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{ األقـــصـــر  —وكـــاالت- جتـــمع
مـــئـــات الـــســـائــــحـــ األجـــانب
والــعــرب ومـعــهم أبــنـاء مــديــنـة
األقصر في جنوب مصر اجلمعة
ــاضــيـــة داخل أكــبــر ســاحــات ا
ـتـابــعـة عـروض فـرديـة ـديــنـة  ا
وجــمــاعــيـة لــلــعــبـة الــتــحــطـيب
ــدرجـة حــديــثـا عــلى الــقـائــمـة ا
ـيـة لـلـتـراث الــثـقـافي غـيـر الـعــا
ادي. شارك في الـعروض التي ا
أقيمت بساحة أبو احلجاج 140
رجال مـن مــــحـــــافـــــظــــات قـــــنــــا
ـــنـــيــا وســـوهـــاج وأســـيـــوط وا
واألقـــصـــر يـــرتـــدون اجلـــلـــبــاب
ختلف ألوانه صري الشهـير  ا
وأشكاله في لـيلة ال تـتكرر سوى
مـــرة واحــدة كـل عــام في خـــتــام
ـــــــــهـــــــــرجـــــــــان الـــــــــقـــــــــومي ا
ــهــرجـان لــلــتــحـطــيب.وتــنــظم ا
وزارة الــثـــقــافــة بــالــتــعــاون مع
محـافظـة األقصـر بهـدف احلفاظ
عــلى لــعــبـة الــتــحــطـيـب الـتي ال
ـــصـــريـــ ــــارســـهـــا ســـوى ا
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{ نــــيــــويــــورك  —وكــــاالت - في
واقعة تبدو طريـفة على غرابتها
مــــنـــحت جــــامـــعـــة كـالركـــســـون
األمــريــكـيــة بــنــيـويــورك شــهـادة
ا قام دبلـوم فخري لـكلب تقـديرًا 
ـــاضـــيــة به خـالل الـــســنـــوات ا
ــا نـشـرته اجلـامـعـة عـبـر ووفـقًـا 
مـوقعـهـا الرسـمي على االنـترنت
فقد أظهر الفيديو الكلب جريف
وهـــو يـــتــــســـلم شــــهـــادته وسط
مــوجـــات ضــحـك وتــصـــفــيق من
احلـــاضــــرين في قــــصـــة أثـــارت
إعـجاب الـرأي الـعام بـعد الـكشف
عن تفاصيلـها. وأشارت اجلامعة
(بأنها قررت مـنح الكلب جريف

وهـو من فصيـلة جـولدن ريتـريفر
(25 عامًـا) دبلومًـا فخريًـا بعد أن
حـضر للـجامـعة على مـدار عام
ونـصف رفـقـة صـاحـبـته بـريـتـني
التي حـصـلت عـلى شـهـادتـها في
الــعالج الـوظـيــفي ونـظــرًا لـعـدم
ــشي فـــقــد كــان قــدرتــهـــا عــلـى ا
جريفـ مساعدهـا الشخصي في
كل أمـورهـا. ان جـريـفـ يـسـاعـد
بـــــريـــــتـــــنـي فـي فـــــتح األبـــــواب
والدخـول إلى قاعـات احملاضرات
وغـــيــرهـــا والـــتــقـــاط األشـــيــاء
وتــذلــيـل الــكــثـــيــر من الـــعــوائق
أمــــامـــهـــا وحـــضــــر مـــعـــهـــا كل
الـــفــــصـــول الـــدراســــيـــة ولـــذلك
ه حــرصت اجلـامــعــة عـلى تــكـر
عـلى وفــائه ومـنــحـتـه الـدبــلـومـة

الفخرية).

{ لندن  —وكاالت - قدمت شركة
رويال ميل البريطـانية للخدمات
الـبـريـديـة اعـتـذارا بـعـد أن أشار
مؤرخون إلى أن تصمـيما لطابع
بـريــد كـانت تـعــتـزم إصـداره في
ذكــرى إنـزال نــورمــانــدي أو مـا
يـعــرف بـالـيـوم-دي فـي فـرنـسـا
هـو في احلـقـيـقـة صـورة لـقـوات
أمريـكيـة تـتجه إلى شـاطئ يبـعد
آالف األمــــــيــــــال قــــــبل اإلنــــــزال

بأسابيع. 
وكان الطابع وهو واحد من 11
طـابــعـا بـريــديـا إلحـيــاء الـذكـرى
اخلـــامــســة والــســـبــعــ إلنــزال
قـوات احلــلــفـاء في حــزيـران من
عــام 1944  جـــزءا من بـــرنــامج
خـاص لـعـام 2019 السـتـعـراض
أفـضل مـا هـو بـريـطـاني .وقـالت
رويال مـيل قـبل الـكـشف عن هذا

اخلـطـأ (سـيـكـون إصـدار طـوابع
وعـد لـذكرى الـبريـد إحـياء فـي ا
جمـيع من شـاركوا وسـيـستـخدم

صورا من اليوم نفسه). 
لــكـن بــعــد عــرض الـــطــابع عــلى
صــفـحــة الــشـركــة عــلى تـويــتـر
الحـظ مـــؤرخــــون وغــــيــــرهم أنه
يظهر في احلقيقة قوات أمريكية
عـــلى ســاحل غــيـــنــيــا اجلــديــدة
الـهــولــنـديــة وهي جـزء اآلن من
إنــدونــيــســيــا في أيــار مـن عـام
قادمة من سفينة إنزال لم 1944
تسـتخـدم في الـيوم-دي. وكـتبت
الشركة على تويتر (نعتذر بشدة
عـن عـــرضــــنــــا لـــطــــوابع 2019
اخلـاصـة التي شـمـلت تـصـمـيـما
اقترن باخلطأ بإنزال القوات في
الـيــوم-دي).وأضـافت (لم يُــطـبع

تصميم الطابع).
 

w  QDš ÊuHA²J¹ Êuš—R

tF³Þ qO³  Íb¹dÐ lÐUÞ

Œ–UÐ qH×Ð ≤∞±π Êö³I² ¹ ÂUNJOÐ ÊUłËe «

لــلــفن فــقــد حــول الــريـاضــة إلى
لـعبـة لـلزهـو بـالنـفس والـتعـبـير
عن الـشـجاعـة هي الـلـعـبـة التي
اسـتـلـهــمـنـا مـنـهـا الحـقـا رقـصـة
العصـا التي تـعد أشهـر رقصات
الــفــنــون الــشـعــبــيــة حــالــيـا في
مـــــصـــــر).وأضـــــاف (اهـــــتم أهل
الـصـعـيـد في مـصـر بـالـتـحطـيب
وأصـــبح طــقـــســا أســاســـيــا في
مــنــاســبـــاتــهم وأفــراحــهم لــذلك
وجـدنـا أنه مـن الـضـرورة إقـامـة
مـــهـــرجــان قـــومي يـــلـــتــقـي فــيه
ارسـو هـذه اللـعبـة الـرياضـية
ـــشـــاركـــتــهـــا مع ومــحـــبـــوهـــا 
األجــانب الـــزائــرين الــذين قــد ال
يعرفون الـكثير عن فـنون وثقافة
مــصــر)وتــابع قــائال (عــلـى مـدى
ـهـرجـان ففي الـسنـوات تـطور ا
الـــــدورة األولـى كـــــانت هـــــنـــــاك
مـــســابــقـــة وجــوائـــز لــذلك أخــذ
النزال طابعا عنيفا إلى حد وهو
ـســابــقـة مــا دعــانـا إلى إلــغــاء ا
واالكــتــفـاء بــالــعــروض الـفــنــيـة
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نـجزات العلـمية التي في نهاية كل عـام يستعـرض العالم ا
ا  له حتقـقت  ويـهـتم عـلى نـحو خـاص بـاحلـقل الـطـبي  
ـسـتــقـبل االنـسـان عـلى هـذا الـكـوكب . من عالقـة وثـيـقـة 
استذكرت وسائل االعالم في بريطانيا وفرنسا اليوم كيف
تمـكّن عـالم صـيـني من حتـقـيق والدة طـفل مـعـدّل وراثـياً 
وكيف استـطاع الـعلمـاء جعل انـسان مشـلول سـنوات عدة
يـقـوم فـيــمـشي كـأي انــسـان سـلـيم  وجــرى تـداول قـصـة
العـلـمـاء الـذي وضـعـوا حـداً ألكثـر انـواع الـعـمى انـتـشاراً
اخلاص بـالـبـقع الـتي تـصـيب الـشبـكـيـة مع تـقـدم االنـسان
نـجـز الهـائل في تنـشيط بالـعمـر  كمـا حتـدث العـالم عن ا
ـنـاعي لـلـقـضـاء عـلى أخـبث االمـراض  وغـيـرها اجلـهاز ا
الـكـثــيـر من ابــتـكـارات ومــنـجـزات . أظـن ان الـتـفــكـيـر في
حتـقــيق ابــتــكـارات طــبــيـة فـي بـلــدنــا هـو نــوع من الــتـرف
والكـمالـيات الـزائدة  بـالـقيـاس الى االولويـات التي تـسبق
كل شيء في وجــود مــؤسـســات صــحــيـة حتــاكي الــتــقـدم
ي في تـقد اخلدمات الـطبيـة. ما يراه الـعراقيون في العا
رء عن وصـفه من اهمـال وقلة مستـشفـيات الدولـة يعـجز ا
نـظــافــة وفـوضـى وجتـهــيــزات مـحــطــمـة وســيــاقـات طــبــيـة
ـعـتــاد في مـتـابــعـة حـاالت التـتـنــاسب مع الـســلّم الـطـبـي ا
ـســتـشـفى ــا نـســبـة الـتــلـوث عــنـد دخــولك ا ـرضى . ر ا
ـرات من الـنـسـبـة التـي قد احلـكـومي هي اعـلى عـشـرات ا
تتعـرض لهـا وانت خارجـها . الـعراقي يـتطـلع الى أن يقوم
وزير الصـحة بـزيارة عـدد من مسـتشـفيـات العالـم  وينقل
خبـرات االخرين الى الـبلـد . أهم مسـؤوليـة لوزيـر الصـحة
ـســتــشـفــيــات واألجــدر بـاحلــكــومـة أن في الــعـراق هـي ا
همـة من خطورة ـا لهـذه ا تستـحدث وزيراً لـلمـستشـفيات 
بـالــغـة في حــال اإلخالل في أدائـهــا. كـمــا انـهـا مـن مـهـام
رئـيس احلـكـومـة أيـضــاً.  كم مـرةً رأيـنـا رئـيس الـوزراء أو
نـائـبه أو وزيـر الـصـحـة يـتـفـقـدون مـسـتشـفـيـات كـربالء أو
النجف أو الـديوانيـة أو الناصـرية أو البـصرة أو الكوت أو
ــوصل فــذلـك أمــر مــنــسي  حــيث الــعــمــارة . وال أقــول ا
اجملمـعـات الطـبـية مـدمـرة بالـقـصف بـشكل كـامل  وهـناك
ستـشفيـات وخدمات خيام وكـرفانات قـربها تـؤدي مهمـة ا
الطواريء بجـهود استثـنائية من اطـباء مكافـح ال يجدون
الــدعم الـالزم . مــاذا يـــجب أن تــســـتــذكـــر احلــكـــومــة من
(مـنــجـزات) في الــقــطـاع الــطـبي  لــيت بــيـنــهم مَن يـخــبـر
ا اجنزه ويستطلع أراء الناس حول صحتهم . العراقي 
ــارسـة هل يــسـتــطــيع أحــدهم فــعل ذلك  ألــيــست هــذه 
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

أوصــاني كــزار قـائـالً: عـلــيكَ أنْ تــكـون ابــيض الــقــلب عـلى
ـاً حــتى في عـوزك عــلـيكَ ألَّـا الــدوام; عـلــيكَ أنْ تـكـون كــر
تــشــبع مـادام هــنـاك جــائع عــلى األرض عـلــيكَ أنْ تــسـمع
أغـنــيـة بـريـئـة كل فــجـر عـلـيكَ أنْ تُـصـلّـي بـعـيـداً عن أنْـظـار
الـغواية عليكَ أنْ تلهج بدعـاء اخلير إلى الناس; قبل نفسك
ٍ مغدور علـيكَ أنْ تكون طاهراً عـليكَ ألَّا تكـون أنْيقا في مـأ
في حــضـيـرة الـفـسـاد; عـلـيكَ أنْ تـكـون روحك مـرآة وجـهك
عـلـيكَ أنْ تبـوس تـراب أقدام والـديك; قـبل أنْ تنـام عـليكَ أنْ
; عـلـيكَ أنْ تـبـوح باحلـقـيـقة تـتـرك نـصف طـعامكَ جلـارٍ فـقـيرٍ
حــتى لــو كــنت عــلى صــلـيب عــلــيكَ أنْ تــطــلق الــورد بـوجه
الـبنـادق عليكَ أنْ تـشعل شمـعة عـلى جب الـبالد عليكَ أنْ
تـنزف عرق جب عليكَ أنْ تذرف دمعاً ساعة بهجتك عليكَ
ـهاجـر عـليكَ أنْ أنْ تـبـتـكرُ بالداً; تـشـبه وطنك فـي وحشـة ا
ن طــعــنك فـي الــظــهــر; عــلــيـكَ أنْ تــصــغي حلــديث تــغـــفــر 
الــصـمت عـلـيـكَ أنْ تـدع الـنـار تــشـتـعل في مــهـجـتك; حـتى
يــسـتـدلُّ بــهـا الـتــائـهـون عــلـيكَ أنْ تـتــوضـأ بـدمــعك; سـاعـة
الــصالة لـوطن بــعـيــد عـلــيكَ أنْ تـمــوت; وتـتـرك دمـك يـزهـر
حــديــقـة ورد; حــيـنــذاك ســتـدخل إلـى اجلـنــة مـحــمــوالً عـلى

الئكة. أجنحة ا
{ لـيـلـة أمس زارني كـزار في مـهـجـري; وجلـسـنـا نـحـتسي

ابنة الكروم بصمت; حتَّى سألتهُ:
- كيف هي اجلنَّة يا كزار?

- وحشة!
اذا?  -

- ألنَّكَ لست معي فيها
- هل تريد موتي يا كزار?

- ال أدري; لكنَّ انتظاري لكَ; عند بوّابة اجلنَّة; طالَ كثيراً
َ غرَّة - عندما يكبرُ أطفالي; ستجدني بجواركَ على ح

- ليتكَ تفعلُ ذلك; وستزيحُ وحشة قاسية عن قلبي.
- أما رأيت جان دمَّو?

نفثَ دخان سيجارته ثُمَّ قال:
- كأنَّهُ برجوازي
- وضّح أرجوك

- يأتي خطفاً على مرابع اجلنة; أكادُ ال أراهُ 
اذا  -

الئكة ال تعدُّ وال تُحصى - حمايته من ا
شربت كأسي دفعةً واحدةً ثُمَّ سألته:

- كزار هل هناك طبقيَّة في اجلنَّة?
نـظـر نـحـوي مـحـبـطـاً; وألوَّل مـرَّة أرى دمـعـة كـزار تـلـمع في

حدقة سمائه الدامية ثُمَّ قال:
- ال اشتراكية إالّ في الكتب?

- ماذا تقترح?
شرب كأسهُ; وقبل أنْ يختفي عن أنظاري قال:

- ال سعادة إالّ على األرض.
ــوت: مــاذا تـتــمــنَّى يــا كـزار? تــبــسَّم كـزار { ســألهُ مالك ا
; حـتَّى وأصــاخَ الــسـمع إلـى غـرابٍ يــنــعقُ غـاقْ غــاقْ; غــاقْ
; وقبل أنْ تفيضُ روحه ويضيقُ حول سـقطتْ دمعة من عينهِ
; واستنشقَ بعمقٍ هواء العراق. عنقهِ اخلناق; أطلقَ حسرةً
; ال أطــفـال { بــيــتكَ أعـزل يــا كــزار; ال امـرأة تــغـسـل ثـوبكَ
ـوهـوم; تـراهنُ في الـوهم سـوى قـصـائـدك احلـزانى; وأنت ا
طــويال عن شـعــر يـبـتــكـر األنـثى في اخلــمـر; وعن أمٍّ تـدركُ
ـاء; بـيت اعـزل ال مــعـنى الـزئـبق في دمـعـكَ وتـرافق جـرح ا
طـير سـيـغني ال جنم يـضيء; بيت أعـزل وبقـايا كـأس وبقـايا

وهم ورماد.
{ رحل كزار في 2006/12/29
وكـانت الليـلة األشد ظلـمة في حياتي
متُ بــعــد عـروج روحه إلى فــلــقـد تــيــتـَّ

السماء.

صالة حترير صحـيفة كابيتال
وهـي صــحـــيــفــة مـــحــلـــيــة في
أنــابــولــيس بــواليــة مــاريالنــد
األمريـكيـة قتل فـيه خمـسة من
الـعــامـلـ بــالـصـحــيـفـة).وقـال
تــومــكــنــز في مــقــابــلــة (كــانت
قــضــيـــة كــبــيــرة خالل الــعــام.
وأشــــار إلـى (أن اسم مــــيــــدان
ز سكويـر جاء من صحيفة تا
ــز وإن نــاشـرا نــيــويــورك تــا
بـالـصـحـيـفة هـو أدولف أوكس
هو من بدأ تـقليد إسـقاط الكرة
فـي عـــــام .(1907وقـــــال جـــــول
ــديــر الــتــنــفــيــذي ــون ا ســـا
بـلجـنة حـمايـة الصـحفـي (إن
ـز ســكـويـر اتـصل حتــالف تـا
بـــجــمـــاعـــته بـــســبب إدراك أن
الـصـحـافـة والـصـحـفـيـ عـلى
وجـه اخلــــصــــوص مــــهــــددون
ويـــــــــــــتــــــــــــــعـــــــــــــرض دورهـم
ون لـلتـشـكيك).وسـيـكون سـا
ـضي ليلة رأس الذي قال إنه 
الـــســنـــة عـــادة مع زوجـــته في
جبال وايت في نـيو هامـبشير

فـي مــــــركــــــز الـــــــضــــــوء خالل
ـز سـكـوير االحـتـفـاالت في تـا
إذ سيـنضم إلى رئـيس البـلدية
بيل دي بالزيـو في بدء إسـقاط
الـكـرة قـبل دقيـقـة من مـنـتصف
الـلـيل.وسـتنـضم مـجـمـوعة من
الصـحفـي من منـافذ إخـبارية
ون أمـريـكيـة ودولـيـة إلى سـا
ـنـصــة ومـنــهم لـيــسـتـر عـلـى ا
ـــــذيـع في شـــــبـــــكــــة هـــــولت ا
(إن.بـي.سي) ومــــارثـــا رادتس
ـيـة في مـراسـلـة الـشـؤون الـعـا
(إيه.بي.سـي نـــيـــوز) وكـــارين
ية في عطية محررة اآلراء العا
واشــنــطن بـــوست.وقــبل عــام
ضـــــمت كـــــاريـن الــــصـــــحـــــفي
السعودي خاشقجي للعمل في
الــصــحــيــفـة. ومــنــذ اغــتــيـاله
أصـــــبــــــحت كــــــارين مـن بـــــ
الـــداعــــ لـــكـــشف مالبـــســـات
احلـادث.وحــظي في الـسـنـوات
الـــســابـــقـــة بــشـــرف ضــغط زر
إســـقــاط الـــكــرة األمـــ الــعــام
ـتحـدة بان كي السـابق لأل ا

ـــــــــــــز مـع حتـــــــــــــالـف تـــــــــــــا
ســكــويــر).وأوضح (ال مــفـر من
ذلك. كان موضـوعا فرعـيا. لكن

أخـبارا زائـفة ويـصـفهـا بأنـها
ـون عـدو الــشــعب).وقــال ســا
ـنـاقـشـات (إن ذلك كـان ضـمن ا

مــــــون وواحـــــــدة مـن قـــــــدامى
احملـــاربــ في حـــرب الـــعــراق
وسونيـا سوتومايـور القاضية
ـغنية ليدي باحملكمـة العليا وا
ون(إن حتالف غاغا.وقـال سا
ــز ســكــويــر اتــصل به في تــا
تشرين الثـاني قبل أسابيع من
تــــخـــــصــــيص مــــجــــلــــة تــــا
إصـدارهــا اخلـاص شــخـصــيـة
الــعـام لــعــدد من الــصـحــفــيـ
الـــبـــارزيـن الـــذين تــــعـــرضـــوا
لـــهـــجـــمـــات واعـــتـــداءات.ومن
هـؤالء الصـحفـيـ خاشـقجي
وإن وا لــون وكــيــاو ســوي أو
سجونان في صحفيا رويترز ا
ـار بـســبب عـمـلــهـمـا في مـيــا
الـكـشـف عن تـفــاصـيل تــتـعـلق
بـــــقـــــتـل أفـــــراد مـن أقـــــلـــــيـــــة
ـسـلـمـة.وأصـبح الـروهـيـنـجـا ا
الـــرئــــيس األمـــريـــكي دونـــالـــد
تـرامب مـنـتـقـدا شـديـدا لـبعض
وسـائل اإلعـالم ويـوبخ بـشـكل
مـتــكـرر الـصــحـفــيـ ووسـائل
اإلعـالم الـــتي يـــراهـــا تـــنـــشـــر

لـم يـكن أســاسـيـا أو مــحـوريـا.
لـقـد رغــبـنـا في تــكـوين رسـالـة

موحدة).

{ نـيـويـورك  —وكـاالت - يـحل
صـحفـيـون ضيـوف شـرف على
احـــتــفــال لــيـــلــة رأس الــســنــة
ــز اجلـــديـــدة فـي مـــيـــدان تـــا
ســكـويــر في نــيـويــورك مــسـاء
الــيــوم االثــنــ فــيـمــا وصــفه
منـظمـون (بأنه احتـفال بـحرية
ـيت على الصـحافـة بعـد عام 
نحو غير معتاد للصحفي في
وســـــائل اإلعالم اإلخـــــبــــاريــــة
األمـريـكيـة). وقـال تـيم تومـكـنز
ـز سـكـوير( رئـيس حتـالف تـا
إن هـجـومـ بـعـينـهـمـا أزعـجا
ـنـظـمـ وهم يـتـبـاحـثـون في ا
اخلـريف بـشـأن من سـيـعـطونه
شرف بدء إسقاط كرة االحتفال
قــــــبـل مــــــنــــــتـــــصـف الــــــلــــــيل
مـبــاشـرة.األول هـو قـتل جـمـال
ـــقـــاالت خـــاشــــقـــجي كـــاتب ا
بــصــحــيــفـة واشــنــطن بــوست
والـذي كـان مـقـيــمـا بـالـواليـات
ـــتـــحـــدة داخل قـــنـــصـــلـــيــة ا
الـسعـودية في تـركـيا. والـثاني
هـو إطالق نـار في حـزيران في
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ز سكوير تزدحم باحملتفل في ليلة رأس السنة  تا
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يستعد الزوجـان بيكهام إلقامة
ــنـاسـبـة رأس حـفـلــة فـاخـرة 
الـسـنــة مـسـاء الــيـوم وفق مـا
نـــــقــــــلـه مـــــوقـع ديــــــلي مــــــيل
الــبـريـطـانـي يـخـطط جنم كـرة
الـقـدم ديـفـيـد بـيـكـهـام وزوجته
مـصـمـمـة األزيــاء الـبـريـطـانـيـة
فـيـكـتـوريا بـيـكـهـام إلى إقـامته
حـفــلـة صــاخـبــة في عـقــارهـمـا
ـنـاسـبة رأس الـسـنة الـفـاخر 
ستبـلغ تكلـفتهـا ما يقرب الـ30
ألف جـنــيه اسـتــرلـيــني حـيث
سـيـدعـوان إلـيـهـا 20 شـخـصًـا
ـقربـ وأفراد من أصـدقائـهم ا
عــائـلـتـهم. وقـد أنـفق الـزوجـان
آالف جنـيه استرلـيني على 10
تــقــد الــطــعــام 5 آالف عــلى
شروبات الـكحولية و4 آالف ا
على األلعاب النـارية باإلضافة
إلى  4آالف عـــــلى احلـــــراســــة

األمـنيـة. كـما أنـفقت فـيـكتـوريا
ما يقرب الـ 5آالف على أزيائها
اخلاصـة باالحـتفـال فضـلًا عن
فــسـتــان البــنــتـهــا هــاربـر ذات

السبعة أعوام.
ويُــقـال أن احلــفــلـة ســتــنـاسب
األطفـال باعـتبار أن ابـنتـهما ال
تزال في سن الطفولة لكن ذلك
ـشروبات ال يعـني عدم وجود ا
والـــشـــمـــبــــانـــيـــا. تـــأتي هـــذه
اخملـــــطـــــطـــــات بـــــعـــــد إثـــــارة
الشائعات حول طالق الثنائي
فـــقــد صــرَّح مـــصــدر لـــلــمــوقع
(يـتـطـلع ديـفــيـد لـتـوحـيـدهـمـا
وإثـبـات أنـهـمــا سـعـيـدان بـعـد
األشهـر الصـعبـة األخيـرة التي
مـرا بهـا). واجلـدير بـالـذكر أن
مـصـمـمـة األزيــاء الـبـريـطـانـيـة
تـعـرَّضـت لـضـربـة كـبـيـرة بـعد
الكشف أن إمـبرطوريـة أزيائها
اليـ ـزيـد من ا قـد خـسـرت ا

إذ سجلت خسارة قدرها 10.2
ـاضي مـلــيـون جـنــيه الـعــام ا

ــقـــابل ارتـــفع دخل لــكـن في ا
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ـئـة  لـتـصل إلى 42 مـلـيـون بـا
جنيه استرليني.

بــدون أي تالحم بــ الالعــبــ
ـهرجـان من قصر كمـا أخرجـنا ا
الـثـقافـة الـذي كـان يـقـام فيه إلى
الــســـاحــة الــعــامــة حــتى يــتــاح
لـلجـمـيع مـشاهـدته.وأقـيم سـامر
التحطـيب على مدى خـمسة أيام
هـرجـان بـسـاحـة أبو هي عـمـر ا
احلجاج بـدءا من العـصر وحتى
ـسـاء وهي الــسـاحـة الـكـبـيـرة ا
التي تكـتسب اسـمها من مـسجد
أبـو احلجـاج األقـصـري الشـهـير
ديـنـة األقصـر).وقـال الشـافعي
(اجلــديــد فـي هــذه الــدورة أنــنــا
مــزجــنـا بــ العــبي الـتــحــطـيب
والعبـي العـصـا في فرق الـفـنون
الـشـعـبيـة حـتى يـتـقن الـفـنـانون
أصــول الـلــعــبـة من مــشــايـخــهـا
.وتـمـلك ـارســيـهــا األصـلـيــ و
مــــصــــر الــــعـــــديــــد من احلــــرف
ـدرجــة عـلى قــائـمـة والـعــادات ا
ـادي الـيـونـسـكـو لـلـتـراث غـيـر ا
ـزيـد فـيــمـا تـسـتـعـد لــتـسـجـيل ا

منها في 2019).

ـتحدة وأدرجتـها مـنظـمة األ ا
لــلـــتــربــيـــة والــعـــلم والــثـــقــافــة
(الــيــونــســكــو) عــلـى قــائــمــتــهـا
ادي في لـلـتراث الـثـقـافي غـيـر ا
وأقـيمت الـدورة الـتـاسـعة.2016
ـهـرجـان في الـفـتـرة من 24 من ا
إلى  28كـانون األول. وعـلى وقع
أغان شعبيـة شديدة احمللية من
عزف وغـنـاء أبـناء اجلـنـوب بدأ
الــرجـال في اســتــعـراض مــهـارة
الــنـزال غـيــر الـعـنــيف بـالــعـصـا
ضمن عرض كبيـر بعنوان أفراح
الــصــعــيــد. وقــال رئــيس اإلدارة
ركزية للـشؤون الفنيـة بالهيئة ا
العـامـة لقـصور الـثـقافـة ورئيس
ــهـرجــان أحــمـد الــشــافـعي في ا
االفـتـتـاح (عـرفـنـا التـحـطـيب من
وجودة على جداريات الرسوم ا
ــعــابــد وبـشــكل خــاص مــعــبـد ا
ــصـري الــقـد الــكـرنك وكــان ا
يستخـدم التحـطيب في التدريب
ــصـري عــلى الــقـتــال لــكن ألن ا
لقطة من مهرجان اخلطيببــطـبــعه مــحب لــلـحــيــاة ومـحب


