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{ الــقــاهـرة  –وكــاالت - الــعـجــلـة
احلربية السادسـة واألخيرة للملك
تـوت عـنخ آمـون  نقـلـهـا الـسبت
تـحف احلربي بـقلعة اضي من ا ا
تحف صالح الدين بالقـاهرة إلى ا
ــصـري الــكــبــيــر في اجلــيـزة في ا
مـــوكـب أمـــني كـــبـــيـــر وعـــلى وقع
ـوسـيـقـى الـعـسـكـريـة. ولـدى بدء ا
ـتـحف احلربي عـمـلـية الـنـقل في ا
قـال األمـ العـام لـلمـجـلس األعلى
لـــآلثــار مـــصــطـــفى وزيـــري (عــنــد
اكـتـشـاف مـقــبـرة تـوت عـنخ آمـون
في 1922 وجــــدنـــــا أربع عـــــجالت
داخل غـرفـة الدفـن وعجـلـت فـيـما

تسمى بغرفة الكنوز).
وأضاف (نـقلت الـعجالت جـميـعها
ـصــري بـالـتـحـريـر ـتـحف ا إلى ا
تـحف ونُقلت بقت أربع عـجالت با
اخلامـسة إلى مـتحـف األقصـر عند
افتتاحه في 1973 فيما تمت إعارة
تـحف احلربي في السـادسـة إلى ا

أكتوبر 1987).
وحتظى مقتنـيات مقبرة توت عنخ
ي منذ اكتشافها آمون باهتمام عا
وحـتى اآلن نـظـرا لـلــعـثـور عـلـيـهـا
ـلـوك بـاألقـصـر. كــامـلـة في وادي ا
ـقـتـنـيـات 5398 ويــبـلغ عـدد هـذه ا
قـطـعـة من أبـرزهـا الـقـنـاع الـذهبي

للملك الشاب.
الـى ذلـك  قــــــــــالـت وزارة اآلثــــــــــار
ــــــصــــــريــــــة األحــــــد (إن أحـــــدث ا
الـدراسـات الـعـلـمـيـة الـتي أجـرتـها
بـعـثـة إيـطـالـيـة أثـبـتت عـدم وجود
لك أي غرف خـلف جدران مـقبـرة ا
ــلـوك تــوت عـنـخ آمـون في وادي ا
بـاألقصـر) وقالـت الوزارة في بـيان
(إن بـعثـة جامـعة الـبوليـتكـنيك في
تــوريــنـو بــرئـاســة فــرانـشــيـســكـو
بورشـيلـلي سلـمت اللجـنة الـدائمة
ـــصــريـــة بـــوزارة اآلثــار لـــآلثـــار ا
ــسح الـراداري تــقـريــرا بــنـتــائج ا
األفــقي والـرأسي لـلــمـقـبـرة والـذي
أثبت عدم وجـود أي غرف أو حتى
دالئل عـلى وجود أعـتاب أو حـلوق
ـا يــتــعــارض مع ألبــواب غــرف 
الــنــظــريــة الـتـي افــتـرضـت وجـود
ــرات أو غـرف مالصـقــة حلـجـرة

دفن توت عنخ آمون).
ــــسح الــــراداري الــــذي أجــــرته وا

واحـدة من عـواصم الـثـقـافة في
الــعـالـم).وقـال جــولـيــان كـلـود-
بــــيـــنـــيـــجـــري وهـــو مـــســـؤول
االتصاالت في احتاد العراة في
بـاريس (التـعـري أسلـوب حـياة
بالـنسبـة لنـا. والثقـافة جزء من
حـيـاتـنـا الـيـومـيـة وهـذه فـرصة
اسـتـثـنـائـيـة).وأضـاف (والـيـوم
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ـال عـصب احلـيـاة وبه يـتـيـسـر لألنـسـان ما رغم أن ا
يتمناه اال أن ليس به وحده يحيا االنسان .

ـال زينة لـنا في احلـياة الدنـيا ننـعم به ويلبي ان هذا ا
ـال ان لم تـكن نـفـقاته لـنـا احتـيـاجـاتـنـا غيـر أن هـذا ا
عــلـى الــوجه الـــذي نـــرضي به الـــله فـــمــعـــنى ذلك أنه
سـيـكـون وبـاال علـيـنـا  ذلك أنـنـا اذا أسـرفـنـا به بـغـير
وجه حق أو بــخـلـنـا به عــلى أبـنـائـنــا أو عـلى فـقـيـر أو
ــال نــذيـــر شــر نـــحــاسب به مـــســكــ أصـــبح هـــذا ا
احلـساب الـعـسـيـر عنـد من رزقـنـا به لـيـكون امـتـحـانا

وأي امتحان .
ـال هــو الـغــايـة والــهـدف يــحــسب بـعض الــنــاس أن ا
متـنـاس أنـه مجـرد وسيـلـة نحـقق بـهـا احتـيـاجاتـنا 
ـال هـو كل شيء في احلـياة كـمـا أنهـم يحـسـبون أن ا
حــتى وان أذلــوا أنـفــســهم وأهــانـوا وجــودهم وبــاعـوا
ضــمـائـرهـم .. وهم بـهـذا يــسـلــكـون الـطــريق اخلـاطئ

الذي حتتويهم فيه اجلهالة وتغشاهم فيه الظلمات .
خلق الله االنسان ليكون عزيز النفس  مبصرا مفكرا
 حــرا  ال أن يـكــون عـبــدا لـشــهـواته  راكــضـا وراء
ال فـحـسب .. فـاحلـياة أعـظم من أن نـكـون خـانـع ا
ال مسـتـسلـمـ لألطـماع والـرغـبات  اذ مـا جـدوى ا
ال ونـحن نـحيـا حيـاة تافـهة ال قـيمـة لهـا وما جـدوى ا
ونحن نفعل االفعال القبيحة لنؤذي بها الناس  ان لم
يـكن لـلمـال الذي بـ يديك نـفع لـلنـاس وللـمجـتمع فال

خير فيه  انه حينئذ نقمة وليس نعمة .
ـال وحده يـحـيـا  فكم يـخـطـأ االنسـان اذا رأى أنه بـا
مـن فـقــيــر هـو أفــضل مــنه ألنه عــرف قــدر نـفــسه ولم

يذلها وحمل ب ضلوعه قلبا ناصعا نقيا .
ال يحـيا االنـسان بـسـلوكه وخـلقه وعـمـله وال يحـيا بـا
ال وحده فـكم من غني افـتقد الـسعـادة بعد أن قـيده ا
بـقــيـوده ولم يــعـرف كـيـف يـســتـثـمــره في فـعـل اخلـيـر
فـخـسـر دنـيـاه وآخـرتـه .. كم من غـني تـهـاون في حق
ال شغال متواصال نفسه وحق اسرته بعد أن شغله ا
فلم يـر من احلـيـاة اال هذا الـنـهج الـذي نهـجه لـيـضيع

في الزحام دون أي أثر يخلفه من بعده 
ن فـقـد الـرؤية وهـكـذا يـكـون التـيه 
ـعـادلـة التـي حتسم وفـقـد مـعـهـا ا

األمر في هذا الصدد .

{ بــــاريس  –وكـــــاالت - فــــتح
متحف فـي العاصـمة الفـرنسية
ـاضي بـاريس أبـوابه الـسـبت ا
ولـــلـــمــرة األولـى أمــام زوار من
الـعراة إذ خـصص لـهم سـاعات
للـتجـول في أروقة مـعرض دون

احلاجة الرتداء أي شيء.
وبـذلك يـكـون مـتـحف (بـاليه دو

ــعــاصـر أول طــوكــيــو) لــلـفـن ا
مـعـرض فــني في بـاريس يـتـيح
ــبـادرات لــلــعــراة زيــارته رغم ا
التي أطـلقـها الـعراة في باريس

في اآلونة األخيرة. 
وكان مـتنـزه (بوا دو فـينـسون)
الـذي يـقـع في شـرق بـاريس قـد
اخـتـبـر تـخـصـيص أول مـنـطـقة

دينة وأعيد افتتاح للعراة في ا
نـطـقة مـؤخـرا استـعدادا هـذه ا

لفصل الصيف.
وقــال نـشــطــاء يــدافــعــون عــمـا
يـقـولــون إنه احلق في الـتـعـري
(إن الــفــتــرة الـــتي خــصــصــهــا
مـــتــحف (بـــالـــيه دو طــوكـــيــو)
لـــلــعـــراة تـــمــثل انـــفـــراجــة في

{ لـــنـــدن  –وكـــاالت - نــــشـــرت
الـكة البـريطانـية األحد األسرة ا
اضي أول صـورتـ رسمـيـت ا
لألمـــيـــر لــويس الـــذي ولـــد قــبل
أيام. وفي إحـدى الـصور حتـمله
شقـيقـته األمـيرة تـشارلـوت التي
تــبـلغ من الــعــمـر ثالث ســنـوات.
ولـد لـويس اخلــامس في تـرتـيب

واليــة الـــعــرش في 23 نــيــســان
وكــان يـزن 3.83 كــيـلــوغــرامـات
وقـت مــولـــده. والـــتــقـــطت كـــيت
مـيدلـتـون دوقـة كمـبـردج وزوجة
ـــلــكــة األمــيـــر ولــيـــام حــفـــيــد ا
إلـيـزابـيـث الـصـورتـ في قـصـر
كـــيـــنــزجنـــتـــون. وفي الـــصــورة
األولى الــتي قــال الــقــصــر إنــهـا

الـتـقطـت يوم 26 نـيـسـان يـظـهر
لـــويـس وهـــو يــــرتــــدي ســــتـــرة
وســرواال أبــيض ويــســتــنــد إلى
أريــكــة. أمــا الــصــورة الــثــانــيــة
فتـحمل فيـها تـشارلوت شـقيـقها

األصغر وهو نائم .
 وطــبـقــا لـلــتــعـديل الــذي أجـري
على الـقانـون في عام 2013 فإن

تـشـارلـوت سـتـصـبح أول أمـيـرة
لن يــحل مــحــلـهــا شــقـيــقــهـا في
تـــرتــــيب واليـــة الـــعـــرش. وقـــال
مسؤولـون بالقـصر إن لويس لن
ينضم إلى باقي أفراد أسرته في
حــفل زفـــاف عــمه األمــيــر هــاري
الــذي ســيـقــام في 19 أيـار عــلى
مثلة األمريكية ميجان ماركل. ا
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البـعثـة اإليطـاليـة هو الـثالث الذي
ـــلك ـــقـــبــرة ا تــســـمـح به مـــصــر 
الـــذهـــبي بــــعـــد أن طـــرح الـــعـــالم
البريـطاني نيـكوالس ريفـز فرضية
وجود فراغ خلف اجلـدار الشمالي
ــلك.وأجــرت بــعــثـة حلــجـرة دفن ا

يـابانـيـة وأخرى أمـريكـيـة مسـح
وافقة للمقبرة في 2015 و2016 
ـــصــريـــة إال أن أيــا وزارة اآلثــار ا
منهما لم يثبت أو ينفي صحة هذا
ــا اســتــدعى االحــتــكــام الــطــرح 
ـــسح إضــــافي حلـــسم األمـــر. وال

تـــزال مـــقـــبـــرة تـــوت عـــنخ آمـــون
ــــكــــتــــشــــفــــة في 1922  من أهم ا
ــصــريـة اكــتــشــافــات احلــضــارة ا
ة نظرا لـلعثـور عليهـا كاملة القـد
وعـدم وصـول اللـصـوص لـهـا على

مدى العصور.
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اطلق مرشح ائـتالف دولة الـقانون (قـائمة  152تسلسل 2) مـحمد شـياع السـوداني برنـامجه االنتـخابي الذي ارتـكز على
تفعيل االقتصـاد الوطني لتطـوير اجملتمع ليصـبح محركا أساسيـا للتنمـية موازيا لالعتمـاد على واردات النفط وسيؤدي
شـاريع الوطـنـية الـكـبرى عـبر الى خـلق بـيئـة وعـدالة اجـتـماعـية تـؤسس لـتنـمـية مـسـتدامـة من خالل إقـامة نـوع مـن ا
هـمـشـة التي تـمـتلك استـثـمـار اموال الـنـفط ومحـوره االسـاس ايـجاد حـلـول حقـيـقيـة اقـتـصاديـاًواجـتمـاعـيـا للـشـرائح ا
الطاقـةواالمكانيـة الفكرية الـقادرة على اغنـاء البلد ولعب دوراً كـبيراً في التـنمية واهمـيته هي استثـمار موارد النفط في
تـفعيل البرامج تنميـة اجملتمع والفرد يـخدم شريحة الـفقراء اوال بطريـقة مباشرة او غـير مباشرة ومن ثم بـقية الشرائح
واطن تـفعيل االقتـصادية (الـصناعـية واخلدمـية) سيـكون له مردودات ايـجابيـة على البـيئة االجـتماعـيةلالرتقـاء بواقع ا

القطاع اخلاص إلشراكه في تنفيذ البرامج التنموية.
وبهدف البرنامج الى : تغيير فلسفة عمل الدولة النهوض باالقتصاد تفعيل الشباب تقليل الفقر).

ـوجـبه سـوف يكـون بـاالمكـان تـفـعيل وكنـمـوذج لـلمـنـهاج  إخـتـيـار البـرنـامج االول وهـو مشـروع االسـكـان الوطـني و
مجموعة كبيرة من الفعاليات االقتصادية واالجتماعية . 

أمـا بالنـسبة لـلحقـيقة والـواقع في ضوء صيـاغة البـرنامج اإلنتـخابي للـمرشح محـمد شيـاع السوداني فـهناك الـكثير من
كن وضعها في اي جدول إحصائي .  ة التي ال  ؤ التفاصيل ا

همشة التي تمتلك الطاقة واالمكانية الفكرية القادرة على وتتمثل بإيجاد حلول حقيقية اقتصاديـة واجتماعية للشرائح ا
إغنـاء البلـد ولعب دور كبـير في التـنمية  ,مشـيراً الى ان ( أي برنـامج إنتخابي ال يـأخذ بعـ اإلعتبار هـذه احلقائق فأنه

برنامج اقل ما يوصف به بأنه شعارات إنتخابية ). 
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تـبـلـغ من الـعــمـر عـامــا ونـقـلت
عــــلى مـــ رحـــلــــة قـــادمـــة من
مـــالـــيــــزيـــا قـــد تــــعـــاركت مع
بـعـضـهـا خالل الـرحـلـة بـسـبب

ظروف النقل السيئة.
وكان كل صنـدوق من صناديق
الـنــقل اخلــمـســة يـسع ألربــعـة
تــمـــاســيح عــلـى األكــثــر لــكن
وُضع فـيه  10تـمــاسـيح. وقـال
مــتــحــدث بــاسم هــيــئــة ضــبط
احلــــدود الــــتــــابــــعــــة لــــوزارة
الــداخــلــيـــة في تــصــريح ( إنه
خالل عمـلية نـقل التـماسيح لم

يتم االهتمام بسالمتها. 
ونفـق أحد الـتمـاسيح عـلى إثر

ذلك).
وكـانت احلـيــونـات الـصــغـيـرة
ـزارع في مـتـجـهـة إلى إحـدى ا
بريـطانـيا حـيث كانت سـتربى

لبيع حلمها لكنها اآلن برعاية
مسؤول من االتفـاقية الدولية
حلــظـر االجتــار بــاحلــيــوانـات
هـددة باالنقراض. والنبـاتات ا
وقال بيان لوزارة الداخلية (إن
الـتـمـاسـيح ســتـنـقل إلى مـكـان

آخر).
وأوضح غــرانـت مــيـــلــر وهــو
مـسـؤول بسـلـطـات احلدود في
ـكن القـبول مطـار هيـثرو: (ال 
بــــــنـــــــقـل الـــــزواحـف بــــــهـــــذه

الطريقة).
 وأضــاف (سـنــصـادر أي شيء
يــنـــتـــهك قــوانـــ االتـــفــاقـــيــة
الـدولــيـة لـذلك يـجب أن تـكـون
ــثـــابــة مـــصــادرة الـــزواحف 
حتــذيـر ألولـئك الــذين يـفـكـرون
فـي نـــقل حـــيـــوانـــات احلـــيــاة
البرية في مثل هذه الظروف).

{ لـنـدن  –وكـاالت -  صـادرت
الــســلــطــات الـبــريــطــانــيـة 50

تــمــســاحــا في مــطــار هــيــثــرو
بـسـبب مـخـالـفـة ظـروف نـقـلـها

ــعــمـــول بــهــا في لــلــقــواعـــد ا
الـبالد.وكــانت الـزواحف الـتي

تـتـغــيـر الـعــقـلـيـات. ويــتـخـطى
الــعــراة احلــواجــز واحملــرمــات
والـعــقـلــيـات الــتي تــعـرقــلـهم).
ويــصـل عــدد مـــتــابـــعي احتــاد
الـعـراة فـي بـاريس وحـدهـا إلى
88 ألف شخص. وتشير أرقام
االحتــــــاد إلـى أن هــــــنــــــاك 2.6

مليون من العراة في فرنسا.
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