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ﺍﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﻳﺪ.ﺹ
 ﳒﺎﺗﻲ ﺳﻤﻌﺎﻥ.ﺹ

 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ-

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔNo $2.00 co-pay
ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
No $6.11 co-pay
 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺧﺼﻢ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ-

905.771.0800

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

DENTIST
›Ó‡vn‹€@ê€Ïi@Ò7Ëí@ÒäÏn◊Ü@ç◊ãﬂ
Dr. Amir Guorgui

ﻣﺘﺨﺼﺼﻮﻥ ﰱ ﲨﻴﻊ ﳎﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻞ
Botox and fillers ﺧﱪﺓ ﰱ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﳊﻘﻦ
ﻭﲨﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻠﻴﺰﺭ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔﺑﺎﻟﺒﺸﺮﺓﻭﺍﺯﺍﻟﺔﺍﻟﺒﻘﻊ
Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

Skymark Smile Centre

info@skymarkdental.com

Tel: 905-890-1100 contact@skymarksmilecentre.ca
Fax: 905-890-1107 www.skymarksmilecentre.ca

ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻕ
ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻋﻴﺪ
Hany Fayez, CPA, CMA
ﻬﺪﺓﺍ
ﻭﺍﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﺒﺸﺮﺓ
• Personal
& Corporate
taxes

25 Kingsbridge Garden Circle
Unit 10, Mississauga, ON. L5R 4B1

• Tax planning
• Corporate reorganization
ﺗﺨﻔﻴﻀﺎﺕ
• CRA Audit & Appeals

Email: hfayez@rogers.com
ﺧﺎﺻـــــﺔ
Tel: 905.868.8000
1000-250 Consumers Road

ﻟﻠﺠﺎﻟﻴـــﺔ
www.drbouloscosmetics.com
Toronto, ON M2J
4V6
490 Harry walker parkway south unit 2 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴــــﺔ
Newmarket
L3Y OB3
Tel:
(416) 553-8302
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خا�شقجي لي�س الأول ولن يكون الأخري
�أبو جهاد نا�صر ال�سعيد ،والذي ولد عام  ،1923ويعترب �أول معار�ض لنظام
�آل �سعود منذ ن�ش�أته عام  ،1932يف عام  1947كان يعمل «نا�صر ال�سعيد»
يف النفط مع �شركة �أرامكو ،ليقود العمال يف �سل�سلة �إ�ضرابات للمطالبة
بتح�سني ظروفهم املعي�شية ،ويف  1953تعر�ض لل�سجن علي يد نظام �آل
�سعود ،وبعد الأفراج عنه يلقي «ال�سعيد» خطاب ًا يطالب فيه بد�ستور للبالد
وباحلقوق ال�سيا�سية وحرية التعبري لل�سعوديني ،لي�صدر قرار بالقب�ض عليه
و�إعدامه ،ولكنه ينجح يف الهرب �إيل م�صر ليعطيه «جمال عبد النا�صر»
م�ساحة يف �إذاعة �صوت العرب امل�صرية ملعار�ضة نظام �آل �سعود .ويف
عام  1979يتفق النظام ال�سعودي مع منظمة فتح عرب �صديق مقرب من
«ال�سعيد» لي�ستدرجه لبريوت بحجة �إجراء مقابالت مع �صحف �أوربية
وي�سقط «نا�صر ال�سعيد» يف الفخ ويتم نقله لل�سعودية و�إغتياله.
الأمري �سلطان بن ترك كان ينتقد النظام من جينيف مل�شكالت بينه وبني
الأ�سرة احلاكمة� ،أر�سل النظام ال�سعودي من قام بتخديره ليجد نف�سه يف
م�ست�شفي امللك في�صل بالريا�ض ،ومت و�ضعه رهن الإقامة اجلربية ،ولكنه
وبعد  12عام ي�ستطيع الهرب �إيل فرن�سا ،ولكنهم تعقبوه و�أثناء رحلة له
بطائرة خا�صة ا�ستطاعت ال�سلطات ال�سعودية �إختطاف الطائرة وتغيري
وجهتها �إيل ال�سعودية.
الأمري تركي بن بندر �آل �سعود كان م�سئول �سابق عن �أمن الأ�سرة احلاكمة
وكان ينتقد النظام ال�سعودي من فرن�سا يف فيديوهات عرب برنامج «يوتيوب»،
ولكن مت �إ�ستدراجه عرب �أ�صدقاء قدامي لل�سفر للمغرب ،وهناك وجد وفد ًا
�أمني ًا �سعودي ًا يف �إنتظاره وطار به للريا�ض وال يعرف �أحد مكانه حتي الأن.
الأمري �سعود بن �سيف الن�صر كان ينتقد النظام ال�سعودي منذ  2014ولكن
يف �سبتمرب � 2015أت�صل به �شخ�ص �أدعي �أنه مندوب �شركة رو�سية �إيطالية

ابرام مقار

تريد العمل باخلليج و�أنه �سري�سل طائرة خا�صة
لنقله ملقر ال�شركة ب�إيطاليا للتفاهم حول كيفية
�إجراء هذا الأمر وبالفعل �أر�سلوا له الطائرة والتي
�أختطفته �إيل الريا�ض و�أختفي بعدها
كل ما �سبق ي�ؤكد �أن ال�صحفي ال�سعودي «جمال
خا�شقجي» والذي دخل القن�صلية ال�سعودية يف
ال�ساعة  1:14ظهر يوم الثاين من �أكتوبر احلايل يف زيارته الثانية لإمتام �أوراق
خا�صه والذي مل يخرج من وقتها قد �أ�صابه ما �أ�صاب ال�سابقون .الكامريات
التي ت�صور وال ت�سجل بح�سب الرواية ال�سعودية ،والفريق املكون من 15
فرد ًا ومن بينهم مدير الطب ال�شرعي ال�سعودي و�ضباط بالقوات امل�سلحة
ال�سعودية ومن القوات اجلوية والأمن العام والذين غادروا تركيا بعد �أربع
�ساعات فقط من دخول «جمال خا�شقجي»  ،والإجازة الإجبارية جلميع
املوظفني الأتراك يف هذا اليوم مع الإ�صرار ال�سعودي علي عدم الك�شف مبادة
«لومينول» والتي تك�شف �أثار الدماء ،جميعها ت�ؤكد مقتل جمال خا�شقجي
ال�صحفي بالوا�شنطن بو�ست ،وهو الرجل الذي كان يو�صف ب�أنه �إ�صالحي
ولي�س معار�ض ،فقد كان ينتقد �سيا�سات ويل العهد« ،حممد بن �سلمان»
بكل هدوء ،ولكن مل ي�شفع له هذا الهدوء ،ومل ي�شفع له عمله كم�ست�شار
�إعالمي لل�سفري ال�سعودي «تركي الفي�صل» بلندن وبعدها بوا�شنطن ،لعدة
�سنوات وكان دوره الرئي�سي وقتها هو حت�سني �صورة اململكة بعد �أحداث
� 11سبتمرب مل ي�شفع له كل ذلك �أن يكون �أحد �ضحايا النظام ذاته.
يف اخلام�س من �أكتوبر ،تركت �صحيفة وا�شنطن بو�ست العمود الذي
كان يكتب فيه «خا�شقجي» مقاله ،فارغ ًا وو�ضعت �صورته وحتتها عنوان
«�صوت مفقود»� ،صوت مل يكن �أول من ُفقد  ..ولن يكون الأخري

SmileDental

3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

Hours: Mon-Thurs 10:00 – 6:00
Fri 9:00 – 4:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed
Don Mills Rd

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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ادفع بامتنان لتحقق الرثاء

دمت قادرًا على قراءة هذه الكلمات
كثيرون مثلي يطمحون إلى مزي ٍد
فأنت أكثر ثرا ًء بالفعل من كثيرين
من الثراء املالي املُريح ،لكن قليلون
يعيشون حتت هذه السماء ألنك متلك
يدركون أن الوصول إلى الثراء يعتمد
املال الكافي القتناء النسخة الورقية
هو اآلخر على «قوانني كونية» دقيقة
من الصحيفة ،أو املال الكافي المتالك
ال تعرفها إال فئة نادرة من املُهتمني
هاتف محمول أو حاسب آلي واشتراك
بـ»علم الثراء» وأسراره اخلف َّية .ال
في الشبكة العنكبوتية اإللكترونية
شك أن بعض البشر ال يؤمنون ولن
«اإلنترنت».
يؤمنوا بتلك احلقائق ،وهذا النوع الذي
بعضهم يسرف في اإلعالن عن حنقه
ُسرعان ما ينصرف عن اإلنصات إلى
واستيائه حني يسمع عن سلعة أو
معلومات من هذا النوع ظنًا منه أنها
رازحا حتت زينب علي البحراني -خدمة يعتبر ثمنها مرتف ًعاُ ،مته ًما
«سخافات» غال ًبا ما يظل ً
بائعي تلك السلعة أو ُمقدمي تلك
على
تؤذيه
وطأة الظروف الفقيرة التي
السعودية
جُ
اخلدمة باللصوصية والسعي لـ
ُمختلف األص ِعدة :املادية ،املتمعية،
«امتصاص دماء الفقراء» على حد تعبير
الصحية ،والعاطفية ،ومن وجهة
هذا النوع من البشر ،دون وعي منهم
نظري الشخصية أعتقد أن هؤالء غير
صادِقي ال ّرغبة في التحسني من ظروفهم ،إنهم أن هذا السلوك من أهم معيقات تدفق طاقة املال
يُريدون عيش دور الضحية وإغراق مسامع اآلخرين إلى عاملهم ،ودون إدراك أن لكل سلعة وخدمة ثمنها
بالشكوى إلى األبد في ُمحاولة لتسول االهتمام ومستوى جودتها الذي يليق مبستوى ُمستحقيها.
شخص يناسبه اقتناء شيء ثمنه قطعة
ممن هب ودب ،بينما اإلنسان الصادق في رغبته يكون هناك
ٌ
ُمستع ًدا للتعلق بأوهن ّ
قشة على أمل أن تنقذه من نقدية واحدة ،وهناك آخر بظروف ماديَّة مختلفة
تلك الظروف قائالً لنفسه« :ال بأس إن ج ّربت على يُفضل اقتناء شيء مماثل مبائة قطعة نقدية ،وثالث
األقل ..لن أخسر أكثر مما أخسره يوم ًيا بالفعل من ذو ظروف ُمغايرة يريد اقتناء شيء مشابه بألف أو
مليون قطعة نقدية ...لقد مت ترتيب هذا الكون بحيث
عمري وصحتي وأعصابي وحياتي».
يؤكد الباحثون في علم الثراء أن من أهم أسباب تدفق ال نكون متشابهني في ظروفنا أو رغباتنا ،وليس لك
البركة املالية في حياة اإلنسان هو دفعه املال ُمقابل احلق في إطالق األحكام الشخصية ضد ما ال تعلم.
اخلدمات التي تُقدم له بامتنان داخلي ومشاعر ُمتزِنة ،اختر الشيء الذي يناسب ثمنه ظروفك ،اشكر رب
عندما ندفع املال ُمقابل خدمة حصلنا عليها يجب العاملني على توفره بالنسبة لك وعلى توفر املال
أن تومض في أعماقنا حلظة السعادة بتلك الفرصة الكافي لشرائه ،واشعر باالمتنان بينما تدفع املال
العظيمة التي جعلتنا من القادرين على امتالك تلك لكل شخص كان وراء كواليس الفرصة لتوفير هذا
اخلدمة ،وامتالك املال الكافي للحصول عليها مقارنة الشيء في عاملك ،فلوال تعاونهم جميعا ما وصل
بكثيرين يحلمون بامتالكها وال يستطيعون ...كم هذا الشيء لك وال متكنت من احلصول عليه .تذكر
أيضا أن املبلغ الذي تدفعه يُساهم بطريقة مباشرة
شخص في هذا العالم يتمنى شراء تلك الشطيرة
ً
اللذيذة التي تشتريها وال يستطيع دفع ثمنها؟ كم أو غير مباشرة في توفير فرص عمل ألشخاص
شخص آخر يحلم بشراء مثل هاتفك احملمول وال كثيرين ،ومساعدة كثيرين على عيش حياة كرمية
ميكنه توفير ثمنه؟ كم شخص في بقاع أخرى من س ُيحرمون منها لو أن كل شخص أراد احلصول على
األرض من طموحاته احلصول على مصباح كهربائي كل شيء دون ثمن.
يُضيء مسكنه ،ثالجة يحفظ فيها طعامه ،كوب جرب أن تُعزز شعورك باالمتنان والبهجة بينما متسك
يشرب فيه ،قطعة صابون يُنظف بها جسده املال بني يديك لدفعه ُمقابل أي خدمة ،جرب أن
ويغسل مالبسه؟ كل ما تستطيع أنت شراءه باملال تُغمض عينيك وتشعر بالثراء بينما تستنشق رائحة
ثمة شخص ما في مكان ما على هذا الكوكب تلك العمالن النقدية بينما تخرجها من محفظتك
يعجز عن احلصول عليه ألنه ال ميلك هذا املال ،لذا كل مرة ،حاول أن جترب على األقل؛ وسرعان ما
ثري ج ًدا في جوانب كثيرة ،وما ستلحظ الفرق.
فإنك في حقيقة األمر ٌ

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
املدير التنفيذي :ناجي جرج�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم � -إيهاب �أدونيا
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

املنطق
املغلوط

مونتريال – عبد املسيح يوسف

منذ أن جنح حزب التحالف من أجل مستقبل
الكيبيك  QACوهناك حالة من التخوف لدى
العديد من األصوات ،التي لم تنتخب احلزب.
وتبللورت هذه التخوفات منذ أن أعلن رئيس
الوزراء املكلف بتشكيل احلكومة في الكيبيك
ورئيس الكاك ،فرانسوا لوجو عن تطبيق قانون
العلمانية ،ومنع أي موظف عمومي في أي
مؤسسة حكومية كيبيكية من ارتداء أي رمز
ديني مسيحي أو يهودي أو إسالمي أو سيخي
أو غيرها.
الغريب في األمر أن الوحيدين الذين اعتبروا
أنفسهم مستهدفني هم بعض املسلمني
في الكيبيك ،على اعتبار أن احلجاب هو امللمح
الديني األكثر وضوحا .ونظموا مظاهرات ضد
اليمني املتطرف وتطبيق القانون ،علما بأن حزب
الكاك ليس حزبا ميينيا باملعنى التقليدي ،مثل
كل التيارات الدينية املسيحية واإلسالمية ،في
هي تيارات ميينية بحته ،إذ أن حزب ميني وسط،
علماني التوجيه ،ووطني «شوفيني» الهوية،
حيث يعمل على الدفاع عن الهوية الكيبيكية
واللغة الفرنسية.
الغريب في األمر ،والذي يدور حول العديد من
التساؤالت ،ملاذا بعض األخوة املسلمني ومن
يتعاطف أو يتحالف معهم وهم قلة من
تيارات أخرى خاصة اليسار ،الذي عانى األمرين
من التيارات اإلسالمية على مدار تاريخه ،وكان
اليسار يضرب اجلنازير والسالسل في اجلامعات
من اجلماعات اإلسالمية في السبعينيات،
إال وأنه منذ ثورة يناير اجمليدة ،وهذا التحالف
بني التيارات اإلسالمية وبعض تيارات اليسار،
حتيطه الكثير من التساؤالت ،وال يقدم أحد
تبريرات منطقية لقبوله.
أما فكرة حقوق اإلنسان ،التي تستخدم في
مناسبات معينة ،فهي فكرة مغرضة وسلبية
في بعض األحيان ،أكرر في بعض األحيان وليس
دائما .ملاذا هناك مطالب ومظاهرات حلقوق
املسلمني في كندا وفرنسا والغرب املسيحي
الثقافة والتربية والتراث ،في حني أن حقوق
املسيحيني في الشرق األوسط فكرة هالمية،
ال أحد يطالب بها بنفس الطريقة كما هو
احلال في الغرب ،على الرغم من أن املسيحيني
في الشرق األوسط ليسوا مهاجرون ،ولم يأتوا
إلى مجتمعات ثقافتها وتراثها غريب عليهم،
وعليهم التكيف معها.
منذ أن حتالف الليبراليني وبعض تيارات اليسار
مع التيارات اإلسالمية اليمينية واملتطرف،
اكتسبت هذه األخيرة قوة إعالمية وسياسية
وتبريرية ،خاصة وأنه معروف عن اليسار الثقافة
العريضة واملنطق الذي وإن لم تقتنع به ،فأنك
تفكر فيه ،فضال عن سلطة الليبراليني في

بعض الدول الغربية والتي شكلت حكومات
العديد من الدول الغربية .ملاذا يفعل اليسار
هذا؟ قد تكون لدى اجابات ولكنها غير كافية.
يتناسى من يعارضون فرانسوا لوجو ،وهذا حق
أصيل لهم ،أنه فاز باألغلبية الكاسحة ،علما
بأن وسائل اإلعالم كانت تري أن هناك تقاربا مع
الليبراليني ،مما يجعل الكاك يشكل حكومة
أقلية ،وهذا لم يحدث كانت حكومة أغلبية
وباكتساح.
غلطات كبيرة قامت بها حكومة جوستان
ترودو ،على املستوى الداخلي الكندي وعلى
املستوى اخلارجي مع أقرب املقربني الواليات
املتحدة ،التي توصف في أدبيات السياسة
الكندية بأنها األخ الشقيق لكندا وأنهما
أخان من أم واحدة .فقد تردت العالقات بني
الواليات املتحدة التي يحكمها اليمني برئاسة
ترامب حاليا ،وكندا التي يحكمها اليسار
بواسطة الليبراليني وترودو ،اذ أدى حتالف ترودو
مع الدميقراطيني األمريكيني إلى نتائج وخيمة.
والغريب أنه حتى اليوم ال جتد احلكومة الكندية
إال شخصيات دميقراطية مثل أوباما أو هيالري
وبيل كيلينتون لتدعوهم إللقاء محاضرات
هنا على نخبة اجملتمع الكندي والكيبيكي.
أال توجد شخصيات جمهورية توازن هذا امليل
املضر باملصالح الكندية.
اجلميل في األمر أن االنتخابات الفيدرالية
الكندية ستجرى في اكتوبر  ،2019وموقف
الليبراليني سيء فيها بعد أن فقدت أهم
إقليمني أونتاريو والكيبيك ،حيث خسر
الليبراليون احلكومة فيهما ،وهذا مؤشر قوي
قبل شهور قليلة من االنتخابات الفيدرالية.
شخصيا سأمنح صوتي للمحافظني في
االنتخابات الفيدرالي بعد أن أهينت كندا
خارجيا في عهد ترودو مع الواليات املتحدة
وغيرها ،وعلى الرغم من إبرام اتفاق جديد مع
واشنطن للتجارة احلرة لكنه أضر استثمارات
تزيد على  4مليارات دوالر وحتديدا ملنتجي األلبان
في الكيبيك .كما أن سياسات الليبراليني
الفاسدة في اللجوء والهجرة أدت ألن يغالي
الكاك في قيود منح الهجرة مستقبال ،فضال
عن غلق باب الهجرة منذ أكثر من  3سنوات،
بعد أن فتح ترودو اللجوء على مصراعيه ،وجعل
اآلالف يأتون للجوء لكندا من أمريكا حتديدا،
وهو ما يكبل امليزانية ،التي متول من دافعي
الضرائب.
على اجلانب اآلخر ،متي نري التيارات املؤمنة
بحقوق اإلنسان تنزل في مظاهرات تدافع عن
حقوق الفئات املضطهدة في الدول العربية
والشرق أوسطية ومنها املسيحيني؟ وال هذا
مرتبط بالغرب فقط؟!!

1-844-355-6939
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احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن
الهجرة واللجوء لكندا

ال�سوبر فيزا

لقاء

في عيدك
اجمليد
بقلم :عـادل عطيـة

في هذه املقاله سوف تعرض للسوبر فيزا و
متطلباتها من خالل مناقشة وإجابة بعض من
األسئلة املتداولة والتي سيتم التعرض اليها.
ما هو املقصود مبا يعرف بالسوبر فيزا ؟
تاشيرة السوبر فيزا هي تأشيرة طويلة األجل
متعددة الدخول لآلباء
واألجداد للمقيمني الدائمني
أو املواطنني الكنديني .تختص
تأشيرة السوبر فيزا بالوالدين
واألجداد
( )Super Visaو هي عبارة عن
تصريح إقامة مؤقت يسمح
لآلباء واألجداد بالبقاء ملدة أطول من تأشيرة
الزيارة أو السياحة املعتادة و التي تصل إلى
تصريح إقامة مؤقت ملدة سنتني في كل زيارة
الي االراضي الكنديه .و تعد تأشيرة السوبر
فيزا صاحلة ملدة تصل إلى  10سنوات.
هل هناك متطلبات لكي تكون مؤهال للحصول
على تأشيرة السوبر فيزا؟
اي تاشيرة لها املتطلبات اخلاصة بها و كذلك
تاشيره السوبر فيزا لها متطلباتها اخلاصة
ومنها :
أن يكون املتقدم للحصول علي الفيزا هو أحد
الوالدين أو اجلدين ملواطن كندي أو شخص
يحمل حق اإلقامة الدائمة في كندا وأن يكون
األبن أو احلفيد لديه القدره علي استضافه
والديه او اجلدين خالل فترة إلقامتهم بكندا.
كما يستلزم تقدمي خطاب موقع من األبن
أو احلفيد لدعوتك إلى كندا و الذي يتضمن
أيضا علي التأكيد بأن هناك دعم مالي كافي
مقدم من األبن أو احلفيد يشمل طوال فترة
زيارتك الي كندا  .كما يجب تقدمي صورة من
اجلنسية الكندية للشخص أو وثيقة اإلقامة
الدائمة للشخص املوجود بكندا و الذي يرغب
في استضافة الوالدين او اجلدين باإلضافة إلي
توفير تامني طبي من شركة تأمني كندية على
أن نكون فترة التأمني صاحلة ملدة سنة على

األقل من تاريخ الدخول الي كندا و الثابت بها
وجود مبلغ مالي للحصول على احلد األدنى
من تغطية خالل زياره الوالدين او االجداد
لضمان التكفل بهم اثناء الزياره .وأنه من
الضروري تقدمي اثبات وجود ضمان او دليل على
أن التأمني الطبي قد مت
دفعه بالفعل من قبل
الشخص الضامن للزياره
وشامل فترة الزياره كاملة
للوالدين او االجداد.
كما يجب أن تتوافر
في الشخص املتقدم
للحصول علي التأشيرة الشروط العامة
اخلاصة بأي شخص أخر يتقدم للحصول علي
تأشيرة لكندا و منها علي سبيل املثال و ليس
احلصر إمتام االختبار الطبي و أن ال يكون هناك
سجل جنائي للشخص املتقدم للحصول علي
التأشيرة .
و لكن هناك أسباب أخري قد يترتب عليها
رفض طلب التأشيرة بالرغم من تقدمي جميع
املستندات واألوراق املطلوبة و هو أن يكون جواز
السفر غير صالح أو علي وشك اإلنتهاء .كما
ميكن رفض طلب التأشيرة جملرد وجود مؤشرات
تدل علي رغبة مقدم الطلب علي االستقرار
بكندا و عدم الرغبة في املغادرة عند إنتهاء
فترة الزيارة .
يجب علي املتقدم بالطلب مراجعة كل األوراق
واملستندات بشكل جيد و ذلك لتجنب رفض
السوبر فيزا من قبل إدارة الهجرة الكندية .
نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا
على عنوان مكتبنا اجلديد:
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة
قانونية
نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا على
عنوان مكتبنا اجلديد:
330 Bay St, Suite 1400, Toronto, Ontario, M5H 2S8
أو من خالل البريد اإللكتروني info@ghabryal.ca :أو
من خالل الهاتف 6476063348

3m j
for renovations

Before

نحن نتحدث العربية
Home renovations service

After

After

General Renovationspaintbasement finish
Bathroom and kitchen
Renovations
Before
Indoor outdoor flow
Outdoor renovations
Hard wood- Laminate
Change stairs

أسعار خاصة للجالية العربية

For Arabic call Maher Hanna: 647-839-7506
For English Call Mark Hanna
11:00 am - 3:00 pm: 437-839-7506
4:00 pm to 9:00 pm Michael Hanna:
647-678-9447

1350 York mills Rd , Toronto m3a1z9

أيها الصليب املبارك!
يا من ولدت من شجرة املعصية والسقوط،
وسموت إلى حد القيامة واجملد!
كم كنت أود لو كنت من جند امللكة هيالنة؛
الذين شاركوا في انتشالك من حتت الركام،
وأشعلوا النار فوق قمم اجلبال من أورشليم
إلى روما :إعالناً ،وفرحاً ،وابتهاجاً ،بط ّلتك
العظيمة!
يا صليب االلتقاء اجمليد!
أغفر لهؤالء الذين ما يزالوا يهيلون على
هالتك املضيئة واملشعة :رماد التعصب،
واحلقد ،والشر؛ ألنهم لم يكتشفوا أنك
شجرة احلياة التي في الفردوس ،وسلم
يعقوب عند بيت ايل .ولم يدركوا أن في
اقتبالك شرف وكرامة ،وفي تقاطع خط ّيك،
قطعا ً لشرورهم وخطاياهم ،وفي التقائهما
تأكيد على املصاحلة مع اهلل؟!
أيها املذبح املقدس!
سمر عيني على سيد الفداء
عندما أ ُ ّ
العجيب ،وعلى بشر ّيته ،وعلى اآلثار التي
تركها خالل سيره على دربك :مصلوباً،

مجروحاً ،مطعونا ً في جنبه ،أفكر في جميع
اخوتي املتأملني ،الذين يُصلبون على الهوية،
والذين يجبرون على مغادرة وطنهم األم؛
ألنهم ال يستطيعون العيش بحرية!
أيها الساري املرتفع بالراية اإللهية ،املرفرفة
في سماءنا!
مجدا ً لك في قلبنا؛ فحني نرفعك يخسر
األشرار ،وتنبسط آمال املؤمنني حتت ظاللك
املورقة ،ونشرب النور بألف فم وعني ،ونتمتع
بهوية متتد إلى ما هو أبعد من الذات والعائلة!
أيها احلاضر دوما ً في حياتنا!
آتي إليك ،بالروح ،وبكل خشوع ،حاضنا ً
قاعدتك امللطخة بدم ذلك الذي انسدل
شعره بخيوط اقتداره ،باسطا ً يديه
كجناحي نسر؛ ليحمل كل مريديه ،ويرتفع
بهم إلى عرشه السماوي ،معلنا ً لعظيم
جالله ،املشرق عليك ،خضوعي الكامل
تضج
لسلطانه الذي ال يزول ،ومحبته التي
ّ
بالغفران واملسامحة ،مؤمنا ً بأن الذين ينزفون
على صدرك ،سكيب الشهادة ،ليسوا أبدا ً
لالندثار؛ فبعد القبر ،قيامة وحياة!

Good Man Immigration
Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة
ا�ست�شارة جمانية

MEMBER

•Free Consultation • Sponsorship
• Express Entry • Business stream
• Refugee Application • Citizenship • Removal Order • Detention
• Inadmissibility Appeal • IRB
Hearings Representation.

ات�صلوا ب�سعيد ميخائيل:

Tel: (416) 455-7425
iimigrate@gmail.com

GoodManImmigration.ca

$WWDFKHG


6
سوق العقارات

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,


ال�سبت  20اكتوبر  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الرابع والع�رشون بعد املائة \&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO


7RZQKRXVH $SDUWPHQW
$OO7\SHV  'HWDFKHG
$WWDFKHG


بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  6,455منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر
سبتمبر  .2018ومتثل هذه النتيجة ارتفاع مبقدار  1.9في املائة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل
نفس الفترة من عام  2017حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,334وحدة.
وفي مدينة تورونتو فقط ،والتي مثلت  39.4في املائة من املعامالت ،كان متوسط السعر شامل كل
أنواع املنازل  864,275دوالر باملقارنة  809,095دوالر لنفس الشهر من العام املاضي وذلك بارتفاع قدرة 6.4
في املائة .وفي باقي ال  )»GTA («905وصل متوسط سعر البيع الي  755,010دوالر باملقارنة 751,998
دوالر لنفس الشهر من العام املاضي.
وفي مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة على  1,791شقة خالل شهر سبتمبر
 .2018استحوذت تورونتو على نسبة  71.6باملائة من أجمالي املبيعات .وكان متوسط سعر البيع
للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل  GTA 570,140دوالر بارتفاع قدره  10.0فى
املائة ،وفي مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  615,582دوالر بارتفاع قدره  11.7فى املائة.
وفى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع الي  455,686دوالر بارتفاع قدره  6.4في املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
September 2018 Year-Over-Year Per Cent Change in the MLS® HPI
Apartment

Townhouse

SingleFamily
Attached

Single-Family
Detached

Composite
)(All Types

10.11%

3.09%

1.07%

-1.63%

2.02%

TREB Total

8.24%

5.06%

2.41%

-3.13%

-0.08%

Halton Region

8.74%

2.38%

2.99%

2.05%

3.40%

Peel Region

11.50%

4.54%

3.98%

1.04%

6.74%

City of Toronto

4.00%

-0.91%

-5.58%

-6.18%

-4.82%

York Region

3.09%

0.68%

2.01%

0.35%

0.81%

Durham Region

-

-

1.29%

3.26%

3.49%

Orangeville

-

-

-0.24%

-4.62%

-4.17%

South Simcoe
County

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com
وسوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker
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&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


 3HHO5HJLRQ


اسألتكمة.الى@gmail.com :
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

اجلرانيت ....وتأثرية ع

License #11995

We Work for you NOT the lenders

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

 


 

416.889.4296

Mortgage Agent

Mortgage Agent







<RUN5HJLRQقدم مربع قد اؤ
ان فى اجملال الصناعى 311,943
ذكر




1396 Don Mills Road
'XUKDP5HJLRQمن العام املاضي
 39.6فى املائة لنفس الشهر
قدرة



B121 Toronto M3B
OA7
املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة .02
 \6RXWK6LPFRH&RXQW




اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للس

التجارى,فقدففى اجملال الص
مبيعات اجملال
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة أما
حسب اجملال,
حيثاألرقام
فقد منتفاوتت
sam.m.ibrahim@gmail.com
بإنخفاضمقارنة ب 6
 137.90دوالر
القدممناملربع ليصل
خالل MLSوالى ذلك
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
Office
391
3232
املائةكان
:1.8416قدمفىمربع .و
املبيعات838قدرة516,
ملؤجرة
ملساحة ا
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت ا
ليصلسعرالى  254.65د
Fax.: 416 391 0319
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
مبقدار 61.1
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع و
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
متوسط
للمكاتبالىوصل
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اماالعامبالنسبة

Atef
Nekhil
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1-844-355-6939
Atef Nekhil





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
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently Owned & Operated

Member of

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

البعض
الرئه ال
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات ا

77

واخلمسون املائة
الثالثالرابع والع�رشون بعد
اخلام�سة  -العــدد
ال�سبت  20اكتوبر  - 2018ال�ســنة
السبت  2يناير  - 2016العدد

عقارات نيوز

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

العقارات  ....وقانون اباحة املارجوانا في كندا
اعداد  :ادوارد يعقوب

NOA BOULES
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

�إعداد� :إدوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
الرادون
هناكغاز
وانطالق
يسببة
الرئه الذى
متاثيلهم
الكثير
املصريني
من
الكثير
املباشر،2018
األشعاعأكتوبر
كندا في 17
قد في
(املارجوانا)
اجلميلةاخملدرات
تعاطى بعض
قانونمناباحة
تشكيلتنفيذ
حكومةفىترودو وبدء
قدماءتخبط
مع
الشرطةفى صحة
يشككون
آخرى هناك
ناحية
اخلارجىلكياملشع.
واستعمل ايضا
الكندية.
آخروندوائر
خصوصا في
القانون
ومنهذا
تتوافق مع
والكساءوالنظم
للبناءمن اللوائح
كمادهالكثير
استكمال تغيير
الضخمةحول عدم
اللغط
تصنعاملنطلق
الغاز اوالرادون
األشعاع او
ويدعون ان
وضع هذا
تكسية
ويستعمل
داخلها
النباتات
كميةمثل هذه
فنائها
الكالم يزرع في
املنازل التي
وبكثرةعلىفىقانونية
اجلرانيتحولاالنتأثير هذا
من اللغط
للمبانى.هناك الكثير
كذلك
واألبحاث
الصحة
نصيحةعلى
في خطرا
االجتهادمتثل
النسب التى
يحاول الى
اونتاريوال تصل
التشطيبات
لفخامة
كعنوان
ولقد املطابخ
مناضد
في
العقارات
مندوبي
بعضهم
مجلس عقارات
نشرة من
وصلتني اليوم
اسطحاخملدرات.
هذه
واجب
مفهوم
الى هو
يحتاجوكما
السكنية.
مستمرةالبيوت
اخملدرات في
تصنيع هذه
املطابخزراعة او
فىمجرما
استعمالهمازال
فىواعتقد انه
واضح.
املوضوع
هذا
اكثرفأنتعمقا
ابحاث
واملوضوع
مازالت
واألحواض
الغير بُد َء
للمنازل.
الداخلية
املبنى او الوحدة السكنية املزمع شرائها وعليه
مواضيع مثل
واملوادفي كشف
للفورميكا الدقة
للمشترى ان يتحرى
املندوب
تخصذلك.
هذهاو نفى
ألثبات
الصناعيةاي االخرى
العقاري كبديل
عام 1987
منذ
يقولوالبدئ في تنفيذه ال يعفيه من هذا الواجب.
القانون
مثل هذا
كل هذه
يوضح
ان
مشعة
وصدور مواد
للمشترى .وجود
احلقائق تشير الى
األبحاث االن
احدث
ولكن

إدارة عقارات Property management -

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill



SOLD

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV
SOLD

SOLD

$VKUDI0HVVLKD
Tel.: 289-400-1764
%URNHU06F$UFK

Vaughan

North York

Markham
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نافذة على �صحافة العامل

اجلارديان
نيويورك تاميز
خاشقجي مت تقطيعه مبنشار بوتني يسعى إلى تقسيم أوروبا
نشرت الصحفية
بداخل القنصلية السعودية
أفادت صحيفة «نيويورك تاميز» ،نقال عن مسؤول
تركي رفيع املستوى ،بأن الصحفي السعودي
جمال خاشقجي ،قتل بعد ساعتني من وصوله
قنصلية بالده في إسطنبول ومت تقطيع جسده
مبنشار.
وقالت الصحيفة األمريكية نقال عن املصدر
ذاته ،إن مسؤولني كبارا في األمن التركي خلصوا
إلى أن املعارض السعودي جمال خاشقجي مت
اغتياله في القنصلية السعودية باسطنبول
بناء على أوامر من أعلى املستويات في الديوان
امللكي.
وأوضح أن خاشقجي مت قتله خالل ساعتني من
وصوله القنصلية على يد عمالء سعوديني،
وقاموا بتقطيع جسده مبنشار ،أحضروه معهم
لهذا الغرض.
ووصف املسؤول الذي طلب عدم اإلفصاح عن
هويته عملية اغتيال خاشقجي بالسريعة
واملعقدة ،وأنها أشبه بفيلم «بالب فيكشن -
( ”Pulp Fictionاخليال الرخيص)( ،فيلم جرمية
أمريكي شهير) ،كما نقلت عنه الصحيفة.
وصرح املسؤول بأن  15عميال سعوديا وصلوا
الثالثاء  2أكتوبر على منت رحلتني جويتني ،وهو
اليوم الذي اختفى فيه خاشقجي.
حلظة دخول جمال خاشقجي للقنصلية
السعودية في اسطنبولوفق هذه النقاط تبني
أنقرة حتقيقاتها بشأن اختفاء خاشقجي
وأضاف أن العمالء الـ 15غادروا بعد ساعات
الحقة فقط ،وأن تركيا حددت األدوار التي يؤديها
بعضهم أو معظمهم في احلكومة السعودية،
أو أجهزة األمن ،مبينا أن أحدهم كان خبيرا
بالتشريح ،ويفترض أن وجوده كان للمساعدة
في تقطيع اجلثة.
من جانبهم رفض مسؤولون سعوديون ،بينهم
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ،تلك
االتهامات ،مشددين على أن خاشقجي غادر
القنصلية بعد فترة وجيزة من وصوله إليها،
وفق الصحيفة ذاتها .وطالب الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان من السعوديني تقدمي أدلة
تثبت مزاعمهم.

«ديلي ميل»
ال ميكن لألستراليني دخول مصر
بدون تأشيرة مسبقة
أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،أن
جواز السفر األسترالي يعد من اجلوازات القوية
في العالم ،فهو يسمح حلامله بدخول 183
دولة دون احلصول على تأشيرة مسبقة من
أصل  195دولة.
وتابعت أن مصر وجزر املالديف تعد من أبرز
الوجهات السياحية التي ال تسمح حلاملي
اجلواز األسترالي بدخول حدودها دون تأشيرة
مسبقة.
وأضافت أن أستراليا حتتل املرتبة السابعة
عامل ًيا ،من حيث قوة جواز سفرها ،وعلى الرغم
من ذلك ال ميكن حلاملي هذا اجلواز الوصول
ألبرز الوجهات السياحية العاملية دون تأشيرة
وعلى رأسها سريالنكا ومصر وجزر املالديف،
بينما تطلب كل من بورتريكو وكندا والواليات
املتحدة األمريكية تأشيرة إلكترونية حلاملي
هذا اجلواز ،والتي يتم إصدارها خالل بضع دقائق
فقط من شبكة اإلنترنت.

ا لبر يطا نية ،
نانتالي نوجايريدي،
مقالاً في صحيفة
«جارديان» ،زعمت
فيه أن الرئيس
الروسي يسعى
إلى تفكيك أوروبا،
واحجام سيطرته
على املؤسسات
الدولية التي من شأنها أن تضر مبصالح
موسكو.
أكدت الكاتبة البريطانية ،أن فالدميير بوتني
متكن من تولي احلكم بعدما روج فكرة «روسيا
القوية» ،وإعادة أمجاد بالده.
وأضافت أن كل ما ميكن أن يكشف أسرار
عن االنتهاكات الروسية لن يكون مسموح
به لدى بوتني ،مشيرة إلى أن املؤمتر الصحفي
الذي اتهمت فيه احلكومة الهولندية وكالة
االستخبارات العسكرية الروسية ،باستهداف
منظمة حظر األسلحة الكيميائية جعل
«رجل روسيا القوي» ،يسعى لتقويض دور
املنظمة.
وأوضحت نوجايريدي ،أن محاوالت روسيا
لتقويض املؤسسات أصبحت واضحة اآلن
في جميع أنحاء أوروبا ،مؤكدة أن اجلميع بال
استثناء في القارة العجوز معرضني لالنتهاك
الروسي ،خاصة بعدما تعرضت استونيا
لهجوم إلكتروني روسي هائل عام .2007
وأدعت أنه مع كشف هولندا لألعمال الروسية
بدقة شديدة ،أصبح من الواضح أكثر من
أي وقت مضى أنه حتى دول أوروبا الغربية
الصغيرة التي ليس لديها تاريخ من املواجهات
مع روسيا ،ميكن أن جتد نفسها مستهدفة.
وأكدت الكاتبة البريطانية في مقالها
بـ»اجلارديان» ،أن هولندا ليست واحدة من
الدول األوروبية التي عانت تاريخ ًيا من العدوان
الروسي أو السوفيتي ،سواء في احلرب العاملية
الثانية ،أو أثناء الشيوعية ،مشيرة إلى أن ما
جعل الهولنديني هد ًفا هو أنهم مسؤولون عن
أمن منظمة حظر األسلحة الكيميائية ،التي
يوجد مقرها في الهاي.
وأوضحت أن الهولنديني ليسوا وحدهم في
مرمى نيران روسيا ،ففي وقت سابق من العام،
وجدت اليونان -وهي بلد أرثوذكسي مسيحي
مؤيد لروسيا -مضطرة إلى التنديد بالتدخل
الروسي في شؤونها الداخلية بسبب خالف
اسم مقدونيا.
كما ألقت الضوء على تصريحات إميانويل
ماكرون في وقت سابق من العام ،التي أعلن
فيها أن روسيا تسعى إلى «تفكيك االحتاد
األوروبي».
وحملت إلى النبرة احلادة التي حتدثت بها مؤخرًا
أملانيا ضد روسيا ،وأصبحت أكثر صرامة
بالرغم من محاولتها في الوقت نفسه احلفاظ
على العالقات االقتصادية.
وأشارت نوجايريدي ،إلى أن كان لدى العمالء
الروس الذين قبض عليهم في الهاي
مخططات للقيام مبزيد من العمليات في
مختبر بسويسرا.
وتشهد العالقات بني عدد من الدول األوروبية
وروسيا توترًا كبيرًا ،خاصة بعد اتهام لندن
موسكو مبحاولة اغتيال العميل املزدوج
سيرخي سكريبال.

واشنطن بوست
سقوط عشماوى يطوى صفحة
أحد أخطر اإلرهابيني فى املنطقة

اهتمت صحيفة «واشنطن بوست» األمريكية
بإلقاء القبض على اإلرهابى هشام عشماوى
املطلوب فى مصر ،وذلك فى مدينة درنة الليبية،
وقالت إن القوات الليبية أسرت واحدا من أخطر
اإلرهابيني فى املنطقة ،الذى له صالت بالقاعدة
وجعل مهمته استهداف قوات األمن فى مصر
وتقويض استقرار البالد.
وأشارت الصحيفة إلى تعليق الباحث
البريطانى فى شئون اجلماعات اإلسالمية أتش
إيه هيلر على خبر القبض على العشماوى،
وقوله إنه يحمل قدر كبير من األهمية .ولفتت
«واشنطن بوست» إلى أن مصر تعتبر عمشاوى
قائد جماعة أنصار اإلسالم وجماعة املرابطني،
اللتني لهم صالت بالقاعدة فى املغرب ،من
أخطر اإلرهابيني.
وقالت إن جماعة أنصار اإلسالم كانت قد أعلنت
قبل عام مسئوليتها عن هجوم الصحراء
الغربية الذى استشهد فيه  16من قوات األمن،
وحتمل مصر اجلماعة أيضا مسئولية محاولة
اغتيال وزير الداخلية فى عام  2013وقتل النائب
العام عام  2015وغيرها من من الهجمات
األخرى.

وول ستريت جورنال
النيجر تتحول إلى مقر
ملكافحة الهجرة واإلرهاب

كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»
األمريكية ،عن حتول نيامى عاصمة النيجر،
إلى جبهة ملكافحة اإلرهاب والهجرة غير
الشرعية فى إفريقيا .وذكرت الصحيفة
فى تقرير على نسختها اإللكترونية أن
دبلوماسيني وجواسيس ومفاوضى رهائن
يجتمعون ليال فى فنادق قائمة منذ عصر
االستعمار لتبادل املعلومات اخملابراتية حول
التهديدات األمنية .وأضافت الصحيفة أن
العاصمة الصحراوية النائية تشهد قيام
قواعد أجنبية ومبانى سفارات جديدة فى
شوارعها املغطاة بالرمال ،بينما فى ظالل
الليل ينقل املهربون املهاجرين واألسلحة
واخملدرات عبر املنطقة التى ينعدم فيها
القانون .وأوضحت الصحيفة أن النيجر،
التى تعانى من الفقر وتقع فى احلزام اجلنوبى
للصحراء ،تتحول سريعا إلى أحد أكثر املراكز
االستراتيجية فى العالم .ولفتت الصحيفة
إلى أن نيامى أصبحت مقرا ملشروع غربى
بقيمة مليارات الدوالرات يهدف لوقف
مسار تدفق املهاجرين غير الشرعيني من
غرب إفريقيا جتاه البحر املتوسط ،وكذلك
مكافحة انتشار النشاط اإلرهابى فى
منطقة الساحل ،وهى منطقة قاحلة جنوبى
الصحراء .وذكرت الصحيفة أن املؤيدين
يقولون إن االستراتيجية حتصن النيجر ضد
التهديدات األمنية ،إال أن املعارضني يرون أنها
ستجعل من البالد هدفا لإلرهابيني.

9
ترودو :كندا واضحة مع السعودية
وقوية في الدفاع عن حقوق االنسان

قال رئيس وزراء كندا جسنت ترودو أن كندا كانت
وال تزال واضحة مع اململكة العربية السعودية
وقوية حول الدفاع عن حقوق االنسان ،وأن
كندا شاركت في جهود دبلوماسية للدفاع
عن حقوق االنسان لسنوات عديدة ،مبا في
ذلك محادثات مع امللك سلمان بن عبد العزيز
آل سعود السنة املاضية
وقال أيضا أن مسألة اختفاء الصحفي
االمريكي السعودي جمال خاشقجي يشكل
امر خطير لدى كندا ،وكان الصحفي في
جريدة واشنطن بوست .قد ذهب إلى تركيا
ملقابلة خطيبته وشوهد منذ اكثر من عشرة
أيام يدخل إلى القنصلية السعودية في
أسطنبول ولم يظهر بعد ذلك ،وقالت وسائل
االعالم االمريكية أن املسؤولني االتراك لديهم
شريط فيديو وتسجيل صوتي يثبت أن جمال
خاشقجي قد تعرض للتعذيب والقتل داخل
القنصلية السعودية ،ويأتي حديث ترودو هذا
عن حقوق االنسان على أثر النزاع الذي نشب
مع السعودية عندما طالبت وزيرة الشؤون
اخلارجية في كندا كريستيا فريالند من
املسؤولني السعوديني إطالق سراح النشطاء
املعتقلني لديها مبا فيهم سمر بدوي شقيقة
املدون رئيف بدوي املسجون هناك.

رفع حظر دخول مستثمرو املاريجوانا
الكنديني ألراضي الواليات املتحدة

أوتاوا :في حتديث جديد لسياسة عبور احلدود
الكندية إلى أمريكا ،خففت وكالة حماية احلدود
واجلمارك االمريكية موقفها من الكنديني أو
املستثمرين في صناعة املاريجوانا ،ولذا فلن يواجه
هؤالء أي مخالفات أو قضايا عند دخولهم الواليات
املتحدة ،طاملا أنهم قادمون ألسباب شخصية
وليس ألسباب تختص بصناعة املاريجوانا.
وقالت وكالة حدود اجلمارك هذا في بيان نشر
على موقعها االلكتروني ،وكان هناك عدم يقني
إزاء كيفية التعامل مع الكنديني العاملني في
صناعة املاريجوانا ،وسابقا قيل إن الكنديني الذين
لهم اتصال بصناعة املاريجوانا قد يواجهون حظر
مدى احلياة لدخولهم الواليات املتحدة.
وقال وزير أمن احلدود الكندية بيل بلير أن احلكومة
تعرب عن امتنانها للتوضيح هذا من الواليات
املتحدة ،ونحب أن نذكر الكنديني دائما بأن ال
يأخذوا أي كمية من القنب عبر احلدود ،حيث
تظل القيود املفروضة األخرى من قبل وكالة
أمن احلدود االمريكية قائمة ،مبا في ذلك احضار
املاريجوانا عبر احلدود الذي يعتبر مخالف للقانون،
وقد يسفر هذا عن فرض غرامة أو احلبس بحسب
قانون الواليات املتحدة اخلاص بحيازة وانتاج وتوزيع
املاريجوانا الطبية أو الترفيهية.
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برنامج كيبيك للمهاجرين املستثمرين
مينح االقامة لبعض االغنياء املشكوك في صحة ثرواتهم
قال بعض املوظفني السابقني في اخلدمة املدنية أن بعض
األجانب االغنياء الذين يسعون لإلقامة في كندا حتت برنامج
كيبيك اخلاص باملستثمرين ،ال يعرفون أين تقع كندا على
اخلريطة ،والكثير منهم يقدمون وثائق وهمية عن أصول
وهمية ميتلكوها ومع ذلك ال يزالوا يقبلون لإلقامة في كندا،
وقال املسؤولني السابقني انهم كانوا يعانون في بعض األحيان
من ضغوط عليهم لتجاهل عالمات تدل على أن ثروة مقدم
الطلب قامت على الفساد او من الكسب غير املشروع ،وإن هذا
البرنامج يحتوي على الكثير من الثغرات ويسمح للناس الذين
لديهم اعمال غير مشروعة او يقوموا بغسل األموال بشراء اجلنسية الكندية بطريقة سهلة ،والعديد
من موظفي اخلدمة املدنية الذين رفضوا ذكر أسمائهم كشفوا عن العيوب الرئيسية في هذا البرنامج
الذي منح االقامة الدائمة في كندا لعشرات اآلالف من االشخاص منذ عام .1986
وبرنامج كيبيك للمهاجرين املستثمرين (كيو أي أي بي) يقوم على أن يكون لدى الفرد مقدم طلب
االقامة في كندا على االقل  2مليون دوالر في أصول وأن يوافق على استثمار مبلغ مليون ومائتي ألف دوالر
لدى مؤسسة مالية في كيبيك ملدة خمسة سنوات بدون فوائد ،وان تستعمل حكومة كيبيك الفوائد
من هذا املال في مساعدة الشركات الصغيرة واملتوسطة احلجم ،وفي نهاية اخلمسة سنوات يرد املبلغ
بدون فوائد لصاحبه.
وكانت حكومة كندا الفيدرالية لديها مثل هذا البرنامج ولكنها ألغته عام  2014بسبب مخاوف حول
فعاليته ،ولكن ال يزال هذا البرنامج فعال في كيبيك ويستقبل كل عام  1900من املستثمرين األجانب
باإلضافة إلى أفراد أسرهم ،وثلثني من هؤالء قادمني من الصني ،وفي العام املاضي وحده حصل أكثر من
 5000مستثمر على االقامة في كندا من خالل هذا البرنامج ،وكانت جميع الطلبات لهذا البرنامج متر
عبر مكتب للهجرة في هوجن كوجن حتى العام املاضي حيث أغلق هذا املكتب ،وكان املوظفني به يعملون
من  60إلى  70ساعة في االسبوع الستيفاء العدد الضخم من الطلبات وخصصت احلكومة سبعة
ساعات لفحص كل طلب واحد مبا في ذلك التحقق من أن مقدم الطلب حصل على ثروته بطريقة
صحيحة ،ولكن قال أحد موظفي الهجرة السابقني إن فحص كل حالة كان يستغرق وقت أطول للقيام
به بطريقة صحيحة ولم يكن لدينا الوقت الكافي لذلك ،وعندما تثار الشكوك حول طلب ما كانت
توضع علينا ضغوط لتجاهلها ،وفي بداية عام  2000عينت حكومة كيبيك شركة خاصة للمساعدة في
فحص الطلبات فوجدت الشركة أن  %65من الطلبات حتتوي على وثائق مزورة ،ووفقا للبيانات احلكومية
فإن  1783طلب قد رفضت بسبب وثائق مزورة من عام  2013إلى عام  – 2017وفي بيان لوزير الهجرة
السابق في كيبيك قال إن عملية فحص الطلبات فعالة وإن طلبات املتقدمني للحصول على االقامة في
كندا وثرواتهم وأصولهم تبحث من قبل مؤسسات مالية ومن قبل محللني ماليني حكوميني ومن قبل
موظفي الهجرة ووكالة االستخبارات املالية الفيدرالية  ،وإن برنامج كيبيك للمهاجرين املستثمرين له
فؤائد اقتصادية هامة للمقاطعة وسمح بإعطاء منح مالية للشركات الصغيرة واملتوسطة مبا يبلغ
 695مليون دوالر منذ عام  2000وحتول هذا إلى عشرات اآلالف من فرص العمل.
وبالنسبة لألشياء املثيرة للجدل في هذا البرنامج فإنه بينما يجذب املستثمرين االغنياء إلى مقاطعة
كيبيك فإن الغالبية العظمي منهم الذين حصلوا على االقامة في كندا ،يتجهون إلى املقاطعات
األخرى غير كيبيك ليقيموا فيها وبينما يوقع الفرد منهم على نسختني من الطلب تفيد بانه ينوي
االقامة في كيبيك فإن القانون يسمح ألي شخص بالتحرك بحرية في كندا ،وتفيد التقارير بأن  %85من
املهاجرين املستثمرين في كيبيك منذ عام  1986أنتهي بهم االمر إلى أونتاريو وبريتش كولومبيا وبقي
منهم  %10فقط في كيبيك ،وقد اشتكت بريتش كولومبيا عدة مرات ألنها ال ترحب باملهاجرين الذين
يأتوا من كيبيك.
وقال وزير الهجرة السابق في كيبيك ديفيد هيورتيل عن هذا «نحن غير منزعجني من هذا االجتاه ،ألننا
نعلم انه حتى لو ذهب املهاجر إلى أي مكان في كندا فإن أمواله ستبقي في كيبيك «.
وقال أيان يوجن مراسل صحفي عن برنامج كيبيك للمهاجر املستثمر إنه عملية احتيال من البداية إلى
النهاية وكل فرد مشترك فيها يعرف ذلك ،وهذا يشمل السياسيني والذين ينظموا البرنامج واملهاجرين
أنفسهم.

كندا تقدم  05مليون دوالر لوكالة شؤون
الالجئني الفلسطينية ...وامريكا تصف
الوكالة بــــ «الفاسدة واملعيبة»

أوتاوا :قدمت كندا مبلغ  50مليون دوالر إلى وكالة
شؤون الالجئني الفلسطينيني (االونروا) ملساعدة
الوكالة في جهود الصحة والتعليم لالجئني
الفلسطينيني ،وكانت إدارة دونالد ترامب قد قررت
وقف الدعم املالي للوكالة وهو  300مليون دوالر
وبذلك أوقفت أكبر دعم مالي كان يتجه ملساعدة
 5مليون الجئ فلسطيني وقد رحبت إسرائيل
بهذا القرار.
وكانت قد اتهمت الوكالة الفلسطينية بأنه
متحيزة وتأجج الصراع بني الفلسطينيني
واسرائيل وتشجع الكراهية ضد الدولة اليهودية،
وأيضا قال مستشار ترامب لشؤون الشرق
االوسط عن وكالة (االونروا) إنها تعمل على إبقاء
الوضع الراهن على ما هو عليه ،وهي فاسدة وغير
فعالة وال تساعد على السالم ،هذا وقد خصصت
كندا  40مليون دوالر من املعونة املالية لتلبية
احتياجات التعليم والصحة واحتياجات املعيشة
ملاليني الالجئني الفلسطينيني والسيما االطفال
والنساء و 10مليون دوالر ملساعدة الالجئني
الفلسطينيني في سوريا ولبنان.
وقالت وزارة اخلارجية الكندية ان املعونة اجلديدة
ستساعد في حتقيق االستقرار في املنطقة
وتساعد الفلسطينيني في التغلب على الفقر
والبطالة وانعدام االمن الغذائي وتأتي هذه املعونة
املالية من كندا بعد أسبوعني من تعهد االحتاد
االوربي بدفع  46مليون دوالر الى وكالة شؤون
الالجئني الفلسطينية لدعم اخلدمات الصحية
والتعليم.

كندا ترسل طائرة عسكرية إلندونيسيا
لنقل أمدادات االغاثة إليها بعد الزلزال
الذي أصابها

أونتاريو تسمح للسيخ قيادة الدراجات النارية بدون خوذات األمان
انضمت مقاطعة أونتاريو إلى مقاطعة البرتا
ومانيتوبا وبريتش كولومبيا في السماح ألعضاء
طائفة السيخ الذين يرتدون العمامة بأن يقودوا
دراجاتهم النارية بدون خوذة األمان ،وبدأ العمل
بهذا القرار يوم  18أكتوبر اجلاري ،وقال رئيس
وزراء املقاطعة دوج فورد في بيان له «إن سالمة
طرقنا ستبقى لها دائما األولوية وإن على األفراد
أن يتحملوا املسؤولية الشخصية لسالمتهم
وأمنهم ،وقال أنه بهذا يتمم الوعد الذي وعده
أثناء حملته االنتخابية» ،وكان العضو البرملاني
برامبيت ساركاريا قد قدم مشروعا إلى حكومة
أونتاريو إلعفاء السيخ من ارتداء خوذة االمان عند
قيادة الدراجات النارية.
وقال إن العمامة التي يرتديها الذكور من طائفة السيخ هي جزء أساسي من عقيدتهم وإن إعفاء
السيخ من ارتداء اخلوذة الواقية قد نفذ بنجاح في مقاطعات أخرى في كندا وفي جميع أنحاء العالم،
وكانت إجنلترا قد أعفت السيخ الذين يقودون الدراجات النارية من ارتداء اخلوذة الواقية عام  ،1976ورحب
بهذا القرار نادي الدرجات النارية للسيخ في أونتاريو ولكن اخلبراء أثاروا مخاوف تتعلق بالسالمة.
ودعا اخلبير في سالمة الدراجات النارية رينالد مارشان قرار حكومة أونتاريو بإعفاء السيخ من ارتداء
اخلوذة الواقية بأنه مخيب لآلمال ،وقال سوف نشاهد أضرار من هذا القرار ،فإنه عند وقوع حادثة لراكب
الدراجة النارية فإن العمامة لن توفر له احلماية التي ستوفرها له اخلوذة .وال يجب منح إعفاء ملن يرتدون
عمامة السيخ اال بعد حصولهم على رخصة قيادة كاملة للدراجة النارية وليس اثناء التدريب حيث
تكثر احلوادث.

أوتاوا :أرسلت كندا طائرة هرقل عسكرية محملة
مبواد االغاثة إلندونيسيا ،وحتمل الطائرة عشرون
من أعضاء اجليش الكندي وسوف تساعد على نقل
االمدادات للمناطق التي ال تزال تعاني من أثر الزالزل
بعد ما يقرب من أسبوعني من الزالزل املدمرة وأمواج
التسونامي التي قتلت ما ال يقل عن ألفني من األفراد
في جزيرة سوالويس .وكانت أوتاوا قد أعلنت في وقت
سابق أن كندا ساهمت مببلغ  1.5مليون دوالر لتمويل
منظمات االغاثة التي تعمل في إندونيسيا ،ويحاول
املسؤولني في إندونيسيا احلد من مشاركة اجلهات
األجنبية في جهود االغاثة ولكنهم توجهوا بنداء
نادر للمساعدة الدولية وقالوا أنهم يحتاجون فقط
إلى اخليام ووحدات معاجلة املياه ومولدات الكهرباء
وبعد وصول  20من أعضاء اجليش الكندي إلى هناك
فلن ميكنهم العمل مبفردهم ولكن فقط مبرافقة
مساعدين من إندونيسيا.
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الوزير فاروق ح�سني ي�شكر الكاتبة “ن�سرين عي�سي”
وجريدة جود نيوز علي مقال مت ن�شره باجلريدة
نشر الوزير السابق الفنان فاروق حسني شكر علي
صفحته الشخصية للزميلة «نسرين عيسي»
الكاتبة ملقال مت نشره بجريدة «جود نيوز» بعنوان
«الفنان الذي تتحدث لوحاته لغة العالم» ،كما
نشر الوزير السابق املقال علي صفحته علي
موقع التواصل اإلجتماعي «فيس بوك» وبه عبارات
الشكر للكاتبه كما نقل حتياته لـ «جود نيوز».
يذكر أن الكاتبة نسرين عيسي لها مقال بكل
عدد باجلريدة بالصفحة اخلامسة عشر منذ عدة
سنوات ،وهي مقيمة مبقاطعة ساسكاتشون
ولها نشاط معروف بني اجلاليات العربية .

ترامب ي�ستقبل الق�س بران�سون يف البيت الأبي�ض
بعد افراج تركيا عنه
استقبل الرئيس األمريكي دونالد ترامب في
البيت األبيض ،القس األمريكي أندرو برانسون
بعد إفراج السلطات التركية عنه  .وقال ترامب
إن موقف واشنطن حيال تركيا تغير ،متوقعا أن
تتعزز العالقات بني البلدين بشكل وثيق
وشكر الرئيس األمريكي نظيره التركي رجب
طيب أردوغان على مساعدته في اإلفراج عن
القس األمريكي
وأكد ترامب أنه لم تكن هناك صفقة مع تركيا إلطالق سراح القس برانسون.
وقضت محكمة اجلنايات الثانية في والية إزمير بإطالق سراح القس ،بعد األخذ في احلسبان الفترة التي
قضاها في السجن ،كما أمرت احملكمة برفع «اإلقامة اجلبرية وحظر السفر» عنه
وفي أواخر شهر يوليو املاضي ،فرضت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا ،اإلقامة اجلبرية ،عوضا عن
احلبس ،على برانسون ،بسبب وضعه الصحي ،ومت توقيف برانسون في  9ديسمبر  ،2016وحوكم بتهم
التجسس وارتكاب جرائم ملصلحة منظمتي «غولن» و»بي كا كا» حتت غطاء رجل دين ،وتعاونه معهما.

الإرهابي ع�شماوي يك�شف يف اعرتافاته
مواقع و�أعداد الإرهابيني
بعد ايام من اإلطاحة به ،خرج
جزء من اعترافات الصندوق
األسود للجماعات اإلرهابية في
ليبيا ومصر ضابط الصاعقة
املفصول «هشام عشماوي»
إلى العلن ،حيث أدلى خالل
التحقيقات األولية معه
بأعداد وأماكن تواجد املقاتلني
اإلرهابيني ،الذين ما زالوا في
وسط وشرق ليبيا.
ونشر «جهاز األمن الداخلي
التميمي أم الرزم» مبدينة درنة،
في بيان عبر صفحته الرسمية
مبوقع «فيسبوك» ،املعلومات
األول ّية التي أدلى بها عشماوي،
خالل التحقيق الذي يخضع
له من قبل االستخبارات
العسكرية ،بأحد السجون
السر ّية شرق ليبيا.
وقال عشماوي إن حوالي  50مقاتالً تابعني لتنظيم داعش بقيادة اإلرهابي «أبو البراء الليبي» يتحصنون
في محور وسط البالد ،في حني يتواجد أكثر من  56جريحا من اجلماعات اإلرهابية في أقبية عدد من
العمارات داخل حي املدينة القدمية في درنة ،ومعهم جزء بسيط جدا ً من الطعام.
ووفقا ً للبيان نفسه ،أكد عشماوي أن «املفتي الشرعي لتنظيم القاعدة» أبو حفص املوريتاني ال يزال
متواجدا مبحور املدينة القدمية ،في حني ُقتل كل من اإلرهابي عمر رفاعي سرور متأثرا ً بجراحه في
قمو في غارة جوية مبحور املغار بدرنة.
اشتباكات مع اجليش الليبي ،والقيادي بتنظيم القاعدة سفيان بن ّ
واتُّهم عشماوي باالشتراك في محاولة اغتيال وزير الداخلية األسبق اللواء محمد إبراهيم ،وكذلك
اغتيال النائب العام السابق هشام بركات ،واإلعداد الستهداف الكتيبة « 101حرس حدود» ،واستهداف
شخصا،
مديرية أمن الدقهلية ،والهجوم على حافالت األقباط باملنيا ،والذي أسفر عن استشهاد 29
ً
والهجوم على مأمورية األمن الوطني بالواحات ،والتي راح ضحيتها  16شهي ًدا.
وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية ،غيابيًّا بإعدام هشام عشماوي ،و 13من العناصر
ً
ضابطا ومجن ًدا.
اإلرهابية ،في اتهامهم بالهجوم على «كمني الفرافرة» الذي أسفر عن استشهاد 28

جود نيوز تر�صد �أزمة خا�شقجي  ...اختفاء وتفتي�ش وتهديد
تطورات ِعدة تشهدها قضية الصحفي السعودي
البارز جمال خاشقجي ،منذ اختفائه في الثاني
من أكتوبر اجلاري في ظروف غامضة ،بعد ذهابه
إلجراء ُمعامالت شخصية بقنصلية بالده في
اسطنبول ،بصحبة خطيبته التركية خديجة
جنكيز التي كانت تنتظره خارج املبنى.
ومع تضارب التقارير حول مصيره بني روايات نفتها
ُطف وأخرى
اململكة جملة وتفصيلاً -تزعم أنه اخت ِ
تدعي أنه اُغتيل بأوامر سعودية ُعليا ،طالبت
ّ
والزج
عائلة خاشقجي بعدم تسييس القضية
ّ
متس اململكة وأمنها
باسمها لصالح أجندات ّ
متس
القوميُ ،م ّ
شددين على أن «السعودية لن ّ
جمال».
ملخُ
لاً
وفيما ال يزال مصير الكاتب ا تفي مجهو إلى
اآلن ،تستعرض «جود نيوز « في التقرير التالي
تسلسلاً زمن ًيا لتطورات قضية خاشقجي منذ
ُف ِقد أثره
 2أكتوبر« ..اختفاء» :أعلنت خطيبته التركية
خديجة جنكيز أن خاشقجي دخل إلى القنصلية
السعودية في اسطنبول في متام الواحدة ظهر
الثالثاء قبل املاضي ولم يخرج منها.
ولم تعلن عن ذلك إال بعد مرور ثالث ساعات على
انتظاره أمام مبنى القنصلية ،بحسب قولها.
 3أكتوبر ..روايتان متضاربتان ومتابعة أمريكية:
أعلن متحدث باسم الرئاسة التركية ،إبراهيم
قالن ،أن «أنقرة لديها معلومات بأن خاشقجي
ال يزال داخل قنصلية السعودية بإسطنبول»،
ُمشيرًا إلى أن السلطات التركية تتابع القضية
عن كثب .في املقابل ،نفى مسؤول سعودي
وجود خاشقجي داخل القنصلية أو وضعه قيد
االعتقال ،واص ًفا تقارير اختفائه بالكاذبة.
وقال في حديثه إن «خاشقجي زار القنصلية
لطلب أوراق متعلقة بحالته االجتماعية وخرج
بعد فترة قصيرة» ،مؤك ًدا القيام بإجراءات املتابعة

والتنسيق مع السلطات احمللية التركية لكشف
مالبسات اختفاء خاشقجي.
 4أكتوبر ..استدعاء السفير :أعلنت تركيا
استدعاء السفير السعودي لديها لبحث مسألة
اختفاء خاشقجي ،في الوقت الذي قال فيه إنه ال
ميلك أية معلومات عن الصحفي املخُ تفي.
 5أكتوبر ..تعليق بن سلمان و»العمود الفارغ»:
في أول تعليق على القضية ،قال األمير محمد بن
سلمان إن السعودية ليس لديها ما تخفيه في
مسألة اختفاءُ ،مبديًا ترحيبه بدخول السلطات
التركية ملبنى القنصلية للبحث عن خاشقجي.
وقال بن سلمان «القنصلية أرض ذات سيادة،
لكننا سنسمح لهم بالدخول والبحث والتفتيش
على ما يريدون ،وليس لدينا ما نخفيه
 6أكتوبر« ..حتقيق وتفتيش ومزاعم بالقتل» :أعلن
االدعاء العام التركي أنه فتح حتقيقًا في قضية
اختفاء خاشقجي ،وأعربت السلطات التركية
عن اعتقادها أن خاشقجي « ُق ِتل داخل القنصلية
السعودية في إسطنبول ونُ ِقلت جثته باخلارج.
في املقابل ،فتحت السعودية أبواب قنصليتها
لوكالة رويترز إلجراء جولة في مقر املبنى املك ّون
من  6طوايق ،في محاولة لدحض االدعاءات
املوجهة إليها باحتجاز أو قتل الكاتب السعودي
 7أكتوبر« ..تعليق اردوغان» :قال الرئيس التركي
رجب طيب اردوغان إنه يُتابع ،شخص ًيا ،قضية
اختفاء خاشقجي ،وإنه ال زال يأمل بنتائج إيجابية.
 8أكتوبر »..قلق أمريكي وتفتيش رسمي»:
أعرب الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن قلقه
حيال اختفاء الكاتب املعارض السعودي جمال
خاشقجي .وأضاف ترامب في كلمة له بعيد
وصوله إلى البيت األبيض للبدء مبراسم تعيني
القاضي كافانو «ال نعرف عنه شيئاً».
9أكتوبر« ..أسبوع على اختفائه» :بعد أسبوع من
اختفاء خاشقجي ،أعلن ترامب أنه «لم يتحدث

إلى السعوديني بعد في األمر»ُ ،مضي ًفا أنه
«س ُيجري ذلك في مكان ما.
10أكتوبر« ..اتصاالت على أعلى مستوى وتفعيل
حتدث مع
قانون ماجنيتسكي» :قال ترامب إنه ّ
مسؤولني سعوديني «من أعلى املستويات» حول
اختفاء خاشقجي .وأُعلِن عن اتصال وزير اخلارجية
األمريكي مايك بومبيو بولي العهد السعودي
للحصول على معلومات حول األمر
فعل  22عض ًوا مبجلس الشيوخ قانون
كما ّ
«ماجنيتسكي املتعلق» بحقوق اإلنسان ،بهدف
إجبار الواليات املتحدة على فتح حتقيق في قضية
الكاتب السعودي املخُ تفي
12أكتوبر« ..فرنسا تطلب إجابات والسعودية
تحُ قق» :طالبت فرنسا بتقدمي إجابات عن مصير
خاشقجي .وقال الرئيس إميانويل ماكرون «أنا
بانتظار ظهور احلقيقة والوضوح الكامل األمور
املذكورة خطيرة للغاية
كما وصل وفد سعودي إلى أنقرة للتحقيق في
اختفاء خاشقجي ،بناء على اقتراح سعودي
بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في
القضية
هدد ترامب
الصارم»:
ترامب
«عقاب
أكتوبر..
13
ّ
بفرض عقوبات «صارمة» على السعودية في حال

ثبت تو ّرطها في اختفاء خاشقجي
 14أكتوبر« ..تهديد سعودي واتصال سلمان-
هددت السعودية بإجراءات أقوى حال
أردوغان»ّ :
اتخاذ أي إجراء ضد اململكة ،في بيان رسمي
نقلته وكالة األنباء الرسمية (واس) ،رافضة أي
تهديدات أو محاوالت للتلويح بعقوبات اقتصادية
أو استخدام ضغوط سياسية ضد السعودية.
كما أجرى العاهل السعودي أول اتصال هاتفي
منذ بداية األزمة مع اردوغان ،أكد خالله على
حرص اململكة على عالقاتها بشقيقتها تركيا،
بقدر حرص أنقرة على ذلك ،مشيرًا إلى أنه لن ينال
أحد من «صالبة هذه العالقة
 15أكتوبر« ..امللك يأمر بتحقيق وعائلة خاشقجي
ترد على مر ّوجي الشائعات» :نقلت وكالة بلومبرج
عن مسؤول سعودي قوله إن «امللك سلمان أمر
بتحقيق داخلي في اختفاء خاشقجي» .وكشف
مسؤول سعودي على صلة بالتحقيقات اجلارية أن
«نتائج التحقيق الداخلي بشأن القضية س ُيعلن
عنها قري ًبا ،في أي وقت».
توعدت عائلة خاشقجي مبالحقة مر ّوجي
كما ّ
األكاذيب عن اختطافه واغتياله بأوامر سعودية
ُعليا منذ ذهابه إلى قنصلية بالده بتركيا قبل نحو
أسبوعني.
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ثالث مر�شحني من �أ�صل م�صري ي�سعون لتمثيل حزب املحافظني مبدينة م�سي�ساجا

ثالث مرشحني من أصل مصري مبدينة مسيساجا يسعون لتمثيل حزب احملافظني عن دوائرهم في اإلنتخابات القادمة في أكتوبر  ،2019وسط تأييد كبير لهم وهم:

غادة ملك  -دائرة «مسيساجا -
ستريتفيل»
«غادة» هاجرت مع والديها الى كندا عام ، ١٩٩٠
ودرست هندسة امليكانيكا بجامعة ويندسور،
بعدها عملت في هندسة صناعة السيارات
واالختبارات ثم عملت في االستشارة فيما يخص
اإلعفاءات الضريبية املقترنة بالبحث العلمي في
مجالي التصنيع والطاقة« .غادة ملك» معروفة
بنشاطها املستمر خلدمة اجملتمع احمليط بها فهي
تقوم بدور هام في نادي الروتاري حيث أنها عضو
مجلس إدارة نادي الروتاري مبنطقة ستريتسفيل
والذي يقدم الدعم الوقتي واملالي للمنظمات
احليوية في املدينة مثل املستشفى وبنك الطعام
وغيرهما .كذلك كان لـ «غادة ملك» دور رائد
في تطوير الرابطة القبطية للمهنيني بكندا و
التي تعمل على توفير خدمات أساسية بأسعار
مخفضة ألبناء اجلالية وبخاصة تأمينات السيارات
والصحة واألسنان ،كما كانت «غادة» إحدى
مؤسسي املهرجان املصري مبدينة مسيساجا

والذي أشاد به الكثيرين عند إطالقه.
تعتبر «غادة ملك» هي من أوائل من عملوا على
زيادة ااملشاركة السياسية ألبناء اجلالية الناطقني
بالعربية عن طريق حمالت التوعية التي تبنتها
على مواقع التواصل اإلجتماعي والتي بها أالف
املتابعني ،كما أن لها دور فعال في زيادة املشاركة
النسائية في العمل السياسي بكندا من خالل
دورها كعضو مجلس إدارة مجلس املرأة بحزب
احملافظني مبقاطعة أونتاريو عن منطقة تورونتو
الكبرى
«غادة ملك» شاركت في العديد من القضايا
احلقوقية والسياسية التي تهم أبناء اجلالية وتريد
أن تكمل كل ماسبق عبر السعي للحصول على
تعضيد مؤيديها لتفوز بكرسي حزب احملافظني
عن دائرة ستريتسفيل مبسيساجا

هاني توفيليس  -دائرة «مسيساجا -
إيرين ميلز»
ولد الصيدلي «هاني توفيليس» في القاهرة في
سبتمر عام  1958وتخرج من كلية الصيدلة
بجامعة القاهرة عام  .1982وحصل علي

املاجستير في التسويق وإدارة األعمال من اجلامعة
األمريكية عام .1985
عمل «نوفيليس» مع شركات األدوية العاملية مثل
نوفارتس ومدىوس ايه جي .ثم أنتقل إلى كندا في
يناير عام « .1990هاني توفيليس» متزوج ولديه
 3أطفال .وهو ميارس مهنة الصيدلة في كندا
منذ ديسمبر  1990وحتى األن .يعتبر «توفيليس»
مبثابة صلة الوصل بني الكنيسة القبطية وجميع
مستويات احلكومات  ،ألبرشية ميسيسوجا-
فانكوفر وغرب كندا .كما أنه عضو مبجلس إدارة
املركز الكندي القبطي واملسؤول عن األنشطة
السياسية به منذ عام 2007
كان أحد أفراد الوفد الرسمي الذين شارك باحلضور
في سيامة البابا تاوضروس الثاني في القاهرة
 ،وهو الوفد الذي كان يرأسه الوزير «جيسون
كيني» .أنضم «توفيليس» إلى حزب احملافظني
في عام  ، 2007وفي عام  2008بدأ برنامج يختص
مبساعدة الالجئني املصريني منذ عام  ، 2008كما
أنشأ برنامج الالجئني املدعم حكوميا ً في عام
« .2009هاني توفيليس» عضو مبجلس مجموعات
األقليات املتحدة  ،والكوجنرس الكندي ملسيحيي
الشرق األوسط  ،ومؤسس الصيادلة املستقلني
في أونتاريو
يسعي «هاني توفيليس» ليكون مرشح حزب
احملافظني عن دائرة «ميسيسوجا  -ايرين ميلز»
والتي ستُجري في نوفمبر القادم

ميالد ميكاييل  -دائرة «مسيساجا -
سنتر»
ميالد دميتري ميكاييل ولد عام  1963وتخرج من

كلية الفنون اجلميلة  -قسم ديكور عام ،1986
وترقي في عمله حتي وصل إلي منصب نائب رئيس
شركة كهرباء فرنسا مبصر ،حصل علي ماجستير
إدارة األعمال بتقدير إمتياز عام  ، 2009ثم حصل
علي دبلومة الدراسات العليا ملستشاري الهجرة
الكندية عام  ،2013وحاليا يعمل «ميالد ميكاييل»
كمستشار هجرة معتمد للحكومة الكندية
وعضو هيئة مستشاري الهجرة الكندية ،ورئيس
ميكاييل
شركة
للهجرة .ميالد متزوج
الصيدالنية
من
زيزيت ميشيل ووالد
يوحنا دميتري الطالب
بكلية الصيدلة.
ميالد
وتقدم
بترشيحه لتمثيل
احملافظني
حزب
عن دائرة «مسيساجا  -سنتر» علي املستوي
الفيدرالي
ويقول «ميالد ميكاييل» أن لديه العديد من األفكار
والطروحات للحفاظ علي املبادئ الكندية مع
التأكيد علي وحدة الكنديني مبختلف خلفياتهم،
وأضاف «ميكاييل» أن عمله مع الناس لفترة
طويلة جعله يشعر مبشاكلهم وإهتماماتهم،
وأعتبر «ميكاييل» أن الهجرة بها أهم شئ مؤثر
حولنا ،فالهجرة  -حسبما يقول  -هي إختيار
جارك  ،وزميلك بالعمل  ،وصاحب العمل  ،كما
أنها هامة لإلقتصاد الكندي ،ومصدر جلذب رؤوس
األموال من العالم كله ،وأكد «ميالد» علي أن
لديه الثقة أنه ومن خالل أفكاره وثقة الناس به
سيستطيع أن يصل للبرملان الكندي في .2019

الهيئة القبطية الكندية و منظمة الت�ضامن القبطي
تعربان عن ت�ضامهما و تع�ضيدهما
للجالية امل�صرية مبدينة Mississauga -Ontario
لــ �إعتزام ثالثة من �أجدر و �أكف�أ �أبنائنا خلو�ض االنتخابات الربملانية
عن حزب املحافظني و هم:
اال�ستاذ ميالد ميكاييل
ال�صيديل هاين ثوفيل�س
اال�ستاذة غادة ملك
عن دائرة
عن دائرة
عن دائرة

MISSISSAUGA-STREESVILLE

MISSISSAUGA - ERINMILLS

و نتمني للجميع التوفيق

MISSISSAUGA - CENTRE
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تقـــــــــــارير

خطة حكومة كيبيك اجلديدة لفر�ض قوانني علمانية �صارمة ..بني
القبول والرف�ض

بعد ساعات قليلة من تنصيبها ،أعلنت حكومة مقاطعة كيبيك بكندا توجهها نحو منع ارتداء أو استعمال الرموز الدينية
في أماكن العمل بالنسبة للموظفني العاملني في مؤسسات الدولة ،مبن فيهم املدرسون.
ويبدو أن حكومة كيبيك اجلديدة ّ
خفضت سقف الفضاءات التي تسعى إلى حظر استعمال احلجاب فيها ،وحصرت ْها فقط
في الوظائف التابعة للدولة ،بعدما كانت احلكومة السابقة ،بقيادة «باولني ماروا» ،قد قدمت ميثاقا بهدف حظر ارتداء الرموز
الدينية في األماكن العامة ،ومنع موظفي الدولة كالقضاة وعناصر الشرطة وحراس السجون من ارتدائها ،وهو ما أثار ردود
فعل رافضة.
ويسعى احلزب لوضع مشروع قانون جديد سيمنح ملوظفي الدولة الذين يرفضون التخلي عن ارتداء الرموز الدينية في أماكن
العمل فترة انتقالية؛ إذ سيتم نقلهم إلى العمل داخل املؤسسات التي يشتغلون بها دون الظهور في الواجهة.
(حتالف أفنير) سيبقي على الصليب معلقا
في اجمللس التشريعي
كيبيك :قال احلزب املنتخب لرئاسة مقاطعة
كيبيك (حتالف أفنير) أنه ليس لديه النية
إلزالة الصليب املعلق على جدران اجمللس
التشريعي خلف مقعد الرئيس ،وقال سيمون
جولني املتحدث باسم الفريق االنتقالي
للسلطة انه ليس هناك تعارض بني خطة
احلكومة اجلديدة لفرض قوانني علمانية
صارمة على بعض املوظفني العموميني
ورغبتها في احلفاظ على الصليب .واضاف إن
الصليب الذي علق في اجمللس التشريعي منذ
الثالثينات من القرن املاضي هو جزء من تراث
قليال من لهجته بعد املظاهرات التي جرت
كيبيك.
وبينما قال متحدث باسم احلزب املنتخب وسط مدينة مونتريال تندد بالقانون اجلديد،
باألغلبية لرئاسة املقاطعة االسبوع قبل وبعد تزايد قلق هؤالء الذين شعروا بأنهم
املاضي أنه سيتم فصل املدرسني الذين مستهدفون ،وقال سيمون جولني املتحدث
يرفضون قبول وظائف مختلفة او إزالة باسم احلزب أن احلكومة اجلديدة ستسمح
الرموز الدينية ،لكن احلزب تراجع وخفف للمدرسني الذين يرتدون الرموز الدينية
والعاملني بالفعل في املدارس مبواصلة القيام

بهذا ،ولكن سينطبق القانون اجلديد على
املعينني حديثا.
اآلالف يتجمعون في مظاهرة وسط مدينة
مونتريال اعتراضا على اقتراحات حكومة
كيبيك اجلديدة
اجتمع اآلالف من املناهضني للعنصرية وسط
مدينة مونتريال مؤخرا لإلعراب عن غضبهم
إزاء مقترحات حكومة (حتالف أفنير كيبيك)
القادمة ،والتي يقول املتظاهرين عنها
إنها تؤثر على املهاجرين واألقليات الدينية
في املقاطعة ،ويرى الكثير منهم في هذه

د .سيف جورجي

املقترحات خطط عنصرية وكراهية لألجانب.
وقال احد املتظاهرين من جماعة (أصوات
اليهود املستقلة) وهي واحدة من عدة
جماعات في املظاهرة ،نحن قلقون من
محاولة تقسيم كيبيك الى قسمني وهما
شعب كيبيك واملهاجرين ،وبعد فوز تاريخي
حلزب (حتالف أفنير كيبيك) االسبوع قبل
املاضي ،صرح زعيم احلزب فرانسوا ليجول عن
خططه خلفض عدد املهاجرين بنسبة %20
وقال انه يريد فرض قيم كيبيك والتحدث
باللغة الفرنسية على املهاجرين ومن
سيفشل في ذلك سيكون معرضا للترحيل،
وقالت امرأة مسلمة من املتظاهرين وترتدي
احلجاب إن فرانسوا يريد إرضاء بعض سكان
كيبيك الذين أعطوه اصواتهم والذين ضاقوا
ذرعا بالالجئني ،وقالت أخرى؛ لقد غادرنا بلدنا
منذ سنوات عديدة ونريد أن نكون جزء من هذا
البلد ،ولدينا احلق في العمل ،وقال متظاهر
أخر؛ نحن سنقوم مبقاومة هذا القرار حتى
النهاية.
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حقائق �ضد االحلاد ()7
غريزة حب البقاء وتوا�صل احلياة بنقل اجلينات
حتدثنا في املقاالت السابقة عن أدلة وحدانية
التصميم ووحدانية اخلالق وعن نشأة الكون
وسنعرض في هذا املقال الدليل اخلامس وهو
«غريزة حب البقاء وتواصل احلياة بنقل اجلينات».
يتشارك كل األحياء في غريزة حب البقاء
والتي تهدف إلى احلفاظ على احلياة ومنع
الضرر ويرتبط بهذه الغريزة اإلحساس باأللم
والشعور باخلوف ،فاأللم واخلوف هما الدافعان
إلى احلذر والبعد عن مصادر اخلطر .وأيضا يدفع
األلم األنسجة املصابة إلى تالفي الضرر والذي
يعوق سرعة االلتئام .وباإلضافة لأللم واخلوف
فمعظم احليوانات متتلك الكثير من احليل
الدفاعية والهجومية ومن أبسطها مقدرة
اإلخفاء والتمويه ومحاكاة الوسط احمليط
وتتعقد هذه احليل لتساعد هذه احليوانات في
اتقاء شر مفترسيها أو لتسهل عليها اصطياد
فرائسها وكل هذه احليل الزمة للبقاء على قيد
احلياة.
ومن روائع اخللق واخلالق أن احليل الالزمة للحياة
والتي يجب على صغار هذه احليوانات تعلمها ،ال
يتم لها هذا التعلم فقط باالكتساب عن طريق
املالحظة والتقليد ولكنه يتم أيضا وهذا هو
األغرب -والذي أثبتته التجارب العلمية -بتوريث
هذه املعلومات من جيل إلى جيل عبر «الطبع
اجليني» وهو ما نسميه بالفطرة والتي نولد بها،
هذا باإلضافة إلى امتالكها الغرائز األساسية
الالزمة الستمرار احلياة ومنها اجلوع والعطش
واجلنس .وأيضا وجود الدافع وراء بقاء الفرد ضمن
القطيع أو ضمن مجموعته والتي يرتبط أفرادها
بالتزاوج؛ ليكون أكثر أمنا عنه لو بقي منفردا
وحيث يقوم الكبار على رعاية وحماية الصغار.
والدافع وراء قيام احليوانات بتخزين الغذاء في
حوزتها أو بداخل أجسادها حتسبا ألوقات ندرته.
هذا باإلضافة إلى امتالكها خملزونا استراتيجيا
بداخل أجسادها لكل العناصر الضرورية
للحياة من هرمونات وفيتامينات ومعادن الخ.

أما عن اإلنسان وبسبب تطوره العقلي فهو
يتبع سلوكا حياتيا أكثر تعقيدا يوفر له أقصى
درجات احلماية اجلسدية ،بدءا من توفير بيئة
ّ
مسكن ومأكل ومشرب وانتهاء بحزمة
أمنة من
القوانني والتشريعات التي تضمن احلفاظ على
حقوقه واملرتبطة بأمانه اجلسدي والنفسي ومن
أمثلتها قوانني املرور مثل حزام األمان وااللتزام
بالسرعة وباإلشارات الضوئية .كذا يتفرد
اإلنسان بامتالكه لعشرات من احليل العقلية
الدفاعية التلقائية مثل النسيان النشط
والتبرير واإلسقاط واإلعالء والتسامي الخ
وتهدف جميعها إلى احلماية النفسية والالزمة
لضمان حياة أطول.
ثم نأتي إلى نقل اجلينات ورغبة التكاثر وحفظ
النوع وهذه كلها شديدة االرتباط بالغريزة -بالتضحية بذاتها من أجل إعطاء فرصة أفضل
اجلنسية التي تضمن إنتاج الصغار وغريزة لعدد محدود من أفراد اجملموعة للحياة والبقاء
األمومة والتي تهدف إلى احلفاظ عليهم .ورغبة بغرض احلفاظ على اجلينات املشتركة لهذه
التكاثر وحفظ النوع مرتبطان متاما بغريزة البقاء اجملموعة.
فهما يهدفان إلى امتداد حياة هذه الكائنات وفي اخللق جند حتى ما هو أغرب من ذلك؛ وحيث
إلى حياة مستقبلية وذلك بنقل جينات هذه تقوم بعض الطفيليات والتي تعتمد في إمتام
األحياء إلى األجيال الالحقة؛ ففي حالة التكاثر دورة حياتها على عائلني إلى تسميم العائل
الالجنسي أي االستنساخ كما في البكتيريا األول بعد انتهاء دوره وذلك بإفراز ببعض املواد
والفيروسات واحليوانات البدائية التي تتكاثر بداخله والتي من شأنها إضعافه لتسهيل
باالنقسام فيتم نقل كل اجلينات إلى األجيال فرصة التهامه بواسطة العائل الثاني وذلك
التالية .أما في حالة التكاثر اجلنسي بني الذكر بغرض إتاحة الفرصة لهذه الطفيليات إلمتام
واألنثى ففي هذا النوع تقوم خالياه اجلنسية دورة حياتها في العائل الثاني ،واألمثلة ال تنتهي
بنقل نصف اجلينات إلى اجليل التالي ،وعليه فان عن روعة اخلالق واخللق واخمللوقات في تواصل
اخللف هنا ميثل امتدادا حلياة السلف وذلك عن احلياة بنقل جيناتها من جيل إلى جيل.
طريق استقبال وتوارث هذه اجلينات ،حتى أننا ونأتي للسؤال الهام واحملوري هنا وهو :هل ميكن
نقول بالفطرة في أمثالنا البسيطة «اللي خلف أن تكون غريزة حب البقاء (احلياة) وبكل وسائلها
ممتش» ولضمان حدوث التكاثر فقد ارتبطت املعقدة هي من نتاج خلق لقوى طبيعية
املمارسات اجلنسية بلذة شديدة تدفع احليوانات عشوائية غير حية وغير عاقلة؟ إن اإلجابة
إلى احلرص على فعلها وأيضا وبسبب هذه اللذة املنطقية هذا من احملال؛ «فاقد الشيء ال يعطيه «
تقدم الكثير من احليوانات على التناحر الشرس فكيف يحرص غير احلي على إعطاء احلياة لغيره
فيما بينها وأحيانا تتصف باألنانية من أجل ثم يحرص عليها وهو لم ميتلكها في األصل.
االستئثار باجلماع وحدها ودون غيرها ،فحقيقة وعليه فالبد من أن يكون وراء تلك اخمللوقات احلية
األمر فان الصراع بني تلك احليوانات لم يكن فقط
من أجل املمارسة املؤقتة للجنس ،ولكنه كان
أيضا من أجل حرصها على امتداد حياتها بنقل
وحفظ جيناتها في األجيال التالية .ومن غرائب
اخللق أننا نرى كيف تقوم بعض الكائنات -داخل
نفس اجملموعة والتي تشاركها نفس اجلينات

فيروس االفتتان الكامل

ا.د .ناجي اسكندر
خالق حي .ثم نأتي للسؤال الثاني واألهم وهو:
ملاذا وكيف تسعي كل اخمللوقات ليس فقط على
أن حتيا ولكن على أن حتافظ وبكل الوسائل على
استمرار هذه احلياة وبقائها عبر األجيال وذلك
بتكرار نقل جيناتها من السلف إلى اخللف عن
طريق التوالد اجلنسي والالجنسي وإلى ما ال
نهاية ومبا نسميه نحن «حفظ النوع» وهو في
حقيقة األمر رغبة في حفظ أبدية هذا الكائن
احلي؟ واإلجابة البديهية واملنطقية أيضا أنها
البد أن تكون من خلق خالق حي أزلي أبدي جبلها
وصنعها على سنته ،لتسعي إلى أبديتها أي
استمرار حياتها وإلى أن يأذن لها في غير ذلك.
ثم أضيف بان اإلنسان وهو أكثر الكائنات عقال
فمنذ تواجده وسيادته على األرض فقد وعي
بفطرته ومبا ُج ِبل عليه من رغبة في األبدية إلى
احتضانه لعقيدة اخللود وتطلعه الدائم إلى
استمرار حياته في حياة أخرى بعد املوت ،فهذا
هو ما فطر عليه وهو جزء ال يتجزأ من تركيب
جيناته ومن بناء العقل والفكر اإلنساني والذي
يحكمه أيضا التركيب اجليني.
وفي النهاية فهذا اخلالق الذي أعطى احلياة
خمللوقاته ،ووهبها حب البقاء واالستمرار من
حياة إلى حياة أخرى؛ وذلك بنقل اجلينات من
السلف إلى اخللف ،وطبع في عقل اإلنسان
فكرة األبدية واحلياة األخرى .فالبد أن يكون هذا
اخلالق حي أبدي أزلي وقادر وحكيم .ويستحيل
من أن يكون ذلك من نتاج قوة جامدة ال حياة
فيها وال قدرة لها وبغير عقل .هذا اخلالق احلي
األبدي األزلي نسميه نحن املؤمنون اهلل.
تنويه واجب :هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية
فقط وجود اهلل وال تستند إلى أي معتقدات أو
أسانيد دينية ال يؤمن امللحدون بها أصال .وهي
أيضا ال تناقش أو تدعو إلى معتقد معني.

بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
أشرت في املقال السابق بعنوان «روعه الالهوت»
إلى جمال وعظمة الالهوت .وقد حاولت أن أوضح
أهمية وجود أساس الهوتي للحياة الروحية .فأي
حياه روحية بدون األساس الالهوتي مثل البيت
املؤسس على الرمل سيسقط سريعا.
على الرغم من جمال وروعة الالهوت ،إال أنه
يتعرض إلى عمليات اغتيال وتدمير .وهذا
االغتيال ال يتم مع سبق اإلصرار والترصد ،بل يتم
بأسلوب خفي قد ال يراه البعض او حتى يشعر
به .لألسف ان من يدمرون الالهوت ،هم من داخل
الكنيسة وليس خارجها .انهم يدمرون الالهوت
حينما يتباسطون في املعاني والتركيبات
اللفظية بحجة ان املعنى يصل للجميع!!
في هذا املقال سنناقش سويا بعض هذه األفكار
التي انتشرت واستفحلت داخل الكنيسة ولكن
لألسف فهي أفكار بعيدة كل البعد عن احلياة
املسيحية السليمة.
يصر بعض اخلدام على إعالء نبرة «غضب اهلل» .فها هو
أحدهم يصلي أمام شعبه قائال« :احنا مش قد غضبك يارب...
خليني بالذوق أرجعلك»  ..ما هذا؟؟ انها ليست بساطة بل
جهل بحقيقة اهلل .اهلل ال يفرح وال يغضب ،فالفرح والغضب
عواطف بشرية .اهلل صالح فهو مينح كل عطية صاحلة

(يعقوب  .)١سمي اهلل في العهد القدمي
بألوهيم ،اي الدائم الوجود بقوة؛ فاهلل
دائم الوجود وهو أصل الوجود ،ووجوده
بقوة يعلن عن دميومته وثباته .فهو بال
تغيير او ظل دوران .فاهلل صالح إلي
األبد وال يستطيع ان يقدم إال احلب .أما
نحن حينما نخطئ فهو ال يتحول إلي
شخص غضوب؛ بل نحن ننفصل عنه
و ال نرى نور حبه بسبب خطايانا .ويظل
كل ما هو خارج نطاق «الوهيم» اي
خارج نطاق الوجود هو عبارة عن عدم.
فكره أُخري تسللت إلى أغلب العظات
والتأمالت ،وهي ان هدف اإلنسان هو
الذهاب إلى السماء .وتكون عبارة «عايز
أروح السما» مبثابة الفكرة التي تبنى
عليها اغلب العظات.
ان لكل انسان منا هدف ورسالة يجب
حتقيقها هنا على األرض .فلم يخلقنا اهلل لكي نذهب إلى
السماء فقط .باإلضافة إلى أن فكر األبدية قد تشوه بسبب
هذه املقولة .فاألبدية ليست مجرد مكان اهرب إليه بأسلوب
سلبي معتقدا انه اخلالص من أتعابي وضيقاتي على األرض.
بل احلياة األبدية هي« :وَه ِذ ِه ِه َي الحْ َ َيا ُة األَب َ ِدي َّ ُة :أ َ ْن ي َ ْعرِ ُف َ
وك أَن َْت

يح
س َ
اإلِل َه الحْ َ ِقي ِق َّي وَ ْح َد َك وَي َ ُ
سو َع المْ َ ِ
سلْ َت ُه( « .يوحنا  .)٣:١٧هذه هي
الَّ ِذي أَر ْ َ
احلياة األبدية ،أن نعرف من هو اآلب وذلك
باحتادنا باالبن .وهذه احلياة االبدية تبدأ
هنا على األرض.
ان الفيروس الذي دمر ويظل يدمر هذا الالهوت هو فيروس
االفتتان الكامل .فعند ظهور بعض اخلدام او اآلباء أصحاب
الشخصية الكاريزمية على املنابر ،و يبدأ فيروس االفتتان
الكامل يتغلغل في نفوس بعض األشخاص ،فيستسلمون لكل
ما يقال كما يستسلم الرضيع لثدي أمه دون اي تفكير نقدي او
حتليل منطقي ملا يقال .ان فيروس االفتتان الكامل باألشخاص
هو املسؤول األول عن تدمير كل فكر الهوتي روحي سليم داخل
الكنيسة .اننا منيل إلى الشخصانية دائما ،فنمجد األشخاص
متجاهلني التفكير املوضوعي .قد ال منلك أدوات التفكير النقدي،
وال نعرف كيف نحلل منطقيا ً ما نسمع ولكن على األقل نحن
منلك املرجع الرئيسي لكل تعليم .األساس الذي يجب ان نقيس
عليه كل تعليم ،انه الكتاب املقدس .ففي الكتاب املقدس
يستعلن ابن اهلل لإلنسان .فلنرجع الي الكتاب املقدس ولنعطه
حقه ومكانته في حياتنا ولنبدأ عالقة حقيقية معه؛ فكل من
اكتشفوا هذا الكنز لم مينعوا أنفسهم من االفتتان احلقيقي
به ،فهو يستحق ألنه الكتاب الوحيد الذي يستطيع ان يغير
عقل اإلنسان.
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الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()6
قايني وهابيل

جاء في سفر التكوين أن حواء اعطت إبنها
إسم «قايني» مبعنى املقتنى من اهلل؛ وقالت:
قد اقتنيت رجال من عند الرب .ومع ذلك فقد
اختلف املؤرخون في نطق اسم قاتل هابيل،
ما بني قني وقاين وقائني وقابيل (على وزن
هابيل) ،وقد اورد ابن األثير هذه اإلختالفات
بقوله:
«وكان أول ذلك قتل قابيل بن آدم أخاه هابيل،
وأهل العلم مختلفون في إسم قابيل،

فبعضهم يقول :قني ،وبعضهم يقول:
قائني ،وبعضهم يقول :قاين ،وبعضهم
يقول :قابيل» (الكامل في التاريخ ،جـ ،صـ
.)37
وحدثنا الوحي عن قبول اهلل لتقدمة هابيل
البار ورفضه لتقدمة أخيه الشرير« :وعرف
آدم حواء امراته فحبلت وولدت قايني وقالت
اقتنيت رجال من عند الرب .ثم عادت فولدت
أخاه هابيل .وكان هابيل راعيا للغنم وكان

قرار أول وقرار ثاني
وبينهما خيط رفيع!

ساسكاشوان
كان
بقلم :نسرين عيسى-نعرف كيف
ولكنه
رمبا تكون مسؤوليات احلياة ومتطلباتها جتبرنا يفكر
على غض النظر عن احالمنا ورمبا نسلك طرق كان دائما يعانى
عديدة معتقدين أنها الطرق الصحيحة ملا من فترات من
نريد ولكن احلقيقة عكس ذلك؛ قد يلبث املرء االكتئاب قادته
منا سنني طويلة باحثا عن ذاته ،ومنا من يصل إلى االنتحار مرة
إليها ،ومنا من ال يستطيع الوصول ،وبني هذا ولكنه عاد للحياة وللرسم.
ان جوجان يشبه كثيرا فإن جوخ بالرغم من
وذاك خيط رفيع اسمه «التضحية».
هل تضحى بحلمك من اجل اآلخرين ام اختالف الفكر في كثير من األمور اال انهم
تتمسك باحللم بالرغم انه قد ينصفك ولكنه اتفقا في رفض الرسم املوضوعي ،الذي يتبع
فيه تضحية مبن حولك؟ هل هنا األنانية القواعد ،وفضال عليه الرأي الشخصي أو الغير
تتحكم فيك ام انه تشبث بأمل يقودك لذاتك موضوعي ،الذي ال يتبع القواعد ،ويعتمد فقط
على رأي وإحساس الفنان.
التي تاهت منك سنوات عديدة
تخلى جوجان أيضا عن أسلوب
وأنت تلهث وراء حلمك محطما
التأثيريني في معاجلة الضوء
كل القيود متناسيا كل االلتزامات
واأللوان ،ألنه يعتقد بأن األلوان
التي في عنقك واملسؤوليات
يجب أن تترك للتعبير عن
والواجبات التي تفرضها احلياة
خلجات النفس والشعور دون
علينا جتاه اآلخرين؟
قيد أو شرط .على الرسام أن
هذا ما حدث عزيزي القارئ مع
يحدد األلوان بنفسه وفقا لقوى
جوجان هذا الفنان الرسام
الفرنسي الذى يوقفني كثيرا عند التعمق في اخللق داخله .تخلى جوجان أيضا عن أسلوب
شخصيته وقراءتها قراءة جيده حينما كان التأثيريني في معاجلة الضوء واأللوان ،ألنه
في السابعة عشر عاش مع جده ثم هرب منه يعتقد بأن األلوان يجب أن تترك للتعبير عن
إلى البحار وجاب البحار كمالح ملدة  6سنوات ,خلجات النفس والشعور دون قيد أو شرط.
فكانت لهذه احلياة دور كبير في تكوينه على الرسام أن يحدد األلوان بنفسه وفقا
النفسي فجعلت من الصبي الضعيف لقوى اخللق داخله.
شخصا قويا ومنحته احللم الذي غير حياته استطاع جوجان أن يسخر من الذين لم
بعد أن انطبعت في ذهنه صوره األراضي يستوعبوا تقنيه وجمال لوحاته ،وكان يلقبهم
اجلميلة والطبيعة اخلالبة التي زارها وبعد أن باملهرجني واملعوقني والبلهاء ،وأنهم من
عاد إلى باريس في سن الثالثة والعشرين من ذوي اخليال الناقص ،وقرر قراره الثاني الرحيل
العمر عمل سمسار في سوق األوراق املالية وبالفعل رحل بول جوجان إلى جزر «تاهيتي»
وجنح في هذا اجملال جناح كبير ثم تزوج وأجنب اخليالية لكي يجلس في ركنه اخلاص ويبدع
 5أطفال .كل هذا شيء عادى وطبيعي ولكنه أروع أعماله اخلالدة .جلس جوجان في ركنه
هناك شيء آخر بداخله يود االنطالق شيء بأحد املقاهي أمامه في املقهى قهوة وماء
وجده بني جمال الطبيعة التي شاهدها اثناء وألوان وريشه وحامل الرسم ،كانت املقهى
عمله في البحار وزيارة املدن اخملتلفة ،هذا مزدحمة بالناس ولكنه كان وحيدا ،فضل
الشيء الدفني بداخله هو «الرسم» ،فأخذ الوحدة ومراقبة الناس من بعيد وخاصه املرأة
جوجان القرار األول بأن يترك العمل املربح التاهيتية.
كسمسار ،لكي يتفرغ كلية للرسم أغلق بول جوجان سعى ليجعل دنيا الواقع
عيناه عن املسؤولية التي في عنقه جتاه أسرته ودنيا اخليال يتواءمان .لقد أعلن الثورة على
ولغى أي تفكير قد يخوضه عقله ويدفعه التجسيم وقال بصراحة :إن الغلطة الكبرى
للرجوع ّعن قراره ،وترتب عن هذا ترك زوجته له هي الفن اإلغريقي مهما يكن جماله!
إلحساسها بأنه غير قادر على حتمل مسؤولية وكان ينصح أتباعه بدراسة فنون التصوير
عائلة ،وبالرغم من ذلك ظل يرسم ألنه وجد األخرى ،كما ينصحهم بعدم الرسم من
(املوديل) حتى ال يقيدوا مشاعرهم باملظاهر
في الرسم حياة.
رمبا عزيزي القارئ يكون جوجان أناني الطبع احلسية؛ ألن الفن جتريد -على حد تعبيره-
اذا جاز التعبير ،ورمبا يكون اخطأ عندما ترك او أي ينبع من ذهن الفنان وخياله وليس صورًا
تخلى ّعن واجباته كرب أسرة ،ولكنه رمبا كان منسوخة .بول جوجان صاحب أخطر قرارات
يشعر أنه قد يصل إلى مرحلة اجلنون أو املوت مصيرية غيرت حياته ،قرار اول وقرار ثاني
اذا استمر في ممارسة وعمل شيء ال يحبه ال وبينهما خيط رفيع!

قايني عامال في األرض .وحدث
من بعد أيام ان قايني قدم من
أثمار األرض قربانا للرب .وقدم
هابيل أيضا ً من ابكار غنمه
ومن سمانها فنظر الرب
إلى هابيل وقربانه .ولكن
إلى قايني وقربانه لم ينظر
فاغتاظ قايني جدا ً وسقط
وجهه .فقال الرب لقايني ملاذا
اغتظت وملاذا سقط وجهك .إن أحسنت أفال
رفع وإن لم حتسن فعند الباب خطية رابضة
واليك اشتياقها وأنت تسود عليها .وكلم
قايني هابيل اخاه وحدث اذ كانا في احلقل أن
قايني قام على هابيل أخيه وقتله» (تك.)4
وروي الطبري في تاريخه القصة حسبما
قرأها او سمعها على النحو التالي« :ان ابني
آدم الذين قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم
يتقبل من اآلخر .كان أحدهما صاحب حرث
واآلخر صاحب غنم وانهما أُمرا ان يقربا
قربانا .وأن صاحب الغنم قرب أكرم غنمه
وأسمنها وأحسنها طيبة بها نفسه.
وأن صاحب احلرث قرب شر حرثه الكوذر
والزوان غير طيبة بها نفسه وأن اهلل عز
وجل تقبل قربان صاحب الغنم ولم يتقبل
قربان صاحب احلرث ...وكان الرجل إذا قرب
قربانا فرَضي ُه اهلل عز وجل أرسل إليه نارا
فأكلته وان لم يكن رضيه اهلل خبت النار
فقربا قربانا وكان أحدهما راعيا واآلخر حراثا
وأن صاحب الغنم قرب خير غنم وأسمنها
وقرب اآلخر بعض زرعه فجاءت النار فنزلت
فأكلت الشاة وتركت الزرع وأن ابن آدم قال
ألخيه أمتشى في الناس وقد علموا انك
قربت قربانا فتقبل منك ورد على قرباني
فال واهلل ال ينظر الناس إلى وإليك وأنت
خير منى فقال ألقتلنك فقال له أخوه ما
ذنبي إمنا يتقبل اهلل من املتقني» ( تاريخ االمم
وامللوك ،جـ ،1صـ .)96
وذكر املسعودي في (مروج الذهب ،صـ،)26
وابن األثير فيا (الكامل في التاريخ ،جـ،1
صـ  ،)38الدافع احلقيقي وراء مقتل هابيل؛
ولكنهما اضافا سببا ً آخر لم يرد في القصة
التوراتية وهو اخلالف حول الظفر بإحدى
االختني .وهذا اورده ايضا ً ابن بطريق في
تاريخه ،قال« :ووقع آدم على حواء فحملت
وولدت غالما وجارية فسمى الغالم هابيل
وسمى اجلارية ازرون .ثم حملت وولدت
غالما وجارية فسمى الغالم هابيل وسمى
اجلارية اوين ..فلما كبرا الغالمان قال قاين
حلواء :انا آخذ اختي ويأخذ هابيل اخته .ألن
ازرون كانت أحسن من اوين .فلما سمع
آدم هذا الكالم شق عليه جدا ً وقال :هذا
خالف الوصية أن تأخذ اختك التي ولدت
معك .وكان قاين فالحا لالرض .وكان هابيل
راعي غنم فقال لهما آدم :خذا من ثمار
األرض ومن اوالد الغنم واطلعا إلى رأس هذا
اجلبل املقدس وقربا قربانكما وحينئذ تأخذا
نساءكما .فجاء قاين من ثمرة أرضه بقرابني
هلل طيبة نقية .وجاء هابيل من أبكار غنمه
بقرابني هلل طيبة نقية .فبينما هما طالعان
إلى رأس اجلبل اذ دخل الشيطان في قاين ان
يقتل اخاه هابيل من اجل ازرون اخته .ومن
اجل هذا لم يقبل اهلل قربان قاين» (التاريخ
اجملموع على التحقيق والتصديق ،صـ.)7

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

واتفقت اقوال املؤرخني مع رواية
موسى النبي في ذكر ابني ادم
وهما قايني وهابيل مع اختالف
نطق إسم قايني ،وأن هابيل
هو الضحية ،وأن القاتل كان
يشتغل بفالحة األرض وهابيل
برعي الغنم .وذكر التقدمة،
وقبول اهلل لتقدمة هابيل ،وذكر
الوسيلة التي كانت تشير إلى
قبول اهلل للتقدمة من خالل النار التي
كانت تنزل فتحرق التقدمة .وذكر عتاب
اهلل لقايني ولعنته له .وما ذكر بخالف ذلك
من ان السبب غير املباشر كان الصراع على
احدى االختني فهو لم يرد له ذكر في القصة
كما رواها الوحي على لسان الكليم.
وبينما يروي املؤرخون أسبابا مختلفة لعدم
قبول قرابني قايني وهي لم ترد في سفر
التكوين ،جند الوحي يكتفي بالقول بان
افعال قايني كانت شريرة.
وبعد ارتكاب أول حادثة قتل شهدها الكون،
والتي جرت من خلفها أنهار من دماء األبرياء،
جاء دور العتاب قبل احلساب « :فقال الرب
لقايني :أين هابيل اخوك؟ فقال :ال أعلم
احارس انا ألخي .فقال :ماذا فعلت؟ صوت دم
الي من األرض .فاآلن ملعون انت
اخيك صارخ َّ
من األرض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك
من يدك .متى عملت األرض ال تعود تعطيك
قوتها .تائها وهاربا تكون في األرض .فقال
قايني للرب :ذنبي اعظم من ان يحتمل .انك
قد طردتني اليوم عن وجه االرض ومن وجهك
اختفي واكون تائها وهاربا في االرض فيكون
كل من وجدني يقتلني .فقال له الرب لذلك
كل من قتل قايني فسبعة اضعاف ينتقم
منه وجعل الرب لقايني عالمة لكي ال يقتله
كل من وجده .فخرج قايني من لدن الرب
وسكن في ارض نود شرقي عدن «(تك .)4
وجاءت أقوال املؤرخني متفقة مع ما سبق،
فذكر الطبري القصة ناسبا اياها إلى التوراة
بقوله« :ويزعم أهل التوراة ان قينا حني قتل
أخاه هابيل قال اهلل له :أين أخوك هابيل؟
قال :ما أدرى ،ما كنت عليه رقيبا .فقال اهلل
له :إن صوت دم أخيك ليناديني من األرض.
اآلن انت ملعون من األرض التى فتحت فاها
فتلقت دم أخيك من يدك .فإذا انت عملت
في األرض فإنها ال تعود تعطيك حرثها
حتى تكون فرعا تائها في األرض .فقال
قني :عظمت خطيئتي من ان تغفرها قد
أخرجتني اليوم عن وجه األرض من قدامك
وأكون فزعا تائها في األرض وكل من لقيني
قتلني ،فقال اهلل عز وجل :ليس ذلك كذلك
فال يكون كل من قتل قتيال يجزى بواحد
سبعة ولكن من قتل قينا يجزى سبعة
وجعل اهلل في قني آية لئال يقتله كل من
وجده وخرج قني من قدام اهلل عزوجل من
شرقي عدن اجلنة» (تاريخ االمم ،جـ ،1صـ .)95
وورد في تاريخ ابن بطريق ان المك قتل جده
قايني عن غير عمد« :وفي ثالث مائة من
حياة أنوش ُقتل قاين اللعني ابن آدم قاتل
اخيه هابيل .وذلك ان السابع من ولد قاين
إسمه المخ (المك) كان راعيا .فرمى بسهم
وهو يلعب فاصاب قلب جده قاين فقتله»
(التاريخ اجملموع ،صـ.)8
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الك�شف عن موعد مواجهات الأهلي والإ�سماعيلي ..والزمالك مع االحتاد بك�أ�س زايد

يحررها سمير اسكندر

أعلن االحتاد العربي لكرة القدم ،بشكل رسمي ،عن موعد
مباريات األهلي واإلسماعيلي ،ومباراتي الزمالك مع االحتاد
السكندري بكأس زايد لألندية األبطال.
واسفرت قرعة دور الـ 16لكأس زايد لألندية األبطال ،عن
مواجهة األهلي للوصل اإلماراتي ،بينما يلعب الزمالك مع
اإلحتاد السكندري ،واإلسماعيلي مع الرجاء املغربي.
وتقرر أن يلعب األهلي يوم  28أكتوبر اجلاري مباراة الذهاب أمام
الوصل في الساعة الثامنة مساء مبلعب استاد السالم ،على أن تكون مباراة اإلياب يوم  22نوفمبر
مبلعب زعبيل في دبي الساعة اخلامسة والنصف بتوقيت مصر.
ويستضيف االحتاد السكندري مبلعب برج العرب نظيره الزمالك في مباراة الذهاب يوم  27أكتوبر
في الساعة الثامنة مساء ،على أن تقام مباراة اإلياب يوم  30نوفمبر ،مبلعب بتروسبورت في
الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر .ويلعب اإلسماعيلي مباراة الذهاب على ملعبه في استاد
اإلسماعيلية أمام الرجاء املغربي يوم  29أكتوبر في الساعة السابعة مساء ،بينما اإلياب يوم 11
ديسمبر مبلعب محمد اخلامس بالدار البيضاء الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر.

ت�أجيل �أول مباراة «حملية» للم�صري ..وتلويح باللجوء �إىل «فيفا»
قال االحتاد املصري لكرة القدم ،إن «جلنة املسابقات قررت تأجيل مباراة
املصري البورسعيدي واجلزيرة في مطروح في دور  32لكأس مصر إلى أجل
غير مسمى» .وقال االحتاد في بيان عبر موقعه على اإلنترنت« :تقرر تأجيل
املباراة حلني حتديد امللعب الذي ستقام عليه» .ويرفض املصري خوض املباراة
خارج ملعبه في بورسعيد متمسكا ً بحقه بعد انتهاء العقوبة التي وقعت
عليه باحلرمان من استضافة أي مباراة محلية على هذا امللعب ملدة خمس
سنوات ،عقب حادثة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من  70من جماهير األهلي في فبراير
 .2012وأكد عضو مجلس إدارة املصري عدنان حلبية ،أن «إدارة ناديه لن تتنازل عن خوض مباراة فريق
اجلزيرة في مطروح في إستاد بورسعيد» .وأضاف في تصريحات إذاعية« :اللعب في بورسعيد هو
حق طبيعي للمصري الذي تنازل كثيرا ً من أجل استقرار احلياة الرياضية في مصر»« .سنلعب كل
مباريات الدوري في بورسعيد وجنهز حاليا ً لشكوى لالحتاد الدولي للعبة ،إذ لم يرد علينا احتاد الكرة
املصري باملوافقة النهائية على اللعب في بورسعيد» .وأشار إلى أن ناديه ،الذي يستضيف مبارياته
األفريقية على ملعبه في بورسعيد ،يتحمل تكاليف مالية كبيرة من أجل اللعب على إستاد برج
العرب باإلسكندرية ما ميثل عبئا على خزينة النادي .وكان املصري ميني النفس بخوض أول مباراة
«محلية» منذ أكثر من ست سنوات وثمانية أشهر على ملعب بورسعيد الذي شهد أسوأ كارثة
رياضية في مصر .وعاد إستاد بورسعيد للظهور ألول مرة منذ الكارثة ،عندما استضاف مباراة املصري
ضد جرين بافلوز الزامبي في ذهاب الدور األول من كأس االحتاد األفريقي في فبراير املاضي.

ريــا�ضـــــــة

«مي�سي واملخدرات» ...حترك �سعودي ر�سمي
�ضد الإعالمي وليد الفراج

انتشر مقطع فيديو لإلعالمي الرياضي السعودي ،وليد الفراج،
قال عنه مغردون إنه يروج فيه للمخدرات ،ما اضطر اململكة
للتحرك والرد رسميا على تلك احلادثة.
وأثار املقطع الذي تداول لإلعالمي السعودي وليد الفراج ردود فعل غاضبة على مواقع
التواصل االجتماعي ،وواجه اإلعالمي السعودي ،انتقادات حادة ،على خلفية تشبيهه
ليونيل ميسي ،جنم برشلونة باخملدرات ،وذلك أثناء مرافقته لبعثة منتخب األرجنتني،
املشاركة في الدورة الرباعية «سوبر كالسيكو» في السعودية.
وأطلق املغردون هاشتاغ #الفراج_اجلميع_يحب_اخملدرات الذي تصدر قائمة أكثر
الهاشتاغات انتشارا في اململكة حاصدا أكثر من  30ألف تغريدة عبر من خاللها
املغردون عن غضبهم ملا صدر عن الفراج.
وفي السياق ردت اللجنة الوطنية السعودية ملكافحة اخملدرات على ما صرح به
اإلعالمي السعودي ،على حسابها بتويتر قائلة« ،اخملدرات آفة ،وأضرارها ليست على
الفرد فقط ،ولكن متتد إلى األسرة واجملتمع كونها من االنحرافات اإلجتماعية».
ورد الفراج على التغريدات التي أطلقها املغردون السعوديون ومكافحة اخملدرات
عبر حسابه مبوقع تويتر قائال« :خطأ في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمة «إدمان»
باإلجنليزية ال تستحق التعامل مع «زلة» واضح أنها عفوية وحتويلها إلى محاولة
حتريض بهذا الشكل ،اإلخوة في مكافحة اخملدرات شكرا الهتمامكم ونعتذر ،لكن
ولكل من أزعجته الكلمة عن استخدام مفردة غير مناسبة أبدا».

مودريت�ش ير�شح  5العبني للتتويج بالكرة الذهبية
رشح النجم الكرواتي لوكا مودريتش 5 ،العبني حلصد جائزة
الكرة الذهبية التي متنحها مجلة «فرانس فوتبول» ألفضل
العب في العالم.
وضمت قائمة مودريتش ،الثنائي البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،واألرجنتيني ليونيل ميسي ،إضافة إلى الثالثي
الفرنسي رافائيل فاران ،وأنطوان غريزمان ،وكيليان مبابي،
فيما غاب اسم النجم املصري محمد صالح عن القائمة،
على الرغم من احتالله املركز الثالث في املنافسة على جائزتي «اليويفا» و»الفيفا»
ألفضل العب في أوروبا والعالم لعام .2018
وأعلنت «فرانس فوتبول» قبل أيام ،قائمة تضم  30مرشحا للفوز بجائزة الكرة
الذهبية ،وستكشف اجمللة الفرنسية عن هوية الفائز ،في حفل سيقام في العاصمة
باريس ،في الثالث من شهر ديسمبر املقبل.
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Dental Advice
Wisdom Teeth

أهمية فيتامني ب للجسم
د .ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

أضراس العقل توجد لدى معظم البالغني أربعة أضراس عقل
أو كما تسمى أحيانا ً بأضراس احلكمة ،اثنان منها في الفك
العلوي واثنان في الفك السفلي ،وغالبا ً ما تظهر أضراس
العقل عند البلوغ أو ما بعد ذلك ،أي ما بني عمر الثامنة عشرة
وعمر الرابعة والعشرين ،وسماها القدماء بأضراس احلكمة؛
ألنها تظهر عندما يدخل اإلنسان مرحلة احلكمة والنضوج.

ضعف الذاكرة ،االكتئاب ،الضعف العام،
االنيميا ...هل تعلم أن كل هذه االعراض ممكن
ان يكون السبب الرئيسي فيها هو نقص
فيتامني ب؟ نعم نقص فيتامني ب يسبب كل
هذه االعراض.

مشاكل أضراس العقل:

قد تؤدي أضراس العقل أحيانا ً إلى بعض األضرار لألسنان
اجملاورة ،حيث يؤثر حجمها في منو األسنان األخرى ،فتظهر بشكل مائل ،كما أن ظهور أضراس
العقل يرافقه ألم قد يكون شديدا ً في بعض األحيان ،ونظرا ً لصغر الفك ،فقد يبقى جزء من
الضرس غائرا ً في اللثة ،مسببا ً تكلسات والتهابات فيها ،وفي األسنان اجملاورة ،وإذا لم تُعالج
احلالة بسرعة ،فقد يتطور االلتهاب ويصبح عفناً ،وبالتالي يؤدي حلدوث تشوهات في الفك
واألسنان.

خلع أضراس العقل:

إذا تسوست أضراس العقل ،أو تعرضت للكسر ،يجب عندها خلعها عند الطبيب اخملتص،
وحتت التخدير املوضعي للفم ،وال ينصح بخلع أكثر من ضرسني في كل عملية خلع حتى ال
تتعرض اللثة للنزيف ،وبالتالي حدوث تعقيدات قد تؤثر في حياة املريض ،يجب على املريض بعد
خلع أضراس العقل أن يأخذ قسطا ً من الراحة ،حتى يلتئم اجلرح بشكل جيد ،وأن يتوقف عن
التدخني ،وأن يتبع حمية غذائية خالل األيام الثالثة األولى تعتمد على تناول اخلضار املسلوقة
والسوائل ،مع تفادي املشروبات الساخنة أو الباردة ،وااللتزام باألدوية ،وتناولها بوقتها كما
وصفها الطبيب.
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علــــوم وطب

فيتامني ب هو مجموعة من الفيتامينات كل
منها له اهميته ووظيفته وبالتالي نقص اي
نوع منه يكون له تأثير ملحوظ على صحة
وكفاءة اجلسم.
فيتامني ب :١٢هو فيتامني هام جدا لصحة
اجلهاز العصبي ونقصه يسبب االكتئاب
وضعف الذاكرة وعدم القدرة على التركيز
واالضطراب ونوع من انواع االنيميا.
لذا انصح بتناول قيمة غذائية متوازنة من
الطعام الذي يحتوي على فيتامني ب١٢مثل

االلبان واجلنب واللحوم
كاألسماك او اللحوم
احلمراء والكبدة والبيض.
ومن يعاني من نقص
فيتامني ب ١٢يتم تشخيصه بالتحليل
واالعراض املصاحبة للمريض ويكون العالج
باحلقن في العضل او االقراص.
فيتامني ب  :6وهو نوع اخر من فيتامني ب
نقصه يؤثر على صحة وطاقة االنسان وهو
هام جدا لطاقة وحيوية االنسان .وهو يساعد
على امتصاص العناصر الغذائية بكفاءة
ويقوي جهاز املناعة ويساعد في منع الغثيان
والتقيؤ في الشهور االولي من احلمل ويساعد
مع عنصر املغنيسيوم في منع تكون حصوات
الكلي .كما انه يقي من احتباس املياه في
اجلسم ويساعد في الوقاية من امراض القلب
فيتامني ب ٦موجود في اخلضر والفاكهة
وحبوب القمح الكاملة والشوفان وااللبان
واللحوم واسماك التونة.
فيتامني ب ١وب :٢وهي مجموعة فيتامينات
هامة وفيتامني ب ١معروف بانه الفيتامني
املضاد للضغط النفسي وهو مهم جدا في
التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والبروتني
والدهون وامداد اجلسم بالطاقة كما انه
مهم للجهاز العصبي ونقصه يسبب مرض
معروف باسم البري بري ،لذا ينصح بالطعام
املتوازن لتجنب نقص عناصر غذائية هامة في
اجلسم وجتنب احلميات الغذائية دون اشراف
طبيب ،وفيتامني ب ١موجود في البيض
واحلبوب الكاملة واللحوم...
والى موضوع جديد يهمك
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من رباعيات �صالح جاهني

لكل �شهر حكاية

اكتوبر

أكتوبر :هو أحد ألقاب کومودوس،
وتسمية الشعوب السالفية بالشهر
األصفر الصفرار اوراق الشجر اخلضراء
فيه ،أما األجنلوسكسون فيعرفونه
باسم «بدر الشتاء»؛ العتقادهم أن فصل
الشتاء يبدأ فيه حينما يصبح القمر
بدراً.

أنا شاب لكن عمرى ألف عام
وحيد لكن بني ضلوعى زحام
خايف و لكن خوفى منى أنا
أخرس و لكن قلبى مليان كالم
عجبى !!!!

كلمات عا�شت

كن شريفا ً أميناً ..ال ألن الناس يستحقون الشرف واألمانة بل ألنك
أنت ال تستحق الضعة واخليانة.

«عباس العقاد»

نب�ضات الأقالم
ال �شيء يف الوجود
يرفع قدر املر�أة
كالعفة .....ادی�سون
ال�ضحك خري دواء  ..تف�سري حلم
الي عقدا ً جميال من اجلواهر االصيلة .فما
أفاقت املرأة من نومها لتقول لزوجها« :كنت أحلم أنك أهديت ّ
تفسير هذا؟»  ..فأجاب الزوج« :ستعرفني مساء» .وفي املساء ،عاد الى البيت ومعه رزمة صغيرة أعطاها
لزوجته .ولم تعرف كيف تفضها  ...لتجد فيها كتابا ً عنوانه «تفسير االحالم».

ن�صيحة زوجية

قالت املرأة لزوجها« :استشرت الطبيب اليوم ،فنصحني بتمضية شهر على شاطئ البحر  .فإلى أين
تنصحني بالذهاب؟»  -الى طبيب آخر.

هل تعلم �أن...؟

في والية بيهار الهندية يوجد منجم للفحم مازال
يشتعل بداخله حريق كبير شب منذ  70عاماً .وقد
اعتمدت احلكومة احمللية مشروعا رصدت له مبلغ
 200ملیون دوالر في محاولة إلطفاء هذا احلريق
اجلوفي .القار أو الزفت الطبيعي يوجد في بعض

األماكن على شكل سائل يرشح ليصل إلى سطح
األرض كما هو احلال قرب مدينة لوس أجنلوس ،حيث
توجد حفر مغمورة بالقار السائل ،وفيها مت اكتشاف
مجموعة عظام احليوانات منقرضة غاصت في القار
وغرقت فيه منذ أكثر من مليون سنة.

جــود تاميـــــز
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يف ذكرى العبور اخلام�سة والأربعني ..

وويل لكل من �سبق ُ
ال�سادات  ..قائد الن�صر ٌ ..
عقله زما َنه

«نعم سوف يجئ يو ٌم جنلس فيه لنقُص ونروي
ماذا فعل كل منا في مو ِقعه ،وكيف حمل ٌ
كل
منا أمان َته وأدى دوره ،وكيف خرج األبطال من هذا
الشعب وهذه األمة في فتر ٍة حالك ٍة ،ساد فيها
الظالم ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق،
حتى تستطيع أمتُهم أن تعبر اجلسر ما بني اليأس
والرجاء».
كانت هذه بعض الكلمات اخلالدة من خطاب
النصر التاريخي للسادات ،الفارس األسمر الذي
قد يحبه البعض وقد يبغضه البعض اآلخر ،قد
يراه البعض أمير الدهاء ورمز العزة وبطل احلرب
والسالم ،وقد يضعه البعض في مرتبة التآمر
واخليانة ،ولكنه سيظل بال شك بصم ًة خالد ًة في
تاريخ مصر احلديث ،وعقلي ًة عسكري ًة ال تتكرر،
وداهي ًة سياسي ًة ال يُستهان بها.
وفي يوم النصر اخلالد من كل عام ال يمُ كن أن ننسي
البطل الشهيد الذي حمل كفنَه على يده من أجل
إسترداد كرامة وطنه واستعادة تراب بالده ،وكان
يُدرك متاما ً جحيم إتخاذ القرار املصيري ملستقبل
أم ٍة جترعت مرارة الهزمية ،فالشعب والعسكرية
والتاريخ لن يسمحوا بكبو ٍة أخرى ولن يرحموه إذا
لم يُق َّدر له النصر.
ُولد السادات في  25ديسمبر عام  1918في «ميت
أبو الكوم» إحدى قرى املنوفية املتواضعة ،وكغيره
من أطفال القرية كان ميشي حافي القدمني خلف
أمه القروية البسيطة ،وكان قدر هذا الطفل
البسيط األسمر النحيل أن يجلس على عرش
أحمس وحتتمس ورمسيس وشجرة الدر ومحمد
علي باشا وأبنائه وأحفاده وكل من تعاقب على
حكم أرض الكنانة العريقة.
دخل اجليش وتعاطى السياسة وإتصل باألملان
وعمل ضد اإلجنليزُ ،
وطرد من اجليش وطورد من
القلم السياسي وهرب وتشرد ،وعمل ت َّباعا وجاع
وتعرى ،ثم أتُّهم في قضية إغتيال «أمني عثمان»
والذي رفض اإلستقالل عن بريطانيا في مقولته

الشهيرة« :أن مصر وبريطانيا تزوجوا زواجا ً
كاثوليكيا ً ال طالق منه».
ثم عاد إلى اجليش وإنضم إلى الضباط األحرار ومتيز
في وسطهم باإلعتدال الفكري واللغة العربية
البليغة السليمة النطق ،وكان يجيد األملانية
والفارسية أيضا ،وهو من ألقى بيان قيام ثورة يوليو
 1952ثم توارى في الظل ،وظنه اجلميع ساذجا ً
ولكنه كان أذكاهم وأمكرهم وأكثرهم دهائاً ،فلم
يدخل في مهاترات الصراع على السلطة وبقى في
الظل وحدثت النكسة ومات ناصر بعدها بأعوام،
وورث الفارس األسمر حمالً ثقيالً وظن من بعده
من رجال ناصر أنه أبله ،ولكنه بدهائه األسطوري
وضعهم جميعا بضربة واحدة في املصيدة ،وهم
ال يصدقون أنهم أخطأوا في تقييمه لهذه الدرجة
وغرقوا في طي النسيان.
أعلن السادات مرارا ً وتكرارا ً
شموخ وكبرياء
في
ٍ
أن مصر ستحارب وستسترد األرض ،فلم يصدقه
أحد وإستهزؤا به ،فتح َّمل املسئولية الثقيلة التي
تنأى بحملِها اجلبال ،وحت َّمل اإلتهامات البغيضة
بالتخاذل والفشل ،وقامت مظاهرات الطلبة
تس ُّبه وتشتمه ألنه لن يحارب ولكنه لم يُصغ
لتلك الطبول اجلوفاء ،وأعاد تسليح اجليش املُد َّمر
وتنظيم اجلبهة الداخلية املُهلهلة ،وكان أكبر آداة
خلداع جميع مخابرات العالم.
م كانت ساعة الصفر ،الساعة الثانية من ظهر
يوم العاشر من رمضان ،وإشتعلت احلرب وظهر
وهو يُدخّ ن البايب الشهير ليشجع من ال يطيق
الصيام على اإلفطار ،ثم لدغهم في حرب الست
ساعات اإلعجازية وقاتل وعبر وحقق اإلنتصار
املصري والعربي الوحيد على الكيان الصهيوني،
وخالل أيام احلرب كان دائما ً ما يتخذ القرار الصائب
حتى عندما إختلف مع الشاذلي ،وألنه سياسي
محنك أدرك ما لم يفهمه اجلندي احملترف ،فكان
رابط اجلأش ال تهتز له شعره حتى أثناء معركة
الثغرة التي لم يكن لها أي قيمة عسكرية

بقلم:
ا .د .محمد وجيه الديب

على عكس ما أثير حولها من ضجة
واسعة ،وخرج منها اليهود خالييي
الوفاض بعد اإلتفاق النهائي لوقف
إطالق النار ،وخرج القائد األسمر من
هذه املعركة وقد وضع على رأس مصر إكليل الغار.
وألنه كان يسبق اجلميع بسنوات ضوئية فقد أدرك
احلقيقة الراسخة التي ال تقبل اجلدال ،أنه مادامت
كامل
ٍ
أمريكا مع إسرائيل فلن تسمح لنا بانتصارٍ
أبداً ،فلجأ للتفاوض من موقع املنتصر وقام بزيارته

التاريخية للقدس في عيد األضحي في نوفمبر
 ، 977ولم يفهم العرب ما فعل وال حتى معظم
املصريون ،وبكي الكثيرون أمام الشاشة ونحن
نراه يصافح رموز الدولة الصهيونية «جولدا مائير
وموشيه دايان ومناحم بيجني» ،قبل أن يقف ل ُيلقي
خطابه املزلزل في قلب الكنيست اإلسرائيلي في
مشهد تاريخي لن يمُ حي من الذاكرة ثم جاءت
إتفاقية «كامب ديفيد» التي فتحت عليه أبواب
اجلحيم.
وأتُّهم الرجل باخليانة والعمالة وأهدر دمه خوارج

هل يستجدى األقباط الصالة إلى اهلل منكم يا بشر؟!
أليس حق الصالة هو حق دستوري؟ إذا فلماذا لم ي ّ
ُفعل حتى اآلن؟!
يا سيادة رئيس جمهورية مصر ،يا سيادة
املستشار رئيس احملكمة الدستورية العليا،
يا سيادة رئيس مجلس الشعب ،تستوردون
التجربة اليابانية في التعليم من اليابان على
بعد آالف األميال وتنسون أن جتربتهم هي وليدة
واملفعل ،وتتنكرون
دستورهم العادل واحلكيم
ّ
لدستور مصر وحضارتها القائمة من آالف
السنني .قبل زيارة الرئيس السيسي األخيرة
إلى األمم املتحدة أطلقتم اإلشاعات أن السيد
الرئيس وكذلك مجلس الشعب قد تصاحلوا

مع األقباط ووافقوا على فتح أبواب أو بناء
 1500كنيسة مغلقة أو مطلوبة ،وها هو قد
عاد الرئيس بكل سالمة إلى أرض الوطن ،تُرى
أين قرارات فتح الكنائس املغلقة وأين تصاريح
بناء هذه الكنائس؟! هل اختفى كل هذا
مبجرد عودة السيد الرئيس و ُوضع في األدراج
حلني موعد الزيارة القادمة للسيد الرئيس
إلى الواليات األمريكية املتحدة؟! تُرى من
تخدعون؟! هل فعال تعتقدون أن األقباط ذوي
احلضارة املمتدة آلالف السنني هم فعال بهذه

مطلوب عميل ل�شركة �سياحة
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السذاجة؟! جتمعنا صيحة وتفرقنا عصا كما
قال عنا املستعمرون اإلجنليز عندما مكثوا في
بالدنا  80سنة؟!
يا سادتي العقالء  ..دعونا من اإلشاعات
املزيفة واألخبار الكاذبة ،ماذا عن الدستور
والقانون واملساواة احلقيقية بني املواطنني
املصريني األصليني أو الواردين فجميعهم اآلن
مصريون وعلى أرض الوطن الغالي مصر ،أين
حرية العبادة للجميع التي يكفلها الدستور
والقوانني املكملة له؟! هل فعال يوجد مساواة
في حرية العبادة لتابعي األديان السماوية
اخملتلفة؟! وأستثنى من ذلك املساجد
اإلسالمية حيث أنه يوجد مسجد أو زاوية أو
ضريح في كل شبر من أرض مصر كما أنه ال
يوجد أي عائق رسمي أو حكومي أو قانوني إذا
احتاج األمر إلى املزيد.
أما بالنسبة للمعابد اليهودية فإن مجموع
املصريون اليهود قد ال يتجاوز العشرون
فردا ولديهم معبد كبير في مصر القدمية
يستطيعون أن يقيموا شعائرهم فيه ،أما
بالنسبة لألقباط فإنه يتعذر عليهم وجود
كنيسة بجانبهم في حاالت الوفاة أو الزواج أو
العماد وتكون أقرب كنيسة اليهم على بعد
 10أو  30كيلومتر أو أكثر مع تعذر وجود وسائل
االنتقال املنتظمة التي تنقل املصلني وخاصة

ا ملتأ سلمني
وقاطعه العرب حتى أن ياسر عرفات و ُمع َّمر
القذافي رقصا في الشوارع إبتهاجا ً بإغتيال الزعيم
الشهيد ،وأطلق اخلوميني إسم اإلسالمبولي على
أحد شوارع طهران تشفيا ً في مقتل السادات
لرفضه الثورة اإليرانية عام  ،1979وإستضافته
لشاه إيران «محمد رضا بهلوي» حتى وفاته ،ومت
دفنه بعد تكرمي السادات له في جنازة عسكري ٍة
مهيبة في مسجد الرفاعي .1980
ثم أيقن اجلميع بعد أربعة عقود أن هذا الداهية
السياسي احملنَّك كان على صواب ،وكان يرى ماال نراه،
ولو طاوعه العرب بدال من حصاره وشتمه وسبه
والرقص فرحا ً عند إغتياله ،لكان للفلسطينيني
دولة على كامل الضفة وغزة ،وإنسحب اليهود
بالدم والدموع من سيناء وقد شعروا أن الرجل
قد إستغفلهم بشكل أو بآخر ،حتى أن «مناحم
بيجني» كتب في مذكراته« :أن فالحا ً من القرية
إستطاع أن يخدعنا مقابل ورقة»!!
هفوات مهما كان ،فقد كان
وألن لكل إنسان
ٍ
خطؤه القاتل إخراج املتطرفني الدينيني املهاوييس
من السجون إلحداث حالة من التوازن السياسي
في احلياة احلزبية ،والذي دفع حياته الشخصية
ثمنا ً لهذا القرار بعد أن عقدوا الن َّية للخالص منه،
وبالفعل إنتهت حياته البطولية نهاية دراماتيكية
ولكنها في غاية الشرف ،وظفر الزعيم البطل
بالشهادة في يوم إنتصاره وفي وسط جنوده ،ودُفن
على بعد أمتار من مكان سقوطه ،وبجانب النصب
التذكاري للجندي اجملهول.
احلي ملقولة
سيبقى الزعيم األسمر هو التجسيد ّ
سقراط اخلالدة وهو يتجرع السم عند إعدامه:
ٌ
«ويل لكل من سبق عقلُه زمان َه»  ..رحمك اهلل أيها
البطل  ..ولترقد في سالم أيها الزعيم.

بقلم :سمير بشاي

في حاالت الوفاة
والعزاء .فكيف ميكن
للمواطن املصري
املسلم أن يجد مسجدا أو ضريحا أو زاوية على
بعد بضعة أمتار من منزله وال يجد املواطن
املصري املسيحي أي كنيسة ليقوم فيها
بشعائره الدينية إال على أبعاد كبيرة أكبر من
قدرته على املشي أو االنتقال؟! أليس هذا خلال
في تنفيذ أو تطبيق املساواة التي يعطيها
الدستور جلميع املواطنني؟!
يا سادتي عقالء وحكماء ومدبري شئون مصر...
إلى متى ميكن أن تتجاهلوا طلبا حيويا مثل
هذا؟! لقد جتاهلتم فعال هذا الطلب لعقود
طويلة وكثيرة ،هل جتاهلكم لهذه الضرورة
سيحل املشاكل الناجتة عنها أم سيزيد األمر
تعقيدا ً والنفوس مرارة وإحباطا؟!
نعم هناك مشاكل وحتديات كبيرة تواجه
مصر من اجلماعات املتطرفة والدول احلاضنة
لهم وكلنا نفهم ونقدر ونتحمل جميع
الصعوبات الناجتة من ذلك بصدر رحب ألننا
نعرف أن الشمس ستشرق غدا .ولكن هناك
فرق كبير بني أن نحتمل ونحن متفائلون بغد
عادل ومشرق أو أن نحتمل ونحن مقهورون
ومتشائمون ...
اللهم أنى بلغت فأشهد ...وحتيا مصر.

خواطر مسافر
إلي النور ()79
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بني املسامحة واحملاسبة في روحانية املسيحية األرثوذكسية

يقول الكتاب «فاعزلوا اخلبيث من بينكم» (١كو .)٥وحتمل اآلية
معنى احملاسبة والنتيجة التي توصلت إليها .إال أن احملاسبة ليست
وظيفة للجميع وال هي بني اهتمامات الكثيرين .وهذا جيد ومفيد،
حتى يتفرغ املرء لشئون حياته اخلاصة والتي لها األولوية .إال أن
تقييم ما تعرضه احلياة علينا كل يوم هو من صميم اهتمامات
اإلنسان أيضاً .والتقييم ال يستقيم بدون نعمة احلرية ألنها
السبيل والضمان الوحيد لغربلة صحة وصدق املعروض علينا .بل
هي ضمان للتأكد من تفوقه ونفعه لنا .وال نستثني في ذلك األديان
أو تعاليم من يقومون عليها في مقارنة مع ارتقاء عقل اإلنسان
وحضارته .هناك محاسبة للبشر في السماء ،يختص بها إله
الكون بحسب عدله اإللهي الذي يتضمن رحمته ومحبته .وعدل
اهلل -في مفهومه املسيحي األرثوذكسي -يختلف عن مفهوم
عدل البشر ،بل ويتفوق عليه مبراحل غير محدودة في سموه.
وهناك محاسبة للبشر بعضهم بعضا ً على األرض يختص بها
وضعف األداء وتعثر
اإلنسان .لو اختلت احملاسبة تفشى التهاون
ُ
حتقيق األهداف والوصول إليها .إن املغفرة والتسامح ال يلغي
ضرورة احملاسبة ،سواء على األرض أو في السماء .واملغفرة ليست
تلقائية سواء عند اهلل أو اإلنسان .ولكن لها شروط لتحقيقها،
حتى تظل رجا ًء للمخطئني يسعون إليها بالتوبة وتغيير املسيرة
لألفضل .إن الصدق هو عالم ٌة وأصل ٌعند املسيحيني بصفة عامة
وبصفة خاصة امللتزمني منهم-بسبب خليقتهم اجلديدة فياملسيح يسوع ربهم التي ينالونها فوق ميالدهم باجلسد .والصدق
ال الكذب -هو من ألقاب الرب يسوع املسيح الالهوتية «قال لهيسوع :أنا هو الطريق واحلق واحلياة» (يوحنا .)١٤
ليس سهالً على الشيطان أن يقنع املسيحي مبا هو عكس طبيعة
خليقته اجلديدة في املسيح يسوع ربنا ،ألن املنافسة غير عادلة إذ
هي في صالح اهلل وحالوته التي ظهرت في حياة وسيرة املسيح
يسوع إلهنا املتجسد فترة ظهوره في اجلسد منذ أل َّفي سنة
ويزيد .لذلك فقد ط َّور الشيطان فنون حروبه الشريرة ضد اإلنسان
منذ ميالد الرب يسوع املسيح ،لكي يتمكن مما ال طاقة له به ،أي

الطبيعة اجلديدة لإلنسان في املسيح يسوع ربنا.
وقد ظهر هذا الفن الشيطاني اجلديد بعد الظهور اإللهي للثالوث
القدوس على ضفاف نهر األردن أثناء معمودية املسيح على يد
يوحنا املعمدان ،عندما سمح املسيح للشيطان أن ينازله على
جبل التجربة (لو  .)٤فقد رأينا الشيطان يعظ ويحث على البر
والتقوى مستشهدا ً بكالم اهلل ،بل وينافس الرب يسوع في هذا.
فإن من يقرأ سرد اإلجنيل لتجربة الشيطان للمسيح على اجلبل
بدون التعريف بشخصية املتكل َمني ،فرمبا سيختار إبليس ومنهجه
ويرفض منهج املسيح .فإلى هذا املدى أتقن الشيطان لعبته
وخدعته .إن استراتيجية جتربة الشيطان للمسيح على اجلبل لم
تكن هدم املكتوب من كالم اهلل ولكن توظيفه في خدمة الشيطان
من وراء ظهر اهلل .لذلك أكد الكتاب على أن سيرة املسيح تعلو
فوق النص وتشرحه «ال احلرف بل الروح .ألن احلرف يقتل ولكن الروح
يحيي» (٢كورنثوس .)٣
لقد تكلم القديس بولس الرسول عن جتربته الشخصية مع هذه
اخلديعة الشيطانية فقال إن الشيطان خدعه بالوصية فكان
شاول (بولس الرسول فيما بعد) يقتل تابعي املسيح انتصارا
لفهمه لوصايا اهلل «ألن اخلطية ،وهي متخذة فرصة بالوصية،
خدعتني بها وقتلتني… ف ُو ِج َدت الوصية التي للحياة هي نفسها
لي للموت … الوصية مقدسة وعادلة وصاحلة .فهل صار لي
الصالح موتا؟ حاشا ً بل اخلطية (والشيطان) .لكي تظهر خطية
منشئة لي بالصالح موتا ،لكي تصير اخلطية (الشيطان) خاطئة
جدا» (رومية .)٧
خطورة هذه احليلة الشيطانية أنها تلغي دور ضمير اإلنسان
كحارس ضد الشر الذي يأتي متخفيا ً في صورة التقوى فال ينتبه
اإلنسان .بعكس من يتبع العالم وشهواته ،فهو يحاول ان مييت
ضميره مبلذات اجلسد ورمبا ال يفلح بل يظل معذبا بتأنيب الضمير.
ألن الضمير اإلنساني هو أساسا ً انعكاسا لصفات اخلالق القدوس
في اإلنسان .لذلك فإن تأنيب الضمير ينشط عند فاعلي الشر على
األقل مبدئيا ً قبل أن ميوت كلياً.

بقلم  :د .رءوف إدوارد

ولألسف فإن الشفاء من خديعة الشيطان هذه عسير ،ألن قبولها
وابتالع اإلنسان لها يقبلها هو رفض لروح اهلل القدوس وقبول
للروح الشرير .هذه اخلديعة رأيناها أول ما رأيناها في حديث احلية
القدمية إلى حواء ،ويشير إليها القداس القبطي بتعبير «غواية
احلية» .لقد استدعت هذه اخلديعة وقوف الكاروبيم (طغمة
مالئكية عالية) بلهيب سيف نار ليفصل بني املنهجني في طريق
الساعني إلى الفردوس .بل ونقول إن جناة اإلنسان من تلك اخلديعة
احتاجت أن يتجسد املسيح ليعلن اإلله احلقيقي بعد أن تعددت
األديان والزالت .ورأينا كيف لم يكن يسيرا ً على شاول الطرسوسي،
ذو العلم الديني الفائق بني اليهود ،أن يصير بولس املسيحي إال
بظهور املسيح له .فخديعة الشيطان بالدين أضلت اخملتارين وال
زالت .وكثيرا ً ما جند هذه اخلديعة الشيطانية التي تلبس صورة
التقوي تتسلل إلي الكنيسة حتت دعاوي كثيرة مثل «من أجل
سالم الكنيسة» و»من أجل احملبة» .فيستسلم لها الوجهاء في
الكنيسة ويسلكون مسلكا ً لم يسلكه اهلل ذاته مع آدم وحواء وال
على جبل التجربة.
إن عزل اخلبيث ضرورة لنقاء املسيرة الروحية للكنيسة من خديعة
الشيطان األساسية وغوايته إلزاحة املسيح ومسحنة الشيطان
(أي التشبه باملسيح) .بال شك ستكون هناك خسارة ظاهرة لعزل
اخلبيث من بيننا ولكنها خسارة واجبة -بل وأغلب الظن أنها
سلَّم مثل هذا (اخلبيث) للشيطان لهالك
ستؤول إلى مكسب «أن ي ُ َ
اجلسد ،لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع» (١كو- )٥حتى ال
ينهب الشيطان الكنيسة بأيدينا دون وعي منا إذا طبقنا وصية
املسيح دون إفراز الروح القدس «ألستم تعلمون أن خميرة صغيرة
تخمر العجني كله .إذا ً نقوا منكم اخلميرة العتيقة» (١كو )٥وتكون
النتيجة أن التاريخ يعيد نفسه (خديعة الشيطان آلدم وحواء)،
على الرغم من أن املسيح  -آدم الثاني -قد أبطل خديعة الشيطان
في التجربة على اجلبل للذين يَقبلون والذين منهم الكنيسة
القبطية بحسب منهج اآلباء واملعروف بالروحانية االرثوذكسية.
والسبح هلل.

أقوال اآلباء القديسني عن السيدة العذراء مرمي ()2-1

جمعها لكم الشماس ذياكون :جمال تكال اسعد -مونتريال

عبر اآلباء القديسني عن عمق حبهم لوالدة االله
العذراء مرمي وسجلوا حبهم في سجالت خالدة
يتسلمها األجيال ليتعلموا ما مدى السبي الذي
وقعوا فيه كل من عشقوا حب مرمي حتى سبتهم
بهذا احلب اخلالد فأنطلق معبرا ومترجما على
صفحات التاريخ ،فهيا بنا نقطف بعض الثمرات
من اقوالهم اللذيذة والرائعة التي سجلها لنا اآلباء.
-1افرحى آيتها املمتلئة نعمة يتنعم البشر كل
بنصيب من النعمة أما مرمي فنالت النعمة بكل
فيضها (األب بطرس خريستولوجيس).
-2حملت مرمي «النار» في يديها .واحتضنت اللهيب
بني ذراعيها .واعطت اللهيب صدرها كي يرضع
وقدمت لذاك الذي يقوت اجلميع لبنها (مار أفرام
السرياني).
-3لو أن ابن االنسان رفض التجسد في احشاء
العذراء ليأست النسوة ظانات انهن فاسدات.
(القديس اغسطينوس).
 -4لو أن ميالد املسيح افسد بتوليه العذراء ملا
حسب مولودا من عذراء .،،ال نكرم العذراء من اجل
ذاتها وامنا النتسابها هلل ،لقد ولد املسيح من امرأة
ليواسي جنس النساء( .القديس أوغسطينوس).
 -5باملرأة جلبت احلية لإلنسان األول خبر املوت وباملرأة
نقلت الناس بشرى احلياة ،من الفردوس أعلنت املرأة
املوت لرجلها وفى الكنيسة أعلنت النساء خالص
الرجال (.القديس اغسطينوس).
 -6حملته على ذراعيها ذلك الذى يحمل السموات
وعلى ركبتيها حملته ذلك الذى حتمله الكاروبيم
وبفمه قلبت ذلك فتح أفواه البكم رضع من لنب
الثدي ذلك الذى اشبع ألوف من اخلمس خبزات
وسمكتني (القديس مار أسحق السرياني).
 -7أنت أرفع من السمائيني وأجل من الكاروبيم
وأفضل من السيرافيم وأعظم من طغمات املالئكة
الروحانيني,
وممجدة أكثر من اآلباء والبنني وزائدة في الكرامة

على التالميذ االفاضل املرسلني انت فخر جنسنا
بل تفتخر البتولية وبك تكرم الطهارة والعفة أنت
تفضلت على اخلالئق التي ترى والتي ال ترى آلجل
عظة كرامة الرب االله املسجود له الذي اصطفاك
وولد منك ألن الذى تتعبد له كل البرايا سر أن تدعى
له أماً .من اجل هذا كرامتك جليلة وشفاعتك زائدة
في القوة واالجابة كثيرا( .ميمر االنبا بولس البوشى
أسقف مصر).
 -8سفينة غنية فيها ارسل كنز األب الى املكان
احملتاج ليغنى املساكني ،لم تستعجل مرمي كمثل
أمها حواء التي من صوت واحد صدقت وحملت
املوت ،تفرح البتول اذ صارت أم ّا رغم بتوليتها
(القديس يعقوب السروجى).
 -9ال يستطيع أحد ان يعرف امك ايها الرب...هل
نسميها عذراء؟ هوذا ابنها موجود ،هل يسميها
متزوجة؟ فهي لم تعرف رجالً ،فان كان ال يوجد من
يفهم أمك ،من يكون كفء لفهمك انت؟
السيدة العذراء مرمي ،نالت من قبلك ايها الرب
كل كرامة املتزوجات ...لقد حبلت بك بغير زواج...
كان في صدرها لنب على غير الطبيعة اذ اخرجت
من االرض الظمأة ينبوع لنب يفيض .ان حملتك
فبنظرتك القديرة تخفف حملها...
-10عجيبة هي أمك  ...سيد الكل دخلها فخرج
انسان ّا .الرب دخلها فأصبح عبداً ،الكلمة دخلها
فصار صامت ّا داخلها.
الرعد دخلها فهدأ صوته ،راعى الكل دخلها فصار
منها حمالً ...ان بطن امك قد غيرت أوضاع األمور يا
منظم الكل ..الغنى دخلها فخرج فقيراّ  ..العالي
دخلها فخرج في صورة وضيعة  ..الضياء دخلها
فأخفى نفسه  ..معطى الطعام دخلها فصار جائع ّا
 ..مروى اجلميع دخلها وخرج ظمأن ّا ..ساتر الكل
خرج منها مكشوفا وعريان ّا  -مرمي حملت الطفل
الصامت الذى فيه تختفى كل االلسنة مع انه
العالي حبا وحق ّا اال انه رضع اللنب من مرمي هذا الذى

كل اخلليقة ترضع من صالحه عندما كان يرمتى على
صدر امه كانت اخلليقة كلها ترمتى في أحضانه
كرضيع كان صامتا لكن كانت اخلليقة كلها تنفذ
أمره (مار افرام السرياني).
 -11عجيبة هي امك ايها الرب من يستطيع ان
يدرك اعجوبة االعاجيب هذه عذراء حتبل  ..عذراء
تلد  ..عذراء تبقى عذراء بعد الوالدة (القديس
أوغسطينوس).
 -12أم اهلل احتدت عقليا باهلل بدوام الصالة والتأمل
وفتحت طريقا نحو السماء جديدا ..فوق املبادئ
والظنون الذي هو الصمت العقلي الصمت القلبي
وأما مرمي فكانت حتفظ جميع هذا الكالم متفكرة
به في قلبها( .القديس اغريغوريوس).
-13أختارت النعمة مرمي العذراء دون سواها من بني
كل االجيال ألنها باحلقيقة قد برهنت على رزانتها
في كل االمور ولم توجد امرأة أو عذراء في كل
االجيال( .القديس اغريغوريوس العجائبي).
 -14الشمعة املوقدة أمام أيقونة العذراء تعلن ان
هذه هي ام النور (القديس يوحنا).
 -15الن العذراء القديسة وحدها تدعى وتعرف
بانها والدة املسيح ووالدة االله كونها مبفردها لم
تلد انسانا بسيطا بل ولدت كلمة اهلل املتجسد
الذى صار انسان ّا ولعلك تسأل هنا قائال  :هل كانت
العذراء ام الالهوت .أعلم أنه قيل أنف ّا ان كلمة اهلل
احلي القائم بذاته الريب في أنه ولد من جوهر االب
نفسه وأخذ جوهراّ خالي ّا من ابتداء الزمان وهو
متحد مع الوالد على هذا الوجه على أنه لم يزل
معه وفيه دائما (القديس كيرلس رئيس مجمع
افسس).
 -16قال اآلب هذا هو ابنى احلبيب الذى به سررت
ليس هو ابنى وأخر ابن مرمي ليس هو واحداّ  ,الذى ولد
في املغارة وأخر غيره سجد له اجملوس ليس هو الذى
يصطبغ واخر لم يصطبغ بل هذا هو ابنى احلبيب
الذى به سررت  .ال تطلبوا لتجسده على االرض اب ّا

وال تطلبوا في السماء أم ّا
هو بال اب على االرض وهو
بال أم في السماء (القديس
غريغوريوس اخو باسيليوس
اسقف قيسارية).
 -17قد حوت العذراء عوض الشمس شمس العدل
الغير مرسوم وال تسل هنا كيف صار هذا وكيف
أمكن أن يصير اآلن حيث يريد اهلل فهناك ال يراعى
ترتيب الطبيعة  .اراد .استطاع .نزل .خلص .جميع
االشياء تطيع له .اليوم الكائن يولد .ألنه اذ هو إله
يصير انسان ّا ومع ذلك ال يسقط من الالهوت الذى
كان له وال صار انسانا بفقده الالهوت وال من انسان
صار الها ينمو متتابع بل الكلمة الكائن صار حلما
(القديس يوحنا ذهبى الفم).
 -18ان مرمي والدة احلياة والدة العظمة والنور والدة
اهلل الذى ولدته بحال جديد مستغرب (االسقف
انطيوخس).
 -19بقوة من استطاعت مرمي أن حتمله في حضنها
هذا الذى يحمل كل االشياء .أرضعته لبنا هو هيأه
فيها ،وأعطته طعاما هو صنعه كإله ،اعطى مرمي
لبنا ثم عاد فرضعه منها كابن لإلنسان يداها كانتا
تغذيانه اذ أخلى نفسه ،ذراعها احتضنته من حيث
كونه قد صار صغيرا ،قوته عظيمة من يقدر ان
يحدها؟ لكنه أخفى قياسها حتت الثوب فقد كانت
أمه تغزل له وتلبسه اد اخلى نفسه من ثوب اجملد
(مار افرام السريانى).
 -20من أدم الرجل الذى لم يكن له أن يلد خرجت
امنا حواء ,فكم باحلرى يلزمنا ان نصق أن ابنته حواء
تلد طفال بغير رجل .االرض البكر حملت ادم االول
الذى كان رأسا على كل االرض واليوم حملت العذراء
أدم الثاني الذى هو راس كل السموات عصا هارون
أفرخت والعود اليابس أثمر ،لقد انكشفت اليوم سر
هذا االبن البتول حملت طف ّال (مار أفرام السريانى)...
تابعوا التتمة في العدد القادم.
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God’s Nature
Therefore, my dear friends, as you have always obeyed—not only in my presence, but now much more in my absence—continue to
work out your salvation with fear and trembling, for it is God who works in you to will and to act according to his good purpose.
[Phillipains 2:12-13]

“If I Were God”

April and her friends often met at the ice cream shop after school to talk and hang out and have fun. Their parents
didn’t mind because the ice cream shop is near the elementary school and they could pick them up there. Today they
were all excited about the discussion they had in history
class when the teacher was talking about the presidents of
the country. After they had their lecture and video the teacher
had a game called “If I were president” where everybody
said what they would change if they got a chance to be president.
“Well that was a fun game all right.” April said as she slid
into the booth at the ice cream shop after school. “But if I
were president, I would spend all my time on stopping wars.”
“Not me.” Ginger interrupted. “In fact, I would need more
power than just a president has to get what I want. I would
have to be God. Yeah, that’s a better game. What would you
do if you were God? I know what I would do. I would make
sure there was never any more mosquitoes. Ewww I hate
those things.” She laughed.
“Well if I were God, I would get rid of all the governments
and have one government run by me.” Susanna said staring
off into space. “And if anyone didn’t obey, I would just wipe
out their country. That would put an end to all the wars and
that stuff.”
Just then, April’s little brother Stevie walked in which meant
their mom had dropped him off and would be back shortly to
take April and Stevie home. Stevie was seven years old. He
sat down and listened to the game.
“I think if I were God, since I would have the power to do
anything at all, I would first stop all the sickness and old age
and bad storms and earthquakes so people all over the world
wouldn’t suffer so much.” Added Kimberly who always had
a soft heart for suffering people.
“Well I don’t know. It seems to me that if everyone was a believer, we wouldn’t have so much trouble with sin so maybe
if I were God, I would just force everyone to be a believer
and then there would only be one world religion.” April said
daydreaming about how that would be.
“Don’t you think God would do that if he could, April?” Ginger said.
“But God is all powerful, I wonder why he puts up with lost
people and just doesn’t wipe them off the face of the earth
in one wave of His hand and end all the sin and killing and
awful sins people do.” April responded knowing she was unsure of what she was talking about and trying to remember if
the answers to these questions had been covered in Sunday
school.
“Well my uncle was lost until he received Christ last month.
If God had wiped all the lost people before that, he would
have gone to hell but now he is going to heaven so I am glad

God didn’t do that and maybe that is why he is waiting.”
Ginger said emotionally because she loved her uncle and all
of her family.
“Well if God had forced your uncle to get saved before he
wiped out the rest, then he wouldn’t have gone to Hell.” Susanna added.
“I am glad God didn’t force me to get saved. When I gave
my heart to him, I wanted to. If he forced us, it might be like
when mom and dad forces you to clean your room. You do
it but you resent them for pushing you around. I don’t think
God pushes people around.” Ginger said.
“Well he could if he wanted to.” April reminded everybody.
“You know what I think God would do if he was God?” Stevie suddenly interrupted and everybody laughed because
of how he said that. “I think he wouldn’t be all bossy and
make anything change but I think he would come down from
heaven and become a human so he can save the lost people
because he created them to be his family and I know mommy
and daddy would do anything to save us if April or I were
lost. They would even give their lives to save ours.”
Everybody stopped talking and just stared at Stevie. He may
not have even known it but he hit on exactly what God would
do to save his children.
“Not only is that what God would do Stevie,” said Kimberly,
“that’s what he did do.”
“What do you mean? I was just playing the game.” The little
boy wondered.
“She means that is what God did, when he came down as
Jesus. He gave up His throne and all of His powers and all
of His kingship to become a poor human baby. Then he grew
up here and became a teacher to teach us about Heaven. And
then he went through everything we go through so we know
he understands it all. And then he let people kill him so we
could be h is family and then he rose again to take us to
heaven.” Kimberly continued.
“Wow, I feel foolish for thinking He would do anything else.
I should have known that.” Ginger said softly and humbly.
“Me too.” Susanna added looking down at her ice cream.
“Stevie how did you know all that?”
“Well,” Stevie said not knowing he had said anything smart
at all. “I do listen in church and Sunday school.”
“Well girls,” April laughed. “Sounds like we need to do less
gossiping and flirting and giggling in Sunday school and do
some listening.”
“Yeah April.” Susanna agreed. “Then maybe we won’t find
ourselves being shown up by a seven year old about how
God really thinks and feels about things.
April and Stevie’s mom came and they went home to think
about the conversation but Stevie walked out feeling about
seven foot tall because he learned something about God and
it was right.
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Kids & Youth

Mars Facts
Mars, or the ‘Red Planet’ as it is sometimes
known, has a dusty, rocky surface and a thin
atmosphere. Its relatively calm conditions and
close proximity to earth make it the most likely
destination for future planet
exploration by humans.
It has already been visited by
a number of Mars Rovers in
successful (and unsuccessful)
robotic missions. These highly
advanced robots gather samples
and record important scientific data for scientists
back on Earth to study.
• Mars is nicknamed the red planet because it is
covered with rust-like dust. Even the atmosphere
is a pinkish red, colored by tiny particles of dust
thrown up from the surface.
• Mars experiences violent dust storms which
continually change its surface.
• Mars has many massive volcanoes and is home to
Olympus Mons, the largest volcano in our solar
system, it stands 21km high and is 600km across
the base.
• Mars has a very thin atmosphere made mostly of
carbon dioxide. It is not thick enough to trap the
sun›s heat like Venus, so the planet is very cold.
Temperatures range from -120 Degrees Celsius on
winter nights to 25 Degrees Celsius in the summer.
• Mars has many channels, plains and canyons on
the surface which could have been caused by water
erosion in the past.
• Mars has very weak gravity which cannot hold
onto the atmosphere well.
• The polar ice caps consist of frozen Co2 (dry ice)
which lies over a layer of ice

RIDDLE
TIME
What is lighter
than a feather but
the world’s strongest man can’t hold
for long?

Answer for the
Last Issue:
He was bald.

By:
Philo Girgis
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Impersonator of
Mohamed Mounir

Nesrin Essa

Every one has a favourite celebrity , but very few people are obsessed with
them , as much as artist Khaled Mounir is with the famous Egyptian singer
Mohamed Mounir . He imitates or copies the behaviour or actions of Mohamed Mounir in every thing from the way he dresses, walks and talks to
where he is from, the talented artist is also from the city of Nuba in Aswan
, and he is Mohamed Mounir ‘s biggest fan . Khaled graduated from the
faculty of Fine Art , and recently created a group on the social media platform face book called “People of Egypt “which is dedicated to the singer
Mohamed Mounir.
kaled’s long term goal is to create an art museum that features the work of
famous artists and musicians in order to help promote truism in Egypt and
he works hard to make his dream become true .

Labeling
Emotions
Stop what you are doing now, and answer
this question.
How do you feel right now?
-This is probably a lot harder to answer than
you may think. Maybe that is because right
now, nothing is truly happening. But try answering the same question when you’ve just
found out that you may be laid off work. Or
that your best friend is in the hospital. Or
your parent has a car accident. Or you failed
an important test. What are the feelings as-

sociated with those situations?
Why is it important to label how we feel?
Why do we even bother with putting a word
to our emotions? Well, interestingly, labeling our emotions is actually a lot more important than many of us (myself included!)
once thought.
One study is a great example of how labeling emotions can have positive effects. In
this study, participants who were scared of
spiders were asked to either label an emotion (ex. I am anxious about being near a spider. I feel scared
that it will hurt me”) or to just
approach the spider without
labeling any emotions. When
their brains were imaged, those
who labelled their feelings had
less activation of the amygdala,
a part of the brain that regulates
stress, fear, and emotion (so,
those individuals who actually
labelled their fear as being such

experienced less stress and anxiety around
the spiders than those who didn’t label their
emotions). In other, simpler words, when
we label our emotions, we are less likely
to feel the negative aspects of the situation
or emotion (ex. labeling that you are feeling angry because your sibling just lost your
phone allows you to remain less stressed,
and you are less likely to ‘act out’ because
of this anger).
Cool, huh? This has many implications for
our everyday lives. Personally, sometimes I
am so overwhelmed with a situation that I
don’t pay attention to how I am feeling, or
I am unable to properly label my emotion.
But, taking a deep breath and asking myself
‘what am I feeling right now?” really helps
me focus. For example, imagine that you are
in a car accident. Do you feel angry that you
lost your car? Are you scared that you hurt
yourself? What thoughts are going through
your mind at this moment? When we stop to
analyze things this way, and put a label on
our emotions, we are better able to deal with
them, and cope with our experiences.
I challenge you today to begin to label your
emotions - do not be afraid to say that you
are feeling frustrated, angry, scared, tired,
hopeless, etc. When you do so, you’ll find
that you feel a lot better about the overall
situation, and you will also help yourself
find a way to deal with that emotion. Remember that labeling your emotions is not
only good for your well-being, but also
helps you to slow down and push through a
tough situation.
So....how do you feel right now?
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Trans Mountain Pipeline Debacle

Bob Saroya,
Member of
Parliament

Canadian taxpayers have officially started footing the bill for preliminary construction of the Trans Mountain pipeline
expansion.
In May, Justin Trudeau’s government
announced that the Liberals would use
taxpayer dollars to buy the Trans Mountain pipeline from Kinder Morgan for
$4.5 billion so that the expansion would
be built right away. However, this is not
the case. Kinder Morgan has since confirmed that no new pipe will actually be
laid this year. Kinder Morgan Canada
has also said that the Trans Mountain
pipeline expansion could cost the federal government as much as $1.9 billion
beyond the company’s original construction estimate and take 12 months
longer to finish.
The Prime Minister is forcing Canadian taxpayers to pay for his failure.

And what’s worse, the Prime Minister
is nationalizing a pipeline and he still
can’t tell Canadians how much this
will cost them or when it will get built.
Justin Trudeau would have Canadians

believe that the only way to build the
Trans Mountain pipeline is to use billions of taxpayer dollars. It’s not. Four
pipelines were built under the previous
government without spending one cent
of taxpayers’ money.

Canada’s Conservatives understand that
by setting the conditions for success,
low taxes and less redundant regulations, projects like Trans Mountain can
be built without additional burden to the
taxpayer.
We will continue to stand up for Canada’s resource sector, and most importantly, the men and women whose livelihoods depend on it. They can count on
Canada’s Conservatives to give them a
voice against a Prime Minister determined to phase out their jobs.
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament for
Markham-Unionville.

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

My Take on NAFTA
Trade negotiations beIn the end, the conclusion
tween Canada, the US, and
of the USMCA (NAFMexico did not produce
TA’s new name), is not
the worst possible outthe worst outcome for
come. The worst possible
Canada, but it is far from
outcome would have been
the best. In my judgeno deal, the imposition of
ment, Canada made condramatic new tariffs, and Garnett Genuis cessions that we did not
possibly the full and out- Member of Parliment have to, and we failed
right collapse of North
to deliver progress that
American free trade.
we could have. USMCA
Notably, this was a deal that Donald is better than no deal, but far worse
Trump wanted. As his Republican than the status quo.
Party heads into midterm elections, This new deal limits how many cars
he wants to show an unambiguous Canada can export to the United
“win”. A new deal with new conces- States, increases market share for
sions from Canada would unite his American exporters in the dairy secparty in support and show a win, tor, and extends patent protection
while the failure of negotiations for pharmaceuticals, thus increasand imposition of new tariffs would ing drug prices. All of these were
weaken his hand considerably. key American priorities. It makes no
Trump wanted a deal - probably not changes with respect to Buy Amerias much as Canada did, but he still can provisions, which involve Cawanted a deal.
nadian companies being shut out of

certain American government contracts, and it leaves in place tariffs
that have been imposed on Canadian
steel, aluminum, and softwood lumber. This deal involved only Canadian concessions, and no response to
Canadian concerns.
The government is celebrating the
fact that they resisted making concessions in certain areas. But while
they certainly held back from making all possible concessions, they
still made a new deal that was all
concessions from Canada and no
progress on our priorities in return.
Especially in light of continuing
steel, aluminum, and softwood lumber tariffs, we are worse off than we
were before.
This deal is a big win for Donald
Trump. He can campaign on a deal
that will please almost everyone
south of the border. CNN reports
“How Trump landed his biggest trade

win yet”. From what I could see,
even the MSNBC coverage of this
deal was relatively positive. They
pointed out in particular the benefits
to Wisconsin dairy farmers - Trump
was the first Republican presidential
candidate to take Wisconsin since
1984. Thanks to Trudeau, Trump’s
re-election chances look a lot stronger than they did a week ago.
Could these significant Canadian
concessions have been avoided?
Probably. The US decided that they
wanted to negotiate with Mexico
first, in part because we had refused
to pursue separate negotiations. The
fact that US-Mexico negotiations
happened first left us far more vulnerable. That, among other missteps,
created conditions in which we ultimately made concessions and got
nothing in return.
The USMCA is not the worst thing,
but it’s not the best either.

