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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
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 األدوية لكبار السن مجانامتخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 No $2.00 co-payخدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة  No $6.11 co-pay Tel: 905.868.8000ومجيع انواع الليزر
 جميع انواع التأمني مقبولةللجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
للعنايةبالبشرةوازالةالبقع
905.771.0800
منتجاتيوميًا
 - 490 Harry walker parkway south unit 2خصم خاص للجالية العربية
العربيــــة
C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview
)& Leslie
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
Matt Dawoud

General Surgeon, North York General Hospital
General Surgeon, North York General Hospital
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميلLecturer, University of Toronto
تخفيضات Lecturer, University of Toronto

Sr. Mortgage Advisor

/Arklimo

Matt Dawoud

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

Sr. Mortgage Advisor

خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة
301-4800 Leslie Street
www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
North York, ON, M2J 2K9
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
T: 416 494 0123
واعراض البشرة اجملهدة
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

تخفيضات
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3

Matt Dawoud

Sr. Mortgage
Advisor
Ave, Suite 200
2901 Bayview
North York, ON M2K 1E6

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

301-4800 Leslie Street
North York, ON, M2J 2K9
T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com
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الدولة امل�صرية و العقل ال�سيا�سي
�أزمة جديدة يف م�صر ،وهي �إقتحام قوات الأمن لنقابة ال�صحفيني،
للقب�ض علي �أثنني �صحفيني بتهمة التظاهر يف اخلام�س والع�شرين
من �أبريل ،ذلك اليوم والذي �أثار �أي�ض ًا �أزمة القب�ض علي متظاهرين
يرفعون علم م�صر  ،بينما مت ال�سماح لتظاهرات رفعت علم ال�سعودية،
وكل هذا وذاك جاء ب�سبب �أزمة �أخري متعلقة بجزيرتي تريان
و�صنافري ونقل ملكيتهما �إيل ال�سعودية .وكالعادة ال يوجد مواقف
قانونية وا�ضحة يف كل ما �سبق ،فاحلكومة تري �أن من حقها نقل
ملكية جزيرتني �إيل دولة �أخري  ،واملعار�ضني يرون �أن ذلك خمالف
للد�ستور والذي ُيلزم ال�سلطة ،باللجوء لإ�ستفتاء عام قبل هذا
الفعل ،فيتظاهر املعار�ضني طبق ًا للد�ستور الذي يكفل حق التظاهر،
فيتم القب�ض عليهم لإعتبارهم خمالفني لقانون التظاهر والذي �أقره
عديل من�صور عام  ، 2013وبينما تري ال�شرطة �أن من حقها تنفيذ
�أمر ال�ضبط والأح�ضار لـ �صحفيني حتي من داخل نقابة ال�صحفيني،
بينما يري جموع ال�صحفيني ونقابتهم �أن �إقتحام مبني النقابة خمالف
للقانون والذي مينع ذلك وي�شرتط حلدوثه موافقة كتابية من النقيب
او �سكرتريه ويف ح�ضور �أحدهم ،وهذا ما مل يحدث يف هذا الأمر.
وال�س�ؤال هو كيف تتقدم دولة بهذا الكم من الأزمات؟ ،وعلي
اجلانب الأخر ت�سلك الرئا�سة �سلوك ًا ال يليق بها ،وهو نفي العلم
بالأحداث ،فعلتها يف بيان ر�سمي قبل � 25أبريل ب�ساعات  ،وفعلتها
يف واقعة �إقتحام النقابة .وبني ترب�ص املعار�ضني بال�سلطة مهما
فعلت �سواء �صواب ًا �أو خط�أ ،و�شيطة ال�سلطة للمعار�ضني وتخوينهم
وت�شويههم ،وو�صل الأمر �إيل �إذاعة ت�سجيالت خا�صة لهم علي
امللأ  ،بد�أت ب�شباب الثورة وانتها ًء بالإعالمي يو�سف احل�سيني،
فقط لأنه عار�ض نقل ملكية اجلزيرتني لل�سعودية ،وو�سط غياب تام
للربملان ،نكون �أمام م�ستقبل غام�ض ال نعرفه وال نتمناه .واحلقيقة
�أننا نعيد جتربة �أثبتت ف�شلها وهي عقيدة �إدارة الدولة من قبل

ابرام مقار

«الأمن» ،عقيدة يروج له تيار وطني
يري �أن احلل يف احلكم الديكتاتوري
وغلق كل منافذ الإحتجاج للعودة �إيل
الإ�ستقرار بعد �سنوات من القالقل
والفو�ضي وحتي نتاليف م�صري دول
اجلوار مثل العراق وليبيا و�سوريا،
�ضد تيار  -لي�س �أقل وطنية  -يري �أن
ما و�صلت �إليه ليبيا و�سوريا والعراق هو نتيجة طبيعية لديكتاتورية
القذايف والأ�سد و�صدام ،و�أن الديكتاتورية هي و�ضع �أ�ستثنائي مهدد
بالإنهيار يف �أي حلظة ،وتوابعه امل�ؤكدة هي الفو�ضي والنزاعات
واحلروب الأهلية .والثابت تاريخي ًا� ،أن الدول ال تُقاد بالأمن بل
تُقاد بال�سيا�سة ،فالدولة الأن يف �أحوج ما تكون �إيل عقل �سيا�سي
يقودها ،فتوقيت �أزمة اجلزيرتني وما تالها بعد ذلك وما قبلها� ،أظهر
احلاجة املا�سة �إيل م�ست�شارين �سيا�سيني للرئي�س ال�سي�سي ،علي
غرار ،الكاتب «ح�سنني هيكل» �أيبان حكم ال�سادات  ،والذي �أدار
له معركة التخل�ص من مراكز قوي ورجال �سلفه عبد النا�صر ب�إقتدار.
وعلي غرار امل�ست�شار «�أ�سامة الباز» �إيبان حكم مبارك ،والذي ن�صح
مبارك عام  1995بالرتاجع عن قانون رقم  93والذي �شدد العقوبات
واحلب�س يف ق�ضايا الن�شر ،وتاليف الأزمة وقتها ،بل يقال �أن غياب
الباز عن امل�شهد وعن رجال مبارك فيما بعد عام  ، 2005هو الذي قاد
مبارك �إيل ما و�صل �إليه عام .2011
الرئي�س واحلكم يحتاجون م�ست�شاريني �سيا�سيني علي الفور ،فالدولة
ال تتحمل �أزمات جديدة ،وب�إ�ستثناء اجلماعات الدينية التي ت�ؤمن بـ
«خالفة» ولي�س بـ «وطن» من الأخوان ومن علي �شاكلتهم ،نثق يف
وطنية باقي القوي ال�سيا�سية الليربالية وال�شبابية والي�سارية ،و وطنية
من يف احلكم .ولي�س يف الأمر مفر من �أن نعمل مع ًا؟!

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

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

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details
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ملا كل هذه اآلالم؟!
أدرك ربى مقدار ذنبى
و ما هو نهاية دربى
اعلم أن الصليب كان نصيبى
و ان املوت كان عقابى
حتولت احلياة الى سراب
و امتأل الكون بالصراخ و العذاب
لكن ربى لم ينسانى
جاء الى االرض ليأخذ مكانى
و من هنا جاء سؤالى
ملا كل هذه اآلالم؟!
من أنا لتصلب بدالى يا بار
و ملاذا ارتضيت بصليب العار
كنت محتقرا ً و مرذوال ً من الناس
ضربت و أهنت و لم تفتح فاك
و للذبح كمجرم أثيم ساقوك هناك
على الصليب حملت أثامى
شفيت نفسى و سمعت أناتى
محوت كغيمة ذنوبى
ما عاد لى ماضيا ً
بك الكل قد صار جديدا ً
فأنا االن احيا ملكك
و سأكون ابنا ً طائعا ً لك

Egyptian Artisan Baker
needed.

Perm/FT. Wage $14 to $16/hr.
Duties: Prepare authentic Egyptian Bread,
Pastries, Sweets & Desserts.
Must have 5+ yrs exp.
Ancient Pita :
7370 Woodbine Ave. Unit 20 Markham,
ON, L3R 1A5.
Email resume to:
ancientpita@rogers.com

قابلتني وكانت فرحانه

شعر جورج عبد املسيح

قابلتني وكانت فرحانه
وقالتلي يا جمدي بامانه
مني احلي �أنا واال فالنه
قلتلها وقلبي بريفرف ..
ن ّ�ستني ا�سمي كان �أ�شرف
..
م�شفت�ش حد يف جمالك
يف عنيكي وح�سنك

وداللك
وبت�سايل ليه ممكن
اعرف ..
هقابله بكره وقلقانه

الدنيا علي فني واخدانا
�سابتني واقف هنا
وحدي
ودماغي بتجيب وتودي
ما�شي يف ال�شارع
وب ّعدي
ون�سيت �أنا ا�شرف وال
جمدي ..

اقتحام نقابة ال�صحفيني ..
عالمة �سوداء يف جبني املحرو�سة
مونتريال – عبد املسيح يوسف
غريبة هي تصرفات وزارة الداخلية ،فبعد أن بدأت تسترد
عافيتها شيئا فشيئا ،بفضل عناصر عدة من بينها دعم
الصحافة لها .إال أن انتهاك حرمة نقابة الصحفيني،
محراب احلرية في كل دول العالم ،مثل عالقة سوداء في
جبني احملروسة ،مصر أم الدنيا.
فحسب روايات الداخلية ،التي ال يثق فيها إال قلة فإن
مأمورية من  5ضباط قاموا القبض علي صحفيني
معتصمني داخل حرم النقابة .في حني أن نقيب الصحفيني
يحي قالش صرح بأن مأمورية من أكثر من  50فردا في زي
ملكي ما بني ضابط وعسكري قامت باقتحام النقابة،
للقبض علي الزميلني.
وهنا تطرح عدة تساؤالت جوهرية علي متخذ هذا القرار
غير الرشيد ،هل الداخلية تتصور أنها بذلك ستكسر
شوكة الصحفيني؟ االجابة القاطعة ،ال .هل هناك ثأر
بني النقابة كجماعة صحفية والداخلية ،ال أعتقد هذا.
ألن اجلماعة الصحفيني كانت أول من وقف وراء مؤسسة
الداخلية ،كجهاز أمني وظيفته حماية اجلبهة الداخلية،
واستتباب األمن داخل مدن وقري وجنوع مصر احملروسة ،بعد
أن كسرتها بقوة ضربة اجلماعات اإلرهابية في ثورة  25يناير،
وكان ينتظر أن تصون الداخلية هذا اجلميل للصحافة ،التي
وقفت وراء استرجاع الدور الوطني واألمني للداخلية.
هل تسعي الداخلية من وراء اقتحام نقابة الصحفيني
تأكيد صورتها السابقة بأن صاحبة الكلمة األولي واألخيرة
في اجملتمع؟ بالتأكيد أنها تعرف والكل يعرف من صاحب
هذه الكلمة ،وأنه لوال تكاتف قوى وطنية كثيرة من بينها
الصحافة ملا جنحت الداخلية استرداد دورها ،في توقيت بعد
الثورة كان بعض عناصر الداخلية يخافون علي حياتهم من
اإلعالن عن انتمائهم لهذه املؤسسة؟
وزارة الداخلية جهاز وطني صميم ،ولكنه أدائه يعادي
املواطنني ،حتى أنه في هذه املرة ،سواء كان عن وعي أو ال،
فإنها أضر برئيس الدولة عبد الفتاح السيسي .إن عملية
االقتحام تناقلتها وكاالت األنباء العاملية ،باعتبارها ملمحا
قويا علي السلطوية واالستبداد وانتهاك احلرية ،التي هي
أحد أهم مالمح الدميقراطية.
هل مصر احملروسة أم الدنيا ،في حاجة إلى مثل هذه البلبلة،
فصورة البلد في اخلارج ال يحسدها عليها أحد ،بسبب
قضية الشاب اإليطالي ريجيني ،وغياب أى نتائج لهذه
التحقيقات علي الرأى العام املصري والعاملي خاصة .فلماذا
نعطي الفرصة للخارج أن يهجمنا .فمصر في حاجة ملزيد
من االستقرار الداخلي والعالقات اخلارجية اإليجابية ،ليس
فقط مع دول اخلليج ،التي تعلمت أن كل ما ستعطيه لك
سيكون له مقابل .فإن لم حتارب بدال منها ،فستحصل
علي نفوذ وامتيازات أخرى ،مقابل التدفقات املالية ،التي
تقدمها لها.
ال يستطيع أحد أن يكون مع هدم أى مؤسسة من
مؤسسة الدولة املصرية العريقة .لكننا يجب أن نبذل كل
اجلهد لتقومي سلوكيات وسياسات أى مؤسسة يكون من
نتائجها اإلضرار مبصر.
هل يدري صانع القرار في وزارة الداخلية ماذا فعل بصورة
مصر في اإلعالم الدولي؟ وأن اقتحام نقابة الصحفيني

Hosanna Bible Study Meeting
2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm
at the Church of Saint Luke
3200 Bayview Ave., N. York,
Finch & Bayview
Pick-up Service available

Kids program available 4-14 years old

www.smsv.ca
Email: hosanna@smsv.ca

محراب احلرية جعل هذا اإلعالم ينعت النظام احلاكم في
مصر بأنه نظام سلطوي استبدادي.
علي الرغم من أن اجلميع يعلم الدور الوطني للرئيس عبد
الفتاح السيسي ،في حماية مصر من جماعات الشر
واإلرهاب ،التي كانت ستحول مصر لبرك من الدماء ،حما
اهلل مصر ،ووقاها شر بعض أبنائها.
إن العالج املوضوعي للوضع احلالي ،يتطلب أن ترد ملؤسسة
نقابة الصحفيني كرامتها ،التي انتهكت ألول مرة من
 ،1940تاريخ تأسيس النقابة ،من خالل قرار يتخذه الرئيس
عبد الفتاح السيسي ،يؤكد من خالله دوره الوطني ،بحماية
احلريات املنصوص عليها في الدستور والقانون ،ويؤكد أن
اقتحام النقابة كان مجرد قرار أهوج من مسؤول أمني ال
يقدر التبعات السياسية ملثل هذه النوعية من القرارات.
فعلي مستوى وزارة الداخلية ،يجب أن تعلم جيدا أن
املواطنني املصريني ،علي مختلف فئاتهم يقفون خلفها
بقوها لصون اجلبهة الداخلية ،طاملا أن سلوكياتها كانت
ملصلحة اجملتمع واملواطنني وليست ضدهم.
كما أن نقابة الصحفيني عليها أن تفعل أكثر من أدوارها،
بعد أن أصحبت املهنة« ،مهنة ال مهنة له» ،وجذبت ناس
من كل صوب وحدب ،وهو ما أدى لصعوبة تنظيمها ،وبسط
النقابة يدها بفاعلية علي كل املنتمني رسميا لها ،أو من
يدعون االنتماء له.
التصعيد في الوقت احلالي ليست من مصلحة مصر،
ولكن هذا ال يجب أن يعني عدم احملاسبة السياسية
والتنفيذية ملن اتخذ قرار اقتحام نقابة محراب احلرية؟ بل
إن هذه احملاسبة ستحسن من صورة مصر في اخلارج ،ويجب
علي من اتخذ هذا القرار أن يقدم استقالته فورا ،وقبلها
يقدم اعتذاره العميق للنقابة.
علي اجلانب اآلخر ،على نقابة الصحفيني أن تضبط
سلوكيات العاملني في القنوات التليفزيونية ،التي بثت
هذه الصورة الرديئة عن الصحفيني واإلعالميني ،باعتبارهم
سحرة فرعون ،خاصة وأن املواطن البسيط ،ال يستطيع
التمييز بني من يعمل في قنوات تليفزيونية ،ومن يعملون
في الصحف؟
إن جزء كبير من الطاقة الكبرى ،التي تعيشها اجلماعة
الصحفية تعود إلى عشوائية عمل الكثير من القنوات،
التي ال تخدم إال علي مصاحلها اخلاصة ،ومصالح مجموعة
املستثمرين املمولني لهذه القنوات ،حتى لو كانت ضد
الصالح العام.
ال ندعو جلهاز يراقب حرية اإلعالم والرأى ،ولكن ندعو حلزمة
قوانني وتشريعات ومؤسسات تراقب مسؤولية اإلعالم جتاه
سالم واستقرار اجملتمع والدفاع عن مصاحله الوطنية.
إن مصر ،لكي حتيا آبية كرمية ،يجب أن ترد كرامة نقابة
الصحفيني ،وأن يدعم اجلميع كل مؤسسات الدولة ،مبا فيها
وزارة الداخلية ،وأن تعيد بعض مؤسسات الدولة النظر في
سياساتها جتاه اجملتمع واملواطنني ،ألن مكاسب احلرية ،التي
حتققت بعد ثورتي  25يناير و 30يونيه ،لن يستطيع أى أحد
أن يقلصها ،بل علي العكس سيكون الشارع هو الفيصل.
وهذا الشارع متاح للشباب املصري احلر الغيور علي مصر
احملروسة ،ويخافه صانع القرار أيا كان موقعه.
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عليك واحد
عايش في مجتمع شرقي وسطي
* عمري ما بفرق بني والدي في
محافظ جميل متدين بطبعه؟! أكيد
املعاملة ..إنتي بنت يعني إنتي اللي
هيمسك بشكل أو بآخر:
الكالم دا
تنضفي وتعملي شغل البيت.
ّ
* مفيش كهنوت في اإلسالم ..بس
* طبعا البنت زي الولد ..بس أنت
مش أي حد يتكلم في الدين!
هتسافر مع أصحابك تتفسح
* احلجاب حرية شخصية ..بس أنا
وإنتي أل.
هبقى ديوث لو سبتك تخلعيه!
* طبعا الزم تختاري شريك حياتك
* أهم حاجة تكوني مقتنعة
وتتعرفي عليه كويس! ..بس
باحلجاب ..يعني إيه مش مقتنعة؟ دا
هتشوفيه مرتني قبل اخلطوبة
فرض غصب عنك هتعمليه!
وأخوكي الصغير هيقعد في
هبة خطاب
* ربنا اللي هيحاسب الناس ..بس
النص.
إحنا هنصورهم ونفضحهم لو
* اخلطوبة فترة تعارف وجتربة ..بس
حضنوا بعض عشان مننع الفاحشة.
إحنا ماعندناش بنات تفسخ خطوبتها ،الناس تقول
* التشبه باليهود والنصارى حرام  ..بس شفتوا حتى علينا إيه بعد ما دخل البيت!
السيدة مرمي كانت محجبة إزاي؟!
* احلب بييجي بعد اجلواز /هتتعودوا على بعض بعد
* كل واحد حر يؤمن أو يكفر ..بس امللحدين دول أول سنة /العيال هتقرب بينكم ..ماعندناش بنات
مرتدين الزم يقام عليهم احلد!
تتطلق ،ربي عيالك!
* حرية الفكر والتعبير مكفولة ..بس ال جتاهر بفكرك * الغرب حول املرأة لسلعة ..بس إحنا كمجتمع
عشان الفتنة ،فكر جوا مخك.
محافظ هنغطيكي عشان إنتي مصاصة /جوهرة/
* داعش مفسدين في األرض وإرهابيني ..بس اللي عربية /سكوتر /موبايل بشريحتني.
هينكر التراث العنيف اللي بتستند ليه داعش يبقى * أنا فنان /فنانة /إعالمي /إعالمية بلبس كل اللي
خارج عن الدين.
عايز /عايزة ألبسه وبعمل كل اللي عايز أعمله ..بس
* اإلسالم ك ّرم املرأة ..بس من حق أبوها يجوزها طفلة إحنا هندافع عن قيم مجتمعنا اللي بتمنع أن واحدة
لو مربربة ،ومن حق أخوها يضربها عشان خلعت مغصوبة على لبس احلجاب تخلعه وبتحجر على
احلجاب ،ومن حق جوزها يأدبها لو امتنعت عن العالقة حرية الناس في أجسامهم.
اجلنسية معاه ،ومن حق اجملتمع كله يختارلها تلبس * أنت حر مالم تضر ..بس الدولة الزم متنع الناس
إيه ويعاقبها بالتحرش والنبذ والوصم لو ما لبستش تشرب /تصاحب /تتجوز مدني /ترقص /تتكلم في
اللي على مزاجه.
الدين /تكح بصوت عالي /تاكل خس.
* طب ًعا إنتي حرة وما حدش منعك تسافري وتدرسي * ..مصر بلد األمن واألمان /إحنا شعب متدين بطبعه..
بس ملا تتجوزي وتبقي “فى ذمة” راجل “يحكمك”.
بس البسي احلجاب عشان ماحدش يتحرش بيكي
* الراجل اللي بقيتي في ذمته بيمنعك من الشغل في الشارع.
والدراسة؟ ..الزم تطيعي زوجك.
* البسة حجاب وبيتحرشوا؟ ..البسي نقاب.
* اخلتان عفة ..بس النمص تغيير في خلق اهلل.
* البسة نقاب وبيتحرشوا؟ ..خارجة من بيتك ليه؟
* اللي بيطالب بتنقية التراث من النصوص العنيفة أول حفرة على إيدك اليمني وادفنى نفسك.
خارج عن اإلجماع وبالتالي عن اإلسالم ..بس اللي * إحنا بنحارب اإلرهاب وكل شوية يحصل تفجير في
بيطلع يجاهد تبعا للنصوص دي ويقتل أبرياء اجتهد كمني ..بس أول حاجة بندور عليها في الكماين إذا
فأخطأ فله أجر.
كانت اللي مسافرة معاك دي مراتك وال أل.
* ربنا يهديكم ..ياوالد .#^%#^$
أنت حر ..بس عليك واحد.

مصر تترأس مجلس األمن الدولي

تترأس مصر اجتماعات مجلس األمن الدولي ابتداء من بداية الشهر احلالي ،مايو وحتي نهايته .تسعى خاللها
إلى دفع مصالح وقضايا الدول اإلفريقية والنامية وفق مصادر رسمية في القاهرة.
وقال املستشار أحمد أبو زيد املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية إن بالده ستركز خالل ترؤسها للمجلس
على العديد من التحديات التي تواجه منظومة السلم واألمن الدولية في املرحلة احلالية.
وأضاف أبو زيد أن وزير اخلارجية سامح شكري سيتوجه إلى نيويورك حيث سيترأس جلسة وزارية مفتوحة
جلميع أعضاء األمم املتحدة في مجلس األمن حول مكافحة الفكر املتطرف كأساس لتعزيز جهود مكافحة
اإلرهاب ،وهو ما يتزامن أيضا مع رئاسة مصر احلالية للجنة مكافحة اإلرهاب مبجلس األمن.
هذا ومن املتوقع أن تشهد فترة الرئاسة املصرية جمللس األمن تناول العديد من األزمات التي تهم مصر وفي
مقدمتها القضية الفلسطينية واألزمتان الليبية والسورية والوضع في اليمن والنزاعات في عدد من الدول
اإلفريقية.

زوج خائن

دوال أندراوس

ملاذا ال ُنصاب بهذا
اجلنون؟!..
بقلم :عـادل عطيـة

قالت وهي ال تستطيع أن متنع الدموع من أن
تنهمر من مآقيها :من سوء حظي أنني تزوجت
رجالً ضعيفا ً أمام النساء وأنني حني وضعت ثقتي
علي
فيه ،قد غلفت قوتي بضعفه فأصبح لزاما ً ّ
أن أحتمل جموحه ونزواته التي ال حد لها .فإما هذا
وإما أن أدعه لشأنه وننفصل وفي هذه احلالة الوحدة
والفشل .أنا اآلن أعيش بني عذابني؛ عذاب البقاء معه،
وعذاب البعد عنه .لقد صارت حياتي معه جحيما ً ال
يُطاق! سألتها ،وأنا أربت عليها وأناولها علبة املناديل
مازلت حتبينه؟ أجابت
الورقية لتجفف دموعها :هل
ِ
من بني دموعها :بيننا ِعشرة ال يُستهان بها كما أنه
أبو أوالدي ،ولكنه بأفعاله تلك انتزع من قلبي كل
ما كنت أكنه له من مشاعر ومودة .تخيلي؟ لم
يعد يطيق كالمي وأصبحنا ال نتحدث دون أن
نتشاجر ثم يهرع خارج البيت تاركا ً إياي أجرع أحزاني
ودموعي وحدي دون أن يعبأ مبشاعري على اإلطالق .ثم
أخذت املسكينة جتهش بالبكاء وأنا واقف ًة أمامها
صامتة عاجزة عن أن أفعل لها شيئا ً يخفف عنها
ويجعلها تهدأ .كنت مشفقة عليها جدا ً من دور
الضحية الذي استمرأت لعبه حتي صار -أو كاد-
جزءا ال يتجزأ من شخصيتها ٬فأنا تقريبا ً لم أعد
أراها إال تبكي وتندب وتشكو حظها العاثر التعس
الذي أوقعها في ذلك الزوج اخلائن .واحلق أنني شعرت
ببعض اإلشفاق علي زوجها الذي البد أنه ضاق ذرعا ً
بهذا اجلو اخلانق فعمد إلي الهرب من البيت إلى
أماكن يستطيع أن يكون فيها على طبيعته ومع
أناس يشعرونه باالستلطاف والتقدير .ولقد عجبت
لها كيف تتوقع أن تنبت السعادة في أرض ال ترعى
غير احلزن والكآبة ..وكيف تأمل أن يزدهر احلب في
األجواء البوليسية املليئة بالكبت والشك والتقريع.
املشكلة أنها كانت تتهمه بأنه السبب في حتطيم
مشاعرها وتكدير صفو حياتها وحياة أسرتهم
الصغيرة دون أن يخطر على بالها ولو لثوان أن لها يدا ً
في ما آلت إليه االمور بينهما وأنها مسئولة  -مثله
متاماً -عن زوال احلب وذبوله في عالقتهما.
كنت أود أن أقول لها أن تعيد النظر في سلوكها ،إذ
أنها قد تكون دفعته لذلك الطريق دفعا ً ملّا جعلت
بيتها مكانا ً للمشاكل واخلناقات ،وجعلت صحبتها
مصدرا ً للضجر والسأم ،وجعلت كالمها كله
اتهامات وشكوك وحصار.
كنت أود أن أقول لها أن كل ما عليها فعله هو أن
تتركه يكون نفسه ويتصرف علي سجيته دون أن
تشعره أنه حتت اجملهر وانه موضع انتقاد بشكل دائم..
أن تبتسم في وجهه وتشعره أنه مقبول ومرغوب
فيه فما أسهل أن يسلس قياد الرجل للمالطفة
والبساطة والرقة واملرح.
لكنها لم تكن لتسمعني وهي على تلك احلال من
التخاذل والضعف وفقدان الثقة بالنفس فاكتفيت
بان أربت على شعرها وان أدعوها للتوقف عن البكاء.
واع من الطرفني
إن الزواج عالقة حية يلزمها مجهود ٍ
من أجل تغذيتها والعناية بها .ولذا يذهلني أن أجد
من يقبل عليه على أساس أنه بطيخة أو ورقة
يانصيب ..فيدخل في ذلك العهد املؤسسي الوثيق
من منطلق يا صابت يا خابت ..وكأن مسئولية
إجناح زواجه قائمة على اآلخر فقط ،وكأنه هنا
للفرجة واالستجابة وحسب .هؤالء عادة ما يبحثون
عن أسباب الفشل خارجهم ويعلقون عجزهم على
شماعة القدر والنصيب وأخطاء الشريك وسوء
طباعه ويتناسون دورهم احملوري في إرساء دعائم
هذا الكيان وتثبيته وبالتالي يحكمون على زيجاتهم
بالفشل من قبل حتى أن يبدأوها.

جلبت هولندا من مدينة اسطنبول التركية،
زهرة رقيقة ،تدعى :الـ «توليب»..
كان ذلك في عام 1635م!
وبسبب ندرتها وشكلها املم ّيز ،احتكرها جتار
الورود ،وباعوها بسعر كبير!
وبارتفاع األسعار ،دخل العامة إلى السوق،
وبدأوا يزرعون ،ويتاجرون بهذه الزهرة اجلميلة!
غير أن زهرة التوليب لم تكن تنمو بسهولة،
وكان وصولها للحجم املعتاد حدثا ً استثنائياً،
كما انها تتميز بظاهرة فريدة وهي :انها في
كل مرة تُزرع ،تنمو بألوان مختلفة ،ونقوش
مم ّيزة يصعب تكرارها!
هذه العوامل املدهشة ،جعلت اسعارها
تقفز بجنون لدرجة أصبح الناس يشترونها
بخمسني وستني وسبعني ألف جيلدر ،حتى
أن البعض أخذوا يقايضون بيوتهم ،وأبقارهم،
وممتلكاتهم ..مقابل زهرة ،أو زهرتني التعيشان
ألكثر من أسبوع ،أو :اسبوعني!
ومن يزر امستردام ،ويرى بعض البيوت
منقوشا ً فوق بابها زهرة التوليب؛ فهذا يعني
أن املنزل بأكمله بيع ذات يوم مقابل زهرة
واحدة فقط!
كان بالفعل جنونا ً جماعياً ،استمر لعامني،
يًعرف حتى اليوم بـ “التوليب مانيا” ..أي
“جنون التوليب”!
وما أكثر الظواهر التي تتحول إلى مس
جماعي بني الناس ،مثل“ :التكنومانيا”،
و”األسهم مانيا” ،و”الكورة مانيا” ،و”الشات
مانيا” ،و»التعصب مانيا» ،و»االضطهاد
مانيا» ،و»القتل مانيا»!...
العجيب حقاً ،أنه في فيض الـ “مانيا” ـ
الهوس واجلنون ـ ،لم نصغ بعد إلى ذلك
الصوت امل ُ ّ
بشر باخلالص“ :هوذا اآلن وقت
مقبول هوذا اآلن يوم خالص” ،فنصاب بـ
“هوس اخلالص” ،اخلالص من ربقة اخلطيئة،
ومن البغضاء ،ومن العنف واألذى ،واخلالص
من اجلحيم األبدي!...

647.447.0455
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Condominiumفات إخبارية
مقطت
سوق مبيعات ال

بقلم:مدحت سابا

بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
أعلنت  Toronto Real Estate Boardأن ( )GTAحققت مبيعات قدرها  5974شقة من خالل نظام
2016
2015
كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
نفس الفترة من عام  2014حيث
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل
Averageمتوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 ®MLSخالل خالل الربع األول من عام  - 2016بزيادة قدرها  21.2في املائة مقارنة بالربع األول من عام و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان
املاضى وذلكSales
الشهر من العام Price
لنفس Sales
Average
increase
%
بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
Priceدوالر دوالر
616,241Price
باملقارنة
 654,221دوالر
 .2015ما يقرب من  70في املائة ( 4131شقة) في مدينة تورنتو.
لنفس Total
 550,825دوالر TREB
5,974
364,087
الشهر من
$393,589باملقارنة
 619,0504,930دوالر
متوسط سعر البيع الي
 )»905«( GTA8.10%إرتفع
لم يكن املعدل السنوي لإلعالنات خالل ال  MLSيواكب نفس اإلرتفاع ولكن جاء منخفض .كان هناك باقي ال
املائة.
فى
12.4
قدره
بإرتفاع
املاضى
العام
Halton Region
177
359,147
167
340,649
5.43%
 11,112معلنة للبيع من خالل ال  MLSو ذلك بإنخفاض قدرة  1.7في املائة مقارنة بنفس الفترة من
.2015Peel
نوفمبر
862شقة خالل شهر
290,081علي 1,924
 681كانت املعاملة
()Condo Apartment
مجال الشقق اململوكة
و في
Region
287,314
0.96%
عام .2015
السكنية في
سعر البيع للشقق
423,166متوسط
3,448املبيعات .وكان
باملائة من اجمالى
استحوزت تورونتو علي نسبة 70
City of Toronto
4,131
385,617
9.74%
و قد وضح  Mr. McLeanرئيس  TREBأن الطلب على شقق العمارات أكثر من املعروض في الربع خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
York Region
673
375,840
522
356,471
5.43%
األول من هذا العام .هذا النوع من السكن هو نقطة دخول مهمة في ملكية املنزل لكثير من أسر متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
Durham Region
118
281,506
241,083فى املائة103 .
16.77%
 315,223دوالر بإرتفاع قدره 1.50
الي
 ،GTAال سيما في مدينة تورنتو.
واخلمسون
الثالث
العدد
Other Area
13
263,731
9
209,389
25.95%
السبت  2يناير - 2016بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
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وكان متوسط سعر البيع  393,589دوالر في الربع األول -بزيادة  8.1في املائة مقارنة بعام .2015

عقارات نيوز

سوق اإليجارات
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,خالل الربع األول من
أعلنت  Toronto Real Estate Boardأنه مت إستئجار  6458شقة سكنية عن طريق نظام ®MLS
&RPSRVLWHو قد وضح  Mr. McLeanرئيس
األول من عام .2015
املائة مقارنة بالربع
عام  .2016هذه النتيجة متثل زيادة سنوية  6.5في
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW

'HWDFKHG
$WWDFKHG
بني
القائمة املتاحة.
السكنية قريب جدا الى
 TREBأنه ظل الطلب على استئجار الشقق
$OO7\SHVونتيجة لذلك ،منافسة قوية 
نوم.
ذات غرفة نوم واحدة وغرفتي
بالنسبة للشقق
اإليجارات ،ال سيما
في متوسطأسعار
ادت الى منوا قويا
املستأجرين
75(%7RWDO
+DOWRQ5HJLRQ



وكان 
بالفترة
قدرها  4.8في املائة مقارنة
الربع األول بزيادة
واحدة  1662دوالر في
ذات غرفة نوم
متوسط إيجار الشقة
نوفمبر
املائة .خالل شهر
نظامفيMLS
خالل
من
7,385منزل
Toronto
Board
اعلنت
3HHO5HJLRQ





بارتفع 8.9
عليهاذلك
املعاملة دوالر و
2375
bedroomمت الى
أن two
إيجار
Realمتوسط
Estateويبلغ
عام .2015
نفسها من

مقطتفات إخبارية

بقلم:مدحت سابا

املائة
ApartفيالنتيجةAllزيادة بنسبة 14
نوفمبر  .و متثل هذه
املسجلة لشهر
من احسن النتائج
هذة النتيجة تعد
 2015و
&LW\RI7RURQWR




Bedroom
الوحدات املباعةments
Types
Bachelor
Bedroom
Bedroom
<RUN5HJLRQ




وحدة.
6,476
عدد
حيث كانت
2014
Oneمن عام
الفترة
نفس
Twoخالل
Bedroomعنها
املعلن
 Threeاملنازل
مببيعات
باملقارنة
'XUKDP5HJLRQ
املعامالت  ،كان


 ،والتيList-
املنازل
Listedشامل كل أنواع
 Leasedالسعر
متوسط
في املائة من
مثلت 39
تورونتو فقط
مدينة
و في
Listed Leased
Leased
Listed
Leased
2UDQJHYLOOH

Listed Leased
ed


بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
وذلك
املاضى
العام
من
الشهر
لنفس
دوالر
دوالر
616,241
باملقارنة
دوالر
654,221
$
 6RXWK6LPFRH&RXQW\ $



الشهر من
دوالر لنفس
550,825
 1,376دوالر
619,050 3891
البيع الي
سعر
(«$ )»905إرتفع
باقي ال
Q1 2016
11,483
195باملقارنة6,458
1,662
متوسط $
2234 2,375
138GTA
2,789
$
تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
فقد
املؤجرة
املكاتب
و
التجاري
و
الصناعي
يشمل
الذى
و
التجاري
اجملال
في
اما
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
$
$
Q1 2015
من 13338
6,063
شهر 158
اؤجرت خالل1,325
قد 3569
1,585
قدم $
2217
الصناعى2,180
$
119
2,777
ذكر $
بإنخفاض
ذلك
و
خاللMLS
2015
أكتوبر
مربع
311,943
اجملال
فى
ان
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
Yr/Yr
سعر
كان
البيع قدم مربع .و
516,838
كانت املساحة
اجمالىحيث
من املاضي
الشهر من العام
لنفس
استحوزت فى
قدرة 39.6
في
السكنية
املؤجرةسعر
متوسط
املبيعات.
املائةعلي
تورونتو
13.9%للشققChenge
6.5%
 3.8%وكان23.4%
9.0%
باملائة4.9%
نسبة 0.8%70
8.9%
16.0%
0.4%
للتجارى
االيجار
سعر
وإنخفض
املربع
للقدم
دوالر
5.68
ليصل
للصناعي
املائة
فى
14.5
مبقدار
إرتفع
قد
االيجارهذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
خالل
متوسط
للمكاتب
املاضية.
قدره21.02
باملقارنة
دوالردوالر
19.58
الىليصل
املائة
متوسط 6.8فى
بنسبة
البيع
وصلسعر
متوسط
بالنسبةإرتفع
اما («)»905
باقي ال
للسنة فى
دوالر املائة .و
 5.40فى
بأرتفاع
415,316
السعر
Townhouses
Bedroom
Bachelor
One Bedroom
Two Bedroom
Three Bedroom
 All16.1فى املائة.
Typesقدره
ذلك بإنخفاض
للسنة املاضية و
دوالر
15.25فىدوالر
باملقارنة
دوالردوالر
12.79
اإليجار الى
املائة.
1.50
قدره
بإرتفاع
315,223
الي
إنخفضت Listed
Leased
Listed
Leased
Leased
حيث Listed
Leased
 Listedاملائة و إنخفض سعر
 43.5Leasedفى
املبيعات مبقدار
الصناعى
Listedففى اجملال
التجارى,
مبيعات اجملال
أما من
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
بإنخفاض
لنفس الشهر$من413العام887املاضى و ذلك
دوالر
148.16
مقارنة
دوالر
Q1 2016
1 1,100
$
ب 36
1,492
$
167 137.90
ليصل الى 1,840 $
املربع 209
القدم2,093 $
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,إنخفاض فى أسعار
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه
Q1 2015
942 396 $
2 1,073 $
35 1,634 $
163 1,805 $
196 2,025 $
&RPSRVLWH
املكاتب املباعة فقد إنخفضت
\ 6LQJOH)DPLOو فى مجال
\ 6LQJOH)DPLOدوالر للقدم املربع.
ليصل الى 254.65
 1.8 $SDUWPHQWفى املائة
املبيعات قدرة
7RZQKRXVH
$OO7\SHV

'HWDFKHG
$WWDFKHG
Yr/Yr Chenge
-5.8%
4.3%
50.0%
2.5%
2.9%
-8.7%
2.5%
1.9%
6.6%
3.4%

املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
تباعا.
عليها
اجيب
سوف
و
@soarin.homes
gmail.com
الي
استفسارتكم
و
اسألتكم
ارسال
75(%7RWDO



برجاء
 للقدم املربع.
متوسط  301.82دوالر
املاضى ليصل الى
العام
مدحت سابا


+DOWRQ5HJLRQ




















<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ





















2UDQJHYLOOH











\6RXWK6LPFRH&RXQW


برجاء
الى:
ارسال اسألتكم

Mortgage Agent

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

برجاء ارسال اسألتكم الى:
License
License #11995
#11995

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
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently
Independently Owned
& Owned
& Operated
Operated

Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443




اجيب عليها تباعا.
 soarin.homes@gmail.comو سوف



اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

Atef Nekhil

Atef Nekhil





Real Estate Broker
3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR

Member
Member of
of

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة
االن جتاوز املليون دوالر متوسط سعر

�إعداد� :إدوارد يعقوب

الفيال ( )Detached Homeفي تورنتو

اعداد  :ادوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
ياألحباط
اإلحساس
املباشر من
تورنتو يعانون
سكنى في
اجلميلةيرغبون
متاثيلهممن الذين
منان الكثيرين
الكثيربنك
تشكيلبها تى دى
فىالتي قام
االحصائيات
أفادت
غاز الرادون
وانطالق
األشعاع
عقاريسببة
شراء قد
الرئهفيالذى
قدماءآخراملصريني
2016
ابريل
شهر
بيانات
أظهرت
وقد
النهائي!!.
تصاعد
في
األسعار
وان
خصوصا
القريب
املستقبل
في
التملك
في
فرصتهم
ضياع
من
خوفا
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
كثيرا
الرادونيفوق
الغازالشراء
الطلباو على
ومازال
املاضي.
الكالمعن العام
بزيادة %21
)Detached
ويستعملاجلديدة
متوسط سعر الفيال
ان
املنطلق
األشعاع
كمية
ويدعون ان
 1,045,659$هذا
وبكثرةوصلفىالى تكسية
( homeاالن
اجلرانيت
للمبانى.
“روبرت
االقتصادى
متثلوقد
للبيع.
وباملقابل
تعداد سكان
امللحوظه فى
املطابخالزيادة
وهذا ناجت عن
املعروض حاليا
واألبحاث
اخلبيرالصحة
كتبعلى
خطرا
املعروضالتى
تناقصالنسب
تصل الى
تورنتو ال
التشطيبات
لفخامة
كعنوان
مناضد
اسطح
قياسى
ابحاثالى
الىقد هبط
املاضى
واملوضوعالعام
مستمرةللبيع خالل
مازالتو املعروضة
واألحواض تشطيبها
اجلديدة التي مت
فىالبيوت
استعمالهان عدد
مونتريال حيث اكد
كافاسيك» و يتبع
رقمتعمقا
اكثر
يحتاج
املطابخ
بنكبُد َء فى
للمنازل.
الداخلية
املاضية .وقد ارتفعت أيضا أسعار البيوت املتالصقة في
سنوات
العشر
خالل
الضعف
الى
البيت
ثمن
وصل
لقد
مضت.
عقود
ثالثة
منذ
منذيحدث
لم
عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
مشعة
وجود مواد
احدث
يقولتزيد أيضا بدورها بنسب كبيرة في املستقبل القريب.
أتوقع ان
الشقق والتي
تشيرعلىالىالشراء
األبحاثمناالناالقبال
 .%15وهذا زاد
ولكنواحد
عام
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عـقـارات

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

People u trust..
Service u deserve

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Irene
Awad
Temon Rassem
Professional
Real Estate Services

Mobile Mortgage Specialist
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham
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BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

SOLD

Prime Realty Services inc.
*Brokerage
Richmond Hill

Sales Representative

SOLD

SOLD

BARRIERd. Toronto, ON M1V 1S8
Richmond Hill
2911 Kennedy

%X\ 6HOOLQ'D\V SOLD
)Cell : (416
843-6618 Cell : (647) 778-6948
ZLWK125,6.
Office: (416) 298-8200
Fax: (905) 721-0467
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
SOLD

SOLD

Each office is Independently owned
and operated
Vaughan

2014

SOLD

Independently owned and operated

North York

Markham

$VKUDI0HVVLKD
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�سيدتي اجلميلة

ال�سبت  7مايــو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الثاين وال�ستون

تعريف على �أ�سباب
توقف ج�سمك عن فقدان الوزن
فيما يلي مسببات توقف اجلسم عن فقدان الوزن:
 موعد الدورة الشهرية:على كل امرأة أن تعلم بأنه مع اقتراب موعد دورتها الشهرية فإن وزنها قابل للزيادة بني  1إلى  3كيلوجرام،
وذلك بسبب إحتباس املاء داخل اجلسم ،وفي مثل هذه الفترة ننصح باإلبتعاد عن تناول األطعمة املاحلة
ألنها تزيد من نسبة إحتباس املاء وبالتالي زيادة الوزن بنسبة  500جرام في اليوم الواحد ،كما ننصح
بشرب كميات كبيرة من السوائل مبعدل لترين يومياً -.ثبوت الوزن بعد فترة معينة من الريجيم:
 ثبوت الوزن بعد فترة معينة من الريجيم:ويعد ذلك
قد تواجه املرأة هذه املشكلة ،وفي احلقيقة هي إحدى أسباب توقف اجلسم عن فقدان الوزن،
ّ
أمرا ً طبيعيا ً بسبب إعتياد اجلسم على نوع معني من األغذية والتمارين الرياضية احملددة فهو يحتاج إلى
التغيير والتبديل بني كل فترة وأخرى لتفادي الشهية الزائدة لألكل أو فقدانها وبالتالي فقدان الشهية.
 ممارسة بعض العادات الغذائية السيئة:بعد مرور فترة مثالً على إتباع برنامج حمية معينة ونزول الوزن بشكل جيد ،قد تعتقدين بأنك بعض
تؤذيك ،مثل؛ تناول احللويات مسا ًء وبعض الوجبات التي حتتوي على
التجاوزات في طريقة األكل قد ال
ِ
نسبة كبيرة من الدهون األمر الذي يسبب فقدان اجلسم القدرة على
نزول أو زيادة الوزن بالشكل املرغوب ،لذا يجب أن يكون هنالك برنامجا ً منظما ً يشبع حاجة اجلسم جلميع
املواد الغذائية لكن بنسب وأوقات معينة

�أ�سباب ال�صداع �أثناء ممار�سة الريا�ضة
قد يشعر البعض بالصداع يداهمه فجأة أثناء ممارسة الرياضة أو
بعدها ،وقد تتفاوت درجة الصداع بني اخلفيف واملتوسط وصوال إلى
القوي.
كما أن تكرار اإلصابة بالصداع أثناء ممارسة الرياضة قد يصبح مصدر
إزعاج للكثيرين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتوقف عن
ممارسة التمارين الرياضية خشية اإلصابة بالصداع املزعج.
فما هي أسباب الصداع أثناء ممارسة الرياضة ،وكيف نعاجله؟
 انخفاض السكر في الدم :قد يصيبنا الصداع أثناء ممارسة الرياضةبسبب انخفاض نسبة السكر في الدم لعدم تزويد اجلسم بالطاقة
التي يحتاجها للمجهود البدني الذي نتطلع لتحقيقه .ويحتاج اجلسم وكذلك الدماغ إلى إمداد باجللوكوز
من خالل الطعام.
وعادة ما يأتي الصداع على شكل الم في جبهة الرأس مترافقا مع اجلوع الشديد ،واحلل يكمن في تناول
الوجبات الصحية قبل التمرين بفترة  3ساعات ،كما يجب تناول موزة أثناء القيام بالتدريب لتزويد اجلسم
بالطاقة.
 اجلفاف :عدم حصول اجلسم على كمية كافية من املياه قد تؤدي للجفاف ،ما يجعل الدماغ يرسلأشارات إلى اجلسم بحاجته للماء على شكل صداع.
ميكن دوما جتنب اجلفاف من خالل شرب الكافي من املاء قبل وأثناء ممارسة الرياضة كي يبقى اجلسم رطبا.
 التعب واإلجهاد :الضغط على نفسك كثيرا خالل التمرين ،أو إن كنت مبتدئة في ممارسة الرياضة فقدتندفعني بغية حتقيق أهدافك منها في وقت سريع ،ما يجعل عضالتك وجسمك يصابان بالتعب الشديد،
خاصة عضالت الرقبة الضعيفة نسبيا والتي قد يبدأ الصداع منها وميتد للرأس.
 وضعيات خاطئة أثناء ممارسة الرياضة :قد يعتمد البعض إلى حتريك الرقبة والرأس بقوة وعنف خاللممارسة التمارين الرياضية ،ما ينجم عنه وضعية خاطئة حترك الصداع.
لتخفيف هذه املسألة ،اعتمدي دوما على أن يكون الرأس والرقبة في وضع محايد وثابت ومتماشية مع
العمود الفقري ،وان تنظري لألمام وليس لألسفل أو لألعلى.
 عدم التنفس بطريقة صحيحة :ال بد من انتظام التنفس من شهيق وزفير طوال مدة التمرين منعاحلصول ضغط دم كبير على أعلى الرأس والدماغ وحصول الصداع.

� 3أ�سرار للحفاظ على منزلك مرتبا ونظيفا طوال
الوقت

هل تساءلتم يوما كيف يحافظ بعض الناس على نظافة وترتيب منازلهم؟ أنتم تعرفهم جيدا ،كلنا لدينا
تلك الصديقة التي يبدو منزلها نظيفا ً ومرتبا ً في كل األوقات ،سواء في الصباح الباكر أو بعد الظهر أو
حتى في املساء .فما هو سر هذه املنازل النظيفة ،وكيف نستطيع أن نحظى مبنازل نظيفة ومرتبة طوال
الوقت.
 .1ال تؤجلي عمل اليوم إلى الغد
قد يبدو من املغري جدا ترك األطباق في حوض الغسيل واملالبس من دون كي لليوم التالي ،ولكن تراكم
املهام املنزلية ليس باألمر احملبب ألن ذلك يعني ضعف العمل في اليوم التالي ،إجناز املهام فورا وسريعا يعني
االنتهاء منها لفترة من الوقت ،ال تؤجلي أي عمل ملا بعد ،اجنري املهام فور حدوثها ،وبهذا سيكون مطبخك
أنظف ومالبس عائلتك جاهزة في الوقت املناسب.
 .2القليل أفضل من الكثير
باملعنى احلرفي للغاية لهذه العبارة ،املزيد من األشياء في منزلك يعني املزيد من األشياء للتنظيف .كلما
زادت التحف واألنتيكات واخلزفيات كلما زادت كمية الغبار واألوساخ .حتى األثاث كلما كان أكثر كلما كان
يعني املزيد من العمل .ولكن هذا ال يعني أن تعيشي في منزل فارغ .ميكنك اقتناء ما حتبني ولكن بشرط
إال يكون مبعثرا ً في أرجاء املنزل ،خصصي زاوية أو خزانة واحدة للتحف وإطارات الصور وما إلى ذلك من
أشياء .أسطح املطبخ يجب أن تكون شبه فارغة إال من أجهزة ضرورية ،ال تخزني العلب فوق الثالجة،
وقومي بانتظام بالتخلص من األغراض التي ال تستخدمينها من خزائن املطبخ حتى ال تتراكم األغراض
فوق بعضها البعض.
 .3النظافة حسب األولويات
ال ميكن ألي سيدة أو ربة منزل أن تقوم بالتنظيف العميق للمنزل كل عطلة نهاية أسبوع ،ولكن ميكنها
أن تنظف األجزاء البارزة واألكثر استخداما مثل غرفة املعيشة واملطبخ ،مسح الغبار مبنظف ذو رائحة
منعشة وكنس األرض قد يكون كافيا جدا للحفاظ على نظافة املكان حتى موعد التنظيف العميق
اجلديد.

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome

الت�أمل ي�ساعد على منو خاليا املخ

(647) 351-5955
(647) 351-5958

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

خلصت دراسة علمية إلى أن التأمل ال يساعد فقط على االسترخاء
وإمنا أيضا يبقى على شباب املخ .فقد أوضحت الدراسة أن التأمل
بصورة منتظمة يعمل على بقاء عمر املخ أصغر من العمر احلقيقي
بواقع سبعة أعوام ونصف عام.
ونقلت صحيفة «دايلي ميل « البريطانية االثنني عن باحثني القول إن
التركيز القوي واالسترخاء رمبا يساعدان على منو خاليا جديدة في املخ .وقد عمل العلماء على مسح
إشعاعي ألدمغة  50رجالً وسيدة من األمريكيني يقومون بالتأمل بانتظام وألدمغة  50آخرين ال ميارسون
التأمل.
وأظهرت النتائج أن عمر مخ الذين ال ميارسون التأمل كان مماثالً لعمرهم الفعلي ،أي أن الشخص الذي يبلغ
من العمر  55عاما ً بلغ عمر مخه  55أيضا ً .ولكن أوضحت التجربة أن الذين ميارسون التأمل كان مخهم
أقل عمرا ً من عمرهم الفعلي  ،أي أن الذي يبلغ من العمر  50عاما ً كان مخه يعادل عمر مخ من يبلغ من
العمر  42أو  43عاماً .وقال الباحث كريستيان جاسر في مستشفى جامعة جينا في أملانيا «هذه النتائج
تشير إلى أنه يبدو أن التأمل مفيد للحفاظ على املخ ،حيث يشيخ املخ بوتيرة أبطأ طوال احلياة».
وأضاف جاسر ،الذي تعاون مع علماء أمريكيني واستراليني في القيام بالدارسة أنه ال يتضح كيف يحمي
التأمل املخ ،ولكن من املمكن أن» العمليات العقلية املكثفة « تؤدي لنمو خاليا جديدة .كما أملح إلى
أن الذين ميارسون التأمل قد يتبعون أساليب حياة أكثر صحة بوجه عام .فقد خلصت الدراسة إلى أن
أدمغة النساء أكثر شبابا ً بواقع ثالثة أعوام مقارنة بأدمغة الرجال ،سواء كن ميارسن التأمل أم ال .ويشار
إلى أن التأمل أيضا ً يقوم بتعزيز الصحة من خالل أوجه عديدة تتراوح ما بني تعزيز نظام املناعة وتخفيف
اإلحساس بالوحدة.

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

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

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

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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كندا لن تدفع فدية بصورة مباشرة
او غير مباشرة لإلرهابيني

صرح رئيس وزراء كندا “جاسنت ترودو” ،بأنه يريد
أن يكون واضح في هذا االمر ،وأن كندا لن تدفع
فدية لإلرهابيني ليفرجوا عن مختطفني .وكان
رئيس الوزراء يرد علي أسئلة الصحفيني حول
مقتل الكندي “جون ريدسديل” علي يد جماعة
مسلحة في جنوب الفلبني بقيادة أبوسياف
بعد أكثر من ستة أشهر في االسر  ،وقال
ترودو أن دفع الفدية يصبح مصدر هام لتمويل
املنظمات االرهابية وهذه االموال متكنهم
من االستمرار في أرتكاب أعمال العنف ضد
االبرياء ،واالهم من ذلك إنها سوف تشجع
االرهابيني علي خطف املزيد من الكنديني
وكذلك تعرض حياة كل فرد من الكنديني
الذين يعملون ويسافرون حول العالم للخطر.
والسؤال هو هل ستظل حكومة كندا قوية
ولن تذعن ملطالب اجلماعات االرهابية ؟ ،فمنذ
ثالثة سنوات وفي عام  ٢٠٠٩حصلت وكاالت
االنباء علي خطاب من القاعدة يشير الي أن
حوالي مليون دوالر دُفعت كفدية لالفراج
عن “روبرت فلور” الدبلوماسي الكندي
الذي أُختطف هو وزميله لويس في النيجر
وأحتجزوا ملدة أربعة أشهر قبل أن يطلق
سراحهم ولم تذكر وكاالت االنباء من الذي
دفع الفدية املطلوبة.

متظاهرون في مونتريال يدعون حلظر
العربات التي جترها اخليول

أجتمع متظاهرون أمام قاعة مدينة مونتريال
يوم االحد  ٢٤أبريل مطالبني عمدة املدينة،
“دينس كوديير” ،بحظر العربات التي جترها اخليول
بعد أن أنتشر فيديو يظهر حادثة تصادم بني
واحدة من هذه العربات وسيارة .وقالت واحدة
من املتظاهرين أنهم قلقون علي اخليول التي
جتر العربات وأن هذا شكل من أشكال الترفيه
الهمجي  ،وأن مونتريال تتطور ويجب ان نتطور
معها  ،وأعرب أخرعن قلقه إزاء صحة اخليول في
أيام الصيف احلارة وقال أن اخليل مكانها احلقول
وليست شوارع املدينة في أيام الصيف احلارة
عندما تكون درجة احلرارة  ٣٠درجة مئوية  ،ولكن
أصحاب هذه العربات يقولون أن هناك أنظمة
موجودة بالفعل لرعاية اخليول  ،وقال العديد
من االطباء البيطريني أنهم يفحصون اخليول
بأنتظام وأن العديد من اخليول جتذب أنتباه
الركاب والسائحني  ،وقال أخر إن هذه العربات
ذات أهمية حيوية للسياحة في مونتريال
وهي أضافة سياحية للمدينة  ،ولكن أحد
ضباط الشرطة قال أن املدينة يجب أن تفعل
شئ بخصوص هذه العربات الننا ال نستطيع
السيطرة عليها متاما  ،وقد أعد املسؤولني في
املدينة تقريرا عن هذا االمر ليطلع عليه العمدة
الذي قال أن جميع اخليارات مطروحة للمناقشة
عندما يكون لديه الفرصة لذلك.

ال�سبت  7مايــو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الثاين وال�ستون

وزير الهجرة واجلنسية يَعد بالتحقيق في تقاضي مستشارين هجرة
أتعاباً من الالجئني
أمر وزير الهجرة “جون ماكالوم” ،بإجراء
حتقيقات علي ثالثة محاور ملمارسات
مستشارين الهجرة في تقاضي االف الدوالرات
من الالجئني السوريني النهاء معامالتهم ،وهذا
يعني إنتهاك للقوانني الفيدرالية بالنسبة
للكفالة اخلاصة ،حيث يُطلب من الالجئني دفع
تكاليف أعادة توطينهم في كندا وهذا ينبغي
أن يدفعه الكفيل اخلاص  ،وقال الوزير نحن
قلقون جدا إزاء هذا ونريد إستكشاف جميع
اجملاالت احملتملة للمخالفات ،وجاء رد الوزير
هذا بعد حتقيقات أجرتها وكالة أنباء “سي
بي سي” والتي وجدت أن بعض مستشارين
الهجرة يتقاضون ما بني  ٣٠٠٠دوالر الي ٦٤٠٠
دوالر عن الفرد الواحد الذي يأتي لكندا عن
طريق كفالة خاصة وذلك إلنهاء معامالته
قبل أن يصلوا الي كندا .وكانت وكالة االنباء
قد كشفت ايضا أن بعض مستشارين الهجرة
يتفقون مع بعض مجموعات رعاية الالجئني
للتسويق والدعاية خلدماتهم خاصة للسوريني
الذين يعيشون في دول اخلليج ويحصل الكثير
من هوالء االستشاريني علي عموالت كبيرة
أكثر مما يحصلون عليه من الالجئني في دول
مثل االردن وتركيا ولبنان  ،وقد يُطلب منهم
دفع تبرعات أيضا  ،وهذا ينتهك القوانني
املوضوعة للناحية املالية للرعاية والكفالة
اخلاصة لبرنامج رعاية الالجئني  ،وحكومة
كندا ال تطالب الالجئني بدفع رسوم ملعاجلة
معامالتهم لطلبات اللجوء ،وال تطالب الكفيل
برسوم لطلب الكفالة ويدفع الالجئؤن فقط
ثمن الكشف الصحي الذي يجب أجراؤه قبل

الوصول ومصاريف السفر وفي بعض احلاالت
تتنازل الدولة عن هذه التكاليف وقد تغطيها
بقرض من احلكومة  ،واما بالنسبة لتكاليف
االقامة فينبغي أن يغطيها الكفيل اخلاص
ملدة سنة ويستطيع الالجئؤن ان يساهموا
في تكاليف االقامة بعد أن يصلوا الي كندا
وليس قبل ذلك .وقال الوزير أن هناك ثالثة
جهات ستقوم بالتحقيق في مسألة تقاضي
مستشارين الهجرة امواال من الالجئني اولهم
وكاالت تنفيذ القانون التي ستبحث عما إذا
كان هناك خرق للقوانني ام أل ؟  ،والثانية هو
املركز االستشاري للهجرة الذي يشرف علي
أستشاري الهجرة في كندا وهو سوف يقرر ما
إذا كانت هناك كسر للقواعد من قبل هؤالء
املستشارين  ،وثالثا وكالة اللجوء والهجرة
الكندية والتي ستقرر ما إذا كان هناك إنتهاك
للقوانني من قبل الكفالء اخلاصني .وقال الوزير
أنه بعد هذه التحقيقات سنحصل علي بعض
االجابات  ،واذا ثبت تورط أحد من مستشارين
الهجرة في عملية كفالة الالجئني فسوف
نتخذ ضده إجراءات تأديبية.

بيان رئيس وزراء كندا في مقتل الكندي “جون ريدسديل” علي أيدي مختطفيه
أصدر رئيس وزراء كندا بيان بشأن مقتل “جون ريدسديل” ،الذي
أختطفته جماعة أبو سياف االرهابية جنوب الفلبني ومعه
كندي أخر هو روبرت هول واثنان أخرين منذ  ٢١سبتمبر من
عام  ، ٢٠١٥وطالبت اجلماعة بفدية مقدارها  ٨مليون دوالر
عن كل فرد وحددت موعدا ً نهائيا ً لتلقي الفدية وهو  ٢٦ابريل
 ، ٢٠١٦وأقسم رئيس اجلماعة بأن يقطع راس واحد من االربعة
إذا لم يستلم الفدية املطلوبة في املوعد احملدد  ،وطلب املسؤوليني في الفلبني من كندا عدم دفع
الفدية .وقد ُعثر علي رأس جون ريدسديل مقطوع داخل كيس ملقي في الطريق ،وأكد رئيس
جمعية الصليب االحمر الفليبينية هذا االمر وهو الذي كان يتناقش مع اخملتطفني  ،وصدر بيان
“جاسنت ترودو” ،بعد هذا يقول فيه أنه غاضب بسبب أخبار مقتل الكندي جون ريدسديل الذي كان
أسيرا في الفلبني وان كندا تدين بدون حتفظ وحشية هؤالء اخلاطفني وهذا القتل بدم بارد والذي
تقع مسؤوليته علي أيدي اجملموعة التي أخذته رهينة وقدم جاسنت ترودو خالص عزائة لالسرة
وألصدقاء جون  ،وقد أقسم رئيس الورزاء بعدم تقدمي فدية لالرهابني .هذا ويُعتقد أن جماعة ابو
سياف حتتجز عدد من الرهائن من عدة بالد مبا في ذلك هولندا واليابان وماليزيا وأندونيسيا

غرامة  500دوالر والسجن ثالثة أشهر عقوبة من لم ميلئ إستمارة التعداد
بدأت حكومة كندا منذ يوم االثنني املاضي ٢ ،مايو
وحتي العاشر من مايو احلالي ،في جمع عددا ً من
البيانات عبر هيئة االحصاءات الكندية والتي
أرسلت منوذج إستبيان لكل أسرة .وهذا االستبيان
اإللزامي سيحل محل االستبيان االختياري الذي
كان موجودا ً منذ خمسة سنوات  ،وتقول هيئة
االحصاءات الكندية أن اكثر من  ١٥مليون أسرة
تلقت أوراق االستفتاء بالبريد العادي .وميكن ملئ
االستبيان باليد أو علي االنترنت  ،وهذا االستبيان
عبر االنترنت ال يحتاج الي تسجيل او عملية حتميل طويلة وقد أشترك حوالي  ١٧٠٠كندي
حتي األن مع هيئة االحصاءات الكندية لُترسل لهم االستبيان .وهذا التعداد سيعطي فكرة
عن عدد السكان ومعلومات دميوجرافية عن كل رجل وامرأة وطفل يعيشون في كندا ،وكذلك
الكنديون الذين يعيشون في اخلارج سواء في قواعد عسكرية او في السفارات ،كما ستستفيد
حكومات املقاطعات من هذه البيانات ملعرفة ما سوف يتلقاه الفرد من معونة مالية من احلكومة
الفيدرالية  ،وتساعد هذه املعلومات ،حكومات املقاطعات  ،واجملتمعات احمللية في وضع قرارات بناء
املدارس اجلديدة واماكنها وحتديد طرق املرور وخدمات الطوارئ وبناء مساكن لكبار السن .وتقدر
تكلفة هذا التعداد العام  ٧١٥مليون دوالر لفترة سبع سنوات وهي فترة أعداد االوراق والبرامج
االلكترونية ثم جمع وحتليل وتوزيع النتائج ،ولن تعرف التكلفة النهائية قبل سنتني من أنتهاء
التعداد ،
واجلدير بالذكر والهام هو أن عدم ملئ االستبيان يؤدي الي غرامة مقدارها  ٥٠٠دوالر أو إلي  ٣أشهر
سجن او كليهما.

إستدعاء لعبوات خضار البازالء
إنتاج “أورجانك باي تاتش” بسبب
احتمال تلوثة بالليستريا

أستدعت محالت كوستكو عبوات خضار
البازالء الذي يباع في أكياس تزن ٢٫٥
كيلوجرام والذي بيع في برتيش كولومبيا
والبرتا ومانيتوبا وساسكاتشوان ،وطالبت أي
فرد أشتري هذا املنتج أن يعيده او يتخلص
منه ،ومن املعروف أن أعراض االصابة مبيكروب
الليستريا هي احلمي والقئ والصداع
الشديد .وتقول وكالة فحص الغذاء الكندية
أن أستدعاء هذا املنتج كان بسبب أستدعاؤه
في الواليات املتحدة ولم يُبلغ عن أصابة اي
فرد باملرض بسبب هذا املنتج في كندا .وهذا
هو االستدعاء الثاني هذا الشهر ملنتج غذائي
يباع في كوستكو ،وكان االستدعاء االول
ملنتج الكرز والفراولة اجملمد بسبب أحتمال
تلوثة بفيروس الكبد الوبائي ( أ) ومت بيع هذا
املنتج في أونتاريو وكيبيك ونوفاسكوتشيا
ونيوفوندالند والبرادور .وقالة الوكالة الكندية
للصحة االعامة أن هناك  ١٢حالة التهاب
كبد وبائي ( أ) قد أرتبطت بهذا املنتج.

مسيرة في هاليفاكس تنادي بالسالم
بعد مقتل ثالثة شباب في أعمال عنف
سار مئات من الكنديني في شوارع هاليفاكس
يوم االحد  ٢٤أبريل دعو ًة للسالم بعد موجة من
العنف في العاصمة نوفا سكوتشيا ،والتي أدت
الي مقتل ثالثة أفراد في حوادث متفرقة  ،وقال
منظم املسيرة الذي أنكسر قلبه بسبب مقتل
أحد اقربائه أنه ال يعتقد انه مر أسبوع مثل
هذا علي هاليفاكس من قبل  ،وكان العب كرة
سلة سابق وهو “تايلر ريتشاردز” عمره  ٢٩سنة
قد قتل باطالق ارصاص عليه في منزله وأيضا
“باريتشو”  ٢٧سنة مت إطالق النار عليه في أحد
الشوارع  ،والضحية الثالثة هو شاب عمره اقل
من  ٢٠عاما  ،وبدأت مسيرة السالم بالقرب من
النصب التذكاري واشترك فيها عمدة املدينة
ورئيس الشرطة ومت أيقاف حركة املرور مؤقتا
وحمل املشاركون الفتات كتب عليها “ضعوا
البنادق خارجا وليدخل السالم” ،وقال أحد
املشاركني في املسيرة اننا بحاجة ملشاركة
كل فرد في اجملتمع .وقال رئيس الشرطة لقد
حان الوقت ملواجهة هؤالء الذين يشاركون في
العنف املسلح  ،ولهذا يجب أن نتحد جميعا
كمجتمع ونكون قادرين علي البدء في وضع
ضغوط علي هؤالء الشباب سواء كانوا بيض
أو سود الذين يعبثون بالبنادق .وقال متحدث
بأسم الشرطة أن سلسلة القتل العنيف
جتعل سكان هاليفاكس يشعرون بالقلق حول
االمن  ،وهم يراقبون كل شئ بحذر وفي حالة
تأهب قصوي  ،وطلبت منظمة “أوقفوا أطالق
النار” الغير ربحية والتي تهدف لوضع نهاية
للعنف في اجملتمع االسود في نوفاسكوتشيا،
من أي فرد يحمل سالح أن يضعه جانبا ويفكر
جيدا ً في عواقب ونتائج أفعاله
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رويترز
أمريكا وروسيا تتفقان على توسيع نطاق الهدنة في سوريا ليشمل حلب
اتفقت الواليات املتحدة مع روسيا على توسيع نطاق اتفاق وقف االقتتال
في سوريا ليشمل محافظة حلب حيث أدى العنف الكثيف بني قوات
املعارضة السورية والقوات احلكومية السورية إلى سقوط عشرات
األشخاص .وقالت وزارة اخلارجية األمريكية إن الهدنة دخلت حيز التنفيذ
بالفعل ولكن القتال لم يتوقف.
وقال وزير اخلارجية األمريكي جون كيري الذي يجتمع مع مسؤولة السياسة
اخلارجية في االحتاد األوروبي فدريكا موجيريني في وزارة اخلارجية إن من
الضروري أن يتقيد اجلانبان باالتفاق .ودعا روسيا إلى استخدام تأثيرها على الرئيس بشار األسد كي يوقف
القتال .ولم يكن هناك رد فعل فوري من جانب موسكو على إعالن االتفاق ولكن اجليش السوري قال إنه
سينفذ «نظام تهدئة» في حلب .وأدى تصاعد أعمال العنف الدامية في حلب أكبر مدن سوريا قبل احلرب
األهلية إلى اإلطاحة بأول اتفاق كبير «لوقف االقتتال» رعته الواليات املتحدة وروسيا بعد أن ظل االتفاق
مطبقا منذ فبراير شباط .وفي معارك بني القوات احلكومية والقوات املعارضة في غرب حلب قالت قوات
املعارضة إنها اضطرت لالنسحاب بعد قصف جوي عنيف.
وقال سفير روسيا في األمم املتحدة فيتالي تشوركني خالل اجتماع جمللس األمن بشأن الوضع في حلب إنه كان
سيتم اإلعالن عن اتفاق ولكن هجمات املعارضة في حلب حالت دون حدوث ذلك.

DW

بلدان عربية في ذيل قائمة حرية الصحافة لعام 2015
صنف تقرير منظمة مراسلون بال حدود سوريا في املركز  177عامليا ً
بسبب األوضاع املأساوية منذ حوالي خمس سنوات .وبسبب
الصراعات بني الفصائل ونفوذ «داعش» يتم تقييد وسائل اإلعالم
أو حظرها بشكل كامل .وفقد عشرات الصحفيني حياتهم
بينما يقبع آخرون في السجون ،أو يعانون من الترهيب والرقابة.
تقبع مصر في املركز  159ووصفها التقرير السنوي كـ»واحدة
من أكبر السجون بالنسبة للصحفيني على الصعيد العاملي،
حيث ال يزال أكثر من  20إعالميا ً قيد االعتقال بذرائع زائفة» .حالة الصحافة في اجلارتني املغرب واجلزائر
تدهورت أيضا رغم االستقرار السياسي .واحتلت اجلزائر املرتبة  129بينما املغرب جاء في املرتبة .131
في بلدان أخرى تعاني حرية الصحافة من التضييق رغم االستقرار كما هو احلال في بلدان اخلليج
كالكويت (املرتبة  ،)103والبحرين ( ،)162وقطر ( ،)117والسعودية ( .)165بينما تعد تونس البلد العربي
الوحيد الذي شهد حتسنا على مستوى حرية الصحافة خالل العام املاضي ،حيث جاءت في املرتبة
 96عامليا .وأوضح التقرير أن الفضل في ذلك يعود للتحول الدميوقراطي ومبادرات االصالح في البلد.
حال الصحافة في العراق (املركز  ،)158وليبيا ( ،)164واليمن ( ،)170ليست أحسن من سوريا بسبب احلروب
القائمة في تلك الدولة ما يجعل مهنة الصحافة فيها «عمال بطوليا» حسب التقرير .بشكل عام بقيت
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا «واحدة من أصعب وأخطر املناطق على الصحفيني».

France 24

فيديو يفضح عنف األمن الصيني ويعرضهم للمحاسبة
مشهد يظهر نساء ملتصقات
بجدار وطفل تضربه الشرطة
ضربا عنيفا بالهراوة .أثار
الفيديو ضجة على مواقع
التواصل االجتماعي الصينية
وصورت املشاهد أثناء هدم
بناية يسكن فيها أشخاص
بطريقة غير قانونية في قرية
كوينونغوا في جنوب الصني.
ولألسف ،فإن هذه التصرفات
العنيفة للشرطة غالبا ما
حتدث .غير أن انتشار هذا
الفيديو عبر مواقع التواصل
االجتماعي كان لها عواقب هذه املرة.
ونقل االعالم الصيني أن السكان رفضوا
الرحيل دون مواجهات .وشرعوا في رمي احلجارة
واآلجر وقنينات الغاز على الشرطة ،فأدى
ذلك إلى رد عنيف من السلطات .ويبدو أن
 11قرويا ألقي عليهم القبض في املواجهات.
لكن بخالف رواية اإلعالم الصيني ،فإن هذا الفيديو ال
يظهر أي عنف من جهة الضحايا .بل على العكس،
يبدو أن معظم القرويني من النساء واألطفال
ويجلسون على األرض في صف واحد ظهورهم
على اجلدار كأنهم أجبروا على ذلك .ويتعرض هؤالء

الضحايا املقرفصني للضرب بالهراوة .ويتقوقع
أولئك األشخاص ويصرخون لكنهم ال يردون على
الضرب .وال يحاولون حتى الهرب .ويُسمع صوت
أنني في اخللفية كما لو كان العقاب ينزل على كل
اجلماعة التي تسكن هناك .وبعد فضيحة هذا
الفيديو ،استقال املسؤول عن الهدم في الشركة
واثنان من املوظفني ،حسب ما جاء في نيويورك
تاميز .وأثناء مؤمتر صحفي ،حتدثت السلطات احمللية
عن توقيف سبعة أشخاص .وطالب العديد من
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بفرض
عقوبة أشد صرامة عليهم.

نافذة على �صحافة العامل

BBC
دعم أوروبي مشروط ملنح األتراك حق السفر بدون تأشيرة ملنطقة
شنغن

أعلنت املفوضية األوروبية عن دعم مشروط ملنح األتراك حق السفر إلى دول منطقة شنغن بدون تأشيرة،
وذلك بهدف دعم اتفاق أوروبي تركي للتعامل مع أزمة املهاجرين .وقال فرانس تيمرمانس ،نائب رئيس
املفوضية ،إن تركيا يتعني عليها أوال الوفاء بشروط مهمة ،مشيرا إلى أنها في طريقها إلى ذلك.
وقد تدخل هذه اخلطوة حيز التنفيذ في يوليو/متوز ،لكن يتعني موافقة أغلبية الدول األعضاء والبرملان
األوروبي ،الذي أعرب عن حتفظه بشأن سجل حقوق اإلنسان في تركيا ،على هذه التوصية .ويأتي ذلك
في إطار اتفاق بني االحتاد األوروبي وتركيا يتضمن إعادة املهاجرين الذين يعبرون بحر إيجه إلى اليونان من
السواحل التركية.
ويخشى االحتاد األوروبي من أن تركيا لن تضبط تنقل املهاجرين دون هذه اخلطوة.
ورحب وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بالتوصيات ،قائال إن تفتح صفحة جديدة في العالقات
بني تركيا واالحتاد األوروبي .كما اقترحت املفوضية األوروبية تغييرات جوهرية في نظام اللجوء لالحتاد األوروبي
بغية تخفيف العبء عن اليونان وإيطاليا .وقال تيمرمانس إنه ينبغي املشاركة في توزيع الالجئني على دول
االحتاد بشكل يتضمن قد أكبر من املساواة ،بدال من التفكير في حتميل املسؤولية على أول دولة يصل إليها
الالجئون.
ويحتاج هذا املقترح أيضا إلى موافقة أغلبية الدول األعضاء .ومن املرجح أن يقابل املقترح باعتراض شديد
من حكومات دول شرق أوروبا.
ووصفت سلوفاكيا املقترح بأنه غير واقعي ،بينما اتهمت اجملر املفوضية بـ”االبتزاز”.
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كندا تعتقل  80شخصاً بتهم تتعلق باستغالل أطفال جنسياً
ألقت الشرطة الكندية القبض على  80من
املشتبه بهم فى إقليم أونتاريو بتهم منها
االعتداء اجلنسى واستغالل األطفال جنس ًيا
فى قضايا تتصل بعشرين ضحية على األقل
فى إطار عملية كندية أمريكية شاركت فيها
عدة وكاالت.
وقالت شرطة أونتاريو فى بيان ،إن املعتقلني
يواجهون  274اتهاماً.
وشاركت فى العملية وكالة حتقيقات األمن
الداخلى األمريكية وقوات الشرطة واجليش
وحرس احلدود الكندية.

عربي يطالب مستشفى اماراتية بتعويض  5ماليني درهم
تنظر محكمة استئناف الشارقة في دعوى قضائية تقدم بها شاب عربي اجلنسية يطالب مستشفى خاصه
في امارة الشارقة االماراتية بتعويضه مبلغ خمسة ماليني درهم خلطأ طبي ومهني جسيم حدث نتيجة
عملية جراحية أجريت له وتسببت في استئصال خصيته اليسرى.
وخرج الشاب من املستشفى اخلاص يشكو من ألم شديد حرمه من القدرة على النوم ،وقد عاين الطبيب
في ذات املستشفى الشاب وشخّ ص حالته فوجد تلفا ً في اجلانب األيسر ،وكانت املفاجأة عندما قرر األطباء
استئصال اخلصية اليسرى.

حـــــــــوادث

حكم بالسجن  100عام على امرأة إلنتزاعها جنيناً من رحم أمه
احلكم على امرأة فى والية كولورادو األمريكية ،بالسجن  100عام  ،بعد إدانتها مبحاولة قتل امرأة حامل ال
تعرفها ،بعد أن اغرتها عبر إعالن على األنترنت مبالبس أمومة مجانية ،ثم انتزعت اجلنني من رحم الضحية.
وأصدرت قاضية احملكمة اجلزئية فى مقاطعة بولدر ،هذا احلكم ضد دينيل لني ( 35عاما) بسبب هذا االعتداء
الرهيب عام  ،2015والذى جدد جداال على املستوى الوطنى بشأن ما اذا كان اجلنني يعتبر شخصا وما اذا كان
انهاء حمل ميكن أن يعد قتال.
وجنت ميشيل ويلكنز التى كانت حامال فى الشهر السابع من الهجوم الذى وقع فى بلدة لوجنمونت على بعد
 48كيلومترا شمال دنفر.
ولكن طفلها الذى لم يولد توفي ،وخلص الطبيب الشرعى إلى أن اجلنني لم يتنفس خارج الرحم ،ولذلك مبوجب
قانون كولورادو لم توجه الى لني تهمة القتل.
وقالت ويلكنز التى اطلقت على طفلها الذى لم يولد اسم أورورا للني أثناء جلسة احملاكمة «اعتقد انك فقدت
شرف العيش فى مجتمعنا».
وكانت هيئة احمللفني قد أدانت لني مبحاولة القتل وبأربع اتهامات تتعلق بجرمية االعتداء واالنهاء غير القانونى
حلمل.
ً
ووصفت القاضية ماريا بركينكوتر احلكم بالسجن ملدة  100عاما بأنه مبرر نظرا ألن اجلرمية «وحشية وصادمة
وقاسية» وقالت إن بقاء ويلكنز على قيد احلياة «معجزة».
وقالت ويلكنز ( 27عاما) أثناء احملاكمة انها ذهبت إلى منزل لني بعد رؤية اعالن عن مالبس لألم والطفل .وأضافت
أنها بعد أن حتدثا ملدة ساعة تقريبا قامت لني بضربها بهراوة ثم شقت بطنها بقطعة زجاج ولكمتها بقبضة
اليد وخنقتها حتى فقدت الوعى ،وبعد ذلك انتزعت اجلنني بسكاكني مطبخ وفقا للشهادة خالل احملاكمة.
وقال محامون عينتهم احملكمة للدفاع عن لني أثناء احملاكمة فى فبراير أن لني لم تخطط لهذا الهجوم مسبقا.
لكن ممثلى االدعاء قالوا ان االعتداء على ويلكنز جزء من مؤامرة مدبرة لسرقة طفل واقناع زوجها بأنه يخصهما
بعدما تظاهرت بحمل زائف

لصوص يقتحمون متجر لألزياء الفاخرة بباريس بواسطة سيارة

شرطى أفغانى يقتل زوجته أمام املأل ثم يقتل نفسه
قال مسؤول أفغانى إن رجل شرطة قتل زوجته بالرصاص أمام املأل قبل أن يطلق النار على نفسه فى والية
بكتيكا شرقى البالد.
وقال نزار أحمد عبد الرحيم زاي ،نائب رئيس شرطة الوالية ،إن الرجل اتهم زوجته بإقامة عالقات جنسية.
وأطلق النار عليها أمام حشد من الناس فى سوق عامة قبل أن يقتل نفسه بالرصاص .وأعلن عن مقتل رجل
الشرطة فى احلال ،لكن زوجته توفيت الحقا فى مستشفى محلي .ويعتبر العنف املنزلى مشكلة متفشية
فى اجملتمع األفغانى الذكوري.

الغموض يُحيط مبقتل الشاب املصري
«شريف حبيب» محترقاً في لندن
نشر موقع «جيت ويست لندن» البريطاني ،تفاصيل احلريق الذي
توفى فيه الشاب املصري شريف عادل حبيب ،داخل أحد جراجات
السيارات في العاصمة لندن .وقال املوقع ،إن احلريق مت في الساعات
األولى من يوم االثنني  25أبريل ،داخل جراج للسيارات بحدائق فندق
 ،Cranleighمبنطقة ساوث هول .وأوضح املوقع ،أن الشاب مت إنقاذه
من داخل اجلراج ،ونقله ألحد املستشفيات القريبة من املنطقة التي وقع فيها احلادث ،في حالة حرجة ،حيث
التقط أنفاسه األخيرة هناك.
ونقل املوقع تصريحات على لسان لواء إطفاء كان متواج ًدا في مكان احلادث« ،مت إنقاذ الشاب ذو الـ 21عا ًما من
داخل مرأب لتصليح السيارات عقب انهيار املبنى نتيجة احلريق» .وأضاف اللواء ،أنه «مت الدفع بحوالي  21رجل
إطفاء للسيطرة على احلريق الذي تسبب في انهيار املبنى ذو الطابق الواحد» .فيما قال موقع  ،ealingtodayإنه
مت نقل الشاب إلى مستشفى متخصص في إصابات احلرائق .وأكد املوقع ،أن سبب احلريق الزال قيد التحقيقات،
الفتًا إلى أنه مت إلقاء القبض على شاب يبلغ  20عا ًما لالشتباه في تورطه باحلادث .وال تزال التحقيقات جارية
وسط غموض حول احلادث ودوافعه

حريق ضخم فى كنيسة أرثوذكسية فى نيويورك
شب حريقا ضخما شب فى كنيسة
أرثوذكسية فى وسط مانهاتن بنيويورك،
وخلف جريحا إصابته خفيفة ،بحسب فرق
النجدة.
وكان احلريق أندلع فى يوم االحتفال بعيد
الفصح ،لدى االرثوذكس فى كنيسة سانت
سافا الصربية ،وارتفعت السنة لهب لعدة
أمتار فوق املبنى وفق ما أظهرت مشاهد
بثتها قنوات محلية اميركية.
وقال متحدث باسم اطفائى نيويورك
«هناك جريح اصابته خفيفة ،والكنيسة
التى شيدت فى  1850على ملك الكنيسة
االرثوذكسية الصربية منذ .1943

اقتحم مجرمون متجر لألزياء الفاخرة بالقرب من شارع الشانزليزيه الشهير بباريس بواسطة سيارة رباعية
الدفع وسرقوا بضاعة تقدر مبئات أالف اليورو.
و ذكر مصدر بالشرطة أن السارقون استخدمو السيارة نحو واجهة املتجر ثم قاموا بإحراقها قبل أن يلوذوا
بالفرار على منت دراجات نارية.
و أوضح املصدر أن الهجوم استهدف متجر «شانيل» الكائن بشارع «مونتيني» بالدائرة الثامنة للعاصمة
الفرنسية ،مشيرا إلى أن البضاعة املسروقة تشمل حقائب وشنط يد باهظة الثمن تقدر كل واحدة منها
باآلف اليورو.
و أضاف أن احلريق الذى اشتعل فى السيارة أحلق أضرارا بالغة بواجهة املتجر وفى عدد من السيارات اجملاورة،
مشيرا إلى أن عمليات البحث متواصلة للقبض على اجلناة وأنه متت إحالة التحقيق لإلدارة اإلقليمية لشرطة
باريس القضائية.

ً
شخصا
إعتقال 120
فى أكبر عملية ضد العصابات في تاريخ نيويورك
قال مدع أمريكى ،إن السلطات شنت أكبر عملية فى تاريخ مدينة نيويورك ضد العصابات واعتقلت 120
عض ًوا وشركاء لهم لالشتباه فى تورطهم فى جرائم قتل وسطو واجتار فى اخملدرات وغيرها من اجلرائم ،وينتمى
املعتقلون لعصابتى بيج مانى بوسيز و 2فالي.
وكانت من ضحايا املنافسة بني أفراد العصابتني سادى ميتشيل ( 92عاما) التى أصيبت برصاصة طائشة فى
منزلها فى برونكس أفقر أحياء املدينة.
وقال املدعى بريت بارارا إن نحو  700عميل احتادى وضابط بشرطة نيويورك شاركوا فى املداهمات التى جرت فى
برونكس فى إطار جهود جلعل مشروعات االسكان العام فى املدينة أكثر أمانا لسكانها البالغ عددهم  400ألفا
وسط زيادة فى معدالت العنف.
وقال فى مؤمتر صحفى «نوجه هذه التهم حتى يتمكن كل سكان نيويورك مبن فيهم من يقطنون فى مساكن
عامة من االستماع باحلياة التى يستحقونها خالية من اخملدرات والسالح وعنف العصابات».
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ليس هو ههنا ولكنه قام (لوقا )6 : 24

SCARBOROUGH
AUTO
تهنئ
قدا�سة البابا
توا�ضرو�س الثاين
ونيافة احلرب اجلليل
الأنبا مينا
واالباء الكهنة
وجميع االقباط يف
كندا
بعيد القيامة املجيد

مع حتيات  ..سامح شاكر
وجميع العاملني

�إعـــالنـــــات
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�إعـــالنـــــات
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املخابرات الأملانية تراقب امل�ساجد
يراقب املكتب الفيدرالي األملاني حوالي 90
مسجدا في البالد .أعلن ذلك رئيس املكتب هانز
جورج ماسني في حديث له .وقال جورج »:نشعر
بالقلق ألنه توجد في أملانيا خاليا كثيرة يجب
علينا أن نبقيها حتت املراقبة».
ونوه بأن احلديث يدور عن املساجد التي لها فناء
داخلي إذ جتري فيها دعوة الشباب للمشاركة
في النشاطات اإلرهابية وحيث يقوم الدعاة
اإلسالميون بتحريض أنصارهم على كراهية
اآلخرين وفقا النتماء عرقي وقومي.
وأشار ماسني خالل ذلك إلى أن اخملابرات ليس لديها أي خطط لفرض املراقبة على املسلمني املقيمني في
أملانيا ولكنها تراقب املتطرفني السياسيني والدينيني .وحتتاج السلطات إلى التعاون مع اجلالية املسلمة
من أجل «تشكيل حتالف ضد التطرف».
وشدد على أن خطر ارتكاب أعمال إرهابية في أملانيا ال يزال كبيرا .ونوه بأن داعش يسعى الرتكاب أعمال
إرهابية عند ظهور فرصة للقيام بذلك, .وفقا لتقديراته توجه  800شخص مسلم من أملانيا إلى سوريا
والعراق للقتال إلى جانب داعش ،وعاد منهم حتى حوالي  260شخصا.

كريي :ال�صراع يف �سوريا خارج عن ال�سيطرة
وصف وزير اخلارجية األمريكي جون كيري الصراع
في سوريا بأنه «خارج عن السيطرة في الكثير
من اجلهات» ،وذلك في الوقت الذي يبذل فيه
جهودا جديدة إلنقاذ الهدنة الهشة بني احلكومة
واملعارضة.
وبعد محادثات مع دبلوماسيني من األمم املتحدة
والدول العربية ،قال كيري إنه مت إحراز تقدم في
خطة تسعى إلى احلد من العنف في حلب ثاني
أكبر املدن السورية, .لكنه قال إن «هناك حاجة
للمزيد من اجلهد وإنه ال يوجد ما يضمن النجاح».
,جنحت الهدنة في احلد من القتال في احلرب
األهلية السورية التي تدور رحاها منذ خمسة أعوام ،ولكنها انهارت في األيام األخيرة.
ووردت تقارير عن مقتل  250شخصا مؤخرا ً في حلب في تسعة أيام فقط .وقال كيري ،الذي كان يتحدث
بصحبة ستافان دي مستورا مبعوث األمم املتحدة اخلاص إلى سوريا في جنيف ،إن الصراع «خارج عن
السيطرة في الكثير من النواحي ومقلق للغاية» .وقال إن الهدنة التي تعود إلى تسعة أسابيع لها
«تأثير إيجابي بصورة عميقة» وأنقذت حياة الكثيرين ،ولكنها «تعرضت لالختبار» في األسابيع األخيرة.

برهامى يحذر :
ال يجوز ارتداء املر�أة حذاء �صيفيا دون «�شراب»
أفتى ياسر برهامى ،نائب رئيس الدعوة السلفية ،بعدم جواز ارتداء املرأة حذاء صيفيا مكشوفا،
«الصندل» ،دون أن ترتدى جوربا «شراب» ال يشف ،أى ال يظهر القدمني .ورد برهامى على سؤال إلحدى
السيدات على موقع الرسمى للدعوة «أنا السلفى» ،نصه« :ما حكم لبس املرأة حذاء صيفيا مكشوفا
وأسفله شراب ،يعنى ليس احلذاء مقفوال أو مغلقا بأكمله فوق القدم ،لكنها تلبس من حتته شرابا،
ويكون اجللباب فوق احلذاء بقليل ،لكن ال يغطى احلذاء متاما ،بل يكون الشراب واحلذاء ظاهرين؟» ،وهل
يلزم فى ذلك أن يكون اجللباب يجر على األرض ،ألننى قد أقع بسبب ذلك؟» ،فقال برهامى« :ال بأس إذا كان
اجلورب ال يشف ،واألفضل أن يكون اجللباب سابغا مغطيا للقدمني ،ولكن إن حصل الستر بغيره جاز».

حزب �أردوغان يقود انقالبا على د�ستور تركيا
العلمانى
قالت وسائل اعالم تركية إن الدستور التركى اجلديد الذى دعا إليه
رئيس الوزراء التركى داوود أوغلو والذى يعتبر «دستور دينى» ،فجر
صراعا سياسيا ودينيا فى البالد.
وأثارت دعوة رئيس البرملان التركى إلى إسقاط العلمانية من الدستور
جدال سياسيا يعكس ،انقساما داخل اجملتمع التركى ،مما قد يحبط
مساعى احلزب احلاكم لتغيير الدستور وإلغاء العلمانية.
وقالت وسائل االعالم إنه يبدو أن رئيس البرملان التركى إسماعيل
كهرمان يرى أن الفرصة متاحة لتحفيز الدين على الساحة السياسية ،فبعد حصول حزب العدالة
والتنمية احلاكم خالل االنتخابات البرملانية فى نوفمبر من العام املاضى على األغلبية الساحقة،
يطالب الرئيس رجب طيب أردوغان وأنصاره بتعديل للدستور.
وأوضحت أنه من الناحية األخرى فإن االنتقاد جاء تلقائيا من زعيم املعارضة كمال كليتشداروغلو الذى
كتب فى تدوينة عبر تويتر» العلمانية مبدأ للسلم االجتماعى» ،وأضاف»ليس عجبا أن أولئك الذين
يستهدفون منذ مدة سلمنا االجتماعى يتجاهلون هذا املبدأ» ،وحتى داخل احلزب احلاكم قوبل اقتراح
إسماعيل كهرمان مباشرة بالرفض ،فعضو حزب العدالة والتنمية ورئيس جلنة الدستور مصطفى
سينتوب أعلن أن مشروع الدستور اجلديد سيبقى فى طياته على العلمانية كمبدأ ،وقال إن «رئيس
البرملان مستقل ،وهو ال يتحدث باسم احلزب».

�أخبـــــــــار

«ترامب» ال ي�ستبعد ا�ستخدام النووي
�ضد داع�ش �إذا �أ�صبح رئي�سا لأمريكا
قال دونالد ترامب ،الذى يتصدر قائمة املرشحني عن احلزب
اجلمهورى لالنتخابات الرئاسية األمريكية ،أنه ال يستبعد
استخدام األسلحة النووية ضد تنظيم داعش ،إذا أصبح رئيسا
للواليات املتحدة.
وأضاف امللياردير ترامب،انه على الرغم من أنه يجد أن السالح
النووى أمر مفزع غير أنه ال يستبعد استخدامه ملواجهة
تنظيم داعش.
وتابع أن قوة السالح خاصة السالح النووى تعتبر مشكلة
العالم الكبرى فى الوقت الراهن غير أنه ال يريد استبعاد أى
شيئ ،من أجل القضاء على التنظيم االرهابى.

�أزمة يف م�صر بعد مداهمة ال�شرطة لنقابة
ال�صحفيني
تصاعدت األزمة في مصر بعد أن داهمت الشرطة
املصرية مساء األحد ،األول من مايو احلالي ،مقر
نقابة الصحافيني املصريني وسط القاهرة ،وألقت
القبض على صحافيني اثنني معارضني كان صدر قرار
بتوقيفهما من النيابة العامة التهامهما بالتحريض
على التظاهر.
وقال نقيب الصحافيني «يحيى قالش» لوكالة
الصحافة الفرنسية إن هذه أول مرة تداهم فيها
الشرطة املصرية النقابة ،مؤكدا أنها اعتقلت
الصحافيني عمرو بدر ومحمود السقا اللذين صدر
بحقهما أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
وقال مصدر في مجلس الوزراء املصري إن احلكومة جتري مشاوارت مكثفة حاليا بشأن التعامل مع أزمة
نقابة الصحافيني.
.وكانت نقابة الصحافيني املصريني قد دعت إلى إقالة وزير الداخلية مجدي عبد الغفار بعدما داهمت قوات
األمن مبنى النقابة ،وألقت القبض على صحافيني ينتقدان احلكومة بتهمة التحريض على التظاهر.

15

مقـــــــــاالت

ال�سبت  7مايــو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الثاين وال�ستون

�أوباما يدفن العالقات الأمريكية ال�سعودية ر�سميا

مجدى خليل

وصفت مجلة فورين بوليسى زيارة أوباما األخيرة للسعودية التى متت فى20
أبريل  2016بأن مهمة أوباما هو دفن العالقات األمريكية السعودية .رمبا يكون
أوباما فعال هو أول رئيس أمريكى منذ عام  1944يتحدث عن السعودية بصراحة
ووضوح فى حديثه املطول املنشور فى مجلة أتالنتك مانثلى فى عدد أبريل
 .2016والذى ملح فيه لوصف السعودية برعاية اإلرهاب ونشر الوهابية ،وأنها
حجبت نساء إندونيسيا بأموالها ،وبأنها وإيران مسئولني عن دمار سوريا وعن
احلروب وعدم األستقرار فى الشرق األوسط ،وأن السعودية ال ميكن أن تتقدم
مطلقا باضطهادها لنصف تعداد سكانها ،من النساء ،وأن  15من إرهابي 11
سبتمبر كانوا سعوديني وليسوا إيرانيني.
وأيضا هو الرئيس الذى وقف ضد إرادة السعودية عمليا سواء بإصراره على
توقيع األتفاق النووى مع إيران ورفع احلظر عن أموالها اجملمدة ،أو برفضه ضرب
سوريا ،أو بإيحاءه بأن تدخل السعودية فى اليمن زود اإلرهاب وسلم مدنا بأكملها لتنظيم القاعدة مما جعل
الكوجنرس يضع قيودا جديدة ألول مرة على صادرات األسلحة األمريكية للسعودية نتيجة جرائم احلرب
التى ترتكبها فى اليمن ،وكذلك رفضه التام لتسليم أى صور لألقمار الصناعية األمريكية عن وضع قوات
األسد فى سوريا ،والتى طلبتها السعودية رسميا لتسليمها للمعارضة السورية ،أو تسليح املعارضة
السورية بأسلحة نوعية.
ولكن األخطر هو أنه الرئيس الذى حترك الكوجنرس فى عهده لتمرير قانون يسمح ألسر ضحايا هجمات
 11سبتمبر مبقاضاة احلكومات األجنبية ،وطبعا فى املقدمة السعودية ،ويجرد مشروع القانون املسمى (
العدالة ضد رعاة اإلرهاب) ،الذي تقدم به  22عضوا فى الكوجنرس ومررته اللجنة القضائية في مجلس
الشيوخ في وقت سابق من العام اجلاري ،يجرد احلكومات األجنبية من احلصانة في القضايا «الناجمة عن
هجوم إرهابي يقتل فيه أمريكيون على أراض أمريكية» .وقد بدأت األمور تتصاعد بعد إذاعة قناة «سي بي
أس» األمريكية مقابلة مع السيناتور السابق بوب جراهام الذي شارك في كتابة تقرير  11سبتمبر ،حيث
أملح السيناتور إلى احتمال تورط أطراف سعودية في الهجمات .وحينما سأله املذيع عن مقصده من
«أطراف سعودية»  ،وهل املقصود احلكومة السعودية أم بعض رجال األعمال أم مؤسسات خيرية؟ ،أجاب:
«هو مزيج بني كل هذا» ،دون إعطاء املزيد من التفاصيل.
عقب أحداث  11سبتمبر مباشرة كتب جريدة اللوموند الفرنسية تقريرا موسعا قالت فيه إذا كان تنظيم
القاعدة ميثل شركة يرأس مجلس إدارتها أسامة بن الدن،فأن أمراء من األسرة السعودية احلاكمة يعتبرون
أعضاء فى مجلس اإلدارة .فى  10يوليو  2002تقدم الباحث لوران ميورافيك ببحث قدمه أمام مجلس
سياسات الدفاع التابع للبنتاجون قال فيه بصراحة أن السعودية عدو للواليات املتحدة وأنه ال حل للقضاء
على اإلرهاب الدولى إال بتفكيك السعودية ،وقد نشرت الواشنطن بوست البحث مفصال حتت عنوان «
السعودية عدو أم صديق» .وقد طور الباحث ورقته إلى كتاب نشر فى عام  2005بعنوان «أمراء الظالم».
وفى عام  2003نشر باحث آخر ،هو دور جولد ،كتابا موسوعيا عظيما بعنوان « مملكة الكراهية :كيف
دعمت العربية السعودية اإلرهاب العاملى اجلديد» ،وهذا الكتاب تتبع خط السعودية منذ نشأتها وأثبت مبا
ال يحمل ذرة شك أن السعودية الراعى األول لإلرهاب منذ نشأتها.
ومنذ سبتمبر  2001والدالئل تتراكم على ادوارا سعودية رئيسية فى نشر اإلرهاب الدولى حتى أن هيالرى
كلينتون بنفسها قالت أمام الكوجنرس عندما كانت وزيرة للخارجية أنه ال توجد منظمة إرهابية سنية
حول العالم لم حتصل على متويل سعودى سواء حكومى أو فردى.
أما الدالئل التى جتمعت على دعم السعودية لإلرهاب فأنها تعززت أيضا بدور سعودى رسمى وغير رسمى
فى هجمات  11سبتمبر  2001عبر إخفاء  28صفحة من تقرير جلنة  11سبتمبر  ،وهذه الصفحات تشير
بوضوح إلى دور سعودى رسمى وغير رسمى فى هذه االحداث الدامية ،ونشرت الصحف األمريكية أن هناك
أميرين سعوديني متورطني فى دعم تنظيم القاعدة منذ عام  ،1996وتسرب أن أحدهم هو تركى الفيصل
رئيس اخملابرات السعودية األسبق ،التى صنعت أسامة بن الدن وفضلته على عبد اهلل عزام ليقود اجلهاد
األفغانى ،وقال الفيصل عن بن الدن « شاب متحمس للجهاد ،وديع وبسيط ،قليل الكالم ال يرفع صوته عند
احلديث ،بصفة عامة كان رجلاً لطي ًفا».
أما األمير الثانى فتقول تخمينات أنه امللك احلالى سلمان عندما كان أميرا .وتشير التسريبات إلى دور
رسمى كذلك لألمير بندر بن سلطان فى أحتضان بعض إرهابي  11سبتمبر.
ومت التأكيد على دور السعودية فى عملية  11سبتمبر عبر أعترافات زكريا املوسوى الذى كان مخططا له أن
يكون األنتحارى رقم  ،20واملسجون حاليا فى أمريكا ،والذى أكد للمحققني أن أمراء سعوديني تبرعوا مباليني
الدوالرات لتنظيم القاعدة .ونشرت صحيفة الديلى ميل خبرا آخر عن العثور على وثيقة سفر صادرة من
السفارة السعودية بواشنطن لألنتحارى رقم  ، 21والذى لم يستطع املشاركة ،وأسمه غسان الشرابى،
وهذا يوضح املزيد من العالقات املتشابكة املعقدة بني الدولة السعودية وإنتحاريي  11سبتمبر.
وكانت النيويورك تاميز قد نشرت فى أغسطس عام  2003تقريرا مفصال يشير إلى أن أثنني من اخملابرات
السعودية وهم عمر البيومى وأسامة سنان كانوا على عالقة ما بإثنني من إنتحاريي  11سبتمبر.
أما ما بات يشكل عبئا على أمريكا والغرب فهو حتول فى أجتاه السعودية فى عهد سلمان من مساندة
اإلرهاب الدولى إلى التكتالت الدينية واحلروب الدينية املذهبية ،ويقوم سلمان وأبنه محمد بحشد السنة
من آجل حرب دينية دولية بني السنة والشيعة .وقد صرح امللك عبداهلل ملك األردن مؤخرا أمام بعض أعضاء
الكوجنرس من أن حرباعاملية ثالثة مرتقبة فى الشرق األوسط ،وهو امللك الذى أطلق لفظ الهالل الشيعى
فى جامعة جورج تاون فى ديسمبر عام  ،2004حتى أن أوباما وصف السعودية بأنها « دولة “جانحة” من
حلفاء امريكا حتاول جر بالده الى حروب طائفية طاحنة ال مصلحة لنا فيها .ووصف هذه الدول ،يقصد
السعودية ،بالركاب اجملانني الذين يريدون اإلعتماد على وأشنطن فى حروبهم وفى حتقيق مصاحلهم اخلاصة.
لقد تغاضت أمريكا عن دور السعودية فى أسلمة العالم ونشر التطرف واإلرهاب وذلك فى مقابل دورها فى
محاربة الشيوعية وتصدير النفط ،وها هى الشيوعية سقطت ،والنفط يتراجع دوره كثيرا ،وآمن إسرائيل
يتعزز وال تهدده السعودية أو غيرها ،فلماذا تتغاضى أمريكا بعد ذلك عن إرهاب السعودية الذى وصل إلى
عقر دارها؟ .إن هناك خمسة مستويات من احلماية األمريكية التى أصبغتها على السعودية خالل عقود
طويلة -:األول  :قيادة أمريكا للحروب نيابة عن السعودية ،وهذا أنتهى إلى غير رجعة.
الثانى :التغاضى عن نشر الوهبنة والتطرف السعودى ،وهذا لم يعد مقبوال.
الثالث :عمل الدبلوماسية األمريكية لصالح السعودية وسياساتها فى الشرق األوسط ،وهذا أنتهى.
والرابع :رفع احلماية عن أسرة آل سعود وتركهم يسقطون ،وهذا لم يتحقق بعد.
واخلامس :تصنيف السعودية كدولة راعية لإلرهاب وترك ضحايا  11سبتمبر يقاضونها أمام احملاكم
األمريكية ،وهذه مسألة وقت وتتحقق .لقد أنتهى تدليل السعودية أمريكيا ،ولم يتبقى سوى تركها
تواجه مصيرها ،وأعتقد أنه قبل أحتفال السعودية بالعيد املئوى لتأسيسها عام  2032لن يكون هناك
سعودية عربية ،بل مجموعة دول حتل محلها ...ووقتها ستتحقق نبؤءة الباحث النابه لوران ميورافيك ( ال
سعودية عربية).

صور مؤملة
بعد انقطاع دام لنحو اربع وعشرين ساعة ،رحت
اطالع اخبار االصدقاء على صفحات التواصل
االجتماعي ،فراعني ما رأيت :صورة لفتاة صغيرة
يقوم احد اجملاهدين في الدولة االسالمية للعراق
والشام بتقييدها من اخللف قبل اشعال النيران في
جسدها الطاهر ،النها ابت ان تنكر اميانها .وصورة
حلدث قام اجملاهدون بصلبه لذات السبب .وقد
اخرى
ٍ
عجلوا برحيله من دنيا الشقاء الى عالم البقاء؛
وبتحرير روحه من اغالل اجلسد لتنطلق الى العلياء
وتسعد في محضر رب السماء .وصورة ثالثة
حلَ َدثني اخرين وقد احاطت االغالل مبعاصمهم داخل
مقر العدالة بتهمة ازدراء االديان .وكلها صور جتسد
الظلم في اعتى صوره .وال يجد املرء مخرجا ً من
وطأة االحساس به اال في كلمة اهلل الذي سبق
فأخبرنا انه « في العالم سيكون لكم ضيق ولكن
ثقوا انا قد غلبت العالم «.
في وسط هذا الظالم احلالك السواد ،تظهر في
االفق صور براقة تضيئها شموع االخاء :واحدة لـ
يوسف احلسيني ،وثانية لـ فاطمة ناعوت ،وثالثة
لـ القرموطي ،ورابعة لفتاة مصرية ترتدي احلجاب،
وكلهم يشاركون اخوتهم املسيحيني احتفالهم
باحد الشعانني ،وهم يحملون سعف النخيل
االبيض ،الذي يعكس صفاء قلوبهم النقية اخلالية
اصلها االصوليون في
من شوائب الكراهية التي َّ
قلوب البسطاء واجلهالء.
في واقع االمر ،لم يثر ذلك عجبي بقدر ما اثار
اعجابي؛ فضال عن انه استحضر امامي صورة
ترجع الى زمن الطفولة عندما كان كل املصريني
 مسلمني ومسيحيني  -يحتفلون بشم النسيم،وبرأس السنة امليالدية .وعندما كان  -وما زال
 املسيحيون يشاركون اخوانهم املسلمنياحتفالهم باملولد النبوي .وال يعودون الى بيوتهم
اال ومعهم « حلويات املولد « واالحصنة لالوالد
والعرائس للبنات .والظاهر ان الفاطميني هم اول
من بدأوا االحتفال باملولد النبوي اقتدا ًء باملسيحيني
الذين يحتفلون مبيالد املسيح .وفي املاضي غير
البعيد كانت العالقة بني املسيحيني واملسلمني
يغلب عليها الطيبة وحسن املعاملة ،ويتوارى في
قلوب القليلني بعض الرياء والنفاق ،بينما يظهر
عند الكثيرين االخالص والصدق والوفاء.
وصورة ثانية اعادتني الى ما قبل اربعة عشر قرنا
وينيف ،عندما كانت مصر كلها تدين باملسيحية،
ولك ان تتخيلهم وهم يحتفلون باعيادهم في طول
البالد وعرضها دون ان تعكر صفو احتفاالتهم تلك
اللعنات التي تلي اللعنات عبر املآذن واملكروفونات.
وال يستمعون لفتوى تكفرهم وحترم تهنئتهم من
كل فاضل امني ،وال قنبلة يفجرها كل مجاهد
قمني ،كما حدث من قبل في بيعة القديسني .وفي
غيرها في بالد اآلمنني كما في فرنسا وبلجيكا وبالد
الرافدين ،وفي كل بلد حل بها رهط من اجملاهدين.
وال اخر يفرغ خزينة الكالشنكوف في صدور و ُمتون
املصلني ،كما حدث ويحدث والى يوم الدين.
وصورة ثالثة ارتسمت في ذاكرتي ،وهي صورة
يؤملني تذكرها وتذكير الناس بها .تلك الصورة التي
رسمت معاملها شروط العهدة العمرية .والتي ال
زالنا نعاني من اثارها الى اليوم .وبخاصة فيما يتعلق
ببناء الكنائس وغيرها من احلقوق املهضومة .وقد
جنحت هذه العهدة في فصل العرب ،الذين احتلوا
مصر في عام ستمائة وواحد واربعني للميالد ،ومن
انضم اليهم بعد ذلك من املصريني الذين تخلوا
قسرا ً عن دين ابائهم هربا من اعطاء اجلزية ،وبني
اخوانهم الذين اشتروا بها مصيرهم االبدي.
وهي تنص على اداء اجلزية على وصف الذل والصغار؛
وان املسلم اذا صادف ذميا في الطريق ان يضطره
الى اضيقه .وان يقوم املسيحيون للمسلمني من
مجالسهم اذا ارادوا اجللوس ،وان يلبسوا الغيار
ويشدوا الزنار لكي يتميزوا عن سادتهم العرب.
وال يركبوا اخليول بل احلمير والبغال على ان تكون
ارجلهم في جانب واحد ،او ان تكون وجوههم
للخلف .وان يجزوا مقادم رؤوسهم ،واال يستحدثوا
بيعة وال يبنوا ما يتهدم منها .وال يضربوا

قليني جنيب  -مونتريال

بنواقيسهم اال ضربا خفيفا .وفي كتابه ( اقتضاء
السراط املستقيم خملالفة اصحاب اجلحيم ) اجمللد
االول ،يقول االمام احمد ابن تيمة عن تلك الشروط
انها « :اشهر شئ في كتب الفقه والعلم ،وهي
مجمع عليها في اجلملة بني العلماء « .ثم يضيف
الى ذلك ما يعزوه الشيخ االصبهاني الى اخلليفة
عمر امره  « :ان ال تكاتبوا اهل الذمة ،فتجرى بينكم
وبينهم املودة ،وال تكنوهم ،واذلوهم ،وال تظلموهم،
ومروا نساء اهل الذمة ،ان يعقدن زناراتهن ،ويرخني
نواصيهن ،ويرفعن عن سوقهن حتى يعرف زيهن
من املسلمات ،فان رغنب عن ذلك ،فليدخلن في
االسالم طوعا او كرها «.
وفي ذات املصدر يروي شيخ االسالم ما كتبه
اخلليفة عمر بن عبد العزيز الى احد والته :ان امنع
من ِق َبلَك ،فال يلبس نصراني قباء ،وال ثوب خز ،وال
عصب .وتقدم في ذلك اشد التقدم .واكتب فيه
حتى ال يخفى على احد نهي عنه .وقد ذكر لي
ان كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس
العمائم ،وتركوا لبس املناطق على اوساطهم،
واتخذوا الوفر واجلمام وتركوا التقصيص ،ولعمري
ان كان يصنع ذلك فيما قبلك ،ان ذلك بك ضعف
وعجز .فانظر كل شئ كنت نهيت عنه ،وتقدمت
فيه ،اال تعاهدته واحكمته .وال ترخص فيه وال تعد
عنه شيئا «.
وقد كان الغرض من تلك الشروط املذللة هو احلاق
الذل والهوان الى اصحاب البالد احملتلة الجبارهم
على ترك دينهم ،والتخلي عن هويتهم .وهي
شروط يأبى واضعوها ان يلحقهم شئ منها !.
فكيف يرضى االنسان لغيره ما يأباه على نفسه.
هذا هو العدل الذي يسعى االصوليون بكل قوتهم
الى تطبيقه .وليتهم يعقلون قول احلق « كل ما
تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا
بهم الن هذا هو الناموس واالنبياء « (مت.)7
وينهى ابن تيمية عن التشبه مبن يصفهم تارة
بالنصارى وتارة باهل الذمة وتارة باملالعني .كما
ينهاهم عن مشاركتهم في اعيادهم وعوائدهم.
واعتبر  -رحمه اهلل  -ان مشاركة املسلمني
للنصارى في اعيادهم امنا هو ابتالء اصابهم ،يقول:
« وامنا عددت اشياء من منكرات دينهم ملا رايت
طوائف من املسلمني قد ابتلي ببعضها وجهل
كثير منهم انها من دين النصارى امللعون هو واهله
«.
ويعلل ذلك املنع باملشاركة الن فيها اكرام وتوقير ال
يستحقونه .كما ان من شأنه ان يبعث السرور في
قلوبهم .وهو يعتبر ذلك مخالفة المر اهلل الذي امر
بالزامهم الصغار .ويعبر فضيلته عن ذلك بقوله:
«  ...ومنها :ما يعود بترك اكرامهم ،والزامهم
الصغار الذي شرعه اهلل تعالى .ومن املعلوم :ان
تعظيم اعيادهم ،ونحوها ،باملوافقة فيها  -نوع من
اكرامهم ،فانهم يفرحون بذلك ،ويسرون به ،كما
يغتمون باهمال امر دينهم الباطل ...فما يحكونه
عن املسيح صلوات اهلل عليه وسالمه من املعجزات
هو في حيز االمكان ال نكذبهم فيه المكانه .وال
نصدقهم جلهلهم وفسقهم ،واما موافقتهم في
التعييد فاحياء دين احدثوه او دين نسخه اهلل «.
ولهذا ال نندهش ،وان كنا نحزن كثيرا عندما نسمع
ونشاهد من يحرم تهنئة املسيحيني باعيادهم،
ومن يحكم بكفرهم ونبذهم وطردهم وذبحهم
وحرقهم .كما نفرح ونعتز بدعاة اخلير الذين
يهنئوننا باعيادنا ويشاركوننا افراحنا واتراحنا.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

أهمية استخدام غسول الفم
الغسوالت الفموية هي سوائل تستخدم بطريقة املضمضة من أجل
العناية بصحة أو مظهر أو رائحة الفم و االسنان .
ما هي أنواع الغسوالت الفموية ؟
الغسوالت الفموية املستخدمة إلزالة رائحة الفم وميكن أن حتوي مواد
منعشة للفم مثل املنثول والثيمول ،وقد يكون لها تأثير مطهر خفيف
ومؤقت.
لغسوالت الفموية املستخدمة للوقاية من تسوس االسنان و حتتوى
على الفلورايد .
الغسوالت الفموية املستخدمة للوقاية من التهاب اللثة أو عالجه،
وحتوي على مواد مضادة للويحة اجلرثومية مثل الكلورهكزيدين .وميكن
أن حتوي أيضا ً على نسبة من الفلورايد للوقاية من تسوس االسنان .
الغسوالت الفموية املستخدمة لتبيض االسنان وحتوي على مواد مبيضة لألسنان مثل مادة تترابوتاسيوم
بيروفوسفات .وميكن أن حتوي أيضا ً على نسبة من الفلورايد.
الغسوالت الفموية املستخدمة للعناية باألسنان احلساسة .تكون هذه الغسوالت مركبة من مواد مالئمة
للمرضى ذوي األسنان احلساسة تقي من التهاب اللثة .وميكن أن حتوي أيضا ً على نسبة من الفلورايد.
ما أهمية الغسوالت الفموية ؟
مما سبق نالحظ أن الغسوالت الفموية ذات أهمية متعددة بحسب احلالة؛ فيمكن أن تكون مفيدة في إنعاش
رائحة الفم وفي الوقاية من تسوس األسنان وتبييضها .أما االستخدام األكثر أهمية لها فهو hلوقاية من
تشكل اجلراثيم .
ميكن أن تتشكل اللويحة اجلرثومية يومياً ،وميكن أن تتطور مع الزمن إلى النخر السني ،وتؤدي إلى رائحة
كريهة للفم وإلى التهاب اللثة .إن استخدام الغسوالت الفموية التى حتتوى على مواد مضادة للجراثيم يعد
ضروريا ً للوقاية من تشكلها في بعض احلاالت التي تستدعي استخدامها ومنها التهاب اللثة ونزف اللثة وبعد
العمليات اجلراحية السنية.
ينصح معظم اطباء االسنان باستخدام الغسوالت الفموية في احلاالت التي تستدعي استخدامها ،ولكن
بدون مبالغة واتباع األمور التالية لالستفادة منها بشكل أفضل :
.-1استخدام فرشاة األسنان وخيط األسنان قبل استخدام الغسول.
 -2استخدام كمية محددة ومناسبة من الغسول حسب ما هو موصى على العبوة أو حسب تعليمات طبيب
األسنان.
فترة املضمضة املالئمة هي ثالثني ثانية-3
 -4بصق السائل من الفم بشكل كامل بعد انتهاء املضمضة..
عدم األكل أو التدخني ملدة ثالثني دقيقة من استعمال الغسول.

القلق املرضي واإلكتئاب النفسي
(مشكلة العصر)
اإلكتئاب النفسي ( اجلزء األول )
املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية
معظم الناس يشعرون بالقلق واإلكتئاب عندما
يتعرضون ألحداث قاسية في احلياة مثل وفاة شخص
عزيز،أو لفقدان الوظيفة ،أو عند املرور بتجربة
الطالق...الخ وهنا حدوث اإلكتئاب والقلق طبيعيان
وال ميكن إدراجهما ضمن أمراض اإلكتئاب النفسي
أو القلق املرضي.
ولكن وعلي العكس ،ففي مرض اإلكتئاب النفسي
يحس اإلنسان باحلزن والوحدة واخلوف والقلق معظم
األيام ،وبدون وجود سبب يبرر ذلك .وفي نصف حاالت
اإلكتئاب النفسي يعاني مريض اإلكتئاب من القلق
املرضي أيضا.
واخلبر اجليد أن هذين املرضني كل علي حدة أو
مجتمعني ميكن عالجهما بكفاءة إذا التزم املريض
بالعالج املبكر والفعال وملدد كافية.
اخلبر السيء  :القلق املرضي واإلكتئاب هما أكثر
األمراض النفسية شيوعا ،وفي الواليات املتحدة
األمريكية .ميثل مرضي القلق املرضي  ٪١٨من اجملتمع،
ويتلقي ثلثهم فقط العالج،ومع ذلك يكلف ذلك
الواليات املتحد ًة  ٤٢بليون دوالر سنويا ،أما مرضي
اإلكتئاب فيمثل عددهم في أي وقت من السنة  ٣إلي
 ٪٥من اجملتمع ،ولكن في رحلة احلياة يصاب  ٪١٧من
األفراد علي األقل بنوبة واحدة من اإلكتئاب احلاد.وكما
ذكرنا أعاله فانه في حاالت اإلكتئاب يعاني مرضي
اإلكتئاب من القلق املرضي أيضا؛هذا رغم أن املرضني
مختلفني وال يوجد ما يؤكد أن أحدهما ميكن أن يؤدي
إلي األخر.
هوامش  :ال يدخل ضمن األرقام السابقة من يصابون
باإلكتئاب لفترة تقل عن إسبوعني ،وال يتعارض ذلك
مع اإلنشطة اليومية ونسمي ذلك «، »The bluesوال
ميكن إعتبار ذلك حالة إكتئاب باملعني الطبي.
ولتشخيص مرض اإلكتئاب احلاد Major Depression
البد من توافر أكثر من خمسة من اآلعراض العشرة
األتية ،وملدة ال تقل عن أسبوعني ،والبد أن تؤثر تلك
األعراض في األنشطة اليومية مثل العمل واألكل
والنوم .وتلك األعراض هي :
 ١اإلحساس باحلزن والوحدة والتوتر والقلق.
 ٢وفقدان األمل والتشاؤم.
 ٣اإلحساس بالذنب وإتهام الذات وبالقلق وبالدونية
(ضعف تقدير الذات ).
 ٤عدم الرغبة في ممارسة الهوايات واإلنشطة
اليومية مبا فيها اجلنس وفقدان الشعور بالسعادة.
 ٥إضطراب النوم ( األرق أو اإلسراف في النوم أو
اإلستيقاظ مبكرا جدا ).
 ٦إضطراب اإلكل ( فقدان الشهية ونقص الوزن أو
النهم وزيادة الوزن ).
 ٧صعوبة التفكير والتركيز وأخذ القرارات.
 ٨فقدان الطاقة واإلحساس باإلجهاد والبطء في أداء
األعمال.
 ٩اإلحساس باعتالل الصحة والصداع واأللم وبدون
سبب واضح والتهيج ألقل األسباب.
١٠عدم الرغبة في احلياة والتفكير في اإلنتحار أو
اإلقدام عليه أو علي إيذاء النفس.
األنواع الثالثة الرئيسية لإلكتئاب :
 ١اإلكتئاب احلاد : Major Depression :وهو ما سبق
شرحه،وحتدث نوبة اإلكتئاب احلاد في األغلب مرة
ورمبا مرتني في العمر ،ولكن نادرا ما حتدث أكثر من
ذلك خاصة إذا أهمل عالج النوبة األولي ،وقد حتدث
نوبة اإلكتئاب احلاد عقب التعرض لضغوط نفسية
عنيفة.
 ٢اإلكتئاب املزمن Persistent Depressive Disorder:
 :وهذا النوع يستمر سنتني علي األقل ،ولكنه أقل
حدة من النوع السابق ،وتتركز األعراض في نقص
الطاقة وعدم الرغبة وعدم السعادة في ممارسة
األنشطة والهوايات وإضطراب في النوم واألكل.

 ٣اإلضطراب ثنائي القطبية : Bipolar Disorder
تأرجح املزاج بني مرحلتني ; مرحلة املزاج احلسن
ومرحلة اإلكتئاب ؛ ففي مرحلة  Maniaيشعر املريض
مبزاج حسن أو عالي جدا وسعادة غير مبررة وعدم
الرغبة في النوم ورغي وتسابق في األفكار وزيادة
الطاقة اجلنسية وحكم خطأ علي األمور وتصرفات
إجتماعية غير مناسبة ،ثم يتحول املريض بصورة
تدريجية في األغلب وأحيانا بصورة فجائية إلي
مرحلة اإلكتئاب ويعاني فيها من أعراض اإلكتئاب
السابق ذكرها
هوامش  :يوجد أنواع أخري من اإلكتئاب أقل شيوعا
مثل اإلكتئاب الذي قد يصاحب احلمل وبعد الوالدة
ويؤثر في مقدرة العناية باملولود ،أو إكتئاب تغير
الفصول ويحدث مع قلة بزوغ أشعة الشمس ،أو
اإلكتئاب اجلنوني ويصاحبه هالوس وخياالت مرضية.
أفكار خاطئة حول اإلكتئاب  :توجد أفكار خاطئة
حول اإلكتئاب تتسبب في تأخر العالج أو العزوف عنه
مما يتسبب في مضاعفات خطيرة قد تؤدي في أقلها
إلي معاودة اإلصابة بنوبات اإلكتئاب ،وفي أشدها إلي
اإلنتحار أو الوفاة املبكرة.
 ١اإلكتئاب متعلق باألفكار الشريرة وضعف اإلميان،
وال يصيب اال الضعفاء،وميكن للمريض التخلص
منه والشفاء مبفرده وبدون مساعدة طبية أو تناول
عقاقير وهذا غير صحيح .
 ٢أدوية اإلكتئاب تؤدي الي اإلدمان وتخرب املخ،
واحلقيقة أن العكس هو الصحيح فعقاقير اإلكتئاب
تصحح كيمياء املخ املضطربة ،وال يؤدي تناولها إلي
اإلدمان وأي تلكأ في العالج يؤدي إلي تدهور اإلكتئاب.
 ٣أعراض اإلكتئاب أعراض نفسية فقط وليست
جسدية ،وهذا أيضا خطأ وكما سبق وأن شرحنا في
أعراض اإلكتئاب ،وكما سنشرح في املقالة القادمة
بإذن اهلل عن مضاعفات اإلكتئاب ،فالكثير منها
أعراض ومضاعفات جسدية.
هوامش  :األعراض النفسية ظواهر إلضطرابات
عضوية في كيمياء املخ فإذا أصلحنا اخللل العضوي
بطل العرض النفسي.
أسباب اإلكتئاب  :ال ميكن حتديد سبب معني حلدوث
اإلكتئاب ولكن يوجد مجموعة من العوامل ميكن
حصرها في األتي :
 ١أسباب بيولوجية تؤدي إلي تغيرات في املخ وفي
املواد املسئولة عن ثبات املزاج النفسي.
 ٢تغيرات في الهرمونات ،كما في هرمونات احلمل
والوالدة أو هرمونات الغدة الدرقية أو الكرتيزون أو
غيرها.
 ٣تغيرات جينية ووراثية.
وأيضا توجد عوامل محفزة حلدوث اإلكتئاب ونذكر
منها:
 ١عوامل نفسية  :خصائص في الشخصية
(مثل ضعف تقدير الذات أو شخصية إعتمادية أو
شخصية متشائمة) أو ضغوط نفسية عنيفة،
إو حوادث مفجعة في الطفولة( مثل التعرض
لإلغتصاب أو سوء املعاملة) ،أو اإلدمان ،أو اإلصابة
بامراض نفسية أخري مثل القلق املرضي ،أو أمراض
األكل ( النهم أو النهم العصبي العصبي أو فقدان
الشهية العصبي ) ،أو مثلية جنسية في مجتمع
غير متسامح مع املثليني.
 ٢أمراض عضوية مزمنة إو خطيرة مثل السرطان
وأمراض القلب وجلطة املخ،أو ألم مزمن.
 ٣عقاقير معينة مثل بعض عقاقير عالج ضغط الدم
املرتفع وبعض املهدئات واملنومات
 ٤عوامل وراثية  :وجود إكتئاب أو أمراض نفسية أخري
متعلقة باإلكتئاب في أقارب الدرجة األولي.
وفي املقالة القادمة باْذن اهلل سوف نتحدث عن
مضاعفات وتشخيص وعالج اإلكتئاب.
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تقــــارير
تقريـــــر

إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاعفي مصر وكندا يهنئون األقباط بعيد القيامة اجمليد
السياسيني

«ُ »Hosannaيقيـــم
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد

جود نيوز  :إنهالت التهاني علي الكنيسة قالت فيها « :أعتبر عيد القيامة واحدا ً من أهم
القبطية واألقباط في كندا ،فقد أرسل أيام العام ،وفيه نقدم الشكر ألننا نعيش في هذه
الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية جاء فيها ،الدولة العظيمة  ،كندا املباركة بالسالم واحلرية،
«يسعدني أن أبعث اليكم بأصدق التهاني نيابة عن حزب احملافظني ،أمتني لكل احملتفلني
مبناسبة عيد القيامة اجمليد  ،وأعرب عن أطيب عيد قيامة سعيد» .كما أصدر «باتريك براون»،
متنياتي لكم بالنجاح والسداد  ،وملصرنا احلبيبة رسالة متلفزة للتهنئة بالعيد ،وكان «براون»
مبذيد من التقدم والرخاء» ،بينما أرسل رئيس قد حضر بكاتدرائية مارمرقس لتهنئة األقباط
الوزراء الكندي« ،جاسنت ترودو» رسالة لألقباط في قداس «أحد السعف» ،باألحد السابق لعيد
الكتاب
عيد لدراسة
«»Hosanna
مجموعة
واملسيحيني إحتفلت
جود نيوز:
فيها  « :أن
الشرقيني ،قال
كذلك تواصل حضور السياسيني
القيامة.
الكريسماس،
ديسمبر احلالي
فرصة عشر
في الثاني
واألصدقاء
من العائلة
لتجتمع
املقدس هو
القيامة
علي الكنائس القبطية في
بأعياد الكنديني
العيدهذانتذكر
وفي هذا
لإلحتفال مع
قداسوفي
موتكل عام
األجتماع
يقيمه أفراد
اإلحتفالاً،الذي
وهو
ليلةهذاعيد القيامة ،فقد أستقبلت
الشكر
لنقدم
فرصة
هو
والذي
وقيامته،
املسيح
مارمرقس مباركهام ،وزير الهجرة
كاتدرائية
التوقيت, ،ونشأت تلك اجملموعة منذ  5سنوات ،وهي أحدي
الكندي« ،جون ماكلوم» ،نائبا ً
موريسكيف نقدم
القديس ،ونتذكر
كنيسةنتمتع بها
النعم التي
علي
واجلنسية
وتعتبر
والقديسة فيرينا،
خدمات
ً
ونيابة
العالم،
حول
لألخرين
الشفقة
من
ا
مذيد
الوزراء  ،كذلك حضر عضو
رئيس
عن
« ،»Hosannaمن أقوي اجملموعات التي تقوم بدراسة الكتاب
فرح» .د.بينما
للمحتفلني عيد
عائلتي
عن
الكندي «بوب سارويا» وقدم
«ياسر البرملان
بطرس» ،ومن
ويشرف ُمعليها
أمتنياإلجنليزية،
باللغة
املقدس
احملافظني
حزب
زعيمة
امبروس»،
«رونا
أرسلت،
أشعياء عن حزب احملافظني  ،كذلك
التهنئة نيابة
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر
املعارضة
بالبرملان الكندي ،رسالة صوتية حضرت السيدة «أمال سالمة» نائبة عن
العهد القدمي
وزعيمةمن
النبي
اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع،
من الساعة  6:30إلي الساعة التاسعة مسا ًء بكنيسة القديس
لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s
Word. Love it.
»Live it

السفارة املصرية بأوتاوا والقنصلية املصرية
مبونتريال لتقدم التهنئة لألقباط ،وكان في
إستقبال الضيوف القمص مرقس مرقس
واألباء الكهنة واملهندس رمزي شنودة .كذلك
أستقبلت كنيسة السيدة العذراء والقديس
أثناسيوس الرسولي مبسيسوجا عددا ً من
السياسييني وأعضاء البرملان ،وفي مقدمتهم
وزيرة العلوم باحلكومة الفيدرالية« ،كيرستي

دنكان»  ،وعضوة البرملان عن احلزب الليبرالي،
«إكرا خالد»  ،وكذلك عضو البرملان عن حزب
احملافظني« ،ليزا رايت»  ،ومن مستشاري الدوائر
مبسيسوجا حضر« ،رون ستار» عن الدائرة  ، 6و
«جون كوفاك» عن الدائرة  ، 4و «بات سايتو» عن
الدائرة  ، 9وشاركت أيضا ً بالتهنئة مبسيسوجا،
السيدة «أمال سالمة» .وكان في إستقبالهم
نيافة األنبا مينا أسقف إيبارشية مسيسوجا
وغرب كندا  ،والقمص أجنيلوس سعد و األباء
الكهنة والصيدلي هاني توفيلس  ،والناشطة
السياسية غادة ملك.
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اإلجتاهات اإلنسانيه

حتول عن موقف اإلنتقاد .......إلي موقف احملبه
لقد عرضنا في العدد السابق
الكلمه التي نراها متكرره في
إن إتخاذ موقف االنتقاد الدائم
الكتاب املقدس تعني احلب
جتاه الذين حولي سوف يقضي
اخلالي من األنانيه ,تقدمي احلب
علي كل ما هو صحي و مفرح
.و احلب الذي يجعلني أفضلك
في حياتي .
علي نفسي  .إنها تصف احملبه
الي موقف احملبه
كعمل من أعمال اإلراده  ,إنه
املوقف الوحيد الذي يصلح
إختيار أتخذه .
ليحل محل موقف االنتقاد هو
 +عندما قال يسوع « ال تدينوا
احملبه  .دعونا نبدأ هذه الفكره
لكي ال تدانوا « كان يتعامل
من 1كو . 2-1 : 31إن إمتالك بقلم :مرفت روفائيل علي وجه التحديد مع الدوافع
فانكوفر
كل احلقيقه بال محبه يعد
 .نحن بالطبع مضطرون
شيئا وحشيا مجردا من املشاعر اإلنسانيه للحكم علي األفعال  ,و لكن ما ال يحق لنا
« إن كنت أتكلم بألسنه الناس و املالئكه أن نحكم عليه هو الدوافع فنحن ال نعرف
و لكن ليس لي محبه فقد صرت نحاسا ملاذا يفعل الناس ما يفعلونه  ,فعندما
يطن و صنجا يرن»
نستمع إلي شخص ينتقد شخص نحبه
 +احملبه شئ له جوانب متعدده من اجلمال ,نقول فقط «ال أصدق ذلك» لن أصدقه
و البهاء.هناك ثالث كلمات يونانيه مقابل حتي أتأمل و أبحث في املوضوع .
كلمه محبه ».احلب اإليروس « و هو حب  +دعونا أيها األحباء نفضل احملبه في كل
التملك  ,حب حسي ,جنده في االطفال األوقات واملواقف ,كنمط تفكير بدال من
فهو حب غير ناضج و «احلب الفيليو» و االنتقاد,فالدعوه اآلن إلحتضان الناس
هو احلب املتبادل القائم علي املنفعه و هو الذين يريدون التغيير ,مزيد من احملبه ,و
أنضج من « االيروس « و هو النوع الشائع قول احلق في بعض األحيان ,و القبول في
في اجملتمع و الذي نصف به العالقه بني معظم األحيان.و إللهنا اجملد الدائم إلي
الطرفني ,لكن احلب «األغابي « و هي األبد آمني.

خواطر مسافر
إلي النور
( )22

الكلمة نيوز

بركات صليب و قيامة املسيح للبشرية

بقلم  :د .رءوف إدوارد

ُ
صورَتِنَا َك َ
ش َب ِهنَا “ ( تكوين  . )١:٦٢هكذا كان أصل خلقة اإلنسان علي
ْسا َن َعلَى ُ
” وَ َقا َل اهلل« :ن َ ْع َم ُل اإلِن َ
صورة اهلل  .لذلك إستلزم إصالح الفساد الذي حلق بطبيعة آدم نتيجة السقوط  ،استلزم الرجوع إلي
األصل  .و من هنا يكون املسيح  -األقنوم الثاني  -هو املنوط به خالص اإلنسان من حيث أنه ” ُه َو (املسيح)
س ُم َج ْو َهرِ ِه “ ( عبرانيني  . )١:٣و تأكيد هذا الشرح جنده في (رومية  )5:21أن « آدم الذي
بَهَ ا ُء َم ْج ِد ِه (اهلل) ،وَر َ ْ
ً
هو مثال (علي صورة) اآلتي (املسيح) “ .و أن « اهلل كان -في املسيح  -مصاحلا العالم لنفسه2( ».كو.)5:81
« ولكن ليس كاخلطية هكذا أيضا ً الهبة « ( رومية  : )5:51املسيح لم يأت ليصلح ما أفسده آدم فقط
 ،بل جاء لي ِّغير الطبيعة البشرية بجملتها ،ولكي يولد اإلنسان من جديد .فال توازي علي اإلطالق بني ما
أفسده آدم وما عمله املسيح.
 +اخلطية التي لوث بها آدم طبيعة البشر ،لم يرفعها املسيح وحسب ،بل غرس مكانها النعمة.
 +واملوت كنتيجة للخطية واإلنفصال عن اهلل  ،لم يرفعه املسيح وحسب  ،بل غرس ِع َوضا ً عنه في
طبيعة اإلنسان احلياة األبدية  -كنتيجة حلياة الشركة مع اهلل.
 +والدينونة لم يرفعها املسيح عن اإلنسان وحسب  -أي لم مينحه البراءة فقط  -بل منحه برَّ اهلل أي
التبرير( ال يُحسب اإلنسان بريئا ً فقط بل وبارا ً أيضا ً أمام اهلل ).
غسلنا من خطايانا بدمه..
 +و ِع َوض أن كنا عبيدا ً للموت ؛ صرنا منلك احلياة في املسيح يسوع « أحبناَّ ..
جعلنا ملوكا ً وكهنة هلل أبيه» (رؤيا  - .)1:5إن املوت الذي ورثناه كان من طبيعة آدم الساقطة .أما ما
ورثناه من املسيح  -أي برَّ اهلل  -فكان من طبيعة اهلل املتجسد  .املسيح له اجملد إقتلع جذور اإلنسان من
تراب األرض لي َّثبتها في السماء .لذلك ُولِ َد املسيح  -أصل طبيعتنا اجلديدة  -بدون أب ليكون أصالً جديدا ً
س
أس َ
و البداية ( الباكورة ) لطبيعة اإلنسان اجلديد فينا  .أما آدم األول فهو أصل اإلنسان العتيق  .املسيح َّ
في بشريته املتألهة خليقة جديدة لإلنسان  ،أعطانا إياها كأصل روحي جديد يولد منه إنساننا اجلديد
باإلميان في املعمودية.
«ألن الذي مات قد تبرأ من اخلطية» (رومية  )6:7هذا متمه املسيح علي الصليب يوم مات وهو البسا ً
جسدنا  ،و نأخذه شخصيا ً في املعمودية املسيحية  « :ألنه إن كنا قد صرنا متحدين معه بشبه موته
نصي ُر أيضا ً ( بشبه ) قيامته» (رومية  .)6:5فاملعمودية هي حتقيق ِفعلي للصليب .فنحن منوت فعالً مع
املسيح في املعمودية وبهذا نتخلص من قوة اخلطية .و تعبير ”بشبه موته“ أو بشبه قيامته تعني نفس
احلدث و الفعل و إمنا علي مستوي روحي  .يشترك اإلنسان في موت املسيح بالدفن في املعمودية فيتق َّبل
حكم املوت عن خطاياه مع املسيح و يقوم مع املسيح متحصالً علي حكم البراءة من خطاياه  -قانونيا ً
 -أمام عدل اهلل .و السبح هلل .
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رسالة غرام بقلم امللكة إليزابيت تباع بـ  20ألف دوالر
بيعت رسالة حب كانت قد كتبتها
امللكة البريطانية إليزابيت الثانية
حتكي فيها قصة حب عاشتها مع
األمير فيليب قبل زواجهما ،وذلك
في مزاد علني في لندن بـ 20ألف
دوالر.
وأعلن القائمون على املزاد الذي
جرى تنظيمه في قاعات شيبنام
للمزادات العلنية جنوب غرب
اجنلترا رس ّوه على مقنت بريطاني
بحوالي  20ألف دوالر أمريكي.
خطت إليزابيت الثانية التي
احتفلت اخلميس  21أبريل بعيد
ميالدها التسعني رسالتها وهي
في الـ 21من عمرها عندما كانت
أميرة ،حيث تروي فيها املراحل األولى من عالقتها باألمير فيليب واللقاءات النادرة بينهما أثناء احلرب
العاملية الثانية ،والتي استذكرت بينها احلفل الراقص الذي جمعهما في لندن.
وبعثت إليزابيت الثانية بالرسالة إلى الكاتبة بيتي شو التي كانت تؤلف سنة  1947كتابا بعنوان
«الزفاف امللكي» كرسته لزواجهما الذي مت في نفس العام ،حيث كتبت امللكة إليزابيت عن أول لقاء مع
فيليب في الكلية البحرية امللكية في دارمتوث في يوليو/متوز عام  ،1939مشيرة إلى احتمال أن تكون قد
التقت به سابقا في حفل تتويج أو خالل زفاف إحدى الدوقات.
وأضافت إليزابيت في الرسالة« :كنت في الثالثة عشرة من عمري فيما كان فيليب في الثامنة عشرة
عندما التقينا .التحق فيليب بالبحرية إبان اندالع احلرب ،ولم أره إال في املناسبات وخالل إجازاته أي مرتني
كل  3سنوات».
وتروي امللكة كيف رقصت مع األمير فيليب في النوادي الليلية في العاصمة البريطانية وكيف أمضيا
 6أسابيع في باملورال في إسكتلندا.
وأشارت في الرسالة إلى أن خامت عقد القران الزفاف كان من تصميم األمير فيليب ،فيما أخفقت في
معرفة عمر األحجار الكرمية املرصع بها.

دراسة أمريكية :تضاعف معدالت
السمنة املفرطة بني األطفال في
الواليات املتحدة

تواصل معدالت البدانة املفرطة بني األطفال
األمريكيني ارتفاعها ،حيث كشفت إحدى الدراسات
الطبية تضاعف هذه املعدالت بصورة غير مسبوقة
في الواليات املتحدة على مدى األعوام اخلمسة عشرة
املاضية.
وكشفت الدراسة الطبية بجامعة نورث كارولينا
األمريكية التي أجريت على األطفال األمريكيني خالل
الفترة من العام  1999وحتى  2014النقاب عن معاناة
نحو ثلث األطفال ،خاصة ممن تتراوح أعمارهم ما بني
العامني وتسعة عشر عا ًما من زيادة في الوزن ،في
مقابل معاناة الربع من سمنة مفرطة ،ونحو أكثر من
 2%يعانون من سمنة مفرطة شديدة.
وأكد الفريق البحثي بجامعة نورث كارولينا األمريكية
وجود حاجة ماسة لعالج نحو  4.5مليون طفل يعانون
من السمنة والسمنة املفرطة ،الفتا إلى تزايد مخاطر
اإلصابة باألمراض املزمنة كالقلب ،والسكر من النوع
الثاني ،والسرطان ،وأن انتشار ثقافة الكسل واستهالك
الوجبات السريعة بني الكثير من األطفال األمريكيني
أسهم بشكل مطرد في معدالت البدانة املفرطة في
الواليات املتحدة ،ما يستلزم ضرورة رفع الوعي وبذل
جهود أكبر ملكافحة العادات الغذائية اخلاطئة ..فضال
عن أهمية تعميم الوجبات املدرسية والتشجيع على
ممارسة الرياضة بصورة منتظمة بني األطفال.
وأوضحت دراسة نشرت في العدد األخير من مجلة
(السمنة) ،وعكفت على حتليل البيانات املسجلة من
خالل املسوح الوطنية للصحة ،والتغذية خالل الفترة
من  1999إلى  ،2014حيث أظهرت معاناة أكثر من 33%
من األطفال من زيادة في الوزن ،ما يعني ارتفاع مؤشر
كتلة اجلسم ،وهو تقييم معياري للدهون في اجلسم
اعتمادًا على الطول والوزن.
وتشير البيانات إلى أنه في الفترة من  2013إلى 2014
أفادت وسائل اعالم تايوانية نقال عن علماء آثار ،بعثورهم على مستحاثات بشرية لسيدة وابنها ،تعود إلى العصر عانى ما يقرب من  24%من األطفال من السمنة
املفرطة ،في مقابل  2.4%من السمنة املفرطة
احلجري احلديث.
وتعد املستحاثات املكتشفة أقدم أثر للوجود البشري بتايوان الوسطى ،قبل  4800عاما ،ذلك أن أغلب الشديدة.
املستحاثات البشرية التي مت العثور عليها في املنطقة تعود إلى العصر احلديدي.
وتتيح املستحاثات املكتشفة معلومات عن منط عيش اإلنسان في العصر احلجري احلديث بالتايوان ،السيما أن
كسراً للتقاليد..
العلماء وجدوا إلى جانبها عددا من قطع اخلزف.
ويصل طول األم إلى  160سم فيما ال يتعدى طول الطفل الذي ظل عالقا بذراعيها  50سنتمترا.

أم حتتضن ابنها منذ  4800عام في تايوان

حفل زفاف باألسود

صورة
وتعليق

قررت األسترالية “صوفي تشاتشيا” البالغة من العمر
 25عاما ،كسر التقاليد ،بارتدائها فستان زواج لونه
أسود بدال من األبيض املعتاد.
وأوضحت صوفي سبب اختيارها هذا اللون لفستان
زفافها ،بأنها ببساطة حتب اللون األسود ،مضيفة:
“كان بودي أن أختلف عن بقية العرائس أثناء حفل
الزواج فاخترت فستانا اعجبني ببساطة ،ولم أكن
أقصد شيئا آخر بذلك”.
ولبست صديقات العروس فساتني بلون أسود أيضا،
بينما قاعة حفل الزفاف كانت تزينها الزهور باللونني
الوردي والبنفسجي .أما زي العريس فتناسب مع زي
العروس حيث ارتدى سترة كستنائية اللون وبنطلونا ً
أسود.
يذكر أن تصميم الفستان املزين باخلرز األسود ابتكره
مصمم األزياء أنتوني مونتيسانو.

بيت من طني
 ،وابتســـامة
من الذهب

منوعات نيـــــوز

لندن :تصميم أطول ناطحة
سحاب خشبية في العالم

كشف فريق من املهندسني املعماريني عن تصميم
أول ناطحة سحاب خشبية في لندن.
وترغب مجموعة املهندسني من جامعة كامبردج
في بناء هيكل من ألف قدم أي ما يعادل أكثر من
 300متر ،قبالة مركز الباربيكان للفنون التعبيرية
في شمال مدينة لندن ،ويأمل املصممون أن يتضمن
املبنى ألف منزل في  80طابقا.
ويحمل املبنى اسم برج «  »Oakwoodويقع على
مساحة  93ألف متر مربع ،وفي حال مت بناء هذه
املنشأة فإنها ستكون ثاني أطول ناطحة سحاب
في لندن بعد «جسر برج لندن» ،وأطول مبنى
خشبي في العالم.
يُذكر أن مبنى «تريت» في مدينة بيرغن في النرويج
هو أطول مبنى خشبي في العالم حتى اآلن وهو
مكون من  14طابقا ويرتفع  49مترا.

الصني حتظر ظهور أبناء األثرياء في
وسائل اإلعالم
حظرت وسائل اإلعالم الصينية أبناء مشاهير البالد
من الظهور في برامج تلفزيون الواقع كجزء من
اجلهود الرامية إلى التخفيف من “عدم املساواة”.
وقالت اإلدارة العامة للصحافة والنشر واإلذاعة
والسينما والتلفزيون إن الهدف من احلظر هو “إبعاد
القاصرين عن األضواء والسماح لهم بالتمتع
بالطفولة التي يستحقونها”.
في املقابل أكدت تقارير أخرى أن قرار احلظر ياتي في
إطار شعور احلكومة الصينية بالقلق املتزايد جتاه
تصرف أطفال األثرياء واملشاهير في البالد الذين ال
ينُون عن إظهار حبهم للبذخ وإبراز مستوى ثرواتهم
أمام أعني العموم.
وال يعد قرار حظر ظهور أبناء األثرياء على شاشة
التلفزيون قرارا ذا تأثير كبير باعتبار أن هؤالء الصغار
يعتمدون على وسائل التواصل االجتماعي في
إظهار ثرواتهم ،كما ان أغلب أبناء األثرياء الصينيني
يعيشون خارج البالد مما يجعل تاثير القرار محدودا.
وكان الرئيس شي جينبيغ الذي تسلم مهامه اواخر
عام  2012قد اطلق حملة واسعة في البالد ملكافحة
الفساد والفاسدين ،مما أدى إلى الزج بالعديد من
االعضاء البارزين في احلزب الشيوعي الصيني في
السجن ،كما دفعت احلملة النخبة الغنية في
الصني إلى اعتماد منط عيش بسيط.
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The Kingdom of God

Once when little children were
brought to Jesus that he might
touch them, the disciples found
fault with those who brought
them. When Jesus saw it, he
was displeased and said to
his disciples, «Allow the little
children to come to me; and do
not forbid them, for of such as
these is the Kingdom of God. I
tell you, whoever will not accept
the Kingdom of God like a little
child, will never enter it.» Then he
took the children in his arms, laid
his hands on them, and lovingly
blessed them.One Sabbath day
Jesus went to dine at the house
of a leading Pharisee. One of the
guests said to him, «Fortunate is
he who will have a share in the
Kingdom of God.»
But Jesus said to him, «A man
once gave a great dinner and
invited many guests. At dinnertime he sent out his servant
to say to those who had been
invited, ‹Come, for everything is
now ready.› But all of them began
to make excuses. The first said,
‹I have bought a field and must
go and look at it. I must ask you
to excuse me.› Another said, ‹I
have bought five yoke of oxen
and am on my way to try them.
I must ask you to excuse me.›
Another said, ‹I have just married
and so I cannot come.›
«The servant returned and
reported these answers to his
master. Then the master of the
house was angry and said to his
servant, ‹Go out at once into the
streets and alleys of the city, and
bring in the poor, the crippled, the
blind, and the lame.› When the
servant reported, ‹Sir, your order
has been carried out, yet there is
still room,› the master said to him,

‹Go out into the highways and the
country lanes and compel people
to come, so that my house may
be filled; for I tell you, that not one
of those who were first invited
shall taste of my dinner.›»
Once when Jesus was walking
along the road, a man ran up
and knelt before him and asked,
«Good Master, what must I do
that I may be sure of eternal life?»
Jesus said to him, «Why do you
call me good? No one is good
except one only: God. You know
the commandments: ‹Do not
commit adultery. Do not murder.
Do not steal. Do not bear false
witness. Do not be dishonest.
Honor your father and mother.›»
He said to him, «Master, I have
kept all these commands from
my youth.» Looking upon him,
Jesus loved him and said, «One
thing you lack; go, sell all that you
have and give to the poor, and
you will have treasure in heaven.
Then come with me.» But when
the man heard this, he looked
sad, and he went away in sorrow,
for he had great wealth. Then
Jesus looked around and said to
his disciples, «How hard it is for
those who have wealth to enter
the Kingdom of God!» They were
surprised at his words, but again
he said, «Children, how hard it is
for those who trust in wealth to
enter the Kingdom of God. It is
easier for a camel to go through a
needle›s eye than for a rich man
to enter the Kingdom of God.»
And they were so astonished
that they said, «Then who can
be saved?» Jesus looked at
them and said, «With men it is
impossible, but not with God, for
with God everything is possible.»

Happy
Birthday
Farah

Animal Facts “Leopards”
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

Leopards are part of the cat family,
Felidae. The scientific name for a
leopard is Panthera pardus.
    Leopards are well known for their
cream and gold spotted fur, but some
leopards have black fur with dark
spots. These black leopards are often
mistaken for panthers.
    Adult leopards are solitary animals. Each adult leopard has its own
territory where it lives and, although they often share parts of it, they
try to avoid one another.
    A leopard’s body is built for hunting. They have sleek, powerful
bodies and can run at speeds of up to 57 kilometres per hour. They
are also excellent swimmers and climbers and can leap and jump
long distances.
    A leopard’s tail is just about as long as its entire body. This helps it
with balance and enables it to make sharp turns quickly.
    Leopards are mostly nocturnal, hunting prey at night.
    Leopards protect their food from other animals by dragging it high
up into the trees. A leopard will often leave their prey up in the tree
for days and return only when they are hungry!
    Female leopards give birth to a little of two or three cubs at a time.
By the time a cub is two years old it will leave the company of its
mother and live on their own.
    When a female leopard is ready to mate she will give a scent and
rub her body on the trees to leave her smell there. Male leopards
either smell the females scent or hear her call to know that she is
ready to mate.  
    Some people believe that the bones and whiskers of leopards can
heal sick people. Many leopards are killed each year for their fur and
body parts and this is one reason why the leopard is an endangered
animal. While they were previously found in the wild in a number
of areas around the world, their habitat is largely restricted to subSaharan Africa with small numbers also found in India, Pakistan,
Malaysia, China and Indochina.

Happy
birthday
Youssef
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Rejoice
Mary Farag

Six things I learned from my mom’s journey…

It has been a while since I have written an article. I was off taking care of
my mother who suddenly took ill on a
cruise to the Caribbean. Since my column is focused on the family and related dynamics, I find it only appropriate to
dedicate this article to my realizations as
a daughter of a mom who fought an incredible battle against illness and pain.
My mother’s story is a shining example
of an epic journey of faith, community
and God’s infinite mercy. It is riddled
with miracles along the way that would
make a complete atheist question the
circumstances and begin to believe in
our God. Despite the trials and immense
emotional roller coaster I have been on
with my mother, having went through
it has definitely proved to strengthen
my character and increase my resolve
to love, serve and continue my parent’s
legacy. I am in the process of narrating
her story now because it will end up
being a book but suffice it to say- it is a
story worth writing and one that is also
worth reading.
For the purposes of this article, I will
utilize my usual style of lists. I want to
share with you, my readers, six things I
have learned from my mother’s journey.
Please heed these items as advice for
you and your future.
1)
Invest in a comprehensive
and unlimited travel insurance policy:
No matter what the pre-existing conditions may be, please invest the money
in getting a proper and extensive travel
insurance policy. It was a good thing my
mom ended up in the British Virgin Islands from her cruise because the hospital bill only came up to about $30,000
USD. If she was on United States soil,
that bill would have easily been around
$300,000 USD. Her insurance denied her
claim for assistance because they stated
it was an “exacerbation of a prior medical condition”. Mom decided to just buy
group travel insurance because like any
of us, she didn’t expect something bad
to happen while abroad. Something did.
Please don’t get stuck out of Ontario
with an insufficient policy. Research
and invest good money in an all-inclusive policy. Doesn’t matter what age
you are… we met a couple whose child
got sick and ended up having to spend
$50,000 in medical bills.
2)
Before you travel, research
the medical facilities in the area: You
never know when you will need to see
a doctor. My mom was a on a cruise but
their hospitals are limited in how they
can help. Research the area or places
you are visiting to decide which hospital or facility is best. When we spoke to
the Medivac people, they actually told
us that luckily my mom ended up in the
best hospital out of all the Caribbean
hospitals. We were truly blessed. Please

do your due diligence before you travel especially
if you are elderly or have
young children.
3)
Make sure you
alert your credit card companies and your bank that
you are travelling abroad:
You may need access to large amounts
of funds while ill abroad. Ensure that
your bank and credit card companies
are aware that you are travelling so they
don’t place an invisible hold on your
ability to get money.
4)
Keep all medical receipts:
When you return to Ontario, OHIP will
require all medical and itemized, detailed bills to reimburse you for some of
your expenses. Even then, the percentage is very small but still… better than
nothing.
5)
Don’t be afraid to ask for help:
Between my siblings and I, we were not
able to come up with the exorbitant
amount of money required to bring
my momma home for treatment. The
emergency evacuation jet was almost
$40,000 USD and the hospital bill was
$30,000 USD. That didn’t include our
hotel, flights, food, and extra expenses
incurred as a result of my mom’s illness.
Truth was, we didn’t know what to do.
Refinancing our homes was a viable option but it would have taken 2 weeks for
the banks to get back to us. Even then,
my parents would be so upset to have us
risk our homes to help them. Then my
sister came up with the idea of creating a
Gofundme campaign to raise some money to supplement my mother’s medical
bills. I can’t thank the friends and family
who donated to save my mom enough.
There are no words of gratitude or incredible appreciation I can utter that
will be sufficient to describe how thankful we are for people’s love and financial
contributions. We never thought that
we could even raise that much money
and when we started receiving donations in the thousands and ten thousands, we were truly incredulous. This
is a testament to being part of a bigger
family that serves in the Churches and
communities. My family (husband and
children) attend St. Maurice and St.
Verena Coptic Orthodox Church and my
parents attend St. George and St. Reuiss
Coptic Orthodox Church. The congregation from these two churches as well
as the Priest and congregation from St.
Mary and St. Katherine’s Church, downtown Toronto and the myriad of other
Copts and non-copts, friends from near
and far, colleagues, old school mates
and even strangers that donated to my
mom’s campaign was humbling. Mom’s
story was shared over a thousand times
on Facebook and a friend who has
5000 contacts on Facebook also shared

By: Sylvie Martignani

my story and got the
word out there that
we needed help. I can’t
say thank you enough.
We were able to raise
enough money to bring
my parents back to Ontario, get my mom the
treatment she needs and we are almost
at our goal. The out of pocket expenses
were minimal after all the amazing help
we received. I can’t believe it. So if you
need help, please just ask. I am regularly
going on that website now and donating
to several causes. It was a blessing and
one of the reasons that my mother is
now well on her way to complete recovery after doctors were saying her days
are numbered!
6)
Last but definitely not leastNEVER GIVE UP HOPE: I called our
Bishop and asked him what our church’s
stance is on life support and extreme
medical procedures. Basically, what I
should do as my mother’s decision maker if she goes into a coma and we have
to keep her alive with machines. He told
me that as Christians, we believe that
her Maker will take her or leave her but
ultimately it’s up to God and not us. He
advised me to pursue every known and
humanely possible medical procedure
to keep my mom alive. Doctors were
asking me if my mom would want this
pain if she was conscious and I repeatedly had to reassure them that they
need to try everything possible. There
were times where my father and I desperately fought our most basic desire to
just give up. We would cry as if she was
practically gone already and it would be
so hard. Our emotional journey was one
filled with prayers, interceding and desperate episodes of weeping then joyful
surrender. In the end, we were given
endless support from family and friends
who prayed for us and reassured us that
God is the great Healer and that she
will make it through. They were right. I
am glad we didn’t give up because she
is now in Rehab and a few short weeks
away from complete discharge and recovery.
Praise God for all His love and mercy and
for placing the people in our lives who
helped us in her journey. I wish I can
mention each person by name but that
list would be tremendously long. To the
Priests, Bishops and all the people who
called, messaged, texted and posted
questions and prayers on behalf of my
mom- we thank you from the depth of
our hearts and soul. May God give you
power, health, wealth and joy in all your
days to come.
Take care of yourselves and please be
careful.
God bless everyone,
Sylvia Martignani

The angel spoke to Mary, he told her to
rejoice, and without hesitation she accepted Gods choice. She knew there’d
be hardships, she knew there’d be pain,
but she had a heart that could not be detained. A mother greater than any other:
compassionate, helpful, strong, kind.
Smart and wise, with a beautiful mind.
Caring and loving with her heart of
gold. She’s the perfect example of who
we should strive to be, but she thought
nothing of herself; she was a servant
of God before anything else. She lived
in poverty but never complained. She
lived in glory, but was never proud. The
humility she had was in no other human, she knew her calling, there was no
confusion. He told her to rejoice, while
having to run away to protect her child.
He told her to rejoice through all the
pain she had to endure. He told her to
rejoice while having to watch her son
bleed and die. He told her to rejoice
because she was the only one, the only
one with the purest of hearts, the only
one worthy enough. He told her to rejoice for what is to come. He told her to
rejoice because she was the mother to
the son. “Rejoice, highly favoured one,
the lord is with you; blessed are you
among women!” (Luke 1:28).

TO
ADVERTISE
PLEASE CALL:

647.447.0455

Saturday, May 7th, 2016 - Issue (62)

Do YOU like YOU?

Support for Autism

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
Stop what you are doing. NOW. And think
about this: right now, there is a person
around the world thinking of how they hate
themselves.
Have you felt like this before? Have you
had the feeling that you are just irritated
with who you are? You know...as if you are
frustrated with your life. And so you start
to think about what is bad about you and
what you would change if you could.
We all feel this way sometimes. It’s as if
we are just tired of who we are. At the same
time, I struggle with listing good things
about myself. I feel like saying that I’m
good or strong or smart is being inflated
and ignorant. Perhaps this is why I feel bad
about myself sometimes - I’ve gotten used
to seeing negative things about me, that
saying something is good is like I’m being
puffed-up.
But it’s not. We all need to compliment
ourselves. We need to appreciate what is
special and good about us. If we don’t love
ourselves, who will? We can’t depend on

others to boost out self-esteem because
this needs to come from within. Others can
only see what’s good in you if you have
confidence. You need to know that you are
talented. You are beautiful and handsome.
You are strong and special. You ate unique
because you are a child of God. You are
wonderful because you are simply YOU!
No, it’s not being arrogant or puffed-up. It’s
called ‘being grateful for who I am because
I am God’s creation. And because I am me’.
Arrogance is when you are overly-inflated
and think that you are so great and that you
can do all things alone. Confidence is when
you know that others and God have helped
you become who you are, being thankful
for that, and learning to be appreciative of
what you have and who you are.
So today, stop and take a second to thank
God for who you are. Not because you
are superior to others, but because you are
special the way you are. Because inside
of you is a world of gifts and talents that
make you unique. Because you are loved
by God.

Canada recently recognized World Autism
Awareness Day, an opportunity to increase
people’s awareness of individuals, especially children, with autism. I am proud that,
when in office, our government was committed to supporting Canadians who struggle with autism spectrum disorder (ASD),
as well as their families, friends and caregivers.
ASD can affect people from all walks of life.
It is a complex condition with a wide range
of symptoms that can impact an individual’s
behaviours, communication skills and social interactions. Symptoms may occur in
combinations and in degrees of intensity
that vary among individuals and can affect
people from all walks of life. We also know
that those who live with ASD can have extraordinary abilities along with those challenges. Our Conservative Caucus included
individuals with disabilities and many are
champions for this cause. Member of Parliament for Edmonton-Wetaskiwin Mike
Lake would often bring his son, Jayden onto
Parliament Hill. MP Lake travels the world
to educate people about the unique capabilities that individuals with autism possess.
Jayden for example, exudes so much love
and warmth in the presence of others that it
becomes contagious to those all around him.
We also knew that meaningful employment
opportunities for individuals with ASD are
important. Persons with intellectual disabilities and Autism Spectrum Disorders face
unique barriers to employment despite being willing to participate and capable of participating in a competitive labour market.
In 2014, we invested $15 million over three
years to help individuals with autism reach
their potential by expanding the Ready,
Willing & Able initiative. Run through the
Canadian Association for Community Living, the program engages employers to hire
and support youth and working-age adults
with developmental disabilities.
Upon
completion in 2017, over 1,200 new jobs
for persons with developmental disabilities
will be created. An additional $11.4 million
over four years was pledged to support the
Sinneave Family Foundation and Autism
Speaks Canada to help them expand a net-

work of vocational training programs in
centres across Canada for individuals with
ASD.
Our Conservative Government also invested
in autism research to better understand the
causes and to find new treatments. Under
our watch, the Canadian Institutes of Health
Research (CIHR) received approximately
$39 million in autism research investments.
Through the Public Health Agency of Canada, we also spearheaded the building of a
National Autism Surveillance System to
provide reliable estimates on the number of
Canadians affected by ASD and to track the
number of emerging cases each year.
We helped families support family members
with ASD by enacting a number of important measures including:
Introducing the landmark Registered Disability Savings Plan to allow individuals
with disabilities and their families save for
their long-term financial security.
Investing $222 million per year for Labour
Market Agreements to assist provinces and
territories in improving the employment situation of Canadians with disabilities including those with ASD.
Investing $40 million annually through the
Opportunity Fund to help persons with disabilities prepare for, obtain and maintain
employment. Supporting caregivers and
recognizing their enormous contributions
through generous tax measures. In our government’s last budget, we provided an additional $2 million to create a working group,
led by the Minister of Health, to consult
with stakeholders on the development of a
Canadian Autism Partnership. This group
will address key issues such as information
sharing and research, early detection, diagnosis and treatment and supporting families.
Conservatives remain committed to helping
the most vulnerable in our society to reach
their potential, and to supporting those who
care for them.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship and Immigration and small business owner. He resides in Richmond Hill,
Ontario and can be contacted at
costas@aorconservative.ca.

