بمضغه أو شرب منقوعه  وللكرفس 

في حرق الدهون .

مشروب سحري يف عالج ترهالت البطن وتشققاتها

حماذير عند إذابة الطعام اجملمد يف املايكرويف
المايكرويف على درجة   ذكر خبراء أن تشغيل 
المجمد يمكن أن يشكل  الطعام  حرارة عالية إلذابة 

خطرا صحيا.
عادة ما تكون قوة المايكرويف بين 800 و 1100 
وات، ولكن ضبط الجهاز على درجة حرارة عالية 
يتعلق  بالضرورة أفضل خيار، خاصة عندما  ليس 

األمر بإذابة الطعام المجمد.
العالية في تسخين  الحرارة  يمكن أن تتسبب درجة 
الطعام المجمد على نحو غير متساو، بحسب الهيئة 

األلمانية للفحص الفني )تي يو في(.

المقابل أن أجزاء  ويمكن أن يعني هذا في 
معينة سوف تصبح مستوية أزيد من الالزم 
، في حين ستظل أجزاء أخرى باردة. ويمكن 
أن تعيش البكتريا في األجزاء األخيرة وهو 

ما يشكل خطرا صحيا.
للفحص  األلمانية  الهيئة  ويوصي خبراء 
الفني باستخدام درجة حرارة منخفضة عند 
إذابة الطعام المجمد في المايكرويف للسماح 
نحو متساو في كل  الحرارة على  بانتشار 

أجزاء الطعام. 

أعشاب وتوابل صحية ملكافحة شيخوخة البشرة
 هناك العديد من أنواع التوابل واألعشاب الطبيعية التي 
تحتوي على العديد من المركبات الفعّالة لمقاومة آثار شيخوخة 
البشرة، مما يساعد على التصدي آلثار التلوث واألتربة لحماية 
بشرة الوجه والجسم. لذلك، إذا كنِت ترغبين في الحفاظ على 
بشرة شابة ونضرة، تأكدي من إدراج تلك األعشاب والتوابل 

خالل روتين العناية بالبشرة بشكل منتظم. 
-1 الكركم 

يعد الكركم واحد من أشهر أنواع التوابل شائعة االستخدام في 
أغلب وصفات الطبخ. وإلى جانب فوائده الصحية المتعددة، 
يتميز كذلك بخواص جمالية فعّالة للعناية بجمال وحيوية 
البشرة. تعمل مادة الكركمين الموجودة في الكركم على 
مكافحة آثار الشيخوخة وإزالة الخطوط الدقيقة والتجاعيد. 
أنواع مستحضرات  العديد من  الكركم لتحضير  يستخدم 

التجميل المتوافرة في األسواق للعناية بنضارة البشرة. 
-2 الروزماري

الفعّالة  أنواع األعشاب  من  الروزماري أيضاً 
البشرة، والذي يساعد على  لمكافحة شيخوخة 
العناية ببشرتك بعدة طرق. استخدمي الروزماري 
للحفاظ على ترطيب البشرة، إزالة الخطوط الدقيقة 
والتجاعيد المبكرة. كما يساعد الروزماري على 
حماية البشرة ضد العوامل البيئية، مما يعمل على 
تحفيز الكوالجين للحفاظ على بشرة أكثر مرونة 

بعيداً عن التجاعيد. 
-3 المريمية

تعمل المريمية كأحد األعشاب المضادة للشيخوخة، 

الغني  لمحتواها  والتي تمنحك بشرة أكثر شباباً. نظراً 
المريمية على مكافحة  بمضادات األكسدة، تعمل عشبة 
الشوارد الحرة التي تتسبب في تلف خاليا البشرة. استخدام 
المريمية بشكل منتظم يساعد على عكس آثار الشيخوخة، 
ويساعد كذلك على زيادة إنتاج الكوالجين داخل البشرة. 
لِك  اليومي يضمن  العناية  المريمية خالل روتين  إدراج 

بشرة نقية خالية من حب الشباب والبثور. 
-4 الجينسنغ

الجينسنغ من األعشاب شائعة االستخدام في بالد آسيا 
وأمريكا الجنوبية لما لها من خواص طبية متعددة. استخدمي 
الجينسنغ كذلك للعناية بالبشرة، ومكافحة آثار الشيخوخة 
المبكرة. إلى جانب ذلك، يساعد الجينسنغ على التحكم في 
مستويات ضغط االدم للحفاظ على صحة الجسم والوقاية 

من العديد من األمراض. 
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موسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

  الناقدة أحالم األسيوطي

نادي احترام المشاهد:

 تنتهي الممثلة المصرية آيتن 
عامرمن تصوير مشاهدها في مسلسل 
إزاي الصحة، آخر يوم في شهر 
رمضان، حيث يتم التصوير بمعدالت 
كبيرة تصل ألكثر من 48 ساعة، حيث 
يتم تصوير المشاهد مع عرضها بشكل 

مباشر للجمهور.
المسلسل تأليف يوسف معاطي، 
إخراج إبراهيم فخر، ويشارك بطولته 
آيتن عامر، سلوى  أحمد رزق، 
خطاب،بيومي فؤاد، صالح عبدهللا، 
طارق اإلبياري، نهال عنبر، أحمد 
الميرغني،حسام داغر،  حالوة،ضياء 

دعاء رجب، ليلى عز العرب، أحمد صيام، محمد علي رزق، نبيل نور الدين، علياء عساف، ناصر سيف، وغيرهم.    أكد الفنان إيهاب فهمى أن هناك أسباب عدة جعلته ويوافق على دور طارق 
الجمل فى مسلسل »ظل الرئيس«.

فنون  أول هذه األسباب هى شركة  إن  لـ«مبتدا«،  إيهاب، فى تصريحات خاصة  وقال 
المنتجة للمسلسل، مضيفًا: »فأنا أشعر أنها بيتى ومكانى وعشرة عمرى«، بجانب  مصر 

المخرج أحمد سمير فرج، وأيًضا ورق المسلسل.
وأوضح أن من أهم األسباب التى جعلته يوافق على دوره فى المسلسل هو ياسر جالل، قائاًل: 
»فهو عشرة عمرى وممثل جامد جدًا، وأنا حضرت مولده كبطل.. وياسر جالل كان يستحق 

البطولة من زمان«.
وأكد أن أى دور أمام الممثل يكون تحديًا، ولكن الكوميديا دائًما تكون أصعب، وال يوجد أدوار 

صعبة، قائاًل: »فأنا أجتهد فى كل األدوار«.
وأشار إلى أنه كان يتوقع نجاح مسلسل »ظل الرئيس« بهذا الشكل، قائاًل: ألنى مؤمن أن العمل 

الجيد بالورق والممثلين والبروفات ينتج نجاًحا كبيًرا«.
وأكد أن مسلسل »ظل الرئيس« يشهد مباريات تمثيل بين الفنانين وبعضهم.

وأوضح أن ما يميز ياسر جالل هو الخبرة، فهو جاء فى سن النضج ليكون نجًما، وحاليًا »سوبر 
ستار« من حيث الشكل والمضمون.

المصرى فى  للتليفزيون  أهدتها مؤسسة »دى ميديا«  التى  المسلسالت  أحد  الرئيس«  مسلسل »ظل 
إطار البروتوكول الموقَّع بين مؤسسة »دى ميديا« والهيئة الوطنية لإلعالم.

المصري خالد  الممثل  أكد  التواصل االجتماعي،  الرسمي على أحد مواقع     عبر حسابه 
الصاوي أن فيلمه السينمائي سوف يطرح بموسم عيد الفطر تحت عنوان »األصليين« .

حيث قال :« األصليين في العيد بإذن هللا والعيد فرحة يعني اللي ماراحش اخر فيلم يشرفنا مع 
عيد وفرحة وسعد نبيهة وكافة حبايبه«.

يشارك في بطولة فيلم األصليين عدد كبير من الممثلين نذكر منهم منة شلبي وماجد الكدواني.
المشاكل اإلنتاجية  بعد  انسحب من سباق مسلسالت رمضان  على صعيد آخر، خالد الصاوي 

التي لحقت مسلسله »فوبيا«.

تامر حسين يتخطى املليون مشاهدة بعد 
24 ساعة على طرح برومو فيلمه

إيهاب فهمى: »ظل الرئيس« 
مباراة متثيلية.. وياسر جالل 

»سوبر ستار«

 

غادة عبدالرازق حتتفل مع أبطال »أرض جو« 
بانتهاء التصوير

خالد الصاوي يعد بفيلمه 
»االصليني« على عيد الفطر املبارك!

عادل إمام: احلياة بال وطن شيء 
فظيع ال ميكن ختيله

   أعربت الفنانة إليسا عن سعادتها بردود فعل الجمهور على دويتو »ورا الشبابيك« الذى 
يجمعها بالفنان تام حسنى، والذى ٌطرح مؤخًرا.

وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر: »أنا أكثر من سعيدة بهذا النجاح الرائع الذى حققه 
دويتو ورا الشبابيك.. وعدناكم بشىء جميل، وأنا سعيدة ألنه نال إعجابكم«.

»ورا الشبابيك« يجمع تامر حسنى وإليسا، وهى أغنية ضمن أحداث فيلم »تصبح على 
خير«، واألغنية من كلمات محمد جمعة، وألحان أحمد محيى، وتوزيع يحيى يوسف، 

وهندسة صوتية ياسر أنور.
»تصبح على خير« بطولة تامر حسنى، درة، نور، محمود البزاوى، مى عمر، سيناريو 

وحوار وإخراج محمد سامى، ومن إنتاج وليد منصور.

كريم عبدالعزيز حيضر لفيلم جديد 
مع السبكى
الفنان كريم عبدالعزيز   يجرى 
جلسات عمل تحضيرية مع المنتج 
أحمد السبكى لعمل سينمائى جديد، 
يبدأ تصويره عقب عيد الفطر 

المقبل.
العمل من إخراج وائل  وسيكون 
إحسان، وجارى اختيار باقى 

األبطال الفيلم.
وكان آخر األعمال التى قدمها كريم عبدالعزيز فى السينما هو فيلم »الفيل األزرق« الذى شارك فى بطولته مع خالد 

الصاوى، ونيللى كريم، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

 بدأ »الزعيم« عادل إمام كلمته في احتفالية المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين باليوم العالمي لالجئين بخفة ظله المعهودة، متحدثا باللغة اإلنجليزية بأن 

لديه عينين ويستطيع أن يرى بهما، ليفضل بعد ذلك أن يتحدث للحضور باللغة 
العربية.

المتحدة لشؤون  أتاسي، ممثل مفوضية األمم  بالشكر لكريم  وتوجه عادل 
الالجئين، مؤكدا أنه كان سبب انضمامه للمفوضية العليا، »بعد انضمامي 
بدأت أهتم بالقراءة في الموضوع، وزرت اليمن وهناك وجدت أكثر من 
النجاة، عن  بالسفر عبر قوارب  400 ألف الجئ، يخاطرون بحياتهم 

أنفار، حياة اإلنسان بال وطن شيء فظيع ال يمكن  طريق مقاولين 
تخيله«.

ولفت عادل إلى دور المفوضية في االهتمام بتعليم األطفال، مضيفا 
إنسانية عظيمة الزم تاخد نوبل،  المفوضية مؤسسة  »تأكدت أن 

إنسان، وأتمنى ان عينينا تكون على كل  بتقول لإلنسان انت  ألنها 
الالجئين في الوطن العربي«.

تارا  يُذكر أن االحتفالية شهدت حضور »صبري فواز، صبا مبارك، درة، 
عماد، أمير رمسيس، عمرو سالمة، ومصطفى هريدي«.

آينت عامر تنتهي من تصوير مشاهدها 
يف »إزاي الصحة« آخر رمضان

 احتفلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق بانتهاء تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “أرض جو” الفنان محمد 
كريم، أحد أبطال العمل، نشر مقطع فيديو من الكواليس، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ظهر فيه 

مع غادة والفنانة فريال يوسف والفنانة شيرين أبو العز، وهم يغنون ويرقصون على طريقة إعالن فودافون.
كريم علق على مقطع الفيديو، بقوله: ” خلص التصوير تارباتاتاتاتا خلص التصوير تارباتاتاتاتا االحتفال يا جماعه بأخر 

يوم تصوير علي طريقه )ارض_جو( جنان اخر حاجه.. ٢0 ساعه تصوير متواصل.. احلي ناس ، احلي عالم خلص 
التصوير تارباتاتاتاتا خلص التصوير تارباتاتاتاتا”.

وكانت غادة عبدالرازق قد تعرضت لحالة إغماء مؤخرا نقلت على إثرها إلى المستشفى نتيجة اإلجهاد الشديد التي 
تعرضت له بسبب التصوير المتواصل للمشاهد األخيرة في مسلسلها، إال أنها خرجت من المستشفى في نفس اليوم الستكمال عملها.

الموضوع :
محسن ) أحمد فؤاد سليم ( ضابط في البوليس 
وزوجته ( سوسن بدر  يتبنيان الطفل فارس 
من ملجأ . أصبح فارس ) أحمد عز ( نقيبا 
شرطيا مثل والده اللواء . تزوج من حبيبة 

)رشا مهدي ( ويتمنى اإلنجاب . يحاول فارس 
إيجاد دليل مادي إيقاع عزت الحناوي ) علي 
حسنين( أكبر تاجر مخدرات .ومن جانب 
أخر ، نجد نبيل )أحمد عز ( ولدته راقصة ) 
عايدة رياض ( مدمنا للمخدرات ويصاحب 
مي )منة شلبي( ابنة الحناوي نفسه التي تحمل 
منه – يستغل الحناوي الشبه بين نبيل وفارس 
ويحاول التخلص من هذا األخير عن طريق 
مساعدة حواش ) محمد لطفي ( ووضع نبيل 
في مكانه بالشرطة . ويكتشف أن نبيل هو توأم 
فارس . وبعد عدة أحداث متشابكة يقبض على 

الحناوي .
التحليل والنقد : سيناريو “ محمد دياب “ 

سيناريو محكم كسيناريست متمكن أعطى 
للمشاهد معلومات وقتية للحادث ، الشخصيات 
والمواقف وقد قسم السيناريو إلي ثالث أجزاء 

متساوية :
الجزء 1 نجد محسن وزوجته يختاران فارس 
من الملجأ ويصبح شرطيا مثل والده . فهو 
إنسان جرئ ، قوي االرادة والعزيمة . يعرف 
ماذا يريد : يقدم على المخاطر بشجاعة وتحدي 
. فهو يواجه عزت الحناوي ويتحدث معه ندا 
بند وال يعبأ بتهديداته بل يصمم للقبض عليه . 
فصراعه في المجتمع هو القبض على األشرار 
. أما صراعه في المنزل، فحلم حياته أن ينجب 
ولدا . لكنه انانيا اتجاه حبيبة وال يعبأ بحساسيتها 
أو بجرح مشاعرها أتجاه اإلنجاب .شمل هذا 
الجزء من الفيلم معرفة بعض الشخصيات 
والتشويق والمطاردات من قبل فارس ألفراد 

العصابة .
الجزء ٢ : مع شخصية نبيل  أحمد عز أيضا 
في شخصية مختلفة تماما فامه راقصة ترقص 
في كباريهات يتعاطى المخدرات . يسير خلف 
أهواء مي ابنة الحناوى ذاته . وهو ال يبالي 
بمستقبله فيعيش صراعا مع مي لتورطه معها 
وهي حامل منه . وصراعه في المجتمع في 
تورطه لقتل إيهاب صديقه ودفنه بامر من 
خداش ) محمد لطفي ( الذراع األيمن للحناوي .
ثم يضغط خداش على نبيل لقتل فارس بسيارته 
، فإذا به يصدم حبيبة زوجة فارس وتعترف 
له بإنها حامل – ويفجأ بالشبه بينه وبين فارس 

)والمشاهد ايضا ( .
للشابين . ألن  - وهنا نجد غموض ولغز 
السيناريست أختار معلومات يعطيها للمشاهد 
في لحظة ما ، كانت ختبئة عند شخصيات 
أخرى . مثل : قمر الراقصة “ عايدة رياض “ 
وربة السرة “ سوسن بدر “ ليكشف المختبئ 
لفارس ونبيل ) والجمهور ( عن طريق الفالش 
باك أنهما توأمان من ملجأ وتفرقوا في الصغر 
– وقد خلق السيناريو حول هذه الشخصيات 
: ضغط نفسي ورغبة ملحة لمعرفة أصل 
الحداث . وهكذا أصبحت القصة مشوقة أكثر 

مما كانت في الحقيقة 
الثالث فقد تكشفت كل الشخصيات  أما الجزء 
وأصبحت واضحة . والصراع ذاد بين فارس 
ونبيل . ففارس يريد التخلص من هذا األخير 
لتسببه في رحيل حبيبة وابنه . ) أمل حياته( ثم 
القبض على الحناوي لألنتقام لزوجته . ونبيل 
صراع مع خداش ومعرفته بقتل امه الراقصة 

ألكتشاف خطته مع فارس للقبض عليهم .
- وقد قرر السيناريست أن يحكي أحداث خطة 
التهريب من وجهة نظر الحناوي نفسه .فهو 

يسرد بصوته الخطة التي ينفذها خداش لتبديل 
فارس بنبيل . لقتلهما األول في الحال والثاني 
بعد تسليم البضاعة . وتشابكت األحداث حتى 
وصلت للمواجهة بين خداش ضد نبيل ومي 
وفارس . وقد حاول أحد الثنين أن ينقذ األخر 

ونجد أن فارس حاول إنقاذ نبيل حتى يتسنى 
له أن يعيش مع مي وال ينجبا ابنا في الحرام .

- هذه النهاية قد حددت ليس فقط الزوايا العاطفية 
لكل شخصية تجاه األخرى ، ولكن أيضا الخط 

الدرامي للصراعات بين كل الشخصيات .
اسماء  أختيار  في  السيناريست  وفق   -
الشخصيات: فارس للضابط ، نبيل لطيبة قلبه 
.حبيبة للزوجة الراحلة – مي ألبنة رجل أعمال 

– قمر للراقصة.
- فقط :كان الغموض يحيط الجزء الثاني عند 
أكتشافنا تحول فارس من ضابط جرئ يحارب 
األشرار إلي متعاطى للمخدرات ومعه “ مي 
“ وليست حبيبة – حتى تكتشف بانه شخصية 
أخرى وهي : نبيل ولو كان يوجد خلفية مسبقة 
ولو معلومة بسيطة كانت تجعل المشاهد يتقبل 
األحداث وال ينتظر لنهاية الجزء ٢ لمعرفتها . 

وأن كان ذلك لم يعطل من قيمة العمل .
اإلخراج : “ ألحمد عالء” اهنئ  احمد عالء 
على اإلخراج المحترف خاصة وهذا كان أول 
أفالمه . فهذا يدل على دراسة مقنعة وواعية 

بفن اإلخراج 
أوال : توزيع الشخصيات الرئيسية والثانوية 
على الممثلين : أحمد عز الذي أدى دور فارس 
وبخفة ظل  بوعي شديد  الشخصية  القوي 
وأدهشنا بشخصة نبيل المدمن . فكان الوعي 
ببعد الشخصيتين دون تشنج . منة شلبي تقف 
في مرتبة المحترفين – رشا مهدي – وجه 
برئ معبر لحزن نابع من األعماق – محمد 
لطفي : السهل الممتنع – عايدة رياض متألقة 
– سوسن بدر طبيعية سلسة – أحمد فؤاد سليم 
وعلى حسنين أعطوا ثقل للشخصية – نضال 
الشافعي )في شخصية حامد ( مقنع رغم صغر 

حجم الدور .
ثانيا : أختيار الديكورات المناسبة لألحداث 
من قصر عزت الحناوي وشقة فارس الفاخرة 
والدته  شقة  رغم  الفقيرة  نبيل  شقة  مقابل 

الراقصة الفاخرة أيضا .
 Découpage   ثالثا : تقطيع السيناريو وحرفية
techniqueالذي هو استمراية الحوار والذي 
يثري لحل معلومة للتصوير واإلخراج . وقد 
استخدمت كاميرا مدير التصوير نزارشادي 
اللقطات الكبيرة للوجوه . أحمد عز ومنة شلبي 

خاصة بعد أخذ حقنة المخدرات .
وكانت أصطتدام نبيل لحبيبة بالسيارة كانت 
فنية خاصة أرتفاع جسد حبيبة في الهواء 
وارتمائها على األرض نفذت بعناية والتصوير 
في ملعب الجولف لعزت وترافليج بانوراميك 
حول حواره ولقطات متقربة حتى لقطة كبيرة 
لوجهه كذلك اللقطات التي تجمع بين فارس 
ونبيل كانت طبيعية حتى أننا ظننا أنهما ممثالن 
وليس أحمد عز فقط. خاصة المشهد األخير 

الذي يقفل نبيل عيني فارس بعد رحيله .
رابعا : المونتاج ألحمد حافظ الذي استخدم 
اإليقاع السريع الذي يتمشى مع أحداث األكشن 
وأدماج الموسيقى التصويرية لعمرو إسماعيل 

التي اثرت الفيلم .
أحمد عالء : كل هذا كان ورائه مخرجا فنيا 
دارس دراسة عميقة لإلخراج ليقدم في أول 
أفالمه فيلما مشرفا يضع بصمة في السينما 
الخير  المصرية ، ويقدم رسالة هادفة بأن 

والشر دائم بدوام اإلنسان . 
 

نقد فيلم : بــدل فاقــد
صراع الخير والشر 
دائم بدوام اإلنسان 

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن فنان السهل 
الممتنع فهو ممثل قليل االنفعال هادئ المالمح 
التي يؤديها  التعبير عن الشخصية  يستطيع 
بسهولة فائقة وبراعة في األداء وهو صاحب 
صوت مميز للغاية وهذا التمييز بدأ بقوة عقب 
أفالم كثيرة  العمر مثلما رأيناه في  تقدمه في 
منها أم العروسة والمذنبون وثرثرة فوق النيل 
وبين األطالل وغيرها من األفالم . مقالنا اليوم 
القدير عماد  الفنان  عزيزى القارئ عن النجم 
الحميد  الدين عبد  .. ولد محمد عماد  حمدي 
التوأم  حمدي في محافظة سوهاج مع أخيه 
عبد الرحمن. حصل عماد على دبلوم مدرسة 
العليا. وقد تزوج اربع مرات األولى  التجارة 
من الراقصة حورية محمد والثانية من فتحية 
شريف وكانت تعمل منولوجست في فرقة 
بديعة مصابني وأنجب منها إبنه نادر ثم تزوج 
أفالم.  في عدة  الفنانة شادية وعمال معاً  من 
وبعد األنفصال تزوج من الفنانة نادية الجندي 
وانجب منها إبنه هشام. وقد عمل عماد حمدي 
في أستديو مصر، ثم  في بدء حياته موظفاً 
عمل باشكاتب في مستشفى أبو الريش. وتدرج 
في وظيفته من رئيس حسابات إلى مدير 
التمثيل.  إنتاج ثم مدير توزيع. وكان يهوى 
الدعائية في وزارة  ولذلك شارك في األفالم 
الصحة التي ينتجها أستديو مصر. ولكن بدايته 
الحقيقية في السينما كانت عام 1945 في فيلم 
) السوق السوداء ( أمام الفنانة عقيلة راتب وقد 
تطرق لمجال اإلنتاج وأنتج العديد من األفالم 
مع زوجته الفنانة شادية ثم مع زوجته الفنانة 

نادية الجندي الذي أنتج لها أشهر فيلم لها وهو 
)بمبة كشر( وقد أطلق عليه فتى الشاشة األول 
وكان أول الفنانين الذين أشتهروا بهذا اللقب. 
ثم أطلق هذا اللقب على العديد من بعده أمثال 
أنور وجدي وكمال الشناوي وشكري سرحان 
فيلم  لقد مثل عماد حمدي أكثر من مئتي   .
شاركته البطولة فيه معظم فنانات مصر عقيلة 
راتب وشادية وفاتن حمامة وتحية كاريوكا 
الدين وسامية جمال وسميرة  ومريم فخر 
قام ببطولتها  التي  العديدة  أحمد. ومن األفالم 
عماد حمدي أفالم لها بصمة في عالم السينما 
منها فيلم )بين األطالل( مع سيدة الشاشة 
العربية فاتن حمامة وهو يحكي قصة حب 
بين فتاة في مقتبل العمر)18عاما( تحب رجال 
أكثر من ضعف عمرها وهو أديب تعشق 
رواياته ثم تقع في غرامه. لقد كان عماد حمدي 
الدور وأستطاع أن يجسد  في هذا  عمالقاً 
بالغة وخاصة عندما  العاشق برومانسية  دور 
الشمس  يلتقي مع محبوبته عند غروب  كان 
القرص األحمر في اإلختفاء وكان  ويبدأ هذا 
المشهد  المعبر الصادق يزيد من قوة  صوته 
وبالطبع أداء فاتن حمامة المميز. ومن األفالم 
الجميلة والقوية فيلم )حب في الظالم( مع 
فتاة  فاتن حمامة أيضاً وهو عبارة عن قصة 
العجوز  المرابية  يقتل جارتها  تشاهد شخص 
أبعادها  لتمسك به فيحاول  فتسارع باإللحاق 
عنه فتسقط في بير السلم وتفقد بصرها ويشعر 
أنها الترى فيتزوجها دون  بالذنب وبما  هو 
أن تعلم بأنه السبب في الحادث الذي أصابها. 

وفيلم )قطار الليل( وهو قصة شاب يحب فتاة 
جميلة ولكنها تقع في شباك زعيم هذه العصابة 
ينقزها  المحب أن  العز ويحاول  ابو  ويدعي 
العصابة ويفلح في ذلك. وقد شارك  من هذه 
المبدعة سامية جمال  الراقصة  البطولة  في 
واستفان روستي وسليمان نجيب وصالح 
نظمي فاخر فاخر. ثم قام عماد حمدي ببطولة 
فيلم )رقصة الوداع( وهو يشابه الفيلم السابق. 
فيلم )عزيزة( وشاركه  الجميلة  ومن األفالم 
الفنانة نعيمة عاكف والملك فريد  البطولة فيه 

الذي  البوليس  شوقي. وهو قصة عسكري 
يسهر على حراسة  أحد األحياء ويقع في 
الحي وينقذها من  حب ساقطة تقطن في هذا 
براثن بلطجي يريد أن يستغلها. وقد تم إعادة 
تصويره تحت اسم خمسة باب من بطولة 
المهندس  عادل إمام ونادية الجندي وفؤاد 
الفيلم  من  مأخوذان  أحمد.والفيلمان  وفؤاد 
االمريكي )ايرما الغانية( بطولة شرلي مكلين 
وجاك ليمون. ومن األفالم القوية لعماد حمدي 
فيلم ) المنزل رقم 13( وهو من أوائل األفالم 

التي تطرقت لفكرة التنويم المغناطيسي 
المغناطيسي على  التنويم  تأثير  وكيفية 
الشخص الذي يقع تحت تاثيره لدرجة 

أنه يرتكب جريمة قتل دون أن يشعر. 
عماد  مثلها  التي  الجميلة  األفالم  ومن 
القديرة مديحة يسري  الفنانة  أمام  حمدي 
فيلم )أني راحلة( وقد جسدا كل من عماد 
العاشقان بنعومة وعاطفة  ومديحة دور 
فيلم )حياة أو موت(  ثم مثال معاً  جياشة. 
قام بتركيب  وهو قصة صاحب صيدلية 
دواء بطريق الخطأ جعل منه سم قاتل 
البوليس المصري  الفيلم قوة  وقد أظهر 
إذا  للموت  المعرض  في معرفة اإلنسان 
الدواء حيث ان الصيدلي قد  تناول هذا 
أعطى زجاجة الدواء إلبنة المريض الطفلة 
الذي وقع  الخطأ  وبعد مغادرتها أكتشف 
فيه. وقد شارك عماد حمدي في هذا الفيلم 
مجموعة كبيرة على رأسها يوسف وهبي 
ومديحة يسري وحسين رياض ورشدي 
أباظة وعدلي كاسب. ثم فيلم ) هللا معنا ( 
ايام حرب  الفاسدة  وهو يحكي قصة األسلحة 
فلسطين وقبل الثورة وأدى هذا إلى بتر ذراع 
أحد ضباط الجيش الذين شاركوا في الحرب. 
ومن األفالم الجميلة التي أشتركا عماد حمدي 
أبكي  فيلم )لن  وفاتن حمامة في بطولتها معاً 
أبداً( وهي قصة فتاة أبنة ألحد الباشوات يفقد 
إليه.  أقربهم  الناس عنه حتى  ثروته ويتخلى 
ولكن هذه األبنة ال تيأس ابداً وتفلح في إصالح 
أرض بور يمتلكها والدها وتجعلها تثمر وذلك 

بمساعدة مهندس زراعي يساعدها في إصالح 
األرض وجلب الخير منها . لقد شارك الفنان 
عماد حمدي العندليب األسمر عبد الحليم حافظ 
أفالم وهو )موعد غرام( وكان  بطولة ثالثة 
غريمه في حب محبوبته. ثم قام بدور والد عبد 
الشجرة(  الحليم في كل)الخطايا( و)أبي فوق 
وفي الفيلمين تتطلب بعض المشاهد فيهما أن 
يقوم عماد حمدي بصفع عبد الحليم على خديه 
المخرج سواء  تعليمات  صفعات قوية حسب 
الخطايا أو حسين كمال  فيلم  حسن اإلمام في 
في أبي فوق الشجرة وكان عماد حمدي يشفق 
على عبد الحليم من هذه الصفعات وبعد انتهاء 
الحليم  الى عبد  المشهد يسارع عماد حمدي 
لترضيته فأخبره عبد الحليم بأن هذه الصفعات 
في أبي فوق الشجرة كانت أقوى من فيلم 
الخطايا فيرد عليه مازحاً ما أنت كمان كبرت 
يا حليم وتقدر تستحمل ويضحكان األثنان 
التي  المحبة  الجميل زمن  الفن  أنه زمن  معاً. 
كانت تربط بين الفنانين بعضهم البعض. ومن 
فيلم  التي مثلها عماد حمدي  السياسية  األفالم 
الذي كشف قذارة وحقارة مراكز  )الكرنك( 
الشعب  تتفنن في تعذيب  القوى وكيف كانت 
البطولة كل من سندريال الشاشة  وشاركه 
سعاد حسني ونور الشريف وفريد شوقي 
وتحية كاريوكا وكمال الشناوي في دور رئيس 
قام  التي  الكوميدية  المخابرات. ومن األفالم 
ببطولتها عماد حمدي فيلم )أم العروسة( الذي 

لديه مجموعة  الذي  الموظف  يحكي مشكلة 
أن يكفيهم باألنفاق  من األبناء ويحاول جاهداً 
عليهم ومشكلته عندما يقوم أحد الشباب بالتقدم 
التجهيز والفرح. ومن  أبنته ومشاكل  لخطبة 
التي شارك عماد حمدي شادية  القوية  األفالم 
المجهولة( عن قصة مدام إكس  فيلم )المرأة 
الفنانة  وأيضاً شارك عماد حمدي زوجته 
شادية العديد من األفالم الجميلة منها: شاطئ 
البنت. ومن  الذكريات وأرحم حبي وشرف 
فيها عماد حمدي  التي شارك  الجميلة  األفالم 
نلتقي  العذارى وحتى  أنام وسجن  فيلم: ال 
والزوجة العذراء ورحمة من السماء وجريمة 
الفنانة هند رستم وفيلم وإسالماه مع  حب مع 
العزيز والتطفئ الشمس ورابعة  لبنى عبد 
الخليلي وكان  السفير وخان  العدوية وجناب 
الذي أشترك في بطولتها فيلم  آخر األفالم 
الشريف وميرفت  )سواق األتوبيس( مع نور 
أمين . عزيزي عماد حمدي أسمح لي ان 
التي حزت عليها لقب  أضيف على األلقاب 
الرومانسي رحمك هللا وأدخلك فسيح  الفنان 

جناته يا عماد حمدي . 

»عامد حمدي«  فنان زمن الفن الجميل 

فيلم  لـ  الرسمي   بعد ٢4 ساعة على طرح االعالن 
“تصبح علي خير” حقق االعالن اكثر من مليون 
تامر حسني، نور، درة، مي  الفيلم من بطولة  مشاهدة. 
تأليف واخراج محمد سامي.  البزاوي،  عمر، محمود 

من انتاج وليد منصور. والمقرر طرحه في عيد الفطر.

الديو الخاص  بانتظار  وجمهور “تصبح على خير” 
تامر حسني واليسا بعنوان “ورا  بالفيلم والذي يجمع 
ألحان  الشبابيك”Top of Form كلمات محمد جمعة، 
أحمد محي، توزيع يحيى يوسف، هندسة صوت ياسر 

أنور.



21 يونيو حزيران  قالت يوم األربعاء 
الحاري  عمدة "رد دير" في مقاطعة 
تنظيف  أعمال  إن  فير،  تارا  ألبرتا، 
الهوجاء  العاصفة  المدينة من مخلفات 
قد  اليوم   ذلك  عشية  اجتاحتها  التي 

تستغرق عدة أسابيع.
إلى  سرعتها  وصلت  رياح  وتسببت 
112 كيلومتراً في الساعة بوقوع الكثير 
فانقطع  الكهربائية أرضًا،  من األعمدة 
التيار الكهربائي عن أكثر من %35 من 

مساكن المدينة في ذروة العاصفة.
الكثير من األشجار،  العاصفة  واقتلعت 
30 شجرة كبيرة  من ضمنها أكثر من 
في مكان للتخييم تديره بلدية المدينة ويقع 
على ضفاف نهر "رد دير". وأُصيب 
جراء ذلك أحد المخيمين بجروح طفيفة، 
العالج  تلقى  حيث  المستشفى  فُأدخل 

الالزم وغادره بسرعة.
كما ألحقت العاصفة أضراراً مادية بالغة 

المنازل واألبنية  ببعض 
كما تسببت بقطع عدد من 

الطرقات.
بلدية  ذلك  كل  ودفع 
حالة  إلعالن  المدينة 

الطوارئ. 
الوقت  في  "األولوية 
تأمين  هي  الراهن 
صحة سكان "رد دير" 
لذا سنباشر  وسالمتهم، 
في  األضرار  بتحديد 
نعيد  إن  ما  الممتلكات 
المدينة"،  إلى  النظام 

قالت العمدة تارا فير.
في  دير"  "رد  وتقع 
ألبرتا في غرب  وسط 
منتصف  في  كندا، 
عاصمة  بين  الطريق 

وكبرى  شمااًل،  إدمونتون،  المقاطعة 
 100 مدنها كالغاري، جنوبًا، ويقطنها 

ألف نسمة. 

Tel.: (514) 961-0777 /  (450) 972-1414 
elressala@bellnet.ca     elressala@videotron .ca    www.el-ressala.com

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

Vendredi 23 juin  2017
الجمعة 23 يونيو 2017

العالناتكم يف الرسالة

كندا: ورقة نقدّية يف ذكرى تأسيس االّتادّية

 تكملة صـ 1
4( وترفض الحكومة أيضا التعديل الذي يقضي بأن 
بوضع  الغش  ارتكبوا  الذين  األفراد  جميع  يحتفظ 
المقيم الدائم كنتيجة، بغض النظر عن المرحلة التي 

ارتكب فيها الغش خالل عملية المواطنة.
مايو  من  الثالث  في  الشيوخ  مجلس  كان  وقد  هذا 
 C-6 قانون  الشيوخ مشروع  أعاد مجلس  أيار،   /
إلى مجلس العموم لمواصلة النظر فيه بعد اعتماد 

التعديالت السابقة الذكر.
للتوضيح أهم بنود مشروع القانون التي تمت الموافقة 
عليها من قبل مجلس الشيوخ )مع التعديالت ( في 

الثالث من مايو / أيار :
 5 3 من  الفعلي )المادي( في كندا لمدة  - الوجود 
سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب الحصول على الجنسية 

)بداًل من القانون الحالي 4 من 6 سنوات)
- اعتبار الوقت الذي يقضيه الشخص في كندا كمقيم 
غير دائم مقبول عند احتساب المدة المشترطة لتقديم 
طلب الحصول على الجنسيه بحيث يجوز للمتقدمين 
أن يحسبوا نصف يوم مقابل كل يوم كانوا موجودين 
فعليا في كندا كمقيم مؤقت قبل أن يصبحوا مقيمين 
دائمين لتلبية شرط الحضور المادي للمواطنة )3 
من 5 سنوات( ، وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من 

الوقت المعتمد .
بعد  كندا  في  واإلقامة  بالبقاء  النية  شرط  إلغاء   -

الحصول على الجنسية 
- إلغاء اعتبارات المصلحة الوطنية و األمن القومي 
سحب  يمكن  ال  أنه  بحيث  الجنسيه  لسحب  كسبب 
الجنسية الكندية في حاالت »الخيانة« أو »اإلرهاب«

- السماح للكنديين بالحق في جلسة قضائية قبل تجريد 
جنسيتهم بسبب الغش أو التحريف بداًل من الوضع 
الهجرة صالحية  لدى موظف  يكون  الحالي حيث 
تحديد ما إذا كان هناك غش و ثم إلغاء الجنسية من 

غير جلسة استماع
- يحق للقاصر الذي لم يبلغ ال 18 عاما تقديم طلب 

الحصول على الجنسية

- ال ينطبق شرط اثبات الكفاءة في اللغة و امتحان 
الجنسية إال على األشخاص الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و 60 عاما )بدال من األشخاص الذين تتراوح 
أعمارهم بين 14 و 64 سنة، كما هو الحال حاليا).

وبناء عليه االعتراض الرئيسي للحكومة على التعديل 
و  اللغة  في  الكفاءة  اثبات  بشرط  الخاص  األخير 
امتحان الجنسية حيث أن الحكومة تريد العوده الى 
النص األصلي الذي وافق عليه مجلس العموم وهو 

18 و 54 :
للتوضيح :

- القانون الحالي: يخض الشخص بين 14 و 64 سنة 
الى شرط اثبات الكفاءة في اللغة و امتحان الجنسية 
- في نص مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه 

مجلس العموم بين: 18 و 54 عاما
- عند رفع القانون الى مجلس الشيوخ ، قام مجلس 

الشيوخ بتعديله الى 18 و 60 
وبما أن مجلس الشيوخ أدخل تعديالت فان مشروع 
القانون عاد مجلس العموم ونحن أالن في هذه المرحله، 
الحكومة ترفض هذا التعديل وتريد اإلبقاء على الصيغه 
األصليه 18 و 54 عام، بمعنى أن األشخاص األقل 
من 18 سنه وأكبر من 54 غير مطالبين بهذا الشرط.

 حملة جديدة يطلقها الجيش الكندي 
لتوسيع صفوفه عبر وسائل التواصل 

االجتماعي وشاشات السينما .
هذه الحملة الجديدة تختلف عن سابقاتها 
إذ تركز على مواصلة الدراسة التي 
يدفع تكاليفها الجيش والسفر خارج كندا 

باإلضافة للعمل اإلنساني .
وعبر هذه األهداف التي تركز عليها 
يبغي  الكندي  للجيش  الجديدة  الحملة 
الجيش الكندي مخاطبة أجيال الشباب  
مهنة  نحو  اهتمامهم  وتوجيه  الجديدة 

عسكرية.
ويأتي هذا الجهد الذي يبذله الجيش الكندي 
في حملة التطويع في إطار وضع يواجه 
فيه الجيش الكندي صعوبة في تحقيق 
هدفه الحالي أي أن يصل مجموع عديده 
إلى 68000 ألف عنصر في القوات 

النظامية بين أعوام 2018-2020 .
إن آخر حملة تطويع في الجيش الكندي 
تعود لعام 2006 التي امتدت على مدى 
خمس سنوات ، والتي أطلقت في الوقت 
الذي انطلقت فيه مهمة الجيش الكندي 
في جنوب أفغانستان  والتي كانت تدعو 
صراحة »للقتال في صفوف الجيش 

الكندي«
إن اللهجة التي تعتمدها الحملة الجديدة 

تختلف عن اللهجة السابقة ويقول الضابط 
المتقاعد ريمي الندري  بهذا الخصوص:  
كانت  التي  السابقة  اللهجة  عن  نبتعد 
في  الحرب   سنوات  خالل  تستخدم 
بحاجة  الجيش  كان  حيث  أفغانستان 

لجنود للقتال هناك. 
ويشدد الضابط الكندي ريمي الندري 
على أهمية  التوعية للمهن التقنية التي 
يحتاج إليها الجيش الكندي وهذا ما تسعى 
إليه الحملة الجديدة بالتعريف لمهن أخرى  

غير المهمة القتالية.
من جهته »تومي الكومب جانغرا« وهو 
تقني كهرباء في الخامسة والعشرين 
من العمر أّكد خالل تواجده في مركز 
تطوع للجيش الكندي بأن اآلفاق المهنية 
الجديدة كفيلة بإغراء المتطوعين الجدد

وكان وزير الدفاع  الكندي »هارجيت 
السياسة  عن  الكشف  عند   - سّجان« 
الجديدة للجيش الكندي مطلع شهر يونيو 
حزيران الجاري - أّكد أن الغاية هي 
 71000 يقرب من  ما  إلى  الوصول 
جندي لكن دون تحديد موعد لبلوغ هذا 
الكندي  الجيش  ويعتزم  هذا  الهدف.  
تخفيف إجراءات التطوع  والتقليل من 

التعقيدات. 

 قال وزير المال الكندّي بيل مورنو إّن ورقة النقد 
الكنديّة من فئة العشرة دوالرات التي ستدخل في 
التداول العام المقبل 2018 ستحمل صورة الناشطة 

الكنديّة  فيوال ديسموند.
وقد اشتهرت فيوال دسموند بفضل جهودها لمقاومة 
تالثينات  في  سكوشا  نوفا  مقاطعة  في  العنصريّة 

القرن الماضي.
وكان مصرف كندا المركزي قد كشف في حفل أجراه 
في مقاطعة جزيرة األمير ادوارد عن ورقة نقديّة 
أخرى من فئة العشرة دوالرات أصدرها  في ذكرى 

مرور 150 عاما على تأسيس االتّحاديّة الكنديّة.
 »في مطلع تّموز يوليو تحتفل كندا بذكرى مرور 
من  و  الكنديّة.  االتّحاديّة  تأسيس  على  عاما   150
دواعي السرور أن نكون هنا في شارلوتاون  حيث 
المديرة االقليميّة  قالت مونيك لوبالن  بدأ كّل ذلك 

في مصرف كندا المركزي«.
النقديّة صور كّل من  السير  وتظهر على الورقة 
جون أي ماكدونالد أّول رئيس حكومة كنديّة والسير 
جورج اتيين كارتييه أحد آباء الفدراليّة وأغنيس ماكفيل 

أّول سيّدة نائبة وجيمس غالدستون أّول عضو في 
مجلس الشيوخ الكندي من بين  األشخاص المسّجلين 
كهنود في المعاهدات من بين سّكان كندا األصليّين.
وتُعتبر  جزيرة األمير ادوارد مهد االتّحاديّة الكنديّة ألّن  
شارلوتاون  في  اجتماعا  عقدوا  قد  الكنديّة  الفدراليّة  آباء 
عاصمة المقاطعة في أيلول سبتمبر من العام 1864 للبحث 

في إنشاء االتّحاديّة.
ويندرج الحفل الذي جرى في شارلوتاون في إطار مجموعة 
من الحفالت ستجري في مختلف أنحاء البالد للترويج لورقة 

النقد الجديدة التي دخلت في التداول قبل نحو أسبوعين.

محلة للتطوع يف اجليش الكندي: 
مغريات جديدة كالدراسة والسفر 

والعمل اإلنساني

مشروع قانون اجلنسية اجلديد سيمضي قدما مع بعض 
التعديالت اليت ادخلها جملس الشيوخ

دعوة للجميع

إزاحة الستار عن عدد من التماثيل هدية مدينة باريس ملونرتيال
عرضت عمدة مدينة باريس آن هيدالغو 
العمل الفني الذي قدمته مدينة باريس في 
إطار االحتفاالت بالذكرى 375 لمدينة 
مونتريال التي تسلمها عمدة مونتريال 

دوني كودير.
 Les touristes والعمل الفني تحت اسم
السياح وهو من إنجاز الفنانة إليزابيت 
بوفولي في عام 1989 سيوضع لمدة 
في  األقل  على  عاما  وعشرين  خمسة 
وهو  منتزه البرس  في  باريس  حديقة 
عبارة عن فسحة بالقرب من الصحيفة 

المونتريالية
أشخاص  خمسة  المنحوتات  وتمثل 
مشهد  من  مستوحاة  لكلب  باإلضافة 

حياة يومية لمدينة في الغرب حيث يرتبط سكانها بحياة 
أحد األحياء في مدينة كبيرة.

يشار إلى أن هذا العمل الفني الذي تم تأمين نقله من قبل 
مدينة باريس أضيف إلى مجموعة من الفن الشعبي في 

مونتريال.
المدينتين  بين  العالقات  رسوخ  لتأكيد  الفن  هذا  ويهدف 
بإقامة  والتنويه  ومونتريال  باريس  بالفرنسية  الناطقتين 
أوائل الفرنسيين في مونتريال حسب بيان أذيع بالمناسبة.

كندا: “سريز” تستعد إلغالق 59 متجراً 
وتسريح 2900 موظف

لعمالق  الكندي  الفرع  يستعد   
 Sears( »البيع بالتجزئة »سيرز
Canada( إلغالق 59 من متاجره 
وتسريح  كندا  أنحاء  في مختلف 
خطة  وفق  موظفيه  من   2900
إعادة الهيكلة التي سيشرف عليها 

القضاء الكندي.
بعد حصول  اإلعالن  هذا  وجاء 
»سيرز كندا« على حماية مؤقتة 
من القضاء بموجب قانون التسويات 

مع دائني الشركات.
العليا  أونتاريو  محكمة  وأتاحت 
تمويل  على  الحصول  للشركة 
دوالر  مليون   450 إلى  يصل 

خالل  أنشطتها  استمرار  لتأمين 
فترة إعادة الهيكلة.

من  تتحرر  بأن  الشركة  وتأمل 
أقصاها  فترة  في  القضاء  حماية 

نهاية العام الحالي.
الكندي  الفرع  وتراكمت خسائر 
لـ«سيرز« في السنوات الماضية، 
%80 من  أكثر من  وفقد سهمه 
قيمته خالل السنة األخيرة، وذلك 
بالرغم من محاوالته لتجديد نفسه.
 17 كندا«  »سيرز  لدى  ويعمل 
ألف موظف في 167 متجراً في 
مختلف أنحاء البالد، ويقع المقر 

الرئيسي للشركة في تورونتو.

 يتشرف المكتب الثقافي والتعليمي المصري بكندا 
باإلشتراك مع

Musée des Maîtres et Artisans du 
Québec & Vues D’Afrique

باإلعالن عن بدء معرض لوحات وصور »ألوان النيل«
Couleurs du Nil

والمشارك فيه عشرة فنانين مصريين وكنديين من أصول 
مصرية وذلك بمقر بالمتحف الكائن في:

Avenue Sainte-Croix, Montréal 615
وذلك في الفترة من 21 يونيو وحتى 9 يوليو 2017

وعلى هامش فعاليات المعرض سيقام حفل تكريم الفنانين يوم 
الخميس 6 يوليو 2017 السادسة مساء بالمتحف

كذلك يقام يوم السبت 8 يوليو 2017 نشاط لألطفال مع 
عائالتهم من الساعة 2 إلى 4 عصرا

ويشمل المعرض تنوع كبير في األعمال المقدمة وذلك كما 
يتضح في بعض الصور الملتقطة لهذه األعمال بالمعرض.

الدخول مجاني فيما يخص الفعاليات عاليه مع خالص تمنيات 
الجهات المنظمة لكم باالستمتاع بهذا المعرض الذي يأتي 
في خضم احتفاالت مونتريال بـ 375 عاما على إنشائها 
واحتفاالت كندا بـ 150 عاما على تأسيس الكونفيدرالية.

ألربتا: ال عودة للحياة الطبيعية إىل “رد دير” قبل أسابيع

أوتاوا : متويل اإلرهاب واألزمة 
اخلليجية يف حديث بني ترودو 

ومتيم بن محد

الكندية جوستان  الحكومة  أعرب رئيس 
الشيخ تميم بن حمد  ترودو ألمير قطر 
قلقه من "تمويل اإلرهاب  ثاني عن  آل 
الخليج "لإلبقاء  والتطرف"، ودعا دول 

على حوار مفتوح" فيما بينها.
يوم  هاتفي   حديث  في  ذلك  وجاء 
21 يونيو حزيران الحاري   األربعاء 
"أثار )خالله( رئيس الحكومة قلق كندا 
بشأن تمويل اإلرهاب والتطرف، بغض 
النظر عن مكان حصولهما"، وفق ما 
أفاد تقرير صادر عن مساعدي رئيس 
الزعيمان  الكندية، كما تحدث  الحكومة 

عن "ضرورة مواصلة مكافحة األسباب 
العميقة لإلرهاب". 

كما تناول رئيس حكومة كندا وأمير قطر 
البلدْين والنزاع  بين  الثنائية  "العالقات 

الدبلوماسي الحالي في منطقة الخليج".
وفي ما يتصل بالنزاع المذكور بين قطر 
من جهة والسعودية ودولة اإلمارات 
أخرى،  جهة  من  ومصر  والبحرين 
الكندية "على  "شدد" رئيس الحكومة 
بين أطراف  إبقاء الحوار مفتوحاً  أهمية 

النزاع".

الربتا: املزارعون مرتاحون الرتفاع أسعار حلوم البقر
 أعرب المزارعون في مقاطعة البرتا عن ارتياحهم الرتفاع 
أسعار لحوم البقر بعد  التراجع الذي شهدته منذ نحو عشر 

سنوات.
وكانت األسعار قد وصلت إلى أرقام قياسيّة عام 2015 ثّم 

عادت للتراجع العام الماضي 2016.
ويأمل المزارعون في التعويض عن الخسائر التي تسبّب 
بها مرض جنون البقر كما يقول المزارع فيليب لوسون .

وأعرب شقيقه جان مارك لوسون عن ارتياحه هو اآلخر 
الرتفاع األسعار. 

ويعزو الخبير في تقلّبات أسعار لحم البقر برايان بيريا من 
مؤّسسة كانفاكس ارتفاع األسعار إلى تراجع عدد المواشي 

في كندا.
أزمة  تجاوز  تمّكنوا من  الذين  المزارعين  أّن  إلى  ويشير 

جنون البقر يستفيدون من ارتفاع األسعار حاليّا.
وأعرب بيريا عن اعتقاده بأّن عدد المواشي سيستمّر في 
االرتفاع في كندا والواليات المتّحدة مّما سيساهم في تراجع 

سعر لحوم البقر على المدى المتوّسط. 

مدير جديد جمللس التنمية االقتصادية يف ألربتا
CDEA عين مجلس التنمية االقتصادية في مقاطعة ألبرتا 

إتيان آالري رئيسا جديدا له ما يضع حدا لفترة إعادة هيكلة 
صعبة. وكانت هذه الفترة قد اتسمت بترك تسعة من موظفي 

المجلس عملهم أي أكثر من نصف عدد العاملين فيه. 
المسؤول  منصب  حاليا  يشغل  آالري  إتيان  أن  إلى  يشار 
عن العالقات العامة في "سان جان" القسم الفرنكوفوني في 
جامعة ألبرتا بعد أن كان مسؤوال عن صحيفة محلية ناطقة 

بالفرنسية طيلة عدة سنوات.
وأّكد رئيس المجلس جان فيليب كوتور أن إتيان آالري هو 

على األرجح الشخص الذي يعرف أكثر من غيره المجتمع 
كما أن الصحيفة المحلية قريبة جدا من إدارة شركة.

دون  يتصرف  أن  المجلس  أن على  المجلس  رئيس  وأّكد 
تاخير وأنه ال مجال إلضاعة سنة إضافية وبالتالي تعيين 

موظفين جدد بدل المستقيلين. 
كما قررت إدارة المجلس اعتماد خريطة طريق لتنفيذ إعادة 

الهيكلة بكاملها.
يشار إلى أن مجلس التنمية االقتصادية في مقاطعة ألبرتا 
يتلقى أكثر من مليون دوالر مساعدة من الحكومة الفدرالية. 

كندا: حممّيات السّكان األصلّيني على خرائط غوغل
أدرجت شركة غوغل 300 من محميّات السّكان األصليّين في 
 Plus de 3000 communautés autochtones  كندا
du Canada  على خرائطها وعلى خرائط غوغل ايرث 

.Google Earth
وجاء ذلك بعد 7 سنوات على إطالق المشروع الذي يهدف 
لتعزيز االستقالليّة الذاتيّة للسّكان األصليّين وإتاحة الفرصة 

أمامهم للمشاركة في وضع خرائط محميّاتهم.
"هنالك الكثير من شعوب السّكان األصليّين في كّل أنحاء 
البالد، وكونهم أزيلوا من الخرائط األساسيّة مهين بحقّهم 
قال ستيف روا رّسام الخرائط المنتمي إلى قبيلة ايب أند 
فلو Ebb and Flow لألمم األوائل في مقاطعة مانيتوبا.

وتمّكنت غوغل من رسم خرائط 300 محميّة بفضل معطيات 
قّدمتها وزارة الموارد الطبيعيّة الكنديّة و السّكان األصليّون.
وتزامن إدراج المحميّات على الخرائط مع اليوم الوطني 
للسّكان األصليّين الذي يصادف في الحادي والعشرين من 

حزيران يونيو. 
"نحن محظوظون أن تكون هنالك منّصة مستخدمة عالميّا 
ونريد أن تكون كندا، وتحديدا ما يجعلنا كنديّين منعكسة فيها 
قالت الكسندرا هانينغز مسؤولة االتّصاالت في غوغل كندا" .
واعتبر ستيف روا  الذي شارك في المشروع أّن إدراج 
المحميّات على خرائط غوغل يشّكل خطوة مهّمة نحو المصالحة. 

محلّة للشرطة الكندية للتنديد بالقيادة تت تأثري الكحول
  "ماتت ابنتنا، والسؤال المّوجه إليكم: 
ما هو الشعور الذي يثيره فيكم قتل أحد 

األشخاص؟"
هكذا كتب على يافطة كبيرة أهالي ضحايا 
ماتوا بسبب استهتار بعض األشخاص 
الذين كانوا يقودون سياراتهم تحت تأثير 

الكحول في مقاطعة نيوبرنزويك.
وقد بثّت الشرطة الكندية الفدرالية شريط 
فيديو لتسليط الضوء على مخاطر القيادة 
المجتمع  ولحّض  الكحول  تأثير  تحت 
على اإلبطال عن هذا األمر لما فيه من 
الذي  نفسه  السائق  حياة  على  مخاطر 
يقود سيارته تحت تأثير الكحول وعلى 

األشخاص اآلخرين الذين قد يدفعون حياتهم ثمنا الستهتاره 
وعدم مسؤوليته!

ويندد في شريط الفيديو سبعة مواطنين من سكان مدينة 
كارلتون Carleton في نيوبرنزويك بالقيادة تحت تأثير 
الكحول حيث أنه وخالل األربع سنوات الماضية قتل 22 
الكحول  وكانت  المدينة  هذه  في  الطرقات  على  شخصا 
والقيادة تحت تأثيرها هي السبب في %35 من هذه الوفيات.
يوم  في  قصد  عن  نشر  الذي  الفيديو  هذا  في  ويشارك 
تلميذة  الثانوية  للصفوف  الدراسي  العام  بنهاية  االحتفال 

ومعلّمة وممرضة وسائق وشاهد عيان خالل حادث سير 
قاتل وكذلك يشارك في هذا الشريط المّصور والدان لضحية 

شابة القت مصرعها تحت عجلة سائقة ثملة!
ويعطي كل واحد من هؤالء األشخاص أسبابه التي تحمله 
على مكافحة القيادة بقدرات شبه معدومة تسببت بها الكحول 

في شكل خاص!
ويقول شاهد العيان في شهادته: إنني أريد أن أكون 
الممرضة:  وتقول  زفافها  يوم  في  ابنتي  جانب  إلى 
إنني عالجت العديد من الضحايا ولكنهم لم تكتب لهم 

جميعا النجاة لألسف!

نيوبرنزويك: التشدد يف استهالك املاريهوانا ألغراض ترفيهية
 رفعت مجموعة عمل في مقاطعة 
مرحلي  تقرير  في  نيوبرنزويك 
لتأطير  التوصيات  من  مجموعة 
استهالك الماريهوانا ألغراض ترفيهية 

عندما يصبح استهالكها شرعيا.
pour encadrer la consomma-
tion de marijuana à usage 
récréatif, lorsqu'elle sera 
légalisée.
يشار إلى أن مجموعة العمل المكلفة 
من قبل حكومة المقاطعة أوصت بشكل 
خاص بأن يسمح باستهالك الماريهوانا 

اعتبارا من سن التاسعة عشرة.
ومن جملة التوصيات األخرى:

إنشاء مؤسسة تابعة للحكومة لوضع 
وبيعها  الماريهوانا  استهالك  قواعد 

في المقاطعة.
تحديد ثالثين غراما من الماريهوانا 
للشخص وهو ما يتطابق مع الكمية 
التي يحددها مشروع القانون الفدرالي.
لتخفيف  تهدف  استراتيجية  اعتماد 

المخاطر واألخطار ,

برئاسة  المقاطعة  حكومة  وكانت 
بريان غاالن قد كلفت مجموعة العمل 
المشكلة من موظفين يمثلون مختلف 
الوزارات والوكاالت الحكومية بإعارة 
انتباه خاص لحماية األطفال في وسط 
بمتناول  الماريهوانا  فيه  تكون  قد 

الجميع.
وأعلن وزير الصحة في المقاطعة 
التقرير  تسلمه  عند  بودرو  فيكتور 

الختامي بأن حكومة المقاطعة ترغب 
بضمان أن تكون الماريهوانا خارج 
متناول األطفال والحيلولة دون وضع 

المجرمين يدهم على المداخيل.
حول  خاصة  لجنة  أن  إلى  يشار 
الماريهوانا تضم نوابا من الحزبين 
الليبرالي والمحافظ ستجري استشارات 
عامة خالل فصل الصيف معتمدة على 
تقرير الخبراء إلجراء المناقشات. 
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 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

بئر يعقوب: 
فوهة املوت الفاغرة يف تكساس

Les proverbes en français et arabe

- Tel père tel fils
- هذا الشبل من ذاك األسد  

- Entre deux maux on choisit le 
moindre

1- ايه رماك على المر، قال إللي امر منه
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عقوبات لالعيب الزمالك وإيناسيو بعد 
اخلسارة أمام احتاد العاصمة

  واقًفا على صخرة مرتفعة بينما يرقد ثقب أسود فاغر الفم 
باألسفل؛ قد ال تجد الشجاعة لمجرد النظر إلى الهوة المريعة يال 
قاع تحتك فضاًل عن القفز إلىها! فقط هم سكان والية تكساس 
والسائحون القادمون إليها هم من قد يفعلون هذا طيلة الصيف 

كطقس محبب للتخفيف من قيظ النهار الذي ال يحتمل!
الينبوع  في والية القش تكساس كما يطلقون عليها، يقع ذلك 
الطبيعي الشهير باسم “بئر يعقوب Jacob’s Well”. وعلى 
الرغم من أنه مقصد سياحي واستجمام معروف يقصده اآلالف 
كل عام خالل الصيف لالستمتاع بجمال مياهه الصافية والباردة، 
إال أن الجميع يعلم كيف تتحول الهوة المظلمة بال قاع إلى فخ 
مميت يقتل كل من يغامر باستكشاف ما يخفيه البئر الظاهري 

عن األعين عميًقا.
وبالتماشي مع مظهره المخيف للكثيرين والساحر في الوقت 
نفسه، يعد بئر يعقوب أحد أخطر األماكن للغوص في العالم 
لم يكن أخطرها على اإلطالق؛ بعدما حصد أرواح ما  إن 
9 غواصين حتى اآلن، بخالف حاالت االختفاء  يزيد عن 

والموت غير المسجلة.
جمال يطغى على الخطر

للغاية في  الحار  والية تكساس األمريكية معروفة بطقسها 
أنها  الصيف. ال تنسوا أن تكساس تقع أقصى الجنوب، أي 
بمثابة الصعيد للواليات المتحدة األمريكية. دعكم من أنها كانت 
يوًما جزًء من المكسيك، أي أنها تشاركها مناخها الرطب شبه 
المداري. هكذا، يهرع السكان إلى شواطيء المحيط األطلسي 
أو إلى العيون والجداول المائية العذبة هرًبا من الحر؛ وبئر 
التي  اللطيفة  العذبة  المميزة مع مياهه  المقاصد  يعقوب أحد 
تصل درجة حرارتها إلى 20 درجة سيلزية فقط أثناء الصيف، 

ومع درجة الصفاء والنقاوة الفائقة للمياه نفسها.
أمتار،   4 السطح حوالي  الظاهري على  الينبوع  يبلغ قطر 
ويهبط عمودًيا لحوالي 10 أمتار، ثم يواصل الهبوط بشكل 
مائل عبر سلسلة من الغرف المترابطة التي تعد مدخاًل ألطول 
 37 إلى  بالمياة في تكساس بعمق يصل  ثاني كهف مغمور 
متًرا وأكثر كما سنرى الحًقا. ويحصل بئر يعقوب على مياهه 
العذبة في األصل من خزان ماء Trinity Aquifer الجوفي 
المهول الذي تفيض مياهه عبر الكهف المغمور إلى السطح 
عبر البئر وتنطلق لتغذية جدول Cypress Creek القريب.

كهوف مميتة!
على الرغم من أن العمق الذي يصل له البئر نفسه كبير بما 
يكفي لتعريض حياة الزائرين للخطر، إال أن السبب الحقيقي 
للوفيات التسع المسجلة حتى اآلن تعود إلى نفاذ أسطوانات 
األكسجين الخاصة بالغواصين المدربين واالختناق حتى الموت! 
قد يبدو هذا غريًبا للوهلة األولى خاصة مع احترافية وتدريب 
من يغوص إلى الكهف الرابض باألسفل والذي يصل عمقه 
كما قلنا إلى 30 متًرا فقط، وهو عمق ليس بالكبير في عالم 
الغوص المجهز باألدوات. لكن الحال يختلف هنا مع كهف 

بئر يعقوب المميت، أو باألحرى كهوفه المميتة!
لحل لغز كهوف بئر يعقوب المتداخلة والمتشابكة، تم إطالق 
حملة استكشاف بقيادة مجموعة مدربة من الغواصين المحترفين 
2000 فيما عرف بمشروع استكشاف بئر يعقوب  في عام 
Jacob’s Well Exploration Project- JWEP؛ وبعد 
7 سنوات كاملة في عام 2007 استطاع الباحثون رسم خريطة 
كاملة ودقيقة لشبكة كهوف بئر يعقوب. حتى اآلن، تم توثيق 
الممتدة تحت  الممرات والكهوف  2 كيلومتر من  يقارب  ما 

الماء! ال عجب أن ضل البعض طريقه في تلك الكهوف عند 
تائًها وسط الظالم  به األمر  لينتهي  استكشافها دون حذر، 

والبرودة إلى أن القى مصيره المؤلم والمحتوم.
من جربوا الغوص في كهوف بئر يعقوب يقولون أنه ال مشكلة 
بأول كهفين في ممر الكهوف الطويل والمتشابك، فقط بعدها 
تثير أي خطوة زوابع  أكثر خطورة، حيث  تصبح األمور 
صغيرة من التراب والطمي الذي يجعل الرؤية مستحيلة مما 

يثير الذعر لدى الكثيرين.
»ال يمكنك تمييز أي اتجاه، فال تعلم أين األعلى من األسفل، 
الموحل  القاع  بينما تزحف على  اليسار  اليمين من  أين  أو 
وترتطم أسطوانة األكسجين على ظهرك بالسقف المنخفض 
الذي يضغط على عالمك! ال يوجد ما يمكنه إنقاذك هنا إال 
تدريبك ومدى احترافك؛ ولكم كانت سعادتنا غامرة عندما 

خرجنا من ذلك الجحيم المائي باألسفل!«
كان ذلك أحد الغواصين الذين شاركوا في عملية انتشال جثة 
أحد الضحايا الغارقين في أحد كهوف بئر يعقوب المنسية عام 

 Louie 2000، كما جاء في مقال مطول للكاتب لوي بوند
Bond والذي يصف به القصص المقبضة لمهام الغواصين 
في 5 كهوف أسفل البئر بفتحات ضيقة للغاية بحيث اضطر 
التنفس مؤقًتا لعبورها! في  انتزاع اسطوانة  إلى  الغواصين 
الواقع، يضيق تنفس المرء مع تخيل هذه األماكن الكابوسية 

تحت األرض المغمورة بالماء…
وحتى على السطح حيث فوهة البئر الخالبة، ال يخلو األمر 
القفز  التي ال يحمد عقباها حيث يحلو للجميع  من المخاطر 
إلى قلب فوهة البئر المفتوحة من قمة الصخور المرتفعة التي 
تطل على البئر، ويتسابقون كذلك للقيام بحركات أكروباتية 
البئر. ال  التيار الصاعد عبر  في الهواء قبل االرتطام بمياه 
حاجة لنا بالقول بأن كل هذه األمور ممنوعة قانوًنا، لكن موقع 
يوتيوب يضج بعشرات المقاطع التي تعرض كيف يضرب 
زوار البئر بتلك القوانين عرض الحائط بحفالت جماعية يتم 

توثيقها للذكرى!
بئر مقدسة؟

وفي الختام، فعلى األرجح قرع العنوان في رأسك جرًسا ما؛ 
جرس يتعلق ببئر يوسف عليه السالم أو بئر يعقوب عليه 
السالم وقصص كليهما قد وردت في الكتب السماوية كالعهد 
القديم والعهد الحديث والقرآن. ربما كان هذا هو الحال قبل 
قراءة المقال بالكامل، فكما هو واضح، بئر يعقوب الموجود 
له على اإلطالق  األمريكية ال عالقة  تكساس  في والية 
بلدة  في  الموجود  السامرية(  )بئر  المقدس  يعقوب  ببئر  ال 
ببئر  أو  الفلسطينية،  نابلس  مدينة  بالطة على مقربة من 
يوسف عليه السالم الذي ال يعلم أحد على وجه التحديد أين 
هو بالضبط على الرغم من أن هناك من يقول بأنه موجود 
في مصر بقلعة الجبل بينما يقسم آخرون بأنه في سوريا؛ 
ويعتبر البعض اآلخر األمر منتهًيا بأنه موجود في نابلس 

الفلسطينية ببلدة قبالن.
هكذا، لم أجد سبًبا مباشًرا لتسمية ينبوع تكساس الشهير ببئر 
يعقوب، لكن على األغلب هو لصبغ بعض القدسية على ذلك 
الينبوع المعجز الذي ال ينضب بتشبيهه بالبئر الذي حفره 
نبي هللا يعقوب ليشرب هو وأبناؤه وقطيعه منه منذ آالف 
السنين. مع هذا، وسواء كان هذا هو السبب وراء التسمية أو 
ال، سيظل ينبوع بئر يعقوب بوالية تكساس أعجوبة مدهشة 

تجمع بين الجمال والموت في آن واحد!

إدارة    قرر مرتضى منصور رئيس مجلس 
الزمالك فرض غرامة ضخمة على العبي الفريق 
إيناسيو  بقيادة أوجوستو  الفني  األبيض والجهاز 
عقب الهزيمة من اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين 
نظيفين ضمن مرحلة المجموعات بدوري األبطال.
وأعلن مرتضى تغريم العبي الزمالك مبلغ 100 
ألف جنيه مع توقيع غرامة قدرها 200 ألف جنيه 
على طارق حامد العب الوسط بعد حصوله على 

بطاقة حمراء في شوط المباراة الثاني فيما سيتم 
خصم راتب شهر كامال من الجهاز الفني للفريق 

بقيادة إيناسيو.
وكان الزمالك قد تراجع للمركز الثالث في مجموعته 
برصيد 5 نقاط فيما يحل اتحاد العاصمة في الصدارة 
برصيد 7 نقاط متفوقاً بفارق األهداف عن أهلي 
طرابلس الليبي صاحب المركز الثاني فيما يأتي 
كابس يونايتد في المركز األخير برصيد ثالث نقاط.

الفني  المدير    هاجم حسن شحاتة 
للمنتخب المصري قرارات  السابق 
األرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني 

لمنتخب مصر.
وقال شحاتة في تصريحاته لقناة »أون 
سبورت« أنه ال يعقل عدم تواجد رأس 
حربة في قائمة المنتخب المصري في 
الوقت الذي يتجاهل فيه خدمات عمرو 
مرعي مهاجم إنبي الذي يحتاج إلكتساب 
بعض الخبرات من أجل االعتماد عليه.
وأضاف شحاتة أن كوبر ال يرى سوى 
المحترفين الذين ينضمون ألي معسكر 
الفيفا مما  للوائح  قليلة وفقًا  بأيام  قبله 

الجيدة  العناصر  يتسبب في تجاهل إختيار بعض 
بالدوري المصري.

وتابع المعلم تصريحاته قائاًل أن المنتخب ال يلعب 
الحالي بسبب إصرار كوبر  الوقت  كرة قدم في 
على إستراتيجية دفاعية بحتة تترك االستحواذ على 
الكرة للمنافس بشكل كبير مع اإلعتماد على إرسال 
الكرات الطولية إال أنها لن تجدي على المدى الطويل 
حتى ولو نجح في تحقيق بعض االنتصارات بها.

وإستشهد شحاتة على تصريحاته بما حدث بكأس 
األمم االفريقية األخيرة قائاًل أن المنتخب كان قريباً 

الدور األول لوال إرتفاع  البطولة من  من توديع 
نهائي كان في  أننا خسرنا  الالعبين إال  معنويات 

المتناول أمام الكاميرون.
أنه يدرك جيداً  قائاًل  وإختتم شحاتة تصريحاته 
لكوبر  إنتقاد  أن شهادته مجروحة عند توجيه أي 
بإعتباره المدير الفني السابق للمنتخب إال أنه يرى 
حلم الوصول للمونديال قريباً مما يستدعي العمل 

بجدية في المرحلة المقبلة.
وكان حسن شحاتة قد نجح في قيادة المنتخب المصري 
لتحقيق ثالث بطوالت إفريقية متتالية في الفترة من 

2006 حتى 2010.

  أصدر االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« بياناً 
بالتهديد بمعاقبة كل من سيخلط السياسة بالرياضة 

في الفترة المقبلة.
وأشار بيان الكاف إلى مالحظته قيام بعض األندية 
والمنتخبات التابعة له بخرق مباديء اللجنة األوليمبية 
العامة في احترام الحيادية واالستقاللية خاصًة على 

المستوى السياسي.
وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن مقاطعة كافة 
الفرق والمنتخبات لشبكة قنوات »بي إن الرياضية« 
المصرية  الحكومة  قيام  التابعة لقطر على خلفية 
الخليجية  الدولة  الدبلوماسية مع  العالقات  بقطع 
المؤتمر  المنتخب المصري  مؤخراً حيث قاطع 

الصحفي لمباراته األخيرة أمام تونس قبل أن يكرر 
حسام البدري المدير الفني لألهلي نفس التصرف 
عقب نهاية مباراة فريقه أمام الوداد المغربي والتي 

خسرها بهدفين نظيفين.
وشدد بيان الكاف على عدم تكرار مثل تلك التصرفات 
الرياضية داعياً  المسابقات  لها في  التي ال مجال 
بأن يسود االحترام،  المعنيين  المصلحة  أصحاب 
بغض النظر عن الحساسيات والضغوط التي تتواجد.
وأنهى الكاف بيانه بتحذير األطراف المشاركة في 
تلك التصرفات بأنه سيكون يقظاً فيما يخص احترام 
هذه المبادئ الخاصة بالحيادية واالستقاللية في كل 

المباريات المستقبلية التي تقام تحت رعايته.

  أصدرت محكمة القضاء اإلداري حكمها يوم 
الثالثاء بإعادة مباراة الزمالك ومصر للمقاصة 

في الدور الثاني من الدوري الممتاز.
االتحاد  أن  المحكمة  وجاء في حيثيات حكم 
المباراة عن  بتأجيل  قام  القدم  لكرة  المصري 
الموعد المقرر بالمسابقة دون تقديم أي مستند 

يفيد األسباب التي دعت لتأجيل هذه المباراة.
وأضافت المحكمة أن ما اقترفه االتحاد المصري 
بشأن التأجيل يكون قد خالف الصواب، ويحل 
إلى  بالذهاب  اإللزام  ثمة  الزمالك من  النادى 
ما  لها، وهو  المحدد  الموعد  المباراة فى غير 
باعتبار  المعتمد  المسابقات  لجنة  قرار  يجعل 
فريق نادى الزمالك مهزوم 0-2 لصالح نادى 
مصر المقاصة توقيع غرامة مالية قدرها 200 

نقاط من رصيده فى  ألف جنيه وخصم ثالث 
نهاية الموسم قد صدر مخالفا ألحكام القانون.

وكان الزمالك قد رفع دعوى قضائية ضد وزير 
العزيز، ورئيس  والرياضة خالد عبد  الشباب 
مجلس إدارة اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، ومدير 
مديرية الشباب والرياضة، إليقاف القرار الصادر 

من اتحاد الكرة بعدم إعادة المباراة.
أشاد مرتضى منصور رئيس  ومن جانبه، 
الكرة  اتحاد  المحكمة مطالبًا  بقرار  الزمالك 

بضرورة التنفيذ الفوري.
جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث 
المقاصة  لمصر   67 مقابل  نقطة   60 برصيد 
صاحب المركز الثاني وذلك قبل نهاية المسابقة 

بثالث جوالت.

شحاتة: كوبر فشل يف تطوير أداء 
املنتخب

القضاء اإلداري يقبل دعوى الزمالك 
إلعادة لقاء املقاصة

الكاف حيذر من خلط السياسة بالرياضة

اإلعالم الغاني متفائل بعودة أبياه من أجل املونديال
 أشاد موقع »غانا سوكر نت« بعودة كواسي أبياه لقيادة 
منتخب النجوم السوداء إثر تغلبهم على إثيوبيا بخماسية 
نظيفة في مستهل تصفيات كأس االمم اإلفريقية 2019.
وأفرد الموقع تقريراً تحدث فيه عن أهمية عودة أبياه 
لتدريب المنتخب الغاني لما يملكه من قدرة كبيرة على 
تحفيز الالعبين وإخراج أفضل ما لديهم باإلضافة لمنحه 
الفرصة أمام أكثر من العب جديد. وأضاف التقرير أن 
أبياه هو الرجل المناسب للفترة الحالية من أجل التأهل 

لكأس االمم االفريقية وإحياء األمل في تصفيات مونديال 
2018 رغم صعوبة المهمة في ظل تصدر المنتخب 
المصري برصيد ست نقاط مقابل نقطة وحيدة لمنتخب 
النجوم السوداء. وطالب التقرير مساندة أبياه من الجميع 
حتى ال يتكرر سيناريو مونديال 2014 الذي أخفق فيه 
المنتخب الغاني من تجاوز الدور األول ألسباب يعلمها 
الجميع قبل أن يتم االستعانة بأفرام جرانت الذي فشل 

في تحقيق اآلمال المعقودة عليه.

جدير بالذكر أن كواسي أبياه قد نجح في قيادة المنتخب 
للتأهل لمونديال 2014 على حساب المنتخب  الغاني 
المصري تحديداً بعد االنتصار عليه في مباراة شهيرة 

بنتيجة 6-1.
ويستعد المنتخب الغاني إلستضافة الكونغو في الثامن 
والعشرين من أغسطس المقبل ضمن تصفيات المونديال 
في الوقت الذي يخرج فيه المنتخب المصري لمالقاة 

أوغندا في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

اتين مساطيل...
واحد بيقول للتاني :

امبارح حلمت إني رحت فرنسا
التاني قال: وانا حلمت إني بتجوز

األول : وماعزمتنيش
الثاني: سألت عليك قالولي في فرنسا

ثالث مساطيل قال األول:
اقدر اشتري أمريكا  أنا عندي فلوووووووس  يا شباب  شوفوا 

الشمالية بكبرها
قال الثاني: وانا عندي فلووووووس اقدر اشتري امريكا الشمالية 

والجنوبية
رد الثالث: 

ومين اللي قال اني راح ابيع

واحد بيحب واحدة وطلبها أكثر من مرة للزواج بس رفضته
استغرب وراح يسألها ليه بترفضيني

قالت له أنا مريضة كوما بناسبك
قالها ايه هو نوع مرضك

قالت له أنا عندي نفخة مستمرة وما بتروح
قالها طب بتعرفي أنا مش باشم وحاسة الشم عندي معدومة

قالت له اكيد.. قالها أكيد
فوافقت على الزواج وصباحية الفرح فاقت من النوم ولقيته فاتح 

كل الشبابيك وقاعد بجانب الشباك
انحرجت وفضلت تبكي

قالت له أنت كذبت عليَّ وقلت لي انك ما بتشم
قالها وهللا ما بشم، بس عيوني اصبحوا يحرقوني

لوالدها اريد  قالت  المطعم مع عائلتها عندما رأتني  كانت في 
الذهاب للحمام، وعند مرورها بجانبي وضعت هاتفها اآليفون 
على طاولتي وذهبت ، اخذت التليفون كي اسجل رقمي ، وعند 

رجوعها لم تجدني ، للبيع أيفون 6!!!!!!

اتنين سكرانين ماشيين، فواحد قال للتاني : 
لما أموت ابقى اشرب لي الكاس بتاعي.. فصاحبنا مات

وبعد كام يوم الثاني راح البار وطلب كاسين ... 

قاله ايوه بس انت لوحدك، فحكي له على الموضوع وبقى كل 
يوم يشرب كاسين لحد ما في يوم طلب كاس واحد.
الراجل قالوه اشمعنى.. قاله اصل أنا بطلب اشرب.

مرة واحد راح للدكتور قاله أنا حاسس إن مراتي مش بتسمع كويس؟
الدكتور قاله كلمها على بعد 5 متر لو مسمعتش تبقى فعال سمعها تقيل

راح دخل من باب شقته وهي في المطبخ وقال هجرب دلوقتي 
قالها حبيبتي عاملة أكل إيه النهاردة؟؟ مردتش

قال اقرب متر وقالها : حبيبتي عامله أكل إيه النهاردة؟ مردتش
وقرب متر تاني ، مردتش برضه لحد ما بقى بينه وبينها 30 سم 

قالها حبيتي عامله اكل أيه ؟
قالته دي خامس مرة اقولك صينية بطاطس بالفراخ!!!!!!!!!

واحدة لسة واخدة رخصة السواقة، وهي راجعة من الشغل اتصل 
بها زوجها وقالها 

حدي بالك من الطريق ألنهم قالوا في الراديو بان هناك سيارة 
مجهولة تمشي عكش االتجاه 

قالت هي سيارة واحدة فقظ قول كل السيارات تمشي عكس االتجاه.

مرة واحد كل يوم يزرع جزر واألرنب يجي ياكله كله
يوم واتنين واسبوع فزرع تاني ، راح األرنب اكلهم بردو، فمسك 

األرنب وكسر له كل اسنانه وزرع تاني جزر.
جي يشوفه ملقاش الجزر

فسأل األرنب انت عملت ايه في الجزر
قاله عثرناه وثربناه عثير.

مرة واحدة جوزها تاه راحت القسم تبلغ 
فبتقول للظابط ياباشا انا جوزي تايه 

فقالها قوليلي مواصفاته
فقالته عينيه خضرة شعره اصفر وطويل وابيض وحليوة 

فراح ابنها قالها ايه ده يا ماما دي مش مواصفات بابا
قالته اسكت يا واد

يمكن يجبولنا واحد احسن منه.

محشش أول مرة يدخل مول ، شاف سلم بالكهرباء 
سأل واحد إيه ده؟
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قاله: دة لو مراتك وحشة بتخليها تطلع السلم ده وهتنزلك 
وقالها  مراته  جاب  المحشش  راح  المهم  جداً،  جميلة 

اطلعي وانا راح اقف عند الناحية الثانية.
نزلت واحدة اجنبية 

وكمان  اسود  نهار  يا  قالها   what قالته  منيرة؟؟  قالها 
انجليزي
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est ce que vient de déclarer Dr. Sahar Nasr, 
ministre de l’investissement et de la coopé-
ration internationale.  Ces investissements 

viennent surtout de la France, de l’Arabie Saoudite 
et des États-Unis a ajouté Mme Sahar Nasr, par des 
investisseurs qui ne l’ont fait qu’après être assurés 
de la stabilité politique au pays et du climat écono-
mie favorable à l’investissement.
De plus si la moyenne mensuelle l’investissement 
de 1.7 milliards continue, pour atteindre près de 20 
milliards par ans, on dépasser l’objectif  de visé par 
le ministère ainsi que le dernier plus haut chiffre 
de 14 milliards d’investissements étrangers réali-
sés avant les 2 révolution.
Reste à savoir que, selon les déclarations récentes 
du directeur de la Banque Centrale en Égypte, les 

Égyptiens qui  sont à 
l’étrangers, ont transféré 
en Égypte 9.3 milliards 
de dollars américains 
dans les 5 derniers mois 
pour une moyenne men-
suelle de 1.8 milliards de dollars américains ce qui 
représente à ce rythme une  bonne augmentation 
annuelle de  devises étrangères (23 milliards de 
dollars).
En outre, le directeur de la banque a ajouté  que 
les réserves de la banque en devises étrangères 
ont augmenté pour attendre la somme de 31.3 mil-
liards de dollars alors qu’ils avaient chuté après les 
révolution à 14 milliards de dollars.

Zones musicales à Laval, du 14 juillet au 20 août
Une programmation riche et diversifiée pour cette 2e édition

 Les Lavallois pourront rythmer leurs soirées grâce 
à plus de 40 spectacles extérieurs gratuits offerts aux 
quatre coins de Laval. C’est un rendez-vous dans 
les magnifiques installations prévues pour l’occa-
sion ou encore dans des lieux familiers transformés. 
Du 18 au 20 août, les Zones musicales culmineront 
par trois journées de festivités.
Une programmation qui plaira à tous les amateurs 
de musique
Musiques du monde, jazz, pop, swing, blues ou 
classique seront proposés dans huit zones de Laval 
: à la berge aux Quatre-Vents, au parc des Prairies, 
au Centre de la nature, dans le quartier Saint-Fran-
çois, dans le Vieux-Sainte-Rose, le Vieux-Sainte-

Dorothée, au centre-ville 
(Maison des arts) et, 

pour une première année, 
devant l’hôtel de ville de 
Laval. Plusieurs artistes 
de renom et émergents 
seront en spectacle : Les 
sœurs Boulay, Damien 
Robitaille, l’Orches-
tre symphonique 
de Laval, Valérie 
Carpentier,  Alfa 
Rococo ou encore 

Smokin’ Deville, 
Trio Francis 

Leclerc et 
Ilam.
« La Ville 
de Laval 
p r o p o s e 
une offre 
culturelle 
e s t i v a l e 
d i v e r s i -

fiée, de grande qualité et accessible à tous. Je suis très 
heureux que cette belle programmation musicale soit 
offerte aux citoyens dans leurs quartiers pour contri-
buer à maintenir l’esprit de communauté cher aux 
Lavallois », mentionne Marc Demers, maire de Laval.

Mélissa Lavergne, porte-parole
« Quel plaisir et quel grand honneur d’être la porte-
parole de la deuxième édition des Zones musicales! 
Ayant moi-même grandi à Laval, je me réjouis de 
contribuer au rayonnement de la musique sur tout le 
territoire », a soutenu Mélissa Lavergne, porte-parole, 
qui sera en spectacle au Centre de la nature avec Papa-
groove le 29 juillet, en plus de présenter son spectacle 
à la Maison des arts le 30 juillet.
 Une fête de clôture unique
Du 18 au 20 août, la fête s’emparera d’une partie du 
centre-ville de Laval (rue Jacques-Tétreault, entre le 
boulevard de l’Avenir et la rue Lucien-Paiement). Au 
programme, plus de dix spectacles, dont Daby Touré, 
Betty Bonifassi, Patrice Michaud et invités spéciaux, 
ainsi que Patrice, un artiste au confluent du reggae, du 
blues, du soul et du hip-hop venu directement d’Eu-
rope pour un spectacle exclusif  en sol québécois. La 
fête ne s’arrête pas là ! Pour ajouter à l’expérience des 
spectateurs, le site sera aménagé avec terrasses, bars 
et plusieurs camions de rue aux saveurs du monde. 
Le tout sera illuminé par les projections multimédias 
grandioses de Jérôme Delapierre. C’est un rendez-
vous chaque jour dès 17 h.
 Toute la programmation au www.zonesmusicales.
laval.ca

Ottawa: un édifice fédéral change de nom à cause 
des pensionnats autochtones

Des travaux d’un milliard$ pour le pont-tunnel 
Louis-Hippolyte-Lafontaine

L’édifice abritant le bureau du 
premier ministre du Canada 
ne rendra plus hommage 

à Hector-Louis Langevin, un des 
Pères de la Confédération, qui est 
aussi l’un des architectes des pen-
sionnats autochtones.
«Nous savons que vous portez en 
vous une douleur du fait que cet 
édifice porte le nom d’une personne 
associé de près à l’horreur des pen-
sionnats autochtones», a déclaré le 
premier ministre Justin Trudeau, 
mercredi, entouré de représentants 
des communautés autochtones.
L’édifice Langevin sera désormais 
connu sous le nom de «Bureau du 
Premier ministre et du Conseil 

privé».
Le changement de 
nom était réclamé 
de plus en plus 
fortement dans 
les derniers mois 
par des députés 
autochtones et des 
chefs des Premiè-
res Nations.
M. Trudeau a 
aussi annoncé 
que l’ancienne ambassade amé-
ricaine, un magnifique édifice de 
style Beaux-Arts inoccupé depuis 
20 ans situé en face du Parlement, 
sera convertie en un lieu dédié aux 
peuples autochtones.

L’édifice, construit en 1931-1932 
d’après les plans de l’architecte 
américain Cass Gilbert, se cher-
chait une vocation depuis le 
déménagement de l’ambassade 
américaine sur la promenade 
Sussex en 1998.

Une fois que le nous pont 
Champlain sera en fonc-
tion, le ministère des Trans-

ports du Québec (MTQ) entend 
ouvrir un chantier pour effectuer 
plusieurs travaux de réfection 
au pont-tunnel Louis-Hippolyte-
Lafontaine, dont le coût estimé est 
de 1 milliard $.
Dans son édition de jeudi, «La 
Presse» a révélé le montant de fac-
ture qui accompagnera les futurs 
travaux du pont-tunnel Louis-Hip-
polyte-Lafontaine, dont le MTQ 

avait annoncé au mois 
de mars dernier quand 
il a commémoré les 
50 ans de la structure 
reliant Boucherville à 
Montréal.
Afin de maintenir la 
structure en bon état, 
des travaux majeurs 
de réfection du tunnel 
et de la reconstruction 
de la chaussée de béton de l’auto-
route 25 aux approches du tunnel 
devront être réalisés.

L’intérieur du tunnel sera remis à 
neuf  soit l’éclairage, le revêtement 
du plafond, des murs et la moder-
nisation des équipements.

Record d’investissements étranger : 
6.8 milliards de dollars américains en 4 mois

Jean Chrétien en faveur de la légalisation 
de la marijuana

L’ancien pre-
mier ministre 
du Canada Jean 

Chrétien est en faveur de 
la légalisation de la mari-
juana, mais il ne devien-
dra pas un consommateur 
pour autant.
«Je n’en ai jamais fumé 
et je n’en fumerai jamais. 
Ça ne m’intéresse pas. 
Je ne fume déjà pas la 
cigarette», a lancé M. 
Chrétien, en marge d’une 
visite du musée qui lui 
est consacré à la Cité de 
l’énergie de Shawinigan.
«Il faut décriminaliser. 
Les jeunes qui ont un dos-
sier criminel parce qu’ils 
ont consommé un joint, 

c’est inacceptable», 
a ajouté l’ancien 
premier ministre, 
qui a souligné que 
plusieurs États amé-
ricains ont déjà opté 
pour cette voie.
Dans un autre regis-
tre, M. Chrétien 
estime qu’il n’y a 
pas lieu de s’alarmer 
quant à la lourdeur 
de la dette publique 
du Canada, qui avoi-
sine les 700 milliards 
$. Selon lui, le ratio 
entre la dette et le 
PIB est tout à fait 
acceptable. «Quand je 
suis arrivé, c’était 72 %. 
Maintenant, c’est moins 

de 30 %, a-t-il rappelé. À 
l’époque, on payait 35 % 
de nos revenus en intérêts 

sur la dette, et là, c’est 
rendu à 12 %, alors on n’a 
pas un gros problème».

Les sénateurs non élus ont fina-
lement plié devant la volonté des 
députés fédéraux, jeudi matin, en 
adoptant un important projet de loi 
concernant le budget du gouverne-
ment Trudeau qu’ils souhaitaient 
voir être modifié.
S’il avait tenu tête au gouverne-
ment, le Sénat aurait forcé les dépu-
tés à revenir à Ottawa pour un seul 
vote la semaine prochaine, alors 
que ces derniers ont déjà quitté la 
capitale fédérale pour les vacances 
estivales mercredi.
La partie de ping-pong entre les 
deux chambres - celle des sénateurs 
et celle des députés - aura donc été 
très brève.
Au coeur du bras de fer : la hausse 
de taxe sur l’alcool et le tabac 
prévue dans le projet de loi de mise 
en oeuvre du dernier budget libéral.
Une majorité de sénateurs voulait 

son annulation. Mais 
le gouvernement Tru-
deau lui a offert une fin 
de non-recevoir, allant 
même jusqu’à attaquer 
sa légitimité.
Une charge très mal 
reçue par le Sénat.
Le sénateur québécois 
indépendant André 
Pratte a souligné 
l’épreuve de force que se sont livrée 
les deux chambres.
«C’est très rare que le Sénat insiste 
sur ses amendements, a-t-il expli-
qué quelques minutes avant le vote. 
Nous sommes conscients du fait 
que nous ne sommes pas élus.»
Son collègue conservateur Jean-
Guy Dagenais a offert un tout autre 
son de cloche, en se disant être prêt 
à siéger durant «tout l’été s’il le 
faut».

Le Sénat compte faire passer son 
message autrement qu’en rappelant 
les députés à Ottawa la semaine 
prochaine, ce qui aurait entraîné 
des frais de transport très élevés.
Les sénateurs se sont donc enten-
dus pour transmettre un message 
écrit aux députés de la Chambre 
des communes, réaffirmant leur 
prérogative de proposer des amen-
dements à tous les projets de loi, 
incluant ceux de nature financière, 

comme celui sur le budget.

Budget du gouvernement Trudeau: le Sénat capitule 
Le Sénat fait un pied de nez au gouvernement

Mediterranean & Middle-Eastern food 
للمنتجات الغذائية اإليرانية والشرقية
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 أن تتقدم بخالص التهاني وعظيم

  األماني من الجالية العربية واالسالمية
   بمناسبة

عيد الفطر المبارك
 أعاده هللا على الجميع باليمن

والخير والبركات

أخوان كبرى األسواق التجارية 
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

 يسعد اإلدارة أن تتقدم خبالص التهاني
مبناسبة عيد الفطر املبارك

أعاده اهلل على اجلميع باخلري والسالم
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Tania Kanou     
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خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

عيد فطر مبارك



عدد سكان العامل سريتفع مليارا حبلول 
عام 2030

 رصد فريق بحثي مصري ظاهرة فلكية فريدة 
لتعامد الشمس، يوم األربعاء، على قدس األقداس 

داخل معبد إدفو بأسوان.
وقال رئيس الفريق البحثي المصري الدكتور أحمد 
الذي يتولى رصد 14 ظاهرة فلكية في  عوض، 
المعابد المصرية القديمة، إن فريق البحث التابع له 
رصد ظاهرة سقوط شعاع الشمس بشكل عمودي 
من الفتحات الصغيرة الموجودة بسقف قدس األقداس 
بمعبد إدفو لتنير القمة الهرمية للناووس الفرعوني 
بالمعبد الذي كان يحتوي في الماضي تمثال المعبود 
“حورس” الذي شيد معبد ادفوا لعبادته، والسطح 
العلوى للمذبح المقدس المخصص لتقديم القرابين 
للمعبود حورس والسقفية العلوية لمقصورة القارب 

المقدس المخصص للمعبود “حورس”.
وأشار إلى أن العناصر المعمارية الثالثة التي تعامدت 
الشمس عليها تمثل المكونات الرئيسية داخل قدس 
األقداس، حيث يعد قدس أقداس معبد “أدفو” هو 
قدس األقداس الوحيد دون سائر المعابد المصرية 
القديمة الذي تم تشييد ثالث فتحات مربعة صغيرة 
في سقفه، حتى يتم توغل الضوء منها إلى داخله 
بشكل عمودي مرة واحدة في العام في اليوم الموافق 

21 يونيو وهو يوم االنقالب الصيفي، وعليها يأتي 
موعد ذلك الحدث الفلكي مع موعد أعياد المعبود 
“حورس” حيث تتعامد أشعة شمس الظهيرة وما 
يمثله ضوء أشعتها من تجسيد لقوى الحياة والفتوة 
الخاصة بالمعبود “حورس” على المكونات المعمارية 
الرئيسية داخل قدس األقداس لتصبغ قوى الحياة الفتية 

على صورة المعبود الموجودة داخلها.
للتنمية األثرية  وأضاف رئيس الجمعية المصرية 
والسياحية أيمن أبو زيد أن ظاهرة تعامد الشمس 
على المعابد المصرية القديمة ال تقتصر على وقت 
الشروق فقط وإنما تقترن بثالث مواقيت قدس فيها 
القديم أطوار الشمس دون غيرها، فقد  المصري 
قدس المصري القديم طور شروق الشمس باعتبارها 
تجسيد طور والدة معبود الشمس )رع( في صورته 
)خبري(، كما قدس المصري القديم شمس الظهيرة 
باعتبارها تجسيد طور شباب المعبود الشمس )رع( 
اختي(، كما قدس طور  في صورته )رع حور 
غروب الشمس والذي يجسد طور كهولة معبود 

الشمس )رع( في صورته )اتوم(.
وعليها وضع المصري القديم تصوراته عن ظاهرة 
تعامد أشعة الشمس ألحد هذه األطوار الثالثة بحيث 

تحقق توافق بين داللتها الدينية وبين الهوتية المعبد 
الذي يتم فيه تلك الظاهرة، فعلى سبيل المثال يأتي 
تعامد أشعة الشمس على معبد أبوسمبل في وقت 
الشمس على وجه  أشعة  الشروق بحيث تنصب 
تمثال الملك داخل قدس األقداس حتى يبعث فيه قوى 
الحياة من خالل أشعة الشمس ومن خالل اقترانها 
بطور والدة المعبود الشمسي )رع( والذي يحمل 

معه قوى البعث والحياة من جديد.
من جانبه، قال الباحث في شئون علوم المصريات 
إن  عبدهللا،  الطيب  البحثي،  الفريق  وعضو 
الشمس تتعامد وقت الشروق على معبد الكرنك 
بنفس المغزى الديني ولكن بتعبير فلكي معماري 
مختلف عن معبد أبوسمبل، فأشعة الشمس تتعامد 
على المحور الرئيسي للمعبد متجها من مقصورة 
قدس االقداسه إلى البوابة الرئيسية بين صرحي 
المعبد الخارجيين وهو ما يعني بدوره عن الوظيفة 
الالهوتية للمعبد بوصفه البرزخ السماوي الذي 
يشرق معبود الشمس منه ليعطي الحياة للعالم، 
بوقت  إقتران  الظاهرة  فتأتي  إدفو  معبد  في  أما 
الفتية على  الحياة  قوى  لتصبغ  الشمس  ظهيرة 

صورة المعبود الموجودة داخلها.

أبو حجاج

 جمرد كلمة

الرئيس  على  عجبي 
فهو  ترامب  األمريكي 
جهة  موا عن  م  ل ك ت ي
نفس  وفي  اإلرهاب 
صفقات  يعقد  الوقت 
الدول  مع  بالمليارات 

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

فريق حبثي يرصد تعامد مشس الظهرية على »قدس األقداس« مبعبد إدفو بأسوان

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل

خلف اخِلمار!

ماكرون وعقيلته يف رحلة مالئمة للبيئة 
 حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون وقرينته بريجيت ترونيو 
على الظهور أمام العامة وهما 
يستقالن دراجتيهما خالل مغادرتهما 
الواقع بشوارع مدينة لو  لمنزلهما 
الثانية  توكيه قبل يوم من الجولة 

لالنتخابات التشريعية األخيرة.
الرئيس  وأظهرت صور لرويترز 
الفرنسي )39 عاما( وهو يستقل 
دراجته وبجواره زوجته التي 
التواجد معه  حرصت أيضا على 
بالمالئمة  البعض  في رحلة وصفها 

للبيئة.
وبينما رحب الزوجان بالحشود 
قيادتهما  التي كانت تحييهما خالل 
دراجتيهما، حيث اصطفت أمام 
منزلهما في حادثة فريدة من نوعها 

في فرنسا.
أصغر  ماكرون،  واكتسب 
السباق  في  عمرا  المرشحين 
الرئاسي، زخما كبيرا بعد أن صعد 
نجمه فجأة وازداد جاذبية بعد أن 
تمكن من دخول اإلليزيه حيث بات 
إحدى الشخصيات المميزة، ال سميا 

مع عالقة الحب الغريبة التي تجمعه بزوجته التي تكبره 
بربع قرن.

الذي شغل منصب  السياسي  المتابعون أن هذا  ويؤكد 
وزير االقتصاد في حكومة مانويل فالس قبل أن يستقيل 
لدخول المعترك السياسي بقوة يتمتع بشخصية كاريزمية 

الرسمية  ستجعل منه واحدا من بين أكثر الشخصيات 
جاذبية في أوروبا. 

  شهد حفل إفطار أقامه تيار المستقبل في لبنان بحضور رئيس الوزراء سعد الحريري، 
عرض زواج مفاجئ على الهواء مباشرة برعايته.

تيار  الحرة في  المهن  أقامه قطاع  الذي  الحفل  أنهى كلمته في  الحريري بعد أن  ودعا 
الحاضرات في  الفتيات  الهواء، إحدى  لبنانية مباشرة على  المستقبل، وتناقلته قنوات 
أثار دهشتها. كما دعا  الذي  المنصة، األمر  إلى  القاعة وتدعى دينا درويش للصعود 

الحريري أحد أعضاء مكتب الشباب في التيار ويدعى بالل المير، إلى المنصة أيضا.
وصعد الشاب إلى المنصة حيث انضم إلى الحريري والفتاة، ليلقي قصيدة يعبّر فيها عن 
حبه للشابة، قائال فيها “لما رأيتك فاح القلب نسرينا.. وأزهر العمر يا عمر الرياحينا”، 

وسط تصفيق الحضور في قاعة البيال بالعاصمة بيروت.
تيار  الذي يترأس أيضا  الحريري،  القصيدة، تدّخل  إلقاء  الشاب من  انتهى  وبعد أن 
قام  بالقبول،  الطلب، وبعد أن هزت رأسها  الفتاة عن موقفها من هذا  ليسأل  المستقبل، 

الشاب بإدخال خاتم الخطوبة في إصبع يدها، بعد أن جثا على ركبتيه.
وحقق الفيديو الذي بث طلب زواج على الهواء مباشرة وبرعاية رئيس الوزراء اللبناني، 

نسب مشاهدة عالية. 

رئيس وزراء لبنان خيطب 
فتاة لشاب على اهلواء 

ــــــــــور ونــــــــار ــــــــــك فــــــــي قـــــلـــــبـــــي ن إلن

ـــــمـــــســـــاء وضــــــــــوء الــــنــــهــــار ـــــُر ال ـــــم ق

ـــف الـــســـمـــار ـــن ــــي ك ـــــَضـــــار الــــعــــيــــون ف َخ

ــــرار ــــم ـــــن بــــعــــد ال مــــــــذاق الــــــحــــــاوة م

حــــــــــاوة الـــــفـــــواكـــــه وكــــــــل الــــثــــمــــار

ــــْك بــــغــــيــــر انــــتــــظــــار ــــب ــــح ــــد ب ــــه ــــأش س

ـــــــدون إخـــتـــصـــار ـــر ب ـــاع ـــش ـــم وعــــطــــاء ال

ـــار ـــغ ـــص وقــــلــــبــــك طــــفــــولــــي طــــفــــولــــة ال

ــــار ــــغ ـــــو يـــــعـــــشـــــق ي ـــــه ـــــل يـــــلـــــعـــــب وي

ــــار ــــث ـــــــاٍن ك ـــــــع ـــــــي م ـــــــان ــــــرح أم ــــــط ي

ـــدة مــــع كــــل اخـــتـــبـــار ـــي ـــص ـــق ـــوج ال ـــض ـــن ب

ـــار ـــب ـــك ـــار ال ـــي ـــع ـــم ســــأكــــتــــب قــــصــــيــــدة ب

ـــة َتـــــــزيـــــــُح الــــســــتــــار ـــق ـــي ـــق تــــكــــشــــف ح

ـــــدار ـــــم ـــي أصـــــبـــــحـــــِت ال ـــب ـــل ـــق ـــــك ل ـــــإن ب

ــــكــــل اقـــــتـــــدار ـــــدة ب ـــــوحـــــي ـــي ال ـــت ـــب ـــي حـــب

ــــحــــصــــار ــــشــــكــــل ال قـــــانـــــع حــــيــــاتــــي ب

ـــي انـــتـــحـــار ـــق ـــش ُمـــســـتـــســـلـــم لـــعـــشـــقـــك وع

ــــــروف والــــشــــعــــر ابـــتـــكـــار ــــــح ــــكــــل ال ل

ـــــــــِت الـــخـــيـــار ـــة وب ـــق وأنــــــــــِت الـــحـــقـــي

ــــي أجـــمـــل حــــوار ـــف ف ـــاي ـــشـــف ــا ال ــن ــع ــم ــج ت

ــــــرار ـــــون أخـــــــــذت ق ـــــي ـــــة ع ـــــرح ــــــي ف ف

ـــار ـــم ـــخ ـــــن خــــلــــف ال نـــــاجـــــت عـــــيـــــون م

ــــهــــار ــــن ــــــــوء ال أعــــــــــــادت لــــقــــلــــبــــي ض

   أشارت األمم المتحدة إلى أن عدد سكان 
العالم سينمو بمعدل مليار شخص خالل الـ 13 
عاما القادمة، وسيصل إلى 10 مليارات نسمة 

بحلول عام 2050.
الحاليين  السكان  المتوقع أن يصل عدد  ومن 
القادم،  العقد  إلى 7.6 مليار نسمة خالل 
المواليد  إلى ارتفاع معدالت  ويرجع األمر 
لتقرير جديد  إلى حد كبير، وفقا  أفريقيا  في 

لألمم المتحدة.
الهند ستتجاوز الصين،  البحث أن  وأوضح 
باعتبارها األكثر ازدحاما خالل السنوات 
السبع القادمة، بينما ستتجاوز نيجيريا الواليات 
المتحدة لتصبح ثالث أكبر دولة في العالم من 
حيث عدد السكان، قبل عام 2050. وفي 
المتوقع أن تشهد أوروبا،  الوقت نفسه، من 

التي يبلغ معدل الوالدات فيها حاليا 1.6 طفل 
السكان خالل  انخفاضا في عدد  لكل امرأة، 

العقود المقبلة.
المتحدة، للشؤون  وذكر تقرير إدارةاألمم 
االقتصادية واالجتماعية، أن حوالي 83 
العالم  مليون شخص، يُضافون إلى سكان 

كل عام.
التصاعدي  المتوقع أن يستمر االتجاه  ومن 
حتى مع االنخفاض المستمر في معدالت 
التي انخفضت بشكل مطرد منذ  الخصوبة، 

الستينيات، وفقا للباحثين.
وقال جون ويلموث، مدير إدارة الشؤون 
التقرير يتضمن  إن  االقتصادية واالجتماعية، 
بلدا، أو منطقة  معلومات عن سكان 233 

في العالم.


