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كاتدرائية
القديس باسيل

 (Храм Василия Блаженного بالروسية) كاتدرائية القديس باسيل
من  بالقرب  موسكو،  من  ا�حمر  الميدان  في  تقع  كاتدرائية  هي 
يكثر  مبهجة.  ألوان  ذات  الشكل  بصلية  قباب  تميزها  الكرملين، 
الخلط بين هذه الكاتدرائية وكاتدرائية المخلص بالدم الواقعة في 
دولي  رمز  وهي  روسيا  في  المباني  أشهر  وتعتبر  بطرسبيرغ.  سانت 
لمدينة موسكو، وُسميت بهذا االسم �ن الشعب الروسي والقيصر 

كانا يحبان القديس باسيل.

بدأ العمل في الكاتدرائية بتكليف من إيفان الرابع (المعروف بإيفان 
موسكو  في  ياكفلوف  بوستنك  المعماري  للمهندس  الرهيب) 
لتخليد ذكر سقوط خانية قازان واستمر العمل بها من ١٥٥٥ وحتى 

١٥٦١ م.

ا�حمر  الميدان  من  الشرقي  الجنوبي  الجانب  في  الكاتدرائية  تقع 
مقابل برج سباسكاي من الكرملين. مبنى الكاتدرائية ليس بالكبير إذ 

يحتوي على تسعة معابد مبنية على أساس واحد.

معابد  من  مجموعة  عن  عبارة  للكاتدرائية  الداخلي  التصميم 
ب·لوان  مدهونة  وجدران  با�يقونات  مليء  منها  كال  منفصلة 
مختلفة  فنية  وأعمال  الوسطى  القرون  من  اللون  زهرية  البازلتية 
على الجدار الداخلي للقباب. وعلى عكس الكاتدرائيات الغربية التي 
تحتوي على صحن شاسع ذو طراز فني واحد لذلك كان يطلب من 
للكاتدرائية  كمذبح  الخارجية  الساحة  أعتبار  من  المصلية  الجماهير 
الخلوات  من  الكثير  ووجود  الكنيسة  مساحة  لصغر  وذلك 
المنفصلة. الحديقة ا�مامية للكاتدرائية تحتوى على تمثال برونزي 
احتفاء بكل من ديمتري بوزاركسي وكوزما مينن والذين قادا جيش 
في  االضطرابات  فترة  في  البولنديين  الغزاة  ضد  التطوعي  روسيا 

أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر.

منها  كل  المعابد  من  مجموعة  تبنى  أن  المبدئية  الخطة  كانت 
بفوز  بهم  االحتفاء  يوم  صادف  الذي  القديسين  �حد  مخصص 
القيصر في المعركة. لكن بناء برج وحيد جمع كل تلك المعابد في 
كاتدرائية واحدة. وتروي أسطورة شعبية شائعة أن إيفان الرابع فقأ 
عيني المهندس المعماري بوستنك ياكفلوف،ظنا منه أنه سيقوم 
باسيل.  القديس  بمنعه من تصميم كاتدرائية أجمل من كاتدرائية 
هذه  بعد  كنائس  عدة  بتصميم  قام  ياكوفلف  أن  الحقيقة  لكن 
على  يدل  الكنيسة  مسقط  أن  كما  قازان.  في  أحدها  الكاتدرائية 
حسب  الثامن  لليوم  يرمز  �نه  المثمن  بشكله  الدينية  الرمزية 
هذه  ,كماتمثل  عيسى  المسيحالمنتظر  لعودة  العبري  التقويم 

الكنيسة القدس الجديدة عند الشعب الروسي.
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أخبار العالم

 Æلبنان وحزب ا الثالثاء  نتنياهو  بنيامين  الوزراء اÈسرائيلي  حذر رئيس 
في  الحذر"  "يتوخوا  أن  ضرورة  إلى  ودعاهم  اÈيراني  القدس  وفيلق 

أقوالهم وأفعالهم.
 Æوقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشيرا إلى ا�مين العام لحزب ا
إنه: "يعرف جيدا أن دولة إسرائيل تعرف كيف تدافع   Æحسن نصرا

عن نفسها وترد على أعدائها".
وأضاف: "أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تحتضن المنظمة التي 
سليماني،  قاسم  القدس)  فيلق  لـ(قائد  وأقول  تدميرنا،  إلى  تسعى 

كونوا حذرين في كالمكم، وأكثر حذرا في أفعالكم".
ا�يام  التي شهدتها  ا�حداث  نتنياهو بعد سلسلة من  ويأتي تحذير 
 Æا وحزب  وإيران  جهة  من  إسرائيل  بين  توترا  أثارت  والتي  ا�خيرة 

المدعوم من طهران من جهة ثانية.
واتهم نصراÆ إسرائيل باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل 
الحزب، ا�حد، بطائرتين مسيرتين تسبب انفجار إحداها بإصابة المركز 

اÈعالمي لحزب اÆ بأضرار.
االشتباك  لقواعد  وواضح  كبير  خرق  "أول  الهجوم  إن   ،Æنصرا وقال 

.Æالتي تأسست بعد حرب تموز ٢٠٠٦" بين إسرائيل وحزب ا
وقبل ساعات من ذلك، أعلنت إسرائيل تنفيذ ضربة في سوريا Èحباط 
مسيرة  بطائرات  القدس  فيلق  له  يخطط  كان  هجوم  إنه  قالت،  ما 

تحمل متفجرات ضد أراضيها.
واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة الموالية 
أحد  على  مسيرة  بطائرة  هجوم  بتنفيذ  االثنين  إسرائيل  لسوريا 

مواقعها في لبنان.
ونفذت إسرائيل مئات الضربات في سوريا منذ بدء النزاع في البالد في 

.Æ٢٠١١، مستهدفة مواقع إيرانية وأخرى لحزب ا
في  ا�سد  بشار  السوري  الرئيس  وروسيا   Æا وحزب  إيران  وتدعم 

الحرب الجارية في بالده.
وتعهد نتنياهو بمنع إيران من ترسيخ نفسها عسكريا في سوريا.

التشريعية  االنتخابات  من  فقط  أسابيع  قبل  التصعيد  هذا  ويأتي 
من  نتنياهو  يسعى  التي  أيلول/سبتمبر   ٢٧ في  المقررة  اÈسرائيلية 

خاللها إلى إعادة انتخابه.

الثالثاء،  ا�ميركي  الدوالر  مقابل   ٪  ٠٫٥ نحو  التركية  الليرة  تراجعت 
استمرار  ظل  في  حزيران/يونيو   ١٩ منذ  مستوياتها  أضعف  لتسجل 
بواعث القلق بشأن أثر حرب التجارة الصينية ا�ميركية والتوترات في 

شمال غرب سوريا.
٠٧١٠ بتوقيت  ليرة للدوالر في الساعة  التركية ٥٫٨٥٣٠  العملة  وسجلت 

غرينتش، مقارنة مع ٥٫٨٢٥٠ في إغالق االثنين.

تراجع قيمة الليرة التركية
https://bit.ly/2kCaFFu المصدر:

نتنياهو يحذر حزب ا ولبنان
https://bit.ly/2m9oOKM المصدر:



لعقد اللقاء توافر "الظروف" المالئمة.
ناشطة  وساطة  يقود  الذي  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  ونجح 
موفقة  دبلوماسية  ضربة  بتحقيق  اÈيراني،  الملف  في  التصعيد  لخفض 
بدعوته وزير الخارجية اÈيراني محمد جواد ظريف ا�حد إلى بياريتس حيث 

كانت تعقد قمة مجموعة السبع.
وخالل مؤتمر صحافي في بياريتس االثنين، أكد ماكرون أن محادثات قمة 
مجموعة السبع أوجدت "الظروف المالئمة للقاء وبالتالي اتفاق" بين ترامب 

وروحاني.
إلى  سارع  لكنه  المقبلة".  "ا�سابيع  خالل  اللقاء  عقد  في  أمله  عن  وأعرب 

التحذير من أنه "لم يتم تحقيق شيء، وا�مور في غاية الهشاشة".
وفي دليل على ذلك، أكد ظريف الثالثاء من آسيا أنه "خالل زيارتي لبياريتس، 

قلت إنه ال يمكن تصور عقد لقاء بين الرئيسين اÈيراني وا�ميركي".
إلى  ظريف  زيارة  نتائج  كانت  إذا  ما  اÈيراني  الرئيس  يؤكد  لم  جهته،  من 
السبع  مجموعة  قمة  ختام  في  ا�ميركي  الرئيس  وتصريحات  فرنسا 

ستسمح بتغيير الموقف اÈيراني بصدد لقاء محتمل.
انتقادات  رغم  الحوار،  على  منفتح  إنه  االثنين  روحاني  قال  طهران،  وفي 

الجناح المتشدد في النظام اÈيراني لزيارة وزير خارجيته إلى فرنسا.
وأكد روحاني الثالثاء في حديث خالل مراسم إطالق مشروع سكني في 

طهران "عليكم أن تقوموا بالخطوة ا�ولى وبدونها لن يفتح هذا الباب".
وينص اتفاق فيينا حول النووي اÈيراني على رفع العقوبات عن إيران مقابل 

التزام اÈيرانيين بعدم حيازة أسلحة نووية.
تنهك  مشددة  أميركية  عقوبات  فرض  إعادة  على  ردت  طهران  لكن 
وتهدد  النووي،  االتفاق  عليها  ينص  التزامات  عن  بالتخلي  اقتصادها، 
لها  يسمح  مقابل  على  تحصل  لم  إذا  التزاماتها  عن  التخلي  بمواصلة 

بتفادي العقوبات.
اÈيراني  النفط  الحظر على  بالتخفيف من  ترامب  إقناع  ا�وروبيون  ويحاول 
مقابل عودة طهران الحترام التزاماتها وبدء مفاوضات هادفة إلى توطيد 

اتفاق فيينا ووضع قيود على برنامج الصواريخ البالستية اÈيراني.
إلى  "العودة  على  المتحدة  الواليات  الثالثاء  خطابه  في  روحاني  وحض 
االلتزامات" التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في إطار االتفاق 

النووي.
لـ+ نسعى  ال  لكننا  عقالنية،  بطريقة  المشاكل  حل  "نريد  روحاني  وقال 

التقاط صور+ مع أحد".
على  الثالثاء  الثوري  الحرس  من  المقربة  اÈيرانية  جوان  صحيفة  ونددت 
"مناسبة  واعتبرته  وروحاني،  ترامب  بين  محتمل  بلقاء  ا�ولى  صفحتها 

اللتقاط صور".
ل·مم  العامة  الجمعية  بأعمال  وترامب  روحاني  يشارك  أن  المقرر  ومن 
المتحدة في أواخر أيلول/سبتمبر في نيويورك، وهو ما قد يشكل خطوة 

باتجاه عقدهما محادثات.
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"اتخاذ  إلى  المتحدة  الواليات  الثالثاء  روحاني  حسن  اÈيراني  الرئيس  دعا 
الخطوة ا�ولى" من خالل رفع العقوبات عن إيران في إطار الملف النووي، 
انفتاحه على  أبدى فيها  ترامب  ا�ميركي دونالد  للرئيس  غداة تصريحات 

لقاء مع نظيره اÈيراني.
أكثر  ظريف  جواد  محمد  اÈيراني  الخارجية  وزير  بدا  آسيوية،  جولة  وخالل 

تشكيكß بإمكانية إجراء لقاء مماثل.
وأشار إلى أنه وخالل زيارته المفاجئة لقمة مجموعة السبع في بياريتس، 
اÈيراني وا�ميرکي طالما  الرئيسين  بين  لقاء  "ال يمكن تصور"  انه  الى  لفت 
والقوى  ايران  بين  المبرم  النووي  االتفاق  الى  مجددا  واشنطن  تنضم  لم 

الكبرى عام ٢٠١٥.
وتصاعد التوتر بين الواليات المتحدة وإيران في ا�شهر ا�خيرة في أعقاب 
انسحاب واشنطن بشكل أحادي من االتفاق الدولي حول النووي اÈيراني، 

وإعادة فرضها عقوبات على طهران.
وبدا أن انفراجß طفيفß تحقق في هذا الملف في ا�يام ا�خيرة خالل قمة 
إمكانية  ترامب  دونالد  استبعاد  عدم  مع  فرنسا،  في  السبع  مجموعة 

عقد لقاء مع نظيره اÈيراني.
غير أن روحاني علق بدوره على ذلك الثالثاء فارضا شروطß لعقد مثل هذا 

اللقاء.
أن  الحكومي  التلفزيون  عبر  مباشرة  بث  خطاب  في  روحاني  وأعلن 
في  ا�ولى  الخطوة  تخطوا  أن  عليكم  الحظر.  رفع  هي  "ا�ولى  الخطوة 
ا�مة  ضد  القانونية  وغير  العادلة  وغير  الخاطئة  الحظر  أشكال  كل  رفع 

اÈيرانية، وعندئذ ستكون الظروف مختلفة".
سلوكها  عن  تكف  ولم  حظرها  إجراءات  أميركا  تسحب  لم  "إذا  وتابع 

الخاطئ فإننا لن نشهد تغييرا".
واعتبر روحاني أن "مفتاح التغيير اÈيجابي هو بيد واشنطن"، مؤكدا "إننا ال 
معتقداتنا  بسبب  بل  تحذيراتكم  بسبب  ليس   (...) ذرية  قنبلة  نصنع 

وأخالقياتنا".
من  أصًال"  أزيل  فهو  الوحيد،  قلقكم  مصدر  بصدق  ذلك  كان  "إذا  وقال 
للثورة  ا�على  المرشد  أصدرها  التي  النووية  ا�سلحة  ضد  الفتوى  خالل 
منذ  عّدة  مّرات  تأكيدها  وأعاد   ٢٠٠٣ عام  خامنئي  علي   Æا آية  اÈسالمية 

ذلك الحين.
التوتر  تصاعد  ظل  في  السيطرة  عن  الوضع  خروج  من  المخاوف  وازدادت 
مؤخرا بين الواليات المتحدة وإيران مع تعرض سفن لهجمات في منطقة 
الخليج اÈستراتيجية وإسقاط طائرتين مسيرتين واحتجاز ناقالت نفط، في 

وقٍت يلقي الملف النووي اÈيراني بظله على العالقات الدولية.
ورد ترامب إيجابا اÈثنين على صحافي سأله "هل من المعقول أن تلتقي 
ختام  في  عقده  صحافي  مؤتمر  خالل  المقبلة؟"،  ا�سابيع  في  بروحاني 

قمة مجموعة السبع.
ولكن ترامب الذي أحدث صدمة في العالم بانسحابه من االتفاق النووي 

معتمدا منذ ذلك الحين استراتيجية "ضغوط قصوى" على إيران، اشترط 

طهران: ال محادثات مع
واشنطن إال بعد رفع

عقوباتها
https://bit.ly/2m4CcQc المصدر:



الكولومبي  بالالعب  بيكرمان  خوسيه  ا�رجنتيني  أشاد 
خاميس رودريغيز واعتبر أنه يملك موهبة نادرة تضعه بين 
قيادته  بعد  وذلك  العالم  في  النخبة  العبي  أفضل 
بتسجيله  البرازيل  مونديال  نهائي  ربع  إلى  بالده  منتخب 

هدفي الفوز على ا�وروغواي.
وقال بيكرمان الذي قاد منتخب ا�رجنتين إلى ربع نهائي 
كرة  في  الطويلة  تجربتي  "في  ألمانيا  في   ٢٠٠٦ مونديال 
القدم، أشرفت على العبين غير عاديين، من العبي النخبة 

على مستوى فني عال جدا".
شيء  كل  مركز  في  رودريغيز  خاميس  "وضعت  وتابع 

�نني رأيت القدرات االستثنائية التي يمتلكها".
وأضاف بيكرمان "ما يفاجئني كثيرا أنه ال يزال شابا وليست 
يحتاج  بأمور  للقيام  المسؤولية  بتحمل  مشكلة  أي  لديه 
بعض الالعبين إلى سنوات عدة لفهمها، إنه العب بفنيات 
الالعبين على  عالية ويمتلك كل شيء ليكون من أفضل 
أو  اللعب  على  زمالئه  بمساعدة  سواء  العالم،  مستوى 
بأخذ الوقت لتقييم الوضع ومعرفة ماذا يجب القيام به 

كفريق".
وأثنى بيكرمان كثيرا "على ما يقوم به رودريغيز"، مؤكدا 
ستكون  العالم  كأس  بأن  شكوك  أي  لدي  يكن  "لم 

بطولته".
نهائي  ربع  كولومبيا  فيها  تبلغ  التي  ا�ولى  المرة  وهي 
في  البرازيل  مع  وستلتقي  تاريخها،  في  العالم  كأس 
ا�رض  أصحاب  حجز  أن  بعد  المقبل  الشهر  من  الرابع 
بالفوز  تشيلي  حساب  على  بالغة  بصعوبة  بطاقتهم 
ا�صلي  الوقتين  انتهاء  بعد  الترجيح  بركالت   ٣-٢ عليها 

واÈضافي بالتعادل ١-١.

اÈثنين،  اليوم  الفرنسى،  جيرمان  سان  باريس  نادى  أعلن 
مدة غياب النجم الشاب كيليان مبابى بسبب إصابته التى 

تعرض لها أمام تولوز فى الليج ١.
وأكدت الفحوصات الطبية التى خضع لها مبابى، تعرضه 
التى  اÈصابة  هى  الخلفية،  العضلة  مستوى  على  Èصابة 
إدينسون  يغيب  بينما  شهر،  لمدة  الفريق  عن  ستبعده 

كافانى لمدة ٣ أسابيع Èصابة فى الفخذ ا�يمن.
وتمكن سان جيرمان من تحقيق الفوز أمام تولوز برباعية 
الدورى  فى  السادسة  النقطة  إلى  رصيده  رافًعا  نظيفة، 

الفرنسى.

٤

بيكرمان: رودريغيز يملك موهبة 
نادرة

https://bit.ly/2maiqTB المصدر:

بسبب ا¢صابة.. تعرف على مدة 
غياب الثنائى مبابى وكافانى

https://bit.ly/2krH8hT المصدر:



٥

وخاصة  الفريق  نجوم  لبيع  استعداده  جرمان  سان  باريس  نادي  أبدى 
لتقارير  وفقا  مبابي،  كيليان  والفرنسي،  سيلفا،  دا  نيمار  البرازيلي،  النجم 

صحفية.
وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية خالل حوار أجرته مع رئيس النادي، 
ناصر الخليفي، أنه يشعر بحالة من الضيق والضجر تجاه حالة "النجومية" التي 

يعيشها عدد من العبي الفريق.
منهم،  المطلوبة  المسؤوليات  يتحملوا  أن  الالعبين  على  "يجب  الخليفي:  وقال 
عليهم  يجب  كامل،  بشكٍل  مختلفا  ا�مر  يكون  أن  يجب  أيضا،  سبق  مما  وأكثر 
القيام بما هو أكثر والعمل بشكٍل أكبر.. وإذا لم يكن يوافقون على العمل بشكٍل 
أكبر فأبواب النادي مفتوحة لهم، أنا ال أود أن أرى أي تصرف أو سلوك نجومي 

منهم".
ويبدو أن إدارة العمالق الباريسي ال ُتعارض رحيل النجم البرازيلي 
أشارت  فحسبما  الصيف،  هذا  خالل  الفريق  عن  نيمار 
على  فرنسا  بطل  فإن  الفرنسية،  "ليكيب"  صحيفة 
برشلونة  جناح  خدمات  عن  للتخلي  استعداد 
وصفته  للغاية  كبير  عرض  مقابل  السابق 

الصحيفة الفرنسية بـ "إكس. إكس. الرج".
عدة  أشارت  الخليفي،  كلمات  انتشار  وبعد 
تقارير فرنسية إلى أنها موجهة إلى عدد من 
العبي الفريق، أبرزهم نيمار، والذي أخفق في 
انضم  أن  منذ  منه  متوقع  كان  ما  تحقيق 
العامين  قرابة  منذ  الفرنسي  العمالق  إلى 

مقابل ٢٢٢ مليون يورو.
نيمار  قضاها  التي  الفترة  طيلة  أن  يذكر 
رفقة باريس سان جرمان لم يتمكن من 
حالة  وأثار  منه،  منتظر  كان  ما  تقديم 
الرياضية  ا�وساط  داخل  كبيرة  جدلية 
المثيرة  تصريحاته  فيها  تسببت 
إلى  المتكررة  ورحالته  العارية  وصوره 
اشتباهه  إلى  باÈضافة  هذا  البرازيل، 
في ارتكاب واقعة أخالقية مع فتاة 

برازيلية.

https://bit.ly/2m2byaD المصدر:

سان جرمان مستعد 
لبيع نيمار.. بشرط وحيد
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