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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100
Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

 حل املجل�س الع�سكري 

وت�سكيل حكومة مدنية 

واإتفاق لوحدة اأرا�سية

Dalya Tadros
Financial Services Representative

o Life Insurance
o Disability Insurance

o Auto Insurance
o Home Insurance

o Critical Illness Insurance

Cell: 416.910.4919
Business: 905.849.3050

dalya.tadros@desjardins.com

معاناة اأ�سحاب الديانات 

والعقائد غري املعرتف بها 

يف م�سر

 تقــــرير ديــــــون: 
طئ واأ�ستغل من�سبه  ترودو مخُ

ل�سالح �سركة »اأ�س اإن �سي الفاالن«

 ال�سودان يف اإجراءات تاريخية:
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

أكبر  شراء  يبحث  »ترامب« 
ملواجهة  العالم  في  جزيرة 
روسيا والصني............... ص11

4.5 مليون دوالر متويل إضافي 
احلكومة  من  تورنتو  لشرطة 
للعنف  للتصدي  الكندية 
املسلح .......................... ص12

سالم«  »حسني  اعترافات 
اخلليج  أمراء  هدايا  بشأن 
»حسني  اخمللــوع  للرئيس 
مبــارك«......................... ص 6

بسبب املظاهرات التي جتتاح 
ترفع مستوى  كندا  املدينة... 
التحذير من السفر إلى هوجن 
كوجن................................. ص 9

راأي املحـــــــرر

ترودو .. حمرتف خرق القانون

 »Ethics-Commissioner« يف يناير عام 2017 وجهت الـ

الإتهام  داو�سون«  »ماري  وقتها  الكندية  الأخالق  مفو�سة  اأو 

 »Ethics-Act« الـ  بخرق  ترودو«  »جا�سنت  الوزراء  لرئي�س 

اأجازة عيد امليالد يف جزيرة  اأو قانون الأخالقيات حينما ق�سي 

الطائفة  اإمام  احل�سيني«،  كرمي  »�ساه  امللياردير  ميلكها  خا�سة 

كل  حتمل  والذي  الرابع«  »اأغاخان  باأ�سم  وال�سهري  الإ�سماعيلية 

اأغاخان  فيه  يراأ�س  الذي  الوقت  يف  وذلك  »ترودو«،  نفقات 

احلكومة  من  املاليني  مئات  وتتلقي  كندا  يف  باأ�سمه  موؤ�س�سة 

الكندية، اأي اأنها حالة ت�سارب م�سالح كاملة، ف�ساًل عن خمالفة 

القانون الكندي والذي مينع امل�سئول العام من قبول هدايا اأو �سفر 

وبعد  الرحلة،  تلك  اأمر  اإخفاء  ترودو  حاول  اأن  وبعد  جماين. 

الك�سف عنها وتوجيه الإتهام لرئي�س الوزراء، خرج علينا مبربر 

�ساذج ل يخلو من طريقته املعتادة يف معظم ردوده علي الأ�سئلة 

عرب اإجابات ل متت لل�سوؤال ب�سلة، فقد قال رئي�س الوزراء وقتها 

من  واأحد   ، اأ�سرته  من  مقربًا  �سديقًا  اأغاخان  لأن  ذلك  فعل  اأنه 

وقتها  ر�سيعًا.  كان  اأن  منذ  ترودو  ويعرف  والده،  نع�س  حملوا 

يخرق  كندا  تاريخ  يف  وزراء  رئي�س  كاأول  التاريخ  ترودو  دخل 

اأن اخلطاأ  يبدو  البلد. ولكن لالأ�سف  الأخالقيات يف هذه  قانون 

الوزراء، حيث ويف  لرئي�س  اإيل عادة  حتول 

الأ�سبوع املا�سي اأعلن مفو�س الأخالقيات 

احلايل، »ماريو ديون« اأن ترودة خرق البند 

 The Conflict of« قانون  من  التا�سع 

ت�سارب  قانون  اأو   »Interest Act
امل�سالح يف ف�سيحة �سركة »اأ�س اأن �سي لفالن«، حيث وبح�سب 

اأ�ستغل من�سبه للتحايل علي قرار املدعي  اأن ترودو  تقرير ديون 

عرب  اأو  ال�سخ�سية  ب�سفته  �سواء  التاأثري  وحماولة  الكندي،  العام 

اجلنائية  املالحقة  جتنب  علي  ال�سركة  مل�ساعدة  املقربني  موظفيه 

الوزراء  رئي�س  اأن  املوؤ�سف  والر�سوة.  بالإحتيال  تتعلق  تهم  يف 

باإدارة   2015 نوفمرب  يف  حكمه  بداية  يف  تعهد  والذي  الكندي 

�سفافة وحكومة خا�سعة للم�سائلة، رف�س حتي جمرد الإعتذار 

عن هذا اجلرم وعن خرقه للقانون للمرة الثانية ، رف�س الإعتذار 

رغم اأن الإتهام ياأتي قبل �سهرين من الأنتخابات ، رف�س الإعتذار 

رغم اأنه علي قمة هرم ال�سلطة التنفيذية مع ذلك ل يعي للقانون 

حتمل  فعليه  �ساربًا،  بالقانون  الوزراء  رئي�س  كان  واإذا  اأهتمامًا، 

تبعات اإختيارات الكنديني ملن يقدرهم ويحرتمهم ويحكمهم يف 

اأكتوبر القادم. 

 ابرام مقـار
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آرائِنا  التعبير عن  نحُن ممنوعون من 

»الرأي  مع  اآلراء  تلك  تتفق  لم  ما 

اجلمعي«، ليس لنا احلق في التعبير 

ا يجول في خواطرنا ما لم يُكن  عمَّ

وهذا  الناس،  عامة  يتداوله  ملا  مماثالً 

احلق  لنا  ليس  أنه  ضمنًيا-   – يعني 

نحن  تخصنا  بأفكار  التفكير  في 

من  لسان  على  مرَّت  تكون  أن  دون 

وفقدت  اسُتهلِكت  حتى  ودب  هب 

عنفوانها وقيمتها.

من  اكتنفه  وما  2011م  عام  قبل 

وشمال  األوسط  الشرق  في  تغيُّرات 

إفريقيا؛ كان اللوم يقع على املنظومة 

حتوَّلت  اليوم  التعبير،  ُحرية  قمِع  في  الرسمية 

اب مينعون خروج رأي  ُمجتمعات املنطقة إلى ُحجَّ

متدفق باحلرارة من بني شفتي عقٍل مازال ينبض 

باحلياة، وجالدين يُحاكمون الرأي وصاحبه ويؤلِّبون 

وإن  الرسمية ضده حتى  واملنظومات  العام  الرأي 

الرأي الذي تفوه به الشخص تكفله قوانني  كان 

ُحرية التعبير التي كُبرنا وترعرعنا ونحن نتنفسها 

عبر كل ما تبثه وسائل اإلعالم وما يتبادله الناس 

من أحاديث في الشوارع وعلى موائد املقاهي.

اآلراء  عن  التعبير  من  احلرمان  أن  تعلمون  هل 

اسباب  أهم  من  امُلتمع  ُمحيط  في  الصريحة 

بتراُكم  األمر  يبدأ  االكتئاب؟  ُمعدالت  ارتفاع 

تصريف  قنوات  فتح  الشخص  يُحاول  اإلحباط، 

ُمحاولة إلنقاذ نفسه  الغضب في  إلحباطه عبر 

للنجدة  طلٍب  سلوك  أنه  واعًيا  يكون  أن  دون 

وقود  نفاد  القتراب  تنبيهه  يُحاول  خطٍر  وناقوس 

صحته النفسية، ثم ينفجر صمام األمان، وتبدأ 

النهاية  في  قد تصل  التي  املؤملة  االكتئاب  رحلة 

إلى جدارٍ مسدود.

االجتماعي  التواُصل  وسائل  أن  البعض  ظن 

اإللكترونية قد تفتح بابًا لنشر ُحرية الرأي، ولكن 

جحيم  نحو  يُفضي  باٍب  إلى  حتولت  أنها  يبدو 

أن  بعد  األخيرة  السنوات  في  التعبير  ُحرية  قمع 

تتحكم  واملُتخلفني  الرعاع  وآراء  أمزجة  صارت 

بها، مخلوقاٌت ال ندري من أين جاءت 

يفتح  لم  علينا،  حطت  أين  من  وال 

ُكتب  غير  كتابًا  ُعمرِه  في  أحدهم 

مجهود  يوًما  يبذل  ولم  املدرسة 

العميق  التفكير  في  دقائق  عشر 

على  للتطاول  بجنونهم  يأتون  ثم 

احلُرة  واألفكار  األصيلة  اآلراء  أرباب 

دون  بفعلتهم  ويفرُّون  احلقيقية، 

تقدٍم  أو  أي تطورٍ  أو عقاب!  حساٍب 

ُمشرعة  األبواب  مادامت  نتوقعه 

أمام من ميتازون  أمام هؤالء وموصدة 

»انسانية«  وُقدرة  حقيقية  بثقافٍة 

واإلقناع  والتفاُهم  التفكير  على 

واالقتناع؟!

التواصل  مواقع  تُعطى  أن  ُكبرى  ألزمٌة  إنها 

الذي  حجمها  من  أكبر  اإللكترونية  االجتماعي 

والتسلية  للفضفضة  كقنوات  تستحقه 

املكبوت في  الغيظ  والتنفيس عن  الوقت  وإزجاء 

مجهولة  حساباٍت  بآراء  يؤخذ  أن  العربي،  عاملنا 

أن  رغم  القضايا  من  قضية  جتاه  النقمة  تُظهر 

ُمراهق  يكون  رمبا  منها  عشرين  وراء  يختفي  من 

أو  تتأرجح،  الغضب عنده  مازالت هرمونات  واحد 

يتظاهرون  نفسًيا  وُمضطربني  مرضى  حسابات 

ُجهالء  حسابات  أو  الرصينني،  العارفني  مبظهر 

إلطالق  تؤهلهم  مرتبًة  العلم  من  يبلغوا  لم 

أحكام على قضايا أكبر منهم لكنهم ينسخون 

ويُلصقون آراء غاضبًة آلخرين دون أن يفهموها أو 

يُدركوا معناها.

إن ُحرية التعبير احلقيقية ممن ميلكون أفكار أصيلة 

تستحق اإلفصاح عنها تتطلب شكالً من أشكال 

احلماية واحلصانة التي تقيها وحتفظها من ُحرية 

املُتهجمني، وما لم نصل  املُتنمرين وتهجم  ر  تنمُّ

فستظل  حقها  لها  حتفظ  ُمناِسبة  صيغة  إلى 

إلى  تصل  حتى  الوراء  إلى  تتقهقر  مجتمعاتنا 

امُللِصة  التحذير  أصوات  أن  ظنت  ألنها  الهاوية 

لإلخراس  ُمستحًقا  وإزعاًجا  ونشازًا  تهديًدا 

والِعقاب.

اأين حقنا يف التعبري؟! 

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار
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استكمال للصراع االنتخابي بني الليبراليني 
واحملافظني، وعلى الرغم من أن هناك تفاؤل 
بفوزهم  للمحافظني  املؤيدين  أوساط  بني 
الليبراليني ال  إال  الفيدرالية،  االنتخابات  في 
مع  التعامل  في  وبذكائهم  بهم  يستهان 

الهيئة الناخبة الكندية.
تؤيد  اإلعالم  وسائل  أن  يعلمون  الكثيرون 
بصفة عامة اليسار والليبراليني، وفي كندا 
الليبرالية،  ترودو  وأن حكومة  حتديدا خاصة 
منحت وسائل اإلعالم ماليني الدوالرات كنوع 
من الدعم ملواجهة صناعة احملتوي، وهذا ما 
يجب على احملافظني االنتباه إليه أن اإلعالم 

قادر علي توجيه الرأي العام.
وللعودة إلى الصراع االنتخابي بني أندرو شير 
زعيم حزب احملافظني، واملرشح بقوة أن يكون 
االنتخابات  بعد  القادم،  كندا  لوزراء  رئيسا 
القادم،  أكتوبر  ستجري  التي  الفيدرالية، 
استراتيجياته  في  النظر  إعادة  ضرورة  مع 
قدرا  اكتسب  الذي  ترودو  أمام  االنتخابية، 
بعد  محنك،  وفريق  السياسي،  الذكاء  من 
سنوات من احلكم في أوتاوا، أكسبت الفريق 

الليبرالي قدرا من احلنكة السياسية.
بزعيم  مقارنة  ترودو  وحنكة  خبرة  وتبلورت 
احملافظني شير، عندما شارك كل منهما في 
السكان  ميثل  الذي  أكادي،  اقليم  احتفاالت 
كندا  إلى  جاءوا  الذي  للفرنسيني  األصليني 
قبل تشكيل الفيدرالية، ويقع هذا االقليم 
في برونزويك، وهو اجلزء املتحدث بالفرنسية 
باإلجنليزية  املتحدثة  برونزويك  في 
تأكيدا  منهما  كل  ومشاركة  والفرنسية. 
على التنوع اللغوي لكندا، وكون الفرنسية 

واإلجنليزية اللغتني الرسميتني للدولة. 
إال أن اإلعالم في الكيبيك انتقد بشدة، ودون 
هوادة، عدم رشادة شير الذي سجل بطريقة 
انتخابية مقولة أطلقها في وجه جوستان 
جمع  بني  منهما  كل  التقي  عندما  ترودو 
احملتفلني في شوارع أكادي، عندما قال شير 
الكنديني،  على  الكذب  عن  “توقف  لترودو: 
ويجب أن تكون واضحا”. ولم يكن من ترودو 
شير،  وجه  في  ابتسم  أنه  غير  تصرف  أي 
االحتفال  قاصدا  جميل”  يوم  “إنه  له  وقال 

بالعيد الوطني ألكادي. 
ال  كانت  وإن  الكيبيك  أن  يخفي  أحد  ال 
زيادة  بعد  مؤخرا،  لليبراليني،  كثيرا  متيل 
حزب  ملصلحة  بها،  اليمينية  التوجهات 
أن  إال  الكيبيك،  أجل  من  التضامن  الكاك 
والفرانكفونية  الكيبيك  ابن  يبقي  ترودو 
في  اإلعالم  انتقادات  وكانت  كندا.  في  البار 
مع  يتعارض  شير  فعله  ما  أن  الكيبيك، 
أكادي،  بيوم  االحتفال  في  الكندية  القيم 
االنتقادات  هذه  يوجه  أن  عليه  يجب  وكان 
خالل مناظرة انتخابية، وليس خالل احتفال 
في  الفرنسية  اللغة  موطن  بأكادي  رمزي 
الفرنسيني  أبناء  أكادي،  يقطن  كندا، حيث 

الذين جاءوا إلى كندا منذ قرون.

عن  يتحدث  الكيبيك،  في  اإلعالم  وبدأ 
استيراتيجيات شير االنتخابية، والتي يجب 
جناح  من  الرغم  فعلي  فيها،  النظر  إعادة 
في  أقوياء  مرشحني  جذب  في  احملافظني 
إال  القادم،  الفيدرالية  لالنتخابات  الكيبيك 
منه  تنفر  قد  املتزنة  غير  شير  تصرفات  أن 
بعض الناخبني في الكيبيك. مع التأكيد أن 
يفوز  ان  يجب  اجلديد،  الكندي  الوزراء  رئيس 
بأصوات الكيبيك التي متثل تقريبا 20% من 

الناخبني في كندا.
وركز وسائل اإلعالم كذلك على خيبة األمل، 
التي مني بها الناخبون بعد جناح دوج فورد 
في إقليم أونتاريو، أكبر إقليم كندا، بسبب 
والصحة  التعليم  في  الغربية  سياساته 
وغيرها خاصة طي صفحة االهتمام باللغة 
في  قاسمة  ضربة  بعد  ما  وهو  الفرنسية، 
عالقة اإلقليم بالكيبيك، وهو ما جعل بعض 
الناخبني في يندم ملنح صوته للمحافظني، 
على الرغم من أن نواياهم وبرامج االنتخابية 
قد جتذب الكثير من الناخبني، لكن يتساءل 
الكوادر  احملافظني  لدي  يتوفر  هل  اإلعالم، 
الوعود  احترام  على  القادرة  والقيادات 

االنتخابية، وهذا ما ستكشف عنه األيام.
على جانب آخر، الكل يعلم أن هناك مشاكل 
قيمية يواجهها رئيس الوزراء الكندي ترودو 
أو فضيحة شركة سي إن سي  في قضية 
من  والتي  املنشأة،  الكيبيكية،  الفالي، 
شأنها حرمان الشركة من احلصول على أي 
والتشييد  البناء  مجال  في  فيدرالية  عقود 
واملقاوالت العامة ملدة تزيد على 10 سنوات، 
بعد اكتشافها دفع رشاوي لنظام القذافي 

للحصول على عقود في ليبيا. 
وزيرة  على  بالضغط  ترودو  قام  ناحية،  من 
عدم  أجل  من  بامللف  واملعنيني  العدل 
الفالي،  شركة  على  عقوبة  أي  تطبيق 
شخصية  أغراض  ألية  هذا  يكون  أن  دون 
ترودو  عليها  حصل  شخصية  منافع  أو 
أن  العتبارات  كانت  ضغوطه  ولكن  لذاته، 
بالشركة عشرات اآلالف من العاملني الذين 
شركة  منع  حال  وظائفهم،  سيفقدون 
الفالي من احلصول على أية عقود فيدرالية 
ملدة عشر سنوات، وهي ضغوط ال يستطع 
أحد يتهم فيها ترودو بالفساد الشخصي، 
ولكن فساد أو مخالفة للقيم الكندية، ألنه 
مثل  الكندي  الوزراء  رئيس  ميارس  مرة  ألول 

هذه النوعية من الضغوط غير املشروعة.
احملافظني  بني  االنتخابي  الصراع  ويستمر 
الرأي  استطالعات  وتتراوح  والليبراليني، 
أنه من  إال  آخر،  ترجيح كفة فريق علي  بني 
احتياجات  تفهم  احملافظني،  على  الواضح 
فعل  مثلما  املفاجأة  لتحقيق  الناخبني، 
التأييد  على  احلصول  في  جنح  الذي  ترامب، 
من قبل الهيئة الناخبة، على الرغم من أن 
غالبية إن لم يكن كل وسائل اإلعالم، كانت 

ضده ومع هيالري كلينتون.

الليرباليون لن يخ�سروا ب�سهولة االنتخابات الفيدرالية )2(

ال�شراع االنتخابي بني �شري وترودو 

ي�سل لـ »اأكادي« ويقلب الكيبيك

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   في مرحلة متّدرسنا االبتدائية، كان لنا زميل 
في صفنا، من أصعب الشخصيات التي ميكن 
في  كانت  لو  خاصة  حياتك،  في  تواجهها  أن 

محيط تعاملك القريب!

انني، وزمالئي، كنا ننفر منه ونتجنبه؛     ومع 
لعنفه وعدوانيته التي ال حدود لها، إال أنه رأي، 
في يوم من أيام شره، أن يتنّمر علّي، وقد آملني 

ذلك أشد األلم!

على  ربت  أبي،  على  األمر  عرضت  وعندما     
أن  أوالً،  يجب،  لي:  وقال  أبوي،  حنان  في  كتفي 
املساملة.  الهادئة  طبيعتك  على  اهلل  تشكر 
من  وتطلب  زميلك،  حلال  ترثي  أن  يجب  كما 
على  االنتصار  في  يساعده  أن  القدير،  العلي 
طبعه احلاد العنيف، فهو قبل كل شيء مريض 
مساوياً  تكون  أال  في  جتتهد  وأن  الشر،  بداء 

خلصمك، لكي تتمكن من السيطرة عليه!

   وملا رأى والدي، أن كالمه لم يُغّير من معاناتي 
للتنزه. وبعد  أن نخرج سوياً  شيئاً، طلب مني 
قليل، كنا عند جرف النهر الذي مير في مدينتنا.. 
أخذ بيدي، واقتربنا من املياه، وقال: املاء يبدو أنه 

يبدو  كما  واعتداالً،  نعومة  املرئية  املواد  أكثر 
هادئاً ومأموناً، وبالتالي ضعيفاً!

سكيناُ  مالبسه  طيات  من  أخرج  وفجأة،     
القاسي..  منظره  من  هلعت  المعاً،  مصقوالً 
يالطفني  أخذ  اضطرابي،  مدى  أبي  رأى  فلما 
إلى  السكينة  عادت  حتى  روعي،  من  ويهدئ 
نفسي، ثم تابع حديثه، قائالً: من ناحية أخرى، 
وعنيفاً،  الذي في يدي اآلن، قوياً  يبدو السكني 
املاء  يضرب  وأخذ  ومرعباً.  مخيفاً  وبالتالي 
في  رماه  وجيزة  فترة  وبعد  بشدة،  بالسكني 
إليّ  نظر  ثم  القاع،  في  نهائياً  ليستقر  النهر، 
وقال: إن السكني القوي ال ميكن أن يتغلب على 
طعنها،  طريق  عن  الساكنة،  الهادئة  املياه 
ينهزم.  وبذلك  املياه  بواسطة  يُبتلع  أن  ميكن 
إن القوي بيننا قد يبدو مروعاً. على أن صاحب 

القلب الطيب هو الثابت الدائم! 

   عدنا إلى البيت.. وأنا أشكر أبي، ألنه ضحي 
بالسكني اجلديد الثمني، لكي يعلمني درساً لن 
اجلامحة  بقوته  يستقوي  الذي  فليس  أنساه: 
يعامل  الذي  وليس  الغالب.  هو  الناس،  على 

الشر بالشر هو املنتصر!...

عـادل عطيـة

السكني الذي سقط في املاءلقاء

دول اندراو�س 

م�سكلة حل امل�سكلة
حل  نستطيع  ال  اننا  أينشتني  ألبرت  يقول 
تسببت  التي  التفكير  طريقة  بنفس  املشكلة 
في صنعها. هذه اجلملة العبقرية تشير بوضوح 
شعوب  تفكير  طريقة  في  املوجود  اخللل  إلى 
الناس  من  العظمى  فالغالبية  الثالث.  العالم 
فكرياً  نهجاً  تتبنى  املنكوبة  البلدان  هذه  في 
في  نفسه  هو  يستخدمونه  للمشاكل  منتجاً 
عندما  يتعجبون  ثم  لها  حلول  إيجاد  محاولة 
املشكالت.  وتتفاقم  البسيطة  األمور  تتعقد 
على  عقله  يدرب  أن  يتعلم  لم  العربي  الرجل 
والتحليل  الفهم  القائم على  العلمي  التفكير 
واالستنتاج واالستدالل والقياس وتفنيد الوقائع 
بواسطته  يستطيع  والذي  والنتائج  واملقدمات 
ومدى  وحجمها  املشكلة  حدوث  أسباب  حتديد 

تأثيرها٬ وبالتالي التوصل الى حلول ناجعة لها.
إليها  التوصل  ميكن  التي  احللول  نوعية  والن 
ووصف  تعريف  دقة  مع  طردي  بشكل  تتناسب 
املشكلة )كما في حاالت التشخيصات الطبية 
ملريض  عالجاً  يصف  أن  للطبيب  ميكن  ال  حيث 
بدون تشخيص الداء أوالً(٬ والننا شعوب تتحكم 
فيها االنفعاالت بدرجة كبيرة ومييل افرادها إلى 
العقل  إعمال  عن  تغني  التي  النمطية  االفكار 
ومشقاته وإلى التصرفات التلقائية االنفعالية 
باعتبارها سلوكيات طبيعية تفاعلية ال تتطلب 
العقل  يواَجه  فعندما  لذلك  مجهود٬  أي  بذل 
العربي مبشكلة ما فهو ينزع إلى استراتيجيات 
الهرب  على  تساعده  أن  شأنها  من  وتقنيات 
مواجهتها  من  بدالً  املشكلة  حول  وااللتفاف 
الضمير  ترييح  باب  من  وذلك  لها  والتصدي 

وتخليص الذمة.
أحد هذه االستراتيجيات اإلنكار والتجاهل أو ما 
يعرف باستراتيجية النعام. كارثة حقيقية يلجأ 
النعام  استراتيجية  باعتماد  الكثيرون  إليها 
ودفن الرأس في الرمال تفادياً لرؤية اخلطر الداهم 
ملابهته.  الكافية  الشجاعة  ميتلكون  ال  ألنهم 
يحظرون النقد الذاتي بدعوى عدم ذكر املساوئ 
وننشر  أنفسنا  نفضح  ال  لكي  العالم  أمام 
غسيلنا املتسخ.. ولكن على العكس مما يظنون 

أوضاعنا  لتخبئة  نسعى  الذين  اآلخرين  فان 
منا..  أكثر  فضائحنا  يعرفون  عنهم  املتهرئة 
على  يساعد  أنه  املسلك  هذا  ومشكلة 
استمرار خداع النفس والتباطؤ في إيجاد حلول 
حلها  جتعل  بدرجة  تتفاقم  ان  إلى  للمشاكل 

مستحيالً وتوقعنا في مصير أسود.
التقديس.  هي  أخرى  خطيرة  استراتيجية 
فالعقل العربي املتخم برواسب ال حصر لها من 
وهيمنة  القبلي  والتعصب  واألساطير  اخلرافات 
يأبى  و  بايها  املساس  متاماً  يرفض  املقدسات 
نفسه  بإحاطة  ويكتفي  نقدها  محاولة  بشدة 
معتبرا  واحملرمات  التابوهات  من  شائكة  بأسوار 
هي  عليها  التمرد  أو  الختراقها  محاولة  أية  أن 
جرمية تستحق أن تهدر من أجلها الدماء. وبهذا 
اإلنساني  التطور  مسيرة  عن  نفسه  يفصل 
أو  حضاري  نهوض  أي  أمام  حائالً  جموده  ويقف 

ثقافي ملتمعه. 
أخرى  استراتيجية  املتلف،  اآلخر  تخوين  كذلك 
بنقائصه  نفسه  ملواجهة  جتنباً  العربي  يتبناها 
فتسيطر عليه نظرية املؤامرة ومييل إلى التحزب 
إلى  ينقسم  له  بالنسبة  العالم  والتنميط. 
قسمني نحن وهم وعليه فان وجودنا في اجلانب 
اخلير يضع اآلخر املتلف في اجلانب الشرير. في 
حني يغيب عن ذهن األغلبية أن التنوع ال يقتصر 
عقيدتني  أو  اجتاهني  أو  شخصني  أو  فئتني  على 
والنزوع  املتحجرة  التركيبة املية  فحسب. هذه 
وإغفال  اآلخرين  على  اللوم  وإلقاء  التواكل  إلى 
املسؤولية والتعامي عن األخطاء واخلطايا تعوق 
التطور وتقف حائالً أمام التوصل حللول حقيقية 
هذا  ويجعلنا  اجلذور.  من  ومعاجلتها  ملشاكلنا 
مع  نتكيف  أن  فإما  لهما  ثالث  ال  خيارين  أمام 

املستجدات أو ننقرض.

ق�سة ق�سرية بقلم: 

جورج مو�سى

املحاكاة
في ليلة من ليالي اغسطس احلارة وقد بلغت 
تهتم  ال  ولكنها  اخلارج  في  أقصاها  احلرارة 
منزلها  في  املركزية  الهواء  تكييف  فوحدة 
أنف  كسر  به  تستطيع  ما  القوة  من  لديها 
جتلس  وبينما  أيضا،  فمه  ورمبا  هذا  اغسطس 
الساق  فوق  الساق  وتضع  فاخر  كرسي  على 
املفتخر  النوع  من  سيجارة  اصابعها  وبني 
تلتقط  احلائط،  بعرض  تلفاز  شاشة  وأمامها 
قابع  اعالمي  لتحدث  الذهبي  النقال  هاتفها 
الدولة  محاكاة  منوذج  عن  يتحدث  التلفاز  في 
ويذيع مقتطفات حلكومة احملاكاة هذه ثم يزهو 
يلي  إجناز  من  فرحا  ويصرخ  الذهبي  بالعصر 
عاصمة  وتلك  زجاج  من  كوبري  فهذا  اإلجناز 
والوحدة  جولف  ومالعب  وأشجار  ومباني 

السكنية باملاليني.
حتدثت السيدة إلى املذيع الالمع فتقول مبروك 
على  العزيز  ووطننا  القلب  من  القلب  وتهاني 
واقتصادنا  جدا  مفتخر  ورئيس  الدرب  صحيح 
واللئيم، حياتنا  احلاقد  ولينفجر غيظا  عظيم 
احتياجاتنا  وكل  مشرقة  وشمسنا  أجمل 
مجابه وفي املتناول، يا سيدي ال تصدق اصحاب 
عن  يتحدثون  الذين  واحملبطة  الهدامة  االفكار 
الناس متتلك  يا سيدي  وفقرهم،  الناس  حاجة 
لي  فقل  وإال  ويشتكون  يكنزون  ولكنهم  املال 
ومن  اجلديدة؟  العمارات  تلك  كل  يسكن  من 

زادت  ان  وحتى  اجلديدة  العاصمة  في  يشتري 
فبناء  فلنتحمل،  قليال  احلياة  واعباء  االسعار 
حق  وهذا  لها  ونحن  اجللد  يحتاج  االوطان 
الوطن علينا.  يسمعها املذيع الالمع مبتسما 
عظيمة  تنهيدة  ويتنهد  البلهاء  ابتسامة 
سيدة  الوطنية،  منوذج  هو  ها  قائال  ويصيح 
تعشق وطنها وتقف خلف قيادتها وحتتمل من 
لعظمة  يا  مشرق،  غد  أجل  ومن  الوطن  اجل 
تلك السيدة النبيلة، وبعد وصلة مديح بينهما 
حدث  أحدهما  كون  املتبادل  الشرف  وعظيم 
الهاتف  وتغلق  وتشكره  املذيع  يشكرها  اآلخر 
بني  وتضعها  تلتقط سيجارتها من جديد  ثم 
شفتيها ثم تضع الساق فوق الساق وتلتقط 
حبات من طبق البندق بجوارها ولكنها تالحظ 
خادمة املنزل تنظر اليها مبتسمة، تسألها هل 
هناك شيء؟ ملاذا تنظرين إلّي هكذا؟ جتيبها ال 

شيء سيدتي ال شيء، فقط كنت أدعو اهلل. 
ثم نظرت اليها وقالت سيدتي هل لي ان اسألك 
احملاكاة؟  منوذج  بفكرة  تؤمنني  حقا  هل  شيئا؟ 
في  اخلادمة  نظرت  تأكيد،  بكل  نعم  إجابتها 
عيني السيدة وقالت لها هل تعلمي مباذا كنت 
احملاكاة،  تعيشي  ان  ادعوه  كنت  اهلل؟  ادعو 
السيدة  اغتاظت  فقط،  عنها  تتحدثي  ان  ال 
احلقودة  اللئيمة  ايتها  قائلة:  غضبا  وانفجرت 
فهمت ما تقصدين، تريدين ان نتبادل االماكن، 

يا  حياتي  وتعيشي  حياتك  اعيش 
لك من حقوده ناكرة للجميل.

ليس  هدوء  في  اخلادمة  أجابتها 
وال  فقط،  واحد  اسبوع  ملدة  لألبد 
اقول نتبادل األماكن، فأنا لو جلست 
استطيع  لن  اسبوع  ملدة  مكانك 
األمر  وغالب  اآلن،  افعله  ملا  العودة 
اليوم  في  بيدي  حياتي  سأنهي 
التالي لعودتي حلياتي هذه، انا فقط 
ملدة  حياتي  تعيشي  أن  اهلل  دعوت 
اسبوع، اسبوع واحد فقط، انا اعمل 
وليس  باألسبوع  أجري  وأخذ  عندك 
حياتي  فلتحاكي  آخر  عمل  لدي 

التفاصيل  كل  حتاكي  األجر،  بهذا  اسبوع  ملدة 
واملستشفيات  واملواصالت  وامللبس  املأكل  من 
و....و...وحلسن  املاء والكهرباء  واالمراض وفواتير 
احلظ كنت قد حدثتك سابقا يا سيدتي عن كل 
فحاكي  تعرفيها جيدا،  وانتي  حياتي  تفاصيل 
كل التفاصيل في اسبوع، اسبوع واحد وبعدها 

حدثي هذا املذيع مرة أخري.
انفجرت السيدة فيها غضبا وطردتها في احلال. 
ثم جلست تستريح قليال لتهدأ فوقع بصرها 
على قصاصة ورق بجانبها كانت الورقة عبارة 
اخلادمة  اشترتها  التي  اخلضروات  فاتورة  عن 
وتقرأها  تتوقف  مره  وألول  اليوم،  ذلك  في 

كرسيها  على  قليال  استراحت  بروية، 
الفاخر وأغمضت عينيها ودون ان تدري 
حدث  ثم  عميق،  نوم  في  استغرقت 
رأت في حلم ما دعت  تتوقعه،  لم  ما 
نفسها  رأت  يحدث،  أن  اهلل  اخلادمة 

مكان اخلادمة، عاشت كل التفاصيل.
عانت  الدخل،  وقلة  احلاجة  عانت 
إجابة ابسط  األم حني تعجز عن  قهر 
طلبات أطفالها الصغار ، عانت السير 
بالساعات حتت حرارة شمس اغسطس 
لتوفر بضع جنيهات من أجل أطفالها، 
ال  وهي  فارغ  لصحن  نظرتها  عانت 
لتسد  الصحن  هذا  ميأل  ما  ثمن  متلك 
جوع فلذات اكبادها، عانت الطوابير ومزاحمة 
مستلزمات  ابسط  على  احلصول  في  الناس 
احلياة، عانت من أسعار الدواء، عانت ذل احلاجة 

وقلة احليلة وبؤس احلياة.
هذا،  كل  في  حلقها  في  املرارة  تتذوق  كانت 
كابوس...  تصرخ  وهي  احللم  من  فاقت  وفجأة 
ما  مرارة  بطعم  ميتلئ  حلقها  ومازال  كابوس، 
ونظرت  وحوقلت  وبسملت  ماء  شربت  رأت، 
مازال  املذيع  ونفس  امامها  التلفاز  فوجدت 
يقدم حلقته، التقطت الهاتف واعادت االتصال 
وقالت له اصمت ولنصمت جميعا، فحتى في 

األحالم ال نستطيع ان نتحمل حياتهم.

1-844-355-6939
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رحل  الذي  األعمال حسني سالم  رجل  كشف 
عن عاملنا منذ أيام في حوار سابق مع الكاتب 
أنه  هيكل  حسنني  محمد  املعروف  الصحفي 
كان مسؤوالً عن هدايا سوزان مبارك التي تأتى 
من اخلليج، ونشر هيكل نص احلوار في كتابه” 

مبارك وزمانه«
كنت  أنك  مصادر  عدة  من  لي  قيل  هيكل: 
إلى  اخلليج  أمراء  هدايا  اختيار  عن  املسئول 

قرينة الرئيس.
هذه  قائال:  أريد،  ما  أكمل  أن  بدون  بسرعة  ورد 
حلقت  التشويه  عملية  ولكن  أصل،  لها  أيضا 

بأصل الوقائع
واستطرد يسألني: أنت تعرف قرينة الرئيس؟!!

وقلت: »إنني لم أتعرف عليها شخصيا، لكنى 
ال أنكر إنني في وقت من األوقات كنت أعلق أمال 
عليها، فقد كان تصوري وأنا أعرف أنها درست 
األمريكية،  اجلامعة  في  االجتماعية  العلوم 
واهتمت كثيرا بحي »بوالق«، وأجرت فيه أبحاثا 
زوجها،  ثقافة  يكمل  توازن  عنصر  تكون  قد  ـ 
فهي تعرفت بالتدقيق على الواقع االجتماعي 
في البلد وتستطيع تذكيره به إذا كان نساه!! 

.»
وقال  سالم  حسني  ينتظر  لم  أخرى  ومرة 
»إن  الرئيس:  قرينة  عن  الكالم  يقصد  وهو 
»سوزي« سيدة ممتازة ولها ذوق رفيع، وهي على 

صداقة بأسر عدد من احلكام في اخلليج، وهي 
كرماء  فإنهم  وبالطبع  يزورونها،  وهم  تزورهم 
الهدايا«،  لهم  ترد  أيضا  وهي  هداياهم،  في 

واستدرك: »لكنها ال تستطيع أن جتارى«.
على أن املشكلة التي ظهرت أنهم يختارون لها 
الهدايا قبل مجيئهم أو قبل ذهابها هي، وفى 
وتتلقى  مكررة،  الهدايا  جتئ  األحيان  من  كثير 
الطقم  نفس  ـ  الشيء  نفس  ـ  الرئيس  قرينة 
مرتني وثالثة وأحيانا أربعة، وبالطبع فإن التنويع 
الهدايا حتى  أرى  أن  مطلوب، وكذلك »طلبوا« 
ال تتكرر األطقم، فعلت هذا بعض الوقت، لكن 
التكرار وقع برغم االحتياط، ثم تقرر أن ترسل 
عينات الهدايا املقترحة إلى مصر قبل أي لقاء، 
وهناك يجرى االختيار منها، بنظر من يعرف ما 

لديه، ويفضل جديدا غيره«.
هناك  الناس  ـ  هنا؟  اخلطأ  أين  يسألني:  وعاد 
بالهدايا،  مشاعرهم  عن  التعبير  يحبون 
تتكرر،  أن  يصح  ال  والهدايا  غالية،  وهداياهم 
وإال ماذا يفعل بها الذين يتلقونها، هل يلبسون 
نفس »الرسم« كل مرة، أو يبحثون عن طريقة 
من  يجئ  أن  تتخيل  هل  ـ  التجديد؟  تضمن 
يفعلون  وماذا  مكررة،  نسخا  الطقم  نفس 
بها، وإذا باعوا املكرر واحتفظوا بنسخة واحدة 
وحكايات  انتقادات  ذلك  يثير  أال  الرسم،  من 

وشائعات؟!

اعرتافات “ح�سني �سامل” ب�ساأن هدايا اأمراء 

اخلليج للرئي�س املخلوع “ح�سني مبارك”

تقـــــــــــارير

مبوازاة صراع اخلليج املتصاعد بني طهران والغرب، 
تسعى اإلمارات رمبا للسير على حبال إيران دون أن 
تسقط، فثمة خطوة جديدة والفتة في التقارب 
مشتركة  مياه  أمن  محورها  اإلماراتي  اإليراني 
بالتوترات، وفي حني يبدو سير اإلمارات في  متوج 
السعودية،  اخلليجية  جارتها  مع  معاكس  اجتاه 
وقت  أي  من  أوضح  اجلارتني  بني  التباينات  حيث 
مضى، فإنها ال تبدو في مسعاها مكترثة كثيرًا 
ملشكالتها القدمية مع إيران وال للتناقض لدعاوى 

شيطنة َمْن يتعامل معها. 
حتول مفاجئ في املوقف اإلماراتي جتاه إيران

تسعى اإلمارات بشكل الفت نحو خفض التوتر 
اإلماراتية  اخلطوات  ذلك  إلى  ويشير  إيران،  مع 
كشفت  حيث  إيران،  من  املوقف  جتاه  املتسارعة 
وسائل اإلعالم اإليرانية مؤخرًا زيارة مفاجئة لوفد 
حلضور  طهران  اإليرانية  العاصمة  إلى  إماراتي 
السواحل  خفر  لقيادات  املشترك  االجتماع 

اإلماراتية واإليرانية بعد توقف دام 6 سنوات.   
التقى قائد خفر  وبحسب تقارير صحفية، فقد 
السواحل اإلماراتي العميد محمد علي مصلح 
نظيره  العسكري،  الوفد  ترأس  الذي  األحبابي 
في  طهران،  في  رضائي  قاسم  العميد  اإليراني 
اجتماع هو األول من نوعه منذ 11 من أغسطس 
خلفر  املشتركة  االجتماعات  كانت   ،2013
السواحل بني البلدين بدأت عام 2009، وانتظمت 
بعد  كامل  بشكل  توقفت  ثم  سنوي،  بشكل 
في  مفاجئ  بشكل  لتعود  اخلامس،  االجتماع 

الظروف احلالّية املشحونة بالتوتر. 
عن  كشفت  جهتها  من  اإليرانية  اخلارجية 
االجتماع  موعد  حتديد  دون  وأهدافها  الزيارة 
السواحل  خفر  قادة  من   7 أن  وأعلنت  املقرر، 
اإلماراتي وصلوا لبحث التعاون احلدودي، واحلد من 
سفر  وسبل  البلدين،  بني  الشرعي  غير  التنقل 
مواطنيهما، باإلضافة إلى تسهيل وتسريع تبادل 

املعلومات بني البلدين.
وكالة  أبرزتها  التي  املتداولة  الصورة  وحملت 
األنباء اإليرانية الرسمية لألحبابي ونظيره اإليراني 
تصريحاته  في  األول  ترحيب  يتصافحان،  وهما 
بتنمية العالقات احلدودية بني البلدين، مؤكًدا أن 
تعزيز العالقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن املياه 
تدخل  إلى  التقارب  ذلك  دوافع  وأرجع  اخلليجية، 
اخلطوط  في   - يحددها  لم  التي   - الدول  بعض 
قوله  ما يستدعي بحسب  وهو  األولى،  املالحية 
وبحر  اخلليج  في  األمن  إلرساء  العالقات  حتسني 

عمان. 
كما  يبدو  ما  على  مجددًا  اللقاءات  تتباعد  لم 
يقول القائد األمني اإليراني، بل جرى حديٌث عن 
باإلضافة  ظبي،  وأبو  طهران  في  سنويًا  لقاءين 
إلى لقاءات ميدانية في املناطق احلدودية بني قادة 
البلدين “الحتواء املشاكل احلدودية والعمل على 
حلها”، فضالً عن خطوط اتصال ساخنة هاتفًيا 

وميدانًيا. 
إيران  مع  املتماهية  اإلماراتية  القناعة  وتأتي 
غربي  املنطقة في سياق عزوف  أمن هذه  بشأن 
وقوة  عسكري  حتالف  تشكيل  بشأن  ملحوظ 
رت بها بريطانيا مبعزل عن  أوروبية مشتركة بشَّ
مقترح واشنطن، لتوفير ممر آمن لطواقم السفن 
من  أيام  بعد  وذلك  هرمز،  مضيق  عبر  والناقالت 
“ستينا  لناقلتها  اإليراني  الثوري  احلرس  احتجاز 
بحر  في  البريطاني  العلم  ترفع  التي  إمبيرو” 

ُعمان عند مدخل مضيق هرمز. 
مع  معاكس  اجتاه  في  إماراتية  خطوات 

السعودية
اخلليج  مياه  في  والوعيد  التهديد  لغة  وتزيد 
والسفن  النفط  ناقالت  مرور  على  التضييق  من 
التجارية عبر مضيق هرمز، ويستمر هذه الوضع 
مع إعالن شركة »بي بي« البريطانية إحدى أهم 
إيقاف  عن  العالم  في  اخلاصة  البترول  شركات 
أزمة  بدء  منذ  هرمز  مضيق  عن  سفنها  رحالت 
اإلمارات  ترمي  هنا،  وطهران،  لندن  بني  الناقالت 
الكرة في امللعب اإليراني باعتبار أن لندن استبقت 

طهران بإشعال فتيل األزمة بني البلدين. 
في ضوء هذه التوترات املتصاعدة، لم يكن لقاء 
في  اإلماراتي  اإليراني  السواحل  خفر  قيادات 
مسؤولون  يؤكد  كما  الوحيد  االجتماع  طهران 
سياسات  تتخذ  اإلمارات  بدأت  أن  بعد  إيرانيون 
جديدة في املنطقة، فهذا الوفد األمني اإلماراتي 
هو الثاني الذي يزور طهران في غضون أسبوعني، 
رغم التوترات املتصاعدة باخلليج على وقع أزمات 

الناقالت والتصعيد األمريكي ضد طهران.   
وعلى عكس رغبات الرياض، يلتئم خفر السواحل 
أشار  وقت  في  طهران،  في  واإليرانية  اإلماراتية 
الفترة  خالل  إيراني،  مسؤول  من  أكثر  فيه 
وفودًا حتمل  ترسل  اإلمارات  دولة  أن  إلى  األخيرة، 
رسائل إيجابية إلى إيران، حلل التوتر بني البلدين. 
وفي هذا السياق، أعلن مستشار املرشد اإليراني 
األسبوع  دهقان،  حسني  الدفاعية  للشؤون 
املاضي، في مقابلة تليفزيونية، أن اإلمارات أوفدت 
“أشخاًصا إلى إيران يتحدثون عن السالم”، عازيًا 
سبب ذلك إلى “فشلها في املنطقة”. بات اخلليج 
وقع  على  دولي  إزعاج  حتديًدا مصدر  ُعمان  وبحر 
ناقالت  تعرض  من  بدًءا  مؤخرًا،  األحداث  تصاعد 
النفط والتجارة ملا ُوصف بـ”هجوم تخريبي” قرب 
ميناء الفجيرة اإلماراتي، مرورًا مبا تُعرف بـ”حرب 
انتهاًء  وليس  وبريطانيا،  إيران  بني  الناقالت” 
في  األمريكي  العسكري  التحشيد  باستمرار 
السعودية،  في  األمريكية  القوات  حيث  اخلليج، 
يقابلها تعزيز الوجود البريطاني العسكري أيًضا 
املائية  واملمرات  التجاري  الشحن  حماية  بدعوى 

االستراتيجية قبالة سواحل إيران واليمن 
الفجوة  تعميق  في  يظهر  كما  هذا  يصب 
فقط  ليس  والسعودية،  اإلمارات  بني  الصامتة 
اعتمدت  الذي  اليمني  امللف  مع  التعامل  في 
أيًضا  ولكن  ظبي،  أبو  جارتها  على  الرياض  فيه 
الراهن، حيث  في قراءة املشهد األمني اخلليجي 
تريد السعودية من حلفائها دائًما التصعيد ضد 

إيران.
دوافع التغير في موقف اإلمارات جتاه إيران

تضررت اإلمارات بشكل مباشر حني اُستهدفت 
االتهامات  توجه  لم  لكنها  مياهها،  في  ناقالت 
دت الرياض رغم بعد  إلى إيران على عكس ما صعَّ
اخلارجية  بيان  خال  حينها،  مياهها.  عن  احلوادث 
األمور  فيه  تتعقد  وقت  في  الصادر   - اإلماراتية 
السياسية واألمنية في مياه اخلليج العربي - من 

أي اتهام، لكنه امتأل بالتحذيرات.      
أخرى،  رؤية  للمراقبني  لكن  العلن،  في  هذا 
مفادها أن اإلمارات شعرت بأن عدائها لإليرانيني 
الصبر  أن  لها  بدا  حني  في  عليها،  خطرًا  بات 
اإليرانية  احلكومة  به  حتلت  الذي  اإلستراتيجي 
أن أي تصعيد بني  أبو ظبي  بدأ ينفذ، ورمبا تدرك 
طهران وواشنطن ستكون هي أول ضحاياه، لذا 

بدأت بتغيير نهجها. 
في املقابل، تناست إيران دوافع اإلمارات - ومعها 
السعودية والبحرين ومصر - املعلنة حلصار قطر، 
سياسة  مع  اإلماراتي  املوقف  متاهي  عن  فضالً 
على  واشنطن  متارسها  التي  القصوى  الضغط 
مناورات  عن  إعالنها  تتناس  لم  لكنها  طهران، 
اخلليج  مياه  في  روسيا  مع  مشتركة  بحرية 
ومضيق هرمز في األشهر املقبلة، وتوقيع اتفاق 
هيئة  بني  نوعه  من  األول  هو  عسكري  تعاون 
ووزارة  اإليرانية  املسلحة  للقوات  العامة  األركان 

الدفاع الروسية.  
كما  اإلماراتي  التحول  يقرأون  اإليرانيني  لكن 
حتليالت  ومن  مسؤوليهم  تصريحات  من  يبدو 
ظبي  أبو  لتعيد  فرصة  باعتباره  مراقبيهم 
للجدل  املثير  السياسي  سلوكها  في  النظر 
في املنطقة، وعلى ُخطى أبو ظبي نحو طهران، 
برأي  نفسه،  الطريق  في  الرياض  ستسير 
اإليرانيني، ويعني هذا أن املعادلة اإلقليمية على 
أروقة  في  يتردد  ما  وهذا  جذرية،  متغيرات  أبواب 

السياسة اإليرانية اآلن.
نقال عن نون-بوست

قراءة يف التقارب االإماراتي االإيراين وموقف ال�سعودية حيال ذلك

اإمتام مرا�سم جتلي�س نيافة االأنبا بول�س اأ�سقف اأوتاوا و�سرق كندا

بكني�سة مارمرق�س مبونرتيال م�ساء الثالثاء الع�سرين من اأغ�سط�س 
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

برجاء ارسال اسألتكم الى:       soarin.homes@gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

هناك بعض العوامل التي تساعدك في تقليل املبالغ التي تدفعها للتأمني على عقارك 
السكني واهمها: 1- زود مقدار املبلغ الذي يخصم عندما تطالب بتعويضات من التامني 
)deductible( مثال 1000 دوالر أفضل من 500 دوالر. 2- قلل ما ميكن قيمة املمتلكات داخل 
بيتك التي تريد ان يشملها التامني. 3- ال تضع ثمن البيت كله كقيمة للتأمني بل فقط 

تكلفة البيت أذا اعيد بناءه أي ال تشمل ثمن األرض. 4- ال 
في  سيزيد  فهذا  الصغيرة  لألشياء  بتعويضات  تطالب 
السنوية. 5- حافظ على  الدفعات  املستقبل من قيمة 
صيانة منزلك باستمرار. 6- بدل مواسير املياه والصرف 
الهامة  األجزاء  جدد  دائما   -7 صلب.  الى  بالستيك  من 
مثل السقف وفرن التدفئة. 8- ركب أجهزة انذار حديثة 
للوقاية من السرقة واحلريق. 8 دائما عند جتديد التأمنب 
حاول ان جتد مصادر جديدة من شركات التامني تعطيك 

عروض أرخص ومميزات اكبر.
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كيف توفر في تأمني منزلك؟

اإعداد: اإدوارد يعقوب

C: 4162766538
T:  416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300, 
North York, ON  

NOA BOULES

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
في 	   »PDF« الورقي  العدد  ومشاهدة  األالف  دخول  عبر  إعالنك  إنتشار 

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
علي 	  اجلريدة  بصفحة  مشجع  ألف   100 تواصل  عبر  إعالنك  إنتشار 

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، 

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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مجلة »هنا لندن«

وحش بحيرة لوخ نيس

اصبحت  قدمية  اسطورة  اسكتلندا  تعيش 
اليوم مصدراً الجتذاب السائحني الى جانب 
ال  حقيقة  مجرد  للبعض  بالنسبة  كونها 
تخطؤها العني وليست اسطورة كما اشيع 
عنها. مصدر االسطورة وحش ضخم يعيش 
منذ آالف السنني في بحيرة لوخ نیس اعمق 
مثل  وفي  االسكتلندية.  البحيرات  واشهر 
هذا الوقت بالذات من كل عام يعلن الكثيرون 
وكل  البحيرة،  في  الوحش  هذا  رأوا  انهم 
وان  مختلفة  بصورة  يصفه  احلال،  بطبيعة 
كان االعتقاد السائد لدى اجلميع انه مخلوق 
يشبه جسم سمكة شديدة الضخامة لها 

حدبة كبيرة.
نيس  لوخ  وحش  رؤية  عن  اشيع  ما  ولكثرة 
انها  اسكتلندا  في  السلطات  اعلنت  هذا 
علمي  بتحقيق  عامني  مدى  على  ستقوم 
للتأكد من  نيس  لوخ  بحيرة  مياه  في  دقيق 
ذلك يضع  بالبحيرة لعل  الوحش  وجود هذا 
حداً لهذه االسطورة التي لم تعد في أذهان 
اجلميع  واجهت  التي  املشكلة  الناس خياالً. 
ابداً فوق  في املاضي أن هذا الوحش لم يبق 
صورة  بالتقاط  تسمح  كافية  حلظات  املاء 

واضحة له. 
ومنذ أن بدأت قصة هذا الوحش عام 1933 لم 
يستطع أحد ممن ادعوا انهم شاهدوه تقدمي 
أي دليل حقيقي قاطع على وجوده. واملشكلة 
الثانية هي التي ستصادف اجراء هذا البحث 
الكثير،  سيكلف  بحث  انه  ويبدو  العلمي 
فمياه بحيرة لوخ نیس شديدة العمق الذي 
السفن  أن  ذلك  الى 300 متر. ومعنى  يصل 
ان  البد  وعددها عشر  باملهمة  التي ستقوم 
على  التكنولوجية  الوسائل  باحدث  تزود 
السمع.  استرقاق  اجهزة  وخاصة  االطالق، 
إذا  ما  معرفة  حول  الشديد  الفضول  ورغم 
يرى  ال،  ام  بالفعل  الوحش موجوداً  كان هذا 
كثير من املتصني ان في هذا البحث العلمي 
مضيعة للوقت واملال. فهل كان من االفضل 
يا ترى ان يتبع اجلميع الطريقة الهندية في 
فتقوم  تظهر،  حتى  لالفاعي  املزامير  عزف 
القرب  موسیقی  بعزف  اسكتلندية  فرقة 
الشهيرة على حافة البحيرة فرمبا اطل هذا 

الوحش برأسه ليشنف أسماعه!

مجاة »املعرفة«:

احملاضرات

احدی  يشرح  اللغات  علم  استاذ  كان     
وتطورها،  اللغة  بنشوء  املتعلقة  النظريات 
فقال ان االصوات تؤدي الى مقاطع واملقاطع 

الى كلمات، والكلمات الى جمل. 
   وهنا طرح السؤال اآلتي: “واجلمل... الى ماذا 
“الى  القاعة:  آخر  من  جواب  فجاءه  تؤدي؟” 

محاضرات”.

صحيفة »دير شتيرن« األملانية 

ذكاء آلي

سأل أحدهم، زميله في العمل: »ما الذي يجعلك 
تظن أن هذا أعظم دماغ الكتروني مت ابتكاره؟«.

أسئلة  لقمته  كلما  يضحك  أنه  رفيقه:  أجابه 
غبية«!

مجلة »العلم الضاحك«:

عالج املفاصل

الزوج: ملاذا ال نأوي إلى السرير؟ ان اجلنس خير عالج 
اللتهاب املفاصل.

الزوجة: إني ال اشكو التهاب املفاصل.
من  خير  وقاية  درهم  أن  تعرفني  أال  ولكن  الزوج: 

قنطار عالج!

وكالة »بلومبرج« االقتصادية

تعرف على العائلة التي تربح 4 
ماليني دوالر كل ساعة

األمريكية،  االقتصادية  »بلومبرج«  وكالة  وصفت 
أسرة »والتون« األمريكية، صاحبة سلسلة متاجر 
ووفقا  العالم.  في  أسرة  أغنى  بأنها  »وملارت«، 
ألف   70 إلى  تصل  أرباحا  األسرة  حتقق  للوكالة، 

دوالر في الدقيقة، أي 4 ماليني دوالر كل ساعة.
 39 من  زادت  األسرة  ثروة  أن  الوكالة  وأوضحت 
تصدرت  أن  منذ  دوالر،  مليار   191 إلى  دوالر  مليار 

التصنيفات كأغنى أسرة في العالم في 2018.
أخرى  أمريكية  عائالت  أن  إلى  الوكالة  وأشارت 
أسرة  مثل  ثرواتها،  إلى  كبيرة  إضافات  حققت 
التي  احللوى  صناعة  شركات  صاحبة  »مارس« 
حتمل االسم نفسه، حيث أضافت 37 مليار دوالر 

إلى ثروتها لتصل إلى 127 مليار دوالر
إلى  دوالر  مليار   26 من  أرباحها  زادت  أخرى  أسرة 
125 مليار دوالر، وهي أسرة »كوك« صاحبة شركة 

»توماس كوك« العاملية للسياحة.

وكالة األنباء األملانية

سالسل من لنب األم... أحدث 
صيحة في عالم اجملوهرات

ابتكرت مصممة مجوهرات طريقة جديدة لصنع 
منتجاتها، خاصة السالسل واألساور، باستخدام 
اإلرضاع  فترة  ذكرى  تخليد  بهدف  األم،  لنب 

الطبيعي في ذهن كل أم بشكل جميل.
من  مجوهرات  مصممة  كبيله،  ميالني  واختارت 
دويسبورج األملانية، وضع قطعة من لنب األم داخل 
من  وغيرها  نفسها  إلعطاء  واألساور؛  السالسل 
الطبيعي  اإلرضاع  فترة  لتذكر  الفرصة  األمهات 
وفردية  جميلة  مجوهرات  قطعة  شكل  »في 

للغاية«. 
ترسل األمهات املهتمات قطرات قليلة من لبنهن 
مبادة  وتخلطه  كبيله  جتففه  ثم  املصممة،  إلى 
التصليب،  مواد  من  وغيرها  الصمغية  الراتينج 
وفي النهاية تُصاغ القطعة بأكملها، كما ميكن 

استخدام الشعر أو أجزاء من احلبل السري. 
فئة  واهتمام  كبيرا  رواجا  كبيله  فكرة  والقت 
زبائنها  »الختيار  يدفعها  ما  النساء؛  من  عريضة 

املقبلني«، على حد قولها.
مواجهة  بالفكرة  كثيرين  إعجاب  مينع  ولم 
التواصل  مواقع  على  النقد  بعض  املصممة 
بأكملها  الفكرة  املنتقدون  يرى  إذ  االجتماعي؛ 
مثيرة لالشمئزاز، بينما يشعر آخرون بأنها توصم 

األمهات الالئي يرفضن فكرة اإلرضاع الطبيعي.

وكالة األنباء الفرنسية

»سبايدرمان الفرنسي« يدعو للسالم من ناطحة سحاب بهوجن كوجن

تسلق آالن روبير امللقب بـ«سبايدرمان الفرنسي«، اجلمعة، ناطحة سحاب في هوجن كوجن وعلق 
عليها »الفتة سالم«، في وقت تشهد فيه املستعمرة البريطانية السابقة أزمة سياسية كبيرة 

مع مظاهرات شبه يومية مطالبة بالدميقراطية.
وصعد الفرنسي، البالغ 57 عاما، املتخصص في تسلق املباني العالية، طوابق مبنى »تشوجن كوجن 

سنتر« الـ68 بحي سنترال املالي، فيما كان الطقس حارا ورطبا.
وقبل  تتصافحان.  ويدين  مجتمعني  كوجن  وهوجن  الصني  علمي  حتمل  الفتة  نشر  تسلقه  وخالل 
إلجراء  عاجل  نداء  هو  حتركه  أن  فيه  يوضح  بيانا  احلضور  سّلم  الشاهق  املبنى  بتسلق  يبدأ  أن 

مشاورات بني سكان هوجن كوجن واحلكومة.
وأضاف: »قد يسهم ما أقوم به بخفض احلر ويثير البسمات، وهذا ما أمتناه«، إال أن هذه الرسالة 
لم تقنع اجلميع، فغرد رسام الكاريكاتير الصيني املعارض باديوكاو املقيم في أستراليا سائال »هل 

تريد حقا مصافحة اجلزارين والطغاة؟«.
وتشهد هوجن كوجن منذ مطلع يونيو مظاهرات ضخمة يتخللها العنف أحيانا. وبدأت هذه التعبئة 
املطالب  لكن  الصني،  إلى  مطلوبني  بتسليم  السماح  إلى  يهدف  قانون  مشروع  رفض  بسبب 

توسعت لتشمل حقوقا دميقراطية.
ويشكل هذا التحرك بالنسبة لسلطات هوجن كوجن وبكني أكبر حتد في املستعمرة البريطانية 

السابقة، منذ عودتها إلى السيادة الصينية عام 1997.

وكالة »يونايتد برس« األمريكية

أمريكي يفوز باليانصيب بعد قيامه بعمل خيري

فاز أحد سكان مدينة شارلوت األمريكية بوالية نورث كارولينا، باليانصيب بعد ساعات قليلة من 
قيامه بعمل خيري.

ووفقا لوكالة »يونايتد برس« األمريكية أراد توماس فراي التخلص من سريره القدمي وبدال من بيعه 
أو رميه في مكب النفايات قرر التبرع به ملنظمة »جيش اخلالص« اخليرية.

وبحسب الوكالة، قام توماس في طريق العودة إلى املنزل بشراء تذكرة يانصيب. وفي صباح اليوم 
التالي، قام األمريكي بفحص النتائج ليتفاجأ بفوزه مببلغ 349 ألف دوالر. ويعتزم توماس االحتفاظ 

باجلائزة النقدية ملططات مستقبلية.
وفي يونيو املاضي، ربح شخص من سكان والية كارولينا اجلنوبية األمريكية باجلائزة الكبرى في 

يوم ميالده.
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بسبب املظاهرات التي جتتاح املدينة... 

كندا ترفع مستوى التحذير من السفر إلى هوجن كوجن

أصدرت وزارة الشؤون العاملية 
سفر  بشأن  حتذيرا  الكندية 
كوجن  هوجن  إلى  الكنديني 
أعلى  الستخدام  ونبهتهم 
بسبب  احلذر  من  درجة 
عنف  أعمال  وقوع  احتمال 
مع استمرار االحتجاجات في 
للحكومة  بيان  وفي  املدنية، 
حكومة  »إن  قالت  الكندية 

كندا تهتم بسالمة وأمن الكنديني في اخلارج وتأخذ هذا على محمل اجلد، ومازالت 
األخيرة.  العنف  وأعمال  املظاهرات  الوضع في هوجن كوجن في ضوء  تراقب عن كثب 

ويثير هذا الوضع القلق خاصة أن هناك 300 ألف كندي يعيشون في هوجن كوجن.
املطار  إلى  وعادت  املدينة  في  للدميقراطية  املؤيدة  االحتجاجات  تصاعدت  وقد  هذا 
الدولي حيث نظم املتظاهرون اعتصاما في قاعات الوصول واملغادرة وحملوا الفتات 
تقول للزوار »ليس هنا مشاغبون بل طغيان« ووزعوا منشورات حتذر الزوار من الغازات 

املسيلة للدموع التي تستخدمها الشرطة ضدهم.
وجاءت هذه التحذيرات الكندية بعد أن أصدرت عدد من الدول حتذيرات مماثلة مبا في 
ذلك الواليات املتحدة وأستراليا وبريطانيا، هذا وقد نبهت حكومة هوجن كوجن سكان 
املظاهرات  بشأن  املعلومات  على  للحصول  احمللية  االعالم  وسائل  ملراقبة  املدينة 

القادمة وتوقع إغالق الطرق وحركة املرور .

مع قرب بداية العام الدراسي... متطوعون يتبرعون ألطفال املالجئ 
بحقائب مدرسية ممتلئة باألدوات الدراسية 

أجتمع عدد من املتطوعني في قاعة الكنيست 
لألطفال  ظهر  حقيبة   1000 لتحضير  اليهودي 
الذين يعيشون في مالجئ املدينة، وتشرف على 
هذا منظمة »النعمات« الكندية وهي منظمة 
مدى  وعلى   1925 عام  إنشائها  مت  ربحية  غير 
العقود التسعة املاضية ساعدت عشرات االالف 

من النساء واالطفال في كندا وإسرائيل.
وقد مت إطالق برنامج »اللوازم املدرسية لألطفال« 

وإدمنتون  كاجلاري  ذلك  في  مبا  كندا  أنحاء  جميع  في  مدن  خمس  في   1998 عام 
وفانكوفر وأوتاوا وتورنتو. وبجانب توفير احلقائب املدرسية واالدوات املدرسية ألطفال 

املالجئ توفر املنظمة ايضا أدوات النظافة لألمهات.
من جانبه قال روني ماير رئيس املنظمة في تورنتو »أننا نشعر بأن النساء واالطفال 
الذين يذهبون إلى هذه املالجئ يذهبون إليها بدون أي شيء لديهم، وبعض منهم 
املنزلي  العنف  بسبب  منازلهم  من  هروبهم  بعد  الليل  منتصف  في  إليها  يلجئ 
والقسوة، لهذا فإن إمداد هؤالء االطفال بحقائب وأدوات مدرسية جديدة مع بداية 

العام الدراسي سيشعرهم بأنهم جزء من املدرسة.
وقالت املتطوعة ليندا والتي شاركت في هذه اخلدمة مع زوجها وابنتها وحفيدتها 
»إنه ألمر رائع أن نعطي املتمع ونعطي إسرائيل« هذا ويتوقع أن يحضر املتطوعون 

1000 حقيبة مدرسية لألطفال الذين يعيشون في 12 ملجئ ومأوي.

جمع عبوات طعام االطفال الذي 
يدخل فيه حلم الديوك الرومية من 
ماركة “هاينز” لوجود حشرات به

ذكرت وكالة فحص االغذية الكندية في حتذير 
أصدرته مؤخرا أن شركة كرافت هاينز في كندا 
الذي يحتوي على  قد استدعت طعام االطفال 
وجود  بسبب  املتاجر  من  الرومي  الديك  حلم 

حشرات به.
من  شكوى  على  بناء  االستدعاء  هذا  ومت 
من  االطفال  يخص  املنتج  وهذا  املستهلكني، 
سن ثمانية أشهر فما فوق ويأتي في عبوات تزن 
213 مللي ليتر وتاريخ انتهاء صالحيته 4 يونيو 
وأونتاريو  كيبيك  في  املنتج  هذا  ويباع   ،2021

هذا  لديه  شخص  وأي  والبرادور،   ونيوفوندالند  وساسكاتشوان  كولومبيا  وبريتش 
املنتج يجب ان يتخلص منه أو يعيده الى املتجر الذي إشتراه منه، ولم يتم االبالغ عن 
أي مرض مرتبط باستهالك هذا املنتج، وجتري وكالة فحص االغذية الكندية حتقيقا 

حول هذا املنتج مما قد يؤدي إلى سحب منتجات أخرى .

كندا تشعر بخيبة أمل من قرار اجنلترا 
نزع اجلنسية عن اجلهادي البريطاني 

الكندي جاك

أكد وزير االمن العام الكندي رالف جودال أن جاك 
ليتس وهو رجل بريطاني وحاصل على اجلنسية 
السجون  في  مسجون  وهو  أيضا،  الكندية 
جنسيته  من  جرد  قد   2017 عام  منذ  الكردية 
االجنليزية، وقال الوزير في بيانا توبيخي نادر لدولة 
ألن  أمل  بخيبة  تشعر  كندا  »إن  حليفة الجنلترا 
اململكة املتحدة اتخذت هذا االجراء االحادي من 

جانبها للتخلص من مسؤولياتها«.
القرار  إن  االجنليزية  الداخلية  وزارة  وقالت 
اجلنسية  اجلنسية من  بحرمان مزدوجي  املتعلق 
من  جوهرية  نصائح  على  يستند  البريطانية 
أن  ويذكر  املابرات،  ووكاالت  واحملاميني  املسؤولني 
اجلهادي جاك واسمه احلقيقي جاك ليتس ويبلغ 
أكسفورد  مدينة  في  نشأ  سنة،   23 العمر  من 
بإجنلترا وفي سن الثامنة عشر حتول الى االسالم 
وسافر الى سوريا عام 2014 لالنضمام الى داعش 
وكتب على صفحته في الفيس بوك عام 2015 

انه يريد القيام بعملية استشهادية.
الدولة  »مركز  الرقة  مدينة  ترك  ذلك   وبعد 
لتركيا  السفر  وحاول  سوريا  في  اإلسالمية« 
الكردية  القوات  ولكن قبضت عليه  عام 2017  
ارسال  ووالدته  والده  وحاول  السجن،  واودعته 
السلطات  قبل  من  أُدينا  ولكنهما  اليه  االموال 
ارسال  من  حذرتهما  كانت  والتي  االجنليزية 
وقف  مع  بالسجن  عليهما  وحكم  اليه  االموال 
مساعدة  طلب  العام   نهاية  وفي  التنفيذ، 
اجلنسية  منه  نزعت  ولكن  إلجنلترا  ليعود  الدول 
قال   ولكن  امليء لكندا  اآلن  يريد  وهو  اإلجنليزية، 
»إن  جودال  رالف  واالمن  العامة  السالمة  وزير 
الكنديني  بجلب  قانونيا  ملزمة  ليست  كندا 
يعرضون  وهم  وطنهم  إلى  في سوريا  احملتجزين 

املسؤولني القنصليني ملاطر ال مبرر لها«.

شركة “كنديان تاير” تشتري متاجر “بارتي 
سيتي” في كندا مقابل 174.4 مليون دوالر

قالت شركة »كنديان تاير« التي تتخذ تورنتو مقرا لها 
والتي تدير عددا من متاجر التجزئة مبا فيها سبورت 
جميع  ستشتري  إنها  هانسون  وهيلي  ومارك  شيك 
جميع  في   65 عددها  والبالغ  سيتي«  »بارتي  متاجر 

أنحاء كندا مقابل 174,4 مليون دوالر نقدا.
وأضافت الشركة انها تخطط إلضافة بضائع »بارتي 
سيتي« البالغ عددها 45 ألف نوع إلى متاجرها الـــ 
الرئيس  نائب  وقال  اإلنترنت،  وعبر  ايضا  وبيعها   500
التنفيذي لشركة »كنديان تاير« إن تعزيز سوقنا هو 
متحمسون  ونحن  للنمو  استراتيجيتنا  صميم  في 

للترحيب بشركة »بارتي سيتي«.
ينفقون ما يقرب من ملياري  الكنديني  إن  ايضا  وقال 
دوالر سنويا على مستلزمات االعياد واحلفالت، وبينما 
مجال  في  االكبر  الشركة  هي  سيتي«  »بارتي  تعتبر 
مستلزمات احلفالت واالعياد فهي تسيطر فقط على 
ال  الذين  االخرين  ويسيطر  السوق  من   %10 من  أقل 
ميلكون سوى عدد قليل من احملالت التجارية على أكثر 

من نصف السوق.
ان الشراكة ما بني الشركتني   وأضاف »نحن نعتقد 
البضائع  بيع  النجاح وحتسن  من  للمزيد  تقود  سوف 
على  قادرين  وسنكون  الضعيفة،  املواسم  في 
»بارتي سيتي«  لشركة  السنوية  املبيعات  مضاعفة 

في كندا إلى 280 مليون دوالر بحلول عام 2021.
 من جهتها قالت شركة »بارتي سيتي« التي مقرها 
في  متاجرها  بيع  ثمن  إنها ستستخدم  نيويورك  في 
لتوريد  اتفاقية  لها  وسيكون  ديونها  لسداد  كندا 
»كنديان  مع  سنوات  عشرة  ملدة  باجلملة  البضائع 
لها في  إنها ستغلق عدة متاجر  ايضا  وأعلنت  تاير« 

الواليات املتحدة.

ما يجب معرفته عن مراكز احتجاز الالجئني في كندا
مراكز إحتجاز الالجئني في كندا هي مراكز يقيم بها الالجئني او 
باملواطنني  االختالط  من  متنعهم  عقبات  لديهم  الذين  املهاجرين 
الكنديني وهم ايضا الذين قد يكونوا يشكلون مخاطر أمنية على 

املتمع أو من غير املرجح ان يظهروا أمام جلنة الهجرة.
الالجئني  خدمات  لوكالة  تابعة  االحتجاز  مراكز  من  عدد  وهناك 
لكندا، واحد منها في تورنتو وهو يستوعب 195 فرد وهناك مركزا 
في مدينة الفال وكال منهما يوفر أماكن منفصلة إلقامة الرجال 
ترفيهية في  املراكز على مناطق  والعائالت وحتتوي هذه  والنساء، 

واخلدمات  والهواتف  التليفزيون  واجهزة  االلعاب  إلى  الوصول  وإمكانية  يومية  وجبات  وتوفر  الطلق،  الهواء 
الطبية، ويتم التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة كال على حدة. وهناك أماكن مخصصة للزيارات.

وهناك مركز الحتجاز الالجئني في فانكوفر في مطار املدينة وميكنه استيعاب 24 فردا ملدة تصل إلى 24 ساعة، 
ويحتجز الرجال والنساء كال على حدة، وميكن ترك االطفال مع أمهاتهم، ويقرر االباء واالمهات من الناحية 

النظرية ما إذا كان طفلهم سيبقي معهم أم ال.
تلبية  ويتم  يومية  وجبات  ثالثة  االحتجاز يحصل على  مراكز  في  فرد  أن كل  الالجئني  احتجاز  وكالة  وتقول 
االحتياجات الغذائية اخلاصة مثل احلساسية للطعام او الوجبات الغذائية املتخصصة، وتعتمد مراكز احتجاز 
الالجئني على السجون في املقاطعات الحتجاز الالجئني االكثر خطورة مثل هؤالء الذين لديهم خلفية إجرامية 
عنيفة، وحتاول وكالة الهجرة التقليل من التواصل بني املهاجرين واحملتجزين جنائيا، وكان عدد احملتجزين قد بلغ 

1831 فرد في الفترة ما بني عامي 2017 و2018.
وقال ستيفاني سيلفرمان من مجموعة الدفاع عن املهاجرين أن احملتجزين  تتم مراجعة قضاياهم اوال في 
أيام ثم بعد 30 يوما حتي يتم حل قضيتهم والتي تنتهي إما  غضون 48 ساعة من احتجازهم ثم بعد 7 
باإلفراج عنهم عادة بشروط أو ترحيلهم، وال يوجد حدا للمدة التي يتم فيها احتجاز الشخص، فقد تكون 48 

ساعة او 3 أشهر او خمسة سنوات.
وقالت وكالة خدمات احلدود إن تكاليف احتجاز شخص ما تبلغ حوالي 320 دوالر في اليوم، وإذا لم تتمكن 
الدولة أو الشخص احملتجز الذي حكم عليه باملغادرة من إثبات هويته - حيث أن هذا يكون صعبا من داخل 
مراكز االحتجاز- تطول فترة احتجازه، وبالنسبة لهؤالء الذين يجب ترحيلهم، البد أن يكون هناك اتفاق ثنائي 
االجتاه بني الدول على هذا، ويتعني على البلدان ان يوافقا على مغادرة الشخص لدولة ما والقدوم إلى الدولة 

األخرى وال يتوقف هذا على رغبة  الالجئ.
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املقادير:
شاي  ملعقة   2+ فانليا   + كبيرة  بيضات   7
باودر« + كوب ونصف طحني فاخر  »بيكنج 
)دقيق( + ذرة ملح +2 کوب سكر بودرة )كل 
إلى  حتتاج  ال  االسفنجية  الكعكة  عجائن 

سمن(. 
مقادير الوجه: 

احملفوظ  األناناس  شرائح  من  حلقات 
احملفوظ  الشراب  من  كوب   - )الكومبوت( 
املاء  من  شراب  كوب  أو   ( األناناس  بداخله 
الكرز  حبات  بعض  والليمون(  والسكر 
)وميكن االستغناء عنها( - كوب سكر بودرة 

- ملعقة سمن جامد. 
الطريقة: 

 – الفانيليا  مع  جيداً  البيض  يخفق   )1(
يضاف السكر )2 کوب( مع استمرار اخلفق 
حتى يصير له عند رفع املضرب مثل منقار 

الطير بحيث يكون هشاً. 
اخلميرة  ومسحوق  الطحني  ينخل   )2(

)بيكنج باودر( + ذرة امللح. 
رقم  خليط  إلى   )2( رقم  خليط  يضاف   )3(
الصينية  حتضر  ثم  اخلفق  استمرار  مع   )1(
 - نوعاً  اجلدران  مرتفعة  مستديرة  وهي   -
ثم  وتسيح،  بها  السمن  ملعقة  بوضع 
في  السكر  ويحمر  )كوب(  السكر  يضاف 
)أي  الكراملة  لون  في  يصير  حتى  السمن 

وترص  النار  على  من  ويرفع  غامق(،  ذهبي 
مع  وجتانس  بذوق  األناناس  شرائح   حلقات 
مساحة الصينية،  وتوضع حبة كرز وسط 
كل شريحة أناناس وبني احللقات )في حالة 
فوق  العجينه  تصب  ثم  الكرز(  استخدام 
فرن  في  وتدخل  املرصوصة   احللقات  هذه 
جدران  عن  تنفصل  حتى  احلرارة  متوسط 
الصينية، وقد يستغرق خبز الكعكة نحو 3 
/ 4 الساعة وبعد خروجها من الفرن مباشرة 
تسقى بكوب الشراب الذي مت االحتفاظ به 

بعد فتح علبة محفوظ شرائح األناناس .
قاع  عن  الكعكة  انفصال  من  وللتيقن 
الصينية توضع على نار هادئة مع حتريكها 
بعد سقيها بالشراب ثم تقلب بقوة وخفة 
فوق طبق التقدمي وبذلك يتم احلصول على 
كعكة شهية أنيقة ) برغم أن وجهها هو 

قاعها أصال!(.

اصنعيها بنفسك:

كعكة ا�سفنجية باالأنانا�س
عند  أبناءهم  ينهرون  واألمهات  اآلباء  بعض 
السؤال، والبعض اآلخر يشجع األطفال، ولكن 
يرد على أسئلة األطفال احملرجة  ال يعلم كيف 
وهذا أغلب وضع اآلباء واألمهات، في هذا املقال 
أسئلة  على  يجيبون  كيف  الوالدان  سيعرف 
وبسيطة  سهلة  بإجابات  احملرجة  االطفال 

ومنطقية ونصائح للتعامل مع الطفل.
   نصائح للتعامل مع أسئلة األطفال احملرجة:

عند التعامل مع أسئلة األطفال احملرجة إليكم 
النصائح، وهي: مني شجاعة طفلك على  هذه 
السؤال، بأال تعنفه عند السؤال، أو ال جتيبه بال 
ومنطقي.  بسيط  بشكل  عليه  وأجب  أعرف، 
قوي  السؤال.  على  وشجعه  ابنك  انتباه  مني 
طرح  على  وساعده  البنك  الواسع  اخليال  من 
إجابة  تعرف  ال  عندما  بها،  والتفكير  األسئلة 

سؤال، قل له قم لنبحث معا عن اإلجابة.
   شجع أسئلة االطفال احملرجة:

سؤال  أي  وأن  احلياء  على  اإلناث  تربي  األمهات 
ترد  ال  األغلب  ففي  لهذا  للحياء،  خدش  مبثابة 
غير  إجابة  تخلق  أو  تنهرها  أو  األسئلة  على 
واقعية لها، جميعنا ونحن صغار كنا نفكر في 
القليل من  إال  ولم يجيب  األسئلة،  إجابة هذه 
اآلباء، لهذا لكل أم وأب حاولوا أن تكونوا أب وأم 
هذه  اتباع  وحاولوا  ولبناتكم،  ألبنائكم  أفضل 

الطرق:
بشكل  واحلقيقة  الصحيحة  اإلجابة  قل   -

مبسط ويتناسب مع عمر الطفل.
- ال تؤلف حكاية غير حقيقية، حاول أن تقول 
والتي  املنطقية  غير  اإلجابات  احلقيقة.  له 
الطفل  يصنفها  املنتصف،  من  العصا  متسك 
على أنها غير حقيقية وبالتالي من املمكن أال 
يهتم بإجابتك املرة القادمة، ويبحث عن الغرباء 

للحديث معهم.
لينمو  مهم  األسئلة  على  الطفل  تشجيع   -
األصدقاء  إلى  يلجأ  ال  وجتعله  صحيح،  بشكل 
والغرباء لتكوين مفاهيمه. تعامل مع األسئلة 
سيكون  معه،  ستكبر  مفاهيم  أنها  على 
سيحدد  عليها  وبناء  وأفكاره  معتقداته  منها 

تصرفاته.
والعالقة  االجناب  عن  احلديث  عند  احرص   -
وخطأ،  عيب  مثل  كالماً  له  تقول  أال  احلميمة 
جيد  غير  تصرف  هذا  أن  ويفهم  يكبر  ال  حتى 
احلياة  في  ناجح  غير  الطفل  سيكون  وبالتالي 
العالقة  مارس  كلما  بالذنب  ويشعر  الزوجية، 

احلميمة.
إجابات  على  التعرف  في  اآلباء  دور  جاء  واآلن 

األسئلة احملرجة، وماذا ستقول لطفلك؟.
   1. من أين جئت؟ 

   في هذا السؤال يقصد الطفل كيف خلقت، 
بطن  في  وجوده  مرحلة  عن  معه  حتدث  لهذا 
شهر،  أي  وفي  كبر  وكيف  صغير،  كجنني  أمه 
من األفضل عند التحدث أن جتعل ابنك يشاهد 
بالفيديو  أمه  بطن  في  اجلنني  تكون  مراحل 
والصور، وأن تشارك األم في احلوار، من األفضل أال 
تقول له إذهب ملاما، بل تكون اإلجابة مشتركة 
 7 عمر  إلى  ويصل  يكبر  عندما  واألم.  األب  بني 
أن هذا  له  وقل  التكاثر  سنوات حتدث معه عن 

طبيعي لضمان استمرار احلياة والعيش.
2. كيف كنت أتناول الطعام وأنا في بطن     

أمي؟ 
من  قدر  بأكبر  السؤال  هذا  على  أجب     
البساطة، ألنه لن يفهم كلمات مثل املشيمة 
واحلبل السري، فقل له أن هناك كرة يصل من 

خاللها الطعام وهناك أنبوب موصل بها عندما 
تأكل األم يصل الغذاء للجنني. .

   3. كيف ولدت؟
احملرجة  االطفال  أسئلة  من  السؤال  هذا      
التي أغلب األمهات واآلباء يبتعدون عنها، لهذا 
أجب على طفلك بطريقة علمية مبسطة عن 

عملية الوالدة دون ابتذال.
   4. ملاذا ال يلد أبي؟ 

أدوار في هذه احلياة، واختار     خلق اهلل للناس 
الطفل،  معها  يربي  أن  ولألب  تلد  أن  لألم  اهلل 
وأن املرأة أكثر عاطفية عن الرجل لهذا اختارها 
املهمة،  بهذه  لتقوم  األمومة  لعاطفة  اهلل 
بينما الرجال هم األكثر قوة لهذا فهم يقومون 
النهار  طوال  العمل  مثل  أخرى  مبسؤوليات 

واإلنفاق على البيت.
   5. ملاذا ال ألد طفل مثل أمي؟

    هذا السؤال خاص بالبنات، فهن من يسألن 
تلعبني  طفله  اآلن  أنت  واألمومة،  الوالدة  عن 
وتفرحني عندما تكبرين أكثر من ذلك ستتزوجني 

وستكونني أم.
   6. ملاذا ال أتزوج أبي أو ملا ال تتزوجني أخاكي 

يا أمي؟
حتى  آخر  شخص  تتزوجي  أن  األفضل  من      
تصبح العائلة أكبر من أن تتزوجي أباكي، وزواج 
يعني  مما  متماثلة  اجلينات  سيجعل  األخوين 
أمراض،  من  يعانون  وهم  سيولدون  األطفال  أن 
إال بالشرح  من األفضل عدم قول هذا أمر اهلل 
شيء  كل  أن  الطفل  يفهم  حتى  اهلل،  حلكمة 

منهي عنه هو حلكمة.
   7. ملاذا جهاز أخي التناسلي ال يشبهني؟ 

ال  حتى  الدنيا  هذه  في  اختالفات  اهلل  خلق     
نكن متشابهني وال نحب احلياة لهذا فخلق اهلل 
وقم  واحليوان،  النبات  في  حتى  واألنثى  الذكر 

بعرض صور للذكور واإلناث.
أختي  مع  السرير  نفس  على  أمن  ال  ملاذا   .8    

مثلك أنت وأبي؟ 
أنا  ألن  لألم:  موجه  السؤال  كان  إن  حالة  في 
سرير  على  منا  كل  لينام  أخوة  لسنا  ووالدك 
مبفرده، فاألوالد الكبار والفتيات األخوة ال ينامون 
فقط  املتزوجني  واألشخاص  األسرة  نفس  على 

هم الذين ينامون بجانب بعضهما.
   9. ملاذا ال تنامني على سرير منفصل مثلي؟ 

أن  األفضل  من  أخوة  ليسوا  وأم  أب  كل  ألن     
وال  مشتركة  أشياء  ويفعالن  متقاربان  يكونا 
تشعر  أن  أال حتب  اآلخر،  عن  منهما  كالً  يبتعد 

بحب والدك ووالداتك وهم معا؟
   10. ملاذا لك ثدي كبير وأنا ليس عندي؟ 

الثدي الغذاء لك وألخوتك     ألن اهلل خلق في 
الصغار وألقوم بتغذيتك وأنت صغيرة جداً، أما 
بهذه  يقوم  ال  ألنه  مختلف  فجسمه  الرجل 

املهمة.
   11. أين يوجد اهلل؟

    اهلل موجود في كل مكان تذهب إليه موجود 
فوق السماء وفي قلبك وفي كل شيء جميل، 
هذه اإلجابة جتعله يعتقد أن اهلل في كل مكان 

فيرتاح أكثر.
كيف  احتجته  وإن  يحبنا؟  اهلل  هل   .12    

أتكلم معه؟ 
لنأكل  املال  يرزقنا  أنه  بدليل  يحبنا  نعم     
وأبناء  أخوة  لنا  ويعطي  مالبس  لك  ونشتري 
في  معه  احلمد هلل، حتدث  ونقول  احلياة  لنحب 
فهو  تريد  ما  له  وقل  يسمعك  فهو  وقت  أي 

يفهمك.

اأ�سئلة االأطفال املحرجة.. كيف جنيب عنها
كيف ولدت؟ من أين جئت؟ هل أستطيع أن ألد مثلك يا أمي؟

هل أستطيع أن أتزوج أبي؟ أين اهلل؟ وكيف جاء؟
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ر�سميًا.... ال�سودان حتل املجل�س الع�سكري وت�سكيل 

حكومة مدنية وتوقيع اتفاق تاريخي لوحدة ارا�سيه

بني  االنتقالية  املرحلة  اتفاق  توقيع  ودولي، جرى  واحتفاء عربي  عارمة،  احتفاالت شعبية  وسط 
امللس العسكري السوداني وقوى احلرية والتغيير، االتفاق الذي يصبح به السودان على أول طريق 

احلكم املدني، وبداية املرحلة االنتقالية التي تستمر 39 شهرا.
العسكري  امللس  بني  التاريخي  االتفاق  توقيع  فعاليات  انطلقت  السودان”،  “فرح  عنوان  حتت 
املؤقت وقوى احلرية والتغيير في السودان بحضور عدد من رؤساء وممثلي الدول واملنظمات الدولية 
الدينية  والطوائف  املدني  املتمع  ومنظمات  األحزاب  وقادة  الدبلوماسية  والبعثات  واإلقليمية 

اإلسالمية واملسيحية بالبالد.
شارك عدد من الرؤساء وكبار مسئولي العديد من الدول حلضور مراسم توقيع االتفاق التاريخي 

بني امللس العسكري االنتقالي، وقوى احلرية والتغيير.
 توقيع االتفاق جاء تتويجا لـ 8، أشهر من الشد واجلذب واجلهود اإلقليمية والدوليةـ منذ سقوط 
نظام البشير في 11 أبريل املاضي، حيث بدأ فجر احلل السياسي بني امللس وقوى احلرية والتغيير 
عندما وقع الطرفان باألحرف األولى في 4 أغسطس اجلاري على اإلعالن الدستوري، الذي بدا في 

كثير من األوقات أنه حلم بعيد املنال.
بعد توقيع االتفاق جاءت ردود فعل احلضور من كبار املسئولني الدوليني متفائلة مستبشرة، حيث 
أن  يؤكد  السودانية  التجربة  إن ما شهدته  لبات  اإلفريقية محمد احلسن  الوساطة  رئيس  قال 

إفريقيا قادرة على حل مشاكلها مببادرات داخلية. 
 جتدر اإلشارة إلى أن امللس العسكري االنتقالي كان قد أعلن اختيار الفريق أول جمال عمر ليكون 

وزيرا للدفاع خالل الفترة املقبلة.

قطر تعرتف بانتهاكاتها حلقوق عمال مونديال 2022

القطرية،  احلكومة  اعترفت 
من  اآلالف  طالت  التي  باالنتهاكات 
كأس  منشآت  في  العاملني  العمال 
العالم 2022، بعد احتجاجات واسعة 
العمال  قبل  من  الدوحة  شهدتها 

خالل األشهر املاضية.
في  القطرية  احلكومة  اعتراف  وجاء 
احلكومي  االتصال  نشره مكتب  بيان 
إضراب  في  التحقيق  نتائج  بشأن 
القريبة  الشحانية  مبنطقة  العمال 

من الدوحة.
التحقيق  نتائج  للعاملني ملدة شهرين، وكشفت  األجور  بتأخر دفع  القطرية  واعترفت احلكومة 
أن السبب وراء تأخر تسليم العمال أجورهم “وجود تدفق سلبي” لدى الشركتني املعنيتني بهذا 
الشأن، والذي جاء نتيجة لـ”التأخر في الدفع من قبل عناصر أخرى في سلسلة التوريد”، وفقا 

للبيان.
 وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت في تقرير لها إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن 

العمل احتجاجاً على ما وصفوه بـ”ظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض األجور«.
في  املشاركة  أو  نقابات  إلى  االنضمام  الوافدين  العمال  على  يحظر  القطري  القانون  يزال  وال 

إضرابات”، وفقا للمنظمة.
وبرغم االعتراف القطري إال أنه ال تزال الشكوى األصلية آلالف العمال قائمة ولم يتم معاجلتها، 
فالظروف املعيشية واالنتهاكات احلقوقية واإلنسانية تظل تطارد احلكومة القطرية، التي ستواجه 
القادمة يتضمن االنتهاكات  الدورة  في سبتمبر املقبل تقريرا من مجلس حقوق اإلنسان خالل 

على العمال وكذلك اإلجراءات التعسفية ضد موطني قطر الذين سحبت جنسيتهم.

اأردوغان يكرر “فخ” االأكراد... 

وي�ستوىل على منا�سب روؤ�ساء البلديات

حملة  أخبار  على  تركيا،  استيقظت 
أكراد  استهدفت  واسعة  جديدة  اعتقاالت 
رؤساء  الداخلية  وزارة  أقالت  حيث  البالد، 
مدن  في  لألكراد  مؤيد  حلزب  ينتمون  بلديات 
البالد،  شرق  بجنوب  وماردين  وفان  بكر  ديار 
وعينت  باإلرهاب،  تتعلق  حتقيقات  بسبب 

مسؤولني في مواقعهم.
إلى حزب  ينتمون  احملليون  املسؤولون  وهؤالء 

الشعوب الدميقراطي، املوالي لألكراد، الذي سبق وأن تعرض حلملة قمع مماثلة عام 2016، حينما 
أوقفت السلطات عددا من كبار مسؤوليه ونوابه.

في  لهم  بدالء  الداخلية  وزارة  وعينت  له،  التابعني  البلديات  رؤساء  العشرات من  أقيل  فحينها 
عامي 2016 و2017.

وبعد 3 سنوات من هذه احلملة، يكرر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان السيناريو ذاته، بحق كل 
من رئيس بلدية ديار بكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية 
فان بديعة أوزغوكتشي إرتان الذين انتخبوا على رأس هذه املدن، الواقعة جنوب شرق تركيا، ذي 

األغلبية الكردية، خالل االنتخابات البلدية في 31 مارس املاضي.
واستكماال حلملة القمع احلديثة، اعتقلت الشرطة 418 شخصا في 29 إقليما، ضمن حتقيق في 
أمر من يشتبه في أن لهم صالت بحزب العمال الكردستاني. وجاء ذلك بعد اإلعالن عن إقالة 3 

رؤساء بلديات ملدن كبرى في جنوب شرق البالد.
الشعوب  حزب  بلديات  رؤساء  الداخلية  وزارة  اتهمت  احلدثني،  توالي  لتفسير  محاولة  وفي 
أردوغان حزب الشعوب  ويتهم  الكردستاني احملظور.  العمال  املقالني مبساعدة حزب  الدميقراطي 
الدميقراطي املؤيد لألكراد بأن له صالت بحزب العمال الكردستاني، وينفي احلزب ذلك ويقول إن 
احلكومة تستهدفه جورا. وتصنف تركيا وحلفاؤها الغربيني حزب العمال الكردستاني كمنظمة 

إرهابية.

انفجار نووي واإ�سعاع غام�س برو�سيا

ما حدث  أثار شكوًكا حول  األبيض،  البحر  نووي غامض على  انفجار  الي حادث  روسيا  تعرضت 
ونوع السالح املُستخدم فيه، كما دفع إلى ُمقارنته بالكارثة التي وقعت عام 1986 في محطة 
السلطات  تُصدرها  التي  واملُتغيرة  املُتناقضة  املعلومات  ظل  في  النووية،  للطاقة  تشيرنوبيل 
الروسية.  ووقع انفجار قاتل مبِنصة بحرية الختبار األسلحة في شمال غرب روسيا، تسّبب في 
أمرًا  السلطات  وإصدار  اإلشعاع،  في مستويات  ارتفاع طفيف  إلى  وأدى  نوويني،  خبراء   5 مقتل 
بإخالء قرية قريبة ثم ألغته الحًقا. وأغلقت السلطات الروسية بشكل روتيني أجزاء من خليج 
نيونوكسا  سكان  من  وطلبت  الصاروخ،  اختبارات  خالل  املالحة  أمام  األبيض  البحر  في  “دفينا” 
البالغ عددهم نحو 500 شخص مغادرة منازلهم مؤقًتا، وهو إجراء عادة ما يستمر لِبضع ساعات 
الروسي  الدفاع  وزير  وكان  يبدو.  ما  على  نشاط عسكري  وقائي خالل  كروتني  الواحدة،  املرة  في 
سيرجي شويجو أول من حتّدث عن وقوع انفجار، وقال في البداية: “انفجر صاروخ يعمل بالوقود 

السائل وأسفر عن مقتل شخصني وإصابة 6 آخرين«.
سجلت  سيفيرودفينسك  مدينة  إدارة  أن  رغم  إشعاعات،  أي  إصدار  يتم  لم  إنه  بيان  في  وقال 
ارتفاًعا في مستويات اإلشعاع ملدة قصيرة- وهو تناقض أعاد التذّكر مبحاوالت التعتيم والتغطية 
خالل حوادث احلقبة السوفيتية مثل تشيرنوبيل. وبعد يومني من البيان أقّرت الوكالة االحتادية 
للطاقة الذرية الروسية “روساتوم” بأن االنفجار وقع على ِمنصة بحرية خالل اختبارات لـ “نظام 
الدفع النفاث السائل حملرك صاروخ يعمل بالوقود السائل”، وقتل 5 مهندسني نوويني وأصاب 3 
آخرين. ومت دفن املُهندسني اخلمسة الذين لقوا حتفهم في احلادث مبدينة ساروف، وهي املدينة التي 

تستضيف مركز أبحاث األسلحة النووية في روسيا.

“ترامب” يبحث �سراء اأكرب جزيرة يف العامل ملواجهة رو�سيا وال�سني
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن رغبته في شراء جزيرة جرينالند بالقطب الشمالي، التابعة للدمنارك، نظرًا ألهميتها 
اجليوسياسية، بهدف توسيع الوجود العسكري األمريكي هناك، حيث طلب ترامب من املستشار القانوني للبيت األبيض بحث 
املوضوع من الناحية القانونية، فيما انقسم مستشارو ترامب حول األمر واعتبره فريق منهم ذا جدوى اقتصادية، بينما اعتبره 

آخرون »نزوة عابرة« للرئيس ترامب الذي سيزورها في غضون أسبوعني.
في املقابل، قال وزير خارجية جرينالند، آنى لون باجر، إن اجلزيرة الدمناركية ليست معروضة للبيع. وأضاف: نحن منفتحون على 
التجارة لكننا لسنا للبيع. فيما اعتبر رئيس الوزراء الدمناركي السابق الرس لوكه راسموسن، اخلبر مجرد “كذبة إبريل” وجاءت 

في غير موعدها متاما.
وتسعى الواليات املتحدة للتواجد في جرينالند التي تتمتع بحكم ذاتي، ملواجهة أي حتركات من جانب روسيا والصني في القطب 
الشمالي، حيث أعلنت األخيرة أنها على وشك أن تصبح دولة قطبية شمالية، ودافعت عن رغبتها في »طريق حرير قطبي« 

لنقل البضائع الصينية من آسيا إلى أوروبا عن طريق البحر، كما سعت لتمويل بناء 3 مطارات فى جرينالند، ما أثار قلق وزير الدفاع األمريكي آنذاك، جيم ماتيس، لذا أثار البنتاجون األمر مع الدمنارك 
بأنه يتعني عليها متويل املنشآت بنفسها وليس باالعتماد على بكني.

وتعود أهمية جرينالند بالنسبة لواشنطن لعام 1867، حيث درست اخلارجية األمريكية وقتئذ إمكانية احلصول على اجلزيرة، كما عرض الرئيس األمريكي هارى ترومان على الدمنارك بعد احلرب 
العاملية الثانية 100 مليون دوالر مقابل التخلي عن جرينالند، ولكن الدمنارك رفضت.

وأنشأ »البنتاجون« قاعدة ثول اجلوية أقصى شمال جرينالند عام 1951 كمحطة للدفاع الصاروخي خالل احلرب الباردة، بسبب وقوعها في منتصف الطريق بني أمريكا وأوروبا الشمالية وقربها 
من االحتاد السوفيتي السابق.
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ويلسون  السابقة جودي  العامة  النائبة  قالت 
إنها حتدثت مع الشرطة الفيدرالية بخصوص 
فضيحة شركة »أس إن سي الفالني«،  بعد أن 
لم  ولكن  املاضي  الربيع  الشرطة  بها  أتصلت 
مفوض  تقرير  صدور  بعد  الشرطة  بها  تتصل 
أسبوع  منذ  صدر  الذي  ديون  ماريو  االخالقيات 
هو  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس  أن  وجد  والذي 
والعاملني معه قد كسروا مرارا وتكرارا قواعد 
لتتدخل  عليها  الضغط  خالل  من  االخالق 
الذهاب  من  وتنقذها  الشركة  قضية  في 
بالفساد  املتهمة  الشركة  وهي  احملكمة  الي 
نظام  في  املسؤولني  ورشوة  والغش  واالحتيال 
عامي  بني  القذافي  معمر  الليبي  الدكتاتور 

2001 و 2011.
االخالقيات  مفوض  تقرير  من  تبني  أن  وبعد 
ويلسون  جودي  بها  أدلت  التي  االدعاءات  أن 
أصدرت  التقرير،  هذا  صدور  وبعد  صحيحة، 
»إنها  فيه  تقول  بيانا  الفيدرالية  الشرطة 
تدرس املسألة بعناية وتدرس جميع املعلومات 
حسب  املناسبة  االجراءات  وستتخذ  املتاحة 
االقتضاء«، وقال محامي الدفاع اجلنائي مايكل 
سبرات إنه يشك في أن تكون الشرطة ستجري 
أي حتقيقا ولكنهم قد يبحثون في مسألة ما 
إذا كان هناك عرقلة للعدالة »ويحظر القانون 

العدالة  سير  عرقلة  شخص  أي  علي  اجلنائي 
او  أو حتريفها او احلط منها في دعوي قضائية 
االنخراط في أي سلوك بقصد أثارة اخلوف لدى 

النائب العام«.
وكانت جودي ويلسون النائبة العامة السابقة 
املاضي  فبراير  العدالة في  امام جلنة  قالت  قد 
أي من  أن  إذا كانت تعتقد  عندما سؤلت عما 
أفعال  التي وقعت عليها هي مبثابة  الضغوط 
من  سؤلت  وعندما  »ال«  فقالت  قانونية؟  غير 
كان  إذا  عما  حديثا  جلوبال  انباء  وكالة  قبل 
اليزال هذا رأيها؟  قالت: ال يسعني اال أن احكم 
على ما أعرفه، وبالتأكيد بعد إطالع الشرطة 
اآلن على تقرير مفوض االخالقيات فأنا متأكدة 

من إنهم سيتخذون ما يرونه مناسب.

قال مفوض األخالقيات “ماريو ديون” في تقريره 
في  للتحقيقات  طويل  انتظار  بعد  جاء  الذي 
قضية شركة “أس إن سي الفاالن”، أن جسنت 
وإنه  املصالح،  تضارب  قانون  كسر  قد  ترودو 
على  للتأثير  السلطة  في  منصبه  استخدم 
تعمل  كانت  التي  ويلسون”  “جودي  السيدة 
في  العدالة،  ووزيرة  العام  النائب  منصب  في 
اجلنائية  املالحقة  بوقف  إلقناعها  محاولة 
سي  إن  “أس  العمالقة  الهندسة  لشركة 
الفاالن” وكتب ماريو في تقريره يقول إن رئيس 
الوزراء استخدم بشكل مباشر ومن خالل كبار 
نفوذه  ملمارسة  مختلفة  وسائل  مسئوليه 
على  والتحايل  ويلسون”  “جودي  السيدة  على 

قرار مدير النيابات العامة،.
سي  ان  “أس  شركة  أن  األدلة  اثبتت  بينما   
في  كبيرة  مالية  مصالح  لها  كان  الفاالن” 
قد  ترودو  جسنت  كان  لو  وإنه  القضية  تأجيل 
ويلسون  جودي  السيدة  على  التأثير  في  جنح 
لتتدخل في قرار مدير النيابات العامة لكان في 

هذا تعزيزاً ملصالح هذه الشركة. 
ترودو  مع  ديون”  “ماريو  بها  قام  مقابلة  وفي 
حاول  أنه  ترودو  نفى  التحقيقات،  من  كجزء 
بأنها  ولكنه شعر  ويلسون  التأثير على جودي 
بوصفها وزيرة للعدل لم تنظر بشكل كاف في 

إمكانية التفاوض على اتفاق لتأجيل مقاضاة 
شركة “أس أن سي الفاالن” وكان عليها أن جتد 

بدائل للمقاضاة اجلنائية. 
تكون  أن  من  بالقلق  شعر  إنه  ترودو  وقال 
النطاق  واسعة  عواقب  لها  اجلنائية  احملاكمة 
والعمالء  واملساهمني  الشركة  موظفي  على 
وقال  الشركة.  استمرار  يُهدد  وهذا  واملوردين، 
التدخل  إن  األخالقيات  مفوض  ديون”  “ماريو 
املتكرر من جانب رئيس الوزراء وكبار موظفيه 
من الوزراء واملسؤولني احلكوميني جلعل النائبة 
املسألة  لهذه  حالً  جتد  ويلسون  جودي  العامة 
ذلك،  في  التدخل  رفضها  من  الرغم  على 
يدفعني إلى استنتاج أن كل هذه الضغوط لها 
بأنه  ترودو  السياسية، هذا وقد صرح  دوافعها 
يقبل نتائج تقرير مفوض األخالقيات ويتحمل 

املسؤولية عن كل ما حدث.
وصرح “جاميت سينغ” زعيم احلزب الدميقراطي 
وزراء  رئيس  يعمل  أن  الشائن  من  بانه  اجلديد 
ملصلحته  منصبه  من  االستفادة  على  كندا 
ومن  انتخابه.  إلعادة  محاولة  في  الشخصية 
وزعيم  املعارضة  زعيم  شير  أندرو  قال  جانبه 
حزب احملافظني أن ترودو وعد بأن يكون أخالقياً 
سلطة  أستخدم  ولكنه  للمساءلة  وخاضعاً 

مكتبه ملكافأة مؤيديه ومعاقبة منتقديه 

جودي ويل�سون: ال�سرطة الفيدرالية توا�سلت معي 

بخ�سو�س ق�سية �سركة “اأ�س اإن �سي الفالني”

طئ واأ�ستغل من�سبه ل�سالح  تقرير ديون: ترودو مخُ

�سركة “اأ�س اإن �سي الفاالن« 

تقـــــــــــارير

4.5 مليون دوالر متويل إضافي لشرطة تورنتو من 
احلكومة الكندية للتصدي للعنف املسلح

تورنتو  شرطة  دائرة  ستتلقى 
مليون   4.5 قدره  إضافيا  متويال 
التصدي  في  للمساعدة  دوالر 
ومت  املدينة،  في  املسلح  للعنف 
من  التمويل  هذا  عن  االعالن 
الثالثة  املستويات  جميع  قبل 
للحكم وبعد أسبوعني من وقوع 
املدينة،  أحداث عنف مسلح في 
رئيس  إعالن  قليلة من  أيام  وبعد 
انه  سوندرز  مارك  تورنتو  شرطة 
مستويات  جميع  مع  سيتحدث 

احلكومة للمساعدة في معاجلة العنف املسلح في املدينة.
وكان 17 فردا قد أصيبوا في 14 حادث إطالق نار منفصل خالل عطلة نهاية االسبوع ووقع بعدها 
أكثر من 20 حادث إطالق نار على مدى 10 أيام فقط، من جانبه صرح عمدة تورنتو جون توري إن 
هذه االموال ستستخدم للتركيز على منع ارتكاب اعمال العنف املسلح ولزيادة أعداد الشرطة 

في بعض املتمعات احمللية.
وقال رئيس وزراء اونتاريو دوج فورد في بيانا له إن 1,5 مليون دوالر من مساهمات املقاطعة البالغة 
أعداد  لزيادة  تستخدم  سوف  سنوات  أربعة  مدى  على  طرحها  سيتم  والتي  دوالر  مليون   25
الطوعية لضباط الشرطة في  العمل االضافية  التحديد لتمويل ساعات  الشرطة وعلى وجه 
املناطق الرئيسية من املدينة، وقال أيضا إن حكومتنا تبذل كل ما في وسعها ملكافحة احلوادث 
االخيرة من العنف املسلح والعصابات وحماية املواطنني امللتزمني بالقانون، وإن حكومة املقاطعة 
ستطلق استراتيجية اقليمية من شأنها تفكيك العصابات لالبد وضمان أن ينتهي االمر باملرمني 

الذين يستخدمون االسلحة النارية الى السجن .

طهران تن�ساأ وزارة جديدة ملراقبة مواقع التوا�سل 

االإجتماعى

أعلن وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي في إيران عباس صاحلي، عن إنشاء »وزارة الثقافة 2 » تهدف 
إلى مراقبة الفضاء اإللكتروني وشبكة اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي، في محاولة جديدة 

لتقييد حرية الشعب اإليراني.
وضعت  احلكومة  إن  قائال  عالم جديد”،  وبداية  العالم  “نهاية  أصبح  اإلنترنت  “إن  وقال صاحلي 

خطة لتأسيس وزارة الثقافة رقم 2 في غضون ثالث سنوات.
واالجتماعية  الثقافية  األنشطة  مبراقبة  ستقوم  اجلديدة  الوزارة  أن  اإليراني  الثقافة  وزير  وأكد 

والسياسية وفقا للتعليمات التي حددها امللس األعلى للفضاء اإللكتروني.
وكانت أمريكا قد وضعت امللس األعلى للفضاء اإللكتروني الذى تأسس بأوامر املرشد اإليراني 
على خامنئي، على قائمة العقوبات لقيامه بحجب آالف املواقع والتطبيقات وحرمان اإليرانيني 
من التداول احلر للمعلومات، ويعتبر امللس الذى يقوم بالتخطيط واملراقبة للفضاء السيبراني، 

مسؤوال أيضا عن حملة القمع ضد الصحافيني واملنتقدين ونشطاء مواقع التواصل في إيران.

ال�سي�سي يوجه بهدم جامع يعيق حمور املحمودية 

بنى على اأر�س حرام ويعلق: امل�ساجد والكنائ�س ال تخُ

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ال بد من 
إنشاء  يعيق  كمقام  متخذ  مسجد  أزمة  حل 
محور احملمودية: »النقطة الثانية املسجد اللي 
هوا مقام، بقول لكل اللي بيسمعني املسجد 
يعيق  دماغي  على  اللي  الكرمي  باملقام  ده 
احلركة في احملور والكوبري اللي الزم يعدي على 

املنطقة دي«.
وأضاف السيسي، خالل افتتاح مشروع الصوب 

أنا فاهم كويس، املسجد  لو  إيهاب موجود؟  “اللواء  العسكرية:  بقاعدة محمد جنيب  الزراعية 
اللي هيتعمل،  اجلديد  الكوبري  وكمان  عارفني كده  وأنتم  نفسه  احملمودية  في طريق محور  ده 
ياللي بتسمعونا ما أسهل علينا نقول للجيش ومدير األمن في إسكندرية خشوا  يا جماعة 

خلصوا املشروع«.
وتابع الرئيس السيسي: “النبي محمد ميرضاش بكده إن يتوقف الطريق والكوبري علشان الناس 

فاهمة إن ده ال يليق، قلنا شوفوا مكان جديد ونعمل طبق األصل أو أحسن، زي املسجد ده«.
عليها،  تتبني  أرض  لها  مفروض  حرام،  أرض  على  تُبنى  ال  والكنائس  »املساجد  قائاًل:  ومضى 
والدولة موافقة عليها، واللي يعمل غير كده يبقى غلط، حتى من منظور ديني«، مشددًا بالقول: 

»ماحدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس«.
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الشخصية  للحقوق  املصرية  املبادرة  أطلقت 
وزواج  هوية  »أوراق  بعنوان:  سياسات  ورقة 
ألصحاب  الغائبة  األساسية  احلقوق  ومدافن: 
تتقدم  مصر«،  في  بها  املعترف  غير  الديانات 
وصناع  والبرملان  احلكومة  إلى  املبادرة  فيها 
عاجلة،  وتشريعية  تنفيذية  مبقترحات  القرار 
تهدف باألساس إلى ضمان احلقوق األساسية 
للمواطنني املصريني غير املنتمني إلى الديانات 
وهي  واليهودية،  واملسيحية  اإلسالم  الثالث، 

حتديًدا احلق في احلصول على بطاقة هوية بدون 
االضطرار إلى كتابة بيانات غير صحيحة في 
خانة الديانة، واحلق في احلصول على شهادات 
مسائل  في  التقاضي  في  واحلق  الزواج  توثيق 
تخصيص  في  واحلق  الشخصية،  األحوال 

مدافن خاصة بهم.
يصدره  قرارًا  التنفيذية  املقترحات  تتضمن 
في  خاصة  جلنة  بتشكيل  الداخلية  وزير 
اجلهة  هي  تكون  املدنية  األحوال  مصلحة 
ديانة  في   )-( “الَشرطة”  بتسجيل  اخلاصة 
الثالث،  الديانات  إلى  املنتمني  غير  املواطنني 
من  بداًل  بذلك،  وإقرارهم  طلبهم  على  بناء 
ال  صحيحة  غير  ديانة  تسجيل  على  اإلكراه 
يدينون بها، وقرارًا لوزير العدل بتعيني موثقني 
حتتوي  الذين  املواطنني  زواج  لتوثيق  منتدبني 
 )-( َشرطة  على  أوراقهم  في  الديانة  خانة 
توثيق  اآلن  الدولة حتى  أجهزة  رفض  من  بداًل 
شهادات زواج لهم، وقرارات يصدرها احملافظون 
للمواطنني  )مدافن(  جلبانات  أراٍض  بتخصيص 
سبق  وقد  الثالث،  الديانات  إلى  املنتمني  غير 
والستينيات  األربعينيات  في  املصرية  للدولة 
محافظات  في  لهم  جبانات  عدة  تخصيص 
والشرقية،  وبورسعيد  واإلسكندرية  القاهرة 
في  واحدة  جبانة  إال  منها  متاًحا  يعد  ولم 

القاهرة.
آخر  بدياًل  التشريعية  املقترحات  وتتضمن 
املنتمني  غير  للمواطنني  الزواج  توثيق  إلتاحة 
للمادة  تعدياًل  يتطلب  الثالث،  الديانات  إلى 
 143 رقم  )قانون  املدنية  األحوال  قانون  من   5
لسنة 1994( يتيح للشهر العقاري توثيق زواج 
لديهم  الديانة  خانة  في  املسجل  املواطنني 
تعليمات  في  تعديل  به  ويرتبط   ،)-( عالمة 

الشهر العقاري يصدر بقرار من وزير العدل.
تعديل  التشريعية  املقترحات  تتضمن  كما 
الشخصية  األحوال  قانون  من   3 املادة 
باحلق  يسمح   )2000 لسنة   1 رقم  )قانون 
وفق  الشخصية  األحوال  في  التقاضي  في 
لوائح طوائف دينية وال يشترط أن تكون هذه 
الطوائف قد حظيت باالعتراف الرسمي ولها 
كما   1955 عام  قبل  ملية  قضائية  جهات 
بإصالح  التعديل  هذا  ويسمح  املادة،  تنص 

بالطوائف  االعتراف  لسياسات  مؤقت  جزئي 
اإلقرار  املتضمن  االعتراف  بني  الدينية، يفصل 
العبادة  دور  واتخاذ  الدينية  الشعائر  مبمارسة 
_وهو ما يتطلب إصالحات أوسع_ وبني ضرورة 
اإلقرار بوجود الطائفة الدينية وضمان احلقوق 
ومنها  إليها  املنتمني  للمواطنني  األساسية 
مسائل  في  والتقاضي  الزواج  توثيق  في  احلق 

األحوال الشخصية.
من جانبه يؤكد عمرو عزت، الباحث ومسئول 
والسياسات  واملعتقد  الدين  حرية  ملف 
أعد  والذي  املصرية،  املبادرة  في  الدينية 
التنفيذية  القرارات  هذه  “إن  املقترحات: 
والتعديالت التشريعية متثل احلد األدنى حلماية 
من  أشكال  وإزالة  األساسية  احلقوق  بعض 
التمييز الصارخ التي تنتهك أبسط مفاهيم 
وأوضاع  بالغة  معاناة  في  وتتسبب  املواطنة 
املواطنني  من  لفئات  مضطربة  قانونية 
يحاولون احلصول على بطاقة هوية مثبت بها 
احلصول  أو  الديانة  خانة  في  بيانات صحيحة 
على شهادات توثيق للزواج أو طلب تخصيص 
خطوات  فهي  ولذلك  موتاهم،  لدفن  جبانات 
بينما اإلصالح األوسع يجب  عاجلة وضرورية، 
أن يتضمن تعديالت دستورية وتغييرات أعمق 
تنادي  الدين،  مجال  في  الدولة  سياسات  في 
تقاريرها  توصيات  في  املصرية  املبادرة  بها 
الوضع  عن  املفصلة  وأوراقها  ودراساتها 
املساجد  إدارة  وسياسات  لألزهر  القانوني 
اتخاذ  وتنظيم  اإلسالمية  الدينية  والشئون 
قانون  لتطبيق  احلالي  والوضع  العبادة  دور 
النزاعات  مواجهة  وسياسات  الكنائس  بناء 
وحرية  الديني  التنوع  ومشكالت  الطائفية 

التعبير في مجال الدين«.

املطالبات  خلفية  على  املقترحات  هذه  تأتي 
إلى  منتمني  غير  مواطنون  أطلقها  التي 
الديانات الثالث، في ظل اجلدل العام املتصاعد 
اخلطاب  “جتديد  عناوين:  حتت   2015 عام  منذ 
الديني”، و”اإلصالح الديني”، و”الثورة الدينية”، 
التي حتتل مساحات كبيرة في اإلعالم وتتكرر 
رئيس  من  الرسميني،  املسئولني  خطابات  في 
الدينية  املؤسسات  مسئولي  إلى  اجلمهورية 
الرأي،  وأصحاب  واألكادمييني  والسياسيني 
والسياسات  العملية  اإلجراءات  تزال  ال  بينما 

غائبة.
ففي نوفمبر 2018 قال عبد الفتاح السيسي، 
إحدى  أثناء  كلمته  في  اجلمهورية،  رئيس 
شرم  في  العالم”  شباب  “منتدى  جلسات 
تشير  تصريحات  اعتباره  ميكن  ما  الشيخ، 
إلى ضرورة كفالة الدولة حريات دينية لكافة 
األديان  من  األوسع  الديني،  التنوع  أطياف 

واملسيحية  الدولة،  دين  اإلسالم،  الثالثة: 
باالعتراف  اللتني حتظى طوائفهما  واليهودية 

الرسمي من جانب الدولة. حيث قال:
»إن الدولة املصرية لم تكن تفكر من قبل في 
بناء دور عبادة للمواطنني غير املساجد، ولكن 
مجتمع  كل  في  تبني  أن  معنية  الدولة  اآلن 
جديد )..( كنائس ملواطنيها ألن لهم احلق في 
العبادة كما يعبد اجلميع، ولو عندنا في مصر 
ديانات أخرى نحن كنا سنبني لهم دور عبادة، 
لو  عبادة،  دور  لهم  سنبني  يهود  لدينا  أن  لو 
أن لدينا ديانات أخرى كذلك”، وأضاف أن ذلك: 
باملناسبة  أو  يشاء،  كما  يعبد  املواطن  “حق 
وقال  فيه”.  نتدخل  ال  موضوع  هذا  يعبد،  ال 
أيًضا: “ال متييز بني دين ودين، الكل سواء، وهذا 
ليس كالًما يقال، وإمنا ممارسات يجب أن تنفذ، 
وآليات عمل مستقرة  إلى سياسات  وتتحول 

في الدولة لها االستدامة«.
من  أفعال  ردود  التصريحات  هذه  أعقبت 
الدينية،  التنوعات  إلى هذه  مواطنني منتمني 
مقااًل  التحرير  موقع  في  الهادي  حامت  فكتب 
ديانات  هناك  الرئيس  سيادة  يا  :”نعم  بعنوان 
أخرى في مصر”، وقال فيه إنه مواطن مصري 
بهائي يرحب بهذه التصريحات ولديه أمل في 
أن تترجم إلى سياسات تكفل احلرية الدينية 

“إشكاليات  هناك  أن  إلى  وأشار  للجميع، 
كغيرهم  املواطنة  في  البهائيني  حق  تعيق 
األحوال  بقانون  يتعلق  ما  منها  املصريني،  من 
أراضي  تخصيص  عدم  ومنها  الشخصية، 
قبور لدفن موتاهم، وهذه احتياجات أصبحت 
اآلن ُملِّحة )..( قبل أن يأملوا في بناء دور عبادة 
به  مسموح  هو  وكما  صرحت  كما  لهم 
ممثلوها  جاء  التي  دولة  الـ160  في  للبهائيني 

ملنتدى الشباب العاملي«.
 وفي ذات السياق وقع عدد من املواطنني على 
“بيان من مصريني ملحدين وال دينيني وال أدرييني 
بخصوصية  االحتفاظ  يفضلون  مواطنني  أو 
عقائدهم”، يقول البيان إن: “هذه التصريحات 
ليست منعكسة على أي ممارسات وسياسات 
املمارسات  هذه  وننتظر  الدولة،  بها  تقوم 

العقيدة  حرية  على  تؤكد  التي  والسياسات 
وحق كل مواطن في أن يعتقد ما يشاء بدون 
أن يعاني من متييز أو تضييق أو حرمان من حق. 
ونحن كمواطنني وكأفراد ملحدين أو دينيني أو 
ال أدريني نطلب أبسط حقوقنا وهو أن ال تقوم 
أوراقنا  في  الديانة  خانة  في  بالكذب  الدولة 
الرسمية، حيث أنها ما زالت حتتوي على أديان 
املتاحة  الثالث  الديانات  ضمن  كانت  إن  آبائنا 
 - )مسلم  الديانة  خانة  في  للتسجيل  فقط 
مسيحي - يهودي(، واحملاوالت لتركها فارغة أو 
كتابة )-( مت رفضها من قبل مصلحة األحوال 

املدنية في وزارة الداخلية«.
الى  تنظر  ان  الدولة  على  النهاية  وفي 
ليست  انها  على  واحلريات  احلقوق  تلك 
دينية  طائفة  إلى  باالنضمام  مرتبطة 
ولكن  الدولة،  أجهزة  من  “االعتراف”  تنتظر 
باحلق في  أغلبها حقوق شخصية لصيقة 
لألفراد  مكفولة  تكون  أن  يجب  املواطنة، 
مهما كان اعتقادهم، وفي هذه احلالة يجب 
وتشريعاتها  الدولة  سياسات  تكون  أن 
بينما هي  ضامنة لهذه احلقوق األساسية، 
ا تتضمن العديد من العوائق أمام هذه  حاليًّ
إزالة  املقترحات  هذه  وتستهدف  احلقوق، 

هذه العوائق.

تقـــــــــــارير

معاناة أصحاب الديانات والعقائد غير املعترف بها في مصر
حقوقيون يتقدمون للبرملان املصري مبقترحات تنفيذية وتشريعية لضمان حقوقهم األساسية

أوراق هوية وإجراءات زواج ومدافن خاصة... اهم مطالبهم

تقرير: إيهاب أدونيا
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حتدثنا في املقال السابق عن املسيح باعتباره 
املقال  هذا  وفي  اهلل«.  »كلمة  او  »اللوجوس« 
نناقش نعت اخر، نُعت به في االجنيل الشريف 

وهو: »ابن اهلل«.
من االمور العجيبة والغريبة، انه عندما تطُرق 
البلد«،  و«ابن  النيل«،  »ابن  مثل:  عبارات  اذاننا 
الطالب«،  و«ابنائي  شفه«،  ببنت  ينبس  و«لم 
وكذا«،  كذا  من  الكهربية  الشحنات  و«تتولد 
الى  يتطرق  ال  املماثلة؛  العبارات  من  وغيرها 
فهمنا ان النيل تزوج النيلة واجنب منها ولدا؛ 
وال ان البلد تزوج البلدة فاجنبت له الُبليدة؛ وال 
املعلم  ان  وال  كلمات؛  وولدت  حبلت  الشفاه 
الشحنات  كانت  وال  الطالب؛  بامهات  التقي 
الكهربية ثمرة سفاح مصدري الطاقة املوجب 
املسيح  ان  املسيحيون  قال  اذا  اما  والسالب؛ 
راساً  املنطق  موازين  انقلبت   ،« اهلل  ابن   «
وحتطمت  اللغة  قواعد  وانهارت  عقب،  على 
الى  الذهن  ينصرف  الفور  وعلى  اركانها. 
واالخالط  والدونية،  والالجناب  واجلماع،  الزواج 
البشرية، مما هو بعيد عن اميان املسيحيني بعد 
البسملة  يختمون  ألنهم  االرض.  عن  السماء 
قانون  يفتتحون  والنهم  واحد«؛  »إله  بقولهم 
اميانهم، بقولهم »باحلقيقة نؤمن باهلل واحد«، 
االموات  قيامة  »وننتظر  بقولهم  ويختمونه 

وحياة الدهر االتي«. 
في  القول  لون  يَُفصِّ واخلتام  االفتتاحية  وبني 
قد  وهذه   – الواحد  للجوهر  التي  االقانيم 
عن  ويقولون   – السابق  املقال  في  شرحناها 
كل  قبل  االب  من  »املولود  املسيح:  الهوت 
لصد  كافية  عبارة  وهي  نور«،  من  نور  الدهور، 
إلى  تشير  النها  السابقة.  االتهامات  وضحد 
وال  لها،  عالقة  ال  نورانية،  ازلية  روحانية  والدة 
وبالتصورات  واالجناب  بالزواج  تصلها  صلة 
اسمى  والدة  هي  البشرية.  والترهات  العقلية 
الشمس،  من  الشعاع  والدة  من  اليقاس  مبا 
متر  فلم  العقل؛  من  والفكر  النار،  من  والنور 

اشعتها.  بغير  فيها  الشمس  كانت  حلظة 
وكما  عنها.  ينفصل  وال  منها  يولد  والشعاع 
الكتب  في  ويتجسد  العقل  من  الفكر  يولد 
العقل  في  ويظل  الدنيا،  اقاصي  الى  ويسافر 
البون  ومع  الكبير  الفارق  يفارقه، هكذا مع  ال 
االبن  نسبة  في  املسيحيون  يعتقد  الشاسع، 

الى االب، او كلمة اهلل الى ذاته. 
كلمة  الوحي  استعمل  ملاذا  قائل  يقول  ورمبا 
»ابن«، ولم يستعمل كلمة »مثل« او غيرها مما 
يجنب شبهة البنوة التناسلية. اقول ان كلمة 
يشبه  وكيانني  جوهرين  الى  تشير  »مثل« 
احدهما االخر. اما كلمة ابن فهي تعني وحدة 
االبن  كوالدة  ليس  والذات؛  واجلوهر  الطبيعة 
النار،  من  النور  كوالدة  وامنا  ابيه؛  من  البشري 

والفكرة من العقل. 
روحية  والدة  هي  اهلل  من  اهلل  كلمة  والدة 
زمنية،  وليست  ازلية  والدة  جسدية،  وليست 
واملادة.  الفكر  عالم  في  لها  مثيل  ال  والدة 
وهي تخالف كل ما يتصوره العقل. النها من 
خارج حدوده. وكل ما خطر في بالك عنها هي 
الكيف  مجهولة  دائما  تظل  فهي  بخالفه. 
الباري،  عندنا النها وحيدة وفريدة وتخص ذات 

وذاته فوق تصور عقولنا.
ويحضرني هنا جواب االمام مالك لسائله عن 
اجاب  عندما  العرش،  على  االستواء  كيفية 
سائله قائال: »االستواء غير مجهول، والكيف 
عنه  والسؤال  واجب  به  واالميان  معقول،  غير 
واجب،  املعقول  بغير  االميان  كان  فاذا  بدعة«. 
ونشجب  املسيحيني،  نضطهد  فلماذا 
على  نقف  وال  جنهلها،  ونحن  عقائدهم، 
حقيقتها، على شاكلة »ال تقربوا الصالة«؟!      
ورمبا يقول اخر: اذا كانت االلهيات فوق عقولنا 

فلماذا اعلنها اهلل لنا ؟ 
   اقول: اعلن اهلل لنا عن بعض صفاته محبة 
فينا، وقال » ال اعود اسميكم عبيدا الن العبد 
ال يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم 

لكي  وايضا  )يو15(.   احباء« 
املؤمن.  غير  من  املؤمن  مُيَيز 
على  االميان  ميتاز  ولكي 
العقل. فلو كان كل ما يأتي 
به الوحي معروفا للعقل فما 

جدوى الوحي اذن ؟! 
   وعندما سأل السيد املسيح 
فيه،  اعتقادهم  عن  تالميذه 
املسيح  انت  بطرس:  له  قال 

ابن اهلل احلي، فقال له السيد :« ان حلما ودما 
في  الذي  ابي  بل  لك  يعلن  لم  انسان(  )اي 
بولس:   القديس  وقال   ،)16 »)مت  السموات 
بالروح  اال  رب  يسوع  يقول  ان  يقدر  احد  ليس 

القدس » )1كو 12(.
    فهذا ما مييز املؤمن عن غير املؤمن. والدليل 
على ذلك انك ترى املسيحيني يتعزون باميانهم 
هذا، ويفتخرون به؛ في حني يزدريه غير املؤمنني، 
حتى انهم اذا ما قراوا او سمعوا عبارة ابن اهلل 
جماجمهم،  في  االدرينالني  ينابيع  انفجرت 
النهم ال يعلمون من البنوة غير ثمرة املباضعة 
البشرية، وال من االقانيم غير التعددية، وهذا ال 
يقبل به مؤمن وال عاقل. فضال عن انه يناقض 

عقائد املسيحيني جملة وتفصال.       
القمص  روى  الثالوث،  لعقيدة  وفي شرحه     

سرجيوس عن الصفي ابن العسال ما يلي:
بن  اسحاق  الصفي  الشيخ  سئل  »لقد   
في  اعتقادكم  كان  اذا  له:  وقيل  العسال 
الباري انه واحد، فما يحملكم على ان تسموه 
ثالثة اقانيم، وان تسموا بعضها ابا، وبعضها 
انكم  السامع  فيتوهم  روحا،  وبعضها  ابنا، 
اشخاص  ثالثة  اهلل  وان  آلهة؛  ثالثة  تعتقدون 
او يظن من ال يعرف اعتقادكم  او ثالثة اجزاء؛ 
بذلك  تريدون  وانكم  ابنا،  له  ان  تقولون  انكم 
انفسكم  على  فتطرقون  والتناسل  املباضعة 

تهمة انتم بريئون منها«. 
   فاجاب قائال: وانتم ملا كان اعتقادكم ان اهلل 

ذي  وغير  جسم،  ذي  غير  تعالى 
محصور  وغير  واعضاء،  جوارح 
حملكم  الذي  فما  مكان،  في 
يبصر  عينا  له  ان  تقولوا  ان  على 
وساقني  يبسطهما،  ويدين  بها، 
يكشفهما، ووجها يوليه الى كل 
اجلهات؛ وانه ياتي في ظل الغمام، 
اعتقادكم  يعرف  ال  من  فيظن 
الباري، ويتهمكم  انكم جتسمون 

السامع مبا انتم بريئون منه ؟  
تضمنه  انه  ذلك  على  َحَملَنا  قلتم:  فان      
اللفظ؛  ظاهر  غير  به  واملراد  العزيز،  كتابنا 
وكل من يحمله على ظاهره فهو كافر. قلنا: 
اقانيم  ثالثة  اهلل  ان  قولنا  في  العلة  وكذلك 
من  وكل  بذلك.  نطق  املقدس  االجنيل  ان  هي 
يعتقد من النصارى ان االقانيم املذكورة ثالثة 
مما  ذلك  غير  او   ... متفقة  او  مختلفة  الهة 
اعتقد  من  او  ...؛  والتجزئ  التشبيه  يقتضي 
منهم ان االبن الكلمة املتحد باالنسان له بنوة 
من تناسل وجماع ...، او من بعض امللوقني فهو 
كافر ».     وال يفوتنا هنا ان نؤكد على انه ال 
كلمة  وال  »عقل«  كلمة  وال  »لوغوس«  كلمة 
ذات  على  تعبر  الكلمات  من  غيرها  وال  »ابن« 
ان االنبياء  اهلل وصفاته حق تعبير. فال ننسى 
لغات  في  تلقوه  الذي  الوحي  صاغوا  والرسل 
وكل  االنساني،  العقل  نتاج  من  وهي  بشرية، 
الفاظها محدودة املعني بحدود عقل االنسان 
املتناهي في الصغر والتواضع مقارنة بخالقه 

تبارك وتعالى.
عقائد  من  فلنقف  تقدير  اقل  وعلى      
العلماء  موقف  االلهيات،  في  املسيحيني 
قولهم  ونقول  والصفات،  الذات  من  االفاضل 
وصدقنا  بظاهره؛  آمنا  ربنا؛  عند  من  »كل 
ولسنا  تعالى؛  إلى اهلل  ووكلنا علمه  بباطنه؛ 
مكلفني مبعرفة ذلك؛ إذ ليس ذلك من شرائط 

اإلميان وأركانه«. 

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال

بني املعاني والكلمات )2(الذات والصفات 

فانكوفر من اجمل بقاع االرض التى تعشقها العني وتأنس 
الساحره  الطبيعه  تلك   , مكان  لها  الفؤاد  وفى  الروح  بها 
التى اخذتنى الى عالم كله سالم وجمال وطمأنينه وكعادتى 
دائما اربط األمكان بشخصيات ولكن شخصيات لم اقابلها 
فات  زمن  من  ذلك  شخصيات  امتنى  وكم كنت  حياتى  فى 
ولكنهم قريبني جدا الى قلبى من خالل اعمالهم العظيمه 

التى تركوها لى ولك  لنستمتع ونندهش .
رأيت فى فانكوفر عظمة وكبرياء وصمود الغابات الكثيفه ومشيت 
الشمس  ضوء  من  بسيط  شعاع  غير  ارى  استطيع  اشجارال  بني 
من  الكثيف  الكم  هذا  من  يستأذن  وكأنه  استحياء  فى  يتخللها 
األوراق املتعانقه واملتشابكه ان تسمح لها بأختراقها وهناك وسط 
هذا اجلمال وجدت مكانا ألجلس واتأمل هذا السحر ورأيت اشجار متتد 
وكأنها حتكى قصص لسنوات  قوة  األرض فى  جذورها على سطح 
ماضيه هذا املنظر الرائع ذكرنى بلوحه لم تكتمل يبلغ عرضها نحو 

متر لفان كوخ اطلق عليها اسم جذور شجره 
إطالقه  من  قالئل  ساعات  قبل  اللوحة،  هذه  في  الرسام  َعِمل  وقد 

الرصاص على نفسه، ولذا فهي أخر لوحاته  على اإلطالق
للوهلة األولى؛ تبدو تلك اللوحة احلافلة بالتفاصيل، ذات طابع جتريدي 
بحت . وهنا يتساءل املرء كيف ينبغي له أن »يقرأ« ضربات الفرشاة 
على  بقوة  تنطبع  التي  والصفراء،  واخلضراء  الزرقاء  باأللوان؛  الغنية 
هذه اللوحة الزيتية، مزيد من التأمل، تكشف اللوحة عن طبيعتها 
عارية  يُصّور جذوراً  عبارة عن منظٍر طبيعي،  أنها  ليتضح  تدريجياً، 
تبدو مرسومة على  وأجزاء من مناطق سفلية من جذوع األشجار، 
خلفية من تربة رملية فاحتة اللون تقع على ُجرف من احلجر اجليري 

صغير  جزٌء  ويظهر  حاد.  بشكل  منحدرٍ 
من رقعة السماء، في الطرف العلوي من 

اجلانب األيسر للوحة. 
الفني  املؤرخ  يقول  الشأن،  هذا  وفي   
من  العليا  األجزاء  إن   ، بايلي،  مارتِن 

األشجار الظاهرة 
في  املرء،  يجدها  أن  ميكن  التي  تلك   

اللوحات اليابانية التي كان فان جوخ معجباً بها بشدة«.
ذات طابع استثنائي من  األمر، فإن »جذور الشجرة« لوحٌة  واقع  في 
نواٍح عدة. فهي عبارة عن تكويٍن مبتكر، يرتسم على طول اللوحة 
وعرضها، دون نقطة مركزية واحدة، تستحوذ بعينها على االهتمام.

وبوسع املرء القول إن هذا العمل يستشرف ما سيظهر في السنوات 
املدرسة  مثل  احلديث؛  الفن  عالم  في  فنية  نزعات  من  التالية 

التجريدية وغيرها.
لكن يستحيل في الوقت نفسه، أال ننظر إلى هذه اللوحة بأثر رجعي، 
من زاوية معرفتنا بحقيقة أنها رُسمت قبل وقت قصير للغاية، من 
إطالق  النار فان جوخ على نفسه. فما الذي ميكن لنا أن نستشفه 
من ذلك بخصوص احلالة العقلية لذاك الرجل؟ هل كانت رسالة وداع 

لكل شيء؟
مفعمة  وكذلك  واالنفعاالت،  باملشاعر  جياشة  اللوحة  تبدو   
باالضطراب العاطفي. وهنا يقول بايلي: »إنها من بني تلك اللوحات 
التي ميكن للمرء أن يستشعر من خاللها احلالة الذهنية التي كانت 

تعتري فان جوخ أحياناً من كرب وعذاب »
عالوة على ذلك، يبدو موضوعها ذا مغزى وداللة في حد ذاته. فقبل 

على  جوخ  فان  إقدام  من  سنوات 
دراسة بشأن  أجرى  قد  رسمها، كان 
التعبير  استهدفت  األشجار؛  جذور 

عن جانب من »صراعات احلياة«
كتب  وفاته،  من  قصير  وقت  وقبل 
الرسام الهولندي خطاباً  لشقيقه، 
في  »هوجمت  حياته  إن  فيه  قال 
جذورها«. بناًء على ذلك؛ هل كان فان 
الشجرة« كوداٍع  يرسم »جذور  جوخ 

لكل شيء 
من الواضح أنه كان يحاول التعبير عن االنفعاالت التي كانت تعصف 
بأنها  كذلك  تتسم  الشجرة‹  ›جذور  لوحة  فإن  ذلك،  رغم  بعقله. 
مفعمة باحليوية للغاية، وتعج باحلياة، وتكتسي بطابٍع مغامٍر بشدة 
ومن العسير تصور أن شخصاً رسم هذه اللوحة في صباح يوٍم ما 
سيحاول أن يُجهز على حياته بحلول نهاية اليوم نفسه. بالنسبة 
لي، يصعب القول إن فان جوخ َعِمَد إلى رسم تلك اللوحة مبثابة وداع، 

)ألن( ذلك سيصبح أمراً ذا طابع عقالني أكثر من الالزم
في نهاية املطاف،  أن مرض فان جوخ كان سبب عظمته كرسام. و 
وااللتواءات،  العقد  كثيرة  املُعذبة  اجلذور  هذه  »كل  الصدد:  هذا  في 
وعاطفي  ومتوتر  محموم  طابع  ذات  لوحًة  الشجرة‹  ›جذور  جتعل 

بشدة«.
لكنها ليست باللوحة التي يبدعها عقل مجنون. فقد كان مدركاً 
للغاية ملا يفعله. فحتى النهاية، كان فان جوخ يرسم رغم مرضه، 

وليس بسببه. من األهمية  أن نتذكر ذلك«

نسرين عيسى- ساسكاشوان»جذور ال�سجرة« 
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يحررها سمير اسكندر 

الأول مرة يف التاريخ... امراأة حكما لل�سوبر 

االأوروبي بني ليفربول وت�سيل�سي

قالت ستيفاني فرابارت، إنها ستثبت أن 
حتكيم  عن  يقل  ال  النسائي  التحكيم 
امرأة  أول  تصبح  عندما  وذلك  الرجال، 
تدير نهائي مسابقة كبرى لالحتاد األوروبي 
بكرة القدم بني ليفربول وتشيلسي على 

لقب كأس السوبر.
مانويال  الفرنسية  مواطنتها  عاما( مبساعدة من   35( فرابارت  وستحظى 

نيكولوسي واأليرلندية ميتشيل أونيل.
وعمل الثالثي معا في مباريات كبيرة حيث تولى هذا الطاقم قيادة نهائي 
كأس العالم للسيدات في فرنسا لكن دون شك ستنصب األضواء عليهن 

في إسطنبول.
وردا على سؤال حول شعورها باخلوف من التعرض “النتقادات مضاعفة” في 
حال ارتكاب أي أخطاء قالت فرابارت إنه حان الوقت لكي يُظهر التحكيم 

النسائي أنه جيد مثل حتكيم الرجال.
هذه  من  جزءا  يكون  بأن  سعيد  إنه  تشيلسي  مدرب  المبارد  فرانك  وقال 

اللحظة املهمة في تاريخ اللعبة.
وأضاف “أعتقد أن اللعبة قد سلكت طريقا طويال بعدة طرق، فمنها ما 
يتعلق بكأس العالم للسيدات التي تابعناها هذا الصيف ومنها ما يتعلق 

مبدى احترام اللعبة وبعدد الناس التي باتت تشاهد وتهتم باللعبة«.
وأضاف “أعتقد أننا كنا نسير ببطء شديد في هذا االجتاه واآلن نحاول قطع 
خطوات واسعة وال يزال الطريق طويال لكن فيما يتعلق بالغد فأعتقد أنها 
حلظة مهمة«. وتابع “هذه حلظة تاريخية وهي خطوة إضافية في الطريق 

الصحيح«.
وتقام كأس السوبر األوروبية بشكل سنوي بني بطلي دوري األبطال والدوري 
األبطال  دوري  نهائي  في  هوتسبير  توتنهام  على  ليفربول  وفاز  األوروبي. 
الدوري  نهائي  في  أرسنال  على  تشيلسي  تفوق  بينما  املاضي  املوسم 

األوروبي.

لقب  بتحقيق  التاريخ،  مصر  ناشئو  كتب 
كأس العالم للناشئني حتت 19 عاما، املقامة 
في مقدونيا على حساب أملانيا. وفاز منتخب 
في   28 مقابل   32 بنتيجة  أملانيا  على  مصر 
بطولة  الفراعنة  ليحقق  النهائية،  املباراة 

العالم ألول مرة في تاريخ اليد املصرية.
األول،  الشوط  إنهاء  في  الفراعنة  وجنح 
قبل   ،13 مقابل  هدفا   19 بنتيجة  متقدمني 

هشام  أحمد  الرباعي  وكتب  اللقاء.  حسم 
الرحمن  وعبد  قداح،  حسن  ووليد  “دودو”، 
قبل  أنه  حيث  رائعا،  تاريخا  وياسر  حميد، 
مصر  منتخب  مع  الرباعي  توج  أسابيع  عدة 

للشباب ببرونزية بطولة العالم.
بعثة  إلى  لالنضمام  مصر  إلى  الرباعي  وعاد 
منتخب الناشئني ليساهموا في إجناز تاريخي 

وهو التتويج ببطولة العالم.

م�سر تهزم اأملانيا وتتوج بلقب كاأ�س العامل لكرة اليد للنا�سئني

اإقالة ال�سارتي من تدريب االأهلي.. وتعيني مدرب موؤقت

قرر مجلس إدارة النادي األهلي إقالة مارتني السارتي 
من منصبه كمدير فني للفريق، عقب توديع كأس 
مصر، مع تعيني محمد يوسف كمدرب مؤقت حلني 

التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.
األجانب  ومعاونيه  لالسارتي  الشكر  وجه  األهلي 
الفنية”،  القيادة  فيها  تولى  التي  الفترة  “على 
وفقا لبيان النادي الرسمي. وقررت جلنة التخطيط 

تكليف محمد يوسف مبسؤولية قيادة األهلي بشكل مؤقت، حلني التعاقد مع مدير فني أجنبي 
جديد.

وتولى السارتي قيادة األهلي في يناير املاضي، ولعب الفريق األحمر حتت قيادته 31 مباراة وتوج 
إفريقيا  أبطال  دوري  ودع  ولكنه  تاريخه،  في   41 رقم  الدوري  بلقب  السارتي  إدارة  حتت  األهلي 
بخسارة كبيرة على يد صن داونز في ربع النهائي. وودع األهلي يوم السبت كأس مصر من دور 

الـ16 بخسارة ثالثة من بيراميدز هذا املوسم حتت قيادة السارتي.

اأبرزهم احل�سري...5 العبني يرفعون �سعار »حتت الطلب« يف 
املريكاتو ال�سيفي

باب  غلق  عن  تفصلنا  قليلة  أيام 
الدوري  في  الصيفية  اإلنتقاالت 
إلى  الالعبني  بعض  ويسعى  املصري، 
املمتاز،  الدوري  أندية  إلى من  اإلنتقال 
اللعب  لرفضهم  اجلارية،  الفترة  في 
مع أنديتهم في القسم الثاني، فضال 

عن إنتهاء عقود البعض األخر.
ووفق لتقارير صحفية رياضية فهؤالء 
شعار  يرفعون  الذي  الالعبني  أبرز  هم 

“حتت الطلب”، في امليركاتو الصيفي:
ويأتي على رأس هؤالء الالعبني، احلارس 

املضرم عصام احلضري، والذي انتهى تعاقده مع نادي النجوم بنهاية املوسم املنقضي، حيث 
يرفض احلارس صاحب ال46 عاما، أن يعلن إعتزاله لعب الكرة حتى األن، أمال في أن ينتقل إلى أي 

من أنديه الدوري املصري قبل غلق باب اإلنتقاالت الصيفية اجلارية.
وكان رئيس الزمالك أعلن من قبل، أن عصام احلضري، عرض عليه اللعب بدون مقابل للقلعة 

البيضاء، بعد إصابة محمود جنش، بقطع في وتر أكيليس.
امليركاتو  في  الطلب  حتت  شعار  يرفعون  الذين  الالعبني  أبرز  أحد  اهلل،  فتح  محمود  املدافع 
قراره  األن  حتى  الالعب  يحسم  لم  حيث  النجوم،  نادي  مع  عقده  إنتهاء  بعد  وذلك  الصيفي، 
القدم، في ظل عدم  إعتزاله لعب كرة  أو  املقبل  املوسم  املالعب  النهائي بشأن إستمراره في 

تلقيه عروضا من أندية الدوري املمتاز.
حمادة طلبة مدافع الزمالك السابق وبتروجت احلالي، أحد الالعبني الذين يبحثون عن نادي في 
الدوري املمتاز، لينتقل إليها في امليركاتو الصيفي، بعد رفضه اإلستمرار مع الفريق البترولي 

عقب هبوطه إلى دوري املظاليم.
محمد صبحي، حارس مرمى اإلسماعيلي السابق ونادي الداخلية، ضمن الالعبني الذي يرفعون 
شعار حتت الطلب، في امليركاتو الصيفي، حيث اتخذ احلارس قرارا بعدم اإلستمرار مع ناديه بعد 
هبوطه إلى دوري القسم الثاني، حيث مازال يبحث عن نادي في املمتاز لينتقل إليه في الفترة 

اجلارية.
وحرص احلارس، على خطب ود النادي اإلسماعيلي، بعدما نشر صورة له على صفحته الشخصية 
نفترق.. ال  ولكن  نختلف  قد  قائال:”  عليها  وعلق  “إنستجرام”  اإلجتماعي  التواصل  مةقع  عبر 

محمد صبحي..اإلسماعيلي«.
ويعد حسام باولو مهاجم نادي الزمالك، أخر الالعبني الذين يرفعون شعار حتت الطلب، بعدما 

قرر مسئولى الزمالك عدم إستمراره مع الفريق في الفترة املقبلة.

ر�سمًيا.. ال�سربي ميت�سو يوقع عقود تدريب الزمالك

توقيع  على  حصوله  الزمالك،  نادي  أعلن 
»ميتشو«  سريدوفيتش  ميلوتني  الصربي 
املدير الفني السابق ألورالندو بيراتس اجلنوب 
أفريقي، لتدريب الفريق األبيض خالل اجللسة 
الزمالك.  نادي  مسؤولي  مع  جمعته  التي 
املدير  النادي التفاق مع  إدارة  وتوصل مجلس 
الفني على كافة التفاصيل اخلاصة بالتعاقد 
ووقع على العقود الرسمية ملدة موسم واحد 

فقط.
مباراة  استعداداته خلوض  الزمالك  يواصل  و 

العودة أمام فريق ديكاداها بطل الصومال في دور ال 64 التمهيدي لدوري ابطال افريقيا ، وكان 
الزمالك قرر إقالة اجلهاز الفني السابق بقيادة خالد جالل، بعد اخلسارة من األهلي بهدف دون 

مقابل في ختام مباريات الدوري املمتاز. 
يذكر أن نادي أورالندو بيراتس اجلنوب أفريقي، أن ميتشو )49 عاما( الذي قاد فريقه ملدة موسمني 

تقدم باستقالته من تدريب الفريق ألسباب شخصية. 
بتدريب  سعادته  عن  الزمالك،  لفريق  اجلديد  الفني  املدير  ميتشو  الصربي  أعرب  جانبه  من 
الفريق األبيض، مؤكًدا أن حلمه حتقق بتولي تدريب الفريق في الفترة احلالية. وقال ميتشو في 
تصريحات تلفزيونية لقناة احملور عقب توقيع عقود تدريبه للزمالك، إنه يعلم الكثير عن الكرة 
األفريقية، حيث جاء إلى افريقيا قبل 19 عام. وأضاف أن رئيس نادي الزمالك يحب الفوز وهذا 
يدفعه للتأكد على أنه في املكان الصحيح، الفًتا أن ثقافته هو أيضا حتقيق املكسب. واوضح، 
أن الزمالك لديه كافة مقومات النجاح، والفريق احلالي به أفضل ثالثة العبني مغاربة وأفضل 
العبني من تونس بخالف الالعبني املصريني. وأشار املدير الفني اجلديد للزمالك، إلى أن الفترة 

املقبلة ستشهد وجود روح ومنافسة قوية بني الالعبني.
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Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

تقومي األسنان:
ويقوم  األسنان،  طب  فروع  أحد  هو 
بترتيب األسنان بحيث تكون متناسقة 
صفاً واحداً، وأن تكون األسنان في كال 
الفكني تطبق على ما يقابلها بشكل 
أو  الفك،  عن  بارزة  تكون  وأالّ  صحيح، 
عن  بعيداً  للخارج،  األسنان  أحد  يبرز 
العديد  في  ويستخدم  األسنان،  باقي 
لألسنان  ويكون  األخرى،  احلاالت  من 

الدائمة.
نوعان من تقومي األسنان:

فيستطيع  متحركاً  يكون  أن  فإما   
شكل  على  ويكون  إزالته،  املريض 
ثابتاً  أو  األسنان،  يطوق  معدني  سلك 
طبيب  عند  سوى  إزالته  يستطيع  ال 

ويكون  األسنان، 
طوق  شكل  على 
بقطع  ميسك 
مربعة  معدنّية 
تلتصق بكل سن، 
منه  نوع  ويوجد 
والتقومي  شفاف، 
لفترات  يحتاج 

أو  سنتني  إلى  تصل  طويلة  زمنّية 
ثالثة أحياناً، ويفضل عمله في مرحلة 
اخلامسة  سن  قبل  أي  مبكرة،  عمرّية 
األسنان  كامل  ظهور  وبعد  عشر، 
تبدأ مشاكل األسنان  الدائمة، فغالباً 

بالظهور بعد سن 
ومن  السابعة، 
البدء  األفضل 
معاجلتها في هذا 
فكلما  السن، 
املريض  تقدم 
استغرق  بالعمر 
التقومي فترة أطول 
اخللل،  ليعالج 

يقوم  ال  جتميلياً،  تقومياً  هناك  أن  كما 
وقائي  آخر  ونوع  عالجّية،  وظيفة  بأي 
يستخدم لألطفال جلعل األسنان تنمو 

بشكل مرتب ومتناسق.
 التشخيص:

أشعة  صورة  بطلب  الطبيب  يقوم 
األسنان  مكان  الستيضاح  لألسنان 
توزيعها  وطريقة 
لبعضها  بالنسبة 
بأخذ  ويقوم  وحجمها، 
قياسات للرأس والفكنّي، 
لتحديد العالج املناسب، 
وهذه احلالة حتتاج لتقومي 
ويوجد  متحرك،  أو  ثابت 
بعض املشكالت التي تستدعي تدخالً 
البدء  قبل  وضعها  لتعديل  جراحّياً 

بوضع التقومي.
 السبب الداعي لوضع التقومي:

التي  اجلمالّية  األهداف  على  عالوة 
األسنان  شكل  تصحيح  في  تتمثل 

حتسني  وبالتالي  وترتيبها، 
دور  للتقومي  الوجه،  شكل 
واملضغ،  النطق،  حتسني  في 
والوقاية من تسوس األسنان 
وأمراض اللثة، فعندما تكون 
األسنان مرتبة وفي أماكنها 
نسبة  تقل  الصحيحة، 
عليها،  الطعام  بقايا  تراكم 

كما ويسهل تنظيفها.
التعامل مع تقومي األسنان

يسبب تقومي األسنان بعض األلم عند 
األسنان،  على  ضغطه  بسبب  وضعه 
املتص  الطبيب  ولكن  األلم،  يزول  ثم 
يقوم بإعادة شد التقومي في كل شهر، 
األسنان  بنظافة  االهتمام  ويجب 
ونوع  األسنان،  بفرشاة  بتفريشها 
أسطح  لتنظيف  الفرشاة  من  خاص 
األسنان املثبت عليها القطع املعدنّية، 
األسنان،  خيط  الستخدام  باإلضافة 
واستخدام غسول مناسب، وإال تسبب 
وخروج  األسنان،  تسوس  في  التقومي 
يكون  وبذلك  الفم،  من  كريهة  رائحة 

قد حل مشكلة، وخلََق أخرى.
السكريات،  تناول  جتنب  يجب  كما   
أو  القاسية  واألطعمة  واملقرمشات، 
باألسنان ويصعب  اللزجة، فهي تعلق 
الطبيب  ومراجعة  التقومي،  مع  إزالتها 
التحسن،  ملتابعة  دوري  بشكل 

وتنظيف األسنان مكان وضع التقومي.

تقومي االسنان 

نخيل البلح

وفي  العراق،  في  قدمياً  البلح  نخيل  ُعرف 
العربية. وقد  النيل، وفي شبه اجلزيرة  وادي 
وكانت  العالم.  مناطق  بعض  به  اهلل  حبا 
احتفاالت  البلح  نخيل  تلقيح  لعملية 

وأفراح. 
أو  »البوسترا«  مراحل:  ثالث  البلح،  ولنمو 
»الرامخ« أو »النيرخ«: ويكون صغير احلجم، 
ثم يتحول إلى اللون األحمر أو األصفر وهو 

ما يسمى البلح.
ومنه ما يطيب على نخيله وبسمی رطباً.  
ومنه ما يجفف وهو التمر. ويستخرج من 
حتتوي  كما  واخلمائر.  اخلل  البلح  مخلفات 
علف  صناعة  في  تدخل  مواد  علی  النواة 

املاشية. 
يستخدم جريده وسعفه كأسقف للبيوت 
وصنع بعض أنواع السالل. وتعد أنواع البلح 
لإلنسان  الغذاء  مصادر  أغنى  من  املتلفة 

وأرخصها ثمناً.
قوة  على  يساعد  فهو  فوائد:  وللبلح 
اإلبصار، وسالمة األعصاب، وعالج فقر الدم، 

والسعال، وورم األطراف.

كيف يتحول اإلنسان إلى 
فظ غضوب؟!

أثبتت أبحاث وجتارب فريق من العلماء أنه 
نتيجة للضجيج الذي تسببه حركة مرور 
بأبواقها  يومياً  سيارة  ألف  مائتي  نحو 
فنزويال  عاصمة  کاراکاس  في  العالية 
حتجب  التي  الشاهقة  باجلبال  احملاطة 
تسرب األصوات، حتول سكان تلك املدينة 
من أشخاص ودودين مساملني إلى أفظاظ 

سريعي الغضب!
اإلنسان  أن  على  أخرى  جتارب  دلت  وقد 
يحتاج من الطاقة زيادة مقدارها 19% ألداء 
بالضجيج؛  شبع  جمع  في  معني  عمل 
فأخطاء الطباعة مثالً يزداد عددها مبقدار 
اجلو  في  عنه  الصاخب  اجلو  في   %19
الهاديء، وعندما خفض الضجيج مبقدار 

40% انخفضت األخطاء لنحو الثلث!

6 فواكه صيفية 
ذات مؤشر سكر منخفض

الصيف  فواكه  متتاز 
فريد،  بتنوع 
رائع  مصدر  وهي 
واملعادن  للفيتامينات 
األكسدة  ومضادات 
التي تقلل االلتهابات. 
على  ينبغي  لكن 
السكري  مريض 
ال  التي  األنواع  اختيار 
ارتفاع  في  تتسبب 
في  كبير  أو  سريع 
بالدم.  السكر  نسبة 
فواكه  أفضل  إليك 
ملريض  الصيف 
تبلغ  والتي  السكري 
مؤشر  على  درجتها 

السكر أقل من 50:
* الكمثرى من الفواكه الغنية باأللياف وتبلغ نسبتها على مؤشر السكر 40.

* الدّراق من الفواكه قليلة السعرات وينصح به ضمن حمية التخسيس، ونسبته 
على مؤشر السكر 42.

مؤشر  على   40 ونسبته  واأللياف،  والفيتامينات  باملعادن  غني  )البرقوق(  اخلوخ   *
السكر.

* تبلغ نسبة التفاح على مؤشر السكر 39، وهو مصدر رائع لفيتامني سي ومضادات 
األكسدة.

* الكرز من الفواكه التي تتمتع بنسبة قليلة على مؤشر السكر وهي 22.
* اجلوافة من الفواكه قليلة السكر كثيرة األلياف، ونسبتها على مؤشر السكر 24.

متابعة مباريات كرة القدم مفيدة 
لصحة القلب

يشعر مشجعو كرة القدم بحماسة 
كبيرة وهم يتابعون مباريات فرقهم 
هذا  إن  الباحثون  ويقول  املفضلة، 
لصحة  مفيداً  يكون  رمبا  الشعور 
جامعة  من  باحثون  وقام  القلب. 
 25 حالة  بتحليل  البريطانية  ليدز 
في  القدم  كرة  فريق  مشجعي  من 

املدينة خالل ثالث مباريات في البطولة الوطنية لكرة القدم، 
ووجدوا أن معدالت ضربات القلب لدى املشجعني زادت بنحو 
حني  في  الدقيقة.  في  نبضة   130 عند  ذروتها  وبلغت   ،%64
يتراوح معدل ضربات القلب “الطبيعية” بني 60 و100 نبضة 
السير  يعادل  التأثير  أن هذا  الباحثون  ويعتقد  الدقيقة.  في 
ملدة 90 دقيقة، وهو نفس الوقت الذي تستغرقه مباراة كرة 
يفوز  وهو  فريقهم  املشجعني  مشاهدة  وأدت  عادة.  القدم 
ذلك  ومنحهم  لديهم،  الدم  ضغط  خفض  إلى  املباراة  في 
البعض.  اليوم لدى  إيجابية” استمرت طوال  “دفعة نفسية 
تأثير  له  يكون  املتابعون  الذي يشجعه  الفريق  لكن خسارة 

عكسي ميكن مقارنته بوفاة صديق.
أن اجلماهير  الواضح  أوتلي “من  أندريا  الرئيسي  املؤلف  وقال 
كانت متحمسة للعبة، حيث ارتفعت نسبة ضربات القلب 
لديهم خالل املباراة إلى مستوى مماثل ملا يحدث عند الذهاب 
في نزهة سريعة )20% عموماً أعلى من معدل ضربات القلب 
أثناء الراحة(. وتسبب تسجيل هدف ألحد الفريقني في زيادة 
موجزة مبعدل ضربات القلب مبعدل 20 ضربة في الدقيقة عن 

املتوسط، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وخلص الباحثون إلى أن متابعة مباريات كرة القدم وتشجيع 
أن  ميكن  حيث  حدين،  ذو  سالحاً  يكون  أن  ميكن  الفريق  أحد 
مينح القلب متريناً معتدالً للقلب واألوعية الدموية عند فوز 
حالة  في  والركود  احلزن  من  حالة  أو  تشجعه،  الذي  الفريق 

اخلسارة. 
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اأيلول )�سبتمرب(
الصراخ  معنى  يفيد  ايلول 
أن  التسمية  وأصل  والويل. 
تقام  كانت  الشهر  هذا  في 

املناحات على متوز.

زهرة اللوت�س

الزهور  من  اللوتس  زهرة 
مبصر  ارتبطت  التي  اجلميلة 
غيرها  من  أكثر  الفرعونية 
عرف  وقد  العالم،  دول  من 
اللوتس  زهرة  املصريون 
يسمونها  وكانوا  البيضاء 
ومنها جاءت كلمة  »ششن« 
العربية،  باللغة  »سوسن« 
واللوتس األزرق كانوا يسمونه 
جاءت  ومنه  »ساربات« 
التي  املصرية  شربات  كلمة 
هو  ما  كل  لوصف  تستخدم 

جميل .
    ومن الغريب أن بذور اللوتس 
باحلياة  حتتفظ  أن  ميكنها 

داخلها ألكثر من مائة عام.

ال�سقراء... 

وال�سوداء

تزوج احدهم من امرأة شقراء 
جميلة، واخرى سوداء دميمة، 
الذكاء،  في  غاية  وكلتاهما 

وجتيد قرض الشعر. 
تذم  أن  طلب  يوم  وذات     
ومتدح  األخرى،  احداهما 
التى  بأن  وأخبرهما  نفسها. 
ستعجز عن اقناعه بنفسها 
- سوف يطلقها ويبقى على 

األخرى.
   فقالت السوداء:

الم تر أن املسك ال شيء مثله
وان بیاض اللفت حمل بدرهم  
وأن سواد العني ال شك نورها  
شيء  ال  العني  بياض  وان 

فاعلم 
   وهنا قالت البيضاء:

الم تر أن البدر ال شيء مثله  
وأن سواد الفحم حمل بدرهم
وأن رجال اهلل بيض وجوههم 
وال شك أن السود اهل جهنم 
ذلك؛  الزوج  سمع  وعندما     
الزوجتني،  منطق  أعجبه 

وانفرجت أساريره!!

اأنت قاتله!

بعض  عند  الغريبة  العادات  من 
موت  عنده  أنه  الصينيني، 
من  حفرة  في  يظل  أحدهم 
سنة  ملدة  منزله  داخل  اخلشب 
كاملة!!، ثم يدفن بعد ذلك في 
نفس موعد مولده، أي في نفس 

الساعة واليوم والشهر.
   وبعد الدفن يحزن عليه أهله 
أشهر  وثالثة  سنوات  ثالث 

وثالثة ایام وثالث ساعات!!
   ومن خالفه ذلك من مراسم 
باخلشب،  رأسه  ضرب  احلزن 

وقيل له: انت اذن قاتله! 

اظهري لكل النا�س... اإال اأنا!

خطبت جلحا أحدى اخلاطبات امرأة قبيحة املنظر... ولم يرها إال 
ليلة الزفاف. وفي الصباح تقدمت اليه العروس على استحياء، 
وفي دالل، قالت: أرجو أن تخبرني عن أقربائك الرجال، أيهم أظهر 

أمامه... وأيهم اختفى منه؟
فقال لها: أظهری نفسك لكل الناس.. واختفى مني انا!...

اأفكار �سائكة

سبتمبر، هو التاسع في الترتيب، والسابع في املعنى، واألول في 
الشر واملوت!...      

عـادل عطيـة

تاريخ.. اأم خريات؟..

   كلمة »تاريخ«، لو تأملناها قليالً، ثم عكسنا حروفها فسوف 
تصبح: »خيرات«.. ولو قسمناها؛ ألصبحت: »خير.. آٍت«!
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حولها:  وما  اليأس  سن  مرحلة  عالج  عن  أما 
ال  احلاالت  من  كثير  في  أنه  إلى  التنبه  فيجب 
حتتاج املرأة لعالج معني علي اإلطالق ولكن في 

بعض احلاالت ميكن عمل االتي: 
1- إتباع طريقة ومنط حياة صحي :

من  اإلقالل  به؛  ونعني  متوازن  صحي  غذاء  ا( 
وامللح  )السكر  البيضاء  والسموم  الدهون 
والدقيق( واإلكثار من االلياف واحلبوب الكاملة 
الصحي  الغذاء  وسنتناول  والفاكهة  واخلضار 

تفصيليا بإذن اهلل ذلك في مقاالت خاصة. 
على  البدنية  للرياضة  املنتظمة  املمارسة  ب( 
األقل خمسة أيام في األسبوع ملدة ال تقل عن 

30 دقيقة يوميا؛ مثال املشي املتعجل.
من  واإلقالل  التدخني  عن  االمتناع  ج( 

الكحوليات.
 د( اإلقالل من الضغوط العصبية واالنفعال.  

2- عالج األعراض وهي :  
ا( الهبات الساخنة: االمتناع عن األكالت احلارة 
-الفلفل والشطة وخالفه - واألقالل من شرب 
مثلجة،  مياه  شرب   ، الساخنة  املشروبات 
واإلقالل من القهوة والكحوليات، لَْبس مالبس 
خفيفة،  ممارسة الرياضة واإلقالل من الضغوط 

العصبية. 
ب( زيادة الوزن: باتباع نظام غذائي صحي خاص 

ومبمارسة الرياضة.   
بالنوم  االلتزام  يجب  النوم:  نقص  ج( 
في  حتى  محددة  ساعات  في  واالستيقاظ 
إجازات نهاية األسبوع، احلفاظ على غرفة النوم 
للنوم،  الذهاب  باردة ومظلمة، االسترخاء قبل 
إلى  الذهاب  قبل  والكحوليات  القهوة  تفادي 

النوم وأيضا املمارسة املنتظمة للرياضة. 
د( املثانة البولية واملهبل واملمارسات اجلنسية 

وإرخاء  لقبض  متارين  عمل  البولية:  املثانة 
عدة  دقائق  ملدة  بالتبول  املتعلقة  العضالت 
مرات في اليوم Kegel exercises افراغ املثانة 

اجلماع اجلنسي لإلقالل من  وبعد  البولية قبل 
االلتهابات في املثانة البولية.  

في  الصابون  استخدام  تفادي  يجب  املهبل: 
النظافة واستخدام كرميات مهبلية مذابة في 
املرطبة  باإلفرازات  لالحتفاظ  دهون  وليس  ماء 
للمهبل وميكن استخدام استروجني موضعي 

في صورة كرمي أو أقراص أو حلقة مهبلية. 
مع  التفاهم  من  البد  اجلنسية:  املمارسات 
الطرف املشارك حول حدوث تغيرات تستدعي 
وجوب تغير معدالت اجلماع واستخدام كرميات 

  KY gel ملينة مثل
الكرميات  استخدام  من  فالبد  اجللد  جفاف  ه( 
الواقية من الشمس على اال يقل عامل الوقاية 
وايضاً   ،30 ويفضل   15 عن   SPF الشمس  من 

بشرب كميات كبيرة من املاء.  
تكتيكات  بتعلم  املزاجية:  االضطرابات  و( 
او  العميق  النفس  او  اليوجا  مثل  االسترخاء 
بانتظام،  الرياضة  ممارسة  العميق،  التأمل 
األنشطة  في  املشاركة  القهوة،  عن  االمتناع 
ولكن  السرور  على  تبعث  التي  والعالقات 
استخدام  إلى  نضطر  قد  األحوال  بعض  في 

مضادات االكتئاب. 
Hormone re- H 3

placement therapy HRT
وفي  الياس  سن  أعراض  في  للتحكم  وذلك 
اآلونة  في  استخدامها  قل  فقد  العموم 
من  عنها  يتسبب  أن  ميكن  ما  بسبب  األخيرة 
مشاكل صحية.  وتشمل هرمون اإلستروجني 
أو هرمون البروجستيرون أو كال من الهرمونني 

مع بعضهما  
أو  حبوب  صورة  في  الهرمونات  أخذ  وميكن 
بالزرع حتت  أو  باحلقن  أو  أو جيل  أو كرمي  لزقات 

اجللد أو حلقة مهبلية. 
الهبات  حتسن  الهرموني:  العالج  فوائد 

الساخنة والعرق الليلي وجفاف املهبل. 

أما عن هشاشة العظم فالعالج باألستروجني 
مينع فقدان الكالسيوم من العظام فقط وقت 
عالج  أخذ  من  البد  ووعليه  الهرمون،  تعاطي 

دوائي غير هرموني لعالج هشاشة العظام. 
وال يوجد دليل علي فائدة العالج الهرموني في 
مشاكل التبول أو جتعد اجللد أو فقدان الذاكرة 

أو أمراض القلب 
انتفاخ، توتر، ونزيف  األعراض اجلانبية: صداع، 

مهبلي.  
وذلك  دموية  جلطات  حدوث  املضاعفات: 
العالج  استمرار  ومع  العالج،  بدأ  مع  يحدث 
ألكثر من أربعة سنوات فقد حتدث مشاكل في 

القلب والكبد ورمبا سرطان 
وعليه يجب االمتناع عن العالج الهرموني في 
حالة وجود تاريخ سابق حلدوث جلطات دموية 
وجود  أو  القلب  أو  بالكبد  مشاكل  وجود  أو 

سرطان بالثدي أو زيادة في احتمال حدوثه . 
مدة  أقل  الهرموني:  العالج  استخدام  مدة 

ممكنة كافية للتحكم في األعراض.  
4- عالجات مكملة:

النباتات  وبعض  باألعشاب  العالج  مثل   
العالج  بالنباتات،  الطبيعية  الهرمونات  أو 

بالتدليك، اإلبر الصيني، العالج باالسترخاء. 
هوامش : بعد سن الياس تتزايد نسبة اإلصابة 

بعدد من األمراض منها :  
فقط  مرتبط  ذلك  ورمبا    : القلب  أمراض   -1

بتقدم العمر أو نظرا لنقص اإلستروجني الذي 
وتعد  بالدم.  الكليستيرول  يخفض من نسبة 
أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة مع 

تقدم العمر . 
2- هشاشة العظام : بسبب نقص اإلستروجني 
وباذن  للعظام.  البناء  عمليات  من  يزيد  الذي 

اهلل سنفرد لذلك مقالة خاصة.  
3- سرطان الثدي :  فعند بلوغ  سن 85 عاما 
تصل نسبة اإلصابة بسرطان الثدي واحد من 
كل تسع سيدات ولكن اخلبر اجليد هو إنخفاض 
في  الثدي  سرطان  جراء  من  الوفاة  نسبة 
العقود األخيرة بسبب حتسن طرق التشخيص 

املبكر والعالجات احلديثة. 
ولتقليل هذه املاطر يجب إتباع األتي : 

الوزن  علي  واحلفاظ  متوازن  صحي  1-غذاء 
األمثل للجسم. 

2( ممارسة الرياضة بانتظام
القهوة  من  واإلقالل  التدخني  عن  اإلقالع   )3

والكحوليات. 
الشرياني  الدم  ضغط  على  احلفاظ   )4
املستويات  في  الدم  في  والكوليسترول 

الطبيعية. 
 Mammogram 5( عمل فحص باألشعة للثدي
بطريقة منتظمة وهذا مهم جدا للتشخيص 

املبكر لسرطان الثدي.    
ملحوظة هامة: أي حدوث لنزيف مهبلي بعد 
انقطاع احليض متاما ملدة سنة. يجب أن يعامل 
اجلهاز  في  سرطان  لوجود  مؤشر  كونه  علي 

التناسلي للمرأة إلى أن يثبت عكس ذلك.   
هوامش : ميكن مشاهدة احللقة اخلاصة » بسن 

اليأس« على صفحتي علي الفيس بوك
 doctor Nagi أو علي قناة اليوتيوب سعادتك 

في صحتك مع الدكتور ناجي.

ا.د. ناجي اسكندر

�سن الياأ�س Menopause : اجلزء الثاين: 

كيف ميكن التعامل مع م�ساكل �سن الياأ�س

حفل ناجح ملر�سحة حزب املحافظني »غادة ملك« 
بح�سور منظمات واأع�ساء برملان 

وروؤ�ساء طوائف اإ�سالمية
حفل عشاء ناجح في اخلامس عشر من الشهر احلالي أقامته غادة ملك املرشحة 
عن حزب احملافظني في االنتخابات الفيدرالية القادمة من أجل جمع التبرعات 
والداعمني  األصدقاء  من  كبيرة  مجموعة  العشاء  حضر  االنتخابية.  حلملتها 
الذين أبدوا تفاؤلهم وتوقعهم لنجاح غادة الساحق في االنتخابات املقبلة. غادة 
املشاريع  من  العديد  في  ناشطة  متطوعة  فهي  للغاية  واعدة  ملك مرشحة 
املتمعية التي عملت فيها مع مختلف أطياف املتمع وتعتبرها الكثيرين من 
أبرز األصوات السياسية امللصة. حضر العشاء العديد من الشخصيات البارزة 
علي  االمام  الشيخ  وحضرة  الكندية،  القبطية  الهيئة  أعضاء  ضمنها  من 
اجلزائري، وراشيل هاردير عضو البرملان الفيدرالي الكندي عن دائرة ليزبردج البرتا، 
ورودي كوزتو عضو برملان اونتاريو عن مسيساجا ليك شور، والناشطة الكندية 
من أصل عراقي غادة حمداني. كان احلدث ناجحا بكل املقاييس من حيث اختيار 
املكان والترويج واللوجستيات ومبيعات التذاكر واإلعداد وتتوقع جود نيوز لغادة 

ملك جناحا مستحقاً في أكتوبر القادم. 
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عثرة في الطريق نحو الكمال املسيحي )1(

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )98(

مخاطر  تصاحبه  قد  املسيحي  الكمال  طريق  في  التقدم   -
املرء  إنشغل  إذا  يحدث  قد  هذا   . اليمينية  بالضربات  نسميها 
باملناصب القيادية واخلدمة والدراسات الالهوتية و الكرازة …الخ 
 ، املسيح  في  الشخصية  حياته  ببناء  اإلهتمام  حساب  علي   ،
والذي وصفه القديس بولس ” بكالم بداءة املسيح “ ألنه األساس 

في البناء الروحي ألبناء امللك املسيح :
الكمال  إلى  لنتقدم  املسيح   بداءة  تاركون كالم  ونحن  لذلك   ”
غير واضعني أيضاً أساس التوبة من األعمال امليتة ، واإلميان باهلل 
والدينونة  األموات،  قيامة   ، األيادي  ووضع   ، املعموديات  تعليم   ،

األبدية . وهذا سنفعله إن أذن اهلل. » )عبرانيني 6(.
 - امليتة  األعمال  من  التوبة   : في  بولس  القديس  خلصه  وقد   -
في  اجلديد  كياننا  حقيقة  إلي  اإلنتباه  و  الوعي    - باهلل  اإلميان 
املسيح / املسيحية  أننا صرنا هيكل مقدس لسكني اهلل ذاته 
منذ أن حل فينا الروح القدوس في سر املعمودية والرشم بزيت  
امليرون املقدس ) كان حلول الروح القدس يتم بوضع األيادي  في 

زمن القديس بولس ( - قيامة األموات - الدينونة األبدية .
- فبسبب إنشغاالتنا الروحية العالية ، قد يحدث أن  نَعُبر مرور 
الكرام علي » كالم بداءة املسيح » و » أركان بداءة أقوال اهلل ” 

هذه، بدون مراجعة أين نحن ِمن هذا الكالم األساس.  
أن  يحدث  فقد   ،“ طويل  لزمان  معلمني   ” صرنا  أننا  وبسبب   -
 . اهلل  كلمة  بخصوص  لإلنسان  العالية  األمور  تستحوزتنا 
فكلمة اهلل البد للطبقات العليا للفكر اإلنساني من فلسفة 
وعلوم ومبادئ إنسانية .. إلخ ، أن تتشابك معها ، فتتفوق عليها 
. وهذا جيد .  كلمة اهلل مما يشبع ملكات العقل الواسع أيضاً 
واألولية  القصوي  األهمية  قليالً  قليالً  تتواري  أن  اخلطورة  ولكن 

ألساس حياتنا املسيحية ِمن أركان بداءة أقوال اهلل :
الزمان   تكونوا معلمني لسبب طول  أن  ينبغي  كان  ألنكم  إذ   «
حتتاجون أن يعلمكم أحد ما هي أركان بداءة أقوال اهلل ، وصرمت 

محتاجني إلى اللنب ، ال إلى طعام قوي » )عبرانني 5( 
تلك األساسات  أن يؤكد ملدوميه  بولس  القديس  أهتم  - لهذا 
بزيارته  و  الرسالة   بهذه  لهم  افتقاده  عند  الروحي  البناء  في 
بديهيات ألي مسيحي  أنها  يبدو  مما  الرغم  علي   ، لهم  املقبلة 
في سياحته في هذه الغربة .  ألن اخلطورة تكمن ليس في عدم 
حياتنا  أولويات  عن  تراجعها  ولكن   ، األساسيات  بهذه  العلم 

اليومية .
-وقد يعجب املرء من إهتمام  القديس بولس بإضافة القيامة من 
األموات  والدينونة األبدية إلي » أركان بداءة أقوال اهلل »  و » كالم 
بداءة املسيح “ ، علي الرغم مما هو معروف عن إله املسيحية من 
احلب والرحمه واملغفرة … ” اهلل محبة “ هو تعريف إله املسيحية 
الواحد املثلث األقانيم . فهو إله ” ال يشاء موت اخلاطئ مثلما 
يرجع ويحيا “ و ِمن أجل ذلك جتسد إبن اهلل الكلمة - الرب يسوع 
املسيح - لتكون محبة اهلل متجسدة  بني البشر و ُمعلَنة في 
قلب تاريخ اإلنسان بدون حتفظات من ناحية اهلل  أو إستحقاق 
لكل  اآلب  قبول  رأينا  بل    ، فقط  هذا  ليس   . البشر  ناحية  من 
، وكيف سكب  املسيح  احلبيب يسوع  إبنه  إنسان في شخص 
اآلب روحه القدوس - بتوسط إبنه - لكي ميأل قلب املؤمنني به : 
” ألن محبة اهلل اآلب قد إنسكبت في قلوبنا بالروح القدس “. 
فهل بعد كل هذا ميكن أن يفشل  اهلل في خالص إنسان لتكون 

نهايته الدينونة األبدية ؟.
- فال عجب أن ذَكرت كتابات عديدة  آلباء الكنيسة عن عقيدة ” 
اخلالص الشامل“ في املسيحية ، والتي  وإن كانت ليس عقيدة 
بأن  يؤمن  ليست ضد من  الكنيسة  أن  إال   ، للكنيسة  رسمية 
اهلل لن يفشل حتي لو فشل اإلنسان ، و أن عدم أمانة اإلنسان 
إنسان في قصد اهلل  أمانة اهلل من جهة خالص كل  تُبِطل  ال 
أبد   ” بتعبير      زمنه  إلي  املقدس  الوحي  والذي يشير  النهائي 
اآلبدين “ في مقابل تعبير الكتاب املقدس  بكلمة ” األبد“ . حيث 

تعريف كلمة  ’ أبد‘ هو ’زمن‘ غير مخلوق ، وليس معناها النهاية(.
- فالهدف من اإلستطراد القليل عن عقيدة ” اخلالص الشامل“ 
في  العالية  األمور  لبعض  مثاالً  تكون  أن   هو   ، املقال  هذا  في 
اإلميان املسيحي والتي تُعبِّر عن قمة اإلميان بقدرة اهلل ومحبته 
علي  الطويل  تاريخها  في  الكنيسة  حتجر  لم  لهذا   . املطلقة 
أبائها و أبنائها الذين لهم هذا اإلميان والذي له ما يؤيده بكثرة  
وهذا   ( األبدية  الدينونة  مع  يتعارض  وال  املقدس  الكتاب  في 

موضوع ال يتسع املقال لشرحه (. 
ولكن  رسمياً  العقيدة  هذه  تتبني  لم  الكنائس  بعض  أن  إال   -
ضمنياً ، بسبب ضعف اإلنسان الذي الزال يحمل طبيعة اإلنسان 
الذي  اجلديد  اإلنسان  لبسنا  املعمودية   في  أننا  رغم   . العتيق 
”يتجدد كل يوم حسب صورة خالقه “ الرب يسوع املسيح والذي 
خلقه في إنسانيته وناسوته علي مدي 33 سنة من جتسده في 

الزمن البشري . 
بدون  اجلسد  كلمة  تُذَكر  وعندما   ( اجلسد  أن  فاملعروف   -
آدم  أبينا  من  ورثناه  الذي  العتيق  اجلسد  هو  فاملقصود  حتديد، 
،  ويشتهي خالف ما تشتهيه  الروح  بعدالسقوط( يعمل ضد 
خليقتنا اجلديدة في املسيح يسوع ، و روح اإلنسان املتطلعة إلي 
الكمال في املسيح . لذلك فإن تذُكرنا الدينونة األبدية ، والتي 
اإلنسان  يعني   ، الشامل  اخلالص  بعقيدة  اإلميان  مع  التتعارض 
املسافر في زمننا امللوق نحو امللكوت ، فال يلتفت إلي إحلاحات 
اجلسد العتيق ، الذي ال شركة له مع أصحاب اخلليقة اجلديدة 
تتعوق  أن  يتجنب  وبذلك   . امللكوت  بني  املسيح يسوع من  في 
مع  سعيدة  أبدية  من  حترمه  آبدية  بدينونة  وتتعطل  مسيرته 
حياة  في  بالرب  وفرحه  سعادته  عن  ناهيك   . السماء  في  الرب 
امللكوت داخل قلوبنا في هذا الزمان ” ها ملكوت اهلل داخلكم 

”) يتبع (

والسبح هلل .

املصدر  عن  السابق  املقال  في  تكلمنا 
الكتاب  أن  وأوضحنا  للتعليم،  الرئيسي 
املقدس هو املصدر الرئيسي بل هو املصدر 
األهم للتعليم في الكنيسة. بنعمة الرب، 
سنتحدث سويا، في هذا املقال، عن باقي 

مصادر التعليم.
                                                                             

 التقليد الكنسي:    
عن  الينا  وصل  تعليم  كل  هو  التقليد 
انه  أي  واآلبائي  الرسولي  التسليم  طريق 
الكتاب  املكتوب في  الشفهي غير  التعليم 
النمو،  في  الكنيسة  بدأت  املقدس. وحينما 
األساقفة  كتب  تنظيماً،  أكثر  وصارت 
سة على  واملعلِّمون تعبيرات عن اإلميان، مؤسَّ
تعاليم الرسل، صارت أصوالً ومصادر لإلميان 
في  جندها  التعبيرات  هذه  ومثل  الصحيح. 
األنطاكي )35- إغناطيوس  كتابات القديس 
يوستينوس )100-165م(  107م(، والقديس 
إيرينيئوس  املشهور، والقديس  دفاعه  في 
ليون )130-200م(، والعالَّمة  أسقف 
وأهم  اإلسكندري )185-254م(.  أوريجانوس 
جندها  اإلميانية  واملنطوقات  التعبيرات  هذه 
ى »قانون اإلميان الرسولي« )الذي  في ما يُسمَّ
املعمودية(  طقوس  في  يُستخدم  كان 
وقد كتب  االثني عشر،  الرسل  إلى  منسوباً 
القانون  هذا  بنوده.  من  بنداً  رسول  كل  فيه 
كان ُمستخدماً في كل الكنيسة قدمياً، وهو 
أحد ثالثة قوانني إميان مسكونية اسُتخِدَمت 
الكنيسة،  من  الغربي  القسم  في  باألكثر 
وذلك قبل صدور قانون إميان نيقية عام 325م.

اجملامع املسكونية:

وكذلك  اإلجنيل،  في  العقيدي  التعليم 
على  يحتويان  املسكونية،  املامع  في 

واألساس  اإلميان  مضمون 
اإلميانية  للعقائد  الراسخ 
والكنيسة  األرثوذكسية. 
 - وشعباً  إكليروساً   -
للتعليم  احلاملة  هي 
حيث  لإلميان،  الصحيح 
الروح  ويصونه  يحميه 
وأما  خطأ.  أي  من  القدس 
عن  املُعبِّر  الكنيسة  صوت 
الصحيح،  التعليم  هذا 
الُعليا  السلطة  هو  الذي 
الكنيسة  في  للتعليم 
املامع  فهو  األرثوذكسية؛ 

الكنيسة  فيها  مُتثـَّل  التي  املسكونية 
بكل كمالها وملئها: أي شعب اهلل اجلديد، 
اختارهم  الذين  أساقفتهم  ميثله  والشعب 
أصالً شعب كل إيبارشية، بقصد أن يحفظوا 
بواسطة  للكنيسة  مرة  املُسلَّم  اإلميان 
صحيحاً  وينطقوه  يعلنوه  ولكي  الرسل، 
لألجيال  ويُسلِّموه  املنابر،  على  من  سليماً 
هي  املامع  هذه  وقرارات  هو.  كما  الالحقة 

مصادر التعليم الكنسي الصحيح.
ى  يُسمَّ ما  على  املامع  هذه  قرارات  وحتتوي 
إذ  أحد،  عنها  يحيد  ال  التي  أي  بـ »احلدود«، 
تُعبِّر مباشرة عن تعليم الكنيسة العقائدي، 
كما حتوي بعض القوانني املتصة بالتعاليم 
الكنيسة.  في  والتدبير  والنظام  العقائدية 
الرئيسية  املصادر  هي  املسكونية  فاملامع 
الذي  اإلميان  قانون  ويُتلى  الكنسي.  للحق 

)325م(  األول  املسكوني  املمع  ِكالَ  صدر عن 
واملمع املسكوني الثاني )381م( دائماً في كل 
خدمة ليتورجية بالكنيسة. وعلى 
املسكونية  املامع  هذه  قرارات 
في  ترد  تعاليم  أية  تقوم  أن  يجب 
وفي  الالحقة،  الكنسية  املامع 
الكنائس  في  تُتلى  التي  التعاليم 
من على املنابر حتى اليوم. واملامع 
هي  إليها  نشير  التي  املسكونية 
ُعقد  األول  املسكوني  املمع  ثالثة: 
في  والثاني  325م،  عام  نيقية  في 
القسطنطينية عام 381م، والثالث 

في مدينة أفسس عام 431م.  

آباء الكنيسة: 
يعتبر علم الباترولوجي او علم آباء 
كما  الكنسية.  العلوم  أهم  من  الكنيسة 
املرجع  انهم  اآلباء على  إلى  الكنيسة  تنظر 
واملصدر  املقدس  الكتاب  لتفسير  األساسي 
التي  الالهوتية  االمور  شرح  في  جدا  الهام 
يبني  التي  االساسية  القاعدة  متثل  بدورها 
عليها املؤمن املسيحي حياته الروحية.  ومن 

أهم هؤالء اآلباء: 
- القديس أثناسيوس الرسولي )295-373م(.

- القديس باسيليوس الكبير )330-379م(.
ب  الالهوتي املُلقَّ غريغوريوس  القديس   -

أحياناً بالنزينزي )329-390م(.
- القديس كيرلس الكبير )381-444م(.

وترجع أهميتهم بسبب كتاباتهم التي حتوي 
شرحاً وافياً لإلميان املسيحي، وما يتفرع عنه 
من التعليم عن احلياة الروحانية امليستيكية 
األربعة  اآلباء  إن كتابات هؤالء  األرثوذكسية. 

القانوني. ولكن  التصديق  بالذات حتمل خامت 
بخالف هؤالء اآلباء، فهناك كوكبة من اآلباء 
مبثابة  كتاباتهم  بعض  اعُتبـِرَت  اآلخرين 
في  والطقس  النظام  شئون  تتناول  قوانني 
الكنيسة، والبعض اآلخر شملت كتاباتهم 
العقائدي  التعليم  من  مختلفة  موضوعات 
واحلياة الروحانية وشروحات وتفاسير الكتاب 
هم  هنا  أسماؤهم  املذكورة  ولكن  املقدس. 
اإلميان  لشرح  واملرجع  الرئيسية  املصادر 

املسيحي.   
فقط   أشير  أن   - الرب  -بنعمة  حاولت  لقد 
املؤمن  على  يجب  التي  املصادر  بعض  إلى 
وصية  فالتعليم  التعليم.  منها  يستقي  أن 
الي  يؤدي  فاجلهل  فيها.  تهاون  ال  إجنيلية 
الهالك كما تؤدي السذاجة التي تتستر حتت 
غطاء البساطة الي الهالك أيضا.  فلنهتم 
بالتعليم، ولنرجع الي تفسيرات اآلباء لفهم 
الكتاب املقدس. ولنبدأ ايضا بدراسة الالهوت 
عن  عبارة  هو  معناه،  في  فالالهوت  بجدية، 

عالقة بني اهلل واإلنسان. 
غنية  كنيسة  االسكندرية،  كنيسة  ان   
مصدرا  تعتبر  التي  وبتعاليمها  بآبائها  جدا 
من مصادر اإللهام لكثير من الالهوتيني في 
أثناسيوس  القديس  عن  قيل  فقد  العالم. 
الرسولي، أنه إذا سمعت أثناسيوس يتكلم 
على  أكتب  وقلم،  ورقة  معك  يكن  ولم 

ثيابك!!     
في  للتعليم  الرئيسية  املصادر  املراجع: 

الكنيسة الشرقية- دير القديس األنبا مقار. 

من أين لك هذا؟   اجلزء الثاني
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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الواليات املتحدة... »آيس كرمي« بنكهة الهوت دوج

مع  بالتعاون  وذلك  بنكهتني مختلفتني،  دوج  آيس  املصنعة، شطائر  للحوم  األمريكية  ماير«  »أوسكار  ابتكرت شركة 
شركة إل البوريتوريو ديل جيالتو لصنع اآليس كرمي؛ احتفاالً باليوم الوطني للبوظة »اآليس كرمي«.

وقال خبير إن أحد نوعي اآليس كرمي املبتكرَيْن صنع من اخلردل احلار، واآلخر هو آيس كرمي مغموس في قطع حلوى مع هوت 
دوج شركة أوسكار ماير بداخله.

وجرى توزيع 500 عينة من اآليس كرمي املبتكر في متنزه براينت بارك بنيويورك، األربعاء.
وبينما اصطف راغبون في تذوق املنتج اجلديد أمام عربة الشركة التي توزعه، ُسمعت كلمات تتردد أثناء قضم الشطيرة 

مثل »مقزز« و«يييم«.
وقالت امرأة تدعى سينثيا بينا: »غريب، طعم الهوت دوج مع اخلردل، هذا غريب جداً«، فيما عّلق رجل يدعى تشيس مونتافون: »مقزز نوعاً ما، أميكن أن حتب طعم الهوت دوج مع اآليس 

كرمي.. هذا ليس جيداً«.
ويستمر عرض التذوق املاني يومني فقط، بينما ستمنح مسابقة على مواقع التواصل االجتماعي الراغبني فرصة للفوز بشحنة من عبوات األطعمة املمدة تُرسل مباشرًة ملنازلهم.
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لندن...بطولة نسائية في 
كمال األجسام

فازت البريطانية »استرید اشفاند« وعمرها 
عشرون عاماً ببطولة أوربا للنساء في كمال 
األجسام، التي أقيمت مؤخراً في العاصمة 
البريطانية، تقضي »استرید« نحو ساعتني 
الشاقة  تدريبات كمال األجسام  في  يومياً 
لتصل إلى املستوى الذي يؤهلها لالحتفاظ 

بلقبها.
االجسام  »كمال  الرياضة  هذه  وكانت 
للنساء« قد بدأت في أمريكا وانتقلت منها 

إلى أوروبا.

الجوس... بالزوجي والفردي

   حلل مشكلة املرور تقرر السماح للسيارات 
التي حتمل أرقاماً زوجية بالسير أيام السبت 
حتمل  التي  وللسيارات  واألربعاء،  واألثنني 
واخلميس  الثالثاء  أيام  بالسير  فردية  أرقاماً 
واجلمعة ومسموح جلميع السيارات بالسير 

يوم األحد .

بوليفيا. احلرق حتى املوت
أحرق سكان احدى القرى البوليفية سيدة عجوز وبناتها الثالث، كما أحرقوا منزلها بكل 
ما فيه من أثاث العتقادهم أن سبب املصائب والكوارث التي تنزل بهم يرجع إلى ممارسة 

تلك السيدة وبناتها ألعمال السحر. 

بكني... يأكل الثعابني السامة
يعاني مواطن صيني يدعى »لي ويسكني« البالغ من 
العمر 36 عاماً من نوع خاص من اإلدمان، فهو ال يقوى 
على مقاومة الرغبة في أكل الثعابني السامة التي 
يرى فيها الطريق الوحيدة لالحتفاظ بصحته اجليدة. 
مدينة  في  تصدر  التي  شنغ  يانغ  صحيفة  وذكرت 
الثعابني في  کانتون أن »لي« الذي يؤدي مشهداً مع 

سن  في  وهو  الكوبرا  نوع  من  حي  سام  ثعبان  أول  ابتلع  الصني  جنوبي  »جيلني«  سيرك 
الى  باإلضافة  السامة،  الثعابني  تناول  احلني لم يكف عن  ذلك  ومنذ  السابعة من عمره. 

الضفادع احلية!

إيشيما... عصابة من القطط!
يتزعم قط ضخم يبلغ وزنه ثمانية كيلوجرامات عصابة من القطط مؤلفة من 700 قطة 

كانت قد نقلت إلى جزيرة إيشيما اليابانية لكي تفتك باجلرذان الكثيرة بها.
تهاجم  ذلك  بعد  أخذت  لكنها  اجلرذان،  فأبادت  بنجاح  مهمتها  القطط  تلك  أمتت  وقد 
النساء العائدات من السوق، وتتسلل إلى املنازل، وتعبث باملأكوالت بها وتطارد األطفال. 

أما صيادو األسماك فإنهم ال يعرفون كيف ينقذون سمكهم من هذه العصابة!
وحيث أن سكان تلك اجلزيرة يدينون مذهب بوذي يحرم عليهم إغراق تلك القطط أو ابادتها، 
ومبا أن حديقة احليوان في أوزاکا، رفضت أن تستقبل هذه القطط فإن الكثيرين من السكان 

أخذوا يهجرون اجلزيرة!

نيويورك... جناح زراعة زعنفتان صناعيتان لسمكة

جلأ آرثر شارالند، أحد هواة تربية أسماك الزينة الشغوفني، إلى عزل إحدى أسماك احلوض 
بيطري  جراح  إلى  خاص  حوض  في  شارالند  آرثر  نقلها  وقد  زعنفتني،  وفقدها  ملرضها 
متخصص قام بنجاح بزراعة زعنفتني صناعيتني، عادت بهما السمكة - بعد شفائها - 

إلى حياتها الطبيعية بحوض األسماك!

باريس... محاولة غريبة للحد من الزحام!

أكدت إدارة الشرطة في باربيس بعد إزدياد أعداد السيارات اخلاصة بشكل سريع أن أقصى 
سرعة للسيارة ميكن أن تصل إليها لن تتجاوز عشرة سنتيمترات في الساعة هذا إذا خرج 

جميع مواطني باريس لسياراتهم!
املواطنني على  االزدحام الشديد على تشجيع  الفرنسية جتنباً ملشكلة  وتعمل احلكومة 

استخدام وسائل النقل العام من مترو وأتوبيس بدالً من سياراتهم اخلاصة.  

نيويورك... بنوك ألعضاء اجلسم!

مبعمل  البيولوجيا  علماء  مازال   
األمريكي  القومي  ريدج«  »أوك 
يواصلون جتاربهم بغرض التوصل 
إلى  البطيء  التبريد  باستخدام 
البشري  اجلسم  أعضاء  حفظ 

دون تلف مدة مائة عام كاملة!
بنوك  إقامة  العلماء  ويأمل 
يجد  األعضاء  وحفظ  لنقل 
الذي  العضو  املصاب  فيها 
من  جسمه  مواصفات  يالئم 
تنجح  وقد  الوراثية.  الناحية 
املعمل بالفعل في جتربته حلفظ 

بنکریاس فأر بالتبريد البطيء.

لندن... واحد من 
الشياطني احلمر

احلر  القفز  فريق  عضو  ديكيه«  »روي  فاز 
باملظالت في بريطانيا باملركز األول في سباق 
التحدي الذي أقيم في بريطانيا مؤخراً بعد 
أن متكن من الهبوط مبظلته فوق طابع بريد 

صغير.
لقب البريطانيون هذا الفريق »بالشياطني 

احلمر«.

بروکسل... 
أسماء ال تضر!

   مت وقف العمل بقانون حتديد اسم املولود 
في بلجيكا من قائمة بها 180 اسم فقط، 
إذ كان محظورة على الوالدين اختيار اسم 

من خارج تلك القائمة.
البلجيكية  للسلطات  الوحيد  والشرط 
على الوالدين في اختيار أي اسم يعجبهما 
التي  الغريبة  األسماء  عن  االبتعاد  هو 
وتعقده  مستقبالً  الصغير  بنفسية  تضر 

نفسياً.
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Canadians know that 
when it comes to the en-
vironment, Liberals are all 
talk and no action. Justin 
Trudeau’s Carbon Tax 
is not an environmental 
plan. Trudeau gave big 
polluters a special deal, 
while forcing families to 
pay more to drive to work 
and heat their homes.
Canada’s Conservatives 
have a real plan to protect 
our environment. It’s a balanced 
approach to reduce emissions, con-
serve and protect our air, land, wa-
ter and wildlife, and fight climate 
change abroad.
It’s built on three key policy prin-
ciples. First, is to invest green tech-
nology, not taxes. This is the best 
way to lower our emissions without 
imposing new taxes on Canadians.  
Second, is to promote a cleaner and 

greener natural environ-
ment. We will work with 
farmers, hunters and an-
glers, Indigenous peoples, 
provinces, and territories 
to help protect our air, 
land, water and wildlife.  
Third, is to take the cli-
mate change fight global. 
Climate change is a glob-
al problem. It requires a 
global solution, and Can-
ada has a leadership role 

to play.
Our plan balances the need for 
Canada to fight climate change by 
lowering global emissions without 
compromising our core promise of 
leaving more money in Canadians’ 
pockets and helping them get ahead..
Sincerely, 
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

A ReAl PlAn 
to PRotect ouR enviRonment

How would you like to save up to 
25% on your car insurance pre-
mium? No one would say no to 
that! Did you know that Desjar-
dins insurance will reward you 
for adopting safer driving habits? 
Our Ajusto program is an interac-
tive tool that analyzes your driv-
ing and provides you with per-
sonalized feedback. It is simple 
and easy to use.  To begin, get 
your car insured with Desjardins, 
download the Desjardins home- 
auto app on your phone-it is 
available on the Apple Store and 
Google Play and also works on 
Apple Watch.  Activate Ajusto, 
drive safe and save!
After your first five trips you 
will get your score so you know 
where you stand.  Your final score 
will be after you have complet-
ed 100 days of trip analysis and 
1,000 kilometres travelled.  If 
you are eligible, your discount 
will be automatically applied to 
your premium and you can keep 

that discount for as long as you 
keep your car insured with us!  So 
what can you do to impact your 
score?  It is no secret….we will 
tell you exactly what our analysis 
is based so you drive safely and 
enjoy maximum savings.  First 
of all, drive smoothly – best ana-
lysed by your acceleration and 
hard braking. The next big one 
is speed. Respecting the speed 
limit makes you a safer driver. It 
is important to mention that we 
understand emergency situations 
happen and so your driving is not 
calculated based on a one time 
event.  It is a score that is cal-
culated on an overall picture of 
your driving. The Ajusto program 
also considers the distances you 
travel and time of day in the cal-
culation, but we know you have 
less control over these criteria so 
they have less of an impact on 
your score. Don’t waste any more 
time. Insure with Desjardins and 
save with Ajusto!

Drive safe and save! 
By: Dalya Tadros

Ever since I was a young child, I 
would always read a lot of books. 
These books were about wonderful 
characters and stories that took my 
breath away; but I never wanted to 
meet the authors. Because then I 
would learn something that I didn’t 
want to know: the authors are real 
people. And real people have flaws.
In my writing I have often had to 
portray biblical figures in a human/
relatable way. The best way to make 
a character relatable is to give them 
some small flaws, so that’s what I 
did. Luckily, I didn’t need to look 
too hard to find flaws in Biblical 
characters. Noah was a drunk, Abra-
haam was a liar, Samson had no 
self-control, even King David was a 
murderer. Moving on to the new tes-
tament: the disciples were doubtful, 
abrasive, violent, and often didn’t 
get along. But all of these people are 
still our heroes. What does that teach 
us?
From their stories we learn two im-

portant things. The first lesson is that 
even heroes can fall. Samson, known 
as the strongest man at his time, was 
still not strong enough to overcome 
his own temptations. He fell for 
someone, and gave away his Godly 
secrets. King David, the greatest 
king that Israel had ever known, had 
all the riches his heart could desire. 
Even so, he ended up murdering a 
man to steal his wife. Peter the Apos-
tle walked side-by-side with Jesus; 
witnessing every miracle that he per-
formed. But still he doubted and ran 
when the soldiers came to arrest him.
The second lesson is that no mat-
ter how hard you fall, you can rise 
again. Samson and King David re-
pented before their deaths. The dis-
ciples preached the Word of God to 
the whole world. And all of that de-
spite the fact that they fell, and fell 
hard. So what does that teach you? 
No matter how hard you fall, you 
too can get back up. You too can be 
a hero.

Never Meet 
 Your Heroes

Morcos 
Abdel Messeh

There was an article published 
in the National Post and writ-
ten by Tom Blackwell under 
the title of: 
“Her run for the Ontario PCs 
ended after she tweeted about 
Islam, but Ghada Melek is now 
a federal Conservative candi-
date.”
The article stated that Ghada 
was eliminated from the PC 
Party nomination in the province of 
Ontario because of a tweet she issued 
regarding the role of the Muslim Broth-
erhood in Egypt and her support for the 
Egyptian public’s protests against Mo-
hamed Morsi. In addition, the article 
discussed Ghada’s description of an ad-
vertisement for the Veil published by a 
group called “The North American Is-
lamic Circle” as offensive because of its 
content which claims that the veil worn 
by Muslim women is modelled after Vir-
gin Mary’s head scarf. Ghada noted the 
offence stems from misusing a highly di-
vine holy Christian figure as St. Mary in 
an advertisement.
A few days later, a report was issued by 
an Islamic entity called «The National 
Council of Canadian Muslims”.  The 
report was published in “Global News 
“ and demanded that Ghada Melek  step 
down because of statements she had al-
legedly made about Islamic extremism. 
The report alleged that Melek is against 
Islam, and has made comments against 
homosexuality, and for these reasons, 
Ghada may not be able to serve all the 
citizens in her riding.
The truth is, Ghada will pass all these 
small obstacles and minor accusations 
which only attempt to eliminate a strong 

and principled Conservative 
candidate. Previous articles 
attempted to distort Melek’s 
tweet and credibility. However, 
Melek did not criticize Islam, 
but rather Islamists. She did 
not criticize homosexuality, 
but instead, the sex curriculum 

in schools, which is rejected by 
thousands of parents throughout 
Ontario.

Talking about Islamic extremism should 
not offend or intimidate Muslims. In fact, 
when one speaks up about the dangers of 
political Islam, he/she is not spreading 
hatred but increasing awareness about 
the danger of an ideology which is first 
and foremost rejected by many Muslims. 
People who know Ghada Melek know 
that she is a special human being with a 
strong and yet understanding personal-
ity. Instead of looking for a tweet here 
and there, check out her personal social 
media page where you will find tremen-
dous support from Christians, Muslims, 
Jews, Hindus, Buddhists, and others who 
adhere to just about every belief and re-
ligion.
You will find supporting tweets from 
Eric Lorenzen, the long-time Conserva-
tive Party campaigner and the Vice-Pres-
ident of Communications for LGBTory.
You will find support from Sheikh Emam 
Mohamed el Tawheedy. You will find 
support from Muslim veiled women. 
You will find support that refutes any 
claimed accusations of Islamophobia or 
homophobia. Finally, there was a sweet 
comment about Ghada from one Canadi-
an in response to the National Post article 
saying, “No doubt that wonderful smile 
will attract lots of votes.”

Ghada Melek, The Truth will be Victorious  

By: Ebram Makar
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Living According to Your Values - Part One 

A value is something - a concept - that is impor-
tant to us. Many of us value our friends, family 
members, etc. But we also value things like hon-
esty, respect, professionalism, love, relaxation, 
and so forth. This is Part One in a series about 
VALUES. 
Why are values important, and how do they im-
pact the lives we lead? Simply put, we organize 
our priorities and activities around our values. 
For example, if you value working and feeling as 
though you are contributing to society, you will 
try very hard to land a job that allows you to do 
so. Similarly, if you value spirituality, you will 
make efforts to seek out experiences that bring 
you closer to God. 
When we don’t live our lives in keeping with 
our	values,	we	become	distressed,	dissatisfied,	
and	feel	unfulfilled. This is because we realize 
that things we cherish or enjoy are not being pro-
jected and enhanced in our daily experiences. 

The first step is to identify a few of your values. 
Make a list! I value.... 
-God and spirituality 
-mental, emotional, and physical wellness 
-friends and family 
-my work and studies 
-relaxation 
-positive thinking 
-enjoyable hobbies (reading, colouring, sports, 
etc)  
...And so forth. Making a list like this is super 

helpful,	as	it	allows	us	reflect	on	the	things	we	
like - and want - out of our lives. 
In order to align our lives with our values, we 
need to try to seek out activities and experi-
ences that allow us to live out these concepts. 
Of course, this is not always 100% possible. For 
example, I may value - or prefer - a job that al-
lows me to sleep in every morning. But this may 
not be feasible. As well, it is important to sepa-
rate preferences from values. I would LOVE 
to sleep in each day, but this not a value. A value 
could be relaxation and balance. To align this, I 
can try to get a job that allows me to work and 
help others, but also has somewhat flexible times 
that permits me to relax and take breaks. 
Something else to remember is that life does 
not always allow us to 100% get our way. For 
example, you might value mental health, but 
situations occur that make you feel depressed, 
anxious, frustrated. etc. This can cause you to 
feel even more distressed, as something you 
value is not being realized in your life. What 
do you do then? Remember: you cannot 
always control situations around you. When 
this	happens,	it	is	important	to	reflect	on	how	
you can use your values to cope with life. For 
example, if you value mental wellness and you 
feel distressed, think about how you can enhance 
or live your values out - despite the situation. 
Perhaps you can take a walk, call a friend, make 
your favourite food, etc. Does living out your 
value in this can change your situation? No - 
you are still dealing with a stressful time. BUT 
choosing actions and experiences (within your 
control) permits you to navigate the ups and 
downs life throws at you. 
I encourage you to take time to reflect on what 
you truly value in life. Next time, we’ll discuss 
what happens when your values are not reflected 
in your life - and how to handle those situations. 
Stay tuned for Part Two! 

René Girard was a Christian 
anthropologist, whose insights 
about the ways communities 
operate shed light on the perse-
cution of minorities. 
Why do majority communities 
in certain parts of the world 
choose to spend time and re-
sources harassing minority 
communities that do not threat-
en them? There are a variety of 
different explanations, but I think Girard has one of the 
best. Some would argue that minority persecution is 
the result of religious or political beliefs. When new 
interpretations emerge, which dehumanize minority 
groups, they establish the conditions where violence 
can occur. But this does not explain why these new in-
terpretations emerge or come to dominate.
Other explanations for minority persecution emphasize 
competition over resources. But violence is often very 
costly in terms of resources spent. Also, this explana-
tion does not help us to understand why certain minori-
ties in particular are targeted.
Girard argues that there is something about the human 
condition that often leads to violence and conflict. Vio-
lence upsets the peace of a community, which may seek 
to temporarily resolve that violence through “scape-
goating”. That is, they redirect their collective anger 
towards one person (or group) – the war of all against 
all becomes the war of all against one. Violence against 
the one, perversely, brings the community together and 
pacifies the violent antagonism that might otherwise 
tear the community apart completely. The blame which 
they might otherwise have put on the competitor group 
is transferred to the relatively weak and defenseless 
scapegoat. Girard does not defend this process as right 
or good, but he explains it as being deeply ingrained in 
history and in mythology. 
Girard’s account of scapegoating and violence pro-
vides a very good explanation for why persecution 
against minorities takes place. Problems and tensions 
which exist among different groups lead to scapegoat-
ing, not because the group scapegoated is in any way 
responsible, but because the collective violence of 
scapegoating reduces division among the different vio-
lent groups. 
This scapegoating mechanism can only function when 
and to the extent that those involved genuinely believe 
that the individual or group being punished is guilty in 
some way. Some old myths, like the Greek story of Oe-
dipus Rex, involve a scapegoat who is justly expelled 
for some real misdeed. 
Judaism and Christianity, though, challenged and trans-
formed that story. Joseph, for example, was expelled 
by his brothers as a scapegoat, even though he was in-
nocent. Unlikely many myths from other traditions, the 
story is told from Joseph’s perspective as an innocent 
victim, and he is eventually used by God to save the 
family and community. Jesus, the completely sinless 
victim, was unjustly scapegoated and yet redeemed hu-
manity through his suffering.
So perhaps, following Girard, our response to the per-
secution of minorities should be to try to challenge the 
scapegoating mechanism through new ideas and sto-
ries which show the victim’s perspective and the vic-
tim’s innocence. It is good to elucidate doctrines of hu-
man rights, but those doctrines only mean something if 
they are rooted in a deeper challenge to the validity of 
scapegoating.

GIRARD GNJ - TRACkED CHANGES

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E 

T I M E
The answer I give is yes, but what I mean is no. 
What was the question?
Answer for the last issue:
The parrot is deaf

By: 
Philo Girgis
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PROMOTION PERIOD: AUG 23RD TO AUG 29TH, 2019BIG SAVINGS ON DAILY ITEMS*

2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

To check out our weekly �yer & avail of our special 
weekly deals and exclusive promotions, follow us on

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

Mr. Goudas Brand - 4L

PURE WHITE
VINEGAR

GARLIC & GINGER
PASTE SERIES

ZUCCHINI

Reg: $3.99/ea
Handi Brand - 750g

BROWN RICE
Reg: $9.99/ea

Mr. Goudas Brand - 6.8kg
Natural

BASMATI RICE
Reg: $2.99/ea

Tilda Brand - 2lb
Whole Grain

WHILE
QUANTITIES

LAST

Golden Valley Brand - 795g
PITTED DATES

99$
/ EA5.

REGULAR

SPECIAL
97$

/EA3. 59$
/ EA2.

REGULAR
SPECIAL

29$
/EA1.

SPECIAL
79$ /LB0.

SPECIAL
98$ /EA6.

SPECIAL
29$ /EA1. SPECIAL

77$ /EA2.


