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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

اللواء تامر ال�شهاوي مدير اإدارة الن�شاط 

ال�شيا�شي واملتطرف باملخابرات احلربية 

ال�شابق يف حوار ح�شري 

لــــــ »جود نيوز«

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

زعيم املحافظني اأندرو �سري 
يدافع عن »غادة ملك« اأمام الإعالم

 قواعد جديدة متنح املغرتبني الكنديني احلق يف الأنتخاب
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م. ابرام مقار               د. �شمري اإ�شكندر
وحرمه د. �شريين مقار      وحرمه اأماين جرج�س

يهنئون
ال�شيديل/ ابرام روفائيل و حرمه/ ماري روفائيل

 والأ�شتاذ/ �شمري عو�س و حرمه/ جاكلني عو�س
باإكليل 

يو�شتينا و بي�شوي
الرب يبارك حياتهما 
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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

صورا  تنشر  واشنطن 
ضرب  في  إيران  لـضلوع 
منشآت النفط السعودية    
.........................................ص 14

الشيطان  معابد  عدد  تزايد 
في كندا 

...........................................ص 9

»شير« يعد برد ضريبة رسوم 
و«سينغ«  النقل...  وسائل 
يعد بخفض رسوم الهواتف 

احملمولة واالنترنت
..........................................ص12

ملاذا  يكتب:  شعيب  سعيد 
يحب اردوغان إالرهابيني؟ 

.........................................ص 19

راأي املحـــــــرر

هل التزم ترودو بتعهداته؟

 Assessing Justin« كتاب  �أ�سابيع  ثالث  قبل  �سدر 

قدماه  و�لذي   »Trudeau’s Liberal Government
الفال،  بجامعة  �ل�سيا�سية  �لعلوم  �أ�ستاذ  و  بريت�ش«  »ليز�  �لباحثني 

»فر�ن�سو� بيرتي«، وهو �لكتاب �لذي قدم نتاج عمل ع�سرين �أكادميي 

قبل  �أطلقها  و�لتي  وحكومته  ترودو  »جا�سنت  وعود  بدر��سة  قامو� 

�أويف به ترودو وما مل ينفذه، وتطرق �لكتاب  2015 وما  �إنتخابه عام 

و�لطاقة  �لدولية  �لعالقات  جماالت  يف  �لليرب�لية  �حلكومة  لوعود 

وت�سريع  �الأ�سليني  �ل�سكان  بني  و�مل�ساحلة  و�القت�ساد  و�لتنمية 

�أن ترودو وحكومته وعد�  �إيل  �ملاريجو�نا، و�أ�سار �لكتاب يف مقدمته 

ويعترب  ذلك؟.  فعل  فهل  �لكنديني،  كل  حياة  يف  حقيقي  بتغيري 

كتاب  بعد  �الأمر  هذ�  تناول  �لذي  �لثاين  �لكتاب  هو  �لكتاب  هذ� 

تناول  و�لذي  ويري«  »�أرون  للكاتب   »promise and Peril«

حكم ترودو ووعوده �أي�سًا. 

 Assessing Justin Trudeau’s Liberal« كتاب  وذكر 

�إنتخابيًا  وعدً�   353 هناك  �أن  �سفحة   237 يف   »Government
ليرب�ليًا قبل �لفوز باالإنتخابات، قام ترودو وحكومته بتنفيذ 50 باملائة 

من تلك �لتعهد�ت و�لوعود كاملة ، بينما هناك 40 باملائة من �لوعود 

مت تنفيذها ب�سكل جزئي ، وع�سرة باملائة مل ُتنفذ علي �الإطالق، ور�أي 

وبح�سب  بحيادية  ترودو  فرتة  تناول  �أنه  �لكتاب  بهذ�  �ساركو�  من 

و�حلمالت  �ملزيفة  �الأخبار  ع�سر  يف  باأنه  ذكروه  وما  �لكتاب  نا�سري 

م�سدر  �إيل  �لكندي  �لناخب  يحتاج  �ل�سلبية، 

حقائق  علي  ويعتمد  حزبي  وغري  �سفاف 

�لكتاب  �إد�ء �حلكومات مما يجعل هذ�  لتقييم 

�لناخبني  جلميع  هام   - نا�سريه  بح�سب   -

�لكنديني قبل �إنتخابات �أكتوبر �لقادمة

 �أ�سار �لكتاب �أي�سًا �إيل �أن تلك �لن�سب �ل�سابق ذكرها لرتودو و�لتز�ماته 

و�لتي متثل فارق كبري عن �أد�ء حكومة �ملحافظني بقيادة هاربر خالل 

فرتة �الأربع �سنو�ت �لتي �سبقت ترودو وحتديدً� من 2011 �إيل 2015، 

�الإنتخابية  وعوده  من  باملائة   77 �الأربع  �سنو�ته  يف  هاربر  نفذ  حيث 

من  فقط  باملائة   7 و   ، جزئي  ب�سكل  باملائة   16 ونفذ   ، كامل  ب�سكل 

�لوعود مل تنفذها حكومة هاربر، و�لفارق بني 77 باملائة لهاربر مقابل 

و�لذي  �حلكومتني  بني  �الأد�ء  يف  �لفارق  يعك�ش  لرتودو،  باملائة   50

�الأخري  و�مل�سكلة  بالطبع.  �ملحافظة  هاربر  حكومة  ل�سالح  ي�سب 

لي�ش يف �سعف تنفيذ وعود ترودو و�لتي مل تتجاوز �لن�سف، ولكن 

�ملو�زنة  يف  �لعجز  باأن  �خلا�ش  بالتعهد  �الإلتز�م  يتم  فلم  �الأهمية،  يف 

لن يتجاوز �لع�سرة مليار�ت دوالر يف �لعام ، كذلك ف�سل يف �الإلتز�م 

باالإ�سالح �الإنتخابي خالل 18 �سهرً� من ت�سكيل �حلكومة كما تعهد. 

و�ل�سوؤ�ل �لذي يطرح نف�سه هو .. هل تلك �لن�سب �ل�سعيفة لرتودو 

�ل�سوؤ�ل  �أم ال؟، وهو  �لناخب �لكندي  �إختيار  و�لتز�ماته �ستوؤثر علي 

�لذي �سنعرف �إجابته يف �حلادي و�لع�سرين من �أكتوبر �لقادم.

 ابرام مقـار
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في  احلال  كان  كيف  تذكرون  هل 
لم  عندما  »احلُب«،  مع  املاضي 
وال  آب  واتس  وال  انترنت  هناك  يُكن 
فيسبوك وسناب شات وإنستجرام؟ 
يأتي  مميز،  طابع  ذو  وفريًدا،  نادرًا  كان 
تخطيط،  أو  ُمسبقة  نية  دون  فجأة 
وغالًبا ال يأتي أبًدا، بل قد تكون ُفرصه 
صعوبة  بسبب  ُمستحيلة  حدوثه 
الولد في  البنت مع  إمكانية تواُصل 
اجملتمعات امُلافظة مهما بدا اجملتمع 

األهل  فمراقبة  ما،  حٍد  إلى  منفتًحا 
بحساب،  البيت  من  اخلروج  صارمة، 
بل  بحساب،  الهاتفية  واملكاملات 
وحتى الرسائل البريدية الورقية أحيانًا 

األسرة  أفراد  أكبر  من  والتدقيق  للقراءة  تخضع 
قبل إرسالها إلى أي جهة في إطار الوقاية من أي 

احتماالت للمراسالت العاطفية.
امُلافظة  األسر  تسمح  قد  التي  االختالط  أماكن 
واجلامعات  واملعاهد  العمل  كمواقع  بارتيادها 
بيئتها  وقد ال تسمح  وذات طابع رسمي،  محدودة 
إمكانية  عن  واالهتمام فضالً  الغرام  بنمو مشاعر 
املهذبة  الفتاة  أن  الشائع  من  كان  عنه..  التعبير 
في  االسترسال  على  املوافقة  عدم  بها  يجدر 
ُمطالًبا  الشاب  وكان  تعرفه،  ال  رجٍل  مع  الكالم 
بــــ«دخول البيوت من أبوابها« عن طريق خطبتها 
حياتها.  في  مقبوالً  وجوده  يكون  كي  أهلها  من 
تربع »احلُب« على عرش املُستحيل ليكون استثناًءا 
إال  يصطفي  ال  ُمبِهرًا،  ُمدهًشا،  عظيًما،  حقيقًيا 
ذوي  الصادقني من  البشر  ُمتميزة قليلة من  نخبة 
املشاعر املرهفة، أما البقية فكانوا راضني بالفرص 
ملستقبلهم  تهيئه  وما  التقليدي،  للزواج  املُتاحة 
الزيجات  تلك  وكانت  ُمعتاد،  أُسري  استقرار  من 
التقليدية متتاز بقدرٍ من اللطف والتقدير واالحترام 

الذي قد ينمو إلى حب ومودة بطريقة أو بأخرى.
»احلب« بني اجلنسني شعورٌ عظيم، لكن ال ميكن أن 
املتزمتة،  أو  املعقدة،  اجملتمعات  في  للجميع  يتوفر 
أو غير الناضجة عاطفًيا، لكن جيالً جديًدا تبرمج 
التلفازية  واملسلسالت  السينمائية  األفالم  على 

عاشًقا  يكون  أن  يريد  الرومانسية 
معنى  يعرف  كان  سواًء  ومعشوًقا 
احلب حًقا أو ال يعرف، إنه يُريد الشعور 
بالتميز وباهتمام شخٍص من اجلنس 
تلك  مع  التماهي  ويُريد  به،  اآلخر 
عقله  بها  يحتفظ  التي  النسخة 
الباطن من صورة جنمه املفضل وهو 
يعيش »حالة حب« في ذاك الفلم أو 
نحو  شهرته  طارت  الذي  املسلسل 

آفاق بعيدة، لكنه نسي ذلك..
إلى  ترجمته  تتم  لالهتمام  اجلوع  هذا 
من  شخٍص  أي  عن  عشوائي  بحث 
عبر  للتعارف  يصلح  اآلخر  اجلنس 
حيث  االجتماعي،  التواصل  مواقع 
احلرية اجمُلتمعية اجلدية البعيدة عن ُسلطة الرقيب، 
فصورٌة،  فكالٌم،  فسالٌم،  نظرٌة،  القصة:  تبدأ  وهنا 
مواقع  كل  من  وحظٌر  ففراٌق  فشجارٌ،  فخالٌف، 
لوجه  وجًها  املباشر  اللقاء  يتم  أن  قبل  التواُصل 
أنت  وهم«!  في  »وهٌم  كلها  القصة  أن  أي  أحيانًا! 
لم حتب هذا الشخص، أنت ال تعرفه جيًدا ورمبا ال 
يهمك أن تعرفه حًقا، بل حتاول البحث عن ُمسكٍن 
احلاد  وجوعك  بالوحدة  الداخلي  شعورك  آلالم 
لشخٍص يهتم بك، يدللك، يسأل عنك، يثني عليك، 
يدعمك، يسمع فضفضتك، يغرقك مبا يكفيك من 
واالستحسان،  الغزل  وعبارات  الرقيقة  الكلمات 
ميكننا  ال  مما  املزيد  تريد  أيًضا  فأنت  ذكرًا  ُكنت  وإذا 
أننا »نخدش  يزعم اجملتمع  إليه هنا كي ال  اإلشارة 
حياءه«، إذا اختفى فجأة ستشعر بألٍم كبير ألنك 
فقدت لذة االهتمام وما يرافقه من إشباع عاطفي 
ونفسي، لكن لو جاء في نفس حلظة توديعه إياك 
االهتمام  على  قدرته  بنفس مستوى  آخر  شخًصا 
بك ومعاملتك بلطف وحنان سرعان ما تستسلم 
ومهارات  مميزات  ولو كان ميلك  اجلديد،  اإلغراء  لهذا 
تنسى  فرمبا  بالسعادة  تشعر  جعلك  في  أفضل 
أنت  احلقيقة،  إنها  منه!  بتخلصك  وتفرح  األول 
املشاعرية  ألزمتك  حلول  عن  وتبحث  نفسك  حتب 
تلك  خلف  املتواري  الشبح  حتب  وال  والهرمونية 

الشاشة.

لي�س حًبًا... لكنهم �سُيكابرون 
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يوم  اقتراب  ومع  االنتخابية،  احلملة  انطالق  بعد 
احلكومة  سيشكل  الذي  احلزب  الختيار  االقتراع 
الفيدرالية، بعد يوم انتخابات 21 أكتوبر، ويتنافس 
والدميقراطي  واملافظني  الليبراليني  أحزاب  عليها 
الكيبيكية.  الكتلة  وبالتأكيد  واخلضر  اجلديد 
تأكيد  إلى  في حاجة  ليست  احلقيقية،  املنافسة 

أنها ستكون بني الليبراليني واملافظني.
أنا على املستوى الشخصي، أميل وأمتنى أن يفوز 
أداء  وأن  خاصة  الفيدرالية،  باالنتخابات  املافظني 
حكومة ترودو كان مدمرا على املستوى السياسي 

والسلوكي.
البرجماتي،  السياسي  املستوى  على  لكنني 
في  ينغلقوا  أن  يجب  ال  األقباط  أن  متاما  مقتنع 
أقاليم  أحزاب قوية في  املافظني، ألن هناك  سلة 
معينة، ومن ثم فمن مصلحتهم أن يساندوا هؤالء 

املرشحني الذين فرصهم أقوى في دوائر معينة. 
فرصه  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  أن  املعروف  فمن 
مانيتوبا  البراري:  أقاليم  بعض  في  للغاية  طيبة 
يتمتعون  املافظني  أن  حني  في  وسسكاتشوان. 

حاليا بشعبية كبير في اقاليم األطلسي. 
وال يجب أن ننسى أن هناك حوالي 5 مرشحني في 
االنتخابات الفيدرالية من أصول مصرية وقبطية 
وراءهم  نقف  أن  يجب  والكيبيك،  أونتاريو  في 
االنتخابي  صوتنا  أن  طاملا  أصواتنا  ونعطيهم 
توجهاتنا  كانت  لو  حتى  االنتخابية،  دوائرهم  في 

السياسية مغايرة.
تعداد  حيث  من  للغاية  قليلة  األقاليم  هذه  لكن 
السكان والناخبني. في اجلانب اآلخر، جند أن الثقل 
اقليمني  في  يتركز  للناخبني  احلقيقي  االنتخابي 
كندا  وزراء  رئيس  سيكون  من  حتديد  على  قادرين 

القادم ترودو أم شير. 
أكبر  فيها  )مبا  أونتاريو  هما  اإلقليمان  هذان 
وتورنتو  السياسية،  العاصمة  أوتاوا  مدينتي 
يتمثل  الثاني  واالقليم  االقتصادية(،  العاصمة 
العاصمة  مونتريال  مدينة  فيه  )مبا  الكيبيك  في 
الثقافية والكسموبوليتني احلقيقية لكل أطياف 
يجري  ملا  املغاير  املتمرد،  االقليم  وهو  املهاجرين(، 
في  رغبتها  بسبب  كندا،  كل  في  عامة  بصفة 
واللغوي  الثقافي  املستوى  على  خاصة  االختالف، 
أونتاريو  من  فكال  السياسية.  النخبة  وكذلك 
والكيبيك يشمالن ما بني 45% الي 50% تقريبا من 

السكان، ومن ثم النسبة الغالبة من الناخبني.
احلكومة  وشكلوا  اونتاريو،  في  جنحوا  املافظون 
اإلقليمية، لكن أداء دوج فورد غير مقنع للكثيرين، 
دوج  ألداء  واملتابع  أونتاريو،  إقليم  داخل مدن  سواء 
من اخلارج، وهو ما مثل نقطة غير بيضاء في جبني 

املافظني، ومثل عبئا عليهم.
فيها  خسر  حرج،  وال  فحدث  الكيبيك،  أما 
ألول  يفوز  حزب  أمام  مخزية  بصورة  الليبراليون 
التحالف  الكاك  وهو  اإلقليمية،  باالنتخابات  مرة 
من أجل مستقبل الكيبيك، وهو حزب ميني وسط 
احلالي،  الكيبيك  وزراء  رئيس  زعيمه،  شوفيني، 
اآلالف  ومئات  أعضاء،  من  والكثير  لوجو،  فرانسوا 
حزب  في  سابقني  أعضاء  كانوا  مسانديه،  من 
الستقالل  دائما  يدعو  الذي  الكيبيكية،  الكتلة 
أن  حني  في  مباشرة،  بصورة  كندا  عن  الكيبيك 
احلزب احلاكم في الكيبيك، والذي يحظى بشعبية 
إلعادة  الراي  استطالعات  واجتاهات  للغاية،  كبيرة 
انتخابه تزيد علي 46%، وهي نسبة كبيرة للغاية، 
لو  حتي  االنتخابية،  لوعوده  لوجو  احترام  بسبب 
كانت ضد توجهات عدد من الناخبني، خاصة فيما 
ثبات،  بكل  مرره  الذي  العلمانية،  بقانون  يتعلق 

في  باإلجنليزية  مقارنة  الفرنسية  اللغة  وتقوية 
اإلقليم.

الكيبيك  في  للغاية  موقفهم صعب  الليبراليون 
ينتخب  لم  اليوم  حتى  حزبهم  أن  حيث  حاليا، 
وزراء  رئيس  استقالل  بعد  للحزب  دائم  رئيس 
خسارته  بعد  كويار  فيليب  السابق  الكيبيك 
ثم  ومن  الكاك.  حزب  أمام  اإلقليمية  االنتخابات 
املزاج االنتخابي ليس ليبرالي في الكيبيك، ولكنه 
على  القادرين  غير  للمحافظني،  مييل  ال  لألسف 
التعامل مع اإلقليم وكسب تعاطفه، خاصة وأن 
حزب  إما  ليبراليني  إما  تصوت  ما  عادة  الكيبيك 
فعادة  املافظني  أما  الكيبيك،  الستقالل  يدعو 
املافظني  على  ثم  ومن  الثالثة.  املرتبة  في  يأتون 
لكسب  الكيبيك  مع  التعامل  في  النظر  اعادة 

أصوات ستفرق كثيرا معهم.
مشكلة املافظني في أونتاريو، تتمثل في أداء دوج 
الذي ميثل عبئا على احلزب، لكن بالطبع أندرو شير 
يجب  أنه  يعرف  شير  ألن  دوج،  عن  كلية  يختلف 
واملناطق  العشرة  كندا  اقليم  كل  مع  يتعامل  أن 
كندا  وتنعم  الشمال،  في  الشمالية  الثالثة 
الدولة  مناحي  مختلف  بني  وثري  حقيقي  بتنوع 

الفيدرالية، يضعه شير بذكاء في االعتبار.
الذي  االقليم  وأنها  الكيبيك،  أهمية  شير  يدرك 
جتد  لذا  القادم،  كندا  وزراء  رئيس  كفة  سيرجح 
ال  للغاية،  جيدة  بصورة  بالفرنسية  يتحدث  شير 
تختلف عن اهتمام رئيس وزراء كندا السابق القوي 
البرتا  إقليم  الذي كان من  واملترم ستيفان هاربر، 

وحكم كندا ملدة 12 عاما. 
الثقافية  الفاعليات  مختلف  في  شير  ويشارك 
الكبرى والعيد الوطني عيد القديس يوحنا “سان 
األصليني  السكان  للكيبيك، وعيد  باتيست”  جان 
إقليم  في  األصليني  الفرنسيني  أحفاد  أكادي  في 
تتمثل  لكن مشكلة شير  -والكيبيك-،  برونزويك 
في أن اإلعالم ال مييل بقوة لتغطية أنشطته مثلما 
للغاية  قوية  بعالقة  يتمتع  الذي  ترودو،  مع  تفعل 

مع اإلعالم.
في حني أن املافظني عليم استغالل وسائل أخري 
في  ترامب  جنح  مثلما  العام،  اإلعالم  عن  بعيدا 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي وهزمية اآللة 
االعالمية املهولة، التي كانت تساند بعماء هيالري 

كلينتون، العتبارات برجماتية وايديولوجية.
في  حاليا  الكبيرة  بالشعبية  يتمتع  ال  ترودو 
البار  االبن  فيه  تري  الكيبيك  لكن  الكيبيك، 
لوزراء  رئيسا  يستمر  ان  يجب  الذي  الفرانكفوني، 
القادم  الوزراء  رئيس  يكون  أن  من  أفضل  كندا، 
فهذه  بطالقة،  الفرنسية  يتحدث  أجنلوفونيا 

مسألة مفصلية بالنسبة لها.
من  القادم  شير،  أندرو  يراعي  أن  يجب  هنا  من 
الكندي،  األجنلوفوني  الوسط  في  البراري  اقاليم 
باللغة  احلديث  أهمية  االنتخابية  احلملة  خالل 
االجنلوفونية  كندا  غالبية  وأن  خاصة  الفرنسية، 
علي  يطلقون  كما  بيبول”  “الفرنش  حتب  ال 
بقوة  فيها  ينمو  الكيبيك  فإن  الكيبيك،  أهل 
مبهر  أداء  ظل  في  الشوفيني،  الوطني  التيار 
في  مرة  ألول  السلطة  ميسك  حلزب  اآلن  حتي 
بدورهم  اآلخرين  هو  يحبون  ال  السياسي،  تاريخه 

األجنلوفونيني.
أيام، وهناك أكثر  احلملة االنتخابية انطلقت منذ 
من 63% من الناخبني لم يحددوا بعد ملن سيعطون 
االنتخابية  احلملة  فهذه  وبالتالي  أصواتهم، 
ستغير من توجهات الكثير، وستعلن االيام القادم 

عن هذا خالل استطالعات الرأي.

بعد انطالق احلملة االنتخابية الختيار رئي�س وزراء كندا 2019

�صراع �صري وترودو على اأ�صوات 

اأونتاريو والكيبيك
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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أسطورة فارسية قدمية..

عاهته  تصحيح  على  صّمم  أحدب  أمير     
اجلسدية؛ فأمر بأن يُصنع متثال له، في شكل 

شاب طويل القامة مكتمل القوام!

   كان كل يوم يقف أمامه، وكأنه قطعة من 
شخصيته الذاتية، متمسكاً في قرارة نفسه، 

بأنه سيكون مثله متاماً في أناقة كاملة!

   وأخيراً.. حتقق له حلمه الذي لم ينم!

من مخيلة  خرافية  القصة  هذه  تكون  قد     
احلقائق  بعض  يُخّلد  ال  التاريخ  لكن  التاريخ، 
األحدب،  وأسطورة  األسطورة.  تفعل  مثلما 
ستخلد إلى األبد، وسيهمس بها الناس، دائماً، 
بكل أرجاء املعمورة؛ ألنها تصّور صفة كامنة 
في صميم كل منا، أال وهي املقدرة على تغيير 
ما نحن عليه إذا توافرت لدينا اإلرادة الكاملة 
واإلميان  توقعاتنا،  تتحدى  التي  احلياة  لتحدي 
الكافي، الذي يُكسب الثقة والقدرة واخلُلُق إذا 

نحن آمنا!

   حني نردد السؤال: »ملاذا أنا هكذا؟«..

   ال بد من أن يتبادر إلى ذهننا السؤال التالي: 

»ملاذا ال أكون أنا ما أريده؟«!

اإلميان  بلوغ مستوى  دون  تتحقق  ال  اإلجابة     
قد  ما  أو  ما  امرؤ  أصاب  ملا  عرضة  كلنا  بأننا 
البشري.  املصير  تقاسمنا  خالل  من  يصيبه 
أو  وسيماً  اهلل  خليقة  يكون  ما  فبمقدار 
قبيحاً، صاحلاً أو شريراً، جائعاً أو شبعاناً، المعاً 
أو مخيباً، يكون واقعه جزءاً  أو غبياً، مشجعاً 
كل  أن  اإلدراك  متام  وندرك  جميعاً.  واقعنا  من 
إنسان عرضة لكل االحتماالت أجيدة كانت أم 

سيئة!

   وال بد ـ ونحن في أسوأ حاالتنا ـ، أن نعترف 
صنع  في  مشاركون  وإّنا  ضحايا،  لسنا  بأننا 

حياتنا، والعالم.

مجهودات  من  واحدة  األمير،  أسطورة  ان     
كثيرة تكفي لنعترف باآلمال املزدهرة في إمياننا 
وإرادتنا، وبأن الناس يستطيعون، حتريك اجلبال 
إذا  ـ  اإلنسانية  وخيباتهم  هزائمهم  جبال  ـ 
هم أرادوا أن يحاولوا، وكانت رغبتهم حماسية 
وحاضرة دوماً للتغيير، حيث يشاهدوا والدتهم 
نتوقعه  فما  بالدموع؛  املبللة  الشاقة  اجلديدة 

هو ما سنجده، على حد تعبير سقراط!

عـادل عطيـة

ملاذا ال نكون ما نريده؟!لقاء
عمر طاهر يكتب عن املقاول حممد علي : 

نك�صة »�صبتمرب«

هامش  على  األيام  هذه  املصرى  اإلعالم  وضع 
بوضع  يذكرنى  املمثل  املقاول  فيديوهات 
الطائرات احلربية املصرية أيام نكسة يونيو، مت 
متدثرة  تقف مكانها  وهى  وتدميرها  قصفها 
فى  وهو  »اتضرب  عندنا  اإلعالم  باألوهام، 
كبيرة  لسيطرة  تخضع  منظومة  مكانه«، 
وتوجهات  صارمة  ورقابة  مفتوحة  مبيزانية 
انتقاؤها  مت  بوجوه  امليه«  »ماتخرش  محكمة 
كبير  وهم  واسعة،  سيطرة  أحالم  مع  بعناية 
مت قصفه فى مكانه بكاميرا موبايل تبث من 
غرفة أصغر من غرف تغيير املالبس فى مدينة 

اإلنتاج اإلعالمى.  
الكيان  هذا  هشاشة  مدى  بينت  نكسة  هى 
وهشاشة التفكير فى طريقة تكوينه وإدارته، 
عديدة  أذرع  فى  تام  وشلل  شديد  ارتباك 
أو  املواجهة  على  قدرة  بال  ومتشعبة  وطويلة 
تداوال  األكثر  صارت  مادة  على  والتعالى  الرد، 

ومشاهدة عند املصريني فى األيام املاضية.
يتحرك  ألنه  صوته  راح  الواحد  الصوت  إعالم 
لياقة  ميتلك  ال  وبدين  منتفخ  إعالم  باجلملة، 
عندما  مقطوع،  نفسه  األزمات،  مواجهة 
ما  كل  الين  أون  بفيديوهات  للتثبيت  تعرض 
استطاع عمله هو االستغاثة باألمن واللجان 

اإللكترونية إليقاف القصف.
اإلعالم  منظومة  أن  األول  املستفاد  الدرس 
عليها،  القائمون  يتخيل  مما  أضعف  عندنا 
مصمتة بال ثغرات للتنفيس، مشبعة بخليط 
مينح  الذى  األمر  االحترافية،  وعدم  الغرور  من 
كل ما يأتى من مناطق أخرى جاذبية كبيرة ألنه 

جديد ومتمرد ويتحدث بطالقة وجرأة تستحق 
من  احلقيقة  نشوف  نبقى  وبعدين  االنتباه، 
مت  قد  يكون  أن  بعد  لكن  يقال،  فيما  الكذب 

االستماع له كامال.
اإلعالم املصرى،  املقاول هى نكسة  فيديوهات 
إعالمية  كارثة  فى  صوتًا  له  نسمع  لم  الذى 
أن  اإلعالم  هذا  يحاول  ما  كل  تهشم  بحتة 

يبنيه ويزرعه عند الناس.
الطريقة  فى  نكسة  أيًضا  الفيديوهات  وهذه 
التى تختار بها الدولة الشباب الذين حتتضنهم 

ومتنحهم فرًصا كبيرة وتعتبرهم عزوتها.
نوذج املقاول الذى حتتضنه الدولة منذ سنوات 
يعبر عن طريقة تفكير، فهو شخص أسندت 
جناحات  أو  حقيقية  خبرة  بال  وهو  مهام  إليه 
سابقة أو مكانة متميزة بني أقرانه أو علم أو 
وجهة نظر، بدأ حتت »باط« الدولة من الصفر 

و»كبرته« وهى حتسب أنها حُتسن صنًعا.
أخرى  بصور  مكرر  املقاول  نوذج  بأن  أؤمن  لذا 
الدولة فى اإلعالم  التى حتتضنها  النماذج  فى 
والفن  اجلديدة  واألحزاب  الشباب  ومؤمترات 
نفسها  تراجع  ال  والدولة  واملليات،  واملناصب 
اختياراتها  مع  وتتعامل  النقطة،  هذه  فى 
بالطريقة نفسها  التى تقف معها وتدعمها 
التى اختارت بها عناصر وفد تشجيع املنتخب 
يضم  الوفد  كان  روسيا،  مونديال  فى  املصرى 
فى  الدولة  ذوق  عن  رمزى  يعبر بشكل  أسماء 
اختيار »ناسها«، ثم جتلى هذا الذوق مجددًا فى 
بطرق مختلفة  يشبهه  ما  املقاول، وسيظهر 

فى مواقع أخرى.

بقلم: 

جورج مو�شى

ليس من املعتاد أن نرى سيدة مصرية 
في  السياسي  العمل  حتترف  مهاجرة 
بلد من بالد املهجر، وليس من املعتاد أن 
نرى زوج مصري يؤمن بزوجته كل هذا 
ويشجعها  بجانبها  ويقف  بل  اإلميان 
ملنصب  تصل  ما  كي  ويساعدها 
في  عضوة  تكون  كأن  رفيع  سياسي 
الرجل  فطبيعة  الكندي،  البرملان 
الشرقي تغلب عليها فكرة »القوامة« 
التي جتعله في أغلب األحوال يرفض ان 
تكون زوجته أكثر شهرة أو اكثر جناحا 
وإن  حتى  مجتمعه  في  تأثيرا  أكثر  أو 
لم يفصح عن ذلك ولكن تظل فكرة 

تأثير اجملتمع الذي ولد  القوامة بداخله بحكم 
السائد في  الفكر  وتأثر بهذا  وتربى فيه  ونشأ 

اجملتمع .
تكتفي  لم  التي  املصرية  هذه  ملك  غادة 
تكتفي  ولم  والزوجة  األم  دور  في  بالنجاح 
دور  ان يكون لها  أرادت  بالنجاح في عملها بل 
إيجابي في مجتمعها اجلديد التي هاجرت إليه 
والتي أمنت به وبقيمه وقوته وتأثيره، غادة ملك 
ال  مهاجرة  سيدة  لكل  ونوذج  مثاال  أصبحت 
تريد أن تكتفي بدور األم والزوجة فقط بل تريد 
التي  تقدم مجتمعها  في  بفاعليه  تشارك  ان 
بصمتها  تترك  ان  تريد  فيه،  تعيش  ان  اختارت 
في اجملتمع الكندي الذي يؤمن باملرأة إميانا قلما 

جتده في مجتمعات أخرى.
غادة  انتخاب  أو عدم  انتخاب  إلى  ادعوك  ال  أنا 
تعطي  أن  يعنيني  ما  يعنيني،  ال  فهذا  ملك، 
نفسك فرصة أن تقرأ عن غادة ملك وعائلتها 
وأسمع  عنها  أقرأ  وأفكارها،  احلياتية  وجتربتها 
أو  حتاورها  أن  الفرصة  لك  أتيحت  واذا  منها 
أن تفعل، غادة حينما حتدثك  تناقشها فأمتنى 
مثقفة  مشرقة  سيدة  ستجدها  تناقشك  أو 
هادئة مبتسمة لها القدرة على تقدمي أفكارها 
وقيمها والتي تؤمن بها إميانا ستراه في عينيها 

أو  تتفق  أن  املهم  ليس  الالمعتني، 
هي  هذه  فليست  معها،  تختلف 
سيدة  ستجد  أنك  األهم  القصة، 
أفكارها  سيدة  وموقف،  فكر  لها 
جتيد  أنها  أهمية  واألكثر  مرتبة 
عرضا  أفكار  به  تؤمن  ما  عرض 
يجعلك تنصت باهتمام ملا تقوله .

االستثنائية  العائلة  لهذه  حتية 
مشرقا  نطا  أعطت  أراها  التي 
لعائلة شرقية هاجرت إلى مجتمع 
آمنت به وبقيمه وأرادت ال أن تنجح 
لها  يكون  أن  أيضا  بل  فقط،  فيه 
عادل  لزوج  حتيه  فيه،  مؤثرا  دورا 
آمن بزوجته ووقف بجوارها ورأي أن جناحها هو 
جناحا له ال عليه، أنت يا سيدي أعطيت نوذجا 

قدرة  في  واثق  راق  عادل  شرقي  لرجال  مشرقا 
بحق  املثقفة  األخت  لهذه  وحتية  زوجته،  وقدر 
وجهها  يُشرق  التي  اندراوس”  “دوال  اجلميلة 
أختها فترى  تتحدث عن  وتلمع عيناها حينما 
واحلب  األعجاب  من  استثنائيا  شرقيا  خليطا 
املصرية  اجلالية  “لغادة”  حتية  وأخيرا  والتوقير، 
تأتي  سيدة  لكل  واملثال  األمل  أعطت  التي 
عائليا  فقط  ليس  النجاح  في  لكندا  مهاجرة 

وعمليا ولكن أبعد من ذلك بكثير.  

 غادة ملك ... منط مشرق لعائلة من الشرق

7 دي�صمرب

ترقبوا التفا�صيل 

ترقبوا ... ترقبوا... ترقبوا... ترقبوا

احلفل القادم

حفل املو�صم

 العيد ال�صابع

لــ جود نيوز الكندية
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في تصريحات صحفية له في الثالث عشر من سبتمبر املاضي دعم قائد املعارضة أندرو شير أربعة من مرشحيه وهم اربان كانا عن برامتون نورث، راتشال 
بخصوص  صحافية  اتهامات  مواجهة  في  وذلك  ستريستفل  مسيسوجا  عن  ملك  وغادة  كارلتون،  كاناتا  عن  ماكافري  جاستينا  سنتر،  يورك  عن  ويلسون، 
تصريحات لهم زعم املهاجمون أنها عنصرية. وقال شير أنهم اصدروا بيانات اعتذروا فيها عن أمور قالوها منذ سنوات رمبا ال تصلح في املناخ احلالي وقال أن تلك 
التصريحات رمبا كانت تفتقر إلى احلساسية إال أنهم اعتذروا عنها وأنا سعيد أنهم فعلوا ذلك. ثم أشار إلى أن جاستني ترودو إلى اآلن لم يدن التصريحات ضد 
السامية التي صدرت عن أحد مرشحي حزبه بل أنه تعمد اخفائها إلى أن مت فضحها بواسطة الصحافة. وقال أنه على ترودو أن يقوم بتوضيح ملاذا قام مسؤولو 
حزبه ببذل هذا اجلهد حلماية مثل هذا الشخص الذي ينشر العنصرية. ودافع شير عن مرشحيه قائال إذا أردمت أن تعقدوا مقارنة بني مرشحي األحزاب فمن األولى 
أن نذكر أن عضو البرملان عن احلزب الليبرالي في مسيساجا ستريتسفل قد أهان الكثير من الكنديني عندما قام بالسخرية بشكل مشني من أبناء الطبقة 
الوسطى. وقد حاول جيرالد باتس املستشار السياسي لترودو والذي اضطر لالستقالة بعد فضيحة إس ان سي الفالني مهاجمة بعض املرشحني وخاصة غادة 
ملك على حسابه بتويتر ولكن تعليقات املتابعني جاءت داعمة لها ومهاجمة له وللحزب الليبرالي بشكل خيب توقعاته. أيضا من بني من اطلقوا التويتات 

الداعمة مللك كان االمام محمد توحيدي والناشط الكاتب الصحافي طارق فتح. 
وجدير بالذكر ان التامي ماجازين نشرت مؤخرا صورة جلاستني ترودو وقد صبغ وجهه بصبغة بنية في اشارة عنصرية الى اجلنس العربي وذلك اثناء حفل »الليالي 

العربية« الذي حضره عام 1002 حني كان يدرس في إحدى املدارس اخلاصة.  
وقد قامت غادة بإفتتاح حملتها إالنتخابية في السابع من هذا الشهر وكان حدث ناجح جدا حيث حضرته شخصيات سياسية ودينية هامة وكذلك ممثلون 

عن كل اجلاليات.

زعيم املحافظني اأندرو �صري يدافع عن »غادة ملك« اأمام االإعالم

اأفتتاح كبري ملكتب حملة »ملك« االإنتخابية



ال�صبت 21 �صبتمرب 2019 - ال�صنة ال�صاد�صة -  العدد ال�صابع والأربعون بعد املائة 7

عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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

األن وعلى غير العادة فائدة القرض العقاري الثابت ملدة طويلة Long term fixed )املعتاد 
5 سنوات( اصبحت اقل من فائدة القرض املتغير variable. ورمبا البعض ال يفهم متاما 
يظل  ما  هو  الثابت  القرض   -1 لذلك سأعرفهم:  القروض  من  النوعني  بني هذين  الفرق 
او نقصان سعر  بزيادة  ثابته لفترة زمنية محددة وأشهرها ال 5سنوات وال يتأثر  بفائدة 

الفائدة. اما املتغير فأن سعر الفائدة يتغير تبعا ملا يقرره 
البنك املركزي الكندي. ويرجع متيز القرض الثابت، الي ما 
السنوات  في  الفائدة  سعر  تناقص  من  اخلبراء  يتوقعه 
ينصح  من  املتخصصني  من  وهناك  القادمة.  القليلة 
بأخذ القرض الثابت لضمان سعر فائدة منخفض لفترة 
طويلة وتالفي مخاطر تقلبات السوق وهؤالء من املافظني 
ولكن هناك  الدخول في مغامرات.  يفضلون عدم  الذين 
من يفضلون القرض املتغير رغم زيادة الفائدة قليال عن 
الثابت لتوقعهم نزول الفائدة بدرجة جتعله في النهاية 

أفضل من الثابت وهؤالء من هواة املغامرة املسوبة.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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.

Professional Real Estate Services
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اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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.

ايهما أفضل.. القرض الثابت ام املتغير؟

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�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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مجلة “الناس”

ال تسلية بال عمل

السابعة  وهو في  يعمل  زال  ما  رجل  يقول      
ذلك  التقاعد؛  على  العمل  يؤثر  انه  والثمانني، 
بأن املرء ال يستمتع بالتسلية ما لم تكن هروباً 
من العمل، وال معنى للتسلية على االطالق اذا 

لم حتصل بني عمل وآخر.

وكالة »أسوشيتد برس«

احلق على الغراب

كسر  افريقيا،  جنوب  في  جوهانسبورغ  في 
السائق  مراجعة  ولدى  سيارة.  زجاج  غراب 
شركة التأمني، ُسئل عن سبب احلادث، فقال: 

»لقد نسي الغراب أن ينعق«.

   صحيفة »ايفننغ تاميز«

للمؤلف نفسه!

قالت قارئة ملوظف املكتبة: 
الكتاب،  هذا  ضمن  نقدية  ورقة  وجدت  لقد   -

فهل لديك كتب اخرى للمؤلف نفسه؟

بي بي سي

ماذا تقول لشخص يفكر في 
االنتحار؟

بالعزلة،  بالشعور  االنتحار  يرتبط  ما  غالبا 
األفكار  تبديد  في  املساعدة  من  تتمكن  وقد 
ما.  التواصل مع شخص  االنتحارية عن طريق 
منتحرا  شخص  ألف   800 من  يقرب  ما  ميوت 
وهو  العاملية،  الصحة  ملنظمة  وفقا  عام،  كل 
السبب الثاني للوفاة في الفئة العمرية ما بني 

15 إلى 29 عاما، وذلك بعد حوادث الطرق.
املوضوع  لكن  صادمة،  إالحصاءات  تلك  وتعد 
تقول  حسبما  الكافية،  باملناقشة  يحظ  لم 
منظمة الصحة العاملية. وكما يبدو هذا الفعل 
متفرد على  يؤثر بشكل  فإنه  للغاية،  متطرفا 
وأصدقاء  أزواج،  إلى  بإالضافة  واآلباء،  األبناء 

وزمالء الضحايا.
حتى إن إحدى الدراسات األمريكية، التي نشرت 
لكل  بالنسبة  إنه  إلى  خلصت  املاضي،  العام 
شخص يقتل نفسه، فإنه ميكن أن يكون لذلك 
شخصا   135 إلى  يصل  ما  على  مباشر  تأثير 

آخرين.
وإليك بعض النصائح:

اختر مكانا هادئا، حيث يشعر الشخص اآلخر 
بالراحة.

لكليكما  الكافي  الوقت  توفر  من  تأكد 
للتحدث.

إذا قلت الشيء اخلطأ، فال داعي للذعر، ال تبالغ 
في القسوة على نفسك.

ركز على الشخص اآلخر، وتواصل معه بالعني، 
وأطرح هاتفك جانبا. أعطه اهتمامك بالكامل.
وعدة  وقتا  األمر  يستغرق  قد  صبورا.  كن 
مستعدا  الشخص  يكون  أن  قبل  محاوالت، 

لالنفتاح والتحدث.
إلى  حتتاج  التي  املفتوحة  األسئلة  استخدم 
أنك فهمت  ال. حتقق  أو  بنعم  إالجابة  أكثر من 

إالجابة.
ال تقاطع أو تعرض حال. ال تقفز بأفكارك اخلاصة 

حول شعور الشخص اآلخر.
على  احلصول  مكان  يعرف  أنه  من  حتقق 

مساعدة طبية مهنية.

صحيفة ميرور البريطانية 

أول فندق مستوحى من حرب 
النجوم

كشفت ديزني أخيراً عن مفهوم جديد لفندقها 
حرب  أفالم  سلسلة  من  املستوحى  القادم 
النجوم في أورالندو، حيث ميكن للضيوف احلجز 

لتجربة غامرة في عالم من السحر واخليال.
في  بالكامل  اجلديدة  التجربة  افتتاح  وسيتم 
ديزني  تعد  بينما  وورلد،  ديزني  والت  منتجع 
الفندق  في  نوعها،  من  جديدة  عطلة  بتجربة 
اجلديد الذي يحمل اسم ستار وورز: غاالكتيك 

ستاركروزر.
الوصول  تسجيل  من  الضيوف  وسيتمكن 
للمغامرة التي تستغرق ليلتني، حيث يشكلون 
مع  التفاعل  وميكنهم  غامرة  قصة  من  جزءاً 
من  القصص  في  واملشاركة  الشخصيات، 
بالديكور  االستمتاع  بالطبع  وكذلك  حولهم، 
ميرور  صحيفة  بحسب  للفندق،  املذهل 

البريطانية.
أيضاً  ديزني  كشفت  احلدث،  بهذا  ولالحتفال 
املركبة  الفندق بشعار  في  فنية  فكرة  أول  عن 
هالسيون.  اسم  حتمل  سفينة  مع  الفضائية، 
من  مجموعة  أيضاً  التجارية  العالمة  وعرضت 
والتصورية  املرئية  الفنون  من  واملزيد  النماذج، 
 23 اجلمعة  يوم  افتتح  الذي  معرضها  في 

أغسطس )آب( اجلاري.
وهناك الكثير من العروض املثيرة، والتي سيتم 
أنحاء  جميع  في  ديزني  حدائق  في  افتتاحها 
أن حتصل  املقرر  املثال، من  العالم، على سبيل 
أرض جديدة  ديزني في كاليفورنيا على  حدائق 
والت  ستشهد  حني  في  مارفل،  عنوان  حتت 
مارفل  مناطق  لتشمل  توسعة  باريس  ديزني 
وستار وورز والعديد من مناطق اجلذب السياحي 

اجلديدة.  

  صحيفة »الشعب«

ما أثقل التاج!

أن تكوني ملكة حتى ليوم واحد ليست مهمة 
اليزابیت  امللكة  تنصيب  حفلة  ففي  سهلة. 
الثانية عند الساعة احلادية عشرة كان عليها 
وان متضي فيما  واقفة مدة 90 دقيقة،  أن تظل 
قرارات  توقيع  في  اربعة  او  ساعات  ثالث  بعد 
في  اخرى  ساعات  وعدة  رسمية،  ومراسيم 
أمام  مثول   400 لها  )سجل  اجلمهور.  مقابلة 

اجلمهور في السنة املاضية(.
وخالل ثالثة عقود أمضتها امللكة على العرش 
وزارت  الكيلومترات  من  اآلالف  مئات  اجتازت 
وضع  تستطيع  أن  مذهالً  امراً  وليس  دولة.   52
مستلقية،  وهي  دقائق  خمس  في  ماكياجها 
تضع  الصباحية  مواعيدها  قبل  شوهدت  وقد 
تاجها على رأسها وهي تتنقل برشاقة في أحد 

اروقة القصر.

صحيفة “التاميز” البريطانية 

أيكيا تستغيث بالشرطة ملنع اآلالف من لعب »الغميضة«

الشرطة  اسُتدعيت 
متجر  إلى  إالسكتلندية 
عمالق  »أيكيا«،  شركة 
السويدية،  األثاث  صناعة 
هدد  بعدما  املاضي،  السبت 
لعبة  مبمارسة  الزوار  آالف 
»الغميضة«،  أو  »االختباء«، 
العاصمة  في  املتجر  داخل 

جالسكو. 
“التاميز”  لصحيفة  ووفقاً 
موظفي  فإن  البريطانية، 

الفرع في جالسكو علموا بوجود اقتراح على موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” بذهاب 
3000 شاب إلى املتجر، ما دفعهم إلى االتصال بشرطة إسكتلندا، التي أرسلت 5 ضباط إلى 

الفرع.
من  أُخرجوا  اللعبة  أجل  من  املتجر  داخل  وجودهم  في  اشتبه  الذين  الشباب  أن  وأضافت 

الفرع، وأن الشرطة ظلت داخل املتجر حتى موعد إغالقه في الثامنة مساًء.
واقترح املنشور الذي نشر على موقع “فيسبوك” أن تبدأ اللعبة في الساعة الثالثة مساًء. 
وعلق أحد مستخدمي املوقع قائالً: “إلى الشخص الذي قال إنه اتصل باملتجر، هذا احلدث 

ليس من تنظيم أيكيا، واآلن لن يسمحوا للناس بالدخول«.
وقال شخص آخر يُعتقد أنه دخل املتجر: “املوظفون يوقفون كل شخص يبدو أنه هنا من 

أجل لعبة االختباء”. وتساءل آخرون عن موعد بدء اللعبة ونقطة التجمع.
وأوضحت “التاميز” أن استخدام متاجر “أيكيا” ملمارسة لعبة االختباء بدأت في عام 2014، 
البداية  في  سمحوا  الشركة  رؤساء  أن  وأضافت  أوروبا.  أنحاء  جميع  في  سريعاً  وانتشرت 
مبمارسة اللعبة، وأن األشخاص كانوا يختبؤون داخل الثالجات، وحتت األسرة، وداخل أكياس 

التسوق الكبيرة اخلاصة بالشركة.
وفي هولندا، سجل نحو 32 ألف مستخدم ملوقع “فيسبوك” في لعبة كان من املقرر إقامتها 
في فرع الشركة مبدينة أيندهوفن، و19 ألف مستخدم في فرع أمستردام، و12 ألف مستخدم 

في فرع أوترخت.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.
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أدب الكنديني يظهر في تعليقها على االنتصار... 

الالعبة أندريسكو: »أسفة«  على فوزي
املتحدة  الواليات  ببطولة  �سنة   19 �أندري�سكو  بيانكا  �لكندية  �ملر�هقة  فازت  �أن  بعد 

�ملفتوحة للتن�س لل�سيد�ت على مناف�ستها بطلة �لعامل يف �لتن�س �سريينا ويليامز، �أجابت 

�جلماهري  �سوت  كان  فقالت  �ملبار�ة  �إثناء  عليها  تغلبت  عقبة  �أكرب  عن  �سوؤ�ل  علي 

�لتفتت  ثم   ، ويليامز  �سريينا  با�سم  تهدف  وهي   ] �أمريكي  متفرج   20000  [ �حلا�سدة 

بيانكا �إىل �جلماهري يف �مللعب وقالت لهم ] �أعرف �إنكم كنتم تريدون �أن تفوز �سريينا 

�لعبارة عرب تويرت مر�ت عديدة فخورين  �لكنديني هذه  �آ�سفة جد� [ وتد�ول  �أنا  ولذ� 

باأدب �لكنديني . ومبنا�سبة عودة بيانكا �إىل كند� بعد هذ� �لفوز �لعظيم ��ستعدت مدينة 

م�سي�سوجا ال�ستقبالها و�إقامة حفل يف �ساحة �الحتفاالت باملدينة حيث قدم لها عمدة 

فيها  وترعرت  ولدت  �لتي  �لفتاة  بهذه  تفتخر  �لتي  �ملدينة  مفتاح  م�سي�سوجا  مدينة 

و�لتحقت باملدر��س �البتد�ئية بها وتدربت يف نادي �ال�سكو��س بها كما ك�سفت عمدة 

م�سي�سوجا عن لوحة حتمل ��سم “طريق �أندري�سكو” تكرميا لبيانكا �أندري�سكو و�ستكون 

�لعمد�ء  �ل�سو�رع يف م�سي�سوجا، هذ� وقد دعت �ملدينة جميع  �أ�سم الأحد  �للوحة  هذه 

ومنهم جون توري عمدة مدينة تورنتو وجميع  �ملعجبني ببيانكا حل�سور هذ� �حلفل 

و�لذي عزفت فيه فرقة مو�سيقية معروفة. 

تزايد عدد معابد الشيطان في كندا
ويف  مونرتيال  ويف  تورنتو  يف  و�حد  فهناك  كند�  يف  كثرية  معابد  لل�سيطان  �أ�سبح 

�إدمنتون وكاجلاري و�سا�سكت�سو�ن ووينيبيج وحتاول هذه �ملعابد �ن جتتذب �لنا�س 

بدعوى �لتحرر من قيود �لدين بينما هم يعبدون �ل�سيطان ويهتفون له.

وكان  �ملتحدة،  �لواليات  يف   2013 عام  �ل�سيطان  لعبادة  �جلماعة  هذه  تاأ�س�ست  وقد 

دورها و��سحا يف حماولة �لف�سل ما بني �لكني�سة و�لدولة هناك، ففي عام 2015 ك�سفت 

�ل�سيطان عن متثالها �لربونزي �لذي على �سكل خملوق �ملاعز �ملجنح  جمموعة معبد 

ويبلغ طوله 8 �أقد�م وحاولت دون جدوى و�سعه بجانب ن�سب �لو�سايا �لع�رشة يف 

على  �حتجاجا  �المريكية  �ملتحدة  بالواليات  �أوكالهوما  مدينة  يف  �لكابيتول  مبني 

هذ� �لرمز �لديني للمدينة، ويف �لنهاية �أمرت �ملحكمة بهدم ن�سب �لو�سايا �لع�رشة، 

و�عتربت جماعة معبد �ل�سيطان هذ� �نت�سار� لها.

يف  تاأمل  �لتي  �لق�سايا  يف  وتبحث  هويتها  ت�سكل  كند�  يف  �ل�سيطان  معابد  تز�ل  وال 

حانة  يف  �ربعاء  يوم  كل  م�ساء  �أوتو�  يف  �ل�سيطان  معبد  �ع�ساء  ويجتمع  معاجلتها، 

ومطعم خا�س بهم مزين ب�سورة �جلمجمة و�مل�سامري ور�سومات من �لعامل �ل�سفلي، 

وبينما �جتمع حو�يل 42 فرد� للم�ساركة يف �الكل.

وقال �ملن�سق للمعبد �ل�سيطاين يف كند� وي�سمى مارك »لدينا مكان ودور نقوم به يف 

�لفخر  موكب  يف  �مل�ساركة  لتنظيم  �الع�ساء  من  قليل  عدد  �ليوم  تطوع  وقد  جمتمعنا 

للمثليني و�ل�سو�ذ جن�سيا وللتح�سري ملر��سم »�لغاء �ملعمودية« �لذي يقمون به الإلغاء 

ي�سمى  طق�س  يف  ي�سرتكون  وكذلك  طفولتهم«.  يف  تعمدو�  �لذي  �مل�سيحيني  معمودية 

»�لقد��س �الأ�سود« وهم ي�سفونه باأنه �حتفال بالتجديف على �لله و�ي�سا ي�سفونه باأنه 

تعبري عن �لتحرر، ويذكر �أن مارك �لذي تغطي يديه �لو�سوم، هو من عائلة كاثوليكية 

وقد تقاعد منذ عقد من �لزمن من �جلي�س �لكندي وبحث عن غر�س جديد له يف �حلياة 

ونظام جديد.  يذكر �أن هذه �جلماعة �لتي بد�أت كجماعة �سيطانية �سغرية منت خالل 

�ألف ع�سو ولها 81 فرعا  �ل�ستة �سنو�ت �ملا�سية و��سبحت حركة دولية ت�سم 001 

�أن حت�سل على �سفة  �ل�سيطان يف كند�  ر�سميا يف �لواليات �ملتحدة، وحتاول معابد 

جمعية خريية من وكالة �الير�د�ت �لكندية.

أونتاريو تستثمر 3 ماليني دوالر في مشروع الصحة العقلية 
للشباب في مسيسوجا

يف مبادرة جديدة حول �ل�سحة �لعقلية لل�سباب �ست�ستثمر �أونتاريو 3 ماليني دوالر على 

مدي �ل�سنو�ت �لثالث �ملقبلة، وتهدف هذه �ملبادرة �إىل و�سع حد النتحار �الطفال 

�أدو�ت  الإن�ساء  �المو�ل  هذه  و�ستخ�س�س   ،2029 عام  بحلول  م�سي�سوجا  يف  و�ل�سباب 

موحدة لفح�س وت�سخي�س �المر��س �لعقلية ودعم �لعاملني يف جمال �لرعاية �ل�سحية 

و�حلد من فرت�ت �النتظار لروؤية �لطبيب با�ستخد�م �لتكنولوجيا.

لتدعيم  م�سي�سوجا  �أيه« يف  �سي  �أم  »و�ي  �حتفالية يف جمعية  موؤخر�  �أقيمت  �أنه  يذكر 

و�ل�سباب  �الطفال  مع  تعمل  �لتي  �ل�سيدة  �أ�سرت�د�  ماريا  و�ختريت  �جلديدة  �ملبادرة 

ميثل  �أزرق  �رشيط  �حلا�رشين  على  لتوزع  �لعقلية  �ل�سحة  يف  م�ساكل  لديهم  �لذين 

�لتعاون للق�ساء على �ملر�س �لعقلي، وماريا 42 �سنة هاجرت من بريو �إىل كند� مع 

�النتحار  �لثانية ع�رش من عمرها حاولت  �الكرب وعندما كانت يف  و�لدتها و�سقيقها 

�أو  بطريقة  ولكن  م�سكن  دو�ء  من  مر�ت  ثالث  م�ساعفة  جرعة  بتناول  مر�ت  خم�س 

باأخرى من خالل حب ودعم �لنا�س لها تغلبت على �ملر�س �لعقلي.

وقال بيرت جو�سو� مدير �لتعليم يف منطقة بييل �أنه يف عام 2017 كان حو�يل 14% من 

�لطالب يف �ل�سفوف �لدر��سية 7 �إىل �ل�سفوف 12 يفكرون جديا يف �النتحار و�ن %4 

الــــ12 �سهر� �ملا�سية، وبح�سب تقارير �ل�رشطة يف  قامو� مبحاولة �النتحار خالل 

�ل�سباب  من   157 2016، وحاول  عام  منتحرين  ماتو�  �ل�سباب  من   10 فاإن  بييل  منطقة 

�النتحار، ويف كل عام ميوت حو�يل 4 �الف �سخ�س منتحر� يف جميع �أنحاء كند�، هذ� 

وقد قدم متربعني �أخرين �كرث من 3 ماليني دوالر لهذه �ملبادرة.

سحب للنب “كالسيو 
اكس دى” بعد تسببه 

في أعراض مرضية 
لألطفال

�الغذية  فح�س  وكالة  �سحبت 

�الطفال  حليب  م�سحوق  �لكندية 

كال�سيلو   [ �لتجارية  �لعالمة  من 

طعمه  يف  تغري  ب�سبب   ] دي  �إك�س 

عن  تقرير  وبعد  ولونه  ور�ئحته 

�رتباطه مبر�س �الأطفال، وقامت 

�ملخترب�ت با�ستدعاء هذ� �ملنتج من 

نيوفوندالند  بيع يف  �ال�سو�ق وقد 

وكيبيك  و�ونتاريو  والبر�دور 

ومانيتوبا  �سكوت�سيا  ونوفا 

وبريت�س  و�سا�سكات�سو�ن 

يف  �ملنتج  هذ�  ويباع  كولومبيا. 

عبو�ت 375 جر�م.

�الغذية  فح�س  وكالة  وحتذر 

�ملنتج  هذ�  ��ستهالك  من  �لكندية 

الأنه قد يوؤدي �إىل �أعر��س مر�سية 

و�ال�سهال،  و�لقيء  �لغثيان  مثل: 

�إعادته  �أو  منه  �لتخل�س  ويجب 

وكالة  وتقول  �ل�رش�ء،  مكان  �إىل 

يف  �لتحقيق  �ن  �الغذية  فح�س 

�سالمة �الغذية قد يوؤدي �إىل �سحب 

�ملزيد من �ملنتجات.

سيدة مسنة تدفع 10 االف دوالر ثمن 
منتجات جتميل بعد أن قبلت عينة 

كرمي مجانية
يف  تعي�س  �لتي  جرين  فر�ن�سي�س  �مل�سنة  �ل�سيدة  تعلمت 

للوجه  كرمي  عينة  قبلت  عندما  قا�سيا  در�سا  �سكاربورو 

جمانية، و�نتهي بها �المر ب�رش�ء �أكرث من 10 �الف دوالر 

من منتجات �لتجميل. وقالت فر�ن�سي�س جرين �إنها كانت 

تت�سوق يف و�سط مدينة �سكاربورو يف �سهر �أبريل �ملا�سي 

كرمي  عينة  عليها  وعر�س  �سخ�س  منها  �أقرتب  عندما 

�إذ� كانت قلقة من  �ساألها عما  للوجه جمانية، وبعد ذلك 

�سيء ما يف وجهها؟  فقالت �إنها لديها بقع د�كنة وبع�س 

�لتجاعيد، فعر�س عليها �رش�ء جهاز لتجديد خاليا �جللد 

وبع�س �ملنتجات �الأخرى للعناية بالوجه.

وظلت فر�ن�سي�س يومها يف �ملتجر نحو �ساعتني، وو�فقت 

يزيد  ما  ودفعت  �الأخرى  و�ملنتجات  �جلهاز  �رش�ء  على 

علي 3700 دوالر، على �لرغم من �إنها قالت للبائع مقدما 

�إنها ال ت�ستطيع �ن تدفع 1000 دوالر، ومل ينتهي �المر عند 

ذلك بل �أقنعها �لبائع �أن توقع على عقد ملدة ثالث �سنو�ت 

�لتجميل،  منتجات  لت�سلها  �سهريا  دوالر   202 وتدفع 

ولالأ�سف وقعت على �لعقد ويبدو� �إنها مل تقر�أه جيد.

وقالت فر�ن�سي�س �نها بعد �أن ��ستخدمت منتجات �لتجميل 

و�تبعت �لتعليمات بال�سبط مل يحدث �أي تغري يف مظهرها 

ووجهها، وقالت �أي�سا �إنها ال تعرف �نها وقعت على عقد 

ل�رش�ء م�ستح�رش�ت جتميل مببلغ 10 �آالف دوالر، وبعد �ن 

�ت�سلت فر�ن�سي�س بوكالة �أنباء ]�سي تي يف[ قامت �لوكالة 

باالت�سال ب�رشكة �لتجميل �أوروجولد وحتدثت مع مديرة 

لديها  �ل�رشكة  »�إن  قالت  �لتي  �سارة هاين  �ل�رشكة  مكتب 

هو  كما  نهائي،  �لبيع  و�إن  �مل�سرتيات  رد  عدم  �سيا�سة 

مذكور على الفتات يف �ملتجر، و�ن �ل�رشكة مل تكن على 

علم باأن فر�ن�سي�س جرين غري ر��سية عن م�سرتياتها ولهذ� 

فهي على ��ستعد�د الإعادة مبلغ �مل�سرتيات بالكامل طاملا 

�أن جميع �ملو�د مغلقة ومل تفتح. وقالت �ل�سيدة فر�ن�سي�س 

�إنها مرتاحة الأنها �سوف حت�سل على بع�س �ملال و�إنها 

�ستكون على حذر عندما توقع على �أي عقد يف �مل�ستقبل، 

ويف �أونتاريو يجب عند �رش�ء �أي غر�س �أن ت�ساأل د�ئما 

عقد  �أي  على  توقع  وال  �لب�ساعة،  �إعادة  �سيا�سة  هي  ما 

دون فهم جميع �ل�رشوط و�الحكام.

وزير التعليم يوجه بوضع سياسات 
تسمح مبرافقة الكالب للطالب املعاقني داخل الفصول

�أن  ليت�سي  �ستيفن  �أونتاريو  يف  �لتعليم  وزير  �أعلن 

حتى  وقت  لديها  �أونتاريو  يف  �ملد�ر�س  جمال�س 

�الول من يناير 2020 لو�سع قو�عد ب�ساأن »حيو�نات 

تفعله  �أن  ميكن  �سيء  �أي  »�إن  وقال  �خلدمة« 

�الطفال  لدعم  �إقليمي  عمل  �إطار  الإن�ساء  �ملقاطعة 

خطوة  هو  �حليو�نات  خدمة  �إىل  يحتاجون  �لذين 

�أن  ن�ستطيع  باننا  �إدر�ك  وهو  �المام  �إىل  �إيجابية 

نفعل �ملزيد لتوفري بيئة �ساملة الأطفالنا«. حيث �كد 

�ن �سيا�سات �ملجال�س يجب �أن تت�سمن بروتوكالت 

ملعاجلة خماوف �لطالب �أو �ملوظفني �الخرين من 

�حليو�نات مثل �خلوف من �ال�سابة باحل�سا�سية �و 

من �حليو�نات نف�سها.

بهذه  �ملطالبة  ور�ء  فيى  �إميي  �ل�سيدة  �أونتاريو  يف  كيت�سرن  منطقة  عن  �لربملان  ع�سوة  وكانت 

�ل�سيا�سات للحيو�نات �خلادمة لالأطفال يف �ملد�ر�س. فقد كافحت من �أجل �أن ي�سمح الأبنها �مل�ساب 

بالتوحد با�سطحاب كلبه �إىل �ملدر�سة، الأن له تاأثري مهدئ كبري على �ل�سبي �لذي هو عر�سة للقلق 

�ل�سديد و�النهيار، وقالت �إميي �أن هناك �أ�رش تكافح منذ �سنو�ت يف حماولة جلعل طفلها قادر� على 

ي�سمح  �ل�سكري  مر�س  �و  بال�رشع  م�ساب  طفل  مع  كلب  وجود  و�إن  �ملدر�سة،  �إىل  كلبه  ��سطحاب 

مبعرفة �الزمة قبل وقوعها.

ويقول �لتوجيه �جلديد للمجال�س �ملدر�سية �إنه عليها �أن تبت يف طلبات ��سطحاب �الطفال �ملعاقني 

للحيو�نات �خلادمة على �أ�سا�س كل حالة على حدة، و�سن تد�بري مت�سقة للنظر ب�سورة جادة يف هذه 

للحيو�نات  �الطفال  ��سحاب  قبول  عن  �المور  �أولياء  �ستبلغ  كيف  تقرر  �أن  عليها  و�ي�سا  �لطلبات 

�خلادمة يف �لف�سول �لدر��سية.
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أظهرت دراسة حديثة أن اجلدال والشجار مع 
للطرفني،  صحية  فوائد  يقدم  احلياة  شريك 
اخلطيرة  باألمراض  اإلصابة  من  يحمي  ورمبا 

والوفيات املبكرة.
تنطبق  النتائج  هذه  إن  الباحثون،  ويقول 
فيها  يجادل  التي  الشجارات  على  فقط 
احتواء  أن  حني  في  احلدة،  بنفس  الطرفان 
أحدهما لغضبه، قد يزيد من اخملاطر، بحسب 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
الواليات  في  أجريت  التي  الدراسة  ونظرت 
النفسي  الطب  مجلة  في  ونشرت  املتحدة 
اجلسدي في استجابات 192 من األزواج، على 
الطريقة  كانت  إذا  ما  ملعرفة  عاماً،   32 مدار 

التي تشاجروا بها تؤثر على طول أعمارهم. 
وقال عالم النفس )كايل بوراسا(، من جامعة 
أسلوب  بني  التوافق  عدم  زاد  »كلما  أريزونا: 

خطر  زاد  األزواج،  لدى  للغضب  االستجابة 
األزواج  استجابة  اختلفت  وإذا  املبكر.  املوت 
في النزاع، فقد يترجم ذلك إلى صراع يومي 

أكثر مع مرور الوقت«.
مزيد  في  الزوجني  أحد  يرغب  »قد  وأضاف 
الساخنة، في حني قد ال يكون  اخلالفات  من 
كال  تاركاً  لذلك،  مستعداً  اآلخر  الطرف 
الطرفني غير راضني عن كيفية التعامل مع 

نزاعاتهما«.
وقد يؤدي هذا إلى املزيد من الضغط اليومي 
الذي من شأنه اإلضرار بصحة الزوجني على 
األزواج  إن  الباحثون  ويقول  الطويل،  املدى 
في  الشخصية  أساليبهم  تتطابق  الذين 
التعبير عن الغضب بشكل أفضل، قد يكون 
على  ويحافظون  للنزاع  أقل  ميل  لديهم 

صحتهم بشكل أفضل نتيجة لذلك.

ال�صجار بني الزوجني يحمي من اأمرا�س 

إلى خطرية! تؤدي  الزوج  يفعلها  قد  أخطاء   8 هناك 
انهيار الزواج وحدوث مشاكل كبيرة بينهما 
يقع  لكيال  يعرفها  أن  يجب  الوقت،  طوال 

فيها مرة أخرى وتنهار العالقة:

1-ترك الزوجة وحيدة:
العمل  الزوج  على  تفرض  قد  احلياة  ضغوط 
األوقات طويلة، وتظل الزوجة في هذه احلالة 
وحيدة أغلب الوقت، وقد تزيد املشكلة سوءاً 
عند رغبة الزوج في متضية وقته بعد العمل 
كل مرة أمام التلفزيون فقط أو مع أصدقائه، 
زوجته  أن  مراعاة  دون  للنوم سريعاً  اخللود  أو 

ترغب أيضاً في اجللوس معه قليالً.
2-االبتعاد عن الزوجة وعدم االهتمام بها:

قد يظن الرجل أحياناً أن مجرد التحدث إلى 
لتشعر  كاف  اليوم  في  دقائق  بضع  زوجته 
باقترابه منها، وأن أكثر ما يشعرها باهتمامه 
العالقة  عند  منها  اقترابه  وقت  هو  بها 
احلالة هو  ما يحدث في هذه  لكن  احلميمة. 
أهميتها  أن  الزوجة تظن  وذلك ألن  العكس، 
العالقة  وقت  في  فقط  تنحصر  زوجها  عند 

ما يؤدي إلى نفورها منها.
3-تصيد األخطاء الدائم للزوجة:

لكن  واألخطاء،  العيوب  من  إنسان  يخلو  ال 
زوجته  أخطاء  تصحيح  الزوج  محاولة 
باستمرار وبطريقة تشعرها دائما أنها مليئة 
املكان  في  تكون  ألن  تصلح  وال  بالعيوب 
بني  عداوة  خلق  إلى  يؤدي  اآلن،  فيه  املوجودة 
بحدوث  األغلب  على  تنتهي  وقد  الطرفني، 

نزاع بني الزوجني.
4-عدم اعتذار الزوج عن أخطائه أبداً:

من املفترض عند وقوع أي طرف في خطأ ما 
أن يعتذر الطرف اآلخر، لكن عند رفض الزوج 
االعتذار دائماً عن خطئه خاصة إذا كان هذا 
أنه سيظهر  منه  زوجته ظناً  اخلطأ في حق 
إال  يؤدي  لن  أمامها،  ضعيفة  بشخصية 

لزيادة اخلالف بينهما أكثر.
5-االستخفاف مبشاعر الزوجة:

دائمة  حاجة  في  الزوجة  كانت  إذا  خاصة 
حدوث  من  تخاف  أنها  أو  باألمان،  للشعور 
شيء معني وعدم أخذ ذلك على محمل اجلد، 
املوقف  هذا  في  يحدث  أن  ميكن  مثال  وأكثر 
أخرى  مرة  الزواج  في  رغبته  عن  الزوج  حتدث 
سبيل  على  هذا  كان  وإن  حتى  زوجته  أمام 
األمر  تأثير هذا  مبدي  رغم علمه جيداً  املزاح، 

عليها.
6-جتاهل تلميحات الزوجة:

معني  شيء  في  ترغب  الزوجة  كانت  سواء 
ودائماً ما تلمح له لزوجها، أو أنها تنزعج من 
له بدالً  التلميح  تصرف لديه لكنها تفضل 
من إخباره مباشرة بذلك، وفي احلالتني تكون 

النتيجة جتاهل ما ترغب فيه.
7- اهتمام الزوج بالعالقة احلميمة فقط:

رغم أن الزوجة ترغب في الشعور بأنها دائماً 
وقت  متاماً  زوجها  ترضي  وأنها  فيها  مرغوب 
جعل  في  اإلفراط  أن  إال  احلميمة،  العالقة 
األوقات  هذه  في  فقط  تنحصر  أهميتها 
باقي  وأن  العالقة،  التي يقضونها معاً خالل 
حياتهما معا ليست بتلك األهمية، هو في 
احلقيقة شعور سيء للغاية ميكن أن تشعر 

به املرأة.
8- عدم حتمل الزوج املسؤولية:

من أكثر األمور التي جتعل مكانة الزوج تهتز 
عند زوجته هو عدم حتمله للمسؤولية، سواء 
بل  عائلته،  مع  أو  منزله  أو  عمله  في  كانت 
األزواج مسؤولية كل هذا  وقد يحمل بعض 

متاماً على زوجاتهم.

هذه االأخطاء توؤدي اإىل انهيار الزواج

اتيكيت �صعود ال�صلم

* إذا صعد رجل وامرأة معاً، فعلى الرجل أن يصعد 
أوالً، أما عند النزول فيحدث العكس.

أن  فيجب  السلم  فوق  سيدة  رجل  صادف  إذا   *
يأخذ جانب احلائط ليسمح لها باملرور بجوار سور 

السلم.
رقيقة  بكلمات  أو  الرأس  من  بإمياءة  رقيقة  حتية   *
من  السلم  درجات  فوق  تقابلهم  من  مع  سريعة 

آداب صعود ونزول السلم!

تخل�صي من رائحة 

الثالجة املزعجة 

بطريقة ب�صيطة

التي  املستحبة  غير  الرائحة  على  اقضي 
تشمينها بالثالجة بأن تغلي نصف فنجان من اخلل األبيض وتتركيه حتى يبرد ثم ضعيه في 
وعاء بال غطاء داخل املبرد ملدة يوم کامل ثم نظفي املبرد باملاء الساخن املذاب به كمية من 

بيكربونات الصوديوم.
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امل�ؤكد  من   ،2011 يناير   25 ث�رة  اندالع  منذ 

�إىل  ت�شري  و�إرها�شات  دالالت  هناك  كانت  �أنه 

ُقرب حدوث �أمر ما، لكن �لبع�ض ذهب بقوله 

�إىل �أن �ملخابر�ت �حلربية فوجئت بثورة 25 

يناير، و�أن �مل�شهد كان مربكًا للجميع؟

كانت   2011 عام  يناير   25 ثورة  �ندالع  قبل 

هام  حدث  لوقوع  ت�سري  �رها�سات  ثمة  هناك 

مل�رش، فقبل 2011 كانت هناك عدة �عت�سامات 

مثل  �مل�سهد  لهذ�  مهدت  و�حد�ث  وجتمعات 

جمل�س  و�عت�سام   2008 عام  �ملحلة  تظاهر�ت 

�الحتجاجية  �حلركات  بع�س  وتكوين  �لوزر�ء، 

كلها كانت مقدمات ملا  �بريل«،  »كفاية و6  مثل 

تر�سد  كانت  �المنية  �الأجهزة  وكافة  �أتي،  هو 

حكم  من  عامني  �خر  يف  �ل�رشيع  �الحد�ث  تتطور 

�الخرية  �اليام  ويف  »مبارك«،  �ال�سبق  �لرئي�س 

�مل�رشي  �ل�سارع  قبول  نر�سد  كنا  مبارك  لعهد 

لقت  �نها  حتى  و�لتظاهر�ت  �الحتجاجات  ل�سكل 

�ل�سارع �لعادي، كما  قبول و��ستح�سان من رجل 

ف�ساد كبري  �نت�رشت عن وجود  �لتي  �الحاديث  �ن 

منت�رشة  كانت  و�ل�سلطة  �العمال  رجال  بع�س  بني 

بروفة  عام 2008  �ملحلة  �حد�ث  بقوة  وجاءت 

�إىل ثورة 25 يناير، مع مالحظة وجود �الخو�ن 

الإ�سقاط  خططو�  �لذين  وهم  �ل�سورة  يف  بقوة 

�لدولة من �قتحام �ل�سجون وحرق �ق�سام �ل�رشطة 

كانت  �لتي  �لعمليات  تلك  وهي  �حلدود  و�قتحام 

تهدف �يل �جهزة �لدولة الإ�سقاطها .

متى جرت �لتحالفات �لتي قيل �إنها »من حتت 

�لرت�بيزة« بني �الإخو�ن و�حلركات �لثورية؟

�لتحالفات بني �حلركات �لثورية وجماعة �الخو�ن 

�الرهابية موجودة منذ زمان بعيد قبل ثورة 25 

ب�سنو�ت طويلة، يطلق عليها حركات ثورية  يناير 

غالبية عنا�رشها من �سباب جماعة �الخو�ن، وكل 

ثورة   عقب  والحظنا  �سنيعتهم   من  �حلركات  هذه 

30 يونيو �ن هناك �لت�ساق وتو�فق يف �لر�ي بني 

تلك �حلركات وجماعة �الخو�ن، وفكرت �جلماعة 

�ن  يعلمون  النهم  �حلركات  تلك  مع  �لتحالف  يف 

هناك قطاع عري�س من �ل�سارع �مل�رشي ال يقبل 

�الخو�ن ولديه خماوف من خمططاتهم و�فكارهم 

�لثورية  ذر�ئع  حتت  �لتكتالت  تلك  لت�سكيل  فلجاأو� 

و�ن  �الخو�ن  من  �فرع  هي  حقيقتها  يف  ولكنها 

كنوع  �ل�سيا�سية  �خلالفات  بع�س  لل�سارع  �ظهرو� 

من �لتمويه لكي يخرتقو� �ل�سارع .

تلك  يف  �الإخو�ن  خمططات  �شمن  من  كان  هل 

�لفرتة ما جرى يف 28 يناير، و�شواًل �إىل يوم 

11 فرب�ير وتنحى »مبارك«؟

من  �سديد  �سغط  هو  �لفرتة  تلك  خالل  حدث  ما 

وهي  �لنتيجة  تلك  �إىل  للو�سل  �الخو�ن  جماعة 

نظام  يتهم  و�لبع�س  و�لدولة،  �لنظام  ��سقاط 

مبارك بالتاأخر يف �ال�ستجابة لطلبات �ملتظاهرين 

الن  لهم  ��ستدر�ج  هناك  ولكنه  حقيقي  لي�س  وهذ� 

�لنظام،  ��سقاط  وهو  و�حد  هدف  لهم  �الخو�ن 

وهو ما حدث.

لنعد �إىل �لور�ء قلياًل ما قبل ثورة 25 يناير، 

ما حقيقة حادث كني�شة �لقدي�شني؟

�مل�سحك يف هذ� �المر �نه خالل متابعتي ور�سدي 

�نت�سار مقولة  �لقدي�سني هي  كني�سة  الأحد�ث تفجري 

�لقدي�سني،  كني�سة  فجر  من  هو  �لعاديل  حبيب  �ن 

�ملرتبطة  �لعنا�رش  �أحد  �لقدي�سني  كني�سة  فجر  من 

»جي�س  منظمة  وهي  �لفل�سطينية،  حما�س  بحركة 

�ال�سالم« وهذ� ثابت يف �لتحقيقات.

هل تذكر و�قعة مهمة تتعلق باأحد�ث 28 يناير 

�لد�مية »جمعة �لغ�شب«؟

بغرفة  موجود  كنت  يناير   25 �حد�ث  بد�ية  منذ 

�لثالثاء  يوم  فمنذ  �حلربية،  �ملخابر�ت  عمليات 

�ألف   25 من  يقرب  ما  نزول  ر�سدنا  يناير   25

و�سباح  �الربعاء  ويوم  بال�سو�رع،  متظاهر 

�خلمي�س ر�سدنا هدوء �ملوقف، ولكن �عتبار من 

من  وقوية  فعالة  م�ساركة  ر�سدنا  �خلمي�س  م�ساء 

من  فتاأكدنا  �جلمعة  �سباح  حتى  �الخو�ن  �سباب 

وجود �الخو�ن وبد�أنا يف �لتعامل مع �المر على 

�لتي  و�الت�ساالت  �لعام  �لنفري  ور�سدنا  حقيقته، 

يقوم بها �الخو�ن ولكن كثافة �حلدث كانت �قوى 

يف ظل �نهيار �ل�رشطة بعد بقاء �لقو�ت لعدة �أيام 

بال�سو�رع.

عمليات  خ�شو�شًا  �ملتظاهرين...  قتل  من 

�لقن�ض �ملمنهجة يف �مليد�ن؟

منهم  كثرية  �أطر�ف  هما  �ملتظاهرين  قتل  من 

كثرية  �أخرى  و�أطر�ف  �بريل،  و6  �الخو�ن 

وقياد�ت حملية الن كانت هناك حالة من �لفو�سى 

�لعارمة.

عدة،  �أ�رش�رً�  حتمل  ز�لت  ما  يناير   25 فثورة 

معظم  خرج  حيث  �الأخرية،  �للحظات  خا�سة 

�ملحللني �ل�سيا�سيني ليقولو� �إن �نحياز �جلي�س �إىل 

�ل�سعب كان عظيمًا و�أنقذ �لبلد من هاوية كربى.

تو�فقت  يناير   25 ثورة  �أن  �إنكار  ميكن  ال 

�لتوريث  م�رشوع  �أبطال  يف  �جلي�ض  �إر�دة  مع 

جلمال مبارك... ما تعليقك؟

�لتوقيت  هذ�  يف  كبري  ملف  م�سوؤول  كنت  �نا 

�لديني  و�لتطرف  �ل�سيا�سي  �لن�ساط  �درة  كمدير 

باملخابر�ت �حلربية، مل ��سمع عن �لتوريث ب�سكل 

مبا�رش �و ب�سكل موؤ�س�سي د�خل �جهزة �سنع �لقر�ر 

عملية  ملعامل  و��سحة  م�سار�ت  هناك  تكن  ومل 

�لتوريث ومل يكن لها �ي ��سا�س من �ل�سحة، ولكن 

وجود جمال مبارك يف �حلزب �لوطني وهو جنل 

�حلزب،  خالل  من  �ل�سيا�سية  ومار�س  �لرئي�س، 

�حد  على  حكر�  لي�ست  م�رش  رئا�سة  وباملنا�سبة 

للرئا�سة،  �ن يرت�سح  فمن حق �ي مو�طن م�رشي 

وكل هذه �لظو�هر �لتي �عطت �نطباعا بان جمال 

للرئا�سة  �سيرت�سح  �نه  و  يخطط حلكم م�رش  مبارك 

�حلزب  مفا�سل  يف  كبري  ب�سكل  متحكم  كان  كونه 

�لوطني و�نه قوي د�خل �حلزب �حلاكم.

 من كان فائزً� بالفعل يف �النتخابات �لرئا�شية 

�أحمد  �لفريق  هل  يناير...  ثورة  تلت  �لتي 

�شفيق �م حممد مر�شي؟

متابعة  عمليات  غرفة  رئي�س  كنت  �نا  �وال 

باملخابر�ت   2012 عام  �لرئا�سية  �النتخابات 

فاروق  �مل�ست�سار  �علنها  �لتي  و�لنتيجة  �حلربية، 

»حممد  حقيقة،  ذلك  يف  �للجنة  رئي�س  �سلطان 

بخ�سو�س  �مام  �النتخابات،  ك�سب  فعال  مر�سي« 

بكل  مظروف   25 حو�يل  �سبطه  مت  ما  �لتزوير 

بطابع  طبعهم  مت  �نتخابات  ورقة   100 مظروف 

�سبطهم  مت  ولكن  مر�سي  حممد  ل�سالح  �المريية 

مبعرفة �لق�ساة �مل�رشفني علي �النتخابات وحترير 

حم�رش بالتزوير لهم ورمبا هناك �ورق �نتخابية 

م�سودة ل�سالح مر�سي مل يتم �سبطها الأننا كما نعلم 

وهناك  �الخو�ن  جلماعة  منتمني  ق�ساة  هناك  �ن 

ق�ساة �خو�ن �لهو�ء مثل »وليد �رش�بي وزكريا عبد 

�لعزيز وحممود �خل�سريي و�لكثري« كما �ن رئي�س 

جمل�س �لق�ساء �الأعلى يف ذلك هو �مل�ست�سار ح�سام 

من  �سكاوي  وو�سلنتا  �خو�ين،  وهو  �لغرياين 

�النتخابات  جلان  �يل  �لذهاب  من  للم�سيحيني  منع 

حاالت  هناك  ولكن  �حلاالت  بع�س  مع  وتعاملنا 

جو  نتيجة  لالنتخابات  فعال  �لذهاب  من  تتمكن  مل 

�الرهاب و �لتهديد�ت �لتي مار�سها �الخو�ن على 

بع�س �القباط يف قرى كثرية .

هل حدث �أن �أ�شدر »مر�شى« قر�رً� يتعلق باالأمن 

ومت  �شيناء...  �شمال  ملنطقة  �ال�شرت�تيجي 

�إبطاله يف حينه من جانب �جلي�ض؟

نعم... حممد مر�سي ��سد�ر قانون لتمليك �ر��سي 

هو  �ملق�سود  كان  ولكن  �مل�رشيني  لغري  �سيناء 

قر�ر  جاء  ولكن  �لفل�سطينيني  �إىل  �الر��سي  متليك 

وزير �لدفاع يف ذلك �لوقت وهو �لفريق �ول عبد 

�لفتاح �ل�سي�سي مبنع متليك �الر��سي يف �سيناء دون 

مو�فقة �لقو�ت �مل�سلحة وهو كان �ول �سد�م بني 

�الخو�ن �لقابعني يف رئا�سة �لدولة و�ل�سي�سي.

ماذ� عن و�قعة خطف �جلنود �ل�شبعة �لتي ال 

تز�ل حتمل عالمة ��شتفهام حتى �الآن؟

�لرئا�سة  وموؤ�س�سة  �الخو�ن  من  مرتبة  و�قعة 

حتى  باخلاطفني  يعرف  كان  مر�سي  وحممد 

حممد  �سقيق  وهو  �لظو�هري  حممد  �ساهدنا  �ننا 

�خلاطفني،  مع  �سيتفاو�س  �نه  يعلم  �لظو�هري 

ولكن جنحنا يف حتريرهم.

باجلي�ض  �لزج  �إمكانية  عن  مر�شى  حتدث 

عن  ف�شاًل  ب�شار  نظام  ��شقاط  يف  �مل�رشي 

على  رد�  �إثيوبيا  �إىل  ع�شكرية  �رشبة  توجيه 

كان  �لت�رشيحات  �لنه�شة، هل هذه  �شد  بناء 

�لقو�ت  بني  بالفعل  �الأر�ض  على  حترك  لها 

�مل�شلحة؟ 

خالل حكم حممد مر�سي كان مكتب �الر�ساد يحاول 

يف  �مل�رشي  �جلي�س  توريط  يف  قوة  بكل  ويجاهد 

ولكن  بذلك،  نعلم  وكنا  �الر�س  خارج  حروب 

تعاملنا مع �المر بحكمة، وحاولت �لرئا�سة توريط 

و�حلرب  ب�سوريا  �ل�رشعات  يف  �مل�رشي  �جلي�س 

حممد  ت�سدير  يتم  حتى  �ال�سد  ب�سار  �لرئي�س  �سد 

�سد�م  كان  وهو  �مل�سلمني،  خليفة  كاأنه  مر�سي 

�همية  نعلم  �أننا  �ال  و�الخو�ن  �جلي�س  بني  مبا�رش 

و�إن  �القليمي  �لتو�زن  حفظ  يف  �سوريا  ودور 

�جلي�س �ل�سوري هو خط �لدفاع �الول عن م�رش يف 

كان  �أثيوبيا  مل�سالة  بالن�سبة  �ما  �ل�رشقية،  �جلبهة 

ما يدور يف هذ� �الطار هو جمرد كالم مر�سل ومل 

يتحدث فيه �حد مع �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية .

 

مدى  �أي  �إىل  �ل�شابق...  عملك  طبيعة  بحكم   

حدودنا  �شيادة  تهدد  مر�شي  جماعة  كان 

�ل�شمالية و�جلنوبية؟

لالأمن  �عتبار�ت  �ي  ي�سعو�  �الإخو�ن  يكن  مل 

�لقومي �مل�رشي الأنهم ح�سب �فكارهم �ن �الر�س 

لهم و�نهم خلقو� ليحققو� حلم �خلالفة و�ن �حلدود 

م�سالة من و�سع يجب �ز�لتها لعودة �خلالفة حتت 

ر�يتهم.

حوار: جرجس ابراهيم

اللواء تامر الشهاوي مدير ادرة النشاط السياسي واملتطرف باخملابرات احلربية السابق في حوار 
حصري لــــــ »جود نيوز« 2-1

االخوان هم اخملططون ٕالسقاط الدولة من اقتحام السجون وحرق اقسام الشرطة واقتحام احلدود في 2011
املسئول عن تفجير كنيسة القديسني حركة حماس وليس حبيب العادلي

لم يحدث تغيير بنتيجة إنتخابات »مرسي - شفيق« ومرسي هو الفائز احلقيقي 

اللواء يوسف الشهاوي مع مراسل جـود نيـوز بالقاهرة، »جرجس إبراهيم«



ال�صبت 21 �صبتمرب 2019 - ال�صنة ال�صاد�صة -  العدد ال�صابع والأربعون بعد املائة

ر�صوم و�صائل النقل... و“�صينغ”  �صريبة  برد  “�صري” يعد 
يعد بخف�س ر�صوم الهواتف املحمولة واالنرتنت

للمرشحني  رسميا  االنتخابية  احلمالت  انطالق  بعد 
املافظني  حزب  زعيم  شير  أندرو  تعهد  الوزراء،  لرئاسة 
ضريبة  بإعادة  مسيسوجا  في  االنتخابية  حملته  اثناء 
رئيسا  صار  ما  إذا  للناس،  العام  النقل  وسائل  رسوم 

للوزراء وهي التي ألغاها جسنت ترودو.
ستيفن  برئاسة  السابقة  املافظني  حكومة  وكانت 
هاربر قد أدخلت قانون يسمح بإعادة 15% من مصاريف 
االنتقال عبر وسائل النقل العام عام 2006 ولكن حكومة 

الليبراليني ألغت هذا، وقال أندرو شير إن عائلة مكونة من أربع أفراد تستخدم وسائل النقل عادة 
في منطقة تورنتو الكبري سوف توفر ما يقرب من 1000 دوالر كل عام، وإن تصاريح ركوب وسائل 
وكذلك  الضريبي  االعفاء  على  للحصول  مؤهلة  ستكون  واالسبوعية  الشهرية  العام  النقل 

البطاقات االلكترونية للنقل العام عند استخدامها لفترة طويلة.
وحتدث جاجميت سينغ رئيس احلزب الدميقراطي اجلديد في حملته االنتخابية في منطقة دان 
فورث عن خطة حزبه لوضع سقف على أسعار خدمات الهواتف املمولة واالنترنت وقال »إننا 
ندفع أعلى الفواتير في العالم عندما نتحدث عن خدمات الهواتف املمولة او االنترنت، ويجب أن 
يكون هناك طريقة أفضل، وأتهم جاجميت سينغ جسنت ترودو بانه يخضع لشركات االتصال.
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سيتمكن اآلالف من الكنديني الذين يعيشون 
االنتخابات  في  بأصواتهم  باإلدالء  اخلارج  في 
ألغت  أن  بعد  وذلك  القادمة  الفيدرالية 
احلكومة الليبرالية العام املاضي حكما قدميا 
مينع املغتربني الكنديني الذين عاشوا أكثر من 

خمس سنوات في اخلارج من التصويت.
لصالح  كندا  في  العليا  املكمة  وحكمت 
هذا اإللغاء، وهذا يعني أنه في أكتوبر القادم 
1,8 مليون كندي  و  1,5 مليون  ملا بني  سيحق 
أن  املرجح  من  ولكن  التصويت،  مغترب 
كندي  ألف   50 إلى  ألف   40 من  حوالي  يدلي 
مغترب بأصواتهم، وهذا سيكون قفزة كبيرة 
 5000 إلى   4000 حوالي  قام  فقد  سبق  عما 
وبالطبع   2015 عام  بالتصويت  مغترب  فرد 

سيحدث هذا فرقا في النتائج.
في  الكنديني  املغتربني  معظم  ويعيش 
اململكة  ويليها  االمريكية  املتحدة  الواليات 
كوجن  هوجن  مثل  االسيوية  واملدن  املتحدة 
التنفيذي  املدير  ذكره  ملا  وفقا  وسنغافورة 

أن  قال  الذي  نيكولز  الني  »املغتربني«  ملنظمة 
معظم املغتربني والسيما العاملني في مجال 
مليارات  عن  مسؤولون  التجارية  االعمال 
ومعظمهم  الثنائية  التجارة  في  الدوالرات 
لديهم خطط للعودة إلى كندا، وهؤالء لديهم 
واالقتصاد  السياحة  تعزيز  على  كبير  تأثير 
والثقافة الكندية, هذا وقد سمح للمغتربني 
الكندية  االنتخابات  هيئة  لدى  بالتسجيل 
التي  للمناطق  تبعا  أصواتهم  عد  وسيتم 
للناخبني  يرسل  ، وسوف  فيها مؤخرا  عاشوا 
الدوليني مجموعة خاصة من بطاقات االقتراع 
يتم إعادتها بالبريد قبل يوم االنتخابات، ويجب 

أن تصل إلى أوتاوا  قبل يوم 21 أكتوبر .

من  األولي  اجلولة  إنتهاء  لتونس  مبروك 
 24 فيها  أترشح  اللي  الرئاسية  اإلنتخابات 
اإلختيار  التانية هيكون فيها  املرحلة  مرشح، 
من  مش  وباملناسبة  إتنني،  مرشحني  بني 
اإلسالمي!  النهضة  حزب  مرشح  ضمنهم 
اإلرهاب  أو  اإلخوان  من  التخويف  إن  يثبت  ده 
مجرد  حرة  إنتخابات  حصل  لو  الفوضى  أو 
أحالم  بيها  بيغتالوا  مجرمة  بروباجاندا 

الشعوب.
مبروك للسودان فشل العسكر في قتل الثورة 
الفوضى  من  السودانيني  وتخويف  السودانية 
واإلرهاب. مبروك للسودانيني الطيبني النجاح 
فيما فشل فيه جيرانهم في الشمال. النهاردة 
السودان بترجع حلضن اجملتمع الدولي، وهيترفع 

األستثمار.  أرض  وهتبقي  العقوبات،  عنها 
جزء  بقوا  األفريقية  األصول  من  دارفور  أهالي 
اجمللس  في  وممثلني  السياسي  العمل  من 
الرئاسي بعد ما كان بيتم جتويعهم وإذاللهم 
املرأة  متمردين،  أنهم  على  معاهم  والتعامل 
الرئاسي  اجمللس  في  ممثلة  بقت  السودانية 
السودان  في  وأعلى سلطة  احلكومة  غير  )ده 
قبطية عضو  في سيدة  احلقيقة  في  حاليا(. 
وصلش  ما  منصب  وده  الرئاسي  اجمللس  في 
ليه قبطي مصري في العصر احلديث. مبروك 
العسكر،  توازنات  من  اإلفالت  للسودانيني 
وإعالمه، وجلانة اإلليكتروينة، وإدعوا ربنا يبعد 
عنهم التحالفات العربية التقليدية وأشولة 

الرز.

قواعد جديدة متنح املغرتبني 

الكنديني احلق يف االنتخاب 

االإجابة تون�س، االإجابة ال�صودان!
ايليا مقار

تقـــــــــــارير

قال زعيم حزب املافظني أندرو شير للصحفيني 
أنه يقف إلى جانب بعض املرشحني في حزبه 
فئات  ضد  بتعليقات  املاضي  في  أدلوا  الذين 
معينة، طاملا اعتذروا عنها وحتملوا املسؤولية 
يقبل  إنه  ايضا  وقال  التعليقات،  هذه  عن 
الناس يرتكبون أخطاء في املاضي  أن  حقيقة 

وميكنهم حتمل هذه االخطاء واالعتذار عنها.
وأكد على اعتقاده بأن معظم الكنديني ميكن 
يكونون  عندما  املاضي  في  أشياء  يقولوا  أن 
حياتهم  من  مختلف  وقت  وفي  سنا،  أصغر 
شير  أندرو  وأتهم  مختلف،  شيئا  يقولون 
في  املرشحني  أخطاء  في  بالبحث  الليبراليني 
فضائح  عن  االنتباه  لصرف  كوسيلة  حزبه 

جسنت ترودو.
النوع من  املزيد من هذا  يتوقع  إنه  أيضا  وقال 
حزبه  وإن  الوقت،  مرور  مع  االنتخابية،  احلروب 
على علم بالفعل ببعض تصريحات مرشحيه 
املثيرة للجدل، وقد حاول الليبراليني استهداف 

مرشحني من املافظني ونشروا شريط فيديو 
يورك  منطقة  عن  املرشحة  ويلسون  لراشيل 
في تورنتو وهي تتبني أراء مناهضة لإلجهاض، 
باب  يفتح  لن  حزبه  أن  شير  أندرو  قال  ولهذا 
االجهاض  قانونية  موضوع  في  املناقشات 
مرة ثانية بعد ان وافقت حكومة كندا عليه، 
وأيضا أشار الليبراليني إلى تعليقات مرشحة 
ودافع  مسيسوجا  في  ملك  غادة  املافظني 
عنها أندرو شير مرتني علنا قائال إنها اعتذرت 

عن تعليقاتها.

�أندرو �صري يوؤيد املر�صحني ذوي التعليقات املناه�صة 

لفئات معينة طاملا اعتذروا عنها

 , وهناك  هنا  يجري  نفسه  وجد  حتي  وصل  أن  ما 
تلك  خطوات  بضع  يجري  ذائغتني  حائرتني  بعينني 
ادراجه فيجري بضع خطوات في  الناحيه ثم يعود 
وهناك  هنا  ينظر  عجله  في  هو  االخري،  الناحية 
ما  شخص  عن  لهفة  في  يبحث  يبدو   , حيره  في 
علي  قائآل  آخاذ  ذو جمال  نوراني  يستوقفه مالك   ,
يحيبه  ما  تبحث عن شخص  أراك ملهوفآ  رسلك 
أين  فالن  اسمه  أخي  عن  ابحث  نعم  ؛  لهفه  في 
انتظرت  ابحث معي   ، أبحث معي من فضلك  هو 
 : املالك  , يجيب  ابحث معي   , اللحظه  تلك  طويآل 
ومن ادراك انه هنا ؟ ينظر اليه  في تعجب و مازالت 
البد  كذلك؟  ،اليس  االخيار  هنا  ؛  تتصاعد  انفاسه 
وان  يكون هنا ، إن كنت انا هنا بكل ما صنعت من 
من  ابحث معي  ابحث معي   ، هنا  انه  فالبد  شرور 
املالك  يجيبه   ، فالن  اسمه   ، فالن  اسمه   ، فضلك 
علي رسلك ، اهدأ قليآل ، هنا منازل كثيره واخيك ذو 
منزلة أعلي منك ، هو في مكان آخر ، ينظر للمالك 
بلهفه ماذا تقصد ؟ اريد ان أراه ، اريد ان أري أخي ، 
للمالك  يقول  مرتعشتني  ذائغتني وشفتني  بعينني 
 ، هنا  أخيك  له  قل  و  اليه  اذهب  ارجوك   : متوسآل 
سيترجاك  رمبا  اإليثار   في  عادته  اعلم  أنا   ، اتعلم 
ان نتبادل أنا وهو  االماكن  هو يأخذ مكاني األدني 
دومآ  كان   ، تقبل  فال  األعلي  مكانه  لي  ويترك 
أو  دعني اذهب  اليه  ، خذني  الدنيا  يفعل ذلك في 
تقول  وانت   ، املالك  ايها  بربك  انتظر   ، انتظر   ، اليه 
انظر جيدآ في عينيه ستجدني في  له اخيك هنا 
احلدقه ، انظر بني شفتيه حني تقول له اخيك هنا 
ودعني بربك اسمع صرخته وهو ينادي اسمي بتلك 

 ، اللحظه  انتظرت طويآل من اجل تلك   ، الشفتني 
بربك خذني اليه او اذهب اليه واخبره  بربك ، يجيبه 
اكثر  أحدآ  يحب  من  مكان  هنا  ليس  ولكن  املالك 
من الرب ، ينظر الي املالك ويقول إذن انزع قلبي من 
صدري ، قل لربي و ربك انت من وضعته هنا فانتزعه 
ان شئت أو اتركني اذهب اليه ، قلوبنا بيد مقلبها 
والرب مقلبها ، انزع قلبي من صدري بربك فما عدت 
احتمل ، يجيبه املالك ليس لك قلب ، ليس لك صدر 
 ، االعضاء   كل  بليت  وقد  نوراني  جسد  في  انت   ،
ينظر  يتملكني؟  حبه  مازال  وكيف  سائآل   يجيبه 
اليه املالك في عينيه ويقول ألن احلب باق وال يبلي ، 
فاملبه ال تسقط ابدآ ، أتعلم رمبا كانت تلك املبه 
فأنتظرني  اخيك  الي  ، سأذهب  هنا  الي  سفينتك 
يقطع  مبتعدآ  املالك  ينظر  حائرتني  بعينني   ،
فجأه  ثم   ، لها مقياس  يعلم  ال  مساحات خضراء 
يصحو من نومه  فيجد نفسه في غرفته الصغيره 
، يصحو علي دمعة تلي الدمعه  تنحدر من عيناه 
فتسيل علي وجنتيه و قد امتأل وجه بفيض من تلك 
الدموع ، ينظر لصورة  اخيه  املعلقه علي احلائط 
يقترب   ، للصوره  متجهآ  سريره  يغادر  وهو  معاتبآ 
منها  ببطئ  و يسأل صورة اخيه  من أيقظني ؟ألم 
تستطع ان تترجي ربك ان يتركتي نائمآ لثوان أخري 
الي  وينظر  اكثر  يقترب  ؟  احللم  أراك في هذا  حتي 
عيني اخيه في الصوره املعلقه علي احلائط  فيجد 
نفسه في مقلتي اخيه و يسمع اسمه يخرج من 
عيني  من  الدموع  انهمرت  وقد  الصوره  شفتي 

الصورة ومالت نحوه لتقبله .

متت.

جورج موسيق�صة ق�صرية :  لقاء يف ال�صماء 
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بعد الهجوم على اأرامكو ... وا�صنطن تن�صر �صورا 

لـ�صلوع اإيران يف �صرب من�صاآت النفط ال�صعودية

تون�س..  انتخابي” يف  “زلزال 
وجولة ثانية الختيار الرئي�س

تقدم  تونس،  في  االنتخابات  هيئة  أعلنت 
)مستقل(،  سعيد  قيس  الرئاسي  املرشح 
بعد احتساب 40% من محاضر الفرز، يليه 

نبيل القروي.
الهيئة  جمعتها  التي  النتائج  وكانت 
العليا املستقلة لالنتخابات بعد احتساب 
الدوائر  كافة  في  الفرز  محاضر  من   %39
املرشح  تقدم  إلى  أشارت  قد  االنتخابية، 
18.9% من  الذي حصل على  قيس سعيد 
قلب  )حزب  القروي  نبيل  يليه  األصوات، 
تونس( بنسبة 15%، ثم ثالثاً مرشح حزب 
ثم   ،%13.1 مورو  الفتاح  عبد  “النهضة” 

عبد الكرمي الزبيدي 9.9%، ويوسف الشاهد بـ%7.2.
وبحسب هذه النتائج، التي وصفها مراقبون بأنها “زلزال انتخابي” لم يكن في احلسبان، ينتقل 
املرشحان سعيد والقروي للمنافسة على كرسي الرئاسة في اجلولة الثانية املقررة نهاية الشهر 

اجلاري.
 اعتقلت السلطات التونسية بأمر قضائي املرشح القروي في 23 أغسطس املاضي بتهمة التهرب 
الضريبي وتبييض األموال، إال أن حملته االنتخابية بقيت مستمرة، لكنه منع من التصويت في 

االنتخابات.
ويطلق التونسيون على املرشح سعيد، وهو أستاذ القانون الدستوري، لقب “الروبوكوب )الرجل 
24 مرشحا.  بني  من  األولى  املرتبة  الرأي  استطالعات  وقد منحته  وهو مرشح مستقل،  اآللي(”، 
وقالت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في تونس إن العدد اإلجمالي ملن يحق لهم التصويت 
في االنتخابات الرئاسية )الدورتان األولى والثانية(، 7 ماليني و74 ألفا و566 ناخبا. وأشارت بيانات 
الهيئة إلى أن عدد الناخبني املسجلني داخل تونس بلغ 6 ماليني و688 ألفا و513 ناخبا، وأن عدد 

الناخبني املسجلني باخلارج بلغ 386 ألفا و53 ناخبا.
وذكرت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات أنها هيأت 30 ألف مكتب اقتراع تتوزع على 4567 مركز 

اقتراع في الداخل و303 مكتب باخلارج

�صد النه�صة... م�صر حتذر: ال جمال لفر�س طرف اإرادته

املصري، سامح شكري،  اخلارجية  وزير  أكد 
عدم  حال  في  ألضرار  ستتعرض  مصر  أن 
النهضة  سد  بشأن  التفاق  التوصل 
صحفي  مؤمتر  في  شكري  وأشار  اإلثيوبي. 
مونيكا  كينيا  خارجية  وزيرة  مع  عقده 
بعض  بتجاوز  تأمل  مصر  أن  إلى  جوما، 
والتوصل التفاق بشأن مفاوضات  العوائق، 
تدعم  مصر  أن  إلى  مشيرا  النهضة،  سد 

حق إثيوبيا في التنمية.
تقدم  أن مصر  إلى  املصري  املسؤول  ولفت 
من  لكل  العدالة  حتقق  متكاملة  خطة 

مصر والسودان وإثيوبيا، مضيفا: “نتقبل أي نقاش أو مالحظات للتوصل التفاق ألنه ليس هناك أي 
مجال لفرض طرف إرادته على طرف آخر«.

وأعرب شكري عن أمله في أن يسهم االجتماع الذي تستضيفه العاصمة املصرية القاهر، في 
التوصل التفاق وفق جدول زمني ينمي العالقة ويحمي مصالح الشعوب الثالثة.

وأضاف شكري: “تنطلق اليوم جولة جديدة من املفاوضات بعد انقطاع دام عاما وعدة أشهر بعد 
أن ترك األمر معلقا لفترة طويلة مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل خالل السنوات املاضية التفاق بني 

الدول الثالث حول ملء وتخزين خزان سد النهضة«.

الرئي�س الفرن�صى يحمل تطبيقا على هاتفه املحمول 

لقيا�س تطور اأداء حكومته

قام رئيس فرنسا إميانويل ماكرون بخطوة غير مسبوقة لقياس أداء وزراء حكومته، وذلك من خالل 
حتميل تطبيق على هاتفه وهواتف أعضاء احلكومة، ميّكنه من متابعة أدائهم عن كثب.

 ومت تطوير هذا التطبيق خصيصا ليساعد ماكرون على مراقبة تقدم اإلصالحات الرئيسية، حيث 
تصنيف  يتم  أنه  بلحظة، مضيفًة  وزرائه حلظة  تقدم عمل  مبراقبة  التطبيق  هذا  له  سيمسح 
اإلصالحات حسب اجملال مثل التعليم والبطالة وما إلى ذلك، ويتم قياس اإلصالحات حسب التقدم 

املرز أو عدم تقدم الوزير فى هذه القضايا.
فى  بوزرائه  احتفظ  إنه  اإلليزيه-  بقصر  مغلق  اجتماع  خالل  قال-  قد  الفرنسى  الرئيس  وكان 
بتغيير  طالبهم  أنه  إال  الصفراء”،  “السترات  ألزمة  االستجابة  نتائج  إطار  فى  وذلك  مناصبهم، 
سياستهم، موضًحا أنهم إذا لم يتغيروا، سيقوم بتغييرهم، مع إعطائهم مهلة شهرين لكى 

يراقب تنفيذ اإلصالحات.

تركيا... اعتقاالت ع�صكرية جديدة 

بذريعة “االنقالب الفا�صل«

في إطار حملة االعتقاالت غير املسبوقة التي تشنها السلطات التركية، صدر أمر جديد بإلقاء 
القبض على 223 عسكريا في اخلدمة بأنحاء البالد وجمهورية شمال قبرص، لالشتباه في صلتهم 

بالداعية فتح اهلل غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير 
محاولة انقالب عام 2016.

وتسعى السلطات للقبض على املشتبه بهم في 
أن  إلى  إقليما تركيا وفي شمال قبرص، الفتة   49
من بني هؤالء 100 من اجليش و41 من القوات اجلوية 

و32 من البحرية.
مدينة  في  يعيش  الذي  غولن،  أنقرة  وتتهم 
بنسلفانيا األميركية منذ عام 1999، بأنه العقل 
يوليو   15 يوم  وقع  الذي  الفاشل  لالنقالب  املدبر 

2016، وهو األمر الذي ينفيه األخير.
وفي إطار إجراءات التطهير املستمرة منذ محاولة االنقالب قبل 3 سنوات، سجنت تركيا أكثر من 
77 ألفا إلى حني محاكمتهم، كما أقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من املوظفني املدنيني 

وأفراد اجليش وغيرهم.

قال مسؤولون أمريكيون إن الواليات 
املتحدة تستند إلى صور التقطتها 
أقمار صناعية وتقارير استخباراتية 
وراء  بالوقوف  إليران  اتهامها  تعزز 
نفطية  منشآت  على  هجمات 
سعودية. بينما تنفي إيران الضلوع 

اليمن  احلوثي في  أعلنت جماعة  التي  في هجمات، 
املسؤولية عنها.

لكن مسؤولني أمريكيني، لم يكشفوا عن هويتهم، 
إن  قائلني  ودولية  أمريكية  إعالم  وسائل  إلى  حتدثوا 
مزاعم  حول  بالشكوك  تلقي  الهجمات  ومدى  دّقة 
النفط  إمدادات  على  الهجمات  أّثرت  حيث  احلوثي. 
في  كبير  ارتفاع  وإلى   %5 بنسبة  بالسلب  عامليا 

األسعار.
 ماذا تقول الواليات املتحدة؟

بالالئمة  وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو  ألقى 
على إيران، دون االستناد إلى أي دليل، فبادرت طهران 
تغريدة  وفي  باخلداع.  واشنطن  اتهام  إلى  فورها  من 
على تويتر، كّف الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن 
إجراء  أن  إلى  أومأ  لكنه  إليران،  مباشر  اتهام  توجيه 
اجلهة  هوية  من  التأكد  حال  يُتخذ  قد  عسكريا 

املعتدية.
عن  يكشفوا  لم  أمريكيون،  مسؤولون  وحتدث 
الهجمات  إن  املسؤولني  هؤالء  أحد  وقال  هويتهم 
جاءت من الغرب والشمال الغربي وليس من املنطقة 

التي تسيطر عليها جماعة احلوثي 
اجلنوب  إلى  والواقعة  اليمن،  في 
النفطية  املنشآت  من  الغربي 

السعودية.
ما رد فعل األسواق؟

ارتفعت أسعار النفط؛ حيث قفزت 
أسعار خام برنت بنسبة 10 % مسجلة 66.28 دوالر 
منذ  يوم  في  ارتفاع  أكبر  بأنه  فيما وصف  للبرميل، 
الوسيط  تكساس  غرب  خام  وارتفع   .1988 عام 
بنسبة 8.9 % مسجال 59.75 دوالر في سوق التداوالت 

اآلسيوية.
اعتمد  بعدما  ضئيال  انخفاضا  األسعار  وشهدت 
األمريكي.  االحتياطي  استخدام  ترامب  الرئيس 
لكن هناك مخاوف من استمرار ارتفاع األسعار حال 

تفاقم التوترات.
كيف ردت إيران؟

واشنطن  مزاعم  على  طهران  ترد  لم  اآلن  حتى 
األخيرة. لكن وزير اخلارجية اإليراني جواد ظريف سخر 
“فشل  األخير  إن  قائال  بومبيو،  األمريكي  نظيره  من 
إلى  الضغوط فتحول  أقصى مستويات  ممارسة  في 
ممارسة أقصى درجات اخلداع”، في إشارة إلى “حملة 
أطلقتها  التي  الضغوط”  مستويات  أقصى  ممارسة 
منذ  بالعقوبات  إيران  استهدفت  والتي  ترامب  إدارة 
انسحاب واشنطن من اتفاق دولي لتحجيم طموح 

طهران النووي.

اجلزائر.. االإعالن عن موعد االنتخابات الرئا�صية

أعلن الرئيس اجلزائري املؤقت عبد القادر بن صالح، 
في خطاب بثه التلفزيون اجلزائري، ديسمبر املقبل 
موعدا لالنتخابات الرئاسية املقبلة، الفتا إلى أنه 

وقع مرسوما رئاسيا بدعوة الهيئة الناخبة.
بإمكانه  يكون  لن  الذي  اجلزئري  الرئيس  وقال 
“لقد  للدستور  وفقا  االنتخابات  لهذه  الترشح 
سيكون  الرئاسية  االنتخابات  موعد  أن  قررت 

اخلميس 12 ديسمبر 2019«.
ودعا بن صالح الشعب اجلزائري التوجه لصناديق االقتراح في يوم 12 ديسمبر قائال: “أدعوكم جلعل 
هذا املوعد مسارا لتجديد دولتنا والعمل جماعيا بقوة ألجل إجناح هذا االستحقاق كونه سيمكن 

شعبنا من اختيار رئيس يترجم تطلعاته«.
وأقر نواب اجمللس الشعبي الوطني اجلزائري في جلسة علنية مشروع قانون السلطة املستقلة 
لالنتخابات، متهيدا إلجراء انتخابات رئاسية في البالد عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز 

بوتفليقة في أبريل املاضي.
كانت  التي  اجلزائرية،  الداخلية  وزارة  من  االنتخابات  تنظيم  املستقلة  السلطة  قانون  ويسحب 

مسؤولة عن إجرائها طيلة السنوات املاضي.
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أشرت في املقال السابق إلى أنه مع دخول املسيحية 
إلى مصر، أقام املسيحيون األوائل شعائرهم داخل 
استخدام  إلى  أشرت  كما  الفرعونية،  املعابد 
األبنية  في  القدمية  املصرية  املنشآت  بعض  اطالل 
الغزو  وبعد  وغيره.  األحمر  الدير  مثل  املسيحية 
العربي ملصر استعمل احلكام والرعية أطالل املعابد 
واملقابر الفرعونية والبطلمية والرومانية، في كثير 
من العمائر االسالمية، ففي العصر الفاطمي ُشيد 
جامع ابي احلجاج في الركن الشمالي الشرقي من 

معبد االقصر خلف الصرح االول.
في  قدمية  مصرية  نقوش  ذات  احجار  توجد  كما   
على  املساجد  بعض  اروقة  وحتتوي  عديدة.  مباني 
اكثرها  الطرز  مختلفة  تيجان  ذات  رخامية  اعمدة 
على شكل زهرة االكانت، مثل رواق القبلة باجلامع 
االزهر، ومثل اروقة مسجد الناصر محمد ابن قالوون 
على  البارز  بالنقش  صليبا  نشاهد  حيث  بالقلعة، 
تاج احد االعمدة على ميني الداخل من الباب الغربي. 
جنم  الصالح  امللك  تربة  مدخل  عتبة  على  ويوجد 
متسك  سيدتني  ميثل  فرعوني  نقش  ايوب،  الدين 
على  ملكيا  طغراًء  ونشاهد  االخرى.  بيد  احداهما 
برقوق  بن  فرج  السلطان  مجموعة  مدخل  عتبة 
في  برقوق،  السلطان  واستعمل  املماليك.  بقرافة 
مجموعته الكائنة بشارع املعز، بالطات من الرخام، 

استلبها من كنيسة امر بهدمها في فلسطني. 
للهدم  العمائر  لتعرض  البشرية  تاريخ  ويشهد     
االسكندر  حتطيم  مثل  االنتقام  بدافع  والتخريب 
داريوس  على  انتصاره  بعد  برسبوليس  ملعبد 
قبل  من  دمروا  الذين  الفرس  من  انتقاما  الثالث، 
االسبان  وتخريب  اليونان.  بالد  في  اليونانية  املعابد 
وتدمير  حرق  على  ردا  العرب  طرد  بعد  للمساجد 

العرب للكنائس االسبانية عند احتاللهم ملدنها.
اجلهل  بدافع  واخلريب  الهدم  يتم  كان  واحيانا     
هيكل  البابليون  فدمر  املبررين.  غير  والتعصب 
مع  ولتحالفه  االستقالل،  صدقيا  العالن  سليمان 
الرومان  دمره  ثم  مصر؛  ملك  )حع-ايب-رع(  حفرع 

من  قرون  بعد  الثائرين،  احلاشمونيني  رؤوس  على 
اعادة بنائه. ودمر العرب اعدادا هائلة من الكنائس 
وخراسان  مصر  في  احتلوها  التي  البالد  في 
واسبانيا  اليونان  وبالد  وفلسطني  والعراق  والشام 
رواه  ما  ومنه  افريقيا.  شمال  وكنائس  معابد  وكل 
ابن  اشار   – بقليل  ليس  وهو   – كثير  وابن  املقريزي 
»ُخرِّبت  قال:  املصلبة،  تسمى  كنيسة  الى  كثير 
الدين  صالح  ايام  في  وهدمت  الكنيسة  هذه 
في  هدمت  مرمي  باسم  وكنيسة  القدس«؛  فاحت 
الى  واشار  البندقداري«.  بيبرس  الظاهر  عهد 
ايدي  في  سقوطها  بعد  عمورية  كنيسة  تخريب 
أماكنها  عن  الروم  وتفرقت   ..  « قال  العباسيني، 
حيث  مكان  كل  في  يقتلونهم  املسلمون  فجعل 
هائلة  لهم  كنيسة  في  حشروهم  وقد  وجدوهم 
عليهم  وأحرقوا  فيها  من  وقتلوا  قسرا  ففتحوها 
 ... آخرهم  عن  فأحرقوا  فاحترقت  الكنيسة  باب 
وأخذ املسلمون من عمورية أمواال ال حتد وال توصف 
فحملوا منها ما أمكن حمله وأمر املعتصم بإحراق 

ما بقي من ذلك«. 
لالعتداء  القيامة  كنيسة  تعرض  عن  وحتدث       
احلاكم  احداها في عهد  والتخريب في مرات عدة، 
احلاكم  »أمر  يقول:  حيث  الفاطمي  اهلل  بأمر 
النصاري  كنيسة  وهي  )القيامة(  قمامة  بتخريب 
األموال  من  فيها  ما  للعامة  وأباح  املقدس  ببيت 
الشيخ  به  قام  اخر  اعتداء  الى  واشار  واألمتعة«؛ 
بيبرس  الظاهر  امللك  شيخ  بكر  أبي  بن  خضر 
فذبح  باملقدس  القمامة  كنيسة  مرة  دخل  »وقد 
وكذلك  ألصحابه  فيها  ما  ووهب  بيده  قسيسها 
فعل بالكنيسة التي باإلسكندرية وهي من أعظم 
كنائسهم نهبها وحولها مسجدا ومدرسة«. وذكر 
ابن كثير ان امام االقصى في عهد امللك نور الدين 
قام بانشاء مدرسة للشافعية يقال لها الصالحية 
والناصرية على انقاض كنيسة كانت مقامة على 

قبر حنه ام مرمي.  
    وذكر املقريزي في خططه كثيرا من حوادث الهدم 

بالكنائس  حلق  الذي  والتخريب 
البابا  ما حدث في عهد  فمنها 
املتوكل  »شدد  حيث  يوساب 
على اهلل على تطبيق الشروط 
أمر  انه  اليها  واضاف  العمرية 
وبأخذ  املدثة،  بيعهم  بهدم 
وأمر   ... منازلهم  من  العشر 
األرض«.  مع  قبورهم  بتسوية 
قال  قيسما  البابا  ايام  وفي 

بدمشق،  مرمي  كنيسة  املسلمون  »أحرق  املقريزي: 
ونهبوا ما فيها من اآلالت واألواني وقيمتهما كثيرة 
جدا، ونهبوا ديرا للنساء بجوارها، وشعثوا كنائس 
أيضا  املسلمون  وثار   ... واليعقوبية  النسطورية 

مبدينة عسقالن وهدموا كنيسة مرمي اخلضراء«.
    وملا ولي احلاكم بأمر اهلل الفاطمي فانه »أخذ في 
هدم الكنائس كلها وأباح ما فيها، وما هو محبس 
بأسرها  فهدمت  وإقطاعا،  نهبا  للناس  عليها 
وبني  أحباسها،  وأقطع  أمتعتها  جميع  ونهب 
األعمال  والة  إلى  وكتب  املساجد...  مواضعها  في 
بتمكني املسلمني من هدم الكنائس والديارات فعم 

الهدم فيها... » )اخلطط 2\495(. 
كنيسة  الى  خططه  في  املقريزي  اشار  وقد      
أُقيمت باالسكندرية على اسم مار مرقس في عهد 
البابا اغاثون، ثم هدمت بامر امللك العادل ابن ايوب 
جرمية  وكأن  انشائها.  من  قرون  خمسة  نحو  بعد 
تسقط  ال  االرهابية:  اجلرائم  مثل  الكنيسة  بناء 

بالتقادم.  
احلكام  اوامر  على  يقتصر  الهدم  امر  يك  ولم      
وحسب، بل كانت العامة تتسابق عليه كنوع من 
جهاد الطلب يزيدون به ميزان حسناتهم. وكان ما 
الوطن  الكراهية الخوانهم في  لديهم من مخزون 
ما يدفع بهم الى ذلك دفعا، وكانوا يترقبون اشارة 
البدء من اية جهة جتئ سواء من حاكم او من خطيب 
السلطان  والية  في  حدث  ما  ومنه  عامي.  من  او 
في  العامة  اتفق  حيث  الثالثة  قالوون  بن  محمد 

الكنائس  هدم  على  القطر  انحاء 
كان  ملا  »ثم  املقريزي:  يقول  واالديرة، 
اآلخر  ربيع  شهر  تاسع  اجلمعة  يوم 
وسبعمائة،  وعشرين  إحدى  سنة 
هدمت كنائس أرض مصر في ساعة 
ومنها   .)499  / »)اخلطط،2  واحدة 
بشأنها:  قال  الزهري  باسم  كنيسة 
العامة  غوغاء  من  عدة  »فتجمع 
بغير مرسوم السلطان وقالوا بصوت 
باملساحي  أيديهم  ووضعوا  أكبر،  اهلل  مرتفع  عال 
بقيت  وهدموها حتى  الزهري  ونحوها في كنيسة 
النصارى«. وهدموا  كوما، وقتلوا من كان فيها من 
وسبوا  للبنات«  واخر  مينا،  بو  باسم  للرهبان  ديرا 
البنات وكن زيادة على ستني بنتا، وأخذوا ما عليهن 
وحرقوا  به،  ظفروا  ما  سائر  ونهبوا  الثياب  من 
وهدموا تلك الكنائس كلها ... واتفق أيضا باجلامع 
لصالة  اليوم  هذا  في  اجتمعوا  ملا  الناس  أن  األزهر 
الرعدة، ثم  الفقراء مثل  اجلمعة، أخذ شخصا من 
قام بعدما أذن قبل أن يخرج اخلطيب وقال: اهدموا 
وتواتر   ... كنائس الطغيان والكفرة، نعم اهلل أكبر 
ما  بكثرة  البحري  والوجه  القبلي  الوجه  من  اخلبر 
بعدها  وما  اجلمعة  صالة  وقت  اليوم  هذا  في  هدم 
إقليم مصر كله،  واألديرة، في جميع  الكنائس  من 
 / )اخلطط،2   « ودمياط  واإلسكندرية  قوص  بني  ما 

.)513 -512
األمني  بني  الفتنة  كانت   « ملا  انه  ذكر  كما       
وأحرقت  باإلسكندرية  النصارى  فانُتهبت  واملأمون، 
هبيب  وادي  ديارات  وأحرقت  عديدة،  مواضع  لهم 

ونُهبت«)اخلطط،2 / 493(. 
املسلمني  االخوان  حكومة  اُسِقَطْت  وعندما     
البيع  حرق  سوى  لكدرهم  مخرجا  يجدوا  لم 
ميراث  يزال  وال  بها.  املصلني  رؤوس  على  وهدمها 
الكراهية يدفع باجملاهدين دفعا الى ما شاهدناه في 
نراه  سوف  وما  بعدها،  وما  قبلها؛  وما  البطرسية 

الحقأ، ما لم تستيقظ ضمائر اولي االمر والنهي.

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
آثار األجداد وتعديات العباد )2(

بجمال  متيزت  التى  القدميه  البيوت  من  الكثير  هناك 
هندسة املعمار ولكن قد تهمل وال يستفاد من قيمتها 
املعمارية بل يكاد يصل احلد الى هدمها واقتالع قطعه 
فنيه من مكانها بعدم األكتراث  ، فلماذا ال نفعل معها 

او نتعامل معها مثل معامله حديقه مونيه ؟
عزيزى القارئ ، عندما يكون احلديث حول األماكن التي 
ينافس  اسم  من  فما  وتاريخها،  االنطباعية  في  أثَّرت 

قرية “جيفرني« الفرنسية الصغيرة التي دخلت تاريخ الفن يوم أصبحت 
مقصداً ثقافياً قبل قرن ونصف قرن من الزمن، والحقاً مقصداً سياحياً 
عاملياً، بفعل بيت واحد وحديقته وهو : بيت الرسام كلود مونيه وحديقته. 
األمر غير مألوف في تاريخ املعارض الفنية. ومع ذلك، فإن »حديقة مونيه 
العاصمة  في  املعارض  أضخم  من  واحداً  محوراً  لت  شكَّ جيفرني«  في 
الفرنسية قبل سنوات قليلة، استضافه متحف »مارموتان« في باريس 
على مدى ستة أشهر. األمر الذي يعني أننا أمام حديقة استثنائية لعبت 

دوراً استثنائياً في تاريخ الفن.
الدور الذي لعبه كلود مونيه في تاريخ االنطباعية معروف لدى اجلميع ، 
ولكن ماذا عن حديقة مونيه التي صارت مقصداً سياحياً يستقبل سنوياً 
نحو نصف مليون زائر خالل األشهر السبعة التي تُفتح فيها أمام الزوار؟ 
إلى  زائر  ثالثة ماليني  أكثر من  أن جتذب  يتوقع  التي  أهميتها  وأين تكمن 

املعرض اخلاص بها؟
في عام 1890م، كان مونيه قد صار ميلك ما يكفي من املال لشراء البيت 
واحلديقة، بفعل الترويج الكبير ألعماله ، وبعد ذلك اشترى قطعة أرض، 
الذي لم يسافر  خارج فرنسا،  فالرسام  يابانية«.  إلى »حديقة  ليحوِّلها 
ولم يزر اليابان على اإلطالق، كان شغوفاً بالفن الياباني، وميتلك مجموعة 

مهمة من الرسوم اليابانية يزّين بها حوائط بيته .

صغير  جدول  هذه  األرض  قطعة  يخترق  كان 
لينشئ  مونيه   منه  فاستفاد  »رو«،  باسم  يُعرف 
من  الرغم  وعلى  أرضه.  ضمن  اصطناعية  بحيرة 
البلدية  وافقت  جيرانه،  من  املزارعني  اعتراضات 
املستنقع،  هذا  في  مائية  زنابق  فزرع  ذلك.  على 
وأنشأ جسراً ياباني الطراز فوق اجلدول وأحاطه من 
اجلهتني بشجر الصفصاف. وعندما اكتملت هذه 

احلديقة قال عنها: »إنها أهم أعمالي الفنية على اإلطالق«.
لع على  عاش مونيه في هذا البيت وهذه احلديقه  نحو 43 سنة. ومن يطَّ
مجمل إنتاج هذا الفنان، ستدهشه كمية الرسوم واللوحات التي أجنزها 
في هذه احلديقة. وكثير منها مت إجنازه مباشرة أمام هذه الزنابق املائية أو 

أمام هذا اجلسر الصغير والشهير.
قامت فلسفة مونيه الفنية على دراسة تغير مظاهر الطبيعة بأشيائها 
اخملتلفة بتغير الضوء الساقط عليها. ولهذا وجد في حديقته، وبشكل 
خاص في الزنابق والطحالب التي تطفو على سطح املستنقع مادة فريدة 
من نوعها في هذا اجملال، بسبب غناها اللوني وشفافية املاء الذي يعرض 
صورة معكوسة للطبيعة امليطة به، إضافة إلى قربها من الرسام في 
كل أوقات النهار. ولهذا راح يرسم هذه الزنابق والطحالب بال كلل وال ملل، 
النتيجة لوحة جديدة مختلفة عن كل سابقاتها.  وفي كل مرة، كانت 
الهواة  وتهافت  اإلطالق،  أعماله على  أشهر  إلى  اللوحات  فتحوَّلت هذه 
الذي  الياباني  اجلسر  شأن  ذلك  في  شأنها  اقتنائها.  على  واملتاحف  

سيظهر الحقاً في عدة لوحات ملونيه، ولرسامني انطباعيني كثر غيره.
ص أهمية هذه احلديقة بجملة واحدة، لقلنا إنها متثِّل  ولو شئنا أن نلخِّ
املنظر  بصياغة  فنان  قام  الفن، حيث  تاريخ  في  نوعها  من  األولى  احلالة 
لهذه  عمداً  متت  الصياغة  وهذه  أعماله.  في  سيرسمه  الذي  الطبيعي 

من  فريدة  عملياً  وستبقى  الغاية. 
عام  مونيه  وفاة  بعد  الحقاً.  نوعها 
واحلديقة  البيت  ملكية  آلت  1926م، 
العاملية  احلرب  وبعد  ميشال.  ابنه  إلى 
وحديقته  البيت  هذا  أُهمل  الثانية 
إلى  طوال.  لسنوات  هجره  بفعل  متاماً 
أن كان العام 1966م، حني تبرَّع ميشال 
بقسميها  وحديقته  بالبيت  مونيه 
التابعة  اجلميلة  الفنون  أكادميية  إلى 

للدولة.
وفي العام 1977م، مت تعيني قيِّم على املكان الذى بدوره استعان  ببستاني 

كان في شبابه مقرباً من مونيه، إلعادة احلديقة إلى ما كانت عليه.
زرع  فأعيد  العمل.  من  سنوات  عشر  نحو  احلديقة  تأهيل  إعادة  تطلَّب 
الزهور نفسها في األماكن نفسها، وأعيد تعميق املستنقع وزرع بالزنابق 
املبنى  واجهة  ترميم  أمكن   ، في  ُجمعت  تبرعات  وبفضل  نفسها. 
الرسوم  الداخلية كما كانت. حتى مجموعة  واملفروشات وطالء اجلدران 
كانت  حيثما  تعليقها  أعيد  ميلكها،  مونيه  كان  التي  الثمينة  اليابانية 
معلَّقة في زمنه. وبشهادة كل من عرف بيت مونيه في حياته، فإن كل 
شيء قد عاد إلى ما كان عليه، وأن إعادة التأهيل كانت في غاية األمانة. 
عليها  القيِّمون  قرَّر  الزوار،  أمام  احلديقة  هذه  فتح  الحقاً  تقرر  وعندما 
كل  يشاهدوا  أن  ميكنهم  بحيث  اجلانبية  باملمرات  هؤالء  مسارات  حتديد 
احلديقة ومن مختلف الزوايا، من دون تغيير  املمر الرئيس فيها، وال االقتراب 
محبي  نفوس  في  حتماً  املوجودة  اجلامحة  الرغبات  خشية  الزهور،  من 
بوصفها  بها  واالحتفاظ  مونيه،  حديقة  من  زهرة  بقطف  االنطباعية 

»شيء من تاريخ الفن«. 

نسرين عيسى- ساسكاشوان حديقة مونيه
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يحررها سمير اسكندر 

قرعة كاأ�س العامل لالأندية... ليفربول يف طريق 

امل�صت�صيف.. والرتجي ينتظر بطل اآ�صيا

اإلجنليزي،  ليفربول  ينتظر 
محمد  له  يلعب  الذي 
صالح، في دور نصف نهائي 
لألندية،  العالم  كأس 
الدولة  طريق  من  املتأهل 
للمنافسات.  املستضيفة 
اجراء  مؤخرا،  وشهد 
مراسم قرعة بطولة كأس 
العالم لألندية 2019 والتي 

من املقرر أن تستضيفها قطر في الفترة بني 11 الى 21 ديسمبر املقبل.
ولم يتحدد بعد ممثلي قارة آسيا وأمريكا اجلنوبية، حيث يتحدد بطل دوري 
 23 يوم  اجلنوبية  أمريكا  أبطال  بطل  بينما  نوفمبر،   24 يوم  آسيا  أبطال 

نوفمبر.
بدال  بصفته  املستضيف  البلد  ممثل  القطري  السد  يفتتح  أن  املقرر  ومن 
فريق هينجني سبورت من كاليدونيا  املنافسات مبواجهة  القطري،  للدوري 

اجلديدة بطل دوري أبطال أوقيانوسيا يوم 11 من شهر ديسمبر.
من  الفائز  كوناكاف،  أبطال  دوري  بطل  املكسيكي  مونتيري  فريق  وينتظر 
مباراة اإلفتتاح بني السد وهينجني في دور ربع النهائي. وفي املباراة الثانية، 
ينتظر الترجي الرياضي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا، بطل دوري أبطال 

آسيا الذي لم يتحدد بعد.
وينتظر ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا في نصف النهائي، الفائز من مباراة 
و)الفائز من السد وهينجني( يوم 18  النهائي بني مونتيري املكسيكي  ربع 

من شهر ديسمبر.
أما بطل دوري أبطال أمريكا اجلنوبية الذي لم يتحدد بعد سوف ينتظر في 
التونسي بطل أفريقيا وبطل قارة  الترجي  الفائز من  النهائي األخر  نصف 

آسيا يوم 17 ديسمبر.

الزمالك يحتفظ بلقب كاأ�س م�صر على اأنقا�س برياميدز

3-0 في  بنتيجة  بيراميدز  الفوز على  بعد  الزمالك لقب كأس مصر ملوسم 2019-2018،  حقق 
نهائي البطولة الذي أقيم مؤخرا على ستاد اجليش ببرج العرب.

حصل الزمالك بذلك على اللقب الـ27 في تاريخه ليواصل اإلقتراب من الفريق األكثر تتويًجا في 
مصر األهلي صاحب الـ36 بطولة، كما أكد هيمنته على البطولة في سنواتها األخيرة بعدما 

فاز بست بطوالت خالل السبع نسخ املاضية.
بدأ اللقاء مبحاوالت من جانب الفريقني من أجل امتالك الكرة، غير أن اخلطورة ظهرت ألول مرة 
بهجوم لصالح الزمالك عن طريق بنشرقي الذي انطلق من اجلانب األمين ولعب عرضية أمسك 

بها أحمد الشناوي.
وأشهر احلكم بطاقة صفراء في وجه محمود عالء بالدقيقة 7 بعد مرور إبراهيم حسن بشكل 

رائع ليضطر مدافع الزمالك لعرقلته.
ولم يجد الزمالك من بيراميدز أي مقاومة في مشواره من أجل الفوز بلقب الكأس، فاستطاع أن 

يحقق البطولة الـ27 في تاريخه من بطولة الكأس.
وتسلم العبو الزمالك كأس مصر وسط حضور جماهيرى يقرب من 20 ألف مشجع حرصوا على 
الفهد األسمر  الكأس مع  النادى  رئيس  ورفع مرتضى منصور  العرب،  برج  التواجد فى مدرجات 

محمود شيكاباال، قبل أن يحتفل به الالعب مع زمالئه

ومنتخب مصر،  ليفربول  بدأ محمد صالح جنم 
موسم حصد اجلوائز الفردية، بحصوله على أول 
جائزة فردية للموسم اجلاري. وتوج صالح بجائزة 
لليفربول،  أغسطس  شهر  في  هدف  أجمل 

والذي هز به شباك أرسنال.
في  صالح،  ملمد  هدفني  القائمة  في  وتواجد 
في  األول  املركز  حصد  والذي  أرسنال  شباك 
سيتي  نورويتش  شباك  في  واآلخر  التصويت 
هدف  حل  بينما  الثالث،  املركز  في  جاء  والذي 
الثاني  املركز  في  ساوثامبتون  في  ماني  ساديو 
هدف  حضور  القائمة  وشهدت  بالتصويت. 

وهدف  سيتي  نورويتش  في  أوريجي  ديفورك 
تشيلسي  شباك  في  الثاني  ماني  ساديو 
وهدفي  بيرنلي،  أمام  وكذلك  األوروبي  بالسوبر 

روبيرتو فيرمينو أمام ساوثامبتون ثم بيرنلي.
ترتيب  صدارة  يحتل  صالح  محمد  أن  يذكر 
 3 برصيد  اإلجنليزي  الدوري  في  ليفربول  هدافي 

أهداف، يليه فيرمينو وماني برصيد هدفني.
بعدما  اإلجنليزي  الدوري  صدارة  الريدز  ويحتل 
ليبتعد  جوالت   4 خالل  الكاملة  العالمة  حقق 
أقرب  سيتي  مانشستر  عن  نقطتني  بفارق 

مالحقيه.

حممد �صالح ي�صيف جائزة جديدة الإجنازاته

االستئناف  جلنة  رفضت 
باالحتاد األفريقي لكرة القدم 
تقدم  الذي  الطعن  )كاف( 
حول  املغربي،  الوداد  نادي  به 
التونسي  الترجي  تتويج 
أفريقيا  أبطال  لدوري  بطالً 

املوسم املنقضي
في  القرار  عن  اإلعالن  وجاء 

الرسمي  حسابه  عبر  القاري  االحتاد  نشره  بيان 
على اإلنترنت، والذي أكد خالله أن اللجنة اتخذت 
في  )كاف(  مبقر  عقد  الذي  االجتماع  قرارها خالل 

القاهرة.
من جانبه، أعلن االحتاد التونسي للعبة عبر حسابه 
الفريق  طعن  قبلت  اللجنة  أن  بوك،  فيس  على 
املغربي شكالً، بينما رفضته من حيث املضمون، 
مع تأكيد القرار السابق للجنة االنضباط بالكاف 

باعتبار الترجي بطالً للقارة السمراء.
االستئناف  جلنة  “قررت  االحتاد  بيان  في  وجاء 
بالكاف منذ قليل قبول طعن الوداد شكالً ورفضه 
جلنة  قرار  تأكيد  مع  واألصل،  املضمون  حيث  من 
جلنة  تؤكد  وبالتالي  األفريقي،  لالحتاد  االنضباط 
االستئناف انسحاب الوداد من امليدان وفوز الترجي 

باملباراة وبرابطة األبطال اإلفريقية«.
القارة  بطل  هو  سويقة  باب  فريق  يصبح  وبهذا 
السمراء عن املوسم املاضي وللمرة الثانية توالياً، 
تاريخه في هذه  الرابع في  اللقب  بذلك  ليضيف 

البطولة.
األفريقية  القارة  سويقة”  “باب  فريق  وسيمثل 
في مونديال األندية الذي ستحتضنه قطر خالل 
الفترة من 11 وحتى 21 ديسمبر املقبل، وستقام 
قرعته مبقر االحتاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في 

سويسرا.
الفريق  أن  اعتبرت  كاف  انضباط  جلنة  وكانت 

بدوي  الفائز  هو  التونسي 
القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال 
املغربي  الوداد  انسحاب  بعد 

من لقاء اإلياب.
وتعادل كال الفريقني في مباراة 
الذهاب التي أقيمت في الرباط 
نادي  وانسحب   ،)1-1( بنتيجة 
التي  اإلياب  مباراة  من  الوداد 
إلغاء  بعد  تونس  في  )رادس(  ملعب  على  أقيمت 
هدف التعادل بنتيجة )1-1( أيضاً بداعي التسلل.

غاساما،  بكاري  الغامبي،  احلكم  يستطع  ولم 
 »VAR« املساعد  الفيديو  حكم  لتقنية  اللجوء 
احتجاجات  وسط  وذلك  تعمل،  تكن  لم  ألنها 
أرضية  غادروا  الذين  الوداد  نادي  وإداريي  العبي 
ثم  ومن  املباراة ألكثر من ساعة  وأوقفت  امللعب، 

أعلن احلكم نادي الترجي بطالً للمسابقة.
وبعد ذلك، أمرت اللجنة التنفيذية بالكاف بإعادة 
الفريقني  كال  أن  إال  محايد،  ملعب  على  املباراة 
الرياضية  للمحكمة  استئناف  بطلبات  تقدما 
بإعالنه  منهما  كل  وطالب  اللقاء  إعادة  رافضني 

بطال للمسابقة.
ألغت  )تاس(  الرياضي  التحكيم  أن محكمة  غير 
جلنة  واعتبرت  العودة.  مباراة  بإعادة  كاف  قرار 
االنضباط بالكاف أن الوداد خسر النهائي وفرضت 
مباراة  من  النسحابه  دوالر  ألف   20 غرامة  عليه 
استخدام  بسبب  دوالر  ألف   15 وغرامة  العودة، 
بسب  دوالر  ألف   50 الترجي  تغرمي  ومت  الشماريخ. 

سلوك أنصاره واستخدام الدخان خالل املباراة.
على  القادمتني  املباراتني  بلعب  عاقبته  كما 
األلعاب  استخدام  بسبب  جمهور  دون  التوالي 
العقوبة  هذه  تنفيذ  تعليق  مع  والدخان،  النارية 
شهراً  الـ12  خالل  إدانته  حال  في  وتطبيقها 

املقبلة.

ر�صمًيا.. عبد العزيز بن تركي الفي�صل رئي�ًصا 

لالحتاد العربي بالتزكية

الفيصل  تركي  بن  العزيز  عبد  اختيار  عن  القدم،  لكرة  العربي  االحتاد  أعلن 
ليكون رئيًسا له خالل الفترة املقبلة بالتزكية، خلًفا لتركي آل الشيخ الذي 

تقدم باستقالته منذ أسابيع ماضية.
وحسب ما جاء عبر احلساب الرسمي لالحتاد العربي عبر موقع تويتر للتواصل اإلجتماعي، فإن اجلمعية 

العمومية قررت في اجتماعها غير العادي اختيار الفيصل لتولي املنصب.
وقال االحتاد العربي عبر تويتر: “تزكية صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا 
لالحتاد العربي لكرة القدم من قبل اجلمعية العمومية لالحتاد في اجتماعها )25( غير العادي املنعقد 

مبدينة جدة«.

جلنة ا�صتئناف »كاف« ترف�س طلب الوداد وتعلن الرتجي بطاًل الأفريقيا
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Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

التسنني:
الّرضيع  الّطفل  تسنني  مرحلُة  تعتبر 
الّطفل؛  بها  مير  الّتي  املراحل  أصعب  من 
الّشديد  باأللم  الّشعورِ  بسبب  وذلك 
من  اللبنية  األسنان  بروز  يصاحب  الذي 
بالّظهور  األسنان  تبدأ  حيث  الّلثة؛  خالل 
شهور،  تسعة  إلى  شهور  سّتة  عمر  من 
أوالً  الّسفلية  األمامية  األسنان  وتبدأ 
بالّظهور في عمر ستة شهور إلى سبعة 
العلوية  األمامية  القواطع  ثّم  شهور، 
بالّظهور في عمر ستِة شهور  تبدأ  والّتي 
القواطع  تبدأ  ثم  شهور،  ثمانية  إلى 
من  بالنمّو  والّسفلية  العلوّية  اجلانبية 
ثّم  شهراً،  عشر  اثني  إلى  أشهر  تسعة 
اثني  عمر  من  واألنياب  اخللفيُة  األضراس 
عشر شهراً إلى عشرين شهراً، ثم تظهر 
عمر  من  الّنهايِة  في  الثانيُة  األضراس 
وهكذا  شهراً،  ثالثني  إلى  شهراً  عشرين 
اللبنيِة. األسناِن  ظهور  مرحلة   تنتهي 

أعراض الّتسنني:
أهم  الّطفل من  درجة حرارة  ارتفاع  تعتبر 
عند  الّطفل  على  تظهر  الّتي  ض  األعرا 
الّلثة  احمرار  مع  الّتسنني  مبرحلة  البدء 
وتورمها، ورغبِة الّطفل الّرضيع بفرِك اللثِة، 
أو  يديه  بني  يقع  أي شيء  ومحاولة مضغ 
أو  الّطعام  تناول  في  الّرغبة  وعدم  مّصِه 

الّرضاعِة مع فرك األذنني، 
واحمرار اخلد واالستيقاظ 
الليل،  في  املتكرر 
الّشديِد.  باأللِم  والّشعور 
األعراِض  هذه  تختلف 
فقد  آخر،  إلى  طفٍل  من 
خفيٍف  بشكٍل  تظهر 
وقد  األطفال،  بعض  عند 

تستمّر لعّدة أيام عند بعض األطفال، ومن 
وأعراٍض  باإلسهال  الّطفل  إصابة  املمكن 
حرارة  درجة  ارتفاع  حال  في  ولكن  أخرى، 
مراجعة  يفّضل  يومني  من  ألكثر  الّطفل 

الّطبيب اخملتِص ألخذ العالج الالزم.

عالج آالم الّتسنني:
الّطرق  من  العديد  تداول  يتم   
الّتخفيف  على  تساعد  الّتي 
الناس،  بني  الّتسنني  ألم  من 
أّن معظمها خاطئ، فيجب  إال 
الّتركيز على املعلومات العلمية 
بذكرها  الّطبيب  يقوم  والّتي 
كالعمل على تبريد لثة الّطفل 
املتوّفرة  الّتسنني  أداة  إعطائه  خالل  من 
األلم.  مسّكنات  وإعطائه  الّصيدلّية،  في 
يفضل إعطاء الّطفل قطعًة من الفواكه 
الّتي  فروت  اجلريب  أو  كالبرتقال  الباردِة؛ 
االنتباه  الّلثة مع  ألم  تهدئِة  تساعد على 
والبقاء  الّطفل،  إلى 
من  خوفاً  بجانبه 
لالختناق، كما  الّتعرض 
قطعٍة  استخدام  ميكن 
من القماش املبلل باملاء 
على  وتطبيقها  الباردِ 
لشعوره  الّطفل  لثة 
من  والّتخفيف  بالّراحة 
تورم اللثة. يفضل أيضاً 
بعض  الّطفل  إعطاء 
تساعد  الّتي  األعشاب 
على تخفيف ألم اللثة؛ 

كالّنعناع البري.

تسنني االطفال 

كم �صعرة يحرقها اجل�صم اإذا عملت واقفًا؟

املكتبي  العمل  في  الوقوف  ساعات  عدد  زيادة  إلى  إسبانية  دراسة  دعت 
واقفاً  العمل  أن  إلى  الدراسة  أبحاث  توصلت  بعدما  اجللوس،  وقت  لتقليل 
6 ساعات يحرق 450 سعرة حرارية. ويساعد حرق مزيد من السعرات على 

تخفيف الوزن، والوقاية من البدانة.
وقوفاً وبحسب  ساعات   6 العمل  خالل  سعرة   450 حوالي  يحرق  اجلسم 
الدراسة التي أجريت في جامعة غرانادا يختلف عدد السعرات املروقة من 
اإلنسان  بينما يحرق  الفارق ضئيالً،  الوقوف، لكن يظل  شخص آلخر خالل 

املزيد من السعرات أثناء وقوفه مقارنة باجللوس.
وتشير بيانات إسبانية إلى أن متوسط ساعات اجللوس خالل وقت اليقظة 
في إسبانيا يتراوح بني 8 و10 ساعات يومياً. بينما وجدت إحصاءات أمريكية 

أن 25 باملائة من األمريكيني يجلسون أكثر من 8 ساعات يومياً.
وتتوفر أناط حديثة من املكاتب املتحركة التي ميكن رفعها ألعلى أو خفضها 
ألسفل حسب احلاجة إلى الوقوف أو اجللوس أثناء العمل، أو بإضافة وصلة 
تعديل  فرصة  ذلك  ويوفر  واقفاً.  العمل  ومتابعة  ألعلى  الكومبيوتر  لرفع 
الوضعية، وتخفيف آالم الظهر والرقبة، إلى جانب حرق مزيد من السعرات.

في  لألطفال  الدراسي  العام  عودة  مع 
املرحلة االبتدائية ودخول الصغار املدرسة 
الكثير  يعاني  حياتهم،  في  األولى  للمرة 
في  آالم  مثل  معينة  اضطرابات  منهم 
البطن أو الصداع أو احلمى أو األمراض التي 
لكن  أسبابها.  األمهات  تدرك  ال  ما  غالباً 
في حقيقة األمر، كلها أعراض مصاحبة 
ملرض اإلصابة مبا يسمى بـ«فوبيا املدرسة«.

اخلوف  من  حالة  هي  املدرسة«  »فوبيا 
تسيطر  واملفرط  العقالني  غير  والتوتر 
على الطفل متمثلة في البكاء أو الصراخ 
بعض  نتيجة  املرض،  ادعاء  أو  النوم  أو 

املواقف التي حتدث في املدرسة.
رفض  من  حالة  الفوبيا  هذه  عن  وينتج 
املدرسة  إلى  للذهاب  الشديد  الطفل 
مرة  إليها  العودة  حتى  أو  األولى  للمرة 
فمنها  أسبابه،  تختلف  الذي  األمر  أخرى، 
على  احلفاظ  وصعوبة  العائلية،  النزاعات 
أو  الزمالء  ورفض  اجليد،  الدراسي  األداء 
تغيير  حتى  أو  نفسه،  للطفل  املعلمني 
املدارس في كثير من األحيان ميكن أن يكون 

سببا رئيسياً.
املدرسة  رهاب  أعراض  تظهر  أن  وميكن 
إحساس  مثل  فزع  نوبات  شكل  في  عادة 
عدم  تعرق،  غثيان،  البطن،  في  بانقباض 
وصعوبة  شحوب،  القلب،  ضربات  انتظام 

في التنفس.
وقدم موقع » pianetamamma” اإليطالي، 
تساعد  التي  النصائح  من  مجموعة 
فوبيا  وعالج  مواجهة  في  واآلباء  األمهات 

األطفال من الذهاب للمدرسة.
1-احلوار

في حالة معاناة طفلك هذه االضطرابات، 

املوقفني،  هذين  اتباع  جتنب  فيجب 
السماح  وعدم  رفضه  قبول  أوالً،  وهما، 
جتاهل  وثانياً،  املدرسة،  إلى  بالذهاب  له 

معاناته.
معه  والتحدث  احلوار  في  احلل  ويكمن 
يشعر  يجعله  الذي  السبب  ومعرفة 
مع  والتحدث  املدرسة،  نحو  بالكره 
نفساني  طبيب  دعم  وطلب  معلميه 

ملساعدته في التغلب على مخاوفه.
2-االرتباط العاطفي

عادة يحدث هذا النوع من الرهاب أو الفوبيا 
بالتزامن  أو  املدرسية  احلياة  بداية  في 
سبيل  على  الهامة،  األحداث  بعض  مع 
أو  املدرسة  وتغيير  صغير،  أخ  والدة  املثال 
بني  النزاعات  أو  األسرة  في  الوفاة  املنزل، 
قلق  تزيد من  التي  األحداث  اآلباء، وجميع 
االنفصال والتي تثير تخيالت الهجر لديه، 
جتنبها  ومحاولة  تفنيدها  يجب  والتي 

ومحاولة إيجاد حلول لها.
3-الشعور مبعاناته

البقاء  يعني  املدرسة  إلى  الذهاب  عدم 
حتت  شيء  كل  إبقاء  ثم  ومن  املنزل  في 

السيطرة، وللتغلب على هذه الفوبيا، من 
املهم أوالً طمأنة الطفل وعدم التقليل أو 
الوالدين  ينصح  لذا  االستهزاء مبشكلته، 
بتجنب االعتقاد بأنه يعاني من اضطرابات 

وهمية.
4-إشراك املعلمني

مشكلة  عالج  في  كبير  دور  للمعلمني 
من  وذلك  األطفال،  عند  املدرسة  فوبيا 
نشاطات  في  الطفل  إشراك  خالل 
حب  على  لتشجيعه  اخملتلفة،  الصفوف 
جتنب  إلى  باإلضافة  ملدرسته،  الذهاب 
أن  ميكن  الذي  األمر  زمالئه،  أمام  توبيخه 

يزيد من شعوره باخلوف.
5-التهيئة النفسية

أما في حالة دخول األطفال املدرسة للمرة 
دوراً  األسرة  تلعب  حياتهم،  في  األولى 
وذهنياً  نفسياً  الطفل  تهيئة  في  كبيراً 
التحدث عن  وذلك من خالل  الذهاب  قبل 
املدرسة وأهميتها واألنشطة التي سوف 
ميارسها بها، ومحاولة إفهامه أنها ليست 
عن  تقل  ال  ملدة  فقط،  وواجبات  دروسا 

أسبوعني.

التوتر أخطر أعداء اجلمال

أكد األطباء أن التوتر النفسي من أكثر العوامل التي تؤثر على صحة 
البشرة ونضارتها، حيث مينع البشرة من أن جتدد نفسها، كما يعمل 

إبطاء  على  الكروتيزون  هرمون 
كما  نفسه،  اجللد  جتديد  عملية 
يفرزها  التي  الهرمونات  هذه  أن 
التوتر  بسبب  اإلنسان  جسم 
حب  تفاقم  من  تزيد  العالي 

الشباب.
ويعتقد الباحثون أن التوتر يحفز 
املعروفة  الهرمونات  إفراز  من 

بزيادة حب الشباب من خالل زيادة إنتاج املواد الكيماوية التي تسبب 
التعافي من اجلروح  تأخير  إلى  التوتر يؤدي  أن  إلى  االلتهابات، إضافة 

لنسبة قد تصل إلى %40.
وال يقف األمر عند هذا احلد، فالتوتر ال يؤثر فقط على البشرة، بل له 
تأثير كبير على رشاقة الفتاة وجسمها، وذلك ملا يسببه التوتر من 
قوية  رغبة  تنتابهن  حيث  الفتيات،  تصيب  األكل  في  شراهة  حالة 
تناسق اجلسم.  على  يؤثر سلباً  مما  ليالً  الدسمة  الوجبات  تناول  في 
والقلق  التوتر  يسببها  التي  الكبيرة  الصحية  املشاكل  إلى  إضافة 

مثل ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية واألرق.
إليك بعض النصائح للتغلب على التوتر:

* تبدأ محاربة التوتر من البشرة وذلك للحفاظ عليها مما يؤثره التوتر، 
ويكون بشرب املاء بكثرة، واستخدام كرميات احلماية ومرطبات الليل 

والنهار، إضافة إلى االبتعاد عن التعرض املباشر للشمس.
مثل  والدهون  والكربوهيدرات  بالنشويات  غنية  أطعمة  تناول  إن   *
املعجنات واجلاتوه وتناول اخلضوات والفاكهة الطازجة، يساعدان في 

تخفيف التوتر والقلق.
* أخذ حمام بارد صباحاً يومياً وقبل القيام بأي عمل يزيد من النشاط 
أنها  كما  بالصحة،  الضارة  احلياتية  املؤثرات  عن  ويبعدك  واحليوية 
إنتاج املوظفني وتخفيف توترهم من  تعتبر من أفضل الطرق لزيادة 

ضغط العمل.
يومياً،  الكافي وبحيث ال يقل عن ثمان ساعات  النوم  * احلرص على 
يسمى  ما  أو  الراحة  من  قسط  على  احلصول  أهمية  إلى  إضافة 

بالقيلولة بعد الظهيرة.

»فوبيا املدر�صة«.. عاجلي طفلك يف 5 خطوات
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معنى �شهور 

“ت�شرين”
أول  تشرين  شهران:  هما 
ثاٍن  وتشرين  )اكتوبر(، 
اللفظة  وتفيد  )نوفمبر(، 
وكان  والشروع،  البدء  معنى 
السنة  أشهر  أول  تشرين 

السريانية.

عجوز

اللغة  في  »عجوز”  كلمة 
معنى،  مائة  لها  العربية 
املرأة  املعروف  ومعناها 
معانيها  ولكن  املسنة، 
اجلملة،  بحسب  مختلفة 
اإلبرة،  البئر،  البقرة،  منها: 

األسد، والبحر.

ناقة اأم حديقة؟

ولكن  ناقة  رجل  اشترى 
إعادتها  وأراد  عيب،  بها  ظهر 

للتاجر، فرفض، وقال: 
الرائحة،  جميلة  ناقة  إنها 
التفاحة،  مثل  ظهر  لها 
وعني  الغصن،  مثل  وساق 
مثل  وذقن  البرقوقة،  مثل 
الرمانة،  الكمثرى، وذنب مثل 
ورقبة  املوزة،  مثل  وبطن 

مثل... 
الغاضب،  الرجل  فقاطعه 
إنني  لك  قال  ومن  قائالً: 
أشتري حديقة؟ أنا أردت شراء 

ناقة!

هل كان  ماجالن 

ل�شًا؟!

فردیناند  أن  تعلم  هل      
املالحني  أشهر  من  ماجالن، 
قد  العالم  في  واملكتشفني 
ولد في البرتغال سنة 1470، 
بالسرقة؛  ظلماً  اتهم  وقد 
حتى  غضباً  فاستشاط 
جنسيته  عن  تخلى  أنه 
خدماته  وقدم  البرتغالية، 

مللك اسبانيا.
اسبانيا  ملك  تعهد  وقد     
التي  املصاريف  يدفع كل  بأن 
رحلته  المتام  ماجالن  يطلبها 
كل  أن  شرط  على  املشهورة 
ما يكتشفه ماجالن هو ملك 
ماجالن..  ووافق  السبانيا. 
البرتغال  خسرت  وهكذا 
ظلماً  التهامه  ماجالن 

بالسرقة!

�شور ال�شني العظيم

بدأ بناء سور الصني العظيم في عام 247 ق.م، ومت بناؤه في عام 
221 ق.م )26 عام( . ويبلغ طوله 2710 کم، وارتفاعه 16.5 متراً. 
وفي بعض األماكن يصل عرضه إلى 10 أمتار. ويوجد فيه برج 

للحراسة كل 60 متراً.

فكرة �شائكة

الدكتور دكتور!
حتى الطالب الذي تخرج في املرتبة األخيرة من الصف، يدعوه 
الناس بالدكتور!                                                                                                                                         
عـادل عطيـة



ال�صبت 21 �صبتمرب 2019 - ال�صنة ال�صاد�صة -  العدد ال�صابع والأربعون بعد املائة 19

نشر  رفض  مت  جمال  حسن  التركي  الصحفي 
سجن  إلى  سيؤدي  ألنه  »احلزن«  األخير  كتابه 
كل من املؤلف والناشر، بسبب تضمنه وجهات 
أردوغان.  الرئيس  حكومة  ضد  ليبرالية  نظر 
تركيا  في  معروفني  آخرين  كّتاب  أعمال  هناك 
وأسللي   ، غورسل  وندمي   ، بيدار  أويا  مثل   -
أردوغان ، وباسكن وهران ، ونوركان بيسال - قد 
في حني  السبب.  لنفس  املصير  نفس  صادفت 
ان الترجمة التركية لكتاب الوالء والبراء، الذي 
ألف أمين الظواهري رئيس تنظيم القاعدة، يتم 
واضح  حتريض  من  فيه  ما  رغم  بحرية.  نشره 
على القتل والكراهية والعنف ليس فقط ضد 
غير املسلمني، ولكن ايضاً ضد املسلم الذي ال 

يؤمنون بافكاره.
كما لم يتم اتخاذ اجراءات جادة ضد صحفيني 
في مجلة İslam Dünyası )“العالم اإلسالمي”( 
سافر  فقد  القاعدة.  بتنظيم  صلتهم  رغم 
عمر  ومعه  أكيلديز  عثمان  اجمللة،  حترير  رئيس 
إلى  مشروعة  غير  بطريقة  وغيرهم  بيول، 
املساعدات  وتقدمي  اإلرهابيني  لتجنيد  سوريا 
إلى معسكرات التدريب التابعة للقاعدة. بيول 
بالقاعدة،  مرتبطة  تركية  جلمعية  ممثل  أيضا 
)جمعية غورابا للمسلمني(؛ التي قتل رئيسها، 
كان  بينما   ،2013 عام  في  كوش  الرحمن  عبد 
يقاتل جنبا إلى جنب مع اجلهاديني األجانب ضد 

احلكومة السورية.
في  للجهاد  مؤيدة  مظاهرات  اجلمعية  نظمت 
من  بالقرب  تظاهرت  املثال  سبيل  على   .2012
سفارة الواليات املتحدة، وألقى بلول خطابا يؤيد 
ويدين  النصرة”  “جبهة  اإلرهابي  التنظيم  فيه 
البلدان التي أدرجته كمنظمة إرهابية. ونظمت 
السفارة  أمام   2013 يناير  في  اخرى  مظاهرة 
العمليات  على  احتجاًجا  أنقرة،  في  الفرنسية 
الفرنسية ضد القاعدة في مالي. وحمل أعضاء 
و  “املوت لفرنسا”  اجملموعة الفتات كتب عليها 
“سيتم إنشاء اخلالفة”. في نفس الشهر، احتج 
اجلهاديني  تقاتل ضد  روسيا ألنها  “جاريبر” ضد 
في سوريا. قال بيول في خطابه: “اهلل هو القائد 
وعندما يتم تأسيس اخلالفة سيندم املسلمني 

الذين لم يشاركوا في اجلهاد”.
تقوم   ،  Akyıldız Küresel Kitap شركة 
للجهاد  املؤيدة  الكتب  ونشر  ونشر  بترجمة 
عزام  اهلل  عبد  كتبه  املفقودة”  “املئذنة  مثل   ،
تأثير  له  كان  الذي   ، العاملي”  اجلهاد  “أبو  وهو   ،
املنظمات اجلهادية في  العديد من  عميق على 
من  الرغم  على  القاعدة.  وخاصة  افغانستان، 
بأن   2013 عام  في  حكمت  تركية  محكمة  أن 
السوق”،  “يتم سحبه من  أن  كتاب عزام يجب 

لكن يتم بيعه بشكل علني في كل مكان.
وتنشر الشركة كتب اخرى مثل:

 Cihad ve( الشكوك«  ضد  واملعركة  »اجلهاد 
الليبي  يحيى  أبو  بقلم   ،  )Şüphelerle SavaŞ
أعلن  الذي  ليبيا،  فرع  القاعدة  تنظيم  قائد   ،
وأوعز  ان سوريا “منطقة جهاد”  في عام 2012 
إلى أعضاء القاعدة في تركيا وغيرها من الدول 

للقتال ضد احلكومة السورية.
املؤلف   ،)Hattab›ın Anıları( حطاب«  »ذكريات 
األردني السعودي املولد ابن اخلطاب ، وهو زعيم 
اجلهاد في احلروب األولى والثانية في الشيشان، 
والبوسنة  أفغانستان  في  أيضا  ناشطا  وكان 

وطاجيكستان.
»اهلل يعد النصر لإلسالم” املؤلف أنور العولقي، 
واعظ إسالمي كان مجنًدا للقاعدة في اجلزيرة 
ومن   ،2011 عام  في  ُقتل  العولقي  العربية. 
هاجموا  الذين  اإلرهابيون  بأفكاره  تأثروا  الذين 

على  وكان  سبتمبر.   11 في  املتحدة  الواليات 
نضال  مع  اإللكتروني  بالبريد  مباشر  اتصال 
مالك حسن، الذي قتل 13 شخًصا في هجوم 
تكساس  هود،  فورت  في   2009 عام  بالرصاص 
وتدريب  جتنيد  في  وساعد  املتحدة.  بالواليات 
عمر فاروق عبد املطلب، الذي حاول تفجير طائرة 
فوق ديترويت بقنبلة في مالبسه الداخلية في 

عام 2009.
داعش  الى  انضموا  الذين  كل  به  تأثر  كما 
ويتحدثون اإلجنليزية مثل رضوان فاروق وزوجته 
الذين قتلوا 14 شخصا في عام 2015 في مكان 
اثرت  العولقي  عظات  كاليفورنيا.  في  عمله 
ايضاً في محمد يوسف عبد العزيز، الذي قتل 
في  أيًضا  األمريكية.  البحرية  من مشاة  أربعة 
املعجبني  من  تسارنايف  إخوة  كان   2015 عام 
به وهم الذين قصفوا ماراثون بوسطن في عام 
ضابط  كان  بالعولقي  تأثر  آخر  جهادي   .2013
قتل  الذي  التينتاش،  مفلت  التركي،  الشرطة 
في  كارلوف،  أندريه  تركيا،  في  روسًيا  سفير 
يوم من  قبل  املكمة،  لوثائق  ووفًقا   .2016 عام 
االغتيال، قدم التينتاس حقيبة مليئة بالكتب 
ألصدقاء له، وقال إنه يأمل أن “يستفيدوا منها”. 

كان املوجود في هذه احلقيبة:
*اإلخوان املسلمني ، كتاب حسن البنا ، مؤسس 

جماعة اإلخوان املسلمني.
جماعة  في  البارز  العضو  قطب،  سيد  *كتب 
اإلخوان املسلمني واإلرهابي الذي مت احلكم عليه 

باإلعدام.
ذكرت  الذي   ، توكجوز  بولنت  للتركي  *كتب 
مناطق  في  حالًيا  “موجود  أنه  االتهام  عريضة 

النزاع” في سوريا.
سعيد  الزمان  بديع  السني  للكاتب  *كتب 
 14 يتضمن  والذي   ،  )1960-1877( النورسي 
كتابًا حول التفسير القرآني، والنورسي يهدف 

إلى اسلمة تركيا.
رئيس  يلدز،  الدين  نور  الدين  لرجل  كتب   *
احلكومية،  االجتماعي  النسيج  مؤسسة 
عبارات  اإللكتروني  موقعها  يتضمن  والتي 
هناك   ... لديننا  عبادة  أعظم  هو  “اجلهاد  مثل: 
جهاد باليد ، وان لم تستطع فبلسانه ، فإن لم 

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان 179
أستراليا  طلب  تركيا  رفضت   ،2018 يوليو  في 
املعروف  األمريكي  اإلرهابي  براكاش،  بتسليم 
بضعة  بعد  الكمبودي”.  خالد  أبو   “ باسم 
ألغت  أنها  األسترالية  احلكومة  أعلنت  أشهر، 
اجلنائي  القانون  أن  من  الرغم  على  جنسيته. 
منظمة  في  العضوية  أن  على  ينص  التركي 
إرهابية تستدعي عقوبة السجن ملدة تصل إلى 
براكاش  الذين حاكموا  أن القضاة  إال  15 عاًما، 
سبع  ملدة  بالسجن  احلكم  قرروا  تركيا  في 
سنوات ونصف. ومن الوارد ان يتم اإلفراج عنه 

في غضون عامني ونصف 180.
يحاكمون  اآلالف  عشرات  هناك  ان  حني  في 
‘يامان  ذكره  ملا  وفًقا  إردوغان.  “إهانة”  بتهمة 

أكدينيز‹ )Yaman Akdeniz(، أستاذ القانون في 
جامعة ‘بيلغي‹ )Bilgi( في إسطنبول، شهدت 
“إهانة  بتهمة  قضائًيا  حتقيًقا   66,691 تركيا 
‘رجب  التركي  الرئيس  انتخاب  منذ  الرئيس” 
حتى  عنها  نتج   ،2014 عام  في  إردوغان’  طيب 

تاريخه 12,305 محاكمات.
صرَّح ‘أوزغور أكتوتون‹ )Özgür Aktütün(، رئيس 
عادت  تركيا  بأنَّ  االجتماع،  رابطة خريجي علم 
مرة اخري لتكون “مجتمع مخبرين” كما كانت 

في عهد اإلمبراطورية العثمانية.
وتُعتبر “إهانة الرئيس” جرمية وفًقا للمادة 299 
من قانون العقوبات التركي الذي اعُتمد في عام 
يُعاقب  التهمة،  بتلك  أُدين شخص  وإذا   .1926
سنوات،  أربع  إلى  تصل  أن  ميكن  ملدة  بالسجن 

وقد تزيد هذه املدة إذا كانت اإلهانة علنية.
أشخاص  على  عديدة  أخرى  أمثلة  هناك 
القضائية،  واملالحقة  للتحقيقات  خضعوا 
تلك  وتشمل  التهمة.  بتلك  أيًضا  وُسجنوا  بل 
 ،)CHP( ›القائمة زعيم حزب ‘الشعب اجلمهوري
وهو احلزب املعارض الرئيسي في البالد، والرئيس 
التنفيذي لبنك ‘إتش إس بي سي‹ )HSBC( في 
‘فوكس‹  قناة  في  األخبار  مذيعي  وأحد  تركيا، 
من  واثنني  تركيا،  في  اإلخبارية   )Fox News(
املمثلني املشهورين، وقاٍض سابق، ومواطن يبلغ 

من العمر 78 عاًما.
البرملان،  في  تركي  كعضو  واليته  فترة  خالل 
داعش  تنظيم  انشطة  عن  إردم  إرين  كشف 
ودعا حكومة  تركيا  أنحاء  والقاعدة في جميع 
حزب العدالة والتنمية إلى وقف هذه األنشطة 
أدان   ،2015 عام  في  املتشددين.  ومحاسبة 
بأنه  ووصفه  إردم  أردوغان  التركي  الرئيس 
وسائل  عبر  بالقتل  تهديدات  وتلقى  “خائن”. 
احلكومة  مؤيدوا  ونشر  االجتماعي،  التواصل 
عنوان منزله على اإلنترنت. ومت تقدميه للقضاء 
لعدم  7 شهور  بعد  عنه  افرجت  املكمة  لكن 
املدعي  مكتب  اعترض  ضده.  واحد  دليل  وجود 
العام في اسطنبول على إطالق سراحه. قبلت 
أخرى  مرة  وأصدرت  االعتراض  عليا  محكمة 
مذكرة اعتقال ضده. وعندما احتج والد إردم 70 
إردمي  سجن  واعيد  وظيفته.  من  طرده  مت  عاماً، 
من نفس املكمة التي برأته رغم عدم تقدمي أي 

ادلة جديدة.
حسابها  عبر  شاهينار  سراي  الكاتبة  أعلنت 
من  طردها  “تويتر”  االجتماعي  التواصل  مبوقع 
طاقم مسلسل “العشق والكبرياء” الذي ال يزال 
قيد التصوير، بسبب سخريتها من جنل الرئيس 
في صحيفة  مقالها  في  أردوغان،  بالل  التركي 
بالـ”عبقري”.  إياه  بوصفها   )BirGün( بيرجون 
املسلسل  في  عمله  ترك  تركر  يلدرم  الكاتب 
مت  شاهيناز  وكانت  املطرودة.  لشاهينار  دعما 
لكن  السخرية،  قبل بسبب هذه  توقيفها من 

مت اخالء سبيلها.
كورور  سبني  البروفيسور  على  ُحكم 
فينكانسي، رئيس مؤسسة حقوق اإلنسان في 

لكونه  السنة  ونصف  سنتني  بالسجن  تركيا، 
تطالب  عريضة  على  وقعوا   2212 من  واحداً 
األكراد،  ضد  العنف  بوقف  التركية  احلكومة 
هذا باإلضافة الى 429 من املوقعني مت سجنهم 

ملدة عامني.
الدولية  اإللكترونية  اجلرائم  عمل  ورشة  في 
سويلو:  سليمان  الداخلية  وزير  قال  اخلامسة 
لقد شكلنا دوريات افتراضية تعمل على مدار 
التحقيق  بغرض  األسبوع  أيام  طوال  الساعة 
هذا  وفي  اإلنترنت.  على  اإلجرامي  املتوى  في 
من   110،000 حوالي  في  التحقيق  مت  السياق، 
في  االجتماعي  التواصل  وسائل  حسابات 
حساب،   45000 مستخدمي  حتديد  ومت  2018؛ 
إلى  وإرسالهم  منهم   7000 على  القبض  ومت 

السلطات القضائية ».
كل ما سبق يظهر بوضوح أن أردوغان لم يكن 
شخص  كل  أن  أعلن  عندما  احلقيقة  يقول 
حرية  اإلميان،  “بحرية  يتمتع  سوف  تركيا  في 
الفكر وحرية الرأي”. السجون التركية مكتظة 
احلكومة  معتقداتهم.  عن  عبروا  بأشخاص 
على  إضافًيا  سجًنا   228 ستبني  انها  أعلنت 

مدار السنوات اخلمس املقبلة.
يتم  إنه  البريطانية  اجلارديان  صحيفة  قالت 
األتراك  الروائييني  أشهر  من  عدد  مع  التحقيق 
رواية  أليف شافاق صاحبة  الروائية  بينهم  من 
“قواعد العشق األربعون”. ورفعت وزارة الثقافة 
ومالحقة  شفقي  اهلل  عبد  الروائي  ضد  دعوى 
واحلث  األطفال  “استغالل  بتهمة  النشر  دار 
ناشطني  تداول  بعد  جرائم”،  ارتكاب  على 
تتضمن  للكاتب  رواية  من  صفحة  تويتر  على 
بنفسه،  املعتدي  يرويها  طفل  ضد  اعتداءات 
وقد مت احتجاز املؤلف والناشر. منذ ذلك احلني، 
يتبادل مستخدمو وسائل التواصل االجتماعي 
ذلك  في  مبا  آخرين،  لكتاب  روايات  من  مقاطع 
أليف شافاق والروائية عائشة كولني موجهني 
مالحقتهم  يتم  لكي  لهما،  مماثلة  اتهامات 
قضائياً. اكدت جريدة اجلارديان أن املدعي العام 
رواية  ضمنها  ومن  رواياتهم،  فحص  طلب 
صدرت في العام 1999، ورواية بنات حواء الثالث 
الوقت  في  هذا   .2016 العام  في  صدرت  التي 
الذي تشهد فيه تركيا تزايداً في حاالت العنف 
اجلنسي ضد النساء واألطفال، واملاكم التركية 

ال تتخذ أي إجراء، كما لم يتم تغيير القوانني.
أليف شافاق صاحبة “قواعد العشق األربعون” 
إلى  فيه  نحتاج  بلد  في  نعيش  نحن  تقول: 
اجلنسي  العنف  ملنع  عاجلة  إجراءات  اتخاذ 
املنتشر، وبدالً من ذلك يحاكمون الُكّتاب، إنها 
الساحرات”.  مطاردة  يشبه  األمر  مأساة.  أكبر 
عام  في  محاكمتها  متت  قد  شافاق  وكانت 
بسبب  التركية”  الدولة  “إهانة  بتهمة   ،2006
مذبحة  تصف  رواياتها  إحدى  في  شخصية 
إبادة  بأنها  األولى  العاملية  احلرب  في  األرمن 

جماعية، لكن متت تبرئتها.
الديكتاتورية  لتركيا  فقط  يؤسس  ال  اردوغان 
زعيم  نائب  حسب  ولكن  اإلسالمية،  الدينية 
احلزب القومي املتطرف، احلليف القوي ألردوغان 
في البرملان التركي، يسار يلديرمي، ولكن يؤسس 

لديكتاتورية الفرد الواحد.
مصادر:

معهد جيتستون األمريكي للدراسات – جريدة 
الزمان التركية – جريدة الدستور املصرية

ملاذا يحب اردوغان االإرهابيني؟
بقلم: سعيد شعيب
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هل “احملبة قوية كاملوت” )نش 8( أم هي أقوى من املوت؟

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )100(

- احلب احلقيقي ال تعريف له 
َمن أختبر احلب احلقيقي -حتى على املستوى اإلنساني -يعرف أنه ال 
امُلَوى،  غير  املرئي،  “غير  بأنه  وصفه  ميكن  احلقيقي  فاحلب  له  تعريف 
غير املفحوص، غير املستحيل، غير املبتِدئ، األبدي، غير الزمني، الذي 
القداس  صلوات  في  اهلل  وصف  ِمن  ُمقَتَبس  الوصف  وهذا  يَُحد”.  ال 
االستعانة  في  والسبب  األرثوذكسية.  القبطية  للكنيسة  اإللهي 
“اهلل  املقدس هو  الكتاب  أن تعريف اهلل في  للمحبة  التعريف  بهذا 
محبة”.  من هنا نفهم أن ارتباط احلب بشخص اهلل هو ارتباط جوهري. 
ونفهم أيضاً أن احلب احلقيقي ُمطلَق بحسب مصدره اإللهي. وكذلك 
على املستوى اإلنساني، فإن احلب هو ُمطلَق بطبيعة مصدره، ولكن 
اإلنسان هو املدود ببشريته. فاحلب احلقيقي واحٌد سواء كان إلهي أو 

إنساني. وهو ُمطلٌَق وغير متغير، ألن مكانه األصلي في السماء. 

Ş “احملبة قوية كاملوت” )نشيد األنشاد 8(
فاقت  قد  اهلل  عن  املتغرب  البشر  بني  سالبة  كقوة  املوت  خبرة  إن 
خبرتهم للحب كقوة إيجابية. فاملوت في نظر اإلنسان هو القوة التي 
ال تُقَهر. فاملوت يضع نهاية لكل شيء في هذا العالم ويكشف خداع 

العالم وزيف ما فيه، إذ يفضح عدمية اإلنسان.
 وفي رأينا أن الكتاب املقدس في قوله “املبة قوية كاملوت” قد جاء مبا 
)أي الكتاب  يفهمه اإلنسان من واقع خبرته املريرة مع املوت، محاوالً 
املقدس( أن يقرِّب لإلنسان عظمة احلب عن طريق عقد مقارنة مع قوة 
املوت، فساوى بني احلب واملوت في القوة ألن املوت هو أقوى ما يفهمه 

إنسان العالم الذي “وِضَع في الشرير« 
إال أن الكتاب املقدس قد أعلن في مواضع أخرى عن أبدية احلب مقابل 
عدمية املوت. فاحلب هو القيمة الوحيدة التي تبقى رغم املوت. مبعنى 
أن َمن يحب، ال يفصله املوت عن خبرة احلب، ولن يعطله املوت عن َمن 

يحب.
طبيعة  إلى  ترجع  اآلية  هذه  في  واملوت  املبة  بني  املقارنة  أن  ورمبا   
املبة كقوة خلق لوجود، باملقارنة مع املوت الذي هو قوة إلغاء لذلك 
الوجود. أليس محبة اهلل كانت السبب في خلق اإلنسان ثم خالصه 

اإلنسان  موت  في  تسبب  الشيطان  وأن  ربنا؟   يسوع  املسيح  في 
عدميته  -أي  منه  ُخلَِق  الذي  العدم  إلى  اإلنسان  رجوع  في  وبالتالي 
-والذي يسميه الكتاب “الفساد”. فقوة املوت إذاً، ترجع إلى أن املوت هو 
مساوي للمحبة في القوة، ومضاد لها في االجتاه. أي أن املوت هو إعالن 
سلبي لوجودٍ نشأ باملبة، ثم تسبب املوت في رجوع ذلك الوجود إلى 
العدم. ولزيادة اإليضاح نقول إنه إذا كانت قوة املبة هي إعالن إيجابي 
لوجودٍ ما، فإن املوت هو إعالن سلبي مِلا كان موجوداً. فمعرفة أقصى 
حدود لشيء موجود تتضح بعد أن تلغي هذا الشيء وتعرف كم كانت 

حدوده. لذلك يقولون إن املرء ال يعرفون قيمته إال بعد موته.

إنسانية  أيقونة   … املسيحية  في  واالستشهاد  الرهبنة   -
لتجسيد احلب

املسيحي  املفهوم  في  واالستشهاد  احلقيقية  القبطية  الرهبنة  إن 
يُعتبران جتسيداً للحب في أقصى حدوده البشرية. بل وميكننا القول 
إنهما حتقيق لقول الكتاب املقدس »املبة قوية كاملوت«. فموت اجلسد 
يُخلِّص احلب من حدوده البشرية نحو املطلق »فقال له يسوع: أتبعني، 
أنهم  يعتقدون  الناس  فبينما   .)8 )متى  موتاهم«  يدفنون  املوتى  ودع 
يتحاشون موتهم  األمر  أنهم في حقيقة  إال  يدفنون موتاهم،  أحياء 
املسيح  غاص  لذلك  موتهم.  يدفنون  أخرى  بعبارة  أو  الشخصي 
بقوله هذا إلى عمق مشاعر اإلنسان وحقيقة خوفه من قوة املوت. 
بالنية  ميوتون  الذين  عند  إلى كمالها  تصل  والتي  نصيحته،  فكانت 
في الرهبنة أو بالفعل في االستشهاد مبفهومه املسيحي، إلنهم ال 
»يدفنون موتاهم« خوفاً من موتهم كاآلخرين، بل يقتحمون موتهم 
اقتحاما على ِمثال الرب يسوع املسيح الذي قيل عنه إنه »حني متت 
األيام الرتفاعه )على الصليب( ثبَّت وجهه لينطلق إلى أورشليم )حيث 
اإلقرانيون أو اجلمجمة، أي املوضع الذي ينبغي أن يُصلَب فيه(« )لوقا 
9(. فالرب َقِبل املوت على الصليب لكي ما يدخل بيت القوي الشيطان 
وينهب أمتعته )متي 12(، التي هي البشرية التي استعبدها إبليس 

أو احلية القدمية.

- بني احلب واملعرفة واحلياة األبدية

»املبة قوية كاملوت”، وقد تقابال عند الصليب. وفي رأينا أن املوت كان 
قبالً حاضراً ومتسيداً وحده عند الصليب. إلى أن جاء ملء الزمان. وإذ 
د عريس )خنت( الكنيسة اإللهي.  هو زمن حبك أيها اإلنسان. فتجسَّ
فاعتلى املسيح ابن اهلل “شجرة” أي “خشبة الصليب”. وفي رأينا أن 
“شجرة  الشجرة،  ذات  إلى  )سرياً(  مستيكياً  تشير  الصليب  خشبة 
معرفة اخلير والشر”. فقد خلقها اهلل شجرة ملعرفة اخلير ينهل منها 
ملء  مبجيء  إال  منها  يأكل  ال  ولكن  األبد.  حياة  مستغرقاً  اإلنسان 
الزمان، وينال اإلنسان نعمة التأله الذي أفتتحه جتسد ابن اهلل باحتاد 
باملسيح  آمن  َمن  كل  ينال  حتى  العذراء،  بطن  في  بناسوته  الهوته 
وأعتمد نعمة اخللود واحلياة إلى األبد. فإذا بإبليس احلية القدمية يُلِحق 
والشر”  اخلير  معرفة  “شجرة  فُدعيت  أيضاً  الشر  معرفة  بالشجرة 
وبغواية  إذ أكل منها مبكراً  آدم وبنيه  وصارت سبباً في لعنة وموت 
جند  أن  ذلك  بعد  عجب  فال  ومات.  الشر  معرفة  فدخلته  الشيطان، 
الكتاب املقدس يقول املعرفة الشريرة أن “الذي يزيد علماً يزيد حزناً” 

)حكمة 18:1(.
يأكل من  أن  احلياة “من يغلب فسأعطيه  د املسيح … شجرة    جتسَّ
شجرة احلياة التي في وسط فردوس اهلل” )رؤيا 2(، وارتفع على خشبة 
وأرجع  واملوت،  الشر  ُشبهة  من  بها  حلق  ما  عنها  وطرد  الصليب، 
للمعرفة خيرها مبعرفة حياة الرب القوي القدوس الذي اعتلى شجرة 
املعرفة فأحياها ألنه شجرة احلياة التي في “عرش اهلل … واخلروف يكون 
ما  لعنة  تكون  وال  األمم،  لشفاء  الشجرة  وورق  ثمرها،  وتعطي  فيها، 

فيما بعد” )رؤيا 22(.

- احملبة أقوى من املوت
فاملسيح يا أخوة لم يكن صليبه عن ضعف، فهو احلياة التي اقتحمت 
أن  ُمعلِناً  اخمللوق  غير  املسيح  زمن  ليبدأ  وأبادته،  داره  عقر  في  املوت 
الرسول  بولس  القديس  وعي  انتبه  وعندما  املوت.  من  أقوي  املبة 
بالروح القدس الستعالن محبة املسيح القاهرة للموت، هتف قائالً: 
أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟« )كورنثوس األولى 15( ... 

والسبح هلل.

أقوى  هو  شمشون  أن   هل  تعرف 
رجل في الكتاب املقدس؟  ربنا ادالو 
هجم  مرة  انه  لدرجة  جامدة  قوة 
عليه اسد كبير راح شمشون قتله 

 باديه االثنني من غير أي أسلحة !!
له  ربنا  موهبة  من  الرغم   على 
وهي قوته العظيمة علشان يقدر 
نير  من  إسرائيل  شعب  يخلص 
مقدرش  انه  اال  الفلسطينيني  - 

يتحكم في عينيه!! كل اما يشوف واحدة حلوة يحبها!!
الفلسطينيني  كانت  من  واحدة  يتجوز  املرات حب  من  مرة 
فزورة  املعازمي  الصحابه  وقال  كبيرة  حفلة  وعمل   - جميلة 
يخرج  اجلافي  ومن  أكال  يخرج  األكل  من   — عارفينها  كلنا 
حالوة - وزي ما انتو عارفني كان بيتكلم على موضوع األسد 
والعسل اللي في بطنه ) لو أنت مش عارف احلكاية دي-  لو 

سمحت راجع سفر القضاة اإلصحاح 41(.
  املهم أن املعازمي هددوا خطيبته  بقتلها وقتل عائلتها وحرق 
منزلهم لو لم  حتتال على شمشون علشان يفسر لهم هذا 
وقعدت  طول  جدا  خافت  شمشون  خطيبه  اللغز.  طبعا 
مدة االحتفال -وهي مدة طويلة كانت سبعة أيام - منكده 
والليل لغاية ملا  النهار   على شمشون و عمالة تعيط طول 
شمشون زهق وتعب وقال لها حل اللغز.   طبعا هي راحت 
شمشون  خال  وده  اجلواب  لهم  وقالت  وعشيرتها  ألهلها 
أفكركم  اجنرحت.  أنا عايز  الغضب الن كرامته  في منتهى 
بكالم أعقل رجل في العالم وهو سليمان احلكيم - قال ايه 
بالنسبة للمرأة اللي داميا بتنكد على جوزها ومترر عيشته 
سليمان  -  قال  وليل  صبح  عليه  وبتزن  مكشرة  ودائما 

احلكيم في سفر القضاة:
َحرِدٍَة.”  ُمَخاِصَمٍة  ٱْمرَأٍَة  ِمِن  َخْيٌر  بَرِّيٍَّة  أَرٍْض  ِفي  ْكَنى  “اَلسُّ

أَْمَثالٌ  
 خلي بالك من جوزك وعامليه مبحبة ولطف واهتمام و وفري 
ليه كل سبل الراحة.  كله سيرجع لك وينعكس عليك في 

االخر...  أما بالنسبة للرجالة فميعادهم معايا املرة اجلاية.

خطيبة  شمشون »الزنانة« !!
د. ياسر بطرس

هذا  اإلنسان،  عن  السابق  املقال  في  حتدثنا 
الكائن الذي حير اخلليقة، ففيه تتحد اخلالئق 
وغير  املادية  اخلالئق  املنظورة،  وغير  املنظورة 
خلق  أن  كما  ومثاله.  اهلل  صورة  فهو  املادية. 
اإلنسان كان نتيجة حوار ثالوثي مت بني األقانيم. 
هي  ما  املقال  هذا  في  سنكمل  الرب،  بنعمة 

هذه الصورة اإللهية وما هو املثال. 
اهلل هو احلب الكامل، وقد خلق اإلنسان على 
صورة اهلل في احلب. واحلب في معناه احلقيقي 
لذلك لكي  ذاته لآلخر.  اإلنسان من  هو خروج 
اهلل  خلق  اإلنسان،  في  احلب  صورة  تكتمل 
حواء. فقد« قال الرب األله ليس جيدا أن يكون 
آدم وحده، فأصنع له معينا نظيرا« )تكوين 2: 
احلب،  صورة  الكتمال  كان  حواء  فوجود   .)81

حينما يخرج آدم من ذاته فيقدم احلب حلواء.
في  اهلل،  صورة  فهموا  اآلباء  بعض  أيضا 
امللكات العليا لديه كالفكر والعقل. والبعض 
اآلخر وجدوا صورة اهلل في احلرية املمنوحة له، 
في ملكة اإلختيار احلر الداخلية. أما القديس 
فقط  اهلل  صورة  أن  فيرى  الفم  ذهبي  يوحنا 
تبعاً جلوهره. يقول  من حيث السلطة. وليس 
أن  بعد  من  املقدس  »الكتاب  الفم:  الذهبي 
كمثالنا(  )صورتنا  على  اإلنسان  خلق  يذكر 
يتابع »ليتسّلط على….«. يُشدد الذهبي الفم، 
السلطة(  )صورة  بل  اجلوهر(  )صورة  يقل  لم 

فقط.
في  اهلل  صورة  الفم  الذهبي  يحصر  هنا  من 
ما  كل  ُمستبعداً  فقط  بالسلطة  اإلنسان 
ميكن أن يفهم من الصورة أي شكل أو جوهر 
السلطة  فعل  “إن  الفم  الذهبي  ويتابع  اهلل. 
الرأي  حرية  في  اإلنسان،  عقل  في  يظهر  هذا 

واالختيار وفي املشيئة احلرة.«
على  الصورة  يقصر  ال  الفم  الذهبي  ولكن 

في  أيضاً  تظهر  بل  فقط  النفس 
يترتب  أن  دون  بكامله  اجلسم 
بشرية  بهيئة  إدراك  أي  ذلك  على 
تركيبه  في  اإلنسان  ألن  وذلك  هلل 
جسدانية،  نفسية  وحدة  بشكل 
تُنسب  كثيرة  أخرى  أماكن  وفي 

الصورة عنده إلى كامل اإلنسان.
في  اهلل  صورة  الفم  الذهبي  عند 
السلطة  في  تبدو  التي  اإلنسان 

كسيطرة  واحدة  جهة  من  فقط  تُفهم  ال 
األهم  وجهها  فقط،  العالم  على  خارجية 
وفي  نفسه  على  اإلنسان  سيطرة  في  هو 
آدم  ميلكها  كان  التي  الداخلية  السلطة 
بعد  من  يستعيدها  ما  وبقدر  السقوط.  قبل 
السقوط بقدر ما يقتنيها أيضاً خارجياً. هذا 
ما حدث للقديسني مثل نوح – دانيال – بولس 
املفترسة.  الذين لم تؤذهم احليوانات  الرسول 
وهذه  السلطة  في  احلب،  في  اهلل  فصورة  إذا 
السلطة تظهر في عقل اإلنسان، كما تظهر 

سلطته في سيطرته على نفسه. 
إن كانت هذه الصورة اإللهية، إذا ما هو املثال؟ 
املثال الكامل هو شخص الرب يسوع املسيح 
وقد حقق املسيح هذا املثال من خالل التجسد.  
هو  للبشرية،  اهلل  قبلة  هو  التجسد  نعم 
أحتاد اهلل باإلنسان لكي يأخذ اإلنسان ما هلل. 
فيقول القديس أثناسيوس، أن الكلمة جتسد 
وولد من امرأة لكي يحول اإلنسانية إلى حياة 

سمائية جديدة.  
إن آدم لم يتمم الدعوة ولم يبلغ االحتاد باهلل 
للقوى  السقوط  بعد  من  ُمستعبداً  وصار 
العنصرة  يوم  حتى  سقوطه  ومنذ  اخلارجية 
اإللهية  القوة  بقيت  القدس(  الروح  )حلول 
خطيئة  ولكن  البشرية.  الطبيعة  عن  غريبة 

اخملطط  تغيِّر  لم  آدم 
تلِغ  ولم  اإللهي 
دعوة  إن  اهلل،  تصميم 
حققها  قد  األول  آدم 
الثاني  آدم  املسيح 
صار  قد  “إذ  بالتجسد. 
ليصير  إنسانا  اهلل 
)مقال  إلهاً”   اإلنسان 
الكلمة  جتسد  من   45

ألثناسيوس( 
يكون  أن  مدعو  وهو  اهلل،  أيقونة  اإلنسان 
هذه  بالطبيعة.  عليه  املسيح  ما  بالنعمة، 
الدعوة كانت له منذ البدء، ملَّا أعطي اإلمكانية 
أي الصورة اإللهية لالنطالق نحو حتقيق املثال. 
وتآزر  اهلل،  نحو  ديناميكية  يتطلب  وهذا 
للنعمة مع األعمال. التجسد اإللهي قد أعاد 
ل اهلل  لنا اإلمكانية لتحقيق املثال. بعد أن أجَّ
أن  دون  السقوط  بسبب  اإللهي  مخططه 
املسيح.  اجلديد  آدم  شخص  في  وذلك  يلغيه. 
جعل  الواحد  اإلنسان  مبعصية  »كما  ألنه 
الواحد  بإطاعة  أيضاً  هكذا  خطاة  الكثيرون 

سُيجعل الكثيرون أبراراً« )رومية5: 91( 
في سّر املعمودية يتم »جتديد إمكانية حتقيق 
لتجدده  لإلنسان  تُعطى  املعمودية  املثال«. 
املسيح.  ودم  جسد  في  الشركة  إلى  وتؤهله 
واملثال  الصورة  نقاوة  اإلنسان  تهب  املعمودية 
باملسيح مبدئياً. أما سر الشكر فيعمل على 

امتداد املثال واالحتاد الكامل باملسيح. 
عزيزي القارئ، أرأيت كم انت محيرا للخليقة 
احلقيقي  املير  عزيزي،  عفوا  ولكني  كلها؟! 
وأعطاه  بحبه  اإلنسان  غمر  الذي  اهلل  هو 
صورته ومثاله، فمن فرط صالح وحب اهلل غير 

املشروط كون اإلنسان إذ لم يكن.

الكائن الذي حير اخلليقة!! اجلزء الثاني
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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إيطاليا

“دمية صلعاء” للتضامن 
مع مرضى سرطان األطفال 

املصابني  األطفال  تضامنا مع 
مؤسسة  عرضت  بالسرطان؛ 
إسبانيا،  في   ،Juegaterapia
 Baby دمية “بيبي بيلونيس” أو
إيطاليا.  في  للبيع   Pelones
“الصلعاء”،  الدمية  هذه 

مع  للتضامن  خصيصا  ُصممت  الرأس،  على  وشاح  مع 
هذا  في  وهم  السرطانية  األورام  يعانون  الذين  األطفال 
العالج  أثناء جلسات  ويفقدون شعرهم  الصغير،  العمر 

الكيميائي. 
 Baby“ فإن  اإليطالي،   ”pianetamamma“ موقع  وحسب 
)باللغة  شعر”  بال  الذي  “الطفل  وترجمتها   ”Pelones
الرأس،  على  غطاء  مرتدية  صلعاء  دمى  هي  الالتينية(، 

صنعت خصيصاً لتكون رمزاً ملاربة سرطان الطفولة.
)إيطاليا  املشاركة  ثنائية  اإلنسانية  املبادرة  وتعتمد هذه 
العاملية  الشخصيات  من  العديد  تعاون  على  وإسبانيا( 
الشهيرة، من أبرزهم املطربة اإليطالية لورا باوزيني، التي 

صممت بعض األوشحة للدمية.
بدمى  قبل  من  بالفعل  اإلسبانية  املؤسسة  وتبرعت 
في  السرطان  مرضى  لألطفال  بيلونيس  البيبي 
والبرتغال  والبرازيل وكولومبيا  مستشفيات في إسبانيا 
احلملة  هذه  في  وشارك  وميامي،  واملكسيك  واألرجنتني 
اإلنسانية كثير من مشاهير العالم مثل شاكيرا وريكي 
شعبية  األكثر  الدمية  بيلونيس  بيبي  وأصبحت  مارتن.  
في إسبانيا بأكثر من مليون يورو مبيعات، واآلن تستعد 

املؤسسة لتسويقها في بلدان أخرى.

اسبانيا

ضريبة على اقتناء الكالب 
إسبانيا  غرب  شمال  في  الواقعة  زامورا  مدينة  قررت 
من  سريانها  يبدأ  الكالب  أصحاب  على  ضريبة  فرض 
أن ضجرت سلطات  بعد  القرار  هذا  يأتي  املقبل.  العام 

متويل  من  املدينة 
فضالت  جمع  تكاليف 
الشوارع  من  الكالب 
الكالب  عدد  جتاوز  التي 

فيها عدد األطفال.
املستشار  وقال 
زامورا  ملدينة  الضريبي 
»على  بيرناردو:  دييجو 
الكالب  أصحاب 
معني  بقدر  املساهمة 

في نفقات املدينة«، معترفاً بأنَّه ليس كل الناس سعداء 
التي تبلغ 9 يورو سنوياً حتى وإن كانت  بهذه الضريبة 

بسيطة.
وأضاف: »هذه الضريبة أثارت رد فعل قوياً من املواطنني، 
البعض ال يوافق عليها مطلقاً في حني تأقلم آخرون مع 
هذا الوضع وقبلها البعض ولكن ليست كل ردود الفعل 

سلبية«.
ومن املتوقع أن يجمع مجلس املدينة ما بني 50 ألف يورو 
و90 ألف يورو سنوياً من هذه الضريبة التي ستستخدم 
في إنشاء مناطق أكثر لتمشية الكالب ومتويل عمليات 

التخلص من نفاياتها وتوزيع أكياس لهذا الغرض.
تفرض  العالم  أنحاء  مختلف  في  املدن  بضع  وهناك 
ضريبة  تُفرَض  إذ  الهاي،  في  أعالها  ومن  مماثلة  ضريبة 
قدرها 120 يورو على الكلب الواحد وتزداد مع كل كلب 

إضافي في املنزل الواحد

املكسيك

»أوالما« لعبة تعود بعد 
اختفاء 500 سنة

العاصمة  شهد 
 ، ملكسيكية ا
عودة  مكسيكو، 
التي  »أوالما«  للعبة 
حقبة  إلى  تعود 
الغزو  سبقت 
 500 بعد  اإلسباني 
سنة على اختفائها، 

ويلتقي شباب مكسيكيون إلحياء اللعبة عدة مرات في 
األسبوع.

جلديا  حزاما  يضعون  كانوا  الالعبني  إن  مؤرخون  ويقول 
مطاط  بكرة  لالحتفاظ  أوراكهم  ويستخدمون  واسعا 
التي كان  اللعبة  وزنها 4 كيلوجرامات خالل  يبلغ  ثقيلة 
يتخللها أضاح بشرية، وكان الهدف مترير الكرة عبر حلقة 

الفريق اخلصم املعلقة على ارتفاع 6 أمتار.
تقليدا  تقام  كانت  التي  الرياضية  املبارزة  هذه  وخالل 
قتالية،  مراسم  أو  باخلصوبة  مرتبطة  طقوس  مبناسبة 

كان يتواجه فريقان يضمان من العب واحد إلى 7 العبني.
العاصمة  في  توقفت  اللعبة  هذه  ممارسة  وكانت 
املكسيكية إال أن واليات عدة ال تزال تضم فرقا للنساء 

والرجال واألطفال حتى.
اللعبة  أهملت  »لقد  كاكالوتل:  إميانويل  املدرب  ويقول 
ومنعت في املكسيك منذ 500 عام إال أنها حتيا من جديد«، 
وتؤكد الالعبة بياتريس كامبوش )25 عاما(: »نستكشف 

جذورنا من جديد مع هذه اللعبة«.

إيطاليا

جتربة قياس احلذاء بـ10 يورو.. 
اشتِر حتى ال تدفع

وقياس  جتربة  في  ترغب  كنت  »إذا 
يورو«،   10 دفع  عليك  يجب  األحذية 
األحذية  أحد متاجر  اتخذه مالك  قرار 
الواقعة  مودينا  مبقاطعة  الرياضية 
على  املنافسة  ملاربة  إيطاليا،  شمال 

اإلنترنت.
لبيع  متجرا  الفتيات  إحدى  دخلت 
األحذية الرياضية في بلدية ميراندوال 
األحذية،  من  زوج  لشراء  اإليطالية 
عدد  وجتربة  بقياس  قامت  أن  وبعد 
فتركت  زوج،  بأي  تقتنع  لم  منها، 
املل وخرجت، وفي طريقها تفاجأ بأن 
صاحب املل يوقفها ويطلب منها 10 

يورو، مقابل جتربة منتجاته.
وفي األيام التالية، مرت الفتاة من أمام املتجر، لتجد صاحبه وضع الفتة توضح للزبائن 

بأن عليهم دفع 10 يورو حال جتربة األحذية.
وحسب موقع »blitzquotidiano” اإليطالي، يعود هدف صاحب املتجر إلى ردع الزبائن 
الذين يأتون فقط لتجربة األحذية، ثم شرائها بأسعار أرخص من على مواقع اإلنترنت.

ويبدو أن هذه املبادرة الغريبة من هذا املتجر، ليست الوحيدة، كما ذكرت مؤسسة 
من  فالكثير  واملستخدمني(،  للمستهلكني  الوطني  )االحتاد    Federconsumatori
أصحاب املتاجر يتبنونها للقضاء على ظاهرة جتربة الزبائن األحذية ثم تركها وشرائها 

من على اإلنترنت.
وبالطبع لقي هذا القرار الغريب استياء املواطنني، إذ ذكرت سيدة من ميراندوال أنها 
وهي  الفور،  على  وغادرته  املتجر،  هذا  داخل  فقط  واحدة  مرة  الطلب  لهذا  تعرضت 

بالتأكيد لن تذهب إليه مرة أخرى في املستقبل.

استراليا

عالج قرحة املعدة 
بالضفادع

   توصل عالم استرالي إلى عالج جديد لقرحة معدة اإلنسان باستخدام 
إفراز  متنع  املادة  وتلك  الضفادع،  جسم  من  مستخرجة  كيماوية  مادة 
العامل  والفريق  العالم  ذلك  توصل  وقد  للقرحة.     املسببة  األحماض 
أن  الفريق عقب مالحظتهم  أبحاث أجراها  إلى تلك احلقيقة بعد  معه 
يفقس  أن  قبل  أسابيع  في معدتها عدة  ويظل  بيضها  تبتلع  الضفادع 
وتخرج الصغار من فم األم، مما يشير إلى وجود مادة متنع األحماض التي 

تدمر البيض بسرعة.

الواليات املتحدة

مصابيح تتحدى الظالم!
   أنتج خبراء اإلضاءة األمريكيون مصابيح من )الفلورسنت( ال تنطفي 
عند انقطاع التيار الكهربي، وذلك نتيجة تركيب مادة حساسة جديدة 
في  مستمراً  املصباح  يجعل  مما  احلرارة،  تختزن  الفلورسنت  ملصابيح 

توهجه بعد انقطاع التيار الكهربي ملدة ساعة ونصف الساعة.

سيدني-استراليا

من أجل الزوجة
ابتكر بورجيس وهو من سكان العاصمة األسترالية جهازاً جديداً للراديو 
موجات  أيضا  وليستقبل  الكهرومغناطيسية،  املوجات  ليستقبل 
الصوت العادية، وبحول هذه املوجات إلى ذبذبات تسري عبر عظام الرأس 
إلى مراكز السمع في املخ، فيمكن متييزها.    احلاجة التي دفعت بورچيس 

إلى االختراع: عالج زوجته من الصمم الذي الزمها منذ مولدها.

ايرلندا

سيارة لقاع احمليط

األيرلنديني من صنع  العلماء  متكن عدد من 
آلية تسير بدون قائد في قاع  سيارة بحوث 

امليط جلمع املعلومات والبيانات العلمية.
والعربة اجلديدة حتمل آلة تصوير تلفزيونية 
املاء،  سطح  حتت  هو  ملا  صور  اللتقاط 
ميكانيكية  بأذرع  تزويدها  إلى  باإلضافة 
أطنان   9 يبلغ  العربة  ووزن  العينات.  جلمع 
وتسير في قاع امليط على 6 إطارات مملوءة 

باملاء. 
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The 2019 federal election 
is now officially under-
way.  Canadians have a 
huge responsibility to elect 
a Prime Minister who will 
not only lead our great 
country but who will also 
represent every Canadian 
and stand for their values 
of justice and fairness.  Af-
ter all, if we elect a Prime 
Minister who does not re-
flect our values of justice 
and fairness then we are 
forced to live with those 
consequences and also 
lose our right to complain.  Canadi-
ans take pride in their country because 
they believe it is a democratic country 
where everyone is treated fairly.  They 
invest in businesses because they be-
lieve that they are free of government 
corruption and bribery.  Many refu-
gees come to Canada because they 
are fleeing from the corruption and 
the persecution in their own countries.  
This election is a unique situation in 
Canada where the head of our coun-
try, the Prime Minister is asking Ca-
nadians to trust him and to elect him 
once again.  This is the same Prime 
Minister who was the very first Prime 
Minister in history to be found guilty 
of Conflict of Interest laws and who 
has driven Canada into so much debt 
that it will take years for our children 
and grandchildren will have to pay 
for.  This is the same Prime Minister 
who has mismanaged our country’s 
refugee program where illegal border 
crosses not only jump the queue ahead 
of those who follow the rules but has 

also cost honest taxpayers 
billions who now have to 
pay for that program.  This 
is the same Prime Minister 
who has made the legaliza-
tion of marijuana, safe in-
jection sites and the decrim-
inalization of hard drugs his 
government’s top priority.  
Of course we cannot forget 
the fact that Prime Minis-
ter Trudeau has used all of 
the governments resources 
to block the Canadian pub-
lic from learning the truth 
about the corruption, brib-

ery and influence peddling charges 
against him which if came out would 
lead to criminal charges from an 
RCMP investigation.  He is hoping 
that the Canadian public will learn of 
his corruption and criminal charges 
only after the election when it will be 
too late.
Fortunately the Canadian public is 
much too smart to be fooled this way.  
They have sat back and watched pa-
tiently as Prime Minister Trudeau and 
the current government have faltered 
and stumbled time and
 time again during the last 4 years.  
The Canadian public will use much 
better judgement this time when they 
go to the polls on October 21.  

Sincerely, 
Bob Saroya
Conservative Member of 
Parliament for 
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Trudeau under rCMP InvesTIgaTIon
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If you’re in need of some strength today....

My faith plays a major role in my life. God’s 
love for us is truly never-ending. The Bible is a 
wonderful place to turn to when you feel down or 
need encouragement. Even if you are not Chris-
tian, I can assure you that these verses will 
make you feel at peace and comforted.  
The Bible is FULL of amazing things....but I can 
only include so many here. For now, let’s start’s 
with some of my favourites. 
“Trust in the Lord with all your heart and 

lean not on your own understanding” (Prov-
erbs 3:5) 
-how beautiful is this? When you are feeling like 
you don’t know what’s going on in your life...
TRUST. Let go and realize that God - who knows 
all and sees all - has your back. He will never 
leave you. Don’t hurt your head or heart wonder-
ing...just leave it to Him.
“Be anxious for nothing, but in everything by 
prayer and supplication with thanksgiving let 
your requests be made known to God. And 

the peace of God, which surpasses all under-
standing, shall guide your hearts and minds 
through Jesus Christ” (Philippians 4:6-7) 
-WOW! Don’t worry about anything - just give 
it to the Lord. He will not leave you in a phase 
of uncertainty. His peace is all we need. All you 
have to do is ASK Him to take over, to give you 
guidance and comfort - and He will do just that.
“Being	confident	of	this,	that	he	who	began	a	
good work in you will carry it on to comple-
tion until the day of Christ Jesus” (Philippians 
1:6) 
-this verse is amazing! It reminds us that God has 
a plan for us, even when we don’t see it or under-
stand why things are happening the way they are. 
Remember that you have a God who holds you in 
His hands. One day, it will make sense.
“I can do all things through Christ who 
strengthens me” (Philippians 4:13) 
-if you needed some strength today....here it is! 
We often rely on our own strength, and we fail 
to realize that God alone can do ALL things. It is 
He who can truly overcome anything, and this is 
why we ought to reach out to Him. Don’t depend 
on yourself - give it to Him, and watch His glory 
work in your life.
..And there are SO many more wonderful verses 
in the Bible that I will be sharing over the next 
few weeks. Even if you are not religious, hav-
ing these verses on your mind helps you feel 
comfortable and at peace. Know that you are 
NOT alone. Know that you will get through this 
struggle, this challenging time, and this difficult 
situation. I pray that you find peace, strength, joy, 
and perseverance in these verses...always remem-
ber that when life knocks you down on your 
knees, you are in the perfect position to pray!

With the election in full 
swing, political leaders are 
criss-crossing the country de-
livering their message. Parties 
are putting forward new ideas 
that they believe will help 
Canadians. The Conservative 
Party, which I represent has 
many prominent candidates 
from the Coptic community, both in the GTA and 
in Montreal. We also have candidates from many 
other communities, representing a vast breadth of 
different backgrounds and experiences. I am hope-
ful about having the opportunity to work with many 
of these excellent men and women in Ottawa after 
the election.
So far, much of the focus of the election conversa-
tion has been on economic issues. Conservatives 
believe that the budget must be balanced within 
five years, and that spending commitments made 
during an election should be fully costed. People 
should be able to see the numbers in order to have 
confidence that a party will deliver on their com-
mitments. Unfortunately, the Liberals are not work-
ing with the Parliamentary Budget Officer to inde-
pendently cost their platform, and so are making 
spending commitments without any basis or plan 
to deliver. In my view, voters should look for inde-
pendent cost calculations to be done on party plat-
forms in order to ensure that promises made will 
actually be delivered.
Within the framework of a balanced budget plan, 
Conservative have made many commitments to 
cut taxes and help Canadians get ahead. We will 
eliminate the carbon tax, reduce the lowest margin-
al income tax rate from 15% to 13.75%, make EI 
parental leave income tax free, bring back tax cred-
its for transit users, arts and fitness programs for 
children, and expand government support for Reg-
istered Educational Savings Plans (RESP). These 
tax cuts will significantly be paid for through cuts 
to corporate welfare – government giveaways to 
well-connected businesses. When people pay tax-
es, they expect those taxes to go to government ser-
vices, not to large corporations who are doing just 
fine already. So our plan is to cut corporate welfare 
and use the money to cut taxes, while continuing to 
strengthen funding for public services.
Expect more discussion later in the campaign about 
other issues, such as human rights, foreign affairs, 
and immigration. Conservatives will reopen the 
Office of Religious Freedom, restore a strong Ca-
nadian voice on the world stage in favour of human 
rights, and ensure that our refugee system priori-
tizes the world’s most vulnerable refugees. 
But for now the conversation has focussed on eco-
nomic issues – on which party Canadians trust to 
cut their taxes and help them get ahead.

ELECTION TALK

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E 

T I M E
There is an ancient invention still used in some parts 
of the world today that allows people to see through 
walls. What is it?
Answer for the last issue:
10 cows did not eat chickens

By: 
Philo Girgis
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NATIONSFRESHFOODS.CA

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

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

NATURAL KHUDRI DATES
Golden Valley Brand - 1kg

MARINATED
CHICKEN LEG

HALAL ALL BEEF SALAMI
Reg: $2.49/100g
Solmaz Brand

BABY OKRA PLAIN PARATHA
Reg: $4.99/ea
1600-2400g

WHOLE GRAIN
BASMATI RICE
Reg: $2.99/ea
Tilda Brand - 2lb

99$
/ EA5.

REGULAR

SPECIAL
77$

/EA4. 99$
/ ORDER4.

REGULAR

SPECIAL
49$

/ORDER3.

SPECIAL
49$ /LB2.

SPECIAL
79$ /100G1.

SPECIAL
99$ /EA3.

SPECIAL
27$ /EA1.

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*


