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رئيس مجلس اإلدارة ورئيس التحرير

فريد فؤاد زمكحل

سياسية ـ ثقافية - فنية ـ اجتماعية مستقلة    
جريدة نصف شهرية  

املنطق املغلوط يف السياسة الدولية 
أمام  يتوقف  قلمي  مازال    
السياسية  المشاهد  من  العديد 
المتلونة والمحبطة لطموحات 
الشعوب وآمال الطبقات العريضة 
الكادحة الضائعة في سخافات 
للدول  المغلوط  المنطق السياسي 
العظمى وردود األفعال الضعيفة 
والمستسلمة له كل االستسالم 
. ومازلت  العالم  من غالبية دول 
لدولة نووية  أفهم كيف يمكن  ال 
المشروع  الحق  عظمى مصادرة 
الدول في السعي لتطوير  لبعض 
لتأمين  النووي  وامتالك السالح 
مصالحها  وتعزيز  مستقبلها 
السياسية واالقتصادية وتحقيق 
 . العالم  مصالح شعوبها في كل 
انعدام  أن  والمدهش  والغريب 
التوجه  هذا  مثل  في  المنطق 
الصحيح  المنطق  هو  اصبح 
المعترف به في المنظمة الدولية 
المتحدة على كل صاحب  لألمم 
حق يطالب بحقه في أن يلحق 
في  يكون  وبأن  الكبار  بركب 
مصاف الدول المتقدمة . ومع 
الفساد  وتفشي  الظلم  انتشار 
المذهبي  والتطرف  والعنف 
القبول  المستحيل  من  أصبح 
التعايش السلمي خاصة  بفكرة 
التجارب عدم  أثبتت كل  بعد أن 
امتالك  بدون  تحقيقه  إمكانية 
الرادعة والكافية لحمايته  القوة 
بمبدأ الغاب . كما الزلت ال  عمالً 
أفهم كل ما يصدر عن المنظمات 
تقارير  من  الكبرى  الحقوقية 
لمن  بوضوح  تنحاز  وبيانات 
يملك القوة ويدفع المقابل لتعزيز 
هذا االنحياز الستبدال الحقائق 
التي  الرخيصة  باألكاذيب  الدافعة 

الحقوق  بكل  وتتالعب  تهدر 
المشروعة لإلنسان والشعوب 
التطلع لمستقبل آمن مستقر  في 
مازلت   .. نعم   . إشراقاً  وأكثر 
بطحن  اإلمعان  فكرة  أفهم  ال 
الشعوب تحت مظلة هيئة األمم 
وكافة المنظمات الحقوقية التابعة 
القوانين الجائرة  لها من خالل 
المزورة  العادلة والتقارير  وغير 
الفوتوشوب  على  المستندة 
بعض  من  واللصق  والقص 
الفاسدة بمساعدة  اجهزة اإلعالم 
التواصل  المذهل لوسائل  التقدم 
التكنولوجي التي تعمل على نشر 
الفتنة والتعصب بصورة  روح 
منظمة وتحت إشراف مؤسسات 
مخابراتية دولية معروفة باالسم 
والفعل . كما الزلت ال أفهم الصمت 
المصري تجاه المواقف السياسية 
األمريكية  لإلدارة  المخزية 
الجديدة وتدخلها غير المفهوم 
الداخلية  في السياسة المصرية 
عن طريق التهديد المستمر بقطع 
المعونات والذي بدأ بإستقطاع 
من  دوالر  مليون   195 مبلغ 
مقررات اإلدارة األمريكية لمصر 
تحت مسمى االنزعاج األمريكي 
التقارب المصري مع كوريا  من 
الشمالية في تدخل سافر وساخر 
بكل المقاييس بالمفهوم السيادي 
الخارجية مع  للعالقات المصرية 
أفهم  .. مازلت ال  العالم نعم  دول 
صمت اإلدارة المصرية وغيرها 
من اإلدارات العربية إزاء هذا 
التدخل غير المقبول والمرفوض 

ولو متنا من الجوع ! 
وللحديث بقية 

مقتل 33 شخصا يف أقوى زلزال يضرب املكسيك منذ قرن

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

الموقع  المصرية  السلطات  حجبت    
اإللكتروني لمنظمة هيومان رايتس ووتش، 
الشرطة  يتهم  تقرير  إصدارها  من  يوم  بعد 
واألمن الوطني بتعذيب المعتقلين السياسيين 

بأساليب مختلفة، من بينها االغتصاب.
واتهمت وزارة الخارجية المصرية المنظمة 

المتعمد. باالستهداف والتشويه 
وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي 
باسم وزارة الخارجية، إن المنظمة »معروف 
أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، مضيفا 
أنها تعبر عن مصالح الجهات والدول التى 

تمولها«.
ويقدر حقوقيون عدد المواقع اإللكترونية التي 
تحجبها السلطات المصرية اآلن بـ 424 موقعا.

وقالت المنظمة في تقريرها بشأن حقوق اإلنسان 
الشرطة  وعناصر  »ضباط  إن  مصر،  في 
وقطاع األمن الوطني في عهد الرئيس عبد 
السياسيين  المعتقلين  السيسي يعذبون  الفتاح 

الضرب  تشمل  وبأساليب  روتيني،  بشكل 
والصعق بالكهرباء وأحيانا االغتصاب«.

كما اتهمت الرئيس المصري بإعطاء الضوء 
التعذيب  األخضر لرجال األمن »الستخدام 

كلما أرادو«.
وعلقت الخارجية المصرية على الشهادات 
التي اعتمد عليها التقرير قائلة إنها »تكشف 
بوضوح مدى االنتقائية في اختيار مصادر 
المعلومات من خالل اللجوء إلى كيانات معروفة 
بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات 
مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس 

واهية«. 
وأضافت أن المنظمة أغفلت »التقدم المحرز« 
في ملف حقوق اإلنسان في مصر على مدار 
االلتزام  مقدمتها  »وفي  الماضية،  السنوات 
المستويات  أعلى  على  الرسمي  المصري 
السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات 

تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق اإلنسان«.

بيان رباعي يشيد بأمري دولة الكويت وجهوده املشكورة  
وموافقة قطرية لبدء املفاوضات بدون شروط

  أعلنت كل من جمهورية مصر 
السعودية  العربية  والمملكة  العربية 
المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة 
ومملكة البحرين أنها تقدر وساطة أمير 
دولة الكويت وجهوده المشكورة في 
إرجاع السلطة القطرية لجادة الصواب 
.. والدول األربع إذ ترحب بما أعلنه 
أمير الكويت عن موافقة قطر لمناقشة 
المطالب الثالثة عشر فإنها تؤكد أن 
أال  يجب  المطالب  لمناقشة  الحوار 

يسبقه أي شروط .
ما  على  األربع  الدول  تأسف  كما 
نجاح  عن  الكويت  أمير  سمو  قاله 
العسكري،  التدخل  بوقف  الوساطة 
لم ولن  العسكري  الخيار  وتشدد أن 

يكون مطروحا بأي حال .
وأشارت الدول األربع في بيان لها 
اليوم إلى أن الخالف مع قطر ليس 
خالفا خليجيا فحسب ولكنه مع عديد 
التي  واإلسالمية  العربية  الدول  من 
أعلنت موقفها من التدخالت القطرية 
ودعمها لإلرهاب ودول أخرى كثيرة 
في العالم أجمع لم تتمكن من إعالن 
في  القطري  التغلغل  بسبب  موقفها 
شأنها الداخلي مما يجعلها تخشى من 
السوابق  عواقب ذلك خصوصا مع 
القطرية في دعم اإلرهاب واالنقالبات .
وأكدت الدول األربع أن تصريحات 

وزير الخارجية القطري بعد تصريح سمو أمير دولة 
رفض  عن  القطري  الخارجية  وزير  وتأكيد  الكويت 
بالده للحوار إال برفع إجراءات المقاطعة التي اتخذتها 

الدول األربع لحماية مصالحها بشكل قانوني وسيادي 
ووضعه لشروط مسبقة للحوار يؤكد عدم جدية قطر 
في  والتدخل  اإلرهاب  وتمويل  ومكافحة  الحوار  في 

الشأن الداخلي للدول .
لموقف  تثمينها  بيانها  ختام  في  األربع  الدول  وأكدت 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب في تأكيده الحازم على 

أن السبيل الوحيد لحل األزمة هو ضرورة وقف دعم 
لم  ما  األزمة  وتمويل اإلرهاب وعدم رغبته في حل 

يتحقق ذلك .

year

قائد اجليش اللبناني: اجليش 
ينتشر على طول احلدود الشرقية

 قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون يوم الجمعة إن الجيش 
بأكملها مع سوريا  للبالد  الشرقية  الحدود  اللبناني سينتشر على طول 
وسيظل هناك بعد أن استعاد في اآلونة األخيرة السيطرة على مناطق 

من مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية.
اللبنانية  وبدا أن التصريحات تؤكد ما قالته جماعة حزب هللا الشيعية 
بأنها ستسلم نقاطا كانت تسيطر عليها على الحدود إلى الجيش اللبناني.
التنظيم ”الجيش  قتلهم  لبنانيين  تشييع جنود  وقال عون خالل مراسم 

اللبناني سينتشر على طول الحدود الشرقية لحماية األرض“.
وانتهى هجوم للجيش الشهر الماضي بانسحاب المتشددين من آخر معقل 
لهم على طول الحدود في إطار اتفاق وقف إطالق نار. وحارب الجيش 

السوري وحزب هللا المتشددين بشكل منفصل على الجانب السوري.
وقال األمين العام لحزب هللا حسن نصر هللا في يوليو تموز إنه سيكون 

مستعدا لتسليم أراض تحت سيطرته إذا طلب الجيش ذلك.
وقاد حزب هللا حملة في المنطقة ذاتها في ذلك الشهر لطرد مقاتلي جبهة 

النصرة من آخر معقل لها على طول الحدود.
وقالت مصادر أمنية إن حزب هللا بدأ تسليم النقاط التي يسيطر عليها.

ولعب حزب هللا المدعوم من إيران دورا حيويا في القضاء على المقاتلين 
السنة في منطقة الحدود خالل الحرب السورية المستمرة منذ ستة أعوام 

في إطار دعمه العسكري للرئيس السوري بشار األسد.
كما لعبت الجماعة، وهي حليف للرئيس ميشال عون، دورا مهما في 
وبلدة   2015 في  الجنوب  إلى  القلمون  منطقة  في  المتشددين  هزيمة 

القصير عام 2013.
وتراقب بعثة مؤقتة تابعة لألمم المتحدة حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. 

  وصف الرئيس المكسيكي، إنريكي بينا نيتو، 
الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي من بالده 
بأنه أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ قرن،.

وأدى الزلزال إلى مقتل 33 شخصا في ثالث 
واليات تقع في جنوب المكسيك: وهي تاباسكو، 

وأواكساكا وتيشباس.
وقالت هيئة رصد الزالزل األمريكية إن الزلزال 
سجل 8.1 لكن السلطات المكسيكية قالت إن 

درجة الزلزال كانت أعلى من ذلك.
وضرب الزلزال في 23.50 بالتوقيت المحلي 
بتوقيت غرينتش  الموافق 04.50  الخميس 

الجمعة.
وشعر بقوة الزلزال نحو 50 مليون مكسيكي 
التي  نيوميكسيكو  العاصمة  فيهم سكان  بمن 
الزلزال  الكيلومترات عن مركز  بمئات  تبعد 
الناس وهم  المباني كما شوهد  اهتزت  حيث 

يركضون في الشوارع.

وسجل دمار واسع في الواليات التي ضربها 
لت  الزلزال حيث أعلنت حالة الطوارئ فيها.وُسّجِ
في  كيلومترا  الزلزال على مسافة 87  بؤرة 
جنوب غربي بلدة بيجيجيابان بوالية تشيباس 
جنوبي البلد وامتدت في عمق 70 كيلومترا، 

حسب هيئة رصد الزالزل األمريكية.
وأصدرت الهيئة تحذيرا باحتمال حدوث تسونامي 
من جراء الزلزال في ثماني بلدان وهي المكسيك 
وغواتيماال والسلفادور وكوستا ريكا ونيكاراغوا 
القوة  الزلزال من  والهندوراس. وكان  وبناما 
بحيث اهتزت مباني في العاصمة نيومكسيكو 
التي تبعد عن بؤرة الزلزال بمئات الكيلومترات.

وذكرت التقارير أن الهزات األرضية استمرت 
لنحو دقيقة.

إلى  الناس  السكان، وخرج  بين  الهلع  وساد 
الشوارع بمالبس النوم في حين انقطع الكهرباء 

في بعض مناطق المدينة.

وقال الصحفي فرانك كونتريراس في العاصمة 
نيوميكسيكو  »يمكن سماع أصوات تصدعات 
تصيب الخرسانة، ويشبه هذا الصوت صوت 
فرع شجرة عمالقة تم قطعه للتو بشكل عنيف«. 
وأضاف الصحفي »الناس يصيحون في ممرات 
المباني، والكل يحاول تجنب أسالك الكهرباء 
الداخلية  المعلقة فوق رؤوسهم«. وقال وزير 
المكسيكي إن اثنين من السكان في والية تشيباس 
بالجنوب على األقل قتال. وشعر بالزلزال أيضا 
سكان غواتيماال المجاورة. وقال رئيس غواتيماال 
إن شخصا على األقل لقي حتفه. ونشر رئيس 
المكسيك تغريدة قال فيها إنه على اتصال بمركز 

منع الزالزل في البلد.
كبيرين عامي  لزلزالين  المسكيك  وتعرضت 
الذي  األول  الزلزال  1985 و 1995 وأدى 
ضرب بالقرب من العاصمة نيو مكسيكو إلى 

مقتل اآلالف من األشخاص.

السلطات املصرية حتجب موقع هيومان رايتس ووتش

ال تفتخر بشكلك ألنك لم تخلقه 
وال تفتخر بنسبك ألنك لم تختره 

افتخر بأخالقك فأنت الذي يصنعها.

حكمة العدد

اعداد: أنطوانيت جرجوس

صـــ3 - 4ـ

إيرما ر  ال مكسيكوإعصا ز ل ز
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يف خدمة أبناء اجلالية العربية على العناوين التالية:

Nelly Kanou  
237, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4N 1C8

Tél.: (514) 331-2134
Fax: (514) 331-1421

Nelly & Tania Kanou 
475, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5X7

Tél.: (514) 744-0203
Fax:  (514) 744-0206

Seta Marachian    
5855, Gouin Ouest
Montréal, Qc. H4J 1E5

Tél.: (514) 334-8641
Fax:  (514) 334-6909

Tania Kanou     
740, Côte Vertu
Ville St. Laurent, Qc. H4L 5C8

Tél.: (514) 744-2555
Fax:  (514) 744-9423

خدمة توصيل الدواء جماناً وخدمات أخرى كثرية

Nelly Kanou, Tania Kanou 
& Seta Marachian
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بقلم: رفا السعد

    بقلم : 
خالد عبد القادر بكداش 

Bakdash1@el-ressala.com

  أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 40 مسلحا من تنظيم الدولة اإلسالمية 
التنظيم في غارة للطيران الروسي بدير  البارزين في  القادة  من بينهم 4 من 

الزور شرقي سوريا.
وذكر بيان لوزارة الدفاع أن »الغارة الروسية أسفرت عن مقتل 4 من قيادات 

التنظيم من بينهم أبو محمد الشيمالي، أمير دير الزور«.
وأضافت الوزارة أن الغارة أصابت غولمرود حليموف، الذي كان يشغل منصب 

»وزير الحرب« في التنظيم، إصابة قاتلة.
وبحسب المسؤولين الروس، كان حليموف، وأصله من طاجيكستان، عنصرا 

في القوات الخاصة قبل انضمامه إلى تنظيم الدولة اإلسالمية عام 2015.
التنظيم خالل اجتماعهم  الروسي إن »طائراته قصفت مسلحي  الجيش  وقال 
لبحث خطة التصدي للقوات السورية التي حققت انتصارات في دير الزور«.
ويسيطر مسلحو التنظيم على نصف دير الزور، وعلى جزء كبير من المحافظة.
وتعد دير الزور آخر أكبر معقل لتنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا، في الوقت 
الذي تحاصر فيه مدينة الرقة - التي يصفها التنظيم بأنها عاصمة الخالفة - مقاتلو 

تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الواليات المتحدة.
الزور نحو  للحكومة في دير  التابعة  المطوقة  المنطقة  وال يزال يعيش في 

93000 مدني.

  أعلن وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ووزير الدولة للشؤون البلدية الكويتي محمد 
الجبري تخصيص 5ر1 مليون دوالر 
المسلمة  مساعدات عاجلة إلغاثة األقلية 

في ميانمار.
وقال الجبري، في تصريحات اليوم الجمعة، 
إن تلك المساعدات تهدف إلى العمل 
على تخفيف معاناة المسلمين في ميانمار 
ومساعدتهم على مواجهة الظروف القاسية 

التي يمرون بها.
وأوضح أن األمانة العامة لألوقاف قدمت 

مليون دوالر فيما قدم بيت الزكاة الكويتي 
نصف مليون دوالر لتسيير قوافل متتابعة 
بالتعاون مع الهيئات المعتمدة من وزارة 
الخارجية الكويتية لتقديم مساعدات عبارة 
عن طرود غذائية ومالبس وخيم لالجئين 

على حدود ميانمار مع بنجالدش.
ودعا الوزير الجبري المحسنين من أهل 
دولة الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة 

إلى التبرع إلغاثة إخوانهم المسلمين في 
ميانمار كما هي عادة أهل الكويت في تقديم 

يد العون لكل محتاج.

المتحدة  السامية لألمم  المفوضية  وكانت 
لشؤون الالجئين قد أكدت في وقت سابق 
الجمعة أن عدد مسلمي )ميانمار(  اليوم 
بلغ خالل  العنف في بالدهم  الفارين من 
أسبوعين 270 ألف شخص توجهوا إلى 

بنجالدش بحثا عن مالذ آمن .
وأعربت المفوضية عن قلقها البالغ إزاء 

المدنيين  بأن  تفيد  التي  التقارير  استمرار 
يموتون وهم يحاولون الفرار إلى أماكن آمنة.

يذكر أن ميانمار تواجه موجة جديدة من 
العنف بعدما هاجم مسلحون من  أعمال 
)جيش تحرير روهينجا – أراكان( مواقع 
للشرطة وقاعدة للجيش أعقب ذلك هجوم 
مضاد للجيش أدى إلى مقتل ما ال يقل عن 

400 شخص معظمهم من الروهينجا.

  قال البيت األبيض يوم الجمعة إن الرئيس األمريكي 
الوحدة لمحاربة  أكد ألمير قطر أهمية  دونالد ترامب 
الوساطة  الخميس  اإلرهاب وذلك بعد أن عرض يوم 

لحل الخالف بين الدوحة ودول عربية أخرى.
أنه خالل اتصال هاتفي يوم  البيت األبيض  وأضاف 
ثاني  الشيخ تميم بن حمد آل  الخميس مع أمير قطر 
”ركز الرئيس على أهمية تنفيذ جميع الدول التزامات 
قمة الرياض للحفاظ على الوحدة وهزيمة اإلرهاب في 
الوقت نفسه ووقف التمويل للجماعات اإلرهابية ومحاربة 

الفكر المتطرف“.
التهديد  إنهما بحثا أيضا استمرار  البيت األبيض  وقال 

الذي تمثله إيران على استقرار المنطقة. 

بين  بالمشبوهة    صفقة وصفت 
عناصر تنظيم داعش وأمين عام 
حزب هللا حسن نصرهللا  التي عقدت 
بدعم إيراني ومباركة النظام السوري، 
باصات مكيفة نقلت عناصر داعش 
التي رُسمت البسمة على وجوههم..

 من جرود عرسال اللبنانية، منطقة 
البوكمال  باتجاه  الغربي  القلمون 

الحدودية بين سوريا والعراق .
طبعا الصفقة عقدت بعد مقتل ٨ 
من افراد الجيش اللبناني على ايدي 
عناصر داعش كانوا قد ُخطفوا عام 
2014 .. ثم خرج عناصر داعش 
امنين وحزب هللا يهلل بالنصر ونسى 
ماخلفه االرهابيون من جرائم في 
الجرود اللبنانية ...مشهد الباصات 
تقل االرهابيين كان صادما  وهي 
اللبنانيين  الجنود  ومحزنا ألهالي 

الذين انتقدوا الصفقة ... 
اما صدمة العراقيين بالصفقة فكانت 
ال توصف في الوقت ال٫ي تحارب 
فيه القوات العراقية لتحرير مناطقها 
من  قافلة  اإلرهاب..تصلهم  من 
اتحدث  الدواعش!!! طبعا قبل أن 
عن صدمة العراقيين ازاء الصفقة 
اذكر من نسي تصريحات  اود أن 
نصر هللا في اكتوبر عام 201٦ في 
اي مع بداية معركة الموصل تحديدا 
العراقيين برفض  عندما خاطب 
الصفقة االميركية بإخراج عناصر 
الداخل  إلى  داعش من الموصل 
السوري ووصفها »بالخداع األميركي 
..نداء الحماس الذي ووجه نصرهللا 
في اكتوبر الماضي للعراقيين بعدم 
قبول أي صفقة يبدو أنه تغير تماشيا 
مع مصلحة السيد ومن خلفه..!!! 

تم االتفاق ونقل حزب   ومع هذا 
هللا عناصر داعش والوجهة المتفق 
عليها هي الحدود العراقية السورية ..

 طبعا الحكومة العراقية وخوفا على 
إيران وأحاسيس  مشاعر جارتها 
باستحياء الصفقة  انتقدت  نصرهللا 

ووصفها رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بانها »امر غير مقبول« ..فيما 
ايد نائب رئيس الجمهورية نوري 
المالكي االتفاق وتسربت اشاعات 
العراقكان  المالكي بأن  نقال عن 
بالصفقة !! وبين  على علم مسبق 
هذا وذاك ضاع العراقيون »حزر 
فزر« هل الحكومة تعلم ام ال تعلم 
؟ لماذا ارسلوا الدواعش إلى الحدود 
العراقية ما الهدف وما المقصود من 

هذه الخطة!!! 
نقل إرهابيين  المالكي  ولماذا يؤيد 
بلده ؟؟؟ طبعا مواقع  على حدود 
التواصل االجتماعي عجت بالتعليقات 
والتغريدات حول الصفقة وموقف 
العراق منها... ناشطون وبعض 
العراقيين شنوا حملة  المسؤولين 
على مواقع التواصل منتقدين فيها 
حكومة العبادي والرد الذي وصف 
بالخجول وايضا انتقادات واتهامات 
إلى نصرهللا الذي حاول أن يخفف 
إنهم 300  قائال  الصفقة  من وطأة 
عنصر فقط !!! واألدهى أنه عبر 
عن قلقه من عرقلة التحالف الدولي 
للقافلة التي اعلن االخير أنه سيعرقل 
وصولها الى الحدود العراقية..قلق 
نصرهللا سانده قلق حليفته إيران على 
لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية 
بالخطوة  االتفاق  وصف  الذي 
اإلنسانية..وايضا عبر عن مخاوفه 
إلى  انقسمت  التي  القافلة  ازاء 
مجموعتين االولى وبحسب مصادر 
سورية أنضم منهم 113 عنصرا 
إلى قوات االسد فيما المجموعة 
الثانية التزال في الصحراء تعرقل 
وصولها قوات التحالف التي ذكرت 
أن المجموعة مزودة بالغذاء والماء..

والسؤال هنا إلى متى ستبقى معرقلة 
بالصحراء؟؟ وأين ستحل ؟؟ اسئلة 
عدة وتصريحات عديدة؟؟ دون جدوى 
اللغز هو وحده من  لكن من يفك 
يعرف تفاصيل الصفقة المشبوهة!!

مناورات »النجم الساطع« بني مصر 
والواليات املتحدة تعود بعد توقف 8 سنوات

لغز.. صفقة 
حزب اهلل وداعش              

لنا   هل حيق 
أن نســأل ؟  

ماكرون يعلن »تأهب فرنسا بأسرها« بعد عبور إعصار إيرما منطقة الكارييب

وزير األوقاف الكوييت: 5ر1 مليون 
دوالر مساعدات عاجلة إلغاثة 

مسلمي ميامنار

 وددت اليوم أن أبدأ مقالتي بسؤال من 
حق أي فرد من أفراد المجتمع العربي 
أن يسأله و هو سؤال قد يؤدي أحيانا 
العربية  للسجن في بعض مجتمعاتنا 
التي يحكمها بعض القادة الدكتاتوريين.
السؤال هو : هل يحق لنا أن نسأل ؟ 

سؤال بسيط لكنه يحمل في طياته الكثير 
من التساؤالت الشرعية و القانونية التي 
يحق لنا نحن أفراد الشعب العربي أن 

نسأل عنها .. 
ما هو الذي يحق لنا أن نسأل عنه .. وما 
هو الذي ال يحق لنا أن نسأل عنه !!!! 
إشارات تعجب كثيرة و تساؤالت أكثر 
حول  ما يحق و ما ال يحق لنا ان نعرفه 
أو أن نقوله داخل أسوار الدول العربية ..
العربية بجهد كبير  الحكومات  عملت 
لبناء سور عالي لمنع التطور الحقيقي 
عن شعوبنا العربية و لمنع كافة أشكال 
التنوع الحضاري التي عايشتها الدول 

الغربية .. 
هذا األمر أدى إلى تسميتنا )) دول العالم 
الثالث (( و بحسب هذه التسمية المعلنة 
عالمياً فهي تشير إلى حجم التخلف الذي 
دفنتنا فيه بعض الحكومات العربية داخل 

هذا السور العالي .
نحن ممنوع علينا أن نتكلم بصوت عالي 

ألن الجدران لها آذان ...
نحن ممنوع علينا أن نفكر حتى ال 
نكتشف الحقيقة التي تخفيها الحكومات 

العربية ...
نحن ممنوع علينا ان نصرخ بحرية حتى 
ال تسمع أصواتنا دول ما خلف السور ...

نحن ممنوع علينا أن نسافر حتى ال نحمل 
معنا أالمنا و تخلفنا خارج السور ...

نحن ممنوع علينا أن نعيش بحرية و 
عدل داخل جدران هذا السور .. 

الحقيقة أن هذا السور هو أكبر من سور 
الصين العظيم مع اختالف هدف البناء  ... 
كل هذا و ما زالت الحكومات العربية 
العربي  الشعب  بأبناء  المتعاقبة تزج 

بحروب ال ناقة له فيها و ال جمل.
الحقيقة التي ال يستطيع أحد أن يدفنها أو 
أن يبني األسوار حولها هي أننا شعب 
الحكام  أيدي هؤالء  ظلم كثيراً على 
العرب ... و آن لنا أن نعيش بحرية و 
كرامة و حان الوقت بأن يكون لنا الحق 

في أن نسأل .

العقيد  الجيش المصري  المتحدث باسم    أعلن 
تامر الرفاعي في بيان عبر صفحته على الفيس بوك 
الثالثاء، أن قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال مصر، 
ستستضيف مناورات »النجم الساطع 2017« بين 
الفترة بين 10  الجيشين المصري واألمريكي، في 
و20 سبتمبر/أيلول الجاري. يذكر أن تلك المناورات 
هي األولى من نوعها بين مصر والواليات المتحدة 

منذ العام 2009.
أعلن الجيش المصري في بيان الثالثاء أن المناورات 
المتحدة«النجم  الواليات  المشتركة مع  العسكرية 
الساطع«، ستجري في مصر مطلع األسبوع المقبل 

للمرة األولى منذ توقفها عام 2009.
الرفاعي في  تامر  العقيد  العسكري  المتحدث  وقال 
صفحته على فيس بوك إن التدريب يحمل اسم )النجم 
التدريبات  أهم  بأنه »من  الساطع 2017( ووصفه 

المشتركة للقوات المسلحة المصرية واألمريكية«.
وأضاف أن التدريب يؤكد »عمق العالقات ومستوى 
التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل من البلدين، 
كما يأتى استمرارا لسلسلة من التدريبات المشتركة التي 
تنفذها القوات المسلحة مع العديد من الدول الشقيقة 
والصديقة«. وتابع أن التدريبات ستجرى في قاعدة 
محمد نجيب العسكرية التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح 
السيسي في يوليو/ تموز والتي توجد في شمال مصر.

وقال المتحدث العسكري إن التدريب يشمل »التعاون 
األمني ومكافحة اإلرهاب والتطرف، والتدريب على 
القرن  المختلفة في  التهديدات  كافة سيناريوهات 
الحادي والعشرين في ظل الحرب التقليدية و)الحرب( 
غيرالنظامية«. وأضاف المتحدث العسكري المصري 
العالقات  الساطع في تعزيز  النجم  »يساهم تدريب 
اإلستراتيجية واألمنية بين الواليات المتحدة األمريكية 
ومصر باعتبارها صاحبة الدور القيادى في مكافحة 

اإلرهاب والتطرف في الشرق األوسط«.
وحسب البيان الذي نشره المتحدث باسم الجيش على 
المناورات ستجري في  فإن  صفحته في فيس بوك 

الفترة بين 10 و20 أيلول/سبتمبر.
الجيشان المصري واألمريكي يجريان منذ  وكان 
المشتركة كل عامين،  المناورات  ثالثين سنة هذه 
إال أنها توقفت إثر االضطرابات السياسية واألمنية 
في مصر عقب الثورة التي أطاحت الرئيس حسني 

مبارك في شباط/فبراير 2011.
وقام الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما بإلغاء 
المناورات المشتركة بعد أن أطاح الجيش بالرئيس 

اإلسالمي محمد مرسي في 2013 .
وتحسنت العالقات بين مصر والواليات المتحدة منذ 
أن تولى دونالد ترامب الرئاسة األمريكية في كانون 

الثاني/يناير الماضي.

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس    أكد 
ماكرون الخميس، من أثينا حيث يقوم 
لليونان، أن »فرنسا  بزيارة رسمية 
بأسرها متأهبة« بعد عبور اإلعصار 
إيرما في منطقة الكاريبي، وأضاف بأنه 
يجب التأهب أيضا »ضد االضطرابات 
ناتجة من  الكارثة  المناخية ألن هذه 

المناخ«.
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
الخميس من أثينا أن »فرنسا بأسرها 
متأهبة« بعد عبور اإلعصار إيرما في 
منطقة الكاريبي، مشيرا إلى ضرورة 
التحرك »ضدّ االضطرابات المناخية«.
التقى نظيره  الذي  ورأى ماركون، 
اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس خالل 
زيارة رسمية ألثينا، أن »فرنسا هي 
التي تأثرت« باإلعصار الذي ضرب 
جزيرة سان برتيليمي الفرنسية والجهة 
الفرنسية من جزيرة سان مارتان في 

منطقة الكاريبي.
وأفادت معلومات أولية أن تسعة أشخاص قتلوا في 
اإلعصار ايرما، ثمانية في جزيرة سان مارتان 

وشخص واحد في جزيرة باربودا.
وقال ماكرون إن »األضرار هائلة... ومرة 
جديدة تضرب كارثة هؤالء الذين يعيشون في 

ظل أصعب الظروف«.
الفوري، يجب  تأهبنا  إلى  وأضاف »باإلضافة 

أن نتأهب ضد االضطرابات المناخية ألن هذه 
الكارثة ناتجة من المناخ«.

وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية يجب أن تصدر 
بيانا عن الخسائر المادية بعد ظهر الخميس مؤكدا 

منذ اآلن أنها »كبيرة جدا«.
وقال اإلليزيه صباح الخميس إن ماكرون »سيزور 
المناطق المنكوبة جراء اإلعصار عندما سيكون 
ذلك ممكنا من دون عرقلة عمليات اإلغاثة وعندما 

تسمح الظروف المناخية بذلك«.
اليوناني  بافلوبولوس ورئيس الوزراء  وقدم 
الكسيس تسيبراس تعازيهما إلى الرئيس الفرنسي 

والفرنسيين.
وبعد المؤتمر الصحافي المشترك بين ماكرون 
وبافلوبولوس، قلد األخير الرئيس الفرنسي أرفع 

وسام فخري يوناني.
واستفاقت جزيرتا سان مارتان وسان برتيليمي 

في منطقة البحر الكاريبي على »مشاهد 
رعب« و«كابوس« و«مناظر مروعة« 
إذ بدأت الخميس عمليات اإلغاثة فيها بعد 
أن ضربها اإلعصار إيرما غير المسبوق 
الذي تسبب بوفاة تسعة أشخاص ويهدد 

حاليا والية جورجيا.
المناطق  حاكم جورجيا يأمر بإخالء 

الساحلية مع اقتراب اإلعصار إيرما
أمر حاكم جورجيا الخميس بإخالء 
الواقعة  الوالية  الساحلية في  المناطق 
جنوب شرق الواليات المتحدة اعتبارا 
من السبت مع اقتراب اإلعصار إيرما 
الذي ضرب العديد من جزر الكاريبي.

وأوضح الحاكم ناثان ديل أن هذا القرار 
يشمل كامل منطقة شاتهام، أي نحو 300 
ألف شخص يقيم معظمهم في مدينة سافانا 
السياحية إضافة إلى بقية المنطقة الساحلية 
لمواجهة أي فيضانات محتملة جراء 
اإلعصار، معلنا في الوقت نفسه استنفار 
خمسة آالف عنصر في الحرس الوطني.

وفي فلوريدا، دعي أكثر من مئتي ألف شخص 
إلى اخالء منازلهم.

الخميس عن  الرئيس دونالد ترامب  وأعرب 
»قلقه البالغ« حيال اإلعصار الذي تسبب بخسائر 
جسيمة في منطقة الكاريبي وخلف أربعة قتلى 
المعنية،  للحكومات  نهائية  وفق حصيلة غير 

في حين أحصى الصليب األحمر عشرة قتلى.

اإلستشاري للطباعة والدعاية والتسويق  
يسعده ان يضع خبرته الطويلة في خدمتكم في اجملاالت اآلتية :

تصميم وطباعة كروتك الشخصية أو التجارية بأفضل اخلامات وارخص األسعار 
تصميم طباعة جميع إحتياجاتك الضرورية من فواتير وخطابات وأظرف وخالفه 

تصميم وطباعة كافة منشوراتك الدعائية من واحد لون إلى أربعة ألوان 
مع جاهزيتنا التامة للطباعة احلريرية )البصمة( بالذهبي أو الفضي أو أي لون تختاره 

على كافة هداياك اإلعالنية أو مقتنياتك الشخصية 
جمع وطباعة الكتب األدبية والسياسية والثقافية واإلجتماعية 

تصميم وإخراج أغلفة الكتب اخلارجية 
تصميم وطباعة وإخراج الفصول الداخلية للكتب 

للمزيد من املعلومات، االتصال بالسيد يوسف فؤاد على الرقم التالي: 

Tél.: 438.989.1056

غارة روسية »تقتل وزير حرب« 
تنظيم الدولة وعشرات آخرين 

يف دير الزور

البيت األبيض: ترامب حتدث إىل أمري قطر 
عن وحدة اخلليج وحماربة اإلرهاب

املتحدث العسكري: ضبط تكفرييني شديدي 
اخلطورة بوسط سيناء

مصر للطريان تبدأ جسر جوي لعودة احلجاج 
من املدينة املنورة

  أكد العقيد تامر الرفاعى، المتحدث العسكري للقوات 
المسلحة ، أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة 
الميدانى  الثالث  الجيش  التكفيرية تمكنت قوات  العناصر 

من القبض على تكفيريين شديدي الخطورة بوسط سيناء.
وأضاف المتحدث العسكرى، في بيان له اليوم الجمعة، أنه 
تم وضبط عدد عربتين بهما كمية كبيرة من المواد المخدرة .

 تبدأ شركة مصر للصيران جسرها الجوي اليوم الجمعة، 
لنقل الحجاج من المدينة المنورة،حيث تسير 12 رحلة جوية 

إلى مطار القاهرة تنقل 3000 حاج.
وذكرت الشركة، في بيان اليوم، أنه سيتم تسيير 13 رحلة 
جوية من جدة إلى مطار القاهرة لنقل ما يقرب من 2٦00 
حاج من حجاج التضامن والترانزيت والسياحة وحج األجانب 
والرحالت الخاصة بخالف رحالت العمل ، بإجمالى 25 

رحلة لعودة 5٦00 حاج من كل من جدة والمدينة.
ومن المقرر أن تسيير الشركة غدا 20 رحلة جوية لعودة 

نحو 4٨00 حاج إلى أرض الوطن عبر 11 رحلة جوية 
تقلع من مطار جدة لنقل 2٨00 حاج متضمنة رحلة خاصة 
إلى بعض  باماكو بجمهورية مالي، إضافة  لعودة حجاج 
التضامن والقرعة والسياحة واألفراد واألجانب  حجاج 

والترانزيت.
كما تسير الشركة غدا 9 رحالت من مطار المدينة المنورة 
لعودة أكثر من 2000 حاج من حجاج التضامن والقرعة، 
فضال عن حجاج بعض الهيئات والبعثات والسياحة والعمل 

وحج األفراد واألجانب.



                                                     

بقلم: يوسف زمكحل

أمريكا .. 
إىل اهلل !! 

فقدوا  التوالي  أمريكا على     رؤساء 
رئيس  كل  فبات  تجاه مصر  صوابهم 
األمر  قرارات ضد مصر وهذا  يصدر 
السياسية  القيادة  لدى  بديهيًا  أصبح 
المصري  الشعب  ولدى  بل  المصرية 
جيشنا  مع  ونحن  ال  ولما  يقول  الذي 
الباسل أفسدنا خطة تغيير المنطقة لصالح 
أبنتكم المدللة إسرائيل في 30 يونيو التي 
أمريكا  وأفقدت رؤساء  العالم  ابهرت 
.واليوم نرى قرار بوقف جزء  توازنهم 
بدال  باتت  التي  األمريكية  المعونة  من 
الصداع  تسبب  تعالج اصبحت  أن  من 
تقرير من منظمة هيومن رايتس  نتيجة 
والتي  المزعوم  اإلنسان  لحقوق  ووتش 
الدول  للتدخل في شئون  أصبحت حجة 
هي  وأتساءل  عليها  العقوبات  وإيقاع 
لتصدر  رايتس وجدت  هيومن  منظمة 
تقارير ضد مصر فقط ؟ فالكمال أصبح 
أيها  يا  إال مصر طيب  كله  العالم  في 
األفاقين ماذا عن قتل البوليس للسود في 
أمريكا في وقائع العالم رآها عبر شاشات 
اللي خيرها  قطر  وماذا عن  التلفزيون 
ومكافاتكم  مرتبتكم  لكم  وتدفع  عليكم 
التي دعمت اإلرهاب في كثير من الدول 
العربية بل والغربية وكان أخرها العملية 
اإلرهابية ببرشلونة بأسبانيا فلم يجرؤ أي 
مسئول أن يتهمها فكيف يتهم ولي نعمته 
؟ وأمريكا التي تعاقبنا اليوم بحجة حقوق 
ماليين  قتلت  التي  نفسها  اإلنسان هي 
الفتاكة  قنابلها  وأطلقت  الحمر  الهنود 
نجازاكي  يابانيتين هما  مدينتين  فأبادت 
ثم تحولت  فيتنام  ثم دمرت  وهيروشيما 
ثم سوريا  فدمرتها هي األخرى  للعراق 
وأفسدت  أوقفتها مصر  أن  إلي  ليبيا  ثم 
يوم  نفس  في  أدهشني  والذي   . خطتها 
ترامب  يتصل  المعونة عن مصر  قطع 
بالرئيس السيسي ليعلن له عن استمرارية 
العالقات بين البلدين والعمل على تحسين 
المتحدة ومصر  الواليات  بين  العالقات 
وبداًل من أن يكافئ مصر ألنها تحارب 
اإلرهاب بجدية وليس بميوعة كما فعلت 
هي في سوريا والعراق نجده يقطع عنها 
غير  أخبار  وهناك  المعونة  من  جزء 
تخفيض  على  أمريكا  نية  عن  مؤكدة 
المعونة العسكرية لمصر لعام 2018 .. 
يذهب شماال  الذي  السيسي  الرئيس  أن 
الوضع  لتحسين  وجنوباً وشرقاً وغرباً 
أنه متعجب  أعتقد  المصري  االقتصادي 
أمريكا  األمريكية ورئيس  السياسة  من 
الذي ال نفهم رؤيته السياسية فنراه يتخبط 
حتى في قراراته الداخلية مما أثار الرأي 
فهو ال يعرف كيف  الداخلي عليه  العام 
كيم  وزعيمها  الشمالية  كوريا  يواجه 
في  اكبر صداع  بات  الذي  أون  جونغ 
تعاقبها على  السماء  أمريكا وكأن  رأس 
ترامب  الرئيس  علينا  فيخرج  أفعالها 
المفاوضات  بد من  يقول  ال  بتصريح  
بد  ليقول ال  ثم عاد  الشمالية  مع كوريا 
الذي  النووي وهو  بالسالح  من ضربها 
سيفني المنطقة بأسرها إن لم يكن العالم 
أكبر دولة  .. تصريح غريب من رئيس 
في العالم أما بخصوص مصر فليس في 
مقدور الرئيس السيسي إال أن يسلم أمر 
القادر على  فهو  إلى هللا  مصر وأمريكا 

كل شئ .  

youssef.zemokhol@yahoo.com
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  تلقى دعوة ألمانيا النهاء محادثات انضمام 
تركيا الى االتحاد االوروبي رفض العديد 
من شركائها االوروبيين الذين أكدوا الجمعة 

على ضرورة مواصلة الحوار مع أنقرة.
أنغيال ميركل  األلمانية  المستشارة  وكانت 
وخصمها في االنتخابات األلمانية المقررة 
الشهر الجاري مارتن شولتز قد طالبا بوقف 
المفاوضات مع تركيا بشأن انضمامها لالتحاد 
تليفزيونية مطلع  األوروبي خالل مناظرة 

األسبوع الجاري.
ولكن خالل اجتماع وزراء خارجية االتحاد 
الذي ينعقد على مدار يومين في استونيا التي 
تتولى حاليا الرئاسة الدورية للكتلة األوروبية، 
أوضح العديد من الوزراء أن إنهاء محادثات 
انضمام تركيا، الذي يتطلب تأييدا باالجماع 
بين الدول األعضاء، ليس خيارا مطروحا.
بوريس  البريطاني  الخارجية  وقال وزير 
جونسون إن “االتراك يمرون بوقت عصيب 

االتحاد  دول  جميع  أن  مضيفا  للغاية”، 
أوضاع  بشأن  بالغ  بقلق  تشعر  األوروبي 

حقوق االنسان في تركيا.
تركيا  دفع  عدم  علينا  “ينبغي  أنه  وأكد 
بعيدا”، موضحا أنها “دولة مهمة بالنسبة 
لنا من الناحية االستراتيجية”. وكرر وزير 
آراء  الخارجية األيرلندي سيمون كوفيني 
نظيره البريطاني، حيث أكد الحاجة إلى إجراء 
الحوار، والحفاظ على “آفاق انضمام تركيا 

في المستقبل” للكتلة األوروبية.
تغيرت األمور  إن “بالقطع  وقال كوفيني 
كثيرا في تركيا خالل الشهور الـ12 األخيرة، 
وينبغي علينا أال ندعي أن ذلك لم يحدث، ولكن 
هذا ال يعني أن أال نحاول الوصول إليهم”.
وقد ادت حملة القمع في تركيا بعد محاولة 
انقالب العام الماضي الى تدهور العالقات 
مع االتحاد االوروبي. واالسبوع الماضي، 
قال رئيس المفوضية االوروبية جان كلود 

يونكر ان انقرة “تنسحب من اوروبا بخطوات 
عمالقة”.

اال ان وزير خارجية استونيا سفين ميكسر 
الذي تتولى بالده الرئاسة الدورية للتكتل قال 
الخميس انه لن يتم اتخاذ اي قرار يتعلق بهذه 
المسألة قبل تقييم تجريه المفوضية حول طلب 
تركيا االنضمام من المتوقع صدوره مطلع 
العام المقبل. واضاف خالل االجتماع “ال 
اتوقع ان يتخذ االتحاد االوروبي اي قرارات 

بهذا الصدد خالل العام الحالي”.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  ويواصل 
اردوغان تطهير المعارضين منذ االنقالب 
مع اعتقال اكثر من 50 الف شخص وخسارة 
قرابة ثالثة اضعاف هذا العدد عملهم بينهم 
الجيش  من  وضباط  وقضاة  مدرسون 
والشرطة. كما تعتقل السلطات التركية 12 
صحافيا وناشطا ألمانيا، ما اسفر عن تزايد 

التوتر في العالقات مع برلين.

االحتاد األوروبي يرفض دعوة مريكل إنهاء 
املفاوضات مع تركيا

وصول قافلة مساعدات ملدينة دير الزور 
السورية بعد حصار 3 سنوات

كوريا الشمالية تتعهد بشن ضربات نووية »بال رمحة 
على أمريكا وأعوانها«

الرئيس اإلسرائيلي: سنرد على استمرار تزويد 
حزب اهلل باألسلحة احملدثة

   قالت الحكومة المكسيكية يوم الخميس إنها أعلنت السفير 
الكوري الشمالي لديها كيم هيونج جيل شخصا غير مرغوب 
فيه احتجاجا على التجارب النووية التي أجرتها الدولة اآلسيوية 

في اآلونة األخيرة.
وأضافت الحكومة في بيان أنها أمهلت السفير 72 ساعة لمغادرة 
البالد في خطوة تهدف للتعبير عن ”الرفض المطلق“ ألفعال 
كوريا الشمالية التي وصفتها بأنها تهديد خطير للمنطقة وللعالم. 

   احتشد عشرات اآلالف من المواطنين 
يانغ  بيونغ  الشمالية  كوريا  في عاصمة 
النووية  التجربة  بلدهم  بإجراء  لالحتفال 
السادسة والتي وصفت بأنها أكبر تفجير 

نووي أجرته البالد.
واحتفى المحتشدون بالعلماء الذين أشرفوا 
على التجربة األخيرة والذين جابوا شوارع 
كبيرة، وسط  نقل  في حافالت  العاصمة 
لأللعاب  استعراضات غنائية وعروض 

النارية في سماء المدينة.
وتعاقب متحدثون من المسؤولين على المنصة 
الرئيسية لالحتفال ووجهوا كلمات حماسية، 
الشمالية  كوريا  إن “جيش  أحدهم  وقال 
سيضع نهاية لهيمنة عصابة اإلمبرياليين 

في الواليات المتحدة” على حد وصفه.
وقال آخر إن بالده “سترد بال رحمة أو 
هوادة بضربات استباقية إذا قامت أمريكا 
وأعوانها وسائر الخونة بشن حرب علينا”. 

  اعلنت اإلدارة األميركية ألمن النقل، الخميس،  إنها أصدرت 
القادمة  الشحنات  تعزيز فحص  تشترط  أمنية جديدة  توجيهات 

من  تركيا.
وقال مايكل إنجالند المتحدث باسم اإلدارة إن ذلك التغيير يستهدف 
“التصدي بصورة كافية للتهديدات الناشئة للشحنات وزيادة الحد 

األدنى ألمن الطيران العالمي”.
وأضاف أن التوجيهات الجديدة تلزم باتخاذ إجراءات طوعية تتبعها 
تركيا بالفعل وستضمن “فحص الشحنات المنقولة جوا إلى الواليات 

المتحدة وتأمينها وفقا لبرنامج الفحص المسبق للشحن الجوي”.
وكشف مسؤولون إن القرار جاء بعد واقعة في #استراليا واستنادا 

إلى تقارير للمخابرات.
وقالت الشرطة أن رجال استراليا أرسل في يوليو/ تموز شقيقه 
إلى مطار سيدني ليلحق برحلة طيران حامال دون أن يدري قنبلة 
محلية الصنع مخبأة في مفرمة للحم صنعت بناء على توجيه من 

قائد كبير في تنظيم داعش.
وذكر مايكل فيالن نائب مفوض األمن الوطني إن المتفجرات التي 
استخدمت في صنع القنبلة أرسلت في شحنة جوية من تركيا في 

إطار مؤامرة “أوعز بها ووجهها” تنظيم داعش.

الروسي،  البحر األسود  القسم اإلعالمي ألسطول  أعلن رئيس    
العقيد بحري فياتشيسالف تروخاتشوف، أن الطيران البحري ألسطول 
البحر األسود وأنظمة الدفاع الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية 
الروسية، المتمركزة في شبه جزيرة القرم، أجريا معا إطالق صواريخ 

وقنابل خالل مناورات جرت اليوم الخميس.
وقال تروخاتشوف للصحفيين “إنه خالل المناورات الصيفية التكتيكية 
ألفواج الطيران البحري ألسطول البحر األسود وسالح الجو وقوات 

نفذ  القرم  المتمركزة في  الجنوبية  العسكرية  للمنطقة  الجوي  الدفاع 
الطيارون الروس اليوم مهام إلصابة أهداف في الجو وعلى األرض 

في منطقة ميدان تدريب تابع لقوات اإلنزال البحرية”.
المناورات  الفترة األخيرة سلسلة من  يذكر أن روسيا تجري خالل 
الختبار الجاهزية القتالية لقواتها المسلحة، وفقا لخطة تدريب الجيش 
والقوات البحرية وذلك على خلفية خطط حلف “الناتو” للتوسع شرقا 

بالقرب من الحدود الروسية.

أن  يمكن  مليون شخص    37“   
يتضرروا من اإلعصار إرما”.. هذا 
ما أعلنته منظمة األمم المتحدة، محذرة 
من اإلعصار الذي يعتبر من أعاصير 
الدرجة الخامسة التي يمكنها أن تحول 
األراضي إلى مناطق غير أِهلة بالسكان 

ألسابيع وأشهر في بعض األحيان.
ويعتبر اإلعصار هو ثاني أقوى إعصار 
المحيط  في  التاريخ  في  تسجيله  تم 
الوطني  المركز  وحّذر  األطلسي، 
لألعاصير  من احتمال وصوله إلى والية 
المتحدة األمريكية  بالواليات  فلوريدا 
يعد كارثة  القادم، وهو ما  يوم األحد 

حقيقة المتالئها بالسكان.
فلوريدا  ومن جانبه حث عمدة والية 
الفوري،  اإلخالء  على  المواطنين 
مؤكداً أن الحكومة يمكنها بناء البيوت 
المتضررة ولكنها غير قادرة على إعادة 
أرواح المواطنين في حال بقائهم أثناء 
الذي سيضرب  الهائل  إرما  إعصار 
الرئيس األمريكي  الوالية، كما أعلن 

تضامنه  امب  تر  دونالد 
بالوالية  المواطنين  مع 

األميريكية.
وقد تسبب اإلعصار “إرما” 
في تدمير ما نسبته %95 من 
الجزء الفرنسي لجزيرة سانت 
الهولندية  الفرنسية  مارتن 
في البحر الكاريبي، حيث 
في  “إرما” جزر  اجتاح 
الكاريبي  مصحوًبا برياح 

عاتية وأمطار غزيرة.
األعاصير  مركز  وقال 
إن  األمريكي  الوطني 
من  صدرت  تحذيرات 
في  أراٍض  في  اإلعصار 

أجزاء من جزر  منها  األنديز  غرب 
البريطانية  العذراء  والجزر  ليوارد 
استعداًدا  وبويرتوريكو  واألمريكية 
لعاصفة محملة برياح تصل سرعتها 

إلى 280 كيلومتًرا في الساعة.
ولويزيانا  تكساس  سكان  زال  وما 

هارفي  اإلعصار  آثار  من  يتعافون 
الذي اجتاح تكساس في 25 أغسطس 
آب وتسبب في هطول كميات كبيرة من 
األمطار ودمر آالف المنازل والشركات 
 50 والمتاجر، والذي راح ضحيته  
من  أكثر  نزوح  في  وتسبب  شخًصا 

مليون آخرين.

والية  في  أخرى  مناطق  واتخذت 
فلوريدا نفس اإلجرائات من حيث 
والمدارس،  العمل  أماكن  إغالق 
بإخالء  المواطنين  على  والتنبيه 

منازلهم.
يعد إعصار “إرما” أقوى إعصار 
يواجه المحيط األطلسى على اإلطالق 

، وفقاً لمجلس الطقس الوطني األمريكي، 
حيث تبلغ سرعة الرياح به إلى 180 
أن  الطقس  هيئة  وذكرت   ،  mph
إعصار إرما سيكون أقوى بكثيرمن 
إعصار كاترينا في ذروته، كما تتوقع 

الهيئة أن تكون آثاره كارثية.

 قالت وسائل إعالم رسمية سورية إن قافلة 
مساعدات وصلت مدينة دير الزور في شرق 
للجنود  إمدادات  الخميس حاملة  يوم  سوريا 
والمدنيين بعد أيام من كسر الجيش لحصار 
المدينة  الدولة اإلسالمية على  فرضه تنظيم 

لثالث سنوات.
وذكرت الوكالة العربية السورية لألنباء أن 
الجيش وحلفاءه وصلوا دير الزور يوم الثالثاء 
بعد شهور  المدينة  تقدم خاطف صوب  في 
من التقدم بوتيرة ثابتة شرقا عبر الصحراء. 
وقالت وسائل إعالم موالية للحكومة السورية 
إن الجيش تقدم يوم الخميس صوب المتشددين 
في جيب ما زالوا يسيطرون عليه إلى الغرب.
لعشرات  لقطات  الرسمي  التلفزيون  وبث 

السكان يعبرون عن فرحتهم لدى وصول القافلة.
يعيشون  كانوا  مدني  ألف   93 أن  المتحدة  األمم  وقدرت 
أوضاع  في  الزور  لدير  اإلسالمية  الدولة  تحت حصار 
”صعبة للغاية“ وكانت تصلهم إمدادات عن طريق عمليات 

اإلنزال الجوي.
يوم  المنطقة  40 شاحنة وصلت  نحو  إن  الوكالة  وقالت 
الخميس حاملة االحتياجات األساسية مثل الوقود والمواد 
الغذائية واإلمدادات الطبية التي شملت عيادتين متنقلتين 

للمدنيين.
القاعدة  في  محاصر  آخر  جيب  على  الجيش  ويسيطر 
الجوية بالمدينة تفصله عن القوات المتقدمة مئات األمتار 
من األراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة اإلسالمية.

الخميس إن  المرصد السوري لحقوق اإلنسان يوم  وقال 
الجيش لم يصل بعد إلى هذا الجيب وإنه يعمل على توسيع 

الممر الذي يتحرك فيه من جهة الغرب.
وأضاف أن سبعة مدنيين على األقل قتلوا وأصيب عشرات 
آخرون يوم الخميس بنيران قذائف المورتر التي أطلقها 
تنظيم الدولة اإلسالمية على أحياء ال تزال محاصرة قرب 

القاعدة الجوية.
وقال اإلعالم الحربي التابع لحزب هللا إن الجيش تقدم يوم 

إلى  الريف  في  الدولة اإلسالمية  مقاتلي  الخميس صوب 
الشرق من مدينة حماة.

وخالل تقدمها استعادت القوات قريتين هناك وجاء ذلك 
من  االنسحاب  على  المتشددين  إلجبار  جهودها  ضمن 
جيب معزول من األرض يسيطرون عليه إلى الشرق من 

حماة وحمص.
من ناحية أخرى قال بريت مكجورك المبعوث األمريكي 
الخاص للتحالف الذي تقوده الواليات المتحدة ضد الدولة 
اإلسالمية يوم األربعاء إن قافلة من مقاتلي التنظيم وأسرهم 
بين سوريا ولبنان ال تزال في  الحدود  انطلقت من على 

الصحراء.
ويستخدم التحالف الضربات الجوية لمنع القافلة من الوصول 
ألراض يسيطر عليها التنظيم في شرق سوريا يرافقها إليها 
الجيش السوري وحليفه حزب هللا في إطار هدنة بعد قتال 

على الحدود السورية اللبنانية.
ويقاتل التنظيم المتشدد لوقف تقدم الجيش السوري وحلفائه 
في شرق ووسط سوريا من جهة وقوات سوريا الديمقراطية 
المدعومة من الواليات المتحدة في الرقة من جهة أخرى.

وقال التحالف بقيادة واشنطن إن التنظيم خسر قرابة نصف 
أراضيه في العراق وسوريا لكن ال يزال لديه ما بين ستة 

آالف وثمانية آالف مقاتل في سوريا. 

 قال الجيش السوري إن إسرائيل استهدفت أحد مواقعه 
في محافظة حماة في وقت مبكر من صباح الخميس وقال 

إن  اإلنسان  لحقوق  السوري  المرصد 
الموقع ربما يكون مرتبطا بإنتاج أسلحة 

كيماوية.
الجوية  الضربة  أن  للجيش  بيان  وذكر 
مادية  أضرارا  وألحقت  جنديين  قتلت 
قرب مدينة مصياف وحذر من التداعيات 
أمن  العدائي على  العمل  لهذا  الخطيرة 

واستقرار المنطقة.
وقال المرصد إن الضربة استهدفت منشأة 
لمركز الدراسات والبحوث العلمية وهو 
تصنع  إنها  واشنطن  تقول  التي  الهيئة 

األسلحة الكيماوية في سوريا.
التالي  الصباح  في  الضربة  وجاءت 
المتحدة  لألمم  تابعين  محققين  إلعالن 
أن الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم 

بغاز السارين السام في أبريل نيسان.
وتنفي الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية وفي عام 
2013 وعدت بالتخلي عن برنامجها لألسلحة الكيماوية. 

وتقول دمشق إنها فعلت ذلك.
وقال المرصد إن الضربة أصابت أيضا معسكرا للجيش 
بجوار المركز يستخدم في تخزين صواريخ أرض أرض 
وإن مقاتلين من إيران وحزب هللا اللبناني شوهدوا هناك 

أكثر من مرة.
مناقشة  اإلسرائيلي عن  الجيش  باسم  متحدثة  وامتنعت 

تقارير بشأن توجيه ضربة لسوريا.
الخارجية  أن وزارة  السوري  الرسمي  التلفزيون  وذكر 
التابع  الدولي  األمن  لمجلس  أرسلت خطابات  السورية 
لألمم المتحدة تحتج فيها على العدوان اإلسرائيلي وتقول 
إن أي جهة تهاجم مواقع عسكرية سورية تساند اإلرهاب.

وفي مقابلة مع صحيفة هاآرتس لدى تقاعده الشهر الماضي 
قال قائد القوات الجوية اإلسرائيلية السابق عامير إيشيل 
إن إسرائيل قصفت قوافل أسلحة لسوريا وحزب هللا نحو 

100 مرة في األعوام الخمسة الماضية.
للطائرات  المضادة  الصواريخ  إسرائيل شحنات  وتعتبر 

والصواريخ أرض أرض واألسلحة الكيماوية إلى حزب 
هللا خطا أحمر.

لتدمير  العاشرة  الذكرى  في  الهجوم  األنباء عن  جاءت 
إسرائيل مفاعال نوويا في سوريا.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
 19 نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة يوم 
سبتمبر أيلول ويتوقع على نطاق واسع أن يعبر عن مخاوف 
إسرائيل مما ترى أنها محاوالت من إيران لتوسيع نطاق 
التي  للتهديدات  باإلضافة  في سوريا  العسكري  وجودها 

يشكلها حزب هللا.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن روسيا، وهي حليف آخر 
األعمال  لتنسيق  منتظم  اتصال  على  وإسرائيل  لألسد، 

العسكرية في سوريا.
واعتبر بعض المعلقين اإلسرائيليين أن الضربة األحدث، 
قوافل  على  للهجمات  المعتاد  النمط  والتي خرجت عن 
األسلحة، تعبير عن استياء إسرائيل من الواليات المتحدة 

وروسيا. 

لقائه  ريفيلن، خالل  اإلسرائيلي، رؤوفين  الرئيس  أعلن    
المستشارة األلمانية، أنغيال ميركل، اليوم الخميس في برلين، أن 
إسرائيل سترد على استمرار عملية تسليح “حزب هللا” اللبناني.
وانتقد ريفيلن، خالل المحادثات، حسب ما نقلته وسائل إعالم 
إسرائيلية، ما وصفته بـ”تأثير نشاط حزب هللا تحت الرعاية 
اإليرانية في لبنان”، قائال إن هذا الحزب “يشكل خطرا على 
السكان المحليين وينتهك باستمرار قرارات مجلس األمن الدولي”.
وأضاف الرئيس اإلسرائيلي: “استمرار عملية تزويد حزب 

هللا باألسلحة المحدثة سيجبر إسرائيل على الرد”.
الذي  األكبر  العامل  تشكل  إيران  أن  على  ريفيلن  كما شدد 
أن  معتبرا  األوسط،  الشرق  منطقة  في  االستقرار  يزعزع 

سلطات طهران تنتهج عمدا مثل هذه السياسات.
مكافحة  قضايا  واأللماني  اإلسرائيلي  الجانبان  بحث  كما 
الدبلوماسية  التسوية  التهديد اإلرهابي وآفاق استئناف عملية 

في الشرق األوسط.
ومن الجدير بالذكر أن هذا اللقاء جرى بعد ساعات من إعالن 

السلطات السورية عن شن إسرائيل غارة على موقع عسكري 
للقوات الحكومية في مدينة المصياف بريف حماة، في  تابع 

هجوم أدى إلى مقتل اثنين من عسكرييها.

املكسيك تطرد سفري 
كوريا الشمالية بسبب 

التجارب النووية

إعصار »إرما«..37 مليون شخص يف انتظار الدمار

مناورات روسية يف شبه جزيرة القرم

بعد استخبارات..أمريكا 
تعزز فحص الشحنات 

اجلوية من تركيا 

إسرائيل تقصف موقعا يف سوريا يعتقد أنه مرتبط 
بإنتاج أسلحة كيماوية
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بقلم:  علي عبيد

مهاجرون بال عودة

الذين زاروا عواصم      
السنوات  ومدنا عالمية خالل 
األخيرة، الحظوا وجوها عربية 
كثيرة، تمتلئ بها مطاعم ومقاهي 
وساحات وفنادق وأسواق هذه 
المدن، يتحدث أصحابها لهجات 
مختلفة، يتضح منها أنهم ينتمون 
تشتعل على  بلدان عربية  إلى 
أراضيها صراعات وحروب 
فيها  وينتشر  بشعة،  دموية 
سفك دماء وخطف وقتل على 
الدين والمذهب واالسم والهوية 
نقرأ عنه  بما  واالنتماء، شبيه 
المظلمة من  العصور  خالل 
غير  فيلجأ  البشرية،  تاريخ 
المقتدرين من أهل هذه البلدان 
إلى الدول المجاورة ليسكنوا في 
لهم منظمات  تقيمها  مخيمات 
وتتكفل  إغاثة عربية ودولية، 
بتقديم الدعم والعون لساكني هذه 
المخيمات هيئات دولية وجمعيات 
خيرية عربية غالبا، على أمل 
تتوصل  الذي  اليوم  يأتي  أن 
فيه الجماعات المتصارعة إلى 
صيغة توقف الحروب الدائرة 
يأتي  أو  األراضي،  تلك  على 
الحل من السماء، فتقضي هذه 
والتنظيمات على  الجماعات 
بعضها، ويعود هؤالء المهّجرون 
ليستأنفوا حياتهم  بيوتهم  إلى 
أوطانهم األصلية، وإن  في 
بعيدا  يبدو  االحتمال  كان هذا 
في ظل ما نشاهده على أرض 
يوما  إذا تحقق  الواقع، وهو 
فسيأتي بواقع جديد أكثر قسوة، 
غير ذاك الذي كان المهاجرون 
يعرفونه قبل أن يغادروا بلدانهم 
مرغمين، ليجدوا تلك البلدان، 
إذا ما رجعوا إليها يوما، لم تعد 
كما كانت عليه قبل أن يتركوها، 
كما سيجد الناس الذي سيعودون 
إليها، إذا تسنت لهم العودة يوما، 
أنفسهم ليسوا أولئك الذين كانوا 
قبل أن يغادروها، فال النفوس 
هي النفوس التي كانت قبل أن 
تشتعل الحروب، وال األمزجة 
قبل  كانت  التي  األمزجة  هي 
أن يضطر أصحابها إلى ترك 
أوطانهم رغما عنهم، أو بإرادتهم 
المنقوصة والمسلوبة والمهزومة.

الذين رأيناهم في تلك العواصم 
تعيش عصرها،  التي  والمدن 
ومن  من وجوههم،  واضح 
التي  والمقاهي  المطاعم 
يرتادونها، ومن مراكز التسوق 
التي يتبضعون منها، ومن الفنادق 
التي يقيمون فيها،  أنهم من طبقة 
غير تلك الطبقة التي اضُطّرت 
للنزوح إلى البلدان المجاورة كي 
تقيم في المخيمات التي أُعدت لها 
على عجل، فأصبحت مالذات 
آمنة سوف تطول اإلقامة فيها 
كما هو واضح، وتغدو وطنا 
بديال  للمقيمين بها، حتى يقضي 
هللا أمرا كان مفعوال. وهم كما 
يبدو  من فئة محظوظة حظيت 
إنساني من نوع ما،  بلجوء 
لها  أتاحت  أو طبقة ميسورة 
إمكاناتها المادية، أو روابطها 
األسرية مع عائالت مقيمة في 
هذه الدول، أن تنجو من حياة 
المخيمات التي هي ليست الحياة 
إنسان على  أي  بها  يحلم  التي 
كل حال، باستثناء ما توفره من 
مالذت آمنة للهاربين من جحيم 
المعارك، فجاؤوا إلى هذه الدول 
التي تتمتع بوضع اقتصادي جيد، 
والقادمين  فيها  للمقيمين  يتيح 
إليها فرصا لحياة ذات مستوى 
التي  الدول  تلك  في  يتوفر  ال 
قدموا منها، خاصة بعد موجة 

الثورات التي أدت إلى اندالع 
فيها،  الحروب والصراعات 
إلى مناخ سياسي  باإلضافة 
مختلف عن ذلك المناخ السائد 
اندالع  قبل وبعد  بلدانهم  في 
المعارك،  األحداث واشتعال 
أيضا  اجتماعية مختلفة  وبيئة 
عن تلك البيئة االجتماعية التي 
كانوا يعيشون فيها، فإلى أي مدى 
سوف يستطيع هؤالء المهاجرون 
أن يتشربوا هذه الثقافات ويوائموا 
أي مدى  وإلى  أنفسهم معها، 
ستؤثر هذه الثقافات في أبنائهم 
الذين جاؤوا معهم، وفي أولئك 
الذين سيولدون خارج أوطانهم 
األصلية، في بلدان المهجر التي 
سوف تصبح جزًءا من تاريخ 
بعد أن  المهاجرة،  عائالتهم 
بالماضي، وال  تنقطع صلتهم 
يبقى له أثر في نفوس األجيال 

التي لم تعشه؟
فكرة الهجرة ليست جديدة وال 
طارئة على المواطن العربي، 
فقد بدأت منذ أوائل القرن التاسع 
عشر الميالدي، عندما هاجر عدد 
من الشوام إلى بقاع مختلفة من 
العالم، بعد األزمات االقتصادية 
الشام  بالد  لها  التي تعرضت 
العثماني، وكانت  الحكم  أثناء 
الواليات المتحدة ودول أميركا 
الجنوبية، باإلضافة إلى مصر، 
األساسية ألولئك  الوجهة  هي 
المهاجرين األوائل المتطلعين 
المادية،  لتحسين أوضاعهم 
حيث استقروا في تلك البلدان، 
منهم على  األول  الجيل  وظل 
قبل  بوطنه األصلي،  اتصال 
بينهم وبين  الصلة  تنقطع  أن 
الزمن،  بمرور  األوطان  تلك 
وتظهر أجيال جديدة، ذابت في 
تلك المجتمعات حتى أصبحت 
مكونا رئيسا من مكوناتها، 
وحجزت لها مكانا فيها، فتولى 
بعضها مراكز قيادية مهمة، من 
مثل  الجمهورية،  بينها رئاسة 
كارلوس منعم في األرجنتين، 
السلفادور،  في  وأنطونيو سقا 
وعبدهللا بوكرم في اإلكوادور. 
كما حدثت هجرات عربية إلى 
الدول األسيوية، مثل  بعض 
والهند وسيريالنكا  أندونيسيا 
وماليزيا، ووصلت أسماء كثيرة 
إلى قمة السلطة في تلك الدول 
أيضا، مثل السلطان حسن البلقية 
في بروناي، وعبدهللا أحمد بدوي 
في ماليزيا، ومرعي الكثيري 
في تيمور الشرقية. كما قدمت 
أدبا مختلفا  الهجرات  لنا هذه 
أصبحنا نطلق عليه أدب المهجر، 
وأدباء متميزين أصبحنا نصنفهم 

أدباء المهجر. 
 حدث هذا ألن أولئك المهاجرين 
البلدان  اندمجوا في مجتمعات 
ذابوا  ثم  إليها،  التي هاجروا 
فيها ولم تعد أوطانهم األصلية 
أكثر من ذكريات  لديهم  تمثل 
تسلل إليها التشويش في مرحلة 
من المراحل، بفعل تقدم أعمار 
أولئك المهاجرين األوائل، قبل 
أن تنطمس تماما، وال يبقى لها 
أثر لدى جيل األبناء واألحفاد 
الذين ولدوا في تلك البلدان، ولم 
يروا بلدانهم األصلية، ولم تعد 
فكرة العودة إليها تخطر لهم على 
بال. فهل نحن على أبواب مهجر 
جديد، تتكون معالمه من خالل 
تطالعنا في  التي  الوجوه  هذه 
عواصم ومدن البلدان المختلفة 
أي مدى  وإلى  نزورها،  التي 
الجديد  المهجر  سيكون هذا 
رحيما بأبنائه أو قاسيا عليهم؟

aliobaid4000@yahoo.com
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الرئيس السيسي يدعو رجال الصناعة الفيتناميني 
إىل االستثمار يف مصر

اخلارجية: الكوجنرس مل يتخذ قرارا 
نهائيا بشأن املساعدات ملصر

روسيا تستأنف رحالتها السياحية إىل مصر يف غضون شهر 

شريف إمساعيل يقرر تشكيل 
اللجنة الوطنية للحوكمة برئاسته

  القاهرة/ رامي جورج: 
عبدالفتاح  الرئيس  دعا 
السيسي المستثمرين ورجال 
إلى  الفيتناميين  الصناعة 
االستثمار في مصر بكافة 
المجاالت، مؤكدا أن مصر 
تعد من أعلى دول العالم 
تحقيقاً للعائد على االستثمار، 
ثمرين  لمست ا ب ورحب 
ورجال الصناعة الفيتناميين 
الراغبين في الدخول في 
شراكات اقتصادية بالمناطق 
الصناعية الجاري إنشاؤها 

حاليا في مصر.
جاء ذلك في كلمة للرئيس 
السيسي ألقاها خالل منتدى 
األعمال المصري الفيتنامي، 
يوم  أعماله  بدأت  الذي 
العاصمة  في  األربعاء 
الفيتنامية “هانوي”، والذي 

نظمه االتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالتعاون 
مع اتحاد الغرف التجارية الفيتنامية، بمشاركة عدد من 
كبار المسئولين الفيتناميين ونخبة من رجال األعمال 
والقطاع  الشركات  وممثلي  والمصرين  الفيتناميين 
التعاون  لبحث سبل تطوير  بالبلدين، وذلك  الخاص 
االقتصادي والتجاري بين مصر وفيتنام، ولتوضيح 

الفرص االستثمارية المتاحة بمصر.
وفيما يلي نص الكلمة،،،

السيدات والسادة
أود في البداية أن أعرب لكم عن سعادتي بتواجدي في 
فيتنام، كأول رئيس مصري يزور هذا البلد العريق.. 
كما تسعدني المشاركة اليوم في افتتاح منتدى األعمال 
للحوار  يمثل منصة هامة  الذي  الفيتنامي،  المصري 
بين مجتمعي األعمال في البلدين، بما يسهم في تعزيز 
التعاون االقتصادي وتنمية التجارة بين دولتينا الصديقتين.

السيدات والسادة
لقد مثلت تجربة فيتنام التنموية في منطقة شرق آسيا 
قصة نجاح ونموذجاً اقتصادياً متميزاً، يقوم على تعظيم 
دور المعرفة واإلبداع التكنولوجي، معتمدة في ذلك 
على خطط دقيقة للتنمية االقتصادية واالجتماعية، فكان 
التحول االقتصادي المنضبط والعدالة االجتماعية، هما 
السمتين البارزتين للنمو المضطرد الذي حققته فيتنام.
االقتصادية  التحديات  باقتدار  فيتنام  واجهت  وكما 
فقد واجهت مصر  السياسية واالجتماعية،  وآثارها 
أيضاً عدداً من التحديات االقتصادية التي تفاقمت حدتها 
مع التطورات الداخلية على مدار السنوات الماضية، 
وكان أبرزها ارتفاع العجز في ميزان المدفوعات، 
متأثراً بانخفاض إيرادات السياحة وحجم االستثمارات 
األجنبية المباشرة، األمر الذي دفعنا التخاذ عدد من 
اإلجراءات االقتصادية الهامة وغير المسبوقة، مثل 
تحرير سعر الصرف على نحو كامل، وإعادة هيكلة 
الدعم، والعمل على تحرير سعر الطاقة، والسعي الجاد 
والمنظم لجذب المزيد من االستثمارات األجنبية، من 
خالل إصدار قانون جديد لالستثمار، يسهل إجراءات 
االستثمار ويدعم المستثمرين ورجال الصناعة والقطاع 

الخاص، ويذلل العقبات أمام أنشطتهم في مصر.
وتأسيساً على هذه اإلصالحات الهيكلية، جاءت إشادة 

المؤسسات الدولية لتكون برهاناً على سالمة السياسات 
االقتصادية، حيث تحسنت مؤشرات االقتصاد الكلي، 
وارتفع معدل النمو االقتصادي، ووصل حجم االحتياطي 
مليار دوالر   36 إلى  األجنبية  العمالت  النقدي من 
للمرة األولى منذ سنوات، فضاًل عن ارتفاع تصنيف 

مصر االئتماني.
السيدات والسادة

العمالقة  المشروعات  من  عدداً  أطلقت مصر  لقد 
المتنوعة،  االستثمارية  والفرص  الكبير  العائد  ذات 
وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي 
يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وهو 
الراغبة  الفيتنامية  للشركات  واعدة  فرصاً  يوفر  ما 
في االستفادة من موقع مصر االستراتيجي، كمركز 
إلى مختلف دول  المنتجات  وإعادة تصدير  لإلنتاج 
تجارة  اتفاقيات  منها  بالعديد  تربطنا  والتي  العالم، 
حرة، السيما في المنطقة العربية وأفريقيا وأوروبا.

المصرية  الحكومة  تعكف  ما سبق،  إلى  باإلضافة 
على تنفيذ مشروعات تنموية أخرى، منها مشروع 
الشبكة القومية للطرق بطول 5000 كم، ومشروع 
استصالح وتنمية مليون ونصف المليون فدان والذي 
متكاملة  تنموية وعمرانية  مجتمعات  إلقامة  يهدف 
ذات  الصناعات  الزراعي  النشاط  إلى جانب  تضم 
الطاقة  مشروعات  من  العديد  عن  فضاًل  الصلة، 
التقليدية والمتجددة، وإنشاء مدن جديدة في مختلف 
إدارية جديدة وفقا ألحدث  أرجاء مصر، وعاصمة 

المعايير الدولية.
السيدات والسادة

إن مصر تمتلك واحدة من أكبر األسواق في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ولذلك نسعى بخطوات 
ثابتة، وفق خطة مدروسة، لتنويع اقتصادنا وتطوير 
من  وذلك  المجاالت،  مختلف  في  اإلنتاجية  قدراته 
خالل إقامة شراكات قوية مع أكبر عدد من الشركاء 
الدوليين لدفع عجلة التنمية واالستثمار والمساعدة في 

نقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
بالمستثمرين ورجال  فإننا نرحب  وفي هذا اإلطار، 
الصناعة الفيتناميين الراغبين في الدخول في شراكات 
اقتصادية بالمناطق الصناعية الجاري إنشاؤها حاليا في 
مصر.. كما ندعوهم إلى االستثمار في كافة المجاالت 

خاصة في القطاعات اإلنتاجية، وقطاعي المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والتصنيع، والزراعة، 
والمنسوجات،  واألسمدة،  السمكي،  واالستزراع 
البحرية، واالتصاالت، والسياحة، أخذاً  والترسانات 
في االعتبار أن مصر تعد من أعلى دول العالم تحقيقاً 

للعائد على االستثمار.
وتأكيداً لألهمية التي توليها مصر لزيادة التعاون مع 
فيتنام في كافة المجاالت، فإنه يجب العمل على تعزيز 
تبادل الزيارات على مستوى القطاع الخاص، إلتاحة 
مجاالت أوسع للتعرف على بيئة االستثمار والتسهيالت 
المتاحة والقطاعات المستهدفة، وبما يسمح باستكشاف 
مزيد من الفرص لبناء شراكات تسهم في دفع العالقات 

االقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
السيدات والسادة

في الختام، أتوجه لكم بكل التحية والتقدير، وأوكد لكم 
أننا نعلق آمااًل كبيرة على نجاح هذا المنتدى في نقل 
صورة أكثر تفصياًل لطبيعة التطورات االقتصادية في 
مصر، وفتح مجاالت جديدة للتعاون بين رجال األعمال 
في البلدين، بما يحقق مصالح شعبينا الصديقين، ويلبي 
طموحاتهم في صنع مستقبل أفضل، لهم ولألجيال المقبلة.

أتمنى لكم كل التوفيق، وشكراً جزياًل.
نشاطه  استهل  قد  السيسي  الرئيس عبدالفتاح  وكان 
الفيتنامية هانوى  للعاصمة  لزيارته  الثاني  اليوم  في 
بحضور المنتدى، حيث استمع الرئيس إلى كلمات من 
رئيسي اتحاد الغرف التجارية في فيتنام ومصر، فضاًل 
عن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الفيتنامي 
والذي أعرب عن ترحيب الحكومة الفيتنامية بتنظيم 
أواصر  لتعزيز  يعد فرصة كبيرة  الذي  المنتدى  هذا 

الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين.
كما أكد وزير الخارجية الفيتنامي تطلع رجال األعمال 
الفيتناميين لبحث إمكانات التعاون مع مصر، خاصة 
مع توافر العديد من المجاالت والفرص الواعدة بمصر 
المنسوجات والزراعة  المجاالت مثل  العديد من  في 
والبوابة  الجسر  بمثابة  تكون مصر  والبترول، وأن 
لدخول المنتجات الفيتنامية إلى منطقة الشرق األوسط 
تطور  فى  المصري  االقتصاد  أن  مؤكداً  وأفريقيا، 
تتبناها  التي  بالجهود واإلجراءات  ملحوظ مدعوماً 

الحكومة المصرية.

النقل  وزير  قال  كرمة:  كلودين  القاهرة/    
الطيران  الروسي مكسيم سوكولوف إن شركات 
الروسية قد تستأنف رحالتها الجوية إلى مصر في 
غضون شهر، عقب توقيع المرسوم الخاص بذلك 
في أعقاب إحراز تقدم كبير في الترتيبات األمنية 

في المطارات المصرية.
وتأتي تلك التصريحات بعد 3 أيام من لقاء الرئيسين 
فالديمير  والروسي  السيسي  المصري عبدالفتاح 
بوتين على هامش قمة دول بريكس في الصين، 
والذي تناول استئناف رحالت الطيران الروسية 

ومشروع الضبعة النووي.
إلى سوكولوف  الروسية  ونسبت وكالة سبوتنيك 
قوله إن “شركات الطيران الروسية تتعامل مع هذه 
المهمة بسرعة وهي مستعدة معنويا لهذه العملية. 
ال أعتقد أن األمر سيتطلب وقتا طويال… خالل 

شهر واحد بالضبط سيتم إنجاز المهمة”.
أوقفت  قد  مقدمتها روسيا  في  دول  عدة  وكانت 

رحالتها إلى مصر في أعقاب تحطم طائرة روسية 
في 31 أكتوبر 2015، ومقتل طاقمها وجميع ركابها 
البالغ عددهم 224 بعد إقالعها من مطار منتجع 
الدول رحالتها  استأنفت معظم  وقد  الشيخ.  شرم 

تدريجيا، مع استمرار التوقف الروسي.
رفع  بالعمل على  الحين،  ذلك  منذ  وتقوم مصر 
مستويات األمن في المطارات وخاصة شرم الشيخ 
والغردقة والقاهرة، فيما تستمر المفاوضات بشكل 
مواز مع روسيا من أجل استئناف الرحالت الجوية 

التجارية والسياحية.
24 أغسطس الماضي، قال وزير الطيران  وفي 
المصري شريف فتحي إن بالده نفذت جميع مطالب 
موسكو من أجل عودة رحالت الطيران الروسية 
المتوقفة. لكن وكالة األناضول نسبت إلى محللين 
مصريين تأكيدهم أن الممـاطلة الـروسية في عـدم 
العقود  بتوقيع  الطيران والسياحة مرتبطة  عـودة 
النهائية لمشـروع الضبعة النـووي، غرب مصر.

وقال الرئيس السيسي يوم اإلثنين الماضي خالل 
المتعلقة  اإلجراءات  “جميع  إن  بوتين  مع  لقائه 
باالتفاق على عقد بناء محطة الطاقة النووية في 
لحضور  الروسي  نظيره  داعيا  انتهت”  الضبعة 

احتفال وضع حجر األساس للمشروع.
بزيارة  ترحيبه  عن  الروسي  الرئيس  وأعرب 
القاهرة وأمله أن يتم قريبا حل قضية أمن الطيران 
في مصر بشكل كامل في إطار تعزيز العالقات 

الروسية المصرية.
ويقول محللون إن عودة رحالت الطيران الروسية 
يمكن أن تعزز بوادر االنتعاش التي شهدها القطاع 

السياحي المصري في األشهر األخيرة.
وكان مسؤول حكومي مصري رفيع قد أكد يوم 
الثالثاء أن إيرادات قطاع السياحة قفزت في األشهر 
السبعة األولى من العام بنسبة 170 بالمئة بمقارنة 
سنوية لتصل إلى 3.5 مليار دوالر في حين زادت 
أعداد السياح الوافدين إلى البالد بنسبة 54 بالمئة.

 القاهرة/ رامي جورج: أكد محمد 
القومي لحقوق  المجلس  فايق رئيس 
اإلنسان أنه ال توجد حاالت تعذيب داخل 
السجون وأماكن االحتجاز في مصر.
رايتس  هيومان  منظمة  فايق  ودعا 
األمريكية إلى التدقيق فيما تتناوله من 
أخبار وتقارير في هذا الصدد . وقال 
فايق، في تصريح له اليوم الخميس، 
إنه سبق للمجلس أن أوضح عدم وجود 
تعذيب ممنهج وأنه لم يرد للمجلس أية 

شكاوي بهذا الخصوص .
وأشار إلي أن المجلس بعث برسالة إلي 

المسئولين في منظمة هيومان رايتس 
أوضح فيهما ما سبق وإنه يتابع علي 
الفور ما ينشر في وسائل اإلعالم وما 
يصله من شكاوي حول آيه انتهاكات 
لحقوق اإلنسان لعرضها علي السلطات 

العامة التي تفتح التحقيق في حينه .
وبرنامجه  نشاطه  المجلس  ويتابع 
انتهاكات ضد  آية  حول  الميداني 
حقوق اإلنسان متضمنا ذلك في تقريره 
السنوي الذي سيصدر في وقت الحق 
ويشمل رصدا عاما لمجمل حالة حقوق 

اإلنسان في مصر .

 القاهرة/ رامي جورج: صرح 
المستشار أحمد أبو زيد المتحدث 
الرسمي باسم وزارة الخارجية 
يوم الخميس ، بأن الكونجرس 
مرحلة  في  مازال  األمريكي 
مجلسي  بين  الداخلي  التداول 
قانون  حول  والشيوخ  النواب 
االعتمادات الخارجية لميزانية 
2018، ولم يتم اتخاذ أية  عام 
الشأن  هذا  في  نهائية  قرارات 

حتى اآلن.
جاء ذلك حول صحة ما نشرته 
بعض وسائل اإلعالم بشأن قرار 
تخفيض  الشيوخ  بمجلس  لجنة 
جزء من المساعدات األمريكية 

لمصر في عام 2018.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، 
الخارجية  العمليات  لجنة  أن 
بمجلس النواب كانت قد أقرت 
القانون  مشروع  من  نسختها 
متضمناً المخصصات الخاصة 
ببرنامج المساعدات العسكرية 
واالقتصادية في ميزانية 2018 
دون أيه تخفيضات، إال أن اللجنة 
الشيوخ  مجلس  في  المناظرة 
طالبت بإدخال تخفيضات على 
البرنامج، وبالتالي فإن األمر ما 
بين مجلسي  التداول  قيد  يزال 
الشيوخ والنواب وفقا لإلجراءات 

المتبعة.

 القاهرة/ رامي جورج: صرح السفير 
أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة 
اليوم الخميس، بأن رئيس مجلس الوزراء 
أصدر قرارا رقم 1896 بتاريخ 27/ 8/ 
2017 بتشكيل اللجنة الوطنية المصرية 

للحوكمة برئاسته.
وتضم اللجنة في عضويتها 19 شخصية 
عامة يمثلون كافة قطاعات المجتمع المصري 
)البرلمان، المرأة، منظمات المجتمع المدني، 
األكاديميين ومراكز األبحاث،  اإلعالم، 
ذوي االحتياجات الخاصة، الشباب، اتحاد 

الصناعات، الغرف التجارية(.
إطار عضوية جمهورية  في  ذلك  يأتي 
مصر العربية في اآللية األفريقية لمراجعة 
أنشئت تحت مظلة  آلية  النظراء، وهى 
الحكم  بتعزيز  وتعني  األفريقي  االتحاد 

الرشيد في القارة.
أن   ، راشد  أشرف  السفير  وأضاف 

اللجنة ستختص بعدة أمور تشمل: وضع 
اإلستراتيجية الالزمة لتنفيذ متطلبات اآللية 
األفريقية لمراجعة النظراء، وخطة العمل 
إلعداد تقرير التقييم الذاتي الذي يتم إعداده 
بواسطة مراكز البحث والدعم الفني، ومتابعة 
االتصاالت مع لجنة الشخصيات المرموقة 
والسكرتارية القارية آللية مراجعة النظراء 
فيما يتعلق بإعداد التقرير، ووضع برنامج 
التقرير مع  لحوار مجتمعي الستعراض 
الشرائح المعنية باإلضافة للجهات الحكومية، 

واعتماد التقرير النهائي.
تتم  المراجعة  عملية  أن  بالذكر،  جدير 
ولجنة  اآللية  سكرتارية  مع  بالتنسيق 
الشخصيات البارزة وفقاً لألربعة مجاالت 
محل اهتمام اآللية وهي: )1( الديمقراطية 
الحوكمة واإلدارة   )2( الرشيد،  والحكم 
االقتصادية، )3( حوكمة الشركات، )4( 

التنمية االقتصادية واالجتماعية.

    منذ اربع أو خمس سنوات وجدت 
خريطة معلقة على جدار غرفة ابني، 
خريطة للعالم باللونين األبيض واألسود 
لكنه ليس العالم الذي نعرفه، مكون فقط 
من قارتين مقسمة إلى سبع ممالك كما 
اخبرني ابني فيما بعد، كانت الخريطة  

يبدو حقيقيا،  تأكيدا على أن األمر 
وأن عالم الخيال قد رسم حدوده على 
ارض الواقع، وكانت هذه هي المرة 
التي اسمع بها باسم مسلسل  االولى 
Game of Thrones  أو صراع 
العروش الذي يتابعه مليارات البشر 
حول العالم منذ سنوات، وحصل ابني 
على الخريطة كهدية ترسلها شركات 
الدعاية، وحرص بدوره أن تظل امامه 
عندما تحين لحظة اذاعة  المسلسل، 
وهكذا دخلت معه في ادمان »صراع 
العروش« ومشاهدة كل حلقاته القديمة 
أكثر من مرة، ونحن اآلن في انتظار 
الحلقة السابعة من الموسم السابع، أي 
تقريبا،  نتابعه من سبع سنوات  اننا 
ونعيش مع احداثه لمدة عشر حلقات، 
واحدة كل اسبوع، ثم نبقي في انتظاره 

بعد ذلك طوال العام.
أنه مجرد مسلسل خيالي يدور في 
ارض خياليه ولكنه اكثر ابهارا من 
الحقيقة،  يجسد الصراعات التي ال 
تريد أن تهدأ في عالمنا من خالل 
صراع الممالك السبع حول العرش 
الحديدي، المكون من رماح متداخلة، 
انجلترا حين  وقد علقت عليه ملكة 
زارت موقع التصوير في اسكتلندا:« 
هذا هو العرش الوحيد الذي ال استطيع 
الجلوس عليه«، وكالعادة هناك ملك 
غير شرعي يجلس عليه، ويتصارع 
حوله اكثر من مطالب، جيوش تعادي 
بعضها البعض دون اصدقاء، وليس 
هذا غريبا على الجنس البشري الذي 
لمدة  بين اجناسه إال  السالم  لم يسد 
150 عاما فقط، صراع واقعي رغم 
مادته التي تعتمد على الخيال، حيث 
ال يوجد آلهة وال أنبياء، يدور بدافع 
من غريزة الحياة، عدوهم الرئيسي 
هو الموت، وهم يعرفون أنه سينتصر 
نهاية األمر ولكن يجب  عليهم  في 

أن يحاربوه.
المسلسل مأخوذ عن سلسلة روائية من 
سبعة أجزاء بعنوان »اغنية الثلج والدم« 
للكاتب جورج. ر. مارتن،  بني وقائعها 
على حرب فعلية حدثت في انجلترا في 
القرن الخامس عشر، واحدة من اطول 
الحروب التي شهدها التاريخ  واستمرت 
لمدة ثالثين عاما دون أن تحسم حول 
انجلترا، اطلق  من هو احق بعرش 
عليها شكسبير في مسرحياته حرب 
الوردتين، وتنافست فيها عائلتان من 
النبالء مالك االقطاعيات الكبرى، وكل 
واحده منها تمتلك جيشها الخاص، عائلة 
النكستر وشعارها الوردة الحمراء، 
وعائلة يورك وشعارها الوردة البيضاء، 
كل اسرة تعتقد أنها الوريث الشرعي 
للملك هنري االول الذي مات دون أن 
يخلف وريثا ذكرا، اشترك فيها كل 
النبالء دون نبل، دوقات وبارونات 
وجنراالت وفرسان، والعديد من 
عبيد مالك االرض، وارتال من 
الدروع  المرتزقة، يرتدون  الجنود 
الحديدية ويعيثون فسادا في القرى، 
بالتحريض  ونساء طامحات، يقمن 
من خلف الستار ومن فوق اآلسرة، 
يحبكن المؤامرات ويستغللن اجسادهن 
كلما أمكن، وقفزت واحدة منهن على 
العرش لتصبح ملكة لفترة من الزمن، 
نهايتها، حدثت  حربا اليعرف أحد 
الخيانات وانقالب  انواع  فيها كل 
االصدقاء واالستعانة بالغزاة االجانب، 
بانتصار اسرة  انتهت أخيرا  ولكنها 
النكستر، وازيلت اسرة يورك من 
السابع  الملك هنري  الحكم، وتزوج 
آخر الملوك المتصارعين من أحدى 

سيدات البيت المنافس.
تحولت سباعية »اغنية من ثلج ونار« 
إلى صراع العروش كما ظهرت على 
شاشة التلفزيون، واشترط ر. مارتن 
الحلقة األولى  بكتابة  بنفسه  يقوم  أن 
في كل موسم ليرسم الخط االساسي 

توليه  إلى  المؤلفين، باإلضافة  لبقية 
المنفذ ليضمن توفر  المنتج  مركز 
االمكانيات الفنية، وعندما اجتمع معه 
المسئولين عن شركة االنتاج سألوه 
سؤاال واحدا: ماهو مصير جون 
قاموا  الجواب  سنو؟ وعندما عرفوا 
على الفور بتوقيع العقد، وحتى اآلن 
فنحن ال نعرف الجواب، ألن المسلسل 
لم يحسم بعد، كما أن الجزء السابع 
من الرواية لم يتم تأليفه، فهو ليس إال 
مجرد افكار في ذهن المؤلف، وألن 
االنتاج التلفزيوني ال يحتمل التأجيل 
فقد عقد المؤلف اجتماعا مع بقية كتاب 
افكاره وقاموا  لهم  المسلسل وشرح 
هم بكتابة الحلقات على هذا األساس، 
ولكن بعد ذلك هل سيستطيع المؤلف 
السابع  الجزء  ليكتب هذا  أن يجلس 
بعد أن افرغ شحنته وكشف اوراق 

لعبته.. ال أعتقد!!
جون سنو هو شخصية محورية في 
بينها بطرف  الرواية ويربط  اجزاء 
خفي، أنه االبن غير الشرعي لحاكم 
الشمال، المملكة التي تغطيها الثلوج 
دائما، مكروه من زوجة الملك التي 
تساهم في ابعاده عن بيته وعن بقية 
للدفاع  اخواته الشرعيين، ليذهب 
المملكة،  عن الجزء االصعب في 
السور الذي يفصل بينهم وبين جيوش 
الموتى، يذكرنا بالسور الذي اقامته 
اسرائيل لتحاصر به غزة، الفارق أن 
المحاصرين على ارض الواقع ليسوا 
موتى ولكنهم اصحاب األرض والحق 
والتاريخ ولكنهم مغلوبين على امرهم، 
من على حافة السور يراقب جون سنو 
عالم الرعب المخفي وسط الثلوج، ولكن 
العالم من خلفه ال يقل رعبا، فأسرته كلها 
تتعرض للذبح، وال يبقى إال هو واختين 
وأخ كسيح، والرواية مثلها كالتاريخ 
مليئة بالمذابح، ويخالف المؤلف دائما 
كل التوقعات، فال يوجد عزيز، كل 
الشخصيات عنده قابلة للموت، ألن 
هذه طبيعة األمور في عالم ال تتوقف 
فيه المعارك، وهو ينتقد كل الروايات 
التقليدية التي تحتفظ بشخصياتها من 
أول الرواية إلى آخرها وتبعد عنهم 
مصيرهم المحتوم، ويساعده هذا 
على أن يدخل إلى رواياته باستمرار 
شخصيات جديدة نضره تساعده في 

المضي بعملية السرد.
تمتلك العرش الحديدي سيرسي الملكة 
الداهية، القاسية الجمال، نقطة ضعفها 
هي حبها للسلطة وشهوتها ألخيها، وهي 
تنجب منه اوالدا محكومين بلعنة الموت 
المبكر، وال تكره شيئا بقدر كراهيتها 
ألخيها القزم الذي تعتبره أحد اخطاء 
الطبيعة وأنه سبب كل المصائب التي 
تحل بها، وبعد أحداث كثيرة يتبلور 
الصراع بينها وبين امرأة أخرى تقف 
في مواجهتها هي دينريس آخر ساللة 
الملوك الشرعيين، وهي تملك سالحا 
ضاريا هو التنانين، اشبه بالطائرات 
التي تحرق اليوم عالمنا بالنابالم، مبالغة 
أخرى في الخيال تبدو منطقية وسط 

اإلطار الخيالي للمسلسل.
التفاصيل كثيرة ومليئة بالمتعة، يساهم 
في تجسيدها التصوير واالستخدام الجيد 
النهاية وجب  للجرافيك، ولكن قبل 
الذي  ان نحيي االستاذ هشام فهمي 
تصدى لترجمة هذه السلسلة للعربية 
في عمل ممتاز، وقد خاض معركة 
طويلة للحصول على حقوق الترجمة، 
وقام بالفعل بنشر الجزء األول منه منذ 
عامين واتمنى أن يكون قد استكمل 

مشروعه وترجم بقية االجزاء.

بقلم: محمد منسي قنديل

صراع العروش

“القومي حلقوق اإلنسان” 
ُيكذب هيومان رايتس: ال يوجد 

تعذيب بالسجون املصرية

جون سنو.. أحدى شخصيات 
مسلسل صراع العروش، كان 
معرفة مصيره هو الشرط 
الرئيسي للموافقة على انتاج 
المسلسل



 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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صدق أو ال تصدق...

بقلم: سليم خليل

تزوير عملة اليورو األوروبية 
واعتقال عصابة املزورين

يوسف زمكحل   همسـات
- أحلم ولكن ال تنسى الواقع والتذوب في الواقع فتنسى أحالمك 

- إذا عرفت نفسك فلن يضرك ما قيل فيك 
- أكبر إساءة للحب تجاهله

- ال تغضب وال تحزن وال تخاف فالعواصف ليست كل ما في 
الحياة 

- ما اشقى أن يكون اإلنسان في الشرق إمرأة 
- حضن أمي أول وطن عرفته وانتميت إليه

- الحب ال يعيش سوى في القلوب الرقيقة فقط
- ال قانون ، ال حسابات ، ال منطق في الحب 

- من كلماتي : أول ما عرفتك عرفت الحب ولقيت الفرح بيحوم 
بينادي  وقلبي سمعته  قايدة شموع  الدنيا  .. وشوفت  حواليك 
عليك .. وجوه عينيا حتلمح صورتك وروحي حياتي ملك أيديك 
.. ما أنت خللتيني أعيش العمر بتمنى أشوفك وأعيش لياليك .. 
ليه بتقول مش عايز حب والشوق مرسوم باين في عينيك .. 

رافض ليه تعيش وياه وتخللي حنينه يجي إليك ..

 تكملة العدد الماضي
الفن والنقد:

الفن  ماهية  تأمل  الواجب هو  أن  أكد  هذا وقد 
وإثارة  أطواره  باستعراض  االنشغال  قبل 
الجدل حولهاـ وأنه ينبغي على الناقد أن يركز 
العمل  الفنية والهدف من  العملية  على أصول 
الفني أكثر من النظريات الدخيلة، وينبغي على 

الفنان أيضا أن يثق بنفسه ويثبت وال يتغير.
الفن  بين  المحاكاة  حقي  يحي  عارض  لقد 
بأهميتها  اعترافه  من  الرغم  على  والطبيعة 
وضرورة ممارستها لصقل الموهبة وتمرينها 
بما هو  يمدنا  أن  الفنان  على  أنه  يرى  أنه  إال 
جديد ومبتكر، وقد انتقد العازف الفنان سامي 
بعد  أنه  إال  بكمنجته  األذان  محاكاة  في  الشوا 
المحاكاة  أنه ال مفر من  سفره ألوربا اكتشف 
و«ال بد منها لكي تأخذ يدي حتى أتعلم الحبو 

ثم المشي.« 
المعاصرة  الموسيقى  تأخر  أن  رأى  وقد 
المنفر  التكرار  أسباب:  ثالثة  له  مصر  في 
»الهزيلة  األصوات  رتابة،  من  يخلفه  وما 
بالغربية  الشرقية  اآلالت  اختالط  والقبيحة«، 
في التخت العربي فال تبدو له في النهاية هوية 
الجنسية  الغريزة  بورقة  واللعب  واضحة، 

لتغطية رداءة الصوت وضحالته 
وأضاف في مقالة أخرى إن السبب هو أيضا 
اإلهمال واالستهتار الذي يشوب عملية تأليف 
مثال  ذلك  على  في مصر وضرب  الموسيقى 
وتلحينها  تأليفها  تيتم  التي  الوطنية  األغنيات 
على التليفون دون أي لقاء بين أصرافها فينتج 
عمل فني مشوه وأرجع هذا االستهتار والهبوط 

إلى عدم وجود مخزون فني راٍق لدينا.
القسم الثاني: التشكيل

القسم الثاني من الكتاب يفرده لعرض ومناقشة 
المصري  التشكيلي  والفن  المعرض  قضايا 
أكثر ما يشغله في هذ القسم هو أهمية االرتقاء 
ثقافة  أهله  وتثقيف  المصري  العام  بالذوق 
أمضى  هو  الدين  أن  »وكما  صحيحة:  فنية 
الجميلة  الفنون  فإن  األخالق  لتهذيب  سالح 
ويؤكد:  الذوق«  لتهذيب  المثلى  الوسيلة  هي 
في  الرائعة  اإلسالمية  آلثارنا  إهمالنا  »إن 
تفشي  من  األمة  على  أضر   ... القاهرة  قلب 
هذا  الحشيش« ومن  وتعاطي  الخلقية  الجرائم 
يتعرفوا  أن  الناس  بدعوة  اهتم  فقد  المنطلق 
النحات  أمثال  المصري  الفن  رموز  على 
له  أفرده  مقال  في  مختار  محمود  العبقري 
ليس  يطلبه  وما  »المختار«،  وأسماه  فقط  هو 
بآثاره  بالطوف  بل  بالقراءة  التعرف  فقد 
أرض  في  الجميل  الصغير  المتحف  بزيارة 
ولو  برهة  خاشعا  صامتا  »ليقف  الجزيرة 
من  العودة  الرائعة:  اآلثار  هذه  أمام  قصيرة 

الريف، مناجاة الحب، على شاطئ 
العودة  الحقول،  حارس  النيل،... 
عند  يقف طويال  وأن  النهر...  من 
كيف  ليرى  الخماسين  رياح  تمثال 
يداعب الريح الحجر، وكيف يرق 
هذا الحجر حتى يصبح وهو غليظ 
بمصر  سيحس  الشفاف،  كالحرير 
وطينها وبكل ما في أهلها الكادحين 

من طيبة وصبر على الشدائد« 
زيارة  إن  حقي  يحي  ويرى 
سمو  على  يدل  أمر  المعارض 
لكنه  ورقيه  الشخصي  الذوق 
رغم  المعارض  تقديم  فن  ينتقد 
فن  »هو  إنه:  يرى  حيث  أهميته 
أو  قبة،  لتصبح  الحبة  في  النفخ 
عروسة«  لتكون  البوصة  تلبيس 
بتصميم  االهتمام  من  مناص  فال 
للفنان  الذاتية  والسيرة  الدعوات 
المعرض ونبذة مختصرة  صاحب 
عن ما يعرضه »فكل لوحاته- عند 

العرب أمثالي- صابون«
إن قمة الروعة في الفنون الجميلة 
لدى يحي حقي تكمن في بساطتها 
وتكاملها  عناصرها  وتناغم 
والمبالغات  التعقيدات  من  وخلوها 
والالمعقولية، وهو يرى أن الطبيعة 
الفنان  نفس  في  ما  تكشف  الشيئية 
بصورة  الفنية  قدراته  وتشتعرض 
جيدة إال أن المطلون من الفنان هو 

اإليحاء وليس النقل المباشر.وينتقد يحي حقي 
اللوحات  اختيار  في  للمصريين  العام  الذوق 
الغرف  تزيين  فينتقد  بيوتهم،  تزين  التي 
نهائيا  تنتمي  وال  فيها  مصرية  ال  بلوحات 
ألجوائنا الثقافية وال لحضارتنا الفرعونية وال 
العربية، وأكثر ما يدهشه أن من يقدمون على 
اقتناء تلك اللوحات شباب متعلمون ويفترض 
أن لديهم ذوق عالى في اختيار األلوان وقطع 
تمنية  إلى ضرورة  هذا  من  ويخلص  األثاث، 
الوعي الثقافي والفني لدى المصريين وتقوية 
الرابطة النفسية والثقافية بينهم وبين مجتمعهم 
وحضارتهم.يؤكد في مقال آخر على ضرورة 
وعلى  والفنان  الجمهور  بين  تواصل  وجود 
ضرورة اقتناء األعمال الفنية وأهمية عرض 
أساس في  ومناقشتها ألنها »عنصر  اللوحات 
الثقافة الذهنية والروحية لإلنسان المعاصر« 

محاضرة  ملخص  يحي حقي  األستاذ  لنا  ينقل 
في  يوجد  »ال  إنه  موفدها  ويج  رينيه  ألقاها 
الواقع شيء اسمه الفن، بل الموجود هو شيء 
أمزجة  لتنوع  الفنون  وتتنوع  الفنان«  اسمه 
تفتح عيونها  فئة  بين  الفنانون  الفنانين وينقسم 

من  عيونها  تغمض  ،وفئة  ترى  أن  أجل  من 
أجل أن ترى ،والفنان الصادق هو من يبحث 
إن  راقيا:  إبداعا  فيخرج  نفسه  غياهب  داخل 
المحك الوحيد لصدق الفنان وعظمته هو هيامه 
بالقيم الروحية السامية ومحاولته التعبير عنها.
هو:  فنان  ألي  والخلود  النجاح  يكتب  ما  إن 
فنية  أعمال  إنجاز  في  واستثماره  وقته  تنظيم 
متقنة، واستثمار الوقت في العمل ال في الكالم 
المغرمون  الفن  دعاة  وينتقد  األعمال؛  عن 
إنه  يؤكد  كما  والتفاخر،  الذات  باستعراض 
لإلبداع  يصبو  فنان  القراءة ألي  عن  غنى  ال 
المجاالت  كل  في  القراءة  الدهشة؛  وتحقيق 
والروح وتشحذ  النفس  تثري  التي  واإلبداعية 

طاقة اإلبداع.
التصوير الفوتوغرافي:

يرى في التصوير الفوتوغرافي روعة تحويل 
وتأخذ  العين  تمتع  ثرية  لقطات  إلى  مصر 
أركان  عبر  ممتعة  جولة صادقة  في  المشاهد 
المصورين  بعض  على  يعيب  أنه  إال  مصر 
التركيز على أشهر المعالم السياحية والمزارات 
لكسر  الفن  هذ  في  نحتاج  إننا  فقط،  التاريخية 
النمطية والتقليد ونعيد نشر المهجور من آثارنا 

ولوحاتنا  واإلسالمية  الشعبية 
المتاحف  في  المحبوسة  القديمة 
»كم  أي شيء:  أحد  عنها  يعلم  ال 
اللوحات  )هذه  تطبع  أن  أتمنى 
كل  وتحت  كتاب  في  والصور( 
واحد  يكتبه  صغير  تعليق  صورة 
منها  تصنع  أن  أدبائنا،  كبار  من 
كروت يجدها السيّاح في فنادقهم. 
منظر  من  وزهقوا  شبعوا  إنهم 

األهرام وأبي الهول«
القسم الثالث: العمارة

حقي  يؤكد  الثالث  القسم  في 
االهتمام  أهمية  على  بدايته  في 
بخصوصية فن العمارة ألنه »فن 
من أروع الفنون وأقدمها وأشدها 
والتاريخ  باألرض  التصاقا 
وأحالمه«  بمعيشته  واإلنسان، 
عالمية  لقطات  بسرعة  ويعرض 
لآلراء األدبية التي رسخت صورا 
معينة عن سمات مساكن الطبقات 
الشعبية  الطبقة  كمساكن  المختلفة 
أورده  ما  غرار  على  إنجلترا  في 
ديكنز(  )أمثال  الثائرون  الكتاب 
أن  لالعتقاد  الجميع  دفعت  والتي 
مساكن البسطاء ال تكون إال »دور 
في  غارقة  مظلمة،  منتنة  قذرة 
الشمس  من  محرومة  الرطوبة، 

والهواء«
ولفت النظر أيضا إلى أن األمراء 
بناء  في  والمحاكاة  بالتقليد  يهتمون  الذين 
يضيفون  إنما  »فرساي«(  )كقصر  قصورهم 
الطابع  وضياع  التقليد  رة  »مِعّ التعب  إلى 
العمارة  أنواع  ذلك  بعد  يستعرض  المحلي« 
المصرية التي خلفتها القرون الوسطى: األول 
هو الحوش »كحوش أيوب بك وحوش بردق« 
المغربلين  كربع  الَرْبع  وهو  الثاني  والنوع 
مثال، ثم يشير إلى نشأة أحياء باسم »الخرطة« 
اإلمام  وخرطة  السعود،  أبو  سيدي  »خرطة 
الشافعي وغيرها« ثم يعرض لقصور األغنياء 
مثل بيت السحيمي وبيت السناري واصفا إياهم 
بأنهم مساكن مريحة وأصيلة وغير كاذبة في 
ضرورة  إلى  النظر  يلفت  ثم  لبلدها  انتمائها 
االلتفات لعمارة النوبة التي ما عرفناها إال بعد 

أن أوشكت أن تغرق.
ما  هو  إيضا  إليه  النظر  يلفت  ما  أهم  ومن 
الرأسمالي  النظام  في  العمارة  فن  له  يتعرض 
واالشتراكي؛ ففي األول يكون »متروك أمرها 
كثير،  وشر  قليل  خير  فيها  حرية  للمجتمع، 
تعقيدا  تزداد  »المشكلة  أن  يرى  الثاني  وفي 
أبنية  فتنتج  البناء«  الدولة عبء  تتولى  حينما 

الدومينو على  »مكعبة متشابهة تقف كأحجار 
العمارة  لتجربة  ذلك  في  وأشار  البصر«  مد 
والفنون  الزخارف  منها  اختفت  التي  الصينية 

الصينية المعروفة.
التيارات  الثاني  المقال  في  حقي  يحي  يتتبع 
في  مصر  في  العمارة  فن  تنازعت  التي 
األول  التيار  محلي،  لطابع  لالهتداء  محاولة 
هو المصري الفرعوني »الذي روج له مختار 
بتمثال نهضة مصر« والتيار الثاني هو الطراز 
العربي الذي »تزعمت وزارة األوقاف حركة 
اتباعه  وجرى  ديوانها«  بناء  في  له  الترويج 
أيضا في بناء المتحف اإلسالمي والتيار الثالث 
المعروف بطراز الموريسك المنحدر إلينا من 
األندلس الذي بنيت عليه بعض العمارات في 
له  ترتاح  جميل  »طراز  وهو  الجديدة  مصر 
العين، يتمثل في صلح بين التراث والعصر.« 
كانت  التي  الثالثة  التيارات  هذه  من  ينتقل 
»تتنازع فيما بينها تنازع السادة المهذبين« إلى 
تيار آخر »بجح صفيق جلف... كانت وسيلته 
المتنازعين«  على  القضاء  هي  النزاع  لفض 
وهو يقصد بهذا »تيار المسلح، البناء الذي ال 
يهدف إلى النفع.« )فأر تحت سطح من صفيح 
المستقبل  في  نجد  أن  متمنيا   )264 ساخن 
مهندسا »يتصدى لتيار القبح والعذاب وينادي 
يوافق  ر، والبحث عن طراز  التبصُّ بضرورة 

جونا وأذواقنا« 
القرى  بناء  إعادة  لمشروع  ناقدا  ويكتب 
البولدوزر األزقة  يهدم  بعد أن  ومتسائال: هل 
المهندسون  سيقوم  الطينية  والببوت  الضيقة 
ذوق  ترضي  جديدة  قرى  ببناء  المعماريون 
الفالح المصري؟! يقول: »كم أتمنى أن يقوم 
االتحاد االشتراكي أوال باستفتاء واسع النطاق 
يسأل فيه أهل القرى عن صورة البيت الجديد 
أتمنى أن نسمع  المرتسمة في أذهانهم، ثم كم 
العظيم حسن  المعماري  المهندس  لرأي  أيضا 
فتحي، صاحب قرية الجرنة، فلم أعرف أحدا 
المدن  في  العريقة،  مصر  عمارة  يعشق  مثله 
انسجامها  عن  أصالتها،  عن  مدافعا  والريف، 

مع البيئة وأهلها فيه«.
وفاته

في ضحى يوم األربعاء، التاسع من ديسمبر، 
عام 1992م توفي يحيى حقي في القاهرة، عن 
عمر يناهز سبعة وثمانين عاًما؛ بعد أن أعقب 

تراًثا كبيًرا من الفكر واألدب؛ إبداعا ونقًدا.
من أعماله

قنديل أم هاشم،  البوسطجي،  فكرة فابتسامة،
سارق الكحل

تمت

  إشترى  أحد  تجار السيارات المستعملة  عدة  آالف يورو؛ 
العملة  األوروبية  الموحدة ؛  من لبنان  وهو  من بلد عربي؛ 
ألمانيا لشراء  عدة  سيارات  مستعملة  إلى   لبنان   وغادر  

لتصديرها إلى  أسواق  مختلفة   .
لدى وصوله إلى مطار ميونيخ   وقبل مغادرة المطار  ومثل 
العادة ؛   ذهب إلى المصرف في المطار لصرف  مئة يورو 
إلى مكان  التاكسي   إلى قطع صغيرة لحاجته وليدفع أجور 
البنك  ببرهة  إلى موظف  تقديم  مئة يورو   .   بعد   إقامته 
تقدم منه رجالن بلباس مدني  وطلبوا  منه مرافقتهما إلى أحد 

المكاتب  حيث  قالوا له المئة  يورو  مزورة ؛  ويتوجب 
التحقيق بمنشأ العملة المزورة .

اليورو من جيوبه  التاجر  وأخذ يخرج آالف  فوجىء  ذلك 
ويضعها على الطاولة  سائال بإستغراب وخوف : رجاًء 

إفحصوا لي هذه العمالت وآمل أن تكون غير مزورة ألني
ألمانيا  ال أملك سواها وهي كامل رأسمالي  وإني هنا في 

آلشتري بها سيارات مستعملة ألمانية.
أخذ رجال األمن العمالت  وثبتوا عددها بمحضر ضبط 

وأعطوه نسخة وسلموها لموظف آخر للتأكد من صحتها .
المزورة  بالكمية  السيارات وصال  الفحص أعطي تاجر  بعد 

وأعادوا له العمالت الصحيحة .
بعد التحقيق عن مصدر العملة قيل له إنه من تصرفاته تأكدوا 
من براءته وإنه ضحية  العصابات واقتادوه  إلى فندق المطار 
التحقيق ؛ ولك  إنتهاء  لغاية   ألمانيا   له أنت ضيف   وقالوا 
الفندق  حيث يوجد مطاعم  ومالعب   الكاملة داخل  الحرية 
رياضية  ومسابح  وأساليب  تسلية يمكنك اإلستمتاع بها 

لتمضية الوقت !!
بعد عدة أيام  طلبوا منه الذهاب إلى البنك حيث عوضت الدولة  
عليه كمية اليورو المزورة ؛  كما دفعوا له تعويضا عن إقامته 

في الفندق وتشكروه  ألنه ساعد أوروبا على إكتشاف  عصابة 
العالم !! كان مركز  المزورين  وإعتقالهم  مع عمالئهم في 
عصابة  التزوير  وطباعة  اليورو في إحدى الجزر اليونانية 

في الخليج الذي تحده  شرقا تركيا  وشماال اليونان  .
إضافة إلى تكريمه طبع أمن مطار ميونيخ رمزا صغيرا على 
له  الدخول ؛ وقالو  صفحة من جواز سفره  بقرب  تأشيرة 
يمكنك  الحصول على مساعدة  السفارات األلمانية  في العالم 

عندما تبرز لهم هذا الخاتم في حال الضرورة !!
كان  أول رجاء طلبه من رجال األمن األلماني عدم تبليغ إسمه  
إلى بلده العربي ؛ وأكدوا له  أن التحقيق سري ولن  يبلغ  اسمه 

إلى أي سلطة خارج ألمانيا .
بعد ما يقارب مدة  سنة تقريبا قرر التاجر السفر  إلى ألمانيا  
ليشتري  كمية  سيارات  مستعمله  وذهب  إلى سفارة  ألمانيا 

في بلده  للحصول على تأشيرة  دخول .
عند مدخل السفارة وجد  مثل  العادة عشرات  طالبي تأشيرة 
الدخول ووقف  في الدور ؛ بعد ساعة تعب من اإلنتظار  فتذكر  
خاتم  أمن مطار ميونيخ  على  جواز سفره ؛ فترك صف 
السفارة فاتحا جواز سفرة على  إلى باب  المنتظرين وتقدم 
صفحة  خاتم  األمن  األلماني وبرز جواز السفر إلى موظف 
السفارة المنظم  لدخول طالبي التأشيرات ؛ فإذا بذلك  الموظف 
يصطحبه إلى داخل السفارة  حيث َقدمت له الضيافات ومنح 
إذا كان  لعدة سفرات وسألوه  تأشيرة دخول مجاملة  مجانية  

بحاجة إلى أي خدمة أخرى.  
غادر السفارة  وقلبه  يتسارع  فرحا  ومفكرا كم هو محظوظا  
ألن المشكلة حدثت في مطار ألماني وما هي الحال لو أكتشف 
بلده وما  هي  إجراءات  المزورة  رجال األمن في  العملة 
إلى الخسائر  التي  كان  سيتعرض لها باإلضافة  التحقيق 

المادية  . 

ال تكفــر!

واألماني  األحالم  قلبك  في  خّبِئ    
الخير  إال  تظن  جيدا وال  بها  واعتن 

في تحقيقها .
إلي  يحسن  الذي  أن  يقين  كن علي 
إال  جزاؤه  يكون  ال  سوف  شيئ 
أنزل هللا  قرآني  نّص  فهذا  اإلحسان 
الرحمن  في سورة  به علي رسوله 
إال  اإلحسان  قال "هل جزاء  حين 

اإلحسان.
واليقين  والطموح  والسعي  "الصبر 
واإلخالص" .. خذ من هذي الكلمات 
طريقك  علي  به  لتستعن  مايكفيك 
الطويل الذي حتما سوف تري نهايته 
بعد أن تقطع مسافته بقدميك وال خيار 
لك في الوصول بطريقة أسرع إال أن 
تهرول مع السير أما الناقة فلن تنفعك 
السفر  مشقة  تتحمل  لم  فإن  بشيئ 
وال   .. الوصول  متعة  جدا  ستفقد 
يقتصون  الذين  البشر  أن بعض  تنس 
الشيئ  بعض  للوصول  من طريقك 
التي ستسلبك  الناقة  تلك  بمثابة  هم 
إن  آخر مشوارك  في  شعورا جميال 

استعملتها.
دع كل اآلحاديث التي لم تعجبك عن 

تلق  كثيرا وال  انتظرته  الذي  الحلم 
أذنيك  باال حتي وإن وضعت في  لها 
األمر  اقتضي  إن   ! قطن  من  أصابع 
اآلحاديث  .. ألن هذي  فلتفعل  لذلك 
جدا وستؤذي  ستؤذيك  منك  نالت  إن 

مستقبلك .
اقترب من أجمل أشياءك التي منحك 
لم  بداخلك موهبة  فقد تكون  إياها  هللا 
تهتم بها بعد .. ربما تمثلَت في الكتابة 
وربما في الغناء وربما في الرسم أو 
بهذا  اعتن   .. اللوحات  تفسير  حتي 
الشيئ الصغير في وجهة نظرك ألنه 
سيساعدك كثيرا في أن تكون مخلوقاً 
سوياً بين اآلخرين وإن لم تجد فاصنع 
لذاتك شيئا جميال اعتن به ولو كانت 
البذره ستمنحك  فهذه  بذرة شجرة 

شعور العطاء ثُم ستعلمك الصبر .
أيدي  ِنعم تراها في  ُكّف بصرك عن 
إال عطايا من هللا  فما هي  اآلخرين 
أنها  أو  المناسب  الوقت  في  منحها 
بعد سفر طويل  تحققت  لهم  أحالما 
نظرت  فإن   ! بناقه  فيه  يستعينوا  لم 
لهؤالء فانظر نظرة حب وأمل في أن 
التي  تتغلب أنت اآلخر علي مسافتك 

تفقد  نظرة  تنظر  بدأتها وحدك وال 
الحقد  يصيبك شعور  وترقب كي ال 

علي عطايا هللا لمخلوقاته .
لإلنسان  ليس  أنه  عينيك  ضع نصب 
وتطمئن  كثيرا  ماسعي سترتاح  إال 
بل ستتضاعف  بالمستقبل  ظنونك 

قوتك في إحراز الهدف. 
كإيمانك  إليه  تسعي  بما  مؤمنًا  كن 
هذا  واختبر  موجود  بأنك  تماما 
مفر من  التي ال  بالعقبات  اإليمان 
المرور بها .. فإن تخطيتها وواصلت 
لم يهتز وإن  السير فاعلم أن اإليمان 
التي  ِوجهتك  وغّيرت  بها  تأثرت 
لم  وأنك  اهتز  الحلم  أن  فاعلم  بدأتها 
تكن جديرا به فكل شيئ يحصل علي 
يتحقق وجوده  .. هللا  باإليمان  حقيقته 
والبعث  والموت  والحياة  باإليمان 
باإليمان  موجودات  أولئك  كل   ..
مكانه  له  يجعل  أن  يستطيع  وحلمك 
أن  فقط  عليك  الموجودات  هذي  بين 
 .. وبأحالمك  بما تصنع  مؤمنا  تكون 

ال تكفر .

بقلم : داليا عطية

الذهب يهبط من أعلى مستوى يف عام
مستوى  أعلى  من  األربعاء،  الذهب،  أسعار  هبطت   
انحسار  مع  السابقة  الجلسة  في  الذي سجلته  عام  في 
المخاوف من توقف محتمل لعمليات اإلدارة األميركية 
وصعود الدوالر أمام الين الياباني وهو أداة لالستثمار 

اآلمن.
مع زعماء  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  واتفق 
3 أشهر،  الكونغرس على تمديد سقف الدين العام لمدة 
الجمهوريون على  يقوده  الذي  الكونغرس  وافق  وإذا 
له مثيل عن سداد  لم يسبق  تخلفا  فإنه سيتفادى  االتفاق 
لعمليات  التمويل  األميركية وسيبقي  الحكومة  دين 
المالية،  السنة  من  األولى  الثالثة  األشهر  في  الحكومة 
لمنكوبي  ويقدم مساعدات  أكتوبر  أول  في  تبدأ  التي 

اإلعصار "هارفي".
ودفعت تلك األنباء عوائد سندات الخزانة األميركية للصعود، 
بينما هبط الذهب مع انحسار الطلب عليه كأداة استثمارية آمنة 
بين المستثمرين القلقين من أن تتخلف أميركا عن سداد ديونها 

في األجل القصير.
وانخفض سعر الذهب في المعامالت الفورية 0.35 بالمئة إلى 
1333.61 دوالر لألوقية )األونصة( في أواخر التعامالت في 
مستوى  أعلى  الثالثاء،  كان سجل،  أن  بعد  األميركي  السوق 

منذ الثامن من سبتمبر 2016 عندما المس 1344.21 دوالر.
لتبلغ عند  بالمئة   0.4 للذهب  األميركية  العقود  وتراجعت 

التسوية 1339 دوالرا لألوقية.
في  الفضة  تراجع سعر  األخرى  النفيسة  المعادن  بين  ومن 
لألوقية،  دوالر   17.84 إلى  بالمئة   0.28 الفورية  المعامالت 
دوالر   1000.24 إلى  بالمئة   0.57 البالتين  انخفض  بينما 
لألوقية، وهبط البالديوم حوالي 2 بالمئة إلى 938.75 دوالر 

لألوقية.



 هذه المقاله والمقالة التي سبقتها تعبران عن 
رأي كاتبها، وهما تمثالن أسوأ اإلحتماالت 

الموجوده قيد الدراسة على 
الكبار  مفاوضات  طاولة 
حول مصير األزمة السورية 
وتوزيع مناطق النفوذ على 
كما  بنقلها  قمت  أراضيها. 
وردت دون زيادة أو نقصان 
مع تمنياتي ورجائي المخلص 
جميع  بها  يشاركني  الذي 
على  الغيورين  السوريين 
وطنهم بأن اليكون مصير 
بالدنا كما ورد بهذا التحليل 
الذي أرى أن أقل مايقال فيه 
أنه مخيف. )المهندس هيثم 

السباعي(.  
حول  التنافس  يعتبر   .٢
تمديد خطوط أنابيب لنقل 

الغاز )تتمة( 
عرض  سورية  رفضت 
م  عا في  مت  ا وق قطر 

٢٠١١ بعقد إتفاق مع إيران والعراق على 
أنابيب يصل حقل غاز “جنوب  تمديد خط 
پارس” اإليراني إلى أوروپا. يمر الخط من 
“العسالويه” بإيران إلى أوروپا عبر إيران 
وسورية ولبنان، على أن تكون سورية مركز 
التجميع واإلنتاج. ماتت جميع هذه المشاريع 
دون نشر نعواتها، ألنه اليوجد دائن واحد 
يخاطر بمثل المجازفة المادية الكبيرة جداً، 
طويل  عقد  على  الحصول  حال  في  حتى 
األجل. المخاطرة الديبلوماسية التقل سوءاً عن 
المادية ألنه يجب التفاوض على مسار الخط 
مع مجموعات وطنية ثانوية وربما حكومة 
سورية بقيت على قيد الحياة مع ماتبقى لها 
من القدرة المؤسساتية. كما أنه مع إكتشافات 
فإن هناك طرق  المنطقة،  الوفير في  الغاز 
أخرى لمدير تنفيذي لشركة غاز للحصول 
على المتاعب بداًل من حصوله عليها بالتورط 

في سورية، غير اآلمنه. 
يذكر أن المشاريع ليست عديمة الفائدة؛ بل 
بالعكس هي ذات منفعة سياسية ومادية. يمكن 
للقائمين على المشاريع -إيران وقطر- معالجة 
القتال بالحفاظ على أحالم السياسيين وأمراء 
ولكن  النقل  برسوم  بإغرائهم  حية  الحرب 

“عندما يحين الوقت”.
إيران  أنشأت  إيران عبر سورية:  ٣. ممر 
ممراً عبر سورية لدعم نظام األسد وحزب 
هللا حليفها اللبناني، يوازي الحدود السورية 
التركيه قبل أن ينحدر جنوباً بإتجاه حمص 
والالذقية. نقلت إيران الطريق، بسبب تمركز 
القوات األميريكية في شمال شرق سورية، 
مسافة ١٤٠ مياًل )٢٢٥ كيلومتراً( إلى الجنوب 
ور وأغلب محافظة  علما بأن منطقة دير الزُّ
حمص ستكونان تحت سيطرة السنه حسب 

التقسيم قيد المناقشة. 
يعتبر فقدان الممر في المنطقة السنية خسارة 
إستراتيجية لطهران ألنها ستضطر إلى األعتماد 
إعتراضها  تم  التي  البحرية  الشحنات  على 
المكلفة  الجوية  عدة مرات وعلى الشحنات 
إستخدام  فإن  ذلك،  إلى  إضافة  والمحدودة. 
إيران للخطوط الجوية لدعم األسد وحزب هللا 
سيعرضها إلى مزيد من العقوبات اإلقتصادية 
من قبل الغرب وقد تُعطل صفقات طائرات 
تحاول  الذي  الوقت  في  وإيرباص،  البوينغ 
بذلك  الدولية.  السوق  إلى  العودة  إيران  فيه 
تكون النتيجة  إزدياد التوتر بين األصالحيين 
اإلقتصاديين والحرس القديم الذي يمكن أن 
لمصلحة  التوسعيه  إيران  جهود  يُضعف 
جيرانها ومصلحة ضحايا األسد وحزب هللا. 
تُغرق  أن  المشكله األخيرة والتي يمكن   .٤
والنازحين  الالجئين  األخرين وهي مشكلة 
داخلياً. هناك حوالي خمسة ماليين الجىء 
مسجل في لبنان وتركيا واألردن والعراق. 

لدى تركيا أكبر عدد من الالجئين يصل إلى 
ثالثة ماليين ولكن لديها أقوى إقتصاد متطور 
وقدرة على إستضافتهم، حالياً. 
يستضيف األردن، اليوم أكثر 
من ٦٥٠ ألف الجىٍء سوري 
بينما يستضيف لبنان أكثر من 
مليون الجىء، أي ٢٠٪  من 
عدد السكان البالغ ٤,٥ مليون. 
العراق  يستضيف  بالمقابل، 
٢٠٠ ألف الجىء جميعهم في 
مناطق تسيطر عليها الحكومة 

الكردية المحلية. 
يبلغ عدد النازحين داخلياً ستة 
ماليين، أغلبهم نزح هرباً من 
المسلح  الصراع  مناطق 
العسكري  النشاط  وزيادة 
المتحدة  الواليات  قبل  من 
األميريكية وحلفائها التي قد 
تزرع بذور متاعب مستقبلية. 
اليمكن لألردن ولبنان تحمل 
أعباء الالجئين المادية إلى األبد 
ولديهما قوانين توازنات طائفية غير مستقرة 
ونقص باألموال لتغطية هذه الخالفات، لذلك، 
السوريين  األولوية إلعادة  تعطى  أن  يجب 
الموجودين في لبنان واألردن إلى وطنهم، 
ولكن إعادتهم إلى أين؟؟؟؟ الطريقة الوحيدة 
هي إغراء الدويالت الطائفية والعرقية المستقلة 
ومناطق الحكم الذاتي بتخصيص حصة لها 
من عائدات النفط والغاز، عندها لن يكون لدى 
لبنان واألردن أي منفعة بالتأخير واألعذار. 
التتضمن القائمة آنفة الذكر كل المشاكل، إذ 

من المتوقع أيضاً مواجهة المشاكل التالية:
 أ( موضوع مرتفعات الجوالن: هل إذا كان 
ستقوم  زوال  إلى  الموحدة  مصير سورية 
إسرائيل بضم الجوالن إليها وينتهي موضوعها 

إلى األبد؟؟؟ 
بإبتالع  المجاورة  الدول  ستقوم  هل  ب( 
الذاتي  الحكم  الطائفية/مناطق  الدويالت 
العرقية؟؟؟ تركيا مثاًل التريد منطقة كردية 
سورية تتمتع بشبه حكم ذاتي؛ وربما تفضل، 
العراق  وفي  أوسع.  أقله كردستان عراقي 
هل كردستان عراقي أوسع سيدفع األكراد 
إلى طلب حصة أكبر من النفط ومن مقاعد 

مجلس النواب؟؟؟؟  
والمعرقل:  السارق  دور  تلعب روسيا  ت( 
ستجعل روسيا األمور صعبة على األرض 
وفي مجلس األمن في األمم المتحدة، إذا لم 
تضمن قواعد بحرية وجوية في الجزء العلوي 
ومشاركة “غازبروم وروزنِْفْت” شركتا الغاز 
والنفط الوطنيتان بتطوير الحوض الشرقي، 
كالهما )الشركتان(  تحت الحصار اإلقتصادي 
المتعلق بغزو شبه جزيرة القرم ولهذا السبب 

يمكن أن يكونا العبان ضعيفين. 
إستخدم تعبير “غير مسبوق” مرات كثيرة 
في الموضوع السوري، وربما حان الوقت 
لتطبيقه بموضوع التقسيم. التزال الترتيبات 
الدوليه الحاليه تحاول إعادة توحيد سورية 
ضمن حدودها الدوليه المعترف بها، إال أن 
هذا يتطلب عمل البيروقراطيين  ووكاالت 
اإلعانات ومقاوليها. أما خطة التقسيم النزيهه 
)غير المتحيزه( فستعطي لكل مجموعة طائفية 

وعرقية منطقة تخضع لسلطتها. 
ث( هل يجب أن تتوحد سورية مع بعضها 
السؤال  من جديد؟؟؟؟ ربما !!! ولكن هذا 
أنفسهم ولن  إلى السوريين  يجب أن يوجه 
تكون اإلجابه جاهزة في الدورة الديبلوماسية 
الحالية. إستغرق إعادة إعمار أميريكا ١٢ 
عاماً )١٨٦٥-١٨٧٧( بعد الحرب األهليه 
وكان القتال وقتها بين مجموعات من نفس 
العرق والدين ولم تكن أهدافها إبادة بعضها 
البعض. القرار النهائي في سورية سيتخذه 

األحفاد. 
چيمس دورسو لمجلة أسعار النفط اإللكترونية. 

  كلودين كرمة

بقلم المهندس: 
السباعي هيثم 

هل يكفى الندم....
او   يعتذر  ان  يكفيه  هل  االنسان   يخطئ  عندما    
هذا  يكفى  هل  التوبة...او  يقدم  او  بخطئه   يعترف 

الصالح ما قد تم افساده..؟!
لوكان االمر  هكذا لم يكن هناك اى احزان ومواجع...
من  هناك  المشاعر هل  حيال جرح  نفعل  ماذا  ولكن 
طبيب يداويه ؟  وماذا ايضا عن خيانة الثقة ؟ او عن 

االحساس بخيبة األمل ؟  او الحسرة والندم ؟ 
نعم الندم على كل ما ضحينا به وقدمناه من جهد وتعب 
من ضحى  لكل  المصير  بئس   ، الذات  وبذل  وحب 
من ضحى  ولكل  األخرين  اسعاد  سبيل  فى  بآماله 
براحته وسهر على راحة من احبهم  ولكل من قضى 
الليل بطوله يدعوا بسالمة من يشغلون قلبه ولكل من 
من قضى  ولكل  حوله  من  كل  اسعاد  فى  يفكر  بات 
يومه يعمل على تحقيق امال غيره ..ثم ماذا ..ماذا بعد 
...هل  وثمين  بكل غالى  ماقدم من حب وتضحية  كل 
لهذا  وتقدير  احترام  من  ؟ هل  بالجميل  اعتراف  من 
االقل  او على  كلمة شكر  من  ؟ هل  العطاء  من  الكم 
هل هناك من يتذكر كم من سنين مضت  تحملنا فيها 
الكثير والكثير فوق طاقتنا للحفاظ على كيان الصداقة 

او االسرة واالهل؟
يتأمل حاضره  للحظات حتى  االنسان  يتوقف  وعندما 
فى  وكأنه  يشعر  مستقبله  ويتوقع  ماضيه  ويستحضر 
تكون مظلمة  ان  تكاد  بعيدة  اعماق  الى  تأخذه  دوامة 
وما  ظلم  من  له  تعرض  لما  والمرار  باألسى  يشعر 
اصابه من جرح قاسي ترك اثاره على مالمحه وحفر  
عالمات الغربة فى داخله ..ويتسأل هل هناك من اخطأ 
فى حقه ..هل توانى يوما عن أداء واجبه هل تهاون فى 
تحقيق احالم وطموحات كل من لجأ إليه هل فى يوم 
افراحهم  او اصداقائه فى  احباؤه  تكاسل عن مشاركة 
او احزانهم ..لم يتذكر  اذ كان احد حاول  ولو لمرة 
ان يتألم اللمه او يسعى لتخفيف معانته...ومع هذا فانه 
يستسلم  لم  تراجع  او  تهاون   دون  العطاء  فى  يستمر 
والحذر  الحيطة  اتخاذ  وجوب  فى  ئيمين  الال  للوم 

واالستفادة من دروس الماضى. .
الكريم  االنسان  نفس  البالغ فى  اثره  له  كله  ولكن هذا 
على مضى االيام وبخاصة عندما تفسد حياته اطماع 
اآلخرين ويطفئ بريقها حقد الحاقدين...وعندما  يفتقد 
ولم  لذتها  ايضا  الحياة  تفقد  والسعادة  باآلمان  الشعور 

يعد لمباهجها اى استجابه من قبله ...
والمحب   الكريم  يحنى ظهر   واإلنهاك  التعب  ويبدأ 

بشيخوخة  والشعور  االبواب  يدق  االكتئاب  ويبدأ 
المجاملة  بكلمات  النطق  في  اللسان  المشاعر  وعجز 
الرقيقة وكان الزمن رسم بقساوته مالمح غير المالمح 
وخط بقسوة احداثه الكثير من الخطوط  التى  ال يمكن 
الى  شيء ان يمحوها و تصبح وكأنها  تصاحب هذا 
الشخص منذ زمن بعيد فتغير وجهه حتى انه اذ نظر 
التى  فى المرأه ال يستطيع ان يتعرف على شخصيته 
اعتاد ان يراها كما يحب...بل وال ابالغ حين اقول انه 
يتحاشى ان يطيل النظر  النه يشعر ان ذلك يؤكد له 
ان يكون كما  ..انه ال يستطيع  به من غربة  ما يشعر 
يجابه  يكون حتى  ان  ينبغى  كما  يكون  ان  اعتاد وال 
ما جد عليه من تغير فى كل ما يدور من حوله  ومن 

يحيطون به...
ولكن ماذا  عليه ان يفعل ؟ فان الحياة مستمرة والزمن 
لم يتوقف ومازال لديه الكثير من المسؤليات تفع على 
يتنحى  ان  يستطيع  ال  االلتزمات  من  والكثير  عاتقه 
يتبغى  واعمال  رعايته  تحت  مازالوا  واناس   عنها 
عاتقه  يقع على  ونجاحات  اتم وجه  ينجزها على  ان 

تحقيقها...
ضحكة  ويرسم  يستمر  ان  يجب  امامه  خيار  فال 
ويتجاهل  المجتمع  مع  ويتفاعل  السعادة   ويتصنع 
ويستنكر  ازعاجه  يحاولون  ممن  ويسخر  االحزان 
الشخصيات  عن  البصر  يغض  و  االفعال  ردود 
بخير   مازال  انه  الجميع  امام  يظهر  المستفزة...حتى 
وانه لم ولن يتأثر بجرح االحبة فيزداد وجهه صالبة 
وشخصيته ثبات فهو يقف ضد التيار..وعليه ان يبقى 

ثابتا متحديا ال يرى الناس فيه ضعف او انكسار...
بها  نتلفظ  نتأكد من كلماتنا قبل ان  ومن هنا يجب ان 
و يجب ان  نعى ونتعقل قبل ان تكون تصرفاتنا سبب 
...ومن  الفشل  لها  مقدر  يكن  لم  انهيار  عالقات   فى 
يخطئ عليه ان يصلح ما قد افسده  فكما اجتهد ان يهدم  
ان  فعليه  اجملها  العشرة  المشاعر اصدقها  ومن  من 
يجتهد ان يعيد للحياة معانيها التى سلبها .فمجرد الندم 
..بل  بالخطاء ال يجدى  واالعتذار او حتى االعتراف 
انه فعل ما وجب  يفعل هذا متوهما   انه  اعتقادى  فى 
علبه ان يفعله  حتى يشعر بالرضى عن نفسه  ولكن 
ههيات فمتى اشعلت النار واحرقت ما احرقت هل يفيد 
االعتذار ام تبقى اثار الحريق تذكرنا دائما بمرارة ما 

حدث وما فقدناه قد نبكى عليه مدى الحياة.

هرطقات سياسية
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الرسـالة

قال إبن مفيدة

-  نحن سعداء بالصدفة ، معذبون بالوراثة .

له  لو سجدت  اخلطيئة حتى  توجد  اجلسد  يوجد  حيث   -
املالئكة وصار أعلم أهل األرض .

فيه  شارك   ، زجاجته  من  خرج  إذا  العطر  مثل  السر   -
اجلميع .

األهداف  أقل  هو  األحياء  سجالت  ضمن  فقط  البقاء   -
شرفا .

- يكفي الطيور واحليوانات أنها التعرف النقود .

السيد الهادي 
المفكر والفيلسوف 
وعضو إتحاد كتاب مصر

بقلم : خالد بنيصغي 

إدمان مجرد  لك  عشقي  يكون  لن 
النسيان تعرف  ال  كلمات  األبجدية  بحروف  كتبتك 

األزمان مر  على  تحيا  عشق  قصة 
بإدمان لشاربه  الكأس  يشتاق  كما  إليِك  اشتاق 

فنان ليد  الريشة  تشتاق  كما  إليِك  أشتاق 
األلحان أجمل  تعزف  وأناملي  ُيعذبني  صمتي 

الولهان بفرح  أشبه  عشق  ألحان 
األلوان بجميع  جميلة  فراشة  أراِك 

النعمان شقائق  كستها  بمروِج  شجرة  عصفورة  أراِك 
بحنان تسترحين  الطيف  بألوان  أراِك 

يحتمالن ال  وعقلي  فقلبي  عني  إبتعاداً  كفاِك 

شعر: جاك سمير جرجوس 

 مدن مغربية عالمية
تعتبر مدينة مراكش من بين أفضل 30 مدينة لعشاق 
العالم ، وتتميز أطعمة مدينة مراكش  الطعام حول 
المغربية بتنوع نكهاتها ما بين الفرنسية واألفريقية 
موجودة  الطعام  أكشاك   ، األوسط  الشرق  ونكهات 
في كل مكان ، وتناول العشاء في المطاعم الفاخرة 

مثل » دار موحا« تجارب فريدة لعشاق الطعام ..
وجاءت مراكش ضمن ال 22 دولة في العالم ألجمل 
مراكش  وتكون   ،2017 لسنة  الرومانسية  المدن 
إفريقيا  في  وكذلك  الوحيدة  العربية  المدينة  كذلك 
أجمل  بين  من  التصنيف  هذا  ضمن  تدخل  التي 
المتحدة األمريكية  الدول كفرنسا والواليات  وأرقى 
وإسبانيا وكندا وبلجيكا وأستراليا والبرتغال وإيطاليا 

وكرواتيا واليابان والمجر
وتعتبر كذلك من بين أفضل الوجهات السياحية في 
دبي  إلى  باإلضافة   »2017  « السنة  لنفس  العالم 

اإلماراتية ..
يدخالن  اللذان  الوحيدتان  العربيتان  المدينتان  وهما 
في هذا التصنيف بين مدن عالمية في أوربا وأمريكا 

الشمالية والالتينية وآسيا . 
وفي األحياء الملونة األكثر جمااًل حول العالم توجد 
مدينة » شفشاون المغربية« ضمن العشرين األوائل 
هذا  في  الوحيدة  العربية  المدينة  وهي   ، عالميا 
الترتيب ، كما أنها هي ومنطقة » بوكاب« بعاصمة 
في  إفريقيا  من  الوحيدتْين  المدينتْين  إفريقيا  جنوب 

هذا الترتيب ..  
طنجة«   « و  مكناس«   « مدينتي  تتواجد  كما 
المغربيتان من بين الستين دولة عالميا في االستثمار 
الجودة  ذات  الدولية  المعايير  تتوفران على  واللتان 

العالية في هذا المجال ..
األطلس  في  المغربية  إفران«   « مدينة  تحتل  كما 
نظافة  حيث  من  عالميا  الثانية  المرتبة  المتوسط 
وجودة المناخ ، دون أن ننسى مدينة فاس » الماء 
هضبة  طول  على  الحسن«  والوجه  والخضرة 

»سايس« نحو مدينة مكناس الجميلة .

جوائز عالمية :
 حصد المغرب مجموعة كبيرة من الجوائز العالمية 
لسنة 2017  في مجاالت عدة ، وكان إسم المغرب 
حاضرا في كندا حيث حصل المخترعون المغاربة 
»سبع  بمجموع  الذهبية  الميداليات  أغلب  على 
الدولة  نفس  في  ذهبيتان  ميداليتان  ثم  ميداليات« 

ونفس المسابقة في موعد ثاني مؤخراً.
في  العالمية  األولى  الجائزة  المغرب  أحرز  كما 
َق المغاربة في  تجويد وترتيل القرآن الكريم ، وَتَفوَّ
مجاالت كثيرة ومتعددة يضيق المجال لذكرها هنا . 
المغرب  الذي طرأ على  الكبير  التطور  ناهيك عن 
بنية  يتوفر على  العقدْين األخيرْين حيث أصبح  في 
المدن  طول  على  السيار  الطريق  في  هامة  تحتية 
المغربية من شمالها إلى جنوبها ، ومن شرقها إلى 
غربها ، والتي ستتعزز بالقطار الفائق السرعة العام 
المقبل بحول هللا ، حيث انتهت األشغال بنسبة تسعين 
بالمئة ، فيما عرفت الخدمات الفندقية تطورا كبيرا، 
مكنت  والتي  الرياضية  المالعب  تشييد  وكذلك 
المغرب من تأهيله إلى تنظيم كأسي إفريقيا للمحليين 
كينيا  من  بدال   2019 لألمم  إفريقيا  وكأس   2118
رسميا  ذلك  عن  اإلعالن  انتظار  في   ، والكامرون 
خالل األسابيع المقبلة ، كما أن هذا التطور الكبير 
الذي يعرفه المغرب مكنه من الترشح لتنظيم كأس 
ترشح  الذي  والمغرب   ، شاء هللا  إن   2026 العالم 
الملف  وافرة  بحظوظ  يواجه  والعرب  إفريقيا  عن 
المشترك لدول » الواليات المتحدة األمريكية وكندا 

والمكسيك« .. 
هذا هو المغرب .. مغرب اليوم الذي يسير بخطى 
التقدم  في  الواضحة  المالمح  رسم  نحو  ثابتة 
واالزدهار الذي ينشده المغاربة .. ونرجو أن تتحقق 
األحالم الكبيرة في استغالل النفط الذي تم اكتشافه 
في مناطق متفرقة من جهات المغرب ، كما نتمنى 
أن يتحقق حلم تنظيم المونديال في كرة القدم 2026 

ليصبح المغرب من الدول الصاعدة عالميا .. 
  عاودت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها ودمتم بود 

لدى إغالق تعامالت يوم /الخميس/ نهاية تعامالت 
األسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات 

وصناديق االستثمار األجنبية.
المقيدة  الشركات  السوقي ألسهم  رأسمال  وربح 
بالبورصة نحو 7ر3 مليار جنيه، لينهي تعامالت 
وسط  جنيه،  مليار  3ر705  مستوى  عند  اليوم 

تعامالت بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية /إيجي 
ليبلغ مستوى  المائة  في  86ر0  بنسبة   /30 إكس 
/إيجى إكس  69ر13432 نقطة، كما زاد مؤشر 
70/ لألسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3ر0 ليبلغ 

مستوى 26ر689 نقطة.
شملت االرتفاعات مؤشر /إيجي إكس 100/ األوسع 
نطاقا، الذي زاد بنحو 46ر0 في المائة ليبلغ مستوى 

69ر1564 نقطة   أغلقت األسهم األمريكية بال تغير يذكر يوم الخميس 
في  مكاسب  بين  السوق  تجاذب  مع 
أواخر الجلسة ألسهم شركات الرعاية 
الصحية غطت على أداء ضعيف لقطاع 
اإلعالم الذي تضرر من بيانات سلبية 

من والت ديزني وكومكاست.
وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي 
وول  بورصة  في  التداول  جلسة 
ستريت منخفضا 22.86 نقطة، أو ما 
يعادل 0.1 بالمئة، إلى 21784.78 
ستاندرد  المؤشر  تراجع  بينما  نقطة 
 0.44 نطاقا  األوسع  بورز500  آند 
عند  ليغلق  بالمئة،   0.02 أو  نقطة، 

2465.10 نقطة.
وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 

4.56 نقطة، أو 0.07 بالمئة، إلى 6397.87 نقطة. 

يوم  للنفط  اآلجلة  العقود  تباينت    
الخميس مع صعود خام القياس العالمي 
في  مستوياته  أعلى  إلى  برنت  مزيج 
بينما  الشهر،  ونصف  أشهر  خمسة 
تراجع الخام األمريكي بفعل زيادة أكبر 

من المتوقع في المخزونات.
وغطى التهديد الذي يشكله اإلعصار 
إرما على تأثير إعادة تشغيل المصافي 

األمريكية بعد اإلعصار هارفي.
وزادت عقود برنت ألقرب استحقاق 29 
سنتا أو 0.5 بالمئة لتبلغ عند التسوية 
أعلى  وهو  للبرميل  دوالرا   54.49
مستوى إغالق لها منذ 18 أبريل نيسان 

للجلسة الثانية على التوالي.
وتراجعت عقود خام القياس األمريكي 
غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 
0.1 بالمئة لتسجل عند التسوية 49.09 

دوالر للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة األمريكية 
يوم الخميس إن مخزونات النفط الخام 
في الواليات المتحدة ارتفعت بمقدار 4.6 
مليون برميل األسبوع الماضي، مقابل 

أربعة  قدرها  لزيادة  محللين  توقعات 
ماليين برميل في استطالع لرويترز.

وأظهرت بيانات اإلدارة لألسبوع المنتهي 
في األول من سبتمبر أيلول هبوط معدل 
تشغيل المصافي 16.9 نقطة مئوية إلى 
79.9 بالمئة من إجمالي الطاقة اإلنتاجية 
في  الخام  استهالك  انخفض  حين  في 
برميل  مليون   3.3 التكرير  مصافي 
يوميا إلى 14.5 مليون برميل يوميا.

واستأنف عدد من المصافي والمنصات 
البحرية وقطاعات من خطوط األنابيب 
الرئيسية العمليات بدءا من األربعاء، 
بعدما ضرب اإلعصار هارفي ساحل 
تكساس في 25 أغسطس آب وتسبب في 
توقف نحو 4.2 مليون برميل يوميا من 
الطاقة التكريرية، أو ما يعادل حوالي 
في  اإلجمالية  الطاقة  من  بالمئة   23

الواليات المتحدة.
األسعار  تعرضت  نفسه،  الوقت  وفي 
لضغوط بفعل مخاوف من أن اإلعصار 
إرما في منطقة الكاريبي قد يعطل شحنات 

الخام من الواليات المتحدة وإليها. 

البورصة تربح 7ر3 مليار جنيه يف ختام 
تعامالت األسبوع

أسعار النفط تغلق متباينة مع 
اقرتاب اإلعصار إرما من الساحل 

األمريكي

األسهم األمريكية تغلق بال تغري يذكر
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صيحات أزياء جيب عليك جتربتها 
يف اخلريف القادم

الرقبة والظهر للتخلص من آالم  نصائح 

قوس قزح.. سر النظام الغذائي الصحي 

الظهر  أسفل  آالم  النساء من مشكلة  من  كبيرة  نسبة  تعاني   
والتعب  اإلجهاد  التعرض  نتيجة  الرقبة  منطقة  في  وتشنجات 
الكمبيوتر  أمام  طويلة  لفترات  الجلوس  مع  الشديد  واإلرهاق 

أو أمام التلفزيون.
يقلل عدم الحركة من نشاط الدورة الدموية وتمنع تدفق الدم إلى 
والرقبة.  للظهر  يحدث شد عضالت مؤلمة  وقد  المناطق  هذه 
النوم بطريقة خاطئة من مسببات الشعور باأللم الحاد لمنطقة 
الظهر نتيجة الضغط على العمود الفقري. لذلك جمعنا لِك سيدتي 
عدة نصائح لعالج آالم أسفل الظهر ويمكنِك اتباعها للتخلص 
الناتجة عن شد وتشنجات العضالت  المزعجة  من هذه اآلالم 

لمنطقة الظهر والرقبة فتابعينا.
-1 ال ترتدي أحذية البالرينا

تتسبب أحذية الكعب العالي في آالم أسفل الظهر بنسبة كبيرة. 
ولكن ارتداء األحذية المسطحة مثل البالرينا من مسببات آالم 
الظهر والعمود الفقري أيًضا ألن القدم سوف تلتف حول بعضها 
من الداخل في كل خطوة تمشين فيها يسبب هذا انتقال للقوات 
احرصي  الظهر.  وأسفل  الركبتين  تصل  حتى  طبيعية  الغير 
لديها  يكون  أن  بمعنى  الكعب  متوسطة  األحذية  ارتداء  على 
كعب بسيط. ألن الحذاء بذلك النعل الخفيف قد يقوم بمشط القدم 
مستقيما وبذلك ال تعاني فقرات العمود الفقري والظهر بأي ألم.

-2 اكثري من الحركة والرياضة
في  تساهم  قد  الحركة  من  اإلكثار  أن  سيدتي  تعلمي  أن  عليِك 
التخلص من األلم المصاب لمنطقة الرقبة وأسفل الظهر وقد تمنع 
حدوث تقلصات لعضالت الظهر المسببة لأللم فإن الجلوس لفترات 
الفراش أيًضا لمدة طويلة من أهم مسببات  النوم على  طويلة. 
اإلصابة باآلالم الحادة في الرقبة والظهر. تساعد كثرة الحركة 

على بناء وتقوية العظام 
والعضالت وتعالج كل من 
تعاني من اآلالم المزعجة 
لمنطقة الرقبة والظهر. 
باإلضافة لذلك ممارسة 
التمارين الرياضية الخفيفة 
قد تساهم في عالج آالم 
الرقبة وأسفل الظهر مثل 
ركوب الدراجات الهوائية 
وممارسة رياضة السباحة 
ورياضات البيالتس التي 
تمنح الجسم القوة والليونة 

وتخلصه من األلم.
-3 احرصي على عمل 

كمادات دافئة
من أشهر العالجات الفعالة والقوية في التخلص من آالم الظهر 
والرقبة هي شعورهم بالدفء ألنه يساعد على استرخاء العضالت 
والمفاصل ويقوم بالقضاء على التشنجات والتقلصات التي تصيب 
مفاصل الرقبة وعضالت أسفل الظهر. يمكنِك استخدام الكمادات 
وضع  يمكنِك  والرقبة.  الظهر  آالم  من  واقي  كعالج  الساخنة 
ومفاصل  الظهر  في  المصابة  المنطقة  على  الساخنة  األكياس 
العنق فهي من الوسائل الفعالة في عالج األلم وذلك ألن هذه 
األكياس الساخنة قد تحتوي على مسحوق الحديد الذي يسخن 

لدرجة 40 مئوية ويحافظ على حرارته لنحو ثماني ساعات.
-4 جربي وضعيات جديدة للنوم

تسبب  التي  نومِك خطأ وهي  تكون وضعيات  أن  الممكن  من 

تشنجات عضلية في منطقة الرقبة قد تسبب أيًضا آالم 
وتقلصات المفاصل والعمود الفقري. قومي بتجربة 
أوضاع جديدة للنوم على السرير. يمكنِك التأكد من 
تكون  بأن  فاحرصي  رأسِك  تحت  الوسادة  وضعية 
الوسادة مدعمة لرأسِك فقط وهذا يعني أن يكونا الكتف 
والعنق بعيدًا عن الوسادة وذلك لكي تكون المفاصل 

الجانبية غير ممتدة على جانب األخر.
عكس ذلك قد يتسبب في حدوث شد لمفاصل وعضالت 
لكي  تكوني مستلقية على جانبِك  أن  الرقبة. حاولي 
تبتعدي عن رفع الضغط بأكمله على ظهرِك واحرصي 
على  تحافظي  لكي  ركبتيِك  بين  وسادة  وضع  على 
القطني  الفراش  باستخدام  قومي  الحوض.  مستوى 
للرقبة  تقلصات  حدوث  منع  في  يساهم  الذي  اللين 
والظهر وذلك ألن الفراش اللين يقوم بجعل المرتبة 
من  الفقري  عمودك  يمنع  مما  جسدِك  حول  تتجمع 

الحصول على احتياجاته.
-5 تجنبي الضغط العصبي

وكثرة  التنفسية  والتوترات  العصبية  للضغوطات  التعرض 
بآالم  الجسم  إصابة  في  المؤثرة  العوامل  أهم  من  االنفعاالت 
شديدة في عضالت أسفل الظهر وحدوث تشنجات لمفاصل الرقبة 
وشد العضالت واألوتار بطريقة مؤلمة. حاولي بقدر اإلمكان 
أن تبتعدي عن أي ضغط نفسي أو عصبي أو أي شعور بالتوتر 
التوتر واالنفعال  والقلق وإذا صدف األمر وأصابك حالة من 
قومي بأخذ نفس عميق لعدة مرات مع ممارسة تمارين اليوغا 
وتمارين االسترخاء للحد من حدوث أي تشنجات عضلية للرقبة 

ولزيادة نشاط خاليا الدماغ.

األلمانية  أفادت مجلة »فرويندين«       
بأن مبدأ قوس قزح يعد سر النظام الغذائي 
بالعناصر  الجسم  يمد  أنه  إذ  الصحي، 

الغذائية التي يحتاج إليها.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال 
في موقعها اإللكتروني أن مبدأ قوس قزح 
هو مفهوم جديد يدعو إلى تناول الطعام 
الطعام  ألوان  اعتمادا على مجموعات 
األحمر واألخضر  أال وهي:  األساسية، 

واألزرق واألصفر.
األحمر: مثل الطماطم والتوت والفراولة 
والتفاح األحمر والبطيخ والفجل األحمر 
والفلفل  الحلو  والفلفل األحمر  والكرز 

األحمر الحار والشمندر األحمر.
الحمراء  الفواكه والخضروات  وتمتاز 
بأنها غنية بفيتامين سي، كما يحتوي الفلفل 
والطماطم والبطيخ على مادة “الليكوبين”، 
وهي مادة مضادة لألكسدة، وتحمي من 
عدة أنواع مختلفة من السرطان. وتشير 
الدراسات إلى أن تسخين الخضروات أو 
إضافة زيت جوز الهند أو زيت الزيتون 
امتصاص  إليها يعمالن على تحسين 

للّيكوبين. الجسم 
تُكسب  التي  األنثوسيانين،  مادة  وتعتبر 
الفواكه والخضروات لونها األحمر، من 
أنها  القلب، كما  المفيدة لصحة  العناصر 

تحد من خطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.
األخضر: مثل السبانخ والكرنب والهليون 
والقرنبيط  والكوسة  والخيار  واألفوكادو 
والفلفل األخضر والتفاح األخضر والعنب 

والكيوي.
على  الخضراء  األطعمة  وتحتوي 
الكلوروفيل، الذي يساعد على تنظيف الدم 
وإمداد الجسم بالمعادن. كما تمتاز األطعمة 
الفوليك  بأنها غنية بحمض  الخضراء 
والبوتاسيوم  والكالسيوم  وفيتامين كاي 
والحديد، باإلضافة إلى مادة البيتا كاروتين 

المهمة لصحة العين وقوة النظر. 

الرقص أكثر األنشطة قدرة على مكافحة 
الشيخوخة 

  برلين – أفادت دراسة ألمانية حديثة 
بأن لرياضة الرقص بجميع أنواعه 
تأثيرا إيجابيا في إبطاء وتيرة انخفاض 
القدرات العقلية والبدنية المرتبطة بتقدم 

العمر والشيخوخة.
الدراسة أجراها باحثون بـ »المركز 
األلماني لألمراض العصبية التنكسية« 
ومقره ألمانيا، ونشروا نتائجها في دورية 
»فرونتييرز ان هيومن نوروساينس« 

العلمية.
وقال فريق البحث إن األنشطة البدنية 
المختلفة يمكن أن تحد من شيخوخة 
الدماغ لدى كبار السن، لكن الرقص 
على وجه التحديد له تأثير أقوى من 

غيره من األنشطة الرياضية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب 
الباحثون مجموعة من المتطوعين، 

يبلغ متوسط أعمارهم 68 عاًما، لمدة 18 
شهًرا، وقسموهم إلى مجموعتين، األولى 
انخرطت في جلسة أسبوعية لتعلم الرقص 
طوال فترة الدراسة، فيما مارست المجموعة 

الثانية تدريبات تتعلق بالتحمل والمرونة.
وبعد انتهاء الدراسة، أظهرت المجموعتان 
زيادة في منطقة الحصين من الدماغ، التي 
عادة ما تكون عرضة لالنخفاض المرتبط 
بتقدم العمر، وتتأثر بأمراض مثل الزهايمر، 
كما تلعب منطقة الحصين دوًرا رئيسيًا في 
الذاكرة والتعلم، فضال عن الحفاظ على 
التوازن. لكن المجموعة التي مارست رياضة 
الرقص اكتسبت تغييرات سلوكية إضافية 
من حيث تحسين التوازن والحد من آثار 

الشيخوخة على الجسم والدماغ.
ونقلت الدورية عن الدكتورة كاثرين ريهفيلد، 
قائدة فريق البحث الذي أنجز الدراسة، قولها 
إن »ممارسة الرياضة لها تأثير مفيد في 
التصدي النخفاض القدرات العقلية والبدنية 

المرتبط بتقدم العمر«.
وأضافت »مرضى الخرف يتفاعلون بشدة 
عند االستماع إلى الموسيقى، ونحن نريد 
الجمع بين النشاط البدني والموسيقى للحد 

من آثار الشيخوخة على الدماغ«.
واختتمت بالقول “النشاط البدني هو أحد 
العوامل التي تبطئ تراجع القدرات البدنية 
والعقلية المرتبط بالتقدم في السن، وأعتقد 
أن الرقص هو أداة ناجعة لوضع تحديات 
جديدة للجسم والعقل، وخاصة في مرحلة 

الشيخوخة”.
وكشفت دراسات سابقة أن ممارسة الرياضة 
بانتظام تقلل من خطر إصابة كبار الّسن 
بمرض »الزهايمر«، حيث تزيد من إمداد 
المخ بالدم الكافي لعمل منطقة اإلدراك 

في الدماغ.
يقول توماس بروهاسكا، عميد كلية الخدمات 
الصحية واإلنسانية بجامعة جورج ماسون 
في والية فيرجينيا “ال يكتشف المرء من 
خالل الرقص قدرة حركية فحسب، إنما 
أيضا يستمع إلى الموسيقى ويحرك جسده 

في انسجام تام معها”.
وتقول غاي هانا المديرة التنفيذية للمركز 
الوطني للشيخوخة اإلبداعية “تمثل الفنون 
جزءا جوهريا من أنفسنا، فنحن كائنات 
جمالية، وهذه هي الطريقة التي نتعامل 

بها مع العالم”.
وأكدت إحدى الدراسات السابقة أن المشي 

لمدة 25 دقيقة يوميا يمكن أن يحّسن وظائف 
الدماغ مع التخفيف من آثار الخرف. ودرس 
البالغين،  الباحثون في كندا حالة 38 من 
ممن يعانون من ضعف اإلدراك الوعائي، 
السبب الثاني األكثر شيوعا للخرف، بعد 

مرض الزهايمر.
الباحثون أن الذين مارسوا المشي  ووجد 
السريع، بمعدل 3 ساعات في األسبوع، 

شهدوا تحسنا في وظيفة الدماغ.
ويشير ضعف اإلدراك الوعائي إلى تطور 
حالة الخرف، حيث يرجع األمر إلى ضعف 

أو تضرر بعض أنواع األوعية الدموية.
وذكر الباحثون أن الرياضة قد تفيد الدماغ، 
من خالل زيادة عوامل نمو الخاليا، كما 
تعمل على تحسين صحة القلب واألوعية 
الدموية، وكذلك الصحة الدماغية الوعائية.

وتساهم التمارين الرياضية في الحد من خطر 
تطور األمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط 
الدم والسكري، وارتفاع الكوليسترول في الدم.

عموما، يبدو أن ممارسة الرياضة استراتيجية 
واعدة في مجال تعزيز القدرات اإلدراكية، 
لدى كبار السن. ولكن هنالك حاجة ماسة 
إلى إجراء المزيد من البحوث، لمعرفة 

النتائج السلبية. 

  قليالً .. ويطرق أبوابنا الموسم الخريفي رسمياً بعد أن ينقضي هذا الصيف المشتعل بالدفء في كثير من البلدان 
العربية والشرق أوسطية، فيأتي الصيف وهو يعمل معه نسائم الحيوية، وتحمل بيوت األزياء العالمية أيضا معه 
أحدث صيحات الموضة المدهشة والمبتكرة والفريدة والجريئة، بل والغريبة في بعض تشكيالتها، والبد أنِك سيدتي 

تستعدين لهذا الخريف القادم بالجمال والروعة من حيث األزياء واإلطالالت الفخمة .. 

'شراء الوقت' بدال من األشياء 
املادية يزيد سعادة اإلنسان 

 أفادت دراسة أعدتها جامعة بريتيش 
كولومبيا الكندية أن شراء الوقت بداًل 
المزيد من  المادية يحقق  السلع  من 
مشاعر السعادة بنسبة تصل إلى 30 
بالمئة، حيث يمكن لإلنسان دفع األموال 
في توفير وقت فراغ بداًل من إعطاء 
األولوية للمال، فمن شأن ذلك أن يمده 
التي تحّسن من  بالمشاعر اإليجابية 

حالته النفسية.

إنهم  الدراسة  المشاركون في  وقال 
أحسوا بسعادة أكبر حينما أنفقوا 40 
دوالرا من أجل توفير الوقت، بدال من 

إنفاقها لشراء السلع المادية.
وأوضح المشرفون على الدراسة أن 
“الضغط الناجم عن ندرة الوقت يقلل 
بالسعادة ويساهم في  من اإلحساس 

اإلصابة بالقلق واألرق”.
وذكرت إليزابيث دون، أستاذة الطب 
النفسي في جامعة بريتيش كولومبيا 
من  أنه “من خالل سلسلة  بكندا، 
الدراسات االستقصائية وجدنا أن 
األشخاص الذين ينفقون األموال ليوفّروا 
ألنفسهم المزيد من وقت الفراغ يكونون 
أكثر سعادة، ولهذا فإن لديهم مستويات 

أعلى من الرضا عن الحياة”.
ولمعرفة إذا كان المال يمكنه أن يزيد 
من مستويات السعادة أجرى أطباء في 
الواليات المتحدة وكندا وهولندا اختبارا 
شمل أكثر من 6 آالف بالغ من بينهم 
800 مليونير حول المبالغ المالية التي 

أنفقوها من أجل توفير الوقت.
وأفادت نتائج االختبار أن أقل من ثلث 
المشاركين أنفقوا أمواال لتوفير وقت 
فراغ ألنفسهم كل شهر، وكشفوا أنهم 
بالفعل  يشعرون برضا عن حياتهم 

أكثر من البقية.
إليزابيث  الجامعية  وعلقت األستاذة 
دون، التي عملت مع زمالء لها في كلية 
هارفارد لألعمال وجامعة ماستريخت 
وجامعة فريجي بأمستردام، على نتائج 
الدراسة قائلة إن “المال يمكنه بالفعل 
الوقت  الوقت، وهو يشتري  شراء 

بشكل فعّال جدا”.
التي  وأوضحت “لذلك فإن رسالتي 
أريد أن أوصلها هي “فكر في األمر، 
هل هناك شيء تكره فعله وسيثير 
انزعاجك بشدة، وهل يمكن أن تدفع 
المال لشخص آخر ليفعل ذلك الشيء 
بدال منك. إذا كان هذا هو الحال، فإن 
العلم يقول إن هذا األمر هو استخدام 

جيد جدا للمال”.
وقالت دراسة بريطانية موّسعة أنجزت 
في وقت سابق يبدو أّن النّاس يمتلكون 
تفضيالٍت ثابتٍة في تقديِر أوقاتهم بداًل 
من جني المال، وأضافت أّن إعطاء 

األولويّة للوقت بداًل من المال، مرتبٌط 
بالمزيد من الّسعادة.

إذا أرادوا أن  الناس  وأضافت أن 
يركزوا على أوقاتهم أكثر من أموالهم 
في حياتهم فباستطاعتهم اتخاذ بعض 
اإلجراءات واألفعال التي ستساعدهم في 
تغيير منظورهم تجاه هذا الموضوع؛ 
مثل العمل لساعاٍت أقّل بقليل، والدفع 
لشخص ما ليقوم باألعمال الروتينية 

غير المرغوب فيها؛ مثل تنظيف المنزل 
وربما التطوع في الجمعيات الخيرية.
كما أشارت إلى أن امتالك المزيد من 
للسعادة من  أكثر أهمية  الفراغ  وقت 

امتالك المزيد من المال.
وفي هذا السياق يقول إبراهيم قشقوش، 
النفسية بجامعة عين  أستاذ الصحة 
شمس، “هناك العديد من األسباب التي 
تدفع بالشخص إلى شراء الوقت بالمال 
لشعوره بالسعادة، فقد يكون صاحب 
أعمال مختلفة ومتعددة تعيق تحقيق هذا 
الشعور، حيث تبيّن أن وجود وقت فراغ 
لدى اإلنسان حتى وإن كان بسيًطا يمده 
بمشاعر إيجابية، ويضع لديه خيارات 

كثيرة للقيام بما يروق له”.
وأضاف موضحا “قد يكون اإلنسان 
مجبًرا دائما للقيام بأمور عديدة، وتأتي 
حرية االختيار لتشعره بذاته وكيانه، 
كما أن قيام اإلنسان بكّل شيء بمفرده 
يجعل من الصعب عليه توفير وقت 
خاص به يمارس خالله أشياء تمنحه 
بالسعادة، فقد تصعب عليه  الشعور 
أمور مثل ممارسة الرياضة أو التنزه 
مع األصدقاء، ما يظهر أهمية شراء 

الوقت من أجل تحقيق السعادة”.
وأضاف قرقوش “قد يسبب ضيق 
الوقت لدى اإلنسان الكثير من المشاكل 
النفسية واالجتماعية، حيث يجعله دائم 
إلى الشعور  االنشغال ما يؤدي به 
بالتعب واإلرهاق النفسي، ويزيد لديه 
للتوتر واالكتئاب،  التعرض  فرص 
أنه يحدّ من عالقته االجتماعية  كما 
يفقد قدرته  بصورة تدريجية، حيث 
يفقد  التواصل مع اآلخرين، كما  في 
مع الوقت اهتمامه بهم، ما يدفعهم إلى 
االبتعاد عنه، إضافة إلى ذلك تدهور 

عالقته باألهل”.
 على الرغم من التحديات المادية في 
حياة اإلنسان ووجوبية توفيرها لشراء 
كل ما يلزمه، إال أنه يبقى الوقت هو 
لذلك  السعادة،  القادر على تحقيق 
التي ال  األشياء  التخلص من  ينبغي 
يفضل اإلنسان القيام بها نظير الشعور 
يحافظ على  الذي  األمر  بالسعادة، 
مشاعر اإلنسان اإليجابية ويسهم في 

استمراريتها. 

 أروع 9 نصائح جتعلك تربزي مجالك بدون مكياج 

 مع انقطاع الطمث تطرأ على الجسم 
تُلقي بظاللها على  تغيرات فسيولوجية 
البشرة من  المرأة؛ حيث تعاني  جمال 
الجفاف وتفتقر للمرونة. ومن خالل العناية 
السليمة بالبشرة يمكن للمرأة إصالح ما 

أفسده الدهر.
وقالت اختصاصية الغدد الصماء كورنيليا 
انقطاع  إنه في مرحلة  ياورش-هانكه 
الطمث يتوقف الجسم تدريجيا عن إنتاج 
هرمون اإلستروجين المسؤول عن ضبط 
محتوى الماء والدهون بالبشرة، لذا غالبا 
ما تصير البشرة في مرحلة الشيخوخة 

أكثر نحافة وجفافا.
كما يعد اإلستروجين أيضا مسؤوال عن 
مرونة ألياف الكوالجين، وذلك باالشتراك 

البروجستيرون؛  مع هرمون 
حيث أنهما يشكالن شبكة داعمة 
البشرة، غير أن هذه  حول 
الشبكة تفتقر للثبات في مرحلة 

الشيخوخة.
تنصح  ذلك،  ولمواجهة 
اختصاصية األمراض الجلدية 
النساء  شلوسبيرجر  أوتا 

باستخدام منتجات العناية المحتوية على 
نسبة عالية من الدهون ومواد الترطيب.

كما أن الماسكات والسيروم المحتوية على 
نسبة عالية من الدهون والمواد المرطبة 
البشرة  الحفاظ على مرونة  تساعد في 
في مرحلة الشيخوخة. ومن المهم أيضا 
استعمال كريم عناية مخصص لمنطقة 

العين؛ نظرا ألن البشرة في هذه المنطقة 
تكون نحيفة للغاية، ومن ثم سرعان ما 

تظهر بها التجاعيد.
الترطيب  الدهون ومواد  وإلى جانب 
باستعمال منتجات  تنصح شلوسبيرجر 
العناية المحتوية على الجليسرين وحمض 

الهيالورونيك واليوريا. 

  إذا كنت عزيزتي تعبت من وضع مساحيق التجميل والمكياج 
كل يوم، وال تستطيعين التخلي عنها مخافة الظهور بمظهر غير 
الئق، وتتسائلين كيف أبرز جمالي بدون مكياج؟ ال تقلقي بعد 
اآلن، فسأقدم لك أسرار تمكنني من إبراز جمالي بدون مكياج، 
ويمكنك أيضا االستفادة من هذه النصائح إلبراز جمالك بشكل 
طبيعي وناعم، وتجعلي بشرتك ترتاح من المكياج. ستجعلك 
هذه النصائح تحافظين على نضارة بشرتك وستجعلك أكثر 

شبابا بدون مكياج.
1. اهتمي بصحة بشرتك

إن صحة البشرة ونقاءها سر من أسرار الجمال، فالبشرة النضرة 
هي الواجهة لجمال المرأة، وتبدأ صحة البشرة بالعناية بها وتنظيفها 
بشكل جيد، وتجنبي النوم بالمكياج على وجهك، واحرصي على 

زيارة الطبيب المختص لعالجها إذا ما كنت تعانين من حبوب أو 
شوائب، بدل استعمال المكياج لتغطيتها، فهذا األمر قد يساهم في 

تفاقم حالتك ويزيد من الحبوب ومشاكل البشرة. 
كيف أبرز جمالي بدون مكياج؟ إليك 9 نصائح من ذهباقرئي 

أيضا: نصائح مكياج لصاحبات البشرة الحساسة 
2. احرصي على تنظيف بشرتك 

حاولي عزيزتي أال تضعي كريم األساس بشكل دائم على وجهك، 
ألنه يقوم بسد مسام البشرة، وقد يزيد من نسبة اإلصابة بمشاكل 
في البشرة. وقومي بغسل وجهك يوميا بالماء البارد ألنه يساهم 

في إغالق مسام البشرة ويعمل على تجديدها.
3.اهتمي بترطيب بشرتك

وذلك يوميا بكريمات مناسبة لنوعية بشرتك، كما يمكنك استعمال 

الماسكات والخلطات الطبيعية مرتين على األقل في األسبوع 
فهي تساعد في تغذية بشرتك وهي خالية من المكونات الكيميائية 

التي قد تؤذيك.
4. اشربي الماء بكثرة

ينعكس النظام الغذائي الذي نتبعه بشكل كبير على صحة البشرة 
والجسم، لذلك ال بد لك من شرب الماء بكثرة من 2 إلى 3 لتر 
كل يوم، مما سيعمل على ترطيب بشرتك وسيساعدك على 
طرد السموم من الجسم. وهذه 5 نصائح هامة لتطبيق المكياج 

على البشرة الجافة.
5. تناولي الطعام الصحي

اتبعي نظاما غذائيا متوازنا بالتركيز على تناول الخضروات 
والفواكه واألسماك، وابتعدي قدر اإلمكان عن تناول اللحوم 

الحمراء والوجبات السريعة والجاهزة التي تكون بها الكثير من 
المواد الحافظة المضرة بالجسم.

كيف أبرز جمالي بدون مكياج؟ إليك 9 نصائح من ذهب
6. مارسي الرياضة

واحرصي على ممارسة الرياضة 3 مرات باألسبوع، أو المشي 
على األقل نصف ساعة يوميا، ألن الرياضة تنشط الدورة الدموية 

، مما ينعكس على نضارة البشرة وصحة الجسم.
7. خذي قسطا كافيا من النوم

ابتعدي عن العادات السيئة كالتدخين وشرب المنبهات والسهر، 
بل خذي القدر الكافي من النوم ل7 أو 8 ساعات يوميا، للمحافظة 

على شباب بشرتك.
8. اتركي حاجبيك على طبيعتهما

مما يزيد من إبراز جمال المرأة هو المظهر الطبيعي، ويعد 
ترك الحاجبين على طبيعتهما من عالمات الجمال لدى المرأة 
، كما أن مظهر الحاجبين الطبيعي من صيحات موضة الجمال 
في السنوات األخيرة، لذلك تجنبي ترقيق الحواجب أو صبغها 
أو رسمها بالتاتو، ألن ذلك سيمنحك مظهرا مصطنعا وغير 
مرضي.وهذه طريقة بسيطة لتحصلي على حاجبين مثاليين مع 

قلم تحديد الحواجب Brow Satin من ميبيلين.
9. اهتمي بابتسامتك

ابتسامتك هي المفتاح لدخول قلوب اآلخرين، لذلك احرصي على 
صحة وبياض أسنانك بزيارة الطبيب مرتين بالسنة، واهتمي 
بترطيب وتقشير شفتيك، لتحظي دائما بابتسامة صحية ومثالية، 

وها أنت جاهزة إلبراز جمالك بدون مكياج.
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موسوعة السندباد

 بقلم السندباد/ اشرف كمال

تعتذر الزميلة أحالم األسيوطي 
عن الكتابة هذا العدد.

إدارة الجريدة

المصري،  الفنان ماجد    عاد 
أداء  بعد  السعودية،  من األراضي 
المقرر أن  الحج، ومن  فريضة 
القادم، تصوير  يستأنف األسبوع 
مسلسل  في  مشاهده،  أحداث 
الديكور  داخل  »الطوفان«، 
دام  توقف  بعد  له، وذلك  الرئيسي 
يبدأ  أن  أشهر، على  ألكثر من 4 
أيًضا، تصوير أول مشاهده، في فيلم 

»عقدة الخواجة«.
ويشاركه البطولة فيه كًل من: حسن 
الزاهد  فؤاد وهنا  الرداد وبيومي 
ومحمد لطفي، وتأليف هشام ماجد، 

وشيكو، وإخراج بيتر ميمي.

البرموهات  قناة »dmc« في عرض  بدأت   
الكوميدي  البرنامج  الثاني من  بالموسم  الخاصة 
»بيومي أفندي« للفنان بيومي فؤاد، والذي ستبدأ 

بثه بداية األسبوع القادم. 
البرنامج في موسمه  المقرر أن يظهر  ومن 
الجديد بشكل مختلف من حيث الصورة واإليقاع، 

في  بواقع حلقة واحدة  أيًضا، وسيذاع  والمحتوى 
األسبوع.

ناجًحا من  قدم موسًما  فؤاد  بيومي  الفنان  وكان 
 »dmc« أفندي« على شاشة برنامجه »بيومي 
البرنامج في  ثانية من  تقديم نسخة  القناة  وقررت 

إطار الخريطة البرامجية الجديدة.

  تدرس النجمة دنيا سمير غانم الغياب عن 
تقديم مسلسل جديد فى شهر رمضان 2018، 
وذلك بعد خوضها المنافسات خلل السنوات 
الثلثة األخيرة قدمت فيهم مسلسلت »لهفة« 
و«نيللى وشريهان« و«فى ال ال ال الند«، 
وحققت من خللهم نجاحات كبيرة فى الدراما 

الكوميدية.
وترغب دنيا خلل الفترة المقبلة فى تقديم فيلم 

تلقت أكثر من عرض وأرجأت  جديد بعدما 
اتخاذ القرار فيهم إلى حين االنتهاء من كتابة 
السيناريوهات، إضافة إلى انشغالها بإجازتها 
الصيفية وسفرها بعد ذلك إلى األراضى 
المقدسة ألداء فريضة الحج، وعادت بعد 
ذلك إلى القاهرة أول أمس االثنين للبحث فى 

المعروض عليها.
وظهرت دنيا فى شهر رمضان الماضى 

من خلل مسلسل »فى ال ال ال الند« تأليف 
مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج أحمد 
الجندى وشارك فى البطولة محمد سلم 
وحمدى الميرغنى وشيماء سيف ومحمد 
ثروت، أما آخر أعمالها السينمائية فكان فيلم 
»لف ودوران« مع أحمد حلمى وصابرين 
وإخراج خالد مرعى وعرض فى عيد 

األضحى 2016.

 تعقد اللجنة المنظمة لمهرجان شرم الشيخ 
للسينما والفنون والسياحة  األفريقي اآلسيوي 
تفاصيل  مؤتمًرا صحفيًا لإلعلن عن 
المقرر انطلق  المهرجان في دورته األولى 
الفترة من 14 : 20 سبتمبر  فعالياته خلل 
العامة للستعلمات  بالهيئة  الجاري، وذلك 

برئاسة الفنانة القديرة سهير المرشدي.
العديد من األنشطة  بالمؤتمر عن  ويكشف 
الدورة  التي تقام ضمن فعاليات  المختلفة، 
األولى للمهرجان التي تقام تحت شعار 

»مصر آمنة قادرة على مواجهة  اإلرهاب« 
الدول  الثقافة وجامعة  تحت رعاية وزارة 
العربية ومحافظة جنوب سيناء والمركز 
الثقافي الصيني  الثقافي الروسي والمركز 

والمركز الثقافي اإلندونيسي.
إندونيسيا ضيف شرف  تم اختيار  أنه  يذكر 
دورته األولى، ويكرم الحديدي، سفير 
تقديًرا  القاهرة حلمي فوزي،  إندونيسيا في 
لدوره وجهوده لدعم العلقات بين البلدين في 

شتى المجاالت.

من  لوسي  الفنانة  مؤخرا  انتهت    
الخاصة  النهائية والبروفات  التحضيرات 
الذي  الكبير«،  بدورها في مسلسل »البيت 

تقوم ببطولته .
البدء في تصويره األسبوع  المقرر  ومن 

للعرض في شهر مارس  المقبل، وذلك 
القادم .

و  بدر  المسلسل: سوسن  بطولة  في  يشارك 
دينا وطارق صبري ودنيا المصري وتأليف 

أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

 The  بدء المؤتمر الصحفي لبرنامج  
لبنان، لإلعلن عن قائمة  Voice فى 
لجنة التحكيم الجديدة للبرنامج من كواليس 

الموسم الجديد.
ويأتي الموسم الرابع الجديد دون شيرين 
وكاظم الساهر وصابر الرباعي الذين 
شكلوا حالة فنية خاصة في البرنامج، ليحّل 

محمد حماقي والفنانة اإلماراتية أحلم 
اللبنانية إليسا مقاعدهم،  الشماسي والفنانة 
في حين احتفظ الفنان اللبناني عاصي 
الحلني بمقعده في الموسم الجديد. وعقد 
اللجنة الجديدة على مدار األيام الماضية 
عددًا من البروفات من أجل االستعداد 

للنسخة الجديدة من البرنامج.

الفنان محمد رمضان عن  أعلن    
الجديد إلحدى شركات  طرح إعلنه 
أنه  الغازية، مؤكدا  والمياه  االتصاالت 

سيتم طرحه خلل أيام.
ونشر رمضان صورة جديدة من 
الرسمية على  اإلعلن عبر صفحته 
التواصل االجتماعى »فيس  موقع 

بلوك جديد، حيث  بوك«، ظهر خللها 
غير لون شعره إلى األصفر.

فيلم »الكنز«  أنه يعرض حاليا  يذكر 
للنجم محمد رمضان وهند صبرى 
وأحمد رزق وروبى ومحمد سعد، وهو 
الرحيم كمال وإخراج  تأليف عبد  من 

شريف عرفة.

   أكد المنتج ريمون مقار أن أسرة الجزء 
الثاني من مسلسل »األب الروحي«، ستباشر 
العمل مطلع تشرين األول/ تصوير أحداث 
أكتوبر المقبل، موضحاً أن مخرج العمل تامر 
حمزة، ومؤلفه هاني سرحان، يعقدان جلسات 
السيناريو ومعاينة أماكن  عمل يومية على 

المشاركين،  الممثلين  باقي  التصوير وترشيح 
كي تنتهي كل التحضيرات قبل وقوف 

الممثلين أمام كاميرات التصوير.
إشارة إلى أن الجزء األول من مسلسل 
»األب الروحي«، ُعرض قبل شهر رمضان 
الماضي، ولعب بطولته كل من محمود 

حميدة وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز وأحمد 
الجندي  العزيز ومحمود  فلوكس ودنيا عبد 
ووفاء سالم والراحل أحمد راتب وإيهاب 
فهمي وغيرهم. وهو من تأليف هاني سرحان، 
وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد 

العزيز، وإخراج بيتر ميمي.

 حممد رمضان يغري لون شعره 
إىل األصفر يف إعالن جديد

بسبب إعالنه اجلديد.. حممد 
رمضان يغري لون شعره إىل األصفر

هذا موعد تصوير مسلسل »األب الروحي 2«

 السبت املقبل.. مؤمتر 
صحفي لإلعالن عن تفاصيل 

مهرجان شرم الشيخ 
األفريقي اآلسيوي 

لوسي تدخل »البيت 
الكبري« األسبوع املقبل

 بدء املؤمتر الصحفي 
لإلعالن عن قائمة جلنة 

حتكيم »ذا فويس« اجلديدة 

 cmd تبدأ يف عرض املوسم 
الثاني من »بيومي أفندي« 

ماجد املصري يعود من احلج على »الطوفان«

 عزيزي القارئ مقالنا اليوم عن وسيم لقب 
بالدون جوان فهو مولود من ام مجرية وألب 
مصري وهو الشقيق األصغر للفنانة الجميلة 
مقالنا  القارئ  . عزيزي  الدين  مريم فخر 
الدين  الجميل يوسف فخر  النجم  اليوم عن 
الدين بوسامة  الفنانة مريم فخر  . شعرت 
وموهبة أخيها فدفعته للتمثيل في السينما وقد 
التراجيدية  األدوار  الشاشة جميع  جسد على 
الشباب ونجح  أدوار  والكوميدية كما جسد 
الستينات. إال  العديد من هذه األدوار في  في 
الخاصة بعد وفاة طليقته  أنه صدم في حياته 
الممثلة نادية سيف النصر عام 1974 بعدها 
قرر أن يسافر إلى اليونان وصار من رجال 
يعد  يونانية ولم  األعمال وتزوج من سيدة 
إال عام 1997 في زيارة خاطفة  إلى مصر 
من أجل األطمئنان على صحة أخته . منحته 
الخارج  العابث  الوسيم  الشاب  أدوار  األفلم 
لفرصة  مؤهل  أنه  ورغم  القانون.  عن 
بها مع  لم يستفدوا  المنتجين  فأن  البطولة 
فهو وسيم  الظروف كانت لصالحه  أن كل 
الكبيرة  للفنانة  وممثل موهوب كما أنه شقيق 
الدين  المصرية مريم فخر  السينما  )أنجي( 
أدوار  للسينما  الدين  قدم يوسف فخر  لقد   .
الطيب  الشاب  أدوار  قدم  فقد  عديدة ومختلفة 
فيلم حماتي ملك مع  القلب مثل دوره في 
الفنانة ماري منيب. كما  القديرة  العظيمة 
فيلم  العابث مثل دوره في  الفتى  أدوار  قدم 

البنات والصيف مع العندليب 
حافظ  الحليم  عبد  األسمر 
زيزي  الرقيقة  والنجمة 
الشاشة  البداروي وسندريل 
الراحلة سعاد حسني. وهذا 
ان يقضي على  الدور كاد 
قام  السينمائي حيث  مستقبله 
يحاول  الذي  الشاب  بدور 
الحليم  عبد  من  يسرق  أن 
الفيلم وكرهته  محبوبته في 
تعشق  كانت  الجماهير ألنها 
عبد الحليم .. لقد مثل يوسف 
الدين حوالي خمسين  فخر 
فيلماً وشاركته في هذه األفلم 
العديد من نجمات السينما في 
هذا الوقت منهن فاتن حمامة 
وماجدة وصباح سعاد حسني 
ونجاة  البدراوي  وزيزي 

وآمال فريد ز وليلى فوزي وشمس البارودي 
ونجاة وليلى حمادة ولبلبلة.  أما سيدة الشاشة 
بين األطلل  فيلم  فقد شاركته بطولة  العربية 
الكبير  والفنان  القدير عماد حمدي  الفنان  مع 
الكبيرة  الفنانة  حسين رياض، كما شاركته 
الشحرورة  ، كذلك  الجرائد  بائعة  فيلم  ماجدة 
الحب.   فيلم معبد  صباح وعماد حمدي في 
نجاة   العاطفية  المطربة  البطولة  كما شاركته 
الولد  النجم  المرح مع  فيلم شاطئ  بطولة 

الجميلت  أما جميلة  الشقي حسن يوسف. 
فيلم  فقد شاركته بطولة  ليلى فوزي  النجمة 
النجمة  أيضاً  إمرأة( كما شاركته  )من أجل 
فيلم حماتي ملك  آمال فريد بطولة  الرقيقة 
الكوميديا بل منازع إسماعيل يس  مع ملك 
كما  منيب  ماري  الرائعة  القديرة  والفنانة 
شاركته المطربة نجاة أيضاً بطولة فيلم 7 أيام 
في الجنة ومعهما حسن يوسف ونجم الكوميديا 
أمين الهنيدي وشاركته أيضاً زيزي البدراوي 
النجمة صاحبة أجمل  اما  التلمذة،  أحنا  فيلم 

عيون في الشرق زبيدة ثروت شاركته بطولة 
القدير كمال  النجم  فيلم شمس ال تغيب مع 
فقد  البارودي  النجمة شمس  أما  الشناوي، 
أما  والشياطين،  هي  فيلم  بطولة  شاركته 
فيلم  فقد شاركته بطولة  ليلى حمادة  الرقيقة 
الشباب  الحب ومعهما مطرب  يغني  عندما 

فقد شاركته  النجمة شويكار  أما  هاني شاكر 
الزراعي  الطريق  في  غرام  فيلم  بطولة 

أما  عوض  محمد  الكوميديا  نجم  ومعهما 
فيلم  نادية لطفي فقد شاركته بطولة  النجمة 
الفنانة  أما  الحياة حلوة ومعهما حسن يوسف 
فيلم  لبلبة فقد شاركته بطولة  اإلستعراضية 
البنات والمرسيدس أما فيلم الشياطين في 
أجازة فقد شاركته فيه الفنانة سهير رمزي، أما 
الشرقي سامية جمال  الرقص  النجمة وملكة 
المجهول،  فيلم موعد مع  فقد شاركته بطولة 
النجمتان سميرة أحمد ورجاء  كما شاركتا 
أما  الشيطانة الصغيرة،  فيلم  يوسف بطولة 
فيلم األشقياء الثلثة فقد شاركته البطولة سعاد 
حسني ومعهما شكري سرحان وأحمد رمزي 
– لقد مثل يوسف فخر الدين العديد من األفلم 
نذكر منها شياطين البحر – أصعب جواز – 
البنات  البنات والحب – إخواته  أبو ربيع – 
– حبيبة غيري – أوهام الحب – شباب طائش  
يا  النساء – أحترسي من الرجال  – صائد 
ماما – وغيرها من األفلم الجميلة . رحم هللا 
الفنان يوسف فخر الدين وأسكنه فسيح جناته 

مع شقيفته مريم فخرالدين.  

يوسف فخر الدين  )الفتي الوسيم الدون جوان( 

ريهام حجاج تدخل »احلارة« يف »الكربيت األمحر«

األحد،  يوم  الفنانة ريهام حجاج،  تبدأ   
أول مشاهدها، ضمن  القادم، تصوير 
أحداث مسلسل »الكبريت األحمر« 
الحارة  الثاني، داخل ديكور  الجزء 
لمدة  التصوير  ويستمر  الشعبية، 
انتقالها، في عدد من  قبل  أسبوع، 

المشاهد الخارجية.
المسلسل كًل  ويُشارك في بطولة 
السعدني وداليا مصطفي  أحمد  من: 
الصريطي،  وهاني عادل وابتهال 
الشماع، وإخراج  وتأليف عصام 

خيري بشارة.

»الطوفان« ُيدخل أينت عامر وأمحد صفوت              بوالق
إجازة عيد األضحى،  الحصول على  بعد     
استأنفت أسرة مسلسل »الطوفان«، تصوير 
أحداث العمل داخل أحد الحارات الشعبية بمنطقة 
بوالق، وتجمع المشاهد أيتن عامر وأحمد صفوت 

وعايدة رياض.
التصوير  إن  العمل ريمون مقار   وقال منتج 
الجمعة،  اليوم  سيستمر فى منطقة بوالق حتى 
إلى موقع  بشارة  المخرج خيرى  ينتقل  وبعدها 
العمل،  المتبقية من  المشاهد  تصوير آخر، إلنهاء 
خاصة بعد التعاقد على عرضه بإحدى الفضائيات 

الكبرى بدءا من 25 سبتمبر الجارى.
وكانت الجهة المنتجة قد أوقفت التصوير قبل شهر 
االنتهاء من تصوير  بعد  قليلة،  بأشهر  رمضان 
أكثر من نصف أحداث العمل، وذلك لرغبتها فى 
التفرغ لمسلسلها اآلخر »ظل الرئيس« من بطولة 

المغنى، فضل عن  ياسر جلل ومحمود عبد 
لميزانية ضخمة وترتيبات  احتياج »الطوفان« 
الجهة  ففضلت  بشكل جيد،  أكثر حتى يخرج 

المنتجة تأجيله.
أن مسلسل »الطوفان«، من بطولة  يذكر 
ماجد المصرى، فتحى عبد الوهاب، أحمد 

بدير،  زاهر، وفاء عامر، أحمد 
روجينا، أيتن عامر، عبير صبرى، 

عبير رامى وحيد، نجلء بدر، سيد رجب، 
صبرى، محمد عادل، الراقصة دينا، 

النجوم،  آخر من  فهمى، وعدد  إيهاب 
الديك، وسيناريو  لبشير  وهو عن قصة 

وحوار محمد رجاء، وإنتاج ريمون 
مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وإخراج 

خيرى بشارة.



جلسة العمل الـ46 للجنة الدولية للتغريات 
املناخية يف مونرتيال

  بدأت يوم األربعاء 6 سبتمبر الجاري  
في مونتريال جلسة العمل الـ46 للجنة 

الدولية للتغيرات المناخية وتستمر لغاية 
يوم األحد 10سبتمبر الجاري .

وينكب المشاركون في الجلسة على 
للتقرير  العريضة  الخطوط  وضع 
أن  المقرر  من  الذي  للجنة  السادس 

يصدر عام 2022.
والتغيرات  البيئة  وزيرة  ووجهت 
المناخية في الحكومة الكندية كاثرين 
ماكينا كلمة ترحيب بالمشاركين في 

التأكيد على ثقة  الجلسة أعادت فيها 
الليبرالية  ترودو  جوستان  حكومة 

باألبحاث العلمية حول المناخ. 
يُذكر أن التقرير الخامس للجنة ساهم 
في بروز وعي عالمي حول التغيرات 
المناخية، األمر الذي أفضى في النهاية 
إلى التوصل إلى اتفاق باريس للمناخ 

في نهاية عام 2015.
وتضم اللجنة الدولية للتغيرات المناخية 
نحواً من 2500 عالِم من 195 بلداً 

حول العالم. 

بريتيش كولومبيا: حبث يف مرحلة ما بعد 
حرائق الغابات 

العاّمة  الخدمات  وزيرة  ترأّست    
الكنديّة "كارال كوالترو" اجتماعا في 
فانكوفر للبحث في المضاعفات الناجمة 
عن حرائق الغابات التي تجتاح مقاطعة 

برتيش كولومبيا منذ شهر نيسان ابريل 
الفائت.

وشارك في االجتماع كّل من وزير 
مايك  المقاطعة  في  العام  األمن 
دوغ  الغابات  ووزير  فارموورث 

دونالدسون.
وبحث المجتمعون في األوضاع التي 
آلت إليها عمليّات إجالء مواطنين عن 
منازلهم وقراهم، ومضاعفات حرائق 
في  األصليّين  السّكان  على  الغابات 
قطاعات  وعلى  كولومبيا،  بريتيش 
الزراعة والصناعة وال سيّما صناعة 

األخشاب.
االتّفاق  تطبيق  كيفيّة  في  بحثوا  كما 

الفدرالي المحلي حول المساعدة الماليّة 
في حاالت الكوارث.

ويحصل المنتجون الزراعيّون  بموجب 
االتّفاق، على مساعدة بقيمة 20 مليون 

دوالر لسّد النفقات اإلضافيّة التي تسبّبت 
بها حرائق الغابات. 

وتقّدم اوتاوا 60 بالمئة من هذه الموازنة 
في حين تقّدم حكومة المقاطعة ال40 

بالمئة األخرى.
وما زال هنالك 162 حريق غابات 
من  كولومبيا،  بريتيش  في  مستعرة 
بينها 4 حرائق اندلعت مطلع األسبوع.

ويشارك 3800 شخص تدعمهم 182 
مركبة جويّة في مكافحة الحرائق.

وقضت النيران على نحو مليون ومئة 
كلفة  وبلغت  هكتار  ألف  وخمسين 
 465 من  نحوا  اآلن  حتّى  إخمادها 

مليون دوالر. 

هاريف يرفع سعر البنزين يف مونرتيال 
 ارتفع سعر ليتر البنزين في مدينة مونتريال بصورة غير مسبوقة منذ ثالث سنوات ليصل إلى 1،42 دوالرا لليتر الواحد.
وكان سجل ارتفاعا نهاية األسبوع الفائت جراء اإلعصار هارفي الذي ضرب تكساس، فبلغ 1،35 دوالرا لليتر ومن 

ثم تراجع مطلع األسبوع ليعاود االرتفاع مجددا صباح اليوم األربعاء.
إلى  الخبراء هذا االرتفاع  وعزا 
في  لتكريره  عدة مصاف  توقف 
تكساس ما قلص حجم التكرير في 
بنسبة عشرين  المتحدة  الواليات 
بالمئة، لكن أربعين بالمئة فقط من 
مونتريال  في  المستهلك  البنزين 

مصدره الواليات المتحدة. 
وبلغ أعلى سعر لليتر البنزين في 
كبريات المدن الكندية على الشكل 

التالي:
فانكوفر: 1،44  / كلغاري: 1،11 
/ وينيبغ: 1،07 / تورونتو: 1،36 
/هاليفكس:   1،42 مونتريال:   /

. $ 1,19

 ألربتا: طفل يقطع مئة كلم سريا لقضية إنسانية
 

 قام الطفل سام ماك كيل، البالغ 
السير  بتحدي  سنتين،  العمر  من 
على األقدام مع أهله مسافة مئة كلم 
في مئة يوم، وذلك لدعم المؤسسة 

الكندية للكلى.
وقالت والدته، كيرستين ليهمان، 
األقدام،  على  سيرا  رافقته  التي 
المشككين سألوها  الكثير من  إن 
كيف سيتمكن طفل في الثانية من 
عمره بقطع مسافة كلمتر يوميا، 
عندما   قريبا  الجواب  وسيجدون 
يكتشفون بأنه قطع الكلمتر الثامن 
والتسعين برفقة وزيرة الصحة في 

ألبرتا سارة هوفمان.
ويعتزم الطفل قطع األمتار األخيرة 

من مسافة المئة كلم نهاية هذا األسبوع في كالغاري – ألبرتا، 
وسط كندا الغربي.

يذكر أن أسرة الطفل مهتمة بمسألة منح الكلى لكون عدد 
من أفرادها تلقوا زرع الكلى ما غيّر مسار حياتهم.

كيبيك: ارتفاع كبري يف االجازات املرضّية يف منطقة اوتاوي
  سّجل مركز الصّحة والخدمات 
االجتماعيّة المتكاملة في منطقة اوتاوي  
(CISSS) de l'Outaouais(   في 
غرب مقاطعة كيبيك ارتفاعا ملحوظا 
في عدد االجازات المرضيّة لموّظفيه 
حسب معلومات حصل عليها راديو 

كندا.
وال تشمل البيانات تلك حوادث العمل 
بدون رصيد وإجازات  واالجازات 
تتضّمن  ولكنّها  واألبّوة  األمومة 
النفسي  االرهاق  بسبب  االجازات 

والمهنّي.
وارتفعت نسبة الموّظفين المستفيدين 
من تعويض االجازة بنسبة 40 بالمئة 

منذ خمس سنوات.
وكان 700 موّظف من كّل مجاالت العمل في المركز في 
إجازة مرضيّة في نهاية شهر آذار مارس الماضي، مقارنة 

ب 500 موّظف خالل الفترة نفسها قبل خمس سنوات.
وتستمّر نسبة الموّظفين الذين أخذوا إجازة مرضيّة طويلة 
األمد في االرتفاع، ويعاني 39 بالمئة منهم من مشاكل نفسيّة. 
وتزداد حّدة المشكلة نظرا لعدم استبدال الموّظفين المرضى، 
150 وظيفة شاغرة في مركز الصّحة والخدمات  وثّمة 

االجتماعيّة في اوتاوي.

وتقول لين بالنت مديرة اتّحاد الصّحة المهنّي في كيبيك 
لمنطقة اوتاوي إّن عبء العمل مرتفع ويضطّر الموّظفون 

للعمل لساعات إضافيّة.
وال ينفرد مركز اوتاوي في هذه المشكلة التي تعانيها العديد 

من مراكز الصّحة في كيبيك.
الشهر  جديدة  توجيهات  المقاطعة  حكومة  أصدرت  وقد 
الماضي تدعو فيها كاّفة المراكز الصحيّة لوضع برنامج 
دعم وإعادة اندماج في محيط العمل لموّظفيها بحلول نهاية 

العام المقبل 2018 . 
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العالناتكم يف الرسالة

اوتاوا: حزب احملافظني املعارض يستعّد للدورة الربملانّية اخلريفّية
المحافظين  حزب  زعيم  يعقد    
مع  اجتماعا  شير  اندرو  المعارض 

القضايا  في  للبحث  حزبه  نّواب 
الملّحة التي سيطرحها المحافظون 
خالل الدورة البرلمانيّة الخريفيّة 
التي تبدأ في الثامن عشر من شهر 

أيلول سبتمبر الجاري 2017.
اللقاء  المجتمعون خالل  ويبحث 
المنعقد في وينيبيغ عاصمة مقاطعة 
االقتصاد  شؤون  في  مانيتوبا 
والضرائب التي يضعها الحزب 

في اولويّاته.
انتخبوا  قد  المحافظون  وكان 
اندرو شير زعيما جديدا للحزب 
في الرابع والعشرين من شهر أيّار 

مايو الفائت.
مجلس العموم الكندي

وقام شير بجولة في مختلف أنحاء كندا 
خالل الصيف ويقول الحزب إنّه سيكون 
بإمكان الكنديّين التعّرف إليه اكثر مع 

افتتاح الدورة البرلمانيّة.
ويعارض المحافظون خّطة الحكومة 
الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو  لتعديل 

النظام الضريبي في البالد.
و من بين االجراءات التي يبحث فيها  

الليبراليّون، إلغاء تجزئة المداخيل بين 
الوالدين في األسر الميسورة وهو إجراء 
السابقة  المحافظين  حكومة  اتّخذته 

برئاسة ستيفن هاربر.
ويتيح االجراء لصاحب المدخول األعلى 
من الوالدين تخفيض مدخوله السنوي 

الخاضع للضريبة بنسبة معيّنة.
و من شأن هذا االجراء حسب قول 

المحافظين، أن يحّد من قدرة أصحاب 
المؤّسسات المتوّسطة والصغيرة الحجم  
على إعادة االستثمار في مؤّسساتهم.

ويعتزمون التركيز بصورة خاّصة على 
هذه المسألة خالل جلسات النقاش في 

مجلس العموم الكندي.

 أونتاريو: إحصاء على أساس عرقي
مقاطعة  حكومة  تعتزم    
المقاطعات  كبرى  أونتاريو، 
الكندية في وسط الشرق، القيام 
بإحصاء طالب المقاطعة على 
أساس انتمائهم العرقي ، ويهدف 
المشروع الذي يثير الجدل إلى 

رفع نتائح التحصيل
التسرب  وتقليص  الدراسي 
المدرسي واالستجابة لمتطلبات 
جاليات  إلى  المنتمين  الطالب 
إتنية والحؤول دون تقوقعهم .

في  التربية  وزيرة  وأكدت 
"أن  هنتر  ميتزي  المقاطعة 
مقبوال  يعد  لم  الحالي  الوضع 

ألن عدة تجمعات إتنية ال تتمتع بالدعم الالزم".
وكانت بعض مدارس تورونتو واجهت مزاعم وتهما 
بالعنصرية خالل السنوات القليلة الماضية كما أفادت 

توقيف  نسبة  أن  يورك  جامعة  عن  صادرة  دراسة 
الطالب السود عن الدراسة هي أعلى بكثير مما هي 

عليه بالنسبة لسائر الطالب.

بنك كندا يرفع الفائدة األساسية إىل %1 والدوالر الكندي يثب سنتاً 
سبتمبر   6 األربعاء  يوم  أعلن    
)المصرف  كندا  بنك  الجاري  
الفائدة  معدل  رفع  المركزي( 
بفائدة  أيضاً  المعروف  األساسي، 
إلى   0,75% من  واحدة،  ليلة 
%1، عازياً قراره إلى األداء الجيد 

لالقتصاد الكندي.
االقتصادية  المعطيات  "فاقت 
وجهة  يدعم  ما  التوقعات،  األخيرة 
بأن  )المركزي(  المصرف  نظر 
شمواًل  أكثر  يصبح  كندا  في  النمو 
في  كندا  بنك  قال  ذاتياً"،  ومكتفياً 
أن  مضيفاً  قراره،  شارحاً  بيان 
"النفقات االستهالكية ال تزال صلبة 

لسوق  والمتواصل  الكبير  االتساع  من  مدعومة  وأنها 
العمل والمداخيل".

ويأتي قرار بنك كندا ذلك اليوم بعد أقل من أسبوع على 
إجمالي  ارتفاع  أظهرت  قوية  اقتصادية  بيانات  صدور 
)يونيو(  حزيران  في  البالد  في  الفعلي  المحلي  الناتج 
في  النمو  نسبة  وبلوغ  التوالي،  على  ثامن  لشهر  الفائت 
النصف األول من العام الحالي %3 وفق وتيرة سنوية، 
وهي أعلى نسبة نمو نصف سنوي لالقتصاد الكندي منذ 

عام 2002. 
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة األساسي من 0,50% 
إلى %0,75 في 12 تموز )يوليو( الفائت، عازياً قراره 

تلك  وكانت  الكندي.  لالقتصاد  الجيد  األداء  إلى  أيضاً 
الفائدة األساسية منذ أيلول  أول مرة يرفع فيها بنك كندا 

)سبتمبر( 2010.
التي يسددها  الفوائد  تأثير على  الفائدة األساسي  ولمعدل 
الفوائد  وعلى  المتغيرة،  العقارية  كالفائدة  المستدينون، 

التي يجنيها المدخرون.
سجل  األساسية  الفائدة  رفع  كندا  بنك  إعالن  وعقب 
الدوالر الكندي ارتفاعاً قوياً بلغ نحواً من سنت أميركي، 
سنت   0,94 بارتفاع  أميركياً،  سنتاً   81,77 سعره  فبلغ 
أميركي عن معدل سعره عشية  ذلك  اليوم  البالغ 80,83 

سنتاً أميركياً. 

كيبيك: ال ازدواجية يف عمل ضباط األمن 

كيبيك  مقاطعة  حكومة  تعتزم    
ازدواجية  يمنع  قانون  أصدار 
األجهزة  كافة  لضباط  الوظيفة 

األمنية في المقاطعة.
هذا ما أعلنه  يوم األربعاء 6 سبتمبر 
الجاري  وزير األمن العام الكيبيكي 
مارتان كواتو في إطار االستشارات 
بارتداء  الشرطة  إلزام  حول  العامة 
أمله  عن  وعبر  العسكري،  زيها 

بالتوصل إلى إدخال أحكام تشريعية 
المراكز  الضباط ذوي  تفرض على 
عدم  أي  الوظيفة  أحادية  اإلدارية 
خارج  آخر  قطاع  أي  في  العمل 

أجهزة الشرطة وقال: 
"في هذا اإلطار، لن يسمح لعناصر 
الشرطة وضباطها بالعمل في وظيفة 
أخرى ما لم يحصلوا مسبقا على إذن 

خاص من قيادة وحدتهم. 

مانيتوبا: حظر التدخني يشمل السيجارة االلكرتونّية 
 أعلنت حكومة مانيتوبا تمديد حظر التدخين المفروض 
على السيجارة التقليديّة في األماكن العاّمة ليشمل السيجارة 

االلكترونيّة.
وقد أجرت  لهذه الغاية تعديالت على القانون المتعلّق 

بحماية  غير المدّخنين.
ويقول وزير الصّحة في المقاطعة جيري غورتزن إّن 
تزداد  االلكترونيّة  السيجارة  شعبيّة 
عليها  ويقبل  سنوات  منذ  باستمرار 

الشباب بصورة ملحوظة.
وتشمل االجراءات الجديدة حظر بيع 
السجائر االلكترونيّة إلى من هم دون 

الثامنة عشرة من العمر. 
ويُحظر استخدامها في األماكن المغلقة 
وفي كّل األماكن التي يشملها حظر 

السيجارة التقليديّة.
ومن المقّرر أن يبدأ تطبيق القانون 
الجديد اعتبارا من مطلع تشرين األّول 

اكتوبر المقبل.
أّن   أظهرت  قد  دراسات  وكانت 
استنشاق الدخان السلبي المنبعث من 
السيجارة االلكترونيّة مضّر للصّحة حتّى ولو كان ذلك 

بدرجة أقّل بقليل من السيجارة التقليديّة. 

إدمونتون تقرر التوقف عن شراء باصات تعمل على الديزل 
  أعلنت مؤسسة النقل العام في 
إدمونتون عزمها التوقف عن شراء 
حافالت ركاب تعمل على الديزل 
واالكتفاء بشراء حافالت تعمل على 
الكهرباء في غضون ثالث سنوات.
إدي  قال  بالتأكيد«،  هدف،  »إنه 
روبار، أحد كبار المسؤولين في 
مؤسسة النقل العام في إدمونتون، 
الجاري   سبتمبر   5 الثالثاء  يوم 
)هيئة  سي«  بي  »سي  لموقع 

اإلذاعة الكندية(.
وأوضح روبار أن بلدية إدمونتون 
أجرت اختباراً لحافالت كهربائية 
كانت  النتائج  وأن  الفائت  الشتاء 

إيجابية، وأضاف أن البلدية تبحث عن حافالت بإمكانها 
شحن  دون  األقل  على  كيلومتر   500 مسافة  السير 

إضافي لبطارياتها. 
وقال روبار إن عملية االنتقال إلى استخدام الحافالت 
الكهربائية ستجري بشكل تدريجي ألن البلدية ال تملك 
حالياً أماكن لركن هذه الحافالت وال القدرة على شحن 

بطارياتها.
الفائت  )يوليو(  تموز  في  إدمونتون  بلدية  وأصدرت 
أمر شراء 110 حافلة ركاب جديدة تعمل بمحركات 

ديزل بقيمة 45,7 مليون دوالر أميركي.

التي تنتجها حافلة  الدفيئة  الغازات  ويقول روبار إن 
االنبعاثات  توازي  الديزل  على  تعمل  واحدة  قديمة 
الناجمة عن 60 حافلة ديزل جديدة كتلك التي تنوي 
البلدية شراءها، مشيراً إلى أن مؤسسة النقل العام في 
العاملة  الحافالت  أساطيل  أقدم  أحد  تملك  إدمونتون 

على الديزل في كندا.
وإدمونتون هي عاصمة مقاطعة ألبرتا في غرب كندا 
وثانية كبريات مدن المقاطعة من حيث عدد السكان 
بعد كالغاري، يقطنها نحٌو من 933 ألف نسمة حسب 

اإلحصاء السكاني لعام 2016. 

اإلعصار ايرما: القّوات الكندّية 
جاهزة للمساعدة

  وضعت البحريّة الكنديّة الفرقاطة 
سانت جونز الراسية في مرفأ هليفكس  
على أهبة االستعداد تحّسبا لمساعدة 
المناطق التي يجتاحها اإلعصار إيرما 

في الكاريبي.
مناورات  تجري  الفرقاطة  وكانت 
تأهيل في إطار عمليّة »رياشورنس« 
Reassurance عندما تّم توجيهها نحو 
مرفأ هليفكس لتزويدها بالمزيد من 
االمدادات االنسانيّة ولتنقل مروحيّة من 
طراز سي كينغ تابعة للقّوات الكنديّة.
حالة  في  الكنديّة  المسلّحة  »القّوات 
عن  الوضع  وتتابع  قصوى  ترّقب 
كثب قالت الناطقة باسم هذه القّوات 

جيسيكا الميراند«.

حال  في  الفرقاطة  طاقم  ويشارك 
يجتاحها  التي  المناطق  في  انتشاره 
اإلعصار ايرما، في عمليّات إنسانيّة 
من بينها تكرير المياه وتوفير العناية 
الصحيّة األوليّة والمساعدة في دعم 
تتولّى  أن  بانتظار  التحتيّة  البنى 

الحكومات المحليّة إعادة البناء.
ولن تشارك الفرقاطة في أعمال االغاثة 
إاّل في حال طلبت إحدى الدول التي 
يجتاحها االعصار المساعدة وأعطت 

الحكومة الكنديّة الموافقة عليها.
وقد عادت الفرقاطة سانت جونز قبل 
بضعة أسابيع من مهّمة كانت تقوم 

بها في البحر المتوّسط.

ارتفاع ديون الكنديني غري العقارية بـ%3,3 يف الربع الثاني
  يفيد تقرير صدر مؤخراً عن الفرع 
الكندي لشركة "إكيفاكس" لمراقبة 
ديون المستهلكين أن الديون اإلجمالية 
باستثناء  الكنديين،  على  المستحقة 

العقارية،  الديون 
ارتفعت بنسبة 3,3% 
في الربع الثاني من العام 
الحالي مقارنة بمستواها 
في الربع الثاني من العام 
معدلها  ليبلغ  الفائت، 
22595 دوالراً للفرد.

وعلى صعيد المقاطعات 
المعدل  ُسجل  العشر 
غير  للديون  األعلى 
ألبرتا  في  العقارية 
 28240 بلغ  حيث 
في  ثم  للفرد،  دوالراً 

ساسكاتشيوان، جارة ألبرتا الشرقية، 
حيث بلغ 24690 دوالراً للفرد. وبلغ 
18907 دوالرات للفرد في كيبيك 
التي حلت في المرتبة ما قبل األخيرة 
في هذا المجال، مباشرة قبل مانيتوبا.
لكن ارتفاع هذه الديون قابله تحسن 
في تسديدها، إذ سجل معدل التأخر 
في التسديد تراجعاً بنسبة %4,2 لتبلغ 

نسبته %1,09، أي أن مقترضاً واحداً 
كان  وتسعين  اثنْين  أصل  من  فقط 
متأخراً أكثر من 60 يوماً عن تسديد 
الديون غير العقارية المتوجبة عليه 

في نهاية حزيران )يونيو( الفائت.
العقارية  غير  الديون  معدل  بلغ 
22595 دوالراً عن كل كندي في 

الربع الثاني من العام الحالي
ويأتي صدور تقرير "إكيفاكس" عشية 
إعالن مرتقب لبنك كندا )المصرف 
الفائدة األساسية،  بشأن  المركزي( 
التي تُعرف أيضاً بفائدة ليلة واحدة. إذ 

من المنتظر أن يعلن بنك كندا غداً ما 
إذا كان سيرفع سعر الفائدة األساسية 
مرة جديدة بعد رفعه إياه بربع نقطة 
تموز   12 في   0,75% إلى  مئوية 
)يوليو( الفائت. وكانت 
تلك أول مرة يرفع فيها 
بنك كندا الفائدة األساسية 
)سبتمبر(  أيلول  منذ 

.2010
البيانات  وعززت 
الصادرة  االقتصادية 
من  الفائت  الخميس 
كندا  بنك  رفع  احتمال 
المركزي(  )المصرف 
الفائدة األساسية مجدداً، 
الخبراء  بعض  وتوقع 

حصول ذلك يوم غد.
وأظهرت تلك البيانات ارتفاع إجمالي 
في  كندا  في  الفعلي  المحلي  الناتج 
حزيران )يونيو( الفائت لشهر ثامن 
على التوالي، وبلوغ نسبة النمو في 
النصف األول من العام الحالي 3% 
وفق وتيرة سنوية، وهي أعلى نسبة 
نمو نصف سنوي لالقتصاد الكندي 

منذ عام 2002.
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الكلمــات املتقاطعة 
افقيا:

رياضة  ووزير  كرة  العب   1-
سابق 

أحد   – )معكوسة(  سعال   2-
الفيتامينات 

-3 قضى المساء – والدي 

-4 حاجز – حصل على – طليق 

-5 سار – أصنام )مبعثرة( 

-6 للتخيير  - لم يفز – للتعريف 

-7 أجتاز – فاصل – أسكب 

-8 متشابهة – إحسان – فج 

-9 رطل )مبعثرة( – اللوم 

-10 دولة في شرق أفريقيا
 

رأسياً : 
األهلي  بالنادي  قديم  العب   1-

المصري 
وصاحب  رياضي  معلق   2-

برنامج شهير 
إحدى   – )معكوسة(  طريق   3-

الكليات 
-4 عملة اليابان 

-5 والدة – طلقاء 
-6 الغضنفر – نصف لولو 

-7 في اإلنترنت – فات – فعل 
األمر من عاون )معكوسة(

لفنانة  األول  األسم   – يشتاق   8-
شابة 

-9 سورة قرآنية – أحد المعادن 
– نصف أدنو 

أعلى   – الرهبان  مسكن   10-
قامة دينية  مسيحية 

حل الكلمات المتقاطعة

تضحك الدنيا معك ..
. 

 أبكي  تبكي وحدك
إعداد : رايق مبسوط جداً

ركن الرياضة

السياحة يف جزر مالكو  
»جزر امللوك«

Les proverbes en français et arabe

- La nuit porte conseil
- الصباح رباح  

- On récolte ce que l’on sème
- اعمل خير تالقي خير، اعمل شر تالقي شر 
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   تقع جزيرة مالكو في وسط الدائرة البركانية بالقرب 
من خط االستواء في إندونيسيا، وتتكون من مقاطعتين: 
مالكو الشمالية ومقاطعة مالكو. وتقع جزر الملوك بين 
جزيرة سوالوسي وإيريان جايا غرب. وتعرف هذه 
التوابل”  الملوك” أو ”جزيرة  الجزر باسم ”جزيرة 

القرنفل وجوزة الطيب  حيث تنعم بوفرة في توابل 
وبعض البهارات األخرى. تم استكشاف هذه الجزيرة 
على يد أشهر المستكشفين العالميين مثل : كريستوفر 

دا جاما وفرديناند  كولومبوس وفاسكو 
ماجالن والسير فرانسيس.

وتضم الجزيرة مجموعة من الشواطئ 
االستوائية وحدائق البحر الخالبة والجبال 
البركانية الوعرة المغطاة بالجبال، كما 
أنها من الجزر المثالية لممارسة رياضة 
الغوص حيث يوجد العديد من الشعاب 
المرجانية الرائعة، باإلضافة إلى ممارسة 
رياضة التزحلق أو االستمتاع بالمناظر 
الطبيعية من أعلى مكان. وتعتبر الجزيرة 
الهدوء  مكان مثالي لمن يبحث عن 
واالستجمام واالسترخاء والتصوير 
خالل رحلة بالقوارب. وتضم الجزيرة 
مجموعة من المعالم السياحية التي تجذ 

إليها العديد من السياح.
مدينة أمبون

أمبون هي عاصمة مقاطعة مالكو وتضم ميناء  مدينة 
ومطار، وتشتهر مدينة أمبون بمجموعة من الشواطئ 

 Natsepa Beach الخالبة مثل شاطئ
الكثير من األكشاك  يتواجد حوله  حيث 
الفاكهة االستوائية  تبيع  التي  الخشبية 
وصلصة الفول السوداني المميزة، وشاطئ 
الذي يشتهر برماله   Liang Beach
البيضاء ومياهه النقية. باإلضافة إلى شاطئ 
أورا المنعزل الذي يحيط به مجموعة من 
الشعاب المرجانية النادرة وهذا الشاطئ 
يناسب محبي الغوص. كما يمكنك التجول 
بالتوابل  التي تكتظ  المدينة  في أسواق 

الشهيرة والنادرة.
جزيرة سيرام

هي أكبر وأهم جزيرة في مقاطعة مالكو 
وتقع شمال جزيرة أمبون بين بحر سيرام وبحر الباندا، 
وتضم الجزيرة الكثير من الغابات الممطرة، كما تعتبر 

موطًنا لكثير من الطيور مثل ببغاء السلمون والالزورد 
الرفراف. ويمكن لزوار هذه الجزيرة ممارسة رياضة 
الصيد وطهي ما يصطادونه أو تناول أشهى األطباق 
أنها تضم  الجزيرة، كما  البحرية في أحد مطاعم هذه 
إذا كنت تبحث عن  المنتجعات  مجموعة من أروع 

اإلقامة بها.
ميناء باندا

وهو ميناء داخل مقاطعة مالكو يوفر فرصة 
رائعة لمحبي الغوص داخل الميناء نفسه، 
حيث يتميز بالمياه الفيروزية وكذلك يضم 
التي يستطيع  نادرة من األسماك  أنواع 
الغواصون رؤيتها وتصويرها بالكاميرات 
المائية المتوفرة، كما يوجد موسًما لصيد 

سمك التونة والمارلين.
حديقة مانوسيال الوطنية

هي حديقة في مقاطعة مالكو تضم أكثر من 
2000 نوًعا من الفراشات بمختلف األلوان 
واألحجام، كما تضم الحديقة أيًضا أكثر 
المختلفة والنادرة. وتعتبر  الطيور  نوًعا من   120 من 
الحديقة مقصًدا لعشاق الطبيعة والطيور، ووجهة أمثل 

اللتقاط الصور التذكارية.
جزيرة ساباروا

تعتبر جزيرة ساباروا إحدى جزر الملوك 
في أرخبيل الماليو، وتقع الجزيرة شرق 
جزيرة أمبون وتتبع مقاطعة مالوكو في 
إندونيسيا. وتضم الجزيرة مجموعة من 
السياح  التي تجذب  الخالبة  الشواطئ 
إليها من جميع أنحاء العالم. ويقع الميناء 
للجزيرة في جنوبها، ويسمى  الرئيسي 
ميناء مدينة ساباروا ) كوتا ساباروا (.

جزيرة ووكام
وتسمى أيًضا جزيرة تاناهبيسار أو تاناه 
الكبرى، وهي واحدة من الجزر األربع 
الرئيسية في جزر أرو في بحر آرافورا، 
1604 كيلو متر  وتبلغ مساحتها نحو 
بإندونيسيا.  وتقع ضمن مقاطعة مالكو 

الرئيسية األخرى مثل  الجزر  ويضم األرخبيل بعض 
الجزيرة  كوال وكوبرور وميكور وترانيغان. وتعتبر 

وجهة مثالية لعشاق السباحة والغوص.

جزيرة كاي الصغرى
تعتبر جزيرة كاي الصغرى جزء من مجموعة جزر 
بإندونيسيا، وتبلغ  الملوك  كاي في جزر 
399 كيلو متر مربع. كما تضم  مساحتها 
المجموعة جزيرة رئيسية أخرى وهي جزيرة 
كاي الكبرى. وتتميز جزيرة كاي الصغرى 
بشواطئها الوردية التي تكونت نتيجة اختالط 
الرمال بالمرجان. ويمكنك التقاط الكثير من 

الصور التذكارية من هذه الجزيرة.
كما تضم جزيرة مالكو بعض الجزر األخرى 
بابار  مثل جزيرة سوالوسي وبورو وجزر 
وجزيرة هالماهيرا وويتار ورومانغ وجزيرة 
ليران وجزيرة سيالرو ويامدينا ودامر وغيرها 

من الجزر األخرى.

هـ
ك

م

ش

ز

ب

ب

ب

ب

ب

ب
ح

ط

ط

هـ

ر

ر

ا

ا

ا

ا

ل

خ وس

و

س

ر

ر

ر
ر

ر

ر

ن
ن

ن

ن

م

م
ا

ا
اا

ا

ا
ا

ا
ا

ا

ا

ا

ل

ل

ص

ص

ل
ي

ي
ي

ي

ي

يي

س

س
ب

ح

ح

ت

ع

ع

و

ي

م

ي

د

د

د

د

فيفا: إعادة مباراة جنوب أفريقيا والسنغال بسبب التالعب
  قرر االتحاد الدولي لكر القدم )فيفا(- األربعاء- إعادة مباراة 
جنوب أفريقيا والسنغال التي أقيمت في الثاني عشر من نوفمبر 
عام 2016 الماضي في التصفيات األفريقية المؤهلة لكأس العالم 
العقوبة الموقعة على الحكم  تأييد  2018 في روسيا، وذلك بعد 

الذي أدارها، الغاني جوزيف أودارتي المتي.
وكانت لجنة االنضباط التابعة لالتحاد الدولي قد أصدرت قرارا 
في العشرين من مارس الماضي بإيقاف المتي مدى الحياة بعد 
انتهى  الذي  اللقاء  ذلك  نتيجة  في  التحكيمية  قراراته  أثرت  أن 
بفوز جنوب أفريقيا بهدفين لواحد، مما يعني أن رصيدها تراجع 

لنقطة وحيدة بدال من أربعة، ولكنها ستظل في ذيل المجموعة 
الرابعة، ليزيد الفارق مع السنغال الثالثة إلى 4 نقاط، في انتظار 

إعادة المباراة.
ويظل منتخب بوركينا متصدرا للمجموعة برصيد ست نقاط بفارق 
أربع  أنهما خاضا  إال  الوصيف،  الرأس األخضر  األهداف عن 

مباريات، فيما لعب منتخبا السنغال وجنوب أفريقيا ثالث فقط.
وأمر الفيفا بإعادة المباراة شهر نوفمبر المقبل، فيما سيتم تحديد 

اليوم في وقت الحق.
يذكر أن االتحاد السنغالي للعبة تقدم بطلب لالتحادين األفريقي 

الذي  الغاني،  الحكم  بالتحقيق في سلوك  )كاف( والدولي )فيفا( 
رآه أنه “اتخذ قرارات فاضحة لصالح منتخب جنوب أفريقيا”، 
مثل احتساب ركالت جزاء مشكوك فيها وعدة أخطاء لم يرتكبها 

العبو منتخب السنغال.
وقام الكاف بالتحقيق في الواقعة واتخذت لجنة التحكيم التابعة له 
قرارها باستبعاد المتي لمدة ثالث سنوات ليغيب عن المشاركة 
في كأس األمم األفريقية األخيرة )الجابون 2017( مطلع العام 
الجاري، ليضاعف الفيفا بعدها من العقوبة ويوقف المتي )42 

عاما( مدى الحياة.

أبو ريدة: اجلميع يدعم كوبر من أجل 
حلم املونديال

  نفى هاني أبو ريدة 
الكرة  اتحاد  رئيس 
نية  وجود  المصري 
الفني  المدير  إلقالة 
هيكتور كوبر في حال 
تأهل مصر لمونديال 

2018 بروسيا.
وقال كوبر في تصريحاته 
لبرنامج » مع شوبير« 
الجميع يدعم كوبر  أن 
إلى  بشكل كامل مشيراً 
نجاحه في تحقيق األهداف 
المطلوبة منه حتى اآلن 

بنجاح بعد التأهل لبطولة األمم اإلفريقية واإلقتراب 
من بلوغ المونديال.

وطالب أبو ريدة منتقدي كوبر بالتحلي بالواقعية 
والنظر إلى تصدر المجموعة ووجود فرصة كبيرة 
للتأهل للمونديال بلقاء الكونغو المقبل دون الحديث 

عن سلبيات األداء.
المصري وجود أي  الكرة  اتحاد  وإستبعد رئيس 

قائاًل  المقبل  لقاء أوغندا وغانا  نتيجة  تالعب في 
الفوز بعدما عاد األمل  بغية  الفريقين سيلعبا  أن 
الكونغو وذلك على  الكبير على  بإنتصارها  لغانا 

أمل تعثر مصر أمام األخيرة.
ويملك المنتخب المصري فرصة التأهل للمونديال 
في حال تحقيقه الفوز بالجولة المقبلة أمام الكونغو 

بشرط عجز أوغندا عن تحقيق الفوز أمام غانا.

صالح وحجازي ضمن تشكيلة األفضل بتصفيات إفريقيا
 أعلن االتحاد اإلفريقي لكرة القدم »كاف« عن 
التشكيل المثالي للجولة الرابعة من تصفيات مونديال 

.2018
التشكيلة إختيار  وشهدت 
قلب الدفاع المصري أحمد 
حجازي والجناح محمد 
صالح وذلك بعدما لعبا دوراً 
مؤثراً في إنتصار الفراعنة 
على أوغندا بهدف نظيف.
وإختير دينيس أونيانجو 
حارس أوغندا مرة أخرى 
بعدما كان ضمن تشكيل 
الثالثة وذلك بعد  الجولة 
الذي منع  الالفت  مستواه 
من  المصري  المنتخب 

تحقيق إنتصار أكبر.
وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:
حارس المرمى: دينيس أونيانجو )أوغندا(

الدفاع : أحمد حجازي )مصر( – سونزو )زامبيا( 
– بالوجون )نيجيريا(

الوسط: فيكتور موزيس )نيجيريا( – توماس بارتي 
)غانا( – نعيم سليتي )تونس( – ساديو ماني )السنغال(

الهجوم: محمد صالح )مصر( – آالن تراوري ) 
بوركينا فاسو( – جاري رودريجز )الرأس األخضر(

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يتصدر مجموعته 
برصيد 9 نقاط مقابل 7 ألوغندا في المركز الثاني 

وخمس نقاط لغانا بالمركز الثالث.
ويملك المنتخب المصري فرصة التأهل للمونديال 
في حال تحقيقه الفوز بالجولة المقبلة أمام الكونغو 

بشرط عجز أوغندا عن تحقيق الفوز أمام غانا.

صاحل مجعة: مصر يف املونديال بنسبة 75%
 يرى صالح جمعة العب 
المنتخب  أن  األهلي  وسط 
المصري قد إقترب بنسبة 
التأهل لمونديال  %75 من 
2018 عقب التغلب على أوغندا 
الجولة  بهدف نظيف ضمن 

الرابعة للتصفيات.
وقال جمعة في تصريحاته 
لقناة »أون سبورت« الالعبين 
كانوا في حالة ضغط كبير بعد 
أمام  السابقة  المباراة  خسارة 
أوغندا، واألمر نفسه للجهاز 

الفني وحتى الجماهير مما أثر على شكل األداء 
بعد نجاح محمد صالح في تسجيل هدف مبكر.
وأضاف العب األهلي أنه يثق تماماً في قدرة 
بنتيجة كبيرة  الفوز  المصري على  المنتخب 
أمام أوغندا لو أقيمت المباراة خارج تصفيات 

المونديال التي تخضع لحسابات خاصة.
الكل توقع  قائاًل أن  وتابع جمعة تصريحاته 
غانا منافساً لمصر في بداية التصفيات إال أن 
المنتخب األوغندي فاجيء الجميع بنتائج طيبة 

لينافسنا في نهاية األمر.
وإختتم جمعة تصريحاته بإبداء رغبته في حسم 
بطاقة التأهل بالفوز أمام الكونغو بالجولة المقبلة 
إال أنه شدد على عدم الخوف من غانا فيما لو 
التعادل من  المنتخب المصري نقطة  إحتاج 

مباراته األخيرة أمامها.
ويملك المنتخب المصري فرصة التأهل للمونديال 
في حال تحقيقه الفوز بالجولة المقبلة أمام الكونغو 
بشرط عجز أوغندا عن تحقيق الفوز أمام غانا.

الشامي: ال أصدق إنضمامي لألهلي
 أعرب المدافع السوري عبد هللا الشامي عن 
سعادته الشديدة باإلنضمام لصفوف األهلي في صفقة 
إنتقال حر بعد فسخ تعاقده مع فريق الصفا اللبناني.
لم  أنه  الشامي في تصريحاته للصحفيين  وقال 
يصدق نفسه بعد دخول األهلي في مفاوضات معه 
معتبراً اإلنضمام للنادي األحمر نقطة فاصلة في 

مشواره الكروي.
وتابع المدافع السوري تصريحاته قائاًل أنه وافق 
على اإلنضمام لألهلي دون تردد بعدما قطع مسافة 
السورية واللبنانية من أجل  الحدود  بين  16 كم 

مقابلة مسؤول األهلي وتوقيع العقود.
التألق في األهلي سيكون  الشامي أن  وأضاف 
المنتخب السوري األول الذي  بوابته لدخول 
يتمنى له التوفيق والتأهل لمونديال 2018 برفقة 

المنتخب المصري.
وجاء ضم الشامي لتعزيز دفاعات األهلي وتعويض 
رحيل أحمد حجازي لإلحتراف في ويست بروميتش 

ألبيون االنجليزي.
جدير بالذكر أن الشامي هو الصفقة الخامسة لألهلي 

خالل فترة اإلنتقاالت الصيفية بعد ضم وليد أزارو من 
الدفاع الحسني الجديدي وإسالم محارب وأيمن أشرف 
من سموحة، وكذلك هشام محمد من مصر للمقاصة.

ومن المنتظر أال يتم قيد الشامي كالعب أجنبي بعد 
قرار اتحاد الكرة األخيرة بمعاملة الالعب السوري 

والفلسطيني مثل الالعب المصري.

- أخذ رجل على وشك االحتضار يوصى زوجته بأن 
تتزوج بعده حتى وافقت.

ثم قال: إذن ستتزوجين بعد موتي
قالت: نعم. قال : وهل يسكن معك في بيتي

قالت: نعم؟
ثم قال: إذن سيلبس كل مالبسي

قالت: ال.. سأل: لماذا؟
أجابت: ألنه أطول منك

 10 يكتب  تعبير مطلوب منه  امتحان  - محشش في 
صفحات كتب في أول صفحة )ركب الرجل الخيل( 
وكتب  الخيل(  من  الرجل  )نزل  الصفحة  آخر  وفي 

بينهم .. درقن .. درقن .. درقن.

- محشش في حصة انجليزي قال له االستاذ:
إذا بتقول لواحد تعال هنا بتقوله إيه؟

come here :قال المحشش
قال االستاذ طيب وإذا بتقوله روح هناك؟

.come here قال المحشش أروح هناك واقول له

بابا  يقول ألبوه  المدرسة  من  يرجع  الولد  يوم  كل   -
 ، يا حمادة  عليك  برافو  يقوله  وأبوه   ،10 أخذت  أنا 
رجع  يوم  في  ما  لحد  شهر  دي  الحالة  على  وفضل 
ليه كده أخص عليك  أبوه  3، رد  أنا أخذت  بابا  قال 

يا حمادة.
رد حمادة ما هو ده إللي القيته في جيبك يا بابا

- هاي ممكن نتعرف؟
Sorry I’m busy

عاشت االسامي يا بوسي.. وانا احمد شيحة من مصر 

- عصفور محشش ضربته عربية أغمى عليه ، نزل 
السواق حمل العصفور واخده عالبيت، عالجه وحطه 
بقفص، لما صحى العصفور شاف نفسه بقفص استغرب 

وقال : يعني معقول السواق مات وانا حالياً بالسجن.

- يحكى عن فتاة عمياء كانت تعيش في إحدى القرى 
الصغيرة وكانت تحب شاباً وسيماً بصورة كبيرة جداً 

كانت قصة حبهما مليئة بالغرام والشغف الشديد، ولكن 
العقبة الوحيدة التي واجهتهما أن الفتاة لم تستطع رؤية 
ستتزوجه  أنها  لعشيقها  تقول  فكانت  بعينيها،  عشيقها 
إذا استطاعت أن تراه بعينيها . في يوم من األيام جاء 
شخص وتبرع بعيون لهذه الفتاة الحزينة، وبعد العملية 
أصبحت قادرة على الرؤية ورجع نظرها إليها وألول 
مرة استطاعت الفتاة أن تنظر إلى الذي أحبته وأحبها 
لكنها سرعان ما ُصعقت وخابت كل آمالها، واسودت 
الدنيا في عينيها لتكتشف أن عشيقها شخص أعمى ال 
قائاًل هل ترغبين  إليها وسألها  فتقدم حبيبها  يرى شيئا 

في الزواج مني بعدما أبصرت؟
وبكل برود رفضت الفتاة عرض الزواج منه، فابتسم 
الشاب وهو يقول لها أرجو أن تحافظي على عيني التي 

أعطيتك إياها.
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Savez-vous qu’en Égypte:- 

Samir SidarousC’est grâce à des recherches ininterrom-
pues depuis 6 ans en nano technolo-
gie sur l’or pour arriver à un remède 

miracle qui débarrasse le malade d’une façon 
définitive du cancer, que le Dr. Mostapha 
El Sayed a déclaré récemment qu’il est très 
proche de découvrir ce remède qui mettre fin 
au cancer sans aucun risque de rechutes et 
surtout sans recourir à la chimiothérapie ni à 
la radiothérapie.
Cet optimisme de la part du Dr. El Sayed pro-
vient des essais très encourageants sur les 
animaux puisqu’on n’a signalé aucun  effet 
secondaire après l’administration du nouveau 
médicament que l’on s’attend à  l’adminis-

trer  très prochaine-
ment à des cancéreux 
en phase terminale et 
petit à petit à toutes 
les personnes atteinte 
de cette offreuse maladie dont près de 10% 
des habitants du globe terrestre en souffrent.
Enfin, il est intéressant de savoir, qu’on est en 
train de préparer tout un dossier sur les tra-
vaux de recherches de Dr. El Sayed au nano 
technologie de l’or pour arriver à un médica-
ment qui guérit les malades du cancer, dans le 
but de poser sa candidature au comité respon-
sable de l’octroi du Prix Nobel 

Dr. Mostapha El Sayed candidat au prix 
Nobel ses recherches en nano technologie sur 

l’or pour un remède de cancer 

ALÉNA: Le Canada, les États-
Unis et le Mexique gardent le cap

Le Canada, 
les États-
Unis et 

le Mexique ont 
toujours l’inten-
tion de conclure 
la renégociation 
de l’ALÉNA d’ici 
la fin de l’année, 
ont-ils déclaré de 
concert, mardi, 
à l’issue de la 
deuxième ronde 
de négociation qui se tenait à Mexico.
Dans une déclaration commune, les trois 
pays affirment avoir réalisé «d’impor-
tant» progrès au cours des derniers jours 
en vue de modifier l’Accord de libre-
échange nord-américain (ALENA).
«Les ministres du Mexique, des États-
Unis et du Canada réaffirment leur 
engagement envers une négociation 
exhaustive et accélérée dans un but par-
tagé de conclure ce processus d’ici la fin 
de l’année», peut-on lire dans un com-

muniqué de presse conjoint.
Même s’ils disent garder le cap sur 
l’échéance prévue, les trois partenaires 
commerciaux sont toutefois encore loin 
d’en arriver à une entente.
Dans une allocution de clôture, mardi, la 
ministre canadienne des Affaires étran-
gères, Chrystia Freeland, a qualifié les 
pourparlers «d’ardus».
La troisième ronde de négociation se 
tiendra à Ottawa, du 23 au 27 septembre 
prochain.

L’ancien journaliste a fait l’objet d’une 
enquête pour harcèlement psycholo-
gique lors de son passage chez Arce-

lorMittal, apprenait-on ce matin dans un 
quotidien. Il a toutefois décidé de poursuivre 
sa campagne électorale. «Je serai un excellent 
candidat», a-t-il déclaré.
Pour limiter les dégâts, Éric Tétrault a présenté 
aujourd’hui ses excuses pour «sa faute profes-
sionnelle» commise en «situation de stress», à 
l’endroit de deux employées, alors qu’il occu-
pait un poste de direction.
Même s’il n’y a rien de criminel aux gestes 
posés par l’aspirant candidat, un malaise évi-
dent est perceptible chez les troupes libérales. 
Faut-il donner la chance au coureur et éviter de 
lapider les gens sur la place publique, comme 
deux élues libérales le suggéraient?
En principe, le premier ministre Couillard a 
jusqu’au 16 septembre pour officialiser son 
choix ou changer d’idée. Optera-t-il pour un 
plan B? D’autant plus que l’enjeu est considé-
rable pour son parti dans cette circonscription 
de la région de Québec laissée vacante par le 
départ de Sam Hamad.
Au moins sept personnes avant lui auraient 
décliné l’offre de se présenter pour le PLQ dans 
Louis-Hébert, selon les sources de Véronique 
Prince, de TVA Nouvelles à Québec.
Plusieurs militants libéraux dans Louis-Hébert 
à qui notre journaliste a parlé sont inquiets, 

voire découragés. Ils se 
demandent si leur can-
didat ne subira pas la 
défaite. Certains disent 
s’ennuyer de Sam 
Hamad.
Le jouteur Luc Lavoie 
trouve ironiques tous ces 
jeux politiques. «(Éric) 
Tétrault, c’était l’organi-
sateur de (Pierre) Moreau 
et (Sam) Hamad, c’était 
l’organisateur de (Phi-
lippe) Couillard. Alors 
là, vous avez Tétrault qui 
est encore dans le pay-
sage, vous avez Sam qui a été plus ou moins 
sacré à la porte, c’est quelque chose...»
Et si Sam Hamad a été invité à quitter, c’est sur 
la question de l’intégrité, rappelle son complice 
Bernard Drainville. «Et qu’est-ce qui revient 
à l’avant-plan dans l’élection partielle? C’est 
encore l’intégrité.»
Il reste maintenant à tracer la fameuse ligne de 
la moralité politique, ce qui n’est pas une mince 
tâche, reconnait le duo de commentateurs de 
l’émission «La Joute».
«C’est clair qu’elle est dure à définir, admet Luc 
Lavoie. Mais moi, je suis un électeur, et tu viens 
me dire qu’un gars se présente à moi en voulant 
que je vote pour lui et ce gars-là panique sous 

pression. Et quand il panique, il traite les gens 
comme des moins que rien. Et bien, il n’aura 
pas mon vote, martèle-t-il. À Washington, il y 
en a un qui ne se contrôle pas et on n’aime pas 
bien ça.»
Bernard Drainville estime quant à lui que le 
problème dans le dossier d’Éric Tétrault, c’est 
l’accumulation des controverses.
«C’est la quatrième ou cinquième casserole là. 
Les libéraux doivent se demander, coudonc, il 
y en a encore combien de casseroles dans son 
placard? La question qu’ils doivent se poser est 
la suivante: «est-ce qu’on est mieux de le rem-
placer par quelqu’un d’autre et d’essayer de 
repartir la machine à zéro avec la petite avance 
qu’il nous reste?»»

Brian Topp, un ancien pré-
sident du Nouveau Parti 
démocratique (NPD) et 

conseiller de Jack Layton, a donné 
son appui à Guy Caron dans la 
course à la chefferie du NPD.
«J’appuie Guy Caron, car il com-
prend que la meilleure - et proba-
blement la seule voie - pour former 
le prochain gouvernement passe 
par une coalition gagnante unissant 
les progressistes du Québec et ceux 
du reste du pays», a expliqué Brian 
Topp dans un long message publié 
sur sa page Facebook mardi.
Le Natif  de Longueuil et ancien 
candidat à la chefferie après le 
décès de Jack Layton a aussi 
estimé que Guy Caron «partage 

avec conviction les 
valeurs fondamen-
tales du Nouveau 
Parti Démocrati-
que».
«Guy Caron peut 
nous rassembler, en 
bâtissant sur ce que 
nous avons de plus 
inspirant à offrir et 
nous aidera à fran-
chir un nouveau 
cap», a ajouté M. Topp.
Guy Caron fait partie des quatre 
candidats toujours dans la course 
pour succéder à Thomas Mulcair, 
aux côtés des Ontariens Charlie 
Angus et Jagmeet Singh et de la 
Manitobaine Niki Ashton.

Les candidats doivent tenir un der-
nier débat le 10 septembre à Van-
couver. Le vote en ligne s’amorcera 
le 18 septembre pour se terminer le 
1er octobre, date où seront annon-
cés les résultats du premier tour.
Le prochain chef  du NPD sera 
connu en octobre.

Candidat en eaux troubles et malaise au PLQ

Un ancien président du NPD appuie Guy Caron

L’essence bondit de 15 cents à Montréal

Ottawa se prépare à une deuxième 
vague d’immigration

Quelques jours seulement après 
avoir connu une importante hausse, 
le prix du litre d’essence s’est une 
fois de plus envolé au cours des 
dernières heures à Montréal, attei-
gnant 1,42 $. Il s’agit d’une aug-
mentation de près de 15 cents.
Cette nouvelle hausse est attribua-
ble à l’ouragan Harvey qui a frappé 
le golfe du Mexique la semaine der-
nière forçant la fermeture d’instal-
lations pétrolières.
Le prix du litre d’essence ne devrait 

toutefois par se mainte-
nir très longtemps. Un 
analyste consulté par 
TVA Nouvelles estime 
qu’on peut s’attendre 
à voir le prix baisser 
d’environ deux cents par 
jour.
Le CAA-Québec estime 
d’ailleurs que le prix réa-
liste à l’heure actuelle est de 1,375 
$ à Montréal.
Selon le site Essence Montréal, 

il était encore possible, mercredi 
avant-midi, de faire le plein autour 
de 1,21 $ le litre dans la région 
métropolitaine

Ottawa a donc pris des ini-
tiatives pour mieux pré-
venir de telles situations, 

d’autant plus qu’on s’attend à une 
nouvelle vague d’immigrants, cette 
fois en provenance du Honduras, 
du Salvador et du Nica-
ragua.
Devant la possibilité 
que des migrants de 
la communauté hispa-
nophone se présentent 
en masse aux lignes 
frontalières, cette fois 
le gouvernement s’est 
préparé en consé-
quence.
Deux panneaux d’aver-
tissements d’entrée 
interdite et un autre sur 
les politiques d’immi-
gration au pays ont ainsi été créés 
et seront déployés partout sur la 
ligne frontalière du Canada.
TVA Nouvelles a aussi appris que 
depuis le mois d’août une équipe 
spéciale a été mise sur pied, direc-
tement par le bureau du premier 
ministre Justin Trudeau pour 
superviser et coordonner les efforts 
nécessaires pour accueillir ces nou-
veaux arrivants.
Cette équipe voit également à faire 
le lien entre les ministères de la 
Sécurité publique, de l’Immigra-
tion et des Affaires étrangères. 
Un lien est aussi établi entre cette 

équipe et les provinces du Québec 
et de l’Ontario.
Finalement une analyse quoti-
dienne du flux d’immigrants à 
se présenter aux postes-frontière 
est aussi colligée par cette équipe. 

C’est ainsi qu’on a vu la vague 
d’immigration haïtienne passer de 
200 à 300 demandeurs par jour à 
60 à 80 demandes par jour. Le gou-
vernement Trudeau poursuit ses 
efforts pour dissuader les migrants 
d’entrer illégalement au Canada en 
envoyant un député à Los Angeles 
pour rencontrer la communauté 
hispanophone.
Devant la possibilité de l’arrivée 
massive de demandeurs d’asile en 
provenance de l’Amérique centrale, 
le député québécois Pablo Rodri-
guez va effectuer un séjour sur la 
côte ouest-américaine au cours 

de la fin de semaine prochaine, a 
appris TVA Nouvelles, mercredi.
Le député d’Honoré-Mercier aura 
comme mission de rétablir les 
faits auprès de certains membres 
la communauté hispanophone qui 

seraient tentés de 
venir au Canada 
en passant par des 
points d’entrées 
illégaux.
M. Rodriguez, 
dont l’espagnol est 
la langue mater-
nelle, suit donc les 
traces de son col-
lègue Emmanuel 
Dubourg, dépêché 
à Miami à la fin 
août à la rencontre 
de la communauté 

haïtienne.
Ce dernier avait à cette occasion 
enchaîné les rencontres avec les 
leaders de la communauté, des élus 
locaux, en plus de multiplier les 
entrevues aux médias floridiens.
Ottawa a aussi annoncé mercredi 
que des affiches seront installées un 
peu partout à la frontière pour aver-
tir les migrants qu’ils s’apprêtent à 
commettre un geste illégal.
Depuis début juillet, plus de 8000 
migrants ont été interceptés à la 
frontière canadienne pour avoir tra-
versé de manière irrégulière par le 
rang Roxham, en Montérégie.
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الرسائل   عثر زوجان على مجموعة من 
كتبت خالل الحرب العالمية الثانية على مقعد 

بمحطة قطارات أوترخت بهولندا.
وذكرت صحيفة “أيه دي” الهولندية أن 
بلدة  الزوجين رينز ومارتي زوننبيرج من 
فوخت جنوب هولندا اكتشفا وجود حقيبة 
بالستيك بدون صاحب وتبين الحقا أنها تحوي 

حوالي 150 رسالة.
وأشار الزوج إلى أن التساؤل الكبير هو كيف 
جاءت هذه الخطابات إلى هنا وهي أساسا 
رسائل متبادلة بين شخصين كان أحدهما 
يعيش في هيرتسوجنرات على الحدود 
بلدية هيرلين  يقيم في  تماما والثاني  األلمانية 
جنوب شرق هولندا. وأضافت الصحيفة أن 
الزوج وضع قصة الخطابات على حسابه 
على موقع التواصل االجتماعي “فيس بوك” 
وعرض جزءا منها أمال في أن يظهر صاحبها 
األصلي والتي يعود تاريخ معظمها إلى الفترة 

بين عامي 1943 و 1944 وتتناول جوانب 
الحياة في تلك األيام وماذا كانا يأكالن وما إذا 
كانت األمور تسير على ما يرام..كما قام أيضا 
بإبالغ قسم المتعلقات المفقودة في هيئة السكة 
الذي  للعثور عل الشخص  الحديد في محاولة 

ترك الرسائل.
التوصل إلى صاحب حقيبة  وبالفعل أمكن 

الرسائل، وتبين أنه رجل يبلغ من العمر 72 
عاما من برونسوم ويدعى أد ميللر وكان 
أثناء  الرسائل والتي كتبها والداه  قد أخذ هذه 
بيلتهوفن كي تقرأها  الحرب من شقيقته في 
الرسائل األصليين  ابنته أي حفيدة صاحبي 
ولكنه نسى الحقيبة خلفه أثناء محاولته اللحاق 

بالقطار في أوترخت.

األمري وليام وزوجته يف انتظار مولودهما الثالث

هوالند يقتحم جمال األعمال االجتماعية 

متحف اللوفر فى أبوظبى 
يفتح أبوابه 11 نوفمرب

املتحف املائي بالربتغال 
حيتل املرتبة األوىل بني 

السياح يف العامل

  وصف المستشار الثقافي المصري بالصين 
المصري  الثقافي  المعرض  إبراهيم،  حسين 
والدول  الصين  هامش معرض  على  المقام 
العربية 2017 الذي انطلق اليوم األربعاء فى 
مدينة ينتشوان عاصمة منطقة نينغشيا الصينية 
لقومية هوى، بأنه يعد األضخم من نوعه في 

تاريخ العالقات الثقافية بين البلدين.
والصناعة  التجارة  وزير  المعرض  وافتتح 
المهندس طارق قابيل يرافقه حاكم نينغشيا وذلك 
الصين  لمعرض  افتتاحهما  إطار مراسم  في 
المقام تحت مفهوم )الصداقة  العربية  والدول 
فعالياته  والذي ستستمر  والتنمية(  والتعاون 

حتى يوم السبت المقبل.
وصرح المستشار الثقافي المصري إن المعرض 
الثقافي تم تنظيمه ليكون بمثابة بانوراما لعرض 
التاريخ والحضارة والثقافة المصرية وعرض 
الحرفية  المستنسخات  و  التقليدية  المنتجات 
إلى انه سيستمر لمدة شهر  المصرية، مشيراً 
كامل. ونوه بكون المعرض يقع داخل حديقة 
مع  افتتاحه جاء متزامناً  الزهور وبأن موعد 

مهرجان الزهور الدولي الذي يجتذب عشرات 
اآلالف من الزوار من المواطنين الصينيين يوميا..
واشار إلى أنه تم تخصيص ثالثة مباني إلقامة 
المعرض الثقافي على مساحة 1160 متر مربع.
المعرض من منظر منحوت  وتتشكل واجهة 
ألحد المعابد الفرعونية الموجودة في األقصر، 
وتم عمل مسلة فرعونية أمام مدخل المعرض 
الفتاح  للرئيس عبد  كلمة  المعرض  ويتصدر 
اللغة  إلى  ومترجمة  العربية  باللغة  السيسي 
الصينية وأيضا كلمة باللغة الصينية ومترجمة 
إلى اللغة العربية للرئيس الصيني شي جين بينغ.
الصينية وصور  باللغة  وهناك صالة عرض 
لتاريخ العالقات بين مصر والصين يظهر فيها 
صور للزيارات الذي قام بها الرئيس السيسي إلى 
الصين وبعدها توجد لوحة كبيرة باللغة الصينية 
بها مقوالت باللغة الصينية عن مبادرة الحزام 
والطريق يتوسطها كلمة السفير المصري لدى 
الصين السفير أسامة المجدوب ثم لوحة كبيرة 
توضح الدول التي يمر بها طريق الحرير، ويعد 
محور قناة السويس محطة محورية مهمة من 

محطات هذا الطريق.
ويتوسط المعرض تمثالين بالحجم الطبيعي للملك 
رمسيس الثاني كما فى معبد أبو سمبل، وتوجد 
أيضا شاشة عمالقة مجسمة تشرح تاريخ مصر 
وأهم األماكن األثرية ثم ينتقل الزائر بعد ذلك 
إلى قاعة المستنسخات المصرية التي تتضمن 
نسخ مقلدة ألهم المقتنيات الموجودة بالمتحف 
للوحات  كبيرة  قاعة  أيضا  المصري وتوجد 
البردي المصرية، وهناك عرض بانورامي على 
رمال يحكي قصة بناء األهرامات، باإلضافة إلى 
معرض ألهم الصور الفوتوغرافية تحت عنوان 
“مصر في عيون الصينيين” كما تم عمل مقهى 
مصري لشرح ثقافة القهوة والشاي المصري.
المعرض  تنظيم  تم  الثقافي  للمستشار  ووفقاً 
المعارض  هيئة  بين  تفاهم  مذكرة  بموجب 
نينغشيا  لمنطقة  الشعبية  المصرية والحكومة 
برعاية السفارة المصرية لدى الصين، وإشراف 
المكتب الثقافي المصري لدى الصين بتكليف 
من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبتنفيذ 

شركة بيت الحكمة الصينية للثقافة واإلعالم.

أبو حجاج

 جمرد كلمة
 قريباً على شاشة التلفزيون يعود إليكم مسلسل كوريا 
الشمالية بطولة النجمين العالمين كيم جونغ أون ودونلد 

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

قابيل يفتتح املعرض الثقافى املصرى على هامش معرض الصني

       ــ
 آخر عمود

شعر: فريــد زمكحـل البريطاني  العهد  ابن ولي  وليام  األمير  اعلن مكتب   
انتظار  األميرين في  إن  ميدلتون  األميرة كيت  وزوجته 

الثالث. مولودهما 
وقال بيان صادر عن قصر كينزنجتون ”يعلن دوق ودوقة 
الثالث…  انتظار مولودها  في  دوقة كمبردج  أن  كمبردج 

أسعد الخبر الملكة وأفراد أسرتي األميرين“.
واوضح البيان إن كيت تعاني من الغثيان في فترة الصباح 
برنامجها  السابقين وألغت  الحال في حمليها  كما كان 

الرسمي يوم االثنين.
وكان وليام وكيت رزقا بجورج )أربعة أعوام( وتشارلوت 
الخامس على  ترتيبه  الثالث سيكون  )عامان(. وطفلهما 

عرش بريطانيا.

السابق فرنسوا  الفرنسي  الرئيس   حصل 
هوالند أخيرا على وظيفة جديدة وهي األولى 
له منذ أن غادر قصر اإلليزيه في شهر 
إيمانويل  للشاب  تاركا مكانه  الماضي،  مايو 

تلتزم«  ماكرون. وفاجأت مؤسسة »فرنسا 
المتابعين  المجال االجتماعي  التي تنشط في 
بإعالنها في بيان الثالثاء الماضي، أنها 

اختارت هوالند ليكون رئيسا لها.

البالغ من العمر 63 عاما،  وقال هوالند 
حسب ما نقل عنه البيان، “إن ‘فرنسا تلتزم’ 
هو عبارة عن مشروع أطلقته عندما كنت 
اليوم في إطار  للجمهورية ويتواصل  رئيسا 
مؤسسة”. وأضاف “سأواصل مواكبة وتثمين 
المبادرات التي تحرك فرنسا وتؤكد أن أفضل 
يفيد االقتصاد فحسب، بل سيفيد  ابتكار لن 
التضامن أيضا”، مؤكدا أن “االنصهار 
االجتماعي والوطني كانا وسيبقيان في قلب 

عملي”.
وتعتبر هذه المؤسسة ذات منفعة عامة، وهي 
امتداد لمشروع يحمل االسم نفسه أطلقه 
المبادرات  هوالند عام 2014 بهدف دعم 
المبتكرة. وتبلغ ميزانيتها 30  االجتماعية 
مليون يورو، بينها 16.5 مليونا من مؤسسين 
العام و5  المال  خاصين و8.5 ماليين من 
ماليين عبارة عن إمكانات توضع بتصرف 
المؤسسة االجتماعية حاليا  الشركاء. وتمثل 
“مجموعة من أكثر من 150 جمعية ومنظمة 
غير حكومية ومؤسسات وشركات”، وفق ما 

أشار إليه البيان. 
الرئاسة، ظهر  وفي أعقاب مغادرته لكرسي 
الناس بال خدم  هوالند وهو يتسوق كأي من 

وال حراس، حيث التقط عدسة أحد المصورين 
التي  المقتنيات  صورة له وهو يحمل بعض 

اشتراها من أحد المراكز التجارية.
ومنذ أن تولى الرئاسة في عام 2012، 
تعرض الرئيس االشتراكي السابق إلى 
الفرنسيين  السخرية والتهكم من  موجات من 
الفرنسية  فيها الصحافة  في كل مرة تحرجه 

بمعلومات حول ما يتعلق بحياته.
وكانت آخر تلك المواقف المحرجة ما كشفت 
عنه وسائل اإلعالم المحلية، بأن هوالند ينفق 
للعناية بشعره،  شهريا نحو 10 آالف يورو 
التعليقات الساخرة  وهو ما فّجر سيال من 
والمنددة بتصرفاته ال سيما بعد تأكيد الحكومة 

آنذاك على صحتها.
انتشار صورة لهوالند في عام 2015  وأثار 
الفرو كانتا  وهو يرتدي قبعة ومعطفا من 
هدية من الرئيس الكازاخي نور سلطان 
نازارباييف، الكثير من التعليقات والتغريدات 

الساخرة. 

المتحدة  العربية   أعلنت دولة اإلمارات 
افتتاح متحف ”اللوفر أبوظبي“  يوم األربعاء 
رسميا أمام الزوار في الحادي عشر من 

نوفمبر تشرين الثاني القادم.
ويعرض ”اللوفر أبوظبي“ مجموعة مقتنيات 
فنية مملوكة لحكومة أبوظبي إضافة إلى مقتنيات 
وأعمال معارة من أعرق المتاحف في فرنسا 
تستمد أهميتها من بعدها التاريخي والثقافي 
واالجتماعي وتروي قصصا من مختلف الحقب 

التاريخية التي مرت بها البشرية.
جاء اإلعالن عن موعد االفتتاح الرسمي 
للمتحف خالل مؤتمر صحفي أقيم يوم 
السعديات بحضور وزير  األربعاء في منارة 
الثقافة وتنمية المعرفة اإلماراتي الشيخ نهيان 
الفرنسية  الثقافة  نهيان ووزيرة  بن مبارك آل 
فرانسواز نيسين ومدير متحف اللوفر أبوظبي 

مانويل راباتيه.
المناسبة  وقال الشيخ نهيان في كلمة بهذه 
ثقافيا  أبوظبي ”يعد رمزا  اللوفر  إن متحف 
استثنائيا، احتفاال بإنسانيتنا المشتركة مع 

جمهورية فرنسا“.
اللوفر أبوظبي سيكون  وأضاف ”متحف 
اللوفر يشكل  العالم، وكما أن  مفتوحا لسكان 

اللوفر أبوظبي  جوهرة تتوج باريس، فإن 
سيتمتع بنفس الميزة من خالل جذب الماليين 

من الزوار أيضا“.
ويصاحب االفتتاح برنامج أنشطة يشمل 
سلسلة من الندوات وعروض األداء والحفالت 
بقيادة  المرئية  الفنون  وغيرها من عروض 

مجموعة من الفنانين العالميين.
أبوظبي“  وقال راباتيه مدير متحف ”اللوفر 
المتحف ”يعتمد أسلوب سرد عالمي فريد  إن 
الفن وفق سياق  تاريخ  ثاقبة تستكشف  ورؤية 
اللوفر أبوظبي منصة تتيح  يُعد  لذا  جديد، 
الثقافات  ثقافتهم واالنفتاح على  لزّواره فهم 

األخرى“.
وأضاف ”تساهم اإلضافات واللمسات 
المعمارية الرائدة للمتحف في إثراء مجموعته 
التي  الفنية االستثنائية  الكنوز واألعمال  من 
تقدم لمحة عن النتاج الثقافي المتنوع للبشرية 

وتمهد الطريق لمزيد من الحوارات البناءة“.
بدأ مشروع متحف ”اللوفر أبوظبي“ في 
الفرنسي  المهندس  2007 ووضع تصميمه 
المتحف قاعات عرض  جان نوفيل. يضم 
دائمة وأخرى مؤقتة ومتحفا لألطفال وقاعة 

لالحتفاالت على مساحة 9200 متر مربع. 

 يقام المهرجان السنوى لفنون المشربيات، فى 
دورته الرابعة، فى بيت السيدة زينب بالقاهرة 
وبيت السنارى بمكتبة اإلسكندرية يوم 13 سبتمبر 

إلى 14 من الشهر نفسه.
ويأتى المهرجان  بالتعاون مع الجمعية المصرية 
لفنون المشربيات، وأيضا من خالل التعاون مع 

مكتبة اإلسكندرية، ويتضمن المهرحان مسابقة 
التصوير الفوتوغرافى ذات تسع جوائز، وتأتى 

المسابقة بعنوان “مشربيات تراث وإبداع”.
 تصدر متحف األحياء المائية في العاصمة 
السياحية  المزارات  أفضل  لشبونة  البرتغالية 
العالم من جانب مستخدمي  من نوعه في 
للسفر والسياحة على شبكة  موقع رائد 

االنترنت.
األمم  الكائن في حديقة  الشهير  المزار  وجاء 
العالم  في  المائية  المتاحف  قائمة  على رأس 
الموقع بين رواده والذين  في تصويت أجراه 

بالماليين. يقدروا 
نيوز”  بورتوجال  وذكر موقع صحيفة “ذا 
ألف شخص  أكثر من 28  أن  البرتغالية 
التصويت وقد صنف معظمهم  شاركوا في 
بأنها  المائي في لشبونة  للمتحف  زيارته 
الى أن  “ممتازة”. واشارت الصحيفة 
الصدارة في  قد حصل على  المتحف كان 

تصنيف اجرى عام 2015 .

أنفاِسْك شهود
لــــوجــــود ا ل  ــــر جــــمــــا ــــّسِ ــــف ي ـــــــــودك  وج
نـــفـــاســـك شـــهـــود أ ــــي حـــضـــنـــي  ف ـــــــِت  ن وأ
ـــــشـــــرود ل ا ـــــن  ـــــي وب لـــــحـــــضـــــور  ا ــــن  ــــي ب
لــــخــــلــــود ا بــــطــــعــــم  ــــدة  ــــي ــــص ق تــــكــــتــــب 
ـــــــدود ح ــــر  ــــعــــب ت ـــــــز  ج ـــــــوا ح ــــــع  ــــــرف ت
ــــجــــود ي ـــــــُت  ـــــــي وب نــــــع  ُيــــــمــــــا ــــــُت  ــــــي ب
ــــود ــــع ي خـــــــــــر  در وآ ــــــــا ــــــــغ ُي خـــــــــــر  وآ
ــــة ســـجـــود ل ــــا ح فـــــي  مـــشـــاعـــر  ـــس  ـــك ـــع ي
ــــــورود ل ا نـــســـيـــم  نـــفـــي  ا ــــي  ف ـــــطـــــرْك  وِع
بــــعــــود ُيـــــشـــــيـــــد  حــــــاضــــــر  ِك  حـــــــيـــــــا أ
ـــــدود خ عــــــب  ــــــدا ُت يــــف  ــــق شــــفــــا ن ــــا ــــع ُي
ـــــت عــــهــــود ن ـــــا مــــشــــاعــــر ص عــــــــــت  را
لــــوجــــود ا ء  ـــا ـــط ـــع ب ْك  ـــــوِر ـــــض ح ـــر  تـــفـــّسِ
نـــفـــاســـك شـــهـــود أ ــــي حـــضـــنـــي  ف ـــــــِت  ن وأ
تـــــذود ـــــــروف  ح نـــــا  هـــــوا ـــــع عـــــن  ف ا ـــــد ُت
ـــود ـــل ـــخ ل ا ــــوان  ــــن ــــع ب قــــصــــيــــدة  ـــب  ـــت ـــك ت

انطالق املهرجان السنوى لفنون املشربيات 
فى بيت السنارى

العثور على رسائل بني زوجني بهولندا خالل 
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