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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

حرق الكنائ�س... 

قنبلة موقوتة تهدد �إثيوبيا

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

اأرفعوا اأياديكم 

عن 

خالد منت�سر

حركة »ويك�ست« االنف�سالية 

يقدمون طلب لتكوين 

حزبا �سيا�سيا فيدرايل
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م . �إبر�م مقار وحرمه �سريين �سيف

د. �سمري جرج�س وحرمه �أماين جرج�س

م. ح�سام �إبر�هيم وحرمه �سايل عبد �ملالك

ُيقدمون 

 خال�س العزاء

لل�سيديل/ موؤمن يونان 

وحرمه ريفان وهبة واالأبناء ميلي�سا وماريو

يف �إنتقال �لو�لدة  

عايدة يعقوب
خال�س �لعز�ء جلميع �أفر�د �لأ�سرة يف كند� وم�سر
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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

العامة  الصحة  هيئة 
السكان  تذكر  تورنتو  في 
لقاح  على  باحلصول 

االنفلونزا
......................................ص 9

األوروبي  البرملان  بعد 
الكنائس  ومجلس 
الكوجنرس  العاملي... 
مبذابح  يعترف  األمريكي 

األرمن
 ................................... ص11

هل  وُمفارقات..  مصادفات 
األرجحية  قوانني  تفسر 

تلك املطابقات الغريبة
تلعب  غامضة  قوى  أن  أم 

في هذا الكون؟
......................................ص 6

أحوال  أمست  كيف 
حقوق االنسان في مصر؟! 

)اجلزء األول(
................................... ص14

راأي املحـــــــرر

اأرفعوا اأياديكم عن خالد منت�سر

منذ عامني ويف لقاء اإذاعي ناطق بالعربية من كاجلاري، بادرتني املذيعة 

بال�صوؤال، »مباذا حتلم لوطنك الأم م�صر وامل�صريني؟« فاأجبتها »اأحلم باأن 

اأكون اأخر من يتقدم باأوراق للهجرة لدولة اأخري خارجها« يف اإ�صارة 

اإيل حلمنا باأن تتغري م�صر لت�صبح مثل دول العامل املتقدم التي هاجرنا 

للعلم وحماربة  واإعالء  والعقيدة  والتعبري  الفكر  اليها من حريات يف 

التطرف. تذكرت ذلك الرد الأن يف اأعقاب البالغ الذي تقدم به اأحد 

املحامني �صد الكاتب الدكتور »خالد منت�صر« يتهمه باإزدراء الإ�صالم 

اأنا  ال�صياحة. وهنا  واإنهيار  ال�صعراوي«،  ال�صيخ »حممد متويل  واإهانة 

ل اأكتب هذا املقال باعتبار اأن جريدتنا كرمت خالد منت�صر يف يونيو 

املا�صي كاأف�صل كاتب مقال عربي لعام 2018. ول اأكتب بدافع �صداقة 

املفكر  هذا  ووطنية  واأحرتام  وعبقرية  �صمو  علي  و�صاهد  �صخ�صية 

والطبيب، ولكن باإعتباري م�صري يعي�ش يف اخلارج خرج يف ثورتني 

من  الثالثني  ثورة  الدينية يف  الدولة  و�صد   ، يناير   25 الف�صاد يف  �صد 

الكندية دفاعًا  وال�صاحات  الربملانات  اأمام  تلتها  التي  والوقفات  يونيو 

عن الدولة املدنية، ولهذا �صعرت بالأ�صف اأنا اأري كاتب تنويري يدفع 

واملتقدم  احلديث  العامل  دول  يراها  مل  حالة  حريته،  من  لأراءه  ثمن 

وما  واملتطرفني  الإرهابيني  جنون  جدا  اأتفهم  ال�صنني.  ع�صرات  من 

�صليم  بعد تكرمي خالد منت�صر بكندا ، حيث كتب الخواين  كتبوه 

عزوز »جريدة جود نيوز - اهلل ل ي�صهل لها -اأختارت خالد منت�صر 

اأف�صل كاتب مقال .. ملاذا يجد هوؤلء حفاوة من الأقباط ومن اأقباط 

بالقــــول،  التكرمي  هذا  بعد  الأقباط  مهددًا  اأخر  وكتب   ، املهجر؟« 

»د. خالد منت�صر، كافر، اعتربته جريدة جود 

عربي  مقال  كاتب  اأف�صل  بكندا  امل�صرية  نيوز 

�صد  للتحري�ش  ذلك  �صي�صتعملون  وداع�ش 

ن�صاري م�صر وتربير قتلهم«، اأتفهم ما �صبق ول 

اأجد يف ردود اأفعالهم غرابة، ولكن اأتعجب اأن 

يحدث هذا الآن مما يوؤكد اأننا اأمام حالة ردة م�صرية عن كل ما حلمنا 

اأري  الفكر،  حرية  يف  العني  تخطئه  ل  وتراجع  لأجله،  وخرجنا  به 

فالعلمانيون  حتكم،  التي  هي  الإخوانية  الدينية  الأيديولوجية  نف�ش 

يدفعون  وملحدين  و�صيعة  اأقباط  من  الدينية  والأقليات  والليرباليني 

املتطرفني  اأفكار  عن  املختلفة  اأفكارهم  نتيجة  يوم  كل  باهظًا  ثمنًا 

اإيل  فودة  فرج  اإيل  ح�صني  طه  من  وال�صلفيني  والأخوان  واملت�صددين 

�صيد القمني اإيل خالد منت�صر، مناذج من اأف�صل من اأجنبت م�صر تدفع 

علينا  وكاأن  وحماكم،  ونيابات  وق�صايا  وم�صقة  متاعب  اأفكارها  ثمن 

نف�ش  يف  معكم  اأننا  ور�صالة  والأخوان  لالإرهابيني  قرابني  نقدم  اأن 

الأيديولوجية الدينية بل وندافع عنها مثلكم. كم�صري مقيم باخلارج 

اأن ثمة �صئ  الإحباط من  اأنا وكثريين هنا من قدر  واأمل  باأ�صف  اأ�صعر 

مل يتغري، وفقدان لالأمل من اأن القادم اأ�صوء واأنه ل مكان للجمال بل 

للقبح ول للنور بل للظالم ول للعلم بل للجهل، وما يحدث من د. 

منت�صر خري �صاهد، فارفعوا اأياديكم عن خالد منت�صر وكل م�صتنريي 

ومنريي هذه البلد، واأثبتوا لنا اأن فقدان الأمل يف اأي حداثة قائم واأننا 

كنا خمطئني، وكم اأمتني اأن نكون خمطئني!

 �بر�م مقـار
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األنوثة والذكورة طاقتان حيويتان تكمل 

الكائنات  جميع  بني  األخرى  منهما  كل 

على وجه األرض، ففي كل مخلوٍق شيء 

الطاقة  عليه  طغت  وإن  األنوثة  من 

من  شيء  مخلوق  كل  وفي  الذكورية، 

الذكورة وإن طغت عليه الطاقة األنثوية، 

يُسمى  كان  الذي  العميق  العلم  هذا 

قدمي  منذ  ُعرف  واليانغ«  »الني  علم 

العريقة،  الصينية  العلوم  بني  العصور 

ومازالت معرفته سبًبا في إنقاذ كثيرين 

إلى  تؤدي  بسلوكيات  ذواتهم  تدمير  من 

على  وقدرتها  األصلية  طاقتهم  تخريب 

التواصل مع الطاقة املُكملة لها. فمن ال 

يعرفون قيمة طاقة األنوثة يخسرون جوانب مهمة من 

واألسري،  النفسي  واستقرارهم  وعافيتهم  صحتهم 

تلو  الفرص  يفقدن  الذكورة  طاقة  أهمية  يجهلن  ومن 

الفرص في العمل والنجاح واإلجناز دون أن يُدركن السبب.

إلى  أدى  العربية  املنطقة  في  احلقائق  بتلك  اجلهل 

أدنى قيمة  أنهم  وتصورهم  األنثى،  تقدير  تخلفهم في 

دون  امُلتمعات  تلك  بعض  تعتبرها  وقد  بل  الذكور،  من 

إيجاد  يجب  فضيحة  باعتبارها  معها  فتتعامل  قيمة، 

األبوي  اجلهل  أشكال  وبعض  إلخفائها،  الطرق  أفضل 

واألمومي ُتاصر البنت حصارًا عسيرًا منذ بدايات تبرعم 

والشباب،  الطفولة  بني  االنتقالية  الفترة  خالل  أنوثتها 

ومتنعها عن ممارسة تفاصيل أنوثتها مهما كانت صغيرة 

مساحيق  جتربة  لها  يحق  فال  غرفتها،  ُجدران  بني  حتى 

التعبير عن  أو  رومانسية،  اإلنصات ألغنية  أو  التجميل، 

في  رغبتها  عن  اإلفصاح  أو  مشهور،  مبمثل  إعجابها 

الرقص والدلع حتى بني صديقاتها أو بقية إناث العائلة 

ارتداء  على  يُجبرها  من  وهناك  الذكور،  مرأى  عن  بعيًدا 

مالبس فضفاضة خشنة باهتة اللون تخلو من أي ملسة 

أنثوية ملسح أي حملة من تضاريس جسدها األنثوي، وهنا 

تخسرها  التي  أنوثتها  نعش  في  قاتل  مسمارٍ  أول  يُدق 

يطيق  ال  املزاج  عصبي  مسخ  إلى  فتتحول  بالتدريج، 

في  املُدربة  إليه  أشارت  ما  وهو  اآلخر،  يطيق  وال  نفسه 

»كاريزما  كتابها  في  الرشيدي«  »ريهام  األنوثة  طاقة 

ببناء  تبدأ  التربية  أساليب  من  »كثيٌر  بقولها:  األنوثة« 

احلواجز بني البنت وأنوثتها بحجة أن األنوثة )عيب(، وهذا 

غواية  حالة  األنوثة  تظن  التي  باخلرافة  إلميانهم  يرجع 

وتتكلم  متشي  أن  على  البنت  ببرمجة  فيبدؤون  وإغراء، 

من  كنوع  خشونة  وأكثر  أنثوية  أقل  بطريقة  وتتصرف 

ألذى،  تتعرض  أن  من  خوًفا  لها  احلماية 

ولكن ما يحصل مع الوقت هو أن تفقد 

بوصلة  وتضيع  بأنوثتها  اتصالها  البنت 

أحيانًا-  وتخجل  بل   – تعرف  فال  الطريق، 

من أن تُبدي أنوثتها لتشعر أن قدرها أن 

تكون أقل أنثوية وأكثر ذكورية«.

غير  التخريب  مستويات  تتصاعد 

املقصود لطبيعة األنثى في البيئات التي 

بتفضيل  املتمع فيها  تصرخ سلوكيات 

منو  إلى  يؤدي  ما  اإلناث،  على  الذكور 

مشكلة نفسية لدى البنت يُطلق عليها 

»اعتراضات ال واعية على األنوثة«، فتتمنى 

وتنتقل  كذكر،  احلياة  إلى  جاءت  أنها  لو 

تلك االعتراضات إلى شكلها وتصرفاتها الظاهرية ليبدو 

الذكوري، وصوتها وحركتها  املظهر  إلى  أقرب  مظهرها 

وشيًئا  الذكور،  تفكير  إلى  أقرب  تفكيرها  وأسلوب 

فشيًئا تُعاني من اعتالالت صحية خِطرة تضرب مراكز 

أشارت  وقد  والصدر،  الرحم  سيما  وال  عندها  األنوثة 

املدربة ريهام الرشيدي مرة أخرى في كتابها املذكور إلى 

البنت  تنشأ  قد  أخرى  حاالت  »في  قائلة:  الظاهرة  تلك 

اإلناث،  على  األوالد  من  الذكور  تفضل  ذكورية  بيئة  في 

البنت وبتقدمي جميع  البيئة بالتضييق على  فتبدأ هذه 

فعالً  حقه  من  هي  امتيازات  للولد،  واحلقوق  االمتيازات 

وامتيازات ليست من حق أي أحد، كأن يتم تشجيع الولد 

على ضرب أخته أو التسلط عليها أو كسر شخصيتها 

البنت  من  تسلب  نفسه  الوقت  وفي  متردها،  من  خوًفا 

حريتها وحقها بأن تعبر عن نفسها بأن متارس هوايتها 

بأن تقترب من ذاتها. هذه البنت سينشأ لديها مع الوقت 

رفض  حالة  وهي  األنوثة«،  على  »اعتراضات  أسميه  ما 

أتت  أنها  لو  حينها  البنت  تتمنى  حيث  لألنوثة  داخلية 

إلى هذه احلياة كولد«.

بصورة  امُلتمع  على  آثارها  تنعكس  املُشِكالت  هذه 

إلى مجتمع خِشن، عنيف، ُمضطرِب،  بتحوله  ُمباشرة 

فحني  اجلنسني،  بني  والرحمة  واملودة  احلنان  من  محروم 

أخطاء  من  خطأ  أو  عار  أنها  على  األنثى  برمجة  تتم 

أنثوي  ووجه  ناعم  بجلٍد  ذكر  إلى  ستتحول  الطبيعة؛ 

فطرية مهمة  ِسمات  هناك  أن  عاملة  غير  ورحم،  وصدرٍ 

يجب عدم التخلي عنها كي جتد طاقتها األنثوية طريًقا 

الطاقة  مع  وتتواصل  اخلارج،  إلى  الداخل  من  به  تُشع 

تأدية  من  وتتمكن  حقيقي،  لرُجٍل  الطبيعية  الذكورية 

دورها في إنقاذ جزء من العالم مبا تققه من تكامل.

اأف�سحوا الطريق للأنوثة 
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اهلل،  نشكر  رائعة،  أيام،  عشرة  قضيت  قليلة،  أيام  منذ 
في بلدي اجلميلة مصر، بعد سنوات من الهجرة في بلدي 
كندا، وتديدا إقليم الكيبيك احملبب إلى قلبي. رغم قصر 
واملقابالت  والزيارات  باألحداث  ثرية  كانت  أنها  إال  الفترة 
 Air مع من أحب. بعيدا عما فعلته بي شركة إير فرانس
France، إحدى أسوء شركات الطيران في العالم بسبب 
السفر،  كراهية  على  وإجبار  للغاية،  الرديئة،  مواعيدها 
داخل  وأنت  الطائرات،  ملواعيد  الدائم  تغييرهم  بسبب 
املطار، مما ينم عن مشكلة على املستوى الفني للطائرات، 
أو على املستوى اإلداري في تنظيم جدول املواعيد بصورة 
دقيقة، إال أنه للحقيقة فإن مستوى اخلدمة داخل الطائرة 
والتي كنت  السيئة،  الشركة  بعيدا عن هذه  يعد جيدا. 
وثقافتها،  لفرنسا  لعشقي  نظرا  عليها،  السفر  أحب 
مدينة  في  وعملي  ودراستي  معيشتي  سنوات  بفضل 

ليون على نهر الرون ألكثر من ست سنوات.
أعود حلبيبة قلبي مصر اجلميلة واحملروسة. منذ أن وطأت 
وضباط  والضخم،  الكبير  القاهرة،  مطار  أرض  قدماي 
واملساعدة،  الرقي  من  عالية  بدرجة  يتمتعون  اجلوازات، 
تدخل  تب  فسألني  سفري،  جوازي  للضباط  قدمت 
مصر بأيهما، فقلت له املصري طبعا، فطلب من أن أمأل 
لي  ومتني  اجلواز  لي  وختم  للمصريني،  اخملصص  النموذج 
وكمان  صحفي  لطيفة،  بجملة  وداعبني  سعيدة،  زيارة 
مصري، حيث مهنتي في جواز سفري املصري، فضحكت 
ابتسامة  فكانت  والبركة،  باألمن  وملصر  لهم  ودعوت  له، 

منه لي.
خرجت من املطار ألبحث عن شنطي، فكانت كلها بخير، 
النجم  زوجتي،  وأخو  املقرب  صديقي  انتظار،  في  وكان 
حوالي  في  القاهرة،  في  شاهدت  املاجيد.  أبو  مجدي 
في  تسير  ودماء  كبيرة،  حركة  صباحا،  الثالثة  الساعة 
الفجر،  من  تقترب  والساعة  القاهرة،  املعز  بنت  عروق 
سيارات كثيرة، نعم تسير بال احترام لقواعد املرور، ولكن 
قاعدة،  بدون  لقاعدة،  وفقا  القيادة،  قواعد  يتقن  الكل 
عكس ما نسير عليها في كندا، كما لو كنا نلعب جيمز 
واجليزة  القاهرة  لشوارع  املرة  هذه  أنظر  كنت  منظمة. 
جو  لتغيير  احتياج  في  واشتياق،  لهفة  في  محافظتي، 

حقيقي.
تصورت أنني مبجرد أن تطأ قدماي أرض اجلميلة واألصيلة 
مصر، سأحن للعودة إلى كندا، إحدى أعظم دول العالم 
من حيث الرفاهية والتقدم. على العكس، استمر اعجابي 
لكل ما أراه، حتى عدم احترام قائدي السيارات للقواعد، 
مع  وتكيف  القيادة،  في  مهارة  فيه  رأيت  خطورته،  رغم 

هذه الفوضى النسبية، في تقادي وقوع احلوادث.
بعد مقابلة األهل واألحباب، أبي أعطاه اهلل موفور الصحة 
والعافية، والذي أحب بأن ألقبه “عم فلي اجلميل”، وأخواتي 
البنات، وبالطبع والدي زوجتي احملترمني عم شوقي الطيب 
واحملترم وطنط نادية اجلميلة، وأخوات زوجتي االجتماعيني 
مع  مقابالت  تعددت  جميعا.  يسعدكم  ربنا  املرحبني، 
الصحافة،  ملال  االنضمام  ساعدني  ومن  العمر،  صديق 
الصدوق ماجد سمير، حيث جلسنا كثيرا على  صديقي 

مقاهي اجليزة.
بعيدا عن اجليزة، كانت هناك أوراق إدارية يجب أن أجنزها في 
نقابة الصحفيني ووزارة الداخلية، وغيرها من املؤسسات 
كل  اجناز  ومت  للغاية،  متعاونني  اجلميع  كانوا  احلكومية، 
أتسأل  كنت  بها.  أخطرت  التي  توقيتاتها،  في  اخلدمات 
أن  في  توفيق  هذا  أن  أم  الدرجة،  لهذه  وردي  احلياة  هل 
بالطبع  بتوفيق من اهلل طبعا.  توقيتاتها،  أموري في  أجنز 
املنتجات،  بعض  واشتريت  السوق،  في  مرات  عدة  سيرت 
مرسومة  النسبي  الرضا  من  حالة  يشكو،  أحد  أجد  لم 
جتده  األمن،  من  للغاية  عالي  مستوى  في  الوجوه،  على 
في شوارع القاهرة واجليزة وقرى ومحافظات صعيد مصر 

حيث حملتني قدماي.
وبفعل  قررت،  أنني  صدمني،  نعم  فعال،  صدمني  ما 
اشتياقي لزيادة بعض األديرة في صعيد مصر، حيث أنني 
أعشق دير األنبا شنودة رئيس املتوحدين وكنيسة القديس 
العظيم األنبا كراس في سوهاج املدنية، وكذلك دير أبونا 
السابق،  طما  أسقف  فام  األنبا  نيافة  واملتنيح  يسي 
الذي ارتبطنا به معنويا وأبويا في قرية كوم غريب مبدينة 
مصر  قطارات  مواعيد  أن  صدمني  ما  سوهاج،  في  طما 
 Air العاملية  إير فرانس  أكثر انضباطا من مواعيد شركة 

! France
اجلائلني،  الباعة  من  الشابني  حادثة  ساعتها  وعايشت 
الذين اجبرها الكمسري على الدفع أو النزول من القطار، 
في حادثة مؤسفة، تنم عن تطبيق أعمى للقواعد بعيدا 

عن الرحمة.
هناك  يستغلونك  الناس  بعض  ولكن  جميلة،  احلياة 
عندما يعرفون أنك غريبا عن املدينة أو القرية، فقد تركب 
ملدينة  طما  مدينة  من  جنيهات   8 بقيمة  ميكروباص 
جنيها   70 منك  يأخذ  صغيرا  توكتوكا  ولكن  سوهاج، 
ليوصلك من قرية كوم غريب لطما، وميكروباصا آخر يأخذ 
منك 3 جنيها من دير األنبا شنودة ليوصلك ألقرب نقطة 
من محطة القطارات، مقابل أن التاكسي الذي يقلك في 
الذهاب يحصل منك على 50 جنيها بعد فصال، ليس ألن 
املبلغ كبيرا بالنسبة لي، لكن ألتأكد أن اي إصالح يجب 
أن يأتي من الناس، ألن بعضهم يستغل املواقف، وعندما 
تتحدث مع أحد حول هذه الفروق، يبدأ في احلديث عن غالء 
األسعار، وعدم كفاية الدخل، ودائما كان ردي، أنا متفهم 
متاما ارتفاع األسعار، لكن هذا ما يدفع البعض ممن لديهم 
القدرة على تمل هذا االستغالل، إلى االنتظار الستخدام 

وسائل أرخص.
حصلت  عظيمة  وبركة  وروحي  معنوي  شحن  جرعة 
عليها، ولكنني شعرت باحلزن، أن الفقر اليزال عريضا في 
والكنائس  كثيرون،  والفقراء  الغالبة  الناس  صعيد مصر، 
واألديرة عظيمة في مساعدة هذه الفئات. وطوال عودتي 
من  جزء  احلكومة  توجه  ال  ملاذا  أتساءل  وأنا  الصعيد  من 
املصانع  لتأسيس  الصعيد  وقري  ملدن  االستثمارات 
والشركات، لتستوعب ماليني الشباب واآلباء، الذين وجدت 
الكثير منهم يجلسون منذ الصباح الباكر على الطرقات 
أمام منازلهم. نعم الصعيد في حاجة لضخ استثمارات 

لرجال األعمال، وكذلك من جانب احلكومة.
تذكرت  للقاهرة،  سوهاج  من  القطار،  في  عودتي  خالل 
وشارع  املصريني  أم  خلف  القدمية  اجليزة  ألحياء  زياراتي 
احملطة والصناديلي، حيث اجليزة القدمية، ومنطقة وسط 
البلد، طلعت حرب وقصر النيل و26 يوليو، والعتبة، حيث 
قضيت بعض الوقت، وجاءت لي فرصة للسير مع صديقي 

ماجد في منطقة الزمالك الفاتنة.
والدة  احملترمة  السيدة  في  العزاء  واجب  بأداء  قمنا  كما 
وجدة  روحها،  ينيح  ربنا  سيدهم،  يوسف  املهندس 
الصديقة املهندسة دينا سيدهم، ويعد املهندس يوسف، 
الصحفيني  روحيا جليل عريض من  أبا  رئيس ترير وطني، 
بالفضل  له  ندين  واإلنساني  املهني  املستوى  على 
واالحترام، أما املهندسة دينا رئيس التحرير التنفيذي ملوقع 
وطني، فهي إنسانة راقية جدا وبلغة املصريني جدعة جدا. 
أذكر منهم اسحق  قلبي  أعزاء على  أصدقاء  قابلت  كما 

وصالح وحنان فكري ومحمد وعبد اهلل وغيرهم.
شوارع  كانت  يومني  خالل  مصر،  على  األمطار  نزلت 
عطلة  في  احلكومة  واجلهات  واملدارس  غرقانة،  القاهرة 
من  لبرك  تولت  الشوارع  ألن  كثيرا،  تضايقت  رسمية، 
قمت  وعندما  منازلها.  حبيسة  بقيت  والناس  الوحل، 
الصغير  واملالك  فرحة،  الست  اهلل  رحمها  والدتي  بزيارة 
مارك )ابن أخي( ربنا ينتح روحيهما وأرواح جميع املتنيحني 
طريق  على  للمقابر  طريق  في  واإلنسانية،  اإلميان  في 
الصحراء  رمال  من  واسعة  مساحات  أن  وجدت  الفيوم، 
املياه  من  ضخمة  وكميات  واضحة،  بصورة  مبللة  كانت 
لم يحسن استخدامها، ونظرت للرمال والصحراء، وقلت 
لنفسي، ملاذا يخطط ملثل هذه املواقف لعمل خزانات في 
أماكن السيول أو األمطار الغزيرة لالستفادة بها، أو ملاذا ال 
تقوم طائرات برش األسمدة والتقاوي في مناطق صحراوية 
معينة لالستفادة باستصالحها واالهتمام بها الحقا، من 

قبل اإلدارة، أساس جناح املتمعات والشركات.
واملقرب  احلبيب  أبي  مع  للصالة  ذهب  عودتي  يوم  وقبل 
السيدة  راعي كنيسة  كامل  القمص سوريال  قلبي  إلى 
في  الدائري  الكوبري  قرب  اإلخالص  منطقة  في  العذراء 
العمرانية، وبعد القداس، جلست معه في مكتبه كثيرا 
من الوقت، وخرجت منه عنده سعيدا. وكان املفترض أن 
اسافر مساء هذا اليوم، ولكن إير فرانس –اهلل يسامحها- 
أجلت السفر ملدة 10 ساعات كاملة. ورغم كل هذا عدت 
األصيلة،  مصر  بزيارة  سعيد  وقلبي  اجلميلة،  كندا  إلى 

ومتنيت لو كانت الزيارة أطول، يا حبيبتي يا مصر.

»جاي يف ال�سريع”... 

حكايات من جوا اجلميلة م�سر

مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   أصبح النقد البّناء يُحدث أملاً في أرواحنا 
كما في أجسادنا؛ ألنه ينّبهنا إلى أن هناك 
لدينا  أن  إلى  ويشير  حياتنا،  في  ما  خطأ 

مشكلة ما تتاج إلى مكاشفة وإصالح!

باحلساسية  الفاسد  الهواء  هذا  في     
مرضي،  عرض  ينتشر  املفرطة،  البشرية 
لدى  موجود  اجلميع«..   »إرضاء  اسمه: 
تكون  به  واملصابون  الناس..  من  كثيرين 
بالصدق،  التكلم  في  مشكلة  لديهم 

خصوصاً إن كان احلديث مؤملاً للسامع!

اجلميع  ارضاء  أن  يدركون  أنهم  ومع     
لكسب  يسعون  أنهم  إال  تدرك،  ال  غاية 
احلق  بتقدمي  وذلك  اآلخرين،  من  القبول 
فاحلق  لذلك  أحد؛  إلى  تسيء  ال  بطريقة 
الذي يقدمونه، يكون »نصف حق«، وحيث 
يفشلون،  اجلميع،  إرضاء  على  يحرصون 

ويخسرون أنفسهم!

   فال أحد يريد أن يطلق على البيت األبيض 

اخلارج..  من  املبيض  كالقبر  أنه  األمريكي، 
وكأن كل ما هو أبيض، هو طاهر ونظيف 

بالطبيعة! 

   وال أحد، بإسم العروبة، يريد أن يفضح 
تصرفات بعض الدول العربية، التي تريد أن 
الوقت  باملال، وتعّير في  تشتري سلطانها 
ذاته، مصرنا على اقتصادها املتعثر.. وكأن 

احلياء في اللغة، بينما ال حياء في الدين!

ورفاقها  داعش،  يصف  أن  يريد  أحد  وال     
كفرة  بأنهم  واملوت،  الدمار  درب  على 
املذبوحة  اإلنسانية  وكأن  باإلنسانية.. 

ليست من خليقة اهلل!

الرافض  احلق     ليست هناك مهادنة مع 
حتى  القلوب،  مخادع  في  اخملّيم  للفساد 
مكروهني  نكون  أن  مصيرنا  كان  ولو 
ومضطهدين؛ فالتكلم بالصدق في احملبة، 
هو محبة الصدق عند التكلم.. وهذه من 

شيم رسل الصدق املُطّوبني!  

عـادل عطيـة

مرض “إرضاء اجلميع”!لقاء

الصدق.  يخيفهم  مجتمعاتنا  في  الناس 
حني  في  واملدعني  باملنافقني  الظن  يحسنون 
مع  املتسقني  الواضحني  الصادقني  يجلدون 
والتظاهر  والتلون  اخلداع  يكافئون  أنفسهم. 
وينبذون  اختراعهم  محض  هي  مبثاليات 
عاهرة  ميتدحون  عنها.  يحيد  أو  يرفضها  من 
أهدت  عاشقة  ويصلبون  حجاب  في  تتخفى 
العام  املال  مختلسي  ميجدون  حلبيب.  بكارتها 
في  ومثالية  بارزة  شخصيات  منهم  ويجعلون 
وفاسدين.  كلصوص  األمناء  يصنفون  حني 
يقبلون أيدي الشيوخ ورجال الدين ويطيعونهم 
طاعة عمياء متعامني عن مدي انتهازية هؤالء 
وبسط  للتربح  كوسيلة  للدين  واستخدامهم 
األغنياء  خطايا  عن  البصر  يغضون  النفوذ. 
وفحشهم ويفحصون بنظارة معظمة هفوات 

الفقراء وزالتهم. 
دون  باملظهر  يهتمون  مجتمعاتنا  في  الناس 
اجلوهر ويشجعون ثقافة النفاق مخترعني ثقافة 
أخالقية جديدة تقلب مفاهيم القيم رأسا على 
متمثالً  يعد  لم  مثالً  الشرف  فمفهوم  عقب. 
في أن يقول املرء ما يفعل، وأن يفي مبا يعد، وأن 
املستضعفني،  يساند  وأن  به،  يؤمن  مبا  يجاهر 
وأن  خلق،  على  يكون  وأن  األمانة،  يحفظ  وأن 
فكرة  في  انحصر  بل  الشر،  فعل  عن  يعف 
قدرته  وهي  أال  تخصه  وال  يتعداها  ال  واحدة 
غابت  أيضاً  التدين  نسائه.  سلوك  ضبط  على 
العالقة  هذه  في  ممثالً  يعد  ولم  روحانياته  عنه 
والتي  بخالقه  االنسان  تربط  التي  السامية 
الروح وترقى  النفس وتطهر  تنير  أن  من شأنها 
بالسلوكيات، بل أصبح مشروعاً سياسياً مموالً 
من جهات ومنظمات تسعى بشراسة الن تكون 
طرفاً في صراع ال نهاية له على السلطة وسدة 
مقومات  ابسط  يفتقد  املتدين  أصبح  احلكم. 
املظهر  في  تدينه  وانحصر  الدينية  األخالق 
الشكلي واجنرف وراء سلوكيات تعكس الكثير 

يتباهى  صار  أو  والكراهية،  العنف  أشكال  من 
الشعائر  مبمارسة  ويفاخر  الديني  بتفوقه 
والطقوس الدينية ويكثر من الكالم عن العيب 
واحلالل واحلرام وكأن تشدقه باألخالقيات يعني 

بالضرورة امتالكه لها. 
ويدربونك  اجلرأة  منك  يسحبون  مجتمعنا  في 
تدريجياً على اجلنب واخلنوع حتى تخضع طواعية 
مواقف  اتخاذ  على  القدرة  وتفقد  هو سائد  ملا 
إذا  خاصة  تعتنقه  ما  حيال  وحاسمة  واضحة 
ملا يعتنقه املموع. فتجد نفسك  كان مخالفاً 
مدافعاً عن أمور لست مقتنعا بها متاماً بغرض 

تقيق التوافق املتمعي والشعور باالنتماء. 
عن  دفاعا  مؤخرا  حدثت  التي  الهياج  حالة 
نقل  حرم  الذي  الشيخ  الشعراوي..  الشيخ 
وتسبب  الصالة  تارك  بقتل  وأفتى  األعضاء 
وضع  على  حثهم  عندما  املصريني  افقار  في 
الشيخ  األموال،  توظيف  في شركات  أموالهم 
الذي سجد هلل شكرا عند هزمية 67,  الشيخ 
الفجوة بني املسلمني  الذي ساهم في توسيع 
واملسيحيني بنشره الفكار شديدة اخلطورة مثل 
واجلهاد  اخلالفة  عودة  وحلم  التكفيرية  األفكار 
مقابل  الدينية  الدولة  وعظمة  املشركني  ضد 
التي  الغوغائية  احلالة  هذه  الكافرة.  الدولة 
انتابت العامة عندما قامت شخصية إعالمية 
بتوصيف أفكار الشيخ على أنها أفكار ارهابية، 
ازدراء  قانون  مثل  قوانني  وتميها  وراءها  تقف 
اسكات  أجل  من  الرموز  إهانة  وقانون  األديان 
على  القادرة  العقول  وتييد  العاقلة  األصوات 
أن  يبدو  إذ  تتلقاه.  ما  وتليل  ودراسة  تفنيد 
من  النوعية  هذه  مثل  تواجد  ترفض  الدولة 
بطريقة  معهم  التعامل  على  وترص  العقول 
اخلروج  يجرؤ على  إرهاب كل من  وعلى  قمعية 
الرباط اللصيق الذي  عن اخلط املرسوم لتدعم 
خلقته بني الوطن والدين ليكون أي انتقاد لها 

هو هدم للدين وخيانة للوطن.

بقلم: 

جورج مو�سى

إجبار  هي  أم  اختيار  الهجرة  حقاً  وهل  نهاجر؟  ملاذا 
نكره  كمهاجرون  نحن  هل  بينهما؟  خليطاً  هي  أم 
أوطاننا أم نكره العيش فيها؟ وهل من حقي كمهاجر 
أن أتدث عن أوضاع وأوجاع بلدي آالم؟  أم كما يقول 

البعض طاملا تركتها فأتركها وشأنها؟!
هل من حق أحداً كائناً من كان على وجه هذا الكوكب 
منذ  اكتسبتها  التي  وحقوقي  هويتي  يسلبني  أن 
والدتي في منزل صغير في أحد الشوارع البسيطة في 
وطٍن تشكل فيه وعيي وأنا أبدأ يومي الدراسي بتحية 
علمه مردداً نشيده الوطني بل وبعض األحيان أبكي 
ورمبا أضرب عن طعامي ملرد هزمية فريقه لكرة القدم؟
هل أصبح ما يربطنا ببالدنا هو مجرد الوجود اجلسدي 
كل  الرباط؟  هذا  أنقطع  رحلنا  فإذا  أرضها،  على 
ورمبا  ومحاورات  مناقشات  مسار  هي  األسئلة  هذه 
متكررة  أسئلة  وهي  واألقارب  األصدقاء  بني  خالفات 
أين  من  أعلم   وال  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
أبدأ احلديث، هل أبدأ بهذا الطفل الصغير في داخلي 
الذي مازال يرجع برأسه للخلف مسبياً بحنيناً غريباً 
أي  به  يكن  ولم  فيه  ترعرعت  بسيط  منزٍل  جلدران 
وال  سيارة  ال  اآلن،  أمتلكها  التي  الترفيه  وسائل  من 
محمول وال باك يارد وال شوارع جميلة بها أشجار وال 
حتى مياه نظيفة للشرب، فقط كان صوت أبي و أمي 
وأخوتي يتردد في كل جانب من جوانب هذا املنزل الذي 
أصبحت أراه اليوم حلماً قد أفقت منه على واقع فيه 
رمبا  ما، شيئاً  كل ما حلمت به ولكنه ينقصه شيئاً 
ستراه إذا ما دققت النظر في حدقة عيني وأنا أتكلم 

عن ذكرياتي هناك.
أم تُراني أبدأ حديثي بشاب تخرج من اجلامعة وكانت 
له أحالم ورديه فأصطدم بواقع مرير وكان قد بدأ يّكون 
احلياة  على  مداركه  تفتحت  منذ  الواقع  هذا  صورة 
إنهاء  بعد  الواقع  هذا  صورة  اكتملت  فشيئاً  وشيئاً 
يحاولون  غريباً  مجتمعاً  فوجده  اجلامعية  دراسته 
بالتأكيد  معادلة  في  »شيئاً«  انه  يقنعوه  أن  فيه 
على  أنه  زمن  منذ  أدرك  فقد  أطرافها،  أحد  ليس  هو 
»هامش« تلك املعادلة وأنه لن يتحرك عن موقعه هذا 
نفسه  يرى  وأصبح  بل  قرون،  بعد  ولو  »الهامش«  في 
غريباً في مجتمع ظاهره غير باطنه، مجتمعاً أحترف 
ونهضة  عظمة  عن  باحلديث  بنفسه  نفسه  نفاق 
تتحقق  يوماً  أراها  لم  شكلية  وقّيم  ومساواة  ورقي 

ال  مجتمع  األحالم.  في  ولو 
املهود  وال  بالكفاءة  يعترف 
يعترف  ولكنه  اإلنتاج  وال 
واحملسوبية  بالواسطة 
من  وغيرها  والدين  والنوع 
لنفسه  وضعها  معايير 
ما  إلى  وصل  حتى  بنفسه 
مكان  فال  اآلن،  عليه  هو 
لم  إن  كفاءه  لصاحب 
املعايير  تلك  عليه  تنطبق 
انتشرت  مجتمع  البالية، 
واألكاذيب  اخلرافات  فيه 
أن  ويحاول  واخلزعبالت 
حقوقاً  لي  أن  يقنعني 

كأسنان  متساوية  فيه  الناس  وأن  كغيري  متساوية 
كانوا  »مشط«  أي  عن  اآلن  إلى  أعلم  وال  »املشط« 

يتحدثون.
قلت ألمي ولقبر أبي »وداعاً« وأعلموا انه ليس خياري 
أن أترك داري وأن أختار أن أموت في أرض غير تلك التي 
أريد  كما  »حي«  هنا  أنا  فال  فأعذروني،  عليها  ولدت 
وال أقبل أن أكون حياً كامليت كما يريدون، أعذروني ال 
أستطيع أن أُكمل حياتي كهامشاً مكسوراً ال قيمة 
بي  عاد  ولو  الرحيل،  واخترت  هذا  في مجتمعكم  له 
»كندا«  وسأختار  الرحيل  سأختار  مره  ألف  الزمن 
الذي آمنت به،  بالتحديد في األلف مرة، فهي خياري 
ومتنيتها  معيشتها  ومنط  بحريتها  بقّيمها  آمنت 

وكانت حلماً لسنوات حتى حققه اهلل لي وألسرتي.
في  ولكن  أخترتها  التي  البلد  إلى  هاجرت  نعم... 
الوقت عينه ليس من حق أحداً كائناً من كان أن يخلع 
األم، وال حقي في  بلدي  عني بكل بساطة حقي في 
أن أبدي رأياً في أوضاعها... أرجوك متهل قليالً قبل أن 
متحو ببعض كلمات أكثر من نصف عمري وذكرياتي 
وأحالم الصبا باإلضافة إلى هويتي، نعم هاجرنا منها 
أخرى  للبحث عن فرصة  تهجرنا، هاجرنا  لم  ولكنها 
في  بالغربة  شعرنا  ألننا  هاجرنا  جديد،  مجتمع  في 
مجتمعنا فتساوت عندنا غربة الوطن وغربة الهجرة، 
إلى  يعلم  ال  زال  ما  فبعضنا  ومتهل  الهجرة،  فاخترنا 
اآلن هل قرار الرحيل كان اختيارا أم كان إجباراً ألن بالدنا 
أرادت لنا ذلك فيصلح أن نسميه »االختيار اإلجباري«.

الهجرة... حلم الختيار الإجباري

جمتمعاتنا 

املتدينـــة       

دوال اندراوس

بعد الهجوم علي قناة »سي تي في« القبطية:

عودة اللوجو القدمي ورحيل الصحفي أشرف عبد املنعم

وعزل  القناة  لوجو  تغيير  بعد  القبطية   CTV قناة  علي  احلاد  الهجوم  بعد 
مذيعني ومعدين أقباط وإستبدالهم بغيرهم، وأعلن املذيع أشرف عبداملنعم 
انسحابه من تقدمي برنامج »في النور« وذلك أثناء تقدميه للحقلة الثانية من 

البرنامج.
التواصل  مواقع  عبر  عليه  شديد  لهجوم  تعرض  قد  عبداملنعم  وكان 
برنامج  وتقدميه  القبطية   ctv لقناة  انضمامه  االعالن عن  بعد  اإلجتماعي 

عبر شاشتها نظرا ملا اعتبره البعض أن القناة لها طبيعة دينية والتي جتعل من وجود إعالمي مسلم 
امرا غير مقبول.

وكانت قناة ctv قد قامت بتغيير اللوجو اخلاص بها والذى كان يرتبط مبقولة املتنيح قداسة البابا شنودة 
الثالث »ربنا موجود« األمر الذى أثار غضب الكثير من األقباط على صفحات التواصل االجتماعي، وذلك 
الذى جعل  األمر  النور«،  برنامج »في  املنعم في  اإلعالمي أشرف عبد  تواجد  اإلعالن عن  بالتزامن مع 

العديد من األقباط يطالبون مبقاطعة القناة.
الثانية له على الهواء بالبرنامج – إنه عندما جاء  وقال أشرف عبداملنعم – خالل تواجده في احللقة 
إلى القناة كان االتفاق أن يتم تقدمي برنامج توك شو عام من خالل تقدمي مادة جديدة على الساحة 
اإلعالمية. وتابع قائال: »انه فوجئ هو وإدارة القناة بهجوم غير عادى بسبب تواجده على شاشة »سي 

تي في«، ووجد أن املوقف يزداد تأزما مع ظهور البرومو اخلاص بالبرنامج، ووجود حمالت ضده.
القرار  اتخذ  أنه  موضحا  سلبية،  مشاعر  أي  وجود  دون  البرنامج  من  إنسحابه  املنعم  عبد  وأعلن 

الستشعاره بأنه سبب املشكلة دون أن يزداد الوضع تعقيدا. 



ال�صبت 16 نوفمرب 2019 - ال�صنة ال�صاد�صة -  العدد الواحد واخلم�صون بعد املائة 6

 قبل بضع سنوات، أثناء رحلة في القطار إلى جنوب الواليات 
املتحدة، قرر رجل االعمال جورج بریسون عن كونتيكت التوقف 
في لويسفيل بوالية كنتاكي على رغم عدم إدراجه تلك احملطة 
لم  أنه  كما  أمره  من  عجلة  في  يكن  لم  رحلته.  برنامج  في 
 .307 الغرفة  وحجز  »براون«  فندق  في  نزل  قبل.  املدينة من  ير 
وبعد حلظات سلمه املوظف رسالة موجهة الى »السيد جورج 
جورج  السابق  الغرفة  نزيل  كان  لقد   "307 الغرفة  بریسون، 

بریسون آخر من مونريال بكندا والرسالة موجهة اليه!
رجل  مع  مماثلة  مضحكة  مصادفة  وقعت   1949 العام  في 
الشرطة  أن  على  املتهم  أصر  بالتشرد.  اتهم  بنسلفانيا  من 
مخطئة وأنه ميلك منزالُ يحمل الرقم 714 في شارع مكلفاين. 

وردت الشرطة: »قل ذلك في احملكمة«.
مثل املدعى عليه أمام القاضي روبنسون لوري الذي سأله: »من 

أين جئت بذاك العنوان؟«.
- انه عنوان صحیح.

 »أعرف ذلك، ألنه عنواني. أحكم عليك بالسجن 90 يوما«!
النادلة واللواء

ضلت املطابقات اخلادعة الناس منذ القدم. وفي أي حال، ال تبدو 
بعض املطابقات غامضة لعلماء الرياضيات إذ ميكن تفسيرها 
تقدیر  القوانني  هذه  تخولك  االحصائية.  االرجحية  بقوانني 
احتمال حصول أي حادث، من التسلسل النهائي في سباق خيل 
إلى احتمال وفاة رئيسي الواليات املتحدة الثاني والثالث جون 
أدامس وتوماس جفرسون في اليوم نفسه، ومصادفة وقوع ذاك 
اليوم في الرابع من يوليو )متوز( 1829 الذكرى اخلمسني لتوقيع 
بيان استقالل الواليات املتحدة. وجاء في احدى الصحف آنذاك: 

»يبدو أن هناك عامالً أبعد من املصادفة في هذا التزامن«.
ضمن  املطابقات  هذه  مثل  تقع  أال  املدهش  من  يبدو  رياضياً، 
الذين  األرض  بني سكان  يومياً  التي تدث  التفاعالت  مليارات 
يقارب عددهم سبعة مليارات. لنفترض أنك تضر حفلة مع 
22 شخصاً غريباً، وأثناء احلديث مع أحدهم تكتشف أن عيدي 
مولدكما متزامنان. أهي مصادفة غير عادية؟ يبدو أنها ليست 
في  االقل  وقوع مولد شخصني على  توافق  فأرجحية  كذلك. 
اختيارهم  مت  شخصاً   22 من  مجموعة  ضمن  نفسه  اليوم 

عشوائياً تزيد على 50 في املئة.
هذه  عرض  أنه  ويفر  وارن  يذكر  حظ«،   »السيدة  كتابه  في 
االحتماالت خالل مأدبة عشاء مع ضباط عسكريني ذوي رتب 
عالية. معظمهم لم يصدق كالمه. ولدي مالحظته وجود 56 
إلى املائدة اقترح القيام بتجربة. ذكر كل منهم يوم  شخصاً 
مولده فلم يظهر أي تطابق. ثم قالت النادلة: »أعتذر لتطفلي، 
ويصادف  الغرفة  هذه  في  والعشرون  الثالث  الشخص  لكني 

يوم مولدي 17 مايو )أيار( متاماً مثل حضرة اللواء هناك«.
واحد في املليون

الظاهرة األكثر إذهاالً هي ما يسمى »مفارقة العالم الصغير«. 
املصادفات  تشمل  التي  الظاهرة  هذه  جميعاً  اختبرنا  لقد 

تلتقي  النيبال، فقد  في  اجازة  أمضيت  اذا  االحتمال.  البعيدة 
لصديق  الصغرى  األخت  زوج  أنه  وتكتشف  القاهرة  من  رجالً 

عزيز من تونس. فتشهق: »كم العالم صغير!«.
العالم السياسي ايثل دي سوال بول من معهد مساتشوستس 
جامعة  من  كوتشن  ومانفرد  كامبريدج،  في  للتكنولوجيا 
ميشيغن في آن آربر، برهنا إمكان ربط أي راشد أمريكي، اختير 

عشوائياً، براشد آخر مبعدل وسيطني فقط.
وهكذا، إن اخترت أي شخصني أمريكيني، سميث وجون مثالً، 
يعرف شخصاً  أن يعرف سميث شخصاً  فهناك إمكان كبير 
األمريكي  أن  افتراض  على  النتيجة  هذه  وترتكز  جون.  يعرف 
يتعرف  ألن  كافية  معرفة  شخص  ألف  نحو  يعرف  »العادي« 

اليهم على الطريق ويسلم عليهم ذاكراً أسماءهم.
استثنائية.  أكثر  على حاالت  األرجحية  قوانني  العلماء  وطبق 
15 شخصاً  عن  خبراً  أعدادها  أحد  في  »اليف«  نشرت مجلة 
بياتريس  مدينة  في  سترتل  كانت  جوقة  في  أعضاء  اختيروا 
تأخروا جميعاً  لكنهم   ،1950 )آذار(  مارس   1 في  نبراسكا  في 
عن املوعد وتقدم كل منهم بعذر مختلف: عطل في السيارة، 
برنامج إذاعي طویل، أعمال منزلية، زوار غیر منتظرين. وحلسن 
حظهم أن أحداً منهم لم يصل بحسب املوعد في السابعة 
والدقيقة  السابعة  في  املكان  انفجار  دمر  إذ  مساء  والربع 
اخلامسة والعشرين. واعتبر أفراد اجلوقة أن عناية الهية سببت 
تأخرهم املشترك. في »السيدة حظ« قدر ويفر احتمال تأخر 15 

شخصأ عن موعد مشترك بواحد في املليون .
الفيلم الضائع

حتى  كثيرة  مميزة  تغيرات  على  املطابقات  بعض  تتوقف 
ليستحيل تقدير فرص حدوثها. أتستطيع األرجحية، أو حتى 
العجيبة  الشبه  وجوه  تفسير  جنوناً،  االكثر  »التآمر«  نظرية 
وابرهام  الرئيسني االمريكيني جون كينيدي  بني حادثي اغتيال 
الذكرى  اسبوع  في  رئيساً  كينيدي  انتخب  لقد  لينكولن؟ 
املدافعني  من  كالهما  وكان  لينكولن،  النتخاب  االولى  املئوية 
عن احلقوق املدنية للسود، واغتيل كالهما يوم جمعة بحضور 
البيت  في  إقامته  أثناء  ابنة  منهما  كل  وفقد  زوجتيهما، 
األبيض، وقتل لينكولن في مسرح »فورد« بينما قتل كينيدي 
في سيارة من طراز »لينكولن« ذات غطاء قابل للطي صنعتها 
شركة »فورد موتور«، وخلفهما نائبا رئيس من عائلة جونسون 

وقد ولدا بفارق 100 سنة )1808 و1908(.
أوحت هذه املطابقات نظريات غريبة للعلماء الذين يعتقدون 
النفساني  العالم  كان  األحداث.  كل  تفسر  ال  األرجحية  أن 
جمع  إذ  احلقل  هذا  في  رائداً  يونغ  كارل  الشهير  السويسري 
أمثلة عن مطابقات نادرة. في العام 1952 نشر يونغ في مقال 

األرجحية.  نظريات  تنص  مما  أكثر  تكراراً  تقع  املطابقات  أن 
وابتكر كلمة »التواقت«  لوصف االحداث غير املترابطة ظاهرياً 

لكنها تترافق على نحو غير متوقع.
صعقت يونغ الطرق البعيدة االحتمال التي تعود بها األغراض 
أملانية  بأم  يستشهد  أصحابها.  الى  املسلوبة  أو  الضائعة 
في  للتظهير  الفيلم  وتركت   1914 العام  في  طفلها  صورت 
العاملية  احلرب  إندلعت  فرنسا.  في  ستراسبور  محالت  أحد 
األولى ولم تتمكن السيدة من العودة الى ستراسبور ونسيت 
على  فرانكفورت،  من  فيلماً  اشترت  سنتني  وبعد  الصور.  أمر 
تظهيره  وبعد  اجلديدة.  مولودتها  لتصور  كيلومترا،   160 بعد 
ابنها.  صور  فوق  ابنتها  صور  ظهرت  إذ  مزدوجة  الصور  بدت 
فبلعبة من القدر ال تصدق، لم يظهر الفيلم األصلي بل وضع 

خطأ مع االفالم غير املستعملة ثم بيع ثانية لتلك السيدة. 
كلمات متقاطعة

في بحث عن مبدأ جديد لتفسير املطابقات قدم بعض علماء 
في  األرجحية.  نظرية  تتعدى  نظر  وجهات  البارزين  الفيزياء 
واحدة،  مرة  وان  ذريني،  جسيمني  تفاعل  أن  ثبت   1935 العام 
بعد  لآلخر  الالحقة  للتحركات  يستجيب  منهما  كالً  يجعل 
الضوئية هي  )السنة  السنني وعن بعد سنوات ضوئية  ألوف 
املسافة التي يقطعها الضوء خالل سنة، وتقدر بـ 6ر9 ترليون 
كيلو متر(. تدعى هذه الظاهرة الغريبة »مفارقة EPR” تيمناً 
بألبرت أينشتاين ومعاوني بوريس بودلسكي وناثان روسن الذين 

كانوا أول من اكتشفها.
اقترح  السنني  لعشرات  الظاهرة  هذه  في  التحقيق  بعد 
الفيزيائي ديفيد بوم أن اجلسيمات والناس يتأثر بعضهم ببعض 
ألن كل ما في الكون مترابط - املاضي واحلاضر واملستقبل - في 
ما سماه بوم “النظام الضمني”. فاجلسيمات ليست منفصلة 
في  العادية.  املفاهيم  بوسيلة تخفي على  مترابطة  بل  متاماً 
اخلارجة  للتأثيرات  املال  في  النظرية  تفسح  البشري  النطاق 

“االشخاص  ان  بوم  ويقترح  العادي.  احلسي  االدراك  نطاق  عن 
اخملتلفني الذين “وزن” بعضهم مع بعض بطريقة ما، قد يأتون 

مواقف مشتركة في وقت واحد”.
   بالطبع إنها لقفزة واسعة من النظريات إلى اإلثبات املقنع أن 
املطابقات هي أكثر من حوادث عشوائية. وعلى رغم ذلك، مع 
تثير  التي  املطابقات  وقوع  العلمية، يستمر  املناظرة  استمرار 

احليرة وتبهج كل الناس.
نورماندي  مقاطعة  الجتياح  يحضرون  احللفاء  كان  بينما 
رموز  بعض  خططهم  تضمنت   ،1944 العام  في  الفرنسية 
و”أوهاما”  “نبتون”  و   “ “ملبري  مثل  السرية  البالغة  الشيفرة 
لدي  احللفاء  قادة  ذعر  السهل تخيل  و”يوتاه.” ومن  و”أوفرلورد” 
املتقاطعة  الكلمات  إحدى شبكات  في  الكلمات  هذه  ظهور 
معّد  اختار  كيف  اللندنية.  تلغراف”  “دايلي  صحيفة  في 
وهو  االجتياح؟  بخطط  يعلم  لم  ما  الكلمات  تلك  الشبكة 
إقناع  في  طويالً  وقتا  وأمضى  داو،  ليونارد  يدعی  مدرساً  كان 
إال  يكن  لم  اختياره  وأن  نازياً  جاسوساً  ليس  بأنه  السلطات 

مطابقة غير معقولة!

حدث يف هذه �لدنيا 

م�سادفات وُمفارقات

�أتف�سر قو�نني �لأرجحية تلك �ملطابقات �لغريبة �أم �أن قوى غام�سة تلعب يف هذ� �لكون؟
للباحث األمريكي: ريتشارد بلودجت

تقـــــــــــارير
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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

لقوة  السوق  اكتساب  عن  توقعه  سبق  ما  تورنتو،  عقارات  ملبيعات  أكتوبر  ارقام  اثبتت 
املتشائمة.  التوقعات  وبعض  واالنتظار  الترقب  من  حوالي سنتني  بعد  أخري  مرة  دفعه 
بزيادة 14% عن  تورونتو  بلغت 8491 عقارا في  قوية حيث  أكتوبر قفزة  حققت مبيعات 

مقارنة   %5.8 األسعار  ارتفاع  وكذلك  السابق  العام 
باكتوبر 2018، مما لفت نظر خبراء العقارات. وهذا يعني 
تعافي السوق مرة أخرى من تأثيرات قيود القرض العقاري 
التي فرضت في أواخر عام 2017. وقد أصدر مجلس إدارة 
ارقام  اول  وهي  أمس  االحصائيات  بتورنتو هذه  العقارات 
إقرار  وتوقعات  الفدرالية  أكتوبر  انتخابات  بعد  تظهر 
برملان  امام  املتشددة  العقاري  القرض  قيود  تلغي  قوانني 
حكومة األقلية التي سبق وسنت هذه التشريعات التي 
من  الكثيرين  وحرمت  العقارات  سوق  علي  سلبيا  اثرت 

ذوي الدخل املتوسط من احلصول علي قرض عقاري.
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الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

ارقام أكتوبر تؤكد ما سبق توقعه

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

باإعلنك 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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نيويورك تاميز

الرجال مضحكون أكثر من 
النساء

وجدت دراسة حديثة أن الرجال ميلكون حس 
الفكاهة والقدرة على إضحاك الناس أكثر 

من النساء في املتوسط.
ويحذر الباحثون، من أن النتائج ال تشير إلى 
إضحاك  على  قدرة  أكثر  الرجال  جميع  أن 
اآلخرين من جميع النساء، مع كون العديد 
من  تسلية  أكثر  الكوميديات  النساء  من 

99% من الرجال.
غرينغروس من  النفس جيل  عاملة  وراجعت 
من  وزمالؤها  ويلز  في  أبيريستويث  جامعة 
جامعة نورث كارولينا في غرينزبورو مبراجعة 
28 دراسة سابقة، حققت في حس الفكاهة 

لدى 5057 في املموع من املشاركني.
مجلة  في  جرينجروس  الدكتورة  وكتبت 
من  كل  “يتشارك  اليوم”  النفس  “علم 
الرجال والنساء في هذه الصورة النمطية، 
يعني  ال  وجودها  ملرد  احلال،  بطبيعة  لكن 

أنها حقيقية«.
من  يُطلب  الدراسات،  من  العديد  وفي 
رسم  عن  بارع  تعليق  كتابة  املشارك 
هويته  تديد  ذلك  بعد  ويتم  كاريكاتوري، 

وتصنيفه بواسطة قضاة مستقلني.
كشفت  غرينغروس،  للدكتورة  ووفقاً 
النتائج أنه “على حد علمنا، في املتوسط  ، 
يبدو أن الرجال لديهم قدرة أكثر على إنتاج 

الكوميديا أكثر من النساء«.
وفي الواقع، بعد أن مت استبعاد وجود عوامل 
مربكة مثل عمر املشارك أو اجلنسية، وجد 
أكثر قدرة على  الرجال  أن 63 % من  الفريق 
بحسب  النساء،  من  مضحكة  مواد  إنتاج 

صحيفة نيويورك تاميز.

مجلة »ريدرز دايجست«« 

اعالن صبياني

»انتيلوب فالي برس« في مدينة  من جريدة 
باملدال، كاليفورنيا: »عثر صبي ابن 12 سنة 
عدم  مالكها  يرجو  وهو  صيد،  عدة  على 

االتصال«.

مجلة »االدب اجلديد« التايوانية 

ثرثرة االبناء

ابن مدير املصرف: »أبي يجلس في كرسيه 
وال يفعل شيئاً، لكنه يحصل على خمسني 

دوالراً في الساعة«.
   ابن احملامي: »وأبي يحصل على مئة دوالر، 

وعمله الوحيد هو الكالم مع الناس«.
   ابن الكاهن: »أما أبي فيخطب في الناس 
ثلث ساعة في االسبوع، ولكن يعاونه أربعة 

أشخاص جلمع املال«.

صحيفة ميرور أونالين البريطانية 

ممارسات يومية جتعلك أكثر سعادة

الكثيرين  أن  مبا 
من  يعانون 
املستمر  االنشغال 
فإن  الوقت،  وضيق 
كل  من  االستفادة 
أوقات  من  دقيقة 
الفراغ أمر في غاية 
لتحقيق  األهمية 
اإليجابية  املشاعر 

والسعادة.
قائمة  يلي  فيما 

باملمارسات اليومية التي قد جتعلك أكثر سعادة 
وفي مزاج جيد، دون احلاجة لوقت طويل، حسبما 

أوردت صحيفة ميرور أونالين البريطانية:
1-مرن عضالتك

يقول الدكتور لوك باولز من عيادات بوبا الصحية: 
الشاي حوالي  أو  القهوة  »يستغرق غليان غالية 
الوقت  هذا  إمضاء  ميكنك  لذلك  واحدة،  دقيقة 
املدة  هذه  في  الرياضية  التمارين  بعض  أداء  في 

القصيرة.
2-االستماع للموسيقى

الكييس  بأن  مانشستر  جامعة  من  علماء  وجد 
وهو  باملهاد،  يتصل  الداخلية  األذن  في  الصغير 
عندما  الدماغ.  في  املتعة  عن  املسؤول  اجلزء 
الكييس  يكتشف  للموسيقى،  تستمع 
إلى  إشارات  ترسل  التي  الصغيرة  االهتزازات 

منطقة املهاد مما يعطي دفعة قوية للسعادة.
3- شرب املاء

يقول باحثون إن مجرد انخفاض محتوى املاء في 
األداء  يضعف  أن  ميكن  باملئة   2 بنسبة  اجلسم 
من  ويقلل  املزاج  في  تغيرات  ويسبب  العقلي 

التركيز واليقظة والذاكرة على املدى القصير.
4- تعديل وضعية الوقوف

أو  اجللوس  وضعية  تعديل  بأن  العلماء  يقول 
في  وخاصة  املزاج  تعديل  في  يساهم  الوقوف 

حالة الغضب ويساعد على الشعور بالهدوء.
5- الوقوف على ساق واحدة

تقول خبيرة اليوغا كات فارانتس، إن الوقوف على 
ساق واحد بالتناوب كل عشر ثوان، يساعد على 

تسني املزاج على الفور.
6- مترين قاع احلوض

يوضح السيد ناريندرا بيسال، استشاري أمراض 
تدث  املباشرة  احلوض  قاع  متارين  بأن  النساء 
سلس  حاالت  من  باملئة   60 في  كبيراً  اختالفاً 
بشكل  املريض  مزاج  يحسن  الذي  األمر  البول، 

ملحوظ.
 7- فكر في ثالثة أشياء تشعر باالمتنان لها

يقترح كلو برايريدج، معالج التنومي املغناطيسي، 
صحتك  مثل  باالمتنان  تشعرك  أشياء   3 تذكر 
ملواهب  وامتالكك  عمل،  على  وحصولك  اجليدة، 
فهذا  اآلخرين  مع  املقارنات  وجتنب  معينة، 

سيجعلك أكثر سعادة ورضى في حياتك.

صحيفة »ناشونال أوبزيرفر«

الزواج... والتجديد

فيرغسون:  مينارد  الشهير  اجلاز  عازف  قال 
»بعضهم يبدل زوجته كل مدة، وتبقى موسيقاه 
كما هي. أما أنا فحافظت على زوجتي أكثر من 
تأليفي  في  كثيراً  نّوعت  لكني  سنة،  عشرين 

املوسيقي. واني أفضل األمر هكذا«.

بيع  أصبح  العاملي،  العقارات  تباطؤ سوق  مع 
يواجه املاّلك، وباتوا بحاجة  املنازل تدياً كبيراً 

إلى بذل مجهود أكبر إلغراء وجذب املشترين.
املتخصص في  بيبول«  »بروبرتي  ويشير موقع 
عادة  يرغبون  ال  املشترين  أن  إلى  العقارات، 
على  بأنفسهم  التعديالت  من  الكثير  بإجراء 

من  مجموعة  يقدم  لذلك  املنزل، 
املقترحة  والتعديالت  النصائح 
بحسب  احملتملني،  املشترين  جلذب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية:
1- أبواب خزائن وإضاءة جديدة في 

املطبخ
بشكل  املصمم  املطبخ  يحسن 
ويجعله  منزلك  قيمة  من  جيد 

أكثر جاذبية للمشترين، إال أنك لست بحاجة 
بالضرورة إلى إجراء إصالحات كبيرة. وبدالً من 
ذلك، قد يكون أحد اخليارات هو استبدال أبواب 

اخلزائن التالفة وتثبيت إضاءة جديدة.
2- صنابير جديدة للحّمام

ميكن أيضاً تديث احلمامات بطريقة بسيطة 
نسبًيا مع صنابير ورؤوس دش جديدة، مما يولد 
من  يكون  وقد  للمشترين،  جذاباً  انطباعاً 

املفيد أيضاً استبدال أي شيء يبدو تالفاً، مثل 
ستائر احلمام وقاعدة املرحاض.

3- تسني مظهر احلديقة
نظر  عليه  يقع  ما  أول  هي  املنزلية  احلديقة 
بتشذيب  املوقع  ينصح  لذلك  املشتري، 
مما  اجلميلة.  واألزهار  النباتات  وزراعة  األعشاب 
لالسترخاء  جذابة  مساحة  يوفر 

والراحة والترفيه.
4- إزالة اجلدران غير الضرورية

في  أكبر  مساحة  توفير  حاول 
اجلدران  هدم  طريق  عن  منزلك، 
املثال،  سبيل  على  الضرورية.  غير 
قد تكون قادراً على إزالة اجلدار بني 
إلنشاء  واملطبخ،  املعيشة  غرفة 

مساحة مفتوحة للمعيشة وتناول الطعام.
5- تسني كفاءة الطاقة

عن  الطاقة  استخدام  كفاءة  تسني  ميكن 
ثالثية  أو  نوافذ زجاجية مزدوجة  تثبيت  طريق 
األلواح  تركيب  وميكن  بالعزل،  منزلك  وجتهيز 
استهالك  من  الكثير  لتوفير  الشمسية 
طوال  الساخنة  باملياه  املنزل  ويزود  الطاقة، 

اليوم.

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.

موقع »بروبرتي بيبول« 

5 تعديالت بسيطة على منزلك تغري املشترين

صحيفة »لوموند« الفرنسية

أفضل عقاب

في فترة عودة امللكية الى فرنسا، ُحّول بانتيون باريس )مدفن العظماء( الى كنيسة، وراج احلديث 
حول اخراج جثمان فولتير )وكان ملحداً( من هناك. لكن امللك لويس الثامن عشر أمر بابقائه 

قائالً: »دعوه يقاسي من سماع القداس كل صباح«.
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االستغناء عن املعلق الرياضي 
دون شيري بعد تعليقه على 

املهاجرين لكندا
اجلليد  هوكي  العاب  برامج  شبكة  أعلنت   
املعلق  مع  عالقتها  قطع  عن  نت”  “سبورتس 
حديث  بعد  سنة   85 دون شيري  واملدرب  الرياضي 

املهاجرين  رؤية  عدم  من  استياءه  عن  فيه  عبر  املدرب”  “ركن  التليفزيوني  برنامجه  ضمن  له 
اجلدد في تورنتو ومسيسوجا  يرتدون زهرة “البوبي” ليعبروا عن اكرامهم للمحاربني الكنديني 
واجلنود الذين ضحوا بحياتهم، حيث قال “أنتم إيها الناس الذين تأتون إلى هنا، تبون طريقتنا 
مقابل  دوالرات  بضعة  تدفعوا  أن  ميكنكم  االقل  فعلي  وعسلنا،  حليبنا  وتبون  احلياة،  في 
“زهرة البوبي” أو شيئا من هذا القبيل، فإن هؤالء الرجال - يقصد اجلنود الكنديني- دفعوا ثمن 

طريقتك في احلياة التي تستمتع بها في كندا”.
شيري  دون  موقف  تدين  بيانات  أل”  أتش  “إن  كندا  هوكي  وفريق  نت”  “سبورتس  اصدرت  وقد 
فقالت فيها “إن الرياضة جتمع الناس معا، وهي توحدنا وال تفرقنا، وبعد املزيد من املناقشات مع 
املعلق الرياضي دون شيري -في أعقاب حديثة املثير للجدل– تقرر ان الوقت املناسب له للتنحي 
فورا قد حان، وإن التصريحات التي أدلى بها ال متثل قيمنا او ما ندافع عنه، ونحن نود ان نشكره 
على مساهماته في الهوكي ودوره االساسي في زيادة اللعبة على مدى الــــ 40 عاما املاضية 

ونشكره على التعليق الرياضي في كندا”.

الصني تستأنف استيراد حلوم االبقار 
واخلنازير من كندا

وافقت الصني على اعادة استيراد منتجات اللحوم الكندية 
منهية بذلك تعليقا دام ملدة خمسة أشهر، وكانت الصني 

قد أوقفت استيراد حلوم االبقار واخلنازير من كندا، قائلة انها قد اختبرت ايجابية ملادة محظورة 
في الصني، وتعد الصني من أكبر الدول التي تستورد منتجات اللحوم الكندية فهي تستورد 
بأكثر من 500 مليون دوالر من حلوم اخلنازير وبأكثر من 100 مليون دوالر من حلوم االبقار الكندية 
القي  تقريبا عندما  عام  دبلوماسي منذ  نزاع  في  تورطتا  قد  والصني  وكانت كندا  العام.  في 
احتجزت  املقابل  وفي  وانتشو،  منج  السيدة  هواوي  لشركة  التنفيذية  املديرة  على  القبض 
املاضي  الكندية في مارس  الكانوال  السجون، وكذلك حظرت شراء  اثنان كنديان في  الصني 
زاعمة إنها ال تستوفي معايير اجلودة. وتعد الصني اكبر منتج للحوم اخلنازير في العالم ولكن 
من  الف  و200  مليون  حوالي  ونفق  االفريقية  اخلنازير  حمى  تفشي  بسبب  قطعانها  دمرت 
قطعانها منذ عام 2018، وتسبب هذا في ارتفاع اسعار اللحوم بنسبة 70 لـــ 100% وبعد ان 
واجهت القيادة الصينية في بكني شكوي املستهلكني، وافقت على إعادة االستيراد من كندا.

مدارس تورنتو ترسل رسائل ألولياء أمور الطلبة... بعد 
محاولة اختطاف فتاة 8 سنوات امام مدرستها

محاولة  تورنتو  شرطة  ذكرت 
من  األربعينات  في  أبيض  رجل 
صغيرة  فتاة  اختطاف  عمره 
بجوار  تسير  كانت  سنوات   8
شارع  من  بالقرب  مدرستها 
بعد  شيبرد  وشارع  كييل 
من  الرجل  اقترب  وقد  الظهر، 
الفتاة وغطى فمها بيده وجرها 
سيارة  باجتاه  متر   60 حوالي 
وحاول  حمراء،  مزدا  رباعي  دفع 
السيارة،  دخول  على  إجبارها 
ان  الفتاة  استطاعت  ولكن 
وهربت  قبضته  من  تتحرر 
ارسلت  جانبها  من  منه.  

املدرسة رسالة ألولياء االمور تقول فيها »نحن نعلم أن هذا احلادث هو مصدر قلق كبير لكم 
كآباء وملتمعنا املدرسي بأكمله وذكر مدير املدرسة ان العاملني في املدرسة ستتم مراجعة 
انواع االحتياطات التي ميكن اتخاذها حلماية أنفسهم، وإن املدرسة سوف تزيد  الطالب على 
عدد العاملني ملراقبة االطفال خالل ساعات الدوام الرسمي، وطلبت من اولياء االمور مراجعة 
متاحني  يكونوا  االجتماعي سوف  الدعم  في  العاملني  وان  أطفالهم،  مع  السالمة  مقاييس 

جلميع الطالب الذين يشعرون باخلوف ويرغبون في التحدث إليهم«.
وارسلت إدارة مجلس مدارس تورنتو رسالة ألولياء االمور ليذكروا أطفالهم مبا يلي: »أن يسيروا 
انه  ويتأكد من  دائما مبكانه  والديه  يخبر  أن  الطفل  املدرسة، على  وإلى  لهم من  مع صديق 
إذا الحظ الطفل نشاطا مشبوها من غرباء يجب ان  إذنا منهم باخلروج للغذاء،  حصل على 
يثق بغريزته ويبتعد عنهم ملكان أمني، عندما يحتاج الطفل ملساعدة عليه الذهاب إلى اقرب 
بالطفل  غريب  شخص  أمسك  إذا  والهرب،  باجلري  عليه  او  صديق  منزل  او  متجر  او  مدرسة 
عليه ان يصرخ ويجري منه، ال يجب أن يقترب الطفل أبدا من سيارة غريبة وال يدخل فيها ، 
إذا تبعت سيارة غريبة او شخص غريب الطفل البد ان يغير اجتاهه ويجري منه، البد ان يقول 
الطفل »ال« إذا طلب منه شخص بالغ فعل شيئا يعرف الطفل انه شيئا خاطئ، البد أن يعرف 
الطفل أسمه بالكامل وعنوانه ورقم تليفون والديه، يجب أن يعرف الطفل أن ضابط الشرطة 
صديق له وميكن ان يساعده، يجب أن يخبر  الطفل والديه او املدرسني عندما يعامله شخص 

ما بطريقة غير الئقة وغير آمنة.

هيئة الصحة العامة في تورنتو 
تذكر السكان باحلصول على لقاح 

االنفلونزا
املدينة  سكان  تورنتو  في  العامة  الصحة  هيئة  تذكر 
ملنع  وسيلة  أفضل  ألنه  االنفلونزا  لقاح  على  باحلصول 

االصابة باإلنفلونزا، وقد بدأت أربعة عيادات بالعمل في إعطاء اللقاح مجانا منذ 8 نوفمبر واستمرت حتى 
15 نوفمبر، وايضا تتوفر اللقاحات في أكثر من 500 صيدلية محلية ومن خالل مقدمي الرعاية الصحية.

االنفلونزا عام  أن 5000 فرد دخلوا املستشفيات بسبب  اليوت  أونتاريو كريستني  الصحة في  وزيرة  وقالت 
2018، وحثت السكان باحلصول على اللقاح حتي لو لم يكونوا قلقني من االصابة باإلنفلونزا وذلك حلماية 
العائلة واالصدقاء واجليران خاصة الذين تتراوح أعمارهم بني 65 سنة واكثر واالطفال واحلوامل، وبالنسبة 

للقاح عن طريق الرذاذ في االنف فلن يكون متوفرا هذا العام .

بالصمت وانحناء الرأس... احياء “يوم الذكرى” للجنود الذين ضحوا 
بحياتهم ألجل احلرية والكرامة

أوتوا  في  البرملان  ملبني  املاور  املهول  للجندي  التذكاري  النصب  حول  الشوارع  في  الكنديني  من  اآلالف  احتشد 
لالحتفال بـــ »يوم الذكرى« الذي تتذكر فيه كندا االبطال اجلنود الذين خاضوا احلرب العاملية الثانية الذين ضحوا 
ودفعوا  السالح  الذين حملوا  أولئك  لتكرمي  دقيقني  بالوقوف صمتا ملدة  االحتفال  بدأت مراسم  بحياتهم، حيث 
حياتهم ثمنا للدفاع عن احلرية والكرامة. وكان رئيس الوزراء جسنت ترودو ونائبة امللكة جودي بايت احلاكم العام 
لكندا من بني الذين وضعوا أكاليل الزهور عند نصب اجلندي املهول، وألقت جودي بايت خطابا قالت فيه »لقد 
حاربوا من أجل السالم والدفاع عن حريتنا، وأصيب الكثيرون في اجسادهم وارواحهم، ودفع الكثير منهم أغلى ثمن 
ونحن ندين لهم بدين عظيم من االمتنان، وال يجب أن ننسى أبدا تضحياتهم والتكاليف الرهيبة التي تكبدوها 
في هذه احلرب، ودعونا ال نأخذ احلرية أبدا على إنها شيئا مسلم به، ونقف دائما من أجل املساواة والتسامح«. من 
جانبه قال جسنت ترودو في خطاب له »نحن اليوم نشيد بقدامى احملاربني الذين أصيبوا اثناء اخلدمة، وبجميع الذين 
ضحوا بأرواحهم ومستقبلهم من أجل مستقبل االخرين، وسوف تظل شجاعتهم وتضحيتهم تلهم الكنديني 
الذين يخدمون الوطن اليوم«. وحضرت هذا االحتفال الوطني أيضا األم التي حصلت على وسام الصليب الفضي 
هذا العام وهي أم النقيب الشهيد ماثيو داوي الذي قتل في أفغانستان عام 2007 مع خمسة جنود كنديني أخرين 
ومترجم أفغاني، وقامت بوضع أكليل من الزهور خالل مراسم احلفل نيابة عن جميع االمهات الكنديات الالتي 

فقدن أوالدهن في احلرب.

حركة “ويكست” االنفصالية يقدمون طلب لتكوين حزبا سياسيا فيدرالي
بدأت مجموعة حركة »ويكست« التي تدعو النفصال 
مقاطعة البرتا عن كندا العمل لتصبح حزبا سياسيا 
فيدراليا، وقال رئيس املموعة بيتر داونينج ان جماعته 
تهدف لتكوين حزب سياسي مثل الذي قامت به كتلة 
لقد حصلنا  بيتر  وقال  كيبيك  مقاطعة  في  كيبيك 
املطلوب وهو 250  العدد  توقيع وهو ضعف  على500 
بروت  دوان  السياسي  العالم  وقال  لتكوين حزب،  فرد 
إن هذه ليست أول حركة احتجاجية تخرج من الغرب 
ولكي تصل هذه اجلماعة على تصريح بإقامة حزب 

البد ان يكون هناك اقتراع على هذا، والبد ان يستخرجوا إيصاالت للمساهمني فيها، والبد أن يكون لـــ »ويكست 
البرتا جيسون كيني حركة االنفصال هذه  وزراء  البرتا« سجل في االنتخابات في كندا. من جانبه وصف رئيس 
بانها »غير عقالنية« وقال إنه يخطط إلجراء استفتاء حول قضية املساواة في احلقوق بني املقاطعات حيث أن 
البرتا ال تستفيد من املعونات الفيدرالية بينما هي تساهم بجزء كبير فيها، وسيقوم جيسون كيني بتعيني فريق 

ملناقشة وضع مقاطعة البرتا في االتاد الكونفدرالي.

أندرسون  باميال  املمثلة  طلبت   : أوتاوا 
من رئيس الوزراء جسنت ترودو أن ال يقدم 
يساعد  لكي  للسجناء  وااللبان  اللحوم 
السجناء  صحة  ويحسن  االرض  كوكب 
وباميال  الضرائب،  دافعي  اموال  ويوفر 
السابقة  املمثلة  النجمة  هي  أندرسون 
واتش«  »باي  التليفزيوني  املسلسل  في 
حقوق  مجموعة  مع  اآلن  تعمل  وهي 

احليوانات وناشطة ملكافحة التغير البيئي.
إنها  ترودو تقول فيها  إلى جسنت  باميال رسالة  كتبت 
السهلة  »الطريقة  يسمى  ما  كندا  تتضن  أن  تأمل 
وقالت  احلياة«،  وتسني  التكاليف  لتقليل  والفعالة 
إنها تريد ان تقوم السجون احلكومية في كندا بتقدمي 
وجبات نباتية من الفاصوليا واالرز والعدس واملعكرونة 
واخلضراوات والفواكه التي هي مصدر جلميع العناصر 
جزء  تكلف  والتي  الفرد  إليها  يحتاج  التي  الغذائية 
صغير من تكلفة اللحوم ومنتجات االلبان ألن معظم 

املواد الغذائية النباتية ال تتاج إلى التبريد.

الكندية  االصالح  هيئة  جانبها  من 
توفر  إنها  املسجونني  عن  املسؤولة 
النوع  حيث  من  الكافية  التغذية 
االغذية  دليل  مع  وتتماشي  والكمية 
باميال  املمثلة  تؤكد  بينما  الكندية، 
مت  الذي  الكندي  الغذائي  الدليل  ان 
تناول  على  أقل  تركيزا  وضع  تديثه 
من  بدال  االلبان  ومنتجات  اللحوم 
الوجبات  في  النباتية  البروتينات  من  مزيدا  يقترح  ان 
رسالتها  في  ايضا  باميال  واشارت  الكندية،  الغذائية 
لتقرير فريق االمم املتحدة املعني باملناخ والذي يدعو إلى 
املناخ،  الغذائي للمساعدة في مكافحة تغير  التحول 
ساندت  التي  اندرسون-  للممثلة  االخر  االهتمام  وهو 
الفيدرالية  االنتخابات  في  الكندي  االخضر  احلزب 
أريزونا  إلى  سافرت  قد  باميال  املمثلة  وكانت   ،- مؤخرا 
في الواليات املتحدة لتقدمي وجبات نباتية حلوالي 8000 
نزيل في سجن مقاطعة ماريكوبا وقالت ان هذا خفض 

تكاليف الغذاء للنزالء بـــ273 الف دوالر 

باميال أندرسون تطلب من ترودو تقدمي وجبات نباتية للسجناء لتوفير 
أموال دافعي الضرائب 
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غالبا ما يعاني الطالب اجلامعيون املستجدون 
مشوارهم  بداية  في  نفسية  اضطرابات  من 
إلى  االضطرابات  هذه  تؤدي  وقد  الدراسي، 
مشاكل للطالب في حياته مستقبالً بسبب 
من  وغيرها  واالختبارات  للدراسة  إهماله 

الواجبات الدراسية.
إليكم أبرز االضطرابات النفسية التي يواجهها 

معظم الطلبة اجلامعيني املستجدين:
    الرهاب االجتماعي:

من  أشخاص  عشرة  كل  من  شخص  يعاني 
الرهاب االجتماعي، حيث يخشى من املشاركة 
في املناسبات العامة، وفي أي مكان يكون فيه 
محاضرة،  تقدمي  مثل  اآلخرين،  أنظار  محط 
الشرب  أو  األكل  واالحتفاالت  األعراس  حضور 
من  ذلك  وغير  صفاً،  الوقوف  اآلخرين،  أمام 
املواقف، هذا اخلوف يتعدى كونه اخلوف والرهبة 
التي تصيبنا جميعاً في مثل هذه  الطبيعية 
املواقف، بل ينتاب »مرضى الرهاب االجتماعي« 
حالة نفسية عصبية تتمثل في تسارع ضربات 
اليدين،  في  ورعشة  الوجه،  واحمرار  القلب، 
أن  هنا  اجليد  اخلبر  الشديد،  والتعرق  والغثيان، 
دوائي  شكلني:  على  فعاالً  عالجاً  املرض  لهذا 
مراجعة  ويلزمك  فعال،  وكالهما  ونفسي، 
بشكل  احلالة  لتقييم  النفسي  الطبيب 
صحيح واستثناء أمراض طبية كفرط نشاط 
قد  التي  األمراض  من  وغيرها  الدرقية  الغدة 
تأتي بنفس هذه األعراض وبعد ذلك سيناقش 

الطبيب معك اخلطة العالجية.
   االكتئاب:

واملشاهدات  العاملية  اإلحصائيات  تخبرنا 
اليومية في العيادة النفسية أن وباء يلوح في 
األفق اسمه (االكتئاب(، وهو ليس أقل خطورة 
من أوبئة الكوليرا واألنفلونزا التي غزت العالم 
أوائل القرن املاضي، يعتقد اخلبراء في منظمة 
الصحة العاملية )WHO( أنه بحلول عام2020م 
أمراض  بعد   - الثاني  املركز  االكتئاب  سيحتل 
أي  للعجز،  املسببة  األمراض  بني   - القلب 
إلى  الذهاب  من  الناس  متنع  التي  األمراض 
تدلنا  كما  بحياتها،  واالستمتاع  أعمالها 
اإلحصاءات على أن ربع نساء العالم مصابات 
باالكتئاب مبختلف درجاته )اخلفيف، واملتوسط، 
والشديد(، وأن عشرة إلى خمسة عشر باملائة 

من الرجال مبتلون بهذا املرض املزعج.
   كيف تعرف أنك مصاب باالكتئاب؟

   كلنا منر بحالة من احلزن من حني آلخر، ولكن 
حينما تستمر مثل هذه األعراض لفترة طويلة 
حياة  على  تؤثر  وحينما  أسبوعني(  من  )أكثر 
والشخصية،  واالجتماعية  األكادميية  الطالب 

تكون قد تولت إلى مرض يستدعي العالج. 
   يأتي مرض االكتئاب ببعض أو كل األعراض 

التالية:
   - احلزن وضيق الصدر والبكاء أحياناً.

وعدم  االجتماعية،  احلياة  من  االنسحاب   -    
الرغبة في االختالط بالناس ومجالستهم.

ميتع  كان  مبا  واالستمتاع  االهتمام  فقد   -    
املريض من قبل من هوايات ونشاطات.

   - صعوبة التركيز وضعف الذاكرة.
أو  النوم  في  صعوبة  أي  النوم،  اضطراب   -    
االستيقاظ  أو  الليل،  في  املتكررة  اليقظة 
املألوفة  االستيقاظ  مواعيد  قبل  )أي  املبكر 

بساعتني تقريباً(.
   - نقص الشهية وبالتالي نقص الوزن أو زيادة 

الشهية.
   - سرعة الغضب والنرفزة.

   - عدم الرغبة في الضحك والتمازح. 
   - التعب وسرعة اإلنهاك من أقل مجهود.

   - الشعور بآالم جسدية مختلفة ليس لها 
تفسير طبي واضح.

عنه،  الناس  وتخلي  بالوحدة  الشعور   -    
وفقدان األمل من الدنيا، ومتني املوت، والتفكير 

في االنتحار.
   - فقدان الشعور باألهمية والفائدة.

منطقي  غير  أو  زائد  بشكل  النفس  لوم   -    
)الشعور بأنه ارتكب محرمات كثيرة ال يغفرها 
اهلل، أو أنه قصر في عالقته مع شريكة حياته، 

أو تربيته ألوالده(.
   القلق:

وإذا  عريضاً  شارعاً  تقطع  كنت  أنك  تخيل 
كبيرة  بسرعة  نحوك  متجهة  كبيرة  بسيارة 
الذي  ما  عليها،  السيطرة  سائقها  فقد  وقد 

ستشعر به؟
وهو  استدعاك  العمل  في  رئيسك  أن  تخيل 
غاضب، فكيف تشعر؟ من الطبيعي أن تصاب 
بالقلق والتوجس وعدد من األعراض اجلسدية 
الضغط،  وارتفاع  القلب،  ضربات  زيادة  مثل: 
وزيادة في التنفس، ورعشة عامة في اجلسم، 
احللق  في  وجفاف  األطراف  في  وبرودة  وتعرق، 

وصعوبة في الهضم وغير ذلك.
األعراض  هذه  نفس  من  القلق  مريض  يعاني 
حتى حني عدم وجود خطر محدق، كما يعاني 
أي  وراء  السيئة  العواقب  وتوقع  التوجس  من 
هاتف  رنني  سماع  )يخيفه  صغر  مهما  حدث 
زائدة  عصبية  مع  كارثة!(  يحمل  فقد  املنزل، 
األصوات  تمل  وعدم  مجهود  أدنى  من  وتعب 
العالية وصعوبة التركيز وكثرة النسيان حتى 

هذه احلالة يوجد لها عالج فعال.

بودرة األطفال:
يتم فرد املالبس على طاولة، ثم يتم رش مكان 
تترك  ثم  كامل،  بشكل  بالبودرة  الزيت  بقعة 
دقائق   5 من  تتراوح  فترة  البقعة  على  البودرة 
إلى 10 دقائق حتى تتشرب الزيت، ثم يتم نفض 
قطعة املالبس جيداً، ثم تغسل بعدها املالبس 

في الغسالة، لتعود الى نظافتها من جديد.
اخللطة الطبيعية السحرية

تنظيف  سائل  التالية:  املكونات  خلط  يتم 
ومسحوق  الفرن  تنظيف  وسائل  الدهون 
الغسيل ومنظف متعدد االستعمال، ثم يتم 
سكب القليل من سائل تنظيف الدهون فوق 
لدقائق  القماش  قطعة  ترك  يتم  ثم  البقعة، 
بسيطة، حتى تقوم قطعة القماش بامتصاص 
على  السابق  اخلليط  برش  نقوم  ثم  السائل، 
البقعة، ثم نفرك قطعة القماش مع املسحوق 
باملاء  ومبللة  نظيفة  اسفنجة  باستخدام 

ثم  الداخل،  نحو  دائرية  بحركات  الساخن 
نضع املالبس في املاء الدافئ واملذاب فيه أيضاً 
لعدة  ونتركها  الغسيل  مسحوق  من  القليل 
بدرجة  الغسالة  يتم غسلها في  ثم  ساعات، 

حرارة دافئة.
صابون الغار:

يتم وضع صابون الغار في املاء الساخن ونتركه 
القليل  وضع  يتم  ثم  متاماً،  لني  يصبح  حتى 
وجود  مكان  فوق  ويفرك  الذائب  الصابون  من 
البقعة، ثم يتم دعك البقعة بقوة حتى تنتهي 

متاماً.

ال�سطرابات النف�سية التي يواجهها الطالب اجلامعي

حيل ب�سيطة لإزالة بقعة الزيت من امللب�س
التعليقات غير الالئقة: 

تندم  ثم  الئقة،  غير  تعليقات  يقولون  ممن  تكون  قد 
غير  تعبيرات  من  به  تفوهت  قد  ما  تتدارك  عندما 
غير  وأنت  مهذب  غير  بتعليق  تنطق  قد  أو  مناسبة، 
مدرك ما ترکه من تأثير في نفس متلقيه. فاحذر من 
شيء،  في  تضيرك  ال  فقد  ساذجة،  بكلمات  التنّدر 
مؤملاً  تأثيراً  وتترك  محدثك،  مشاعر  تؤذي  قد  ولكنها 

في النفس.
الساذجة،  العبارات  هذه  إحدى  هاجمتك  إذا  أما 
فبامكانك معاجلتها، كأن تقول: »ملاذا توجه إلى مثل 
يتفاقم  ال  حتى  باملرة  الكالم  جتاهل  أو  الكالم؟«.  هذا 

املوقف.
النطق اخلاطيء: 

طريقة  في  التصحيح  إن 
للكلمات  اخلاطئ  النطق 
لهو  احلديث،  أثناء  في 

باملرة،  اللباقة  وعدم  الكياسة  عدم  ضروب  من  ضرب 
من  الصنف  هذا  فيها  يقبل  التي  الوحيدة  فاحلالة 
اإلهانة، تكون صادرة عن طفل صغير ال يعرف عن آداب 
عيباً  أو  لكنة  أو  ثأثأة  أن تصحح  احذر  احلديث شيئاً! 

خلقياً في نطق شخص ما.
ماکیاج بسيط:

   كلما كان »ماكیاجك« طبيعياً ومالئماً لك ولتكوين 
وال  الزينة  في  تبالغي  فال  حسناء.  كنت  جسمك 
تسرفي في »املاكياج«، فاإلسراف في هذا املال يحولك 

إلى دمية مضحكة، ال تظى باإلعجاب وال باالحترام.

اأ�سول ولياقة

Egyptian Artisan Bakery
2 vacancies for 2 bakers.

Perm/FT. Wage $16 to $18/hr. 
Duties: Prepare authentic Egyptian Bread, 

Pastries, Sweets & Desserts. Lang of work:
English. Must have 5+yrs exp. Ancient Pita

7370 Woodbine Ave. Unit 20 
Markham, ON L3R 1A5.

Email resume:
ancientpita@rogers.com
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والتي  إثيوبيا  في  األخيرة  االضطرابات  فتح   
التساؤل  باب  شخصا   90 نحو  ضحيتها  راح 
حول واقع املتمع اإلثيوبي خالل الفترة األخيرة 
لكثير  بالنسبة  استقرار  األكثر  وأنها  خاصة 

من اإلثيوبيني رغم اختالف أعراقهم.
آبي  وصول  ومنذ  املاضيني  العامني  خالل  ففي 
االعتداء على  مت  رئيس احلكومة  أحمد ملنصب 
كبير  عدد  حرق  مت  كما  كنيسة،   30 من  أكثر 
عدد  قتل  ذلك  إلى  إضافة  وتدميرهم،  منهم 
من رجال الدين والعاملني بالكنيسة والكهنة 
نفذها  هجمات  ضد  املباني  عن  الدفاع  أثناء 

متشددون لعرقيتهم.
املقيم  جبريسيالسي  إلياس  الصحفي  وقال 
في أديس أبابا قوله إن عددا من أتباع الكنيسة 
أن  مؤكدا  حصار،  حالة  في  أنهم  يشعرون 
استمرار مسلسل حرق الكنائس قد يؤدي إلى 
“قنبلة  مبثابة  وهو  املتمع  داخل  الثقة  انعدام 
موقوتة«. وأوضحت أن ما يقرب من 50 مليون 
اثيوبي من أصل 100 مليون ينتمون للكنيسة 
 %35 نحو  املسلمون  ميثل  فيما  االرتوذكسية، 
البروتستانت  بني  الباقية  النسبة  وتتوزع 
أن  إلى  مشيرة  قبلية،  وأديان  والكاثوليك 
متأصلة  تاريخية  جذور  له  العرقي  الصراع 

وليس باجلديد على املتمع اإلثيوبي.
وفي الوقت الراهن بشكل عام يعيش املسلمون 
منهما  كل  يقيم  كما  وئام  في  واملسيحيون 
األعياد بكل حرية دون مضايقات، إال أن األحداث 
األخيرة أثارت قلق االثيوبيني، حيث أعلن رئيس 
احلكومة آبي أحمد عن مقتل نحو 90 شخصا 
ضده  اندلعت  التي  االحتجاجات  أياك  خالل 
مؤخرا ثم تولت إلى اضطرابات عرقية ودينية 

في بعض املناطق.
خالل  البالد  من  اثيوبي  مليون   2.9 نحو  ونزح 
العام املاضي، فيما انقسم البعض حول سبب 
األعوام  مدار  على  الكنائس  استهداف  تزايد 
املاضية، خاصة وأن الصراع العرقي متأصل في 
املتمع منذ زمن، ورغم ذلك يتعايش املسلمون 

واملسيحيون بشكل طبيعي.
رضاء  عدم  إلى  تقريرها  في  اإلذاعة  وأشارت 
االحتجاجات  جتاه  احلكومة  أداء  عن  البعض 
الكنائس،  حلماية  خطة  تقدمي  وعدم  األخيرة 
على  اإلثيوبي  املتمع  يحافظ  ذلك  رغم  لكن 
والسالم،  االستقرار  وحلم  اخلاصة  طبيعته 
أديس  بالعاصمة  مؤخرا  دينية  احتفالية  ففي 
أبابا هتف نحو نصف مليون شخص “قد يكون 

هناك سالم .. السالم إلثيوبيا«.

بعد البرملان األوروبي ومجلس الكنائس العاملي... حرق الكنائس... قنبلة موقوتة تهدد إثيوبيا
الكوجنرس األمريكي يعترف مبذابح األرمن

قرارا  ساحقة  بأغلبية  األمريكي  النواب  مجلس  أيد   
لها  تعرض  التي  اجلماعي  القتل  “عمليات  بأن  يعترف 
رمزي  تصويت  في  إبادة جماعية”  عام   100 قبل  األرمن 
التوتر  تفاقم  إلى  يؤدي  أن  املرجح  من  تاريخيا  كان  وإن 

مع تركيا.
ووافق امللس الذي يهيمن عليه الدميقراطيون بأغلبية 
405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن 
سياسة الواليات املتحدة التي تعتبر مقتل 1.5 مليون 

أرمني على يد اإلمبراطورية العثمانية خالل الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.
بفرض عقوبات على  يقضي  قانون  بأغلبية ساحقة على  األمريكي  النواب  وافق مجلس  كما 
تركيا بسبب هجومها في شمال سوريا. وانضمت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى 

زمالئها بالوقوف “إلحياء ذكرى واحدة من أفظع األعمال الوحشية في القرن العشرين«.
اجلدير بالذكر أنه اعترف عدد كبير من دول العالم بهذه األحداث بوصفها حقيقة تاريخية، ومنها 
دولة أوروغواي، التي أعلنت اعترافها عام 1965، وتلتها فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا 
واألرجنتني  وفنزويال  وكندا  ولبنان  وقبرص  واليونان  وسويسرا  والسويد  وسلوفاكيا  وليتوانيا 
والبرازيل وتشيلى وبوليفيا والفاتيكان واجلمهورية التشيكية والنمسا ولوكسمبورغ، واعترف 

بذلك البرملان األوروبي ومجلس الكنائس العاملي.

احتجاجات لبنان... مطالب بحكومة 
“استثنائية” وانتخابات مبكرة

مع دخول احلراك الشعبي في لبنان ملا يقرب من شهر، طالبت 
مجموعة »حلقي« املشاركة في االحتجاجات بتشكيل حكومة 

مؤقتة بصالحيات استثنائية، ودعت الشارع اللبناني للنزول إلى الساحات والتظاهر حتى تقيق 
مطالبه.

تشريعية  بصالحيات  مؤقتة  مصغرة  حكومة  بتشكيل  صحفي  بيان  في  املموعة  وطالبت 
ومنع  االقتصادية،  األزمة  من  “إنقاذنا  على:  تعمل  السياسية  السلطة  خارج  من  استثنائية، 
قانون  نيابية مبكرة تت  انتخابات  إجراء  والعمل على  البالد،  الكبيرة من  األموال  رؤوس  خروج 

عادل يضمن صحة متثيلنا، مع خفض لسن االقتراع إلى 18 عاما«.
في  البدء  ضرورة  إلى  عون  ميشال  اللبناني  الرئيس  املتظاهرون  دعا  األخيرة،  األيام  وخالل 
ويطالب  احلريري.  استقالة  عقب  جديد  حكومة  رئيس  تكليف  أجل  من  النيابية  االستشارات 
األزمة  من  البالد  تخرج  مبكرة،  نيابية  انتخابات  وإجراء  كفاءات،  حكومة  بتشكيل  احملتجون 
السياسية التي يعيشها لبنان منذ سنوات في ظل حكومات متعاقبة لم تقدم حلوال شافية 
تركز على صياغة  اتصاالت متهيدية  إجراء  اللبناني على  الرئيس  أيام يعكف  للموطنني. ومنذ 
أحزاب  رفض  وفي ظل  بعد.  لم تسم  اجلديد  احلكومة  رئيس  هوية  أن  إال  تشكيلة حكومية، 
سياسية لبنانية تشكيل حكومة كفاءات خالية من السياسيني، مع متسك احلريري بها، لم 

تسم بعد عودة احلريري لرئاسة حكومة جديدة.
تتصاعد اخملاوف من تدهور الوضع املالي في لبنان، وحصول نقص في مواد رئيسية في األسواق، 

وتوقف محطات التزود بالوقود عن العمل.

السيسي يكشف: “احتايلت 
على عدلي منصور علشان 

يترشح للرئاسة«

محاولته  عن  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  كشف 
إقناع الرئيس السابق عدلي منصور بالترشح النتخابات 

رئاسة اجلمهورية عام 2014. جاء ذلك في كلمته باالحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف، مبركز 
املنارة للمؤمترات الدولية.

وقال السيسي: “اتايلت على الرئيس عدلي منصور شهورًا إنه يترشح وأنا في مكاني زي ما أنا 
ل الرئيس عدلي، بس بقولها علشان تعرفوا  “وزير دفاع”.. أنا بقول الكالم دا وأنا عارف إنه ممكن يِزعَّ

إن الكل زاهد فيها؛ إلنه تدي كبير سواء دنيا أو دين عند ربنا يوم القيامة«.
وأضاف الرئيس السيسي: “قولتله من فضلك سنة عدت، واترشح تاني وأنا مكاني وهعمل كل 

اللي يتعمل ألجل خاطر مصر وخاطرك، قالي ال ميكن؛ كده متام وكفاية كده«.
وواصل: “احلكاية مش حكاية رئيس أو نظام، على األقل مش موجود )عندي( إن شاء اهلل، بل هي 
قضية بناء أمة والدفاع عن مصر وحمايتها، واجلري بأقصى ما ميكن علشان نحطها في مكانة 

تليق بيها«.
وتابع الرئيس: “الناحية التانية مواجهة الشر وأهله؛ ألني مش هنسى الشر وأهله، ال دلوقتي 
وال من سنني طويلة فاتت، باملناسبة من سنني طويلة والناس اللي تعرفني إني عمري ما كدبت 
حتى وأنا موجود في املكان اللي بيقولوا عليه أهل السياسة محتاج لوع، مفيش الكالم من دا، 

والنبي كان كده )في إشارة إلى الصدق واالستقامة( وجنح«.

الواليات املتحدة... اتفاق ثالثي مللء خزان سد النهضة

على  التأكيد  جددوا  والسودان  وإثيوبيا  مصر  خارجية  وزراء  أن  األميركية  اخلزانة  وزارة  أعلنت 
التزامهم املشترك بالتوصل التفاق شامل ومستدام مللء خزان سد النهضة. كما أضافت أن 
وفود مصر وإثيوبيا والسودان اجتمعت مع وزير اخلزانة، منوتشني، ورئيس البنك الدولي مالباس 
في واشنطن. وأَضاف ترمب في تغريدات له عبر تويتر، أن االجتماع بشأن سد النهضة مضى 
بشكل جيد، وأن املباحثات مستمرة. كما نشر الرئيس األميركي صورة من اجتماعه مع الوزراء 
حول سّد النهضة. يذكر أن اجتماعاً ثالثياً انعقد في العاصمة األميركية واشنطن، بني وزراء 
خارجية مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور ممثل عن البنك الدولي لبحث مفاوضات سد النهضة. 
بجاريد  االجتماعات  في  مشاركته  قبيل  التقى  املصري،  اخلارجية  وزير  شكري،  سامح  وكان 

كوشنر، كبير مستشاري الرئيس األميركي.
كما استعرض األطراف اجلهود املصرية املتواصلة على مدار السنوات اخلمس املاضية، للتوصل 
إلى اتفاق عادل يحقق املصالح املصرية والسودانية واإلثيوبية، وأسباب تعثر املفاوضات نتيجة 

عدم جتاوب اجلانب اإلثيوبي.

حركة النهضة ترشح الغنوشي لرئاسة البرملان التونسي

أحزاب  ورفضت  البرملان.  لرئاسة  الغنوشي  راشد  رئيسها  ترشيح  النهضة، عن  أعلنت حركة 
رئيسية في تونس، منذ أيام، أن تقود حركة النهضة احلكومة املقبلة، في خطوة ستعقد –على 

األرجح- اجلهود الرامية إلى تشكيل حكومة ائتالفية في البالد.
تكون  بأال  بيان  في  مطالبا  النهضة،  ترأسها  بحكومة  معني  غير  إنه  تونس،  تيا  حزب  وقال 
اإلصالحات  على  تركز  وطنية  مصلحة  حكومة  بل  حزبية  محاصصة  “حكومة  احلكومة 

االقتصادية العاجلة«.
اجلمهورية  رئيس  فإن  شهرين،  خالل  احلكومة  تشكيل  في  النهضة  حركة  فشلت  حال  وفي 
بإمكانه تكليف شخصية أخرى بتشكيل حكومة خالل فترة ال تتعدى شهرين أيضا. وفي حالة 

الفشل في احلصول على أغلبية يدعو الرئيس إلى انتخابات جديدة.
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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 الآن.. احلفل املو�سيقي الكبري.

ل�سراء التذاكر:

1 844 355 6939

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 75 دوالر
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املصرية  اإلنسان  حقوق  منظمات  من  مجموعة  أعدته 
أوضاع  والتوثيق  بالرصد  يستعرض  تقرير  واخلارج،  بالداخل 
املاضية،  اخلمس  السنوات  خالل  مصر  في  اإلنسان  حقوق 
الشامل في  الدوري  الثانية لالستعراض  الدورة  منذ  وتديًدا 
وأمناط  املؤشرات  أهم  على  التقرير  يركز  إذ   .2014 نوفمبر 

انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر.
اإلنسان  حقوق  أجل  من  املصرية  العمل  مجموعة  تضم 
منظمات حقوقية مصرية مستقلة، يعمل بعضها من داخل 
ان يتم تقدمي هذا  مصر والبعض من خارجها. ومن املفترض 

التقرير الى األمم املتحدة في نوفمبر اجلاري.

اإلطار العام لوضعية حقوق اإلنسان في مصر
السنوات  اإلنسان في مصر خالل  أوضاع حقوق      تدهورت 
احلديث،  تاريخها  في  البالد  تشهده  لم  نحو  على  االخيرة 
كامل  بإفالت  مرتكبيها  وحظي  االنتهاكات  تكثفت  إذ 
إبداء  مجرد  من  الترهيب  سياسة  وترسخت  العقاب،  من 
جرائم  الدولة  وانتهجت  العام.  املال  في  املشاركة  أو  الرأي 
والتعذيب،  القانون،  نطاق  خارج  والقتل  القسري،  اإلخفاء 
وقمع  املدني،  املتمع  وأد  مساع  عن  فضالً  معارضيها،  بحق 
تارة  السياسية،  احلركات  وإجهاض  السياسية،  األحزاب 
واملنع  األموال  التحفظ على  بقرارات  وأخرى  قياداتها  بحبس 
من السفر. هذه اجلرائم التي ارتكبتها الدولة املصرية بدعوى 
محاربة اإلرهاب والسعي لالستقرار، قد تمل في املستقبل 

نتائج عكسية بعيدة متاًما عن تلك األهداف.
أمام  املصري  احلقوقي  امللف  الثانية الستعراض  الدورة  خالل 
قررت  واالنتقام،  املالحقة  من  وخوًفا   ،2014 في  املتحدة  األمم 
في  املشاركة  عدم  املستقلة  املصرية  املنظمات  بعض 
األممية  للهيئات  التقارير  بإرسال  مكتفية  الدورة،  فعاليات 
املصرية.  احلكومة  انتقام  من  يعفها  لم  هذا  أن  إال  اخملتصة، 

منع  مت  لالستعراض  الثالثة  الدورة  موعد  فقبل 
31 مدافًعا ومدافعة على األقل من السفر، فضالً 
املنظمات  من  لعدد  املصرية  احلكومة  غلق  عن 
التحفظ  خالل  من  التقارير  إعداد  في  املشاركة 
على أموالها، األمر الذي دفع بعض املنظمات لنقل 
مقار عملها خارج مصر، أو التوقف عن العمل في 
مجال حقوق اإلنسان، بعدما قطعت الدولة سبل 

العمل احلقوقي وأبدت عدم تسامح مع النقد.  
استمرار حالة الطوارئ... انتقاص استقالل القضاء

الثانية  الدورة  خالل  توصية   300 من  أكثر  مصر  تلقت     
فخالل  احلائط.  عرض  بجميعهم  ضربت  لالستعراض، 
السنوات املاضية، صدرت العديد من التشريعات التي تبيح 
األفراد  أموال  على  والتحفظ  اإلعدام،  عقوبة  في  التوسع 

تعسفية،  بإجراءات  السفر  حرية  من  واحلد  واجلماعات، 
متثيل  دون  اخلارجي  العالم  عن  مبعزل  األشخاص  واحتجاز 
قانوني، فضالً عن إصدار قانون من شأنه القضاء على املتمع 
في   2013 منذ  الطوارئ  حالة  الستمرار  باإلضافة  املدني، 
 .2017 أبريل  منذ  ككل  مصر  على  وفرضها  سيناء،  شمال 
كما أصدر البرملان قانون مينح رئيس اجلمهورية احلق في اختيار 
رؤساء الهيئات القضائية في عدوان على الباقي من استقالل 

القضاء.
   شهدت السنوات األخيرة توسع مهول في تنفيذ أحكام 
على  بناء  عسكرية،  أو  مدنية  محاكم  عن  الصادرة  اإلعدام 
محاكمات شابت إجراءاتها انتهاكات عدة، وانتزعت اعترافات 
حاالت  عن  فضالً  والتعذيب،  الترهيب  تت  فيها  املتهمني 
القتل خارج نطاق القانون، وزيادة معدالت االختفاء القسري، 
وتول احلبس االحتياطي لعقوبة في ذاته متتد لـ5 سنوات دون 
محاكمة، والقتل العمد باإلهمال الطبي في السجون ومقار 

االحتجاز.
القبض على ما ال يقل عن 111 إعالمًيا بسبب عملهم

واملستقلة،  املعارضة  األصوات  املصرية  الدولة  حاصرت     
وأغلقت كافة قنوات ومنافذ التعبير احلر، باإلضافة لترهيب 
 111 عن  يقل  ال  ما  على  والقبض  املستقلني  اإلعالميني 
في  األقل  على  منهم   15 الزال  عملهم،  بسبب  إعالمًيا 
والقنوات  الصحف  من  الصحفيني  مئات  وفصل  السجن، 
على  أو تفظهم  انتقادهم  بسبب  عقودهم  وقف جتديد  أو 
تأميم  في  ما  الدولة بشكل  الدولة. كما شرعت  سياسات 
خالل  من  اإلعالمي،  السوق  على  والهيمنة  اإلعالم  وسائل 
شراء  مهمتها  جتارية  شركات  األمنية  األجهزة  تأسيس 
في  التحكم  لضمان  والصحف  التليفزيونية  القنوات 
يقل  ال  ما  حجب  مت  االخر  اجلانب  وعلى  اإلعالمية.  الرسالة 
ضدها  الطعن  ميكن  ال  مجهولة  جهة  من  موقًعا   500 عن 
باإلضافة لسن قوانني من شأنها إحكام السيطرة  قضائًيا. 
الصفحات الشخصية على  اإلعالمي، وإخضاع  احملتوى  على 
مواقع التواصل االجتماعي ألحكام تلك القوانني. ولم تكتف 
ضغوطاً  مارست  بل  املصرية،  اإلعالم  وسائل  بتقييد  الدولة 
على اإلعالم الدولي املتواجد في مصر، فرفضت دخول بعض 
البعض،  وهددت  الرحيل،  على  بعضهم  وأجبرت  مراسليه، 
فضالً عن تعطيل إصدار تصاريح العمل، أو جتديدها لفترات 

قصيرة جدا للتحكم في اإلعالم الدولي، الذي 
املصري  العقوبات  قانون  لقيد  بدوره  يخضع 
إهانة  أو  الكاذبة  األخبار  نشر  بجرائم  اخلاص 

مؤسسات الدولة.
انتكاسة  الدستورية...  التعديالت 

للدميقراطية
   بعد إسكات الدولة لكافة األصوات النقدية 
دستورية  تعديالت  البرملان  ناقش  واملستقلة 
البقاء في احلكم مدى  السيسي  الفتاح  للرئيس عبد  تتيح 
احلياة، بسلطات شبه مطلقة خصوًصا فيما يخص السلطة 
القضائية. كما تتوسع التعديالت في محاكمة املدنيني أمام 
العسكرية  واملؤسسة  للجيش  وتتيح  العسكرية،  احملاكم 
الدميقراطية  حماية  بهدف  السياسية  احلياة  في  التدخل 

ومدنية الدولة. 
السيسي  الرئيس  جناح  بعد  الدستورية  التعديالت  تأتي     
الدولة  كثفت  حيث  العام  املال  غلق  في  األمنية  وأجهزته 
هجومها على احلق في تكوين اجلمعيات واألحزاب السياسية 
خالل  من  وذلك  أنفسهم،  تنظيم  على  األفراد  قدرة  لشل 
القانون  عن  خارجة  مجموعات  أو  األمن-  قوات  محاصرة 
أو  فعاليتها،  أثناء  املعارضة  األحزاب  ملقار  للشرطة-  تابعة 
والتعدي  والقبض  أبوابها،  على  سياسية  جتمعات  أية  خالل 
قوات  ألقت  إذ  األحزاب،  شباب  من  فيها  املشاركني  على 
األمن القبض على ما يزيد عن 10 أشخاص بسبب تعبيرهم 
كانوا  األقل  على   4 منهم  الدستورية،  التعديالت  رفض  عن 
هذا  التعديالت.  ملعارضة  إليكترونية  حلمالت  يخططون 
إضافة إلى االنتقام من املدافعني واملدافعات بسبب تواصلهم 
مع هيئات األمم املتحدة سواء بسجنهم أو هدم منازلهم، أو 
وتشويه  كاذبة  أخبار  بنشر  اتهامهم  أو  بالقتل،  تهديدهم 
املهنية  النقابات  تنج  ولم  جنائية.  قضايا  في  مصر  صورة 
والعمالية من الهجمة، فقد حاصرت واقتحمت قوات األمن 
القبض  بحجة  تاريخها  في  األولى  للمرة  الصحفيني  نقابة 
على صحفيني اشتركا في مظاهرات، وقضت احملكمة بحبس 
نقيب الصحفيني وأثنني من أعضاء النقابة سنة مع االيقاف 

بحجة التستر على مجرمني)صحفيني(.
التظاهر  وقانون   1914 لسنة   10 التجمهر  قانون  مازال     
املستبدة  التشريعات  من  وغيرهما   2013 لسنة   107 رقم 
املرمة للحق في التجمع السلمي، أهم أذرع الدولة املصرية 
على  القادرين  وخاصة  السياسيني،  النشطاء  على  للقبض 
أسفر  مما  احتجاجية،  في جتمعات  وتنظيمهم  األفراد  حشد 
وعزوفهم  احلق  بهذا  املصريني  متتع  في  ملحوظ  تراجع  عن 
عنه. ففي تظاهرات 2016 اعتراًضا على توقيع مصر اتفاقية 
السعودية،  العربية  للمملكة  التنازل عن جزيرتني مصريتني 
معظم  على  وقبضت  االحتجاجات  األمن  قوات  حاصرت 

املشاركني والداعيني لها.
    لم يشهد املال العام أية انفراجه خالل السنوات املاضية، 
واملفترض  والرئاسية،  البرملانية  االنتخابات  فترات  في  حتى 
انتخابية ونقاش سياسي.  أن تشهد حراك سياسي ودعاية 
قبضتها  الدولة  أحكمت   2018 الرئاسية  االنتخابات  فقبل 
بإزاحة أي منافس محتمل للرئيس احلالي، من خالل القبض 
وألنصارهم.  لهم  القضايا  وتلفيق  احملتملني  املرشحني  على 
مشكوك  بفوز  الثانية  للوالية  الرئاسية  االنتخابات  وانتهت 
يقبع  بينما   ،%98 بنسبة  السيسي  للرئيس  شرعيته  في 
اثنان من منافسيه في السجن حتى اآلن، فضالً عن اعتداء 
للسجن  به  الزج  قبل  أحدهما  مساعد  على  بالضرب  بدني 
لـ 5 سنوات. وكانت الدولة املصرية قد قطعت الطريق على 
تشكيل أي جبهة معارضة فعالة داخل البرملان، بعد انتخابات 
واملشاركة في 2015، نظمها قانون  اإلقبال  برملانية ضعيفة 
انتخابي ال يسمح مبشاركة أحزاب غير مدعومة من الدولة، 

وعانى فيها األفراد والقوائم من ترهيب الدولة وتهديدها.

كيف �أم�ست �أحو�ل حقوق �لن�سان يف م�سر؟! )�جلزء �لأول(

�ل�ستعر��س �لدوري �ل�سامل بالأمم �ملتحدة مللف حقوق �لن�سان يف م�سر من 2014 حتى 2019

�لقب�س على ما ل يقل عن 111 �إعالمًيا ب�سبب عملهم... ��ستمر�ر حالة �لطو�رئ... �نتقا�س ��ستقالل �لق�ساء
تقيق: إيهاب أدونيا

حادث موؤ�سف بتورنتو مبقتل طفلة عمرها 

ثالث �سنو�ت بعد �سقوط جهاز تكييف عليه

 حادث مؤسف راح ضحيته طفلة لم تتجاوز الثالث سنوات 
الثامن  الطابق  من  تكييف  جهاز  سقوط  بعد  عمرها  من 
تقاطع  من  بالقرب  وتديداً  تورنتو،  مدينة  عمارات  بأحدي 

.»evirD knabssoM & tsaE eunevA ecnerwaL« شارعي
وكان احلادث الدموي قد حدث بعد ظهر يوم األثنني احلادي عشر 
من نوفمبر احلالي، حيث وبينما األم تأخذ طفليها من سيارة 
 ،»rellorts« الـ  عربة  في  الثالثة  طفلتها  وبجوارها  املدرسة، 
سقط جهاز تكييف من الدور الثامن علي الطفلة ذات الثالث 

أعوام
وقالت شرطة الطوارئ بأنها تركت علي الفوز ملكان احلادث 
حالة  في  وهي  املستشفى  إلي  باإلسعاف  الطفلة  ونقلت 
لتلقي حتفها  الطبية فشلت معها،  احملاوالت  أن  إال  خطرة، 

جراء صدمة سقوط جهاز التكييف عليها
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فقط  ليس  منتصر  خالد 
عظيم،  ومفكر  كاتب 
القالئل  من  ولكنه 
جمر  على  قبضوا  الذين 
إنسانيتهم وظلوا يحاربون 
األساس  قوتهم  بكل 
الديني والتاريخي للتخلف 
يكن  لم  خالد  واإلرهاب. 
يتعيشون  الذين  من 
الطوب«  حدف  »على 
حني  من  اإلسالميني  على 
احلكم  يريدون  ألنهم  آلخر 
تعلمون  لو  وهذا  فقط، 
آمناً  يجعلك  كبير،  بيزنس 
ومحمياً بدولة، بل وبحكام 
يحافظون على شرعيتهم 
دينية ال تختلف كثيراً عن 
كل  اإلسالميني،  شرعية 

ما في األمر انهم ال يريدونهم إلى جوارهم علي كرسي 
احلكم.

يناير امليدة  ثورة  أرجوكم تخيلوا معي شكل مصر قبل 
حتي نعطي الدكتور خالد بعضاً من حقه:

* اوالً خوف ورعب بعد جرمية إغتيال العظيم فرج فودة . 
احتمى جزء من النخبة املصرية بالصمت. والقطاع األكبر 
تالفوا  وطني،  فصيل  »اإلخوان«  أن  مستنقع  في  غرق 
مكتب  إلي  وحجوا  وقنواتهم  صحفهم  لهم  وفتحوا 
مرشد اإلخوان في املنيل، ونالوا الكثير من اخلير والبركات.

كل هؤالء كانوا يحاربون خالد منتصر ومن معه، وفي احلد 
األدنى ال يرحبون به.

* املؤسسات الدينية للدولة املصرية تمي وتارب وتدافع 
عن ايديولوجيا اإلخوان واإلسالميني، ونخبة يخاف كثيرين 
املؤسسات،  لهذه  مزعومة  بقداسة  املساس  من  منها 
زوابع  تثير  وهناك،  هنا  » حدف شوية طوب«  ب  يكتفون 

ولكنها ال تغير فكراً وال تطم اسس اإلرهاب.
منتصر  خالد  مثل  هم  من  يزعجهم  كان  هؤالء  وكل 

واكثرهم يكفرونه ويحاربونه.

في  غارق  حكم  نظام   *
مخففة  نسخة  مستنقع 
من » دولة اإلسالم اإلخوانية« 
لك  مسموح  عنها،  ويدافع 
فقط بأن تارب اإلسالميني لو 
ارادوا السلطة، لكن اكثر من 
تتحدث  ان  ممنوع  ممنوع،  ذلك 
لوجدان وعقل  عن تخريبهم 
بلد، واذا فعلت فانت عدوهم، 

لذلك حارب بعضاً من رجال نظام مبارك ومن جاؤوا بعده 
خالد منتصر.

*مجتمع مت اغراقه في ايديولوجيا اسالمية غير انسانية، 
مجتمع في معظمه يحتمي بتخلفه ويدافع عنه ويعيد 
العميان كانت ضد خالد  انتاجه وتطويره.. قطاعات من 

منتصر .
ومؤسسات  حكم  وانظمة  دول  هؤالء:  كل  ضد  احلرب 
وجمعيات واموال وسلطات واسالميني .. ليست امراً هيناً 
والكراهية  التخلف  الذي يشيدون عليه  .. هدم األساس 
خرافة  تطيم  سهالً.  امراً  ليست  واإلرهاب  والعنف 
اإلسالمية..  اخلالفة  خرافة   .. القرآن  في  العلمي  اإلعجاز 
املسيحيني  وقتل  كراهية   ، املرأة  استعباد  اإلناث،  ختان 
وغير املسلمني وغيره وغيره. انت تارب علي ارض مفخخة 

بالكراهية وسيف القتل والتكفير يهددك في أي حلظة.
تكون  ان  لي  شرف  منتصر  خالد  دكتور  الكبير  صديقي 

بيننا في كندا.
) الكلمة التي القيتها في تكرمي جريدة جود نيوز الكندية 

للدكتور خالد منتصر يونيو 2019 (

�سعيد �سعيب يكتب : يف حمبة خالد منت�سر
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يحررها سمير اسكندر 

ليفربول يوفر 50% من راتب حممد �سلح عرب 

»يوتيوب«

كشف موقع »فوتبول تكتكيس«، عن تصدر ليفربول قائمة األندية األكثر 
ربحا من قناته الرسمية على موقع »يوتيوب«.

ووفقا للموقع، بطل دوري األبطال، يحقق 664 ألف دوالر شهريا من قناته 
على يوتيوب املشترك فيها 3 ماليني و100 مشترك.

ويجني الريدز وفقا لهذا الرقم، 5 ماليني و311 آالف دوالر سنويا من يوتيوب 
الراتب  نصف  تسديد  “يوتيوب”  من  ليفربول  ألرباح  ميكن  وبهذا  فقط، 
الشهري حملمد صالح الذي يبلغ 800 ألف جنيه إسترليني، نحو مليون و200 

ألف دوالر أمريكي.
رواتب  بني  األعلى  وهو  أسبوعيا  إسترليني  جنيه  ألف   200 صالح  ويجني 

العبي ليفربول في املوسم اجلاري.
مليون   455 ديلوايت،  شركة  تقرير  بحسب   2018 عام  ليفربول  دخل  وبلغ 
بلغت 222  التي  البث  أتت من عائدات حقوق  جنيه إسترليني، 49% منها 

مليون جنيه إسترليني.

»الكاف«: الق�ساء امل�سري وراء ف�سخ عقد املليار دولر

القدم  لكرة  اإلفريقي  االتاد  أعلن 
التسويقي  عقده  فسخ  أن  )كاف(، 
مع شركة »الغاردير« الفرنسية لم 
وإمنا  واحد«،  طرف  من  »قرارا  يكن 
اتخذ بناء على قرارات اجلهاز املصري 

حلماية املنافسة واحملاكم املصرية.
“إنهاء  إن  اجلمعة،  لالتاد،  بيان  وقال 
االتفاق لم يكن قرارا من طرف واحد 
في  خاطئ  بشكل  عرضه  مت  كما 
عن  الصادر  األخير  الصحفي  البيان 
الغاردير. إنهاء االتفاقية هو النتيجة 
حماية  جهاز  لقرار  القانونية 

املنافسة املصري وأحكام احملاكم املصرية«.
وكانت الشركة الفرنسية عارضت بشدة في بيان قرارا أصدره “الكاف”، بإلغاء الشراكة معها 
وتعتبره غير  اإلفريقي  االتاد  قرار  “تعارض الغاردير بشدة  وقالت:  دوالر،  مبليار  التي كانت مقدرة 

قانوني، مسيئا وال أساس له«.
وتابعت الشركة في بيانها: “ال شيء ميكنه تبرير إنهاء هذا العقد”، مشيرة إلى أن التحقيق اجلاري 
من قبل جلنة املنافسة في كوميسا )السوق املشتركة لشرق وجنوب افريقيا( “لم يصدر أي قرار 

بعد«.
وفي بيانه األخير، أوضح الكاف أسبابه التخاذ القرار بإنهاء التعاقد مع “الغاردير«. وأضاف: “في عام 
2017، وجد اجلهاز املصري حلماية املنافسة ومنع االحتكار أن االتفاقية املبرمة بني االتاد اإلفريقي 
تعيينها كوكيل حصري  مت  ألنه  املصرية  املنافسة  قواعد  الفرنسية خرقت  مع شركة الغاردير 

للكاف حلقوق التسويق واإلعالم ملدة 20 عاما من دون انقطاع، من دون أي مناقصة مفتوحة«.
وتابع: “بناء عليه أعلن اجلهاز بطالن االتفاق وفرض عدد من إجراءات اإلصالح على الكاف، شملت 

االلتزام بإنهاء االتفاق على الفور وتعليق آثارها داخل السوق املصرية«.
واألمني  الرئيس  و2019   2017 عامي  قضيتني  في  دانت  القاهرة  في  االقتصادية  احملاكم  وكانت 
العام السابقني للكاف، الكاميروني عيسى حياتو واملغربي هشام العمراني، بتهم خرق قواعد 
املنافسة والتزوير، وُفرضت غرامة مالية قدرها 500 مليون جنيه )تقريبا 31 مليون دوالر( على كل 

منهما قبل أن يتم تخفيضها بعد استئناف احلكم إلى 200 مليون جنيه.
ويعتبر الكاف مسئوال بشكل مشترك عن دفع هذه الغرامة، وأوضح االتاد: “لم يكن لدى الكاف 

خيار سوى إنهاء االتفاقية«.
“الغاردير  شركة  مع  عقده   2015 يونيو  في  جدد  له،  مقرا  القاهرة  من  يتخذ  الذي  االتاد  وكان 
سبورتس” الفرنسية ليمتد حتى 2028 بضمانة مالية تبلغ مليار دوالر أميركي على األقل، مانحا 

الشركة الفرنسية احلقوق اإلعالمية والترويجية لكل املسابقات التي ينظمها.

صعباً  فوزاً  األوليمبي  املصري  املنتخب  انتزع 
على مالي )1-0( في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 
طوكيو  أوليمبياد  إلى  املؤهلة  سنة   23 تت 

.2020
مصطفى  طريق  عن  جاء  الوحيد  الهدف 
متقنة  عرضية  بعد   29 الدقيقة  في  محمد 
حولها برأسية إلى الشباك ليهدي فريقه أول 

ثالث نقاط.
مصر  منتخبي  جوار  إلى  املموعة  وتضم 
فريقني  يتأهل  حيث  وغانا،  الكاميرون  ومالي، 
إحدى  عن  بحثاً  النهائي  نصف  إلى  فقط 

البطاقات الثالث املؤهلة لألوليمبياد.
مرمى  مصر  منتخب  هدد  هادئة  بداية  بعد 
ضيفه في الدقيقة 8 بعد تسديدة من رمضان 
باجتاه  برأسية  صبحي حولها صالح  محسن 
وغادر  بثبات.  لها  تصدى  احلارس  لكن  املرمى 
ناصر ماهر امللعب مصاباً في الدقيقة 15 بعد 
منه  بدالً  ليحل  األمين  كتفه  على  السقوط 
بدور  للقيام  الالعب عمار حمدي في محاولة 

صانع األلعاب.
ومر عمار حمدي من الدفاع على اجلهة اليمنى 
اجلزاء  منطقة  داخل  خطيرة  عرضية  ليرسل 
في الدقيقة 23 حولها أحمد فتوح بإتقان إلى 

املرمى لكن احلارس تصدى لها بنجاح.

على  ثابتة  ركلة  على  املصري  الفريق  وحصل 
صبحي  رمضان  ليمررها  اجلزاء  منطقة  حدود 
إلى أسامة جالل الذي أطلق قذيفة أرضية في 
املرمى.  عن  بعيداً  ذهبت  لكنها   28 الدقيقة 
وجنح مصطفى محمد في منح  منتخب مصر 
متقنة  عرضية  بعد   29 الدقيقة  في  التقدم 
الفريق  مهاجم  حولها  الفتوح  أبو  أحمد  من 

املصري برأسية متقنة مرت إلى الشباك.
ورد القائم فرصة هدف مؤكد لفريق مالي في 
احلارس  لها  تصدى  رأسية  بعد   48 الدقيقة 
مالي  العب  يتابعها  أن  قبل  صبحي  محمد 
بقذيفة بيسراه ارتطمت بالقائم وذهبت إلى 
خارج امللعب. وتراجع الفريق املصري في أغلب 
تأمني  أجل  من  للدفاع  الثاني  الشوط  فترات 
هدف التقدم املسجل في الشوط األول ومنع 

الفريق الضيف في الوصول إلى الشباك.
هدف  من  مصر  مرمى  صبحي  محمد  وأنقذ 
التعادل في الدقيقة 88 بعد تسديدة صاروخية 
من  الضيوف  ليحرم  مرتني  على  لها  تصدى 
عمار  ورد  مصر.   شباك  إلى  الطريق  معرفة 
حمدي في الدقيقة 90 بعد عمل جماعي رائع 
استقبلها  بتمريرة  انتهى  املصري  الفريق  من 
عمار ليسدد الكرة بيمناه لتمر فوق العارضة 

بقليل.

م�سر تنتزع فوزًا �سعبًا على مايل يف بداية الطريق اإىل 

اأوليمبياد طوكيو 

بديل عن الكامريون... دولة عربية تتلقى ر�سالة من »الكاف« 

ب�ساأن تنظيم اأمم اإفريقيا 2021

لالعبني  إفريقيا  ببطولة  اخلاصة  التحتية  البنى  أشغال  مبتابعة  اخلاصة  اللجنة  تقرير  كشف 
احملليني 2020 وكأس إفريقيا 2021، املقرر إقامتهما في الكاميرون عدم جاهزية عدد من املالعب.

لكرة  اإلفريقية  بالكونفدرالية  املسابقات  جلنة  التقرير  أن  اجلزائرية،  “الشروق”  صحيفة  ذكرت 
القدم، جاء بعد زيارة ميدانية قامت بها إلى الكاميرون.

وأكد التقرير أن عددا من املالعب والتجهيزات ومالعب التدريبات والطرق ليست جاهزة بعد، بل 
سجلت تأخيرا في إنهاء األشغال، ومن أهمها ملعبا أوليمبي وياووندي.

أجل  من  اجلزائر  مع  اتفق  “كاف”  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتاد  أن  اجلزائرية  الصحيفة  وأضافت 
تعويض الكاميرون، في حال لم يتمكن األخير من الوفاء بالتزاماته بخصوص كأس إفريقيا 2021.
وأشارت إلى أن االتاد اجلزائري لكرة القدم تلقى رسالة من هيئة أحمد أحمد تطالبها باالستعداد 

الحتضان العرس القاري في حال عدم متكن الكاميرون من احتضان العرس القاري سنة 2021..
املالعب  فيها على ضرورة جتهيز كل  “كاف”، شدد  رسالة من  الكاميرون  في  املسؤولون  وتلقى 
احملليني، خاصة  لالعبني  إفريقيا  بطولة  انطالق  تاريخ  وهو   ،2020 جوان  قبل  التحتية،  والبنيات 
ملعب أحمادو أحيدجو بياووندي، وملعب رومدي أديجا بغاروا، وملعب كيوكون ببافوسام، وملعب 

متعدد االختصاصات بليمبي.
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Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ما الذي يسبب حساسية األسنان؟
تآكل  عند  األسنان  حساسية  تدث 
أي  غياب  في  )املينا(  األسنان  مينا 
السن-  )عاج  للعاج  احلماية  من  نوع 
اللثة،  تراجع  عند  وأيضا   .  )Enamel
تختفي األنسجة وينكشف عنق السن 
من  بالقرب  للثة  األقرب  اجلزء  )وهو 
جذور السن( الذي ال تغطيه املينا. تزداد 
الكالم،  أثناء  سوءاً  االسنان  حساسية 
ويدخل  مفتوحاً  الفم  يكون  عندما 
شرب  عند  أو  داخله  إلى  البارد  الهواء 

وأكل الطعام البارد أو احللو.
التي  خاطئة  وعادات  اسباب   6 اهم 

تؤدي حلساسية االسنان:
1-تفريش األسنان بطريقة خاطئة: 

خاطئة  بطريقة  أسنانك  تفريش  إن 
عنيفة وذلك عن طريق استخدام طريقة 
النحت، أو تفريشها بفرشة أسنان ذات 
طبقة  يضعف  قد  خشنة،  شعيرات 
املينا على سطح أسنانك وخاصة في 
يؤدي  وهذا  واألنياب.  الضروس  منطقة 
وانحسار  املينا  طبقة  تآكل  إلى  بدوره 
عرضة  العاج  طبقة  يجعل  مما  اللثة 
التفريش  ويعتبر  اخلارجية.  للمثيرات 
شيوعا  املسببات  أكثر  من  اخلاطئ 
املهتمني  أولئك  عند  األيام خاصة  هذه 

بنظافة أسنانهم والعناية بها.
2-انكسار أو تآكل األسنان:

للكسر  األسنان  تتعرض  قد 
اجلّز  بسبب  التآكل  أو  البسيط 
الليل )طحن  أثناء  على األسنان 
األسنان( أو أي سبب أخر مما يؤدي 

الى تآكل طبقة املينا وانكشاف طبقة 
عرضة  تصبح  والتي  احلساسة  العاج 

للتسوس واأللم.
3-أمراض اللثة وانحسارها:

ان من أعراض أمراض اللثة هو انحسارها 
وجعلها  اجلذور  تكشف  الى  يؤدي  مما 
أحيانا.  املفرطة  للحساسية  عرضة 
مما  اجلذور  تسوس  ذلك  يصاحب  وقد 

تعقيدا  األمور  يزيد 
وأملا ولذلك فان عالج 

اللثة ضروري جدا.
4-تسوس األسنان:

ال  اآلخر  البعض 
بأسنانه  يهتم 
طبيب  يزور  ال  وقد  الالزم  االهتمام 
بآالم شديدة.  الشعور  عند  اال  األسنان 
او  طفيفة  االم  من  يعانون  قد  وهؤالء 
حادة عند تناول اطعمة ساخنة او باردة 
تستمر  االم  )وهي  محالة  مشروبات  او 
حتى بعد االنتهاء من االكل او الشرب( 
التي  األسنان  تسوسات  تلك  خصوصا 

ال يراها املريض بالعني املردة.
واملشروبات  احلمضية  5-األطعمه 

الغازية واحلمضية:
واحلمضية  الغازية  املشروبات  تناول  ان 
العصر  أمراض  من  يعتبر  باستمرار 
ومن أهم مسببات حساسية األسنان. 
حامضي  وسط  الى  الفم  فتعريض 
املينا  طبقة  تآكل  يسبب  باستمرار 
يستمتع  الذي  البعض  من  وأستغرب 
على  واالدمان  الليمون  مص  أو  مبضغ 
مسببات  من  أيضا  يعتبر  والذي  ذلك 

احلساسية.

حساسية االسنان... 

األسباب وطرق الوقاية والعالج

 ع�ساق القهوة يتمتعون ب�سحة

الأمعاء

جديدة  فوائد  جديدة  أبحاث  نتائج  اقترحت 
لشرب كوب واحد من القهوة يومياً على األقل، 
أهمها مكافحة الدهون وااللتهابات في األمعاء، 
وتعزيز البكتريا اجليدة في هذا اجلزء احليوي من 
الصديقة  البكتريا  فيه  تقوم  والذي  اجلسم 
هذه  وتنضم  املناعة.  وتعزيز  الهضم  بتحسني 
لتعّزز  القهوة  املعروفة عن  الفوائد  إلى  النتائج 

قيمتها لدى محبيها.
جامعة  في  أجريت  التي  الدراسة  وبحسب 
السنوي  املؤمتر  في  مؤخرا  وُعرضت  تكساس 
الهضمي،  اجلهاز  ألمراض  األمريكية  لألكادميية 
في  الصديقة  البكتريا  تركيبة  القهوة  تعّزز 

األمعاء، ما يعّزز صحة القولون.
في  الزائدة  الدهون  حرق  على  القهوة  وتساعد 

اجلسم، وتنشط أداء الدماغ، وتارب االلتهابات.

ما الآثار اجلانبية ل�ستخدام 
الفياجرا على املدى الطويل؟

على  الفياجرا  حبوب  في  الفّعالة  املادة  تعمل 
يساعد  ما  الدموية،  األوعية  بطانة  استرخاء 
على زيادة تدفق الدم إلى هذه األوعية. ويساعد 
االنتصاب لدى  التغلب على مشاكل  ذلك على 
إلى  تؤدي  االستخدام  فترة  طول  لكن  الرجل. 
جانب  إلى  احلبوب،  هذه  على  النفسي  االعتماد 

آثار أخرى بعيدة املدى، أهمها:
 * تراجع قدرات السمع.

* الفقدان املؤقت للقدرة على اإلبصار.
مثل  املعوية  واملشاكل  الهضم  عسر  تكرار   *

ارجتاع حمض املعدة.
التأثير على املسالك البولية، مثل زيادة خطر   *

التهابات املسالك، وسلس البول.
بني  ارتباطية  توجد عالقة  لتقارير طبية  وفقاً   *

طول االعتماد على الفياغرا وفقدان الشهية.
*  التأثير السلبي على صحة الشرايني والقلب.

تقليل اآلثار اجلانبية. يُنصح عادة بتناول اجلرعة 
األدنى من حبوب الفياجرا وهي 25 ملج، مع وجبة 
تتوي على الدهون إلبطاء املفعول. فإذا لم تكن 
اجلرعة كافية ميكن تناول اجلرعة األكبر وهي 50 
ملج، أو 100 ملج، وكلما كانت اجلرعة أقل كلما 

قّلت اآلثار اجلانبية قصيرة وبعيدة املدى

املكملت الغذائية خطر حقيقي... تنّبهوا له! 

جند في األسواق اليوم، حلوالً جتارية كثيرة إلنقاص الوزن أو بناء العضالت 
وغير ذلك، منها املكمالت الغذائية، وهي منتجات قد تكون ذات مصدر 
طبيعي )أعشاب ونباتات( أو اصطناعي، أو مزيج بينهما. وهذا النوع من 
املنتجات، قد يعرض الكثير من األشخاص إلى الضرر الصحي وإهدار 

املال والتعلق بآمال كاذبة. 
آثار خطيرة للمكمالت الغذائية:

الشباب  أن  هارفارد،  جامعة  في  باحثون  أجراها  حديثة  دراسة  أكدت 
الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، معرضون آلثار جانبية خطيرة، بسبب 
تعاطي املكمالت الغذائية، التي تصرف من دون وصفات طبية، إلنقاص 

الوزن أو بناء العضالت.
وكشفت الدراسة اجلديدة، أن الشباب الذين يتناولون منتجات لتعزيز 
الطاقة، يكونون أكثر عرضة لإلصابة باألمراض، بثالثة أضعاف أقرانهم، 

الذين يكتفون بتناول الفيتامينات فقط.
وأوضحت الدراسة، أن هناك نقصاً في عدد األبحاث العلمية التي تدرس 
مخاطر تلك املكمالت وآثارها اجلانبية، كما أن معظم تلك املكمالت 
لم يجر اختبارها عملياً، عالوة على أن الكثير منها لم يخضع لرقابة 
إدارة الغذاء والدواء األمريكية، وأنه يتم تناولها من دون دراية بأن بعض 

مكونات تلك املنتجات، رمبا تزيد من مخاطر األمراض أو حتى الوفاة.
حاولوا تناول الفيتامينات من مصادرها الرئيسية:

مثل  مبواد،  الغذاء  تكملة  هدفه  منتج  هو  الغذائي  املكمل  أن  يذكر 
نتيجة  والدهني،  األميني  واحلمض  والفيتامينات  واأللياف،  املعادن 
ذلك،  ومع  تناولها،  يجب  لذلك  اجلسم،  من  منها  جزء  أو  لفقدانها 
كشفت  وقد  للجسم.  كثيرة  أضراراً  يسبب  تناولها  في  اإلفراط  فإن 
الدراسات احلديثة أن هناك عدداً من املكمالت الغذائية تؤثر على القلب، 
املكمالت  وتتوي  كبير.  بشكل  القلب  بأمراض  اإلصابة  معدل  وترفع 
في  املستعملة  البروتينات  من  عالية  تكون  قد  نسبة  على  الغذائية 
الكلى  على  عبئا  يشكل  البروتينات،  تناول  في  واإلفراط  اجلسم.  بناء 
الدم،  ضغط  ارتفاع  مثل  األمراض،  من  سيالً  كذلك  ويسبب  والكبد، 
واختالل مستوى السكر بالدم، وتراكم الشحوم والسموم على الكبد، 
واختالل واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء، باإلضافة إلى زيادة 

التمزق العضلى.

نعومة  منذ  الطفل  شخصية  بناء  يبدأ 
والديه  تعامل  أسلوب  وينعكس  أظافره، 
على صحته  أو سلبي  إيجابي  بشكل  معه 

العقلية والنفسية.
وفيما يلي مجموعة من األشياء التي يجب 
سالمة  على  حفاظاً  لطفلك،  قولها  جتنب 
بيزنس  صحيفة  بحسب  العقلية،  صحته 

إنسايدر األمريكية:
1-هذه ليست مشكلة كبيرة

ال تاول أن تقلل من مخاوف أطفالك جتاه أي 
بسيطة  كانت  لو  حتى  يواجهها،  مشكلة 
له  تظهر  أن  على  احرص  بل  نظرك،  في 
على  واحرص  جانبه،  إلى  ووقوفك  اهتمامك 
جتاوز  على  تساعده  التي  املهارات  تعليمه 

هذه املشاكل.
2- توقف عن البكاء

للطفل  ذلك  كان  سواء  البكاء،  في  حرج  ال 
طريقة  فهو  الكبير،  الشخص  أو  الصغير 
إذا  وبالطبع  املشاعر،  عن  للتعبير  صحية 
مكان  في  الفوضى  ببعض  طفلك  تسبب 
ما، فحاول أن تعالج املسألة، واشرح لطفلك 
فقط  وتأكد  مناسباً.  ليس  يفعله  ما  أن 
تكبح  أن  دون  طفلك،  سلوك  تصحيح  من 

مشاعره.
3- أنت أذكى طفل في املدرسة

الثناء املبالغ فيه ميكن أن يكون ضاراً، ويجعل 
الطفل يتراخى في العمل واالجتهاد، لذلك 
وليس  والعمل  اجلهد  على  التركيز  عليك 
اإلجناز، وأكد لطفلك على أنك درست وعملت 

لفترة طويلة حتى وصلت إلى ما أنت عليه.

4- كل شيء سيكون على ما يرام
أن  إلى  أطفالك  تطمئن  أن  الطبيعي  من 
لكن  دائماً،  يرام  ما  على  كل شيء سيكون 
األمور ليست كذلك، وال  األحيان،  في بعض 
املصاعب  ميكنك منع أطفالك من مواجهة 
أو حتى املآسي. وبدالً من إخبارهم أن شيئاً 
أقوياء  يكونوا  أن  علمهم  يحدث،  لن  سيئاً 
مبا يكفي للتعامل مع أي مصاعب وتديات 

يواجهوها في حياتهم.
5- عليك أن تهدأ

الفوضى عندما  وإثارة  بالبكاء  األطفال  يبدأ 
من  وبدالً  سلبية،  مشاعر  عليهم  تسيطر 
أن  يجب  الهدوء،  على  إجبارهم  محاولة 
تاول منحهم املهارات التي تساعدهم على 
الشعور بالهدوء والسكينة. ويجب أن يعرف 
عندما  به  القيام  عليهم  يجب  ما  األطفال 
ضبط  على  ملساعدتهم  موجوداً  تكون  ال 

وتنظيم مشاعرهم.

5 اأ�سياء ل تقلها لطفلك ل�سلمة �سحته العقلية
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اليد الباردة

تت  من  رجل  يد  خرجت 
باردة،  ليلة  في  فراشه 
اليد  على  البرد  اشتد  فلما 
الفراش  تت  الرجل  أعادها 
بالنوم  يشعر  اليزال  وهو 
اليد  المسته  وحني  الثقيل. 
الظالم،  في  استيقظ  الباردة 
باليد  الباردة  اليد  وأمسك 
األخرى، وهو يظن أنه أمسك 
»اللصوص،  وصاح:  لصاً 
يد  على  قبضت  اللصوص. 
أدركوني  اللصوص.  أحد 

بسرعة حتى ال يضربني«.
السراج  اخلادم  أضاء  وحني     
يده  ميسك  سيده  وجد 

اليسرى بيده اليمني!

�لدرهم �ملزيف

شاعت السرقة في زمن قدمي، 
في  يغشون  التجار  وكان 
في  كذلك  ويغشون  امليزان، 
النقود، وقد ذهب ضحية هذا 

الغش كثيرون.
البائع  رجل  أعطى  مرة  ذات 
إن  البائع  له  فقال  درهماً، 

الدرهم مزيف، وسأله:
الدرهم  هذا  أعطاك  »من 

املزيف؟«.
فرد الرجل وهو غاضب:

فقد  مثلك،  لص  أنه  بد  »ال 
عرفت أنت بزيف الدرهم دون 
الذي  وكأنك  تفحصه،  أن 
اشتريت  حني  لي،  أعطيته 

منك بضاعة األمس«.

من �قو�ل �سك�سبري 

عن املراأة

- في حياة املرأة ثالث رجال: 
األب وهو الرجل الذي تترمه، 
واألخ وهو الرجل الذي تخافه، 

والزوج وهو الرجل الذي 
يحبها وتبه. 

- ال تطلب الفتاة من الدنيا 
إال زوجا، فإذا جاء طلبت منه 

كل شيء.
- تعرف املرأة من سالحها: 

ففي الدفاع سالحها 
الصراخ، وفي الفشل 

سالحها السكوت، وفي 
اجلدال سالحها االبتسامة. 

- زينة الغني الكرم وزينة 
الفقير القناعة وزينة املرأة 

العفة. 
تلهم  العظيمة  املرأة  إن   -
املرأة  أما  العظيم،  الرجل 
الذكية فتثير اهتمامه، بينما 
ترك  ال  اجلميلة  املرأة  أن  جند 
مجرد  من  أكثر  الرجل  في 
ولكن  باإلعجاب،  الشعور 
املرأة العطوف ... املرأة احلنون 
بالرجل  تفوز  التي  وحدها   ...

العظيم في النهاية.

�أفكار �سائكة
حياتك في مذكراتك!

ع�س حياة ل ت�سطرك �إىل �إخفاء مذكر�تك!
عـادل عطيـة

هل تستطيع معرفة الرقم املناسب الذي يجب وضعه مكان عالمة السؤال؟
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»جنيب  األعمال  لرجل  تليفزيوني  لقاء  في 
مع  لقاءه  خالل  وفي  احلث  لقناة  ساويرس« 
اإلعالمية مليس احلديدي، قال: »عايز أعمل عمل 
بعد  بيه  تفتكرني  الناس  بحيث   ضخم،  خير 
فلوس  أعمل  رغبة  مليش  حالًيا  أنا  لكن  كده، 
اللي  الناس  وأسعد  باحلياة  استمتع  عاوز  تاني، 
الفلوس  ألن  ضخم،  خير  عمل  وأعمل  حوالّي 

محدش هيفتكرني بيها«.
حياة  في  الطموح  أهمية  على  ساويرس  وأكد 
يعد  باحلياة،  االستمتاع  أن  موضًحا  اإلنسان، 
طموًحا ليس سهاًل على اإلطالق، كما أن عمل 
اخلير يؤثر بشكل كبير في العالم، كما يطمح 

على استمرار جناح أعماله.
باإلجراءات  ساويرس  أشاد  متصل،  سياق  وفي 
سعر  ترير  فى  ساهمت  التى  االقتصادية، 
والقضاء  الفائدة،  أسعار  وانخفاض  الصرف، 
طرق  شبكة  وتقيق  الكهرباء،  مشكالت  على 

جيدة.
 وانتقد »ساويرس«، ما أسماه »منافسة الدولة 
عائق  أهم  أنها  يرى  حيث  اخلاص«،  للقطاع 
دخول   «  : قائاًل  واألجنبى،  احمللى  للمستثمر 
دى  السلبيات  من  اخلاص  القطاع  فى  احلكومة 
للقطاع  تركها  من  بد  وال  شغالنتهم،  مش 
اخلاص، واتلقى رسائل كثيرة تطالبنى بالعمل«.
 وعلق  »ساويرس« على أزمة جزيرة »آمون«، وما 

يتردد بشان اقتحامه للجزيرة، قائاًل إن هذا األمر 
»ده  وأضاف  ساويرس  سميح  شقيقه  يخص 
موضوع ميخصنيش، ده يخص سميح«. وتابع: 
»اجلزيرة دي ملكية خاصة لعائلة اسمها عائلة 
بعقد  اشتراها  وسميح  بتاعتهم،  دي  هالل 

ومسجلة، وهما اللي معتدين«.
وأردف: »دي حقيقة األمر، أنا مليش دعوة، ألنها 
األول  بتاعتي من  اجلزيرة دي  لو  مش تبعي، بس 
مكنوش هيعرفوا يحطوا رجل عليها، لو واحد 
إن شاء اهلل«  ربنا يكون معاه  أرضي  دخل على 
إلى  أمنية  قوات  إرسال  بشأن  تردد  ما  ونفى 
اجلزيرة، معقباً: »ده اعتداء على ملكية خاصة، 

وهما معتدين«.
واستطرد: »دي ملكية خاصة وسميح اشتراها، 
فده  القانون  إلعمال  تدخلت  الدولة  كانت  وإذا 
أخويا  إن  وعارف  بيه،  بننادي  اللي  وإحنا  صح، 
دي  احلالة  وفي  غلط،  حاجة  يعمل  ميكن  ال 
الصعايدة  مع  ده  الدراع  ولوي  غلطانني  هما 

مبيجيش، ده سميح بس مسالم«.
يتمنى  إنه  ساويرس  قال  متصل،  سياق  وفي 
على  القضاء  وزارة  مسمى  تت  وزارة  إنشاء 
الفقر يكون لها وزير وتُوضع لها ميزانية محددة 
الفقر،  على  القضاء  فقط  مهمتها  وتكون 

مطالًبا باالستفادة من جتارب الصني في ذلك.
معاه  لطشت   2018 عام  أن  سؤال  على  ورداً 

هل كان عام 2019 أفضل؟ قال: »صحيح 2018 
لطشت معايا لكن 2019 أفضل بسبب الذهب 
على  ترامب  »أشكر  لترامب:  التجارية  واحلرب 
بريطانيا  وزراء  ورئيس  أردوغان  وعك  مشاكله 

فرفع أسعار الذهب وده فرق معانا«.
على  قلقا  »لست  قال:  السياسة  وحول 
فات  قوية  بلد  مصر  إن  حيث  مصر  مستقبل 
كتيرة  حاجات  عليها  وبيعدي  الزمن  عليها 
بس هيا قوية فيه حاجات كتيرة مش عجابني 
دلوقتي نحتاج مزيدا من احلريات ونفتح القنوات 
حتى  اآلخر  والرأي  والرأي  للنقد  فرصة  وندي 
شباب السوشيال ميديا الزم نسيبهم ينفسوا 

عن أنفسهم هما مش القيني شغل«.
وحول اعتذاره للكاتب أحمد مراد قال: »اعتذرت 
ألحمد مراد ألني قرأت تصريحا بأن روايات جنيب 
تصريحاتي  تريف  وقال  تدث  وملا  قدمية(  )دقة 
جداً  محفوظ  جنيب  روايات  بحب  أنا  اعتذرت 

وقرأتها كلها«.
وحول أزمة سد النهضة قال: »املوقف اإلثيوبي 
ملاذا  مفهومة  غير  عنجهية  فيه  مقبول  غير 
املشكلة  إيه  السد  ملئ  فترة  إطالة  ترفضون 
اإلثيوبي هو رجل محب  الوزراء  برئيس  مبعرفتي 
على  وأنهى  موقفه  من  وأنا مستغرب  للسالم 
خالفات قبلية كبيرة والقتال مع أريتريا وقعدت 
عنده تالت أيام وجه عند مصر وطلع تصريحات 

غريبة لو هطلع مليون واحد إثيوبي إحنا نطلع 
10 ماليني مصري«.

التى  الذهب  فى  االستثمار  إجراءات  وانتقد 
تتبعها مصر، قائاًل: »عليكم وضع قوانني مثل 
الدول األخرى، إننى واحد من أهم 4 مستثمرين 
للذهب فى العالم، ولدى إستثمارات فى  8 دول 

إفريقية ليس بينها مصر«.
وقال:  االتصاالت  فى  إستثماراته  عن  وتدث 
فى  والعمل  كوريا،  فى  أزمتى  حلل  »أسعى 
فى  االتصاالت  شركات  إحدى  وندير  إفريقيا، 
لبنان بحب بيروت وأعشقها، وحزين عما يحدث 

هناك فاملشكلة هناك طائفية«.
فى  »تربحت  قال:  اخلارجية،  استثماراته  وعن 
هناك،  مشاكلى  قبل  واجلزائر  كثيرًا،  باكستان 
وممكن  هناك  اخلاصة  شركتى  سرقت  حيث 
منى  سرقوا  لقد  حقى،  على  حصلت  لو  أرجع 
4 مليارات دوالر، ولكننى صعيدى ومش هسيب 

تارى«.
وأوضح: »فيه تالتة في حياتي آذوني وسرقوني، 
متاخدة،  وفلوسهم  مسجونني  دلوقتي  وهما 
في  واللي  اليمن  في  واللي  سوريا  في  اللي 
دلوقتي،  اجلزائر  في  مسجونني  واللي  اجلزائر، 
وهما عارفني نفسهم، واللهم ال شماتة، وربنا 
بيوريني إن مش إنت اللي داميا الزم تاخد حقك، 

ممكن أنا اللي أجيبلك حقك«.  

جنيب �ساوير�س لقناة الـحدث ال�سعودية:

اأمتني اأعمل عمل خري �سخم واإن�ساء وزارة للفقر كما فعلت ال�سني 

القرارات الإقت�سادية و�سبكة الطرق عمل جيد ولكن ل يعجبني اأ�سياء كثرية حتدث 

املوقف الأثيوبي ب�ساأن �سد النه�سة غري مقبول ونحتاج مذيد من احلريات يف م�سر

“ويك�ست” جتتمع يف اإدمنتون 
ملناق�سة فكرة انف�سال الربتا عن كندا 

التي  »ويكست«  حركة  يدعمون  الذين  البرتا  سكان  من  املئات  اجتمع 
والتقى هؤالء  الكندية عن كندا،  الغربية  املقاطعات  انفصال  إلى  تدعو 
احلركة  أهداف  ملناقشة  احلركة  مؤسس  داونينج  بيتر  احلركة  قائد  مع 

واالعراب عن تأييدهم لهذه احلركة االنفصالية.
وقال واحد من احلضور »إن اجتماعنا هذا سيؤدي إلى اهتمام بقية كندا 
بنا، فنحن متعبون من كوننا مقاطعة »سخية«، وكان رئيس هذه احلركة 
باسم  بوك  الفيس  على  صفحتني  أنشأ  قد  داونينج  بيتر  ومؤسسها 
»ويكست البرتا« وانضم لها 30 ألف عضو، وصفحة أخرى باسم »صوت 

لـــ ويكست« وانضم لها 262 ألف عضو.
وقال بيتر ان له ثالثة أهداف رئيسية وهي: توحيد املقاطعات الغربية في 
تؤثر  التي  القضايا  بشأن  تشريعات  إلصدار  برملان  أعضاء  انتخاب  كندا، 
بشكل مباشر على الغرب، إحضار دول غرب كندا إلى الصدارة الوطنية.

امليزانية  في  جدا  كبير  بشكل  تساهم  البرتا  مقاطعة  أن  ويعرف 
بليون   13,1 مببلغ  البرتا  ساهمت   2020-2019 ميزانية  ففي  الفيدرالية 
دخل  اعلى  لديها  ألن  وذلك  األموال،  هذه  من  أي  تستعيد  ال  وهي  دوالر 
للفرد وتدخل ايرادات عالية، ولهذا ارسل بيتر داونينج رسالة لرئيس وزراء 
مقاطعة البرتا »جيسون كيني« قال فيها: »لديك الفرصة لتصبح اول 
رئيس وزراء اللبرتا، كن بطال وقدنا إلى باب احلرية االقتصادية واالستقرار 
االجتماعي وحق تقرير مصيرنا، إن الباب مغلق من الداخل ولديك الفرصة 
لفتحه لنا، ونحن ندعوك اليجاد تشريع لالستفتاء حول انفصال البرتا 
62 عضوا ميكنكم صياغة مشروع  الـــــ  من  فرد  واي  وإنك  كندا،  عن 
قانون للتصويت على سؤال واضح  ال لبس فيه حول - ما إذا كان الشعب 

في البرتا يريدون البقاء كجزء من كندا أم ال؟«.
ودعت الرسالة أيضا لعدد من الطلبات مبا في ذلك إنهاء عقد البرتا مع 
الشرطة الفيدرالية، وحظر اقتطاعات الضرائب الفيدرالية من املرتبات، 

واالنسحاب من البرنامج الفيدرالي للتامني على العمل.
االسابيع  في  املؤيدين  من  املزيد  »ويكست«  حركة  اكتسبت  وقد  هذا 
التالية لالنتخابات الفيدرالية التي شهدت تصويت جماعي للنواب من 
احملافظني. وقال خبراء سياسيون إن االنفصال صعب جدا فعلي املقاطعة 
التي تتطلع ملغادرة االتاد الكونفيدرالي أن تتصدي ملعاهدات الشعوب 
وتعديل  الوطني  والدفاع  التجارة  مثل  التعقيدات  من  وغيرها  االصلية 

الدستور القومي.

بعد ا�ستقالة اليزابيث 

ماي...حماولت لقناع 

جودي ويل�سون بالرت�سح 

لرئا�سة احلزب الخ�سر

االنتخابات  انتهاء  بعد 
أعلنت  الفيدرالية، 
رئيسة  ماي  اليزابيث 
عن  االخضر  احلزب 
منصبها  من  استقالتها 
العمل،  من  عاما   13 بعد 
وقالت إنها سوف تستمر 
الناخبني  متثيل  في 

االقلية  بان حكومة  تتنبأ  إنها  البرملان، وقالت  كعضوة في 
من اللييبراليني لن تستمر سوى سنتان او أقل، ولذلك فهي 
لالنتخابات  ليستعد  للحزب  جديد  لقائد  املكان  تفسح 

القادمة.
وعينت اليزابيث ماي السيدة جو-آن روبرتس لتحل مكانها 
كزعيمة مؤقتة للحزب، وقالت السيدة روبرتس إن تركيزها 
سيكون على العثور على زعيم دائم للحزب ألنها ال ميكنها 
بالفعل  بدأت  وقد  احلزب،  لقيادة  الترشح  مؤقتة  كزعيمة 
جودي  في  تفكر  إنها  وقالت  احلزب  يقود  عمن  البحث  في 
ويلسون النائبة املستقلة التي فازت مبقعد في البرملان عن 
السابقة  العامة  النائبة  -وهي  فانكوفر  جرانفيل  منطقة 
في حكومة ترودو والتي طردها احلزب الليبرالي بعد قضية 

شركة أس إن سي الفالني-.
وقد قامت اليزابيث ماي بعرض املنصب عليها حيث كانت 
وايضا حضرت جتمع  البرملان  وثيق في  تعمل معها بشكل 
وقالت  الفيدرالية،  االنتخابات  قبل  فانكوفر  في  ملؤيديها 
السيدة جو-آن روبرتس أنهم يبحثون عن مرشحني ملنصب 
قيادة احلزب وانهم يبحثون عن اصوات جديدة متنوعة وعمن 
شيء  يجلب  وعمن  املناخي  التغير  في  الرؤية  يشاركهم 

جديدا إلى الطاولة.

متظاهرون يحتجون على تخفي�س 

متويل الرعاية ال�سحية يف اأونتاريو

أجتمع حوالي 200 فرد في ساحة ناثان فيليبس احتجاجا على التخفيضات 
في الرعاية الصحية ويشجبوا التغييرات اخملططة التي أدخلتها املقاطعة 
املديرة  ميهرا  ناتلي  وقالت  واالسعاف،  العامة  الصحة  خدمات  على 
»نحن  التجمع  نظمت  والتي  أونتاريو  في  الصحي  للتحالف  التنفيذية 

قلقون للغاية بشأن هذه التخفيضات«.
الصحية  الرعاية  مجال  في  العاملني  من  عدد  هذا  التجمع  في  شارك 
ومجموعات املتمع احمللي والنقابات وبعض االشخاص املهتمني بهذا من 
قد  أونتاريو  سكان  إن  ميهرا  ناتلي  وقالت  ونيوماركت،  وأشاوا  هاميلتون 
صوتوا لتحسني الصحة العامة وليس هناك سلطة حلكومة أونتاريو على 

هذه التخفيضات.
وقالت ساندرا بيروزت التي متثل املمرضات في منطقة تورنتو الكبرى »إننا 
يجب أن مننع االمراض ولكن من هذه التخفيضات سنتراجع ويكون لدينا 
عددا من الوفيات«، وتخطط حكومة فورد خلفض متويل الصحة العامة في 
املقاطعات ولذلك يجب على جميع البلديات ان تدفع 30% من التكاليف، 
وايضا تخطط لدمج الـــــ 35 وحدة للصحة العامة في أونتاريو لـــــ 
 59 الـــــ  احمللية  »اإلسعاف«  الطوارئ  خدمات  دمج  وكذلك  وحدات   10

لــــ 10 فقط.
وقالت ناتلي ميهرا إن هذه التخفيضات درامية وسوف جتعل املستشفيات 
مختلفة  ترتيبات  املاضي  في  هناك  كان  وإنه  سوءا،  وأكثر  ازدحاما  أكثر 
لتقاسم التكاليف فيما يتعلق بالصحة العامة مع املقاطعة، وإن أونتاريو 
دفعت 100% من التكاليف او 75% في بعض احلاالت في املاضي، واآلن تلقي 
تخفيض  يعني  ما  وهو  البلديات  على  الضخمة  بالتكاليف  املقاطعة 

اخلدمات واخلصخصة او زيادة الضرائب.
خدمات  ستعرض  التخفيضات  هذه  أن  من  املدينة  من  مسؤولون  وحذر 
التغذية املدرسية وبرامج طب االسنان والتفتيش على املطاعم للخطر، 
في  التغييرات  ان  كريسي  جو  تورونتو  في  الصحة  مجلس  رئيس  وقال 
متويل الصحة العامة تعني ان تورونتو ستواجه عجزا مقداره  14 مليون 
دوالر بداية من عام 2021 ، وقال متحدث باسم وزارة الصحة في بيان له 
»أن أونتاريو لديها خطة شاملة إلنهاء الرعاية الصحية في الردهات وأن 
احلكومة تنفق املاليني من الدوالرات على أشياء مثل برنامج طب االسنان 
اجلديدة  املستشفيات  وأسرة  احملدود  الدخل  ذوي  السن  لكبار  اجلديد 

والصحة العقلية واالدمان« .

تقـــــــــــارير
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حاشاً أن تكون املسيحية مازوخية

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

خواطر مسافر 

إلي النور  )104(

أهمية فهم الالهوت املسيحي:
احملبة  في  مقترنة  قلوبهم  تتعزى  لكي   “
اآلب  اهلل  سر  ملعرفة  الفهم  يقني  غنى  لكل 
احلكمة  كنوز  جميع  فيه  ر  املذخَّ واملسيح، 
الكتاب  يؤكد  هنا   .)2 )كولوسي  والعلم” 
مرتبط  اإلميان،  أي  اليقني،  أن  على  املقدس 
احمُلِبة  للقلوب  وتعزية  غني  وأنه  بالفهم. 
للمسيح إذا اقترنت محبتها للمسيح مبحبة 
اهلل  سر  معرفة  أي  املسيحي  الالهوت  فهم 
اآلب واملسيح بالروح القدس ألن سر الالهوت 
هو كنز الكنوز ملِن يعيشه باإلميان واحملبة، كٍل 

بحسب طاقته. 
الضيقة هي صناعة العالم لكل إنسان:

اخلارج  إنساننا  وإن كان  بل  لذلك ال نفشل،   “
خفة  ألن  فيوما.  يوما  يتجدد  فالداخل  يفني، 
ثقل  فأكثر  أكثر  لنا  تنشئ  الوقتية  ضيقتنا 

مجٍد أبدياً” )2كو4(
نعرف أن الضيقة موضوعة علينا ِمن العالم 
إنتهاءاً  واملعاناة  باأللم  بدءاً  إبليس  ورئيسه 
في  إنسان  لكل  حتمية  أمور  فهي  باملوت. 
واستعبدنا  للشرير  سمعنا  أن  منذ  العالم 
أنفسنا له حينما كنا لم نزَل في ُصلب أبينا 
لكم  سيكون  العالم  “في  الفردوس  في  آدم 

ضيق”.
أبدياً،  مجداً  لنا”  “تنشئ  أن  للضيقة  فكيف 
بينما الكتاب يقول “هل يجتنون من الشوك 
عنباً، أو من احلسك تيناً”. هل الكتاب يدعونا 
للملكوت  َطلباً  األرض  على  األلم  الستعذاب 

في السماء كما يقول البعض ؟! 
إن فهم كلمة “ تُنشئ “ في قول الكتاب “ألن 
فأكثر  أكثر  لنا  تُنشى  الوقتية  خفة ضيقتنا 
ثقل مجٍد أبدياً” له مردود خطير للغاية، سواء 
سوف  ما  وهذا  خاطئاً.  أو  سليماً  فهماً  كان 
نفهمه في السطور التالية. ألن عدم االنتباه 
رمبا  خاطئ،  فهم  في  يتسبب  املعني  لعمق 
ديانة  املسيحية  بأن  البعض،  بني  أنتشر  قد 
مازوخية أي تستعذب األلم. والذي هو في علم 
النفس يُعَتَبر ِمن أعراض شخصية مضطربة 

تمل نفس االسم “الشخصية املازوخية”.
فبالرغم من أن الضيق ومعاناة األلم واملوت هو 
جزء من حياة كل إنسان على األرض، وأن ذلك 
ينطبق على املسيحي وغير املسيحي في هذا 
العالم، إال أن املسيحية ال تقول إن مجرد قبول 
إلى سعادة  يؤدي  األرض  على  احلياة  في  األلم 
أبدية في احلياة اآلتية. فاملسيحية ال تدعو إلى 
أو  واملوت  األلم  ومعاناة  الضيق  أمام  االنهزام 
إستعذابه والرضي به كشيء مقبول في حد 

عون. ولكن كما سنري في الشرح  ذاته كما يَدَّ
فإن املسيحية مبسيحها تقتحم ما هو ال مفر 
ره ِمن  منه أمام اإلنسان. وأن حياة املسيح تُفجِّ

الداخل، ُمنشئًة لنا حياَة مجٍد أبدياً.
“ إن احلياة أُظهَرت”:

رأي  اهلل  أن  هو  الصحيح  الكتابي  فالفهم    
أحبها  والتي  يديه  -صنعة  اخلليقة  مذلة 
بعد  إليه  آلت  الذي  وضِعها  في  تتعذب   -
منقٍذ  ِمن  وليس   ، اهلل  فردوس  من  السقوط 
لها ِمن موتها . فاقتحم اخلالق وواهب احلياة، 
“إني  ويخلصه  إليه  ليسترده  اإلنسان  موَت 

رأيُت مذلة شعبي ... ونزلت ألنقذهم”.
لذلك يقول الكتاب “إن احلياة أُظهرَت” في بيت 
حلم عندما جتسد “رئيس احلياة وملك الدهور” 
إلُهنا  الرب يسوع املسيح. وبتجسده أقتحم 
موقعة  في  اإلنسان  وموَت  اإلنسان  عالَم 
“القيامة  هو  إلهنا  ألن  املوت،  وهزم  الصليب 
اتد  -الذي  باإلنسان  إلهنا  صعد  ثم  واحلياة”، 

به في جتسده – “وأجلسنا عن ميني اآلب”.
حياة  إلى  وضيقتنا  موتنا  حوَّل  املسيح 

وخلود ومجد أبدي:
ابن  املسيح  يسوع  إلهنا  د  جتسُّ فإن  وبذلك 
املوت  على  بالقيامة  وانتصاره  الوحيد  اهلل 
ثانية  في موقعة الصليب، قد أنشأ لنا حياًة 
جديدة، بعد أن كان املوت يسود علينا. وهكذا 
وضيقتنا  -موتنا  أسمه  -تبارك  املسيح  حوَّل 
في هذا العالم، إلى حياة وخلود ومجٍد أبدياً، 
في  أبيه  ميني  عن  بشريته  في  أجلسنا  إذ 

السموات . 
الصليب  على  املسيح  لعمل  الفهم  هذا 
يلخصه الكتاب املقدس هكذا “إذ محا الصك 
أن  اإلنسان  )عَجزَ  الفرائض  في  علينا  الذي 
ل كل بر تنص عليه وصية اهلل. ومخالفة  يَُكمِّ
املوت  نتيجتها  كان  اهلل  لوصية  اإلنسان 
فأصبح  اهلل.  حياة  عن  االنفصال  بسبب 
املوت مبثابة حكم/ صك يستعمله الشيطان 
كان  الذي  اإلنسان(،  على  ليتسلط  كحجة 
إياه  مسمراً  الوسط  من  رفعه  وقد  لنا  ضداً 
وأبطله  املوت  غلب  املسيح  )ولكن  بالصليب 
)فاملسيح  الرياسات  جرد  إذ  الصليب(،  على 
كان  بسببه  الذي  املوت  صك  أو  حجة  أزال 
اإلنسان  على  والسيادة  الرئاسة  للشيطان 
أشهرهم  والسالطني  باخلطية(  مات  ألنه 
رت بزوال  جهاراً )قيامة املسيح فضحت وشهَّ
سلطان الشيطان باملوت على اإلنسان(، ظافرا 

بهم فيه )الصليب(”. )كولوسي 2(
ضيقتنا تنشئ لنا ِثقل مجد أبدياً:

 ِمن هنا نفهم خطورة قول الكتاب أن “ضيقتنا 
كلمة  حيث  أبدياً”.  مجٍد  ثِقل  لنا  تُنشئ 
“تُنشئ” ال تشير إلى عمل بسيط، أو تلميع مِلا 
هو قدمي. بل تفيد معنى اخللق وليس التحول 
البسيط بل َخلق جديد. فتدبير اهلل للخالص 
باملسيح -ابنه الواحد معه في الطبيعة -هو 
اقتحام حياة اهلل ملوت اإلنسان، باشتراك ابن 
ة  اهلل في طبيعة اإلنسان بالتجسد، ومن ثمَّ
إطالق سراح اإلنسان ِمن أسر إبليس. فصليب 
حياة  بل  للموت  وترضية  قبول  ليس  املسيح 
فاملسيحية  لذلك  وتنقضه  املوت  تقتحم 

ليست ضعف واستعذاب لأللم.
 هذا هو ما أنعم به املسيح لنا نحن املؤمنون 
به ملواجهة ضيقتنا في هذا العالم. فانتصار 
أوالً  متَّمه  قد  والشيطان  املوت  على  املسيح 
الروحي واجلسدي في شخصه  على املستوى 
منه  بالنعمة  نحن  ونلناه  األول،  مجيئه  في 
على املستوى الروحي )فداء أرواحنا(، ويبقى أن 
له لنا على املستوى اجلسدي في مجيئه  يكمِّ
في  التالية  اآلية  إليه  أشارت  والذي  الثاني 

نفسها  اخلليقة  “أن  أجسادنا(:  )فداء  عبارة 
)اجلسد  الفساد  عبودية  من  سُتعَتق  أيضا 
حرية  إلى  اخلارج(  -إنساننا  التراب  من  املولود 
في  اخمللوق  اجلديد  )اإلنسان  اهلل  أوالد  مجد 
املسيح يسوع(. فإننا نعلم أن كل اخلليقة تئن 
فقط،  هكذا  وليس  اآلن.  إلى  معا  وتتمخض 
بل نحن الذين لنا باكورة الروح، نحن أنفسنا 
فداء  التبني  متوقعني  أنفسنا،  في  نئن  أيضا 
أجسادنا )ترر اجلسد الروحاني من ثقل اجلسد 
فإذا   .)8 )رومية  الشر(  نحو  وميوله  الترابي 
“من  فنصير  به  يوحدنا  فإنه  املسيح  قِبلنا 
الداخل”  “اإلنسان  هو  هذا  وعظامه”.  حلمه 
لإلنسان  اجلديدة  اخلليقة  إنها   .)2 )كولوسي 
املسيحي في املسيح يسوع، التي هي بشرية 
بيت  في  جتسده  في  أسسها  التي  املسيح 
املعمودية  سر  خالل  باإلميان  ننالها  و  حلم 
املسيحية، فنصير شركاء جتسده، ولذلك هو 
كامتداد  العالم  هذا  ضيقة  كل  معنا  يجوز 
وِمن  أكالً،  “اآلكل  ِمن  لنا  و”ينشئ”  لصليبه 

اجلافي حالوة”.. والسبح هلل.

ببعض  دفع  الذي  السبب  أن 
االعتقاد  إلى  واملفسرين  الُشراح 
الرسالة هو ما  بأن لوقا هو كاتب 
عن  القيصري  يوسابيوس  نقله 
السكندري  اكليمندس  القديس 
إن  »ويقول  قائال:  تاريخه  في 
كتبها  العبرانيني  إلى  الرسالة 
ولكن  العبرانية،  باللغة  بولس 
إلى  ونشرها  بدقة  ترجمها  لوقا 

نفس  الرسالة  هذه  في  يوجد  فأنه  ولذا  اليونانيني، 
أسلوب التعبير الذي في سفر األعمال.

وجود  فمجرد  أصحابه،  على  مردود  االعتقاد  وهذا 
تشابه بني كتابات لوقا وكتابات بولس الرسول، يرجع 
الى ان لوقا كان رفيقا لبولس واستمع الى تعاليمه 
وتأثر بها بكل تأكيد. كما أن لوقا كان أمميا في األصل 
أن يتهود وهذا يستبعد  الى املسيحية دون  وأنتقل 

متاما أي احتمال ان يكون هو كتب للعبرانيني.
لشرح  مدخله  في  املسكني  متى  القمص  يقول   
التقليد  »بحسب  العبرانيني:  الى  الرسالة 
هو  كاتبها  فإن  الكنسي،  والتسليم  السكندري 
العالمة  هو  بذلك  قال  من  وأول  الرسول،  بولس 
الرسول  بولس  ان  ُمبينا  السكندري،  إكليمندس 
إلى  ُمرسلة  كونها  العبرانية  باللغة  كتبها 
العبرانيني والذي قام بترجمتها الى اللغة اليونانية 
وجود  بسبب  وذلك  اإلجنيلي،  لوقا  القديس  هو 
رسائل  في  قط  ترد  لم  وكلمات  لغوية  تعبيرات 
أن  إكليمندس  العالمة  قول  أما  الرسول.  بولس 
بالذات  اإلجنيلي  لوقا  القديس  هو  ترجمها  الذي 
اللغوية  التعبيرات  من  كثير  تواجد  بسبب  فذلك 
األعمال،  وسفر  لوقا  إلجنيل  مطابقة  الرسالة  في 
فكرة  عن  أقلعوا  الذين  الُعلماء  من  بكثير  حدا  مما 
قد  انه  إلى  مترجم  مجرد  هو  لوقا  القديس  كون 
لم  أنهم  وذلك بسبب  اصال  الذي كتبها  هو  يكون 
يجدوا ما يُثبت انها مترجمة. ولكن ينفى هذا القول 
بل  وشرحها  بالالهوتيات  اصال  ينشغل  لم  لوقا  إن 
احلقائق  وثَبت  جمع  على  مقتصرة  مواهبه  كانت 

والتسجيل الوثائقي فيما يخص سيرة املسيح.
بولس  بان  السكندري  كليمندس  قول  ان  ومعروف 
الرسول هو الكاتب األصلي للرسالة امنا هو مأخوذ 
العالمة  وهو  عليه  السابق  العالمة  استاذه  عن 
الالهوتية.  اإلسكندرية  مدرسة  مدير  بنتينوس 
السكندري  العالمة  أن  واملعروف  عندنا  واحمُلقق 

يدي  على  تعلم  إكليمندس 
سنوات،  عشر  حوالي  بنتينوس 
ألن بنتينوس تُوفى بعد سنة 190 
القس  »إن  يقول عنه:  إذ  بقليل،  م 
يؤكد  بنتينوس(  )لقب  املُطوب 
كاتب  هو  بولس  أن  على  ويُصر 
الرسالة الى العبرانيني«. علماً بان 
السكندري  إكليمندس  العالمة 
التقليد  على  محافظا  استمر 
الرسالة  من  بآيات  استشهد  بكونه  عليه  السابق 

الى العبرانيني على أنها منسوبة لبولس الرسول.
في  ليس  ليرى  اوريجانيوس  جاء  إكليمندس  وبعد 
مطابقا  ليس  نفسه  االسلوب  أن  بل  فقط  اللغة 
ألسلوب بولس الرسول ولكنه قال بأن االفكار فيها 
بأن:  القول  إلى  وانتهى  الرسول،  بولس  أفكار  هي 
»اهلل وحده يعلم من هو كاتب هذه الرسالة«. وقد 
ظل اوريجانيوس متمسكاً بالتقليد اآلبائي السابق 
عليه، فقد استشهد في كتاباته بآيات من الرسالة 
الرسالة،  قانونية  على  لتأكيده  العبرانيني  الى 
العالمة  قول  على  بالتعليق  ينشغل  لم  ولكنه 
اكليمندس كون الرسالة الى العبرانيني ُكتبت اصال 
ايضا  جاء  كما  اليونانية.  الى  تُرجمت  ثم  بالعبرية 
اربعة  في تعاليم اوريجانيوس ان رسائل بولس هي 
العبرانيني  إلى  الرسالة  يضم  وبذلك  رسالة  عشر 
إلى بقية رسائل بولس الرسول.” ولكن الرأي القائل 
صائب،  رأى  ليس  ترجمة  هو  اآلن  ايدينا  بني  ما  بأن 
يُذكر  »لم  الشأن:  بهذا  تاوضروس  موريس  د/  يقول 
في التقليد شيء عن هذه الُنسخة األصلية فضال 
عن أنه ليس في الرسالة ذاتها ما يدعم هذا الرأي، 
كثيرة،  عبرانية  كلمات  الرسالة  في  نصادف  فال 
كلمات  على  الرسالة  تتوي  ذلك  عكس  وعلى 
إال  يستعملها  أن  املمكن  غير  من  كثيرة  يونانية 
من كتب اصال باليونانية. إن استعمال الكاتب الى 
الترجمة السبعينية وخاصة في العدد اخلامس من 
العدد العاشر من الرسالة الذي يشير فيه الرسول 
إلى املزمور 39: 6 يقطع بأن الكاتب فضل استعمال 
الترجمة السبعينية اليونانية عن استعمال األصل 
صحة  على  آخر  دليل  وهذا  القدمي،  للعهد  العبري 
اصال  ُكتبت  العبرانيني  الى  الرسالة  بأن  االعتقاد 
إلثبات  بسيطة  حملة  مجرد  هذه  اليونانية...  باللغة 
إلى  الرسالة  كاتب  هو  الرسول  بولس  القديس  أن 

العبرانيني.

من هو كاتب الرسالة إلى العبرانيني؟  
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا
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استراليا:

طريق السالحف

تتولى بلدية وانيرو في مقاطعة بيرث االوسترالية شق نفق 
السالحف  عبور  اجل  من  وذلك  دوالر،  ألف   120 سيكلفها 
ذات االعناق الطويلة تت طريق مزدحمة تصل ضفتى بحيرة 
جوندا لوب. وقد جهز النفق با نوار »الفلوريسان« لئال تضطر 
السالحف الى االختباء في قواقعها خوفاً من الظالم. ورمبا 

كانت هذه اول طريق للسالحف في العالم.

الصني:

مطر حتت الطلب

كلما احتاج سكان اجلزء الشمالي الغربي من مقاطعة يونان 
الصينية إلى املطر، يكفي ان يستمطروا السماء بكالمهم. 
وهذه الظاهرة تدث في اعالي جبال غاوليغونغ التي توي 
املسحورة«.  »البحيرات  اسم  عليها  أطلق  برك  مجموعة 
وتضيف الصحيفة: »إذا تكلم أحدهم بصوت مرتفع على 
وكلما  وبغزارة.  الفور  على  السماء  امطرت  البحيرة،  حافة 
الكالم«.  استمر  ما  يستمر  وهو  املطر.  قوي  الصوت  ارتفع 
الهواء في  الى رطوبة  الظاهرة  تلك  احملليون  العلماء  ويعزو 

تلك املنطقة، بحيث تؤدي ادنی ذبذبة الى إنزال املطر.

أمريكا:

فندق االحالم
أصدرته  الذي  الكتيب  الفندق،  هذا  في  ما  أطرف  من 
االدارة حوله. وقد جاء فيه: »استرخ واستمتع بعطلة 
خالية من الهموم في أي وقت من السنة. وال بد من أن 
جتد جميع غرفنا فسيحة ومريحة ومجهزة مبكيفات 
هذا  ان  الى  االشارة  وجتدر  والبارد«.  الساخن  الهواء 
الفندق مخصص للكالب والهررة. وهو يقع في مدينة 
ويديره  االمريكية  بنسلفانيا  والية  أعمال  من  باولي 
احليوانات  محبي  من  وولبيرت  ومارسيا  فريد  الزوجان 

األليفة. 
ويدفع  يومية.  وهر  كلب  مئة  فندقهما  ويستقبل 
»الزبون« رسماً اقصاه تسعة دوالرات في اليوم، يحصل 
االذواق،  أصعب  يرضي  فاخر  طعام  على  مقابلها  في 
وقد  خاص.  تلفزيون  وجهاز  هادئة  موسيقى  وعلى 

أضيفت حديثاً بركة سباحة تبلغ املتر عميقاً.

أمريكا:

»هاتي«... أول كلبة محامية في 
الواليات املتحدة

هاتي،  الكلبة  اعتمدت 
فصيلة  من  وهي 
من  وتبلغ  »البرادور«، 
بشكل  عامني،  العمر 
من  كمحامية  رسمي 
لوالية  العام  النائب  قبل 

شيكاغو األمريكية.
مهمة  من  والهدف 
طمأنة  هو  هاتي  الكلبة 
الذين  والبالغني  األطفال 
مشكالت  من  يعانون 

عقلية والذين وقعوا ضحايا لالعتداء اجلنسي والعنف.
وتعد “هاتي” أول كلبة تقدم الدعم العاطفي من خالل هذه املهمة، 

وستعمل كل يوم من الـ9 صباحاً حتى الـ5 مساًء ملساعدة البشر.
وظهرت “هاتي” عبر الصور التي نشرتها كيم فوككس، احملامي العام 
في مقاطعة كوك بوالية شيكاغو، على صفحتها مبوقع “فيسبوك”، 

وهي واقفة لتؤدي القسم.
لهاتي،  احتفال  إقامة  على  حريصني  “كنا  فوككس:  كيم  وقالت 
الثالثاء 29 أكتوبر/تشرين األول املاضي، وحصلت على رخصة العمل 
والشهادة، ووقفت على ساقيها اخللفيتني وأقسمت لفرض القانون، 

مع وضع يدها اليمنى على الدستور«.
وأضافت “سعيدة للغاية بأن هاتي موجودة هنا للتخفيف واملساعدة 
في تقليل الصدمات لدى لألطفال والكبار الذين يعانون من الصحة 

العقلية«.

روما: 

قرية ملرضى الزهامير باجملان

14 منزالً ملونًا وساحة كبيرة ومقهى وصالة لأللعاب 
اإليطالية  “إميانويلي”  قرية  في  بكم  مرحباً  الرياضية، 

ملرضى الزهامير.
قرية  تقع  روما،  اإليطالية  العاصمة  أحياء  أحد  في 
الزهامير،  إميانويلى، أول مركز إيطالي مخصص ملرضى 
كاملة  قرية  في  طبيعية  حياة  يعيشون  حيث 
مخصصة لهم، تضم عدة منازل ومساحات شاسعة 
الشعر  لتصفيف  ومتجر  ومكتبة  ومطعم  ومقهى 

وصالة األلعاب الرياضية إلى جانب سوق صغير.
ولدت فكرة “قرية إميانويلي” على يد مبتكرها إميانويلى 
لألعمال  روما  مؤسسة  رئيس  ماريا،  فرانشيسكو 
الذي  احللم  وصاحب   ،Fondazione Roma اخليرية 
ليس  ومن  املرضى  هؤالء  ملساعدة  حقيقة  أصبح 
لديهم أحد لرعايتهم، بحسب املوقع الرسمي للقرية 
يعيش املرضى في قريتهم اخلاصة تت رعاية موظفني 
مثل  ألزهامير  مرض  مع  التعامل  في  متخصصني 
واختصاصيي  واالجتماعيني،  الصحيني  العاملني 
العالج الطبيعي، واملمرضني واألطباء النفسيني، لكن 
مواصلة  على  تساعدهم  وأماكن  مساحات  وسط 
إلى  ماركت  السوبر  من  طبيعي،  بشكل  حياتهم 

املسرح.
وقرية إميانويلى اإليطالية، هي مكان يتيح للمرضى أن 
يكونوا قادرين على العيش في مجتمع طبيعي، حيث 

يواصلون الطهي أو التسوق أو االعتناء باحلديقة.
كل شيء داخل القرية مصمم جلعل املرضى يشعرون 
األكثر  املنزل  في  شخص  كل  يعيش  حيث  بالراحة، 

مالءمة له، سواء في الشخصية أو أسلوب احلياة.

كوريا اجلنوبية:

جنائز األحياء.. جتربة ألخذ العظة 
من املوت

في حدث فريد من نوعه، شارك 
في  شخص  ألف   25 من  أكثر 
في  »لألحياء«  تقام  جنازات 
مركز شفاء »هيوون« في كوريا 
عام  افتتاحه  منذ  اجلنوبية 
2012 حتى اآلن، أمال في تسني 
املوت  جتربة  مبحاكاة  حياتهم 
تت شعار »املوت من أجل حياة 

أفضل«.
املراهقني  من  بداية  األعمار  جميع  أن  الهندي  “نيوز18”  موقع  وذكر 
ويلتقطون صورا جنائزية  التجربة  تشارك في هذه  املتقاعدين،  حتى 
تابوت  ألنفسهم ويكتبون آخر وصياتهم، فضال عن االستلقاء داخل 

مغلق ملدة 10 دقائق.
لديهم مفهوم  ليس  البشر  أن  املركز،  مدير  مون،  يوجن  وأوضح جيوجن 
“األبدية”، لذلك من املهم املرور بتجربة املوت أثناء احلياة حتى نتمكن 
من التصالح مع املقربني إلينا قبل فوات األوان ولنتمكن من عيش ما 

تبقى من حياتنا بشكل أفضل.
أحياء”  “جنازة  في  املشاركات  وإحدى  عاما   75 هي،  جاي  تشو  وقالت 
أقيمت مؤخرا تت برنامج “املوت جيدا”: “عندما تصبح مدركا للموت 

وجتربه بنفسك، تقرر اتخاذ نهج جديد في احلياة«.
وبدأت مركز اجلنازات هيوون في تقدمي فكرة جنازات األحياء ملساعدة 
األشخاص على تقدير حياتهم والسعي إلى التسامح واملصاحلة مع 

الذات والعائلة واألصدقاء.
االنتحار في كوريا  بلغت معدالت  العاملية،  الصحة  وحسب منظمة 
اجلنوبية 20.2 بني كل 100 ألف شخص عام 2016، وهو تقريبا ضعف 

متوسط العدد العاملي الذي يبلغ 10.53.

السعودية:
»موسم الرياض« يرفع شعار »كامل 

العدد« في أول مهرجان للرعب

بعد  العدد«  »كامل  الفتة  السعودية  الترفيه  هيئة  رفعت 
ضمن  واملقام  اململكة  في  رعب  مهرجان  أول  تذاكر  نفاد 

فعاليات موسم الرياض للترفيه.
واختتم “مهرجان الرعب” فعالياته بعد أن أقيم على مدار 7 
أيام، في الفترة من 24 إلى 31 أكتوبر، عاش خالله الزائرون 

جتارب وأجواء رعب فريدة.
الرياض”  “واجهة  في  أقيم  الذي  الرعب  مهرجان  وشمل 
مرعبة  ألعاب  منها  فعاليات  عدة  السعودية،  بالعاصمة 
ومتاهات مخيفة وبيت للرعب، بجانب ما يقدمه من ورش 
“السيرك  عن  فضال  اخمليف،  املكياج  عمل  لتعليم  عمل 
التي  املقابر  ألرض  األسطورية  القصة  يقدم  الذي  املرعب” 

دُفن فيها قتلى ميكافيلي.
للترفيه  العامة  الهيئة  رئيس  الشيخ،  آل  تركي  ونشر 
تضمن  ترويجي  فيديو  الفعالية  انطالق  مع  السعودية، 
جيدا خلوض  متاسك  فيه...  لتختبئ  مكانًا  “لن جتد  عبارات: 

جتربة فريدة تفيض رعًبا«.
حضور  ينظم  ميثاقا  السعودية  املواسم  إدارة  ووضعت 
من  املطلوبة  والسلوكيات  األماكن  ونظافة  اجلمهور، 

الزائرين، ويحدد احملظورات ومقدار الغرامات التي تقابلها.
السعودية  مواسم  مهرجانات  أحد  الرياض”  “موسم  ويعد 
 ،2019 العام  من  بدًءا  اململكة  مستوى  على  أُطلقت  التي 
مدة  وتصل  عاملية،  سياحية  وِجهة  إلى  لتحويلها  وتهدف 
املهرجان -الذي يُقام في العاصمة الرياض-إلى 70 يوًما بدأت 
في أكتوبر املاضي واستقطب أكثر من مليوني زائر في أيامه 
األولى، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية 

تتوزع على 12 موقًعا مبساحة 14 مليون متر مربع.
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I know it’s hard to believe, but I’ll soon be completing my 
18th year of priesthood (I guess that makes me an ADULT 
PRIEST now).  I feel like 18 years is enough of a mile-
stone where I can now officially “look back” and “reflect” 
on some lessons I’ve learned over the years.  I feel wiser 
and more distinguished already!
I’ve noticed a lot of discussion recently about the topic of 
leadership.  What makes a good leader?  Can leadership 
be learned?  What are some do’s and don’ts of leadership?
Whether it’s in our nation as we approach a presidential 
election…
Or it’s in your church where you find yourself disappoint-
ed by someone in a position of leadership…
Or it’s in your family where you feel like you’re on a ship 
without a captain…
...leadership seems to be on everyone’s mind these days.
So with that, I want to share a few thoughts on the subject 
that came to me as I reflect back over the past 18 years 
as a priest.
First of all, why is leadership such a vital topic?  Why 
does it matter so much?
BECAUSE NOTHING HAPPENS IN LIFE WITHOUT 
LEADERSHIP.
Societies don’t change on their own.  Churches don’t heal 
on their own.  Families don’t solve issues on their own.  
For any of these things to take place, someone has to first 
step up and say: WE CAN DO THIS!
Civil rights may have been on the minds of many people 
in this country in the 1900’s, but nothing happened until 
someone stood up and said “I have a dream…”
Many were discussing the “idea” of space exploration as 
an interesting concept, but nothing happened until some-
one stood up and said “We are going to put a man on the 
moon by the end of the decade.”
The same applies to all of life.
Nothing will change in your FAMILY until someone steps 
up and says “we will not allow our family to go this di-
rection.”

Nothing will change in your CHURCH until someone 
steps up and says “we will not allow our church to be 
destroyed by gossip and backbiting and politics.”
Nothing will change in your own PERSONAL LIFE until 
someone (YOU!) stand up and say “enough is enough.  I 
must change!”
NOTHING HAPPENS IN LIFE WITHOUT LEADER-
SHIP.
That’s why our core calling as children of God and follow-
ers of the Lord Jesus Christ is leadership.  We are called 
to continue Jesus’ mission when He came to a people who 
were sitting in darkness and led them into the Light.
“As You sent Me into the world, I also have sent them into 
the world.”  (John 17:18)
YOU ARE CALLED TO LEADERSHIP.  The world 
needs you… your church needs you… your family needs 
you… the kingdom of God needs you.
So what does it mean to be a leader?  Here are 3 thoughts:
1) LEADERSHIP IS ABOUT INFLUENCE, NOT TITLE
It isn’t always the guy at the head of the table with the 
corner office that is the real leader in the company; it’s the 
guy everyone looks to when there’s a problem.  Getting 
hung up on titles and positions will handicap your ability 
to really lead.  Focus on influencing and leading people, 
not on having a title and authority.
2) LEADERSHIP IS ABOUT CHARACTER, NOT 
CHARISMA
This goes without saying, especially in our uber-connect-
ed world of Facebook, Instagram, and TMZ.  Having cha-
risma without character may make you famous, but it’ll 
never make you a leader.
3) LEADERSHIP IS ABOUT LEARNING, NOT 
TEACHING
The moment I say “I got this figured out” is the moment 
that I am serious danger.  Leadership isn’t “come see 
where I am and follow me.”  Leadership is “come, let’s 
join hands and see where we can go together.”  Big dif-
ference.

3 THINGS I’VE 
LEARNED ABOUT 
LEADERSHIP

Father Anthony 
Messeh Our Government needs to 

do more to stop crime in 
Markham Unionville. That 
was the key message I heard 
over and over again at the 
doors during the federal elec-
tion.
The message could not have 
been clearer. As I went door to 
door I could see that multiple 
videos cameras had been in-
stalled at hundreds of homes. 
When I knocked on doors, of-
ten residents would peak out 
from behind blinds and not open the 
door at all out of fear.  At one home 
I came across had a sign that read 
“Please do not rob my home”. The 
people who I spoke to just confirmed 
what I already knew. The community 
no longer felt safe.
There has been a worrying trend 
across the GTA. In the last 4 years in-
cidents of serious crime have grown 
much worse instead of getting better. 
Across the GTA shootings are on the 
rise. Now robberies are occurring in 
broad daylight, and homes are be-
ing broken into at an astounding rate. 
There was even a kidnapping in the 
city. Misguided youth are not the ones 
breaking into these homes, and the 
gun violence is not coming from our 
farmers. We know what the problem 

is. The truth is gangs 
and career criminals 
are getting away with 
murder. When they 
are caught, the pun-
ishment does not fit 
the crime. We need 
to keep these types of 
criminals behind bars.
The police agree. The 
Police Chief of Toron-
to came out during the 
campaign and talked 
about how over 300 

people were out on the streets on bail 
after being arrested for gun crimes. 
These criminals often go on to com-
mit more crimes while they are wait-
ing for trial. 
As the official opposition to the Gov-
ernment my Conservative colleagues 
and I will be focused on holding the 
Government to account until the next 
election. Part of that will be applying 
pressure on the government to get 
tough on crime. We cannot afford an-
other 4 years of a soft on crime Lib-
eral Government. 
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of 
Parliament for
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Safety - a Major ConCern 
for Gta

- Assemble or erect communication towers 
using construction or rigging equipment as new 
guyed towers, self-support towers, monopoles, 
tri-poles, custom designed towers, clock towers, 
etc. from ground to completion of various 
heights.
- Check antenna positioning to ensure specified 
azimuths or mechanical tilts and adjust as 
necessary
- Climb communications towers to install, 
replace or repair antennas or auxiliary equipment 
used to transmit and receive radio waves
- Install all necessary transmission equipment 
components including antennas or antenna 
mounts, surge arrestors, transmission lines, 
connectors or tower mounted amplifiers
- Install, connect or test underground or 
aboveground grounding systems
- Perform maintenance or repair work on 
existing tower equipment using hand or power 
tools

- Perform general ground procedures, such 
as assembly of Microwave Dishes and 
steelstructure assembly.
Installing, steel, cable tray, antennas, cable, 
radios
Installing MWs, dishes, alignment to for RSL.
- Any other duties that may be assigned
- Construction skills related knowledge, rigging, 
and safety.
- Installing, steel, cable tray, antennas, cable, 
radios
- Installing, terminating and testing all aspects 
of a wireless communication site including 
connectors and steel on towers and rooftops - 
Antenna installation, MW dishes including MW 
alignments for RSL, mounting and removal 
along with RET systems and Azimuth - Sweep 
testing
- Maintaining, managing and organizing tools 
Requirements:
- Any other duties that may be assigned.

Tel:905-475-8685,     Fax:905-475-8685, 
Email address: admin@jcscm.com, 

Address: 825 Denison Street, Unit 22,  Markham, Ontario, L3R 5E4.

 Job Offer .. Job Offer .. Job Offer.. Job Offer
“JCS Contracting 
& Marketing Ltd located at 
825 Denison Street, Unit 22, 
Markham, Ontario, L3R 5E4 
is looking for two full-time 
qualified	riggers	to	conduct	
work at multiple locations 
across Canada as permanent 
positions for $ 27.5 per hour 
plus	group	benefit,	including	
dental coverage. Speak 
English	or	French	fluently;	
second	official	language	will	
be considered as an asset.

The followings are the job duties and skills required from candidates:
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If you’re in need of 
some strength today...

My faith plays a major role in my life. God’s 
love for us is truly never-ending. The Bible is a 
wonderful place to turn to when you feel down 
or need encouragement. Even for those who are 
not Christian, I can assure you that these vers-
es will make one feel at peace and comforted. 
The Bible is FULL of amazing things....
but I can only type so many here. For now, 
let’s start with some of my favourites. 
“Trust in the Lord with all your 
heart and lean not on your own 
understanding” (Proverbs 3:5) 
-how beautiful is this? When you are feeling like 
you don’t know what’s going on in your life...
TRUST. Let go and realize that God - who knows 
all and sees all - has your back. He will never 

leave you. Don’t hurt your head or heart wonder-
ing...just leave it to Him.
“Be anxious for nothing, but in ev-
erything by prayer and supplica-
tion with thanksgiving let your 
requests be made known to God. 
And the peace of God, which sur-
passes all understanding, shall guide 
your hearts and minds through 
Jesus Christ” (Philippians 4:6-7) 
-WOW! Don’t worry about anything 
- just give it to the Lord. He will not 
leave you in a phase of uncertainty. His 
peace is all we need. All you have to do 
is ASK Him to take over, to give you 
guidance and comfort - and He will do 
just that.
“Being	confident	of	this,	that	he	who	
began a good work in you will car-
ry it on to completion until the day 
of Christ Jesus” (Philippians 1:6) 

-this verse is amazing! It reminds us 
that God has a plan for us, even when 
we don’t see it or understand why 
things are happening the way they are. 
Remember that you have a God who 
holds you in His hands. One day, it will 
make sense.
“I can do all things through Christ who 
strengthens me” (Philippians 4:13) 
-if you needed some strength today....here it is! 
We often rely on our own strength, and we fail 
to realize that God alone can do ALL things. It is 
He who can truly overcome anything, and this is 
why we ought to reach out to Him. Don’t depend 
on yourself - give it to Him, and watch His glory 
work in your life.
..And there are SO many more wonderful verses 
in the Bible that I will be sharing over the next 
few posts. Even if you are not religious, having 
these verses on your mind helps you feel comfort-
able and at peace. Know that you are NOT alone. 
Know that you will get through this struggle, this 
challenging time, and this difficult situation. I 
pray that you find peace, strength, joy, and per-
severance in these verses...always remember that 
when life knocks you down on your knees, you 
are in the perfect position to pray!

Should a politician be asked 
about his or her religion during 
an election campaign? Many me-
dia organizations and politicians 
seem to think it is fine in some 
cases, but not in others. The con-
sequences of these trends and in-
consistencies may be very dan-
gerous for our country.
Recently, some have tried to 
press Conservative leader An-
drew Scheer to answer questions about Catholic teach-
ing on homosexuality. Andrew Scheer is a practicing 
Catholic, but he is not a priest or a theologian. Rather, 
he is a politician seeking to serve all people. But many 
in the media seem to think he should be answering de-
tailed questions about theology instead of focusing on 
what he will do for the country.
Many of these questions are not being asked of other 
politicians or of people from other faith backgrounds. 
Practicing Christians are being put in the hot-seat in a 
way that others are not. Very often, the questions and 
comments that are made reflect a bigoted or stereotyped 
view of Christianity, and this view is being pushed even 
by some elected politicians.
For example, a new NDP Member of Parliament from 
Manitoba named Leah Gazan has declared her view 
on social media that, “Supporting the Catholic Church 
means supporting the rape and sexual abuse of chil-
dren.” Although she subsequently said she would be 
more careful in her word choice, she has never apolo-
gized for these comments. Can you imagine if a politi-
cian were to say those things about another faith com-
munity? It would be rightly and widely condemned.
Many people who enter public life are motivated by 
their faith. As a Christian, I draw strength and inspira-
tion from the Christian tradition as I seek to advance the 
wellbeing of all of the people whom I serve. I do not 
have a problem talking about that. But the media should 
focus their questions on what politicians will actually 
do in office, not on their private religious practice or 
convictions.
I hope that in Canada we will always look at the person 
and his or her ideas, instead of peddling false religious 
stereotypes. In general, and for most faith communities, 
the discussion remains focused on issues. But, in the 
present context, it seems that Christians are not always 
given the same courtesy as everyone else. When this 
double standard is evident, it is important to stand up 
and push back.
In some places and times, politicians have faced relent-
less attacks because of their faith. That is not the kind of 
dynamic that we want to see in Canada.

DOUBLE STANDARDS

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E

What 4-letter word can be written 
forward, backward or upside down, 
and can still be read from left to 
right?

Answer for the last issue:
The letter “S”

By: 

Philo Girgis
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Winston Churchill Blvd.PROMOTION PERIOD: NOV 15TH TO NOV 21ST, 2019

2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(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

TAHINI SESAME MOULUS
Reg: $9.99/ea
AL KANATER Brand - 2lb

BESAN FLOUR
Reg: $5.99/ea
SHER Brand - 4lb

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

LIGHT RED KIDNEY BEANS

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*

Reg: $4.99/ea
Mr Goudas Brand - 4lb

SUGAR
Reg: $2.99/ea

Redpath Brand - 2kg

SPECIAL
99$ /EA5. SPECIAL

99$ /EA3.SPECIAL
79$ /LB1.

SPECIAL
$
FOR32

ORGANIC

SPECIAL
98$

/EA2.
SPECIAL

$
FOR32

LIMIT 1 CASE / FAMILY
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