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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

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

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

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

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

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

حالة حزن يف اجلالية امل�سرية 

بكندا بعد مقتل ال�شاب القبطي

»ماريو اإبراهيم« 

Dalya Tadros
Financial Services Representative

o Life Insurance
o Disability Insurance

o Auto Insurance
o Home Insurance

o Critical Illness Insurance

Cell: 416.910.4919
Business: 905.849.3050

dalya.tadros@desjardins.com

بعد الإنتخابات .. ترودو ي�شتبعد ت�شكيل ائتالف 

و اأندرو �شري ل ينوي الإ�شتقالة و جاجميت ينتقد نظام الت�شويت احلايل

الوليات املتحدة ُتعلن نهاية ق�شة الإرهابي »اأبو بكر البغدادي« الطويلة

ق�شة البغدادي من لعب كرة قدم اإىل زعيم تنظيم دموي
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شركة          
JCS Contracting & Marketing LTD.
م . حسام إبراهيم     و     م. ابرام مقار
وجميع املديرين واملهندسني والعاملني

يُقدمون 
 خالص العزاء

للزميل املهندس / راشد غطاس  
في إنتقال الوالد 

نيكوال ميخائيل غطاس
خالص العزاء جلميع أفراد األسرة في كندا وسوريا
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

تغرق  القاهرة  شوارع 
ميه«...9  »شبر  في 
دراسة  وتعطيل  وفيات 
وتوابع  باألنفاق...  وغرق 

48 ساعة أمطار 
................................ص11

 .. النهضة  سد  بسبب 
مصر وإثيوبيا بني فرص 
والسيناريوهات  احلرب 

احملتملة
...............................ص 19

ألحكام  رصد  باألرقام 
من  مصر  في  اإلعدام 

2011 إلى 2019
............................... ص14

ال  سنودن:  إدوارد 
لـ«الكائنات  وجود 
والناس  الفضائية«... 
»نظرية  يعشقون 

املؤامرة«
................................ص11

راأي املحـــــــرر

  فوز املحافظني باأغلبية برملان اأونتاريو منعت فوزهم بحكومة اأقلية فيدراليًا 

ربط  الأخرية،  الكندية  الفيدرالية  الأنتخابات  من  �شهرين  قبل 

»جا�شنت ترودو« بني اأداء »اأندرو �شري« حال فوزه برئا�شة وزراء 

فورد«،  »دووج  احلايل،  اأونتاريو  مقاطعة  حاكم  اأداء  وبني  كندا 

وحذر الليرباليني الناخبني يف اأونتاريو من اأن الإنتخابات �شتكون 

بني ترودو و فورد، بزعم اأن �شري �شي�شري علي خطي فورد. وقبل 

لحظت  الناخبني  اأبواب  طرق  واأثناء  الأنتخابات  من  اأ�شابيع 

�شخ�شيًا اأن تلك احلملة اأثرت بالفعل، فهناك العديد ممن حتدثنا 

اأتخذها فورد وتخفي�شه  معهم كانوا ي�شكون من القرارات التي 

لعدد من اخلدمات، �شكوي حملت خوف من اأن ي�شري �شري علي 

خطي فورد. وجاءت النتائج ليلة احلادي والع�شرين من اأكتوبر 

اإختيارات  علي  باملقاطعة  فورد  قرارات  تاأثري  لتوؤكد  املا�شي 

املقيمني بها فيدراليًا جتاه حزب املحافظني بزعامة اأندرو �شري.

يف  مو«  »�شكات  حكومة  من  اأ�شتفاد  الذي  �شري  اأندرو 

�شا�شكات�شوان، حيث ح�شل املحافظني علي كل مقاعد املقاطعة 

من  باملائة   97 علي  ح�شل  حيث  الربتا،  يف  كيني  وجا�شون   ،

مانيتوبا وح�شل  بالي�شرت« يف  »براين  اأغلبية  املقاعد هناك ، ومن 

بينما  جمتمعة.  اأحزاب  ال  باقي  تعادل  مقاعد  علي  املحافظني 

قرابة  اأكت�شح  باملقاطعة  املحافظني  اأن حزب  اأونتاريو، فربغم  يف 

75 باملائة من كرا�شي برملان اأونتاريو قبل عام ون�شف، اإل اأنه مل 

30 باملائة فقط فيدراليا. لي�س هذا فقط، بل  يح�شل �شوي علي 

اأن احلزب الليربايل الذي ح�شل علي اأقل من خم�شة باملائة من 

املقاعد يف اإنتخابات املقاطعة يف يونيو 2018 هو الذي يكت�شحها 

فيدراليًا يف اأكتوبر 2019 يبدو اأن اأداء فورد 

اأ�شار  اإرتباك  الإنتخابية،  �شري  حملة  اأربك 

»راندال  بو�شت  النا�شيونال  �شحفي  اإليه 

املا�شي،  الأ�شبوع  ن�شره  مقال  يف  دينلي« 

41 يومًا علي  اأخطًا حينما �شمت  اأن �شري 

�شري  اأداء  باأن  ترودو«  »جا�شنت  ت�شريح 

فال  وبالتايل  اأونتاريو،  يف  »فورد«  لأداء  م�شابه  �شيكون  فيدراليًا 

»�شري« ت�شدي بالدفاع عن فورد لي�شتفيد من بع�س �شعبية فورد 

يف  فورد  من  يترباأ  مل  كذلك   ، اأونتاريو  مناطق  بع�س  يف  املتبقية 

علي  للح�شول  اأونتاريو  ناخبي  عقل  يف  الربط  ملنع  الأول  اليوم 

عدد اأكرب من الأ�شوات واملقاعد  

�شري  اأندرو  جعلت  حكومته  من  الأول  عامه  يف  فورد  قرارات 

كان  عندما  كيني«  »جا�شون  الربتا  وزراء  رئي�س  معه  ي�شطحب 

اأونتاريو  حاكم  ولي�س  الإنتخابات  من  اأ�شبوعني  قبل  تورنتو  يف 

»دووج فورد« يف ر�شالة بالتاأكيد لها مغزي.  

واأخريًا فاأن خ�شارة املحافظني يف ح�شد مقاعد الربملان فيدراليًا، 

اأما ب�شبب اأن قرارات فورد خاطئة اأو اأنها قرارات �شحيحة لكنها 

يف التوقيت اخلاطئ ، اأو اأنها �شحيحة ولكن فورد لي�س له مكتب 

اأحد  ل  جميعها  ويف  القرارات،  تلك  عن  يدافع  قوي  اإعالمي 

فوز  اأن  لكثريين  الغالب  الأنطباع  ليبقي  امل�شئولية،  من  ُيعفيه 

املحافظني بحكومة اأغلبية مبقاطعة اأونتاريو منعت فوز املحافظني 

بحكومة اأقلية فيدراليًا.  

 ابرام مقـار
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ذات  احملمولة  الهواتف  انتشار 
املميزات التقنية الذكية بني أيدي 
الناس جعل أكثرهم يتصرف معها 
ويتعامل  تستحق،  مما  أقل  بحذرٍ 
وعشوائية  بعبثية  مميزاتها  مع 
قد تؤدي إلى مخاطر تضر بحياته 
الشخصية واالجتماعية دون وعي. 
لقد صار الناس يصورون وينشرون 
أن  إلى  ملتفتني  غير  شيء  أي 
ُحرمة  تنتهك  الصور  تلك  بعض 

أحيانًا،  أنفسهم  وُحرمة  اآلخرين 
وتُلقي بهم في هاوية الهالك، وهذا 

الشاب  البرازيلي  القدم  كرة  لالعب  حدث  ما 
»دانييل كوريا فيرتاس« عام 2018م.

عاًما  األربع وعشرين  ذي  الالعب  ُجثة  ُعثر على 
صاحبها،  تعذيب  مت  أن  بعد  الغابات  إحدى  في 
قبل  أيام  مرَّت  ورأسه.  التناسلي  وقطع عضوه 
بريتيس«  »إيدسون  األعمال  رجل  يعترف  أن 
يُحاول  وجده  حني  غضب  حلظة  في  قتله  أنه 
مع  الالعب  ُمحادثات  أن  إال  زوجته،  اغتصاب 
هاتفه  على  واتساب  تطبيق  عبر  أصدقائه 
احملمول أثبتت أن للقضية بُعًدا آخر، إذ كشفت 
عن  األصدقاء  أولئك  أحد  وبني  بينه  محادثة 
أكثر من صور التقطها لنفسه وهو مستلقًيا 
بجانب زوجة قاتله »بريتيس« على سريٍر واحد، 
عاملة  غير  النوم  في  غارقة  هي  كانت  بينما 
خالل  يتباهى  وكان  الصور،  تلك  التقاطه  بأمر 
التي يقيمها  بالعالقة  تلك  الهاتفية  محادثته 
آخر  تلك  لتكون  اجلميلة،  الشابة  السيدة  مع 

احمُلادثات عبر هاتفه قبل أن يلقى مصرعه.
عام 2019م مت القبض على أحد جنوم موسيقى 
من  أكثر  نشر  ألنه  اجلنوبية  كوريا  في  البوب 
فيديو لعالقاته اجلنسية عبر إحدى مجموعات 
إلى  ُمكبالً  نُقل  حيث  اإللكترونية،  الدردشة 
عنه  اإلفراج  احملكمة  ورفضت  الشرطة،  مركز 
بكفالة، ولم يكفه اعتذاره أمام احملكمة بقوله: 
”أنا آسف، ارتكبت خطأ جسيًما وغير مبرر، وأنا 
أعترف بأنني مذنب“، ثم اضطر لالنسحاب من 

الساحة الفنية الكورية واالعتزال 
طالته  التي  الفضيحة  بسبب 
لهذا  الرافض  الكوري  اجملتمع  في 
السلوك رغم أنه لم يتجاوز عامه 

الثالثني من عمره.
لتوثيق  البعض  يسعى  ملاذا 
أو  بالصور  اجلنسية  ممارساتهم 
هواتفهم  عبر  أحيانًا  الفيديو 
بهدف  يفعلها  البعض  احملمولة؟ 
ينوي  كان  إن  اآلخر  الطرف  ابتزاز 
بعضهم  لكن  سيئة،  نوايا  جتاهه 
خالل  حتى  السلوك  هذا  يرتكبون 
املغلقة  نومهم  غرف  أبواب  وراء  في  عالقاتهم 
يضيع  وحني  أطفالهم،  أمهات  زوجاتهم  مع 
بتلك  ابتزازهم  ويتم  يُسرق  أو  احملمول  الهاتف 
وكأنهم  يتصرفون  املصورة  املقاطع  أو  الصور 
ضحايا! وأن ليس من حق الذي استولى عليها 
أن  يستوعبون  ال  وكأنهم  وهناك،  هنا  نشرها 
الطبيعي،  غير  السلوك  هو  إياها  تصويرهم 
احلميمة  عالقاته  إحاطة  باإلنسان  يُفترض  إذ 
أم  به  واخلصوصية سواًء كان متزوًجا  بالسرية 
يسيء  الصور  لتلك  تسرب  أي  ألن  متزوج،  غير 
معه  الظاهر  للشخص  يسيء  أن  قبل  إليه 
من  النوع  هذا  أن  كما  الصورة،  أو  الفيديو  في 
لها  تكون  أن  تستحق  اثنني  أي  بني  العالقات 
مكانة خاصة بعيدة عن النشر اخلاص أو العام، 
وأن ينشغل املرء بها في وقتها انشغاالً يُنسيه 
املمارسة  فترة  خالل  احملمول  بهاتفه  ارتباطه 

على أقل تقدير.
الهاتف احملمول هو عنصر ُمساند حلياة اإلنسان، 
وليس كل حياة اإلنسان كي يوثق به أدق أسرار 
يجدر  التي  العاطفية  وشؤونه  اخلاصة  حياته 
البعيد  املُقدس  إطارها  حدود  في  تكون  أن  بها 
التصوير، وكون اإلنسان ميلك  أو  التسجيل  عن 
هاتًفا محموالً ال يعني أن يتعامل معه ببالهٍة 
يجب  بل  التخدير،  وطأة  حتت  واقًعا  وكأنه 
بني  التمييز  على  قادر  بوعي  معه  يتعامل  أن 

»اخلاص« و«العام« كي ال يعض بنان الندم.

ملاذا ي�سورون ممار�ساتهم احلميمة؟ 

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

فوز  عن  الكندية  االنتخابات  نتيجة  أفرزت 
الليبراليني بحكومة أقلية، على الرغم من فوز 
احملافظني بأغلبية األصوات، حوالي مليون صوت 
فاز بها احملافظون أكثر من حزب ترودو، الذي جنح 
االطلسي  أقاليم  مقاعد  غالبية  اقتناص  في 
يطرح  ما  وهو  املقاعد،  وكثيرة  السكان  قليلة 
االنتخابي  النظام  في  النظر  إعادة  ضرورة 
وتقسيم الدوائر االنتخابية، فضال عن محاسبة 
املتردي  األداء  بسبب  التي  احملافظة،  القيادات 
أصرت باحلزب، مثل رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد.

بكثير  اقل  بعدد  فاز  اجلديد  الدميقراطي  احلزب 
نفسه  يطرح  لكنه   ،201٥ انتخابات  من 
حكومة  لتشكيل  الليبرالي  للحزب  شريكا 
في  احلقيقية  املفاجأة  وكانت  ائتالفية.  أقلية 
مقعدا،   ٣٦ بحوالي  الكيبيكية  الكتلة  فوز 
وهو أكثر من ٣ امثال ما فاز به عام 201٥. في 
محاولة لفهم الوجه اخلفي لهذه الدميقراطية 

نستعرض اجلوانب التالية. 
بالطبع ال وجه للمقارنة بني النظم السياسية 
في اجملتمعات الغربية، وبقية الدولة، مع اآلخذ 
في االعتبار، حاالت استثنائية مثل الهند نظرا 
واستبعاد  لها.  السياسي  النظام  خلصوصية 
املقارنة هنا ليس للتقليل من شأن بقية النظم 
السياسية، وإمنا للتركيز على حالة الدميقراطية 

في اجملتمعات الغربية.
اجملتمعات  في  السياسية  النظم  بالفعل 
الغربية قد عايشت عن قرب كل من التجربتني 
وعملت  عشت  حيث  والكندية،  الفرنسية 
العلمي  للبحث  الوطني  املركز  في  لسنوات 
الفرنسي CNRS، ومنذ سنوات استقر بي احلال 
من  الرغم  وعلى  )كندا(،  الشمالية  أمريكا  في 
أن كال من فرنسا وكندا ينتمي للعالم الغربي، 
إال أن الفروق بينهما كنظم سياسية ليبرالية 
ودميقراطية كبيرة وواضحة. وهذا ما يؤكد حتى 

خصوصية الدميقراطية في اجملتمعات الغربية.
الدميقراطي،  للنظام  احلامية  األساسية  امليزة 
ليس في الشعب، كان للشعب دورا مهما منذ 
عقود عندما قامت الثورات في فرنسا، أو احلروب 
في دولة مثل كندا، وتشكلت الواليات املتحدة 
التاج  التي متردت على  الثالثة عشرة،  واألقاليم 
في  املؤسسني  اآلباء  فضل  حيث  البريطاني، 
تدين  استمرت  التي  اخملتلفة،  لألقاليم  كندا 
أصول  تدشني  في  البريطاني  للتاج  بالوالء 

الدميقراطية.
من  للدميقراطية،  البارزة  املالمح  عن  بعيدا 
تصويت وانتخابات، وشفافية ومحاسبية، وقوة 
القانون، و ... الخ، فإن املتابع للدميقراطية الغربية، 
هو  الدميقراطي،  للنظام  حاليا  احلامي  أن  يجد 

الدستورية  القواعد  مجموعة  مبعني  النظام، 
والقانونية، التي مت ارساؤها منذ مئات السنني، 
لتحمي هذا استمرارية هذا النظام السياسي، 
الدميقراطية.  الليبرالية  السياسية  صورته  في 
يعتمد  السياسي،  النظام  هذا  أن  مراعاة  مع 
لم  إن  مستقر،  تقريبا  اقتصادي،  منو  على 
متواصل النمو. والدميقراطية بدون هذا التنمية، 

لم يكن لتستمر.
أن  الغربية، يجد  واملقيم في اجملتمعات  فاملتابع 
كنديا،  أو  فرنسيا  كان  سواء  الغربي،  املواطن 
من  أكثر  والواجبات،  احلقوق  فكرة  جيدا  يعي 
العامة،  الثقافة  من  عالية  مبستويات  متتعه 
معينة  أوساط  في  مستوياتها  تعلو  رمبا  التي 
في اجملتمعات الشرقية. ويأتي هذا من أن فكرة 
يعتمد  الرفاهية  ومجتمع  االقتصادي  النمو 
أكثر  وحرفية،  تعليمية مهنية  على مستويات 
من كونها مؤهالت أكادميية جامعية نظرية، ال 
تقدم أو تؤخر في سياق التنمية، ومن ثم ال متثل 

أي دعم للعملية السياسية الليبرالية.
العربية،  أوسطية  الشرق  للمجتمعات  املتابع 
يجد اهتمام شبه طبقي احلصول علي املؤهالت 
للمؤهالت  الدونية  النظرة  بسبب  اجلامعية، 
واملهنية.  احلرفية  املتوسطة  فوق  املتوسطة 
ومنها  الغربية،  الدميقراطيات  أن  حني  في 
هذه  شأن  من  تعلي  وغيرها،  وكندا،  فرنسا 
النوعية من املؤهالت ألنها متثل العماد احلقيقي 
للتنمية االقتصادية، واستمرارية حماية النظام 
الفرنسية،  الثورة  به  قامت  الذي  الدميقراطي، 
للفيدرالية  املؤسسية  األوائل  اآلباء  دشنه  أو 

الكندية.
الشرقية،  اجملتمعات  بعض  تأخذ  أن  الرائع  من 
القدوة من الغرب في النظام السياسي، ولكنها 
التي  الدميقراطية،  هذه  مقومات  توفر  أن  يجب 
دستوري  نظام  قبل  من  سواء  للحماية  حتتاج 
من  الشعب  ملصلحة  يعمل  محايد  وقانوني 
التعليمي،  النظام  في  النظر  وإلعادة  ناحية، 
مع  االقتصادية،  التنمية  متطلبات  ليحقق 
واملؤهالت،  للشهادات  اجملتمعات  النظرة  تغيير 
اجلامعية  املؤهالت  ذوي  من  املاليني  وأن  خاصة 
في  البطالة.  من  يعانون  الشرقية  الدول  في 
املتوسطة  املؤهالت  حملة  من  املاليني  أن  حني 
وفوق املتوسطة في الدول الغربية، ومنها كندا 
 14 بني  ما  تتراوح  مبعدالت  بالساعة  يعملون 
إلى 2٣ دوالرا في الساعة، مع مراعاة أن معدل 
ال  الكيبيك  مثل  وإقليم  كندا  في  البطالة 
في  البطالة  أن معدالت  في حني   .%٥.٥ يتجاوز 
من   %1٥ وأحيانا   %12 تتجاوز  الشرقية  الدول 

القوة العاملة.

بعد انتهاء االنتخابات الكندية:

 الوجه اخلفي للدميقراطية الغربية

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني

1-844-355-6939
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     هذا هو يومك!

     أنظر إلى الشمس اآلتية ببهاء إليه،  وشّرع 
نوافذ بيتك املغلقة؛ فهي: 

الذي  الضوء  إلى  التي بها تنظر       عيونك، 
ويكبر،  فينمو،  دؤوب؛  بإجتهاد  نحوك  يخطو 

ويضيء في اسمك!

إلى  تصغي  خاللها  من  التي  وسمعك،       
أصوات  وتراتيل  املرفرفة،  األجنحة  حفيف 
الطيور املغردة، التي تدعوك إلى  االنحياز إلى 

مشاركتها: االحتفال بالنور بتسبيح اخلالق!

الودود؛  للصباح  وابتسم  فاك،  افتح        
فيبتسم لك النهار كله!

لتكتشف  النابض؛  قلبك  إلى  وأصغ        
الطفل الذي بداخلك، وتصادقه!

      أطلق أشرعة احلب؛ ليشع حتى يعانق كل 
شيء، وكل شخص، إلى املدى البعيد!

مجيئك،  »یارب..  وقل:  اهلل،  إلى  وتوجه        
احلياة، في حياتي«!

      صل باحلاح إلى حد »ازعاج اهلل«، إمنا بثقة ال 
تتزعزع، كجزء فاعل  من بقية شعبه املبارك!

      هذا هو يومك! 

      أحلم في أحضانه، باألمور التي لم تكن 
ابداً، وقل “لم ال؟”!

وبإحساس  إرادتك،  فرشاة  وامسك        
عنواناُ  تريده  ما  ارسم  املبدع،  الفنان 
أحالمك..  البياض:  رائعة  الصباحية  للوحتك 
طبيعة  وجّسد  وقتك..  شكل  طموحاتك.. 

حياتك، وسيرورتها التي تريد! 

      هذا هو يومك!

ومن  تاريخك،  انه جزء من حياتك، ومن        
رسالتك.. فال جتعله يحمل أشعارك املكتئبة 

احلزينة، ويتسم بعالمات األيام األخيرة!

عـادل عطيـة

أصنـــع يومـــك!لقاء

القومي  “األمن  البحثية  ورقتي  في  ذكرت 
املصري – رؤية ليبرالية” أن متكني املرأة املصرية 
استغرب  وقد  القومي.  األمن  قضايا  أحد  هو 
من  نوع  واعتبره  التصنيف  هذا  من  البعض 
املغاالة في التعامل مع قضية تهميش املرأة 
ولذلك  املصري  اجملتمع  في  ضدها  والتمييز 

رأيت أن من الضروري التفصيل في هذا األمر.
نبدأ أوال بالتعريف الذي ذكرته في هذه الورقة 
وسالمة  “أمن  وهو  املصري  القومي  لألمن 
وحماية  املصري  املواطن  واستقالل  ورفاه 
كامل إقليم وموارد وممتلكات الدولة املصرية 
خارجي”.  أو  داخلي  تهديد  أي  مواجهة  في 
وهنا البد أن نسلط الضوء على مسألة رفاة 
مصرية  كمواطنة  فاملرأة  املصري،  املواطن 
الواجبات،  كافة  وعليها  احلقوق  كافة  لها 
الرجل،  مثل  مثلها  الرفاه  هذه  في  حق  لها 
أى أن لها احلق في العيش الكرمي، الذي يقوم 
على تلقي تعليم يتوافق مع املعايير الدولية 
جلودة التعليم، وأن لها احلق في رعاية صحية 
جلودة  أيضا  العاملية  املعايير  مع  تتوافق 
الرعاية الصحية، وأن يكون لديها فرص عمل 
متساوية مع أى مواطن مصري أخر. أما أمنها 
فقط  اليعني  فهو  واستقاللها،  وسالمتها 
واملتحرشني  اللصوص  من  وسالمتها  أمنها 
إنسانيتها  ينتهك  من  كل  من  أيضا  ولكن 
عم،  أو  خال  زوج،  أو  أخ  أم،  أو  أب  كان  سواء 
مدرس في مدرسة أو أستاذ في اجلامعة، مدير 

في العمل أو رجل دين في معبد.
واستقالل املواطن املصري ال يعني االستقالل 
أيضا  ولكن  فقط  األجنبي  االحتالل  من 
السلطة  وتسلط  سيطرة  عن  االستقالل 
احلاكمة سياسيا واقتصاديا، وتسلط اجملتمع 
من  يعاني  من  أكثر  املرأة  وألن  إجتماعيا، 
احللقة  ألنها  املصري  اجملتمع  في  التسلط 
بتصدير  مقهور  كل  يقوم  التي  األضعف 
االضطهاد إليها، كما أن فرص الرجل املصري 
في حتقيق االستقالل االجتماعي واالقتصادي 
تظل أكبر بكثير، يصبح متكني املرأة املصرية 

من اإلستقالل أكثر إحلاحا وذو أولوية.
فكلمة املواطن املصري ال تعني الرجل فقط 

ولكن املرأة أيضا.
والوحدة  األهلي  السلم  وحتقيق  املرأة   –

الوطنية
طائفية  مشاكل  ظل  في  تعيش  دولة  ألننا 
منذ سبعينات القرن العشرين وتتعرض فيها 
ترسخ  لالضطهاد،  املصرية  الدينية  األقليات 
في ذهن الكثير من املصريني أن حتقيق السالم 
باعادة  هو  الوطنية  والوحدة  االجتماعي 
والالدينيني  املسيحيني  ألصحابها  احلقوق 
مدركني  غير  واليهود،  والشيعة  والبهائيني 
تهدد  املصري  اجملتمع  فئات  بني  احتقان  أى  أن 
بني  الدائم  الصراع  فحالة  االهلي.  السلم 
تهديد  أيضا  هى  مصر  في  واألنثي  الذكر 
املقهورة  فاملرأة  املصرية.  الوطنية  للوحدة 
باملهانة  ستشعر  مقهورة  أقلية  أى  مثل 
وعدم االنتماء لهذا الوطن وسيكون سعيها 
الدائم لنيل حقوقها ولو بالصدام مع اجملتمع. 
واملشكلة األكبر هنا أن املرأة املصرية ليست 
أقلية بل هى نصف اجملتمع بالفعل، فحسب 
اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واالحصاء متثل 
 ،201٦ عام  في  مصر  سكان  من   %49 املرأة 
حالة  يعني  ألنه  أكبر  اخلطر  يصبح  فهنا 
أن  ثم  اجملتمع.  وتوتر بني نصفي  االحتقان  من 

عندما  ضدها،  واملميز  املضطهدة  املرأة  هذه 
نفسيا  سوية  تربية  تربيهم  لن  أبنائها  تربي 
حتى وإن أصبحوا من حاملي الدكتوراة  فلن 
يكونوا أسوياء نفسيا، ولعل في قضايا حترش 
اجلامعات  وأساتذة  بالتلميذات  املدرسني 
خلف  ونبحث  ننتبه  يجعلنا  ما  بالطالبات 
فاألم  ذلك.  في  األم  ودور  وتربيتهم  هؤالء 

املقهورة لن تخرج أسوياء.
دولة  وحتقيق  االقتصادي  والنمو  املرأة   –

الرفاه
كما ذكرت في أول املقال أن حتقيق دولة الرفاه 
النمو  حتقيق  وأيضا  املرأة،  متكني  يقتضي 
فعندما  املرأة.  متكني  يقتضي  االقتصادي 
منتج  وغير  معطل  اجملتمع  نصف  يصبح 
حتقيق  االقتصادي؟  النمو  سيأتي  أين  فمن 
النمو يقتضي تضافر جهود كل املصريني من 
الناجت  وزيادة  اكبر  إنتاج  معدالت  حتقيق  أجل 
ضرورة  يعني  ما  وهو  القومي،  والدخل  احمللي 
وهو  االقتصادية،  العملية  املرأة في  مشاركة 
حقوقها  على  املرأة  حتصل  أن  يتطلب  بدورة 
حقوق  نفس  على  حتصل  بأن  االقتصادية 
وامتيازات زميلها الرجل، وأن تتلقي ما يتالقة 

الرجل من تعليم وتدريب.
– املرأة واحلرب على االرهاب

السياسي،  اإلسالم  جماعات  أن  الغريب  من 
منذ ظهورهم على السطح، أدركت حقيقة 
أمام  عائق  أهم  هو  ومتكينها  املرأة  حرية  أن 
فركزوا  اجملتمع،  على  للسيطرة  زحفهم 
بقاء  من  التأكد  على  دائم  بشكل  عملهم 
وضعف  جهل  من  حالها  على  املصرية  املرأة 
وتبعية تقترب من العبودية، بينما وقف دعاة 
التنوير واحلداثة متفرجني ولسان حالهم يقول 
أن املرأة ليست بهذه األهمية لنخوض املعارك 
إلى  التفتت هيالري كلينتون  وقد  أجلها.  من 
التي تهدد  “الدول  الظاهرة عندما قالت  هذه 
التي  الدول  هي  والعاملي  اإلقليمي  السلم 

تعاني فيها النساء والبنات من التهميش”.
املرأة  على  اإلسالميني  حرب  كانت  لذلك 
التعليم  ومنع  واخلتان  والنقاب  باحلجاب 
نصف  هى  فاملرأة  حريتها،  وكبت  والعمل 
اجملتمع وتربي النصف األخر، والسيطرة عليها 
وإخضاعها يعني إخضاع اجملتمع كله، خاصة 
إذا حملت املرأة أفكار هذه اجلماعات االرهابية 
ارهابيني  للمجتمع  ستخرج  بالضرورة  فهي 

وليس علماء.
لذلك فأحد وسائل محاربة االرهاب هو متكني 
هذه  ملعونات  حتتاج  ال  بحيث  اقتصاديا  املرأة 
املساعدة  تقدم  التي  االرهابية  اجلماعات 
االقتصادية بيد واحلجاب والنقاب باليد األخرى، 
املعيلة  املرأة  نسبة  تبلغ  دولة  ونحن  خاصة 
فيها أكثر من ٣4% في عام 201٦ حسب املركز 
القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية، أى أن 
أكثر من ثلث األسر املصرية تعولها املرأة، فإذا 
لم تكن هذه النساء قادرة على إعالة أسرتها 
نغامر  ببساطة  فنحن  وإنساني  بشكل كرمي 

بتسليم هذه األسر إما لالرهاب أو للجرمية.
كما أن للمرأة دور رئيسي ومحوري في احلرب 
الثقافية على املنابع الثقافية لالرهاب، فاملرأة 
املستقلة  املثقفة  املتعلمة  القوية  احلرة 
املستنيرة، هى القادرة على تخريج أجيال من 
املصريني محصنني فكريا وعقليا ونفسيا من 
الفكرية  والسيطرة  العقول  غسل  عمليات 

واستغالل النفوس املشوهة املريضة.

بقلم: 

جورج مو�شى

القاهرة تفوق باريس جماال، وأن شوارع احملروسة 
الشعب  وأن  مونتريال،  شوارع  من  أمنا  أكثر 
املصري أكثر تسامحا ورقيا من السويسري، وأن 
يفوق  احملروسة  شوارع  في  احلضاري  التنسيق 
شوارع روما، وأن زيورخ أكثر بشاعة من القاهرة 
الشعب  وأن  املتألقة،  اجلميلة  النظيفة  الهادئة 
وفيينا  لندن  في  كما  باملرأة  يتحرش  ال  املصري 
ومدريد وجنيف، وأن التحرش ظاهرة عاملية وأننا 
نحترم املرأة ونعلي من شأنها أكثر من كل بالد 

العالم على سطح كوكبنا امليمون.
لن تكون وطنيا أن لم تعترف أن الكرة في مصر 
أعظم من اسبانيا، وأن »األهلي« أعظم من »ريال 
راكعا  قريبا  سيأتي  العالم  كأس  وأن  مدريد«، 
يرتفع  حتى  عليه  يحصلوا  أن  املصريني  يتوسل 
شأنه بني الكؤوس. لن تكون وطنيا لو لم تعترف 
»شارل  من  أعظم  رئيسنا  أن  بإرادتك  أو  مكرها 
ديجول« وأنه إله ووزرائه حواريني وأن عرقه مسك 
أعظم  وأن  زبيدة،  كعيني  وعيونه  لؤلؤ  ودموعه 
اخلجولة  كالبكر  أمامه  يجلس  العالم  رؤساء 

املسبية بسحر أكثر الرجال فحوله في العالم.
لن تكون وطنيا لو لم تقول إن بالدنا أعظم بالد 
عواصم  كل  في  الفساد  معدالت  وأن  العالم 
عطارد  كوكبي  وأن  بالدنا،  من  أكثر  العالم 
في  األشرار  مع  كالهما  يشتركان  واملشتري 
على  مخفية  معلنة  لولبية  كونية  مؤامرة 
شعب  اننا  تعترف  لم  إن  وطنيا  لست  مصر. 
حتى  مختار  وبرملاننا  مختار  ورئيسنا  اخملتار  اهلل 
تعترف  لم  أن  وطنيا  أحد، لست  يختاره  لم  وإن 
واألعلى  واألحق  واألجمل  بأننا األعظم واألشرف 
العالم  شعوب  بني  حضارة  واألكثر  واألسمى 
الكونية  املؤامرة  ضحية  نحن  الوقت  وبعض 
ستجد  ذلك  غير  قلت  إذا  املزعومة.  البكرية 
عنك  ويخلع  االتهامات  لك  يكيل  أحدهم 

وطنتيك ورمبا يطالب بسحب اجلنسية منك.
وتبقي كلمة... قيمة بالدنا معروفه لدى اجلميع، 

لن تزيد بجميل األوصاف 
الكلمات،  ومعسول 
من  بالتقليل  تقل  ولن 
براء  والوطنية  شأنها، 
من هؤالء الذين يتحدثون 
إجنازات  عن  نهار  ليل 
مزعومة، ومآثر من خيال، 
عني  تخلع  ال  وأرجوك 
ال  ما  أرى  ألنني  الوطنية 
تستطيع أنت أن تتحدث 
وجدت  إذا  تفرح  وال  عنه، 
قضبان  خلف  أحدهم 
يدفع حريته ثمنا لكلمة 

»اجلنب«  يكون  أن  فيه  أرادوا  زمن  في  قالها  حق 
أعظم شيم الرجال، وأعلم أن الذي استمر اليوم 
أن يضع »حرا« قال كلمة حق خلف قضبانه، ال 

يتردد أن يكررها حتى مع منافقيه.

آه يا بلد أحرارك غايبني ورا القضبان
وسجانك بيهذي يوماتي في زمن هذيان

واقف على شباك السجن »عصفور«
يبكي بدمع العني حزين مكسور

سألوه بتبكي ليه يا “حر”؟
وأيش عرفك انت طعم املر؟

رد عليهم باكي وقال العصفور؛

أصلي ملا شفت “احلر” ورا القضبان
عرفت أن دوري جاي مع إني مش أنسان
سجانكم سجان عفي في زمن هذيان

وال يفلت منه “حر” حتى لو كان عصفور
السجان سجان، يكره يشوف “احلر«

حيوان كان أو من جنس طيور
يبقي هتفرق ايه بقي كوني أنس وال عصفور

إذا كنت النهارده “حر” ...بكره هيصبني الدور.

ل�ست وطنيا اإن مل تعرتف باأن.......

مؤمن سالّم

متكني املراأة

    م�شاألة اأمن قومي
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أعلن  املاضي،  أكتوبر  من  والعشرين  السابع  األحد،  صباح  في 
تنظيم  زعيم  »مقتل«  عن  ترامب«  »دونالد  األمريكي  الرئيس 
»داعش« أبو بكر البغدادي في عملية للقوات اخلاصة األمريكية. 
وبذلك وتنتهي قصة مطاردة اإلرهابي البغدادي الطويلة، إلرهابي 

دموي قتل عشرات ورمبا مئات األالف من األبرياء.
من هو أبو بكر البغدادي

العام  البدري، في  إبراهيم عواد  البغدادي، واسمه احلقيقي  ولد 
امرأتني،  من  متزوج  وهو  بغداد.  شمال  في  فقيرة  لعائلة   1971
أجنب أربعة أطفال من األولى وطفالً من الثانية. ووصفته إحدى 

زوجتيه بأنه »رب عائلة طبيعي«.
يصبح  بأن  ويحلم  القدم،  كرة  رياضة  ميارس  البغدادي  وكان 
كلية  بدخول  له  تسمح  لم  الدراسية  نتائجه  لكن  محامياً، 
احلقوق. وحاول االلتحاق بالسلك العسكري، لكن ضعف بصره 
الدراسات  إلى  املطاف  نهاية  في  األمور  لتقوده  ذلك،  دون  حال 
العراقية  العاصمة  في  إماماً  أن يصبح  قبل  بغداد  الدينية في 

في عهد الرئيس السابق صدام حسني.
عشرات  بعد  على  الواقع  بوكا  سجن  إلى  دخوله  وكان 
الكيلومترات من احلدود العراقية الكويتية، نقطة حاسمة في 
حياته. فقد اعتقل البغدادي الذي كان شكل لدى اجتياح العراق 
تأثير محدود، في فبراير  في العام 200٣ مجموعة جهادية ذات 
2004، وأودع سجن بوكا الذي كان يؤوي أكثر من 20 ألف معتقل.
أدلة  وجود  لعدم   2004 ديسمبر  شهر  في  سراحه  إطالق  ومت 
كافية ضده، بايع البغدادي أبو مصعب الزرقاوي الذي كان يقود 

مجموعة من املقاتلني السنة تابعة لتنظيم القاعدة.
“دولة  مسؤولية  البغدادي  بكر  أبو  وتسلم   ،200٥ أكتوبر  وفي 
أبو عمر  زعيمها  بعد مقتل  العراق اإلسالمية” في مايو 2010، 
البغدادي ومساعده أبو أيوب املصري في غارة جوية عند احلدود 

السورية العراقية.

ومتكن البغدادي بعد ذلك من تعزيز موقع اجلهاديني في العراق. 
وحتت قيادته، أعادت هذه اجملموعة تنظيم صفوفها، وحتولت في 
العام 201٣ إلى تنظيم “الدولة االسالمية في العراق والشام” 
)داعش(، بعدما استغل اجلهاديون النزاع في سوريا اجملاورة، قبل أن 

يشنوا هجومهم الواسع في العراق في السنة التالية.
زعيم  يظهر  لم   ،2014 عام  في  “داعش”  تنظيم  تأسيس  منذ 
فيديو  في  األولى  مرتني.  سوى  البغدادي،  بكر  أبو  التنظيم، 
آخر  فيديو  في  والثانية  “خالفته”،  تأسيس  إعالن  عند  مسجل 
أبو  لإلرهابي  ظهور  وأخر  “اخلالفة”.  انتهاء  من  شهر  نحو  بعد 
بكر البغدادي كان في شريط فيديو نشر في أبريل املاضي، بعد 
النوري  في جامع  الصالة  أثناء   ،2014 يوليو  في  العلني  ظهوره 
“أمير  كـ  وُقدم  “اخلالفة”  أعلن  حني  املوصل،  غرب  في  الكبير 
املؤمنني” للخالفة املزعومة. وكان “أبو بكر البغدادي” يتحكم في 
وقت ما مبصير سبعة ماليني شخص على امتداد أراض شاسعة 
في سوريا وما يقارب ثلث مساحة العراق، لم يبق من التنظيم 
مكان  معرفة  عن  بأنفسهم  عاجزين  مشتتني  مقاتلني  سوى 
املتحدة مكافأة قدرها 2٥ مليون  الواليات  وجوده. بينما رصدت 

دوالر ملن يساعد في الوصول إليه.

ترامب يُعلن مقتل البغدادي
أعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب مقتل زعيم تنظيم »داعش« 
أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية استهدفت مخبأه بقرية 

باريشا مبحافظة إدلب السورية الليلة املاضية. 
البغدادي  إن  األبيض  البيت  في  صحفي  مؤمتر  في  ترامب  وقال 
أن ُحشر في نفق، مشيراً  يرتديها بعد  فّجر سترة ناسفة كان 
إلى أن البغدادي قتل مع ثالثة من أطفاله، وأضاف كان “يصرخ 
وينوح”. وأكد الرئيس األمريكي أنه مت التأكد من هوية البغدادي 
من خالل نتائج اختبارات أجريت بعد الغارة، مضيفاً أنه شاهد 
العملية مع نائبه بنس ومسؤولني آخرين، وقال: “البغدادي مات 
نفذت  خاصة  قوات  أن  ترامب  وأضاف  واجلبناء”.  الكالب  ميتة 
إلى  مشيراً  بــ”اجلريئة”،  وصفها  التي  البغدادي  قتل  عملية 
على  حصلت  وأنها  تقريباً،  ساعتني  ملدة  املوقع  في  ظلت  أنها 
معلومات مهمة من املوقع. ووفقاً لترامب فإن الواليات املتحدة 
قبل  البغدادي  وجود  مكان  عن  جداً”  “إيجابية  معلومات  تلقت 
الرئيس  وأفاد  أسبوعني.  قبل  موقعه  حتديد  من  ومتكنت  شهر، 
األمريكي بعدم سقوط قتلى من القوات األمريكية في العملية، 
في حني أن عدداً كبيراً من رفاق البغدادي قتلوا، على حد قوله. 
وأشار ترامب إلى أن كلب حراسة “بارع” تابع للقوات األمريكية 

أصيب في العملية.
وشكر الرئيس األمريكي كالً من روسيا وتركيا والعراق واألكراد 
معنا  تعاملت  “روسيا  ترامب:  وقال  دعمهم.  على  السوريني 
الغارة لكنها لم  رائع وفتحوا لنا مجالهم اجلوي لشن  بشكل 
تعرف طبيعة املهمة األمريكية”، وأضاف: “األكراد زودونا ببعض 
املعلومات التي كانت مفيدة”. وأكد ترامب أن ليلة قتل البغدادي 
أنها  مضيفاً  والعالم،  املتحدة  للواليات  “عظيمة”  ليلة  كانت 
تذكرة بأن الواليات املتحدة ستواصل تعقب باقي اإلرهابيني من 

أعضاء الدولة اإلسالمية.

الوليات املتحدة ُتعلن نهاية ق�شة الإرهابي »اأبو بكر البغدادي« الطويلة

ق�شة البغدادي من لعب كرة قدم اإىل زعيم تنظيم دموي

ترامب: البغدادي مات ميتة اجلبناء يف ليلة عظيمة للوليات املتحدة والعامل

حالة حزن يف اجلالية امل�شرية بكندا بعد مقتل 

ال�شاب القبطي »ماريو اإبراهيم«

ال�شرطة الكندية تبحث عن القاتل الذي اأطلق النار 

علي »ماريو« داخل �شيارة مب�شي�شاجا

قالت شرطة منطقة »بييل« أن الشاب من أصول قبطية، »ماريو إبراهيم« وعمره 2٦ عام ومقيم 
مول«  وان  »سكوير  من  بالقرب  سيارة  داخل  عليه  النار  إطالق  بسبب  توفي  ستوفيل،  مبنطقة 
مبسيساجا. وكان اجملني عليه »ماريو إبراهيم« جالس في سيارة أمام عمارة علي تقاطع شارعي             
مساء  قصير  بوقت  الليل  منتصف  قبل   ،»Burnhamthorpe RD. & Confederation PKwy«
الثالثاء، الثاني والعشرين من أكتوبر املاضي. وقالت تقارير الشرطة أن »ماريو« أصيب بعدة أعيرة 
نارية، وقال شهود عيان أن أن املشتبه به سار علي قدميه مقترباً من الضحية والذي كان يجلس 
في سيارة وأطلق عدة رصاصات جتاهه قبل أن يهرب. وعلي الرغم من اجلهود املبذولة إلنقاذه إال أن 
الضحية القت حتفها جراء اإلصابات. وهي احلادثة التي أفزعت وأحزنت الكثيرين بني أفراد اجلالية 

القبطية بكندا 

تاأجيل ق�شية �شيدة الكرم وحرق منازل الأقباط 

للمرة الرابعة
 

تعرية  قضيتى  تأجيل  أكتوبر،   من  والعشرين  الثامن  اإلثنني،  يوم  املنيا  جنايات  محكمة  قررت 
التابع  قرقاص  ابو  مركز  الكرم  أقباط  منازل  حرق  وقضية  الكرم”،  “سيدة  ثابت  سعاد  السيدة 

حملافظة املنيا، وذلك لتغيب أحد أعضاء هيئة احملكمة.
وجاء قرار التأجيل للقضية األولى والتي هي »سيدة الكرم« ليوم 12 ديسمبر القادم والقضية 

الثانية التي هي »حرق منازل االقباط« بالقرية ليوم 1٦ يناير من العام القادم 2020.
وقال احملامي ايهاب رمزى رئيس هيئة الدفاع فى القضيتني أن قرار التأجيل يأتى لتغيب أحد اعضاء 
هيئة احملكمة إذ ال ميكن اصدار اى حكم بدون ااكتمال منصة احملكمة. ولم يتم تقدمي اى مرافعات 

يوم احملكمة.
اجلدير بالذكر أن هذا ليس هو التأجيل األول ولكن تلك القضايا يتم التأجيل فيها منذ ثالث أعوام 
دون أسباب معروفة أو واضحة ، وكان القاضي السابق قد تنحي عن القضية إلستشعار احلرج 
في شهر مارس املاضي. ومت وقتها إحالة القضية حملكمة إستئناف بنى سويف، حيث مت حتديد نظر 
أولى جلسات اقضايا فى ابريل املاضى، ومت تأجيلها لشهر يوليو ثم تأجلت جللسة األثنني املاضي 

ويعد هذا التأجيل الرابع بعد اعادة القضايا لدائرة جديده مبحكمة جنايات املنيا.  
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عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

رغم تشاؤم البعض من قبل، في توقعات سوق العقارات عن عام 2020 الذي وصل الي 
حد قولهم انه سيكون عام انهيار سوق العقارات اال ان األشهر القليلة املاضية حملت 
في طياتها نقيض هذا حيث بدأ منذ اواخر شهر أغسطس ظهور عالمات واضحة لبدء 
انتعاش عام لسوق العقارات في كندا وباألخص تورنتو وأكد ذلك الزيادة الغير مالوفة 

األسعار  التي حدثت في  العام  الوقت من  في مثل هذ 
خالل شهر سبتمبر املنقضي. وهناك تكهنات  بسوق 
النصف  خالل  األسعار  في  كبير  وارتفاع  قوي  عقارات 
في  ناقشتها  وان  سبق  واألسباب   2020 عام  من  األول 
الي كندا مع  املهاجرين  واهمها تدفق  املاضية  احللقات 
زيادة األموال القادمة من اخلارج والتي يذهب معظمها 
بنصيب  تورنتو  العقارات حيث حتظى  في  األستثمار  ل 
ومازلت  ذلك  وتوقعت  أيضا  سبق  وقد  منها.  األسد 

أشجع املستثمرين على الشراء اآلن.
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توقعات النصف األول من عام 2020 

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

NOA BOULES

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

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

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

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

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

وجميع صفحاتها باأللوان 

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

1-844-355-6939

عامل العقارات
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واشنطن بوست

ماذا تفعل في حال ضياع 
جواز سفرك باخلارج

فقدان  حلاالت  املسافرين  من  الكثير  يتعرض 
بالدهم،  خارج  رحلتهم  خالل  السفر  جواز 

األمر الذي يعرضهم ألزمة كبيرة.
خبراء  عن   « بوست  »واشنطن  موقع  ونقل 
الوثيقة  هو  السفر  جواز  إن  قولهم  السفر، 
الرسمية التي يتمكن من خاللها األشخاص 
مشكالت  وأول  البالد،  بني  والتنقل  السفر 
املطلوبة  األوراق  استيفاء  هي  فقدانه 
تكون  والتي  جديدة،  سفر  وثيقة  الستخراج 

من بينها موقفك من التجنيد للذكور.
معهم  يكون  بأن  املسافرين  اخلبراء  ونصح 
خالل رحالتهم صورة ضوئية من جواز السفر 
بوجود  ينصحون  كما  احملمول،  الهاتف  على 

شهادة التجنيد للذكور.
االحتفاظ  على  املسافرين  اخلبراء  حث  كما 
اليد  حقيبة  في  السفر  جواز  من  بنسخ 
بها  تتحرك  أخرى  ونسخه  السفر،  وحقيبة 
بالفندق  السفر  جواز  وتترك  عطلتك  خالل 

وبهذا تقلل فرص فقدانه.
وقدم اخلبراء خطوتني يجب اتباعهما في حال 
في  محضر  عمل  وهما:  سفرك،  جواز  ضياع 
أقرب قسم شرطة في املدينة التي وقع فيها 
ألقرب  التوجه  هي  الثانية  واخلطوة  احلادث، 
الستخراج  لبلدك  تابعة  سفارة  أو  قنصلية 
شخصية  صورة  معك  حامال  سفر  وثيقة 
وصورة من احملضر، بعض الدول قد تطلب منك 
احلصول على أوراق تؤكد جنسيتك قبل إصدار 
احملضر، وهذا يعني الذهاب للقنصلية أوال ثم 
عمل محضر ثم الرجوع مرة أخرى للقنصلية 

للحصول على وثيقة السفر.

صحيفة »نيويورك تاميز«

أديب ال يقرأ!

باحلادث  وليم غولدينغ  البريطاني  الروائي  يتندر 
الذي حصل معه في اليوم التالي حلصوله على 
أوقف  فقد   .198٣ للعام  االدب  في  نوبل  جائزة 
ويلتشير  اعمال مقاطعة  بلدة من  سيارته في 
منه  تقدمت  وإذذاك  باالنصراف.  وهم  وأقفلها 
شرطية سير وسجلت فيه محضر ضبط، وهي 

تقول: »أال تعرف القراءة؟«.

صحيفة »الواليات املتحدة اليوم«

خیر دواء.. »التمريض الضاحك«

املتحدة  الواليات  في  الصحيون  املرشدون  باشر 
وفي  ملرضاهم.  كمنشط  الضحك  وصف 
يعانون  الذين  ان  الباحثات  احدى  أجرتها  دراسة 
أمراضأ قوية يعزون حتسن حالهم الى املمرضات 
املرحات.  وقد بدأت برامج »التمريض الضاحك« 
يعرض  وبعضها  االمريكية.  املستشفيات  تغزو 
االشرطة املسلية على شاشات التلفزيون داخل 
غرف املرضى، والبعض يلقن املمرضات الطرائف 

والنوادر لروايتها على املرضى يومياً.

املوقع اإللكتروني لقناة “نيوز 18” األمريكية 

سكوت لوتان »اجلوكر« احلقيقي.. 
مصاب بـ«الضحك الالإرادي«

مرضية  حالة  لوتان  سكوت  األمريكي  عانى 
العاملي  الفنان  جسدها  التي  لتلك  مطابقة 
»اجلوكر«،  أفالمه  أحدث  في  فينيكس  خواكني 
أفضل  جائزة  وحصد  كبيرا  جناحا  حقق  والذي 
فيلم باملسابقة الرسمية في مهرجان فينيسيا 

السينمائي الدولي 2019. 
 ”18 “نيوز  لقناة  اإللكتروني  املوقع  ونشر 
عاما(   47( لوتان  خالله  ظهر  فيديو  األمريكية 
يتحدث عن معاناته من الضحك الالإرادي الذي 
يتسبب له في ألم باحللق، موضحا أنه يُصاب به 
فينيكس  جسدها  كما  متاما  التوتر،  حاالت  في 

في “اجلوكر«.
العلمي  فاالسم  املرض،  طبيعة  املوقع  وأوضح 
أو  الكاذب”  البصلي  “الوجدان  هو  احلالة  لهذه 
نوبة  مدة  أن  إلى  مشيرا  العاطفي””،  “التقلقل 
 10 إلى  تصل  قد  لوتان  تصيب  التي  الضحك 

دقائق متواصلة.
والية  يسكن  الذي  لوتان،  سكوت  واعتبر 
الفيلم  في  فينيكس  أداء  األمريكية،  فيرجينيا 
املرض  وجسد  الدور  “تقمص  قائال:  عبقريا، 

بطريقة استثنائية”.

صحيفة »لو بوان« الفرنسية

اخليزران الياباني

الند  منطقة  في  الياباني  اخليزران  زراعة  تزدهر 
بواسو،  مارسيل  ويترقب  فرنسا.  غرب  جنوب 
على  والقيم  أغروم«   - »فرانس  مؤسسة  مدير 
األرض  من  هكتار   2000 يُزرع  أن  الند،  غابة  ثلث 
اخليزران  هذا  بحماسة:  ويضيف  يابانياً.  خيزراناً 
في  السيلولوز  من  يعطي  متراً   20 يرتفع  الذي 
الهكتار الواحد ثمانية أضعاف ما يعطيه شجر 

الصنوبر«.
ومصانع الورق هي األكثر اهتماماً بهذا اخليزران، 
وفي  النوعية.  رفيع  ورق  معجون  منه  ينتج  اذ 
اإلمكان أيضاً حتويل اخليزران ألواحاً ليفية. والى 
ذلك، فان جذوع اخليزران تنبت فروعاً ريانة نضرة 
تعتبر مقبالً شهياً. وقد أبدى الطاهي الشهير 

ميشال غیرار اهتماماً بهذا األمر.

صحيفة »وول ستريت جورنال«

األسوأ!

اآلن  اليكم  باآلتي:  األخبار،  نشرة  املذيع  أنهى 
من  أسوأ  كانت  التي  اجلوية،  االحوال  نشرة 

االخبار«.

مجلة »اخملتار الزراعي«

أسبوع وأسبوع

السياسة أمر مضحك حقاً. ففي اسبوع تُتشر 
صورتك على غالف مجلة، وفي االسبوع الالحق 

جتد نفسك في السجن.

صحيفة »سيلكتا« االملانية

نائب من زمن نوح

وقف نائب في مجلس العموم البريطاني يلقي خطاباً عن صناعة السفن، بدأه بفلك نوح. 
واستسلم رئيس الوزراء للنوم فيما معاونه يدون الوقائع. وأفاق وسمع النائب نفسه يتحدث، 

فسأل: »أين صار صاحبنا؟«.
- إنه يتكلم عن عهد امللكة اليزابيت االولى.
ـ  »أرجوك ، إذاً ، أن توقظني بعد 2٥0 سنة«.

مجلة »الضحك احلر« الفرنسية

متى تبدأ شيخوختك؟!
   قال الكاتب الفرنسي مرسيل آشار، بحزن: »ان شيخوختك تبدأ عندما ترتاد املطاعم حيث 

يخدمك مضيفون الئقون بدالً من املطاعم التي تخدمك فيها فتيات لطيفات«.

فايننشال تاميز

هواوي تطلق هاتفا قابال للطي في الصني

بدأت شركة هواوي تلقي طلبات في الصني لشراء هاتفها الذكي 
البالد  في  التسويق  تكثف  إذ  انتظاره،  طال  الذي  للطي  القابل 
ومت  أمريكية.  عقوبات  ظل  في  عامليا  مبيعاتها  ضعف  لتعويض 
تأجيل إطالق هاتف “ميت إكس” الذكي الذي يعمل بتكنولوجيا 
اجليل اخلامس مرتني هذا العام، إذ تعرضت هواوي، ثاني أكبر مصنع 
بسبب  اإلمدادات  في  الضطرابات  العالم،  في  الذكية  للهواتف 

إدراج الواليات املتحدة الشركة على قائمتها التجارية السوداء.
أموليد بحجم  النوع  رائعة من  بإمكانيات جبارة، مع شاشة  الهاتف  يتمتع  أن  املتوقع  ومن 
والتي ميكن طيها لتصبح ٦.٦ إنش، كما يعمل مبعالج رئيسي من  إلى 8 إنش  عمالق يصل 
النوع هاي سيليكون كيرين 980 ثماني النواة. ويأتي املوبايل بنظام األندرويد الشهير مع أحدث 
إصدار في األسواق 9.0 بي، مع ذاكرة تخزين داخلية مبساحة ٥12 جيجا بايت والتي قد تُغنيك 
عن احلاجة إلى إضافة كرت ذاكرة، ولكن مع ذلك يدعم الهاتف إضافة كرت ذاكرة مبساحة 

تصل إلى 2٥٦ جيجا بايت، وذلك وفقا ملوقع “بريكينغ نيوز«.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.



ال�صبت 2 نوفمرب 2019 - ال�صنة ال�صاد�صة -  العدد اخلم�صون بعد املائة 9
كوستكو تسحب بودرة حليب االطفال الرضع بسبب 

احتمال ثلوثها بالبكتريا
الرضع  االطفال  حليب  بودرة  كوستكو  شركة  سحبت 
والعبوات  باكتر  كرون  ببكتريا  تلوثها  احتمال  بسبب 

املستدعاة هي:
»غير  لالكتوز  احلساسني  الرضع  االطفال  حليب  بودرة 
جرام  كيلو   1,٣٦ وتزن  كركيالند  ماركة  وراثيا«  املعدلة 

وتنتهي صالحيتها في ٥ نوفمبر 2020
]غير  لالكتوز  احلساسني  الرضع  االطفال  حليب  بودرة 
 1,٣٦ وتزن  عبوتني  في  كريكيالند  ماركة  وراثيا[  املعدلة 

كيلو جرام وتنتهي صالحيتها في ٥ نوفمبر 2020
وال  البالد،  أنحاء  جميع  في  املنتجات  هذه  وزعت  وقد 
ينبغي على املواطنني استهالكها ويجب التخلص منها 
الوكالة  وقالت  منه،  اشتريت  الذي  للمتجر  اعادتها  أو 

الكندية لفحص االغذية ان املنتجات امللوثة ببكتريا كرون باكتر ال تبدو فاسدة وال تفوح منها 
رائحة فاسدة وعادة ال ترتبط هذه البكتريا باملرض، ولكنها في حاالت نادرة قد تسبب التهابات 
خطيرة او مميتة خاصة حلديثي الوالدة، هذا ولم يبلغ عن اي مرض يتصل بهذه املنتجات املشار 

اليها.

سحب منتجات النقانق االيطالية اجلافة اجلاهزة لألكل 
بسبب بكتريا الساملونيال

اختبرت وكالة فحص االغذية الكندية منتجات مختلفة 
وجاءت  لألكل  اجلاهزة  اجلافة  االيطالية  النقانق  من 
 12 االبالغ عن  ومت  الساملونيال،  لبكتريا  إيجابية  النتيجة 
أونتاريو وكيبيك  حالة مؤكدة من مرض الساملونيال في 

ودخل واحد إلى املستشفيز
من  املنتجات  إن  الكندية  االغذية  فحص  وكالة  وقالت 
العالمة التجارية »فيليسيتي« لهذه النقانق وزعت في 
األخرى  واملنتجات  وكيبيك،  كولومبيا  وبريتش  أونتاريو 
في  وزعت  »فينيشيان«  التجارية  العالمة  من  للنقانق 
»لوجنوز«  اربعة منتجات لشركة  وهناك  والبرتا،  أونتاريو 

في أونتاريو.
من  إنه  الفيدرالية  الصحة  وزارة  في  مسؤولون  وقال 
يكون  ألنه  اكبر  باملرض  املصابني  عدد  يكون  ان  املمكن 

مستهلكني  وهناك  للمسؤولني،  عنه  االبالغ  لوقت  باملرض  االصابة  وقت  من  تأخير  هناك 
الرضع  ويعتبر  االخرين،  بني  وينشرونها  االعراض  وال تظهر عليهم  البكتريا  قد يحملون هذه 
واالطفال وكبار السن هم االكثر عرضة لإلصابة مبيكروبات الساملونيال وكذلك االفراد الذين 
لديهم أجهزة مناعة ضعيفة وتشمل أعراض املرض احلمي والقشعريرة واالسهال والتشنجات 

املعوية والصداع والغثيان والقيء.
النقانق  املنتجات من  التحقق من وجود هذه  بالتالي بضرورة  وينصح املسؤولني عن الصحة 
االيطالية اجلافة اجلاهزة لألكل لديك، وإذا وجدتها ال تأكلها، والتخلص من هذه املنتجات على 
الفور وأغسل احلاويات التي مت استخدامها لتخزين هذه املنتجات بشكل صحيح وتعقيمها 
قبل استخدامها مرة أخرى، وإذا كان لديك أي نقانق جافة وجاهزة لألكل بدون الغالف ولست 
على يقني من اسم املنتج تخلص منها لتكون في أمان، كما يجب  أغسل اليدين باملاء الدافئ 
والصابون ملدة 20 ثانية على االقل بعد االتصال املباشر بهذه املنتجات التي أشير اليها، ويجب 
عدم إعادة الطعام لألخرين إذا كنت تعتقد إنك مريض بعدوي الساملونيال أو تعاني من أي مرض 

معدي أخر يسبب االسهال .
  

هل تريد إزالة الشمع من إذنيك؟ زيارة الطبيب لهذا الغرض سوف تكلفك

“اوهيب” تتخلى عن تغطية بعض 
اإلجراءات الطبية لتوفير 83 مليون دوالر

تناقش حكومة أونتاريو مع الرابطة الطبية في أونتاريو لتحديث 
اختيارات وإجراءات ميكن استبدالها بنهج أكثر فعالية وحداثة، 
نظام  في  التغيير  اجراءات  بقيادة  املعني  الفريق  أوصى  ولهذا 

الصحة بأشياء ميكن أن توفر 8٣ مليون دوالر لدافعي الضرائب.
وهذه التوصيات تقضي بأن يدفع الفرد ثمن األشعة السينية »أكس« ملشاكل اجليوب االنفية، 
احلنجرة  الختبارات  -وكذلك  ضروريا  طبيا  هذا  يكن  لم  -ما  الشمع  من  االذنني  ولتنظيف 
وستكون املكاملات املنزلية من قبل االطباء غير مغطاة من »أوهيب« ومع ذلك سوف يتم متويل 

املكاملات املنزلية للمرضي املسنني الضعفاء او املرضى املالزمني ملنازلهم.
االساليب  بعض  ولكن  احلمل  اختبارات  مصاريف  تغطية  في  »أوهيب«  تستمر  وسوف 
الذين  املرضى  نظام جديد إلحالة  تكون مغطاة، وسيكون هناك  لن  املاضي  املستخدمة في 
املغناطيسي  بالرنني  التصوير  من  للتقليل  الركبة  او  الورك  في  مزمنة  آالم  من  يعانون 
واالستشارات اجلراحية، كما إن املرضى لم يعودوا بحاجة لزيارة طبيب العائلة للحصول منه 

على رسالة لرؤية الطبيب اخملتص الذين ذهبوا اليه من قبل خالل عامني.
هذا وتتعامل خطة التامني الصحي في أونتاريو »أوهيب« التي تصرف عليها احلكومة مع ٣00 
هذه  إن  بالتغييرات  اخملتصة  الطبية  اجملموعة  يقود  الذي  الطبيب  وقال  يوم.  مريض كل  ألف 

التغييرات سوف تساعد على تبسيط اخلدمات وتقلل من أوقات االنتظار.

مقاطعة أونتاريو تقلص من التخفيضات احملتملة على رعاية 
االطفال

قال عمدة تورنتو جون توري إنه مسرور الن حكومة أونتاريو قلصت من التخفيضات احملتملة لرعاية األطفال، 
وقال انه ال يجب أن حتدث هذه التخفيضات على االطالق، وقال عمدة تورنتو إن املدينة كانت تواجه 1٥ مليون 
دوالر تخفيضات في متويل دور رعاية األطفال في وقت سابق من هذا العام، وقال تقرير ان تخفيض 1٥ مليون 
دوالر سيؤثر على 7٦ مكان لرعاية األطفال بأسعار معقولة، كما أن هناك 17 الف أسرة على قائمة االنتظار 
في املدينة لرعاية أطفالهم، ولهذا قررت املقاطعة ان تكون التخفيضات من 2 إلى ٥ مليون دوالر فقط لعام 

.2020
وكانت حكومة مقاطعة أونتاريو برئاسة دوج فورد قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن أنها ستغير 

نظام التمويل الكامل لدور رعاية األطفال إلى نظام مشاركة التكاليف مع البلديات 20-80.
وأكدت متحدثة باسم وزارة التعليم في أونتاريو أن التخفيضات التي حدثت على التمويل احلكومي لدور 
رعاية األطفال هي أقل من ٥ مليون دوالر، وإن جميع البلديات تلقت رسميا مبالغ مالية لرعاية االطفال لعام 

2020، هذا وقد دعا النشطاء إلى عكس التخفيضات والعودة إلى التمويل الكامل.

التوقيت الشتوي في كندا يبدأ يوم 
االحد 3 نوفمبر 2019

نوفمبر   ٣ االحد  يوم  سيبدأ  كندا  في  الشتوي  التوقيت 
2019 , وذلك بتأخير الساعة من الثانية فجر  يوم االحد 
نكسب  وبهذا   , االحد  يوم  فجر  الواحدة  الساعة  الي 
ساعة واحدة اكثر للنوم  , وليست كل مقاطعات كندا 
حتذو هذا احلذو فمعظم مقاطعة ساسكتشوان ال تغير 
أونتاريو  مقاطعة  في  البالد  بعض  وكذلك   , ساعاتها 

وبعض البالد في شمال كيبيك وقد بدأت كندا في العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي عام 1908

حكومة أونتاريو تتراجع عن خططها لزيادة حجم الفصول في املدارس 
الثانوية في املقاطعة

أدلى وزير التعليم في حكومة أونتاريو ببيان في مؤمتر صحفي مؤخرا، فقال إن عدد الطلبة في الفصول لن يتجاوز 
2٥ طالبا، ولكن هذا العدد ال يزال أعلى من متوسط عدد الطلبة السابق في الفصل وكان 22 طالبا، وكانت هذه 
القضية واحدة من أسباب التوتر بني حكومة أونتاريو ونقابة املعلمني التي متثل معلمي الثانوي، والتي حتاول اآلن 

احلصول على صفقة عمل جيدة.
وقال الوزير إن هذه اخلطوة تهدف إلى أثبات التزام 
في  الطالب  وإبقاء  االضرابات  بتجنب  احلكومة 
جميع  عمل  عقود  انتهت  وقد  هذا  الصفوف، 
شهر  بنهاية  احلكومة  مع  املدارس  في  املعلمني 
معلمي  متثل  التي  النقابة  وحتاول  أغسطس، 
للمواضيع  حل  إيجاد  والثانوية  االبتدائية  املدارس 
عقود  جتديد  حول  احملادثات  خالل  املعلقة  املتوترة 

العمل.

عن  واالعالن  الترويج  أونتاريو  مقاطعة  ستحظر   
منتجات واجهزة استنشاق أبخرة املاريجوانا في متاجر 
يناير 2020،  بداية من شهر  الوقود  التجزئة ومحطات 
إن  لها  بيان  في  اليوت  كريستني  الصحة  وزيرة  وقالت 
املاريجوانا  أبخرة  استنشاق  ملنتجات  الترويج  تقييد 
ومينع  للخطر  الشباب  تعرض  منع  على  سيساعد 

التأثير عليهم في أماكن البيع بالتجزئة.
الترويج  متنع  جديدة  قواعد  املقاطعة  أدخلت  وقد 
ويسمح  املاريجوانا  أبخرة  استنشاق  أجهزة  ملنتجات 
بذلك فقط من خالل متاجر بيع املاريجوانا املتخصصة 
سنة   19 عمر  من  لألشخاص  أبوابها  تفتح  والتي 
االمراض  القلق من  زيادة  املنع هذا بسبب  وجاء  واكثر، 
الواليات  ففي  املاريجوانا،  ابخرة  استنشاق  من  الناجتة 
املتحدة هناك أكثر من 1٦00 حالة مرضية نتيجة لهذا 
أبخرة  باستنشاق  مرتبطة  وفاة  حالة   ٣4 االقل  وعلى 

املاريجوانا.
بإصابة  تفيد  الكندية  املقاطعات  من  تقارير  وجاءت 
أن أصدرت هيئة  “فابينج” بعد  باملرض نتيجة  الشباب 
وقالت  املاضي،  الشهر  عاما  حتذيرا  الكندية  الصحة 
منتجات  عن  االعالن  منع  “إن  البيان  في  الصحة  وزيرة 
يستند  “فابينج”  املاريجوانا  ابخرة  استنشاق  اجهزة 
أن  إلى  تشير  الصحة  خبراء  من  جديدة  لبحوث 
وفي  الشباب،  بني  ارتفاع  في  االجهزة  هذه  استعمال 

دراسة متت ما بني عامي 2017 و2018 كان هناك زيادة 
الستنشاق  االدوات  هذه  استعمال  في   %47 بنسبة 

املاريجوانا، بني الشباب من عمر 1٦ إلى 19 سنة.
املاريجوانا  استنشاق  جتعل  سوف  اجلديدة  والقواعد 
ومعظم  السجائر،  تدخني  أماكن  في  ايضا  ممنوع 
حول  بها  معمول  لوائح  بالفعل  لديها  املقاطعات 
وكان  املاريجوانا،  ابخرة  استنشاق  ملنتجات  الترويج 
املدافعون عن الصحة قد دعوا حكومة أونتاريو التخاذ 
جماح  لكبح  الطرق  إحدى  انها  قائلني  اخلطوة  هذه 
مدمنني  يصبحون  الذين  الشباب  بني  املتنامي  االجتاه 

الستنشاق املاريجوانا والنيكوتني.

أونتاريو حتظر االعالن عن منتجات او اجهزة استنشاق املاريجوانا في 
املتاجر ومحطات الوقود
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تبدو  قد  التي  املواقف  بعض  تواجهك  أحيانا 
بسيطة، ولكنها تسبب لك أو لزوجتك احلرج 
رد  درجة  وتختلف  اآلخرين.  أمام  وبخاصة 
الفعل لهذه املواقف عند كل شخص، فهناك 
اللبق،  الرد  فيرد  بسرعة،  املوقف  يتدارك  من 
حسن  ويفترض  ببساطة،  املوضوع  يأخذ  أو 
اإلهانة  أو  بالضيق  يشعر  من  وهناك  النية، 

ويشعر أنه أحرج. 
وزوجك،  أنت  مدعوين،  کنتما  إذا  فمثالً     
األصدقاء،  أو  األقارب  أحد  عند  العشاء  إلى 
ثم  املقدمة،  الطعام  بأصناف  زوجك  وأشاد 
ربة  الطعام من  تأخذي وصفة  أن  طلب منك 
املنزل، فهل تتقبلني هذا املطلب بصدر رحب، 
وتقومني فعالً بسؤال ربة البيت ببساطة؟ أم 
تعتبرينه موقفاً محرجاً، يشعرك بإنك لست 
إعداد  في  االتقان  من  املستوى  نفس  على 
الطعام؟ وقد تالحظ أن زوجتك تبدي إعجاباً 
شديداً بديكور منزل أحد األصدقاء، أو باألثاث، 
احلرج  بعض  يسبب  مما  األسعار،  عن  وتسأل 

لك أو ألصحاب املنزل.
فكيف تتصرف في هذه املواقف احملرجة؟

 - ناقش األمر )حسب مناسبته( مع زوجتك )أو 
زوجك( على حدة بعد العودة إلى املنزل، أو بعد 
انصراف الضيوف ووضح سبب املوقف احلرج، 
واتفقا على ما يقال في مثل هذه املناسبات، 

وما ال يجب قوله.
- اتفقا على حدود ولغة التعامل بينكما أمام 
اآلخرين وبخاصة الذين ال تربطكما بهم صلة 
الفهم  سوء  أو  احلرج  يحدث  ال  حتى  قوية، 

بینکما أو بني الناس. 
يتم  أال  بينكما، فيجب  متوتراً  اجلو  إذا كان   -

توجيه أي تلميحات أو نقد يزيد اجلو توتراً، ومن 
حتی  الوقت،  بعض  الزيارات  تأجيل  املمكن 

يهدأ اجلو بينكما.
العالقات  جو  يكون  أن  على  دائماً  اعمال   -
على  يوماً  الشمس  تغرب  وال  صافياً  بینکما 

ضيق أحدكما باآلخر. 
- من املهم جداً أال يتم الرد على ملحوظة أو 
تهكم، وجهه أحدكما لآلخر حتى ال يتفاقم 
وحاول  أيضا،  لآلخرين  التوتر  وينتقل  اجلو، 

تناول األمر بلباقة وببساطة. 
موضوع  حول  املوجودين  بني  احلوار  كان  إذا   -
لرأيك،  اخملالف  الرأي  ضد  تتعصب  فال  عام، 
املوجودين،  أحد  من  أو  زوجتك  من  كان  سواء 
وال توجه مالحظات مثل: »إنكم ال تعرفون ما 
أعرفه، أو لم تقرأوا ما قرأت في هذا املوضوع 

 !»...
تكون  فقد  زائدة،  بدرجة  حساساً  كنت  إذا   -
ذاتك  بتقدير  تشعر  إذ  أنت؛  لديك  املشكلة 
أن كل تصرف ال  بصورة مبالغ فيها، فتشعر 
يقلل  مما  أنت،  لك  موجهة  إهانة  هو  يرضيك 

من شأنك أمام اآلخرين. 
تغضب  التي  تصرفاتكما  في  النظر  أعيدا   -
أحدكما من اآلخر، فقد يكون وراءها مشکالت 
األيام،  مرور  مع  تراكمت  بل  حتل،  لم  أكبر 
أمام  سواء  النقد  أو  الساخرة  والتعليقات 
اآلخرين أو بينكما، هو تنفيس عن غضبكما 
الظروف،  هذه  في  األفضل  ومن  املكبوت. 
املواجهة بصراحة وعالج األمر بدال من كبته، 
أفضل،  بطريقة  سارت  األمور  أن  وستجدان 
بحيث  لآلخر  منكما  كل  نظرة  وستتغير 

تصبح أكثر إيجابية وأكثر محبة وتقديراً.

كيف تواجه املواقف املحرجة.. بدون اإحراج؟! أصول ولياقة

طرق امل�سافحة

أو  أو زميله     هناك من يصافح صديقه 
والبعض  معه.  تقابل  كلما  باليد  جاره 
الذي  إذا كان  للمصافحة فقط،  يده  ميد 
كان  وأيا  بعيد.  أمد  منذ  يره  لم  قابله 
الفريق الذي متيل إليه في املصافحة، إال 
أن عليك أن تنزع القفاز عن يدك اليمني 
– إذا كنت ترتديه -ووجه نظرك إلى وجه 
جادة.  ابتسامة  فمك  وعلى  الشخص، 
أعسر،  كنت  إذا  حتى  األمين،  ذراعك  مد 
حتكم  وال  اليمني.  باليد  دائما  فالتحية 

قبضتك مدة أطول من الالزم وال تقم بالسالم بأطراف األصابع فقط، وال متد يدك للمصافحة 
بعدم اكتراث أو حماس. كما أن عليك أن تنتبه إلى مدى إمكان الشخص الذي تقابله للمرة 

األولى، أن ميد يده ليصافحك فلعله يعاني مثالً من التهاب املفاصل واألطراف. 
وهناك ظروف قد يصعب فيها مد الذراع للمصافحة، مثل الطقس القارس البرودة، أو في 
حالة اإلصابة مبرض معد، أو إذا كانت اليد ملوثة أو غير نظيفة. وعليك التقدم بخطوات 

ثابتة وبإنحناءة خفيفة جتاه من يكبرك سنة أو مكانة عندما تصافحه.
أن تأخذ  النساء، وعلى السيدة  أكثر منها بني  الرجال  باليد بني  وتنتشر عادة املصافحة   
اخلطوة األولى للتحية.. فتمد يدها لتبدأ السالم إذ هي التي حتدد ما إذا كان األمر يسمح 
يده  تتجاهل  عندما  للشخص  إهانة  تعتبر  األحوال  كل  وفي  ال.  أم  اليدوية  باملصافحة 

املمدودة نحوك.

جمع ال�سمل

   حتلو التهانيء في مواسم األعياد، ألنها تعمل على توثيق أواصر املودة والعالقات الطيبة 
بينك وبني اآلخرين. كذلك فعل اخلير ملن نعرف احتياجهم يضفي ملسة حنان وفرحة في 

القلوب بسبب التراحم.

تكرار االأ�سماء

   اسم الشخص هو أحب الكلمات إلى قلبه، وأقربها إلى مسامعه، فال تخطيء اسم من 
تتحدث إليه، بل رده بصوت واضح بني احلني واآلخر في أثناء احلديث وبخاصة إذا كان حديثك 

مع شخص تتحدث إليه ألول مرة.

الطريقة ال�سحيحة حلمل احلقيبة املدر�سية

	 اضبط أحزمة احلقيبة، بحيث تكون نهايتها 
عند خصر الطفل وال تتدلى عند احلوض.

منتصبة،  بقامة  احلقيبة  حمل  طفلك  علم   	
إلى  وشدها  باليد  األحزمة  مسك  عبر  وذلك 

األمام.
	 امنعه من حمل احلقيبة على جهة واحدة، مما 

يسبب ميل اجلسم وآالم الظهر.
األثقل  يكون  بحيث  املدرسية  الكتب  ضع   	
محاذياً للظهر واألخف بعيداً عنه، حتى يتوازن 

الثقل وال مييل الطفل وينحني، مما يسبب آالم الظهر.
	 تأكد من أن الطفل ال يحمل كتبا إضافية غير الواجبات املنزلية.  
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وحاالت  املياه  تغطيها  وشوارع  غزيرة،  أمطار 
وفاة وإعالن تعطيل الدراسة وزحام مروري، تلك 
كانت صورة األجواء في مصر خالل الـ48 ساعة 

التي ضربت خاللها االمطار شوارع القاهرة.
الطقس  مالمح  أبرز  نيوز«  »جود  وتستعرض 
مصر  في  محافظات  عدة  ضرب  الذي  السيئ 

بينها القاهرة، في التقرير التالي:
الدلتا: ال   بسبب األمطار... احلكومة ألهالي 

تخرجوا من املنازل إال للضرورة
باسم  املتحدث  سعد،  نادر  املستشار  ناشد 
الدلتا  مبحافظات  املواطنني  الوزراء،  مجلس 
إال  االمطار،  حدوث  يوم  املنازل  من  اخلروج  بعد 

للضرورة.
وأضاف سعد خالل تصريحات متلفزة، أن هيئة 
املتوقع  من  أنه  الوزراء  مجلس  أبلغت  األرصاد 
أن تهطل أمطار غزيرة على محافظات الدلتا، 
“يا ريت أي حد مش محتاج يخرج من بيته في 
عشان  اجلمعة،  يوم  يخرجش  ما  ضروري  شيء 
لو حصل ونزلت األمطار بأكثر من املتوقع تقدر 
األجهزة التنفيذية حترك عربات الشفط بعيدا 

عن االزدحام املروري«.
تعطيل الدراسة

وزارة  وكيل  كشك،  بثينة  الدكتورة  أكدت 
أن  الشيخ،  كفر  مبحافظة  والتعليم  التربية 
توفي  اإلعدادي  الثاني  بالصف  طالبا  هناك 
الغزيرة  األمطار  مياه  بالكهرباء بسبب  صعًقا 
أن  موضحة  احملافظة،  على  سقطت  التي 

الواقعة بالكامل كانت خارج املدرسة.
األحوال  لسوء  نظرًا  الوزراء  مجلس  وقرر 
القاهرة  مبحافظات  الدراسة  تعطيل  اجلوية، 
املدارس  طالب  على  يسرى  والقليوبية  واجليزة 
واجلامعات والعاملني واملعلمني بهما، كما ترك 
االمر لكافة احملافظات في اتخاذ إجراءات مماثلة.

بوسط  سيل  مجرى  في  وابنته  رجل  وفاة 
سيناء

أدت السيول القوية التي ضربت جبل وحظيرة 
ومزارع بجبل يلق مبركز احلسنة بوسط سيناء 
للمياه  احلاجزة  الرملية  السدود  حتطم  إلى 
بتلك املناطق، ما أدى إلى جتريف بعض البيوت 
التي توجد بتلك املناطق وموت رجل وابنته من 

سكان بعض األودية في تلك املنحنيات.
شوارع بالقاهرة تغرق في “شبر ميه«

من  عدد  إن  القاهرة،  مبحافظة  مصدر  قال 
امليادين واألنفاق غرقت في مياه األمطار ومنها 
نفق العروبة وجرى التعامل مع املوقف، مؤكدا 
أن كمية األمطار حسب تقديرات هيئة األرصاد 
طاقتها  القاهرة  شبكات  بينما  مليمتر   1٥

االستيعابية نحو ٥ مليمتر.
الصحي  الصرف  شركة  أن  املصدر،  وأضاف 

نشرت أكثر من 100 معدة لشفط مياه األمطار 
مبختلف الشوارع، الفتا إلى التركيز على شرق 

القاهرة حيث تعرضت لكمية أمطار كبيرة.
بسبب  واجليزة  القاهرة  في  مروري  شلل 

األمطار
الشلل  من  حالة  في  األمطار  مياه  وتسببت 
املروري أصابت محافظة القاهرة وبعض املناطق 
تكدسات  فيها  حدثت  والتي  اجليزة،  مبحافظة 

مرورية .
القصوى  االستعداد  درجة  ترفع  “الصحة” 

في مستشفيات “محافظات السيول«
والسكان،  الصحة  وزارة  رفعت  جانبها،  ومن 
احملافظات  مستشفيات  في  االستعداد  درجة 
املمرضة  أو  أمطار،  سقوط  شهدت  التي 

لسقوط أمطار، إلى “الدرجة القصوى«.
وقالت وزيرة الصحة، إن غرفة الطوارئ واألزمات 
أي  ملواجهة  ساعة  الـ24  مدار  على  منعقدة 
طوارئ، برئاسة الدكتور شريف وديع، مستشار 
حاالت  عدد  وبلغ  والطوارئ،  للرعايات  الوزيرة 
الوفيات خالل 48ساعة من حدوث االمطار إلى 

9 حاالت.
الوزارة،  عن  صادر  صحفي  بيان  في  وأوضحت، 
ملواجهة  الوزارة  خطة  إطار  في  يأتي  ذلك  أن 

السيول، بناًء على توقعات هيئة األرصاد.
بالقاهرة  مناطق  في  الكهرباء  انقطاع 

واالستعانة مبولدات
حمزة،  أمين  الدكتور  أكد  ذاته،  السياق  وفي 
املتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن سوء األحوال 
الكهربائي في  التيار  انقطاع  اجلوية أسفر عن 
ساعات  ملدة  القاهرة،  محافظة  مناطق  بعض 

وأقل، باختالف املناطق.
فرق  أن  متلفزة،  تصريحات  في  حمزة  وأضاف 
الطوارئ اجتهت إلى بعض املناطق التي شهدت 
معها  مصطحبه  الكهربائي،  التيار  انقطاع 

مولدات كهربائية احتياطية لالستعانة بها.
والدفع  الفيوم  اإلقليمي قرب  الطريق  إغالق   

بسيارات اإلغاثة
بينما قررت اإلدارة العامة للمرور، إغالق الطريق 
اإلقليمي مبناطق الكيلو 2٥، قبل بنزينة وطنية 
)قارون( في االجتاهني، القادم واملتجه إلى طريق 
الطريق  من  بسبب هبوط جزء  وذلك  الواحات، 
ملسافة 1٥0 مترا، بعمق حوالي ٣0 مترا تقريًبا.

 وأدى هطول األمطار بالطريق اإلقليمي بالقرب 
من الكيلو ٣0 للقادم من طريق الواحات حملافظة 
الفيوم إلى حدوث جتمع كمية كبيرة من املياه 
منطقة  يعقبها  منخفضة  )منطقة  باملكان 
بالطريق  هبوط  حدوث  إلى  أدى  ما  صعودية(، 
بطول حوالي 1٥0 مترا، وبعرض حوالي ٣0 مترا، 

وعمق ٣0 مترا، ومت حتويل الطريق لالجتاهني.

شوارع القاهرة تغرق في »شبر ميه«...9 وفيات وتعطيل 
دراسة وغرق باألنفاق... وتوابع 48 ساعة أمطار

االحتاد األوروبي يوافق على تأجيل “بريكست«
 وافق االحتاد األوروبي، على تأجيل انسحاب بريطانيا ثالثة 
أي  حدوث  احتمال  أمام  مفتوًحا  الباب  ترك  مع  أشهر، 

مستجدات قبل ذلك املوعد.
إن  تويتر،  عبر  توسك،  دونالد  األوروبي  اجمللس  رئيس  وقال 
دول “االحتاد األوروبي الـ27ـ اتفقت على أنها ستوافق على 
طلب بريطانيا متديد مهلة بريكست حتى ٣1 يناير 2020”، 

منوًها إلى أن االنسحاب قد يتم في حال التوصل إلى اتفاق قبل ذلك املوعد. وأضاف “من املقرر 
أن يصبح القرار رسمًيا عبر إجراء خّطي”، بعدما التقى السفراء إلقرار التأجيل.

وبحسب نسخة من االتفاق، قد يتم بريكست في ٣0 نوفمبر أو ٣1 ديسمبر، في حال أقنع رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون البرملان بإقرار اتفاق بشأن االنسحاب قبل نهاية العام.

ووافقت فرنسا، التي كانت بني الدول األكثر حتّفًظا على مسألة التأجيل، على املهلة اجلديدة 
لكن بشروط. وأعقب اجتماع سفراء االحتاد األوروبي نهاية أسبوع شهدت مشاورات مكثفة مبا 

في ذلك بني الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون وجونسون اللذين حتدثا هاتفًيا.
 وفي هذه األثناء، سيتوجب على لندن تعيني مسؤول رفيع ليشغل منصب مفّوض لدى االحتاد 
األوروبي، واملوافقة على أنه لن يعاد التفاوض حول اتفاق االنسحاب الذي مت التوصل إليه الشهر 

املاضي، بحسب النص الذي أقره التكتل.
ويسعي جونسون إلجراء انتخابات مبكرة، بعد أن أجبره معارضوه على طلب متديد مهلة اخلروج، 

رغم تعهده بأنه لن يفعل ذلك أبدا.
وكان جونسون، الذي فاز مبنصب رئاسة الوزراء بناء على تعهد قاطع بتنفيذ اخلروج من التكتل 
في املوعد احملدد، اضطر لطلب التأجيل بعد أن أجبره معارضوه على ذلك، إثر هزميته في البرملان 

بشأن ترتيب خطوات إقرار االتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل.
ويستعد البرملان للتصويت بشأن ما إذا كانوا سيجرون انتخابات مبكرة حملاولة اخلروج من املأزق 

املتعلق مبلف بريكست.

ترامب يفاجئ اجلميع مبقترح 
بناء جدار “وسط البالد”

في  قدما  باملضي  ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  وعد 
جدران  بناء  خالل  من  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة 
مبا فيها كولورادو،  اجلنوبية  الواليات  حدودية في عدد من 

الوالية الواقعة في وسط البالد.
وقال ترامب في خطاب في بيتسبرغ: “هل تعرفون ملاذا سنفوز بنيو مكسيكو؟ ألنهم يريدون 

أمن احلدود«.
وأضاف: “إننا نبني جدارا على حدود نيو مكسيكو، ونبني جدارا في كولورادو”، الوالية الواقعة بني 
يوتاه وكنساس، واعدا بأن يكون هذا اجلدار “جدارا جميال، جدارا كبيرا يعمل حقا بحيث ال ميكن 

جتاوزه ال من األعلى وال من األسفل«.
وتابع: “نحن نبني جدارا في تكساس، وال نبني جدارا في كنساس، لكنهم سيستفيدون من 

اجلدران التي ذكرتها للتو«.
إلى  السباق  في  االنتخابي  برنامجه  في  ركيزة  الشرعية  غير  الهجرة  وقف  من  ترامب  وجعل 
البيت األبيض في 201٦، متعهدا ببناء جدار على احلدود قبالة املكسيك لوقف املهاجرين.                

إدوارد سنودن: ال وجود لـ”الكائنات الفضائية”... 
والناس يعشقون “نظرية املؤامرة«

أكد إدوارد سنودن، املوظف السابق بوكالة األمن القومي 
االستخبارات  أرشيف  أن  بالتجسس،  واملتهم  األمريكي 
األمريكية »CIA« ال يعلم إذا ما كان هناك كائنات فضائية 

أو حياة خارج كوكب األرض.
صالحية  لديه  كان  روسيا  في  حاليا  املنفى  سنودن  قال 
عمله  مبوجب  سرية  ومعلومات  ملفات  على  االطالع 
السابق، وهو ما ميكنه من كشف جوانب لم تكن معلومة 

لدى كثيرين.
والواقعة جنوب  املنطقة ٥1،  املتحدة باسم  الواليات  املعروفة في  املنطقة  وحتدث سنودن عن 
والية نيفادا، والتي يعتقد كثير من األمريكيني أن بها كائنات فضائية، وقال: من خالل بحثي، فإن 
اإلدارة األمريكية ليست على علم بوجود حياة خارج كوكب االرض، أو وجود للكائنات الفضائية 

أو ما شابه.
أجد  يريدون تصديق وجود كائنات فضائية، لكنني لم  أن هناك كثيرين  أعلم  وأضاف سنودن: 
ما يدل على ذلك في ملفات وكاالت األمن القومي األمريكي واالستخبارات املركزية وغيرها... 
اجلميع يريدون اإلميان بنظرية املؤامرة ألنها تساعد على احلياة بشكل منطقي واالعتقاد أن هناك 

شخصا ما يتحكم باألمور ويقرر بالنيابة عن االخرين.
ويعيش سنودن االن منفيا في موسكو، وقد كشف عن برنامج مراقبة وجتسس ضخم تديره 
احلكومة االمريكية، وإذا كانت االدارة األمريكية بالفعل لديها اسرار حول احلياة خارج كوكب 

األرض فمن املؤكد ان سنودن هو من اكتشف األمر.
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بعد فوز احلزب الليبرالي بــــ 1٥7 مقعدا 
 1٣ بـــ  أقل  وهذا  العموم  مجلس  في 
حكومة  لتكوين  املطلوب  عن  مقعدا 
أغلبية أستبعد رئيس الوزراء جسنت ترودو 
تشكيل ائتالف رسمي أو غير رسمي، وقال 
بها  سيكون  اجلديدة  االقلية  حكومة  إن 
احلكومة  تقوم  عندما  اجلنسني  بني  توازن 

بحلف اليمني الدستوري يوم 20 نوفمبر.
ترودو  يعقده  صحفي  مؤمتر  أول  وفي 
سوف  إنه  قال  أقلية،  بحكومة  فوزه  بعد 
ذلك  في  مبا  األخرى  االطراف  مع  يعمل 
االنفصالي لتعزيز االهداف  حزب كيبيكوا 
املشتركة، وقال انه سوف يخطط للجلوس 
ملناقشة  األخرى  االحزاب  قادة  كل  مع 
معا،  العمل  ميكنهم  وكيف  أولوياتهم 
تستجيب  سوف  حكومته  أن  أيضا  وقال 
الغرب  في  الكندية  املقاطعات  خملاوف 
صوتت  التي  وساسكاتشوان  البرتا  وهي 
باإلجماع حلزب احملافظني وليس لديهم اآلن 

أي ممثل عنهم من احلزب الليبرالي.
وقال ترودو ان حكومته ستواصل خططها 
البترول  أنابيب  خط  ومتديد  لتوسيع 
ايضا  وقال  كندا،  مصالح  تخدم  التي 
الغربية  املقاطعات  مع  سيتواصل  إنه 
لالستماع إليهم وقال إننا نعترف بان هناك 
التي  االقتصادية  التحديات  من  إحباط 
يواجهها سكان البرتا، وقال ترودو أيضا إنه 
سوف يركز على اجراءات ملعاجلة تغير املناخ 
وجعل احلياة أكثر قبوال للكنديني، هذا وقد 
وفاز  مقعدا،   121 بـــ  احملافظني  حزب  فاز 
حزب كيبيكوا االنفصالي بــــ ٣2 مقعدا 
للتعاون  استعداد  على  انه  زعيمه  وقال 
الدميقراطي  احلزب  وفاز  ترودو،  حكومة  مع 
اخلضر  حزب  وفاز  مقعدا   24 بــــ  اجلديد 
ويلسون  جودي  وفازت  مقاعد   ٣ بــــ 
العدل  ووزيرة  املستقلة  البرملانية  النائبة 
في  مبقعد  ترودو  حكومة  في  السابقة 

مجلس العموم

رسميا  الفيدرالية  االنتخابات  انتهاء  بعد 
أعضاء  من  العديد  هناك  سيكون  اآلن، 
سيفعلونه  عما  يتساءلون  الذين  البرملان 
بعد ذلك، بعد أن فقدوا مقاعدهم وبالتالي 
فقدوا وظائفهم، وفي حني أن هذه البطالة 
يقترح  تقرير  فإن  مخيفة،  تبدو  املفاجئة 
بأنهم سيحصلون على مبالغ جيدة عندما 

يقولون وداعا.
الكندي  للنائب  التعويضات  إن  الواقع  وفي 
هي أكثر مما يحصل عليه معظم الكنديني 
وكالة  من  لتقرير  ووفقا  كاملة،  سنة  في 
أعضاء  فإن  بوست«  »ناشيونال  أنباء 
مقاعدهم  فقدوا  الذين  الكندي  البرملان 
ميكن   2019 الفيدرالية  االنتخابات  خالل 
أن يحصلوا على 90 الف دوالر لكل منهم 
دوالر  مليون  االجمالي  يكون  أن  ويحتمل 
بعض  وهناك  السابقني،  النواب  لهؤالء 
السياسة  في  جدا  الكبيرة  االسماء 
الكندية الذين فقدوا مقاعدهم مثل زعيم 
بيرنييه  ماكسيم  الكندي   الشعب  حزب 
»بيوسي«  منطقة  في  مقعده  فقد  الذي 
وايضا النائبة من حزب احملافظني ليزا رايت 
رالف  الليبرالي  احلزب  عن  النائب  وايضا 
جودال وهو وزير السالمة العامة في الوزارة 
منطقة  في  مقعده  فقد  وقد  السابقة 

سنة   40 من  اكثر  بعد  واسكانا   – ريجينا 
النواب  فإن  لتقرير  ووفقا  السياسة.  في 
ال  سنوات  ستة  ملدة  البلد  خدموا  الذين 
يحق لهم احلصول على معاشات تقاعدية، 
واحدة  مالية  دفعة  على  يحصلون  ولهذا 
ومبا  تقريبا،  السنوي  راتبهم  نصف  تساوي 
البرملان  الراتب السنوي لعضو  إن متوسط 
عام 2019 هو 178900 دوالر في السنة فمن 
 90 هو  املالي  التعويض  يكون  ان  املرجح 
لصالح  عملوا  للذين  وبالنسبة  دوالر.  ألف 
احلكومة ألكثر من ست سنوات وهم حتت 
ايضا على  سن ٥٥ سنة، فسوف يحصلوا 

دفعة مالية وايضا معاش تقاعدي مؤجل. 
يشغلون  الذين  البرملان  ألعضاء  وبالنسبة 
كان  اذا  املثال:  سبيل  على  أعلى،  مناصب 
ايضا  يعمل  الذي فقد مقعده كان  النائب 
يحصل  أن  ميكن  فهو  برملاني  سكرتير 
أمكانية  اضافي مع  دوالر  على مبلغ 9000 
هذا  االضافية،  اخلدمات  من  املزيد  كسب 
الكندية  احلكومة  تتكلف  أن  املرجح  ومن 
ويذكر  التعويضات،  لهذه  الدوالرات  ماليني 
 201٥ عام  الفيدرالية  االنتخابات  بعد  أنه 
قدر االحتاد الكندي لدافعي الضرائب إنفاق 
ما مجموعه 11 مليون دوالر على تعويضات 
النواب املتقاعدين والذين فقدوا مقاعدهم.

بعد الإنتخابات .. ترودو ي�شتبعد ت�شكيل ائتالف 

و اأندرو �شري ل ينوي الإ�شتقالة 

و جاجميت ينتقد نظام الت�شويت احلايل

تقـــــــــــارير

الليلة الكبرية
عيد جود نيوز

ال�ساد�س

احلفل املو�سيقي الكبري

ال�سبت ٧ دي�سمرب

يف اأحد اأرقي قاعات ريت�سموند هيل

 احلفل املو�سيقي الكبري.. احجز تذكرتك من االآن.. احلفل املو�سيقي الكبري.. احجز تذكرتك من االآن.. احلفل املو�سيقي الكبري.. احجز تذكرتك من االآن..

ل�سراء التذاكر:

1 844 355 6939

اع�ساء الربملان الذين 

فقدوا مقاعدهم �سوف 

يح�سلون على تعوي�س 

مقداره

 90 األف دوالر

املكان
St. George Centre

9116 Bayview Ave. Richmond 
Hill, ON L4B 3R9

ال�سابعة م�ساءا - الثانية ع�سر م�ساءا

DJ - Arabian Music - Dance
احلفل �سامل ع�ساء بوفية مفتوح

Buffet
 All inclusive alcoholic

and Non alcoholic
برعاية جود نيوز الكندية

فقط ٧٥ دوالر
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املوافق  اإلعدام  عقوبة  ملناهضة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
للحقوق  املصرية  املبادرة  قامت  عام،  كل  من  أكتوبر   10
الشخصية بفتح ملف خاص بعنوان » باألرقام رصد ألحكام 

اإلعدام في مصر من 2011 إلى 2019«.
أوال: التسلسل الزمنى واإلطار الفعلي الستخدام العقوبة 

خالل الفترة 2011 إلى سبتمبر 2019
يناير -سبتمبر 2019:

  فقد أيدت محكمة النقض إعدام ٣2 شخصا على ذمة 9 
أصدرت  كما  النفاذ،  واجب  إعدامهم  تنفيذ  ليصبح  قضايا 
أحكاما أولية بإعدام ٣20 شخصا على األقل في 170 قضية، 
قضايا  وبعضها  سياسي  طابع  ذات  قضايا  كانت  بعضها 
مفتي  إلى  شخصا   147 أوراق  إحالة  مت  كما  عادية.  جنائية 
عسكرية.  قضايا  في  أشخاص   8 ضمنهم  من  اجلمهورية 
بالنسبة إلى األحكام اإلعدام الصادرة عن القضاء العسكري 
فقد أيدت احملكمة العليا للطعون العسكرية أحكام بإعدام 
محاكم  قامت  بينما  عسكرية،  قضايا   ٣ ضمن  مدنيا   21
اجلنايات العسكرية بإصدار أحكام أولية بإعدام ٥ أشخاص 
مدنيني على األقل على ذمة قضية واحدة ذات طابع سياسي. 
على  شخصا   2٣ إعدام  بتنفيذ  السجون  مصلحة  وقامت 

األقل في ٥ قضايا على مدار العام.
خالل عام 2018:

 ٥9 إعدام  بتأييد  نهائية  أحكاما  النقض  محكمة  أصدرت 
شخصا على األقل في 1٦ قضية ليصبح تنفيذ إعدامهم 
واجب النفاذ بعد أن استنفذوا كافة مراحل التقاضي. كما 
أصدرت أحكاما أولية بإعدام ٥4٣ شخصا على األقل ضمن 
20٥ قضية ذات طابع سياسي أو جنائي. باإلضافة الى إحالة 
اإلعدام  األحكام  الى  بالنسبة  للمفتي.  شخصا   ٣٥0 أوراق 
العليا  احملكمة  أيدت  فقد  العسكري  القضاء  عن  الصادرة 
للطعون العسكرية أحكام بإعدام 4 مدنيني على األقل في 
بإصدار  العسكرية  اجلنايات  محاكم  قامت  بينما  قضيتني، 
أحكام أولية بإعدام ٥2 شخصا مدنيا على األقل على ذمة ٦ 
قضايا جميعها قضايا ذات طابع سياسي. وقامت مصلحة 
السجون بتنفيذ إعدام 4٣ شخصا على األقل في 2٣ قضية 

على مدار العام.
خالل عام 201٧: 

 ٣2 إعدام  بتأييد  نهائية  أحكاما  النقض  محكمة  أصدرت   
إعدامهم  تنفيذ  ليصبح  قضايا   8 في  األقل  على  شخصا 
واجب النفاذ بعد أن استنفذوا كافة مراحل التقاضي. كما 
أصدرت أحكاما أولية بإعدام 2٦0 شخصا على األقل ضمن81 
ملحوظ  تصاعد  في  جنائي،  أو  سياسي  طابع  ذات  قضية 
مقارنة باألعوام السابقة وإحالة أوراق 4٥ شخصا للمفتي. 
بالنسبة الى األحكام اإلعدام الصادرة عن القضاء العسكري 
فقد أيدت احملكمة العليا للطعون العسكرية أحكام بإعدام 
قامت  بينما  قضايا،   ٣ في  مدني  شخص   2٥ االقل  على 
بإعدام  أولية  قرارات  بإصدار  العسكرية  اجلنايات  محاكم 
جميعها  قضايا   4 ذمة  على  األقل  على  مدنيا  شخصا   71
ذات طابع سياسي. وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 
49 شخصا على األقل من ضمنهم 1٥ شخصا في قضايا 

عسكرية على مدار العام.
خالل عام 2016:  

واحد  شخص  إعدام  بتأييد  حكم  النقض  محكمة  أيدت 
شخصا   28 بإعدام  أولية  أحكام  أصدرت  كما  األقل،  على 
بالنسبة  للمفتي.  شخصا   ٥8 أوراق  وبإحالة  االقل،  على 
قامت  العسكري  القضاء  الصادرة عن  اإلعدام  األحكام  الى 
بإعدام  أولية  أحكام  بإصدار  العسكرية  اجلنايات  محاكم 
1٥ شخصا مدنيا على االقل في قضايا كانت جميعها ذات 
طابع سياسي. وقامت مصلحة السجون بتنفيذ إعدام 24 

شخصا على األقل على مدار العام. 

فى  اإلعدام  أحكام  لصدور  القانوني  اإلطار  ثانًيا 
مصر:

قبل أبريل 2017 كان يصدر حكم اإلعدام أواًل من 
محكمة اجلنايات بعد استطالع رأى مفتى الديار 
حكم  صدور  عقب  استشاري،  رأى  وهو  املصرية، 
القضية  حتال   ،1 اجلنايات  محكمة  من  اإلعدام 
محكمة  تنظر  يوًما،   ٦0 خالل  النقض  حملكمة 
النقض القضية من الناحية اإلجرائية، وأن حكم 
اإلعدام الصادر قد شمل كل اإلجراءات، في حال 
إلى  وإعادة  احلكم،  بنقض  تقوم  ذلك  توافر  عدم 

دائرة جنايات مغايرة للدائرة التي أصدرت احلكم أول مرة، إذا 
القضية  باإلعدام، حتال  أيضا حكًما  اجلديدة  الدائرة  أصدرت 
هنا  للقضية  النقض  محكمة  وتتصدى  النقض،  حملكمة 
تصديق  وعقب  نهائًيا،  حكمها  ويكون  موضوع  كمحكمة 

رئيس اجلمهورية على احلكم يكون احلكم واجب النفاذ.

 11 رقم  قرار  اجلمهورية  رئيس  أصدر   ،2017 أبريل  بعد  أما 
مبوجبه  والذي  الطعن،  إجراءات  بتغيير  اخلاص   ،2017 لسنة 
واحدة  باإلعدام مرة  التي صدرت فيها حكم  القضايا  تنظر 
أمام محكمة اجلنايات عقب استطالع رأى املفتي االستشاري 
ومن ثم تتصدى محكمة النقض للطعن على حكم الدرجة 
األولى كمحكمة موضوع ويكون احلكم الصادر منها حكم 

واجب النفاذ بعد تصديق رئيس اجلمهورية على احلكم.
يجدر اإلشارة إلى بدء العمل بدوائر اإلرهاب، والتي مت تكوينها 
محكمة  لقرار  وفًقا   .2014 بدايات  في   ،201٣ ديسمبر  في 
االستئناف القاضي بتشكيل دوائر بعينها مكونة من قضاة 
بعينهم، وقد أصدرت هذه الدوائر أكبر عدد من أحكام اإلعدام 

منذ إنشائها مقارنة باحملاكم االخرى في نفس الفترة.
فتصدر  العسكري  القضاء  من  الصادرة  اإلعدام  أحكام  أما 
القضية  تنظر  ذلك  بعد  العسكرية،  اجلنايات  محكمة  من 
أمام احملكمة العليا للطعون العسكرية وإذا أكدت احملكمة 
واجب  أو خففته يصبح  احلكم  العسكرية  للطعون  العليا 

النفاذ عقب تصديق وزير الدفاع على احلكم.
وهو  باإلعدام  أحكاًما  يصدر  احملاكم  من  ثالث  نوع  وهناك 
محاكم أمن الدولة طوارئ، وهذه احملاكم مت إعادة العمل بها 
املفروضة،  الطوارئ  حالة  ظل  في  الوزراء  رئيس  لقرار  وفًقا 
واحلكم الصادر من هذه احملكمة هو حكم غير قابل للنقض 
استبدال  صالحية  له  اجلمهورية  رئيس  فقط  واالستئناف، 
العقوبة، وهو ما يعتبر انتهاك لضمانة أساسية للمحكوم 

عليهم باإلعدام أن يوجد درجة اخرى للتقاضي 
أول  بالفعل  صدر  وقد  احلكم2،  تنفيذ  قبل 
حكم إعدام من هذه احملكمة في القضية رقم 
2278 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ املعروفة 
كنيسة  على  الهجوم  قضية  بــ”  إعالمًيا 
على  باإلعدام  فيها  واحملكوم  بحلوان”  مارمينا 

متهمني، وهو حكم غير قابل للنقض.

لصدور  احمليطة  واملالبسات  العملي  الواقع  ثالًثا 
أحكام اإلعدام فى مصر:

بعد الثالث من يوليو 2014 توسع القضاء املصري في إصدار 
أحكام إعدام وصفت من قبل جهات أممية بأنها أحكام إعدام 
جماعية، وأنها تفتقد لضمانات احملاكمة العادلة واملنصفة 

األساسية، خاصة مع املتهمني احملكوم عليهم باإلعدام، من 
ضمن هذه االنتهاكات: 

االختفاء القسرى: 	 
من خالل دراسة 28 قضية، تعرض على األقل 198 شخص 
لها  أقصى حد  في  وصلت  متفاوتة  ملدد  القسري  لالختفاء 

219 يوًما.
التعذيب وغيره من ضروب املعاملة القاسية: 	 

متهما   212 األقل  على  تعرض  ٣1 قضية،  دراسة  من خالل 
باأليدي  الضرب  منها  التعذيب  أشكال  من  أكثر  أو  لشكل 
واألرجل واآلالت احلادة، الصعق بالكهرباء في مختلف أماكن 
اجلسد واالماكن احلساسة حتديًدا، االغتصاب، هتك العرض، 
التهديد  وأخيرًا  واألرجل،  األيدي  التعليق من  بالغرق،  اإليهام 
اخملتفي  ألهل  التعرض  أو  الضرب  أو  باالغتصاب  املعنوي 
ودفاعهم  املتهمني  طلبات  النيابة  جتاهلت  وقد  بالسوء. 
بالعرض على الطب الشرعي إلثبات ما بهم من آثار تعذيب 

مع 124 متهًما على ذمة 28 قضية.
انتهاك احلق فى الدفاع: 	 

النيابة التحقيق مع ٣٥٦  من خالل دراسة 28 قضية، بدأت 
متهًما دون حضور الدفاع اخلاص بهم

إغفال مبدأ أن املتهم برئ حتى تثبت إدانته: 	 
وتصوير اعترافاته قبل وأثناء التحقيق معاه، وكانت جهات 
الضبط هي من تقوم بالتصوير وبعرضها سواء على املنصات 
اخلاصة بها أو منصات إعالمية أخرى، وقد تكرر هذا االنتهاك 

مع 1٣ متهًما على ذمة ٥ قضايا من القضايا املرصودة.

بالأرقام ر�شد لأحكام الإعدام يف م�شر من 2011 اإىل 2019

198 �شخ�ص لالختفاء الق�شري... و212 حالة تعذيب... واحكام باإعدام 320 �شخ�ص
حتقيق: إيهاب أدونيا
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تتسم املعارف والعلوم االنسانية بالتراكمية والتطور 
املستمر، فالعلوم مثل الكائن احلي الذي يولد صغيرا 
وتتالشى،  تهن  النظريات  وبعض  وينضج.  ينموا  ثم 
حقائق  إلى  ويتحول  الدهر،  مدى  يبقى  وبعضها 

وبديهيات. 
أنه  نالحظ  العلمي،  التطور  تاريخ  نطالع  وعندما      
يقوم على التراكميات والوثبات. فمما يدل على أهمية 
او  الباحث  ان  العلمي،  البحث  مجال  في  التراكمية 
العالِم ال يولد باحثا وعاملا؛ وامنا البد وان يطلع على ما 
سبقه من ميراث علمي في مجال بحثه، وما يتصل به 
من مجاالت. والبد له أن ميعن النظر في كل ما يصل 
إليه من معارف حتى يتمكن من إضافة حجر في البناء 
ناقل عمن سبقوه  زاد دوره عن كونه  وإاال ما  العلمي، 
 – يزيد حجمها  ال  ذاكرة  ويكون مجرد  عاصروه.  ممن  أو 
مهما بلغت معارفه – عن مليمترات في كارت ميموري 

يحمل على عقلة األصبع.
برمته  املعرفي  اجلدار  بهدم  العالِم  يقوم  وأحيانا 
فيعيد  وتراهات  تصدعات  من  به  ما  له  يتبني  عندما 
البناء من جديد -بعد تفكيكه -وفقا لألسس اجلديدة 
الذي يضعها محدثا وثبة علمية تساهم في التطور 
كوبرنيقوس،  فعل  لإلنسانية، كما  واحلضاري  العلمي 

وجاليليو، ونيوتن، وديكارت، وغيرهم.
ان يحصر كل  املرء  - ورمبا يستحيل – على    ويصعب 
الوثبات املعرفية في تاريخ اإلنسانية في مجاالت العلم 
والكيمياء،  والفيزياء،  والرياضيات،  الفلك،  املتعددة: 
معروفا  بات  الوثبات  تلك  أشهر  ولكن  ...الخ.  والطب 

لرواد املدارس واجلامعات. 
وقد ظل العاملون في احلقل العلمي يعتقدون، ألكثر 
من ألفي عام، مبا قاله ارسطو من أن األجسام تسقط 
كتالتها.  حسب  على  متفاوتة  بسرعات  األرض  على 
األرض  إلى  تهوي  األجسام  ان  واثبت  جاليليو  جاء  ثم 
بسرعة ثابتة مهما اختلفت كتلتها، ما لم يوجد مانع 
وثبة  الهواء. فكانت تلك  اخر يقلل من سرعتها مثل 

علمية غيرت مسار الفيزياء.         
أن  يعتقدون  ولبابهم  الناس  بسطاء  كان  وقدميا      
وان  وثابتة،  مسطحة،  وأنها  الكون،  تتوسط  األرض 

الشمس تدور حولها. والبد أن من سمعوا عن كرويتها 
من خالل بارمينيدس او من غيره، قد اعترتهم الدهشة، 
واختلفوا فيما بينهم بني مصدق ومكذب، وهو امر ال 
يالم عليه قوم لم يكن نظرهم يتعدى مرمى بصرهم. 
ومع ذلك، فقبل نحو ثالثة آالف عام، أشار سفر اشعياء 
إلى كروية األرض في ثنايا احلديث عن قدرة اهلل تعالى 
في اخللق، فقال: »اجلالس على كرة األرض« )اش40 : 22(.   
   وان كنا ال نعلم علم اليقني إن كانت كروية األرض 
الشواهد  لكن  ال؟  أم  الزمان  ذلك  اهل  عند  معروفة 
حكماء  عند  معروفة  كانت  إنها  على  تدل  االثرية 
ممن  القدمي،  الزمن  في  والهنود  والبابليني  املصريني 
بعد  حدثت  ثم  بارمينيدس.  قبل  بالفلك  اشتغلوا 

ومحسوس  عملي  بشكل  برهنت  علمية  وثبات  ذلك 
خالل  من  الشمس،  مركزية  وعلى  األرض  كروية  على 
احلقيقة  تلك  وتأكدت  وجاليليو.  كوبرنيقوس،  ابحاث 
بفضل حركة الكشوف اجلغرافية التي قادها البرتغال 
ثم  عشر.  والسادس  اخلامس  القرنني  في  واالسبان 
احلديثة  االلة  بفضل  املعرفية  البديهيات  من  اضحت 

التي غزت الفضاء ورصدت جنوم السماء. 
   ولكن هذه الوثبات العلمية تستلزم أوال حترير العقل 
واملفكرين  والباحثني  العلماء  اجلهل وحماية  براثن  من 
شمعة  يضئ  من  بكل  املتربصني  اجلهالء  بطش  من 
في سبيل العلم فيسحقوه ويسحقوها خوفا من أن 

يتراءى للناس جهلهم في نور العلم. 
قدميا كان الناس يعتقدون ان القمر جسم منير بذاته، 
يضاء  وانه  األرض.  مثل  معتم  كوكب  انه  تبني  ولكن 
بنور الشمس، وان خسوفه ال يرجع إلى غضب االلهة 

وامنا لوقوع األرض حائال بينه وبني 
الشمس. 

أحجام  أن  يعتقدون  الناس  وكان 
حجم  من  بكثير  أصغر  النجوم 
ملوت  حزنا  تنطفئ  وإنها  األرض، 
النجوم  ان  بديهيا  بات  ثم  الناس، 
احجام  ذات  الكون  في  املبعثرة 
فيها  جنم  أصغر  ان  بحيث  هائلة 
يبتلع  أن  ميكنه  الشمس،  وهو 
وان  أرضنا.  بحجم  كوكب  مليون 
الثقوب السوداء تبتلع جنوما أكبر 

من الشمس مباليني املرات. وان النجوم تولد ومتوت، وان 
لها دورة حياة تستمر مليارات السنني. وان النجم الذي 
يراه الشاهد هاويا في السماء، قد انفجر منذ ماليني 
السنني، وان وميض انفجاره بلغ ارضنا بعد مرور تلك 

السنني للبعد الهائل بيننا وبينه. 
سقف  السماء  ان  يعتققدون  الناس  كان  وقدميا      
لألرض، وجاء في كتاب التلمود ان املسافة بينها وبني 
على  مشيا  عام  خمسمائة  مبسيرة  تقدر  كوكبنا 
االنبياء  اعمار  مجموع  حاصل  عندهم  هي  األقدام، 
ويعقوب   ،)180( واسحق  سنة(،  ابراهيم)17٥  الكبار: 
)147 سنة(، وهو قول ال يستقيم مع احلقائق الفلكية 
والكونية املكتشفة، والتي اثبتت ان األرض ما هي إال 
كرة معلقة في الفضاء، كما كتب في سفر ايوب قبل 
اكثر من ثالثة االف عام: » يعلق االرض على ال شيء« 
)اي2٦ :7(؛ والتي اثبتت ان املسافة بني األرض والشمس، 
مليون  وخمسني  مئة  تبلغ  إلينا،  النجوم  أقرب  وهو 
كيلومترا. واذا افترضنا ان اإلنسان ميشي على قدميه 
اربعني  من  اكثر  في  املسافة  تلك  لقطع  توقف،  بال 
يقدر  اللبني  الطريق  مجرة  قطر  كان  واذا  سنة.  ألف 
الذي  الكون  يكون قطر  الف سنة ضوئية، فماذا  مبئة 
تتبعثر في سمائها  والتي  اجملرات،  يحتوي على ماليني 
ماليني النجوم. واين كل ذلك من السموات ومن سماء 

السماوات !  
احلقائق  وبني  املعرفية،  املوروثات  بني  نفرق  ان  والبد 
او  املاضي  من  سواء  تصلنا  التي  فاملعارف  العلمية، 

واحلقائق  شئ،  ركابه  في  يسيرون  ممن 
عندما  وخاصة  اخر،  شئ  العلمية 
ملحوظة  جتريبية  أمور  عن  نتحدث 
املاضويون  يجد  فقد  ومحسوسة. 
ساحة  امليتافيزيقية  امليثولوجيا  في 
الذين  البسطاء  بعقول  فيها  يعبثون 
يجحظون عيونهم، ويفغرون شفاههم 
مهلليني مكبرين؛ ولكن عندما ينازلون 
تتحطم  التجريبي  العلم  ساحة  في 
في  افكارهم  هباءات  وتنذري  آراؤهم 
وتترضض  العلمية.  احلقائق  عواصف 

افكارهم على صخرة التجربة املادية.
هذا  ومع  امليالد،  بعد  الثانية  األلفية  اواخر  وفي      
لوثبة  العالم  شهد  فقد  الهائل،  العلمي  التقدم 
إلدارة  العامة  الرئاسة  نشرت  عندما  هائلة،  معرفية 
بالرياض  واالرشاد  والدعوة  واالفتاء  العلمية  البحوث 
يقول  باز  بن  الشيخ  تاليف  من  كتابا   ،1982 عام  في 
اإلسالم  شيخ  امثال  من  السلف  اراء  »اجمعت  فيه 
األرض.  ثبوت  على  القيم  وابن  كثير  وابن  تيمية  ابن 
من هنا، ان القول بأن الشمس ثابتة، وان األرض دائرة، 
وعدم  األرض،  بدوران  قال  ومن  ومنكر.  شنيع  قول  هو 
يستتاب؛  ان  ويجب  وضل،  كفر  فقد  الشمس  جريان 
فإن تاب، وإال قتل كافرا مرتدا. ويكون ماله فينا لبيت 
مدرسي  من  كثيرا  »ان  أيضا:  وقال  املسلمني«.  مال 
ودوران  الشمس  بثبوت  القول  إلى  ذهبوا  الفلك  علوم 
والسنة  بالكتاب  وتكذيب  وضالل؛  كفر  وهذا  األرض؛ 
واقوال السلف. وقد اجمع في هذا األمر العظيم النقل 
والفطرة وشاهد العيان فكيف ال يكون مثل هذا كافرا 

 .«
وقال الشيخ عبد الكرمي بن صالح احلسيد في كتابه 
العلوم   »:)11 صـ  الدوران،  مسألة  في  احليران  )هداية 
علوم  منها  البلوى.  بها  عمت  علوم  عامة،  العصرية 
من  وغيره  االرض  بدوران  كالقول  لالعتقاد  مفسدة 

علوم املالحدة ». 
–  عزيزي القارئ! ال تتعجب، فهناك علماء يثبون لالمام، 

وهناك علماء يتقهقرون للخلف.    

 بقلم : قليني جنيب - مونتريال
وثبات التأخر

واقصد  الهوس  لدرجه  شخص  فيه  احببت  أن  يوما  صادفت  هل 
بالهوس هنا ان تنسلخ من ذاتك وتصبح نسخة منه فى كل شئ 
سواء كان شكله حركاته طريقه كالمه ولبسه فى كل شئ مبعنى 
الكلمه ؟! لقد مررت بتجربه كهذا بالفعل ولكنى لم اكن انا هذا 
استوقفنى  األيام  من  يوم  ،ففى  عليه  وامنا كنت شاهدة  الشخص 
بشده تعقيب احدى الفنانات املغمورات على فيديو ملتحدث اسمه  

 ، آخرين  ويجهله  البعض  يعلمه  رمبا  منير«  » خالد 
وجهة  من  النه  بشده  تنتقده  الفنانه  هذه  وكانت 
وألنها  منير  محمد  الفنان  تقليد  يحاول  نظرها 
الذعة  احلال  بطبيعة  فكانت  منير  حملمد  عاشقه 
النقد  ، وعندما نظرت الى صورته ال أكذبك القول 
اندهشت من هذا الشبه الكبير بينهما ،  و الفرق 
الوحيد نقدر نقول هو السن فأنت ترى الفنان محمد 
فتره  فى  ولكن  بسيطة  اختالفات  مع  فعالً  منير 
شبابه التى هى عمر خالد منير ، ودعنى اقول عزيزى 
الشخص  هذا  ان  بداخلى  يقني  هناك  كان  القارئ 
باجلنون  التعليقات  بعض  فى  البعض  اتهمه  الذى 
واعتذر عن هذا الوصف الذى ال ميثلنى إطالقاً  وأقول 
املعانى  من  الكثير  بداخله  يحمل  إنسان  فعالً  انه 
فى  اخلاص  حسابه  على  ادخل  ان  وقررت  اجلميله 
الفيس بوك وكانت املفاجأة ، عندما شاهدت اعمال 
فنيه للوحات ال تخرج اال من حتت يد فنان حقيقى 

صاحب موهبه مميزه جدا ودراسه لفن الرسم وشغف لكل ما تقدمه 
به كان فى محله فهذه هى  يقينى  ان  ادركت  وهنا  وألوانه  ريشته 
املعانى اجلميله التى شعرت بها بداخله عندما شاهدت واستمعت 
لڤيديو له يتحدث كما يتحدث محمد منير لذلك عزيزى الفارئ ال 
حتكم على الناس بأراء اآلخرين فيهم ابداً النك وقتها ستبعد  عن 
احلقيقه ،  فدائمأ أعطى لنفسك التفكير واإلحساس باآلخرين من 
منظورهم ، وكن لك رأيك اخلاص املبنى على احلقيقه الظاهره وما 

ميليه عليك عقلك وقلبك
خالد منير هو فنان تشكيلى قدير وموهوب فى فنه ال يختلف عليه 

احد ولذلك جعلنى احاور نفسى وأحدثها بناء 
املتعددة  مقاالتى  من  املنبعثه  خبرتى  على 
وقراءتى اخملتلفه عن الفن التشيكيلى ، َفماذا 
الفنان  شخصيه  عن  منير  خالد  تخلى  لو 
فى  بدون شك سيكون  ،اجلواب   منير  محمد 
ولكن  والعمل  باجلهد  ما  يوم  مكانته  نفس 
تخصصه  الرسم  مجال  فى 
إجنازاته  عن  وستتحدث 
االعالم  الفنيه جميع وسائل 
وسيصبح  من اهم الفنانني 

التشكيلني.
اننا بدون شك امام ظاهره قد 
ما ولكنها  تكون غريبه نوعاً 

فريده فى نفس الوقت ، فهناك الكثيرون املهوسون 
بالعديد من الفنانني لدرجه التقمص كما نراه فى 
خالد منير ولكن الفرق الذى استشفه بوضوح هو 
محمد  الفنان  جتاه  فيه  املتمثل  عادى  الغير  الوفاء 
منير والذى ينعكس على شخص خالد لكن ما كان 
حقاً يؤرقنى وكما تعلم عزيزى القارئ هو ان تقمص 
املتقمص  على  يؤثر  قد  طويلة،  لفترات  شخصية 
بعدم تطوير خبراته ومعالم شخصيته في احلياة. 
اإليجابية  األمور  من  الكثير  من  نفسه  يُحرم  فهو 
لالستغناء  ُعرضة  الشخص  وجتعل  بها،  يتمتع  أن  ينبغي  التي 
هوية  على  سلبي  مبردود  يعود  ما  احلقيقية،  وشخصيته  ذاته  عن 
السلوك  والداخلية لفترة طويل من عمره. هذا  الشخص األصلية 
مينع الشخص من التفكير واالستقالل بالرأي اخلاص، واالجنراف خلف 
واختالق  واالبتكار  اإلبداع  من  الشخص  يُحرم  السلوك  هذا  املُقلَد 
طرقه اخلاصة في أداء مهامه وعمله واإلجناز فيه، وحتى في اختيار 
منط احلياة، ألّنه سيكون مبثابة تابع للشخص املُعجب به ، تقمص 
شخصية اآلخر يحرم الشخص من خوضه في عملية البحث عن 
الذات والتعرف على العديد من األفراد في مجاالت مختلفة، واالطالع 

واملصادر  الفنون  على 
اخملتلفة  العلمية 
السير  خط  واختيار 
تامة.  بقناعة  املهني 
األمور  هذه  كل 
بذهنى  تدور  كانت 
أخوض  ان  احاول  ولم 
لها  أتطرق  او  فيها 
اثناء  احلديث  فى 
كل  على  تعليقاتى 

إلميانى  بوك  الفيس  على  صفحته  على  ه  ينشر  ما 
متعته  يجد  وانه  الشخصيه  حريته  بأنها  الشديد 
مع  أحادى  خط  فى  املهنيه  حياته  تكون  ورمبا  فيها 
تقمصه لشخص الفنان محمدمنير وانا ال اعرف ، ولكن وألنى اعتبر 
نفسى من املهتمني بالفن التشكيلى ودوره فى اجملتمعات وأهميته 
فكنت  منير  خالد  برسومات  اهتم  وبالتالي   عام  بشكل  الثقافية 
النه  منير  محمد  الفنان  من  التشكيلى  الفن  على  بالغيرة  اشعر 
الكثير  اصبح يشغل  مباشر  غير  وبشكل  يعرف  او  ان يشعر  بدون 
من املساحه داخل الفنان التشكيلى خالد منير والتى كان يجب  ان 
تستغل هذه املساحه فى الرسم فقط ليستمتع به محبى الرسم 
له بوست  يوم ما سأجد  أننى  املى فى  التشكيليه وكان  والفنون 
يتحدث فيه عن رسوماته وينشر صور لها وظللت فى حاله ترقب 
شديد وانتظار لهذا اليوم ، وفى يوم ليس بالبعيد فاجأ الرسام خالد 
وثالثه  ثانيه  لوحة  أعقبها  اعماله  من  بلوحه  متابعيه  كل  منير 
التى  فرشاته  وخطوط  باحليوية  الفياضة  املبدعة  بألوانه  ورابعه 
اتسمت بالرشاقه واإلحساس فى تناول املوضوعات اخملتلفه من زهور 
جميله ومناظر طبيعية خالبه وبورتريه لنساء عده ، و وقتها شعرت 
نهاية  يعني  نفسه  املرء  يعرف  فأن   ، التشكيلى  للفن  بالسعادة 
تقمص الشخصيات ، هذا اوال و ثانياً اننا كسبنا فنان حقيقى فى 
املكتشفة  التشكيلى كنز حقيقى كاخلبيئه  والفن  الرسم  مجال 

انه الفنان القادم وبقوه فى مجال الفن التشكيلى خالد منير !

نسرين عيسى- ساسكاشوان خالد منري!

بورتريه ليوسف شاهني من 
اعمال الفنان التشكيلى 

خالد منير 
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يحررها سمير اسكندر 

»بداأت باملليارات«... الق�سة الكاملة ل

حماولة حممد بن �سلمان �سراء مان�س�سرت يونايتد

نادي  من  وفد  يخطط 
اإلجنليزي  يونايتد  مانشستر 
إلى  رسمية  بزيارة  القيام 
السعودية،  العربية  اململكة 
املتداول  احلديث  ظل  في 
العائلة  بيع  إمكانية  عن 
للنادي  املالكة  األمريكية 

ملشتر جديد.
نادي  وفد رسمي من  يستعد 
اإلجنليزي  يونايتد  مانشستر 

السفر إلى اململكة العربية السعودية، للمشاركة في فعاليات “مبادرة 
اإلجنليزي  النادي  ويشارك  الرياض.  في  يقام  الذي  االستثمار”  مستقبل 
األمريكية  “جليرز”  عائلة  من  شخصيات  يضم  املستوى  رفيع  بوفد 
املالكة للنادي، وسط إشاعات حتدثت عن إمكانية بيع النادي لولي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
العائلة  من  االستياء  فإن  البريطانية،  صن”  “ذي  صحيفة  فبحسب 
األمريكية املالكة للنادي منذ العام 200٥، قد قارب على النهاية. وأكدت 
اإلشاعات  يعزز  املنتدى  هذا  في  النادي  مالك  مشاركة  بأن  الصحيفة 

املتداولة حول رغبة ولي العهد بشراء النادي.
أن  بودكاست”  ويندو  ترانسفير  “ذا  دانكان كاستليز من مؤسسة  وذكر 
أفراد عائلة “جليزرز” أنفسهم قد حضروا في املاضي، ومن املقرر أن ميثل 
مانشستر يونايتد مجددا في املؤمتر الذي سينعقد في فندق ريتز كارلتون 

بالعاصمة السعودية الرياض في غضون أكثر من يومني.
يذكر بأن القيمة املالية للنادي اإلجنليزي تصل لـ2 مليار جنيه إسترليني 

بحسب تقييم بورصة نيويورك.

مي�سي: رونالدو هو اأف�سل مهاجم راأيته يف حياتي

نادي  قائد  ميسي،  ليونيل  أجرى 
مع  صحفية  مقابلة  برشلونة، 
وسائل اإلعالم األرجنتينية، وحتدث 
البوجلا خاللها عن عدة أمور، حيث 
شاهده  مهاجم  أفضل  اختار 
أهدافه  إلى  إضافة  مسيرته،  في 

املفضلة في مسيرته.
الظاهرة  إن  ميسي  ليونيل  وقال 
أفضل  هو  ليما،  دي  نازاريو  رونالدو 
مهاجم تابعه في حياته، وقال حول 
“رونالدو أفضل مهاجم  األمر:  هذا 
البرازيلي  وعن  حياتي”.  في  رأيته 
اآلخر، رونالدينيو، قال ميسي: “لقد 
رعاني وساعدني كثيراً، كنت أمتنى 

أن ألعب معه لفترة أطول”.
ميسي يتحدث عن أهدافه املفضلة في مسيرتي فيقول: “أجمل أهدافي؟ دائماً أختار هدفي 
بالرأس ضد مانشستر يونايتد بنهائي روما ملا يحمله من معنى لنا فبفضله حققنا الثالثية 
.. ثم هدفي بنصف نهائي األبطال ضد ريال مدريد ملا تعنيه هذه املباراة، وثالثاً هدفي أمام 

بايرن ميونخ ومراوغتي لبواتينج”.
من  اً  جزء  أكون  أن  أحب  الالعبني  بعض  مثل  األهداف  على  أعيش  ال  لي  “بالنسبة  وتابع: 
الهجمات، أنا لست هدافاً كالسيكياً، أنا أنطلق من اخللف، ألنني أحب أن أشارك في اللعبة، 

وأكون على اتصال مع الكرة”.
وأضاف: “في كرة القدم عشت ماليني األشياء، وعندما تفوز ال ميكنك أن تستمتع كثيراً، ألن 
هذا ال يتوقف، عليك اللعب كل ٣ أيام تقريباً، والتدرب كل يوم، تنتهي مباراة وتأتي األخرى، 

ويبدو كل شيء هو باألمس”.
وواصل: أصبحت أقرأ املباريات بشكل أفضل، تعلمت أكثر، أصبحت أعرف في أي وقت يجب 

أن أشارك في اللعبة ألكون فعاالً وحاسماً.
واختتم ليو تصريحاته في هذا السياق، قائالً: “أنا العب ال أحب أن يستبدلني املدرب، ألنني 
هي  اللحظات  هذه  اخلصم،  أنهك  قد  التعب  يكون  أكبر،  مساحات  أجد  املباراة  نهاية  في 
األفضل بالنسبة لي في املباراة، لذلك ال أحب أن أفوت هذه اللحظات بخروجي من امللعب.. 
أقبل أن أدخل من مقاعد البدالء وألعب حتى النهاية، وال أحب أن أكون أساسياً، ويقوم املدرب 

باستبدالي”.

العربي  االحتاد  رئيس  الشيخ  آل  تركي  وجه 
أمليريا  نادي  ومالك  السابق  القدم  لكرة 
اإلسباني رسائل جلماهير األهلي، معلنا فتح 

صفحة جديدة مع النادي األهلي املصري.
وقال تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي 
“كيف  السبت،  اليوم  مساء  “فيسبوك”  بـ 
األهلي  النادي  أو  األهلي  جمهور  أعادي 
املصري.. فأنا واحد منهم«. وأضاف “لكن ما 
لوالدتي  البعض  سباب  هو  نفسي  في  حز 
وتابع  للجميع كل شيء«.  أتضح  وقد  واآلن 
مسامحة  خالصة  وبنية  أعلن  “لذلك  قائال 
صفحة  لفتح  جديد  من  والعودة  اجلميع 

جديدة في حب الكيان«.
جماهير  “أحذر  أخرى:  تدوينة  في  وأكمل 
من  منهم  بأني  أتشرف  الذين  األهلي 
إلى  تهدف  مضروبة  وتغريدات  هاشتاجات 
وعالقتنا  ودول..  كشعوب  لعالقتنا  اإلساءة 
العظيم، احترسوا ممن  النادي األهلي  بكيان 
بيننا..  العالقة  إفساد  أخرى  مرة  يحاولون 

وتكرار جتربتهم اخلبيثة مرة أخرى«.
إلى األهلي مسامًحا للجميع..  “أعود  وتابع: 
ومشجعا ومحبا وداعما له وواقفا ضد كل 
وجماهيره،  ولرموزه  له  اإلساءة  يحاول  من 

وتذكروا أنه ال يُلدغ مؤمن من جحر مرتني«. 
وأمت تركي آل الشيخ بعبارته الشهيرة قائال: 

“اللي يلعب معنا يستحمل«.
وفي تدوينة ثالثة، نشر آل شيخ صورة كتب 
عليها “عصابة اخلطيب تركع لتركي” وعلق 
عليها بقوله “األهلي ال يركع ألحد ولن يركع 

ألحد«.
يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن في منتصف 
القضايا  كافة  سحب  اجلاري  أكتوبر  شهر 
ضد  املصرية  احملاكم  في  قبله  من  املرفوعة 
إدارة النادي األهلي برئاسة محمود اخلطيب.

تصريحات آل الشيخ القت قبوال عند الكثير 
بعودته  رحبت  التي  األهلي  جماهير  من 
دون  من  ولكن  للنادي  وداعما  مشجعا 
بحق  منه  بدر  ما  بسبب  حقيقية  عالقات 

مجلس اإلدارة.
العالقات  بعودة  فرحب  اآلخر  البعض  أما 
بشكل طبيعي وال مانع من أن يكون املسؤول 
السعودي داعما من مبدأ التسامح الذي هو 
رفض  املقابل  وفي  األهلي.  النادي  قيم  من 
آخرون رفضا قاطعا عودة ال الشيخ لالهلي 
أن االساسات السابقة  باي شكل معتبرين 

ال ميكن التجاوز عنها.

انق�سام بني جماهري االأهلي حول امل�ساحلة مع تركي اآل ال�سيخ بعد 

تويتاته لل�سياطني احلمر

بعد ان�سمامه للمنتخب.. ماذا قدم كهربا مع اأفي�س الربتغايل؟

جاء قرار اجلهاز الفني ملنتخب مصر بضم محمود عبداملنعم »كهربا« العب نادي الزمالك 
السابق، وديسبورتيفو أفيس البرتغالي احلالي، ليثير حالة من اجلدل، بشأن جدوى انضمامه.

الذي  النادي،  الزمالك، بسبب طريقة رحيله عن  السابق،  ناديه  أزمة مع  يزال كهربا في  وال 
يؤكد رئيسه مرتضى منصور، أن عقده مازال ساريا حتى نهاية املوسم املقبل، وبالتالي ال 

يحق له الرحيل.
موقع  وبحسب  اآلن  حتى  املوسم  هذا  أفيس  ديسبورتيفو  مع  كهربا  مشاركة  وتلخصت 
ترانسفير ماركت اإلحصائي في 4 مباريات متثل 120 دقيقة حيث سجل هدفا وحيدا ولم 

يصنع أي أهداف.
ليس  الالعب  أن  بركات مدير منتخب مصر،  قال محمد  الدولي، فمثلما  املستوى  أما على 
غريبا على منتخب مصر، علما بأنه شارك في كأس أمم أفريقيا 2017 و2019، حيث أن الالعب 
صاحب الـ 2٥ عاما، عرف طريق املشاركة الدولية في سبتمبر 201٣ مع املنتخب األول، لكنه 

قبل ذلك مثل منتخبات مصر حتت 17 عاما و19 و20 عاما، وأيضا املنتخب األوملبي.
كهربا لعب 2٥ مباراة مسجال ٣ أهداف، ومع املنتخب األوملبي سجل 7 اهداف في 7 مشاركات، 

ويبقى هدفه في شباك املغرب بدور الثمانية لكأس أمم أفريقيا 2017 هو األبرز.
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  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

من الشائع جدا اإلحساس بالقليل 
من التوتر و القلق عند الذهاب الى 
طبيب األسنان. أحد طرق التخفيف 
غاز  استخدام  هي  التوتر  هذا  من 
املريض  يستنشق  حيث  النيتروس، 
و  النيتروس  غازي  من  خليطا 
األكسجني من خالل قناع مطاطي 
يكون  األنف.  على  يوضع   Mask
املريض عادة ملما مبا حوله و لكنه 
مما  التام  اإلسترخاء  من  حالة  في 
عمله  الطبي  الفريق  على  يسهل 

بدون مضايقات من املريض.
التوتر:

باأللم  اإلحساس  يجعل  ما  عادة 
فتالحظ  ملحوظة  بصورة  يزداد 
أقل  من  يعاني  املتوتر  املريض  أن 
اذا  لكن  و  أملا  العمليات  أبسط  و 
انصرف تفكير املريض الى شيء آخر 
العالج  أن  جند  تلفاز(  شاشة  )مثال 
يحدث  ما  هذا  و  متقبال  أصبح 
حيث  النيتروس  غاز  استخدام  مع 
احساس  مع  التفكير  يشتت  أنه 
بالراحة و السعادة و ميكن أن ينسى 

فترة  في  حدث  ما  املريض 
العالج.

غاز  أن  الناس  بعض  يعتقد 
عن  بديال  يكون  قد  الضحك 
املوضعي  التخدير  استخدام 

التخدير  أن  الواقع  لكن  و  )البنج( 
الغاز  أن  حيث  منه  بد  ال  املوضعي 
يعمل كمهدئ لألعصاب فقط أما 
يتوقف  تخدير عصب السن بحيث 
فهو  العالج  خالل  عنه  الناجت  األلم 

دور التخدير املوضعي.

عادة ما يستخدم 
في  الغاز  هذا 

احلاالت التالية:
- عالج االطفال.   

شديدي  املرضى   -
أو  التوتر و القلق من عالج األسنان 

صوت احلفار.
التقيؤ  من  يعانون  الذين  املرضى   -
اخللفية  األضراس  عالج  حالة  في 
تؤثر  أو  احللق  منطقة  من  القريبة 

عليهم رائحة املواد الطبية.

 Laughing gas  Nitrous Oxide or

غاز النيتروس

ُقم َوام�ِس

أحد  هي  الرياضية  التمارين 
القليلة  االيجابية  العوامل 
في احملافظة على وزن اجلسم 
ولكن،  الطويل.  املدى  على 

عامة  الى  احلقيقة  هذه  تصل  لم  احلظ،  لسوء 
املرطبات  الى  التحول  يفضلون  الذين  الناس 
زيادة  على  احلرارية  الوحدات  القليلة  »اخلفيفة« 

جهدهم اجلسدي.
واجلداول التي تبني مقدار الوحدات احلرارية التي 
يحرقها اجلسم خالل كل مترين تؤدي دوراً سلبياً 
التمارين  ممارسة  عن  احلمية  متبعي  تثني  أن 
الرياضية. فاملرء يحتاج مثالً إلى الهرولة مسافة 
وحدة   270 يصرف  لكي  كيلومترات  خمسة 
حرارية حتويها قطعة حلوى لذيذة غنية بالزبدة.

في  حيوية  الرياضية  التمارين  تبقى  ذلك  ومع 
أجراها  دراسة  أكدت  وقد  الوزن.  خفض  عملية 
املركز الطبي في جامعة بوسطن على ذوي الوزن 
الزائد من ضباط الشرطة وغيرهم من املوظفني 
دون  اتبعوا نظام حمية من  الذين  أن  الرسميني، 
وزنهم  معظم  استعادوا  رياضية  متارين  ممارسة 
من  كجزء  الرياضة  مارسوا  الذين  أما  القدمي، 

حياتهم اليومية فحافظوا على وزنهم اجلديد.
اذا كنت كثير اجللوس وقررت الشروع في املشي 
فان  يومياً،  كيلومتر  ونصف  كيلومتر  مسافة 
حرارية  وحدة  مئة  يحرق  االضافي  التمرين  هذا 
تزيد  لن  أنك  افترضنا  واذا  اليوم.  في  اضافية 
أن  سنة  خالل  تستطيع  فإنك  طعامك،  كمية 
تخسر أربعة كيلوغرامات ونصف كيلوغرام، واذا 
غذائية  تعديالت  اجراء  مع  تدريجاً  املسافة  زدت 

أخرى، فإنك قد تخسر مزيدا من الوزن.

هل النوم ال�سريع دليل على 
م�سكلة �سحية؟

تغفو  فقد  الشديد،  باإلرهاق  تشعر  كنت  إذا 
سريعاً، ولكن إذا كان يومك مريحاً فقد يستغرق 
األمر بعض الوقت، وفي بعض األحيان قد تكون 
مرهقاً جداً وتواجه صعوبة في النوم وتعاني من 

األرق.
األشخاص  فإن  الدراسات  من  العديد  بحسب 
ما  بالضبط  يتذكرون  ال  بسرعة  ينامون  الذين 
باسم  يعرف  فيما  نومهم  من  دقائق  قبل  حدث 
على  ذاكرتهم  على  يؤثر  مما  ميسوغريد،  ظاهرة 

املدى البعيد.
النوم السريع ال يعني  بأن  الدراسات  كما تظهر 
بالضرورة وجود مشكلة صحية لدى اإلنسان، بل 

يكون عالمة على احلرمان من النوم.
ما  يحتاج  الطبيعي  الشخص  إن  اخلبراء،  ويقول 
وإذا  عميق،  نوم  في  ليغط  دقيقة  و20   1٥ بني 
بأنه  احملتمل  فمن  هذا  من  أكثر  األمر  استغرق 

يعاني من األرق.
أو  الليل  في  السريع  النوم  أن  اخلبراء، من  ويحذر 
في النهار، قد يكون عالمة على توقف التنفس 
أثناء النوم، وقد يكون ذلك بسبب االكتئاب، وفق 

ما ورد في صحيفة تاميز أوف إنديا أونالين.

ما امل�سافة االآمنة بني عني الطفل وال�سا�سة؟

بضرورة  لألمهات  القدمية  النصيحة  احلديثة  الدراسات  تؤكد 
املشاهدة،  أثناء  التلفزيون  شاشة  عن  كافية  مبسافة  االبتعاد 
وتعتبر شاشات الهواتف واألجهزة اللوحية عامالً جديداً للخطر، 
الشاشة.  ألعاب  في  طويلة  أوقاتاً  يقضون  األطفال  أن  خاصة 
والشاشة  العني  بني  املسافة  قرب  من  األساسية  اخملاطر  وتتمثل 
في اإلجهاد والتعب، إلى جانب التأثيرات املكتشفة حديثاً للضوء 

األزرق.
املسافة اآلمنة بني العني والشاشة حوالي ٥0 إلى 100 سم، حسب 
وجدت  فقد  قراءتها  تتم  التي  احلروف  ومقاس  الشاشة  حجم 
والكومبيوتر  للهاتف  األزرق  الضوء  أن  توليدو  جامعة  من  أبحاث 
الذي  البقعي  الضمور  مرض  تطّور  ويسّرع  العني،  شبكية  يضر 

يسبب فقدان البصر.
وبحسب الدراسة، يزداد القلق بخصوص األطفال الذين ميضون 7 
ساعات أسبوعياً أو أكثر في استخدام الكومبيوتر وألعاب الفيديو، 

ألن ذلك املعدل يضاعف خطر اإلصابة بقصر النظر ٣ مرات.
على  الهاتف  يحملون  الذين  األطفال  أن  أخرى  دراسة  وجدت  وقد 
كانوا  الوقت  من  لفترات طويلة  و٣0 سم   20 بني  تتراوح  مسافة 

أكثر عرضة لإلصابة باحلََول املتقارب املؤقت.

األكثر  املشروبات  أحد  بأنواعه،  الشاي  يعتبر 
ولكن  العالم،  أنحاء  جميع  في  شعبية 
األفكار  من  الكثير  تنتشر  احلالي  وقتنا  في 
املغلوطة عن الشاي بجميع أنواعه، لذا فقد 
من  إنديا مجموعة  أوف  تاميز  أوردت صحيفة 

املعتقدات اخلاطئة على النحو التالي: 
مادة  على  يحتوي  ال  العشبي  الشاي   -

الكافيني
حيث  حقيقياً  األعشاب شاياً  يعتبر شاي  ال 
يتكون من الزهور أو األعشاب أو البذور أو اجلذور 
الكافيني،  بالنسبة حملتوى  أما  النبات.  أو حلاء 
فيوجد العديد من أنواع الشاي العشبي التي 
حتتوي على الكافيني، مثل شاي غوارانا وشاي 
يربا، لذا ينصح دائًما بقراءة امللصق قبل شراء 

شاي األعشاب.
- أكياس الشاي صحية

من السهل حتضير الشاي باستخدام أكياس 
املعبأ  غير  الشاي  أن  تذكر  ولكن  الشاي، 
األوراق  األكياس.  من  أفضل  دائماً  بأكياس 
املوجودة في أكياس الشاي عبارة عن جزيئات 
صغيرة من أوراق الشاي، لذا فهي تفتقر إلى 
الزيوت األساسية والرائحة العطرية، لذا من 

األفضل استخدام أوراق الشاي الطبيعية.
الشاي  من  صحة  أكثر  األخضر  الشاي   -

األسود
شعبية  أكثر  الواقع  في  هو  األخضر  الشاي 
عن  النظر  بصرف  ولكن  األسود،  الشاي  من 
على  يحتوي  كالهما  آخر.  فرق  يوجد  ال  هذا، 
أوراق  واملفيدة.  القوية  األكسدة  مضادات 
اللون األسود بعد عملية  إلى  الشاي تتحول 
العملية،  هذه  خالل  التخمير.  أو  األكسدة 

يتم حتويل املواد املضادة لالكسدة في الشاي 
األخضر، مثل الكاتيكني، إلى ثيفالفني.

فوائده  يحيد  الشاي  إلى  احلليب  إضافة   -
الصحية

لن  الشاي  من  نوع  أي  إلى  احلليب  إضافة  إن 
على  احلليب  يحتوي  الصحية.  فوائده  يزيل 
ووفقاً  لعظامك.  جيد  أمر  وهو  الكالسيوم، 
لدراسة نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية 
في  املوجود  الكاتيكني  عدد  فإن  والغذائية، 
الشاي يظل كما هو عند إضافة احلليب إليه.
- الشاي األخضر يساعدك على فقدان الوزن

هناك اعتقاد خاطئ يقول بأن الشاي األخضر 
احلظ،  لسوء  الوزن.  تخفيض  على  يساعد 
األخضر  الشاي  يحتوي  أسطورة.  مجرد  إنه 
لديك،  الغذائي  التمثيل  من  يزيد  منبه  على 
ولكن كميته قليلة جداً. إذا كنت تعتقد أن 
تناول 4-٥ أكواب من الشاي األخضر في يوم 
واحد سيساعدك على تخفيض وزنك، فأنت 

مخطئ.

اأفكار خاطئة عن ال�ساي
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الو�شية

جاء ضيف جشع إلى مأدبة بها 
نصيبه،  أكل  وقد  كثير.  طعام 
من  نصيبهم  اآلخرين  وشارك 
احللوى  حضرت  ثم  الطعام. 
ففعل  يحبها،  وكان  املثلجة، 
الوجبات،  في  فعل  مثلما 
اآلخرين  وشارك  نصيبه  أخذ 
املأدبة  رئيس  وكان  نصيبهم. 
قائداً كبيراً ال يحب أن يشاركه 
اقترب  وحني  طعامه.  في  أحد 
مائدة  من  اجلشع  الضيف 
ذلك  الضيوف  حذر  القائد، 
طبق  ملس  عدم  من  اجلشع 
ال  القائد  ألن  املثلجة  احللوى 
يحب أن ميد أحد يده في طبقه. 
بل وقالوا له إنه يقطع رأس من 

يفكر في ذلك!
الضيف  يحرك  اجلشع  كان 
اجلائع دائماً، فاقترب من الطبق 
وهو ميد يده قائالً: »ال أستطيع 
إال أن آكل هذه احللوى املثلجة، 
فإنني  رأسي،  القائد  قطع  وإن 
بعد  ابنتي  برعاية  أوصيكم 

موتي!«.

ما هو اأ�شا�ص التحية الع�شكرية!!

بالتحية  قام  اول من  ان  يُعتقد 
اجلنود  هم  العسكرية 
حتيتهم  وكانت  الرومانيون. 
عبارة عن مد الذراع وفتح الكف 
أن  ويُعتقد  الوجه.  عن  بعيداً 
ال يخفی  انه  ذلك، كان الظهار 
التحية  اما  يديه.   في  سالحاً 
على  اليد  بوضع  وهي  احلديثة، 
نشأت  انها  فُيعتقد  اجلبهة، 
زيه  يرتدي  اجلندي  كان  حينما 
على  يده  يضع  فكان  احلديدي، 
املغطی  اجلزء  ليرفع  جبهته 
وهنالك  القادم.  ليراه  للوجه 
من  النوع  هذا  ان  أخرى،  قصة 
قدمت  حينما  بدا  التحية، 
امللكة اليزابيث االولی لتكافيء 
اإلجنليزية؛  البحرية  جنود 
األسطول  على  النتصارهم 
الفرنسی عام 1٥88.    فقد نبه 
اجلنود  على  املسئول  الضابط 
جباههم  علی  أيديهم  بوضع 
أعينهم  عن  يحجبون  وكأنهم 

ضوء طلعتها امللكية!!.

اأفكار �شائكة

حكمة!

من احلكمة أن يسافر 
الزوجان معاً؛ حتى يتوافر 
دائماً من يلوم زوجه على 

نسيانه شيء ما! 

عـادل عطيـة

امل�شادفة املنقذة

الثانية،  العاملية  احلرب  خالل 
في  بريطانية  غواصة  بقيت 
احلركة  عن  عاجزة  احمليط،  أعماق 
والصعود إلى سطح املاء. وذهبت 
أدراج الريح كل اجلهود اجلبارة التي 
دامت يومني كاملني، حتى فقدت 

قيادتها كل أمل ورجاء بالنجاة. وحدث أن أحد البحارة زلت به القدم، 
لتشغيل  كافية  املصادفة  الصدمة  فكانت  األجهزة،  أحد  فوق  ووقع 
إلى  وعادت  املاء  سطح  فوق  الغواصة  ارتفعت  وهكذا  التعومي،  جهاز 

مينائها ساملة!

اعالن هام

في عام 1٦٣0 ظهر أول أعالن، وكان ذلك بجريدة )اجلازيت( في فرنسا. 
الشای  من  نوع  عن  وكان   1٦٥8 عام  في  أعالن  أول  نُشر  أجنلترا،  وفي 
الصيني.  وعندما نعود الى العصور القدمية، جند أنه ابتداء من القرن 
السادس عشر، فكر التجار في التجول بني البالد ومعهم بضائعهم 
مقواه  او  هادية  أوراقاً  يعلقون  كانوا  كما  عال،  بصوت  عنها  لالعالن 
ثم  بضائعهم.  عليها  املعروضة  املنصات  على  بدائية  رسوم  عليها 
أعتادوا بعد ذلك تثبيتها على اجلدران. وتلتها اإلعالنات املطبوعة علي 
الورق.  وتطورت االعالنات وانتشرت في جميع اجملاالت خاصة بعد ظهور 

االذاعة والسينما والتليفزيون وكل وسائط امليديا.
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حتدثنا في املقالة األولى عن ان سرطان البروستاتا 
بالهرمون  وعالقته  الرجال  بني  شيوعا  األكثر  هو 
التشخيص  وطرق  أعراض  وعن  واألغذية  الذكري 
املبكر واملؤكد لسرطان غدة البروستاتا ونستأنف 
املرض  مراحل  بدراسة  واألهم  الثاني  اجلزء  في 

وطرق عالج كل مرحلة. 

مراحل سرطان البروستاتا: 
املرض  انتشار  مدى  على  يعتمد  العالج  أن  حيث 

فانه يتم تقسيم املرض ملراحل ثالث: 
1-سرطان محصور داخل غدة البروستاتا.

2-سرطان منتشر محليا خارج وبجوار البروستاتا.
أو  الليمفاوية  الغدد  في  منتشر  ٣-سرطان 

العظام. 

عالج سرطان البروستاتا: 
كما  تشمل  عوامل  عدة  على  العالج  يعتمد 
عالية  الورم  نشاط  درجة   “  stage“ املرحلة  قلنا 
أورام  دالئل  ومستوي   ”grade“ منخفضة  أو 
الصحية  واحلالة  املريض  وعمر  البروستاتا 

للمريض.  
الستة  العالجات  أحد  علي  العالجات  وتشمل 

األتية: 
غدة  داخل  متاما  احملصور  السرطان  حالة  في 
أو  اجلراحي  العالج  استخدام  ميكن  البروستاتا 
فرصة  هناك  احلالتني  وفي  املشعة  بالنظائر 
العالجني  من  أي  اختيار  ولكن  الكامل  للشفاء 
والصحة  املريض  وعمر  الورم  حجم  على  يعتمد 
العامة للمريض أو املراقبة واالنتظار وعدم العالج.  

1-العالج اجلراحي:
radical prosta- البروستاتا لغدة  جذرية   ززالة 
tectomy غالبا من خالل فتحة في أسفل البطن 
نادرا  أو  الشرج  أمام  فتحة  خالل  من  وأحيانا 
غدة  إزالة  وتشمل  اجلراحي  املنظار  باستخدام 
البروستاتا بالكامل وميكن ازالة الغدد الليمفاوية 
خلوها  من  اجملهري  بالفحص  للتأكد  احلوض  في 

من السرطان من عدمه. 
املضاعفات تشمل:

ا-العنة )عدم القدرة على االنتصاب( وهذا يحدث 

في معظم اجلراحات ماعدا بعض طرق اجلراحات 
احلديثة ب-السلس البولي وهو شائع بعد اجلراحة 
مباشرة ولكن يعود التحكم في البول غالبا بعد 
بضعة أشهر إال في أقل من ٥% من احلاالت تعاني 
من عدم حتكم شديد و 1٥% من سلس فقط مع 

الكحة أو رفع أشياء ثقيلة.
ج-ضيق في عنق املثانة 

د- ونادرا جدا إصابة املستقيم.  

2 العالج بالنظائر املشعة: 
خمس  اخلارج  من  إشعاعي  شعاع  باستخدام 
أيام أسبوعيا وملدة ستة أسابيع أو بزراعة بعض 
 brachytherapy النظائر املشعة بغدة البروستاتا

حتت التخدير النصفي أو املوضعي. 
في  ولكن  العنة  أيضا  تشمل  قد  املضاعفات:  
هذا العالج فالسلس البولي نادر احلدوث ولكن قد 

يحدث بعض املشاكل في املستقيم. 

أيضا  باإلشعاع  العالج  ويستخدم   : هوامش 
حالة  في   palliative مسّكن  أو  مخفف  كعالج 
وجود ألم شديد بسبب انتشار املرض إلي العظام. 

املرض  ومراقبة  العالج  3-عدم 
watchful waiting واالنتظار

للمرض  ضعيف  نشاط  وجود  حالة  في  وذلك   
سريع  بانتشار  ينبأ  ال  للسرطان  صغير  وحجم 
خالل متوسط العمر املتوقع للمريض أو كبر سن 

املريض أو سوء حالته الصحية. 

hormonal ther- الهرموني  4-العالج 
apy

 حيث أن معظم حاالت سرطان البروستاتا تعتمد 
التستستيرون  الذكري  الهرمون  على  منوها  في 
السرطاني  النشاط  وحصر  إضعاف  فيمكن 
نشاطه.  وقف  أو  الهرمون  هذا  بإزالة  للمرض 
ولكن لسوء احلظ فانه مع هذه العالجات يحدث 
النمو في  تكون خلاليا سرطانية مقاومة ميكنها 
غيبة هذا الهرمون وعليه فهذا العالج ال يؤدي إلى 

الشفاء التام ولكنه ذو فاعلية شديدة في حتسني 
حالة املريض وإطالة عمره.    

املتأخرة  احلاالت  في  العالج  هذا  يستخدم  وعليه 
ولكن ميكن أيضا استخدامه مع العالج اجلراحي 
الطرق  الهرموني  العالج  ويشمل  اإلشعاعي.  أو 

الثالثة األتية: 
وذلك   orchiectomy جراحيا  اخلصيتني  -إزالة  ا 
يؤدي إلى نقص الرغبة اجلنسية وصعوبة القذف 
التي  تلك  متاثل  الساخنة  الهبات  لظهور  ورمبا 

حتدث للنساء في سن اليأس.  
مبنع  التيستوستيرون  لهرمون  دوائية  -إزالة  ب 
ويعطي  الهيبوثاالمس  من  احملفز  الهرمون  إفراز 
هذا العقار باحلقن كل ثالثة أو أربعة شهور طوال 
اجلراحية  اإلزالة  مضاعفات  لنفس  ويؤدي  احلياة 

للخصيتني. 
سرطان  على  التستستيرون  تأثير  متنع  ج-أقراص 
البروستاتا Antiandrogens. وتعطي طوال احلياة 
النشاط  ببعض  باالحتفاظ  يسمح  وبعضها 
في  تأثيرا  أقل  األخيرة  ولكنه  للمريض  اجلنسي 
احتواء السرطان. ومعظمها يستخدم مع اإلزالة 
تفرزه  الذي  للتستستيرون  الدوائية  أو  اجلراحية 
في  التستستيرون  بعض  الن  ذلك  اخلصيتني 

اجلسم يفرز أيضا من الغدة اجلار كلوية. 

chemotherapy ٥-العالج الكيمائي
ذو  العالج  فهذا  البروستاتا  سرطان  حالة  في   

فاعلية ضعيفة . 

cryotherapy 6- العالج بالتبريد

  وهو عالج جديد غير متوافر اال في بعض املراكز 
السرطانية  اخلاليا  حتطيم  ميكن  وفيه  الطبية 
أيضا  ذلك  ويؤدي  التخدير  حتت  الشديد  بالتبريد 
إلى العنة. وميزة هذا العالج أنه ميكن أن يتحمله 
في  يرغبون  ال  أو  يتحملون  ال  والذين  السن  كبار 
هذا  ويستخدم  اإلشعاعي  العالج  أو  اجلراحة 
بعد  السرطان  ارجتاع  حالة  في  أيضا  العالج 
تكون  األخيرة  احلالة  وفي هذه  اإلشعاعي  العالج 

املضاعفات للتبريد أكثر.

العالج  وتبسيط  تلخيص  وكعادتنا  وميكننا   
حسب املراحل الثالثة للمرض: 

1-سرطان محصور داخل غدة البروستاتا: االختيار 
بني ثالثة عالجات

إشعاعي  عالج  أو  البروستاتا  لغدة  جذرية  إزالة   
نشاط  ذو  ورم  مع  السن  كبار  حالة  في  أو  خارج 
 watchful واالنتظار  املراقبة  ميكن  للورم  ضعيف 

 waiting
محصور  ولكنه  البروستانا  خارج  2-سرطان 
العالج اإلشعاعي مع  الغالب هو  العالج  حولها: 
العالج  يستخدم  أحيانا  ولكن  الهرموني.  العالج 
الليمفاوية  الغدد  إزالة  يتضمن  الذي  اجلراحي 
لتقدير مدى انتشار املرض والعالج التالي يعتمد 

على وصوله الغدد الليمفاوية من عدم وصوله. 
أو  الليمفاوية  الغدد  في  منتشر  ٣-سرطان 
املفضل  هو  الهرموني  العالج  غالبا  العظام: 
ويطيل عمر املريض. وفي حالة وجود االم شديدة 
بالعظام ميكن إن يستخدم هنا العالج اإلشعاعي 

وذلك بغرض تقليل آالم العظام.  
قناة  على  مسموعا  املوضوع  متابعة  وميكنكم 
الدكتور  مع  صحتك  في  سعادتك  اليوتيوب« 

ناجي« 

ا.د. ناجي اسكندر

�سرطان غدة الربو�ستاتا “اجلزء الثاين«

نوبل  جائزة  على  احلائز  أثيوبيا  وزراء  رئيس  أحمد،  آبي  أكد 
حال  في  شخص  مليون  حلشد  مستعدة  بالده  أن  للسالم، 
اضطرت خلوض حرب حول سد النهضة املتنازع عليه مع مصر.

وقال رئيس الوزراء األثيوبي “يقول البعض أمورا عن استخدام 
قوة  توجد  ال  أنه  على  نؤكد  أن  يجب  مصر.  جانب  من  القوة 
ميكنها منع أثيوبيا من بناء السد. إذا كانت ثمة حاجة خلوض 
حرب فيمكننا حشد املاليني. إذا تسنى للبعض إطالق صاروخ 
فيمكن آلخرين استخدام قنابل. لكن هذا ليس في صالح أي 
منا”. وهو تصريح خطير آبي أحمد، فتح باب التكهن مبواجهة 
سد  بسبب  وإثيوبيا،  مصر  بني  ما  يوما  حتدث  قد  عسكرية 

النهضة.
قد  دوالر  مليارات   ٥ تكلفته  البالغة  السد  محادثات  وكانت 
وقد  أفريقيا،  في  األكبر  هو  سيكون  النهضة  وسد  تعثرت، 
استكمل بناء نحو 70 % منه، ويتوقع أن مينح أثيوبيا الكهرباء 

التي حتتاجها بشدة.
وبينما سيعم السد باخلير على إثيوبيا، فإنه قد يؤدي النقطاع 
ماليني املزارعني املصريني عن العمل. وقد تُفقد أكثر من مليون 
وظيفة، و1.8 مليار دوالر سنويا، باإلضافة إلى كهرباء بقيمة 

٣00 مليون دوالر، بحسب ملسؤولني مصريني.
وإثيوبيا مستبعدا  بني مصر  العسكرية  املواجهة  وظل خيار 
طرف  من  البيانات  لهجة  في  التصعيد  أن  إال  طويلة،  لفترة 
كالل البلدين خالل الفترة األخيرة، فتح احتمالية تطور اخلالف 
كما  إثيوبيا  على  مصر  تتفوق  وعسكريا،  أعلى.  مرحلة  إلى 

ونوعا من حيث نوع األسلحة. 
تاريخ املواجهات بني مصر وأثيوبيا

تواجهت كل من مصر وإثيوبيا عسكريا في معركتني وقعتا 
األولى  وكانت  ملصر،  إسماعيل  اخلديوي  حكم  فترة  خالل 
معركة جوندت في نوفمبر 187٥، عندما تقدم اجليش املصري 
لقتال اجليش اإلثيوبي في منطقة غوندت بإريتريا، في محاولة 
للجانب  حليفا  النصر  وكان  النيل،  على  للسيطرة  مصرية 

اإلثيوبي في هذه املعركة.
أما املواجهة الثانية فكانت في معركة “غورا” في عام 187٦، 
املصري  النفوذ  لتمديد  الثانية  املصرية  احملاولة  هذه  وكانت 
ملنابع النيل، وقد واجهت القوات املصرية املؤلفة من 20 ألف 
وكان  جندي،  ألف  مئتي  من  املؤلفة  اإلثيوبية  القوات  جندي 

النصر حليف اإلثيوبيني أيضا.
السيناريوهات احملتملة

2011، وضع  أبريل  في  النهضة  بناء سد  انطالق عملية  منذ 
محللون سيناريوهات عديدة لعملية عسكرية مصرية لضرب 
سد النهضة، وقد تنوعت السيناريوهات وفقا لوتيرة التسليح 

املصري التي ارتفعت كما ونوعا خالل األعوام السابقة.
لم  مصر  فإن  احملتملة  السيناريوهات  اخلبراء  يضع  وبينما 
لكن  العسكري،  التدخل  من  شكل  أي  عن  رسميا  تفصح 
يظل السيناريو املصري الذي سرب في عام 2012 معبرا عما 

قد يجول في ذهن الدوائر العسكرية املصرية.
األمنية،  للدراسات  ستراتفور  مركز  نشر   ،2012 عام  وفي 
تفاصيل  ذكرت  والتي   ،2010 عام  إلى  تعود  إلكترونية  رسائل 
وبني  آنذاك عمر سليمان،  العامة  اخملابرات  رئيس  بني  محادثة 

رئيس اجلمهورية حينها محمد حسني مبارك.
مع  بالتعاون  العسكرية  مصر  خطة  الرسائل  وتضمنت 

وفيها  النيل،  نهر  مياه  في  الدولتني  حصة  حلماية  السودان 
على  البشير  عمر  السابق  السوداني  الرئيس  ملوافقة  ذكر 
طلب مصر ببناء قاعدة عسكرية في منطقة كوستي جنوب 
السودان الستيعاب قوات مصرية خاصة “قد ترسل إلى إثيوبيا 

لتدمير مرافق املياه على النيل األزرق”، بحسب نص الرسالة.
رسالة أخرى بعثها سليمان ملبارك وقال فيها “الدولة الوحيدة 
التي ال تتعاون هي إثيوبيا، نحن مستمرون في احلديث معهم 
التعاون  نناقش  نحن  نعم  الدبلوماسي،  النهج  باستخدام 

العسكري مع السودان«.
أزمة،  إلى  األمر  حتول  “إذا  قائال  الرسالة  في  سليمان  وأردف 
هكذا  اليوم،  نفس  في  وتعود  السد  لقصف  طائرة  سنرسل 

ببساطة. أو ميكننا أن نرسل قوات خاصة لتخريب السد«.
بقوله،  إلى عملية عسكرية مصرية سابقة  ولفت سليمان 
“مصر قد نفذت عملية في منتصف السبعينيات، أعتقد في 
عام 197٦، عندما حاولت إثيوبيا بناء سد ضخم. لقد فجرنا 

املعدات التي كانت في طريقها إلى إثيوبيا بحريا”.

بسبب سد النهضة .. 
مصر وإثيوبيا بني فرص احلرب والسيناريوهات احملتملة
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فكر املسيح وسر الصليب... بني فكر املسيح جتاه صليبه وفكرنا

» فليكن فيكم هذا الفكر الذي في املسيح يسوع أيضاً” )فيلبي2(
بقلم: د. رءوف إدوارد  -  رئيس رابطة القديس مرقس األرثوذكسية بكندا

خواطر مسافر 

إلي النور  )103(

ما  إن  املسيح.  فكر  لنا  يكون  أن  مطالبون  نحن 
حدث في بستان جثسيماني ليل اخلميس الكبير 
يُظِهر بوضوح فكر وموقف املسيح ِمن الصليب 
موقف  ولكنه  الفصح.  ذبح  يوم  التالي،  اليوم 
غاب عن اإلنسان الذي غلبه النعاس مع التالميذ 
رمية حجر في حديث  نحو  راكعاً  املسيح  بينما 
الصليب مع أبيه الصالح في بستان جثسيماني. 

فللصليب وجهان:
وهو  املسيح  فيه  نرى  للصليب:  األول  الوجه   +
ُمَعلَّق علي الصليب وينظر إلى أسفل. هذا وجه 
الصليب الذي يَستعلِن لنا حب اهلل لإلنسان من 
مع  الواحد  )أي  اجلنس  الوحيد  ابنه  خالل صليب 
»هكذا  األلوهية(  جوهر  في  القدس  والروح  اآلب 
الوحيد لكي ال  أبنه  بذل  العالم حتى  أحب اهلل 
يَهلَك كُل من يؤمن به بل تكون له احلياة االبدية«.        
ونشكر الرب ألننا غير غافلني عن محبة اهلل لنا 

التي جتسدت في فداء الصليب.
+ الوجه الثاني للصليب: نرى فيه املسيح ينظر 
إلى أعلى، نحو أبيه السماوي، مصلياً في بستان 
جثسيماني. إنه وجه الصليب الذي يَستعلِن لنا 
فكر املسيح يسوع -ابن اهلل وابن اإلنسان -نحو 
جتسده.  زمن  الصليب  محنة  في  السماوي  اآلب 
واملسيح يقدمه ميراثاً لنا في طبيعتنا البشرية 
»يكون  حتى  ناسوته  في  أسسها  التي  اجلديدة 
نحو  يسوع«  املسيح  في  الذي  الفكر  هذا  فينا 

اهلل في كل محنة صليب يضعه العالم علينا. 
األكبر  األخ  هو  اهلل  إبن  صار  بالتجسد   +  
احلقيقة  تلك  نغفل  ال  أن  ينبغي  به:  للمؤمنني 
»ابن  صار  بتجسده   اهلل«  »ابن  أن  األساسية 
أخوة  بني  »بكراً  للمؤمنني  األكبر  واألخ  اإلنسان« 
فصار  ببشريتنا  احتد  الذي  اإلله  فهو  كثيرين«. 
به.  املؤمنني  فيه  يضم  محدود  غير  ناسوته 
في  لهم  املفتوح  الباب  هو  املسيح  صار  وبذلك 
طرد  منذ  كان  كما  مغلقاً  يظل  وبدونه  السماء 
السماء  ترون  اآلن  ِمن  لكم،  أقول  احلق  »احلق  آدم 
مفتوحة ومالئكة اهلل يصعدون وينزلون على ابن 
اإلنسان«. هذا يشرح قول املسيح »أنا هو الطريق 

... ليس أحد يأتي إلى اآلب إال بي«.
+ فكر وموقف أسحق واملسيح: إن فكر يسوع 
من  موقفه  خالل  السماوي  أبيه  نحو  املسيح 
الذي  املوقف  وذات  الفكر  ذات  هو  كان  الصليب، 
يربطه  وهو  أبيه  أبراهيم  يدي  بني  إلسحق  كان 
محرقة  ليقدمه  املذبح  حجارة  على  ويضعه 
رائحة سرور هلل. لقد نعست البشرية ونامت مع 
التالميذ وغفلت عن االنتباه ملوقف وفكر املسيح 
فكيف  الصليب،  محنة  في  أبيه  نحو  وأسحق 
يتركه أبوه للذبح هكذا، بينما يَعلم ِعظم محبة 
وسكينه  أبيه  أسحق  يَدفع  لم  وكيف  له.  أبيه 
كان  قادراً؟  يافعاً  شاباً  إسحق  كان  وقد  بعيداً، 
يذبح  أب  أمام  ذلك  يفعل  أن  ومعقوالً  منطقياً 
ِمن هنا كان  الصليب،  ابنه! لكنها كانت طاعة 

إسحق مثاالً للمسيح.
في  لالبن  املطلقة  والثقة  الصليب  طاعة   +
اآلب: إن أساس طاعة الصليب هو الثقة املطلقة 
ليسوع املسيح - ابن اهلل وابن اإلنسان - في أبيه 
السماوي أنه وإن مات فسيحيا. الكتاب املقدس 
الوجه  القادمة عن هذا  اآليات  أكثر في  يكشف 
املنسي للصليب وماذا كان فكر املسيح نحو اآلب 
كابن اهلل وابن اإلنسان خالل موقفه ِمن الصليب. 
ثم تختم اآليات بإعالن النعمة املترتبة من جرَّاء 
جسده،  أيام  في  »الذي  الصليب  طاعة  )بسبب( 
وتضرعات  طلبات  ودموع  شديد  بصراخ  َم  َقدَّ إذ 
أجل  له من  وُسِمَع  املوت،  يَُخلَِّصُه من  أن  للقادر 
تَْقَواه، مع كونه ابنا تََعلََّم الطاعة مما تألم به. وإذ 
خالص  سبب  يطيعونه،  الذين  جلميع  صار  َل  ُكمِّ
أبدي« )عب ٥(. لقد استعلنت اآليات فكر املسيح 
هلل  كابن  ببشريتنا  الصليب  يجوز  وهو  يسوع 
وكابن لإلنسان في موقفه ِمن الصليب نحو اآلب 

السماوي. ثم أبقي املسيح لنا فكره هذا وموقفه 
مقدساً«  »سراً  اإلنسان  كابن  الصليب  من 
الروح  لينقله  الصليب«  الكنيسة »سر  تسميه 
املسيح  يَقبل  مسيحي  كل  قلب  في  القدس 
شريكاً في ِحمل الصليب ِمن ألم ومعاناة وموت. 
وليس  علينا  الصليب  يضع  الذي  هو  فالعالم 
سيكون  العالم  »في  بشر  منه  يهرب  ولن  اهلل، 
أشترك  الذي  للرب  شكراً  ولكن  ضيق...«.  لكم 
في ألم وعار وموت صليب اإلنسانية املّر، وحوَّله 
إلي إكليل مجد و حياة وقيامة لكل َمن يؤمن به، 
الصليب  عندما قهر املسيح موت اإلنسان على 
وغسل عاره، وحوَّله إلي صليب مجد »لكن ثقوا 

أنا قد غلبت العالم«
+ مع كونه ابنا: فقول الكتاب »َمَع َكْونِِه ابنا« هو 
املسيح  صليب  في  العظمي  املضادة  عن  تعبير 
سمح  فكيف  به.  املؤمنني  نحن  أيضاً  وصليبنا 
أن نتعرَّض وجنوز محنة الصليب رغم كونه  اهلل 
ما  نفس  هو  هذا  أليس  له؟  بنيناً  وكوننا  لنا  أٌب 
نطق به إشعياء النبي كنبوة على لسان املسيح 
ابن اإلنسان ونرددها معه في صلوات يوم جمعة 
الصلبوت »يارب ملاذا طريق األشرار ناجحة؟«  إنه 
في  اإلنسان  ابن  املسيح  يسوع  موقف  يشابه 
تَعُبر  أن  اآلب  إلى  بستان جثسيماني في طلبته 
عنه كأس الصليب، أي أن يُخلِّصه اآلب ِمن املوت 
ويُخلِّص معه وفيه كل إنسان البشرية التي كان 
يحملها املسيح في ناسوته منذ أن احتد بها في 
أن اآلب استجاب لِطلبة  جتسده. والعجيب حقاً 
أبنه احلبيب »أن تَعُبر عني هذه الكأس«. فعندما 
ارتضى املسيح أن يُسَفك دمه أبطل املوت بكونه 
عن  املهلك  املالك  َعَبرَ  لذلك  املطلقة.  احلياة  هو 
كل نفس اغتسلت في دم املسيح. هذا ما نصلي 
به أن املسيح ابن اهلل بكونه هو احلياة فقد غلب 
كابتالع  الصليب  على  منه  اقترب  عندما  املوت 
النور للظالم. هذه اآلية تنير لنا حقيقة أن صليب 
املوت الذي يضعه علينا العالم بكل ما فيه من 
ألم و«صراخ شديد ودموع« قد صار مصدر احلياة 
بعد أن صعد عليه املسيح. هكذا كل ألم العالم 
ليصير  معنا  املسيح  ويحمله  يتمسحن  عندما 

صليبه.
وابن  اهلل  ابن  املسيح  بني  الصليب  وجه   +
كونه  »مع  املكتوب  إلى  عودًة  ولكن  اإلنسان: 
تََعلََّم الطاعة مما تألم به« نقول إن بشريتنا  ابنا 
تبرَّرت  قد  املسيح  ناسوت  في  اخمللوقة  اجلديدة 
وتقدست باحتادها بالهوت اهلل في أقنوم املسيح 
أبن اهلل وحيد اجلنس »من أجلهم أقدس أنا ذاتي«. 
ذات  الثالثة في  واملشيئة لألقانيم  اإلرادة  فبينما 
اهلل الواحد هي واحدة بسبب احملبة املطلقة هلل 
البشرية  الطبيعة  أن  إال  أقانيمه،  بني  ذاته  في 
ليست  بتجسده  اهلل  ابن  املسيح  لبسها  التي 
باالحتاد  ذلك  لها  صار  قد  ولكن  أصالً.  كذلك 
الرغبة  تعبيرات  ورمبا  االبن.  أقنوم  في  بالالهوت 
لذلك.  ية  خفِّ إشارة  كانت  الكأس  تَعبر  أن  في 
ومن هناك كانت أهمية اآلية التي نحن بصددها 
والكلمات التي جاءت فيها إذ يقول الكتاب »الذي، 
ودموع  شديد  بصراخ  َم  َقدَّ إذ  جسده،  أيام  في 
املوت…  من  يَُخلَِّصُه  أن  للقادر  وتضرعات  طلبات 
وكما  به«.  تألم  مما  الطاعة  تََعلََّم  ابنا  كونه  مع 
الناسوت  به  اكتسي  ما  كل  فإن  َقبالً  شرحنا 
من نعمة بسبب االحتاد بالالهوت كان من أجلنا، 
باملسيح  املؤمنني  لكل  وميراثاً  نصيباً  ليكون  أي 
هذا  عليهم  يضعه  الذي  الصليب  مواجهة  في 

العالم ورئيسه. 
َل: األهمية   + ُسِمَع له من أجل تَْقَواُه … وإذ ُكمِّ
رأيناـ  تكمن في  - في  الكلمات  لهذه  القصوى 
أنها تعود على املسيح بصفته ابن اإلنسان وليس 
كابن اهلل، مع مراعاة أن التفرقة هنا لزوم الشرح 
فقط، ألن احتاد الالهوت بالناسوت في أقنوم االبن 
هو احتاد كامل بال اختالط وال امتزاج وال تغيير بني 

الناسوت  دور  حدود  تَسَتعلِن  حيث  الطبيعتني، 
من  فبالرغم  الكامل.  احتادهما  رغم  والالهوت 
تقوي ناسوت املسيح كإنسان وأنه بال خطية إال 
أن اخلالص ال يأتي بذراع بَشر بل من اهلل. إن اهلل 
يستجيب ويسمع لألتقياء، لكن اخلالص هو ِمن 
ل الناسوت بالالهوت من  اهلل ال بشر.  لقد تََكمَّ
الطاعة  وبالتالي  اآلب  في  املطلقة  الثقة  جهة 
املطلقة له، والتي نقلها الروح القدس للمؤمنني 
املسيح،  بشرية  استحقاقات  ِمن  لهم  ميراثا 
في  اآلب  نحو  املسيح  فكر  لهم  يكون  حتى 

موقفهم من جهة صليبهم في العالم.
+ تََعلََّم الطاعة مما تألم به: فإن كان هذا ما قيل 
معاناة  قضية  ِمن  موقفه  في  اإلنسان  ابن  عن 
وآالم وموت اإلنسان في هذا العالم والتي أتخذها 
فإنه  اإلنسان،  خالص  أجل  من  قضيته  اهلل  أبن 
وعالقتنا  وفكرنا  موقفنا  كذلك  يكون  بالضرورة 
يضعه  الذي  األلم  جهة  ِمن  القدوس  بالثالوث 
املسيحي  يقبله  إذ  ساكنيه  كل  على  العالم 
يتعامل  ثم  املسيح.  ومع  املسيح  ِمن  له  صليباً 
معه ويده في يد املسيح بحسب النعمة وإرشاد 
احلكمة لكل أحد. وبذلك يحوِّل املسيح األلم إلي 

حياة  فيها  ويعطينا  طريقه  بها  يُعلِّمنا  وسيلة 
الشركة في مجال حياة الثالوث القدوس.

سبب  يطيعونه  الذين  جلميع  صار  َل  ُكمِّ +وإذ 
انتهي  ما  بتلخيص  اآلية  وتختم  أبدي:  خالص 
نلناه  ما  فيها عن  املقدس  الوحي  إليه استعالن 
ِمن  املسيح  موقف  نتيجة  استحقاقات  من 
علينا  يضعه  العالم  يزال  ال  والذي  الصليب 
نحن البشر. فال ميكن لبشر مهما كان أن يجوز 
محنة املعاناة والضيق واأللم بل واملوت، ويُحوِّله 
صليب  »سر  بنعمة  إال  وشكر  وخلود  مجد  إلى 
املسيح« فيكون له »الفكر الذي كان في املسيح 
احلياة  في  املطلقة«  »الثقة  تلك  إنها  يسوع«. 
كان  مهما  والصليب  املوت  عن  رغماً  والقيامة 

صراخنا ودموعنا.
وضيق  ألم  حتويل  سر  هي  املسيحية  فإن  بهذا 
نعمة  إلى  البشرية  على  احلتمي  العالم  وموت 
املسيح  ُوِهَب لكم ألجل  قد  “ألنه  وشكر وخلود 
ال أن تؤمنوا به فقط، بل أيضا أن تتأملوا ألجله”، 
حيث األلم الذي نلقاه من العالم الشرير للموت 
قيامة.  إلى  املسيح” يصير  “ألجل  نعتبره  عندما 

والسبح هلل. 

السابقني  العددين  في  تكلمنا 
عن الصليب وأوضحنا ملاذا اختار 
رب اجملد الصليب. وفي هذا املقال 
أود أن أنهي حديثنا عن الصليب 
ذهبي  يوحنا  للقديس  بعظة 
يوحنا  القديس  فيقول  الفم، 

ذهبي الفم عن الصليب: 
الهاوية،  في  الرب  يجتاز  »اليوم 

ومتاريسها  النحاسية  األبواب  يحطم  اليوم 
األبواب  فتح  مليقل  فهو  الدقة،  الحظ  احلديدية. 
)مز 107: 1٦(.  النحاسية  األبواب  »تُسحق«  لكن 
يُبِطل  لكي  سحقها  لكن  املتاريس،  يخلع  لم 

السجن. 
قوة  أمام  شيئا  يفعل  أن  يستطيع  من 

املسيح؟ من يغير ماقد دمره اهلل؟
املسجونني  يُحررون  عندما  فامللوك 
لكن  املسيح،  مافعله  اليفعلون 
املسجونني  بعتق  أوامرهم  يعطون 

ُمظهرين  واحلُراس،  األبواب  ويبقون 
هذا  يُيستخدم  أن  إمكانية  هكذا 

اقتضى  إذا  إليه،  ليدخل  ثانية  مرة  السجن 
األمر، أولئك الذين حترروا بأمر امللك أو آخرون بداًل 

منهم.
سحق  إذ  الطريقة.  بهذه  يعمل  ال  املسيح  لكن 
املوت ودعاها  أن يُبطل  النحاسية قاصدا  األبواب 
نحاسية لكي يُظهر مدى صالبتها وعدم سهولة 
واحلديد  النحاس  أن  تعلم  ولكي  املوت.  انحالل 
شديدان الصالبة، اسمع ماذا يقول اهلل لشخص 

وقح:
حديدعنقك  من  وعضل،  قاس  أنك  »ملعرفتي 
وجبتهك نحاس« )أش 48: 4(، وعبر هكذا ال ألنه 
لكن  نحاس،  من  جبهة  أو  حديد  من  عضل  له 
ووقح  صارم  بأنه  إليه  يشير  أن  أراد  أنه  بسبب 

وقاسي.
هل تريد أن تعلم كم أن املوت قاس ومؤلم وعدمي 
منه  وحترر  أحد  عليه  ينتصر  لم  إنه  الشفقة؟ 
حتى أتى رب املالئكة وانتصر عليه. حسًنا قد أخذ 
الرب أوال الشيطان وحبسه وانتصر عليه. لذلك 
اخملابئ«  وكنوز  الُظلمة  ذخائر  »وأعطيك  مكتوب 

)أش 4٥: ٣(.
بالرغم من أنه أشار إلى مكان واحد أي الظلمة، 

أن له أهمية مزدوجة. فتوجد  إالّ 
أن  ميكن  لكنها  مظلمة  أماكن 
فيها  وضعنا  إذا  منيرة  تصير 
الهاوية  وأماكن  مصابيح. 
ولم  ومؤملة  جداً  مظلمة  كانت 
النورمطلًقا،  أشعة  تدخلها 
لذلك توصف بأنها مظلمة وغير 
حتى  مظلمة  كانت  منظورة. 
اللحظة التي نزل فيها الرب وأضاء الهاوية بنوره 
فجعلها سماءا. ألنه حيث يوجد املسيح يتحول 

املكان إلى سماء. 
وحسنا ُسّمي ما بهذا املكان بــ«ذخائر الظلمة«، 
ألنه يوجد به غنى وفير. إذ أن كل اجلنس البشري 
ُسرق  قد  كان  اهلل،  )ذخائر(  غنى  هو  الذي 
بواسطة الشيطان الذي خدع اإلنسان 
وحقيقة  للموت.  واستعبده  األول 
كون اجلنس البشري هو مبثابة غنى 
قال:  حني  بولس  إليه  قدأشار  اهلل، 
جلميع  غنياً  للجميع  واحداً  رباً  ألن   «

الذين يدعون به« )رو10: 12(. 
في  واختفى  ونهبها  املدينة  سرق  لص  ومثل 
فقبض  الثمينة،  األشياء  كل  فيه  واضًعا  كهف 
ونقل  للعقاب  سّلمه  ذلك  بعد  ثم  امللك  عليه 
املسيح،  هكذافعل  امللوكية.  اخملازن  إلى  كنوزه 
إذ مبوته سجن اللص وقيده أي الشيطان واملوت، 
اخلزائن  إلى  البشري،  اجلنس  أعني  الكنوز،  ونقل 
الصليب  لنا:  الصليب  ماحققه  هذا  امللوكية. 
الذي هو رمز النصرة على الشياطني، هو سكني 
ضد اخلطية، وسيقطعن به املسيح احلّية« عزيزي 
رائعة  عظة  لك  اكتب  أن  هدفي  ليس  القارئ، 
مجانية  دعوة  لك  أوجه  أن  أريد  ولكني  فقط، 
في  يدرس  علم  أنه  اآلباء.  أقوال  روعة  لتذوق 
اجلامعات ويسمي بعلم الباترووجي. وهذا العلم 
ال يهتم فقط بروعة وشرح األمور الالهوتية فقط 
اختبر  الذي  األب  بل هو مبثابة مرآة تعكس حياة 
فخرجت  املقدس،  الكتاب  في  اهلل  كلمة  وذاق 
معاشة  حياة  عن  تنم  الرائعة  األقوال  هذه  منه 
وليست فلسفة عقلية. فلنبحث ونقرأ عن هذا 
نظرك  وجهة  من  الكثير  سيغير  الذي  العلم 
لألمور بل ومن طريقة تفكيرك في تعامالت اهلل 

معك. 

ملاذا الصليب؟ “اجلزء الثالث”  
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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النمسا:      

شرطة االوز لتخفيف سرعة القيادة
اليها  التي جلأ  انها سخافة، لكن الطريقة  بعضهم يقول   
النمسا  عاصمة  فيينا  ضواحي  احدی  غرنزنغ  بلدة  سكان 
لتخفيف سرعة القيادة، أقل ما يقال فيها انها مستغربة. 
فعندما وجد السكان أن الغرامات واشارات السير واملراقبة 
لها  راع  مع  االوز  رفوف  يستخدمون  أخذوا  جتد،  لم  بالرادار 
الرئيسي على أمل تخفيف  واياباً عبر الشارع  يقودها ذهاباً 
حانة:  صاحب  وهو  هنغل  فرانز  ويقول  السيارات.  سرعة 
سرعتهم.  يخففون  لكنهم  يغضبون،  السائقني  »بعض 
االفضل:  احلل  انه  االوز  عدد  ونزيد  املشروع  هذا  وسنتابع 

»رخيص وبسيط وفاتن«.

ريو دي جانيرو:

شعارات على الواح
ألواح كبيرة سوداء في  أربعة  ترفع  التاسعة  كل صباح في 
األلواح  هذه  سميت  وقد  البرازيلية.  جانيرو  دي  ريو  مدينة 
»أكتب ما تشاء«، ويدعى سكان املدينة الى تناول الطبشور 
املالحظات  فيها  مبا  األلواح  هذه  على  يريدون  ما  وكتابة 
عن  فضالً  السياسية  والتعليقات  والشكاوي  الشخصية 
الشعر. وهذه التجربة الناجحة كانت الرد الناجع لسلطات 
املدينة على كاتبي الشعارات الذين دأبوا على تشويه جدران 
بكتابة  مريع  نحو  على  املدينة  ومعالم  احلكومية  االبنية 
البلدية  رئيس  ويقول  املرشوش.    بالطالء  عليها  الشعارات 
دوالر   2٥00 نحو  تتكبد  كانت  املدينة  ان  النكار  مارسيلو 
شهرياً حملو هذه الكتابات. ويقر بأن السلطات قررت أن تعالج 
للفت  دعائية  حملة  االعالن  وكاالت  بدأت  بعدما  املشكلة 
األلواح  هذه  ترفع  واالن  البشعة.  املناظر  هذه  الى  اجلمهور 

يومياً وبالتناوب بني قطاعات املدينة.

إندونيسيا:

رضيعة تتغذى يوميا على 
القهوة بدال من احلليب!

كشفت وسائل إعالم إندونيسية أن والدي الرضيعة، 
هاورا«،  »خديجة 
مبحافظة  الساكنني 
كانا  سوالويسي 
 14( ابنتهما  يطعمان 
 1.٥ مقداره  مبا  شهراً( 
يومياً  القهوة  من  لتر 
دون أن يسبب لها ذلك 

مشاكل صحية.
أشهر   8 ملدة  ابنتهما  إطعام  في  الوالدان  واستمر 
مبشروب قهوة »كوبي توبروك« اإلندونيسية املصنوع 
بالسكر  واملمزوجة  املغلية  القهوة  حبوب  من 

الشبيهة بالقهوة التركية.
إمكانياتهما  إن  وأنيتا،  الدين  شريف  الوالدان،  وقال 
املالية ال تسمح لهما بشراء احلليب أو الغذاء املالئم 
البنتهما، حيث يجنيان 42ر1 دوالر يومياً من عملهما 
املتمثل في استخراج لب جوز الهند اجملفف في أحد 

املصانع بقريتهما.
تزويد  آخر سوى  لم يكن لهما خيار  أنه  األبوان  وأكد 
ابنتهما مبشروب القهوة منذ أن كان عمرها ٦ أشهر.

تعاني  ال  »خديجة«  بأن  محلية  إعالم  وسائل  وأفادت 
تنمو  أنها  كما  صحية،  مشاكل  أية  من  اآلن  إلى 
بشكل طبيعي، على الرغم من اعتراف والديها بأنها 
مستيقظة  تبقى  حيث  النوم،  في  نقص  من  تعاني 

أحيانا طوال الليل.

الواليات املتحدة

القسوة ضد 
احليوانات جرمية 

»فيدرالية« بأمريكا
باإلجماع،  األمريكي،  النواب  مجلس  أقر 
احلزبني  بني  مشتركا  قانون  مشروع 
أعمال  جلعل  والدميقراطي  اجلمهوري 

القسوة ضد احليوانات جرمية فيدرالية.
توداي”  إيه  إس  “يو  صحيفة  وقالت 
األمريكية، إن مجلس النواب أقر باإلجماع 

مشروع قانون منع التعذيب والقسوة على احليوانات، بهدف توسيع صالحيات قانون سابق 
القانون لم  يجرم إعداد وتوزيع تسجيالت فيديو “مشينة” إلساءة معاملة احليوانات، لكن 

يحظر أعمال العنف ضد احليوانات نفسها.
بيرن  واجلمهوري  ديوتش  تيد  الدميقراطي  النائبان  الذي قدمه  القانون  أن مشروع  وأوضحت 
بوكانان إلى مجلس النواب سيجعل األمر جرمية فيدرالية بالنسبة لـ”أي شخص يتورط عن 
عمد” في القسوة على احليوانات، مبا في ذلك احلرق، واإلغراق، واخلنق أو الطعن أو إيذاء “غير 

الثدييات أو الطيور أو الزواحف أو البرمائيات«.
وأشارت إلى أن مشروع القانون لن يتعارض مع التشريعات احمللية ضد القسوة على احليوانات، 

وهي خطوة أشادت بها جماعات حقوق احليوان.
ديان  والدميقراطي  بنسلفانيا،  والية  عن  تومي  بات  اجلمهوري  السيناتور  قدم  فبراير،  وفي 
كونيتيكت،  والية  عن  بلومنتال  ريتشارد  والدميقراطي  كاليفورنيا،  والية  عن  فينشتاين 

والدميقراطي ريتشارد دوربني عن والية إلينوي، مشروع قانون مرافق إلى مجلس الشيوخ.
أن مجتمعنا ال  القانون هذا رسالة واضحة مفادها  “يرسل مشروع  بيان:  وقال ديوتش في 
يقبل القسوة ضد احليوانات. لقد تلقينا الدعم من العديد من األمريكيني من جميع أنحاء 
البالد وعبر الطيف السياسي. لقد دافع نشطاء حقوق احليوان عن الكائنات احلية التي ال 

متلك صوتا”.

املانيا

»حب في الزنزانة«.. شاب يقتحم سجنا للقاء حبيبته

البالد؛  غربي  فيشتا  مبدينة  سجن  القتحام  أملانيا  في  مراهقا  والفراق  احلب  لوعة  دفعت 
ويبلغ  الشاب  أّن  السابقة. وذكرت متحدثة باسم السجن،  الوصال مع حبيبته  الستعادة 
18 عاماً أراد التحدث مع حبيبته السابقة احملتجزة بالسجن واستعادتها. وكانت الفتاة )18 

عاماً( قد انفصلت عنه قبل وقت قصير عبر الهاتف.
والقتحام السجن، تسّلق الشاب جداراً يبلغ ارتفاعه 4 أمتار، ثم وصل إلى زنزانة الفتاة عبر 
نوافذ عليها قضبان. وضبط أفراد حراسة السجن، الشاب، وبعد رفضه النزول، متّ االستعانة 
اقتحام  بتهمة  حالياً  الشاب  ضد  التحقيق  ويتم  سلم.  طريق  عن  إلنزاله  اإلطفاء  بقوات 
السجن واالتصال غير املصرح به مع مسجونني. ولم يتضح حتى اآلن إذا ما كان قد استطاع 

استعادة الوصال مع حبيبته بالفعل خالل تلك احملاولة التي قام بها أم ال.

هوجن كوجن

موقف سيارة مبليون دوالر
ويقع موقف  لركن سيارته في هوجن كوجن.  دوالر في مقابل موقف  أعمال مليون  دفع رجل 
السيارة هذا في “ذي سنتر”، خامس أطول ناطحات السحاب في املدينة والذي تصدر عناوين 
الصحف قبل عامني لدى بيعه في مقابل مبلغ قياسي يقرب من ٥ مليارات دوالر، ليصبح 

أغلى مبنى مكتبي في العالم، وكان املبنى مملوكا ألغنى رجل أعمال في هوجن كوجن.
ويوازي هذا الثمن الذي دفعه جوني شوجن شون يي لركن سيارته، وهو 7,٦ مليون دوالر محلي 

أي ما يقرب من 970 ألف دوالر أمريكي، ٣0 مرة متوسط الدخل السنوي في هوجن كوجن.
ويأتي ذلك في وقت باتت املظاهرات املستمرة منذ أكثر من ٥ أشهر في هوجن كوجن تأييدا 
للدميقراطية تلقي بثقلها على اقتصاد هذه املنطقة شبه املستقلة وخصوصا على سوقها 
التي تراجعت أسهمها خالل األشهر األخيرة، إلى  العقارية. واضطرت الشركات العقارية 

تقدمي خصومات على مشاريع جديدة وتقليص قيمة إيجارات املكاتب.
ومن املتوقع أن يتراوح معدل النمو االقتصادي في 2019 بني 0 و1%، وهو األدنى منذ 2009

أمريكا:

90 مليون ضحية 
في الساعات 
األولى لنشوب 

حرب نووية 
محتملة

فيديو  العاملي«  واألمن  »العلوم  مشروع  من  أمريكيون  خبراء  نشر 
لتطور  احملتملة  السيناريوهات  فيه  يعرضون  »يوتيوب«  على موقع 

نزاع نووي بني روسيا والناتو، وخاصة الواليات املتحدة األمريكية.
 Security Global and« « العاملي«  واألمن  »العلوم  ووضع مشروع 
الواليات  بني  احملتملة  العدائية  األعمال  لتصاعد  Socialمحاكاة 
املتحدة األمريكية وروسيا، مع األخذ في االعتبار املواقف الواقعية 
للقوات النووية واألهداف وتقديرات عدد القتلى. ووفقا لذلك، سوف 
يقع أكثر من 90 مليون شخص خالل الساعات القليلة األولى من 

النزاع، بني قتيل وجريح.
ويعرض الفيديو بدء الهجوم، الذي تشرع فيه موسكو، على مواقع 
بهجوم  األمريكية  املتحدة  الواليات  فترد  وأملانيا،  بولندا  بني  احلدود 
صاروخي على منطقة كالينينجراد. وانتشر بعد ذلك وفقاً للفيديو، 

الصراع على نطاق عاملي، وبخاصة في أراضي أمريكا الشمالية.
ويتم حساب عدد ضحايا النزاع باستخدام برنامج خريطة “نيوك 
األسلحة  لتاريخ  تفاعلية  خريطة  يعرض  الذي   NUKEMAP ماب” 

النووية، وقد أطلقت عام 2012.
وكان فيديو آخرقد ظهر في نوفمبر 2019، على قناة »اليف نوغني« 
يحدث  أن  ميكن  ما  يوضح  “يوتيوب”،  موقع  على   Noggin Life

للكوكب إذا ما اندلعت حرب نووية بني الهند وباكستان.
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For those who don’t know, recently we lost one 
of the great pioneers and teachers of Orthodox 
Christianity in America, Fr. Thomas Hopko (1939-
2015). Fr. Tom was noted Orthodox priest, theolo-
gian, preacher, speaker, and dean emeritus of one 
of the most prestigious Orthodox theological sem-
inaries.  But the best thing about Fr. Tom was his 
ability to live deeply and simply at the same time 
- a balance that all of us should strive to achieve.
Nothing exemplifies that depth and simplic-
ity more than his 55 MAXIMS TO CHRISTIAN 
LIVING.  
Below are the 55 maxims and I encourage you to 
read them carefully.  Special thanks to Fr. James 
Guirguis for first publishing this list on his blog 
two years ago.
1. Be always with Christ.
2. Pray as you can, not as you want.
3. Have a keepable rule of prayer that you do by 
discipline.
4. Say the Lord’s Prayer several times a day.
5. Have a short prayer that you constantly repeat 
when your mind is not occupied with other things.
6. Make some prostrations when you pray.
7. Eat good foods in moderation.
8. Keep the Church’s fasting rules.
9. Spend some time in silence every day.
10. Do acts of mercy in secret.
11. Go to liturgical services regularly.
12. Go to confession and communion regularly.
13. Do not engage intrusive thoughts and feelings. 
Cut them off at the start.
14. Reveal all your thoughts and feelings regularly 
to a trusted person.
15. Read the scriptures regularly.
16. Read good books a little at a time.
17. Cultivate communion with the saints.
18. Be an ordinary person.
19. Be polite with everyone.
20. Maintain cleanliness and order in your home.
21. Have a healthy, wholesome hobby.
22. Exercise regularly.
23. Live a day, and a part of a day, at a time.
24. Be totally honest, first of all, with yourself.

25. Be faithful in little things.
26. Do your work, and then forget it.
27. Do the most difficult and painful things first.
28. Face reality.
29. Be grateful in all things.
30. Be cheerful.
31. Be simple, hidden, quiet and small.
32. Never bring attention to yourself.
33. Listen when people talk to you.
34. Be awake and be attentive.
35. Think and talk about things no more than nec-
essary.
36. Speak simply, clearly, firmly and directly.
37. Flee imagination, analysis, figuring things out.
38. Flee carnal, sexual things at their first appear-
ance.
39. Don’t complain, mumble, murmur or whine.
40. Don’t compare yourself with anyone.
41. Don’t seek or expect praise or pity from any-
one.
42. We don’t judge anyone for anything.
43. Don’t try to convince anyone of anything.
44. Don’t defend or justify yourself.
45. Be defined and bound by God alone.
46. Accept criticism gratefully but test it critically.
47. Give advice to others only when asked or ob-
ligated to do so.
48. Do nothing for anyone that they can and 
should do for themselves.
49. Have a daily schedule of activities, avoiding 
whim and caprice.
50. Be merciful with yourself and with others.
51. Have no expectations except to be fiercely 
tempted to your last breath.
52. Focus exclusively on God and light, not on sin 
and darkness.
53. Endure the trial of yourself and your own 
faults and sins peacefully, serenely, because 
you know that God’s mercy is greater than your 
wretchedness.
54. When you fall, get up immediately and start 
over.
55. Get help when you need it, without fear and 
without shame.

55 MAXIMS BY FR. 

THOMAS HOPKO Father Anthony 
Messeh

Now that the federal elections are over, Canada has 
elected a minority government.  However this mi-
nority government will be closely held to account by 
a much larger Conservative opposition which grew 
by 22 additional seats and received 600,000 more 
votes that it did in 2015.
Unlike the previous Liberal majority, this time Mr. 
Trudeau has not been given a blank cheque from the 
taxpayers to spend recklessly without needing to justify his spending.  In 
opposition we will ensure that the government focuses on the economy.  
There is also much work to do in our fight to reduce crime and ensure the 
safety of our constituents.  
On a personal note, I would like to thank the residents of Markham-
Unionville and all my volunteers and supporters who worked tirelessly on 
my campaign to re-elect me as their member of parliament in Markham-
Unionville.  I will continue to be a strong voice for you in Ottawa.

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

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

The Road ahead 
foR Canada

Congratulations to

Michael,Maria,and Marina Elarif 
On getting the 

FIRST PLACE TROPHY 
In Mahragan Elkerza !!!

Good News 
Team 

Congratulates 

  Mr. Bob Saroya 
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as a member of parliament 
for Markham-Unionville 

and

Mr. Garnett Genuis  
   For Re-electing 

as a member of parliament 
for Sherwood Park-Fort 

Saskatchewan
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Difficult thoughts: 
how to cope…

Our thoughts have a major impact on our feel-
ings and actions. I know what you’re thinking - 
this is something we all know already! But lately, I 
have truly felt this happen in my life. And I wanted 
to reflect with you all on this important topic. 
It is no surprise that life can get crazy at times. And 
at times, we simply do not want to do anything at 
all. Nothing. Not sleep. Not work. Not eat. Not We 
feel bored, tired, and exhausted. 
Life is pointless. There is too much to do and no 
time to do it. 
I am bored and frustrated. I cannot do all of these 
things, and I feel that it is impossible. 
I have no idea what the future will bring, and this 
makes me anxious. 
I wish I was like XXX. I wish I could do ZZZ. I wish 
I was YYY. Then, everything would be better. 

So, what is one to do? The most helpful thing I 
have found is to think of something positive in 
my life. Anything. Yesterday, it was the fact that 
the sun was shining so nicely outside. The day 
before, it was that my family was alive and healthy, 
and that we were all together. Perhaps tomorrow, 
it will be the fact that I get to study medicine - my 
dream. Or that I am healthy and well. Or that my 
friends are there for me when I need to talk. You 
get the idea...thinking of something positive or 
something that we are thankful for can change our 
thoughts. 
 But, let›s be real: does this eliminate the nega-
tive thoughts completely? No. Does this mean that 
our lives are INSTANTLY ALL BETTER AND 
EVERYTHING IS GREAT AGAIN? No, of course 
not. But what it does do is force us to slow down. 
To take a nice, slow deep breath. To realize that 
despite the challenges and tough times, there is still 
some good in our lives. 
It also reminds us of our strength. Your head 
might be racing with a million thoughts about how 
busy and loaded you are. But simply thinking one 
positive thought can slow this down. 

Think: 

It is going to be okay. I will be okay. I will get 
through this.  
Because we always get through tough times. We 
face challenges. And we feel scared, anxious, tired, 
and angry. But then we muster our courage and 
strength, gather our resources, focus....and....before 
you know it, you’ve overcome the obstacle. You 
made it through. 
Your thoughts have a major impact on your emo-
tions and thoughts. If you can think happy or posi-
tive thoughts, you can gain control over some hard-
ships in your life. If you can change a bad thought 
into a good thought, you can remain calm and do 
what you need to do. If you can allow yourself to 
feel	a	difficult	emotion,	but	then	remind	yourself	
of a strength you possess or a positive aspect in 
your life, you will persevere.  
This is not easy. I have in no way mastered this 
ability - I still have to work on transforming nega-
tive thoughts into positive ones. I’m working on 
trying to stop a negative thought, think about it, 
challenge it, and then transform that thought into 
one that allows me to feel comforted, in control, 
strong, and thankful. 
This is a goal that I have, and I challenge you to 
join me in changing our negative thoughts. I’m  
starting to notice the difference this has brought 
upon in my health, my emotions, my productivity, 
my ability to concentrate, my strength, my happi-
ness, and so on. Challenging negative thoughts 
is not easy, and it takes time. And just because 
it works today, this does not mean that I will not 
struggle tomorrow. 
But it DOES mean that I am stronger. I have 
overturned an unhealthy thought today. And I will 
do this again tomorrow. And the day after that. 
Because practice makes perfect. And a healthy 
thought = healthy emotions = healthy body = 
healthy	life.	And	that	is	worth	fighting	for.

During an election debate 
hosted by the Catholic Arch-
diocese of Toronto, there 
seemed to be general agree-
ment among all parties about 
the value of private refugee 
sponsorship. As the Conser-
vative Party representative, I 
defended our party’s position, 
which is to eliminate caps on 
private sponsorship entirely. 
Francesco Sorbara, representing the Liberals, said 
that his party was committed to quadrupling the al-
location for private sponsorship.
If the Liberals were to deliver on this commitment, 
it would be a notable shift from what they have done 
in the past. Over the last four years, quotas have 
been slashed arbitrarily for some groups, and private 
sponsors have faced more and more challenges. 
There is no reason not to support the expansion of 
private refugee sponsorship in Canada. Right now, 
some refugees are sponsored directly by the govern-
ment – but government sponsored refugees are much 
less likely to succeed once they get to Canada be-
cause they do not have the on-the-ground connection 
and support that private organizations provide. Com-
munity organizations, especially representing dias-
pora groups, have the people-to-people ties that al-
low them to best identify vulnerable refugees in need 
of sponsorship. In the case of private sponsorship, 
both the government and private organizations check 
the situation of potential refugees, which helps to en-
sure that we are bringing in the most vulnerable and 
that they are well positioned to succeed when they 
get to Canada. Private sponsorship works. And, of 
course, it doesn’t cost the taxpayer nearly as much.
I will be pushing the government to keep their com-
mitment to increase private refugee numbers. How-
ever, the numbers are not the only factor. Private ref-
ugee sponsoring organizations face long delays and 
more and more red tape. Some sponsoring groups 
find themselves in the situation of needing to provide 
support to vulnerable refugees overseas for years 
while that person’s or their family’s application is 
being processed. Applications should be simple 
enough that the work can be done by volunteers in-
stead of professional staff, and should not take years 
to be processed. Increasing the quotas without ad-
dressing the structural and administrative challenges 
might simply lead to the expansion of wait times. 
The process of quota allocation should also be clear 
and transparent. In the last four years some groups 
have faced the arbitrary reduction of their quota al-
location. There is always the risk of governments us-
ing refugee quota allocation as a way to intimidate 
civil society groups into not criticizing them. Groups 
which depend on government quota allocation to 
help vulnerable refugees might not want to risk criti-
cizing government refugee policy if the quota alloca-
tion process is subject to potential political manipu-
lation. 
In the new Parliament, fighting for better support for 
privately sponsored refugees will be a key priority. 
By better supporting and partnering with the private 
sector, we can help more of the world’s most vulner-
able and ensure that they succeed when they come 
to Canada.

PRIVATE SPONSORSHIP OF REFUGEES

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E
How do you 
make the num-
ber 7 an even 
number without 
addition, sub-
traction, multi-
plication or divi-
sion?

Answer for the 
last issue:
The letter “r”

By: 

Philo Girgis
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2933-B Eglinton Ave W,
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(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

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

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

ZUCCHINI VEGETABLE GHEE
Reg: $6.99/ea
Aseel Brand - 1kg

SUPER KERNAL
BASMATI RICE
Reg: $9.99/ea
Quality Brand - 8lb

MANGO CHICKEN /
JERK CHICKEN
Reg: $9.99/ea

Reg: $8.99/lb

Marinated

4OZ HAMBURGER
+ FREE DRINK

CHICKEN SOUVLAKI
Coca Cola / Canada Dry / Sprite Brands - 12 x 355mL

Reg: $5.99/ea

COCA COLA SOFT DRINK SERIES

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*

SPECIAL
79$ /LB0.

SPECIAL
97$ /EA6.

SPECIAL
99$ /LB6.

SPECIAL
77$ /EA4.

SPECIAL
99$ /EA7.

SPECIAL
99$ /ORDER1.

LIMIT 5

SPECIAL
98$

/PACK3.
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