مدير التحرير :مسيـر اسكنــــــدر

إنقــــــالب
داخــــــــل ترامب
هل يكون
«اإلخــوان»رئي�س
�أول
�أمريكي يف
وانشقاقـاتيتم عزله؟
التاريخ
تهــــــــدد
بنهايــــــة
اجلماعـــــة

حســـــام منيــــــر

حكومــــــة
ال�سبت  5اكتوبر  - 2019ال�سنة ال�ساد�سة  -العدد الثامن والأربعون بعد املائة
www.good-news.ca
«تــــرودو»
تعتــــــزم
حكومــــــة إنقــــــالب
جلــــب 50
«تــــرودو» داخــــــــل
الـــف الجئ
1 844 355 6939تعتــــــزم
«اإلخــوان»
1
ســـــــوري
50
جلــــب
وانشقاقـات
جديـد خالل
كندا
إنتخابات
�
الـــف الجئ
الفيدرالية
تهــــــــدد2016
عــام
٢٠١٩
ســـــــوري
برامج الأحزاب
صر
�
م
تهز
جرائم
...
أقارب
ل
ا
عنف
ضحايا
�
أطفال
ل
ا
بنهايــــــة
خاللسيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـ
أونتاريــو
سكــانجديـد
عــام  2016اجلماعـــــة
سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

رمــــزي شنــــــودة

ربحية كل ا�سبوعني
ؤ�س�سة غري
جريدة ت�صدر عن م�
باجلريدة
لالتصال

ماجــــــــد قزمــان

416-737-3121
gnjournal@gmail.com

توزع ىف أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا

� 24صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا
gnjournal@gmail.com

$ .00

لالت�صال باجلريدة

Dalya
Tadros
شهرية بولس للتجميل
دكتورة
مركز
Financial Services Representative

جماالت التجميل
متخصصون ىف مجيع
o Life Insurance
o Auto Insurance
o Disability
o Home Insurance
Botox and fillers
Insuranceالعالج باحلقن
خربة ىف
o
Critical
Illness
Insurance
ومجيع انواع الليزر
416.910.4919
Cell:منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
Business: 905.849.3050

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
B.Com

We Register new corporations Nabil Faltas,

ﻋﺿﻭ ﺟﻣﻌﻳﺔ ﻣﺳﺗﺷﺎﺭﻱ ﺍﻟﺿﺭﺍﺋﺏ ﺑﻛﻧﺩﺍ

ﺧﺩﻣﺎﺕ ﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8

dalya.tadros@desjardins.com

)(Lawrence Ave. E & Victoria Park

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

 -جميع انواع التأمني مقبولة

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن  Botox and fillersتخفيضات
ومجيع انواع الليزر
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
لدينا مختلف الطرق
Newmarket L3Y OB3
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة
St . Mary Pharmacy

�صيدلية العذراء مرمي
Matt Dawoud

خدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
Sr. Mortgage
Advisor
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com

905.771.0800
 خصم خاص للجالية العربية يوميًا490 Harry walker parkway south unit
العربيــــة 2
Newmarket
L3YTimes
)OB3 Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie
C2-95

Matt Dawoud

Sr. Mortgage Advisor

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Now you can have Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
BEAUTIFUL, PERMANENT
!teeth in just one day
!teeth in just one day

Dr.Dr.
AmirAmir
Guorgui Guorgu

905-890-1100
905-890-1100

2

ال�سبت  5اكتوبر  - 2019ال�سنة ال�ساد�سة  -العدد الثامن والأربعون بعد املائة

�إعـــالنـــــات

3

قبل �أن متر �أحداث � ٢٠سبتمرب مرور الكرام

اقرأ في هذا
العدد ايضاً
اتهام املدير العام لوحدة
االستخبارات الفيدرالية
الكندية بتسريب معلومات
أمنية جلهة غير معروفة
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ص12
أندرو شير يعد بالتحقيق في
قضية “اس ان سي الفالني” حال
فوزه في االنتخابات
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ص12
اللواء تامر الشهاوي مدير ادرة
النشاط السياسي واملتطرف
باخملابرات احلربية السابق في
حوار حصري لــــــ «جود نيوز»
اجلزء الثاني واألخير
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ص 19
األمن يعتقل املئات في مصر
بينهم شخصيات هامة بعد
إحتجاجات ضد السيسي
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ص 11

ARTS CENTRE

ال�سبت  5اكتوبر  - 2019ال�سنة ال�ساد�سة  -العدد الثامن والأربعون بعد املائة

�أت�صلت بي �إحدي القنوات التلفزيونية ،لل�س�ؤال عن ر�أيي فيما
حدث يوم اجلمعة � 20سبتمرب وخروج تظاهرات يف بع�ض �شوارع
القاهرة وطنطا وال�سوي�س واملن�صورة ،تظاهرات خرج فيها الع�شرات
بح�سب م�ؤيدي وقنوات النظام احلايل� ،أو ع�شرات الأالف بح�سب
اجلزيرة وقنوات الأخوان� ،أو ب�ضع �أالف بح�سب �شهود عيان غري
تابعني له�ؤالء �أو ه�ؤالء .وبد�أت معي مقدمة الربنامج الكالم وبه نربة
خجل ،وبادرت بال�س�ؤال هل من املمكن �أن �أعرف ر�أيك مقدم ًا؟؟،
فرئي�س القناة يخ�شي من حدوث ثورة ،ويري �أن م�صري �سوريا
والعراق ينتظرنا حال حدوثها ،ويخ�شي من �أي خطاب �إعالمي
يدفع ب�إجتاهها ،ولهذا فرنيد �أن نعرف ر�أيك م�سبق ًا ،ف�أجبتها بالقول،
الأمر ال يتعلق بر�أيي �أو ر�أي ح�ضرتك� ،أو ر�أي رئي�س القناة ،فحركة
ال�شعوب ال تت�أثر ب�أرائنا جميع ًا ،الثورات ال حتدث فقط حينما مننع
�أ�سبابها ،ال حينما ن�ستخدم كل خطابات الدنيا من تخويف �أو حتذير
ملنعها .ملاذا ال نخ�شي الثورة يف بالد الغرب؟ بالطبع لعدم وجود
حاجه �إليها ،فهناك �ألية �سلمية للتغيري والتعبري والت�صويب ،لأنه ال
يوجد �ضغط قد ي�ؤدي �إيل �إنفجار ،لأن كل عنا�صر ال�شعب ممثلة ولها
نف�س احلقوق وعليها نف�س الواجبات ،لأنه يوجد قانون واحد يطبق
علي الغني والفقري  ،م�سئول ومواطن  ،علي اجلميع ب�صرف النظر
عن لونهم ودينهم وعرقهم .لأن هناك قنوات �إعالمية للتعبري عن
الر�أي ،وقنوات �إنتخابية لتغيري نظم احلكم  ،وم�ؤ�س�سات ت�شريعية

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

ر�أي املحـــــــرر

ابرام مقـار

تراقب الكبري وال�صغري  ،وم�ؤ�س�سات ق�ضائية
حتا�سب من يخالف القانون �أي ًا كان .فالأمر هو
نعم رمبا الثورة �سيكون لها �أثار وخيمة علي
بالدنا ،ولكن �أي�ض ًا �إ�ستمرار الو�ضع علي ما
هو عليه �سي�ؤدي للثورة يوم ًا ما .هناك �أخطاء
وهناك م�شاكل �إقت�صادية ومعي�شية �صعبة  ،وهناك غلق �سيا�سي
تام وقمع ملعار�ضني مدنيني لأرائهم وم�ستقبل غام�ض لأي تداول
لل�سلطة ،هناك �إنق�سام جمتمعي ال تخطئه العني ،وعدم �إيجاد حلول
لكل ما �سبق �سي�ؤجل �إنفجار القنبلة اليوم ولكن لن مينع الإنفجار
غد ًا .فالثورة هو و�ضع �إحتجاجي �صارم لتغيري م�سار جمتمع وهذا
هو الإنفجار بعينه
الأمر يحتاج من العقالء لي�س الت�أييد �أو املعار�ضة ،بل �إيل قراءة
مل�شهد �-أراه خطري ًا -فتلك الأعداد التي خرجت �سواء قليلة �أو
كثرية ،مل تكن ملعار�ضني �أو متثل تيارات �سيا�سية ،بل �شباب غري
م�سي�س عمره �أقل من ع�شرون عام ًا ، ،ال يتابع �إعالم حكومي �أو
�أخواين  ،وال يخاف من �سجن �أو قمع ،وال تري يف وجهه �إال الفقر
والعوز والغ�ضب  ،وال تري يف عيونهم �سوي مترد يتجاوز الإ�صالح
�إيل التدمري ،وتلك �أزمة حتتاج �إيل درا�ستها جيد ًا قبل �أن يفوت
الأوان ،وكل اخلط�أ �أن نذهب �إيل حال �أ�سوء من ع�صر مبارك ونتوقع
نتيجة خمتلفة ،ذاك هو الغباء بعينه
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بني م�سل�سالت الأم�س واليوم
أحيان ًا يجرفنا احلنني ملشاهدة
مهما كانت اإلمكانيات املادية
بعض األعمال الدرامية التي
بسيطة أو متواضعة.
قدمها التلفاز العربي للجمهور
الوجه املصبوغ بأغلى مساحيق
من منتصف سبعينات القرن
التجميل وفق أحدث التقنيات
العشرين حتى بدايات تسعيناته،
التلوينية ال يمُ كن أن يُنافس الروح
وألن «يوتيوب» وهبنا فرصة إعادة
األنثوية الشقية املولودة بعشق
ُمشاهدة تلك الكنوز التي يحتفظ
الفن ،والعضالت املصقولة مع
بها في صندوقه املُقدس؛ نعود
الشعر املصفف وفق آخر صيحة
بأبصارنا ومسامعنا للسباحة
ال يستطيع أن يُنافس نظر ًة واحد ًة
في بحر روائع مثل «هو وهي» زينب علي البحراني -مفعمة بالرجولة والعنفوان من
سعاد حسني وأحمد
ممثل يذوب غرا ًما في هذا اجملال،
من بطولة ُ
عني ٍ
السعودية
زكي« ،هي وغيرها» بطولة صابرين
الدراسة األكادميية وحدها ال تصن ُع
خرجا ما دامت ُمخيلته أضيق من ابتكار صور ٍة
ومحمد ثروت« ،نار ودخان» بطولة شيريهان ُم ً
ومصطفى فهمي« ،عازف الليل» من بطولة هند جديدة تخلب اللب وتعيش في الذاكرة ،ورص
أبي اللمع وعبداجمليد مجذوب ،فيأسرنا مستوى الكلمات بجوار الكلمات والسطور فوق السطور
األناقة في احلوار ،حجم الشغف واملوهبة عند ال يصنع كات ًبا ُمبد ًعا للقصة والسيناريو واحلوار
كل فردٍ من أفراد فريق العمل الفني ،والهدوء ذو ما لم ميلك الكاتب في أعماقه ُ
شعلة اإلبداع
املزاج الرفيع في تفاصيل األحداث ،والرومانسية املُتجدد واالرتباط الوثيق مبنابع الثقافة واألدب.
الرقيقة في التعامل بني البطل والبطلة بعي ًدا ما يحدث اليوم يُشبه إعداد شطير ٍة ُمبهرج ٍة
طعم
عن العناد والعنف املُبالغ فيه مهما كان اخلِالف سريع ٍة ُمكتنزة بالطبقات لكنها دون
ٍ
بينهما.
مميز ،سيأكلها املُشاهد ألن وقته بحاج ٍة إلى
حيا ٌة لذيذة جتعل املُشاهد يتمنى القفز إلى إشباع ،لكنه لن يُفتنت بها كي يفكر بإعادة أكل
داخل الشاشة ليعيش احلكاية بكل ما فيها من مثلها مر ًة أخرى ،على عكس تلك املسلسالت
مشاعر وأفكار سامية وأحداث مُمتعة تُعزز من التي شاهدناها ،ومازلنا ن ُعيد ُمشاهدتها،
وحبه حلياته ،وتوجه زوايا رؤاه وسنعود مر ًة أخرى لتغذية ذوقنا مبشاهدتها من
شعوره بإنسانيته ُ
آفاق جديدة راقية تتجاوز حدود خياله ،وهذا جديد ألن طاقتها الساحرة من النوع الذي ال يمُ ل
نحو ٍ
ما يستحق أن يوصف عن جدارة بكلمة «إبداع» .وال يُكتفى منه .بل إن بعض أعمال اليوم تُقدم
قالب أدنى من ُمخيلة املُشاهد ،وأقل من
ملاذا اختفى هذا املستوى الرفيع من اإلبداع عن في
ٍ
شاشة اليوم إلى درج ٍة صار فيها املُسلسل بال ثقافته ،فال يرى فيها جدي ًدا وال يشعر بتأثير ،قد
تأثير قادرٍ على الرسوخ في وجدان املُشا ِهد؟ تُناقش قضايا حديثة ،لكنها تافهة سطحية
ٍ
والعمق والقدرة على اإلشباع
ملاذا فقدت األعمال اجلديدة ذاك املذاق الشهي فقيرة إلى القيمة ُ
الذي بسببه يتوق اجلمهور إلعادة ُمشاهدة الداخلي الحتياجاته النفسية والفكرية.
العمل الفني مرة واثنتني وثالث دون ملل؟ ال أظن أن عاملنا العربي اليوم يفتقر إلى
لقد تغلبت املنظومة التجارية على مكانة املوهوبني احلقيقيني والعشاق الصادقني للفن،
الشغف واملوهبة ،ووضعت قوانني منطية جديدة لكن انتشار السخف أضعف أصواتهم واحتل
ً
حُتدد
عتم ًدا على اإلبهار الرخيص ،رغم
شروطا جتارية ميكن قياسها باملسطرة أماكنهم ُم ِ
لكنها جتاهلت ذاك التوهج الذي ينبثق من أن بإمكان اإلبهار أن يكون راق ًيا ورفيع املُستوى
الروح اإلبداعية احلقيقية ،والذي يأسر من يراه ل ُيساهم في ارتقاء مستوى ُمتلقيه كما كان
ويسمعه ويخلب لبه من أول همس ٍة ونظر ٍة ذات يوم.

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

ما بني حملة االنتخابات الفيدرالية
الكندية وحتيا م�صر  10مرات
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
رغم أن احلملة االنتخابية الختيار رئيس وزراء
كندا مستعرة جدا ،وألول مرة يلتقي قادة األحزاب
الفيدرالية في حدث املظاهرات من أجل األرض
والبيئة في مونتريال يوم اجلمعة املاضي املوافق 27
سبتمبر ،حيث سيشارك فيها كل قادة األحزاب
الفيدرالية وعلى رأسهم جاسنت ترودو وأندرو
شير ،غيرهم .لكن مصر احملروسة ،مصر العشق
واحلب واألصل والسند ،تفرض نفسها على عقلي
وقلبي ،في ظل الدعاوي لثورة جديدة ،ومظاهرات
في مختلف أنحاء مصر ،دعاوي هدامة ومخربة،
ولم يكتف أصحابها بتدمير مصر بعد ثورتني في
يناير  ،2011ويونيه  .2013مصر ليست حمل «وقف
حال» جديد .لقد فشلت كل احلركات اجلماهيرية،
التي شهدتها الدول العربية خالل السنوات العشر
األخيرة ،بل وأدت لتدمير مجتمعات ،وتهجير
شعوب.
لقد استطاعت مصر على مدار السنوات الست
املاضية من إعادة بناء الكثير من املرافق واستعادة
األمن واألمان منذ أن تولي الرئيس السيسي سدة
احلكم .من منا ينسى أنه كان ال يأمن على حياته
أو زوجته أو أبنائه أن يسيروا في الشوارع بعد
الساعة السادسة مسا ًء .من ينسى حالة الرعب
التي بثتها تيارات اإلسالم السياسي املتطرفة ،من
إخوان وسلفيني ،ولوال وعي الشعب املصري الناضج
وبدعم من القوات املسلحة املصرية الوطنية،
الستمر اإلخوان والسلفيني قابعني على صدور
املصريني .لقد بذلت تيارات اإلسالم السياسي،
وخاصة اإلخوان الغالي والنفيس“ ،أنهم بتوع ربنا”،
ويجب ان نعطيهم فرصة ليحكموا ،واستمروا في
هذا األمر ألكثر من  80عاما ليقنعوا املصريني بهذا،
وبعد  12شهرا تقريبا من حكمهم ،والذي كان
عاما أسودا على مصر واملصريني ،انتفض املصريون
الشرفاء في ثورة  30يونيه اجمليدة ،وانحازت لهم
القوات املسلحة املصرية الباسلة والوطنية.
املصريون استوعبوا الدرس ،بعد أن دمر مجتمعهم
وساءت سلوكيات الناس ،وانهار االقتصاد الوطني
وقيمة اجلنيه املصري ،وفقد املصريون أكثر من %65
من قيمة مدخراتهم على مدار سنوات قليلة،
وغيرها من املساوئ.
كل احلركات اجلماهيرية في سوريا والعراق واليمن
ومصر وليبيا والسودان وغيرها لم يكتب لها
النجاح ،حيث غابت القيادات الثورية الواعية
والوطنية ،فكان من قاد هذه احلركات ال ميتلك الرؤية
الوطنية ،ولهذا وثبت تيارات اإلسالم السياسي،
التي ضحكت على بعض تيارات اليسار املستنيرة،
ولعبت أموال قطر ورحالت تركيا دورا محوريا في
استقطاب عدد من الشباب ،الذين استحلوا
واستفاد كثيرا من لعب دور قيادات ثورية على
وسائل التواصل االجتماعي ،وخاصة الفيسبوك
وتويتر ،على مستوى الرحالت والتمويالت.
ال ينكر أحد ،أن الرئيس السيسي لعب دورا محوريا
في االنحياز للخيار الوطني للشعب املصري
في ثورة يونية ،وخاطر بحياته بعد أن انحاز خليار
الشعب املصري .لكن هذا ال ينفي أن هناك
انتقادات ونقاط ليست بيضاء بسبب عدد من
النخب احمليطة بالرئاسة .املصريون في حاجة لقدر
من احلرية املسؤولة ،على أن يحسنوا استغاللها
في إطار ثقافة البناء مع الرئيس ،وليس التدمير
الكلي إلعادة البناء ،مثلما تعمل جماعات االخوان
واملتحالفني معها .مصر ليست في حمل أي
محاوالت للهدم ،ولن يسمح املصريون احلقيقيون
بهذا بعد أن استوعبوا الدرس .انظروا إلى اليمن،
هيمنت عليها جماعة اإلخوان ،وقادتها حلرب أهلية،
لم تتوقف حتى اآلن .وفي سورية ،وقف العالم كله

ضد الرئيس الوطني بشار األسد ،لتساند اإلخوان
وجماعات النصرة وداعش باستثناء روسيا والصني،
وفي النهاية انتصر الرئيس األسد .ومن يعرف
أصدقاء سوريني يعرف أنه رمبا لم تنعم سورية
بحرية سياسية مثل الدول الغربية ،ولكن املواطنة
فيها كانت حقيقية بني املسلم والشيعي والسني
والعلوي ،وبني املسلم واملسيحي.
أما ليبيا فحدث وال حرج مما حدث فيها بعد أن مت
اغتيال الزعيم القذافي .على الشعوب العربية
ان حتدد خياراتها بني احلرية الهدامة الفوضاوية
من ناحية ،وبني األمن واالستقرار والتنمية .وهذه
اجلدلية يدرسها العالم من قدمي الزمن في أدبيات
العلوم السياسية ،إما احلرية السياسية وجتاهل
التنمية ،أو منح األولوية للتنمية وتأجيل زمني
للحرية السياسية.
انظروا للحاالت الشاذة التي تطالب بتدمير مصر،
كلها حاالت سلبية مقيمة خارج أرض احملروسة،
اخلائن محمد علي ،الذي عمل ثروات وماليني من
العمل مع القوات املسلحة املصرية ،ثم سافر
إلسبانيا لتقوم قطر وماليينها بتوظيف معلوماته
ضد استقرار مصر ،وأنظروا إلى وائل غنيم ،الذي
يشارك بفيديوهات غريبة وهو يدخن اخملدرات
واملاريجوانا ويرقص عاريا في شوارع أمريكا ،هل هذه
احلاالت الشاذة ،نصدقها في تدمير احملروسة مصر؟!
الشعب املصري شعب عظيم ،وواعي ،ويعرف أن
كل هذه الشخصيات شخصيات ممولة من دول مثل
قطر وتركيا ال تريد اخلير ملصر احملروسة .ولن يشارك
في هذه الدعوات ويركبها كما حدث في ثورة يناير،
والتي كانت ثورة عظيمة في بدايتها وحقيقية ،ضد
الفساد ومع احلرية والعدالة االجتماعية والكرامة
اإلنسانية ،لكن لوثها اإلخوان املسلمني مع احلركات
اليسارية التي خدعت بأساليب اإلخوان ،على الرغم
من أن اليسار دائما معروف بانه األكثر استنارة ،لكن
لألسف اتبعت تيارات االسالم السياسي أساليب
غير مفهومة حتى اآلن لي جلذب هذه التيارات،
التي طاملا كان الرهان عليها لإلصالح ،حتى لو على
مستوى إنتاج األفكار التقدمية اإلصالحية ،ولكن
لألسف ذابت بعضها حتت عباءة تيارات اإلسالم
السياسي.
مصر قوية ،بشعبها الواعي الوطني احملب ألرض
مصر ،مصر قوية بقواتها املسلحة الوطنية املنحازة
دائما للشعب ،مصر قوية بوقوف شعبها خلف
الرئيس السيسي الساعي للبناء واألمن والتنمية.
نحن مع كل خطوة على طريق اإلصالح والتمية
واالستقرار ،دون أن ميس هذا مؤسسات الدولة
املصرية وصورتها وهيبتها في العالم ،بعد أن
فشلت الدميقراطيني في البيت األبيض بقيادة أوباما
وهيالري ووكالئهم من حركات اإلسالم السياسي
في تدمير مصر ،مثلما دمروا ليبيا وسورية والعراق
واليمن.
وعندما استقرت مصر ،استقرت ليبيا ،ومت توفيق
األوضاع في سوريا العراق .مصر “رومانة امليزان” في
املنطقة ،ومن الطبيعي أن يعلنها صراحة الرئيس
األمريكي ترامب أن الرئيس السيسي زعيم وطني
كبير ،جنح في كبح جماع الفوضى وأعاد االستقرار
ملصر ،وأن املظاهرات تتم في كل مكان في العالم.
الرهان على املصريني اخمللصني واحملبني ملصر دائما
رهان كسبان ،ألن املصريني ذاقوا مرارة تدمير مصر
بعد أن حكم مصر اإلخوان ،دمروا فيه كل شيء في
مصر .ولهذا فاخليار الوطني هو االنحياز الستقرار
مصر ودفع عجلة التنمية مع الرئيس السيسي،
دون أن ينفي هذا أن اجملتمع في حاجة ملزيد من
اإلصالحات ،ولكن في إطار البناء والتنمية ،حتيا
مصر  10مرات.
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ثقافة الإلغاء

لقاء

دوال اندراو�س

العبـــور العظيـــم!
عـادل عطيـة

عندما يشرق اليوم السادس من الشهر
عندما تهبط في مطار تورنتو قد تنسى لوهلة نعيش في مجتمع يسود فيه التنوع العرقي العاشر على أرض مصر..

في أي بلد حللت إذ أنك سترى حولك مزيجا
عجيبا من ألوان وأجناس وأعراق يشي بالتكوين
االجتماعي املتنوع لهذه املدينة .فكندا على
وجه العموم هي بلد هجرة منذ أواخر القرن
التاسع عشر حني فتح الغرب الكندي أبوابه
للمستوطنات اجلماعية وأصبح موطنا ملاليني
املستوطنني املهاجرين الذين جاءوا يبحثون
عن حياة جديدة إما سعيا لتحسني مستوى
املعيشة أو بحثا عن فرص اقتصادية أفضل أو
هربا من اضطهادات دينية أو عرقية في بالدهم
وأصبحت لكندا سمعة عاملية بأنها بلد هجرة
منفتح على الثقافات متقبل للتنوع واالختالف.
علي جدا استيعاب فكرة أن يظهر
لذلك يصعب ّ
شخص في اجملال السياسي فجأة مقدما نفسه
إلى اجملتمع الكندي على أنه اخمل ّلص الذي جاء
لينصر األقليات املهمشة وليحرر املضطهدين
من عنصرية اجملتمعات البطريركية البيضاء.
هكذا قدم جاسنت ترودو نفسه إلى اجملتمع
الكندي وجنح في إقناع الشعب املتعطش إلى
التغيير بانتخابه رئيسا لوزراء كندا .مع األسف
أنه على مدى أربع سنوات دأب على نشر أفكار
ما بعد احلداثة وفكر اليسار التقدمي املتطرف
في اجملال العام .هذا الفكر الذي يسيس كل
األشياء من أفعال وأقوال وتقاليد وأعراف وأديان
وأذواق وأمزجة ومشاعر ويسخرها كلها خلدمة
اللعبة السياسية .هذا الفكر الذي يكمم
األفواه ويضع قيودا على حرية التعبير ويقنن
اجملال اللغوي ويفرض على الناس لغة معينة
للتخاطب .هذا الفكر الذي يفرض قوانني
الصوابية السياسية وسياسات الهوية التي
تعمق االحساس باملظلومية وتزرع الكراهية
بني فئات الشعب وجتعل البالد ساحة للتناحر
والتنافس على كأس الضحية.
خدع ترودو الناس بدعوى مفتعلة أال وهي
القضاء على الظلم واالضطهاد والعنصرية
وكأنها مشكلة موجودة بالفعل -ولكنه فيالواقع خلق تيارا قطبيا يتغذى على اإلقصائية
ويصم كل من ال يتفق معه بأنه عنصري كاره
ويرمي اآلخر بكل نقيصة ويتهمه باالتهامات
احلديثة اجلاهزة القادرة على وصم السمعة
وتدمير املستقبل كالنازية والعنصرية
والهوموفوبيا واالسالموفوبيا إلخ.
من بني ما أثمر عنه هذا التيار االقصائي
ظاهرة انتشرت في الفترة األخيرة اسمها
ثقافة اإللغاء وهي مقاطعة العامة ملشاهير
الفنانني أو السياسيني الذين تصدر عنهم
سلوكيات مستهجنة أو مدانة مجتمعيا أو
أخالقيا .حيث يقوم الناس بتعريض الشخص
املسيء حلمالت من التعيير والتشهير تنال
من شهرته وجماهيريته وقد تتسبب له في
أضرار على املستوى املهني أو االجتماعي .هذا
ال َعرَض الثقافي قد يبدو عادال للوهلة االولي
إذ ليس أحق من أن يتحمل املسيئون عاقبة
أفعالهم وخاصة إذا كانوا ممن ينتمون إلى
تلك الطبقة املتعالية التي تظن نفسها فوق
اجلميع ،ولكن هل هذه هي الطريقة التي نريد
أن نتعامل بها في مجتمعاتنا؟ أن تكون اآلراء
الشخصية والتقيم الشخصي هي املعايير
التي نستخدمها في احلكم على اآلخرين واملبرر
الذي نبرر به إقصاءهم وترويعهم وارتكاب أعمال
العنف ضدهم؟ ثم من الذي ميلك السلطة
األخالقية لتحديد أن إساءة ما قد صدرت
بالفعل في حق فئة أو شخص معني إذا كان ما
تراه أنت إساءة قد ال أراه أنا كذلك وخاصة ونحن

وبالتالي التعدد الثقافي والقيمي؟
الطريف أنه في وسط هذه األجواء املشحونة
املليئة بتوتر زاده اقتراب موعد االنتخابات
الفيدرالية ظهرت لترودو صور وفيديوهات بدا
فيها صابغا وجهه ويديه بصبغة بنية غامقة
أثناء حضوره إلحدى احلفالت في مدرسة خاصة
كان يعمل بها في السابق ،وهو فعل ينظر
إليه في الغرب على أنه عنصرية ضد امللونني
وأصحاب البشرة الداكنة األمر الذي كشف
ادعاء محتضن العرب وحامي حمى األقليات
امللونة ووضعه في مأزق محرج وأظهر نفاقه
باعتباره يهزأ مبن ا ّدعى أنه يحتضنهم ويعمل
ألجلهم.
شخصيا ال أرى في هذا املسلك عنصرية وأؤيد
حرية التعبير بكل صورها وأشكالها فيما عدا
ما يدخل في نطاق اجلرمية وما يعاقب عليه
القانون ولكني سعدت بأن أرى امبراطور سياسة
املظلومية وثقافة اإللغاء يقع في الشرك الذي
نصبه بنفسه ويتم شنقه باحلبل الذي شنق به
كثيرين ،احلبل الذي ال يترك مجاال للمجازفة أو
الرتكاب األخطاء ،وال يسمح بالتعثر أو بالنقاش،
وال يتيح عمل التسويات والوصول إلى حلول
وسطى ..احلبل الذي يشنق ويقضي على كل
سمة من سمات اجملتمعات احلرة.

نتذكر بكل فخر واعتزاز ،ما قامت به
قواتنا املسلحة من عبور عظيم ،متخطية
أكبر املوانع املائية في التاريخ احلربي ،فكان
عبورا ً مجيداً..
 ..من اإلنكسار إلى اإلنتصار!
 ..ومن اإلحتالل إلى التحرر!
 ..ومن احلزن إلى الفرح!
...،...،...،
وكما أن لكل شعب من الشعوب ،عبوره
اخلاص..
 ..كعبور املصريني قناة السويس؛
ليستعيدوا كرامتهم!

 ..من الشر إلى اخلير!
 ..من اخلطيئة إلى البر!
 ..من الظلمة إلى النور!
...،...،...،
وفي ذكرى العبور ،التي حتمل لنا مع
أهازيج البهجة ،أجمل معاني البطولة،
والتضحية ،والفداء ..ينتظرنا عبور من نوع
آخر ،عبور في العبور ،عبور إلى اآلخر ،عبور
يتسم بروح اإلجنيل ،وغيرة بولس الرسول،
الذي لبى النداء الصارخ في الرؤيا« :أعبر
إلى مكدونية وأعنّا»!
فما أكثر احلاالت املكدونية في عاملنا..
 ..القلوب العطشي إلى كلمة اهلل!

 ..والنفوس التواقة إلى معرفة ما هو:
 ..وعبور العبرانيني البحر األحمر؛ الطريق ،واحلق ،واحلياة!
...،...،...،
ليستعيدوا حريتهم!
فإن لكل إنسان عبوره الشخصي من فهل نعبر  -ككارزين ومبشرين  -إلى مثل
حال إلى حال ،يصل ذروته املمجدة ،عندما هؤالء الصارخني في صمت ،ونعينهم في
يتخطى كل احلواجز ،واملع ّوقات ،واملوانع مكدونيتهم ،ولو بالصالة؟!..
الشيطانية..

ع�شت �أيام يناير  ...وال �أمتنى تكرارها
في األيام القليلة املاضية ،كانت هناك دعوات
للخروج في احتجاجات على النظام املصري،
أعترف انني كنت أخشى كثيرا من تكرار سيناريو
يناير ،رغم معارضتي لهذا النظام الذي أرى أن حرية
التعبير فيه تتالشى يوم بعد يوم ،وأري أن ماليني
من الشعب املصري تعاني من االرتفاع املتزايد
في تكلفة احلياة اليومية وأن النظام يهتم بعمل
مشاريع كبرى ذات سمعة رنانة تخدم اصحاب
الدخول العالية الذين يقومون بدورهم في متجيد
هذا النظام والتطبيل له ليل نهار بل واتهام كل
من يعارض النظام باخليانة والعمالة.
أرى أيضا أن معاناة املواطن البسيط لم تعد لها
االهتمام الكافي من احلكومة احلالية ،وأيضا لي
مآخذ كثيرة على رئيس اجلمهورية الذي يجب ان
يفكر في كل كلمة تخرج منه كرئيس ملصر ،ألن
ما قاله من رد على هذا املقاول كان هو السبب في
أن تتطور األمور إلى هذا احلد ،أن يتباهى رئيسنا
الهمام بأن اجهزة الدولة وصل بها احلال انهم
كادوا يقبلون يديه لكي ال يتكلم ورغم ذلك يتكلم
وبتلك التصريحات املستفزة  ،فهذه رساله أن
مصر ليست دولة مؤسسات وانه يتباهى بحكم
الفرد ملصر ،انت يا سيادة الرئيس أما انك مقتنع
انك فيلسوف عصرك الذي تفكر افضل من كل
تلك األجهزة أو أنك ال تستطيع السيطرة على
الكلمات التي تخرج من فمك ،وفي كال احلالتني
يجب ان يراجع الرئيس نفسه وان تراجعه باقي
اجهزة الدولة في ذلك منعا الستفزاز الناس أكثر
وأكثر ،كل هذا وغيره جعلني اخشي من تكرار
سيناريو يناير.
أيضا رد فعل الدولة بهذا املؤمتر الذي حتدث
فيه الرئيس بهذا الشكل ،ورد فعل االعالميني
احملسوبني على النظام أيضا ساهم في تعظيم

للثورة ،أرجوك قل لي ببساطة كيف
تلك اخملاوف بداخلي ،وأعترف انني لم
وبأي منطق وأنا اعيش في كندا بكل
أستطع النوم ليلة اجلمعة وكنت احتدث
ما في ذلك من مميزات أن أطلب من
مع اقاربي في مصر لكي ما أطمئن
أختي التي تعيش في مصر بكل ما
منهم وعليهم ،فأنا عشت ايام يناير
فيها من صعوبات وحتديات احلياة أن
يوم بيوم ،ساعة بساعة وحلظة بلحظة،
تخرج في ثورة على النظام القائم
اعرف متاما ان ثورة ثالثة حتدث في مصر
واقول لها ان احلرية لها ثمن وان هذا
سوف تكون نتيجتها اخلراب ،وإن املواطن
الثمن رمبا يكون تعريض حياتها أو
البسيط املطحون الذي ال ميتلك أرصدة
بقلم:
حياة أسرتها الصغيرة للخطر أو
في البنوك وال عقارات وال حتى باسبور
على اقل تقدير ان تتحمل ثانية ما
للسفر لدولة اخرى هو أكثر من سيدفع
حتملته أيام ثورة يناير اجمليدة ،يا سيدي
ثمن تلك الثورة.
ما أسهل ان تدعو للثورة وانت تعيش
لم يكن يدور في ذهني سوى اخلوف
خارج مصر ولكن ان تعيش واقع تلك
من تكرار سيناريو يناير وأيامه التي
كانت صعبة بحق ،حينها لم تكن هناك دولة أو الثورة فهذا هو املر بعينه.
مؤسسات ،لم يكن هناك رادع ملن يرتكب اجلرائم ،أخيرا أمتنى من النظام املصري أن يعيد ترتيب
ال تصدق أن يناير اخرجت افضل ما في الشعب األولويات وأن يفكر كثيرا فيما حدث ،وأن يعيد
املصري فتلك خدعة عظيمة ،في يناير يا سيدي الرئيس التفكير في التصريحات املستفزة التي
فقدنا االحساس باحلد األدنى من األمان الذي كنا يطلقها بني احلني واحلني ،وأن يعيد التفكير في
نشعر به في مصر ،كنا نخشى الشوارع ومن في الترشح للرئاسة بعد انتهاء مدته ،امتني أيضا
الشوارع ،تكونت اللجان الشعبية للحفاظ على من االعالميني ومنافقي الرئيس وكل رئيس أال
املمتلكات واالرواح من البلطجية ومن الذين هربوا يفرطوا في االستهزاء مبا حدث قائلني أين الثورة؟
من السجون ،توقفت احلياة تقريبا ،كنا ال نعرف ...أين الثورة؟ فالثورة يا سيدي قد تكون في القلوب
ماذا سيكون مصير هذا البلد ،وماذا سيجلب لنا وأنت ال تراها ،فقط ألنك ال ترى أو ألنك ال تريد أن
ترى ،فمصر كانت حبلى بثورة يناير لسنني ولم
الغد.
نعم أنا اعارض النظام في اغلب ما يفعل ولكن يلتفت أحد إال حني جاء وقت اخملاض ،فالثورة تبدأ
ليس ألجل ثوره بل لإلصالح من الداخل ،أعارض بغضب يستعر في القلوب ،نعم رمبا يصمت
لكي ما يكون هناك تداول سلطة حقيقي وأن غضب القلوب هذا إلى حني خوفا من بطش حاكم
يرحل السيسي حني تنتهي مدته الثانية وليس قاس أو خوفا من فوضى محتملة ولكن غضب
قبل ذلك ،فرمبا يأتي بعده رئيسا آخر يكون له فكر القلوب ال يصمت إلى األبد ،لو قرأمت كتب التاريخ
أفضل من هذا الرجل الذي ال أثق كثيرا في حكمته ستعلمون ان غضب القلوب املستتر اليوم هو نواة
ثورة الغد ،وهذا ما أخشاه على بالدي وعلى أهلي
في ادارة البالد.
كلمة أخيرة ملن يعيش في كندا ويدعو املصريني في مصر.

جورج مو�سى

اقرتبت
«�ساعة ال�صفر»...
قارة كاملة يف طريقها
للعط�ش
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أطلقت جهات بحثية ورسمية
حتذيرا من الدرجة األولى مما وصفته
بـ»ساعة الصفر» ،التي قد جتعل
قارة كاملة في طريقها للعطش
ومن عدم توفر نقطة مياه واحدة
صاحلة للشرب .ونشرت صحيفة
“الديلي ميل” البريطانية تقريرا
مطوال ،حول الدراسة اخلطيرة،
التي أعدتها جامعة “كنبرا”
األسترالية ،حول اقتراب قارة
أستراليا من “ساعة الصفر” ،التي
لن يجد فيها شخص وال نقطة
مياه واحدة صاحلة للشرب.
وأوضحت الدراسة أن هناك أكثر
من  10مدن وبلدات في شرقي
أستراليا ،تقترب بصورة كبيرة من
“ساعة الصفر” ،التي قد ال توجد
فيها وال نقطة مياه شرب واحدة.
وتواجه أستراليا ،وفقا للدراسة،
موجة غير مسبوقة من اجلفاف
ونقص املياه الستمرار التأثيرات
السلبية للتغير املناخي العاملي.
وبدأت فعليا عدد من املدن
األسترالية املتضررة يعاني من
نقص مياه الشرب ،وهناك مدن
أخرى أمامها فقط بضعة أشهر
قبل أن ينفد منها مياه الشرب.
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الأطفال �ضحايا عنف الأقارب  ...جرائم تهز م�صر

سبعة أيام كاملة قضتها الطفلة املصرية جنة
تواجه فيها املوت ،حاول األطباء ،وصلى املصريون
ألجلها ،ودشنت حمالت على مواقع التواصل
االجتماعي لدعمها ،لكنها في النهاية
استسلمت وأسلمت روحها لربها نهاية
سبتمبر املاضي.
الصور التي تداولتها مواقع التواصل
االجتماعي جلنة أصابت اجلميع بالصدمة،
طفلة لم تتجاوز عامها اخلامس بعد ،ملقاه
على سرير في مستشفى وحتيطها األجهزة الطبية
من كل جانب ،ما الذي فعل بها هذا؟ وملاذا؟ وكيف؟ أسئلة
كثيرة أعادت طرح القضية األهم واألخطر املعروفة بـ”العنف
ضد األطفال».
األرقام الرسمية بحسب ،اجمللس القومي للطفولة ،تتحدث عن
تلقيه بالغات مبمارسة العنف ضد أكثر من  11ألف حالة في
العشرة شهور األولى من  ،2019منهم الطفلة جنة.
ما هي قصة جنة؟
القصة بدأت بنشر صورة طفلة ملقاة على سرير في أحد
املستشفيات في محافظة الدقهلية( ،شمال شرقي القاهرة)،
ثم انتشرت الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل
االجتماعي ،حتى تكشفت بعض مالمحها ،لتكتب الصحافة
في مصر أن أهالي قرية بساط كرمي الدين بالدقهلية سمعوا
صراخ طفلة بشكل هستيري داخل منزلها ،وبعد دخولهم إليها
فوجئوا بآثار تعذيب على جسدها ،فنقلوها إلى املستشفى.
 وكانت املفاجأة أن الطفلة ضحية عملية تعذيب قامت بها
جدتها ألمها ،وأنها (الطفلة جنة) في حالة خطر ،وتكشف
أنها ليست الضحية الوحيدة إذ ترقد شقيقتها أماني التي
تبلغ من العمر ست سنوات هي األخرى في أحد املستشفيات
وتعاني تقريبا من نفس التعذيب لكنه بصورة أقل بشاعة.
بعد نقل جنة إلى املستشفى ظلت أيام تصارع املوت إال أنها
ُهزمت في النهاية وفارقت احلياة ،بينما تتلقى شقيقتها
العالج في أحد املستشفيات.

تقـــــــــــارير

صدمة في التقرير الطبي
كشف التقرير الطبي للطفلة جنة ،عن
طبيعة اإلصابات التي تعاني منها الطفلة،
فجاء الوصف مؤملا وموجعا ،إذ جاء فيه أن
الطفلة أصيبت بجلطة بالطرف السفلي،
وسحجات واعتداء بالظهر والبطن،
ونتيجة لكسر في ساقها لم تعالج منه
أصيبت بغرغرينة أدت إلى ضرورة بتر القدم.
وأثبت األطباء الشرعيني إصابة شقيقتها
بحروق نارية من الدرجتني األولى والثانية مبواضع
عفتها وكدمات بأنحاء مختلفة من جسدها نتيجة ضربها
مبواد صلبة واعترفت اجلدة بضربهما وحرقهما باستخدام أدوات
صلبة بزعم تربيتهما.
األقارب متهمون بتعذيب األطفال
يقول صبري عثمان ،مدير عام خط جندة الطفل باجمللس القومي
للطفولة واألمومة مبصر ،إن خط جندة الطفل تلقى من أول
يناير ،وحتى نهاية سبتمبر 11924 ،شكوى ضد األطفال عنف،
من بينهم  4240بالغا عنف جتاه األطفال مبراحله اخملتلفة مبا
ميثل نسبة  ،%35بينهم  2793من بالغات العنف في محيط
األسرة ،أي أن الطفل تعرض للعنف من أفراد األسرة.
في قضية جنة اتهمت النيابة العامة املصرية اجلدة بتعذيب
الطفلتني جنة وأماني ،وأمر النائب العام بإحالة اجلدة إلى
محكمة اجلنايات بشكل عاجل ،وأمرت النيابة ،بإخالء سبيل
 5من املتهمني بتعذيب الطفلة ،ونفت النيابة ما تردد على
مواقع التواصل االجتماعي بأن الطفلة وأختها تعرضتا العتداء
جنسي على يد خالهما.
وفي دراسة ملنظمة “يونيسيف” كشفت أن ثلثي األطفال من
 13لـ 17عاما ً في محافظات القاهرة واإلسكندرية وأسيوط
تعرضوا للعنف اجلسدي ،و %78من إجمالي األطفال ضحايا
للعنف النفسي ،كما أن البالغني في كثير من األحيان يعتبرون
العنف مقبوال ً كوسيلة للتربية ،ويعتبره  %50من اآلباء و%35
من املعلمني مهما في بعض املواقف.

باك�ستان ت�سحب قرار ًا
يوجب ارتداء التلميذات
احلجاب
سحبت السلطات في شمال غرب
باكستان ،قرارا ً ينص على وجوب
ارتداء تلميذات املدارس للحجاب،
بعد معارضة اجملتمع املدني،
وضجة على وسائل التواصل
االجتماعي.
وكانت حكومة إقليم خيبر
باختونخوا احملافظ ،أصدرت قرارا ً
تطلب فيه من املدارس التأكد من
تغطية التلميذات ألجسادهن
بالبرقع أو احلجاب .وقال وزير
التعليم اإلقليمي ضياء اهلل
باجناش ،إن القرار اتخذ حلماية
الفتيات من التحرش اجلنسي،
والتأكد من ظهورهن بصورة
محتشمة.
وقال“ :نريد أن تشعر الفتيات
باألمان ،وأن يطمئن اآلباء” ،مدافعا ً
عن القرار قبل سحبه “ ووصف
نشطاء حقوق اإلنسان ،وممثلو
اجملتمع املدني ،ومستخدمو وسائل
التواصل االجتماعي ،اخلطوة
بالقمعية ،وتُذكر بحكم طالبان.
وكانت طالبان الباكستانية حتكم
أجزاء من اإلقليم ،القريب من
احلدود مع أفغانستان ،لسنوات،
أين فجرت املئات من مدارس
الفتيات.
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عامل العقارات

 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
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 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
حتصل علي ما يلي:
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
جتمع
(« )»905في
والتيال توزع
دوالرأالف
415,316عبر
إعالنك
إنتشار
•
البيع
أماكن سعر
إرتفع متوسط
الورقيةفى باقي
األعداد فى املائة .و
بأرتفاع قدره 5.40
السعر الى
متوسط
قدره 1.50
املصريني بإرتفاع
الي  315,223دوالر
املائة 40.مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
بأكثرفى من
والعرب
أتاواالسوق لكافة املناطق:
بيان وحتركات

�إعداد� :إدوارد يعقوب

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

اإليجارات في تورونتو مقارنة باملدن العاملية
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز
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بصفحة اجلريدة علي
مشجع
تواصل  100ألف
عبر
إعالنك
•
يعقوب
إنتشار :ادوارد
اعداد
3HHO5HJLRQ





نيوز الكندية»
«جريدة جود
«فيس بوك» -
&LW\RI7RURQWR

حتت أسم 
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سرطان
خصوصا
األنسان
<RUN5HJLRQ




البعض انها تسبب تهديدا لصحة 
،
للربح
تهدف
ال
مؤسسة
عن
تصدر
نيوز»
«جود
جريدة
الرادون
غاز
وانطالق
الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر
'XUKDP5HJLRQ





صفحاتها باأللوان
املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحةوجميع
2UDQJHYLOOH




اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
ون
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى.
\6RXWK6LPFRH&RXQW


ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادوناملنطلق 
ال توجد مدينة في كندا صنفت من ضمن مدن العالم العشرة األولى في غلو ايجار
علي
بنا
أت�صل
�
الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر  :
واألبحاث
الصحة
على
خطرا
متثل
التى
النسب
الى
تصل
ال
التشطيبات
لفخامة
كعنوان
املطابخ
مناضد
اسطح
العقارات عام  .2018وقد حصلت نيويورك على املرتبة األولى حيث وصل متوسط االيجار اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
يوازي  3769دوالرا كنديا شهريا ،بينما وصل متوسط االيجار في تورونتو ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
املدينة الى
في
1987ما كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
منذ عام
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
مواد %4.8
وجودنسبة
الىميثل
تشيروهذا
شهريا.
1359
الى
زيادةيقول
مشعة
كنديا االن
دوالرااألبحاث
احدث
ولكن
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
ادوارد املطرد
اإليجارات
عن ايجارات العام الذي يسبقه .وزيادة
يعقوب
اعداد :
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
في معظم مدن العالم يعتبر ظاهرة مستمرة وال توجد
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
سرطان
خصوصا
ازمةاألنسان
لصحة
تهديدا
البعض
املعروض
النقص في
انفراج
تسبببقرب
انها تنبئ
واضحة
استخدمه دالئل
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
الرادون
علىوانطالق
املباشر
األشعاع
امام قد
لإليجار الذى
م اجلميلة الرئه
غاز وهذا
اإليجارات.
عامليا
يسببةاملتزايد
الطلب
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
صحة
آخرون
ناحية
املشع.
فى أغرى
يشككونهذا
املالحظ ان
هناك من
آخرىولكن
تورونتو
ومنفي
املوقف
اء اخلارجى نفس
NOA
اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
BOULESأما فى
قدرة  6.9فى املائة.
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
ى تكسية الكثير من شركات البناء على االستثمار في هذا اجملال
C: 4162766538
املائةT:ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات قدرة  1.8فى
416-686-1500
واألبحاث
الصحة
اجلديدةعلى
متثل خطرا
النسب التى
تصل الى
السكنية
لألبراج
املشاريع
الكثير من
لتشطيبات و التوجد
F: 416-386-0777
املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
املبيعات مبقدار  61.1فى
E: noa.boules@century21.ca
تعمقا
وبأسعارالى ابحاث
واملوضوع يحتاج
مستمرة
مازالت
منافسةاكثروجاذبة
في املدينة
االنشاء
خ واألحواض حتت
www.century21.ca/noa.boules
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
الى
ليصل
املاضى
العام
عية االخرى ألثبات او
801 York Mills Road, Unit# 300,
ذلك.مجال العقارات.
نفىفي
للمستثمرين
North York, ON
شعة يقول
برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.

عقارات نيوز

1-844-355-6939

 ..وتأثرية على الصحة
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1396 Don Mills Road
B121 Toronto M3B OA7

416.889.4296تأثرية ع
اجلرانيت ....و
sam.m.ibrahim@gmail.com

Atef Nekhil

Office : 416 391 3232

استخدمه
391وقد
الطبيعية
Fax.: 416
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار 0319
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

Mortgage Agent

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

Professional Real Estate S

License #11995

We Work for you NOT the lenders

SOLD

Richmond


Residential / Commercial mortgage

First time home buyers SOLD

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment
D properties
SOLor

Good
Bad Credit
BARRIE

Lowest mortgage rates

%X\ 6HOOLQ
ZLWK125,6
Independently Owned & Operated
&DOOIRU'HWD

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

SOLD

SOLD

Richmond Hill
Member of

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.

البعض ا
الرئه الذ
املشع.
هذا الكال
ال تصل
مازالت م
ألثبات او
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صحيفة ديلي ميل

 ... 20-02-2020أفضل يوم
للزواج لهذا السبب

كشفت عاملة تنجيم عن أن املوعد املثالي
للزواج في عام  2020هو  20فبراير ،موضحة
كيف يحدد علم األعداد والتنجيم هذا
اليوم املثالي.
وتقول الكاتبة الفلكية واملؤلفة كارولني
فولكنر إنه في مصطلحات األعداد ،يشير
الرقم  2إلى العزم والقوة ،بينما في علم
التنجيم ،يحكم كوكب الزهرة الرقم .2
وفقًا لكارولني ،يشير  2020/2/20إلى
«االلتزام واالستقرار العاطفي والوفاء
بالعقود املقدسة ،وهو أيضا ً تاريخ تكون
فيه كواكب زحل واملشتري وبلوتو واملريخ
والقمر كلها في نفس العالمة.
وجاءت النتائج في الوقت الذي أعلنت
فيه مارشا آن براون ،مديرة حفالت الزفاف
والرومانسية في ساندلز ريزورتس ،عن وجود
طلب كبير حلفالت الزفاف التي يتم ترتيبها
لعام  ،2020مع اختيار األزواج لهذا لتاريخ
كعامل رئيسي في التخطيط حلفل الزفاف.
وفي حديثها إلى صحيفة ديلي ميل قالت
كارولني «تعود ممارسة علم التنجيم إلى
قرون ،لكن ازداد اهتمام الكثير من الشباب
بهذا العلم خالل السنوات األخيرة».
وأضافت «علم التنجيم واألعداد وراء التاريخ
 20/2/20مثير لالهتمام  -في علم األعداد
يدل الرقم  2على املرأة األنيقة والقوية ،التي
حتني رأسها بتواضع ،ومع ذلك لديها عزم
وقوة ال مثيل لهما.
وفي علم التنجيم ،يصنف الرقم  2بيت برج
الثور ،وكعالمة ،يحكمه برج الزهرة الذي
ميثل الصبر واملثابرة والتفاني واإلخالص،
والعمل اجلاد لبناء عالقة دائمة ،بحسب
صحيفة ديلي ميل البريطانية.
صحيفة “نيوز داي”

تواضع العظماء

على رغم الشعبية الهائلة التي حققها
الراقص الروسي ميخائيل باريشنيكوف ،إال
أنه كلما سمع إطراء أشاح بيده مستخفاً.
ومرة سئل كيف يحقق القفز العالي خالل
الرقص متحديا ً قانون اجلاذبية ،فأجاب:
«للقفز طريقة قابلة للتعليم .ومتى
تعلمها املرء غدت عادة لديه .أما القفز
املبدع فهو ما يحققه العب كرة السلة ،إذ
عليه أن يبتكر كل مرة قفزة تالئم املوقف.
واحلق أني ال أستطيع القفز كما يفعلون،
كما أني أتدرب على قفزاتي في حني أنهم
يرجتلون قفزاتهم».

نافذة على �صحافة العامل
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صحيفة ميرور البريطانية

جتنب هذه األخطاء في الدردشة
الكتابية على اإلنترنت

رمبا تكون قواعد اإلتيكيت
شيئا ً من املاضي في
كثير من اجملاالت ،وخاصة
مع دخول التكنولوجيا
احلديثة ووسائل االتصال
اخملتلفة.
إال أن ذلك لم مينع شركة التدريب على اإليتكيت
ديبرت البالغة من العمر  250عاماً ،من محاولة
لفت انتباه مستخدمي مواقع التواصل
االجتماعي ،إلى األخطاء التي ميكن أن يقعوا
فيها ،خالل الدردشات الكتابية على اإلنترنت.
وتعاونت شركة التدريب على اإلتيكيت مع فيس
بوك ،إلنشاء دليل للرسائل الرقمية ولديها بعض
األفكار ،حول ما يجب عليك االمتناع عن قوله
في الدردشات اجلماعية.
وينصح الدليل بعدم إرسال رسائل من كلمة
واحدة ،أو رمز تعبيري واحد إلى األصدقاء ،حيث
يجعلك هذا تبدو مشغوال ً أو غير مهتم باحلديث
معهم.
وعليك أيضا ً جتنب إرسال رسائل صغيرة متفرقة
(أربع أو خمس) ،وإرسال أفكارك في رسالة واحدة
بدال ً من ذلك.
وينص الدليل «في دردشة جماعية ،يبدو إرسال
عدة رسائل في وقت واحد أمرا ً مزعجاً ،وميكن أن
يكون مربكا ً لألشخاص اآلخرين الذين يحاولون
متابعة هذه الرسائل».
وإذا ترك شخص ما هاتفه دون مراقبة لبضع
دقائق ،سيجد مجموعة كبيرة من الرسائل عند
عودته ،وسيشعر بالقلق لوجودها.
كما ينصح الدليل ،بعدم نشر معلومات عن
أشخاص آخرين في محادثة جماعية ،ألن هذا
ميكن أن يشعرهم باحلرج .كما يشجع على الرد
الفوري على الرسائل طاملا أمكن ،وإذا لم تتمكن
من ذلك ،تأكد من إيقاف إعالمات القراءة ،حتى ال
يعرف الشخص اآلخر أنك قرأت رسالته ولم ترد
عليها ،بحسب صحيفة ميرور البريطانية.
موقع هافينغتون بوست األمريكي

ملاذا تقطع البيتزا باملقص في
إيطاليا؟

يفعل اإليطاليون كل شيء بشكل مختلف
لتحضير وجبات الطعام ،مبا في ذلك البتيزا التي
تقطعه باملقص .ويستخدم الطهاة في روما
مقصا ً لتقطيع البيتزا ،بخالف العديد من الدول
التي تستخدم دوالبا ً مسننا ً أو سكيناً ،ورغم أن
استخدام املقص قد يبدو غريباً ،إال أنه قد يكون
مفيدا ً بشكل مفاجئ .وافتُتح مطعم نورستانا
اإليطالي في بورتالند بأوريغون األمريكية في
 ،2005وحاولت مالكته على مدى أشهر جتاوز
التقاليد اإليطالية بعدم تقطيع البيتزا ،وكانت
سرق
تضع سكاكني خاصة على طاوالت الزبائنُ ،
العديد منها .وفي يوم ،مل عامل في املطعم
شرح سبب عدم تقطيع البيتزا للزبائن ،وأخذ
مقصا ً مكتبيا ً واستخدمه لتقطيع البيتزا،
وحتول األمر إلى تقليد في املطعم ،حسب موقع
هافينغتون بوست األمريكي .وتقول صاحبة
املطعم إن تقطيع البيتزا أكثر منطقية من
استخدام السكني ،فاجلبنة الذائبة قد تكون
زلقة بشكل كبير خاصة مع صلصة الطماطم،
وباستخدام السكني والشوكة لتقطيع البيتزا،
رمبا تزول اجلبنة واإلضافات األخرى عن العجينة،
وهو ما ال يحدث عند استخدام املقص.

6210 Finch Ave. W,
U 101c,
Etobicoke, ON
M9V 0A1
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موقع أوديتي سنترال

ملاذا يبيع هذا املقهى فنجان
القهوة بـ  900دوالر؟

يُعد مونش ،وهو مقهى صغير في أوساكا
باليابان ،املكان الوحيد في العالم حيث
ميكنك االستمتاع بفنجان من القهوة التي
يبلغ عمرها  22عاماً ،هذا إن كنت تستطيع
حتمل ثمنه الذي يتجاوز  900دوالر أمريكي.
بدأت قصة ما يعتبره الكثيرون أغلى فنجان
قهوة في العالم منذ عقود ،عن طريق
الصدفة ،حيث اعتاد كاجني تاناكا ،املالك واملوظف الوحيد في املقهى ،على االحتفاظ بالقهوة
في الثالجة لتقدميها للعمالء على الفور .وفي أحد األيام اكتشف وجود كمية من القهوة كان
قد نسيها في الثالجة ألكثر من ستة أشهر ،وقبل أن يتخلص منها ،أخذ رشفة منها واكتشف
بأنها ال تزال صاحلة للشرب وأنها اكتسبت مذاقا ً رائعاً .وقرر الرجل إجراء جتربة على القهوة حيث
احتفظ بها في براميل خاصة ملدة  10سنوات .وعندما تذوقها بعد عقد من الزمن ،اكتشف بأن
نكهتها باتت ال تقاوم .ومنذ ذلك احلني بدأ تاناكا باستخدام حبوب بن خام يبلغ عمرها  20عاماً،
وحتميصها وطحنها بنفسه ،وحتضير القهوة منها قبل تقدميها للزبائن.
يذكر بأن مقهى تاناكا اكتسب شهرة واسعة ،وبات مقصدا ً للزوار من األثرياء الذين يتوافدون
إليه لتذوق قهوته املميزة ،بحسب ما نقل موقع أوديتي سنترال.
صحيفة «رادیو تایمز»

اعمى عبقري

املغني املوسيقي ستيفي ووندر لم ينظر الى عماه كعائق على االطالق .وهو يروي القصة اآلتية:
«قال لي أحد معلمي ان ثمة امورا ً ثالثة ضدي :الفقر واللون والعمي ،وان كل ما استطيعه هو
حياكة احلصر ،اسوة باملكفوفني غير املثقفني».
إال ان ووندر أصبح بعد سنتني ،وهو في الثانية عشرة ،من املغنني االكثر شعبية ،وصنفته
شركة التسجيل في عداد العباقرة االفذاذ.
وهو يقول« :إذا كان املرء أعمى ،فهو ال يحكم على الكتاب من غالفه ،كما انه يبتعد عن
التوافه ويختار املسائل املهمة .واني أرثي الؤلئك الذين لهم عيون ولكن ال يبصرون «.
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تورنتو توافق على استراتيجية جديدة لتطعيم األطفال...
واولياء االمور يرفضونها بحجة “االبادة اجلماعية”

رد فعل جودي ويلسون وجني فيلبوت
على صور جسنت ترودو مبكياج أسود

مسيرات عبر كندا حلث
احلكومة لوقف التلوث البيئي

اندلعت التوترات في قاعة مجلس مدينة تورنتو عندما
احتجت مجموعة كبيرة من أولياء االمور الرافضني
فكرة تطعيم اطفالهم بالقوة -على قرار املدينة بتبني
استراتيجية جديدة للتطعيمات جاءت بناء على توصية
الدكتورة إيلني دي فيال املسؤولة الطبية في تورنتو
التي دعت إلى إعطاء الطالب جميع التطعيمات وعدم
السماح لهم برفضها إال ألسباب طبية ،وحتتاج هذه التوصية إلى موافقة حكومة
املقاطعة واحلكومة الفيدرالية .وقد وافق مجلس مدينة تورنتو عليها باإلجماع مؤخرا
ولكن هتف اولياء االمور املشاركون في االجتماع قائلني «عار وإبادة جماعية» وهناك
حركة متنامية ضد التطعيمات من اولياء االمور بسبب مخاوف من حدوث أثار جانبية
واصابات خطيرة والوفاة .وقالت إميانويل سييرس وهي أم لثالثة أطفال غير مطعمني،
إنها ليست على استعداد لتعريض أطفالها لهذا الضرر بسبب أمراض الطفولة
احلميدة ،وهي ال توافق على تطعيم أطفالها بالقوة من أجل االلتحاق باملدارس العامة
في كندا .وقالت ايضا كاترين وهي طالبة لم تأخذ التطعيمات «إن حكومة أونتاريو
ستسلب حريتها في االرادة واالعتقاد الديني وقالت إن جسدي هو اختياري» وتتضمن
استراتيجية الدكتورة إيلني دي فيال مجموعة من التوصيات ترمي إلى حتسني قبول
التطعيمات ،وحتسني سجالت التطعيمات الكترونيا ،وإنشاء صندوق للتعويض
عن االصابات الناجتة عن التطعيمات .وقال جو كريسي رئيس مجلس الصحة أن
اللقاحات تعمل وهناك الكثير من االدلة على ذلك ،ويرى معظم اخلبراء الطبيني انها
آمنة وفعالة في منع انتشار العدوى من االمراض ،وإن الناس لها احلق في تصديق ما
يريدون ولكن ليس لهم احلق في تعريض االخرين للخطر ،وقالت الدكتورة ايلني دى
فيال أن اآلثار اجلانبية للتطعيمات قد حتدث ولكنها نادرة ،ومع املوافقة باإلجماع على
توصيات الدكتورة ايلني فإن حكوم اونتاريو ال تعتزم تغيير لوائح املقاطعة ،وذكرت
وزارة الصحة انه مبوجب القانون يتعني على االطفال احلصول على شهادة تطعيم
ضد بعض االمراض لاللتحاق باملدارس في اونتاريو ،ما لم يكن هناك إعفاء طبي صريح
او شهادة العتقاد ديني .وتقدر مدينة تورنتو أن حوالي  % 20من اولياء االمور في املدينة
مترددون في إعطاء اللقاحات ألطفالهم.

املرشحة
قامت
جودي
املستقلة
بحملتها
ويلسون
االنتخابية في فانكوفر
بعد ساعات قليلة
من نشر صور الزعيم
جسنت
الليبرالي
ترودو بوجه اسود،
وقالت جودي ويلسون
التي طردت من جتمع
الليبراليني بعد فضيحة شركة «أس إن سي الفالني» إنها
شعرت بخيبة أمل كبيرة بعد أن رأت الصور ،وأنها لم تكن
تعتقد أن األمر حقيقي أوال ،وقالت إنها فخورة بأن تكون
فردا من السكان االصليني في هذا البلد وهم الذين عانوا
من العنصرية والتمييز ومن غير املقبول على االطالق ألي
شخص في موقع السلطة والقوة أن يفعل شيئا مثل
هذا.
وشاركت ايضا في جتمع احلملة االنتخابية السيدة جني
فيلبوت وزيرة الصحة السابقة في وزارة جسنت ترودو والتي
مت طردها هي األخرى من جتمع الليبراليني في إبريل املاضي،
وتقدمت لالنتخابات كمرشحة مستقلة ،وقالت جني
فيلبوت عن صور جسنت ترودو بوجه أسود« :من املقلق جدا
رؤية هذه الصور لعدة أسباب وهي إن هذا عمل عنصري
وقد مت إخفاؤه طوال عدة سنوات وان منصب رئيس الوزراء
هو منصب يحظى بتقدير كبير ونتوقع االفضل من
قادتنا» ،وظهرت بشكل مفاجئ في هذا التجمع زعيمة
حزب اخلضر اليزابيث ماي وكان رأيها في صور جسنت ترودو
بوجه أسود «أنه كان عنصريا بدون وعي» وأشارت إلى إنه
أعتذر بسرعة عن هذا ولكنه لم يعتذر جلودي ويلسون
بعد أن وجد مفوض االخالقيات انه حاول بشكل غير الئق
التأثير عليها عندما كانت في منصب النائب العام .

قام اآلالف من االشخاص مبسيرة
في قلب مدينة تورنتو نهاية
سبتمبر املاضي لإلعراب عن
قلقهم من تغير املناخ والتلوث
البيئي وقال منظمو املسيرة إنه
لم يعد بإمكاننا االستمرار في
العمل كاملعتاد وهناك أزمة يتعني
على حكومتنا التعامل معها،
كما تتعامل مع أزمات الطوارئ.
وبعد أن جتمع املشاركون باملسيرة
في «كوينز بارك» اجتهوا شرقا
وهم يحملون الفتات كتب عليها
«إن االحترار العاملي حقيقي»،
و»استمعوا لتحذيرنا» ،و»ليس
هناك العديد من الوظائف على
كوكب ميت» .ومت تنظيم هذه
املسيرة من قبل مجموعات العمل
املناخية التي يقودها الشباب
وجماعة «العدالة املناخية»
وجرت مسيرات اخرى في جميع
أنحاء البالد مبا في ذلك مونتريال
واشتركت فيها الناشطة في
مجال املناخ جريتا ثانبيرج من
السويد التي حفزت العمل العاملي
لهذا اليوم وقالت جريتا ثانيبرج ان
االحتجاجات كانت ناجحة جدا

أندرو شير ينتقد النهج الليبرالي الرهيب إلنشاء “مراكز احلقن
اآلمنة ملدمني اخملدرات”
قال زعيم حزب احملافظني أندرو شير إن نهج احلكومة
الليبرالية جتاه أزمة إدمان االفيون بالسماح بإنشاء
مواقع حقن آمنة في جميع أنحاء البالد هو «عمل
فظيع» لكنه لم يقل كيف ستعالج حكومة
احملافظني بقيادته هذه املشكلة التي أودت بحياة
اآلالف ،وقد أرتفع عدد هذه املواقع حيث ميكن للناس
فيها حقن أنفسهم باملواد اخملدرة عن طريق الوريد باستعمال أبر نظيفة ،وكان هناك
مركزا واحدا فقط في فانكوفر يسمى «إن سايت» عام  2003وزادت عدد املراكز إلى
أكثر من  43مركز في جميع أنحاء البالد ،واملدافعني عن هذه املراكز يقولون إنها تساعد
الناس املدمنني بتوفير مخدرات آمنة في متناول اليد ملنعهم من تناول جرعات زائدة.
وقال اخلبراء إن هذه املراكز حتافظ على حياة املتعاطي وتقلل من الزيارات املكلفة
للمستشفيات ،وقد شهد مركز احلقن اآلمن «إن سايت» أكثر من  3.6مليون مدمن
منذ إنشاؤه ،ويقول املعارضني لهذه املراكز إنها جتلب اخملدرات واجلرمية واجملرمني لألحياء
السكنية احمليطة بها .وقال أندرو شير «إن حكومة الليبراليني قامت بعمل فظيع
ألننا تلقينا ردود فعل من الناس في جميع أنحاء البالد تقول انه لم يتم استشارتهم
وإن هناك آثار سيئة على مجتمعاتهم لم تؤخذ في االعتبار» ،وقال أندرو شير أيضا:
إن تركيزنا ليس هو إعطاء املدمن حقن آمنة للحفاظ على حياته بل معاجلته من
االدمان -وهذا هو االجتاه الذي سنقوم به -ويعرف أن احملكمة العليا في كندا قد اوقفت
محاولة من قبل حكومة احملافظني السابقة إلغالق مركز «إن سايت» في فانكوفر عام
 2011ألنها وجدت أن محاولة إغالق هذا املركز ينتهك حقوق املدمنني املنصوص عليها
في املادة رقم 7من الدستور ،وقال أندرو شير إنه سيحترم قرارات احملكمة بشأن هذه
القضية ولكن سيكون هناك حتول في السياسة نحو عدد هذه املراكز .

ارتفاع معدالت اجلرمية في املناطق التي توجد بها هذه املراكز

ارتفعت معدالت اجلرمية في وسط مدينة كاجلاري منذ افتتاح مركز احلقن اآلمن عام
 2018فقد زادت نسبة العنف بنسبة  %45وارتفعت جرائم وحوادث السيارات بنسبة
 %63وارتفعت جرائم اقتحام وسرقة املنازل بنسبة  %60وتسبب مركز احلقن اآلمن
بالقرب من منطقة الترفيه في تقاطع شارع يوجن وشارع داندس في تورنتو بالكثير
من االحباط ألصحاب االعمال احمللية واملسؤولني في جامعة رايرسون اجملاورة ،وفي
بعض الضواحي مثل مدينة ماركهام كان هناك حملة منظمة ضد هذه املراكز خوفا
من جلب مزيد من اجلرائم إلى هذه املنطقة وكان النائب بوب سارويا احملافظ وراء منع
إقامة هذه املراكز متهما عمدة املدينة الليبرالي مبحاولة اقامة مركز للحقن اآلمن
ضد إرادة سكان املدينة .

دراسة :حقن فيتامني « ”B12ال لزوم لها
وهي تكلف أونتاريو املاليني من الدوالرات
أشارت دراسة نشرت في مجلة جاما الطبية إلى
أن حوالي ثلثني الناس من كبار السن في أونتاريو
يتلقون حقن» ”B12وليس هناك دليل على نقص
هذا الفيتامني لديهم ،واستخدمت الدراسة
قواعد البيانات في معهد العلوم التقييمية
واستعرضت سجالت  146850مريض من سكان
مقاطعة أونتاريو الذين تتراوح أعمارهم بني 65
سنة او أكثر والذين وصف لهم حقن فيتامني
“ ”B12ما بني عامي  2011و ،2015وكانت االختبارات املعملية لـــــ  %64من هؤالء تدل على إن لديهم
مستويات عادية من هذا الفيتامني او انه لم يتم اختبار الفيتامني لديهم.
وقال الدكتور ويليم سيلفرشتاين من جامعة تورنتو املشارك في الدراسة ،لقد فوجئنا بان العدد
مرتفع وهناك الكثير من الرعاية الصحية غير املناسبة حتدث في كندا ،وحسبنا تكاليف حقن فيتامني
“ ”B12التي ال داعي لها فوجدناها تكلف نظام الرعاية الصحية  45,6مليون دوالر سنويا ألن سعر
احلقنة الواحدة في الشهر  44,30دوالر ،بينما تعتبر أقراص فيتامني “ ”B12في الصيدليات فعالة متاما
وتكلف أقل من  30دوالر سنويا ،على الرغم من أن هناك بعض الناس لها ظروف هضمية صعبة في
امتصاص الفيتامني.
ويوجد هذا الفيتامني في املصادر احليوانية مثل اللحوم واالسماك والدواجن والبيض ومنتجات االلبان،
وقد يعاني الذين ال يحصلون على ما يكفي من هذا الفيتامني من الغثيان والدوخة واالكتئاب ،ويعتبر
النباتيون واملرضى الذين يعانون من التهاب القولون او مصابون بفقر الدم هم عرضة لنقص الفيتامني،
وقال الدكتور وليم سيلفر شتاين أنه قرر التحقيق في االفراط في وصف حقن فيتامني “ ”B12ألنه رأي
العديد من املرضي الذين يأتون الي قسم الطوارئ كانوا يحصلون على حقن فيتامني “ ”B12دون وجود
سبب وجيه لذلك.
ولم تستطيع دراسة الدكتور ويليم أن حتدد سببا لوصف أطباء االسرة لهذه احلقن ،وقال انه ال يعرف
إذا كان االفراط في وصف فيتامني “ ”B12مشكلة في املقاطعات الكندية األخرى ،هذا وقد اكتسبت
حقن فيتامني” ”B12شعبية بعد أن استخدمها املشاهير كوسيلة لتعزيز مستويات الطاقة لديهم،
ويعتقد الناس أن احلصول على حقن فيتامني” ”B12يجعلك تشعر بقوة أكبر على الفور.
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تتعرض احللى الذهبية والفضية واللؤلؤ النطفاء
بريقها ،بسبب كثرة االستعمال ،نتيجة لتأثير العرق
واألتربة عليها ...وإليك بعض النصائح حتى حتافظي على احللي:
 ال ترتدي أنواعا ً مختلفة من احللي ،يعني ذهبا ً أو فضة أو معدنا ً آخر في وقت واحد .فإناحتكاك املعادن اخملتلفة يؤدي إلى حدوث بعض التآكل.
 افصلى كل نوع منها في علبة واحدة حلفظها. لتلميع احللى الفضية دلكي سطحها بقليل من بودرة التلك ،ثم مسحها متاما ً بقماشقطني.
 لتلميع املشغوالت الذهبية ضعي في وعاء عميق كمية مناسبة من املاء الساخن وأذيبيفيه كمية قليلة من الصابون السائل واتركيها مغمورة فيه لبعض الوقت .ثم نظفيها بفرشاة
أسنان ناعمة .بعدها اشطفيها جيدا ً باملاء الدافئ وجففيها جيداً.

ن�صائح لتحقيق ال�سعادة الزوجية
-1اظهري لزوجك احلب والتقدير ،وضاعفي منهما في وقت
احملن.
 -2ال ترميه باخليانة وهو بريء وإال دفعت به إليها.
-3االبتسامة والتسامح يحققان لك أضعاف ما يحققه
الصراخ أو الدموع.
-4ال تدعى مسئوليات بيتك وعملك تطغى على أنوثتك ،وال على واجبك نحو زوجك.
-5اعرضي عليه املشكالت الكبيرة .أما الصغيرة فال ترهقي أعصابه بها.
-6ال تتحدثني عن أخطائه أمام اآلخرين.
 - 7حاولي أن تكون بينكما هواية مشتركة ،وأن تشاركيه ميوله ورغباته.
 -8اجعلي البيت أفضل مكان يستطيع أن يجد فيه راحته ومطالبه ،واستقبليه بني حني وآخر،
بنفس احلفاوة التي تستقبلني بها الضيوف.
 -9افعلي ،ما تعتقدين أن املرأة األخرى تفعله من أجله؛ بأن تكوني أمامه رشيقة ،جذابة.
 - 10ليكن هو دائما أهم شخص في حياتك.

العائلــــــــة

كيف تنت�صر على ال�شعور بالغرية من
الآخرين؟

ماذا يكون شعورك إذا كانت نظرتك ألحد
املقربني إليك ،أنه أكثر منك جماال ً أو وسامة أو
ثروة أو شهرة أو جناحا ً في احلياة؟ حيث ترتبط
الغيرة مبشاعر أخرى مثل :احلسد ،الشك،
الرفض ،الكراهية  ...الخ.
وتظهر الغيرة بطرق مختلفة .وهي عاطفة
سلبية ،إذا لم تعالج ،فقد تؤدي إلى كثير
من التعاسة ،والبؤس ،واالكتئاب .وإذا لم يتم
ضبطها ،جرفت اإلنسان إلى شرور كثيرة .وإذا
لم نتعلم كيف نواجهها فقد يترتب على ذلك
أن تسيطر علينا آثار مشاعر الغيرة الهدامة.
أسباب الغيرة عن اآلخرين:
ا -رغبات لم تتحقق:
قد تكون هناك رغبة في :احلب والرعاية،
الثروة ،القبول ،املركز ،املنزلة ،االستقرار ،اجلمال،
الشهرة ،السلطة  ...الخ ،ولم تتحقق تلك
الرغبة في حياتنا.
 -2نقص الثقة في أنفسنا:
عندما تنقصنا الثقة ،فما أسهل أن نخاف
ممن يُظهرون كثيرا ً من الثقة في أنفسهم،
وهذا يؤدي إلى الغيرة.
 -3األنانية:
قد تنتج الغيرة من طموحاتنا األنانية .وهذا
يحدث عندما ال تتحقق تلك الطموحات ،بينما
نرى غيرنا وقد ُوفقوا وحصلوا على ما كنا
نتطلع نحن إلى احلصول عليه.
 -4الشفقة على الذات:
الشفقة على الذات تدمر ذواتنا إذ جتعلنا
نشعر باألسى على أنفسنا ،فنخاطب أنفسنا
قائلني« :أنا دائما ً مظلوم»« ،ال أحد يقدرني»،
«أنا الضحية في كل األحوال»« ،ال شيء ينجح
بالنسبة لي» .ومثل هذا التفكير يقود اإلنسان
عادة إلى الشعور بالغيرة من اآلخرين.
 - 5افتقاد النظرة الصحية ألنفسنا:
عندما تنقصنا النظرة السليمة ألنفسنا،

فإننا نتمني لو كنا مثل آخرين غيرنا ،ومن هنا
تزحف إلينا الغيرة.

كيف تنتصر على الغيرة:

 -1أن تدرك حاجتك إلى مواجهة هذه املشاعر
املدمرة وأن ترغب مخلصا ً في أن يعينك اهلل،
بنعمته ،على اخلالص منها.
 - 2أن تدرك أن اهلل قد أبدع في خلقك .فأنت
شخص فريد ،ذو شخصية متميزة ،فقد ميزك
اهلل مبواهب وقدرات ،وهو يحبك كما أنت مهما
كان شكلك أو لونك أو جنسك أو دورك في
احلياة.
 - 3أن تقتنع بأن للبشر مواهب مختلفة ،فهم
بالتالي يؤدون أدوارا ً مختلفة في احلياة .ومن ثم
فال داعي للغيرة من شخص آخر ،ألن دوره قد
«يبدو» أكثر أهمية من دورك ،فقيمتك مثل
قيمته في نظر اهلل سبحانه.
 - 4قدر قيمة الصفات والقدرات التي منحك
اهلل إياها ،وحاول أن تنميها وأن تستخدمها .وال
تقصر في تقدير النعم التي وهبك إياها اهلل
بسبب مشغولیتك بالغيرة من شخص آخر.
 - 5اشكر اهلل دائما ً من أجل كل خير في
حياتك.
 -6ثق أن اهلل يحبك ويرعاك في حياتك ،ويحب
أن يحقق لك أمنياتك طاملا هي تخلو من
الدوافع األنانية أو االجتاهات اخلاطئة.
 -7اطلب من اهلل أن مينحك حبا ً حقيقيا ً
لآلخرين حتى تستطيع أن تفرح ،بحق ،عندما
يوفق اآلخرون في احلياة.

�آداب ا�ستخدام الهاتف املحمول

يستخدم كل شخص منا اليوم
الهاتف احملمول ،الذي أصبح من
ضروريات احلياة اليومية ،لدرجة
أنه أصبح بالقيمة املعنوية
نفسها للطعام والشراب لدى
نسبة كبيرة من الناس ،ولكن
استخداماته تختلف حسب
األعمار واألولويات ،في ما يلي بعض اآلداب
والنقاط التي جتب مراعاتها عند استخدام
الهواتف احملمولة:
1إن كنتم ممن يستخدمون الهاتف
.1
أثناء السواقة ،فال بد لكم من التوقف عن
ذلك ،وإن لزم األمر في احلاالت الطارئة ،فوصل
هاتفك على جهاز بلوتوث السيارة قبل
التحرك.
2ال ترسلوا رسائل نصية أو تتصفحوا
.2
مواقع التواصل االجتماعي في حال القيادة،
حتى وإن كنتم متوقفني عند اإلشارة احلمراء،
ألن قيادة السيارة تستدعي االنتباه التام وعدم
التشتت حفاظا على أمانكم وسالمتكم.
3ضعوا الهاتف احملمول على وضعية
.3
الصامت أو الهزاز في أماكن العمل ،ودور
العبادة واجللسات.

4 .4اختاروا رنة مناسبة،
املوسيقى
اختيار
وجتنبوا
الصاخبة أو أغنية حتمل مفردات
مخلة باآلداب ،فاحترام الغير
واجب ،ومراعاة ثقافة اجلميع أمر
حتمي.
5 .5في حال زيارة أحد أقربائكم
أو أصدقائكم ،ال تلتهوا بالهاتف وتصفح
مواقع التواصل االجتماعي ،أو اللعب في
حضور شخص آخر ،فهذا التصرف غير الئق.
6ال تسكتوا أطفالكم الرضع أو
.6
الصغار بإعطائهم الهواتف احملمولة ،ألن من
شأنها أن جتلب أضرارا ً وخيمة على النظر أو
حتى الدماغ.
7ال جتعلوا هواتفكم تسرق متعة
.7
اللحظات اجلميلة بكثرة التصوير أو احلديث،
بل عيشوا اللحظة في وقتها واستمتعوا
بالصحبة والطلعة بشكل عام ،ركزوا على
جمالية املكان واألشخاص واألحداث ،وال
تكونوا أسيري اجلهاز احملمول الذي بني أيديكم.
8ال تكونوا عبدة للهاتف احملمول،
.8
تذكروا أنه وسيلة أنتم من يقودها وليس
العكس.
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هل يكون ترامب أول رئيس أمريكي في التاريخ يتم عزله؟
ترامب ينفي االتهام ويصفه باملشني  ..والدميقراطيون :ال أحد فوق القانون
نص املكاملة مع الرئيس األوكراني التي قد تتسبب في العزل

أعلنت نانسي بيلوسي ،رئيسة مجلس
النواب األمريكي ،فتح حتقيق لعزل الرئيس
األمريكي ،دونالد ترامب ،باالستناد إلى عدد
من امللفات خالل فترته الرئاسية وماضية
وأعماله ،مؤكدة على ضرورة حتميل ترامب،
مسؤولية وأال أحد فوق القانون ،وبدأ احلزب
الدميقراطي حتقيقا ً رسميا ً في مزاعم
مفادها أن الرئيس األمريكي احلالي ،دونالد
ترامب ،سعى للحصول على دعم سياسي
من قوة أجنبية بهدف إحلاق الضرر بخصم
سياسي ،وهو املرشح الدميقراطي املنافس
احملتمل في انتخابات الرئاسة املقبلة «جو
بايدن» ،والذي جاء أسمه في نقاش مع
الرئيس األوكراني ،فلودميير زيلينسكي ،في
مكاملة هاتفية في يوليو املاضي ،وسط
تقارير إعالمية أمريكية أن مسؤولني كبار
في البيت األبيض قلقون بشأن احتمال تورط
محامي ترامب ،رودي جولياني ،في حتريك
مجموعة من السياسات اخلاصة بأوكرانيا
في اخلفاء ،الستهداف بايدن ،ومن شأن هذا
التحقيق أن يفضي إلى عزل الرئيس .ورفض
الدميقراطيون محاوالت اجلمهوريني وقف
إجراءات العزل في السابع والعشرين من
سبتمبر املاضي.
ونشرت إدارة البيت األبيض في سبتمبر
املاضي ،نص مكاملة الرئيس األمريكي مع
رئيس أوكرانيا ،التي قد تتسبب في عزل
دونالد ترامب .وتؤكد املكاملة ،التي نشر
البيت األبيض نصها بصورة كاملة ،أن

ترامب طالب رئيس أوكرانيا مبا وصفها
بـ”اخلدمة” في القضية املرتبطة بنائب
الرئيس األمريكي السابق ،جو بايدن.
ونشر البيت األبيض نص احملادثة مع الرئيس
األوكراني فالدميير زيلينسكي ،التي وعد
ترامب بنشرها على املآل ،والتي قال إنه
بريء فيها من االتهامات املوجهة له من
الكونغرس األمريكي ،والتي قد تتسبب في
عزله.
وأظهر نص احملادثة ،قول ترامب لزيلينسكي
إنه يطلب منه “خدمة” بالتحدث مع
محاميه رودي جولياني واملدعي العام ويليام
بار ،من أجل فتح التحقيق مجددا في قضية
الفساد املتورط فيها جنل جو بايدن.
ولم يظهر في احملادثة تهديد ترامب للرئيس
األوكراني ،بشكل واضح بإيقاف الدعم
األمريكي ،في حال رفض إجراء التحقيق،
ولكن تضمنت املكاملة تلميحه إلى ضعف
الدعم األوروبي إلى كييف .ورد الرئيس
األوكراني على طلبات ترامب ،بأنه سينظر
في األمر ويدرس إمكانية فتح التحقيق
مجددا .كما تضمنت أيضا إقرار رئيس
أوكرانيا بأنه على استعداد دوما لشراء
أسلحة جديدة لغرض الدفاع.
وقال ترامب في املكاملة التي نشر نصها:
“أؤكد لك أننا سنفعل الكثير من أجل
أوكرانيا ،وسننفق الكثير ،وسنبذل الكثير
من اجلهد والكثير من الوقت ،أكثر بكثير
مما تقدمه الدول األوروبية ،فنحن نعلم مثال

أن أملانيا ال تقدم الكثير ،وكل ما يقدمونه
الكلمات فقط ،وأعتقد أن هذا شيئا ينبغي
أن تسألها عليه حقا».
وتابع “حتدثت مع أجنيال ميركل بشأن أوكرانيا،
لكنها ال تقدم أي شيء ،ونحن نقدم الكثير،
لكني لن أقول لك أنه ينبغي أن تبادل ذلك
األمر بالضرورة ألنه من الضروري بالنسبة
للواليات املتحدة أن ترى أوكرانيا جيدة».
وإجراءات العزل للرؤساء األميركيني في
احلاالت العادية عبر مرحلتني ،في مجلسي
النواب والشيوخ ،وتشمل تلك اإلجراءات
خمس خطوات وهي:
 -1تقدمي طلب لفتح حتقيق ببدء إجراءات
عزل الرئيس.
 -2حصول القرار على األغلبية البسيطة
في اللجنة القضائية مبجلس النواب ،علما
بأنها تتكون من  41عضوا.
 -3حصول القرار على أغلبية بسيطة
“النصف  +واحد” في مجلس النواب ،وهو
أمر ميسور بالنسبة للدميقراطيني ،حيث
ميلكون أغلبية في اجمللس.
 -4إذا صوت مجلس النواب بنعم على
اتهام الرئيس ،ينتقل مشروع قرار العزل إلى
مجلس الشيوخ ،الذي يعمل بصفة هيئة
محلفني بأعضائه املئة.
 -5يبدأ مجلس الشيوخ احملاكمة ،وميثل
أعضاء مجلس النواب االدعاء (سلطة
االتهام) ،بينما ميثل أعضاء مجلس الشيوخ
هيئة احمللفني ،فيما يقود احملاكمة رئيس

احملكمة العليا األميركية.
 -6يجري التصويت داخل مجلس الشيوخ
على اتهام الرئيس ،بعد االستماع للشهود
ومرافعات االدعاء ومحامي الرئيس ،ويشترط
إلدانة الرئيس تصويت ثلثي أعضاء اجمللس
على القرار.
ومن جانبه نفى الرئيس األمريكي دونالد
ترامب االتهامات املوجهة إليه مبمارسة
ضغوط على حكومة أجنبية ،متحدثا
للصحافيني على هامش اجتماع اجلمعية
العامة لألمم املتحدة“ :بأنه لم يحصل
أي ضغط مطلقاً ..لقد كانت رسالة
ودية” ،كما اتهم الحقا ً عددا ً من املراسلني
بالفساد ،ملقيا ً كذلك باللوم على األخبار
“الكاذبة” ،واصف إجراءات مساءلته بـ “األمر
املشني” .كما كتب ترامب على حسابه
على تويتر“ :ال يوجد رئيس في تاريخ بالدنا مت
التعامل معه بكل هذا السوء كما يحدث
معي .الدميقراطيون مليؤون بالكره واخلوف..
ال يجب السماح لهذا األمر بالوقوع لرئيس
آخر»

الأمن يعتقل املئات يف م�صر بينهم
جريتا ثانبريج :الكبار ي�سخرون من
�شخ�صيات هامة بعد �إحتجاجات �ضد ال�سي�سي االطفال النهم ي�شعرون �أن م�صاحلهم مهددة

مت إعتقال أكثر من ألف شخص
في مصر إثر تظاهرات األسبوع
املاضي ضد الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،وفق ما أفادت منظمتان
غير حكوميتني األربعاء.
وخرجت تظاهرات نادرة اجلمعة
والسبت في شوارع القاهرة وبعض
املدن املصرية طالبت السيسي
بالرحيل على خلفية دعوة أطلقها
رجل األعمال املصري محمد علي
املقيم في اخلارج عبر منصات
التواصل االجتماعي.
واعتقل على أثرها متظاهرون وصحافيون وناشطون سياسيون.
وقال رئيس الشبكة العربية حلقوق اإلنسان جمال عيد إن منظمته وثقت بالتعاون مع منظمتني
أخريتني اعتقال نحو  1100شخص على خلفية أحداث اجلمعة.
ومن بني املعتقلني ،أستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني ،املتحدث السابق باسم حملة
الفريق سامي عنان الرئاسية في انتخابات .2018
واعتقل أيضا األكادميي والباحث املعروف حسن نافعة وهو كاتب ومحاضر بجامعة القاهرة.
وقال ناشطون على تويتر إن خالد داوود الرئيس السابق حلزب الدستور قد اعتقل أيضا.
كما مت القبض علي الناشط عالء عبد الفتاح والناشطة ماهينور املصري وعدد من احملامني
وكانت تظاهرات نادرة خرجت اجلمعة العشرين من سبتمبر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي
بعد ما دعا املمثل واملقاول محمد علي إليها عقب نشره فيديوهات يتهم فيها السيسي
بالفساد.

تورنتو :قالت املراهقة السويدية جريتا ثانبيرج  16عاما
إنها تفهم ملاذا يسخر الكبار وقادة العالم من االطفال
واملراهقني الذين يتمسكون بالعلوم ويعملون بها ،قالت
هذا ردا على الهجمات على حملتها مع شباب العالم
ملواجهة تغير املناخ ،فقد واجهت انتقادات من بعض
القادة بسبب االهتمام املبالغ فيه بتغير املناخ وقال
بعضهم ان االفضل لهؤالء الشباب الذهاب إلى املدرسة.
وبعث الرئيس االمريكي دونالد ترامب بتغريدة يقول فيها
«ان جريتا ثانبيرج تبدو فتاة شابة سعيدة تطلع الي
مستقبل مشرق» وقال عنها ماكسيم بيرنيية رئيس
حزب الشعب الكندي إنها «غير مستقرة عقليا» ،وإنها
ال تستطيع فهم التغير املناخي ،وقوبلت تعليقاته بردود
فعل عنيفة.
وعندما سؤلت جريتا ثانبيرج عن الذين سخروا منها
قالت :من املرجح إنهم يشعرون أن مصاحلهم مهددة
من نشطاء املناخ فلقد أصبح صوتنا عاليا وكثير من
الناس يريدون إسكاتنا ،قالت هذا في مسيرة املناخ في مونتريال بعد أن تقابلت مع جسنت ترودو
وحتدثت للجمع قائلة :سوف نبذل كل ما في وسعنا لوقف هذه االزمة من التفاقم حتى لو كان
هذا يعني التوقف عن الذهاب للمدرسة او التوقف عن العمل وسوف نستمر في الكالم حتى
يستمع لنا قادتنا ويتصرفون ...نحن التغيير والتغيير قادم.
هذا وقد أشاد جسنت ترودو بنشاط جريتا في تغير املناخ وقال عنها «إنها صوت جيل الشباب
الذين يدعون قادتهم للقيام باملزيد وعمل االفضل» ،وأعلن ترودو عن خطته لزراعة  2بليون
شجرة خالل العشر سنوات القادمة ،واما عن جريتا فقد قالت إن ترودو لم يفعل ما يكفي
للمناخ وقالت إن رسالتها جلميع السياسيني هي «االستماع والتصرف بالعلم».
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ج�سنت ترودو يطمئن حلفاء كندا يف اعقاب ق�ضية
جت�س�س مزعومة
حترك رئيس وزراء كندا جسنت ترودو لطمأنة
احللفاء في أعقاب قضية جتسس ذات تداعيات
دولية محتملة ،فقد أتهم مسؤول كبير في
اخملابرات الكندية وهو كاميرون أورتيس في
االسبوع االول من شهر سبتمبر بانتهاك
قوانني االمن القومي ،وقالت الشرطة
الفيدرالية الكندية إن املتهم كاميرون أورتيس
حصل على معلومات من حلفاء دوليني وان
التهم املوجهة للسيد كاميرون أورتيس هي
قيامه بانتهاك قانون أمن املعلومات والقانون
اجلنائي وحيازة جهاز او برنامج تشغيلي ميكنه
من احلصول على معلومات وإخفاء محتوي
هذه املعلومات ،او التواصل مع جهات اجنبية

سرا ،وخرق الثقة املمنوحة له.
ولم ينشر سوى القليل من التفاصيل عن
هذه التهم على الرغم انها وقعت إثناء فترة
عمله ،وقال جسنت ترودو «إن كندا على اتصال
وثيق بشركائها في االستخبارات بشأن هذه
القضية ونحن نعمل معهم لطمأنتهم
لكننا نريد أن يفهم اجلميع أننا نأخذ هذه
املسألة على محمل اجلد» ،واعترفت املفوضة
في الشرطة الفيدرالية الكندية ان هذه
التسريبات قد تضر بعمليات اخملابرات في
الدول احلليفة وقالت أيضا ال ندري بالضبط
مقياس شدة هذا احلدث وهذا يعتمد على ما
سوف جنده مع تقدم التحقيقات.

�أندرو �شري يعد بالتحقيق يف ق�ضية “ا�س ان �سي الفالني”
حال فوزه يف االنتخابات

VOTE FOR

مونتريال :وعد أندرو شير بأن تقوم حكومة
احملافظني بفتح التحقيق القضائي في قضية
شركة «أس أن سي الفالني» إذا فاز احلزب في
االنتخابات القادمة ،وقال شير إن التحقيقات
ستوفر للكنديني االجابات التي يستحقونها
حول تورط حكومة الليبراليني في املقاضاة
اجلنائية لهذه الشركة.
وقال أندرو شير إن رئيس الوزراء الفاسد لن
يكون قادرا على حراسة سلوكه السيء،
وإن هذه االجراءات ستحمي دميقراطيتنا
من أهواء السياسيني عدميي الضمير ،وكان
مفوض االخالقيات الفيدرالي قد وجد في
وقت سابق من هذا العام أن جسنت ترودو قد
خرق قانون تضارب املصالح عندما ضغط
على النائبة العامة السابقة جودي ويلسون
لتتدخل في منع مقاضاة شركة «أس أن سي
الفالني» بتهم الفساد والرشوة ،إال إن مفوض
االخالقيات قال إنه غير قادر على احلصول على
املعلومات الكافية املطلوبة لتقييم ما حدث.
وقالت الشرطة الفيدرالية الكندية انها

GHADA

MELEK
Mississauga-Streetsville

متعثرة في سعيها ملعرفة ما إذا كان هناك
انتهاك للقوانني اجلنائية أم ال ،بسبب رفض
رئيس الوزراء جسنت ترودو إزالة الشروط التي
اقسمت عليها جودي ويلسون عند تعيينها
نائبة عامة وذلك بعدم حلديث او نشر محادثات
واسرار مجلس الوزراء ،ولذا قال أندرو شير إنه
سيقدم تشريعا يسمح للشرطة الفيدرالية
بان تطلب من احملكمة العليا الكندية احلصول
على املعلومات «الغير مسموح بنشرها
واحملمية بقسم من اعضاء مجلس الوزراء» إذا
فاز في االنتخابات القادمة.

اتهام املدير العام لوحدة اال�ستخبارات الفيدرالية
الكندية بت�سريب معلومات �أمنية جلهة غري معروفة
AUTHORIZED BY THE OFFICIAL AGENT FOR GHADA MELEK

قالت مفوضة الشرطة الفيدرالية الكندية
بريندا لكي أن قوة الشرطة تعمل اآلن على احلد
من اخملاطر األمنية التي قد تطول حلفاء كندا،
وتقوم الشرطة بتقييم االضرار التشغيلية
احملتملة ،بعد اتهام كاميرون أورتيز  47عاما املدير
العام ملركز تنسيق االستخبارات الوطنية التابع
للشرطة الفيدرالية الكندية ،بتبادل املعلومات
األمنية مع كيان أجنبي أو منظمة إرهابية،
ومبجرد ان علمت الشرطة بهذا النشاط ،عملت
مع شركائها التخاذ خطوات فورية حلماية
املعلومات.
وقالت املفوضة :أنها ال تستطيع التعليق على
الدوافع احملتملة ملا قام به كاميرون أورتيز وإنه
تصرف مبفرده ،وإنه شغل عدة وظائف مختلفة
داخل الشرطة الفيدرالية منذ عام  ،2007وانه
كان لديه إمكانية الوصول إلى االستخبارات
احمللية واالجنبية وإن هذا مقلق جدا .وذكرت
الوثائق إن املعلومات التي مت تبادلها هي معلومات
حيوية جدا لألمن القومي الكندي وتقول وكالة
اخملابرات عنها إن إساءة استعمالها سيصيب

قلب كندا األمن ،ويحتمل أن تسبب ضررا خطيرا
للمصالح الوطنية الكندية ،وتكشف الوثائق
عن أن احملققني فتشوا سرا شقة كاميرون
أورتيس وعثروا على عدد من املذكرات مكتوبة
بخط اليد تقدم تعليمات حول كيفية تبادل
الوثائق دون ترك أي أثر ملموس.
وتقول الوثائق أن كاميرون أورتيس كان له
اتصاالت مع شركة [فانتوم سيكيور] في
لندن عاصمة إجنلترا ،وهي شركة تخضع اآلن
للتحقيق بسبب انها توفر أجهزة اتصاالت
مشفرة للمجرمني الدوليني ،وظهر من وثائق
عثر عليها عام  2018أن كاميرون ارسل رسالة
الكترونية إلى رئيس هذه الشركة يعرض عليه
تقدمي معلومات قيمة ،وقالت بريندا لكي إن
حلفاء كندا الذين يلقبون بالعيون اخلمس
والتي تضم الواليات املتحدة واململكة املتحدة
وأستراليا ونيوزيالندا قلقني بعد اتهام كاميرون
أورتيس بتسريب معلومات جلهات أجنبية ولكن
لم يتخذ أي منهم خطوات حتى اآلن للحد من
تبادل املعلومات االستخباراتية مع كندا .
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�إنتخابات كندا الفيدرالية - ٢٠١٩
برامج الأحزاب

بقلم :جوزيف حنا

سيتوجه الناخبون الكنديون إلى صناديق
االقتراع يوم  ٢١اكتوبر .وهذا املقال ملقارنة
األحزاب الستة الرئيسية في االنتخابات
الفيدرالية الكندية .وسيتضمن التحليل ١٥
مجال مختلف وهم:
الضرائب على األفراد ،الضرائب على الشركات،
اإلسكان ،الوظائف واالقتصاد ،اخلطة املالية
وتوقعات العجز ،الهجرة ،التجارة ،نظام إدارة
اإلمداد اخلاص مبنتجي األلبان ،الطاقة والبيئة،
دعم الدواء ،التقاعد وكبار السن،
رعاية الطفل ،األعمال الصغيرة ،التعليم،
تطوير التكنولوجيا ،برامج األحزاب املقترحة.
احلزب الليبرالي:
احلزب الليبرالي أضاف شريحة للدخل في
فترة حكمه ورفع احلد األقصى الضريبة من
 %٢٩إلى  . %٣٣وضع حد األقصى لألسهم
التي تُعطي للموظفني في الشركات الكبيرة
إلى  ٢٠٠,٠٠٠دوالر سنويا ً
حزب احملافظني:
خفض الضرائب تدريجيا ً على شريحة الدخل
األدنى من  %١٥إلى  ،%١٣.٧٥إعادة تقدمي حوافز
ضريبة اللياقة البدنية والفنون لألطفال،
ستسمح هذه االعتمادات لآلباء باملطالبة
مببلغ يصل إلى  ١٠٠٠دوالر لكل طفل مقابل
املصاريف املتعلقة بالرياضة ودروس اللياقة
البدنية ،و ٥٠٠٠دوالر للطفل مقابل املصاريف
املتعلقة بالفن واألنشطة التعليم ،إعادة
تقدمي خصم ضريبي بنسبة  %١٥لتصاريح
النقل العام.
إزالة ضريبة الدخل الفيدرالية من مدفوعات
تأمني األمومة واألبوة التي تصرف من خالل
تأمني البطالة عن طريق إعطاء إعفاء بنسبة
 ،%١٥إزالة ضريبة السلع واخلدمات من
التدفئة املنزلية وفواتير الطاقة ،إنشاء إقرار
ضريبي واحد لسكان كيبيك
احلزب الدميقراطي اجلديد:
تطبيق “ضريبة الثروة الفائقة” التي تُطبق
ضريبة %1على أي ثروات تتجاوز الـــــ ٢٠
مليون دوالر ،زيادة مقدار األرباح االستثمارية
اخلاضعة للضريبة على األرباح الرأسمالية
إلى  ،%٧٥وهو املعدل الذي كان ساريا ً في عام
 ٢٠٠٠من  %٥٠حاليا.
بالنسبة للكنديني الذين يحصلون على أكثر
من  ٢١٠ألف دوالر في السنة ،سيزيد عليهم

أعلى معدل للضريبة الهامشية بنقطتني من
 ٣٣إلى  ،% ٣٥مما هو متوقع أن يجمع ضرائب
قيمتها تزيد عن نصف مليار دوالر سنويا.
حزب اخلضر:
إغالق الثغرات الضريبية التي تعود بالنفع
على األثرياء ،مثل تلك املوجودة في خيارات
األسهم التنفيذية ومكاسب رأس املال
حزب كتلة كيبيك:
يريد حزب كتلة كييبك أن تقوم هيئة ضرائب
كييبك بتحصيل ضرائب الدخل الفيدرالية،
بدال ً من وكالة اإليرادات الكندية ،بحيث يكون
على سكان كييبك تقدمي عائد واحد فقط
حزب الشعب الكندي:
إلغاء ضريبة األرباح الرأسمالية ،خفض
ضريبة الدخل الفيدرالية إلى  %١٥على
الدخل بني  ١،٥.١دوالر و  ١٠٠،٠٠٠دوالر  ،ومعدل
ضريبي بنسبة  %٢٥على الدخل الذي يتجاوز
 ١٠٠ألف دوالر
حتليل البرامج:
كما هو من الواضح أن احلزب الليبرالي
والوطني الدميقراطي سيقومون بتحصيل
ضرائب أكثر بدون النظر إلى تأثير ذلك على
معدل اإلنفاق لألسر .كان ترودو أقر سابقا ً انه
رفع الضرائب على الــــــ  %١اصحاب الدخل
العالي من أجل تخفيضها على متوسطي
الدخل ولكن حتليالت محايدة اثبتت عدم
دقة هذه السياسة حيث أن أكثر من  %٨٠من
متوسطي الدخل أصبحوا يعانون من زيادة
الضرائب وقلة الدخل الصافي .كل هذا غير
الضرائب األخرى التي ارتفعت مثل ضرائب
الكربون وإزالة خصومات املواصالت العامة
ونشاطات األطفال من الضرائب .سياسات
ترودوا أفادت اصحاب الدخول املتدنية جدا ً
وايضا من هم على إعانة البطالة وساعدت
على زيادة عدد املستفيدين من إعانات البطالة
وعدم حتفيزهم في البحث عن عمل.
في املقابل يعد حزب احملافظني وحزب الشعب
بحزمة من احلوافز واخلصومات الضريبية التي
ستساعد الكثير من العائالت ومتوسطي
الدخل وستحفز املزيد على الدخول في
سوق العمل .تخفيض الضرائب أحد االعمدة
الرئيسية في برنامج حزب احملافظني التي
يعول عليها في حشد املزيد من األصوات من
القوة العاملة في كندا.

ثوره جديده �أم تنفي�س عن غ�ضب
ما بني  2011و2019 ...2013

بقلم :بسام عبد امللك  -البرتا

ما ستقرأه رمبا سيروق لك او
يُغضبك كما هو احلال مع أي
إخواني ...سيساوى...مثقف...
حقوقي أو حزب كنبه كل واحد
سيجد ما يوافق رأيه وما يعترض
عليه بشدة .حاول أن تنسلخ
من تصنيف وضعت ذاتك فيه أو
وضعك االخرون فيه كما تعودنا
في اآلونة األخيرة  ...حاول أن تبقي مصري...
مصري وبس .أيضا حاول أال تنشغل مبن
كاتب هذا الكالم حتى ال تبني رأي مسبق.
ما حدث في عام  2011عندما حدثت الثورة،
كان معظم الذين خرجوا شباب ومثقفني
وحفنة من السياسيني ولم يظهر اإلخوان
إال بعد أن تأكدوا أن الثورة ستنجح ،كانوا
ينادون “عيش ،حرية ،عدالة اجتماعية”...
كانوا ميثلون فئات من اجملتمع يعيشون
معظمهم حياة مقبولة معظمهم
من أبناء الطبقة املتوسطة تنحصر
أزماتهم في أنهم يريدون حياة سياسية
على الطريقة الغربية في بلد لم يعرف
الدميوقراطية إال في عهود محدودة ،خرجوا
في توقيت كانت فيه قوى غربية توجهاتها
أن يرحل مبارك وقوى داخلية مسيطرة ال
ترى أن جمال مبارك هو البديل املناسب
فتخلت عن مبارك ابنها وجنحت الثورة
ألن كثيرون أرادوا لها أن تنجح وأهمهم
أمريكا واجليش .وشباب الثورة ،أما بقية
الشعب فقد شجع اللعبة احللوة .وطبعا
ألننا شعب لطيف بطبعه جلسنا شهور
ننتظر أموال مبارك ترجع و”نتنغنغ” إلى أن
أدركنا “الفنكوش” ،وتدهور حال البلد وابتدأ
البعض يقول “وال يوم من أيامك يا مبارك”...
وهذا كان مقصودا.
ما حدث في  30يونيو ثورة شعبية تاريخية
خرج فيها جميع أطياف الشعب مثقفني
شاهدوا انحدار وتشويه لثقافة وطن،
أقباط أيقنوا أن ال حياة لهم في بلد يحكمه
اإلخوان ،قضاة وجدوا تدخل سافر في
قراراتهم من وزير إخواني ،رجال جيش صاروا
شهودا ً على اعتالء قتلة قائدهم األعلى
صاحب نصر أكتوبر منصة كبار املحُ تفلني
بنصر اكتوبر ،شعب وجد نفسه أما أن يكون
في قطيع اجلماعة ويُقسم على السمع
والطاعة ،ويُسبح بحمد املرشد او يهاجر
كندا -وهذا لن يحدث -فعليه أن يرضخ
ويرى رئيسه املنتخب يتلقى تعليماته
من املقطم ويشاهد تخاريف اجتماعاته
السرية على الهواء ثم يتابع زياراته الدولية
وكل ما بها من عدم تقدير املضيف او ركاكة
الضيف .ثم جاءت حركه مترد بكل ما متلك
من تعضيد من جهات سيادية في اخلفاء
جاءت في توقيت كان الشعب يتمخض،
واجلميع شعب وجيش وشرطة ورجال دين
ورجال قضاء جميعهم غير راضيني عن
سياسات اإلخوان ورئيسهم وحلفائهم،
وقد كان للثوار ما أرادوا ولم يتحقق ذلك إال
برضاء وتعضيض بل ورمبا تخطيط كامل
من اجليش ألنها كانت إرادته أيضا ليتخلص
من رئيس كان يقود البالد إلى حالة انقسام
رمبا سوف تؤدي إلى حرب اهلية لو استطاع
الشعب حمل السالح أمام سالح جماعة

الرئيس.
اما ما يحدث في  2019فهو
تنفيس لبعض الشباب الذي
مت تكميمه فال يستطيع أن
يتظاهر وإال سوف يُحبس ،لم
يعد يشاهد صوت معارض في
جميع القنوات املصرية ،لم يعد
يقرأ إال لصحفيني احلكومة وحتى
الصحف اخلاصة مت حتييدها بعد شرائها من
قبل رجال اعمال محسوبني على النظام.
شباب وجدوا في خالل سنوات كل رموز
ثورة يناير و 30يونيو التي مهدت النتخاب
السيسي أما هاربني من مالحقات قضائية
لقضايا رفعها سمير صبري ومن هم على
شاكلته أو محبوسني في قضايا تظاهر أو
محبوسني في قضايا تهمتها االنضمام
جلماعة محظورة مع أنهم هم أنفسهم
من ثاروا على نفس اجلماعة أو محبوسني
في منازلهم ال لشيء سوى أنهم لم
يستطيعوا الهروب أو فضلوا االبتعاد او
االستفادة من حملهم جوازات سفر أخرى
أو حق إقامة في بلد آخر.
اجلديد فيما يحدث حاليا ً أن من أحدث احلراك
ممثل غير معروف ومقاول معروف هرب من
مصر مباليينه وسياراته الفارهة وطفق
يسجل فيديوهات يهاجم فيها القيادة
السياسية ،أعترف في أولى فيديوهاته أنه
عمل لسنوات مع اجليش وأنه هرب بعدما
كون ثروة هائلة من أعماله مع اجليش لكن
بعد أن توقف اجليش عن سداد مستحقاته
ألسباب ال نعرفها ومع لهفة املصريني
لسماع صوت معارض حتول من مقاول
يطالب بحقه إلى ثائر يطالب املصريني
بالنزول للشارع ،وأستجاب لهذه الدعوة
أعدادا ً ليست بكبيرة ،وطبعا ً ألن اإلخوان
“عايزين جنازة ”....فتلقفوا الدعوة ونزلوا
أيضاً .األعداد قليلة ولكن أحدثت لغطاً،
وجميع من تكلم عنها وصورها على أنها
حراك شعبي هم املطرودين خارج مصر او
احملبوسني داخل مصر.
في اعتقادي أن االمر لن يتطور كثيرا ً
ولن يخرج إلى الشارع إال من خرجوا
ليتم تصويرهم .لقد أيقن حزب الكنبة
وهو صاحب اليد العليا في االنتخابات
أن ثورة أخرى معناها كارثة اقتصادية
جديدة ،معناها رجوع االخوان ،وما أدراك
َمن االخوان؟! ،ثورة أخرى معناها سجون
مفتوحة ،محالت منهوبة ،غياب االمن
واألمان.
لن يتعدى األمر سوى مناوشات فيسبوكية
تويترية مع عدد من الفيديوهات االحترافية
املفبركة للجزيرة يُظهر عدد املتظاهرين
باألالف ...أما نحن معشر املتابعني حتى
ولو من بعيد يجيب أن نتيقن مما نسمعه
ون ُحكم عقولنا قبل أن تنجرف البالد ،أما
القيادة السياسية فيجب أن يتعلموا من
نظام اخمللوع ويعطوا متنفس للشباب ...
استعيدوا روح  30يونيو حني كانت مصر
كلها خلفكم.
وتيقنوا أنه عندما تشاهدوا اجلزيرة والشرق
ومكملني ورصد يدا ً واحدا ً ضد مصر فهناك
عالمات استفهام كبيرة
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الغرب بسرقة آثارنا ،وذلك سيرا
البعض
يتهم
ُ
َ
في ركاب جماعات « فليسقط االستعمار»،
و»املوت ألمريكا» ،و»انا بكره اسرائيل» ،وغير
ذلك من الشعارات التي يتغنى بها املتاجرون
بالوطنية .ولكن الوطنية احلقيقية هي العمل
البناء ونقد الذات ،وليس مجرد كالم وشعارات
لتاجيج املشاعر والحماء وطيس الكراهية بني
الشعوب.
وهل حقا سرق الغربيون آثارانا ودمروها أم أنهم
استهدوها من حكامنا ،واشتروها من لصوصنا،
وأنقذوها من جهلنا؟ ،دعنا نُقلب معا صفحات
املاضي واحلاضر.
ملا احتل األتراك مصر افرغوها من مهرة صناعها
وحرفييها ،ومما بقي من نفائسها حتى انهم جردوا
أبواب القصور من كسوتها الذهبية والفضية
وشحنوها إلسطنبول .وملا احتل نابليون مصر
استقدم معه ثمانني عاملا درسوا كل جوانب
اجملتمع املصري ،ودونوه في موسوعة وصف مصر.
وعرفوا املصري بذاته وبحضارة أجداده ،فما ان
رحل احملتل الفرنسي (املستنير) حتى هبت الثورة
في وجه احملتل التركي الذي استعبد املصريني،
وساقهم بالكرباج كاالنعام ،حاجبا إياهم عن
قصرا ً التعليم على
اسباب العلم والتقدم ،و ُم ِ
مبادئ ابجد هوز حطي كلمن.
بعد ثالثة قرون ،اقتطع محمد على باشا القطر
املصري من جسد االمبراطورية العثمانية،
وعمل هو وخلفاؤه على النهوض بالبالد بارسال
البعثات التعليمية ،واستقدام البعثات العلمية
في كافة اجملاالت ،ومنها مجال اآلثار .وبدأ أثريو
الغرب في حترير واعادة بناء ما بقي مطمورا حتت
الرمال من آثار القدماء.
وكان لتلك البعثات الفضل األول في تعريفنا
بتاريخ أجدادنا ،وفي بعث آثارهم التي هدمها
الطامعون بحثا عن التحف واجملوهرات،
والستغالل حجارتها في بناء البيوت واجلسور
والسدود؛ فنصبوا هديدها ،ورموا اطاللها،
وأنقذوا غريقها؛ وأعلمونا بقيمتها املعمارية
والهندسية والفنية والتاريخية واالجتماعية،
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آثار األجداد وتعديات العباد ()3
حتى صارت قيمة األحجار تقدر مبا يفوق الذهب
واملال.
وبفضل جهود شامبليون وزميله توماس يوجن
مت فك شفرة لغة أجدادنا وبدأنا نقرأ ونفهم
لغتهم ونعرف طرق معاشهم ومنط حياتهم.
وقد ساعده على ذلك حجر رشيد ،الذي لو لم
يقع في يد احملتل الفرنسي املستنير ،النتهى به
االمر إلى مصير مجهول مثل ماليني األحجار
التي حشرت في اجلدران او التي ُطحنت حتت
رحى الدهور واألزمان.
كما يرجع الفضل إلى ماسبيرو ،وبتري ،ومارييت،
وجورج سميث ،وهوارد كارتر ،وجان فيليب لوير،
وغيرهم الكثير ،في كشف النقاب عن آثار
أجدادنا .وقيامهم بترميم وبإعادة انشاء ما
حطمه املغيرون على مدى عقود وقرون .وزيادة
على ذلك ان محمد على باشا ملا اراد هدم
الهرم األكبر ليستغل حجارته في بناء القناطر
اخليرية ،ان أحد املستشارين الفرنسيني حال
دون وقوع تلك الكارثة ،واقنع الباشا بالعدول
عن ذلك القرار بدعوى بعد املسافة .ولوال ذلك
الرجل حلرمت مصر والعالم من أعجب عجاب
الدنيا التي ناطحت الزمن لنحو أربعة آالف
وخمسمائة عام.
وأثناء زيارتها ملصر حلضور افتتاح قناة السويس،
طمعت االمبراطورة اوجيني في قالدة امللكة
س) أم امللك خوفو ،فوافق اخلديو
(ح ِت ْب – ِحرِ ْ
ِ
اسماعيل على منحها إياها بينما رفض مارييت
املسؤول عن اآلثار انذاك وقال لهما ان آثار مصر
يجب أن تبقى في مصر.
وبينما حافظ مارييت على آثارنا ،راح باشاوات
األسرة العلوية يهدونها ويبيعونها ،فاهدى
محمد على باشا مسلة ميدان الكونكورد
إلى لويس فيليب ملك فرنسا وحصل مقابها
على طاولة بلياردوا والساعة القائمة مبسجد
القلعة .وأهدى خلفاؤه املسالت األخرى املقامة
على نهر التاميز بلندن؛ واملوجودة بسنترال بارك
في نيو يورك ،وتلك القائمة في روما .وغير ذلك
الكثير من االثار.

ولم يكن االهداء هو السبيل
الوحيد النتقال آثارنا إلى بالد
العالم ،ولكن كانت تنتقل
عن طريق التجارة ،التي كانت
مباحة ملن يستطيع إليها
سبيال من املنقبني بالطرق
املشروعة وغير املشروعة.
فكانت طامة العقود املبرمة
تسمح للبعثة املنقبة
باحلصول على مقدار معني من
اآلثار املكتشفة عوضا عن املال.
وملا اقبل األوربيون على اقتناء اآلثار املصرية ،وبدأت
تذهب إلى خارج البالد؛ بينما تدخل أثمانها في
جيوب اللصوص ،ان اصدرت احلكومة قانونا يجرم
اإلجتار باآلثار ،ولكن ذلك لم يحل دون التنقيب
واالجتار في اخلفاء .وخاصة من قبل املواطنني
اجملاورين للمناطق االثارية .فكانت اللقى تأتيهم
عن طريق الصدفة أو عن طريق البحث امل ُ َب َّيت
النية .واشتهرت اسرة عبد الرسول بتوسعها
في التنقيب عن االثار واالجتار بها .واطلعتنا
وسائل امليديا عن تورط بعض الشخصيات
صاحبة النفوذ في تلك التجارة الرابحة ،أال وهي
سرقة الوطن.
وعلى الرغم من اننا نحزن على وجود اثار بالدنا
خارجها ،مبعثرة في متاحف العالم ،لكننا في
نفس الوقت مطمئنون إلى حفظها بعناية
فائقة ،وإلى جناتها مما اصاب ،ومما قد يصيب
احملفوظة عندنا من اعتداءات بربرية ،مثل االعتداء
الذي طال املتحف املصري ،وقت ثورة يناير.
والذي طال متحف بغداد عقب سقوط النظام
البعثي واالحتالل االمريكي للعراق .والتدمير
الذي قام به الداعشيون في اثار سوريا والعراق،
والذي جنت منه اثار ذينك البلدين احملفوظة في
متاحف العالم .فمع املطالبة بعودة اثارانا ،البد
من العمل على تهيئة املناخ االمن لها ،وهو امر
اظنه صعب املنال !
وال شك ان هناك بعض الفائدة من وجود هذه
االثار في تلك البالد فهي أوال دعاية وتعريف

					 اجلميزة!

«دوشه ايوه ،هي دوشه
جوه دماغي» سببها
السوشيال ميديا من
آراء واجتاهات ووجهات
نظر كلها غير متفقة
تخدك بالضبط كأنك داخل لوحة غير واضحة املعالم ،عبارة
عن خطوط لونها اسود قامت متداخلة بشكل غير مدروس او
موهوب ،شيء اتعمل ليفرض نفسه عليك وليخطف انتباهك
ليزعجك هو ده الغرض وشعرت لفترة ان دماغي محتاجه
هدنة من كل الشخبطة ،وفى وسط كل كركبة السوشيال
ميديا قبلتني «اجلميزة» ايوه عزيزي القارئ «اجلميزة» ...عارف
قصص النداهة مني منا مسمعش عنها وهو ده بالضبط
حالي مع «اجلميزة» ندهتنى زيها بالضبط لكن لعالم او تقدر
تقول حالة واقعية حقيقية طلعتني من شخبطة اللوحة
املزيفة ودخلتني في عالم تاني عالم انا بحبه وأحب أعيش فيه
مع عقلي وقلمي في ركني املفضل .
عارف ملا حتس انك عايز تهرب من واقع فوضوي لواقع جميل
بتحلم به او مفتقده من فتره هو ده إحساسي مع فرقه
“اجلميزه” ،ووجدت نفسى بدور على الشاعر وامللحن ناصر
النوبي صاحب فكره فرقه “اجلميزه” ليعرفني اكتر عنها ووجد
ت نفسى املرة الثانية امام فيلسوف في الفن اجلميل صاحب
ذوق مميز وإحساس راقي وفكر ممزوج بكل ما هو اصيل فنان
بيبحث في باطن األمور بيخدك بفكره العميق ،وحتى اختياره

السم الفرقة فيه فلسفة راقية وندرة ،وعرفت منه العالقة
بني شجرة اجلميزة واالسم الفني للفرقة وهو ان اجلميزة هي
شجرة مصرية اصيلة متثل للمصري القدمي البعث واخللود
حيث كان حلم املصريني حلما ابديا ،وهي ايزيس وهي حتحور
اله املوسيقي والسحر واجلمال ،وتعيش الشجرة اكثر من ٧٠٠
سنة .
وألنه فنان حقيقي كانت تدور برأسه العديد من التساؤالت
كيف ميكن ان نبعث الروح املصرية في املوسيقي
والغناء واستعادة الروح املصرية األصلية املسلوبة
ووجد اإلجابة في ان االغنية رمبا تكون هي البداية،
في البدء كانت الكلمة فكيف يتسنى له ذلك؟!
فقام بدراسة التراث املصري والعربي ودراسة للحن
دراسة لطبيعة وخصائص االصوات
واملوسيقي،
ّ
اجلميلة ،فمن وجهة نظره وكما يقول املتصوفة ان
اجلمال ال يحتاج لشاهد.
ولكن ان تقبيح احلسن ،وجتميل القبيح هو ما اصاب
االمة في كافة اجملاالت ،ومنها االغنية موضوع اجلميزة
اآلن .وجتد عزيزي القارئ آلة الربابة ضمن اآلالت املوسيقية،
شويه وحتنطق الكلمة وكيفية التناغم واالمتزاج مع اآلالت
األخرى في عمل جماعي كله تضامن وإحساس يتخلله صوت
نسائي واضح واصيل هو صوت الفنانة مي سويلم .قارئي
العزيز لو عندك وقت ادخل على اليوتيوب واستمتع زى ما أنا
استمتعت بفرقه اجلميزه.

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
ملرتادي هذه املتاحف من جميع دول
العالم بحضارات مصر والشرق
القدمي .وثانيا وهو االهم انها في
مأمن مما حدث الثارنا من قبل
االصوليني واجلهاديني ومما قد يحدث
في املستقبل جراء ثقافة االرهاب
والتدمير التي ال تزال قابعة في
جماجم الرديكاليني ومن يسير في
معيتهم.
وقبل ان نتهم الغرب بسرقة
اثارنا علينا ان نواجه انفسا ونحاكم من هدم
حضارتنا ،واحتقر وقتل انسانيتنا ،وسرق ماضينا،
وحطم حاضرنا ،وزور تاريخنا ،واستبد واستعبد
شعوبنا ،وحبس عقولنا في زنزانة اجلهل ،وحجب
نور املعرفة عن العقل .فالغرب لم يسرق اثارنا
ولكنه استهداها من حكامنا ،واشتراها من
لصوصنا .واحقاقا للحق يجب علينا ان نشيد
بجهود علمائهم في كشف وحفظ تلك االثار؛
فهذا جان فيليب لوير يقضي خمسني عاما في
دراسة وترميم مجموعة امللك زوسر وما جاورها.
وماسبيروا مؤسس متحف العاديات في عهد
محمد على ،ومارييت ،وغيرهما الكثير ،كما
ال ننسى جهود منظمة اليونسكوا في انقاذ
معابدنا الغارقة مثل معبدي ابي سنبل ومعابد
جزيرة اجيلكا املعروف مبعبد فيلة .فلوال هؤالء
االثاريني ملا عرفنا تاريخ اجدادنا ،والندثر ما بقي
من آثارهم .ناهيك عن استفادتنا من تقدمهم
في كافة اجملاالت .فبينما كانت مدارسهم
وجامعاتهم تخرج العلماء احلقيقيني مثل
كوبرنيقوس ،وجاليليو ،ونيوتن ،والبالس،
والفوزييه ،وماكسويل ،واينشتاين وغيرهم
الكثير؛ كان علماؤنا ،يعتلون سدة الكتاتيب،
يرفعون الفاعل وينصبون املفعول به ،ويحرضون
على هدم املعابد والكنائس على رؤوس اصحابها
كما في كتاب «اقامة احلجة الباهرة على هدم
كنائس مصر والقاهرة» للشيخ الدمنهوري،
شيخ اجلامع االزهر ،والذي مازالت قواعده تتطبق
إلى ايامنا هذه.

نسرين عيسى -ساسكاشوان
والشيء األصيل اجلميل ال يقف
عند نقطة واحدة ليقينه بأهمية
رسالته وهذا ما تفعله اجلميزه،
من مبادرة للحفاظ على البيوت
القدمية مبصر من خالل مسابقة
اجلميزة (البيوت العريقة والقدمية)
أن مسابقة البيوت القدمية التي
تقدمها اجلميزة ببيت
آدم جنوب غرب االقصر
مسابقة يشارك فيها املتسابقون ،ألجمل صورة لبيت
قدمي ،احلقيقة انا اول ما شفت الصور اخملتلفة التي
يشارك بها املتسابقني شعرت بقيمه الثروة العريقة
لهذه البيوت القدمية وكأننا نصنع تاريخ آلثار جديدة
تكتشف فهي فكرة في منتهى األبداع والذكاء من
قبل الشاعر وامللحن ناصر النوبي
وسوف يقام معرضا يضم جميع صور املتسابقني اول
أكتوبر ويستمر املعرض حتى  7اكتوبر ببيت آدم.
فرقه اجلميزه اشتركت بالعديد من املهرجانات داخل مصر
وخارجها ونالت استحسان وإقبال جماهيري كبير.
انا شخصيا ملا أحب اختلى مع نفسي داميا بيكون بيصحابنى
كتاب او قلم وورقه انقل فيها أفكاري مبصاحبة مقطوعة
كالسيكية من مزيكتى املفضلة دلوقتى أصبح لي صديق
جديد يرافقني في ركني اخلاص وهو فرقه “اجلميزة”!
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ر�سميا ..الزمالك �إىل دور املجموعات بعد ان�سحاب
جينريا�سيون ال�سنغايل

خط�أ �إداري يهدد ليفربول!

يحررها سمير اسكندر

تأهل نادي الزمالك إلى دور اجملموعات بعدما أعلن طاقم احلكام املالي
انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي في غياب الفريق السنغالي
املقامة حاليا في إطار إياب دور الـ 32لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
واستغل العبو الزمالك عدم حضور العبي الفريق الضيف الى ملعب
استاد برج العرب في اإلسكندرية وقاموا بتمرير الكرة والتدريب داخل
منتصف ملعب الفارس األبيض.
وكان بطل السنغال متسك مبوقفه الرافض للسفر لبرج العرب بداعي أن
اللقاء كان مقررا له على ملعب بتروسبورت ،رغم تلقيهم اخطار رسمي
من االحتاد األفريقي لكرة القدم “كاف” للتأكيد على نقل املباراة وإقامتها
في برج العرب بدال من في بتروسبورت.
ونزل العبو الفريق األول لكرة القدم لنادي الزمالك إلى أرضية امللعب برفقة
طاقم احلكام املالي للمباراة وإجراء مراسم انطالق املباراة بحضور محمود
شيكاباال قائد الفريق األول للزمالك ،دون وجود املنافس له.

الأهلي يعرب كانو �سبورت ملجموعات
�أبطال �إفريقيا
انتصر األهلي على كانو سبورت من غينيا االستوائية
برباعية مقابل ال شيء في إياب دور الـ  32من دوري أبطال
إفريقيا .تلك الرباعية مع ثنائية الذهاب قادت األهلي
لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا دون عناء يُذكر.
الوافد اجلديد أليو دياجن شارك أساسيا ألول مرة مع
األهلي ولم يحتج أكثر من  8دقائق فقط ليسجل هدفه األول بعد تسديدة من داخل منطقة
اجلزاء.
اما أهداف الشوط الثاني بدأها جونيور أجايي من عرضية محمود وحيد بعد دقيقتني من بداية
الشوط ،قبل أن يسجل حسني الشحات في الدقيقة  55بعد مرور من حارس املرمى ويتبعه
صالح محسن في الدقيقة  88بعد متريرة رائعة من الشحات.
انتصار األهلي على كانو سبورت هو االنتصار الرابع على التوالي للمارد األحمر حتت قيادة ريني
فايلر.
حيث قاد فايلر األهلي في  4مباريات ولم يعرف سوى طعم االنتصار فقط .وأصبح فايلر هو
أول مدرب أجنبي لألهلي يحقق االنتصار في أول  4مباريات له منذ األسطورة مانويل جوزيه في
واليته الثانية مع املارد األحمر.

تركي �آل ال�شيخ يقدم عر�ضا مغريا ملنتخب م�صر
دعا تركي آل الشيخ ،رئيس هيئة الترفيه السعودية،
منتخب مصر خلوض مباراة ودية أمام األرجنتني أو
البرازيل بحضور جنوم أي منهما في الرياض.
وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي مبوقع
“فيسبوك” “أدعو منتخب مصر الشقيق في
موسم الرياض للعب مباراة ودية نرتبها مع املنتخب
األرجنتيني أو البرازيلي بنجومه  ،وتابع “في حال
املوافقة ندعو جمهور مصر الشقيق حلضور املباراة
واالستمتاع بنجومه».
وكان حسام البدري املدير الفني ملنتخب مصر قال في مؤمتر صحفي مؤخرا انه “مت عرض مواجهة
ودية ضد البرازيل على اللجنة في عدم وجود مدير فني ،فلم يتم البت في األمر».
وكان االحتاد البوتسواني لكرة القدم أعلن عن خوض مباراة ودية أمام منتخب مصر يوم 14
أكتوبر املقبل ليكون أول لقاء للفراعنة حتت قيادة البدري.

يواجه نادي ليفربول اإلجنليزي إمكانية
دفع غرامة بسبب إشراكه العبا ً ال حتق له
املشاركة في مباراة الكأس أمام نادي الدرجة
الثالثة ميلتون كينز دونز مؤخرا  ،وكانت
املباراة انتهت بفوز ليفربول بهدفني نظيفني.
ولم يتم اإلعالن بعد عن هوية الالعب املعني
بهذه الواقعة.
وصرح نادي ليفربول لوكالة األنباء البريطانية
“برس أسوسيشن” ،أنه علم بأمر الغرامة
احملتملة وأنه يتعاون مع رابطة الدوري .وكتبت
الرابطة“ :نبحث هذه املسألة في الوقت
الراهن».
وكان املدير الفني لليفربول يورغن كلوب،

اختار تشكيالً شابا ً على نحو استثنائي في
مباراة دونز ،وضم التشكيل  4العبني دون
العشرين.
وأشارت هيئة اإلذاعة البريطانية “بي بي سي”
إلى واقعة مماثلة عندما أشرك نادي سندرالند
العبا ً ال يحق له املشاركة في  4مباريات
دوري وفي مباراة للكأس ،وكان هذا الالعب
هو الكوري اجلنوبي دونغ-ون تشي ،احملترف
حاليا ً في صفوف نادي ماينز األملاني .ومت إلغاء
احتساب النقاط التي حصدها النادي آنذاك
لكن لم يتم استبعاده من بطولة الكأس.
يذكر أنه من املنتظر أن يلعب ليفربول أمام
آرسنال في ثمن نهائي كأس إجنلترا.

مي�سي يغيب عن قائمة الأرجنتني
أعلن االحتاد األرجنتيني لكرة القدم عن
قائمة الالعبني الذين سيخوضون وديتني مع
«األلبيسيليستي» في أكتوبر أمام كل من
أملانيا واإلكوادور ،والتي غاب عنها ليونيل
ميسي لإليقاف إضافة إلى سرجيو أغويرو
الذي فضل املدرب إراحته.
كما غاب عن القائمة العبو فريقي بوكا
جونيورز وريفر بليت اللذين سيتواجهان في
نصف نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس حيث
ستقام مباراة الذهاب يوم الثالثاء القادم
واإلياب في  22من أكتوبر املقبل.
وكان غياب أغويرو بقرار من اجلهاز الفني
للمنتخب األرجنتيني ،أما ميسي بخالف
اإلصابة التي يعاني منها فيجب عليه
االمتثال للعقوبة التي وقعت عليه من قبل
احتاد أمريكا اجلنوبية لكرة القدم “كومنيبول”
وهي عدم املشاركة دوليا ً ملدة  3أشهر.
كما لم ينضم العب وسط فريق باريس سان

جيرمان ،أنخيل دي ماريا ،للقائمة ،وبهذا
يتمثل ثِقل خط هجوم “األلبيسيليستي” في
كل من باولو ديباال والوتارو مارتينيز.
وسيواجه املنتخب األرجنتيني املاكينات
األملانية في  9أكتوبر املقبل على ملعب
سيغنال إيدونا بارك في أملانيا ،ثم اإلكوادور
في إسبانيا على ملعب مارتينيز باليرو.

�أزمة الزمالك وجينريا�سيون فوت

االحتاد ال�سنغايل :تعر�ضنا ملعاملة �سيئة
مرت�ضي من�صور يرد :م�صر يف حالة حرب
أصدر االحتاد السنغالي لكرة القدم بيانا ً يدين ما تعرض له فريق جينيراسيون فوت السنغالي
من معاملة سيئة في مصر ملواجهة الزمالك في إياب دور الـ 32لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأكد االحتاد السنغالي في بيانه أن الفريق تعرض للظلم في مصر وكات هناك رغبة من قبل
مسؤولي الزمالك الرهاق بعثة بطل السنغال قبل املباراة.
وشدد االحتاد السنغالي على وقوفه جلانب فريقه في تلك األزمة والتأهل لدور اجملموعات ضمن
منافسات البطولة االفريقية والتأكيد على امتالكهم كل املستندات التي تؤكد صحة
موقفهم .جدير بالذكر أن جينيراسيون رفض خوض املباراة يوم األحد املاضي ومتسك مبوعدها
السابق املقرر له يوم السبت  28سبتمبر.
في الوقت الذي رد فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ،في رسالة إلى مسئولي االحتاد
اإلفريقي لكرة القدم «كاف» بالقول «أن اجليش والشرطة بيحاربوا اإلرهاب ،وبلدنا في حالة
حرب» .وينتظر اجلميع قرار االحتاد اإلفريقي ،والذي سيصدر خالل أيام .
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Toothpast
أفضل معجون أسنان
من الصعب جدا ً تفضيل نوعية
معينة من معاجني األسنان
وتعميمها على كافة البشر وذلك
بسبب تعدد مشاكل األسنان التي
يعانون منها ،وميكن لكل فرد اختيار
املعجون األفضل له بحسب ما يتمتع
به من قدرة على معاجلة املشاكل التي
تعاني منها أسنانه ،فتكون معاجني
األسنان احلساسة هي األفضل ملن
يعانون من حساسية اللثة واألسنان،
أما معاجني األسنان املقاومة
ّ
للتسوس فهي األنسب ملن يعانون من
أما معاجني األسنان
تسوس األسنانّ ،
املبيضة فهي االختيار األمثل ملن
يعانون من اصفرار األسنان ،وهكذا.
كيفية اختيار معجون األسنان
يفضل عند اختيار معجون األسنان
مهما كان نوعه أو نوع املشكلة التي
يعاجلها أن تتوفر فيه املكونات التالية:
الفلوريد
يصنف بكونه أحد املعادن الطبيعية
ويحتل املرتبة السابعة عشر بحسب
وجوده في القشرة األرض ّية ،حيث
يوجد بكم ّيات كبيرة في كل من

علــــوم وطب

املاء والتراب وكميات
بسيطة في كل من
النباتات واحليوانات،
الفلوريد
ويعتبر
املكون االول واألهم في
معظم معاجني األسنان ملا له من دور
كبير في حماية األسنان من التسوس،
كما تقوم بعض الدول بإضافته إلى
عدة في
ماء الشرب ملا له من فوائد ّ
محاربة البكتيريا وتقوية األسنان.
مضادات البكتيريا
الهدف منها القضاء على البكتيريا

ً
منا�سبا لال�ستحمام
ال�صباح لي�س
كشفت دراسة
جديدة لفريق
حتت
باحثني
إشراف شركة
فوريو السويدية
خملتصة
ا
العناية
في
و ا لتجميل ،
أن لعادة االستحمام تأثير مباشر على صحة
البشرة.
وفقا ً للدراسة التي أجريت في بريطانيا ،يفضل
 %61من البريطانيني االستحمام في الصباح،
وليس بعد العمل.
ولكن طبيب األمراض اجللدية الدكتور سيمون
زوكاي يقول إن الدراسة أظهرت أن الصباح
أقل فائدة للجسم ،وأن املساء هو أفضل وقت
لالستحمام ،ألنه يساعد على إزالة األوساخ التي
تتراكم على اجللد طوال اليوم.
وتعليقا ً على النتائج ،قال بوريس راسبوديك ،املدير
العام لشركة فوريو« :االستحمام مسا ًء هو اخليار
األفضل ،إذ يساعد على إزالة املكياج ،والزيوت،
واألوساخ ،وامللوثات التي تتراكم على اجللد طوال
اليوم»
ً
وأضاف «االستحمام صباحا قد يساعد اإلنسان
على الشعور باالنتعاش والنشاط ،إال أنه ال يفيد
البشرة بالشكل املطلوب»
ونصح الباحثون بإزالة املكياج واألوساخ من على
اجلسم ليالً ،ألنها تزيد احتمال اإلضرار بالبشرة،
وغسل الوجه واليدين والقدمني قبل اللجوء إلى
الفراش إذا لم تتوفر الرغبة فياالستحمام ليالً،
وفق «ديلي ستار» البريطانية.

الضارة التي تتكاثر في
الفم وحول األسنان ،ومنع
تأثيرها السلبي في إضعاف
األسنان وتآكلها فضالً عن
إضعاف اللثة ورائحة الفم
أهم هذه املضا ّدات
الكريهة ،ومن
ّ
وأكثرها استخداما ً.
املواد املضا ّدة للجير
متنع هذه املواد تشكل اجلير على
الطبقات اخلارجية لألسنان ،كما
ّ
املتشكل
تساعد في تفتيت اجلير
مسبقاً.

ابحاث جديدة البطاء عملية
الشيخوخة
من منا ال يخشى تقدم السن وما يواكبه من العجز وااللم ورمبا اخلرف
ايضاً؟ وجوابا على ذلك تقوم مؤسسة ابحاث الشيخوخة في بريطانيا
بسلسلة من االبحاث هدفها فهم عملية الشيخوخة وأثرها على
اجلسم .ويأمل العلماء أن يساعدهم هذا املفهوم على ايجاد سبل
البطاء عملية الهرم فتمنح اجلميع سعادة أكبر في شيخوختهم
حتى وان لم تزد في اعمارهم.
تقوم املؤسسة حاليا بتمويل اثني عشر مشروعا ً مختلفا تسعى
جميعها الى توضيح التغييرات التي جتري في جسم االنسان كلما
تقدم في السن وكيف ميكن استخدام هذه املعلومات الطبية في
ابطاء العملية التي تؤدي بالكثير من املتقدمني بالسن إلى الوهن
والنحول .فكلما تقدم السن باالنسان وهنت عظامه وفقدت عضالته
وانسجة جسمه مرونتها .حتى دماغه يتأثر بالسن فيتغير تركيبه.
فمع أن معظم خاليا اجلسم قادرة على التجديد اال ان اخلاليا العصبية
تفتقد الى هذه امليزة لذلك فاخلاليا الدماغية النشطة تنقص تدريجيا ً
كلما تقدم االنسان في السن .وفضالً عن ذلك فالشرايني التي تزود
الدماغ بالدم تصاب بالتصلب في الشيخوخة مما يؤدي الى كبح
جريانه فينجم عن ذلك حرمان الدماغ من األكسجني الالزم وبالتالي
تدهور القوى العقلية تدريجيا في الشخص املسن.
ويشرف على البحث الرئيسي في هذا املشروع الدكتور يوان دافيس في
وحدة ابحاث الهرم العضوي التابعة جلامعة مانشستر .وهدفه دراسة
نشف الشيخوخة اي فقدان املاء من جسم املتقدمني في السن،
وحتديد أسباب هذه احلالة .فكثيرا ً ما يصاب الشيوخ بكثرة التبول
ومع ذلك ال يشعرون بالعطش بينما جميع الدالئل الفيزيولوجية في
أجسامهم تشير الى حاجتهم للماء .ومعنى ذلك أنهم يخسرون
كمية كبيرة من السائل دون ان يعوضوه بتناول املشروبات .وهذا ما
يؤدي الى احلالة املعروفة بالنشف والتي تعرقل العمليات احليوية في
اجلسم .كما قد يحتاج بعض املسنني باالضافة الى ذلك الى تعاطي
عقاقير مدرة للبول كعالج الرتفاع ضغط الدم وهو من احلاالت الكثيرة
الشيوع بني كبار السن مما يزيد من حجم املشكلة .ويعزو االطباء سبب
حالة النشف هذه الى سببني :اما عدم إدراك الدماغ حاجة اجلسم إلى
املاء وبالتالي عدم اصدار الهرمون الضروري للحد من جريان البول ،واما
ان الكلى تخفق في التعرف على هذا الهرمون واالستجابة ألمره في
ايقاف التبول حتى ال يفقد اجلسم الكثير من سوائله.

طرق ذكية للحفاظ على �صحتك عند العمل على الكمبيوتر
تعتمد معظم األعمال املكتبية على
استخدام الكمبيوتر ،ويقضي كثيرون
أوقاتا ً طويلة قد تصل إلى  10ساعات
يومياً ،أمام شاشات الكمبيوتر.
ولتجنب أي مشاكل صحية بسبب
اجللوس أمام أجهزة الكمبيوتر وقتا ً
طويالً أوردت صحيفة تاميز أوف إنديا
النصائح التالية:
 -1وضعية الكمبيوتر
حاول أن يكون الكمبيوتر في وضعية
تناسب وضعية جلوسك ،فال تضطر
إلى االنحناء أو النظر إلى أعلى .إذا
كنت تستخدم الكمبيوتر احملمول ،ميكن أن تضع حتته
مسنداً ،أو مجموعة من الكتب ليكون على ارتفاع
يتناسب مع جلوسك.
 -2رطوبة اجلسم
في كثير من األحيان ،يحتاج اجلسم إلى السوائل،
ما يجعلنا نشعر باجلوع ويدفعنا إلى تناول الطعام
بشراهة ،ما يؤدي إلى زيادة الوزن بسرعة ،لذا ال بد من
إبقاء اجلسم رطبا ً لتجنب ذلك.
 -3جتنب املصعد
إذا كان مكتبك في الطابق الثاني أو الثالث ،استخدم
الساللم قدر املستطاع لزيادة نشاطك واحلركة .وإذا
كنت تستخدم السيارة للوصول إلى العمل ،حاول
أن توقف سيارتك على مسافة من مكان العمل
والسير على األقدام ،إلبقاء الدورة الدموية نشطة قدر
املستطاع.
 -4إراحة العينني
حاول أن تغمض عينيك كلما أمكن ،ألن التحديق
املطول في الشاشة يضر بالعينني .ويُنصح باتباع
قاعدة  20 -20 -20أثناء النظر إلى الشاشة والتي

تعني النظر إلى نقطة تبعد  20قدما ً لـ  20ثانية كل
 20دقيقة.
 -5وضعية جيدة
عند اجللوس أمام الكمبيوتر لساعات طويلة ،يزيد
احتمال اإلصابة بآالم الظهر والرقبة ،وينصح بأن
تكون شاشة الكمبيوتر على نفس مستوى العينني
لتسهيل اجللوس بشكل مستقيم.
 -6غسل اليدين باستمرار
يغسل اليدين بانتظام ،أفضل طريقة للحفاظ على
صحتك بعد مالمسة الكمبيوتر واألدوات املكتبية
التي قد حتتوي على البكتريا واجلراثيم.
كما يجب احلرص على غسل يديك قبل وبعد تناول
الطعام ،وبعد استخدام احلمام وبعد العطس
والسعال ،قبل مالمسة أي أداة في مكتبك.
 -7استراحة كل ساعة
من املهم االستراحة من العمل املكتبي كل ساعة
على األقل ،وتنهض من كرسيك ،للتمدد أو التجول
في املكتب ،أو الوقوف أمام النافذة دقيقة أو دقيقتني،
لتقصير مدة اجللوس أمام الكمبيوتر والتي تؤدي إلى
آالم الظهر وتؤذي العينني.

القهوة اخل�ضراء
�سالحك لإنقا�ص الوزن
قالت خبيرة التغذية األملانية
إمكه ريزه إن القهوة اخلضراء
تعد سالحا ً فعاال ً إلنقاص الوزن
والتمتع بالرشاقة.
وأوضحت ريزه أن القهوة
اخلضراء  -غير محمصة -
تعمل على تنشيط األيض،
كما أنها حتتوي على حمض
الكلوروجينيك ،الذي مينع
ارتفاع نسبة السكر بالدم،
ما يحول دون تخزين السكر
والدهون باجلسم.
كما ميتاز حمض الكلوروجينيك
باحتوائه على مضادات أكسدة
تتمتع بتأثير إيجابي على
البشرة وحتارب الشيخوخة.
وباإلضافة إلى ذلك ،حتتوي
القهوة اخلضراء على كمية
أقل من الكافيني ،ومن ثم
تعتبر مناسبة لألشخاص،
الذين يعانون من العصبية
واضطرابات النوم عند شرب
القهوة احملمصة العادية.
وإلى جانب شرب القهوة
اخلضراء ينبغي بطبيعة احلال
إتباع نظام غذائي صحي
ومتوازن واملواظبة على ممارسة
الرياضة من أجل إنقاص الوزن
والتمتع بالرشاقة.

دهاء حمام
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وقف محام ،اجنليزي يدافع
من رجل متهم بالسرقة،
فقال :أن موكلی لم يسرق
املتسول باملعنی الصحيح
ولكنه فقط وجد نافذة
مفتوحة ،فمد يده واخد
بعض األشياء التافهة من
فوق املنضدة ...وذراع موكلي
لیست كل موكلی .وال أدري
كيف ميكن أن حتكموا على
رجل بالسجن جملرد أن اطرافه
قد ارتكبت جرمية يعاقب
عليها القانون؟!
فصمت القاضي ،ثم أجاب:
الدفاع منطقی ،ومعقول،
لذلك حکمنا على ساعد
املتهم بالسجن .وللمتهم
احلق في أن يرافق ساعده أو
ان يتركه.
فابتسم احملامي ثم قام
بخلع
املتهم
مبعاونة
ساعده الصناعي ،وتركه
امام القاضي وانصرف من
احملكمة!

ال�سقف
سكن رجل في بيت قدمي.
وكان السقف يهتز كلما
مرت نسمة خفيفة .فجاء
بالنجار إلصالحه ،ولكنه ظل
كما هو ،فطلب النجار مرة
أخرى ،وقال له إن السقف
اليزال يهتز ،فأجاب النجار:
«رمبا يهتز السقف ألن كل
األشياء تس ّبح هلل العلي
العظيم»
فرد الرجل« :أصلحه أيها
النجار ،فأنا أخشى أن يسجد
السقف فوق رأسي!».

الزهرة التي تخدع النحل

�صنفرة ً ...
جمانا مع علبة الكربيت

أول من اكتشف الكبريت هو الكيميائي
االجنليزي جون ووكر .وبيع اول صندوق من
الكبريت عام  .1827وكان يعطى مع كل
صندوق كبريت قطعة من الصنفرة مجانا ً
الستعمال عود الثقاب .ولم يهتم العالم الكيميائي بتسجيل
اكتشافه؛ وبذلك ضاعت عليه وعلى ورثته ثروة هائلة كان من
إنها نوع من زهور األوركيد لها املفروض ان تعود اليه نتيجة هذا االختراع!
شکل ولون إناث النحل ولها
أيضا ً رائحة تشبه الرائحة
التي تنبعث من إناث النحل،
وعندما يراها أحد ذكور نعم ،ونومها يكون بالتوقف عن احلرك ،ريثما تظفر بقسط من
النحل يندفع نحوها فتنغلق الراحة ،ولكنها ال تغلق عيونها اثناء عملية النوم ،ألن عيون
عليه الزهرة وتسقط فوقه السمك بدون جفون.
حبوب اللقاح ثم
تنفتح فكرة �شائكة
فيطير ذكر النحل إلى زهرة
أخرى يظن أنها نحلة ويحمل
إليها حبوب اللقاح التي املتأسلمون وحدهم ،هم الذين يرون في عالمة التطبيب
تساهم في إنتاج بذور جديدة «الصليب األحمر» ،عالمة جتريح «جرح املشاعر»!...
وهكذا.

هل تنام الأ�سماك؟
عالمة التجريح!!

عادل عطية

جــود تاميـــــز
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اللواء تامر ال�شهاوي مدير ادرة الن�شاط ال�سيا�سي واملتطرف باملخابرات
احلربية ال�سابق يف حوار ح�صري لــــــ “جود نيوز” 2-2
االخوان استعانوا بخبرات تركيا وإيران في تكوين ميلشيات وجيش موزي ملصر
السيسي أكد ملرسي ان األجهزة السيادية ملكا ملصر وال مكان للجماعة بداخلها
املشير طنطاوي هو اجلندي اجملهول ...فهو استطاع قيادة الوطن في ظروف صعبة
محمد علي حاول بث هذه الفيديوهات الن هناك من يلقنه ما يقوله

حوار :جرجس إبراهيم

استكماال للجزء األول واحلصري من حوار اللواء تامر الشهاوي مدير ادرة النشاط السياسي واملتطرف باخملابرات احلربية السابق لــــــ «جود نيوز» والذي تعرض
فيه لدور االخوان في ثورة  25يناير وكيف تسلقوا على الثورة ومن املسئول عن تفجير كنيسة القديسني وكذلك املسئول عن عمليات الدهس في ماسبيرو ،نتابع
في اجلزء الثاني عن كواليس ثورة  30يونيو وماذا فعل االخوان خالل حكمهم مبصر وغيرها من االسرار والكواليس التي كشفها خالل حواره.
تظل عالقة اإلخوان بإيران إبان فترة حكم مرسى
هي األكثر تعقيداً ،تعليقك على زيارة عناصر من
احلرس الثوري اإليراني ملصر لتدريب عناصر من
اإلخوان إلنشاء أجهزة أمنية موازية ومن بينها
جهاز مخابرات خاص؟
العالقة بني االخوان وايران عالقة وثيقة ومتشابكة
ومتجذرة ،وايران لها جيشان اجليش االيراني واحلرس
الثوري ،وتركيا ايضا لديها جيش موازي يعمل
كشركة خاصة والحظنا عندما حاول اجليش
التركي االنقالب على حكم االخواني ارودغان قامت
قوات من شركة االمن اخلاصة التي تعد مبثابة
جيش موازي وهم من امللتحني بالقبض علي اجليش
التركي عام  ،2016وعندما لم تستطع االخوان
السيطرة على االجهزة االمنية عن طريق عودة
الضباط االخوان امللتحني او اختراق اجليش فكرة

في االستعانة بخبرات تركيا وايران في تكوين
ميلشيات وجيش موازي لها وتقدمت بعض قادة
االخوان بطلبات لتكوين شركات امن خاصة تكون
مظلة مشروعة ومقننة لعملهم ولكن طلبهم
قوبل برفض شديد من اللواء احمد جمال الدين وزير
الداخلية في ذلك الوقت ومت االطاحة به وجاءت ثورة
املصريني في  30يونيو لتقضي على حلمهم .
لكن هذا ال ينفى وجود بعض املوالني لإلخوان في
بعض األجهزة األمنية ،ولعل هذا ظهر جلياً في
أكثر من واقعة ،منها حكاية الضباط امللتحني
على سبيل املثال؟
كما قلت من قبل هناك البعض من العاملني
مبختلف مؤسسات الدولة من االخوان او هم من
اصحاب الهواء االخواني ووصل بعضهم الى منصب
رئيس مجلس القضاء األعلى مثل املستشار حسام

الغرياني .
هل وصلت محاولة أخونة مفاصل الدولة إلى
األجهزة السيادية أيضاً؟
ال ...لم تصل تلك احملاوالت الى مفاصل الدولة
السيادية ،واتذكر قيام محمد سعد الكتتاني
وخيرت الشاطر انهما قام بزيارة ملدير اخملابرات
احلربية بهذا اخلصوص كون االجهزة السيادية ال
تضم اخوان كنوع من التودد والتقرب والشكوى من
عدم وجود اخوان بداخلهم وكانت املفاجأة انهم
عندما دخلوا مكتب رئيس جهاز اخملابرات احلربية
وجدوا الفريق اول عبد الفتاح السيسي جالس
مبكتبه وقال لهم رد قاطع بان هذه مؤسسات ملك
ملصر وليس بها مكان الخواني او سلفي او غيره،
وانتهي اللقاء عند هذا احلد.
البعض يتهم اخملابرات احلربية بانها لم تتعاون
مع مرسى ومبعنى آخر «تآمرت عليه»؟
هذا لم يحدث وكنا ننقل له كافة التفاصيل
وغضب الشارع من االخوان واملشاكل التي يعاني
منها املصريني وكنا ننقلها بأمانة وبصدق كي
يتمكن الوطن من عبور أزمته ولكن لم تكن هناك
استجابة حقيقة لصوت الشارع بل كنا هناك
تعجرف ونبرة تعالي على الشارع.
ماذا عن دور املشير طنطاوي في هذه املرحلة
العصيبة وكيف أدار األمر وسط تلك الظروف؟
املشير طنطاوي هو اجلندي اجملهول في تلك املعركة
ولكنه استطاع قيادة الوطن في ظروف صعبة
للغاية وعبر به من االزمات التي حاولت تقسيم
وتفتيت الدولة ودخولها في صراعات ونزاعات.
منذ متى بدأت التفاهمات املشتركة ما بني
اإلخوان وأمريكا وأوروبا؟
التفاهمات موجودة منذ نشأة اجلماعة عام ،1928
ولكن بعد عام  2005وفوز جماعة االخوان بـــــ 88
مقعد مبجلس الشعب بذلك الوقت بدأت التواصل
والتقارب بشكل كبير وبدأت التواصل والتنسيق
بينهم حيث كانوا ميثلون الكتلة االكبر داخل
البرملان في ذلك الوقت وبدأ التنظيم الدولي في
النشاط بقوة .
هل التقى مرسى فجر  30يونيو في مقر الرئاسة
مبجموعة من قيادات اجلماعات اإلرهابية
واجلهادية ،ثم اجتمع معهم خيرت الشاطر
بحضور أعضاء مكتب اإلرشاد للحديث عن
آليات انتشارهم في الشارع قبل انتهاء مهلة 48
ساعة؟
حدث هذا اللقاء في القصر الرئاسي وكان حاضر
عدد كبير من قيادات االخوان ومشايخ التكفير
والسلفية مثل عاصم عبد املاجد ومحمد عبد
املقصود وفوزي السعيد ،وكان اجتماع بهدف
التنسيق بينهم للرصد حتركات املصريني في ثورة 30
يونيو وكيفية موجهة املصريني الثائرين على حكم
املرشد ،وعلى ما اتذكر انني قابلت وزير الدفاع في
ذلك الوقت الفريق عبد الفتاح السيسي ،وسألني
ما هي تقديرات املشهد؟ ،قولت له ال الشعب
املصري وال االخوان لن يعودا للوراء ،فالشعب املصري
لن يقبل بغير االطاحة بحكم املرشد وال جماعة
االخوان لن تعود للوراء وتقدم التنازالت للمعارضة

ارضاء للشارع .
هل حدثت مواجهة مباشرة بني الفريق عبد
الفتاح السيسي واملعزول محمد مرسى قبل
ثورة  30يونيو؟
حدث الكثير من املواجهات والرئيس السيسي كان
دائما يوجه النصائح لهم ولكن لم تكن هناك رغبة
حقيقة في احتواء او تقدير املواقف.
عملت فترة طويلة مع الرئيس عبد الفتاح
السيسي أثناء رئاسته اخملابرات احلربية
واالستطالع ،فهل من ذكريات عن تلك الفترة؟
انا عملت في اخملابرات احلربية  25عام منذ عام
 1990حتى عام  2015عندما ترشحت للبرملان ولكن
الرئيس السيسي جاء لنا في اخملابرات احلربية من
املنطقة الشمالية في منتصف عام  2010كمدير
للمخابرات احلربية واالستطالع واستمر في منصبه
حتي شهر اغسطس  2012عندما عني وزير للدفاع
ولكنني اتذكر له بعض املواقف االنسانية التي قام
بها مع بعض الزمالء في ادرة اخملابرات وهي مواقف ال
تنسي من الوجدان.
ما املوقف الذي ترى أنه كان اختباراً صعباً للرئيس
السيسي؟
اعتقد ان أصعب موقف تعرض له الرئيس السيسي
كان عندما عرض عليهم تولي وزارة الدفاع الن
االمر كان ملتبس للغاية كون عالقته مع املشير
الطنطاوي الوثيقة ،كما ان فكرة حلف القسم
امام محمد مرسي كانت موقف صعب للغاية.
ما هي حقيقة ضابط الصاعقة املفصول هشام
عشماوي املتورط في عمليات ارهابية ضد الوطن؟
هشام عشماوي كان رائد باجليش املصري وتعرض
ملوقف عندما توفى ولده فقد مر بظروف نفسية
شديدة ومت دخل املستشفيات العسكرية للعالج
ولكن متت احالته للمعاش لعدم لياقته للخدمة
بالقوات املسلحة على رتبه رائد وهو لم يفصل من
القوات املسلحة الن املفصول من القوات املسلحة
ال يحصل اي مميزات كمعاش او العالج مبستشفيات
القوات املسلحة.
ولم تظهر عليه اي عالمات للتطرف الديني وقت
اخلدمة بالقوات املسلحة ولكن بعد ان ترك القوات
املسلحة دخل سلك التطرف الديني عن طريق
بعض املشايخ ،واتذكر انه كان يذهب إلى احد
املشايخ مبحافظة دمياط ،ولم نهتم ألمره كونه
غ محسوبا على اجليش و اصبح مدنيا ،وعندما
بدأ يروج لفكرة املتطرف والتواصل مع بعض افراد
اجليش الذين باخلدمة بدأنا التحريات عنه ،ولكنه
متكن من الفرار من مصر وسافر إلى سوريا والتحق
باجلماعات االرهابية هناك وعاد إلى مصر عقب
ثورة  30يونيو بشكل غير شرعي وبدأ في تنفيذ
العمليات االرهابية وهرب إلى ليبيا إلى أن مت القبض
عليه وتتم محاكمته على اجلرائم التي ارتكبها .
ما رأيك فيما يقوم بنشره املقاول محمد علي
مواقع التواصل االجتماعي؟
محمد علي هو مقاول كان يحاول ان يعمل وجاءت
فرص االستثمار له ،وتعرض ألزمة مالية بعمله
دفعته للهروب فحاول بث هذه الفيديوهات وانا
اعتقد ان هناك أحد يلقنه ما يقوله.
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ِطلبة املسيح “ولكني طلبت من أجلك لكي ال يفنى إميانك” لوقا ٢٢

بقلم :د .رءوف إدوارد  -رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكندا

 يسوع املسيح البار:يصف الكتاب املقدس الرب يسوع املسيح بأنه البار
(باأللف والالم) “ يا أوالدي ،أكتب إليكم هذا لكي ال تخطئوا.
وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند اآلب ،يسوع املسيح البار”
(رسالة١يو  .)١:٢الرب يسوع املسيح هو “ابن اهلل” ،وهو
أيضا ً “ابن اإلنسان” .البر هو صفة ذاتية لشخص املسيح
“ابن اهلل” الواحد مع اآلب في الطبيعة اإللهية .وأستمر
البر صفة لشخص املسيح بعدما أخذ جسدا ً وصار “ابن
اإلنسان” .وقول املسيح يسوع “من أجلهم أقدس أنا ذاتي”
ظهر أن البر لم يكن فقط مكتسبا ً بسبب احتاد الطبيعة
يُ ِ
اإللهية بالناسوت ،ولكنه كان فعل إرادة ومشيئة لشخص
االبن املتجسد .فيسوع املسيح حفظ البر بالتمام وإلى
الكمال خالل مدة إرساليته على األرض لذلك قال “ينبغي
لنا أن نكمل كل بر”& “ َمن منكم يبكتني على خطية؟”
وبذلك صار البر صفة ذاتية لبشرية املسيح وليس بعد
صفة شخصية قابلة للزوال مثل بر اإلنسان املعرَّض
ألن يفقده كما في تاريخ قديسي وأنبياء وأبرار اهلل على
طول تاريخ اهلل مع اإلنسان في الكتاب املقدس .إن الرب
يسوع املسيح يشفع فينا أمام اهلل اآلب من جهة خطايانا
ونقائصنا نحن الذين آمنا به ربا ً ومخلصاً ،ليس فقط
بسبب أنه أباد املوت على الصليب ولكن أيضا ً ألنه البار.
إن املسيح أبن اهلل أباد املوت عندما اقترب منه حلظة موته
على الصليب كابن اإلنسان ألنه البار .ونحن ال قدوم لنا
إلى اآلب إال في املسيح يسوع ربنا .ألن اآلب ال يرانا إال من
خالل يسوع املسيح الذي أصعدنا وق َّدم بشريتنا اجلديدة
جدة فيه وأجلسنا عن ميني اآلب .لذلك كان التعبير
املم َّ
َ
“يشفع فينا” أكثر دقة من تعبير “يشفع لنا” ،ألنه أقرب إلى

احلق الالهوتي أن اآلب ينظر إلينا من خالل طبيعتنا اجلديدة
في شخص املسيح يسوع ربنا الذي وهبنا إياها في سر
املعمودية املقدسة.
إنسان منا فدا ًء
لكل
جتد
بأن
كفيلة
 التوبة الصادقةٍ
أبدياً :
فكل أعمال اللص اليمني كانت توبته .وكل أعمال أصحاب
الساعة احلادية عشرة في املثل الذي ساقه املسيح ،كانت
أنهم جاءوا إلى كرم الرب في الهزيع األخير نادمني على
يوم حياتهم الطويل الذي أنقضي دون أن يعملوا فيه عمال ً
صاحلاً .وفي اإليام األخيرة الصعبة قبل اجمليء الثاني للرب
ونهاية العالم سيكفي عمال ً لإلنسان اعترافه باملسيح ابن
اهلل “من أعترف بي قدام الناس أعترف به أمام أبي الذي في
السموات” .إن البر صار نصيبنا في املسيح يسوع ألنه البار.
والتوبة هي وسيلة هذا التبرير اجملاني ثم نعمة بر املسيح.
هكذا نفهم معني قول الكتاب “املولود من اهلل ال يخطئ
والشرير ال ميسه” .فاالهتمام كل االهتمام هو الثبات في
شخص يسوع املسيح البار .ومهما عملنا كل البر نقول
إننا “عبي ٌد بطالون” ،ليس ألن الرب يرانا هكذا ،بل ألن تبريرنا
وبرنا هو في يسوع املسيح ،الذي من خالله يرانا اآلب ابرارا ً
ومستحقني أن نكون في شركة حياة الثالوث القدوس في
السماء.
 ”من افتخر ،فليفتخر بالرب”:بر نعمله في حياتنا احلاضرة ال
واضح إذن أن كل عمل ٍ
يؤهلنا حلياة امللكوت وشركة الثالوث كما سبق وشرحنا،
ولكن العمل الصالح هو تعبير عن انتمائنا إلى شخص
يسوع املسيح البار ،الذي في بره هو فقط نستحق كل هذا
اجملد .وبالتالي يحق لنا الفرح نصيبا في حياتنا الروحية ِمن

ملاذا الصليب؟

شمشونملا دلع نفسه
د .ياسر بطرس
قصة غريبة جدا مكتوبة في
سفر القضاة اإلصحاح .١٦
شمشون كان نذير الرب وكان
عمله الوحيد هو تخليص
شعب إسرائيل من حتت نير
الفلسطينيني .ولكن جند أن
شمشون مشي وراء أهواءه
الشخصية وحب يبسط نفسه.
في بداية القصة جند أنه في
يوم من األيام ذهب شمشون لعاصمة
الفلسطينيني إال وهي مدينة غزة  -هناك
ذهب إلى ملهى ليلي والتقى بامرأة عاهرة
ودخل إليها ليقضي ليلته معها.
أنا بصراحة مقدرتش أكمل قراءة بقية
القصة ألني استغربت جدا من أمر الراجل
ده واد ايه هو مش دريان بأنه نذير للرب أي انه
مش زي بقية خلق ربنا . يعني املفروض يبعد
عن األمور املتعلقة باجلسد . وكثير منا زي
شمشونمش داريانني أننا برضومختلفني عن
أهل العالم وأننا قد اشترينا بتمن غالي وهو
دم املسيح ويجب أن تكون حياتنا مختلفة
عن أهل العالم.
وعلى طول افتكرت سليمان احلكيم -اهلل
ميسيه باخلير  -ملا كتب اصحاح كامل في
الكتاب املقدس عن موضوع أغواء املرأة الزانية
والكالم ده لينا كلنا يا رجالة -قال احلكيم في سفر االمثال انه مرة شاف
شاب وصفه بأنه أحمق ومجرد من أي فهم
 ذهب الشاب باجتاه منزل بنات الليل وطبعاعدو اخلير مسابوش .وبعت له امرأة زانية
تستقبله بقلب مخادع ولكم أن تتخيلوا
باقي املنظر —ووصف سليمان احلكيم هذا

جهاد وأعمال ألنها تكشف انتماءنا إلى املسيح البار الذي
به وحده فقط ،وليس بسبب أعمالنا ،نتبرر في عيني اآلب.
 طلبة املسيح:“ سمعان سمعان هوذا الشيطان قد طلبكم لكي
يغربلكم كاحلنطة ،ولكني طلبت من أجلك لكي ال يفني
إميانك” (لوقا  .)٢٢الرب بقوله هذا يعطي أساس ما شرحناه
في هذا املقال .فلقد ت َّدخل الرب ببره الذاتي ليسند تالميذه
أمام هجمة الشيطان عليهم أثناء أحداث صليب املسيح
عندما تفرقوا جميعاً ،ولم يبق معه منهم حتى اللحظات
األخيرة إال سمعان بطرس ،ثم سقط وأنكر الرب وحلف
ولعن .إن طلبة املسيح هنا ليست صالة ،ولكنها توضح
شفاعة املسيح في ضعف التالميذ .طلبة املسيح هنا
هي شفاعة بر املسيح الذاتي الذي أضافه الرب ليكسوا
به تالميذه عندما أصبحوا عراة في غربال الشيطان .فقد
أطاح الشيطان بهم جميعا ً وأولهم يهوذا اإلسخريوطي
وآخرهم سمعان بطرس .أما بقية التالميذ فقد رجعوا إلى
شباكهم وصيد السمك وتركوا الرب .فطلبة املسيح هي
طلبة عطاء ،وليست طلبة عوز مثل طلبة اإلنسان .طلبة
املسيح هي طلبة عطاء خالص لإلنسان عن استحقاق
أكمله املسيح “أستجب لي يارب عاجالً” (شفاعة املسيح
لدى اآلب .هذه نبوة على فم داود في مزموره .وتقرأه
الكنيسة في يوم اجلمعة العظيمة) فقد فنيت روحي
(عمل املسيح اخلالصي الذي هو أساس شفاعته في
استحقاقات خالص اإلنسان)” .لذلك فإن طلبة املسيح هي
شفاعة بره الذاتي الذي ينعم به على التائبني وشفاعة
غلبته املوت على الصليب .والسبح هلل.

الشاب او هذا الرجل او هذا
الكهل .أي ما كان  -الذي املرأة
اغوته بكثرة افانني كالمها ومتلك
شفتيها  -ووصفه بأنه كثور
مسوق إلي الذبح وكآيل وقع في
فخ لن يدري إال أن ينفذ السهم
في كبده - .وكمل احلكيم وصفه
لهذا الشاب بأنه كعصفور
مندفع إلى القفص ال يدري انه قد
نصب للقضاء عليه!
 يعني الواحد منا ملا يروح أماكن مثل هذه
ويقضي الليلة مع واحدة من هؤالء يشبه
احليوان اللي رايح للسلخانة علشان يذبح!!
أو يشبه العصفور اللى دخل قفص احلبس
وسيموت حتما !!
 والعجيب أنه سليمان احلكيم نبه وقال لنا
 -اوعى ان حتود قلوبنا نحو طرقها  -وكمل
كالمه وقال أن كثيرين طرحتهم هذه اخلطية
جرحي وان جميع صرعاها أقوياء  -غالبا كان
يقصد شمشون أو ميكن كان يقصد داود
النبي  -اهلل واعلم!!
وانهى احلكيم اإلصحاح بوصفه ان بيت هذه
املرأة اخلليعة هو طريق للهاوية مودي إلى
مخادع املوت! ميكن باإلجنليزي التعبير أقوى
وهو  her bedroom is a Highway to the
grave
إذن كل واحد مننا يخلي باله من نفسه ومن
مشاعره ومن حواسه ويبعد عن طريق الشر
 وياريت نتمثل بيوسف الصديق اللي جريوساب كل حاجة في يد امرأة فوتيفار -وفايز
بالكرسي الكبير في مصر واألهم انه فاز
باألبدية.

بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
يتعامل اهلل مع اإلنسان من خالل
اإلعالن .اهلل يعلن ذاته لإلنسان من
خالل عمل الروح القدس الساكن
في اإلنسان .هذا اإلعالن اليتم
بفضل ذكاء اإلنسان أو إجتهاده
و لكنه عمل الروح القدس .يعتبر
علم الالهوت هو علم تفسير
إعالنات اهلل لإلنسان .فهو ليس
قاصرا علي رجال الدين أو حتي
الدارسني  ،و لكنه جلميع املؤمنني الذين يريدون أن
تكون حياتهم الروحية حياة ثابتة ومؤسسة علي
الصخر .لذلك تعتبر دراسة الالهوت  ،بل و معرفة
قدر بسيط من هذا العلم أمر هام جدا .لذلك
سنحاول أن نسلط الضوء هنا علي سؤال الهوتي
ميس حياتنا الروحية و جهادنا بل و خالصنا ايضا.
السؤال هو ملاذا الصليب ؟
قبل أن نتكلم علي الصليب  ،يجب أن نبدأ باحلوار
عن التجسد .فقد جتسد الرب يسوع املسيح لتأليه
اإلنسان  ،أي لكي يكون اإلنسان مسيحا  ،له كل
ما للمسيح بل و له حياة املسيح  .و هذا ما قاله
معلمنا بولس الرسول  ”:لي احلياة هي املسيح “ ( في
 .) ٢١ : ١السبب الثاني لتجسد املسيح  ،هو أن يأخذ
املسيح جسدا منظورا ليعلن لنا عن غير املنظور.
بتجسد املسيح  ،أصبحت للبشرية اإلمكانية أن
جتيب عن السؤال القائل من هو اهلل؟ « اهلل لم يره
احد قط اإلبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب هو
خبر( ”.يو  ) ١٨: ١و العجيب أنه في النص اليوناني  ،ال
تأتي األية هكذا بل “ اهلل لم يره احد قط  ،اهلل اإلبن
الذي في حضن اآلب هو خبر “

السبب الثالث للتجسد  ،هو اعطاء اإلنسان
حياة اخللود  ،أي احلياة األبدية .و لكن كيف تكون
لإلنسان حياة املسيح و كيف يحيا الي األبد و هو

مريض ؟؟ نعم مريض  ،فاخلطية
التي تسربت الي البشرية هي
مرض يسمي العصيان او التعدي
 ،و هذا املرض نتيجته املوت .فما
هو احلل ؟ و نحن أمام خطيئة و
موت .ألعلك تقول  ،عزيزي القارئ
 ،أن محو اخلطية بالغفران كافيا .و
لكن الغفران ال يكفي طاملا بقيت
نتائج هذه اخلطية و هو املوت .إذا
جتديد اخلطية يجب أن يكون مع سبب السقوط و
نتائجه .فاملوت يجب أن ميوت  .أي املوت يجب أن يهزم.
لذلك كان البد أن يدخل ضمن تدبير التجسد  ،ليس
فقط اتخاذ إبن اهلل الطبيعة البشرية لنفسه  ،بل
وايضا اتخاذه املوت البشري لنفسه ايضا .لذلك كان
الصليب.
لقد علموا اآلباء و شرحوا أن كل أداة للعقوبة صارت
أداة في تدبير الفداء .يقول القديس يوحنا ذهبي
الفم في عظته عن الصليب  ”:اذا عرفت بأي طريقة
انتصر املسيح  ،سوف يصير إعجابك أعظم .فبنفس
األسلحة التي غلب الشيطان بها اإلنسان  ،انتصر
املسيح عليه .و اسمع كيف ؟ عذراء و خشبة و موت
هي رموز هزميتنا  .العذراء هي حواء ألنها لم تكن قد
عرفت رجلها .اخلشبة كانت الشجرة و املوت كان
عقاب آدم .ولكن هذه الرموز صارت رموزا لإلنتصار.
ألن لدينا مرمي العذراء  ،و لدينا خشبة الصليب  ،و
لدينا موت املسيح بدال من موت آدم .فالشيطان هزم
بنفس األسلحة التي انتصر بها قدميا”.
نعم فالصليب هو قوة اهلل في التغيير  ،هو قوة اهلل
التي حتول هزمية اإلنسان الي نصرة و مجد.
عزيزي القاريء  ،إذا اردت ان تبحث يوما عن حياة
التغيير  ،و إذا اشتقت ألن تتغير و تتحرر من الهزمية
التي حتياها  ،انظر الي الصليب و تأكد انه قوة اهلل
التي تغيرك و تغير حياتك.
و السؤال اآلن  :هل هناك اسباب اخري لكي يصلب
رب اجملد يسوع املسيح ؟ سنحاول أن جنيب علي هذا
السؤال في املقال القادم  ،إن أحبت نعمة الرب و
عشنا.
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السويد وفنلندا:

راتب شهري للتالميذ

في السويد وفنلندا ،تقوم احلكومة بدفع راتب شهري للتالميذ؛ حتى
يتفرغوا للدراسة ،كما يرون أن احلصول على راتب شهري يجعل الطالب
عاد في حالة يرثى لها يرمتي حتت أقدامها بعد أن قطع يتحملون املسئولية منذ الصغر.
 850کیلومتر على رجليه!
رجع القط إلى صاحبته الروسية الصغيرة (ايالتلينوفا)
التي نسيته في محطة األتوبيسات بعد زيارتها والقط
بصحبتها جلدتها في قرية نشيف.
ومن الغريب أن يفكر القط في الرجوع إلى صاحبته
التلميذة الصغيرة ،وأن يكابد في سبيل ذلك عناء املشي
لهذه املسافة التي قطعها في  72يوماً.

إيرلندا:

تكرمي راهبة إيرلندية أمضت  65عاماً
في رسالة التعليم في باكستان

إيطاليا

“دمية صلعاء” للتضامن
مع مرضى سرطان األطفال

تضامنا مع األطفال املصابني بالسرطان؛ عرضت مؤسسة
 ،Juegaterapiaفي إسبانيا ،دمية “بيبي بيلونيس” أو
 Baby Pelonesللبيع في إيطاليا .هذه الدمية “الصلعاء”،
صممت خصيصا للتضامن مع
مع وشاح على الرأسُ ،
األطفال الذين يعانون األورام السرطانية وهم في هذا
العمر الصغير ،ويفقدون شعرهم أثناء جلسات العالج
الكيميائي.
وحسب موقع “ ”pianetamammaاإليطالي ،فإن “Baby
 ”Pelonesوترجمتها “الطفل الذي بال شعر” (باللغة
الالتينية) ،هي دمى صلعاء مرتدية غطاء على الرأس،
صنعت

عامل بال حدود

أمضت راهبة ايرلندية  65عاما ً في التدريس ،ومعظم هذه الفترة كانت
مخصصة لألطفال املسلمني واملسيحيني والبارسيني والهندوس في
باكستان .وقد ألهمت األخت بيرشمانز آالف الطالب ،وحتى رئيسة الوزراء
الراحلة «بينظير بوتو» ،وعاملة الفيزياء الفلكية «نرجس مافالفاال».
فقد منح الكاردينال “فنسنت نيكولز” ،رئيس أساقفة وستمنستر،
األخت “بيرشمانز ( 89عاماً) ميدالية بندكتس» ،والتي تعد أعرق جائزة
متنحها جامعة القديسة مرمي في تويكنهام في لندن .وسميت اجلائزة
على اسم البابا بندكتس السادس عشر الذي زار اجلامعة عام ،2010
ومتنح للشخصيات التي قدمت إسهامات كبيرة في التعليم والعالقات
بني األديان واحلياة العامة .وحضر االحتفال رئيس إيرلندا مايكل هيجز
الذي هنأ األخت بيرشمانز على مساهمتها في اجملتمع .وقال« :من خالل
عملها وتفانيها في التدريس ،أصبحت مثاال ً قوياُ على جمال التعليم
وقدراته ،وكانت مثاال ً رائعا ً على قوة الشمولية ومتكني األشخاص».
يذكر أن األخت جون بيرشمانز ولدت في مقاطعة كليرفي إيرلندا عام
 ،1930وانضمت إلى دير «يسوع ومرمي» في ويليسدن في لندن عام .1951
وخالل رسالتها كمرسلة في باكستان ،درست في أديرة «يسوع ومرمي»
في الهور وموري وكراتشي .كما أنها حصلت على واحدة من أعلى اجلوائز
املدنية في باكستان« ،ستارة القائد األعظم» ،لـ «التزامها الدائم لنداء
الواجب».

السعودية

السماح بتخصيب وزرع البويضات اخملصبة
في رحم الزوجة بعد وفاة زوجها

سمحت تعديالت جديدة أدخلت على الالئحة
التنفيذية لنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج
العقم في السعودية ،مبواصلة عمليات تخصيب
وزرع البويضات اخملصبة في رحم الزوجة بعد وفاة
الزوج ،بشرط احلصول على فتوى شرعية مكتوبة
من هيئة كبار العلماء.
ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية ،فإن التعديالت
اجلديدة على النظام شملت ضرورة احلصول على
إقرار موافقة كتابية وصريحة وموقعة من كال الزوجني على إجراءات العالج التي مت التعريف بها.
كما اشترطت بنود الالئحة اجلديدة للحصول على ترخيص املستوى األول لعالج العقم ،أن
يكومن الطبيب حاصال على شهادة الزمالة السعودية أو ما يعادلها.
وأضافت الصحيفة أن الالئحة نصت على عقوبات تتراوح بني ( )500 -200ألف ريال والسجن
مدة ال تزيد على  5سنوات وإلغاء ترخيص مزاولة املهنة ،على من يقوم مبمارسة عالج العقم
دون ترخيص ،أو حقن نطف أو أجنة في امرأة من غير زوجها ،أو حقن نطف أو أجنة بعد انتهاء
العالقة الزوجية .كما تشمل العقوبة كل من يقوم بنقل لقائح أو أجنة تخص امرأة إلى رحم
امرأة أخرى ،أو التغرير باملريض ،أو عدم استخدام األسس الطبية السليمة في طريقة العالج
بقصد االبتزاز أو االستغالل ،أو التدخل في اخلاليا أو اجلينات الوراثية دون احلصول على موافقة
سابقة من جلنة اإلشراف ،أو نقل األعضاء التناسلية.

أملانيا

حاالت والدة غامضة
ألطفال مشوهني تدفع
السلطات للتحرك

السلطات
حتركت
وفتحت
األملانية
حتقيقا ،عقب سلسلة
والدات ألطفال يعانون
من عيوب خلقية في
األكف واألذرع ،غربي
البالد.
وفقا ملا نشرته  DWولد ثالثة أطفال بتشوهات خلقية
في اليد ،حيث لم يطور أي منهم الكف أو األصابع ،من
جهة واحدة من اجلسم.
وأوضح مسؤولو مستشفى “سانت ماري” التي شهدت
احلاالت “لم نر تشوهات من هذا النوع منذ سنوات
عديدة .الفترة القصيرة التي شهدنا فيها احلاالت
ملفتة للنظر” .والحظ املستشفى عدم وجود “أوجه
تشابه عرقي أو ثقافي أو اجتماعي” بني عائالت األطفال
الثالثة ،لكنهم جميعا يعيشون في املكان نفسه.
وأفادت تقارير بوجود ما ال يقل عن  30حالة أخرى في
أملانيا هذا العام ،األمر الذي دفع السلطات لفتح حتقيق
مت وصف بالـ”جاد” .وتشبه هذه احلاالت ظاهرة مماثلة
وقعت في فرنسا عام  ،2016حيث ولد عدد من األطفال
بتشوهات خلقية في مناطق ريفية بفرنسا.
والحظ احملققون أثناء بحثهم أن جميع حاالت احلمل
املتأثرة بهذه التشوهات ،وقعت في املناطق الزراعية ،ما
دفع السلطات الفرنسية لالعتقاد بأن التشوهات ناجتة
عن تأثير املبيدات احلشرية واملواد الكيميائية األخرى.

استراليا

دومينوز تعلن عن وظيفة
مغر ..واملقابل؟
براتب ٍ

تبحث فروع سلسلة مطاعم دومينوز للبيتزا في مدينة بريزبني األسترالية عن موظفني يتولون
دور اختبار طعم خبز الثوم الذي تنتجه ،شريطة أن يكون لديهم خبرة في تناول خبز الثوم ملدة
خمس سنوت كحد أدنى.
وإضافة إلى اخلبرة سيتعني على املرشحني الناجحني أن يكونوا قادرين على قضاء اليوم في أخذ
عينات من خبز الثوم اللذيذ للشركة وجتربة بعض منتجاتها اجلديدة.
وورد في إعالن الشركة“ :نبحث عن موظفني مناسبني لتذوق خبز الثوم إضافة إلى أنواع أخرى
من منتجاتنا ،بشرط أن تتوفر لديهم خبرة في تناول خبز الثوم ملدة ال تقل عن خمس سنوات،
إضافة إلى توفر تاريخ لديهم في مراجعة خيارات الطعام وتقييمها»
وسيحصل املرشحون على أجور مجزية تصل إلى ضعف احلد األدنى لألجور التي تدفعها دومينوز
ملوظفيها.
وطلبت الشركة من املرحشني إرسال مقطع فيديو مدته  30ثانية يقومون خالله بإبداء رأيهم
في أحد أنواع األطعمة التي يتناولونها ،وذلك لتتعرف الشركة على مقدراتهم على تقييم
منتجاتها ،وفق ما ورد في صحيفة ميرور أونالين البريطانية.

لندن:

سرير للعمود الفقري!

مببلغ  164جنيها استرلينية تضمن راحتك! فوق
أحدث سرير ابتكر خصيصا ً من أجلك ،هذا إذا
كنت مصابا في العمود الفقري.
وهذا السر العجيب ال مينع حدوث أي تقرحات
أثبتت التجارب املعملية التي أجريت في باريس ،أن كمية الكحول الالزمة لقتل اإلنسان الكهل للمريض املصاب بجروح فحسب ،بل يساعد على
املعتدل اجلسم الذي لم يألف شرب اخلمر  6جرام لكل كيلوجرام من وزنه ،فالرجل الذي وزنه  65التئام اجلروح دون أن يكابد املريض عناء التقلب من
كجم ميوت إذا شرب  290جم من کحول خالص (أي ما يعادل  900جم من العرقي أو كونياك) .وقت آلخر .والسرير يصلح للتركيب على معظم أنواع أسرة املستشفيات.

باريس:

جرعات اخلمر القاتلة!
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Trudeau’s Secret Plan to Tax Your Home
Justin Trudeau and the
als are waiting until after the
Liberals plan to take up
election to make it official.
to half of the profits from
If the Liberals are elected,
the sale of your home.
when it comes time for CaYou may have noticed that
nadians to sell their homes,
in 2016 Canadians were
Trudeau will take 50% of
forced to report the sale of
their profits from the sale of
their homes to the Canada
their home.
Revenue Agency. Cana- Bob Saroya, Look out Canada Justin
dians know that whenever
Trudeau is coming for your
Member of
the CRA gets involved it
wallet. Fortunately on OcParliament
can only mean more montober 21 Canadians have the
ey out of their pockets.
opportunity to say enough
Documents have revealed that in with never ending deficits and enough
2018, Justin Trudeau’s housing expert of taking our hard earned money.
Adam Vaughan proposed a secret plan Canada’s Conservatives have a plan
to implement a tax on up to 50% of to put more money in your pockets to
the profits on the sale of your home. help you get ahead.
Our homes are the single biggest investment for all Canadians. Cana- Sincerely,
dians work their lifetime to pay off Bob Saroya
their mortgages and to build equity
Conservative Member of
in their homes. Since Parliament is
not currently in session and with the Parliament for
upcoming federal election, the Liber- Markham-Unionville

MORE THAN 1,100 DETAINED
IN EGYPT AFTER PROTESTS
Egyptian authorities have detained
more than 1,100 people, including
several high-profile individuals, since
the weekend, when protests were held
in several cities calling on President
Abdel Fattah al-Sisi to quit, human
rights monitors said on Wednesday.
Those reported detained in two days
include one of Egypt’s most prominent opposition figures, a former
spokesman for a candidate in last
year’s presidential election, and a renowned writer.
Defying a ban on protesting without
a permit, hundreds took to the streets
in Cairo and other cities on Friday in
response to calls for protests against
alleged government corruption. The
protests continued in the Red Sea city
of Suez on Saturday.
Gamal Eid, head of the Arab Network
for Human Rights Information, said
his own group and two others — the
Egyptian Center for Economic and
Social Rights and the Egyptian Commission for Rights and Freedoms —
had jointly documented more than
1,100 arrests.
Several hundred of those are under
investigation for charges including using social media to spread false news,
undermining national security, joining
a banned terrorist group, and protesting without a permit, defence lawyers
say. The interior ministry could not
immediately be reached for comment.
Khaled Dawoud, a leading member
of the Civil Democratic Movement, a
coalition of opposition parties and figures, was detained late on Tuesday in

Cairo, Eid said.
Also detained late on Tuesday was
Hazem Hosny, a former spokesman
for the short-lived 2018 presidential
campaign of ex-military chief of staff
Sami Anan, said Mustapha Kamel Al
Sayyid, a fellow professor at Cairo
University, citing Hosny’s family.
Also Hassan Nafaa, a prominent writer and analyst who also teaches at Cairo University, has been missing
Security forces have stepped up their
presence in main squares in major
cities and have been conducting spot
checks of mobile phones for political
content.
Protests in Egypt have been rare under
Sisi, who has overseen a broad crackdown on dissent that rights activists
say is the most severe in the country’s
modern history.
The Arabic hashtag “Sisi is not my
president” was trending with more
than 40,000
The protests took place after a former
civilian contractor for the military,
Mohamed Ali, posted a series of videos accusing Sisi and the military of
corruption. Sisi dismissed the allegations as “lies and slander”.

Jailtime and
Personal Growth

After committing a few minor crimes
with some friends over the weekend;
the topic of jail time and criminal records came up. Here›s a snippet:
Me: even if it›s just a small time in
jail, like 30 days, that will ruin a lot of
job prospects.
Friend: you can work around that. But
man, if I were in jail for thirty days, it
would be the most productive 30 days
ever.
Think about that for a minute. The
knee-jerk reaction is to wave it off
as an idiotic idea, but it was actually
quite true. The conversation continued to what we would catch up on in
prison: hitting the gym, side projects,
reading, etc. (All of this was assuming
that we were relatively safe)
But take it a step further. There are
a few textbooks I have sitting around
that I want to look over. There are
books I want to read, poems I want
to analyze, and blog posts I want to
write. We have courses we want to
take (not need; want), exercise we
want to catch up on, small skills we
want to improve on; and a viable escape option is: prison.
Of course prison is a bit of a severe
option to jump to, but the point still
remains.
If we were in a place that is away from
our jobs, away from our responsibilities, and most likely away from the
Internet (or other distractions) would
we be more productive?
On one hand every sick day I›ve taken from work has been quite negative
in terms of productivity. But even outside of work I still have other respon-

Morcos
Abdel Messeh

sibilities, limited time, and unlimited
Internet (how do I quit you?).
On the other hand a sick day is very
different from a month or so away
from all of life›s responsibilities. Yet
still there is a nagging feeling in my
gut that makes me believe that I would
instinctively create my own distractions to halt any productivity.
There I go, throwing that word around
again, «productivity». Work is productive, no doubt about that (ok, maybe some doubt about that), but what
kind of productivity are we talking
about here? What kind of productivity
spurred a desire to leave all of life›s
responsibilities and go to prison for a
month? Exercise? Reading? Learning
a new instrument? Growing as a person in some way? I think that last one
hits the nail on the head quite nicely.
Everyone has a desire to grow in
some way, some kind of project they
want to work on or goal they want to
achieve to soothe their soul. This is
usually outside of work, outside of the
hustle and bustle of day to day life.
This is hitting a pause button on life
and catching your breath. Catching up
on those «subjects» in life that you put
down for a while.
Everyone has their own definition of
personal growth, and we all have ways
of trying to reach it. Maybe a vacation
away from your family and coworkers
(and internet) can get the ball rolling.
Maybe a few weeks away from our
usual distractions can help us catch up
on the life subjects that are gathering
dust. Or maybe everyone just needs to
go to prison for a month.

For Advertising
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What happens if I turn back to a habit I’ve
been trying to break?

We have talked a lot about how to break
habits that have been annoying or bothering us in our daily lives. Now, let’s say that
you have done an outstanding job of breaking a habit. You are exhausted and anxious, but you did it! Then....life happens.
What does that mean? You get stressed. You
hear bad news. You are simply having a tough
day and the last thing you want to do is continue fighting your battles. The ‘easy’ option is to fall back into the habit that was
routine, that brought you comfort. This
could be anything from using substances,
to eating too much/too little, to neglecting to do your work, to isolating yourself,
to not taking care of yourself or others, etc.
But then deep inside, you KNOW that
this is not what you want. You don’t want
to go ‘back’ into using the habit that - although was momentarily helpful - brought
you long-term pain, distress, and conse-

quences. But right now, you are tired and
every inch of you can’t fight. You simply
don’t have the strength or peace of mind to
challenge yourself. And before you know
it, you have ‘went back’ into your old habit (that you tried so hard to break before).
What now? You might feel relieved shortterm, but after a while, you will be angry at
yourself. You might feel guilty, or blame
yourself for ‘giving up’ or ‘messing up’. You
might even think that you ‘broke your record
or streak’ and that you are a failure. You might
feel hopeless that you will never change.
Well, I’m here to tell you that these thoughts
are NOT TRUE! We all have moments
when we are tired of fighting, when things
are ‘too much’. And during these times, the
last thing you need is to be telling yourself
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negative statements about your worth or
ability to succeed. Instead, although this
is extremely hard in the moment - you
ought to practice compassion for yourself.
Yes, you might not be able to pat yourself on the
back for going back to your ‘bad’ habits. But
you CAN acknowledge that today was a tough
day. And you were stressed, so you inevitably
went back to your old ways of doing things.
BUT this does not mean you are a failure. It
doesn’t mean you need to ‘start all over’,
nor does it mean you are weak. Instead, take
it as a chance to learn something and grow.
What triggered you? What were you thinking
or feeling at that time? Instead of using an old
habit to cope, what could you have done instead? How can you make a ‘safety plan’ for
the future to avoid this from happening again?
Remember this in times of ‘relapses’ or ‘slips’.
You are not defined by these moments. You
are defined by your strength, your worth,
and your uniqueness. One tough moment, or
one break into your old ways of coping, is not
a sign that you ‘need to start all over again’. It
is a lesson to be learned. It is an opportunity
for growth. Learn, and move on. Continue to
look into the future, and keep making progress. It is in these times when you will truly
learn your strength. You can destroy what destroys you. You can do hard things. You can
learn new ways of seeing, thinking, and doing. You are not your habits or thoughts.
You are YOU, and I believe in YOU.
‘No temptation has seized you except what is
common to man. And God is faithful; He will
not let you be tempted beyond what you can
bear. But when you are tempted, He will also
provide a way out so that you can stand up
under it’. (1 Corinthians 10:13).

A Stronger Refugee System
It was an honour for me to be
back in Mississauga this past
week to speak at a discussion
event at the Canadian Coptic
Centre about the important issue of refugees.
For so many people, Canada
has indeed been a place of Garnett Genuis
refuge. Many if not most of Member of Parliment
Canada’s immigrants have
come from countries in which they are a minority.
Their minority status can lead to persecution, and is
an impetus to come to Canada. The Coptic community itself is an example of a minority community
facing challenges and persecution in their country
of origin who have come to Canada in large numbers.
We need a refugee policy that does three things that prioritizes the most vulnerable refugees, that
ensures refugees integrate and succeed here in Canada, and that ensures that Canada remains a safe
place for the persecuted, not a haven for persecutors.
One important way to achieve all of these objectives is to emphasize private sponsorship as the
best channel for refugees. Privately sponsored
refugees come into existing communities of support, and those communities can help to identify
the most vulnerable. Sponsored refugees are vetted
before they arrive in Canada, by both sponsors and
by the government.
We need to work to make the process easier for private sponsors, lifting caps and cutting red tape.
Unfortunately, the current federal government has
made life harder for those working to sponsor refugees, while failing to address the problem of asylum
claimants entering from the United States. Asylum
claimants, unlike other refugees, do not go through
advance screening before getting to Canada.
There are also lengthy delays for private sponsors.
It is difficult to prepare to set someone up with
meaningful opportunities when they arrive in Canada if it takes three years or more for them to get
here.
We need to make changes to our immigration system - changes which help vulnerable refugees come
to Canada in a timely and effective way, and which
help those refugees succeed once they get here.

RIDDLE
TIME
The rungs of a 10 foot ladder attached to a ship are 1 foot
apart. If the water is rising at the rate of one foot an hour,
how long will it take until the water covers over the ladder?

Answer for the last issue:
A window

By:

Philo Girgis
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KIDS HEALTHY LUNCH BOX
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LAMB BURGERS

LAMB MEATBALLS

SOYA CHUNKS

Reg: $13.50/ea

Reg: $14.50/ea

Reg: $1.99/ea

Lam Brand - 450g

Lam Brand - 375g

$12.50
/EA
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DEGLET NOUR DATES

CHICK PEAS

FLAX SEED / ALSI

DRIED APRICOT PASTE

Reg: $4.99/ea

Reg: $4.99/ea

Reg: $1.99/ea

Reg: $2.99/ea

Golden Valley Brand - 2lb

Quality Brand - 4lb

$3.77
/EA
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To check out our weekly flyer & avail of our special
weekly deals and exclusive promotions, follow us on
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2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.
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PROMOTION PERIOD: OCT 4TH TO OCT 10TH, 2019

99
1.
SPECIAL

$

Sahha Brand - 400g

on
st
in
W

BIG SAVINGS
ON DAILY ITEMS*

Quality Brand - 400g

Eg

n
to
lin

.
eW
Av

