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و�صلتني ر�سائل ن�صية وهاتفية حتمل قدر ًا كبري ًا من القلق بعد ما �أعلنه
زعيم احلزب الدميقراطي اجلديد «جاجميت �سينغ» ،بعزمه ت�شكيل
حكومة �إئتالفية مع احلزب الليربايل ،حال فوز املحافظني بحكومة �أقلية،
وقال «�سينغ» ما ن�صه «�سن�شكل حكومة �إئتالفية لأننا لن ندعم حكومة
املحافظني و�سنحاربها على طول الطريق» ،واحلقيقة �أنه رغم خماوف
الكثريين  -وخا�صة من م�ؤيدي حزب املحافظني الفيدرايل -من هذا
التحالف � ،إال �أن التحالفات واحلكومات الإئتالفية لي�ست بالأمر الي�سري
وال�سهل ،بل هناك عوائق وعقبات عدة �أمام ظهور ذلك التحالف للنور �إذا
ف�شلت حكومة «�أندرو �شري» يف احل�صول علي الأغلبية ،وميكن تلخي�ص
تلك العقبات فيما يلي:
�أو ًال :علي مدي تاريخ كندا مل ينجح ت�شكيل حكومة �إئتالفية �سوي مرة
واحدة فقط برئا�سة «روبرت بوردن» عام � 1917أي قبل �أكرث من مائة عام،
تالها عدة حماوالت فا�شلة كان �أخرها حماولتني� ،إحداهما عام 2003
حينما ف�شل بول مارتن وحزبه الليربايل يف ت�شكيل حكومة �إئتالفية مع
جاك اليتون زعيم احلزب الدميقراطي اجلديد ،و»جيل دو�سيب» زعيم
حزب كتلة كيبيك .والثانية عام  2008حينما حاول «�ستيفان ديون»
زعيم الليرباليني ت�شكيل حكومة �إئتالفية مع «جاك اليتون» �ضد حكومة
املحافظني -والتي كانت حكومة �أقلية وقتها� -إال �أن رئي�س الوزراء املحافظ
«�ستيفن هاربر» جنح يف حل الربملان و�أف�ساد تلك املحاولة.
ثاني ًا� :إعالن هذا التحالف رمبا يثري خماوف الكثري من الكنديني ،ف�إذا نال
�إ�ستح�سان م�ؤيدي احلزبني ولكنه بال �شك �سيثري خوف املواطن الكندي
الغري تابع لأي حزب -وهي الن�سبة الغالبة عددي ًا بالإنتخابات -والذي
بطبيعته يخ�شي وجود «حكومة �أغلبية» من الأ�سا�س ،تلك احلكومة التي
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نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
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• 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

تنفذ ما تراه دون �أية معار�ضة .وهو ما �أ�ستغله
«�أندرو �شري» زعيم حزب املحافظني ،حيث
خرج بعد ذلك الإعالن ،حمذر ًا الكنديني من �أن
هذا التحالف املزمع بني الليرباليني والدميقراطيون
�سي�ؤدي �إيل �أنفاق خارج عن ال�سيطرة  ،و�ضرائب
�ضخمة جديدة  ،وعجز ال نهاية له  ،وهي �أمور
�ستكون نتيجتها  -بح�سب كالم �شري -احلرمان من الإ�ستثمارات وطرد
�أالف الكنديني من العمل
ثالث ًا :تلك التحالفات حتمل �أ�سباب ف�شلها من داخلة ،من �سيحمل
احلقائب والوزارات الهامة يف تلك احلكومة الإئتالفية املزعومة؟ ،من
�سي�شغل الأدوار القيادية؟
كيف �سيتم تق�سيمها؟ ،و�أ�سئلة �أخري كثرية ي�صعب الإجابة والإتفاق
عليها
رابع ًا :الإعالن عن هذا التحالف �أتي  -حتي كتابة هذه ال�سطور  -من
جانب واحد� ،أي من احلزب اليمقراطي اجلديد ،ومل ي�صدر عن احلزب
الليربايل �أية قبول �أو رف�ض ،ويف �أخر لقاء �صحفي رف�ض «جا�سنت ترودو»
الأجابة عن �أ�سئلة تتعلق بهذا الأمر عدة مرات ،ورف�ض �إعطاء �أية التزامات
�أو تعهدات بقبول �أو رف�ض ،بل �أنتقد الدميقراطيون اجلدد و�أتهم �أنهم
يريدون متزيق �إتفاقية «نافتا».
كل ما منلكه هو قراءة املا�ضي والتاريخ  ،واحلا�ضر و�أحداثه ،لنتوقع ماذا
�سيحدث يف الأيام القادمة .ورغم �أنه ال �أحد ي�ستطيع التكهن مبا �سيحدث
يف امل�ستقبل �إال �أن القرائن قد تكون هي الأقرب لل�صواب ،و�أدراك �أن
�أ�سباب ف�شل ذلك التحالف رمبا �أكرث من �أ�سباب جناحه.
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ومازلنا ننتظر حقوق املر�أة!
عام 1988م؛ عرضت قناة التلفاز
العقد الثاني بعد األلفية امليالدية
املصرية ُمسلسالً القى استحسان ًا
الرجل للمرأة كزوجة
نظرة
الثانية!
ُ
فائقًا من جمهور املُشاهدين في
وشريكة حياة مازالت ضيقة
ذلك احلني ،ومازال يُالقي استحسان
وبطيئة التقدم مقارنة باجملتمعات
ُمشاهديه من الفئة الشابة حني
التي ميكن اعتبارها أنها أكثر رُق ًيا
تتم إعادة عرضه ،أو يتمكنون من
في هذا اجملال ،بينما يُفترض أن
ُمشاهدة حلقاته املُسجلة عبر
بشكل شبه
مجتمعاتنا قد جتاوزتها
ٍ
اإلنترنت ..املسلسل الذي كان اسمه
كامل مادامت محاوالت التوعية
«اللقاء الثاني» ،والذي تقاسم
اإلبداعية واإلعالمية عبر قنوات
دور البطولة فيه كل من الفنانة
االتصال اجلماهيري كاملسلسالت
البحراني-
علي
زينب
«بوسي» والفنان «محمود يس»،
والتلفاز موجودة منذ الثمانينات؛ ورمبا
السعودية
وأخرجته «علية ياسني» قدم بحلقاته
قبلها.
املُتصلة املُنفصلة مناذج مختلفة من
أيضا مشهد من مشاهد
استوقفني ً
أشكال العالقة بني
الرجل واملرأة في إطار احلُب احللقة تطلب فيه الزوجة من زوجها توقيع
ُ
والزواج ،وكان بني حلقاته حلقة بعنوان «ريبورتاج»،
تصريحا بسفرها كي تتمكن من حضور مؤمتر
ً
حتكي قصة ُمهندس ناجح تزوج من صحفية في دول ٍة ُمجاورة؛ وإذا به يُعاند ويرفض ويعترض
طموحا وحماسة لتحقيق جناحات
تتأجج روحها
سلطة ذكورية غير مقبولة وغير ُمبررة على
ً
ً
فارضا ُ
غير مسبوقة في مهنتها التي تعشقها ،وبسبب انسانية زوجته ،وقادني ذلك إلى اكتشاف أن رفع
هذا العشق الكبير كانت تتوقع مساحات كبير ٍة حظر سفر املرأة املصرية من مصر دون موافقة
من دعم زوجها وتفهُّ مه؛ لكن نظرته التقليدية رسمية من الزوج لم يتم قبل عام 2000م ،أي منذ
اكتشفت أن رفع حظر سفر
حتمل ما  19عا ًما فقط! ثم
ُ
لدور املرأة في احلياة جعلته غير قادر على ُّ
وجهد في سبيل حتقيق ذاتها ،وصار املرأة الكويتية دون موافقة رسمية من الزوج
تبذله من وقت ُ
يشعر أن مهنتها تشاركه فيها وتتقاسمه إياها ،لم يتم قبل عام 2006م! ويبدو أن املرأة العراقية
فخ َّيرها بني االنصياع لرغبته والتفرغ له بشكل مازالت حتى اليوم تُعاني مع هذا احلظر سوا ًء كانت
كامل أو االنفصال؛ فاختارت االنفصال ألن شغفها متزوجة أم غير متزوجة وِفق بعض املقاالت التي
جتاه مهنتها التي تتنفسها وتعيش ألجلها قرأتها ،وال ميكنني التأكد الوثيق من صحة ما جاء
وبسببها أكبر كثيرًا من أن تستطيع انتزاعه من فيها ..تلك احلقائق تُعتبر ُمروعة حقًا إذا نظرنا
أعماقها وتركها.
لألمر من زاوية «التمييز العنصري» غير املُبرر ضد
خصوصا في عصرنا احلاضر الذي نرى فيه
سافر الرجل إلى أملانيا بح ًثا عن فرصة عمل ،وهناك املرأة،
ً
ظل أكثر من ثمانية أعوام غار ًقا في تفاصيل آنسات وسيدات ميتزن مبكانة ُمجتمعية ومادية
الرجل الذي
مهنته على أمل أن يُخفف انشغاله بالدراسة ومهنية وعلمية تتفوق على مكانة
ُ
والعمل من مشاعر الوحدة ُ
والغربة في أعماقه ،يتم اعتباره «ولي أمرهن» بسبب الزواج أو قرابة
لكنه وجد نفسه في ُم
جتمع يُقدر طموح املرأة ،الدم دون أن يكون مهت ًما بشؤونهن حقًا أو معتن ًيا
ٍ
الرجل إياها في مهام املنزل أمرًا بأمورهن ،بل قد يكون حاق ًدا ُمجر ًما توا ًقا إلذاللهن
ويعتبر ُمشاركة ُ
ضروريًا ،فتغيرت زاوية رؤيته لألمور ،وتطورت أفكاره واالنتقام منهن بحرمانهن من هذا احلق!
وفلسفته جتاه املرأة ومنظومة األسرة ،فعاد إلى من املؤسف أننا في عاملنا العربي مازلنا متخلفني
ُضجا.
مصر
ج ًدا عن ثورة التقدم اإلنسانية في بقاع العالم
بعقل أكثر تقد ًما وروح أكثر وع ًيا ون ً
ٍ
هذا املسلسل بتلك احللقة على وجه التحديد التي جتاوزت عصور التمييز العنصري ضد املرأة،
يوثق أن تلك املُشكلة كانت تُناقش منذ ثمانينيات وبينما تركض بلدان أخرى كل حلظة نحو مزيد من
يعد
ماض لم ُ
القرن العشرين ،ومازلنا نناقشها في الشرق التقدم؛ نراوح في مكاننا عالقني في ٍ
احلاضر.
األوسط وشمال إفريقيا رغم اقترابنا من إكمال قادرًا على مواكبة ظروف
ِ

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر
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يف �سياق االنتخابات الفيدرالية � 21أكتوبر
اجلاري ...هل حان الوقت لي�صبح �أندرو �شري
رئي�س وزراء كندا القادم؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
نعم  ..هذا هو الوقت املناسب ليصبح أندرو شير
Andrew Scheerزعيم حزب احملافظني رئيسا لوزراء
كندا ،خاصة وأن جاسنت ترودو  Justin Trudeauأثبت
فشال كبيرا على مستوى السياسة اخلارجية بسبب
ضعف خبرته ،واألمن الداخلي حيث تسرب العديد من
عناصر تنظيم داعش إلى كندا بني صفوف مئات اآلالف
من الالجئني ،الذين جلبهم ترودو مهدرا أموال الضرائب
للمواطنني واملهاجرين الدائمني ،وتراوح االقتصاد في
صورة غير مستقرة ما بني الركود والنمو املتباطئ.
بدأت منذ أيام  14-11االنتخابات املبكرة ملن لديه
ظروف ،مرورا بيوم  21أكتوبر اجلاري ،فإنه قد حان الوقت
لتشهد كندا قدرا من التغيير اإليجابي ،ملصلحة تكوين
حزبي وسياسي قادر على قيادة كندا بصورة أفضل
من الليبراليني ،خاصة وأن املزاج االنتخابي حاليا ،وفق
استطالعات الرأي ليس في مصلحتهم بعد هزميتهم
في االنتخابات اإلقليمية ،ألقاليم عديدة في مقدمتها
أونتاريو والكيبيك ملصلحة اليمني ،احملافظني في أونتاريو،
وميني الوسط الشوفيني حلزب الكاك في الكيبيك
برئاسة فرانسوا لوجو François Legaultصاحب
الشعبية الكبيرة في الكيبيك.
وبعد احلوارات اخملتلفة بني زعماء األحزاب ،أظهرت النتائج
التقارب الشديد بني احلزبني الليبرالي واحملافظني ،ومن هنا
تبرز أهمية دعوة جميع من لهم حق التصويت الذهاب
للصناديق والتصويت للمحافظني ،للتخلص من القناع
املزيف الذي يضعه ترودو ،وسياساته الفاشلة خارجيا،
والضرائب العالية التي ترهق األسر الكندية ،والعجز
املتواصل بسبب سياساته االقتصادية املتردية .ويكفي أن
نعرض على مستوى السياسة اخلارجية وما لها من تأثير
داخلي على اجملتمع الكندي اقتصاديا وجتاريا ووظيفيا،
لكي نختار أندور شير لكي يكون رئيس الوزراء الكندي.
يلعب ترودو الذي خسر جوالت عديدة على مستوى
السياسة اخلارجية أمام الرئيس األميركي دونالد ترامب
في مفاوضات إعادة صياغة اتفاقية التجارة احلرة بني
دول أميركا الشمالية “النافتا” ،ليصبح اسمها اجلديد
االتفاق التجاري بني الواليات املتحدة وكندا ،والواليات
املتحدة واملكسيك .فمقابل أن يحتفظ ترودو قليل اخلبرة
السياسية لعدد من املزايا بالنسبة ملصدري األلومنيوم
الكنديني ،قدم تنازالت مدمرة على مستوى صناعة
األلبان ،والتي تعد الكيبيك املوطن الرئيسي لها في
كندا .من يتخيل أن عبوة احلليب من سعر  4لتر سعرها
حوالي  2دوالر أمريكي في الواليات املتحدة ،وفي كندا
يتراوح سعرها بني  7.8دوالر كندا و 8.20دوالر حسب رقي
املنطقة ،وهو ما كبد صناعة األلبان في كندا مليارات
الدوالرات من اخلسائر.
أما في عالقاته على املستوى الشخصي مع الرئيس
ترامب ،فهي أكثر سوءا مما يتخيله البعض ،لدرجة
أن املتحدث باسم ترامب ذات مرة نعت رئيس الوزراء
الكندي ترودو بالكذب في قمة الدول الصناعية ،التي
استضافتها كندا مؤخرا في مدينة شارلروا الكيبيكية.
وال يقف تردي السياسة اخلارجية لترودو عند الشقيق
األميركي ،فمعروف أن أمريكا وكندا هما تاريخيا
شقيقني ألم واحد هي أمريكا الشمالية ،بل امتدت إلى
الصني ،التي وجهت ضربات قاسمة لكندا على مستوى
صورتها في العالم ،وعلى مستوى االقتصاد .ترودو قليل
اخلبرة خارجيا ،يحاول بشتى الطرق ارضاء ترامب ،بسبب
صداقته مع الدميقراطيني ،التي أضرت ترودو ،فدعمهم
شأن اإلعالم األميركي غير النزيه ،أن تعامل على أن هيالري
كلينيتون هي خليفة بارك أوباما في البيت األبيض ،وهو
ما جعل ترامب يقرر عقاب ترودو بشتى السبل ،منها
السياسية ،والسلوكية ،حيث كان سلوكيات ترامب
جافة للغاية مع ترودو في مختلف املناسبات الدولية،
وفي طريقة التحية باليد.
حاول ترودو إرضاء أمريكا بقام بحرب بالوكالة ضد الصني،
حيث اوقف مديرة شركة هواوي الصينية في مطار
فانكوفر ،إرضاء لترامب في حربه التجارية مع أمريكا،
فقامت الصني بوقف استيراد زيون الكانيوال الكندية،
التي خسرت بسببها كندا أكثر من  4مليارات دوالر،
وقامت بكني بالقبض على مواطنني كنديني في الصني
بتهمة التجسس ،وأساءت الصني معاملة كندا ،ورفضت
االفراج عند املواطنني الكنديني .ولم يجد ترودو سبيال إال

اللجوء إلى ترامب في حربه مع الصني ،التي لم يكن في
حاجة إليها.
كما خسر ترودو الكثير بسبب سذاجته السياسية،
عندما تدخل في الشأن السعودي ،لدولة في مكانة
وقامة اململكة ،فقامت احلكومة السعودية وكانت
محقة في ذلك بوقف املعامالت التجارية واالقتصادية
والدبلوماسية ،موجهة ضربة قوية لالقتصاد الكندي،
خاصة وأن السعودية شربك دولي جتاري واقتصادي ال
ميكن جتنبه في النظام االقتصادي العاملي ،وهو ما جعل
ترودو يعيد صياغة تصريحات املسيئة واملتدخلة في شأن
دولة ذات سياسة ونفوذ عامليا وإقليميا.
أما زيارته للهند فكان الطامة والكارثة الكبرى ،وتؤكد
ضعف خبرته وسذاجته السياسية ،فبدال من جذب
تعاطف الهنود ،وهو ثاني أقوي قوة بشرية في العالم
بعد الصني ،وهناك كنديني من أصول هندية بأعداد
ضخمة في كندا ،قام هو وزوجته وأوالده بارتداد األزياء
الهندية ،واالتيان ببعض احلركات ،التي انتقدتها بشدة
وسائل اإلعالم الهندية ،وبدال من أن يقوى العالقات
االقتصادية والسياسية مع العمالق الهندي ،رسم صورة
سلبية وسيئة لكندا هناك.
كل هذه اخلسائر كانت لها تداعيات اقتصادية كبيرة
على االقتصاد الكندي ،خسرت كندا بسببه مليارات
الدوالرات.
على جانب آخر ،أداء ترودو االقتصادي ،لم يكن ممتازا
للغاية ،حيث أنفصل حزبه الليبرالي عن احتياجات
املواطنني ،فالضرائب في كندا والكيبيك من أعلي
معدالت الضرائب في العالم ،وتعد كندا تقريبا الدولة
الوحيدة في العالم التي يدفع فيها املواطنون الضرائب
مرتني على املستوى الفيدرالي وعلى مستوى األقاليم،
نعم الدخول مرتفعة ملن يعمل ،وهذا أمر ال ميكن انكاره،
لكن مستوى املعيشة مكلف للغاية ،للحصول على
الرفاهية ،التي تسعي إليها ،واحلكومة الفيدرالية
واإلقليمية تشاركك أكثر من  %37تقريبا من دخلك.
ويكفي أن نعرف أن الليبراليني خسروا في الكيبيك،
بعد أداءهم املتردي اقتصادي نسبيا ،وانفصالهم عن
احتياجات املواطن ،حيث كان تصريح رئيس الوزراء
الكيبيكي الليبرالي –السابق-فيليب كويار أن املواطن
يستطيع أن يعيش جيدا بإنفاق اقل من  75دوالر على
الغذاء في األسبوع .وانتقدته كثيرا وسائل اإلعالم
واألحزاب املنافسة ،ولم يتراجع الليبراليني عن انفصالهم
عن الواقع.
الوظائف لم تكن على املستوى املطلوب ،األسعار في
تزايد مستمر ،اخملصصات التي يوجهها من الضرائب
ترودو لالجئني ،الذي جلبهم مبئات اآلالف من الشرق
األوسط وأفريقيا تثير غضب الكثيرين ،خاصة وأن
بعضهم يستحل االستمرار على املساعدات ،في حني أن
العمل هنا في كندا ،رغم أنه مجدي ماليا ،لكن عبارة
عن طاحونة تقدم في انتاجية كل دقيقة من الساعات
الثمانية أو السبعة ،التي تعملها كل يوم.
توقف حركة التدفقات االستثمارية التي كانت جتذبها
كندا من املستثمرين األميركيني واخلليجيني بصورة
ملفتة بسبب سذاجة ترودو السياسية.
املزاج العام في جزء كبير منه هنا ليس في مصلحة
الليبراليني .قد يكون يكون الليبراليون مثل الدميقراطيون
في أميركا أذكياء في التعامل مع اإلعالم ،وكسب وده عن
طريق مئات املاليني من الدوالرات ،التي يقدمها ترودو دعما
لوسائل اإلعالم ،وهي من الضرائب التي يدفعها املواطن،
لكي يبقي اإلعالم في ظهره ،شأن احلال فيما يتعلق
بجلبه ملئات اآلالف من الالجئني ،ليكون هم وأبنائهم من
املوصوتني في االنتخابات القادمة ،له وحلزبه الليبرالي.
ويتكشف هذا في دعاوي أئمة املساجد ،واجلاليات
املسلمة الصريحة في دعم ترودو واحلزب الليبرالي.
ويكفي أن نعرف أن اإلعالم ،بعض وسائل تنشر أخبار
حتقيقات األجهزة الكندية وتوجها من تسرب عناصر
عديدة من تنظيم داعش داخل كندا ،ممن جاءوا فيموجات
اللجوء من سورية وأفريقيا ،مبا يهدد األمن القومي
الكندي ،الذي كان في قبضة أمينة عندما كان احملافظني
يديرون شئون كندا ،خالل رئاسة احملترم استيفان هاربر
للحكومة الفيدرالية علي مدار  12عاما..
وللحديث بقية
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اللهم اجعلنا
من �أهل اليمني
يعاتبني البعض على ما يظنونه تعارضا بني
قناعاتي الفكرية وبني اختياراتي السياسية
واحلزبية .من ضمن ما يقولونه هو كيف يتسنى
للمرء أن تكون له توجهات ليبرالية متحررة
ويدعم مع ذلك حزبا ميينيا ..أو كيف ينتمي
شخص ما إلى اليسار في بلد وإلى اليمني في
بلد آخر.
واحلقيقة انني أجد هذا النوع من التساؤالت
عاكسا لرؤية ضيقة نوعا ..فاملوقف املعتدل
عامة يتبنى رؤية متوازنة بني نقيضني قد متيل
جتاه أحدهما لكنها ال تستثني اآلخر بالكلية
بل حترص على وجوده كمقياس حلفظ التوازن
ومرجعية ضد اجلنوح والشطط.
كما أن لكل دولة بنيتها الثقافية واالجتماعية
التي تختلف عن غيرها واالختيارات التي
تتناسب مع بيئة معينة قد ال تتناسب مع
غيرها ،وعليه فال ميكننا استخدام نفس القياس
حيال كل القضايا في كل مكان وفي كل زمان
امنا تقيم املبادئ في سياقاتها ويطبق على كل
وضع ما يناسبه.
مبدئيا لدي عدة مشكالت مع احلزب الليبرالي
الكندي أولها ورمبا أخطرها هي أنه ينتهج
منهجا يعمد إلى تقسيم اجملتمع وتشكيل
البنية االجتماعية على أساس أيديولوجي ،فأنت
بالنسبة للحكومة لست مجرد مواطن ولكنك
مواطن أبيض أو ملون أو يهودي أو مسلم أو امرأة
أو مثلي اجلنس الى آخره من تلك التصنيفات
غير احملدودة التي تنطبق على البشر .الهدف
الظاهري من هذا املسلك هو إنصاف األقليات في
حني أن ما يحدث في الواقع هو تالعب بالهوية
وتعميق الشعور باالنفصال وخلق صراع داخلي
تتسابق فيه كل جماعة على كأس الضحية
وحتاول أن تثبت أنها األكثر عرضة لالضطهاد
والتعسف وبالتالي األحق بالدعم النفسي
واالجتماعي واملادي من الدولة .وعندما تتعامل
معك الدولة على انك ممثل لعرق أو جنس أو نوع
إلخ ،فهي تقرر أن هويتك األساسية ال تتحدد
بفرديتك وامنا حتددها اجملموعة التي تنتمي
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لقاء
دوال اندراو�س
إليها .احلقيقة إنه أسلوب مدمر لوحدة اجملتمع
وينأى به بعيدا عن مبدأ إعالء قيمة الفرد وعن
إمكانية حتقيق العدالة واملساواة على أساس
متكافئ من احلقوق والواجبات.
مشكلة أخرى شديدة اخلطورة هي محاولة
تكميم األفواه والتعدي على حرية التعبير .وقد
بدأ األمر بتمرير مشروع قانون تقدمت به النائبة
الليبرالية ايقرا خالد للحكومة الليبرالية بهدف
إدانة اإلسالموفوبيا بدون وضع تعريف دقيق
للمصطلح بحيث أنه يعرض للمسائلة كل من
يوجه نقدا لإلسالم بغض النظر عن مشروعية
هذا النقد .احلقيقة أن الدولة باملوافقة على
هذا املشروع تخطت حدودها ال بالتعدي على
حرية التعبير فقط بل مبخالفتها ألعظم مبادئ
الليبرالية والعلمانية التي من املفروض أنها متيز
األحزاب الليبرالية.
لقد أصبحت حرية التعبير في الفترة االخيرة
مسألة متعلقة مبوازين القوة فبالرغم من
أنها حق دستوري يكفله الدستور للجميع إال
أن قدرة املرء على ممارسته واستخدامه بغير
قيود تتوقف في الواقع على وضعه السياسي
واالجتماعي ،لذا فان الطرف األقوى على خريطة
البلد السياسية واالجتماعية هو الطرف الذي
يتمكن من فرض سطوته على اجملال اللغوي
ويحدد سواء بقوة القانون أو بالضغط اجملتمعي
ما يجب أن يقال أو ال يقال.
وفي حني تتشدق احلكومة الليبرالية بدعمها
لألقليات املهمشة تتغافل عن أن تلك األقليات
لم تكن لتستطيع املطالبة بحقوقها واحلصول
عليها ما لم تستخدم قوانني حرية التعبير
املعمول بها في الغرب.
في اعتقادي أن الفردية وحرية التعبير هما حجر
األساس الذي قامت عليه احلضارة الغربية وهما
السر في عظمة وتفوق هذه احلضارة ولهذا
فان مهاجمة هذه املبادئ ومحاولة تفتيتها
سيسارع بتقويض حضارة عظيمة هرعنا
إليها هربا من ثقافات مدمرة أثبتت فشلها في
الشرق.

عضو البرملان «جارنت جينيس» لـ «جود نيوز»:

اجلالية القبطية متفاعلة جداً  ،وسعيد بوجود عدد من املرشحني
األقباط بحزب احملافظني  ،وهذه رسالتي قبل األنتخابات
في حوار خاص عبر الهاتف لـ «جود نيوز» مع عضو البرملان احملافظ
عن دائرة « »Sherwood Park—Fort Saskatchewanمبقاطعة البرتا،
«جارنت جينس» والذي صرح بالقول« :أن اجلالية القبطية متفاعلون جدا ً
سياسياً ،وفي كثير من األمور  ،وأن عدد كبير من أبناء اجلالية متفاعلني
جدا ً فيما يتعلق بحقوق األنسان والشئون اخلارجية ،ودائما ما يدفعون
كندا ألخذ مواقف قوية جتاه مبادئ حقوق األنسان .ولهذا وبسبب اخملاوف
التي لدينا واخلاصة باحلريات الدينية والتي يتفق عليها كالً من اجلالية القبطية وحزب احملافظني،
يريد حزب احملافظني عودة مكتب احلريات الدينية والذي تهميشه من قبل احلزب الليبرالي ،ولهذا
أسعد بوجود عدد من املرشحني األقباط بحزب احملافظني في اإلنتخابات القادمة ،وأنا أمل وعلي
ثقة من أن عددا ً منهم سيفوز» .وعن سؤاله عن رسالته لقراء «جود نيوز» عبر اجلريدة الورقية
أو املوقع األليكتروني وصفحة الفيس بوك التي بها  100الف متابع ،قال «جارنيت جينيس» :
«رسالتي هي أن حزب احملافظني متوافق باألساس مع قيم اجلالية القبطية ،فاحلزب ملتزم بنظام
الهجرة بكل فوائده  ،وبسياسة خارجية تقف مع حقوق األنسان لألقليات ،وبسياسة إقتصادية
تلتزم بزيادة األموال لدي الكنديني عن طريق تقليل الضرائب ودعم العائالت ،وأؤكد مرة ثانية
علي توافق املبادئ بني كالً من حزب احملافظني واألقباط في كنداز وأتطلع للعمل معا ً بعد احلادي
والعشرين من أكتوبر لصالح تغيير لألفضل في حياة الكنديني

الطرحة!
عـادل عطيـة

إذا كانت كل عروس حتلم بفستان بني عذرة التي اشتهرت باحلسية والغزل،
الزفاف األبيض ،الذي يجعلها أميرة حیت قالوا عن أنفسهم“ :نحن من قوم
جميلة من أميرات األساطير ،فإن اجلزء إذا أح ّبوا ماتوا”!
الذي يُكمل احللم هو الطرحة ،التي متثل
وهنالك الكثير من النساء الفضليات
أهمية كبيرة ملظهرها كعروس متألقة،
وكرمز يحمل معنی نقائها ،وبرائتها ،الالتي هن أكثر رجول ّية ـ مبعني الشجاعة
واملروءة  -في مواقف كثيرة ،جندها ت ُعني
ورغبتها في بدء حياة جديدة نقية!
فيها أصحاب املصائب على مصائبهم!
وكم من طرح بألوان شتي ،يفوقها اللون
من هذه املواقف ،ما ذكره مصطفى
األسود ،وتستخدمة املرأة املصرية ،ستراً،
أمني في كتابه سنة أولى سجن ،أن
ورمزا ً للحشمة ،والوقاز ،والفخامة!
سكرتيرة مكتبه ،كانت من السيدات
هذه الطرح ننزعها من جمالها ،الالتي كن مهمومات بقضيته ،في وقت
وعظمتها ،في كثير من األحداث اخملزية ،كان التعاطف مع املعتقلني ،كمن يلقي
ونريد أن نخلعها على الذكور الذين ال بنفسه في أتون اجلحيم!
ميلكون النخوة وال الشهامة ،محاولني
وماذا عن نساء كثيرات ،في قرانا،
إهانتهم ..بينما نحن ن ُك ّرمهم في
احلقيقة ،ونهني املرأة ..فاملرأة هي الوجه وجنوعنا الطيبة ،عامالت مکافحات،
الثاني لإلنسان ،وهي بالنسبة للرجل بينما رجالهم قابعون في البيوت دون
متثل وسيطا ً بينه وبني نفسه ،وليست عمل ،كأنهم في دور الرعاية!
سبة!
فال تهينوا الطرحة ،وال تهينوا التي
فثمة قبائل نسبت لنساء ،مثل قبيلة تطرحه ،من أجل إهانة ذكور ال رجال!...

«�أنا �أللي �أخدت ح�صة ديني علي �أل�سلم»
�أنا �أللي �أخدت ح�صة ديني علي �أل�سلم
وانا �أللي م�شيت جنب حيطانك ع�شان �أ�سلم
و�أنا �أللي بكيت علي �سنيني و�أنتي م�ش �شايفه
�أ�صرخ بعلو �أل�صوت من �ألظلم و�أنتي وال �سامعه
وملا تعبت �...سكت  ..وياريت �سكاتي كان �أكرم
�سكاتي و �صراخي م�ش فارق  ..مكاين متغري�ش علي �أل�سلم
انا �ألكافر ...انا �ألهام�ش املتهم�ش علي �سنينك
وملا �أعافر واقول �أ�سمي �أهو �شايفه علي جبينك
�إفتحي دفاترك .....دوري
�أ�سمي علي غالفك..فكري
�أنا �أللي كتبت �أول �سطر
�إنا �أللي بدعت �أول فكر
�أنا �أول زرعه يف طينك
انا �ألأ�صل �أللي عانك و بيعينك
�إنا �أللي عارفك ....وهما عاملني �أنهم عارفينك
�أ�شوف و�شك القا�سي يف و�شو�ش �أللي �سيباهم
يهينوا �أ�ساليف و يلعنوا �أهلي وباين �أنتي وياهم
وا�س�أل نف�سي علي �سكاتك
و�أخاف لتكوين عليا طلقاهم
بيقولويل يا ع�ضمه زرقا
قوليلي طيب ..مني �أللي زرقها ؟
لقيت �أهانتي م�ش فارقه
قلت �أفارق ....ملعون �أبو �أللي فرقها
�أ�سيبك ...وبر�ضه �أ�سمي علي جبينك
طيور مهاجره �آه .....ب�س ل�سه حبينك

بقلم:

جورج مو�سى
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هل تريد �أمريكا نظاما دميقراطيا يف م�صر؟

في يناير  2012جاء الرئيس األمريكي األسبق جيمي كارتر في زيارة
ملصر ودعاني إلى لقائه .ذهبت إلى اللقاء فوجدت بني املدعوين
املفكر الكبير الدكتور جالل أمني والدكتور خالد فهمي أستاذ
التاريخ املعروف واحملامية الثورية راجية عمران وآخرين.
بدأ الرئيس كارتر احلديث بالتعبير عن سعادته بالثورة املصرية.
كانت االنتخابات البرملانية قد انتهت لتوها وأسفرت عن أغلبية
لإلسالميني من اإلخوان املسلمني والسلفيني .فوجئت بالرئيس
كارتر يؤكد نزاهة العملية االنتخابية ثم انطلق في فاصل مديح
جلماعة اإلخوان املسلمني .بعد ذلك طلب كارتر االستماع إلى آرائنا.
وملا حان دوري قلت:
ــ سيادة الرئيس اسمح لي ان أختلف معك ألن االنتخابات لم تكن
نزيهة .لقد قام اإلخوان بشراء أصوات الفقراء بشنط الزيت والسكر
ولدينا عشرات الفيديوهات والشهادات التي تؤكد ذلك .وقد تقدمنا
بكل هذه األدلة إلى اللجنة العليا لالنتخابات لكنها جتاهلتها متاما
والسبب في ذلك أن هناك حتالفا بني االخوان واجمللس العسكري من
أجل إجهاض أي تغيير حقيقي تريده الثورة.
بدا الرئيس كارتر وكأنه لم يسمعني اذ أنه ابتسم وقال:
ــ هل تعتبر هذه االنتخابات غير دميقراطية؟
ــ قلت لسيادتك إن االخوان يشترون أصوات الفقراء بالزيت
والسكر..؟
قال كارتر:
 هذا يحدث عندنا أيضا في أمريكاقلت له:
ــ عفوا ...لقد تعلمت في الواليات املتحدة وحضرت االنتخابات أكثر
من مرة .ال ميكن أن يحدث هذا أبدا في أمريكا.
سألني كارتر:
 ملاذا ال تعتبر توزيع الزيت والسكر على الفقراء عمال خيريا؟أجبته:
العمل اخليري ال يكون مشروطا بالتصويت لصالح اإلخوان .إنهم
يوزعون الزيت والسكر مقابل تصويت الفقراء لصاحلهم .يستحيل
أن تكون هذه انتخابات دميقراطية.

لم يبد كارتر سعيدا باحلوار معي فتجاهلني متاما ووجه حديثه
إلى أحد الزمالء وفتح موضوعا آخر .كان انطباعي أن كارتر (الذي
ينتمي إلى احلزب الدميقراطي) يؤيد اإلخوان املسلمني ،ويبدو سعيدا
بأن يتولوا السلطة في مصر وقد تأكد هذا التأييد بعد ذلك عندما
ذهب كارتر للقاء مرشد اإلخوان ،بل إنه عقد لقاءا منفردا مع محمد
مرسي (في وقت لم يكن أحد يعرف مرسي وال يتوقع ترشيحه
للرئاسة) .بدا لي األمر وكأن التحالف بني اإلخوان واجمللس العسكري
قد مت برعاية االدارة األمريكية ،ولعلنا نذكر أثناء الثورة  -قبيل تنحي
مبارك  -كيف فوجئنا بخبر في جريدة األهرام يؤكد أن الفريق سامي
عنان رئيس أركان اجليش قطع زيارته إلى البيت األبيض مع أن الزيارة
لم يعلن عنها أساسا .الواقع أن احلزب الدميقراطي األمريكي كان
والزال مؤيدا لإلخوان املسلمني وقد ظهر في السنوات األخيرة من
أسميهم “االسالميون اللطفاء».
CUTE ISLAMISTS
هؤالء اجليل الثاني من اإلخوان ،ولدوا في أمريكا وتلقوا تعليما جيدا
ثم انفتحت عليهم البوابة الذهبية للمنح الدراسية والتدريبية من
مؤسسات عديدة مثل فولبرايت وغيرها .إنهم يذهبون بشكل دوري
ليعيشوا في البلدان العربية وتستعني بهم احلكومة األمريكية في
مراكز االبحاث
THINK TANKS
ليساعدوا صناع القرار باملعلومات التي يجمعونها عن احلركات
االسالمية واجملتمعات العربية .باإلضافة إلى اخلدمات التي يقدمونها
حلكومتهم األمريكية ،فان هؤالء اإلسالميني اللطفاء يعملون
كمندوبني دعاية لإلخوان املسلمني فينشرون مقاالت ويلقون
محاضرات يخفون فيها متاما الفكر الفاشي والتاريخ الدموي
لإلخوان .ال يتحدثون أبدا عن دعوة اجلهاد باستعمال العنف التي
أطلقها حسن البنا مؤسس اجلماعة وأسس لها مفكر اجلماعة
سيد قطب وال يتكلمون أبدا عن اجلهاز السري املسلح لإلخوان وال
عن نظرية اخلالفة التي تفرض على االخوان قتال األمم غير املسلمة.
اإلسالميون اللطفاء هم الذين نشروا أكذوبة أن محمد مرسي
“كان أول حاكم مصري مدني منتخب دميقراطيا” وقد رددها بعدهم

بقلم :عالء األسواني

صحفيون أمريكيون ال يعرفون الكثير
عن تاريخ مصر .قبل استيالء اجليش
على السلطة في عام  1952عرفت مصر
حكاما منتخبني كثيرين كان أهمهم
الزعيمان سعد زغلول ومصطفى
النحاس .أضف إلى ذلك أن الرئيس املدني
تطلق على شخص أعزل يتم انتخابه مبفرده وال ميكن اعتباره مدنيا
عندما ينتمي مثل مرسي إلى جماعة لديها عشرات األلوف من
أعضاء امليليشيات املنظمة العنيفة التي تنزل فورا باألمر للتنكيل
بخصوم الرئيس كما حدث مرارا في أحداث االحتادية وحصار احملكمة
الدستورية وحصار مدينة االنتاج االعالمي وغيرها.
أما حكاية أن مرسي منتخب دميقراطيا فأنا أدعو من يردد هذا الكالم
إلى البحث على موقع يوتيوب بكلمات “انتخابات  -اإلخوان  -الزيت
والسكر” ولسوف يرى بعينيه عشرات الفيديوهات التي توثق شراء
أصوات الفقراء مما ينفي متاما دميقراطية االنتخابات.
احلزب الدميقراطي األمريكي يساند اإلخوان املسلمني وباملقابل فان
اجلمهوريني يساندون الديكتاتورية العسكرية في مصر واحلق أن
املوقفني الدميقراطي واجلمهوري بعيدان متاما عن فكرة الدميقراطية
وإمنا الغرض املشترك الوحيد للحزبني هو حتقيق املصالح األمريكية
واالسرائيلية.
إن السياسيني األمريكيني يفضلون أن تتولى حكم مصر قوة
محافظة حتى لوكانت رجعية فاشية ألنها ستكون أسهل في
التعامل من حكومة ثورية دميقراطية قد توافق على املطالب
األمريكية مرة ثم ترفضها مرارا اعتمادا على تأييد الشعب .إن
اإلدارات األمريكية املتعاقبة تتحدث كثيرا عن املبادئ األمريكية
لكنها ال تهتم اال باملصالح األمريكية حتى لو حتققت بواسطة
ديكتاتورية عسكرية أو فاشية دينية .علينا إذن نحن املصريني أال
ننتظر من أي حكومة غربية أن تناضل من أجلنا.
إن معركة احلرية معركتنا وحدنا وعندما ننتصر فيها سوف ينصت
إلينا العالم ويحترم إرادتنا.
الدميقراطية هي احلل
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 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

إسكان عام  ...2020والتأثير في الثروة القومية
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز

إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
$SDUWPHQW
&RPSRVLWHالورقي « »PDFفي
ومشاهدة العدد
7RZQKRXVHعبر دخول
إنتشار إعالنك
•
$OO7\SHV
$WWDFKHGاألالف'HWDFKHG

www.good-news.ca
األليكتروني
موقع اجلريدة
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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 
تعريف الثروة القومية :هي القيمة النقدية لكل مصادر األمة من ممتلكات شاملة للبضائع
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
واخلدمات وصافي امليزان التجاري اخلارجي ورؤوس األموال الثابتة (العقارات واملصانع واملعدات 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
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
القومية
كبديلفي الثروة
1987املؤثرات
ومن أكبر
العقارات .االخرى ألثبات او نفى ذلك.
واملوادهيالصناعية
للفورميكا
..الخ) .عام
منذ
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
وجودبنكموادكندا ان
ومعهم
املتخصصني
الكثير من
مشعةكليقول
تشير الى
األبحاث االن
ويرجح احدث
ولكن
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
ادوارد اإلنفاق
بالزيادة على
يعقوب
دوالر من صافي الثروة اإلسكانية يؤثراعداد :
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
االستهالكي بحوالي خمس سنتات.
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
لإلسكان
يذكر
ال
تأثير
املاضيني
تسببالعامني
احصائيات
استخدمه سجلت
تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
البعض انها
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
حسب غازحتليالت
يسببةولكن
القومية
الرئهالثروة
م اجلميلة على
الرادون
املتوقعوانطالق
من املباشر
األشعاع
الذى قد
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
باإليجاب على
آخرون 2020
هناكإسكان
آخرىان يؤثر
املتخصصني
الكثيرين من
صحة
يشككون فى
ومن ناحية
اء اخلارجى املشع.
NOA
BOULES
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
في سوق
الغازكبير
انتعاش
كمية معناه
الكندية .وهذا
ى تكسية الثروة
املنطلق
الرادون
األشعاع او
القوميةويدعون ان
هذا الكالم
C: 4162766538
املائةT:ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات قدرة  1.8فى
السكنية.
العقارات
وتزايد نسبة
العقارات
416-686-1500
واألبحاث
الصحة
أسعارعلى
في خطرا
الزيادةمتثل
النسب التى
تصل الى
لتشطيبات ال
F: 416-386-0777
املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
املبيعات مبقدار  61.1فى
السابقة
من قبل
مازالتتوقعته
خ واألحواض وهذا ما
E: noa.boules@century21.ca
تعمقا
مقاالتياكثر
من ابحاث
الكثيرالى
خالليحتاج
واملوضوع
مستمرة
www.century21.ca/noa.boules
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
الى
ليصل
املاضى
العام
املستثمرين على الشراء اآلن.
أشجع
عية االخرى وما زلت
نفى ذلك.
ألثبات او
801 York Mills Road, Unit# 300,
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

8
صحيفة “الفيجارو” الفرنسية

نافذة على �صحافة العامل

ال�سبت  19اكتوبر  - 2019ال�سنة ال�ساد�سة  -العدد التا�سع والأربعون بعد املائة
وكالة األنباء اإليطالية «أنسا».

كان مسكوناً بروح األرض ..افتتاح أول مطعم داخل سجن
يديره النزالء
وداعاً جاك شيراك

شف استطالع للرأي أجرته إذاعة «فرانس
أنفو» أن  %80من الشعب الفرنسي يعتبرون
الرئيس الفرنسي الكبير جاك شيراك الذي
توفي في باريس صباح  29سبتمبر كان
رئيسا ً جيدا ً وصاحلا ً للفرنسيني ،بعدما
اكتسب خالل فترة تزيد على األربعني عاما ً
شعبية كبيرة ،تفوق شعبية أي رئيس
فرنسي آخر ،وشعر الشعب الفرنسي
لفقدانه ،أنه سيفتقد صديقاً ،أبا ً وجداً،
والى األبد.
فقد كان جاك شيراك  -من مواليد إقليم
الكوريز الفرنسي الريفي عام 1932ـ قريبا ً
جدا ً من الفرنسيني ،وجمع في شخصيته
احملبوبة ،كل تناقضات «الشخصية
الفرنسية» وبكل تشابكاتها وتعقيداتها,
فهو من ناحية «وحش» ،و«محارب سياسي»
صنديد في كل املعارك السياسية التي
دخلها ،وبخاصة ضد اجلبهة القومية
العنصرية املتطرفة ،بزعامة لو بن ،كما
وصفه البعض..
ومن ناحية أخرى كان الرئيس الراحل جاك
شيراك كما وصفه آخرون «بالي بوي» لعوب،
وصاحب «كاريزما» وجاذبية خاصة ،مثل
جنوم السينما من املشاهير ،والشك آن
هذا احلضور املغناطيسي الساحر املتألق
لشيراك هو الذي جعل الرئيس إميانويل
ماكرون ينعيه للفرنسيني على شاشة
التليفزيون الفرنسي مساء يوم اخلميس
بقوله ..« :لقد أحببناه بنفس القدر من
احلب ،الذي كرسه حلبنا ،لقد كان جاك
شيراك يشبهنا ،ويجمعنا أيضاً ،في آن»..
خالل أكثر من أربعني عاما ً وأكثر على إقامتي
في فرنسا لم أحب رئيسا ً مثلما أحببت
الرئيس الفرنسي اجلميل الوسيم الدرويش
جاك شيراك اخلارج لتوه  -كما كنت أراه
وامتثله  -من أحد أفالم فرانك كابرا أو جون
فورد أو كلينت إيستوود ،وكان شيراك يحب
أفالم األخير ،ويهيم بحب احلياة واحلرية،
والنساء ،والبيرة ،وأفالم الوسترن ،وجريجورى
بيك ،وإقليم الكوريزفي قلب الريف ،وحياة
الفالحني ،ورياضة السومو املصارعة
اليابانية ،كما كان كان يعشق «الفنون
األولية»  -وليس البدائية كما يطلق عليها
 التي أسس لها شيراك متحفا ً  -رصيفبرانلي  -يضم مجموعات فنية نادرة ،للفنون
اإلفريقية واألوسيانية واآلسيوية ،غير أن
أهم ما كان مييز جاك شيراك باختصار -
بعيدا ً عن إضافاته وإجنازاته على املستوى
السياسي داخليا ً وخارجيا ً  -هو بساطته
وتواضعه ،وإنسانيته اجلمة ،كما لو أن هذا
الشيراك ،مثل كل الدراويش الواصلني ،كان
مسکونا ً بروح األرض وروحانيتها العميقة...
وداعا جاك شيراك

في بادرة إيطالية فريدة
في نوعها ،يفتتح سجن
مدينة بولونيا لألحداث،
اخلميس ،كأول مطعم
يديره نزالؤه من الشباب
القصر.
«بريجاتا ديل براتيللو »Brigata del Pratello
هو أول حانة في إيطاليا داخل سجن ،وسيكون
الطهاة والنادلون فيه من نزالء املنشأة ،التي تقع
باملركز التاريخي ملدينة بولونيا بشمال البالد.
وتولت هيئة تتعامل مع التدريب املهني في
مجال املطاعم تلك املبادرة ،بدعم من املنطقة
ومؤسسة ديل مونتي للتضامن االجتماعي.
وتدرب الشباب على يد الشيف ميركو جادانياني،
رئيس الطهاة لفريق نادي بولونيا لكرة القدم،
إلدارة املطعم ،الذي يقع في الدير القدمي للسجن،
بحسب صحيفة “ال ريبوبليكا” ووكالة األنباء
اإليطالية “أنسا».
ووجهت دعوة حلضور حفل االفتتاح إلى ألفونسو
بونافيد وزير العدل اإليطالي ،وجميع سلطات
املدينة ،بداية من رئيس البلدية فيرجينيو ميروال.
ويحتوي املطعم على  40طاولة حتت إدارة  8شبان
مشغولون كل مساء ،نصفهم في صالة الطعام
لتنظيف وحتضير وإعداد املوائد ،والنصف اآلخر
سيعملون في املطبخ ،كمساعدين في الطبخ
حتت إشراف مجموعة من الطهاة احملترفني.
أما عن إتاحة املكان للعامة ،فحتى شهر يناير،
سيتم فتح أبواب املطعم لألمسيات املوجهة
فقط ،ومبجرد ترسيخ التجربة ،ستكون حانة
السجن الفريدة من نوعها مفتوحة للجمهور،
على أمل جناح أن ينجح هذا النشاط ليفسح
اجملال أمام جتارب أخرى مماثلة.
وكالة االنباء الروسية

بوتني يحتفل بعيد ميالده
بتسلق جبل  2000متر

أمضى الرئيس الروسي فالدميير بوتني عطلة نهاية
األسبوع في غابات سيبيريا ،عشية االحتفال
بعيد ميالده الـ ، 67وتنزه وسط الطبيعة وجمع
الفطر وتسلق جبال على ارتفاع  2000متر.
و حسب
صور نشرها
ا لكر ملني ،
كان بوتني
ير تد ي
سا
لبا
من اللون
الكاكي ونظارات شمس ويعتمر قبعة ،وهو
يتنزه وسط الطبيعة في جمهورية توفا قرب
احلدود مع منغوليا ،التي تعد من املناطق النائية
والفقيرة في روسيا.
وكالعادة كان يرافقه وزير الدفاع الروسي سيرجي
شويجو ،الذي يتحدر من هذه املنطقة.
في الفيديو الذي نشره الكرملني ،يظهر بوتني وهو
يجمع الفطر والتوت البري والصنوبر ويستخدم
وسمع صوت
منظارا ويلتقط صورا ووراءه اجلبالُ .
بوتني في الشريط وهو يقول“ :لقد تسلقنا اجلبال
فوق السحاب على ارتفاع  2000متر».
وهذه تغطية إعالمية معهودة بالنسبة لبوتني،
الذي ظهر في سنوات سابقة في عيد ميالده
وهو يصطاد السمك أو يحلق في طائرة شراعية
مع طيور مهاجرة أو أثناء الغطس.

6210 Finch Ave. W,
U 101c,
Etobicoke, ON
M9V 0A1
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جريدة االندبندنت البريطانية

مالبس امللكة إليزابيث تكشف آراءها
السياسية

قوانني صارمة يفرضها بروتوكول قصر باكنجهام على أفراد أسرة العائلة
املالكة البريطانية ،وأولهم امللكة إليزابيث الثانية ،ملكة إجنلترا ،التي تعد واحدة من أبرز ممن يقفون على
احلياد دون التعبير عن آرائها السياسية ،سواء في أمور بالدها أو حتى شؤون الدول األخرى.
ورغم التزام ملكة إجنلترا بالقوانني ،لكنها تستخدم أزياءها في التعبير عن وجهات نظرها وآراءها
السياسية ،ولكن بشكل سري وغير مباشر.
«ما ال تستطيع قوله عالنية ،تقوله سرا ً مبالبسها” ،عبارة كتبتها الصحفية البريطانية سالي هيوز
في كتابها “ملكة قوس قزح :تكرمي للملكة إليزابيث الثانية وخزانة مالبسها امللونة” ،أو Our Rainbow
.Queen: A Tribute To Queen Elizabeth II and Her Colorful Wardrobe
وأوضحت “هيوز” أن امللكة إليزابيث ظهرت في اجللسة االفتتاحية للبرملان البريطاني ،بعد استفتاء
بريكست املثير للجدل عام  ،2016بإطاللة زرقاء وقبعة باللون نفسه مطرزة باللون األصفر (ألوان علم
االحتاد األوروبي) مما يشير على ما يبدو إلى رفضها التفاق بريكست.
وقالت الصحفية البريطانية في كتابها“ :يبدو أن امللكة إليزابيث الثانية تعبر عن محاباتها ألشخاص
بعينهم من خالل املوضة ،ففي يوليو  ،2018عند مقابلتها لدونالد ترامب وميالنيا في قلعة وندسور ألول
مرة منذ انتخابه رئيسا ً للواليات املتحدة ،ارتدت (بروش) كبير ،أهداها إياه الرئيس األمريكي السابق باراك
أوباما وزوجته» .ورغم أن مؤلفة الكتاب اعترفت بأن مثل هذه الرسائل املموهة لن يتم تأكيدها أو نفيها
من قبل قصر باكنجهام ،فإنها أكدت أن ملكة بريطانيا ال ترتدي أي شيء بشكل عرضي أو من قبيل
الصدفة .وتضيف املؤلفة“ :أما عن سبب حب امللكة إليزابيث الرتداء األزياء ذات اللون الواحد ،فهو أيضا ً
ليس من قبيل الصدفة ،فالغرض منه حتقيقها أقصى تأثير حتى يتمكن اجلمهور من رؤيتها» .وبحسب
الصحيفة البريطانية ،فإن “ملكة بريطانيا تلتزم بقواعد الدبلوماسية ،فكلما حضرت حدثا ً دوليا ً مثل
األلعاب األوملبية ،فإنها عاد ًة ما ترتدي لونا ً ال يظهر فيه الكثير من أعالم الدول املشاركة» .وقالت هيوز:
“إنها ال تريد أن ي ُ َ
نظر إليها على أنها تُظهر محاباتها لدولة بعينها أو شخص محدد ،ففي حالة ذهابها
على سبيل املثال إلى روسيا أو الصني ،فإنها لن ترتدي اللون األحمر ألنها لن ترغب في فهم البعض
انحيازها لهذه الدولة».
أما عن اختيار امللكة ملصممي أزيائها ،فبصفتها شابة من أربعينيات وخمسينيات القرن املاضي ،فهي
تفضل املصممني البريطانيني احملافظني مثل نورمان هارتنيل ،حتى ال تبدو أمام شعبها ،أنها تتسم
باالستهتار أو الرعونة .وتضيف“ :لكن اآلن ،معظم مالبس امللكة إليزابيث مصممة خصيصا ً من ِقبل
مساعدتها الشخصية أجنيال كيلي أو مصمم األزياء امللكي ،ستيوارت بارفني».
واختتمت هيوز حديثها عن استخدام امللكة إليزابيث أزياءها للتعبير عن آراءها قائلة“ :كل إطاللة ملكية
خُ طط لها بدقة شديدة ،فأجنيال كيلي مسؤولة عن جداول البيانات والتي تسجل فيها كل قطعة من
مالبسها أو ملحقاتها ،التفاصيل التي تتم بشكل مفصل ،والتي جتعلنا نقول إن امللكة ال ترتدي أي شيء
بطريقة عشوائية أو حتى من قبيل الصدفة».
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نقابة العاملني في مجال التعليم
تصل التفاق مع حكومة أونتاريو
اآلالف من العاملني في مجال التعليم سيحصلون على زيادة بنسبة  %1من رواتبهم ،وضمانات
حلماية العمل وماليني الدوالرات األخرى لتمويل خلق وظائف جديدة واستعادة عدد من
الوظائف السابقة ،وذلك بفضل اتفاق اللحظة االخيرة مع حكومة أونتاريو لتجنب االضراب
العام ،وخالل مفاوضات متوترة ملدة  48ساعة مؤخرا.
وضعت حكومة احملافظني مبالغ كبيرة من املال على طاولة املفاوضات لضمان التوصل التفاق،
وقالت لورا دالتون التي قادت املباحثات «شكرا للحكومة التي فتحت لنا خزانتها» ،ويحتوي
االتفاق اجلديد علىى عدة بنود أهمها:
ستنفق حكومة أونتاريو ما يقرب من  20مليون دوالر كل سنة ملدة  3سنوات على  300وظيفة
تعليمية بدوام كامل في املقاطعة
ستقدم حكومة أونتاريو  58,3مليون دوالر كل عام ملدة  3سنوات للمساعدة على استعادة
أكثر من  1000وظيفة نقابية
العاملني في مجال التعليم املنضمني للنقابة سيحصلون على زيادة في رواتبهم تبلغ  %1كل
عام ملدة  3سنوات حيث ان متوسط اجور العاملني في التعليم يبلغ  38ألف دوالر في العام
ميكن للعاملني في مجال التعليم احلصول على  11يوما إجازة مرضية مدفوعة االجر الكامل
و 120يوما إجازة قصيرة االجل بنسبة  %90من االج.
وكان الفوز الكبير لنقابة العاملني في التعليم هو املوافقة على منح ادارات املدارس السلطة
التقديرية لطلب مذكرة من الطبيب ليحصل الفرد على اجازة قصيرة األمد ،وأدرجت حكومة
أونتاريو مذكرة جانبية في العقد املتفق عليه تنص على إنه إذا لم تطرأ تغييرات اقتصادية
كبيرة في املستقبل فإن عدد الطالب في الفصول لن يتغير ولن تتغير التمويالت الرئيسية
لــــ  55ألف من العاملني في مجال التعليم ،وينتهي هذا العقد املتفق عليه في  31أغسطس
عام . 2022

متظاهرات مبونتريال احتجاجا
على الغزو العسكري التركي لشمال سوريا
مونتريال :جتمع املتظاهرون من أعضاء اجلالية الكردية الكندية في
مونتريال لالحتجاج علي توغل تركيا في شمال شرق سوريا وحذروا
من كارثة إنسانية ،وقال املتظاهرون أن الغزو التركي ميكن أن ينهي
استقرار املنطقة الهش ويؤدي لتطهير عرقي لألكراد ،ويقضي على
املقاومة املسلحة ضد تنظيم داعش اإلرهابي ،وقد قامت القوات
التركية بغزو شمال سوريا بعد قرار الرئيس االمريكي دونالد ترامب
املفاجئ بسحب القوات االمريكية من سوريا والذي أدي إلدانة دولية
واسعة النطاق حيث ان هذا يعني التخلي عن املقاتلني االكراد السوريني الذين كانوا حلفاء
للجيش االمريكي هناك .وقالت بيريتان أورليدي العضوة في املؤسسة الكردية في كيبيك انها
تأمل أن جتبر االحتجاجات املتواصلة اجملتمع الدولي على اتخاذ إجراءات قوية.
هذا وقد رفع احملتجون الفتات كتب عليها «إن تركيا متد داعش باحلياة» و»الغرب خان االكراد»،
وظهرت صورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إحدى الالفتات ممسكا بسيف ملطخ
بالدماء وهو يطلق الكالب السورية على االمهات واالطفال االكراد ،وهتف احملتجون قائلني
«أوقفوا احلرب».
وتذكر تقارير عن الغزو التركي لسوريا بأن هناك العشرات من القتلى وتذكر ايضا هروب
املسجونني من تنظيم داعش من السجون ،وبينما قال الرئيس التركي إنه يريد خلق منطقة
آمنة على طول اجلانب السوري من احلدود التركية ،هددت إدارة الرئيس االمريكي بفرض عقوبات
جديدة على تركيا ،وقد أدانت وزيرة الشؤون اخلارجية في كندا كريستيا فريالند هجمات القوات
التركية على سوريا وقالت إن عملها هذا يهدد بإحياء تنظيم داعش ،وقد جاءت االحتجاجات
هذه في مونتريال في أعقاب مسيرات مماثلة في فانكوفر ووينيبيج وكيبيك وهذه جزء من
موجة من املظاهرات في جميع أنحاء العالم .

أندرو شير وجاجميت سينغ يظهران
دعمهما لترودو بعد التهديد االمني له
وضع زعيما احلزب الدميقراطي اجلديد وزعيم حزب احملافظني
اخلالفات السياسية بينهما على جنب ،وأظهروا دعمهما
جلسنت ترودو بعد التهديد االمني الذي تلقاه والذي بسببه
أضطر الرتداء سترة واقية من الرصاص خالل حملته االنتخابية
في مسيسوجا مؤخرا.
وقال أندرو شير «إنه من املزعج جدا أن نسمع ان جسنت ترودو كان عليه ارتداء سترة واقية من
الرصاص اثناء حملته االنتخابية ،وإن التهديدات بالعنف ضد القادة السياسيني ال مكان لها
إطالقا في دميقراطيتنا ،وشكرا للشرطة الفيدرالية التي تأخذ هذه التهديدات على محمل
اجلد وحتافظ على سالمتنا».
وكذلك قال جاجميت سينغ «إن أي تهديد ضد ترودو او أي زعيم أخر يزعجنا جميعا» وفي
الشهر املاضي جمعت تقارير يومية من قبل الشرطة الفيدرالية عن تهديدات كراهية عبر
االنترنت تستهدف القادة السياسيني الفيدراليني خالل احلمالت االنتخابية»– وفي يوم السبت
 11أكتوبر كان جسنت ترودو يستعد حلملته االنتخابية في مسيسوجا وظهرت قوات أمنية
مكثفة وتأخر ظهوره على املسرح  90دقيقة.
وعند ظهوره احاط به رجال االمن ،وكان من املفروض أن تظهر زوجته صوفي معه ولكنها لم
تظهر ،وفي حديث لترودو مع الصحافة رفض ترودو تقدمي تفاصيل حول هذا التهديد وقال إن
اهتمامه االول كان سالمة عائلته وجميع الكنديني في مسيسوجا ،واضاف قائال رغم هذا
التهديد فهو لن يغير من طريقته في قيادة حملته االنتخابية.

إعالن الطوارئ في مانيتوبا واآلالف
يواجهون االجالء بعد أن انقطاع
الكهرباء بسبب العاصفة الثلجية
مقاطعة
واجهت
مانيتوبا عاصفة ثلجية
تركت عشرات اآلالف من
الناس بدون كهرباء مبا
في ذلك مدينة بورتاج
البراري ،وأجبرت املقاطعة
على إعالن حالة الطوارئ ،وقال املسؤولون إن االمر
سيستغرق أياما الستعادة الكهرباء في بعض املناطق
االكثر تضررا ،بسبب سقوط العديد من أعمدة
الكهرباء واالشجار وحتطم الكابالت الكهربائية.
وأعلنت وزيرة شؤون الشعوب االولي أيلني كالرك
أن قادة هذه اجملتمعات يقولون بأن حوالي 5000
شخص منهم يحتاجون الخالء منازلهم بسبب
انقطاع الكهرباء ،وأعلنت املقاطعة حالة الطوارئ
وطلبت املساعدة في إعادة الكهرباء من اونتاريو
وساسكاتشوان.
واعلنت ايضا مدينة وينيبيج حالة الطوارئ لتتلقي
تعزيزات من احلكومة الفيدرالية للتعافي من
العاصفة الثلجية والتي قد تكلف املدينة عشرات
املاليني من الدوالرات ،ولم تستطيع إدارة املرافق ان حتدد
متى سيتم اعادة الكهرباء ألكثر من  30ألف مسكن.
هذا وقد جلبت العاصفة الثلجية ثلوج غزيرة
وامطار ورياح عاتية كسرت االشجار واسقطت
اعمدة الكهرباء وظل اآلالف االشخاص بدون كهرباء،
واغلقت هذه العاصفة  2700كيلومتر من الطرق
العادية والسريعة ،وقال رئيس وزراء املقاطعة انهم
نشروا جرافات ومعدات ثقيلة لتنظيف الطرق ولكن
التقدم بطئ ،وتقوم احلكومة الفيدرالية والصليب
األحمر الكندي بعمليات إجالء للسكان من  16من
مجتمعات الشعوب االولى وقام املتطوعني بتجهيز
املالجئ لهؤالء ويعمل عمال الكهرباء على ارض الواقع
في مانيتوبا ملدة  16ساعة يوميا إلصالح شبكة
الكهرباء ،ومن حسن احلظ ان درجة احلرارة سوف
ترتفع فوق التجمد في االيام القادمة وهذا يعني ذوبان
الثلوج تدريجيا .

لوحة انتخابية باللون
الوردي يظهر فيها الترابط
بني ترودو وبيل مورنو تواجه
ردود أفعال عنيفة

مع موسم االنتخابات احلالي ظهرت
لوحات اعالنية للناخبني في جميع
أنحاء كندا وخاصة في تورنتو في اآلونة
األخيرة ،وحديثا ظهرت لوحة اعالنية
كبيرة باللون الوردي حتمل صورة جسنت
ترودو وهو يقف بجانب بيل مورنو وزير
املالية والنائب البرملاني املرشح عن
وسط تورنتو ،وكال من الرجالن يشكالن
بيديهما صورة قلب والتي تعني عالقة
احلب.
وكتب على هذه اللوحة «أنتخبوا بيل
مورنو ثانية عن منطقة وسط تورنتو»
وقام شخص بنشر الصورة على تويتر
والفيسبوك فواجهت بعض ردود الفعل
القاسية جدا ،حيث علق احدهم «هل
هذا هو العازب الكندي؟» ،وقال اخر
«أكاد أن أتقيأ» ،وقال ثالث «محبة خزانة
املال» ،واما من نشر الصورة فقد ابدي
دعمه لالثنان وقال «بعض احلب في
وسط تورنتو» وبينما كان هدف اللوحة
هو إظهار تألق جسنت ترودو في صورة
إيجابية ،فقد ظهرت عدة لوحات تهاجم
جسنت ترودو ،كتب على واحدة منها «ال
ميكن حتمل أربع سنوات أخرى» ،وكتب
على واحدة ثانية «لقد طرد نساء اقوياء
– ترودو يجب أن يذهب».

أندرو شير يتعهد بخفض املساعدات اخلارجية بنسبة ...%25
واستخدام املتوفر منها لتقليل الضرائب
تورنتو :وعد أندرو شير زعيم حزب احملافظني أن
يخفض االنفاق على املساعدات اخلارجية والتي
تقدر بــ  6بليون دوالر والتي يقول عنها إنها
سيئة االدارة من قبل احلكومة الليبرالية بنسبة
 ،%25وتعهد بتوجيه  700مليون دوالر للدول التي
حتتاجها أكثر ،مع التركيز على دعم االطفال في
مناطق الصراعات.
وأضاف أندرو شير إلى أن االموال املتوفرة من
خفض املساعدات اخلارجية سيتم توجيهها
خلفض الضرائب الشاملة واالعفاءات الضريبية ،وقال إننا سنعيد ترتيب اولويات املساعدات األجنبية،
لذا فسوف نركز على الدول التي هي في أشد االحتياج اليها ونستخدم االموال املتوفرة في مساعدة
الكنديني على املضي قدما.
وكشف اندرو شير عن خطته لنقل السفارة الكندية للقدس وتزويد أوكرانيا باألسلحة واالنضمام
للبرنامج الدفاعي للواليات املتحدة في مواجهة الصواريخ البالستية ،وقال إنه سيعيد فتح مكتب
احلريات الدينية الذي اغلقه الليبراليني ،وقال ايضا إن التخفيضات على املساعدات اخلارجية ستشمل
جميع التمويالت للمنظمات املتهمة مبعادة السامية ومساعدة جماعة حماس اإلرهابية.
وقال شير «إنه في الوقت الذي يكد ويكدح الكنديني يستخدم ترودو دوالرات ضرائب الدخل التي يحصل
عليها الكنديني بشق النفس لدعم منظمات معادية للسامية ولتعزيز الديكتاتوريات األجنبية ،ولقد
حان الوقت لوضع اموالنا حيث نحتاجها ،ونستخدم املساعدات اخلارجية فقط لدعم القيم التي نعتز
بها ،وعندما سؤل أندرو شير عما إذا كانت هذه التخفيضات في املساعدات اخلارجية ستؤثر على طلب
كندا في احلصول على مقعد في مجلس االمن الدولي؟ أجاب :إنه واثق بأن حلفاء كندا سيعترفون
بدورها القوي في العالم وإن مقعد في مجلس االمن الدولي ليس ضمن أولوياته القصوى .
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تنال عالمتني عن كل �إجابة «دائم ًا» وعالمة واحدة عن كل �إجابة
«�أحيان ًا» و�صفر ًا عن كل اجابة «نادر ًا �أو �أبد ًا».
ا .لكل فرد في عائلتي مسؤولية بيتية
واحدة على األقل يجب اجنازها في وقت
محدد.
 .2تعتمد العائلة أوقاتا ً منتظمة للطعام
والنوم واللعب والعمل والدرس.
 .3للفروض املدرسية والقراءة ،االفضلية
على اللعب والتلفزيون وحتى األعمال
االخرى.
 .4انني أمدح ولدي على حتصيله اجليد في
املدرسة وأحيانا ً أمدحه أمام الناس.
 .5لولدي مكان هادیء خاص بالدرس ،وله مكتب أو طاولة وكتب بينها قاموس ومراجع أخرى.
 .6يتبادل أفراد عائلتي احلديث عن الهوايات وااللعاب واالخبار والكتب التي يطالعونها واالفالم
السينمائية والبرامج التلفزيونية التي يشاهدونها.
 .7تذهب العائلة مجتمعة في زيارات الى املتاحف واملكتبات وحدائق احليوان واملواقع التاريخية
وأماكن مهمة أخرى.
 .8أشجع عادات الكالم احلسن وأساعد ولدي على استخدام األلفاظ والعبارات الصحيحة وتعلم
كلمات جديدة.
 .9على املائدة وفي املناسبات اليومية األخرى تتحدث العائلة عن وقائع النهار وتعطي كل فرد
فرصة ليتكلم وتصغي اليه.
 .10أعرف مدرسي ولدي ،وأنا على علم بتقدمه في املدرسة وأعرف أيضا املواد التعليمية املقررة
لصفه.
 .11أتوقع من ولدي عمالً جيدا ً وعالمات مدرسية مرتفعة .وأنا أعرف نقاط الضعف ونقاط القوة
لديه وأمنحه التشجيع والعون اخلاص حني يحتاج اليهما .
 .12أحتدث مع ولدي عن املستقبل والتخطيط للدراسة اجلامعية والسعي الهادف الى شهادة
عليا والى مهنة.
إذا حصلت على عشر عالمات أو أكثر فإن مرتبة بيتك بالنسبة الى الدعم والتشجيع اللذين
متنحهما لولدك على حتصيله املدرسي ،هي في الربع االعلى .وإذا حصلت على ست عالمات أو
اقل فإن موقعك هو في الربع االدنى .أما إذا راوحت عالمتك بني االثنتني فإن موقعك متوسط.

العائلــــــــة

كيف تعاملني زوجك وهو يف الغربة؟

زيادة الغالء والرغبة في حتقيق مستوى أفضل
للمعيشة قد يؤجل أو يؤثر في بناء بيت
الزوجية .وقد يؤدي بالبعض إلى إمتام الزواج،
ثم يسافر الزوج إلى إحدى البالد خارج القطر
لتحقيق دخل أفضل ،وقد ال تسمح الظروف
بأن يصطحب الزوج زوجته معه ،مما يؤدي
ألن تكون العالقة بينهما عن طريق الهاتف،
واخلطابات فقط ،لفترة طويلة ..فكيف
حتافظني على قوة الرباط واحملبة بينك وبني
زوجك حتى وهو في الغربة؟
• البد من تنظيم مواعيد االتصال الهاتفي
بحيث ال يكون في وقت العمل أو بعد العودة
منه حتى ال يكون متعباً ،ومن املفضل أن
تكون في أيام العطالت.
• أصبح من السهل في عصرنا رؤية اآلخر
بالصوت والصورة ،والتعبير عن مشاعرنا
وأحوالنا بأفضل صورة ممكنة.
• اختالف العادات والتقاليد مع وحدة الزوج
في الغربة ،جتعله حساسا ً بدرجة زائدة ،لذلك
جتنبي إخباره بأنباء سيئة أو مزعجة ،من
املمكن تأجيلها أو معاجلتها دون إخباره ،ما لم
يكن األمر هاما ً ومن الضروري احاطته علما ً
به.
• ال ترهقي زوجك بطلب شراء أشياء حتى
لو توفر املال لديه ،واحرصا على تنظيم
أولوياتكما في املقتنيات ،وضعا هذه األهداف
نصب أعينكما من البداية.
• إذا كان لديكما أطفال ،فدورك هنا مضاعف،
أي أنك تقومني بدور األم واألب معاً ،لذلك
احرصي على دوام االتصال بني أطفالك

ووالدهما ،وكوني على مستوى املسئولية،
وعودي أبنائك على مشاركتك مسئوليتك إذا
كانت أعمارهم تسمح بذلك.
• حتيني كل فرصة أو مناسبة على قدر
املستطاع للسفر إلى زوجك حتى تخففي
عنه وطأة غربته أو وحدته ،كما أن هذا يخفف
عنك عبء غيابه عنك وعن أوالدكما.
• إحرصي على دوام العالقة الطيبة بينك وبني
أهل زوجك وبخاصة في أثناء سفره.
• إذا سمحت الظروف ملرافقة زوجك إلى البلد
التي يعمل بها فال تترددي في الذهاب ،وبخاصة
إذا كان من امليسور تنظيم املسئوليات أو
العمل في بلدك .أما إذا لم تسمح الظروف،
وشعرت أن ابتعاد زوجك عنك وعن أبنائكما
من شأنه أن يحدث مشکالت كبيرة تعرض
سالمة األسرة لالنهيار ،وبخاصة إذا كان األبناء
في سن املراهقة ،أو هناك مشکالت نفسية
تعترضهم بسبب غياب األب ودوره ،فواجب
رب األسرة هنا هو اتخاذ قرار حاسم للموازنة
بني االغتراب وكسب املال أو لم شمل األسرة
الستمرار سعادتها ،ومتاسكها.
• اذكري لألوالد دائما ً فضل اهلل على األسرة من
خالل تضحية األب ،وحدثيهم دائما ً عن صفاته
الطيبة ،وحرصه على معيشتهم مبستوى
أفضل ،ودعيهم يتحدثون إليه إن أمكن ،حتى
تكون قنوات االتصال دائمة بني األب وكل أفراد
أسرته  ...فإذا ما زار بيته في أثناء العام أو عاد
نهائيا ً بعد طول غيبة ،ال يشعر باالغتراب في
بيته ،وال يشعر األبناء أن والدهم مجرد ضيف
قرر إطالة مدة إقامته بينهم!

�إتيكيت الإن�صات

اإلنصات اجليد هو السبيل
للنجاح في احلياة ،فإذا كنت
تبحث عن التفوق في الدراسة
أو العمل أو العالقات اإلنسانية،
فاالستماع هو طريقك إلى ذلك،
لكن وفقا ً آلداب وإتيكيت نتعرف
عليهما:
هناك عدة نصائح أو خطوات يجب أن يراعيها
الشباب والفتيات حتى يكونوا مستمعني
جيدين ،منها:
 .1اإلنصات التام وإبداء االهتمام بشكل
طبيعي غير متكلف.
 .2يجب أن تهتم بحركة عينيك وإمياءات الرأس،
بحيث ال تبدو مشغوال ً أو غير منتبه ملن يتحدث،
وأن تستخدم حركات يديك بشكل جيد .
 .3ال مانع أن تستعني بورقة وقلم ،إذا كان
املتحدث يتكلم عن بعض العمليات التجارية،
التي حتتاج إلى عمليات حسابية.
 .4ال يجب أن تفارق االبتسامة شفتيك أثناء
استماعك ،إال إذا حتدث اآلخرين عن شيء

مأساوي..
 .5بعد انتهاء احلديث ال يجب أن
تقول رأيك مباشرة.
 .6إذا كان املتحدث مقربا ً إليك،
عليك أال تصدر عنك أي كلمة
قد تسبب له حرجاً ،واألفضل
أن تستعني بخبرات سابقة لتأكيد ما يقوله
مبنتهى الهدوء.
 .7إذا كان إنصاتك قليالً أو دون تركيز ،ميكن أن
تصارح من أمامك أن هناك شيئا ً يشغل بالك،
واألفضل أن يؤجل حديثه لوقت آخر.
 .8ال تعط متحدثك انطباعا ً أنك تريده أن ينتهي
من حديثه بأسرع وقت ممكن ،وكن صبورا ً معه
بشكل طبيعي.
 .9إذا وجدت األمر يستدعي أن تطرح أسئلة
على متحدثك ،فذلك أفضل من الصمت التام.
 .10تابع نظرات عيني محدثك باستمرار ،فإذا
وجدت أنه يحتاج إلى إصغائك بحماس فافعل
ذلك ،أما إذا وجدت أنه يحتاج إلى إشارات
تشجيع بيديك ،فال تتردد في ذلك.
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أندرو شير لـ «جود نيوز» :مخالفات جاسنت ترودو
ستؤثر علي الناخبني الكنديني في إختياراتهم

فشل وقفة ضد املرشحة «غادة ملك» بدعوي
إتهامها بـ «اإلسالموفوبيا»
فشلت دعوة أطلقتها
مجموعة غير معروفة
تسمي
Concerned Muslim
Canadians

مت توجيه الدعوة جلريدة «جود نيوز» للمشاركة
في املؤمتر الصحفي لزعيم املعارضة وحزب
احملافظني« ،أندرو شير» ،يوم الثالثاء الثامن من
أكتوبر احلالي مبدينة مسيساجا ،وقام رئيس
التحرير املهندس أبرام مقار بسؤال «شير»
بتذكرته بأن «جود نيوز» كانت لها فرصة لقاء
مطول منذ عام معه وحتدث لـ «جود نيوز» عن

خطة حزب احملافظني ألمور تتعلق بالهجرة
والتجارة ،ثم سأله «مقار» بالقول« :جاسنت
ترود خرق قانون األخالقيات وقانون تضارب
املصالح مرتني منذ قدومه عام  ،5102باإلضافة
إلي واقعة العنصرية في الصورة التي نشراها

الليل

ة الكبرية

مجلة :تامي» منذ أسابيع ،فهل  -والكالم لـ
ابرام  -تعتقد أن تلك األفعال ستؤثر علي قرار
الناخبني الكنديني في اإلختيار في األنتخابات
القادمة؟؟» وكانت إجابة «أندرو شير» لـجريدة
«جود نيوز» كالتالي « :أعتقد هذا فأنا أومن
بأن الكنديني يأخذون تلك اخملالفات بجدية،
وترودو ليس فقط خرق القانون مرتني ولكنه
أيضا ً كذب بشأنهم ،ومستمر في الكذب ،وفي
املناظرة األخيرة كذب مرة أخري ،ومازال مستمر
في اإلدعاء بأن اإلدعاءات غير صحيحة ،رغم أننا
سمعنا التسجيل سمعنا األقول بشأن تلك
الوقائع ،ولكنه يرفض أن يتحمل مسئوليته
عن أفعاله .ومن السهل علي ترودو أن يعتذر
عن أخطاء األخرين لكن لم يحدث أبدا ً أن يعتذر
عن أخطاءه .وكما تشاهدون األن ترودو لم يدع
اإلستخبارات الكندية تقوم بعملها ،ويرفض
السماح لشهود واقعة مهمني للشهادة
أمام وكالة اإلستخباراتز وأعتقد أن الكنديني
ال يريدون شخص مثل ترودو ليحكمهم وال
يستحق حكم تلك البلد ،فهو ال يحترم
الكنديني حينما ال يقول لهم احلقيقة.
وعلي ثقة بأن الكنديني سيقرروا في احلادي
والعشرين من أكتوبر بحكومة احملافظني ردا ً
علي تلك األفعال».

علي موقع التواصل
اإلجتماعي «فيس بوك»
في احلشد لوقفة ضد
مرشحة حزب احملافظني
عن دائرة «مسيساجا
 ستريتسفيل»« ،غادةملك» .وحتت دعوة حملت
عنوان «البرملان الكندي لن
يكون منبر لنشر العنصرية
والكراهية» ،زعم املنادين
بالوقفة أن املرشحة
غادة ملك ال تصلح للخدمة
العامة ومتثيل الناخبني في
البرملان بدعوي أن لديها اخلوف
يعرف بـ
من اإلسالم أو ما ُ
«اإلسالموفوبيا»
وأجتمع فقط في الثالثة بعد

ظهر اليوم ما ال يتجاوز عشرين
شخص ورفعوا الالفتات املناهضة
للمرشحة «غادة ملك» أمام
مقر حملة «ملك» اإلنتخابية
مبسيساجا
اجلدير بالذكر أن أحد السيارات
رفعت الفتة حتمل أسم املرشحة
«غادة ملك» في وجه املتظاهرين
بالوقفة.

احلفل املو�سيقي الكبري
ال�سبت  ٧دي�سمرب
ف
ق
يف �أحد �أرقي قاعات ريت�شموند هيل ط ٥

٧
د
و
ال
ر

DJ - Arabian Music - Dance

احلفل �شامل ع�شاء بوفية مفتوح

املكان

St. George Centre
9116 Bayview Ave. Richmond
Hill, ON L4B 3R9

ال�ساد�سة م�ساءا  -الثانية ع�شر م�ساءا

buffet
All inclusive alcoholic
and Non alcoholic

برعاية جود نيوز الكندية
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كندا ترحب بال�سيا�سيني ذوي اجلن�سية املزدوجة من
العمل والرت�شح
بعد أن عرف أن والد زعيم حزب احملافظني أندرو شير
امريكي اجلنسية ،وان أندرو شير وشقيقاته حصلن
على اجلنسية االمريكية نتيجة لذلك ،وإن أندرو شير
زعيم حزب احملافظني الفيدرالي يحمل اجلنسيتان
الكندية واألمريكية ،ثارت أسئلة حول هل يسمح
للسياسيني بأن يكونوا مزدوجي اجلنسية؟
ووفقا لإلحصاءات املتوفرة عام  2016فهناك ما يقرب
من  1,4مليون كندي يحتفظون بأكثر من جنسية،
وقالت ستيفان باالنتي التي تعمل في مركز جامعة
اوتاوا للبحوث املتخصصة بشأن املواطنة واألقليات،
انه ليس شيء مستغرب بالنسبة للسياسيني
الكنديني ان يكون لديهم جنسية مزدوجة ،ألنه
ال توجد قواعد حتظرها أو حتدها والعديد من
السياسيني ذوي املناصب الرفيعة املستوي يحملون
جنسيتان مثال ذلك مرمي منصف وزيرة حقوق املرأة
التي حتمل اجلنسية االفغانية والكندية ،وكذلك
ممثلة امللكة واحلاكم العام لكندا ميشيل جني حتمل
اجلنسية الفرنسية والكندية معا ،وكان رئيس وزراء
كندا السابق ستيفن هاربر قد انتقد الزعيم السابق
للحزب الدميقراطي اجلديد توماس موالير النه يحمل
جنسيتان.

وقال استاذ مشارك في كلية السياسة العامة
بجامعة تورنتو انه ال يعتقد أن اجلنسية املزدوجة
تؤثر على قدرة السياسي في القيام بعمله ،وبينما
اتهم جسنت ترودو أندرو شير بإخفاء حقيقة
حمله جلنسيتان ،فإن جاجميت سينغ زعيم احلزب
الدميقراطي اجلديد قال إن انتقاد أندرو شير بسبب
حمله جنسيتان هو شيء إللهاء الناس وشيء غير
مهم ،ولم يشكك احدا من قادة االحزاب األخرى
في أهلية أندرو شير ليصير رئيس وزراء لكندا ،وقال
أندرو شير إنه لم يحاول أبدا إخفاء حمله للجنسية
االمريكية والكندية معا ،وأن احدا لم يسأله من
قبل عن هذا! وهو يقوم اآلن بإجراءات للتخلي عن
اجلنسية االمريكية.

ستة دول أجنبية حتاول التأثير على نتيجة
االنتخابات القادمة

MELEK
Mississauga-Streetsville

AUTHORIZED BY THE OFFICIAL AGENT FOR GHADA MELEK

ذكرت مصادر مطلعة إن أجهزة االستخبارات الكندية
تراقب بعناية شديدة تهديد عمالء احلكومتني الصينية
والهندية الذين يعملون مع املواطنني ذوي االصول
الصينية والهندية للتأثير على نتائج االنتخابات ،وقالت
املصادر املطلعة التي اشترطت عدم الكشف عن
هويتها إن أجهزة االستخبارات الكندية تراقب أيضا
اجلهود التي تبذلها باكستان والسعودية وإيران وفنزويال
للتأثير على نتائج احلمالت االنتخابية ،وتقدم أجهزة
االستخبارات الكندية تقارير لألحزاب كل أسبوعني عن
أنشطة اجلهات الفاعلة االجنبية في كندا.
وذكرت مصادر استخباراتية عن إن أحد الطرق التي
تعمل بها هذه الدول األجنبية ،لتحقيق أغراضها في
دفع املواطنني الكنديني الذين تنتمي أصولهم اليها
حلضور اجتماعات املرشحني لألحزاب اخملتلفة حتى
ميكنها اختيار املرشحني الذين يؤيدون قضاياهم.
وتعتمد هذه الدول أيضا على عمل مسؤولي اخملابرات
الذين يظهرون في شكل دبلوماسيني في السفارات
والقنصليات في جميع أنحاء البالد ،وخاصة مقاطعة
بريتش كولومبيا ،وأونتاريو ،وكان كبار املسؤولني في
أونتاريو قد حذروا العام املاضي من أن الصني والهند
يحاوالن استخدام روابطهم مبجتمعاتهم في كندا
لدفعهم لتحقيق اغراضهم ،وتراقب أجهزة االستخبارات
الكندية عن كثب ما تقوم به الدول االجنبية في الوقت
املتبقي قبل االنتخابات الفيدرالية في  21أكتوبر.
وقال املدير السابق لوكالة االستخبارات ،السيد وارا
يلكوك والذي شغل منصب نائب وزير الدفاع – إن
التكتيكات التي تستخدمها الصني والهند تسمي
«املدرسة القدمية في التجسس» والتي ليست على
غرار املدرسة اجلديدة للتجسس والتي يستخدمها
الروس على االنترنت للتدخل في االنتخابات االمريكية

من خالل توجيه الرأي العام في االجتاه الذي يرغبونه،
واملدرسة القدمية في التجسس تعتمد على جتنيد
الناس وتأمني النفوذ وإجراء االتصاالت ليؤثروا على
السياسات الكندية .وجميع الدول التي يقال إنها
حتاول التأثير على نتائج االنتخابات لديها أسباب لذلك،
فيذكر إن كندا هاجمت اململكة العربية السعودية
في مجال حقوق االنسان منذ وقت قريب ،وكندا ايضا
جزء من مجموعة الدول التي تطالب باستقالة الرئيس
نيكوالس مادورو رئيس فانزويال ،ولدي الصني ايضا أسباب
للتدخل في انتخابات كندا ،فمنذ اعتقال السيدة منج
وانتشو املديرة املالية لشركة هواوي ،ازدادت اخملاوف بشأن
االنتخابات القادمة.
وقد ذكرت مصادر مطلعة أن ضباط اخملابرات الصينيون
يحثون الكنديني من أصول صينية على التطوع
واالنضمام إلى االحزاب للمساعدة في انتخاب أعضاء
للبرملان من املؤيدين للصني ،ومن ناحية أخرى فإن
العالقات بني كندا والهند حساسة جدا ،فعلى مدى
عقود من الزمن تقول الهند إن كندا تتعامل بليونة
مع حركة «خليستان املستقلة» التي تؤيد إقامة وطن
مستقل لطائفة السيخ في الهند ،وفي بداية هذا
العام قامت احلكومة الليبرالية بتغيير صفة االرهاب
عن طائفة السيخ ووضعت مكانها صفة املتطرفني
وهذا في التقرير السنوي عن اجلماعات اإلرهابية ،وقال
املوقع االلكتروني لالستخبارات الكندية «إنه في أي
بلد لديه عدد كبير من السكان املتعددين الثقافات
تتعرض اجملتمعات السكانية هذه لتالعب سري
ومخادع من جانب بعض القوي االجنبية ذات الصراعات
السياسية واالجتماعية العاملية او االقليمية او االهداف
االستراتيجية واالقتصادية املتباينة  ,ويشكل التدخل
االجنبي في اجملتمعات الكندية تهديدا ألمن كندا».

أندرو شير يسأل ترودو :ملاذا ال ترشح نفسك لرئاسة احلزب
الليبرالي مادمت مهتما بسياسة املقاطعة؟

طرح اندرو شير تساؤال موجها جلسنت ترودو وذلك اثناء
املناظرة بني قادة االحزاب الفيدرالية باللغة االجنليزية
مؤخرا ،حيث قال أندرو شير زعيم حزب احملافظني جلسنت
ترودو :إذا كنت تريد التركيز على السياسة االقليمية
أذهب ورشح نفسك لقيادة احلزب الليبرالي في أونتاريو،
وقام احلاضرون بالتصفيق والهتاف.
ويعرف أن احلزب الليبرالي في أونتاريو قد ظل بدون زعيم
منذ شهر يونيو  2018وسيتم اختيار زعيم دائما له في
مارس  .2020والسبب وراء دعوة أندرو شير جلسنت ترودو
لقيادة هذا احلزب في أونتاريو ،هو إن جسنت ترودو دائم
املقارنة بني اندرو شير ودوج فورد رئيس وزراء أونتاريو ،فقد

قال متهكما على خطط أندرو شير لقيادة البالد إن
معظم خطط حزب احملافظني ستظل سرية حتى بعد
االنتخابات ،مثل خطط دوج فورد التي لم تنجح بشكل
جيد في أونتاريو ،وقال أيضا :نحن نختار االستثمار في
الناس ،وانت  -يقصد شير -تخفي خطتك عن الكنديني
وتقوم بتقليص اخلدمات وخفض الضرائب لألغنياء مثل
دوج فورد ،ويقوم احلزب الليبرالي يوميا بتوجيه هجمات
إلى أندرو شير ويقارنه بدوج فورد ،وقبل أسبوع سأل
مراسل صحفي جسنت ترودو عن كيف سيتعامل مع
دوج فورد فيما إذا أعيد انتخابه بينما يهاجمه يوميا ؟
فلم يرد ترودو على السؤال.
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�إنتخابات كندا الفيدرالية - ٢٠١٩
برامج الأحزاب ()٢

بقلم :جوزيف حنا  -ألبرتا

حتدثت في املقال السابق عن برامج األحزاب بينما جعل التعاونيات
اخملتلفة بخصوص الضرائب على األفراد .هذا املقال معفاة من الضرائب.
سيقوم بالتركيز على برامج األحزاب اخملتلفة حزب كتلة كيبيك
بالنسبة للضرائب على الشركات واألعمال  -مطالبة عمالقة التكنولوجيا العاملية بدفع
الصغيرة .وللتذكرة اخلمسة عشر مجال التي ضريبة بنسبة ثالثة في املائة على اإليرادات
سيتم حتليلها على الترتيب هي :الضرائب على الكندية ،على غرار ضريبة الدخل في فرنسا
األفراد ومت ذكرها باملقال السابق ،الضرائب على تضييق اخلناق على استخدام الشركات الكبيرة
الشركات وهو ما سنتحدث عنه في هذا املقال ،للمالذات الضريبية من خالل مراجعة دور وكالة
اإليرادات الكندية واالتفاقيات الضريبية للبلد مع
اإلسكان وهو محل عرض املقال القادم.
هذه البالد األخرى
الوظائف واالقتصاد
حزب الشعب الكندي
اخلطة املالية وتوقعات العجز
 خفض معدل ضريبة دخل الشركات إلى  ١٠فيالهجرة
املائة من  ١٥في املائة
التجارة
 إنهاء رعاية الشركات كبومباردير و لوبلبسنظام ادارة اإلمداد اخلاص مبنتجي االلبان
 توسيع برامج تسريع تكلفة رأس املال املعجلالطاقة والبيئة
ليشمل جميع القطاعات
دعم الدواء
حتليل البرامج:
التقاعد وكبار السن
الضرائب على الشركات موضوع شائك وبرامج
رعاية الطفل
االحزاب تتراوح من أقصى اليمني إلى أقصى
األعمال الصغيرة
اليسار.
التعليم
حزب اخلضر يعد بحزمة جديدة من الضرائب
تطوير التكنولوجيا
برامج االحزاب املقترحة للضرائب على والتعقيدات للمشاريع وبرامجه التي تشبه
إلى حد كبير احلزب الدميوقراطي اجلديد قد حتول
الشركات:
احلزب الليبرالي
كندا إلى دولة ويلفير .انها اشتراكية تذهب
ناحية أقصى اليسار وقد أدت إلى انهيار دول
 ال توجد مقترحات رسمية محددة حتى اآلن ال زالت دوائر القرار في احلزب تدور فكرة معاملة اخري مثل فنزويال وروسيا .يحاول قادة احلزبنياصحاب الشركات متناهية الصغر التي تقل التشبه بالنظام األوروبي االشتراكي نوعا ما مع
عدد موظفيها عن خمسة أفراد نفس معاملة حجم الضرائب املقترحة ولكن بدون اي مقابل
املوظفني و ليس معاملة اصحاب الشركات من من حتسني خدمات املعاش أو إعانة البطالة .من
حيث الضرائب و بالتالي سيقومون بتسديد املؤكد أن هذه السياسات ستقوم يخنق االقتصاد
الضرائب على الدخل التي تصل ل %٥٠لبعض وهروب رؤوس األموال .حزب اخلضر يذهب أبعد من
املقاطعات وليس الضرائب على املكسب هذا من موقفه من ثروات الغاز والبترول بالرغم
من انها احملرك األساسي لالقتصاد الكندي .ايضا
علىالشركات و هي %١٥
حزب احملافظني
هذه السياسات ممكن ان تزيد شعور واليات البراري
 إزالة بعض اإلعانات املقدمة للشركات مثل مثل البرتا وساسكتشوان بالعزلة ويعزي مواقفبومباردير في محاولة لتوفير  1.5مليار دوالر في األحزاب التي تدعو بانفصال الغرب عن كندا
التكاليف
وطرح فكرة االنضمام ألمريكا
 تخفيض الضرائب علي الشركات التي تخلق على النقيض االخر أحزاب احملافظني والشعبأكثر من  ٥٠٠وظيفة جديدة في العام
والكتلة في كيبك يدعمون تخفيض الضرائب
احلزب الدميقراطي اجلديد
على الشركات من أجل زيادة االستثمارات
 سيقوم احلزب بإلغاء التخفيضات علي ضريبة والوظائف مع إغالق الباب على التهرب الضريبي.الشركات من  %١٥إلى  (% ١٨مستويات  )٢٠١٠مع بالتأكيد هذه السياسات في مصلحة الشركات
احلفاظ على معدل ضريبة األعمال الصغيرة عند واصحاب األعمال وتوفر مجال أفضل لالستثمار
مستواه احلالي
يستطيع املنافسة على األعمال في كندا خاصة
 سيقوم احلزب بإلغاء الثغرات علي خيارات مع وجود حوافز ضريبية هائلة عند اجلار واملنافساألسهم ومعاقبة الشركات التي تعمل كغطاء األمريكي ومحاولة إعادة االستثمارات التي هربت
الشركات األخرى وتستخدم في املالذات الضريبية إلى الواليات املتحدة خالل األعوام األربع املاضية.
 سيقوم احلزب بفرض ضرائب علي عمالقة كما دعا األحزاب ايضا الي أتباع نظام االقتصادالتكنولوجيا مثل  Facebookو  Netflixو  Googleاحلر والتوقف عن دعم الشركات مثل بومباردير
على األرباح احملققة في كندا وغلق الثغرات الذين يحصلون على مئات املاليني من أموال
الضريبية التي تفضل عمالقة الويب في عمليات دافعي الضرائب مع حصول املديرين على حوافز
شراء اإلعالنات
باملاليني بدون زيادة في عدد أو أجور العمال.
حزب اخلضر
احلزب الليبرالي فيما يبدو أنه مرتاح الوضع
فرض
طريق
عن
اخلارج
في
الضريبي
التهرب
 إنهاءاحلالي وال يؤيد اي تغيير ملموس في إعطاء
البحرية
املالذات
في
اخملبأة
األموال
على
ضرائب
إعانات للشركات الصديقة للحزب .وبالرغم من
وسيتطلب من الشركات إثبات أن الشركات ان احلزب يقف في املنتصف بني اليسار واليمني
األجنبية املنتسبة لها أعمال فعلية
ولكن تهديده بفرض ضرائب الدخل على اصحاب
 تطبيق ضريبة الشركات على شركات التجارة األعمال متناهية الصغر بدون النظر إلى عواملاإللكترونية غير الوطنية التي متارس أعمال في اخملاطرة أو عدم وجود معاشات لهم يهدد
كندا من خالل مطالبة البائع األجنبي بالتسجيل املاليني من اصحاب هذه األعمال مثل احملاسبني
وجمع وحتويل الضرائب عند استهالك املنتج أو واملهندسني أو األطباء واملقاولني الصغار واآلخرين
اخلدمة
من اصحاب األعمال احلرة الصغيرة
 إلغاء جميع إعانات البترول ،مبا في ذلك عمليات الكاتب مهندس ومحلل اقتصادي وسياسي ورجلشطب الضرائب من تكاليف البحث والتنقيب ،أعمال وناشط في مجال خدمة اجملتمع ،يعيش في
مبا في ذلك زيادة التكلفة الرأسمالية املتسارعة مقاطعة البرتا ويعمل في مجال البترول وبعض
على الغاز الطبيعي املسال وشطب الضرائب آلبار األعمال احلرة وحاصل على درجة املاجستير في
النفط والغاز
الهندسة من تورنتوا بكندا وماجستير إدارة
15
من
الفيدرالية
الشركات
ضريبة
 زيادة معدلاألعمال من اكسفورد ببريطانيا وعضو نشط في
إلى % 21
العديد من اجلمعيات االهلية وجمعيات خدمة
 فرض ضريبة إضافية بنسبة خمسة في املائة اجملتمع في كنداعلى أرباح البنوك التجارية .االحتادات االئتمانية،

تخريب كندا
انزعجت ألن السيدة ربيعة خضر مديرة مجلس
مسلمي بيل ،تتحدث باسمي في صحيفة ناشيونال
بوست الكندية ،فتقول ان احدى مرشحات حزب
احملافظني لالنتخابات الفيدرالية القادمة «تستخف
باملسلمني» ألنها انتقدت احلجاب واإلسالميني .مع
كامل االحترام لها ،انا مسلم وال اوافق على أن تتحدث
هي أو غيرها باسمي.
وانا مسلم أؤمن أن من حق كل البشر أن ينتقدوا
اإلسالم ،مثلما من حقي ان انتقد كل األديان ،فاإلسالم
ال يجب ان يكون له افضلية عن املسيحية ،وهي ديانة
اغلبية الشعب الكندي ،وال عن باقي األديان .كما انني
ال اوافق على أن يكون للمسلمني وضع متميز عن باقي
الكنديني.
لقد اخترت احلياة في كندا ،ألنها بلد املساواة بني كل
املواطنني وألنها بلد احلرية ،حيث ميكن لزوجتي غير
احملجبة أن تسير في الشارع دون ان تتعرض للتمييز
العنيف ،كما كان يحدث لها في بلدي األصلي مصر.
فأنا واسرتي ال نؤمن بأن احلجاب من اإلسالم ،وال أؤمن
بضرب املرأة وال قتل الذي يخرج من اإلسالم وال فرض
ديني بالقوة على أحد  ...الخ.
هذا ينقلنا الى النقطة الثانية وهي أنه ال أحد في كندا
وال في الدنيا ميلك احلديث باسم اإلسالم ،فاهلل لم
يعطي توكيالت ألحد ،حتى يقول هذا مسيء لإلسالم
أم ال .ميكن القبول بأن يقول أي مسلم ،أنه يعتقد ان
هذا مسيء لإلسالم أو للمسلمني ،لكن ال يحق له
ان يقول «هذا مسيء لإلسالم» أو «للمسلمني» .ثم
أن اإلسالم وغيره من األديان في النهاية افكار يحق
ألي انسان أن ينتقدها كما يشاء ومن حقه حتى أن
يكرهها .فاألديان ،كل األديان ال تنطق وال تتحدث عن
نفسها ،نحن نقرأها أو نؤمن بها بناء على فهمنا لها،
فعندما انتقد أي دين ،فنحن ننتقد فهم بعض الناس
له.
وعندما انتقد املسيحية فانا ال أكره املسيحيني،
وعندما انتقد البوذية فانا ال أكره البوذيني ،فاألفكار
واألديان والفلسفات ال ميلكها أحد .احملظور الوحيد هو
التحريض على العنف والكراهية ،كأن يطالب أحد
مثالً بضربهم أو قتلهم أو حرمانهم من وظائف في
الدولة الكندية أو تهجير بعضهم من مدنهم وقراهم
أو منهم من الصالة وبناء املساجد  ...الخ.
بالتأكيد من حق أي انسان انتقاد اإلسالميني ،فهم ال
ميثلون اإلسالم أو املسلمني ،بل ميثلون أنفسهم فقط.
قالت مديرة اجمللس الوطني للمسلمني الكنديني نادية
حسن انها تدافع عن حقوق املثليني ،بل وتطالب بإزاحة
مرشحة حزب احملافظني من االنتخابات الفيدرالية
القادمة ألنها كما تدعي طالبت بعالج للمثليني -وهذا
غير صحيح ،-البد أن نتشكك في صدق ما قالته مع
كامل االحترام لها .والبد ان نسألها هي واملسئولني
في منظمتها ما هو موقفكم من اآليات القرآنية
التي تتحدث عن قوم لوط (املثلني) مثل( :وَلُ ً
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أَخْ رِ ُجو ُه ْم ِم ْن َقرْي َ ِت ُك ْم إ ِ هُ ْ
وَأ َ ْهلَ ُه إِال ا ْمرَأَت َ ُه َكان َْت ِم َن الْ َغابِرِي َن .وَأ َ ْم َطرْن َا َعلَ ْي ِه ْم
َم َطرًا َفان ُْظرْ َك ْي َ
ني) األعراف.84-80/
ف َكا َن َعا ِق َب ُة المْجُ ْرِ ِم َ
واحلديث املنسوب إلى سيدنا النبي ،الذي يقول:
وط َفا ْق ُتلُوا الْ َفا ِع َل
( َم ْن وَ َج ْدتمُ ُو ُه ي َ ْع َم ُل َع َم َل َق ْو ِم لُ ٍ
وَالمْ َ ْف ُعو َل ب ِ ِه) وصححه األلباني في صحيح الترمذي.
وعندما ترد السيدة نادية حسن ومنظمتها ميكننا أن
نعرف ما إذا كانوا صادقني في الدفاع عن املثليني؟
بالتأكيد انتقاد اإلسالميني حق ،وأنا مع الرأي الذي
يقول انهم يجلبون اخلراب حيثما وجدوا .فهم اصحاب
مشروع سياسي (دولة اإلسالم ثم اخلالفة اإلسالمية).
لقد جنحوا لألسف في ان يخيفوا الكنديني ويبتزوهم
حتى ال يتم انتقاد ايديولوجيتهم التي تستند الى
وجهة نظرهم في اإلسالم.
انهم يدمرون احلرية ،يريدونها لهم وحدهم وليس
لكل الكنديني .يستخدمون خرافة اخترعوها اسمها
«اإلسالموفوبيا» حتى يدمروا احلرية في كندا .انا
اعيش في كندا منذ سنوات ولم اتعرض ألي متييز
ألنني مسلم ،بل أحظى بحرية غير موجودة في بلدي
األصلي وال في أي بلد «اسالمي».
مصطلح «اإلسالموفوبيا» يعني ان من يخاف من
اإلرهاب اإلسالمي أو من اإلسالميني الذين يسعون
الى تغيير طبيعة كندا ،بأنهم مرضى يحتاجون الى

بقلم :سعيد شعيب

عالج! اإلسالميون ال يردون على نقد وجهة نظرهم في
اإلسالم بالرأي ،ولكن مبمارسة االبتزاز ،بل ويطاردون من
ينتقد ،بهدف نفيه من احلياة العامة .وفي احيان اخرى
تهديده بالطرد من عمله ،مثل املدرسة التي مارست
حقها الطبيعي في انتقاد اإلرهاب اإلسالمي في
تورنتو .فضحايا اإلرهاب اإلسالمي والضحايا احملتملون
اخلائفون ،متهمون ومدانون ،القتيل هو اجملرم وليس
القاتل.
كاألمر يبدو لألسف كالتالي:
 لو سمحت من فضلك ،هناك بعض افراد من عائلتكقتلوا ويهددون بقتل املزيد من الناس  ..هل ممكن من
فضلك ان توقفهم؟
 هؤالء ال ينتمون الى العائلة؟ لكنهم يخرجون من بيتكم. قلت هؤالء ليسوا من العائلة. لكنهم يحملون لقب العائلة ويستندون الىافكارها.
 أال تفهم ،هؤالء ليسوا من العائلة ،انت تقول اكاذيب،انت تكره العائلة ،انت لديك فوبيا العائلة.
 لديك اخرون في العائلة يريدون فرض ايديولوجيتهمالدينية السياسية علينا ،يريدون تغيير منط حياتنا.
 هذا ليس ديننا ،انت تكره العائلة ،انت تكره ديننا،انت حترض ضد العائلة ،انت عندك اسالموفوبيا.
هذا ما يفعله اإلسالميون في كندا .ادعوهم بدال ً من
مطاردة اخلائفني والضحايا احملتملني ان يبحثوا عن
حلول لألساس الديني والتاريخي لإلرهاب ،ومنه على
سبيل املثال:
* يتم لعن املسيحيني واليهود  17مرة في الصلوات
اخلمس يومياً ،في سورة الفاحتة .تقول اآلية( :صراط
الذين أنعمت عليهم غير املغضوب عليهم وال
الضالني (الفاحتة –  .)7طبقا ً للتفسير املنتشر ،فـــــ
«املغضوب عليهم» هم اليهود و»الضالني» هم
النصارى أي املسيحيني (موقع اسالم ويب).
كما يقولون في صلواتهم آيات مثل:
لَّ َقد َك َفر الَّذين َقآلُوا ْ إن اللهّ َيح اب ْ ُن َمرْيمَ َ -
ِ َّ
َ ِ َ
ْ
س ُ
ُه َو المْ َ ِ
املائدة 17 :
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 َقاتِلُوا الَّ ِذي َن لاَ يُ ْؤ ِمنُو َن بِاللهَّ ِ وَلاَ بِالْ َي ْوم الآْ ِخرِ وَلاَِ
للهَّ ُ
سولُ ُه وَلاَ ي َ ِدينُو َن دِي َن الحْ َقِّ ِم َن
يُ َحرِّ ُمو َن َما َحرَّ َم ا وَر َ ُ
َاب َحت َّٰى يُ ْع ُطوا الجْ ِزْي َ َة َعن ي َ ٍد وَ ُه ْم
الَّ ِذي َن أُوتُوا الْ ِكت َ
صا ِغ ُرو َن التوبة – 29
َ
 َفلَ ْع َن ُة اللهَّ ِ َعلَى الْ َكا ِفرِي َن  -البقرة 89َ
ون المْ ُ ْؤ ِم ِنني آل
 ال َ يَت َِّخ ِذ المْ ُ ْؤ ِمنُو َن الْ َكا ِفرِي َن أوْلِ َيا َء ِم ْن دُ ِعمران
 وَاتَّقُوا النَّار َ الَّ ِتي أ ُ ِع َّد ْت لِلْ َكا ِفرِي َن  -آل عمران131ومن األحاديث املنسوبة الي سيدنا النبي:
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهللوأن محم ًدا رسول اهلل ،ويقيموا الصالة ،ويؤتوا الزكاة،
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق
اإلسالم وحسابهم على اهلل؟ متفق عليه
 أخرجوا املشركني من جزيرة العرب رواه البخاريومسلم.
 من بدل دينه فاقتلوه.كما امتنى ان يقولوا لنا رأيهم في:
* علي سبيل املثال مذكو في السيرة املنسوبة
لسيدنا النبي أنه بقتل أسرى قبيلة بني قريزة من
الرجال ،وأخذ النساء واألطفال عبي ًدا واالستيالء على
اموالهم وممتلكاتهم.
* اإلمبراطورية االستعمارية «اإلسالمية» التي
اجتاحت العالم بالسالح ويحلم اإلرهابيون املسلحون
وغير املسلحون باستعادتها.
الرد على ما سبق واجب اإلسالميني وواجب كل
مسلم ،فكل من ال يشارك في محاربة الكراهية
والعنف واإلرهاب اظن أنه شريك فيه ومسئول عن
اجلرائم التي يرتكبها اإلرهابيون ضد اإلنسانية.

15
لم يصبح اينشتاين عاملا فذا في مجال الفيزياء
النه ولد من ابوين يهوديني ،وال النه حفظ الوصايا
العشر منذ نعومة اظفاره؛ وال النه مارس الطقوس
والفرائض اليهودية طقسا بطقس ،وفرضا بفرض.
ففي هذا املضمار ،يتفوق عليه اقل الربانيني علما
وادناهم تقوى؛ ولكنه وصل إلى ما وصل إليه ألنه
تلقى العلوم الطبيعية في مراحل التعليم اخملتلفة؛
وألنه عمل في مكتب براءة االختراع بسويسرا ،والذي
اتاح له فرصة الوقوف على آخر ما قدم من بحوث
واكتشافات؛ وألنه أحب العلم وجد في سبر اغواره،
وغاص في بحاره ونهل من معني اسراره.
ولم يبلغ ما بلغه النه ينتمي الى جنس معني ،بل
النه نشأ في بلد تقدم فيه العلم  -مثل باقي دول
اوروبا -بفضل جهود اجيال من علماء ومفكرين
منذ اقطاب االيونية واالثينية وحتى عصره ،مرورا
باسهامات كوبرنيقوس البولندي ،وجاليليو
االيطالي ،وكبلر االملاني ،والفوازييه الفرنسي ،ونيوتن
االجنلتري ،وهوبيل االمريكي ،وماكسويل وفاراداي،
وغيرهم.
ولم يبلغ اينشتاين ما بلغه ألنه اوتي عقال مختلفا ً
عن عقول الناس كما يظن البعض ،فان العقل هو
من اعدل االشياء قسمة بني الناس .وهناك من
يصونه ويرعاه ،ويربيه على التفكير احلر ،ويدربه على
البحث واالستنتاج واالستدالل والنقد والتحليل.
وهناك من يحبسه في خزانة الغيبيات واملرويات،
ويربيه على احلفظ ثم احلفظ؛ وينهاه عن التفكير،
ثم عن التفكير؛ ويقف له باملرصاد اذا جترأ على
النظر والتساؤل؛ حتى جرى القول :ان من احيا عقله
وسجن من
فقد امات نفسه؛ ولهذا ُعذب من عذبُ ،
وحرق من حرق،
سجن ،ونُفي من نفي ،و ُقتل من قتلُ ،
وصلب من صلب ،ممن فكروا وجهروا مبا يفكرون به،
مما عجز عن مجابهته املتألهون .وصدق في االولني
قول البحتري :اري العقل بؤسا في املعيشة للفتى
 ..وما حياة اال ما حباك به اجلهل .وصدق في االخرين
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عقول وعقول
قول الشاعر :جهلت وما تدري انك جاهل ،فمن لي ان
تدري بأنك ال تدري.
فليس للعلم جنس وال لون وال دين ،وانه من الغريب
الذي لم يعد غريبا ،ان نقحم الدين في العلم ،فنحن
فقط من نتحث عن االعجاز العلمي ،ومن نصنف
العلماء تصنيفا دينيا :فال احد يقول العلماء البوذيني،
والعلماء الهندوس ،نحن فقط من نصنفهم
تصنيفا دينيا :في كتبنا ،وفي خطبنا ،وعلى ارائك
قصورنا ،وكراسي مقاهينا ،ومصاطب حوارينا .وفي
منتداياتنا الثقافية ،وفي ندواتنا العلمية .نقول ذلك
ونحن ال ندري اننا نسخنا علوم الكفار من االغريق
والفرس والهنود ثم من كفار اوربا .وال ندري ان من
درسوا ذلك كانوا كلهم من اصول اعجمية ،وانهم
ولدوا ونشأوا وتربوا على ثقافات غير ثقافتنا وعلى
علوم غير علومنا ،وفي بالد لم تكن لنا قبل ان
جنرد اليها خيولنا وقبل ان نعمل في رقاب رجالها
سيوفنا ،وقبل ان جنلب منها رقيقنا وامهات اوالدنا.
في خراسان وفارس والشام والعراق ومصر واسبانيا
وشمال افريقيا وغيرها.
وملا فرغنا من استعداء الدنيا ومن شن احلروب ضد
كل شعوب االرض ،رحنا نستعدي العقل ،فهو عند
بعضنا احلمار الذي يتعني تركه قبل الدخول في دوار
العمدة ،وعند البعض االخر هو احلذاء الذي يتعني
خلعه قبل الدخول الى بيت العبادة .وهو الشيطان
الذي اذا فكر ،ضل؛ واذا متنطق ،تذندق؛ ومتى جاهر
بفكره ،حل في صاحبه ما يحل في اهل الشقاق
والنفاق .ان اخطر من يهدد االنسانية اليوم هم
املستبدون بالرأي واملتألهون في اجلهل ،الذين
يقحمون املاورائيات في التجريبيات ،والغيبيات في
املبرهنات ،ويعلنون الوصاية على العقل؛ ويعادون كل
رأي يخالف رأيهم ،وكل قول يخالف قولهم ،وكل
ِعقد يخالف ِعقدهم ،وكل تاريخ يخالف تاريخهم،
وكل تراث يخالف تراثهم ،وكل اميان يخالف اميانهم.
من يرون انهم على حق وكل الدنيا على باطل؛ من

التسلط والنفوذ وعدم تقبل اآلخر واحلفاظ على السلطة كلها
سمات اتسم بها كثير من الشخصيات التى مرت بِنَا عبر التاريخ
وكان هناك من يقف امام كل هذا اجلبروت ويصمد للنهايه حتى
يصحح األوضاع ومنهم من ال يتحمل كل هذا الضغط النفسى
وما بني هذا وذاك تظهر فئات صغيره ضئيلة تتسم باحلقد والغيره
واالستغالليه وتبدأ فى التسلق والتملق لتحقيق مكاسب
بالنسبه لهم كبيره ولكن ألصحاب الضمائر
ضئيلة وهذه الفئه احلاقده هى التى واجهها الفنان
صاحب األنف املكسور حيث كسرت بسبب لكمة
وجهها إليه أحد الطالب ،مما أدى إلى كسر أنفه.
هذا الفنان هو العبقرى «مايكل اجنلو» وقد ميز
ذلك األنف املكسور «مايكل أجنلو « طوال حياته،
والتى كانت سبب فى اعطائه شكأل مميزا ً أعطى
له كاريزما من نوع خاص انه مايكل أجنلو الذى
حاربه الكثيرين فى وقته من شده احلقد عليه ومن
شده التمنى ان يكونوا فى منزلته الفنيه واملادية
لدرجه ان وصل االمر بهم ان ينسبوا اعماله فى
حياته الى أنفسهم مما اضطره الى كتابه جمله
على اعماله النحتيه وهى “هذا العمل نحته مايكل أجنلو “ .
نستطيع ان نقول ان «مايكل اجنلو «ولد وفى فمه ملعقه من ذهب
فكان ينتمى ألسره مرموقه ومقتدرة ماديا استطاعت ان توفر
له كل أدوات النجاح حتى عند تأخره دراسيا ملح األب تفوق ابنه
ومهارته فى الرسم فحول كل تركيزه على هذه املوهبة بنجاح
فقام بتحويل مساره الدراسى الى دراسه الرسم والنحت وبالفعل
يفضل
اثبت قدرته الفائقة فى النحت والرسم ولكنه كان
ّ
األعمال النحتيه عن الرسم إلميانه بأن العمل الناحتى اصعب
بكثير ويحتاج مجهود ووقت وتركيز وابداع اكثر وان الرسم ابسط
ما يكون من البساطه بالرغم من انه عزيزى القارئ كان عبقري
ايضا فى الرسم  ،وكان أحد أهم أهداف مايكل أجنلو في الرسم
هو تسجيل أقصى درجات احلركة في أضيق مساحة متاحة ،مما
يؤكد على املعنى التشكيلي احلقيقي لتطويع الصورة ،ولم يكن

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

يعتدون باملوروث حتى وان خالف
الضمير والفطرة ،وناقض املنطق
واملعقول ،وجافى االنسانية
يستبيحون
من
برمتها.
النفسهم ما يأبوه على غيرهم؛
من يريدون ان يهيمنوا على كل
شئ في الوجود.
أما العالم احلقيقي ،فهو من
يبني علمه على طرق البحث
العلمي ،وليس على القيل
والقال ،فال يسلم باملنقول تسليم اجلاهل واخملبول،
بل يفحصه من كل جوانبه حتى يتبني له صحة ما
يأتيه من كذبه ،فاذا تبني له الصدق ،شكر مبلغه
واقبل ،واذا تبني له الكذب تركه وادبر .واذا تثبت له
بطالن امر ،فال يقبل بصحته حتى وان اجمعت عليه
البشرية برمتها .فهو ينظر بعني العقل – وليس بعني
اجملموع  -في كل ما يرى ويسمع ويقرأ ،فيبسطه
ويأخذ منه ما وافق وتيسر ،ويرفض ما خالف وتعسر
مما يجافي الفطرة وينافي العقل والضمير.
العالم يبني علمه على صخرة التجربة والبراهني
املنطقية ،واجلاهل يبني معارفه على رمال العواطف
من خالل السفسطة واخلطابة وعلو الصوت
ودغدغة املشاعر .واالول ال يخشى على علمه من
سهام النقد التي تتحطم على صخرة احلقيقة،
والثاني ،يرتعد من رياح النقد التي تكشف حجب
املتواري واملستور ،وتذيح الرمال عما تخفيه اغالل
الدهور .ولذلك فهو ال يجد امامه سوى العنف
ملواجهة اخملالفني له واخملتلفني معه.
وانطالقا من احادية التفكير وثنائية املعايير ،فانه
يسمح لنفسه ان يكيل الطعون فيما يراه مدعاة
للنقد عند االخرين ،بينما يأبى على االخرين ان
يطعنوا فيما يروه اهال للنقد عنده .فهو يرفض ان
يكيل له االخرون بنفس الوعاء الذي يكيل به لهم.
وحاله مثل حال رجلني اتفقا على تبادل سلعتني

املعجزه التى لن تتكرر !
غير اجلسد اإلنساني في نظره يستحق التمثيل والتسجيل ،وكان
عنصر احلركة والقيمة اللمسية صفتان فنيتان ال غنى عنهما في
متثيل شخوص مايكل أجنلو ،الذي كان يعتبر «العري « هو الطريقة
الوحيدة ملالحظة توتر العضالت وتفاصيل البشرة وإمياءات اجلسد
 ،ولذلك أصر على كتابة كلمة «النحات» بدال من «الرسام» فى
جميع اعماله ومبا ان أعداء النجاح دائما وأبدا ً فى كل زمان ومكان
متواجدين و متربصني أشاعوا انه مييل الى النحت
لفشله فى الرسم  ،شئ احلقيقه يبعث على
الضحك والسخرية  ،ولكن هناك كان ايضا من
يريدون ان يصدقوا هذا االفتراء دون البحث عن
احلقيقه ! وكان هذا واضحا ً عندما قام البابا عام
 1505بأمر مايكل أجنلو بعمل نصب ضخم ليضم
قبره ويحوي أربعني متثاال .وكان ذلك عمال ضخما
وخصصت أربع سنوات إلكماله .ولكن مايكل
أجنلو لم يتمكن من إكمال عمله ،حيث أمره البابا
بشكل مفاجئ عام  1508أن يرسم سقف قاعة
مصلى السكن الرسمي للبابا ،وهي القاعة التي
يتم فيها أيضا انتخاب البابا اجلديد في الوقت
احلاضر .ولم يكن مايكل أجنلو راضيا بهذا األمر اجلديد من بابا عرف
بطموحه وإصراره ،على بناء املبانى التى تخلد اسمه  ،فعمله على
القبر لم يكن قد انتهى بعد ،ولم يدفع البابا ثمن مواد كان مايكل
أجنلو قد اشتراها للعمل على القبر ،وقد ادعى بعض احلاقدين أن
عدم رضى النحات الكبير ومحاولته التملص من املهمة اجلديدة
كانت منبعثة من عدم خبرته بالرسم ،وأنه لم يرسم شيئا منذ أن
كان في الثالثة عشرة من عمره ،وادعى آخرون أن برمانتي املهندس
املعماري اخلاص بالبابا كان يحقد على مايكل أجنلو ،فأقنع البابا
بأمره برسم السقف ،كي يفضحه على أساس أن مايكل أجنلو
ال يجيد الرسم .واذا كان هذا صحيحا فقد أدى برامانتي خدمة
جليلة للبشريه دون قصد منه  ،ودراسة بسيطة لتاريخ مايكل
أجنلو تظهر خبرته العميقة بالرسم.
اتسم أسلوب أجنلو في النحت بالتحديد والدقة وتوضيح اإلمياءات،

فيما بينهما باملقايضة ،فوضع
االول الكمية املتفق عليها على
كفة امليزان ،بينما رفض االخر وضع
بضاعته على ذات الكفة بحجة
ان امليزان به خلل ،او انه يعلم وزن
بضاعته بالنية!
ويختلف العالم ورجل الدين حول
القيم االنسانية كاحلق والعدل
والرحمة واحلرية والتسامح ،وغيرها،
فعلى سبيل املثال ،يرى االول ان تعدد
الزوجات ظلم للمرأة ،بينما يراه الثاني حق للرجل.
ويرى االول ان حتديد النسل ضرورة ملحة ،بينما يرى
الثاني ان « العيل بيتولد برزقة « على الرغم من
اجملاعات التي تهدد العالم.
ويختلفان في منهج التفكير وفي مادته :االول
يؤمن بالغيبيات ،والثاني يبحث في الطبيعيات .االول
يسعى لفتح ابواب اجلنة امام ابناء ملته ،والثاني
ينفع كافة الناس بعلمه ،الصالح والطالح .فكل
الناس يستعملون منتجات العلم :الدواء ،والسيارة،
والقطار ،والطائرة ،والتليفون ،والثالجة ،والتكييف،
وغيرها .االول صنع املركبات الفضائية وعرف ابعاد
النجوم وكشف اجملرات .والثاني يعلم الناس ان االرض
محمولة على ظهر مارد ،وان من قال ان االرض تدور
حول الشمس وحول نفسها فهو كافر يستتاب
واال قتل .االول تقدم في بحوث الطب والصيدلة
واالمصال ،واجهزة الكشف الطبي والثاني ال يزال
يعتقد ان بول البعير هو خير دواء لكل مرض وداء.
واذاء هذا التناقض بني االثنني ،يلجأ رجل الدين
الى سالحه املعروف :التكفير واملصادرة والقمع
واالضطهاد ،ولكنه هو من يخسر في نهاية املطاف،
حتى وان حقق بعض املكاسب الوقتية .وبخاصة
ونحن نعيش في عصر ،بات كل شئ فيه معلوما
ومكشوفا ،الن عصور السيف قد ولت ،وازمنة اجلهل
قد تعرت.

نسرين عيسى -ساسكاشوان

وكانت سيطرته على الشكل
والرؤية واضحة بقوة ،حتى إن
منحوتاته كانت ذات قدرة بالغة
على النفاذ إلى املشاهدين ،بكل
تفاصيلها التي لم يغفلها مايكل
أجنلو.
وبالرغم من كل ما تعرض له
مايكل أجنلو سواء كان من البابا
وقتها والتى كانت اوامره يجب ان
تطاع دون نقاش او مجادله اوحتى
االستماع لرأى قد يكون صواب فى ظل كل هذه الظروف وحتت وطأه
العمل الذى يستغرق سنني طويله ليتم اجنازه كان تركيز مايكل
أجنلو على شئ واحد النجاح والوصول للقمه فى العمل الذى
شغل كل وجدانه وتفكيره رغم انف احلاقدين واملتسلطني اغلق
عينيه عن كل هؤالء و كانت لدى مايكل أجنلو قدرة مذهلة على
قهر العقبات التي توضع أمامه في صنع حتفه.
على الرغم من معاصرة مايكل أجنلو لفنانني كبار ،إال أنه لم يكن
على عالقة بهم أو بغيرهم ،فقد قضى حياته وحيدا ولكن برفقة
اعماله مكتفيا ً بها حتى أنه كان أحيانا ينام مبالبس العمل ومرتديا
حذاءه .من شده اإلرهاق وكانت متعته الوحيدة بعد النحت كتابة
الشعر كان ايضا ً أديبا ً محترماً ،فقد ألف عدة مئات من القصائد
واألغاني خالل مسيرته ،وغالبا ً ما كان يدون األبيات أثناء عمله على
متاثيله في ورشته.
تعتمد قصائده على التالعب بالكالم ،وتتناول مواضيع مختلفة،
حتى أنه ألف قصيدة فكاهيه عن مثانته املفرطة النشاط .
بقي النحت حب مايكل أجنلو األول ،واستمر بالنحت في منزله حتى
آخر حلظاته ،فقبل أن ميوت بعدة أيام عن عمر يناهز  88عاماً ،وقد
كان ما يزال يعمل على منحوتالنحت الذي انكب عليه حتى آخر
يوم في حياته .مايكل أجنلو بقدر ماهو رمز وأيقونة ال مثيل له فى
النحت فهو ايضا ايقونه فى الصمود امام اجلبروت والديكتاتورية
والتسلط  ،مايكل أجنلو هو املعجزة التى لن تتكرر !
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ت�صريحات جديدة لرئي�س “فيفا” ب�ش�أن توقيت �إقامة
مونديال قطر واملالعب والبنية التحتية
يحررها سمير اسكندر

قال رئيس االحتاد الدولي
لكرة القدم «فيفا» ،جياني
إنفانتينو ،إن قطر ستنظم
بطولة ال تنسى ،في حديثه
عن بطولة كأس العالم الذي
ستقام شتاء عام  2022في
الدوحة.
“ال
صحيفة
وبحسب
ريبابليكا” اإليطالية ،فإن
جياني تطرق إلى توقيت
البطولة واحلالة البدنية والذهنية لالعبني حيث قال“ :من الناحية الفنية
سيكون مونديال قطر بطولة مذهلة ألن الالعبني سيصلون إلى البطولة
في حالة من االسترخاء بسبب توقيت إقامة البطولة».
وأضاف أن إقامة البطولة بني شهري نوفمبر ،وديسمبر ،سيصب في صالح
البطولة والالعبني ويجعله األفضل فنيا ،متابعا “هذا أفضل من خوض
البطولة بعد موسم شاق عندما تقام البطولة في فصل الصيف».
ولفت رئيس الفيفا إلى أن املالعب والبنية التحتية في قطر غاية في
اجلمال والروعة ،مؤكدا أنه سيكون املونديال األكثر إثارة ألنه سيقام في
فصل الشتاء حيث إن الالعبني سيكونون في أوج عطائهم.
وأوضح إنفانتينو“ :مباريات البطولة كلها ستقام في مسافة سبعني
كيلومترا ،وهذا أمر إيجابي .ستكون بطولة استثنائية وسنكتشف من
خاللها جزءا من العالم لم نكن نعرفه جميعا».
وأكد أنه “على قناعة تامة بأن املالعب ستكون مملوءة باجلماهير ،ويستغرق
األمر خمس أو ست ساعات فقط للسفر من أوروبا».
وعن استضافة البطولة للمرة األولى في املنطقة ألول مرة في تاريخها،
أكد إنفانتينو أن اقامة مونديال قطر  2022في الشرق األوسط هو أمر
جيد ملنطقة تعشق كرة القدم.

الزمالك يتوج ببطولة �أفريقيا لليد للمرة  21يف تاريخه ويرتبع
على عر�ش القارة ال�سمراء
توج الزمالك بطال إلفريقيا
لكرة اليد ليصبح األكثر
تتويجا بالبطولة ،بعد تغلبه
على سبورتنج في مباراة
مثيرة بني الفريقني امتدت إلى
األوقات اإلضافية.
وحسم الزمالك النهائي
املثير لصاحله بعد تأخره في
النتيجة بفارق  5أهداف ،لكن
خبرة العبي الزمالك منحته تعادال مثيرا في اللحظات األخيرة ،ليتم اللجوء إلى الوقت اإلضافي
الذي حسمه الفريق األبيض لصاحله بنتيجة .31-33
وبهذه البطولة ارتفع رصيد الزمالك من بطولة إفريقيا لألندية البطلة لكرة اليد إلى اللقب
الـ 12في تاريخ مشاركاته بالبطولة ،والثالث على التوالي ،لينفرد بالقائمة بعد جتاوزه اجملمع
البترولي اجلزائري صاحب الـ 11لقب.

ريا�ضــــــــــة

انطالق م�شروع كروي ي�ستفيد منه  700مليون طفل حول العامل

نال لبنان شرف انطالق مشروع االحتاد الدولي
لكرة القدم لتطوير كرة القدم املدرسية
من عاصمته بيروت حيث انطلق املشروع
الذي سيستفيد منه  700مليون طفل
حول العالم .أقيم حفل إطالق املشروع
الدولي بحضور رئيس االحتاد الدولي لكرة
القدم السيد جيانّي إنفانتينو ورئيس االحتاد
اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر.
ومت ّيز حفل إطالق املشروع بحضور عدد من
جنوم كرة القدم العامليني السابقني كالبرازيلي
كاكا والفرنسي يروي دجوركاييف ومواطنته
الالعبة الدولية لورا جورج ،في حني التحق
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الحقا ً باحلفل
لتأخّ ر وصول طائرته .وقبل انطالق احلفل
كان هناك لقاء لرئيس االحتاد الدولي السيد
إنفانتينو ورئيس االحتاد اللبناني السيد
هاشم حيدر مع اإلعالميني ،حيث أعرب رئيس
الفيفا عن سعادته بتدشني هذا املشروع من
بيروت ،وقال “أنا فخور بأن أكون في لبنان
كرئيس للفيفا باإلضافة الى وجود أساطير
كرة القدم .مشروع كرة القدم للمدارس
هو من أجل دعم األطفال في كل العالم.
أنا سعيد لوجودي اليوم في بيروت إلطالق
برنامج كرة القدم من أجل املدارس ،وأريد أن
أشكر االحتاد اللبناني لكرة القدم ورئيسه

السيد هاشم حيدر على استضافتهم».
وأضاف “مشروع كرة القدم للمدارس هو من
أجل دعم األطفال في كل العالم .أنا فخور
لوجودي هنا مع عدد من أساطير الفيفا من
أبطال العالم وعدد من أبرز أساطير اللعبة
الذين جاؤوا الى هنا من أجل االطفال في
املدارس .يجب أال ننسى أن التعليم أساسي
في مجتمعاتنا التي أصبحت أكثر عدوانية
في يومنا احلاضر ويجب أن نعود إلى القيم
وبعض مهارات احلياة التي ميكن لكرة القدم
أن تع ّلمها .أن يعمل الطفل كجزء من فريق
ومن أجل تعلم الفوز وتعلم تق ّبل اخلسارة
أيضاً .تعلم احترام اخلصم واحترام احلكم
وكيفية التصرف .كل هذه املهارات هي جزء
من برنامج كرة القدم من أجل املدارس».
وأضاف “هذا البرنامج لألوالد والبنات وهو
خطوة جديدة وفريدة من نوعها أيضاً .سنبدأ
من بيروت من أجل الوصول إلى سبعمئة
مليون طفل حول العالم” .وختم “الرسالة
املهمة هي لألطفال ملمارسة الرياضة ألنها
جتعلهم أصحاء ولكن أيضا ً تع ّلم الكثير
حول احلياة .كرة القدم تع ّلم الكثير حول
النزاهة والقيم واالحترام واللعب النظيف.
أنا سعيد بأننا في كرة القدم نساهم في
هذا األمر».

رو�سيا تت�أهل ر�سميا ليورو  0202بخما�سية يف مرمى قرب�ص

ملخص الشوط األول

أحمد االحمر يفتتح أولى أهداف الزمالك في املباراة بعد أن سدد رمية جزائية تصدى لها حارس
سبورتنج ثم تابعها األحمر وسددها داخل الشباك .وتعادل سبورتنج مع الزمالك للمرة األولى
في املباراة عند النتيجة .4-4
وتقدم الزمالك في املباراة مرة أخرى عند النتيجة  ،6-8وتعادل سبورتنج مرة أخرى عند النتيجة
.8-8
وتقدم سبورتنج للمرة األولى في املباراة بعد مرور  14دقيقة عند النتيجة  .8-9واستمر التعادل
مسيطرا على مجريات الشوط األول عند الدقيقة  26بنتيجة .14-14
وتقدم سبورتنج بفارق  3نقاط في الدقائق األخيرة من الشوط األول ،لينتهي الشوط األول
بتقدم سبورتنج بنتيجة .14-17

ملخص الشوط الثاني

وبعد مرور  5دقائق من الشوط الثاني ،أصبحت النتيجة  17-19لسبورتنج .ووسع سبورتنج
الفارق مع الزمالك إلى  4اهداف عند النتيجة .17-21
بعد أن وصل الفارق إلى  6أهداف ،قلل العبي الزمالك الفارق إلى  3أهداف عند النتيجة .21-24
وبعد أن كان سبورتنج متقدما في اللحظات االخيرة بفارق  3أهداف ،جنح الزمالك في العودة
للمباراة وإدراك التعادل مع الثواني األخيرة من الشوط الثاني .وانتهى الشوط الثاني من املباراة
بنتيجة  ،28-28ليتم اللجوء إلى األوقات اإلضافية حلسم اللقاء.

تأهل املنتخب الروسي رسميا لكأس أمم أوروبا ،عقب الفوز على مضيفه القبرصي بخماسية
نظيفة.
تقدم املنتخب الروسي بهدف سجله دينيس تشريشيف في الدقيقة التاسعة وأضاف
ماجوميد أوزدوييف الهدف الثاني للمنتخب الروسي في الدقيقة  22ثم أضاف أرتيم دزيوبا
الهدف الثالث في الدقيقة  79ثم سجل ألكساندر جولوفني الهدف الرابع في الدقيقة  89قبل
أن يسجل تشريشيف هدفه الثاني واخلامس للمنتخب الروسي في الدقيقة الثانية من الوقت
بدل الضائع للمباراة.
وشهدت املباراة ،حصول العب املنتخب القبرصي ،كونستنتينوس اليفيس ،على البطاقة
احلمراء في الدقيقة .28
املنتخب الروسي وصل إلى النقطة  21محتال وصافة مجموعته بفارق ثالث نقاط عن نظيره
البلجيكي املتصدر .وبات املنتخب الروسي ثالث املتأهلني لبطولة يورو  2020عقب منتخبي
بلجيكا وإيطاليا.
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Dental Advice

Baby Tooth

أهمية األسنان اللبنية وأسلوب
العنايه بها
كثير من االعتقادات اخلاطئة فى
مجتمعاتنا االعتقاد اخلاطئ القائل:
بأن األسنان اللبنية مصيرها السقوط
واخللع ،وليس لها من القيمة ما
يستدعي االهتمام بها ومعاجلتها<
لذلك ال بد هنا من اإلشارة إلى
أن االسنان اللبنية ليست مجرد أسنان
مؤقتة ،بل تتطلب منا العناية بها،
واحملافظة عليها ،لتبقى بصورة سليمة،
ألنها تشكل إحدى أساسيات اإلنسان.
أهمية دور األسنان اللبنية:
ًأوال:
األسنان اللبنية مسؤولة عن احلفاظ
على الفراغات الصحيحة حتى بزوغ
األسنان الدائمة ،وكذلك هي مسؤولة
عن توجيه األسنان الدائمة ملواقعها
الصحيحة.
اذا مت خلع األسنان أو األضراس
اللبنية في وقت مبكر ،فستترك مكان ًا
فار ًغا مما يؤدي إلى حترك األسنان اجملاورة
وميالنها نحو الفراغ احلاصل مسبب ًة
ضيقًا في املساحة الالزمة للضرس
الدائم للبزوغ ،وهذا بدوره يؤدي الى
عدم بزوغ الضرس أو بزوغه في اجتاه غير
صحيح .األمر الذي يستدعي املعاجلة

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

التقوميية إلعادة املساحة الالزمة
لظهور السن .وهذه احلالة عادة ما
تصيب األضراس اخللفية ،والوقاية
منها تكون باحملافظة على
الضرس و عالجه بإعادة ترميمه،
أو خلعه وتركيب جهاز تقوميي
يسمى «حافظ املسافة «space
..»maintainer
ما هو حافظ املسافة ؟ Space
Maintainer
حافظ املسافة هو جهاز يصنع من
الستني لس ستيل ،و يحيط باألسنان
اجملاورة للسن املفقود واملسافة الفارغة،
وله أشكاًال متعددة ،وهو يضمن

ما حقيقة عبارة «خايل من
ال�سكر» على بع�ض الأغذية؟

قال مركز حماية املستهلك بوالية شمال الراين
وستفاليا األملانية إن عبارة «قليل السكر»
املدونة على عبوات األطعمة واملشروبات تعني
احتواء املنتج على  5غرامات من السكر لكل
 100غرام ،بينما تعني عبارة «خالي من السكر»
احتواء املنتج على 5ر 0غرام من السكر لكل
 100غرام.
وأضاف املركز أن عبارة “بدون إضافة السكر”
ال تعني خلو املنتج من السكر ،حيث إنه قد
يحتوي على السكر في صورة فركتوز “سكر
الفاكهة” ،مشيرا ً إلى أن السكر يختبيء أيضا ً
وراء مسميات أخرى مثل الكتوز أو دكستروز أو
مالتوز أو رافينوز.
ووفقا ً ملنظمة الصحة العاملية ،فإن االستهالك
اليومي من السكر ينبغي أال يزيد عن أكثر من
 %10من إجمالي استهالك الطاقة ،أي  50غراما ً
من السكر بالنسبة لـ  2000سعر حراري في
اليوم ،ما يعادل  10إلى  12ملعقة صغيرة.

احملافظة على هذا
الفراغ حتى يظهر
الدائم
السن
مما مينع األسنان
اجملاورة
اللبنية
من االنحراف عن
مكانها املناسب.
ويتطلب هذا اجلهاز مراجعة مستمرة
لطبيب أسنان األطفال وعناية من حيث
التنظيف ألنه قد يسبب جتمع الطعام
حول األسنان ،مما يؤدي إلى تسوسها .
ثانيا:
تساعد و تؤثر في منو الوجه والفكني
إن االضرابات في عملية منو األسنان
الدائمة والفكني غال ًبا ما يتسبب بها
اخللع املبكر للسن اللبني .مما يتطلب في
بعض احلاالت حاجة ملحة لعمل تقومي
لألسنان في املستقبل. ،كما هو معروف
عملي ًة مكلف ًة ماديًا وطويلة املدى في
, .و التجاويف داخل
بعض احلاالت
األسنان بسبب التسوس يؤدي إلى جتمع
الطعام بها ،فيسبب اّال ًما للطفل أثناء
األكل .لذا يلجأ إلى األكل الطري والذي
غالبا ً ما يكون من احللويات والكيك
والكوكيز وغير ذلك .فتتأثر عضالت
الفكني محدث ًة إضرابًا في منو األسنان
الدائمة و الفكني .

هيكل خارجي �آيل يعيد لرجل م�شلول
القدرة على امل�شي جمددا

قال رجل فرنسي مصاب بالشلل
الرباعي وأصبح قادرا على املشي
مرة أخرى باستخدام هيكل خارجي
آلي :إن املشي إجناز كبير بالنسبة
له بعد أن ظل بال حركة لسنوات.
ويستخدم العلماء الفرنسيون
الذين طوروا هذا النظام ،الذين
كشفوا النقاب عنه األسبوع
املاضي ،منظومة من أجهزة
االستشعار املزروعة بالقرب من
املخ ،والتي ترسل إشارات إلى
الهيكل اخلارجي ليحرك ساقي
املريض وذراعيه ،وفقا لـ”رويترز».
وفي حديثه لوسائل اإلعالم،
أمس االثنني ،في مدينة غرينوبل
الفرنسية ،قال املريض البالغ من
العمر  30عاما ،والذي لم يذكر
سوى اسمه األول “تيبو” ،إنه تعني
عليه إعادة تعلم كيفية استخدام
مخه عندما بدأ جتربة الهيكل

اخلارجي للجسم.
وقال“ :مبا أنني لم أحترك منذ
علي إعادة تعلم
عامني ،فقد تعني ّ
استخدام مخي».
وأضاف“ :في البداية ،كان املشي
صعبا للغاية ،واآلن ميكنني الوقوف
ملدة ساعتني في الهيكل اخلارجي
وميكنني املشي لفترة طويلة
للغاية...هذا إجناز بالنسبة لي».
وفي جتربة استمرت عامني ،مت زرع
جهازين للتسجيل على جانبي رأس
“تيبو” بني الدماغ واجللد ،ليغطيا
بذلك منطقة املخ التي تتحكم
في اإلحساس ووظائف احلركة.
واحتوى كل مسجل على  64قطبا
جلمع إشارات املخ ونقلها إلى
خوارزمية لفك التشفير .وترجم
النظام إشارات املخ إلى احلركات
التي فكر فيها املريض ،وأرسل
أوامره إلى الهيكل اخلارجي

علــــوم وطب

 3عالمات حتذيرية
على الوجه تدل على
نق�ص فيتامني B12

ميكن أن يسبب نقص فيتامني  B12في جسم اإلنسان ،مجموعة
من احلاالت الصحية اخلطيرة ،خاصة مع جتاهل معظم الناس
ألعراض نقص الفيتامني أو عدم معرفتهم بها في معظم األحيان.
ويساعد  B12في احلفاظ على صحة خاليا اجلسم العصبية وخاليا
الدم ،وكذلك صنع احلمض النووي .كما يؤدي وظائف عديدة مهمة
في اجلسم ،لذا فإن نقص فيتامني  B12ميكن أن يسبب أعراضا
حادة.
وفيما يلي  3أعراض تظهر على الوجه ميكن أن تكون عالمة على
نقص فيتامني  B12في اجلسم.
 البشرة الشاحبةقد يبدو اجللد شاحبا إذا كان الفرد مصابا باليرقان ،نتيجة لنقص
فيتامني .B12
وغالبا ما يرجع الشحوب إلى قلة خاليا الدم احلمراء املنتشرة حتت
اجللد.
 صبغة صفراء على اجللدميكن أن تكون الصبغة الصفراء للجلد عالمة على نقص فيتامني
 .B12وميكن أن يكون اليرقان عالمة على وجود أمر خطير ،مثل
أمراض الكبد ،وفي هذه احلالة حتتاج إلى احلصول على مساعدة
طبية عاجلة.
 البقع البيضاءميكن أن تكون البقع البيضاء على اجللد من أعراض نقص فيتامني
 .B12وقد تظهر بقع بيضاء لدى شخص مصاب بنقص هذا
الفيتامني بسبب انخفاض مستوى امليالنني.
ومن املرجح أن تظهر البقع على الساعد ،وكثير منها يكون جافا
ورقيقا.
يذكر أن فيتامني  B12يوجد بشكل أساسي في املنتجات احليوانية،
خاصة اللحوم ومنتجات األلبان.
وتشمل األطعمة األخرى الغنية بـ B12
اللحم البقري واحلبوب املدعمة والتونة وسمك السلمون.

ال�شوكوالتة الداكنة
حتارب االكتئاب علمياً
بشرى سارة حملبي الشوكوالتة .ففي دراسة جديدة اثبت باحثون
بريطانيون ان االشخاص الذين
الشوكوالتة
يستهلكون
السوداء (الداكنة) أقل عرضة
إلى خطر اإلصابة باالكتئاب
بنسبة .%70
إن أكل الشوكوالتة الداكنة
له في واقع األمر تأثير إيجابي
على مزاجنا ،ويخفف احلاالت
االكتئابية ،وذلك وفقا لدراسة
جديدة أجرتها جامعة كلية
لندن في بريطانيا ،وشارك
فيها  13900مشارك .وهذه الدراسة التي نشرت في مجلة
االكتئاب والقلق ،هي األولى من نوعها التي تبحث في األنواع
اخملتلفة من الشوكوالتة ،ملعرفة خصائصها املضادة لألكتئاب
بشكل أفضل.
وفقا للمؤلفني ،فإن مستهلكي الشوكوالتة الداكنة أقل
بنسبة  % 70إلى خطر اإلصابة بأعراض االكتئاب .والتأثير املضاد
لالكتئاب ،هذا لم يجده املؤلفون لدى مستهلكي األشكال
األخرى من الشوكوالتة .وعلى الرغم من ذلك ،فإن الباحثني
حريصون على متابعة أبحاثهم ملعرفة سبب هذا التأثير
للشوكوالتة الداكنة على املزاج.
وقد أثبتت دراسات سابقة أن الشوكوالتة مضاد طبيعي
لالكتئاب ،بسبب غناها مبادتي التيرامني والفينيل ايثيلني ،وهما
مادتان قريبتان من األمفيتامينات.
من اآلن وصاعدا ً صار بإمكانكم تناول الشوكوالتة من دون
الشعور بالذنب ،شرط أن تكون من النوع الداكن.
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من ق�ص�ص جحا امل�ضحكة
سأله رجل أيهما أفضل يا
جحا؟ ..املشي خلف اجلنازة أم
أمامها ..فقال جحا :ال تكن
على النعش وامش حيث
شئت
رأى جحا يوما سربا من البط
قريبا من شاطئ بحيرة
فحاول أن يلتقط من هذه
الطيور شيئا فلم يستطع
ألنها أسرعت بالفرار من
أمامه ..وكان معه قطعة
من اخلبز فراح يغمسها
باملاء ويأكلها ..فمر به
أحدهم وقال له :هنيئا ً لك
ما تأكله فما هذا؟ ..قال :هو
حساء البط فإذا فاتك البط
فاستفد من مرقه
ضاع حماره فحلف أنه إذا
وجده أن يبيعه بدينار ،فلما
وجده جاء بقط وربطه بحبل
وربط احلبل في رقبة احلمار
وأخرجهما إلى السوق وكان
ينادي :من يشتري حمارا
بدينار ،وقطا مبائة دينار؟
ولكن ال أبيعهما إال معا
أعطى خادما له جرة ليمألها
من النهر ،ثم صفعه على
وجهه صفعة شديدة وقال
له :إياك أن تكسر اجلرة،
فقيل له :ملاذا تضربه قبل أن
يكسرها؟ فقال :أردت أن أريه
جزاء كسرها حتى يحرص
عليها
مشى جحا في طريق،
فدخلت في رجله شوكة
فآملته ،فلما ذهب إلى بيته
أخرجها وقال :احلمد هلل،
فقالت زوجته :على أي شيء
حتمد اهلل؟ قال :أحمده على
أني لم أكن البسا حذائي
اجلديد وإال خرقته الشوكة
سئل جحا يوما :كم عمرك؟
فقال عمري أربعون عاما..
وبعد مضي عشرة أعوام
سئل أيضا عن عمره فقال
عمري أربعون عاما فقالوا له:
إننا سألناك منذ عشر سنني
فقلت إنه أربعون واآلن تقول
أيضا إنه أربعون فقال :أنا
رجل ال أغير كالمي وال أرجع
عنه وهذا شأن الرجال األحرار

نبات قدم الفيل
يبدو هذا النبات العجيب مثل
جذر شجرة مقلوب ،وهو ينمو في
املناطق اجلافة من جزيرة مدغشقر،
وعندما يسقط املطر تخزن سيقانه
الرمادية املنتفخمة كميات كبيرة
من السوائل تساعد النبات على
البقاء في أوقات اجلفاف.

الفقري

�آداب الكبار

سمع صبي فقير امرأة في
جنازة تقول ،وهي تنعي وفاة
زوجها:
«يذهبون بك إلى بيت ليس
له غطاء ،وال كساء ،وال
عشاء ،وال غداء ،وال أضواء!»
أبت،
فقال الصبي ألبيه« :يا ِ
إنهم يذهبون بالراحل إلى
بيتنا!».

شاءت معلمة أن تلفت الصغار الى آداب السلوك من طريق
استنطاقهم حول توجيهات أهلهم عندما يأخذونهم الى
مطعم.
قال أحد الصغار« :ال تلعب بطعامك» .وقال آخر« :ال تتكلم
عال» وهكذا.
بصوت ٍ
ثم سألت املعلمة طفالً« :ماذا يقول لك والداك قبل أن يأخذاك
الى املطعم؟»؛ فأجاب الطفل من دون تردد« :أطلب طعام
رخيص الثمن».

جــود تاميـــــز
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�سرطان غدة الربو�ستاتا “اجلزء الأول»

وتأتي أهمية هذا املوضوع من شيوع هذا النوع من
السرطانَ ،فلَو أستثنينا سرطان اجللد منخفض
اخلطورة فسرطان غدة البروستاتا هو األكثر شيوعا
بني الرجال ألنه يصيب واحد من كل ثمانية رجال في
رحلة العمر.
في البداية أحب أن أطمئن مرضى سرطان البروستاتا
بان التشخيص بهذا املرض ال يشكل على اإلطالق
حكم باإلعدام لألسباب االتية:
-١ألنه في حالة التشخيص والعالج املبكر ميكن
الشفاء التام من املرض وأكرر الشفاء التام.
-٢حتى مع احلاالت املتأخرة فان العالج يحسن كثيرا
من حالة املريض ونوعية احلياة ويطيل جدا من عمره
حتى وإن لم يشفي متاما
-٣بالرغم من إن سرطان البروستاتا هو األكثر شيوعا
بني الرجال فهو ليس أكثرهم حصدا ألرواحهم فهو
الرابع بعد سرطان الرئة والقولون والبنكرياس
-٤وأطمأن الشباب خاصة بان هذا السرطان نادر
احلدوث في الرجال قبل سن األربعني ولكن تتزايد
نسبة اإلصابة به بعد سن اخلمسني وكلما تقدم
العمر.
وتشريحيا فغدة البروستاتا هي بشكل وحجم
ثمرة أبو فروة  chestnutوتستقر حتت املثانة البولية
ويخترقها في الوسط بداية قناة مجري البول،
وفسيولوجيا تفرز هذه الغدة  ٪٢٠من السائل املنوي.
واملشاكل املرضية الرئيسية لغدة البروستاتا ثالث
هي:
التضخم احلميد في غدة البروستاتا وهو األكثر
شيوعا ،وسرطان البروستاتا ،وأخيرا التهاب غدة
البروستاتا .ويالحظ أنه في بعض األحوال ميكن أن
يحدث في نفس الشخص تضخم حميد في غدة
البروستاتا مع سرطان في نفس الغدة.
وسبب سرطان البروستاتا غير معلوم ولكننا نعلم
وهذا هام جدا أن الهرمون الذكري التستستيرون
مهم لنمو خاليا سرطان البروستاتا وهذه نقطة

هامة في طرق عالج بعض مراحل سرطان البروستاتا.
ويجب أن نعلم أيضا أن هرمون التستستيرون يعتمد
في إفرازه على هرمون من الغدة النخامية pituitary
في املخ والذي يعتمد بدوره في إفرازه على هرمون أخر
من غدة حتت املهاد  hypothalamusفي املخ
هوامش :ال يفرز الهرمون الذكري فقط من اخلصيتني
ولكن أيضا من الغدة اجلاركلوية ولكن بكميات أقل
كثيرا.
هناك أغذية ميكن أن تقلل من احتمال اإلصابة
بسرطان البروستاتا وهي :الطماطم ،اخلضروات

القدرة على إفراغ املثانة البولية بالكامل ،ألم أثناء
التبول ،ظهور دم في البول.
-٣ثم ينتشر للغدد الليمفاوية في منطقة احلوض
ثم عن طريق الدم يصل إلى مناطق اجلسم األخرى
وأهمها العظام ليسبب االم مبرحة خاصة في أسفل
الظهر ومنطقة مفصل الفخذ.
السرطانات التي تصل العظام وأهمها سرطان
البروستاتا تسبب آالما مبرحة ذلك ألن الغشاء
املغلف للعظام هو أغني املناطق في مستقبالت
األلم.
وحسب اخلطورة  gradeفسرطان البروستاتا نوعان
األول ينمو وينتشر بسرعة وهو األكثر خطورة high
 grade tumorوالثاني يبقي بداخل غدة البروستاتا
لسنوات دون أن ينتشر خارجها low grade tumor
وميكن حتديد درجة اخلطورة وعليه العالج عن طريق
الفحص امليكروسكوبي لعينات من البروستاتا.

تشخيص سرطان البروستاتا:

هناك ثالث طرق تساعد على تشخيص سرطان
البروستاتا ولكن الطريقة املؤكدة الوحيدة هي
الصليبية مثل الكرنب والبروكلي واللفت والفجل بالفحص اجملهري لعينات تأخذ بواسطة إبرة من
واجلرجير واألسماك أوميجا  ٣والسيلينيوم وفول البروستاتا:
الصويا .وهناك أغذية تزيد من احتمال اإلصابة مثل -١عن طريق فحص البروستاتا من خالل املستقيم
اإلكثار من األلبان ومنتجاتها والكالسيوم والزنك بأصبع الطبيب Digital Rectal Examination DRE
واللحوم املشوية
ففي حالة اإلحساس بكتلة من الورم أو تصلب في
أعراض سرطان غدة البروستاتا:
جزء من البروستاتا؛ فهذا يزيد من احتمالية اإلصابة
 -١املراحل األولي لسرطان البروستاتا ال توجد أي بسرطان البروستاتا ولكن مرة أخري ال يقطع بوجوده.
أعراض تساعد على اكتشاف املرض .
-٢قياس دالئل أورام البروستاتا في الدم Prostatic
-٢عندما ينمو سرطان البروستاتا يضغط على قناة  Specific Antigen PSAوهذه مادة ال تفرز إال من
مجري البول ويتسبب في مشاكل في التبول متاثل غدة البروستاتا وعليه فهي موجودة في كل الرجال
متاما املشاكل التي حتدث مع التضخم احلميد في األصحاء ولكن بنسبة صغيرة تقل عن  ٤نانوجرام
غدة البروستاتا واألعراض هي :زيادة معدالت التبول لكل مللي لتر .وهذه النسبة ترتفع في معظم
واالستيقاظ ليال للتبول ،ضعف تدفق البول ،تقطع وليس كل املصابني بسرطان البروستاتا فهناك حاالت
في تدفق البول ،تأخر في بدأ عملية التبول ،عدم من سرطان البروستاتا ال ترتفع فيها دالئل أورام
القدرة على التحكم وإرجاء التبول (سلس بولي) ،عدم البروستاتا.

ا.د .ناجي اسكندر
وأيضا ارتفاع نسبة دالئل األمراض ال يقطع بوجود
سرطان البروستاتا ألنها ترتفع أيضا مع التضخم
احلميد في البروستاتا أو التهاب البروستاتا.
وفي العموم فانه يتم اكتشاف  %70من حاالت سرطان
البروستاتا بسبب ارتفاع دالئل أورام البروستاتا .PSA
نصيحة هامة جدا للرجال فوق سن اخلمسني:
البد من املداومة السنوية على فحص البروستاتا
باألصبع من خالل الشرج وقياس دالئل أورام البروستاتا
ألن ذلك يساعد على االكتشاف املبكر لسرطان
البروستاتا وعليه احتمال الشفاء الكامل.
-٣في حالة الشك في وجود سرطان بغدة البروستاتا
بسبب  DRE and or PSAفالبد للتأكد فقط بواسطة
الفحص اجملهري لعينات من البروستاتا والتي تأخذ
مبساعدة سونار شرجي Transrectal Ultrasonar
TRUSوبواسطة أبرة عينات توضع مبساعدة السونار
في مواضع معينة في البروستاتا ويتم إدخالها من
خالل ادخال أنبوبة شرجية أسمك قليال من األصبع
وتسبب في عدم ارتياح بسيط وعليه ال حتتاج هذه
العملية للتخدير.
وفي حالة التأكد من تشخيص السرطان في
البروستاتا بالفحص اجملهري لعينات البروستاتا يتم
عمل مسح للعظام  bone scanويتضمن حقن مادة
مشعة للكشف عن انتشار السرطان للعظام من
عدمه كما ميكن عمل أشعة مقطعية  CTللكشف
عن انتشار السرطان في الغدد الليمفاوية.
ونستكمل في اجلزء الثاني مراحل سرطان البروستاتا
وطرق عالجه  ...وميكنكم متابعة هذا املوضوع
مسموعا على قناة اليوتيوب “سعادتك في صحتك
مع الدكتور ناجي”.

وسط ضغوط دولية لوقف الهجوم
التدخل التركي في شمال سوريا ...جتدد أطماع انقرة وتهدد مستقبل دمشق
تقارير :الهجوم يهدف لتحرير الدواعش من جديد
خاص -جود نيوز
بدأت تركيا عملية عسكرية شمال شرق سوريا في مناطق
خاضعة لسيطرة جماعات كردية مسلحة ،وجاءت العملية
بعد قرار الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،سحب قوات بلده من
املنطقة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الهدف من العملية
هو “حتييد التهديدات اإلرهابية لتركيا ،وإنشاء منطقة آمنة
لتسهيل عودة الالجئني السوريني إلى أراضيهم ،سنحافظ على
وحدة األراضي السورية ،وحترير اجملتمعات احمللية من اإلرهابيني».
وأثارت العملية التركية واالنسحاب األمريكي غضبا دوليا ،ألن
قوات سوريا الدميقراطية كانت احلليف الرئيسي للغرب ،في
املعركة ضد تنظيم الدولة في سوريا.
األسباب احلقيقة وراء هجوم اردوغان على دمشق
هناك أسباب ودوافع حقيقية للعملية العسكرية لم يعلنها
أردوغان ،ولن يعلنها ،لكنها معروفة ،ومكشوفة أبرزها ،محاولته
الهرب من الضغوط الداخلية وانخفاض شعبيته في الداخل
لفضاء خارجي أوسع يستطيع من خالله إعادة شعبيته ،ومنها
محاولته حترير الدواعش الذين يستخدمهم وميولهم في تنفيذ
مخططاته في املنطقة ،فضالً عن دور لإلخوان يبحث عنه
ويبحثون عنه في سوريا.
خاصة ان تقارير تقول ان أعداد مقاتلي التنظيم الداعشي
في سوريا يبلغ نحوهم 18ألف مقاتل ،ويطمح أردوغان من
عملية نبع السالم في شمال البالد بزوغهم من جديد ،وانطالق
عملياتهم في محافظتي الرقة ،واحلسكة ،وعودة تنظيمات

العنف والتطرف في منطقة شرق الفرات .
لذلك فتبريرات أردوغان من العملية لو كانت منطقية ،لكان
من األجدر به أن يقوم بالتفاوض حولها مع حلفائه في سوريا
وهما روسيا وإيران ،لكن األخيرتني رفضتا العملية ونددتا بها،
وهو ما يكشف أن الهدف منها ليس مواجهة األكراد بل البحث
عن شعبية للرئيس التركي ،مطالبا بدور عربي فاعل عن طريق
اجلامعة العربية واجملموعة العربية في مجلس األمن لوقف
غطرسة الرئيس التركي وإجباره على االنسحاب من شمال
سوريا ،وردعه دبلوماسيا وسياسيا ودوليا وحثه على عدم تكرار
ذلك مستقبال .
ضغوط دولية لوقف الهجوم التركي
تزايدت الضغوط الدولية على تركيا من أجل وقف هجومها
املتواصل على شمال سوريا ،وكانت اخلارجية السورية أعلنت
في وقت سابق استعداد البالد «الحتضان أبنائها الضالني»،
محملة «بعض التنظيمات الكردية مسؤولية ما يحصل
نتيجة ارتهانها للمشروع األمريكي».
على جانب آخر ،أعلن وزيرا خارجية ودفاع فرنسا أن بالدهما
علقت صادراتها من األسلحة إلى تركيا على ضوء هجوم أنقرة
على شمالي سورية.
وقال الوزيران في بيان مشترك إن احلكومة في باريس قررت
تعليق جميع اخلطط لتصدير األسلحة إلى تركيا التي ميكن أن
تستخدم في الهجوم .كذلك وزير اخلارجية األملاني هيكو ماس
قد أعلن في وقت سابق أن برلني لن توافق على تصدير أسلحة
ميكن أن تستخدم في الهجوم العسكري التركي في شمال

شرق سوريا.
ترامب يطالب تركيا بـوقف فوري إلطالق النار في سوريا
من جانبه طلب الرئيس األمريكي دونالد ترامب من نظيره
حد لغزو» سوريا وإعالن «وقف
التركي رجب طيب أردوغان «وضع ّ
فوري إلطالق النار» والدخول في مفاوضات األكراد .ونفى نائب
ترامب أن تكون بلده قد منحت تركيا ضوءا ً أخضر لدخول سوريا.
وقال وزير اخلزانة ستيفن منوتشني ،الذي انضم إلى بنس ،إن
وزارة اخلزانة تتخذ إجراءات اقتصادية ضد الوزارات التركية وكبار
مسؤولي احلكومة التركية ردا على العمليات العسكرية في
سوريا .وقالت وزارة اخلزانة في بيان إ ّن العقوبات شملت وزارتي
الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا
ممنوعني من دخول الواليات املتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية
دولية بالدوالر األمريكي ،كما باتت أموالهم في الواليات املتحدة،
مجمدة.
إن وجدت،
ّ
روسيا ..هل تعتبر الرابح األكبر في سوريا؟
يرى خبراء ومحللون سياسيون ان الواليات املتحدة غادرت سوريا
تاركة لروسيا ملء الفراغ في الشمال السوري ،في وقت بدأت
تعلو فيه أصوات من داخل حلف شمال األطلسي تعلن متلملها
من العملية العسكرية التركية وتدعو إلى إنهائها .من جانبها
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن اجليش النظامي السوري سيطر
على محيط منبج وتصريحات روسية تقول إنها لن تسمح
لتركيا بالدخول في مواجهة مع سوريا .فهل هذا يعني أن
العملية التركية بدأت عدها العكسي ...وان الرابح هو روسيا
في االغلب؟
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معارك املسيحية وحروب الرب!
ما هي؟ ومع مَن هي؟ و َمن هو كفوء لهذه األمور؟

 حروب كرمية في عيني الرب :ثمنها يفوق الآللئ.“ومن هو كفوء لهذه األمور؟
قال الكتاب عن أمورها َ
“

بقلم :د .رءوف إدوارد
يقول الكتاب في (عدد  )١٤إنها حرب في كل حني! وإنها حرب
في كل مكان!
▪ ويصف الكتاب في (عدد  )١٦أثر تلك احلرب في زماننا على
مصير ِكال املتحاربَني وسمعته .فللواحد “رائحة موت ملوت”،
ولآلخر “رائحة حياة حلياة”.
ثم يصف الكتاب أن تلك احلرب هي دليل صدق ِكال املتحاربَني
في والئهما لسيد كالً منهما ،وعدم غش صنيعهم فيما
يقولون ويبشرون به في هذا الدهر (عدد .)١٧
 -حروب الرب عالمة فارقة بني اخلدمة الغاشة

 الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس .األصحاح الثاني « :ولكنشكرا ً هلل الذي يقودنا في موكب نصرته في املسيح كل حني،
ويُظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان ،ألننا رائحة املسيح
الذكية هلل ،في الذين يَخلصون وفي الذين يهلكون .لهؤالء
رائحة موت ملوت ،وألولئك رائحة حياة حلياة.
غاشني
كالكثيرين
ومن هو كفوء لهذه األمور؟ “ ألننا لسنا
 صار آدم  ،اإلنسان األول  ،نفس ًا حية  ،وآدم األخيركلمة اهلل ،لكن كما من إخالص ،بل كما من اهلل (الروح روح ًا محيي ًا :
القدس) نتكلم أمام اهلل (اآلب) في املسيح (أبن اهلل) “
اإلنسان األول من األرض ترابي .اإلنسان الثاني الرب من السماء
 هي حروب الرب:(كورنثوس األولي . )٤٧،٤٥:١٥هل عرفت اآلن حروب الرب ؟ بني َمن
الرب -تبارك أسمه -هو في املقدمة ،قائ ٌد لتلك احلروب في هي .و َمن هم فرقاؤها .وأين يدور رحاها .وإلى متي؟ .
محتمي فيه.
ساحة املعركة .وأنت خلفه
إن املسيح واملسيحية ليس لها أعداء إال الشيطان وأعوانه.
ٌ
وألنها حروب الرب وأنت
ٌ
جندي فيها ،لذلك فهي حروب منتصرة ،لذلك فإن حروب الرب املسيحية هي حروب باطنية .تدور رحاها
وحتما ً أنت فيها رابحا ً حتى لو كنت مهزوماً .لذلك بدأ الكتاب داخل الشخص املسيحي نفسه ،بني طبيعة إنسانه العتيق
كلماته عن نصرها قبل وصفها ،وأتي بالشكر مق َدما ً (عدد  .)١٤املولود من والديه واملنتسب ألبينا آدم “اإلنسان األول” اخمللوق ِمن
 املتحاربان وإحترابهما :تراب األرض وإلى التراب يعود ،وبني إنسانه الثاني اخمللوق جديدا ً
هو
وما
بها؟
خلصون
ي
والذين
فيها؟
ف َمن هم الذين يهلكون
َ
في بشرية املسيح يسوع في “بيت حلم اليهودية” .ويسميه
زمان هذه احلرب ومكانها؟
الكتاب “اإلنسان الثاني الرب من السماء” ،وهو يُولَد فينا
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 رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكنداباملعمودية املسيحية .وبهذا نفهم أن اإلنسان الثاني أصله
روحي من السماء ومخلوق في بشرية املسيح يسوع ،لذلك
فإنه إلى حضن اآلب يعود في املسيح .وهو يقتات ويتثبت كل
يوم في كينون َة خالقه مبمارسة سر التناول املسيحي (سر
اإلفخارستيا املقدس) .وبالتالي يجدر القول إن املسيح اخلالق
هو أصلنا ومسقط رأسنا ومصيرناَ “ :من يأكل جسدي ويشرب
في وأنا أكون فيه « .
دمي يكون ّ

واخلدمة الصادقة (عدد :)١٧

إن استمرار حروب الرب في قلب اإلنسان املسيحي سبب
نقاء خلدمته .وعالمة فارقة بني اخلدمة الصادقة وبني اخلدمة
الغاشة التي لكثيرين .فالذين هم رائحة املسيح الذكية
جتدهم غير متغافلني بل واقفني إلنسانهم العتيق باملرصاد كل
حني وفي كل مكان .لذلك فإن كلمة اهلل تخرج من أفواههم
قوية وف َّعالة ،كما من اهلل وأمام اهلل في املسيح:
* كما من اهلل (الروح القدس)“ :لستم انتم املتكلمني بل روح
أبيكم الساكن فيكم ”.
* و امام اهلل (اآلب).
* و في اهلل (املسيح أبن اهلل الوحيد اجلنس) :الذي فيه (في
املسيح) لنا قدوم الي اآلب ...والسبح هلل.

ملاذا الصليب؟ “اجلزء الثاني”

بقلم :رامز أرمانيوس

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
حتدثنا في املقال السابق عن
الصليب ،وأوضحنا العالقة
بني التجسد والصليب .وقد
حاولنا اإلجابة عن هذا السؤال،
وقد أشرنا إلى سببا واحدا
فقط وهو أن كل ما استخدم
في هزمية اإلنسان ،أصبح اآلن
بالصليب هو وسيلة نصرته.
فإن كان املوت هو أداة لهزمية اإلنسان ،فقد
أمات املسيح هذا املوت وأفقده سلطانه على
اإلنسان ،فأصبح موت املسيح هو نصرة لنا.
والسؤال اآلن ،هل هناك اسباب أخري جعلت
املسيح يختار الصليب؟ اإلجابة نعم.
فاملسيح باختياره للصليب يعلن عن
قبول جميع البشر .فحينما يبسط
الرب ذراعيه على الصليب فهو
بذلك يقبل البشرية كلها .يقول
القديس اثناسيوس الرسولي:
« إن كان موت الرب هو فدية عن
اجلميع وبواسطة موته هذا نقض
حائط السياج املتوسط وصارت الدعوة
جلميع االمم ،فكيف كان ممكنا أن يدعونا اليه
لو لم يكن قد صلب؟ ألنه على الصليب وحده
ميكن أن ميوت إنسان وهو باسط ذراعيه .لهذا
كان الئقا بالرب أن يحتمل هذا املوت ويبسط
ذراعيه ،لكي بأحدهما يجتذب الشعب القدمي
وبالذراع األخر يجتذب الذين هم من األمم ،ويوحد
االثنني في شخصه «( .جتسد الكلمة .)٢٥ :٣
فالصليب هو إعالن لقبول اجلميع في شخص
املسيح .هو احلضن األبوي املفتوح دائما لقبول
اإلنسان حتى في أصعب حلظات حياته ،أو
اكثرها ظلمة وابتعادا من اإلنسان عن مصدر
احلياة .عزيزي القارئ ،أن كل مرة تدخل فيها إلى
الكنيسة ،أنظر إلى يسوع املصلوب ،ستجده
باسطا ذراعيه لك لكي يحتضنك .أنه يقبلنا
بكل ما فينا ،حتى ولو رفضنا من اجلميع ،فهو
يقبلنا وبال شروط.
السبب الثالث الختيار املسيح للصليب،
هو قهر رئيس سلطان الهواء .فقد قيل عن
الشيطان أنه رئيس سلطان الهواء ( افسس : ٢

 .)٢لذلك ،اختار املسيح أن يعلق
في الهواء لكي يبيد سلطان
رئيس سلطان الهواء .وهنا
يقول القديس اثناسيوس»:
لقد جاء الرب ليطرد الشيطان
ويطهر الهواء منه ،مهيئا
الطريق الي السماء وذلك
باحلجاب أي جسده (عب :١٠
 .)٢٠كقول الرسول :أي نوع من املوت يقدر
أن يحقق هذا ،إال املوت الذي يتم في الهواء،
أي الصليب»( .املسيح في رسائل القديس
اثناسيوس) .من هنا يتضح أن في الصليب متت
النصرة على الشيطان .إن من يصرح مدعيا
عدم القدرة على االنتصار على خطيئته،
هو إنسان ينظر الي إمكانياته فقط،
وال ينظر ابدا الي إمكانيات من
صلب ألجلنا منتصرا لنا.
إن كان املسيح بالتجسد قد أخذ
طبيعتنا البشرية وأخذ كل ما لنا
ما عدا اخلطية ،فبالصليب اشترك
املسيح ايضا مع اإلنسان في ملء موته.
فأخذ املسيح لنفسه كل شيء حتى املوت
ايضا .وفي الصليب يظهر املسيح أنه رئيس
الكهنة الذي يقدم الذبيحة ،وهو الذبيحة
ذاتها التي تقدم .وهذه الذبيحة هي الذبيحة
الكاملة القادرة على تطهير العالم كله.
عزيزي القارئ ،تذكر أن الصليب هو قوة اهلل
التي تغير اإلنسان .هو قوة اهلل التي حولت
أدوات هزميتنا الي ادوات نصرتنا .أن الصليب هو
إعالن لقبول اهلل الدائم واملستمر لنا بغض
النظر عن خطايانا وآثامنا .أن الصليب هو سر
النصرة علي رئيس سلطان هذا الهواء .وأن هذه
الذبيحة لتطهير البشرية كلها.
إن احلديث عن الصليب ال ينتهي ،بل إن عمل
املسيح من أجل البشرية ال ميكن أن يحد في
كتب او مجلدات .أن الصليب هو قصة احلب
العجيب التي لم ولن تنتهي بعد ،فهي قصة
حب بدأت في عقل اهلل قبل تأسيس العالم،
ولم يكتب اهلل اخلامتة لهذه القصة ،الن حبه
أبدي ال نهاية له.
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بريطانيا:

أول عيادة تعالج إدمان
ألعاب الفيديو

أطلقت «هيئة اخلدمات الصحية الوطنية» في
بريطانيا ،أمس ،أول عيادة متخصصة لعالج األطفال
واليافعني من إدمان ألعاب الفيديو ،خاصة العنيفة
منها مثل «فورتنايت» .ووفقا ً للهيئة ،ميكن لألهالي
احلصول على استشارات من األطباء النفسيني بإحضار
أطفالهم بشكل شخصي إلى مقر العيادة في «مركز
لندن الوطني لإلدمان السلوكي» أو عبر إجراء مكاملة
فيديو أو صوت عبر خدمة سكايب.
ويقدم األطباء نصائح تفيد اآلباء حول كيفية إدارة إدمان
أطفالهم ،وتقليل الوقت الذي يقضونه على استخدام
الشبكة العنكبوتية ،وخاصة ألعاب الفيديو.
وقال سيمون ستيفنز ،الرئيس التنفيذي للهيئة في
إجنلترا« :أطلقنا هذه اخلدمة اجلديدة استجابة ملشكلة
ناشئة يعانيها عشرات اآلالف من األطفال» وأضاف:
«احتياجات العائالت الصحية تتغير باستمرار؛ لذلك
ال يجب أن نقف مكتوفي األيدي في الهيئة؛ بل يجب
مواجهة هذا اإلدمان املنتشر في معظم أنحاء العالم»
وتصنف منظمة الصحة العاملية إدمان األطفال على
ألعاب الفيديو بأنه اضطراب عقلي حتت اسم «اضطراب
األلعاب» ،وأشارت كلير مردوخ ،مديرة الصحة العقلية
الوطنية في الهيئة« :ألعاب الفيديو العنيفة ووسائل
التواصل االجتماعي واإلدمان على اإلنترنت باتت تلعب
دورا ً رئيسيا ً في احلياة العصرية للعائالت؛ لذلك يجب
علينا مساعدتهم»

ال�سبت  19اكتوبر  - 2019ال�سنة ال�ساد�سة  -العدد التا�سع والأربعون بعد املائة

هوليوود:

النمسا:

افتتاح أول مطعم
أمريكي للماريجوانا

اول متحف لـ”السلفي”

افتتح مؤخرا أول مطعم من نوعه
للماريجوانا في أمريكا ،في ويست هوليوود
بكاليفورنيا ،حيث يسمح للزبائن بتناول
العشاء واحتساء مشروب واستهالك
املاريجوانا.
واملقهى لم يأت وليد الصدفة ،فقد شرع استهالك القنب في عدة
واليات أمريكية في السنوات األخيرة ،بالرغم من أنه ال يزال محظورا ً على
الصعيد الفيدرالي.
وش ّرعت كاليفورنيا ،التي تعد أكبر سوق للماريجوانا الشرعية في
العالم ،استهالك القنب الهندي ألغراض الترفيه في  ،2018ومن املرتقب
أن تفتح سبعة مقا ٍه مماثلة أبوابها في ويست هوليوود قريباً.
وصمم مطعم “لويل فارمز :إيه كانابيس كافيه” على طراز مقاهي
احلشيش الشهيرة في أمستردام ،ويتسع لـ 240شخصا ً ومينع ملن هم
دون الـ 21عاما ً ارتياده.
ويستعرض خبراء مؤهلون يلقبون بـ”فالور هوستز” للزبائن ،اخملضرمني أو
املبتدئني ،األنواع اخملتلفة من املاريجوانا التي ترافق أطباقهم ،بقوة تأثيرها
ومذاقها.
وتقدم في املقهى سجائر حشيش ملفوفة تكلف الواحدة منها 18
دوالرا ً وبعض املنتجات القابلة لالستهالك املطعمة بالقنب ،فضالً عن
إكسسوارات مثل الغاليني.
ً
وقالت املسؤولة عن املطبخ ،أندريا درامر“ :لم أتصور يوما أنني سأكون
جزءا ً من صفحة جديدة تكتب في التاريخ ،إنه ألمر رائع بالفعل”،
وأضافت“ :من اجليد فتح مكان آمن لالستهالك اجلماعي ،وأمستردام هي
املثال الوحيد من هذا النوع الذي أعرفه».
وأتى املستهلكون من أنحاء أمريكا كلها ،حتى إن زوجني عبرا احمليط
األطلنطي من بريطانيا للمشاركة في االفتتاح الرسمي.

مصر:

أول «فوتوغرافر» كفيفة حتلم
بالتقاط «صورة» لـمحمد صالح

استطاعت فتاة مصرية كفيفة أن تقتحم مجال التصوير
الفوتوغرافي ،رغم إعاقتها لتكون بذلك أول شابة من ذوي االحتياجات اخلاصة متارس هذه املهنة.
إسراء يوسف ( 20عاما) ،التي لم تر النور قط ،بدأت رحلتها بالتقاط الصور عن طريق هاتفها
احملمول والتي وصفتها بأنها تكون مهزوزة بعض الشيء ،وفقا لصحيفة “الوطن” املصرية.
بدأت إسراء الشغف باحتراف التصوير الفوتوغرافي في  ،2015عندما سمعت قصة محمد
سعد ،الشاب السعودي اجلنسية الكفيف ،والذي متكن مبساعدة بعض التقنيات والبرامج
الذكية االندماج في ذلك التخصص ،ليصبح مبثابة البطل امللهم لها ،ما دفعها لالستمرار في
السعي لتعلم التصوير ،حسب قولها .أول ورشة تصوير للمكفوفني التحقت بها العشرينية
املصرية منذ شهرين ،التي شغلت وقتها دون التقصير في دراستها بقسم اللغة العربية
بكلية اآلداب .عبرت إسراء عن حبها اللتقاط الصور قائلة“ ،صوت الكاميرا حلو أوي ملا بتلقط
صورة ،بيخطف قلبي ،وطول ما خطواتي محسوبة صح ،الصور هتطلع مضبوطة”.
وأجرت الشابة املصرية ،أول “فوتو سيشن” لها في يوليو املاضي ،في أنحاء وأروقة متباينة داخل
مكتبة اإلسكندرية ،كما التقطت صورا لها ولزميالتها املكفوفات على أحد الشواطئ.
أحالم “إسراء” لم تتوقف عن متكنها من التصوير ،فال زالت تتمنى أن تلقتط “فوتو سيشن”
للعديد من املشاهير ،كنجم نادي ليفربول اإلجنليزي ومنتخب مصر محمد صالح واملغنى
اللبناني وائل جسار ،والفنان خالد سليم.

موسكو:

عامل بال حدود

وردة ضد االحتراق!

اكتشف العلماء الروس وردة غريبة أطلقوا عليها اسم (وردة النار) ،ومن أبرز
صفاتها أنها ال حتترق إذا ما تعرضت لعود ثقاب مشتعل ،بل تصدر عنها
نيران زرقاء اللون يستمر وهجها بضع حلظات ،ثم تعود حلالتها الطبيعية،
وموطن هذه الوردة بالتحديد بعض غابات األمازون ،وفي أوكرانيا.

جدران بألوان زاهية وأطعمة صناعية وكائنات عمالقة،
كل ما يلزم «لسيلفي» مثالية ،وهي أشياء يوفرها
متحف «نو فيلتر» الذي افتتح أبوابه في العاصمة
النمساوية فيينا.
وينضم املتحف إلى
عدد من املؤسسات
تستهدف
التي
مستخدمي وسائط
التواصل االجتماعي
حول العالم ،ليحمل
بني أروقته كل ما يلزم ألخذ “سيلفي” مثالية.
وقالت بيترا شارجنر ،أحد املشاركني في إنشاء املتحف ،إن
أعداد الشباب الذين يذهبون للمتاحف انخفض ،ولذلك
يأتي املتحف في محاولة لتغيير ذلك من خالل مواقع
التواصل االجتماعي ،حسب “بي بي سي» .وأوضحت أن
الشباب ينجذبون إلى كل ما يتصل باإلنترنت ومواقع
التواصل.
وأكدت شارجنر أن املتحف مليء باملعارض التفاعلية
التي تدعو الناس للتفاعل ،فهناك  24غرفة مختلفة
في املتحف ميكن للزوار التقاط صور “السيلفي” فيها.
ومن بني هذه الغرف “غرفة الطعام” املليئة باملأكوالت
البالستيكية ،و”غرفة األلوان” التي حتوي جدرانا مختلفة
األلوان والرسومات.
وكتب املتحف على موقعه على اإلنترنت“ :نرى ،ونعيش،
ونشعر ،ونشم ،ونتذوق ،ونلتقط صوراً” ،ويضيف املوقع
أنه يشجع الزوار على “أن يكونوا جزءا من الفن» .وتبلغ
تكلفة الدخول للمتحف نحو  15يورو للشخص الواحد،
وتتيح التذكرة التجول والتقاط الصور ملدة  90دقيقة.

كينهو:

جولة في جزيرة النساء

كيف سيبدو العالم بدون رجال؟ رمبا يتردد هذا السؤال
على أذهان البعض في أماكن كثيرة باستثناء جزيرة
كينهو اإلستونية التي تقوم فيها النساء بقائمة طويلة من الوظائف في غياب الرجال ،من
إصالح محركات اجلرارات إلى أداء القداس في غياب الواعظ.
ويعد حفر القبور الوظيفة الوحيدة التي ال تقوم بها النساء في جزيرة كينهو اإلستونية ،لكن
رمبا حتى هذه محل شك ،بحسب صحيفة “نيويورك تاميز” األمريكية.
تعتبر كينهو أكبر سابع جزيرة بني أكثر من  2000جزيرة من جزر إستونيا مبساحة تقارب الـ7
أميال مربعة ،وظل كثير منها غير مأهول بالسكان ،لكن تبرز جزيرة كينهو حتدي ًدا بسبب
سكانها ،إذ إنها معروفة بكثرة النساء فيها .وبدأ اختفاء الرجال من مشهد احلياة اليومية
بكينهو في القرن الـ ،19بسبب عملهم في البحر ،إذ جعلهم صيد السمك والفقمات يغيبون
ألشهر بعي ًدا عن منازلهم ،لذا اضطلعت النساء مبهمة إدارة اجلزيرة .وبخالف األدوار التقليدية
للنساء ،اتسعت أدوارهن لتشمل أي شيء يحتاج إليه مجتمعهن لالزدهار .وفي النهاية ،أصبح
هذا جز ًءا متأصلاً في تراث اجلزيرة ،كما أوضحت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
“اليونسكو” عند حديثها عن اجلوانب الثقافية بالقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير املادي
للبشرية عام  ،2008لكن تعاني اجلزيرة من مشكلة حديثة متنامية ،هي تقلص أعداد السكان
مع رحيل الكثيرين بسبب نقص فرص العمل.

استوكهولم:

حکومة الکترونية!

قررت حكومة السويد أن تكون مدينة ماملو في شمال السويد أول مدينة في العالم تقوم
احلاسبات اإللكترونية بإدارة جميع مرافقها ،وبديء فعالً العمل بهذا النظام في تلك املدينة
بتشغيل 14حاسبا ً إلكترونيا ً مركزيا ً تتصل بثمانني فرعا ً رئيسا ً في إدارة املستشفيات ومكاتب
الرعاية االجتماعية ومرافق النقل والكهربا واملياه والغاز باملدينة حتت إشراف  130مجموعة من
مخططني برامج الكومبيوتر.

22

Saturday, October 19th, 2019 - Issue (149)

ADS

23

Enjoy THIS Moment

I was in a store a few days ago and noticed that Halloween costumes and candy filled the isles. Then, I also noticed
that some stores also had Christmas
supplies and decorations in their isles!
I personally love Christmas, so I was overjoyed at realizing that Christmas is just a
few months away. If you’ve been following my blog for a while, you’ll know
that Christmas is my favourite holiday!
But something about this bothered me
- it being September, and already seeing
Christmas things in the store. Don’t get
me wrong - I love the Christmas spirit!

But isn’t it strange how we aren’t taking
the time to enjoy the current moment, and
are already jumping three months ahead?
This got me thinking: we live in a world
today that runs from one thing to the next.
We finish one thing, only to cross it off
our list and get to the other things. We
anticipate holidays months in advance so
much that we might not realize that another holiday - coming sooner - is just as
important. We get up and go to work or
school and are thinking about next week,
before even meeting the events of the day.
I will be the first to admit that this is
how I operate, too. Life has become a
constant shuffle from one thing to the
next. It is busy. It is rushed. It is full of
obligations, events, responsibilities, etc.
Technology has made us have access to
things we never thought were possible.
Products and services have evolved in
incredible ways. And while all of this is
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The Conservative Plan for You
to Get Ahead
After 4 years of Liberal mismanagement and out-of-control
spending, on Monday, October
21, 2019 Canadians will finally
have the opportunity to say that
it is now time for Canadians to
get ahead. For 4 long years, Canadians were helpless as they Bob Saroya,
watched their expenses grow
Member of
and their purchasing power
Parliament
drop. The carbon tax not only
increased the cost of gas at the
pumps but also increased the price of everything we
buy such as gas, food and purchases.

fantastic and speaks to the advances we
have made, I think it is really important to
be more mindful of the current moment.
Being mindful in the current state means
trying to enjoy where you are now. Waking
up and trying to focus on the day and what
you will do today - and not five months
in advance. Taking some time to enjoy the
beautiful weather today offers, the current
powerful relationships you have in your
life, the successes you have accomplished,
and the goals you have set. Of course, this
doesn’t mean you shouldn’t plan ahead and
be organized or prioritize what you will do
tomorrow or next week - it simply means
not getting so absorbed in the next moment that you forget to enjoy the present.
It is definitely not an easy task, given the
world we live on and how busy we all become. One helpful tip that I have found
works for me is to catch myself in my
thoughts. When I start thinking of things
months in advance that I need not worry
about now, I remind myself of where I
am. Today is xxx, and I am doing zzz. I
need not think far in advance, because I
will miss out on the blessings of today. If
I can plan for something in advance, I can
do this within reason - but not obsessively.
And, by all means, I must not let my plans
for tomorrow stop me from enjoying the
beauty of today.

A Conservative government will put more money
in the pocket of Canadian families by scrapping the
carbon tax. It will also be less expensive to heat their
homes as a Conservative government will remove
the GST from home heating bills saving a family
$107. A universal tax cut will save an average couple $850. For those families who take public transportation, they will receive a Green Public Transit
Tax Credit saving a family of four up to $1000.
Couples who are starting a family will receive maternity benefits tax free. This will put $4000 back
in the pockets of new parents. The Children’s Fitness Tax Credit will allow parents to claim up to
$1000 for sports activities. The Children’s Arts and
Learning Tax Credit will allow parents to claim up
to $500 for arts and learning programs. Seniors will
benefit by expanding the Age Credit which will give
senior couples up to $300. A Conservative government will help children’s education by boosting the
government-matching of RESP’s by 50%. Green
home improvements will be much more affordable
by the Green Home renovation Tax Credit which
will put up to $3,800 back in the pockets of Canadians.
On October 21 Canadians will have the opportunity
to say enough is enough. We need to put Canada
back on track and to help Canadian families to get
ahead.
Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member of Parliament for
Markham-Unionville

RIDDLE
TIME
What can be seen in the middle of March and April that
cannot be seen at the beginning or end of either month?

Answer for the last issue:
Never, the ladder rises with the ship

By:

Philo Girgis
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HOLIDAY SEASON TURKEY
International Buffet

NEW

8.99

$

ZUCCHINI

GARLIC

$0.79

Pack of 3pcs

RED SPLIT LENTILS

SPECIAL

2 $1

57
1.
SPECIAL

FOR

/LB

SPECIAL

$

/LB

CRISPY FRIED ONIONS

ROOH AFZA

LARGE WHITE EGGS

Reg: $2.99/ea

Reg: $3.99/ea

Reg: $4.69/ea

Handi Brand - 400g

57
1.
SPECIAL

$

Global Choice Brand - 4lb

Reg: $2.99/ea

/EA

77
2.
SPECIAL

$

/EA

YUKON POTATOES 10lb

99
1.
SPECIAL

$3.88

$

/EA

SPECIAL

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

Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.
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2933-B Eglinton Ave W,
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PROMOTION PERIOD: OCT 18TH TO OCT 24TH, 2019

Gray Ridge Brand - 18pk
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BIG SAVINGS
ON DAILY ITEMS*

Summer Drink - 800ml
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