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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

والضغط مجانا
مركزالسكر
 قياسشهرية بولس للتجميل
دكتورة
 -توصيل األدوية للمنزل مجانا

 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
DENTIST
بولس للتجميل
شهرية
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

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

Dr. Amir Guorgui

Maximize your

Sr. Mortgage Advisor

Tax Savings
with Us

حما�سبة وخدمات �ضريبية للأفراد وال�شركات
هنــاء عــزيز

أخصائية الضرائب

نبيل فلتس

عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

Cell:Matt
416-903-7113Dawoud
Tel: 416-848-7247

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

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
البقع
وازالة
بالبشرة
منتجاتللعناية
490Skymark
HarrySmile
walker
العربيــــة parkway south unit 2
Centre
Tel: 905-890-1100
Newmarket L3Y OB3 Fax: 905-890-1107
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
Hany Fayez, CPA, CMA
اجملهدة
واعراض البشرة
• Personal
& Corporate
taxes

ختامية
 ام�ساك دفاتر وح�ساباتSr.
Mortgage
 Advisorللأفراد وال�شركات
 -ت�أ�سي�س ال�شركات اجلديدة ب�أنواعها

www.profitexplorer.com
85 Curlew Dr. #103 North York, ON M3A 2P8

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

Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca

25 Kingsbridge Garden Circle
Unit 10, Mississauga, ON. L5R 4B1

• Tax planning
• Corporate reorganization
تخفيضات
• CRA Audit & Appeals

Email: hfayez@rogers.com
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
1000-250 Consumers Road

للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com
Toronto, ON M2J
4V6

العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket
L3Y OB3
Tel:
(416) 553-8302

�إعـــالنـــــات
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, Protuguese, French,
Italian, Spanish, English
Dr. Amir Guorgui

•
•
•
•
•
•
•

Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

Dentistry for all ages
IV Sedation
Same day dental implants
Cosmetic dentistry
Invisalign
Tooth whitening
Wisdom teeth extraction

• Emergency Appointments

Skymark Smile Centre

25 Kingbridge Garden Circle Unit 10
Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca
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مــــوت عــــزيز
موت �شخ�ص عزيز هو فاجعة مريرة قد تكون من �أ�سو�أ اخلربات
التي متر بحياة �إن�سان .وبرغم �أن امل�شاعر تختلف من �شخ�ص �إىل �آخر
وبالرغم من اننا كلنا نختلف يف درجة تقبل الرحيل والت�أقلم مع الفقد،
يظل موت الأعزاء م�أ�ساة قا�سية تنطوي على الكثري من م�شاعر احلزن
والأمل بالن�سبة لأي �إن�سان.
لكننا بالطبع ال نحزن على كل من ميوت ف�إنه وبح�سب �إح�صائيات
ن�شرتها مواقع متخ�ص�صة يف علم البيئة احليوية ،هناك ما يقرب من 55
مليون �شخ�ص ميوتون �سنويا �أي ما يزيد عن � 150ألف �شخ�ص يوميا،
وبالت�أكيد فانه لي�س من الطبيعي �أن نحزن على كل من يرحل و�إال
ال�ستمرت الب�شرية يف حالة حداد منذ عهد �آدم وحتى يومنا هذا .نحن
نحزن فقط على القريبني الذين يوجع رحيلهم قلوبنا والذين ي�ؤثر
غيابهم على حياتنا ب�شكل مبا�شر و�شخ�صي.
لذلك يثري انتباهي ما �أالحظه من موجات احلزن املبالغ فيها التي تعرتي
النا�س عند �سماعهم ب�أخبار احلوادث اجلماعية وبخا�صة احلوادث
الإرهابية .ففي �أعقاب تلك امل�آ�سي املروعة ،تنهال التعليقات الغا�ضبة
ومتتلئ مواقع التوا�صل االجتماعي بالرموز احلزينة الباكية واملن�شورات
املتوعدة املنددة والتعليقات التي تعك�س تعاطفا وجدانيا مبالغ فيه.
مفهوم طبعا �أن ي�شعر االن�سان بالغ�ضب واخلوف واحلزن حيال م�صائب
وم�آ�سي الغري ،ولكنني �أ�شفق من �أن تتحول هذه امل�شاعر �إىل جمرد
تعاطف مزيف وانفعاالت نخدع بها �أنف�سنا ونخدر �ضمائرنا فنكتفي
بها ونعترب التعبري عنها بديال عن التعامل مع املوقف بعقالنية والبحث
عن طرق عملية لتفاديه كي ال يتكرر جمددا يف امل�ستقبل .فعندما

دوال اندراو�س

ي�سمع املرء �أخبارا م�ؤملة عادة ما تدفعه الغريزة
�إىل فعل �شئ ما لكي ي�شعر بتح�سن ولهذا
ف�إن التعاطف وامل�شاركة الوجدانية وم�شاطرة
الأحزان تبدو كردود �أفعال جيدة ومنا�سبة للحدث ،ولكن من املهم
�أن نعي �أن احلزن الوحيد املعترب واملقد�س يف هذه االحوال هو حزن
املقربني امل�صابني يف ذويهم وعوائلهم �أما غري ذلك فمجرد رموز باكية
على �شا�شات الكمبيوتر نخدر بها �ضمائرنا �إىل �أن حتدث كارثة
جديدة.
�إن امل�شاركة يف الهم االن�ساين ال تكون باالنخراط يف الغ�ضب
والنحيب ،فامل�شاعر -كنف�ضة الركبة -تلقائية وغري مدرو�سة وقد
تدفعنا �إىل التمادي يف التحيز بدال من النظر يف الأدلة واحلقائق ب�شكل
مو�ضوعي كما �أنها لي�ست قادرة على توجيه ال�سيا�سة العامة �أو �إيجاد
حلول و�آليات للتعامل مع هذا النوع من احلوادث.
بو�سعنا جميعا �أن ن�شعر بالأمل عند �سماعنا للأخبار املفجعة ولكن
علينا �أن نخرج من حيز التعاطف ال�سيربي الذي كاد �أن يجمد
انفعاالتنا ويحولنا �إىل �آالت �صماء حتى �أن هذه الأخبار مل تعد ت�ؤثر
فينا كما كانت تفعل يف ال�سابق ف�أ�صبحنا نتفاعل مع الكوارث مبمار�سة
جمموعة من الطقو�س البليدة ميكن ح�سابها وتوقعها جيدا.
�إنها ظاهرة الرتوي�ض واالعتياد والتبلد علينا �أن نعيها و�أن نتجنبها
و�أن نخرج منها �إىل الواقع لتقدمي ما نقدر عليه من الدعم االجتماعي
وو�سائل التكيف �إىل الذين جنوا من ال�صدمة بدال من االكتفاء بردود
الفعل اجلاهزة املعدة �سابقا واملخدرة لل�ضمائر.

SmileDental

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(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

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

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

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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ناجحون ُيحاربهم الأقربون

إعالنه عن آماله وطموحاته...
من النادر أن يتلقى اإلنسان
وسواء كانت تلك التصرفات
املوهوب أو الت ّواق إلى النجاح في
جُ
عن سوء نية مر ّدها إلى الغيرة
املتمعات ذات الوعي املُنخفض
واحلسد والكراهية غير املُبررة؛ أو
دع ًما أو تشجي ًعا معنويًا من
عن ُحسن نية قائمة على اخلوف
صحيح
أفراد األسرة واألقرباء،
ٌ
ً
على ُمستقبله مما يعتبرونه
محظوظا في
أن املرء قد يكون
مصيرًا مجهوالً؛ تبقى النتيجة
حاالت استثنائية نادرة يولد فيها
التخريبية متماثلة على أرض
بني أفراد أسرة داعمة ُمشجعة
واعية مبكانة املوهبة وقيمتها زينب علي البحراني -الواقع ،فالقتل عن طريق اخلطأ
ً
والقتل عن طريق العمد يؤديان
حظا
العالية ،وقد يكون أكثر
السعودية
إلى إزهاق الروح وموت اخمللوق في
ف ُيصادف في بدايات شبابه شريك
كلتا احلالني بصرف النظر عن
حيا ٍة ُمتفهم يؤمن بطموحاته
األسباب والنوايا.
ويثق بها ويُساندها ،لكن األكثرية
من غير احملظوظني ال يحظى عاملهم اخلاص الداعمون النادرون من املُضحني املُتفانني وراء
بتلك املُعجزة ،لذا يجدون أنفسهم ُمضطرين تلك الكواليس لهم مكانة ال يُستهان بها،
ملواجهة أعباء السير في طريق النجاح بكل وال يُدركها إال من ذاق مرارة احلرمان منها قبل
ما يكتنفه من مصاعب مبُفردهم ،ومواجهة أن يذوق نعمة االستناد إليها ،لذا ليس من
احلروب التي تشنُّها األسرة واألقارب ضدهم السهل وال من العدل ُمساواتهم بغيرهم
مع إخفائها عن الغرباء خشية شماتة من باب جُ
«املاملة» غير الصادقة التي يُحاول
األعداء أو الظهور مبظهر املهزومني الضعفاء .جُ
املتمع «إجبارهم» عليها .كثيرًا ما يواجه
ن ُدرة الدعم والتشجيع من األسرة ُ
مجال من اجملاالت
وشركاء أي مشهور أو متفوق في
ٍ
احلياة  -في مجتمعاتنا بوجه خاص -يجعل اسئلة من نوع« :هل تلقيت تشجي ًعا من
منه أمرًا ُمستحقًا ألقصى درجات االمتنان ،أهلك؟»« ،كيف كان تشجيع أسرتك؟»،
ُمستحقا للتعامل معه بتكرمي وتقدير «حدثنا عن تشجيع املُقربني منك؟» ،وبطبيعة
من نوع خاص ال يكتفي بوضعه على قدم احلال يُضطر معظمهم لالدعاء بأنهم تلقوا
نوع خاص كي ال يُحرجوا
املساواة مع السلوكيات «املؤذية» أو «غير تشجي ًعا ودع ًما من ٍ
املُبالية» التي تعامل بها آخرون مع الشخص أهلهم وأقاربهم من جهة ،وكي ال يكونوا
ذاته ،فليس من العدل ُمكافأة من آذاك مثل هد ًفا للمزيد من أذى أقاربهم وتنمرهم من
من واساك ،ومن بخل عليك مثل من أعطاك ..جهة ثانية ،وكي ال يعتبرهم من ال يعرفونهم
لذا ليس من السهل على الناجح اال ّدعاء جي ًدا «عاقني»« ،جاحدين» ،و»غير مؤدبني»
بأن «هؤالء» أو «أولئك» من أقاربه ومعارفه من جهة ثالثة ،بينما في الواقع لم ُ
يكن
ساندوه ودعموه وشجعوه ووقفوا إلى صفه هناك أدنى اهتمام بوجودهم ليكون هناك
بينما الواقع وراء كواليس حياته يشهد «تشجيع» .تلك الزهرات العطرية تنبت من
بأنهم أهملوا واستهتروا وحاربوا وأحبطوا قلب صخرات املُعجزة دون أن تُروى مباء الرعاية،
وعرقلوا وحشدوا طاقاتهم ليكونوا عقبة وكل ما تتمناه أن ال يسحقها أحد املا ّرين
أخرى في طريق تقدمه ،ال س ّيما في بدايات بحذائه.

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم � -إيهاب �أدونيا
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

«�سيبوها تعي�ش» ...
لأن حياتنا مرهونة بها
مونتريال – عبد املسيح يوسف
انتشرت في اآلونة األخيرة ،دعوات مخربة ،مغلوطة في بعض منها ،أفضل كثير من
تدعو لرحيل السيسي .هذه الدعوات تقودها املؤشرات ذاتها حاليا وخالل حكم محمد
دول كارهة ملصر وداعمة حلركة اإلخوان مرسي.
اإلرهابية .ال أحد ينكر أن هناك حالة استياء ال أحد ينكر أن الرئيس السيسي ،وطني،
عام من األوضاع االقتصادية في مصر ،ومخلص في نواياه وسياساته ،إلصالح
بسبب ما يدعى «استكمال حركة اإلصالح األحوال في مصر ،لكن هناك انتقادات توجه
االقتصادي» ،املفروضة من صندوق النقد لسياسات حكومته ،خاصة على املستوى
الدولي ،الذي طاملا دمر اقتصاديات دول .كثير االقتصادي ،فهي تهتم باملشروعات طويلة
من املصريني يتأملون من األوضاع االقتصادية األجل ،أكثر من اهتمامها بتحسني مستوى
احلالية ،لكن ال أحد ينكر أن الرئيس السيسي املصريني ومستوى معيشتهم ،من خالل
استطاع أن يسترجع حركة األمن واالستقرار اقتصادي مرن ومتنامي .الرئيس السيسي ،من
املهم أن يراجع سياسات حكومته االقتصادية
في مصر.
أيها الداعون إلى اخلراب واملظاهرات ،كفاية ،ورضوخها لسياسات صندوق النقد األعمى،
واتركوا مصر تعيش ،اتركوا مصر تستكمل خاصة وأن دعاوي أن الدوالر سيعود ملستوياته
خطوات البناء واالستقرار ،حتى لو كانت مثلما كان احلال قبل ثورة يناير أمام اجلنيه،
هناك سلبيات حاليا وانتقادات توجه لم يحدث .وأصبحت معدالت التضخم
لسياسات احلكومة احلالية ،وحتديدا على عالية جدا ،واألسعار ال يستطيع املصريون
املستوى االقتصادي ،خاصة وأن الرئيس على مسايرتها ،على الرغم من ثبات األجور.
السيسي ،الذي قدم الكثير ملصر ،في حاجة والغريب أن بعض الوزراء يتبارون في تقدمي
ماسة ليعيد النظر في أداء الفريق االقتصادي حجج مسايرة األسعار العاملية ،دون احلديث
للحكومة املصري ،الذي دمر قيمة اجلنيه عن مسايرة معدالت األجور والتضخم
واملصري ،وتوسع في االقتراض الداخلي العاملية.
واخلارجي ،واهتم باملشروعات القومية طويلة توقفوا أيها اخملربون عن دعوات ارحل يا
األجل .دون أن تكون هناك سياسات واضحة سيسي ،على الرغم من االنتقادات املوجه
تزيد من انتاجية العامل املصري ،وجتذب املزيد لسياسات احلكومة احلالية ،لكن لو أردمت تغيير
رئيس الدولة ،فليكن ذلك بصورة دميقراطية
من االستثمارات.
لنكن واقعيني ،مصر ليست في حمل ثورة ومعتمدة دستوريا ،من خالل االنتخابات .لقد
ثالثة ،خاصة وأن ما جنته مصر واملصريون بعد فاض الكيل من دعاوى هدم مصر .لقد أصبح
ثورتي يناير ويونيه ،أدى إلى كراهية الشعوب املصريون ،الكثير منهم ،على وعي ودراية
للثورات ،فلم يتحقق ال العيش وال احلرية وال بهذه الدعاوي املغرضة ،التي تقف وراءها
العدالة االجتماعية .وكما ظهرت في مرحلة دول كارهة ملصر مثل تركيا وقطر وغيرها،
االنفتاح االقتصادي فئة قليلة استحوذت على وبعض املصريني من جتار املظاهرات ،والثورات.
مكاسب ومنافع مرحلة االنفتاح االقتصادي ،لقد خرج عدد من املصريني بعد ثورتي يناير
وجدنا فئة قليلة العدد استحوذت على املنافع ويونيه مبكاسب كثيرة ،على مستوى األموال
واملناصب.
املالية بعد ثورتي يناير ويونيه.
لقد عانى املصريون ،وندم الكثير منهم بعد أيها املصريون ،ال تتركوا مصر تسقط،
ثورتي يناير ويونيه ،بعيدا عن غسيل األدمغة ادعموها ودافعوا عنها .فمصر اآلن ،بكل تأكيد
الذي قامت به وسائل اإلعالم ،والتي كانت تسير على الطريق الصحيح ،على مستوى
حتاكم ومتنع أي شخص يحاول يبدي رفضه األمن واالستقرار ،ولكنها حتتاج ملراجعة
لهذه الثورات ،التي جذبت مصر للوراء .نعم سياسات الفريق االقتصادي ،الذي أثبت قصر
كان هناك فساد ومحسوبية خالل حكم رؤيته ،وعدم قدرته على تقدمي حلول ابتكارية.
مبارك وولديه ،لكن ال أحد ينكر أن مؤشرات مع التأكيد على أن التنمية االقتصادية ،مع
االقتصاد املصري واألمن ،حتى لو كانت الوقت ستحقق التنمية السياسية.

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

حتصل علي ما يلي:
•إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع
املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
و أتاوا
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي « »PDFفي
موقع اجلريدة األليكتروني www.good-news.ca
•إنتشار إعالنك عبر تواصل  100ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح  ،وجميع صفحاتها باأللوان

�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر :

1-844-355-6939
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احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن الهجرة
واللجوء لكندا ()3

لقاء

عبور احلدود بني كندا والواليات املتحدة
الأمريكية

هناك اآلالف من طالبي اللجوء في الواليات املتحدة
األمريكية أو األفراد الذين يحملون تأشيرات مؤقتة في
الواليات املتحدة األمريكية يريدون عبور احلدود لتقدمي
طلبات اللجوء إلى كندا .إذا كنت واحدا منهم ،يرجى
أخذ الوقت الكافي لفهم ومعرفة احلقائق الرئيسية
التالية قبل اإلقبال على عبور احلدود بني الواليات املتحدة
وكندا ألن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى عدد من العواقب
غير املرغوب فيها.
من املهم اإلشارة إلى أن هناك اتفاق متبادل بني الواليات
املتحدة االمريكية وكندا والذي ينظم طالبات الالجئني
الذين يرغبون العبور من الواليات املتحدة األمريكية إلى
كندا والعكس صحيح .تنص هذه االتفاقية عن ضرورة
تقدمي طلبات اللجوء في أول بلد آمن يصل لها طالب
اللجوء ،على سبيل املثال في حالة الوصول من موطن
طالب اللجوء إلى الواليات املتحدة األمريكية فإنه يتوجب
على طالب اللجوء تقدمي طلب اللجوء للواليات املتحدة
األمريكية وليس لكندا وهذه القاعدة العامة ،اال إذا مت
انطباق أحد االستثناءات على طلبك ،قد ال يحق لطالب
اللجوء الذي عبر احلدود من الواليات املتحدة إلى احلدود
الكندية مؤهالً لتقدمي طلب اللجوء اخلاص به في كندا
والذي يترتب عليه في ظل هذه الظروف أن يفقد طالب
اللجوء فرصته في األحقية في تقدمي طلب اللجوء في
كندا والواليات املتحدة األمريكية وفي حالة انه قد سبق
التقدمي على طلب اللجوء في الواليات املتحدة األمريكية،
فسيعتبر الطلب مبثابة إلغاء أو رفض للطلب.
إن قرار عبور احلدود من موانئ الدخول غير اخملصصة
بشكل غير قانوني ،قد يحرم طالب اللجوء من فرصة

تقدمي طلب اللجوء في كندا وسوف يحرمه من القدرة
على العودة إلى الواليات املتحدة األمريكية ،وفي حالة
رفض طلب الالجئني في كندا ،سيتم ترحيل طالب
اللجوء على األرجح إلى بلده األصلي.
في الواقع ،إن فقدانك للحماية املؤقتة أو عدم احلصول
على حماية مؤقتة في الواليات املتحدة األمريكية ال يعد
سببا مقبوال لطلب اللجوء لكندا.
باإلضافة إلى ذلك ،عبور احلدود بشكل غير قانوني بني
موانئ الدخول املعينة هو مخالفة صريحة للقانون وقد
ينتج عن ذلك اعتقال فوري .إذا مت اعتراض شخص عبر
احلدود بشكل غير قانوني من قبل سلطات إنفاذ القانون
احمللية أو الشرطة امللكية الكندية بعد عبور احلدود
بشكل غير قانوني سيتم إحالة هذا الشخص إلى أقرب
منفذ حدودي أو أقرب مكتب مختص باملوانئ احلدودية.
في هذه املرحلة ،يقوم الضابط مبراجعة حالة طالب
اللجوء بشكل دقيق وضرورة إصدار أمر اعتقال ضد
هذا الشخص من عدمه باإلضافة إلى بعض اإلجراءات
األخرى .ومن املهم أن يحدد املكتب احقية طالب اللجوء
لتقدمي طلبه.
وفي حالة عدم املوافقه أو عدم مطابقة الشروط الواجب
توافرها في طلب اللجوء ،يتلقى طالب اللجوء خطاب
الرفض باإلضافة إلى أمر اإلبعاد خارج كندا .في بعض
احلاالت يسمح خطاب أمر االبعاد لطالب اللجوء بالتقدمي
على تقييم اخملاطر احملتملة في حال تنفيذ امر االبعاد.
تقييم اخملاطر قبل الترحيل يختص مبراجعة اخملاطر التي
قد يواجهها الفرد في حالة عودته إلى وطنه األصلي.
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة قانونية

أبطال
الشيخوخة!
بقلم :عـادل عطيـة

في سلسلة لوحات الفنان العاملي
«إيدي ليو» الفنية ،والتي حتمل عنوان:
«األبطال املُسنني» ،يتخ ّيل فنان
شنغهاي املذهل ،األبطال اخلارقني في
برامج الصغار ،من أمثال« :سبايدر
مان» ،و»بات مان» ،و»سوبر مان»،
والعديد من األبطال الذين عرفناهم
بطفولتنا ،يتخ ّيل مالمحهم عندما
يصبحون في سن الشيخوخة!
فماذا عنا ،نحن ،عندما نقف أمام مرآة
الشيخوخة ،فنرى آثارها وهي تتمشى
على الوجه ،ونشعر بتأثيراتها
املتعاظمة في عمق اجلسد؟
يبجل الشيخوخة،
هناك ،من
ّ
فيستسلمون للمرض وامللل والتوتر
والقلق واالكتئاب ،يقتل قدراتهم،
ويضعف من رغبتهم في احلياة،
وبدال ً من أن يعيشوا في الشيخوخة،
تعيش هي فيهم!
وهناك من يصمد أمام الهرم،
حتدياته ،بإبطال آثاره،
ويناضلون أمام ّ
أو عكس مساره بعيداً؛ متمثلني
بأولئك الذين قرروا ،بإميان وإرادة جارفة،
أن يكونوا أبطاال ً في معركة املشيب!

والفنان الفرنسي «بيار أوجست رنوار»،
الذي تابع رسم لوحاته العظيمة
لسنوات عدة ،وهو يعاني بالتهاب
املفاصل القاسي ،فيما كانت فرشاة
الرسم تُربط فوق ذراعه!
والفنان االسباني «فرنسيسكو
جويا» ،الذي أصيب وهو في الثامنة
والسبعني بالصمم ،وضعف النظر؛
حتى اضطر إلى وضع عدد من
النظارات بعضها فوق بعض ،كي
يواصل انتاج لوحاته الفنية الرائعة،
وبأسلوب جديد!
والعالم الفلكي اإليطالي «جاليليو
جاليلي» ،الذي أصيب بالعمى بعد
بلوغه سن الثالثة والسبعني ،ولكنه،
قال« :ال أظنني سأظل مستسلما ً
لهذا الظالم ،بل أرجو أن استمر في
جتاربي .سأعتمد على ذراع مساعدي،
وأنا واثق من أنه لن يتخل عني .أجل
سأمضي في جتاربي؛ ألن احلياة لم
إلى!»
تنته بعد بالنسبة ّ
إن الشيخوخة ،ليست في ما تفعله
هي بنا ،وإنمّ ا في ما نفعله نحن بها..
وهذه هي بطولتنا في خريف العمر!

Good Man Immigration
Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة
ا�ست�شارة جمانية

MEMBER

•Free Consultation • Sponsorship
• Express Entry • Business stream
• Refugee Application • Citizenship • Removal Order • Detention
• Inadmissibility Appeal • IRB
Hearings Representation.

ات�صلوا ب�سعيد ميخائيل:

Tel: (416) 455-7425
iimigrate@gmail.com

GoodManImmigration.ca
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بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  210,579قدم مربع قد مت إيجاره في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي
و التجاري و املكاتب وذلك خالل شهر مايو  , 2018و ذلك بانخفاض قدرة  46في املائة مقارنة بنفس الفترة من العام
املاضي .مع مالحظة زيادة فى اسعار االيجار لكل القطاعات ماعدا املكاتب.
اما من حيث املبيعات ،فقد شهد السوق انخفاض املبيعات قدرة  50.6في املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي،
وتفاتت االسعار حسب اجملال.
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&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


 3HHO5HJLRQ


<RUN5HJLRQقدم مربع قد اؤ
ان فى اجملال الصناعى 311,943
ذكر




'XUKDP5HJLRQمن العام املاضي
 39.6فى املائة لنفس الشهر
قدرة




Professional
Real
Estate
Services
املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
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اسألتكمDة.الLى@gmail.com SO:
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
ملقارنة 15.S25Oدوالر دوالر للسنة املاضيةDوOLذلكSبإنخفاض
اإليجار الى  12.79دوالر با LD
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
Vaughan
Markham
North York
Ashrafأسعار
Messihaتبعه إنخفاض فى
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و
Broker M. Sc. Arch.
إنخفضت
416-846-9450للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر
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.
,

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com
وسوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker

سامح سمير
 مع تزايد حجم الغضبواالحباط من أداء
املنتخب ال استبعد ان
تلجأ احلكومة الى رفع
االسعار وفرض ضرايب
جديدة اللهاء الشعب عن الكورة
 النهارده بس عرفنا انهم كانوا أحلى  28سنة فيعمرنا
اعتقد كفاية كده على كوبر ،محتاجني نتعاقد فورامع مدرب عاملي كفء ،اهم شرط في العقد بتاعه
انه ما يوصلناش لكاس العالم تاني
 مع احترامي حملمد صالح ،لكن لو مش عايز يلعبمع املنتخب يبقى مع السالمة ،التجربة اثبتت
ان منتخبنا مستواه ثابت وما بيقفش على العب،
وبيتغلب ويشيل به أو من غيره
 شكرا لتونس على انحيازها القومي وحرصها علىعدم شق الصف وكسر االجماع العربي على اخلروج
من الدور االول
اتغلبنا من روسيا وخرجنا
بتقول اننا
 انا شايف ناسMortgage
Agent
بقيتوا خبراء ومحللني؟
كلكم
من البطولة ،خالص
License
#
M14000008
لو وفد االعالميني والفنانني بيحبوا مصر بجدCell:في مدرجات روسيا
416.300.2443قعدوا
وعايزينها تكسب كانوا
وشجعوهاatefnekhil@yahoo.ca

Atef Nekhil

www.mortgageweb.ca/atefnekhil

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

Atef
Nekhil
7
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Mortgage Agent

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

اجلرانيت ....وتأثرية ع

License #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 Owned & Operated

Member of

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

البعض
الرئه ال
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات ا
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واخلمسونبعد املائة
العــدد ال�ساد�س ع�رش
ال�سبت  30يونيو  - 2018ال�ســنة اخلام�سة -
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث

عقارات نيوز

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

يونيو
حتسن في سوق العقارات خالل النصف األول من
ادوارد يعقوب
اعداد :

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

�إعداد� :إدوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
رصدت الرادون
وانطالق غاز
الرئه الذى
املبيعات اجلميلة
انخفاض متاثيلهم
تواليالكثير من
تشكيل
املصريني فى
نسبة
املباشرو29%
األشعاعبني 9
يسببة تتراوح
تورونتوقدبنسب
العقارية في
عديدة من
قدماء شهور
بعد
صحة
فى
يشككون
آخرون
هناك
آخرى
ناحية
ومن
املشع.
اخلارجى
والكساء
للبناء
كماده
ايضا
واستعمل
الضخمة
االنخفاض في رقم املبيعات خالل النصف األول من يونيو بــــ  3%مما يعد حتسنا يبشر باحتمال الصعود مرة
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
اخرى.
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
مبيعاتها
لذلك انصح بشراء البيوت اآلن بينما احلال مختلف بالنسبة لشقق العمارات السكنية التي ارتفعت
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
ذلك.اآلن بالنسبة للشقق التي يعاد بيعها
بالبيع
املاضية.
بالسنة
مقارنة
مبقدار 25%
خاللعامشهر
انصح نفى
لذلكألثبات او
االخرى
الصناعية
واملواد
للفورميكا
مايوكبديل
1987
منذ
يقولاملشاريع اجلديدة للشقق في األبراج السكنية.
االنشاء في
قبل
ما
بأسعار
اآلن
بالشراء
أيضا
وانصح
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة

إدارة عقارات Property management -

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
Richmond Hill
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Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV
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North York
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$VKUDI0HVVLKD
Tel.: 289-400-1764
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8
صحيفة «فرانس سوار» -باريس

إخالء األبنية على الطريقة الفرنسية
ابتكر تقني فرنسي طريقة فذة إلخالء
األبنية من سكانها ،وال سيما أولئك الذين
يسكنون الطبقات العليا؛ في حال اندالع
حريق ،واالبتكار هو أنبوب طويل مصنوع من
مادة مطاطة ،ويقارب عرضه عرض جسم
اإلنسان .ويربط األنبوب باحكام في أعلى
البناية ،وميكن أن يتدلى لدى احلاجة على أحد
اجلدران اخلارجية .ويدخل طالب النجاة رجليه
أوال في األنبوب ،ثم ينزلق برفق إلى أسفل.
وتبلغ أقصى سرعة لالنزالق مترين في الثانية،
وميكن خفضها بشد املرفقني إلى األنبوب،
وتكفل هذه الطريقة إخالء  30شخصا في
الدقيقة ،بغض النظر عن احلجم والوزن.

یونایتد برس

االمتناع عن التدخني مرة واحدة
أفضل من تخفيفه تدريجا

تؤكد دراسة أن االمتناع عن
التدخني مرة واحدة أفضل
من تخفيفه تدريجا ،ألن
عملية التخفيف تطيل
فترة االضطراب املالزمة للتوقف .جاء هذا
في تقرير نشرته مجلة« :التدخني والصحة»
التابعة جلمعية السرطان األمريكية،
للباحثني سول شیفمان والدكتور موراي
جارفيك من جامعة كاليفورنيا في لوس
أجنلوس.
وقد قال  %09من املدخنني السابقني الذين
أجريت الدراسة عليهم ان أكبر مشكلة
مالزمة لالمتناع تأتي في االسبوعني األولني
منه ،وتظهر حدتها في السابعة مساء حني
تكون الرغبة في التدخني قوية جدا .وهذا
يجعل املمتنع جزئيا يعود الى التدخني .أما
املمتنع كليا فيثابر على امتناعه وسرعان
ما تزول حاجته إلى التدخني التي تظهر في
األيام األولى.

صحيفة  The Sunالبريطانية
حمل مشجع مصري من ذوي اإلعاقة ليتمكن
من مشاهدة املباراة على الشاشة
نشرت صحيفة The Sun

البريطانية ،صورة ملشجعني
من كولومبيا واملكسيك
يحملون مشجعا مصريا من ذوي اإلعاقة،
حتى يتمكن من مشاهدة مباراة كأس العالم
على الشاشة .والتقطت الصورة شابة تدعى
كارولينا موران ،في منطقة للمشجعني
حيث كان منتخب مصر يلعب ضد منتخب
أوروغواي .وأعيد نشر الصورة بشكل كبير
بعدما نشرتها موران على تويتر.
ويبدو أن الشاب املصري الذي كان يرتدي
قميص “الفراعنة” ،لم يتمكن من متابعة
اللقاء نظرا جللوسه على كرسي متحرك ،مما
دفع بعض املشجعني القريبني منه حلمله.
وانتهت املباراة التي جمعت املنتخب املصري
بنظيره أوروغواي ضمن منافسات اجملموعة
األولى من كأس العالم  ،2018بفوز املنتخب
األزرق على “الفراعنة” بهدف مدافع أتليتكو
مدريد اإلسباني ،خوسي ماريا خيمينيز .وق َّدم
“الفراعنة” مباراة كبيرة في ظل غياب هداف
الفريق األول محمد صالح.

ال�سبت  30يونيو  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد ال�ساد�س ع�رش بعد املائة

نافذة على �صحافة العامل

ديلي ميل -البريطانية

كيف تتغير أفكارنا خالل اليوم
الواحد؟

أظهرت دراسة حديثة شملت  800مليون
تغريدة كتبها الناس على تويتر أن أولوياتنا
تتغير مع مرور الوقت خالل النهار.
ورصد الباحثون اختالفا في أساليب
التغريدات على مدار األسبوع ،مع ميل
املستخدمني إلى التفكير بالعمل واإلجناز
واملال خالل ساعات الذروة ،بينما ينشغلون
بالتفكير في مشاكل احلياة في الساعات
الباكرة من النهار.
وبعد العشاء ،من املرجح االنشغال
بالعالقات االجتماعية ،في حني يتمتع
الناس بأفضل حالة مزاجية صباح يوم
العطلة.
ودرس الباحثون في جامعة بريستول
طريقة تفكير الناس باستخدام الذكاء
االصطناعي ( ،)IAلتحليل احملتوى اجملهول
املنشور على تويتر في بريطانيا.
وأخذوا عينات من الكتابات كل ساعة على
مدار أربع سنوات ،عبر  45من أكبر مدن
بريطانيا ،ملعرفة ما إذا كان بإمكانهم حتديد
اجتاهات التفكير اجلماعي للمستخدمني.
ومن خالل دراسة نوع اللغة املستخدمة،
وجد الباحثون أدلة على وجود أمناط عاطفية
ومعرفية مختلفة ،تعمل على تعزيز وإثارة
أفكار مستخدمي تويتر.
وكشف تتبع استخدام كلمات محددة،
ترتبط بـ  37مؤشرا تساعد في تفسير
املعلومات حول أسلوب التفكير
لدى الشخص ،عن التحول في مزاج
املستخدمني.
وقال معدو الدراسة“ :يستيقظ السكان
في أفضل حالة مزاجية يوم العطلة مع
انفعاالت إيجابية عالية ،وانفعاالت سلبية
ومزاج متدن وغضب وحزن يتم التعبير
عنهما بعد الساعة السادسة صباحا في
أيام العمل”.
وعلى الرغم من تتبع  37معيارا نفسيا
مختلفا ،وجد الفريق أن هناك عاملني
رئيسيني فقط يفسران معظم االختالفات
في البيانات.
ويرتبط العامل األول ،ويبرز بني الساعة  6و01
صباحا ،بالتفكير التحليلي الذي يظهر من
خالل االستخدام املتكرر لألسماء واملقاالت
وحروف اجلر .وارتبطت هذه العناصر اللغوية
بالذكاء وحتسني األداء الطبقي والتعليم
في الدراسات السابقة.
وارتبطت هذه الفترة الصباحية أيضا
بالقلق املتزايد من اإلجناز ،فضال عن اخملاوف
الشخصية احمليطة بالعمل واملنزل واملال.
وفي الطرف اآلخر ،وجد الباحثون أن هناك
منطا واجتماعيا وعاطفيا أكثر اندفاعا،
سجل بني الساعة  3و 5صباحا .وشملت
ُ
املواضيع الرئيسية املثيرة للقلق خالل
هذه الفترة ،املوت والدين ،كما كانت اللغة
العاطفية سلبية إلى حد كبير.
وحدثت هذه التغييرات في الفترات املرتبطة
بالتغيرات الكبرى في نشاط الدماغ
واملستويات الهرمونية .كما ترتبط بساعة
اجلسم الداخلية ،املسؤولة عن إيقاظ
أجسامنا في الصباح وضمان احلصول على
نوم هانئ في الليل.

استيوشد برس

رفضوا حجز طاوله له مبطعم...
فانتحل صفة رئيس حكومة املغرب

لم يجد مواطن
مغربي من طريقة
للظفر بطاولة في
أحد املطاعم ،إال
انتحال صفة رئيس
احلكومة املغربية
سعد الدين العثماني ،لتنطلي احليلة على
عمال املطعم رغم عدم وجود أي شبه بني
ّ
الرجلني ،فسارعوا اللتقاط الصور معه
واحلصول على توقيعه.
هذا ما ّ
وثقه ابنه في مقطع فيديو نشره
على صفحته مبوقع التواصل االجتماعي
تويتر وجتاوز عدد مشاهداته  3ماليني ونصف،
القصة ،التي بدأت
أرفقه بتدوينه حكى فيها
ّ
عندما اتصل والده حلجز مكان في مطعم،
إال أ ّن موظف االستقبال أخبره بعدم وجود
مكان شاغر ،ليعيد االتصال بهم مرة أخرى،
ويقدم نفسه على أنه رئيس حكومة دولة
ّ
فيتم متكينه من حجز بأفضل مكان
املغرب،
ّ
في املطعم ،قال النشطاء إنّه يوجد في
روسيا.
ووفقا ملا نشره ابنه الذي يدعى «إيهاب» ،لم
يكتف هذا الرجل بالعشاء في املطعم ،بل
ِ
قام بوضع توقيع على أحد الصحون باسم
العثماني ،وذلك تلبية لطلب عامل في
املطعم انطلت عيه اخلدعة ،قائال «سأمضي
له ،يعتقدون أنني وزير» ،قبل أن يقف اللتقاط
صور معه استجابة لرغبته.

صحيفة «التاميز»-لندن

اختر مهنتك قبل أن تولد!

إذا أردت أن تكون ضابطا في اجليش ،فاحرص
على أن تكون ولدت في سبتمبر أو نوفمبر.
وإذا شئت أن تصبح موسيقيا أو كوميديا،
فينبغي أن تكون ولدت في فبراير ،وإذا أردت
أن تغدو رساما ،فمولدك يجب أن يكون مت في
مايو ،أما إذا كنت تزمع على أن تصير طبيبا أو
محاميا ،فيحسن أن تكون ولدت في مطلع
اخلريف ،ويبدو أن محبي الظهور يولدون في
ديسمبر واملنطوين على أنفسهم يولدون في
مايو ،أما الذين يهمهم جتنب القلق فيجب
أال يكونوا من مواليد ابريل.
هذا بعض ما جاء في دراسة نشرتها مجلتا
«اجملتمع اجلديد» و»علم النفس االجتماعي»
بقلم ألن سميذرز ،استاذ التربية في جامعة
فيكتوريا في مانشستر (اجنلترا) ،قائمة على
بحوث احصائية تتناول أثر الشهر الذي يولد
فيه املرء على شخصيته .وقد جمع االستاذ
سميذرز تواريخ ميالد  12ألف ضابط في
اجليش البريطاني ،فتبني له أن عددا كبيرة
منهم ولد في سبتمبر ونوفمبر ،وحصل على
النتيجة نفسها بعد جمع  12ألف عينة من
اجليش األمريكي و 5500عينة من اجليش
األسترالي.
ويقول سميذرز أنه ال يعرف سبب ذلك .لكنه
يضيف« :إذا كان ثمة سبب ،فيجب أن نبحث
عنه خارج الكواكب والنجوم .ورمبا كان
للفصل الذي حتصل الوالدة فيه أثر كبير على
الشخصية واخلصائص البيولوجية».

9
جسنت ترودو يدفع غرامة ١٠٠
دوالر لعدم االقرار بهدية من
النظارات الشمسية

أوتاوا :أضطر رئيس وزراء كندا جسنت ترودو لدفع
 ١٠٠دوالر غرامة النتهاكه قواعد تضارب املصالح
حيث أنه لم يدرج هدية قدمها له رئيس وزراء
جزيرة االمير إدوارد العام املاضي عندما كان
يزور اجلزيرة ،وكانت الهدية عبارة عن زوجان من
النظارات الشمسية داخل محافظ جلدية
ويبلغ ثمن الزوج الواحد  ٣٠٠دوالر ،ومتلى قواعد
تضارب املصالح الفيدرالية على رئيس الوزراء أن
يقدم تقريرا عن كل الهدايا التي يتلقاها وتقدر
قيمتها بأكثر من  ٢٠٠دوالر في خالل  ٣٠يوما من
استالمها.
وقال السكرتير الصحفي جلسنت ترودو أن اللوم
يقع على خطأ إداري في عدم ملء النموذج
املناسب لذلك ،وأكد املفوض العام عن مكتب
االخالقيات وتضارب املصالح ماريو ديون أنه
بنفسه تابع هذا األمر وتأكد من أن جسنت ترودو
دفع الغرامة ،وهذه ثاني مرة ينبه فيها مكتب
االخالقيات رئيس وزراء كندا عن خرق القواعد
وكانت املرة األولى في ديسمبر املاضي حني قبل
رئيس الوزراء استضافة أغاخان له مع عائلته
وأصدقائه في جزيرته اخلاصة في جزر البهاما
ودفع أغاخان جميع نفقات الرحلة ووفر لهم
طيارته اخلاصة

ترامب يتهم الكنديني بتهريب
سلع أمريكية إلى بالدهم

أوتاوا :أتهم الرئيس األمريكي دونالد ترامب الكنديني
بشراء السلع من الواليات املتحدة وتهريبها إلى كندا
عبر احلدود ،وكان دونالد ترامب يتحدث إلى االحتاد
الوطني لألعمال املستقلة في العاصمة واشنطن،
واستشهد بقصة نشرت في صحيفة كبرى حول
الكنديني الذين يشترون أحذية جديدة ويلبسونها
متظاهرين بأنها قدمية ليتهربوا من دفع رسوم
جمركية عليها.
وقال إن أمريكا لديها عجز جتاري هائل وطرح فكرة
القيام بصفقات جتارية خاصة مع املكسيك وكندا
كل على حدة بدال من حتديث «النافتا» ،وكانت كندا
قد تعهدت بفرض تعريفة جمركية على الواردات
االمريكية إليها تصل إلى  ١٦٫٦بليون دوالر ،ومن
هذه الواردات القهوة والتوابل ومواد التجميل والبيرة
والويسكى ومستلزمات منزلية والقوارب.
وسيتم تنفيذ هذه التعريفة اجلمركية بداية من أول
يوليو القادم ،وقد أعرب ترامب عن أمله في حل هذا
النزاع التجاري القائم ولكنه أيضا قال «نحن يجب
أن نغير أساليبنا وال ميكن أن نكون بعد دولة غبية،
فنحن نريد أن نكون دولة ذكية ،ونأمل أننا سنتمكن
بالعمل في هذه األمور مع كندا».
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سيدة من بريتش كولومبيا حتصل على الثانوية وهي في
الـــ  92من عمرها
قامت آن جوان ديبانك بأشياء كثيرة خالل سنني حياتها التي تبلغ  ٩٢عاما ولكنها لم تنهي
أبدا دراستها الثانوية ،وكانت آن جوان حتلم دائما بالعودة للدراسة منذ أن أخبرها والدها
وهي في الثالثة عشر من عمرها بأن عليها ترك املدرسة.
وولدت آن جوان في مدينة هاسينجز في إجنلترا ونشأت في خضم فترة الكساد العظيم
ولذا كان عليها أن تترك الدراسة وتبحث عن عمل ،واختارت آن جوان أن تعمل خادمة كل
يوم جمعة وكانت أمها تنتظرها عند باب البيت في نهاية اليوم لتأخذ منها ما حصلت
عليه من النقود ،واستمرت آن في هذا العمل ملدة سنتني قبل أن تتركه وتقرر االنضمام إلى اجليش وكان عمرها
ستة عشر عاما واضطرت للكذب بشأن سنها لتلتحق باجليش البريطاني أثناء احلرب العاملية الثانية ،وكانت
تقوم بإحضار الشاي والقهوة واملشروبات للجنود على خط النار وبسبب أصوات املدافع العالية فقدت سمعها
ولكنها لم تكف عن هذا العمل حتى تزوجت من جندي ورزقت بأربعة أطفال ثم هاجرت مع أسرتها إلى أونتاريو
عام  .١٩٥٩وبعدها انتقلت األسرة إلى جزيرة فانكوفر وما بني رعاية األطفال والعمل في وظيفتني لم يكن
لديها أبدا وقت للدراسة ،وقالت ابنتها سونيا أن أمها استمرت تقرأ كثيرا في العلوم واآلثار والفن وبعد أن
كبرت في السن أصبحت تتحسر على عدم اكمال دراستها ،حتى وجدت مدرسة للبالغني صممت مناهجها
لتكون مناسبة لهؤالء فالتحقت بها وأكملت دراسة الثانوية وأخيرا ً حصلت على الشهادة في حفلة التخرج
وأصبحت أكبر مسنة حتصل على هذه الشهادة ،وقالت ابنتها سونيا أن عودة أمها للدراسة سيحفز اآلخرين
ويلهمهم للعودة للدراسة واحلصول على الشهادة.

شرطة تورنتو تداهم أوكار اجرامية وتقبض على ٧٥فرد من أعضائها
تورنتو :قامت قوات الشرطة في تورنتو بحملة مداهمة على منظمة
اجرامية تسمى « 5بوينت جينرالز» ،وأسفرت احلملة عن القبض
على  ٧٥فرد من أعضاء هذه العصابة وتوجيه أكثر من ألف تهمة
لهم ،وشارك في احلملة أكثر من  ٨٠٠ضابط شرطة من مجموعات
متنوعة من القوات وأسفرت احلملة عن مصادرة عشرات األسلحة
النارية وأنواع مختلفة من اخملدرات ،وقالت الشرطة أنها وجدت ٦٠
سالح ناري في أحد العناوين كانت ستباع في شوارع تورنتو وإن هذه
املضبوطات هي األكبر في تاريخ شرطة تورنتو.
وقال رئيس شرطة تورنتو مارك سوندرز أن هذه احلملة البوليسية كانت نتيجة لتحقيقات جرت ملدة تسعة
أشهر عن هذه العصابة التي تعمل كمنظمة إجرامية ولديها روابط مع عناصر إجرامية في الواليات املتحدة
ومنطقة الكاريبي ،وكان لهذه العصابة تأثير كبير على ارتفاع جرائم العنف التي حتدث في جميع أنحاء البالد،
وقد جرت االعتقاالت ألعضاء هذه العصابة في مناطق تورنتو ودرهام ويورك ومسيسوجا ،ويواجه  ٧٥فرد من
أعضاء هذه العصابة تهم متصلة بارتكاب عديد من اجلرائم وحيازة أسلحة نارية ومخدرات ،وقال رئيس شرطة
تورنتو أن هناك املزيد من االعتقاالت وذلك لتفكيك هذه العصابة.

ترودو :سياسة الواليات املتحدة بالنسبة إلى األطفال املهاجرين خاطئة
أوتاوا :قال رئيس وزراء كندا جسنت ترودو للصحفيني أن السياسة األمريكية لفصل األطفال عن أبائهم
وامهاتهم على حدود الواليات املتحدة واملكسيك واحتجاز هؤالء األطفال في أماكن خاصة أمر غير مقبول.
وأضاف أنه ال ميكن أن يتصور تعاسة هذه األسر وهذه ليست الطريقة التي تدار بها األمور في كندا ،وكان ترودو
قد دُعي من قبل للتنديد بسياسة إدارة ترامب (عدم التسامح) والتي مبوجبها يتم اتهام طالبي اللجوء عبر
احلدود بطريقة غير مشروعة -بجرائم فيدرالية -ويفصلون عن أطفالهم الذين يتم احتجازهم في معسكرات
حتت حراسة جنود وقد ال يرون اهلهم مرة أخرى.
وقد حث اجمللس الكندي لالجئني حكومة كندا على تعليق (اتفاق البلد الثالث اآلمن) بني كندا والواليات املتحدة،
قائلني إن الواليات املتحدة ال تعتبر بلد آمن لالجئني في ضوء األحداث املثيرة للقلق على احلدود ،هذا وقد قام
ترامب مؤخرا بعد اخلضوع لضغوط من احللفاء بالتوقيع على أمر إلنهاء عملية فصل األطفال عن أسرهم عند
عبورهم للحدود االمريكية بطريقة غير قانونية.

فورد :املمرضني واملدرسني
ليسوا ضمن القطاع الذي
ستجمد الوظائف به

تورنتو :صرح دوج فورد أن املدرسني واملمرضني لن
يكونوا ضمن القطاع الذي سيجمد فيه التعيينات
والذي تعهد به ليكون جزء من جهوده للحد من
االنفاق احلكومي في أونتاريو وذلك خالل اجتماعه مع
أعضاء البرملان اجلدد حلزب احملافظني في أونتاريو.
وكان دوج فورد قد قال سابقا أن جتميد التعيينات لن
ينطبق على موظفي اخلطوط األمامية األساسية
مثل الشرطة ،وشرطة السجون ،وشرطة اإلطفاء،
وأيضا ال ينطبق على التنقالت الداخلية في قطاع
اخلدمات العامة ،وكان البعض من احلزب الدميقراطي
اجلديد قد أثاروا مخاوف بشأن تأثير إيقاف التعيينات
على الرعاية الصحية والتعليم.
وعندما سئل دوج فورد عما إذا كان جتميد التوظيف
ينطبق على املمرضات أجاب «بالطبع ال ولن ينطبق
على املدرسيني ...ولكننا سوف نراقب كل سنت من
أموال دافعي الضرائب» ،وكان دوج فورد قد ذكر في
وقت سابق أنه سيفرض قيود على االنفاق التقديري
للعاملني باحلكومة ،ويشمل هذا السفر خلارج
املقاطعة وحظر تقدمي الطعام والشراب للموظفني
إثناء االجتماعات .وقال متحدث باسم فورد أنه
اشترى بيتزا ألعضاء البرملان اجلدد إثناء اجتماعه بهم
من جيبه اخلاص.

رسالة تهديد بالقتل
ومادة مشبوهة ترسل إلى السفيرة
األمريكية في أوتاوا

افتتاح أول محل بقالة في العالم حتت عنوان
«أدفع ما تستطيع» في تورنتو
تورنتو :قال الشيف جاغر جوردون -صاحب محل (أدفع ما تستطيع دفعه)
الذي افتتح في شارع دندس غرب تورنتو-انه يقوم بإنقاذ األطعمة التي
ينتهي بها األمر إلى القمامة وأنه يقوم بحل مشكلة نفايات األغذية
التي تبلغ قيمتها  ٣١بليون دوالر في العام في كندا وفقا لتقرير عام
 .٢٠١٤ولهذا قام بهذه التجربة الفريدة في العالم والتي ميكن للزائر لهذا املتجر أن يحصل على ما يريده من
خضروات أو فاكهة أو مخبوزات طازجة أو سلطات أو حساء ثم يدفع أي ثمن يستطيع دفعه أو حتى ال يدفع
شيئا على االطالق.
وقال جوردون أن هدفه هو اطعام اجلياع من هذا الطعام الفائض املهدر والذي حصل عليه من محالت السوبر
ماركت واملطاعم واخملابز واألسواق والذي كان مصيره مقلب النفايات ،وال ينتظر جوردون ربح من وراء هذا املشروع
وهو في طريقه لتسجيله كمشروع خيري ويسعى جلمع تبرعات وهبات من الشركات واألغنياء من الناس،
وقال إنه بعد تشغيل محل البقالة (ادفع ما تستطيع دفعه) ملدة ثمانية أشهر تعادلت النفقات مع الدخل في
النهاية ألن تكاليف املتجر منخفضة نسبيا حيث يتم التبرع بالطعام والعمل في املتجر تطوعي.
وقال صاحب احملل أن فرنسا أجبرت املتاجر الكبرى لديها على توقيع اتفاقيات مع مؤسسات خيرية لتقدمي كل
ما يبقى لديها من أطعمة لم تباع في وقتها وقبل أن تنتهى صالحيتها لهذه املؤسسات وتقوم الدولة بتقدمي
إعفاءات ضريبية لهذه املتاجر املتبرعة بالطعام ،وقال جوردن أنه ليس من الصعب العثور على األطعمة في
تورنتو وأنه ميكنه جمع  ٢٢٥كيلو جرام إلى  ٤٥٠كيلو جرام من املواد الغذائية كل يوم ،وقالت كلير تاس االستاذة
في التسوق في مدرسة رومتان لألعمال بجامعة تورنتو أن الناس عندما تفكر في شراء مواد البقالة يفكرون في
التوفير على عكس األكل خارج املنزل في املطاعم فيكون الناس كرماء ،وقال خبراء في صناعة األغذية إن خوف
الناس من أن يدفعوا الكثير أو القليل جدا في محل بقالة (ادفع ما تستطيع) قد يؤدى ببعض املتسوقني غير
املتأكدين من األسعار إلى الذهاب ملكان أخر.

حتقق الشرطة الفيدرالية في رسالة تهدد بالقتل
ارسلت إلى السفيرة األمريكية كيلي نايت كرافت
في أوتاوا ،وصرح مصدر مسئول أن موظفو السفارة
وجدوا مادة مشبوهة إلى جانب الرسالة ،ومت اختبار
املادة ووجدت غير مؤذية ،وقال املصدر أن هذه احلادثة
مثيرة لألعصاب ولكن السفيرة بخير ،وأشار إلى أن
الدبلوماسيني قد تلقوا تهديدات في املاضي.
وفي ذات السياق التقت كريستيا فريالند وزيرة الشؤون
اخلارجية مع السفيرة األمريكية وقالت عما حدث أنه
غير مقبول كليا ،وأن السفيرة تقوم بعمل أساسي
وصعب وكندا حتترم خدماتها .من جانبه قام جسنت
ترودو باالتصال بالسفيرة لالطمئنان عليها ،وكانت
التوترات بني الواليات املتحدة وكندا قد اشتعلت مؤخرا
بسبب التعريفة اجلمركية التي فرضتها الواليات
املتحدة على الصلب وااللومنيوم حتى أن بعض االعضاء
البارزين في وسائل االعالم قالوا أنهم سيقاطعون
حفل السفارة االمريكية يوم  ٤يوليو لالحتفال بعيد
استقالل أمريكا؛ وهو احلفل الذي تقيمه السفارة كل
عام في أوتاوا ويحضره خمسة آالف شخص من النواب
واملسؤولني احلكوميني.
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هل �أنت قادر على حل امل�شكالت؟

ال يوجد إنسان لم يعش مشكلة ما أو ليس
لديه مشكلة ،فاملشكلة هي واحدة من سمات
احلياة ،مادام هناك تعامل بني الناس ،بعضهم
مع بعض ،وبني الناس واألشياء األخرى :كاآللة،
املواصالت ،الطعام ،املرض ،املال ،العمل  ...وكلما
تقدمت املدنية؛ زادت املشكالت وتعقدت.
املهم هو أسلوبك وطريقتك في معاجلة
املشكالت التي تقابلك ،ما هو أسلوبك في حل
املشكالت؟ هل حتب أن تشرك أحدا من ذوي الرأي
والثقة؟ هل تهرب
من حل مشكالتك
وتترك غيرك يحلها
لك؟ هل تفضل أن
تتعايش مع املشكلة
بدال من محاولة إيجاد
حل لها؟ هل حتل
مشكالتك بهدوء أم
بعصبية؟
إن كل إنسان هو
األقدر على تقييم وحتليل ظروفه ،وهو أكثر
دراية بتفصيالت وظروف مشكلته ،ومن
اخلطأ أن يعتمد اإلنسان على غيره ليحل له
مشكالته أو يخرجه من املأزق التي يوقع نفسه
فيها ،وتعتبر القدرة على حل املشكالت فنا
ميكنك إتقانه:
 في البداية يجب أن تتأكد أن الهروب مناملشلكة ال يحلها ،بل يترتب على الهروب
مشكالت أخرى عديدة ،وأفضل حل هو
مواجهة املشكلة ،ثم التفكير في احلل.
 ركز ذهنك في املشكلة نفسها ،بدالمن تضييع وقتك في أشياء فرعية لن حتل
املشكلة ،أو في البحث عن أشخاص أو ظروف
لتلق عليهم بسبب مشكلتك.
 كن موضوعيا في تفكيرك ،فال تعطياملشكلة حجما أكبر أو أقل من حجمها
الطبيعي.
 استخدم عقلك وخبرات املاضي ،وتذكرمشكالت مشابهة مر بها آخرون ،ليمكنك
إيجاد حل يناسبك.
 احذر من أن تؤذي في طريقك أحدا ،وأنت حتلمشكلتك ،واحذر أيضا من أن تتسم حلولك
بالعصبية ،أو بالعنف ،حتى ال تخسر قضيتك.
 -إذا كانت مشكلتك  -دائما  -متكررة مع

العـــائلــــــة

شخص ما (صديق  -زميل  -جار  -أحد أفراد
أسرتك) فابحث أوال عن دوافع هذا الشخص
وظروفه ،وما السبب احلقيقي وراء هذه
املشكالت؟ ثم حتدث بصراحة وهدوء مع هذا
الشخص لتتفقا بعد ذلك على طريقة تعامل
ترضيكما .
 قبل أن تلوم األخرين ،اسأل نفسك أوال« :هليشكو كثيرون من أسلوبي في التعامل؟»،
«هل هناك تعليق سلبي يطلقه على الناس
بسبب طريقتي في
التعامل أو التحدث
معهم؟»
 حدد املشكلة األكبرفي حياتك ،التي تؤثر
في طريقة تعاملك
مع الناس ،فقد
تكون هي السبب
في حدوث مشكالت
أخرى مثل :عدم وجود
عمل مستقر ،مشكالت مع األسرة ،مشكالت
في الدراسة ،مشكالت اجتماعية أو مادية.
وحاول البحث عن حل لها ،وإذا لم تستطع
فال تدع هذه املشكالت تؤثر على أسلوبك في
التعامل مع الناس أو التصرف بعصبية عند
حدوث مشكلة ما.
 ال تستسلم لليأس لعدم وجود حل ،وال تعتبرهذا هزمية لك ،فاإلنسان يتعلم من جتاربه...
وتذكر دائما أن اهلل بقربك وهو يقف دائما
معك إذا دعوته بصدق وإخالص.
 عندما تواجه مشكلة ،أعط نفسك فرصةللتفكير أوال :هل ميكن تأجيل احلل ،أم أن عنصر
الوقت هام جدا حلل هذه املشكلة ،والتخلص
من نتائجها؟
 ال تندفع إلى اتخاذ قرار هام أو مصيري قديؤثر عليك أو على اآلخرين في أثناء ثورتك أو
غضبك ،إذ قد تكون مصابا بصدمة أو إحباط
يؤثر على طريقة تفكيرك في املشكلة وإيجاد
حل لها.
 في أحيان كثيرة ميكن لكلمة «آسف» أنتنهي كثيرا من املشكالت حتى من قبل أن
تبدأ.
 الصياح أو البكاء أو التهديد ال يحل املشكالتبل التصرف بثبات وإيجابية.

لهذا ال�سبب ال ت�ستخدم املنا�شف القدمية يف املطبخ
•حذر باحثون وخبراء في مجال الصحة
من استخدام املناشف القدمية في
جتفيف األطباق أو تنظيف أسطح
املطبخ ،نظرا ً ألنها قد تؤدي إلى انتشار
التسمم الغذائي.
•ووجد الباحثون في جامعة موكا في
موريشيوس أن نصف املناشف التي مت
حتليلها كانت حتتوي على بكتيريا مثل
“إي كوالي” السامة والقاتلة بسبب
استخدام املناشف ألغراض عدة منها
جتفيف األواني أو األيدي أو حمل األواني
الساخنة أو مسح األسطح.
•وقام الباحثون بتحليل  100منشفة
بعد شهر من االستخدام ووجدوا أن البكتيريا الضارة تنمو بداخل هذه املناشف بنسبة
تصل إلى  ،%49بحسب ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.

متى تبد�أ �أ�سعد �سنة يف
احلياة الزوجية؟
ال شك أن اختيار شريك احلياة املناسب من
أصعب املهام في حياة اإلنسان ،حيث حتتاج إلى
التريث والتأكد من توفر حد أدنى من التطابق
في وجهات النظر وأسلوب احلياة ،لتجنب النتائج ،أن األزواج الذين مر أكثر من  20عاما ً
املشاكل التي تؤدي إلى الطالق في املستقبل .على زواجهم ،يقضون وقتا ً أطول في القيام
ومتر احلياة الزوجية مبراحل صعود وهبوط ،بنشاطات مشتركة ،من أولئك الذين ال يزالون
لدرجة أن البعض يشبهها باللعبة األفعوانية ،في شهر العسل.
التي تكون في أعلى نقطة لها في بعض كما بينت الدراسة ،أن التقدير املشترك
األوقات ،وتنزل إلى احلضيض في أوقات أخرى ،بني األزواج ،يزداد ويتعمق مع مرور السنني،
لكن دراسة حديثة ،كشفت أن أسعد سنة وينخفض مؤشر السعادة الزوجية بشكل
في احلياة الزوجية ليست في بداية الزواج كما تدريجي ،ليبدأ باالرتفاع من جديد بعد عقدين
يعتقد الكثيرون.
من الزمن.
ووجدت الدراسة ،التي أجراها باحثون من وعلى الرغم من شيوع الطالق في هذه األيام،
جامعة بنسلفانيا وجامعة بريغهام يونغ ،أن إال أن الدراسة أظهرت أن نحو نصف الزيجات،
األزواج كانوا أكثر سعادة ،بعد مرور  20سنة ميكن أن تستمر إلى حني وفاة أحد الزوجني،
على الزواج ،بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر .وعلى الرغم من أن فترة شهر العسل التي
وحلل الباحثون العالقات الزوجية ،ألكثر من متتد طوال السنة األولى من الزواج عادة ما
 2000زوج وزوجة ،ودرسوا كيف تغير رضاهم تكون مفعمة باملشاعر العاطفية ،إال أن حتقيق
عن العالقة الزوجية على مر السنني .وأظهرت السعادة الزوجية يستحق االنتظار.

منظفات ال يخلو منها دوالب مطبخك
بيكربونات الصوديوم :منظف جيد ،فضال اخلل األبيض :ميكن أن يستخدم بأجزاء
عن أنها منظف متعدد االستعماالت عندما متساوية مع املاء لتنظيف النوافذ واألرضيات
وإلزالة القشور من الغالية ،امأل نصفها
تذاب في املاء.
ً
امللح :مطهر معتدل ،استخدم مقدارا مبحلول من اخلل ثم أغلي (مع الوقوف على
ضئيال في كمية من املاء املغلي لتنظيف مقربة الحتمال أن تفور في أثناء الغليان)
واتركها ملدة  10دقائق قبل الشطف.
البالوعات.

�أ�صول لياقة وت�صرّف
عند اجللوس :من املناظر التي تثير الضيق ،أن تقوم سيدة برفع
طرف معطفها قبل اجللوس ،خوفا من أن يلمس األرض ويتسخ
باألتربة .ولكن ميكنها أن ترفعه قليال بلطف حتى ال يضايقها
في جلستها.
مع شريك حياتك :عندما تخرجني مع شريك حياتك للنزهة،
احرصي على اختيار املكان الذي يتناسب مع ميزانيته .ومن ناحية
أخرى ،راعي أن تكون النفقات في احلدود املعقولة وبدون إرهاق.
عند االختيار :جتنبي اختيار قطع احللوى الكبيرة التي يصعب تناولها .وفي نهاية الوجبة -مثل
الغداء -يفضل أن يكون احللو خفيفا .فإذا صنعته بنفسك ،فليكن متقنة .كما يفضل تقدمي
فاكهة املوسم مع احللو.
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مظاهرات يف تركيا احتجاجا
على تزوير االنتخابات ل�صالح �أردوغان
تظاهر عدد من املواطنني
األتراك ،احتجاجا على
عمليات تزوير نتائج
االنتخابات التشريعية
لصالح
والرئاسية
حزب العدالة والتنمية
والرئيس احلالي رجب
طيب أردوغان.
وتوجه املتظاهرون إلى مقر اجمللس األعلى لالنتخابات احتجاجا
على النتائج األولية ،مؤكدين أنها مت تزويرها وتسويد بطاقات
الناخبني ،وسط اعتراض من قبل قوات الشرطة التركية.
وكانت السلطات التركية قد احتجزت وفدا فرنسيا من
احلزب الشيوعي بينهم أحد أعضاء مجلس الشيوخ أثناء
محاولتهم مراقبة االنتخابات البرملانية والرئاسية ،كما أعلن
احلزب املعارض.
وقال احلزب في بيان إن «السلطات التركية تريد خنق أي انتقاد
للتزوير الواسع لالنتخابات» مضيفا أن السناتورة كريستني
برونو بني احملتجزين.
وذكرت وسائل اعالم اوروبية ،أن نحو  10أوروبيني واجهوا إجراء
قانونيا بينهم  3فرنسيني و 3أملان و 4إيطاليني التهامهم
بالتصرف على أنهم مراقبني دون أوراق اعتماد في مناطق
جنوب شرق البالد التي تسكنها غالبية تركية.
وكان أردوغان قد أعلن انه حقق فوزا في انتخابات الرئاسة
املبكرة بخالف الكثير من التوقعات التي رجحت اللجوء إلى
جولة ثانية فاصلة.
وتشير النتائج أيضا إلى فوز مريح للتحالف بقيادة حزب
العدالة والتنمية احلاكم في انتخابات البرملان
وحسب اإلصالحات املرتقب تطبيقها ،فإن الرئيس التركي
سوف يتمتع بصالحيات واسعة تغير نظام احلكم البرملاني
إلى رئاسي ،يُلغى معه منصب رئيس الوزراء ،وسوف تقتصر
مهمة البرملان على التشريع واملراقبة.
وتشمل صالحيات أرودغان ،في فترة رئاسته الثانية ،تعيني
كبار املسؤولني العامني مبا فيهم الوزراء ونواب الرئيس
وسلطة التدخل في النظام القضائي وفرض حالة الطوارئ.

وفاة اللواء باقى زكى يو�سف �صاحب فكرة
عبور «بارليف» ...و�سط جتاهل الدولة وغياب
البابا عن جنازته وتكرمي �شعبي للبطل

توفى اللواء مهندس باقي زكى يوسف ،صاحب فكرة عبور
خط بارليف ،والذي اقترح على القيادة السياسية في حرب
أكتوبر  1973باالعتماد على مضخات املياه القوية لتجريف
خط بارليف لعبور القوات.
وجتاهلت الدولة إقامة جنازة عسكرية للفقيد ،أو جنازة
رسمية ،واكتفت بحضور ممثل عن وزارة الدفاع ورئاسة
اجلمهورية وبعض الوزراء السابقني ،كما تغيب البابا تواضروس
الثاني بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية ،عن ترأس
صلوات اجلناز وأرسل االنبا ارميا مندوب عن قداسته ،مما دفع
الشارع املصري إلى تكرمي الفقيد شعبيا وشهدت مواقع
التواصل االجتماعي حالة من احلزن على وفاته وعدم تكرميه.
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تقـــــــــــارير

البابا فرن�سي�س ينتقد �إدارة ترامب للف�صل
بني �أفراد الأ�سرة الواحدة

ال�سعودية� ...أجواء احتفالية
بقيادة املر�أة ال�سيارة

انتقد البابا فرنسيس رأس الكنيسة الكاثوليكية سياسة
إدارة ترامب التي تقضي بالفصل بني أفراد األسرة الواحدة
من املهاجرين على احلدود املكسيكية قائال إن اللعب على
شواغل الناس العاديني ليس هو احلل ملشاكل الهجرة في
العالم.
وقال البابا إنه يؤيد التصريحات األخيرة التي أدلى بها
األساقفة الكاثوليك في أمريكا الذين وصفوا الفصل بني
األطفال وآبائهم بأنه «مخالف لقيمنا الكاثوليكية» و»غير
أخالقي» ،وأضاف «األمر ليس سهال لكن الشعبوية ليست
هي احلل».
واضاف أنه متفائل بشأن احملادثات التي قد تؤدي إلى اتفاق
تاريخي لتعيني أساقفة في الصني وإنه قد يقبل املزيد من
استقاالت األساقفة في تشيلي بسبب فضيحة انتهاكات
جنسية.
وحتدث البابا في مقر إقامته بالفاتيكان عن السنوات اخلمس
التي قضاها في منصب البابوية فدافع عن قيادته للكنيسة
الكاثوليكية في مواجهة انتقادات احملافظني داخل الكنيسة
وخارجها الذين يقولون إن تفسيره لتعاليمها فيه إفراط
في الليبرالية ،كما قال إنه يريد تعيني املزيد من النساء في
مناصب عليا في إدارة الفاتيكان.
ومن أبرز الرسائل التي وجهها ما يتعلق بسياسة «الال
تساهل» في الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب
وتقضي مبحاكمة كل املهاجرين الذين يتم القبض عليهم
عند عبورهم حدود املكسيك باخملالفة للقانون وحبس الكبار
في السجون وفي الوقت نفسه إرسال أطفالهم إلى مالجئ
حكومية.
تسببت تلك السياسة في انتقادات حادة في الواليات املتحدة
والتنديد بها في اخلارج بعد انتشار مقاطع فيديو للصغار
احملبوسني في عنابر أرضيتها من اخلرسانة وارتفاع أصواتهم
بالبكاء.
وقال البابا «أنا في صف مؤمتر األساقفة» مشيرا إلى بيانني
صدرا عن أساقفة الواليات املتحدة هذا الشهر فيما يتعلق
بالهجرة.
وتزيد تصريحات البابا الضغوط على ترامب في سياسة
الهجرة إذ أن عدد أتباع الكنيسة الكاثوليكية يبلغ  1.3مليار
نسمة في مختلف أنحاء العالم كما أنها كنيسة أكبر
الطوائف في الواليات املتحدة.
وتتفق السياسة األمريكية اجلديدة مع املناخ السياسي
اجلديد الذي يجتاح أوروبا الغربية بسبب األعداد الكبيرة من
الالجئني وطالبي اللجوء وأغلبهم فروا من احلرب والفقر في
الشرق األوسط وأفريقيا.
وقال البابا إن الشعبويني «يخلقون حالة هوس» بقضية
الهجرة في وقت تواجه فيه مجتمعات شائخة مثل أوروبا
«شتاء دميغرافيا هائال» وحتتاج للمزيد من املهاجرين ،وأضاف
أنه لوال الهجرة «لفرغت أوروبا».
وأسهب في احلديث عن الهجرة فقال «أعتقد أنه ال
ميكنك رفض من يصلون من الناس .فعليك استقبالهم
ومساعدتهم ورعايتهم ومرافقتهم ثم تنظر أين تنقلهم،
لكن في كل أنحاء أوروبا».
وأضاف «بعض احلكومات تعمل على ذلك والبد من توطني
الناس بأفضل السبل املمكنة غير أن خلق حالة هوس ليس
هو العالج ...فالشعبوية ال حتل شيئا .بل إن ما يحل األشياء
هو القبول والدراسة واحلصافة».
واكد البابا إنه حزن لقرار ترامب في العام املاضي فرض قيود
جديدة على سفر األمريكيني إلى كوبا والتبادل التجاري معها
ليلغي بذلك انفتاح سلفه باراك أوباما على تلك الدولة ،وكان
الفاتيكان ساعد في التوسط في ذلك االتفاق الذي وصفه
البابا بأنه «كان خطوة جيدة لألمام».
وأضاف أن قرار ترامب االنسحاب من اتفاق باريس اخلاص باحلد
من تغير املناخ سبب له «أملا ألنه يتعلق مبستقبل البشرية».
وقال البابا إنه يأمل أن يعيد ترامب النظر في موقفه.

مع بدء تطبيق األمر امللكي
للسعوديات
بالسماح
بقيادة السيارة بعد عقود
من املنع ،شهدت الطرقات
في مختلف املدن السعودية
أجواء احتفالية ،متثلت في
خروج عدد من السيدات وهن يقدن مركباتهن بعد دخول
القرار حيز التنفيذ فجر األحد ،فيما وزع رجال املرور ورودا
على قائدات السيارات في مبادرة» #رافقتكن_السالمة»،
وتداولت صفحات التواصل االجتماعي فرحة وبهجة اجملتمع
السعودي نساء ورجاال بالقرار التاريخي من خالل مشاركة
الصور واملقاطع املصورة لقيادة سيدات سياراتهن في شوارع
الرياض بدعم من ذويهن.
فالفرحة بقرار قيادة املرأة للسيارة لم تقتصر على النساء
فحسب ،بل شملت العائلة السعودية بأكملها ،اجلميع عبر
عن فرحته ببدء تطبيق القرار.
هذا وبدأ عدد من السعوديات في ممارسة حقوقهن وتوجهت
العديد منهن إلى أماكن عملهن.
من جانبه ،أكد العقيد سامي الشويرخ ،املتحدث الرسمي
باسم األمن العام ،أنه مع الساعات األولى من القرار لم
تسجل أي مالحظات غير اعتيادية ،وأن األمور سارت بشكل
طبيعي.
يذكر أنه مع بدء قيادة املرأة للمركبة داخل املدن السعودية
سبقته خطوات عدة ،مت فيها تهيئة املتطلبات والبنية
التحتية ،ومنها األمن والسالمة املرورية ومعاهد تعليم
القيادة ،فقد دشنت مدارس منوذجية لتعليم القيادة بالتعاون
مع بعض اجلامعات السعودية.
وأصدرت رخص قيادة ملن أكملت العدد احملدد من ساعات
التدريب في املدارس املعتمدة ،كما مت جتهيز واحد وعشرين
موقعا ً إلصدار رخص سعودية بديلة للرخص األجنبية.
وأعلنت اإلدارة العامة للمرور السعودي عن إمكانية مشاركة
املرأة احلاملة لرخصة القيادة في خدمات األجرة اخلاصة التي
تعتمد التطبيقات اإللكترونية.

كندا تدر�س دعم �شركات ال�سيارات ردا
على تهديد �أمريكا بفر�ض ر�سوم جمركية

قال وزير احتادي بارز إن كندا تدرس جميع اخليارات مبا في ذلك
تقدمي مساعدات مالية لقطاع السيارات من أجل التكيف
مع الرسوم اجلمركية األمريكية احملتملة.
ويأتي ذلك على الرغم من أن مسؤولني عبروا عن شكوكهم
في أن واشنطن قد تنفذ تهديدها بفرض اإلجراءات العقابية.
وقال الرئيس األمريكي دونالد ترامب الشهر املاضي إنه
قد يقرض رسوما جمركية تصل إلى  % 25على السيارات
املصنعة في اخلارج ،وهو ما قد يتسبب في ضرر اقتصادي بالغ
لكندا.
وقال وزير االبتكار نافديب بينز «نبحث جميع اخليارات ،ورؤيتنا
هي أنه إذا اتخذ أي إجراء من مثل هذا النوع ،سندعم عمالنا»،
وأضاف «الرسالة التي أبعث بها لعمال قطاع السيارات هي
أننا مستعدون للدفاع عنكم».
وقد تصل فاتورة دعم كهذا إلى مليارات الدوالرات وفقا
حلجم الدعم احلكومي للقطاع الذي يعمل به نحو  500ألف
شخص بشكل مباشر وغير مباشر ويسهم في االقتصاد
بنحو  80مليار دوالر كندى ( 60.5مليار دوالر أمريكي) سنويا.
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صوت مجلس الشيوخ الكندي باألغلبية لصالح قرار يقضي بتشريع استخدام القنب ألغراض ترفيهية ،حيث أعلن رئيس الوزراء جاسنت ترودو أن استهالك وزراعة وثقافة
املاريجوانا ستصبح قانونية ابتداء من تاريخ  17أكتوبر من العام اجلاري.
وصوت اجمللس بأغلبية  52صوتا مقابل  29صوتا لصالح مشروع القانون املعدل ،الذي جعل كندا أول دولة في مجموعة السبع الكبار تبيح استعمال القنب قانونيا.
وبذلك أصبحت كندا بعد هذا القرار أول دولة من مجموعة السبع تُش ّرع استعمال القنب ،بعد خمس سنوات على تشريعه في األوروغواي ألول مرة في العالم.
أوتاوا :قال رئيس وزراء كندا جسنت ترودو خالل
فترة أسئلة وأجوبة في مجلس العموم أن
املاريجوانا الترفيهية ستصبح قانونية
اعتبارا من يوم  ١٧أكتوبر ،وقال ترودو أن
احلكومة تأخرت في اجلدول الزمني إلضفاء

الشرعية على املارجوانا لتعطي املقاطعات
واألقاليم مزيد من الوقت لتنظيم القوانني
اخلاصة به.
كما نشر رئيس الوزراء الكندي تغريدة عبر
حسابه على «تويتر» ،قال فيها« :كان من
السهل للغاية على أطفالنا احلصول على
املاريجوانا وعلى اجملرمني جني األرباح ،اليوم،
غ ّيرنا ذلك ،أقر مجلس الشيوخ للتو خطتنا
لتقنني وتنظيم املاريجوانا».
يذكر أن مجلس الشيوخ صوت مؤخرا
علي إنهاء معارضتهم جلوانب معينة من
مشروع القانون رقم (سي )٤٦ -والتي كان

ترودو :املاريجوانا الرتفيهية
�ست�صبح قانونية بدءا من منت�صف
�أكتوبر القادم
أهمها السماح للكنديني بزراعة املاريجوانا
في منازلهم والتعديل املقترح من مجلس
الشيوخ منع التحديات القانونية حلق هؤالء
الدستوري للقيام بهذا ،من جانبها قالت
وزيرة العدل جودى ويلسون عن هذا القانون
أنه سيحمى الشباب ويبعد جماعات اجلرمية أشياء هامة عن قانون السماح بحيازة املقاطعات مثل باقي متاجر اخلمور.
القواعد املتعلقة بتدخني املاريجوانا (القنب)
املنظمة عن سوق املاريجوانا ويتطلب هذا املاريجوانا
ميكن للناس أن يدخنوا املاريجوانا في
اعتبارا من  ١٧أكتوبر  ٢٠١٨ستصبح حيازة منازلهم اخلاصة والشقق اخلاصة وفي
املاريجوانا (القنب) قانونية ،وبهذا القانون معظم املقاطعات سيمكن لصاحب العقار
سيسمح للكنديني باآلتي:
أن مينع استخدام املاريجوانا وتدخينها كما
 –١شراء املاريجوانا طازجة او مجففة او يفعل مع تدخني التبغ.
شراء زيت القنب والنباتات والبذور للزراعة ونفس هذه القواعد تتبع مع زراعة املاريجوانا
من أي محل جتزئة أو من االنترنت.
فبينما ستسمح جميع املقاطعات بزراعة
 –٢امتالك ما يقرب من  ٣٠جرام من املاريجوانا أربعة نباتات لألسرة الواحدة ،ولن تسمح
التشريع موافقة ملكية ليصبح قانونا ،اجلافة علنا.
بهذا كيبيك ومانيتوبا.
وأضافت انه حتى اعالن هذا القانون فإن  –٣مشاركة ما يصل إلى  ٣٠جرام من وستعطى بعض املقاطعات سلطة
املاريجوانا الترفيهية ال تزال غير مشروعة املاريجوانا أو منتجاتها مع البالغني اآلخرين .لصاحب العقار لوقف هذه املمارسة ،ومثال
وأيضا قيادة السيارات حتت تأثيرها وحتت تأثير  –٤زراعة أربعة نباتات منها في املنزل.
لذلك قرر مجلس إدارة الشقق المٌ َملكة ان
اخملدر.
 –٥أعداد منتجات منها مثل املأكوالت مينع متاما زراعة املاريجوانا ،وحذرت وكاالت
بشرط
الشخصي
لالستخدام
املنزل
في
بيع وتأجير املنازل في أونتاريو من أن زراعة
عدم استخدام مذيبات عضوية خطرة في نباتات املاريجوانا في املنازل سيخفض متاما
العملية.
من قيمتها ويؤدى إلى ارتفاع حاد في جرائم
او
١٨
هو
املارجوانا
لشراء
القانوني
السن
–٦
املمتلكات ،هذا وسيسمح في مقاطعة
 ١٩سنة بحسب املقاطعة.
بريتش كولومبيا والبرتا ونوفاسكوتشيا
املاريجوانا
حيازة
 –٧بإضفاء الشرعية على
بتدخني املاريجوانا في االماكن التي يسمح
فإن حكومة كندا الليبرالية تنهى القانون فيها بتدخني التبغ وال ميكن تدخني املاريجوانا
اجلنائي الذي أستمر  ٩٥عاما والذي يجرم في السيارات او قرب األطفال وستحظر
هذا العمل وتترك احلكومة للمقاطعات كيبيك تدخني املاريجوانا في حرم اجلامعات
واألقاليم الكندية تطبيق هذا القانون.
والكليات ،وأيضا ً ستشدد كل املقاطعات
املاريجوانا
ولقد تأخرت أوتاوا في تقنني
على القوانني التي تساعد الشرطة
إلعطاء بعض الوقت للمقاطعات لتجهيز الفيدرالية واحمللية الكتشاف السائقني
متاجر التجزئة ومنافذ البيع على االنترنت الذين يقودون السيارات حتت تأثير اخملدرات
وكل املتاجر سوف تديرها حكومات والكحوليات.

اإلمارات تطلق منوذج ملشروع نقل «هايبرلوب»
يصل دبى بأبو ظبى فى  12دقيقة
أطلق مكتب دبي اإلعالمي لقطات عن
النموذج النهائي ملشروع النقل عالي
التقنية واألول من نوعه في العالم،
«هايبرلوب» ،الذى يصل دبى بأبو ظبى في
 12دقيقة فقط.
وبالرغم من إجناز جزء كبير من «هايبرلوب»،
إال أن أبوابه لن تفتتح قبل عام .2023
وأضاف املكتب اإلعالمي أن استخدام
«هايبرلوب» سيوفر مبلغ  800مليون دوالر
شهريا ،بدل ساعات النقل الطويلة والضائعة.
ويتميز املشروع اجلديد بسرعة كبسوالته الفائقة ،إذ يقصر زمن الرحلة بني املدينتني بأكثر
من ساعة وربع ،حيث ستصبح اإلمارات الدولة األولى عامليا في استخدام هذه التكنولوجيا
على أرض الواقع.
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االنتهاكات ضد االقباط في مصر من يونيو  2014إلى مارس ( 2018اجلزء الثاني)
 18جلسة عرفية اهدرت سيادة القانون 7 ...اعتداءات مباشرة على الكنائس
أصدرت «مجموعة املواطنة حق» تقرير يرصد
االنتهاكات ضد االقباط خالل الفترة الرئاسية
األولى للرئيس عبد الفتاح السيسي أي منذ يونيو
 2014حتى مارس .2018
حتدثنا في اجلزء األول عن اختطاف املسيحيات
وتأثيره على اجملتمع القبطي واألبعاد الطائفية
للخطف اجلنائي ،وسوف نتطرق للحديث في هذا
اجلزء عما رصده التقرير عن جلسات الصلح العرفية
واهداها لسيادة القانون واستخدامها حلل املشاكل
الطائفية كبديل للحلول الدستورية والقانونية
العاملة بها الدولة وكذلك التهجير القسري
ومسئولية الدولة جتاه النازحني.
جلسات إهدار القانون والسيادة:
في ملف اجللسات العرفية عقدت  18جلسة عرفية
موثقة في الفترة من يونيو  2014إلى مارس 2018
جميعها اشتركت في إفالت اجلاني املعتدى على
منازل وممتلكات األقباط من العقاب حيث التزم
األقباط دوما بعد كل جلسة عرفية بالتنازل عن
احملاضر احملررة منهم ضد املعتدين ويتم بعدها حفظ
القضايا.
هناك جلستان عقدتا من اجل منع أقباط قرى
مجاورة من الصالة في كنيسة القرية وهو ما حدث
في قرية بصرة في العامرية والعليقات بأسوان،
وجلستان انتهوا إلى تهجير أقباط الولي في جنع
الطويل باألقصر والثانية بشبني القناطر و 16انتهت
بإغالق كنائس واالعتداءات وقعت على األقباط.
كافة اجللسات كانت حتت إشراف أمنى أو بترتيب
أمنى وهو ما يعد اشتراك من جهات الدولة

الرسمية في جرمية االفالت من العقاب التي حتدث
بسبب هذه اجللسات.
يذكر ان اجللسات العرفية هي اتفاقات خارج القانون
تهدره وتهدر مبادئ قانونية هامة مثل سيادة الدولة
واملساواة أمام القضاء وحق التقاضي أمام القاضي
الطبيعي فاملادة  94من الدستور املصري تنص
صراحة على أن سيادة القانون أساس احلكم في
الدولة واملادة  95تنص على أن املواد  288و 289و290
من قانون العقوبات تختص بخطف القاصر واألنثى
ولكن مجلس الدولة املصري أصدر فتوى في يناير
 2015ليشمل تفسير املواد القصر واإلناث والبالغني
أيضا لتغطية عجز املواد التشريعية.
ومن املعروف ان تنفيذ العقوبة هو ما يرسخ دولة
القانون في الدستور ويهدرها على يد رجال الشرطة
الذين شاركوا في اغلب اجللسات العرفية كما
سيتضح في هذا التقرير في املشاكل التي يكون
األقباط جزء منها واملادة  97من الدستور تنص على
أن التقاضي حق مصون وتضمن تقاضى الشخص
أمام قاضيه الطبيعي وليس في جلسات عرفية.
يقع األقباط فريسة لعمليات االفالت من العقاب
فعلى مدار الفترة من يونيو  2014إلى مارس
 2018أكثر من  20حالة اعتداء وعقاب جماعي و7
اعتداءات مباشرة على كنائس وتوابعها
ولم يتم تقدمي متهمني للعدالة وحتى الذين مت
تقدميهم للعدالة في قضية ،ولم تتحرك الشرطة
في  38حالة خطف ولم يتجاوز تفاعلها احملضر
الرسمي.
وفي واقعة اطفيح باجليزة مت تقدمي اجلناة في االعتداء

تقرير :إيهاب أدونيا

جماعات األشخاص منازلهم أو أماكن
إقامتهم املعتادة أو اضطروا إلى ذلك،
نتيجة أو سع ًيا لتفادي آثار نزاع مسلح
أو حاالت عنف عام أو انتهاكات حقوق
اإلنسان أو كوارث طبيعية أو من فعل
البشر ولم يعبروا احلدود الدولية املعترف
بها للدولة».
وألزمت املبادئ الدول مبوجب املبدأ 3
بتوفير احلماية واملساعدة اإلنسانية للمشردين
«النازحني» وتشمل احلماية مبوجب املبدأ  6التزام
الدولة بالوقاية من التهجير وطبقا للمبدأ  7بــ
«تلتزم الدولة بتعويض املشردين وتلتزم بإعادة
توطينهم مرة أخرى» وطبقا للمبدأ 15ج فأن املشرد
«النازح» له احلق في طلب اللجوء إلى أي دولة أخرى
وعلى الدولة ان تكفل لهم التمتع مبستوى معيشي
الئق وتكفل لهم األغذية األساسية واملياه الصاحلة
للشرب واملالبس املالئمة واخلدمات الطبية و املرافق
الصحية األساسية و يفرد املبدأ  19اهتمام خاص
بالنساء ،واملبدأ  20يلزم الدولة بتسهيل استخراج
كافة األوراق احلكومية الالزمة بإجراءات سهلة،
وطبقا للمبدأ 21تلتزم الدولة بحماية ممتلكات
املشردين التي تركوها وراءهم.
بالطبع كل هذا لم يتم تطبيقه سواء بحسب
الدستور املصري أو االتفاقيات والتوجيهات الدولية
املتطابقة مع القانون الدولي واالتفاقيات املوقعة
عليها مصر.
هذا كان اجلزء الثاني من عرض لهذا التقرير وسيتم
استكماله على أجزاء في االعداد القادمة.

على كنيسة األمير تادرس بقرية
كفر الواصلني في جرائم أخف مما
قاموا به فبالرغم من أن احلكومة
أصدرت قانون خاص بالتجمهر
وقانون سابق عليه لعقاب إتالف
امالك الغير إال أن احلكومة
املصرية تضغط على اجملني
عليهم لعقد جلسات عرفية
يشرف عليها األمن لتحمى اجلناة وتساعدهم
على االفالت من العقاب والدليل هو حضور قيادات
وممثلني عن احلكومة لكافة اجللسات العرفية.
وفي مصر حتى االن ال يوجد بها منظومة قواعد تعزز
سيادة القانون وجتعل تطبيقه حيادي وموضوعي.

التهجير القسري ومسئولية الدولة جتاه
النازحني:

ينص الدستور املصري في مادته  63أن يحظر
التهجير القسري بكافة صوره وأشكاله ومخالفة
ذلك جرمية ال تسقط بالتقادم ،فاملشرع املصري ذهب
ألبعد من احلظر بل اعتبره جرمية وحفظه من تقادم
الزمن وفترات اإلسقاط الزمنية والقانون الدولي في
نظام روما األساسي اعتبر التهجير القسري جرمية
حرب في مواده  8,7,6إال انه وجب أن نؤكد أن ما
يحدث ألقباط مصر.
هو عمليات نزوح داخلي طبقا لتعريف املبادئ
التوجيهية بشأن النزوح الداخلي الصادر عن
األمم املتحدة سنة 1998حيث وصفت في املبادئ
التوجيهية لها التهجير الداخلي او النزوح الداخلي
وقالت «كرهوا على الهرب أو على ترك أشخاص أو

بطريركية األقباط األرثوذكس

كنيسة القديس العظيم األنبا بيشوي ~ ستوفيل
St. Bishoy Coptic Orthodox Church
Stouffville - Ontario

www.saintbishoy.ca

~

6500 Main St., Stouffville, ON L4A 5Z4

CORDIALLY INVITES YOU TO ATTEND OUR ANNUAL FESTIVAL

TO CELEBRATE THE FEAST OF ST. BISHOY
”“THE BELOVED OF OUR GOOD SAVIOR
Festival Activities
BBQ , Basketball, Ping-Pong, Bazar, Face Painting, Henna, Hair braiding
Festival Activities & Celebration
Festival Activities & Celebration
Vespers prayers
Divine Liturgy
Festival Activities & Celebration

11:30am – 07:30pm
11:30am – 07:30pm
07:30pm – 08:30pm
08:30am – 11:30am
11:30am – 05:30pm

Fri. July 13
Sat. July 14
Sun. July 15
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عورة اجلسد وعوار النفس
َ
الرجل عن التطلع إلى امرأة األخر« :ال تشته امرأة
نهت التورا ُة
الرجل إلى املراة
ة
ر
نظ
املسيحية
واعتبرت
(تث.)5
قريبك»
َ
ِ
بقصد الشهوة زن ّا ،وفقا لقوله« :إن كل من ينظر إلى امرأة
ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه» (مت.)5
وشجب ابن سيراخ تلصص النظر داخل البيوت« :اجلاهل
يتطلع من الباب إلى داخل البيت؛ أما الرجل املتأدب فيقف
خارجا» (سيراخ.)21
وجاء في القران الكرمي ما يدعو إلى مراعاة حرمة البيوت« :يَا
وت الن َِّب ِّي إِلاَّ أ َ ْن يُ ْؤذَ َن لَ ُك ْم إِلَى
أَيُّ َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا لاَ ت َ ْدخُ لُوا بُ ُي َ
َ
َاظرِي َن إِن َا ُه وَلَ ِك ْن إِذَا دُ ِعيت ُْم َفادْخُ لُوا َفإِذَا َط ِع ْمت ُْم
ام َغ ْيرَ ن ِ
ط َع ٍ
ْ
َ
يث إ ِ َّن ذَلِ ُك ْم َكا َن يُ ْؤذِي الن َِّب َّي
س َ
َش ُروا وَلاَ ُم ْ
ني لحِ ِد ٍ
ستَأن ِ ِ
َفانْت ِ
للهَّ
ُ
َ
لحْ
َ
لاَ
ْ
ُ
َ
ست َْح ِيي ِمنْك ْم وَا
سألت ُُمو ُه َّن
يَ ْ
َف َي ْ
ست َْح ِيي ِم َن ا قِّ وَإِذا َ
َ
َ
اب ذَلِ ُك ْم أ ْط َه ُر لِ ُق ُلوب ِ ُك ْم
َمتَا ًعا َف ْ
اسألُو ُه َّن ِم ْن وَر َ ِاء ِح َج ٍ
وَ ُقلُوب ِ ِه َّن (« ...االحزاب .)53
واختلفت اآلراء حول مسالة احلجاب :رأي يرى أنه مفروض
على أمهات املؤمنني فقط؛ وآخر يرى أنه مفروض على كل
املسلمات؛ وثالث يرى أن السائلني املتاع ،هم املأمورون بالتواري
واالحتجاب.
والقائلون بخصوصيته ،يستدلون عليه بشواهد كثيرة
منها أن الفاروق (ض) ضرب جارية بـ درته ألنها ارتدت احلجاب
وتشبهت باحلرائر .فلو كان احلجاب عاماً ،ملا اعترض على
ارتداء اجلارية له؛ بل وألمر كافة النساء بارتدائه دون النظر إلى
مكانتهن االجتماعية حرائر كن أو جاريات .ولمَ َا َ فرضت العهدة
العمرة على نساء أهل الذمة أن «يرفعن عن سوقهن» .فلو
كان ما دون الركبة يدخل في نطاق العورة ،ملا ُفرض على
الذميات أن يحسرن الثياب عنه.
ويحتجون أيضا بأن السبايا كانت تُعرَض في األسواق ،ويُسمح
للرجل أن يعاين جسد املرأة -عدا العضو التناسلي -قبل
سمح له بفحص جسدها
شرائها ،فلو كان احلجاب عاما ملا ُ
قبل الشراء ،وبوطئها بعده.
ويحتجون كذلك بأن وضع املرأة في اجملتمع ال َق َبلي كان
محفوفا باخملاطر؛ فكانت النساء تذهنب لقضاء احلاجة في
اخلالء مما يعرضهن إلى ما ال يحمد من نظرات الرجال التي
تخترق الالمستور .وفي بعض القبائل ،كان يتم وأد اإلناث
حتى ال يتعرضن للسبي واالغتصاب من أبناء القبائل املعادية.
وكان عدد من الرجال يشترك في وطئ امرأة واحدة فيما يعرف
بــــ «زواج الرهط» .وهذه األمور تالشت منذ قرون .وأصبحت
مكانة املرأة تفوق مكانة الرجل.
وفي البدء ،خلق اهلل الرجل واملرأة عريانني ،ولم يكسيهما

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

ريشا أو صوفاً؛ ومع ذلك لم يشعرا بالعري إال
عندما سقطا في املعصية ،وتعرت نفسيهما
من القداسة؛ وأخذا يخصفان من ورق الشجر
ليسترا العورة ،فألبسهما اهلل أقمصة من
جلد احليوان .وبعد ذلك استعمل اإلنسان
املالبس لكي يحمي بدنه ،ويحجب عورته.
ونظرة الرجل إلى املرأة أمر نسبي ،يختلف
باختالف الثقافات واجملتمعات ،وباختالف األفراد
داخل اجملتمع الواحد ،ففي اجملتمعات املنفتحة قلما يتفرس
الرجال في أجساد النساء .وال يثير وجه املرأة أو شعرها شهوة
الرجل قيد شعرة؛ أما في األوساط املتزمتة ،فتتعرض النساء
للتحرش .وال يحول التزمت دون انتشار اللواط ،والسحاق،
واخليانة الزوجية ،والدعارة ،والزنى املستتر ،والزنى وامل ُ َقنَّع.
وال يجد البعض في كشف املرأة لشعرها ووجهها ويديها
أي عوار ،بل يرون أنه يتماشى مع دورها في احلياة؛ كما أنه ال
يتعارض مع مقاصد الباري جل شأنه ،الذي خلقها انسانا ،ولم
يخلقها جسدا ً معيباً ،كله عوار في عوار .فالعوار احلقيقي
يكمن في نفس الرجل الذي احتقر املرأة وسباها وافتضها
واسترقها .وإذا تعرت كل نساء األرض لن تتحرك الشهوة في
قلب الرجل العفيف .وإن احتجبت كل نساء األرض لن تزول
الطفاسة من قلب الرجل الشهواني.
والرجل غير السوي ،تثيره املرأة حتى وإن كانت محتشمة؛ وال
يحول زواجه دون شهوة النساء ،ودون الرغبة في تغيير الوعاء؛
وتتحرك شهوته نحو أي امرأة ،سواء كانت سيدة في سن
أمه أو فتاة في عمر ابنته أو طفلة مثل حفيدته .أما اإلنسان
العفيف فال تثيره املرأة وإن كانت سافرة الشعر أو عارية
الصدر أو في مالبس البحر؛ بل يغض الطرف عنهن جميعاً.
وينظر إلى النساء نظرته ألمه وأخته وابنته .فاملشكلة
نفسية أخالقية ترجع إلى سوء التربية والكبت والتزمت
وضعف اإلميان .وعندما ترى شخصا ً يدافع عن املتحرشني،
بحجة أن الفتاة متبرجة وتستحق ذلك؛ يظهر لك املوطن
احلقيقي للعوار .وبذات املنطق املعكوس ،الذي يجرد اإلنسان
من عقله وارادته ،يتعني على أصحاب املطاعم أن يحجبوا
االطعمة عن الناس حتى ال ينقض عليها اجلياع انقضاض
الذئاب على الفريسة! وبخاصة أن حاجتي اجلوع والعطش
أكثر قوة وحدة من احلاجة اجلنسية.
ومؤخرا دعى البعض إلى نشر احلجاب في اجملتمع الكندي،
وهي دعوة مشكورة ،ونحن نؤيد ارتداء املرأة للمالبس
احملتشمة ،لكننا ال نؤيد ربطها باجلنة والنار؛ فليس احلجاب

رينوار ّ
رسام السالم النفسى

وحده هو سبيل حشمة املرأة؛ وليست احلشمة
وحدها دليل عفتها وطهارتها .فكم من نساء
يظهرن للناس محتشمات ،ويفعلن في اخلفاء
املوبقات .وإن الربط بني الطهارة وارتداء احلجاب،
وإقران اخلالعة بسفور الوجه والشعر ،إمنا يسئ
إلى ماليني احملتشمات من غير احملجبات ،اللواتي
يتزين باحلشمة من دون حجاب ويتحلني بالوقار
من غير نقاب.
وليت الداعني إلى فرض احلجاب أن يلتفتوا إلى املشكالت
املأزومة في بالدهم حيث ضياع حقوق املرأة ،واضطهاد
األقليات ،وزواج (اغتصاب) القاصرات ،وتشريد األطفال الناجت
عن تعدد الزيجات وكثرة املطلقات .ناهيك عن الكراهية
واالزدراء ،والتمييز واإلقصاء؛ واجلهل والتكفير ،واإلرهاب
والتدمير.
واستنكر العلمانيون دعوة األصوليني ،معتبرين أنها محاولة
لفرض هوية بعينها على مجتمع يقوم على تعدد الهويات
والثقافات؛ ويأبى أن يصطبغ بصبغة أحادية؛ وأن تُفرض عليه
الفرائض العقائدية التي ال ينبغي أن تخرج الدعاية لها عن
نطاق دور العبادة .فلو فتح الباب ،لسعت كل طائفة إلى
فرض هويتها الدينية على اجملتمع .فيطالب اليهودي – مثال
باالمتناع عن تناول حلم اخلنزير واألرنب ألن التوراة حرمتأكلهما .ويطالب املسلم غير املسلمني بعدم اجلهر باإلفطار
في رمضان ،وبالسماح بتعدد الزوجات ،وغير ذلك مما يصطدم
بثوابت اجملتمع الكندي .ومبرور الوقت ،تتكون هيئة تفرض
بالقوة ما تراه معروفا ً وتنهى بالقوة عما تراه منكراً .ثم تتالف
مجموعات تكفيرية تتبنى اجلهاد ،واحلاكمية ،والوالء والبراء،
لتحقيق حلم اخلالفة؛  ...وهلم جرا!
وعلينا أن نحمد اهلل ،ألننا نعيش في بلد آمن – حتى اآلن
ميارس فيه كل شخص حريته الدينية؛ وألن أهل هذا البلدال يكفروا من ال يدين بعقيدتهم؛ وال يعتقلوا من يبشر بغير
ملتهم؛ وال يقتلوا من خرج عن ديانتهم؛ وال يصادروا كتبا
من غير عقيدتهم؛ وال يفجروا بيوتا لغير عبادتهم؛ وال مينعوا
منصبا عمن ال ينتحل ن ِ ْحلَ ِت ِهم؛ وال يوصدون األبواب أمام أبناء
اخملتلفني من االشتراك في أنديتهم  ...إلى أخر تلك املمنوعات
التي تسود بالد املؤمنني الذين يطنطنون بالعدل واملساواة
ليل نهار.
وإن أفضل شيء نعمله جتاه اجملتمع الكندي أن نتركه على
حاله ،وأن نأخذ منه ما يعنينا ،ونترك له ما ال يرضينا؛ فهو في
غنى عن دعوات حجابنا وطلقات تكفيرنا و...الخ

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان

ودائما ً اشعر انا بالسعادة والطاقه واحليوية مع فصل
الصيف وكلما رأيت طبيعه جميله تروادنى بخيالي أطالله
لوحات رينوار فأنا دائما اقول عنه الفنان الصيفى والسبب
انه يشعرنى بأحساسى اجلميل جتاه فصل الصيف فكل
اعمال رينوار حتمل الطاقة واحليوية والتفاؤل واحلركه و
يصحبهم
السالم والهدوء الذي يشع باملشهد الصيفي بكل تفاصيله
اجلميله كان رينوار  ،يرسم اللوحات في الهواء الطلق  ،وليس
في االستوديو  ،كما كانت العادة مع فناني املدرسة القدمية.
رفض الطالء األسود هو أيضا ميزة مميزة جلميع اعماله وكيف
يكون األسود بني كل هذا الكم من التفاؤل اللونى فى لوحاته
فكان األسود ضعيف اذا ظهر يظهر فى تواضع وخجول كما
فرض ظالل مختلفة من خمسة ألوان على بعضها البعض
العمق واحلجم الالزمني للبعد اجلمالى للوحه
متيز رينوار عن اآلخرين مبيله الى تصوير االشخاص
كما كان اشد اهتماما ببناء لوحاته فااللوان الصافية و تأللؤ
االضواء ليست عنده غاية فى ذاتها و امنا هى وسيلة لبناء
الشكل الذى يتميز عنده بالليونة و البهجة و اللطف فى

حني لم تعد املناظر الطبيعية
فى لوحاته اال أدوات بهيجة ملا
يرسمه من نساء واطفال جترى
هنا وهناك بني الطبيعه اخملتلفه
ظهرت األنثى من خالل ريشته
مكتملة االنوثه واحلنان فترى األم والصديقه والزوجه واالبنة
واخلادمة تفاصيل وتفاصيل حتاكى احلياه فيها أحاسيس غير
عاديه
وحتى األختالف بني اسطح االشياء املرسومة و ملمسها و
على االخص اجسام النساء و تيجان االزهار فبشرة اجسام
النساء و االطفال فى لوحات رينوار نحس لها ملمسا يشبه
ملمس اوراق الورد
فهو لهذا يعد اكثر من مثل زمانه بصدق بني فنانى ذلك
العصر ولذلك عندما اختلى مع نفسى فى وقت بعد يوم
طويل وروتني احلياه البد ان انظر الى عمل من اعمال رينوار
ليأخذنى الى عالم السالم والهدوء الذى يساعدنى على أن
اكمل يوم الثانى بطاقه ونشاط وصفاء ذهنى إن رينوار هو
رسام السالم النفسى .
ّ

16

ال�سبت  30يونيو  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد ال�ساد�س ع�رش بعد املائة

ريــا�ضـــــــة

حتالف «�أمريكا  -كندا  -املك�سيك» ي�ست�ضيف ك�أ�س العامل 2026
فاز حتالف «أمريكا -كندا -املكسيك» بحق استضافة كأس العالم  ،2026حسب الفيفا ،وذلك بعدما صوتت
اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي لكرة القدم ،لصالح العرض الثالثي املشترك الستضافة البطولة.
وتفوق عرض أمريكا الشمالية على عرض املغرب بواقع  134صوتا مقابل  65للمغرب ،وتعد هذه هي املرة األولى
التي تفوز فيها  3دول بحق تنظيم البطولة.
يحررها سمير اسكندر

الفيفا يحدد �أف�ضل الالعبني يف  36مباراة من �إجمايل
 64يف مونديال 2018
حدد االحتاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» ،أفضل العبني لكرة
القدم حتى اليوم ،وذلك بعد
اجتياز  36مباراة من إجمالي
 64في كأس العالم لكرة
القدم في روسيا.
نشر املوقع الرسمي للفيفا
قائمة أفضل مهاجمني،
حيث احتل املرتبة األولى
املهاجم البريطاني هاري كني،
قائد املنتخب اإلجنليزي ،مع حتقيق  5أهداف حتى اآلن ،في حني احتل روميلو لوكاكو املهاجم
البلجيكي ،وهو في نفس الوقت مهاجم نادي «مانشستر يونايتد» املرتبة الثانية بحوزته 4
أهداف حتى اليوم.
أما املهاجم البرتغالي ،كريستيانو رونالدو ،قبطان املنتخب البرتغالي ،ومهاجم نادي «ريال
مدريد» ،فاحتل املرتبة الثالثة بتسجيله  4أهداف.
كما نشرت «الفيفا» على موقعها الرسمي تصنيفا ألفضل العبي مونديال — 2018في روسيا،
حيث حاز كريستيانو رونالدو على لقب أفضل العب من ناحية الضربات ،إذ نفذ  15ضربة على
مرمى ،في حني حصل املهاجم الروسي ،رومان زوبنني ،على لقب أفضل العب من ناحية تغطية
املسافة ،إذ جتاوزت مسافة ركضه في املباريات  33كيلومترا.
كما حصل سيرخيو راموس ،على لقب أفضل العب في التمرير ،إذ نفذ  309متريرات ناجحة ،ولم
يغب عن هذا التصنيف دور حارسي املرمى ،حيث حصل حارس املرمى املكسيكي ،غييرمو أوتشوا،
على لقب أفضل حارس من ناحية إنقاذ الكرات ،حيث أنقذ مرماه من  14هدفا.
أما املنتخبات ،فحصل املنتخب البلجيكي على لقب أفضل منتخب من ناحية حتقيق النتائج،
بحصوله على  8أهداف ،كما حصل املنتخب اإلسباني لقب أفضل منتخب من ناحية الهجمات،
وذلك بعد أن نفذ  197هجوما ،كما حصل املنتخب اإلسباني على لقب أفضل منتخب من ناحية
التمرير ،إذ نفذ  2089متريرة ناجحة ،أما املنتخب اإليراني ،الذي يغادر كأس العالم بعد تعادله مع
البرتغال بنتيجة  ،1 — 1فحصل على لقب أفضل منتخب من ناحية الدفاع.

ب�سبب �صفر املونديال  ...غليان فى الربملان امل�صري �ضد احتاد الكرة
سادت حالة من الغليان بني أعضاء مجلس النواب بسبب هزائم
املنتخب الوطني املتتالية في كأس العالم.
ومن املتوقع أن تشهد جلسات مجلس النواب بعد عودتها من
األجازة ،مناقشة عدد من البيانات العاجلة بسبب ما
اعتبره نواب البرملان «فضيحة» بعد خروج املنتخب
دون أن يحصد نقطة واحدة.
هاجم رئيس جلنة الشباب مبجلس النواب
املهندس فرج عامر هاجم احتاد الكرة ،محمال
إياه ما حدث في روسيا.
وقال عامر إن هناك حالة من الغليان داخل
البرملان وتقدم النواب بالعشرات من البيانات
العاجلة وطلبات اإلحاطة بسبب ما حدث ،مؤك ًدا
أنه ستُجرى مساءلة ومحاسبة احتاد الكرة ،وفق خطوات
وإجراءات قانونية.
وأكد عامر أن احتاد الكرة فشل في إيجاد منظومة إلدارة لعبة كرة
القدم وخذل الشعب املصري وعليه أن يرحل ،مشيرًا إلى أن اجلميع
يطالب برحيله ،حيث ال يوجد مواطن مصري واحد يرغب في بقائه
بعد الهزائم التي تعرض لها املنتخب الوطني في كأس العالم.
وأضاف عامر أن جلنة الشباب لم تنظر عقد اجتماع ،وبادرت بإصدار
بيان جاء فيه «تابعت جلنة الشباب والرياضة مبجلس النواب ببالغ
األسى واحلزن خروج املنتخب الوطني األول لكرة القدم من دور
اجملموعات في بطولة كأس العالم املقامة بروسيا ،واألداء غير املتوقع
من العبيه رغم اآلمال التي كانت معقودة عليهم ،ما أسفر عن
تذيل املنتخب مجموعته بعد ثالث هزائم متتالية ُمنى بها املنتخب
املصري من نظرائه أوروجواي وروسيا والسعودية».
وحملت جلنة الشباب والرياضة املدير الفني هيكتور كوبر والالعبني
مسؤولية هذا اخلروج واملهني والتمثيل غير املشرف الذي ظهر عليه
أيضا االحتاد املصري
شكل وأداء منتخبنا لكرة القدم ،كما حملت ً
لكرة القدم مسؤولية اخملالفات اجلسيمة التي شابت أداء البعثة
املصرية ،وتؤكد عزمها تشكيل جلنة تقصى احلقائق حول العديد من
تلك اخملالفات والتي كان من بينها:

 تصريحات الكابنت مجدي عبد الغني ،عضو مجلس إدارة احتادالكرة ،وتهديده مسؤولي االحتاد بكشف املستور بعد استبعاده
من رئاسة بعثة املنتخب بروسيا على خلفية أزمة مالبس املنتخب،
وسفره ومرافقته لبعثة املنتخب عقب تلك التصريحات.
 إقامة معسكر املنتخب مبدينة «جروزنى» التي تبعدعن مكان إقامة املباريات ،األمر الذي تسبب في إرهاق
الالعيني أثناء أدائهم املباريات نظرا لبعد املسافة في
حني أقامت بقية املنتخبات العربية معسكراتها
بالقرب من أماكن مبارياتها.
 السماح باختراق معسكر املنتخب – قبل خوضمباراة روسيا – من قبل مجموعة من الفنانني ورجال
األعمال وسط غياب تام من مسؤولي بعثة املنتخب،
األمر الذي أفقد الالعبني تركيزهم خالل املباراة.
 عدم االلتزام باالتفاق الذي مت بني البرملان واحتاد الكرة بتشكيل جلنةمستقلة من مجلس النواب والرقابة اإلدارية واألمن الوطني ،تتولى
مسؤولية بيع تذاكر مباريات املنتخب في كأس العالم للجمهور
حتقيقًا للشفافية ،ما أدى إلى بيع تذاكر املباريات بطرق غير مشروعة.
 تسبب االحتاد في عدة أزمات لالعب الدولي محمد صالح من بينهاأزمتان مع الشركة املالكة حلقوقه التسويقية ،حني قام األول بوضع
صورة الالعب على الطائرة الناقلة ملنتخب مصر لكأس العالم
بروسيا بجوار شعار شركة اتصاالت منافسة للشركة التي متتلك
حقوق تسويق الالعب ،والثانية حني لبى احتاد الكرة دعوة العشاء
املوجهة من الرئيس الشيشاني «رمضان قديروف» التي مت على
هامشها تكرمي صالح ومنحه املواطنة الفخرية ،ما تسبب في إثارة
اإلعالم اإلجنليزي ضد الالعب لوجود خالفات سياسية بني إجنلترا
والشيشان .وأوضحت اللجنة ،أن مسؤولي االحتاد كان عليهم االنتباه
قبل توريط الالعب في أزمة ال ذنب له فيها ،مؤكدة في ختام بيانها
أنها لن تتوانى عن التحقيق في تلك اخملالفات وغيرها ،واستيضاح
احلقائق بشأنها وإعالن تقريرها على الرأي العام بشفافية كاملة
ومحاسبة كل من أخطأ انطال ًقا من دورها الرقابي على كل ما يتعلق
بالشأن الرياضي.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

كيفية تقلبل خماطر احللويات
على ت�سو�س اال�سنان!!!

تشكـل األسنان السليمة عامال أساسـيا يؤثــر ايجابا
علــى منــو الطفل اجلسدي والنفسي ,فلألسـنان دورا
مهما ال يختصر فقط على عمليـة مضغ املأكــوالت بـل
يتــسع ليشمل عمليـة النطق والكـالم والتواصــل
االجتمــاعـــي.
ال ترتبط صحة األسـنان بالعناية اليومية بها فقط بـل
أيضا بنـوعية املأكوالت وطريقة تنـاولها فمثال ان التنـاول
املفرط للمأكـوالت الغنية بالسكـر التي تلتصق على األسـنان ملـدة طويلــة تشكل
سببـا لظهـور عالمات التسوس.
اريـد أن أشـدد على نقطة أساسـية :ان كميـة احللويــات التي يتنـاولها الطفل مهمــة
ولكـن األهـم هـي طريقة توزيعهــا خالل النهار :فمـن املستحب تنـاول احللوى خالل
وجبـة الظهــر الرئيسـية واالبتعـاد عـن تناولها قبـل النـوم او بيـن الوجبـات () caries
لتفـادي التآكل احلمضي لألسنان و بالتالي التسـوس.
و أن لم يتوفر امكانيىة غسل االسنان حلظيا فتجاوزا ميكن شــرب كـوب مـن املاء بعد
تنــاول احللوى الزالة الترسـبات الالصقة باألســنان و ايضا تنــاول األجبــان البيضــاء
بعد احللوى مفيــد جــدا بحيــث أنهــا تبطـل مفعــول احلمضى النــاجت عـن عمليـة
تخمــر الســكر وبالتالي جتنــب التســوس.
و يوجد خيـارات كثيرة صحية ،طعمهـا لذيذ وذات سعـرات حرارية أقـل وتسـاعد على
عملية التنظيف الذاتــي لألسنـان الذي يـزيل الترسبـات الغذائية ويبعـد التسوس،
أبرز هذه املأكوالت البديلة هـي التفاح واجلزر وانواع من
السيريال.
هناك مفهوم خاطىء أشاهده باستمرار وهو ان بعض
األطفال يظنون ان بامكانهـم تناول  ”ketchupوال “”chips
ال العتقادعم انها ال حتتوى على سكر و هـذا اعتقاد
مغلوط ألن باالضافة الى السكر اخملبأ والذى  ،يلتصق على
األسنـان ملدة طويلة وبالتـالي يؤدي الى التسوس.

الر�ضاعة
الطبيعية

د .ماري جرجس

للرضاعة الطبيعية أهمية كبيرة لصحة األم والطفل ولألسف الكثير ال ينتبه ألهميتها
وهذا يحرم الطفل من فوائد كثيره ال يجدها إال مع الرضاعة الطبيعية.
الكثير من األمهات تشتكي من قلة اللنب وإن طفلها ال يصل للشبع ألن اللنب قليل لذا سوف
أسرد لكم أهم الطرق لتكرار اللنب:
 .١االكثار من شرب املاء ألن اللنب  %٩٠منه ماء.
 .٢كلما أراد الطفل الرضاعة على األم الرضاعة ألن هذا يعزز إفراز هرمون االكسيتوسني املدر
للنب.
 .3شرب السوائل كالينسون واحللبة.
فوائد الرضاعة الطبيعية:
 .١زيادة مناعة الطفل ضد األمراض الحتواء
لنب األم على اجسام مضادة حتمي الطفل من
العديد من األمراض.
 .٢الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى إفراز اجلسم
الهرمون االكسيتوسني الذي يساعد على
انقباض الرحم ورجوعه للحجم الطبيعي
 .٣تعد وسيلة طبيعية ملنع احلمل وذلك لزيادة
البروالكتني.
 .٤تساعد األم في الرجوع لوزنها الطبيعي
وخسارة الوزن الزائد في احلمل.
 .٥تقوية الرابط بني األم والطفل وحتسني نفسية الطفل.
 .٦لنب األم هو األمثل في امتصاصه واستفادة الطفل منه ووقاية الطفل من النزالت املعوية.
لذلك انصح كل أم بإرضاع طفلها مباشرة بعد الوالدة ألهمية ذلك في ادرار اللنب وألهمية اول
سائل اصفر ينزل من سدي األم الحتوائه على االجسام املضادة التي تعطي الطفل املناعة
الطبيعية ضد األمراض املعروف بلنب «السرسوب» ...وإلى موضوع جديد.

مر�ض ارتفاع ال�ضغط
ال�شرياين
«»Hypertension
�أو “القاتل ال�صامت”

يعتبر مرض ارتفاع ضغط الدم من أكثر
األمراض انتشارا في العالم؛ فهو يصيب
 %22من البالغني من سكان العالم «أي
حوالي بليون شخص بالغ» .ولكن هذه
النسبة تختلف حسب العرق والدولة
فهو يصيب مثال  %30من األفارقة ،بينما
يصيب  %18من سكان أمريكا الشمالية.
وأقل املناطق إصابة بارتفاع الضغط هي
في ريف الهند فقط  %6من السكان،
بينما أعلى نسبة إصابة توجد في بولندا
.%70
وبالرغم من أن ارتفاع الضغط هو أكثر
األمراض انتشارا وفي حالة إهمال عالجه
يؤدي إلى املوت املبكر ،لكنه في نفس
الوقت يسهل عالجه وإيقاف أضراره.
التشخيص :معظم حاالت ارتفاع
الضغط ال ينتج عنها أعراض؛ ولذلك
سمي بـــ «القاتل الصامت» .وعليه
فالتشخيص يحدث في أغلب األحوال
أثناء القياس الروتيني لضغط الدم.
ويتم التشخيص عند مالحظة ارتفاع
الضغط في الشخص البالغ ألكثر
من  90/140أما في حالة اإلصابة مبرض
السكر فيجب إبقاء الضغط على
مستوى أقل من  80/130وذلك لتجنب
املضاعفات وفي العموم فال يتم التأكد
من التشخيص إال عند تكرار القياس
املرتفع وعلى مدى بضعة أيام.
واالرتفاع الشديد في الضغط قد يؤدي
إلى بعض األعراض ومنها صداع في اجلزء
اخللفي من الرأس ،دوخة ،نزيف األنف،
طنني األذن .وفي حالة زيادة الضغط إلى
 120/180أو أكثر تسمى «أزمة ارتفاع
الضغط» ويجب ذهاب املريض فورا إلى
املستشفى ويتم إنقاص الضغط بصورة
تدريجية وعلى مدى  48- 24ساعة.
بينما انخفاض الضغط ال يتم تشخيصه
إال في حالة انخفاضه حتت  60 /80وهو
أقل خطورة من ارتفاعه .وينصح بقياس
الضغط في البالغني األصحاء بصفة
دورية على األقل مرة في العام.
أما عن أنواع ارتفاع الضغط فيوجد
نوعان:
النوع االبتدائي :وميثل  %95-90من احلاالت
ويعزي ألسباب غير ظاهرة وذلك رمبا

علــــوم وطب

ا.د .ناجي اسكندر

بسبب سوء منط احلياة أو لعوامل وراثية.
 - ٢النوع الثانوي :وميثل ( )% 10-5ويعزي
ألسباب واضحة أهمها أمراض الكلى
املزمنة ،ثم في  %8من حاالت احلمل،
زيادة إفراز الكورتيزون أو إضرابات الغدة
الدرقية ،أو ضيق في شريان األورطي أو
الشريان الكلوي ،ويحدث أيضا مع حاالت
تكرار توقف النفس أثناء النوم ،وأيضا
بسبب تعاطي بعض العقاقير أو اخملدرات.
يرتبط ارتفاع الضغط ببعض العوامل
التي ميكن تفاديها مثل السمنة،
عوامل غذائية مثل زيادة الدهون وملح
الطعام ونقص البوتاسيوم في الغذاء،
ارتفاع الكوليسترول في الدم ،التدخني
أو التناول املفرط للكحوليات ،إهمال
الرياضة البدنية ولكن يوجد أيضا عوامل
ال ميكن تفاديها مثل تقدم العمر ،بعض
األجناس مثل األفارقة واألسيويني ،كما
أن الذكور أكثر تعرضا ،أو عامل وراثي
عائلي.
وارتفاع ضغط الدم قد يؤدي إلى الوفاة
املبكرة في حالة إهمال العالج وذلك
بسبب زيادة احتماالت اإلصابة بهبوط
القلب وجلطات القلب ورعشة األذين
والصدمات الدماغية والفشل الكلوي
ومتدد الشرايني ثم انفجارها .ويؤدي
ارتفاع الضغط أيضا إلى مشاكل في
شبكية العني وعليه في البصر وأيضا
إلى التدهور العقلي الوعائي.
ولعالج ضغط الدم يجب أوال تغير منط
احلياة وذلك بغرض عالج السمنة ،وأيضا
بتبني نظام غذائي صحي بإقالل ملح
الطعام والدهون املشبعة واملتحولة
واإلكثار من اخلضروات والفاكهة
واإلقالع عن التدخني واإلقالل من تعاطي
الكحوليات وممارسة الرياضة البدنية
من نصف ساعة إلى ساعة يوميا ملدة
خمسة أيام أسبوعيا على األقل.
ثانيا :العالج الدوائي وفيه يتم استخدام
دواء إلى خمسة أدوية من هذه اجملموعات
اخلمسة التي تستخدم لعالج ضغط
الدم املرتفع وهي :مدرات البول ،حاصرات
(مغلقات) البيتا ،مثبطات  ،ACEحاصرات
مستقبالت  ،Angiotensinحاصرات
قنوات الكالسيوم.
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حكمة

لكل �شهر حكاية
يوليو (متوز)

• الرجال أربعة :رجل يدري ويدري أنه يدري ،فذلك
عالم فسلوه ،ورجل يدري وال يدري أنه يدري ،فذلك
الناسي ،فذگروه  ..ورجل ال يدري ويدري أنه ال يدري،
فذلك اجلاهل فعلموه ،ورجل ال يدري وال يدري أنه ال
يدري ،فذلك األحمق فارفضوه.

سمی كذلك متجيدا لیوليوس قيصر
الذي ولد في هذا الشهر ،وبدأ العمل
في سنة وفاته.
وكان االجنلوسكسون يسمون متوز
(شهر التني) أو (شهر املرج) الزدهار
املروج فيه.

اخلليل بن �أحمد

ت�شم�س بجانب قمري

Call now to order

لل�شاعرة املغربية:

Unlimited Canada and USA
Home Phone

زهرة الطاهري

For limited time
*month

جــود تاميـــــز

Only $11.99

Using your existing high-speed Internet
connection to get unlimited calling to Canada/USA

No contract
No Credit Check
No Hidden fees
Free Smart Phone app
All home phone features (Voice mail, Caller ID,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking

•
•
•
•

حرة �أنا �أعي�ش كما �أريد
وكل يوم �أريد و�أريد
و�أرك�ض ملء التحدي
�إىل هديف
ولو كان بعيد
حرة �أنا وال �شيء يطوقني
غري �إن�سانيتي
وع�شقي للحياة
دون قيد
�أو جتريد
حرة �أنا �أعي�ش كما �أريد
وكل يوم �أريد و�أريد
وتلك الأ�شجار تنمو يف لغتي
وتلك البحار تولد يف لهفتي

One-time registration fees
for only $50 CAD

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

هل تعلم؟

وتلك الق�صيدة تتنف�س بجر�أتي وتلك ال�شم�س حتب تنّورتي
وتلك الفرا�شات التي حتلق يف وتلك الورود تع�شق �صدري
وجهي
وتلك الريح حتب �أن ترق�ص 
تخرج من رئتي
مع خ�صل �شعري
حرة �أنا فال حتدد يل �شكالً
وتلك الأوراق
وال لوناً
التي �أقبلها بحربي
وال تفر�ض علي �شروطك
ت�شم�س ليال بجانب قمري
اجلاهلة
وذاك الرجل الذي �ألتقيه
ف�إين زهور برية
بني �أجنحة ثغري
ال �صحاري قاحلة
�أطري معه
و�إين ابنة احلرية
و�أخلع �أحالمي معه
وحريتي هائلة
ويلقي كال منا الآخر
حرة �أنا �أعي�ش كما �أريد
يف �سكر بهي
وكل يوم �أريد و�أريد
ويف فكر ال ينتهي

 ان أعمق كهف أو مغارة فيالعالم ،يوجد في مقاطعة «سافوا»
الفرنسية ويقع على عمق  1455متر
حتت سطح األرض.
 يختلف عدد األسنان لدى احليواناتالثديية حسب أنواعها اخملتلفة،
ومنها :ـ اخليول :بني  36و  42سناً.
ـ وحيد القرن :يتراوح عدد اسنانه بین
 28و  36سناً.

 األرنب 28 :سنا -السنجاب  :بین 24 ، 22سناً.
ـ اخلفاش :بین  38 ،20سناً.
 الفأر16 :سناً. القنفذ 32 :سناً. كل مستعمرة منل تكون على رأسهاملكة أو أكثر ،مهمتها وضع البيض،
هذه امللكة هي أم «املستعمرة»
ولكنها ليست احلاكمة.
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مع انطالقة مونديال روسيا  2018منذ أيام قليلة،
تلك املناسبة التي ينتظرها عشاق كرة القدم
(وأنا واحد منهم) كل أربع سنوات ،ينفجر بداخلي
ذلك البركان الهائل من الذكريات اجلميلة وأسعد
أيام الطفولة والصبا والشباب ،والتي حتولت
كغيرها إلى أطالل مؤملة باختالف األيام والشهور
والسنني ،ورحيل من كان يعطينا طعم السعادة،
وغياب من كنا نشعر معهم بالدفء واألمان.
كانت هذه الذكريات والتي أعدها من أجمل فترات
حياتي قد ظلت محفورة في ذاكرتي قرابة األربعني
عاما ،أقوم باسترجاعها كشريط السينما
الكالسيكي كلما راودني احلنني إلى املاضي الرائع
الذي ذهب ولن يعود.
وأذكر جيدا أول كأس عالم تابعته وكان مونديال
 1978الشهير الذي نظمته وفازت به األرجنتني
على حساب املنتخب الهولندي املنحوس ،وكنت
آنذاك في األجازة الصيفية بعد الصف الرابع
اإلبتدائي ،وال أزال أذكر تفاصيل األحداث كما لو
كانت باألمس القريب ،وقد يتذكرها معي عشاق
ومهاويس كرة القدم من أجيال السبعينات
والثمانينات ،تلك احلقبة الرائعة التي أشرف أن
أنتمي إليها.
فال أزال أذكر والدي (رحمه اهلل) عندما كان
يوقظني ملتابعة املباريات والتي كان ينقل بعضها
في ساعات مبكرة من الفجر نظرا لفارق التوقيت،
وكان يستخدم صوته الهادئ الرخيم مع هزات
خفيفة متباعدة.
وال أزال أذكر أطباق البطيخ املثلج التي كنا نتناول
منها أطنانا ً أثناء مشاهدة املباريات في صيف
يونيو احلار وكانت مراوح توشيبا العربي ذات
الصوت الهادر آنذاك هي آداة التبريد الوحيدة.
وال أزال أذكر جتمع بعض املقربني من أطفال اجليران

ال�سبت  30يونيو  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد ال�ساد�س ع�رش بعد املائة

ديار تنتظر الرحيل
حول الطفرة اإللكترونية التي فاجأنا بها والدي
في  ،1977تلفازنا امللون األول العتيق (فيليبس ذو
الــــ  26بوصة).
وال أزال أذكر غضب والدتي وثورتها العارمة
لصيحات االستحسان واالستهجان ممَّن أحالوا
بيتها عنوة مع إشراقة الفجر إلى إستاد مجنون
لعشاق الساحرة املستديرة.
وال أزال أذكر تعليق والدي على ماريو كمبس
مهاجم األرجنتني اخملضرم -شنبه كان ناحسه-
وكان هذا الكمبس صائما عن التهديف في األدوار
األولى عندما كان مهندما ذو شارب سبعيناتي
مميز أقرب لزين العشماوي ،ثم فتحها اهلل عليه
في األدوار النهائية عندما قام بحلق شاربه،
وإسقاط جوربه واستطاع أن يحصد لقب هداف
البطولة بعد حتطيم احللم الهولندي في النهائي.
وال أزال أذكر حزني العميق وبكائي الشديد ليومني
متصلني بعد خروج الفريق األسطوري للبرازيل
(زيكو وسقراطيس وفالكاو وإيدر ورفاقهم) على
يد الفريق اإليطالي إبن احملظوظة (باولو روسي
وكونتي وتارديللي وألتوبيللي ورفاقهم) في قبل
نهائي مونديال أسبانيا .1982
وال أزال أذكر غضب أصدقاء والدي ووالدتي عندما
(تربست دماغي) حتى أشاهد ضربات اجلزاء
احلاسمة بني أملانيا وفرنسا ،وكان ذلك أيضا
في قبل نهائي مونديال  ،1982وكنا في رمضان
ونستعد للذهاب إلى احلسني للسحور ،ولكن
أنقذني والدي الذي أملح إليهم بعبارة ذكية
مفادها أن السحور موجود ولكن ضربات اجلزاء لن
تتكرر.
عشرات وعشرات من النوادر واألحداث الكروية
واإلجتماعية والفكاهية والدرامية وحتى الهزلية
التي ترسخت في ذاكرتي وقبلها بني جدران بيت

بقلم :ا .د .محمد
وجيه الديب

العائلة الدافئ في ضاحيتي اجلميلة ،املعادي ،تلك
الفاتنة احلسناء التي حملت بني ثناياها أجمل
ذكريات عمري وأسعد أيام حياتي ،والتي أتردد دائما
عندما يأتي القرار بتركها بعد أن طالتها لألسف
يد القبح والتشويه كغيرها من الضواحي الراقية.
ويعود املونديال مرة أخرى وأشاهد بعض مبارياته
في مصر مرة أخرى ،ولكن ليس كما إعتدت أن
يكون برغم وجود كل مظاهر الرفاهية احلديثة
والتكنولوجيا املبهرة من قنوات وتصوير وتعليق
وحتليل ،فلم يعد هناك من يوقظني ويشجعني
للمشاهدة ،ولم يعد هناك من يشاركني احلماس
والفرح للمتابعة ،ولم تعد هناك السعادة الغامرة
التي متلؤني عند فوز فريقي املفضل ،فقد ظل
احلدث وغاب من كان يفرحني ويفرح معي باحلدث.
توقفت عقارب الساعة عند هذا اإلرث الهائل من
ذكريات الزمن اجلميل الذي أتخم ذاكرتي ،وجعل
كل ما هو سواه مسخا مشوها اصطناعي
اجلوهر واملضمون واملالمح والرتوش.
فلم تعد هناك روح االحتفاالت اجلميلة البسيطة
بأعياد امليالد والنجاح ورأس السنة وشم النسيم.
ولم يعد هناك ذلك الوله النتظار األجازة الصيفية
بني شواطيء األسكندرية الساحرة مدينة السمر
واحليوية واحلياة واجلمال.
ولم تعد هناك تلك الفرحة احلقيقية بشهر
رمضان وطقوسه اخلالدة من الفوانيس والفوازير
واإلفطار والسحور والسهر اجلميل بني أحضان

األهل واألصدقاء.
ولم تعد هناك النشوة لصالة العيد أو الشوق
للمالبس اجلديدة وزيارة املتنزهات.
ولم يعد هناك صدق املشاعر الذي جند فيه مالذا
في حلظات اإلنكسار؛ كأمسي ٍة دافئة في إحدى
ليالي الشتاء الباردة.
ولم تعد هناك الضحكة الصافية النقية التي
تخرج من بني جوانحنا فتغسل هموم الدنيا وتنير
لنا الطريق.
باختصار مؤلم  ...لم يعد ما نعيشه سوى سعادة
زائفة مغلفة برفاهية تعيسة ليس فيها متعة أو
روح أو إحساس.
وحقيقة األمر أن ما اجتذب انتباهي في زيارتي
األخيرة أنه لسنا فقط أنا وأخواتي ووالدتي -أطال
اهلل في عمرها-من نشعر بغياب من إختاره اهلل
إلى جواره ،ولكن أيقنت بأن كل ما في جنبات
البيت يشاركنا هذا احلنني اجلارف مهما مرت
األيام ،وقد رأيت أمثلة أخرى مطابقة في بيوت
بعض األقارب واألصدقاء القدامي املقربني ،والتي
شاءت األقدار أن يسترد اهلل منها أصحاب الدار.
فاعتقادي الشخصي بأن الديار ذلك اجلماد األصم
أو هكذا نظنه ،تفتقد من يرحل من أهلها متاما
كما يفتقده املقربون ،وتذرف عليه جدرانها دمعا
كما يبكيه األبناء ،ومتتلئ ردهاتها حزنا عندما
حتني ذكراه كما يفعل األهل ،وتفيض شرفاتها
أسي عندما ترى بعض متعلقاته الشخصية.
أنت
حقا  ...كم أنت جبار أيها الزمن  ...وكم ِ
قاسية أيتها األيام.
ولكن ماذا عسانا أن نفعل سوى اخلضوع واإلميان
بأقدار اخلالق العظيم.
أنت وفية أيتها اجلدران  ...وكم
وفي املقابل لكم ِ
أنت مخلصة أيتها الديار.
ِ
تتذكرين وال تنسني ،توفني وال تخذلني ،تتمنني
وتستعدين وتتأهبني  ...وتنتظرين الرحيل.

�أنا  ...احلكومة

بقلم :جورج توفيق

«ال يا سالم يا خويا ...أنا واقف فى أرض احلكومة مش فى
أرضك» ،عبارة تتردد دائما بني الصبية املتخاصمني وهي عبارة
صادقة إذ أننا ال منلك أرضا بل هي أرض غالية وعزيزة ميلكها
جميع املصريني وليست بــ «العفنة» كما يردد اخلونة.
شاهدت قدميا فرقة رضا االستعراضية تقدم فصال كوميديا
ضاحكا عن الشاويش عطية الذي يرأس مجموعة من اخلفر
بسراويلهم السوداء وطرابيشهم العالية املضحكة ويستمر
الشاويش بصوته اجلهورى الصعيدى وشاربه الكثيف والشريط
على ذراعه يبني رتبته العسكرية في ترديد أؤامره «هوب هوب ...
شمال ميني  ...للخلف در منك ليه!!» وتقدم الفرقة بعض احلركات الكوميدية بينما يداعب
شاربه ويكرر «أنا احلكومة  ...أنا احلكومة  ...يا عالم أنا احلكومة!!» كلمات أريد سماعها
على أفواه جميع املصريني صغيرهم قبل كبيرهم فهي تدل على الوالء للوطن واالعتزاز
باألرض الطيبة وبالنيل العظيم الذي يجرى في ربوعها.
أنا الشعب  ...أنا احلكومة  ...أنا الثائر أطالب باحلقوق لكل فرد مصرى دون تفرقة في
العقيدة أو اللون أو الثقافة ،أنا احلكومة أحيى علم بالدي وأرفعه عاليا فهو رمز لرفعة
الوطن واحترامه ،أنا احلكومة سأقف عند سماعى السالم اجلمهوري وأشعر بالفخر
واالعتزاز وأنا أردد كلمات النشيد الوطني بكل حماس.
أحرس حدود بالدى من الدخالء والطامعني واملغتصبني ...ال أتقاعس وال أهرب من التجنيد
واخلدمة الوطنية ،أخدم عائلتي ومجتمعي ووطني وأعمل على حتقيق األمن واألمان ألوالد
بلدي ،ال أشارك في االعتصامات واملظاهرات وترديد هتافات هدامة ،إذا كنت رجل أعمال أو
علي من ضرائب ،ولو موظفا أكون مخلصا أمينا في
تاجر مبتدئ فأنا احلكومة في سداد ما ّ
عملي ال أعرف الوساطة أو الرشوة أو التمييز ،أحلم بعالقة محبة جتمع بني كل أفراد أمتي.
إن كل منا هو «الشاويش عطية» في موقعه سواء كان عطية بك أو عطية أفندي ،أستاذ
عطية أو سي عطية ،ال بد أن تقول «أنا احلكومة» فهي حتتاج ليدك األمينة لتضعها في يد
كل املصريني للنهوض بها حتى تصبح بلدا عريقة في اقتصادها ومشاريعها ودميقراطيتها
وشعبها بلدا يقف في مصاف الدول الكبرى والعظمى.

خواطر مسافر
إلي النور ()71

20

الراعي والرعية
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شركة اجملد اإللهي لإلنسان في املسيح يسوع
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ْظرَ إلَ ْي ِه ،وَال َ َمن َ
َ ُ
َشت َِه َي ُه ( “.إشعياء  ، )٢رغم أن الرب
ف َنن ِ
سبق وأشار إلي أن مجده ليس مثل مجد العالم الذي قد
يعوق اإلميان باهلل ” َك ْي َ
ف ت َ ْق ِدرُو َن أ َ ْن تُ ْؤ ِمنُوا وَأَنْت ُْم ت َ ْق َبلُو َن
ْ
لمْجَ
ْ
َ
َّ
ست ُْم
َم ْج ًدا ب َ ْع ُ
اح ِد ل ْ
ض ،وَا ُد ال ِذي ِم َن اإلِل ِه ال َو ِ
ض ُك ْم ِم ْن ب َ ْع ٍ
ت َْطلُ ُبون َ ُه؟ “ ( يو. )٤٤:٥
يعطل خالص املسيح وإميان
ورغم هذا فشل الشيطان أن ِ
اإلنسان وشركته في مجد الطبيعة اإللهية ” َك َما أ َ َّن ُق ْدرَت َ ُه
له َّي َة َق ْد وَ َه َب ْت لَنَا ُك َّل َما ُه َو لِلْ َح َيا ِة وَال َّت ْق َوى ،بمِ َ ْعرِ َف ِة
اإل ِ ِ
ْ
لمْجَ
لمْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ضيل ِة،اللذي ْ ِن ب ِ ِه َما ق ْد وَ َه َب لنَا ا َوا ِعي َد
الَّ ِذي دَ َعان َا بِا ِد وَال َف ِ
َصي ُروا ب ِ َها ُ
الْ ُع ْ
شرَ َكا َء َّ
الط ِبي َع ِة
ظ َمى وَال َّث ِمي َن َة ،لِ َك ْي ت ِ
له َّي ِة “ (٢بط  .. )١:لذلك جلأ العدو إلي حيلة أخري حلرمان
اإل ِ ِ
اإلنسان من غني شركة هذا اجملد املتأتِي من مصاحلة اآلب لنا
في إبنه يسوع املسيح  .و ذلك بأن يشككنا في صدق هذه
الشركة و يحاول أن يفرغها من حقيقتها .فأتي بكلمات من
زمن العداوة بني اإلنسان واهلل  ،والتي لم تكن رفضا ً من اهلل
لإلنسان بل للفساد الذي دخل طبيعة اإلنسان مما إستوجب
إستحالة الشركة مع اهلل فأقتصر خطابه لإلنسان علي

اس ِمي،
مجد الالهوت الذي ال يشترك فيه آخر ” أَن َا الرَّ ُّب ه َذا ْ
طي ِه آلخَ رَ “ ( إش .) ٤٢وألن بعض املؤمنني لم
وَ َم ْج ِدي ال َ أ ُ ْع ِ
يفطن خلدعة فهم مجد اهلل أنه مثل مجد البشر ـ الذي
يشوبه اإلستعالء و بالتالي التباعد ـ من هنا نشأت الغفلة
عن إستيعاب ما حققه اهلل في عهده اجلديد مع اإلنسان
بخصوص إمتام شركة اإلنسان في الطبيعة اإللهية التي
هي قصد املسيح النهائي من خلقة اإلنسان  ،والتي كانت
محور طلبة املسيح إلي اآلب من أجلنا في ختام إرساليته
( يوحنا  . )١٧ومن فرط إعتزاز اآلباء بهذه الشركة كانت لها
تسمية خاصة في علم اآلباء ” تأليه اإلنسان في املسيح
يسوع ـ ثيئوسيس“.
ويطيب لإلنسان التأمل في تلك الطلبة  :فعندما نقرأ
اآلب ِع ْن َد ذَات ِ َك بِالمْجَ ْ ِد الَّ ِذي
يو « ٥:١٧وَاآل َن َم ِّج ْدنِي أَن َْت أَي ُّ َها ُ
َكا َن لِي ِع ْن َد َك َق ْب َل َك ْو ِن الْ َعالَ ِم ».نتسأل  ،هل املسيح الغير
املنقسم عندما لبس جسدنا إنفصل عن مجده اإللهي
ِ
واآلن يطلبه ثانية ؟ حاشاً .فمجد اهلل هو مجد طبيعته وال
يفارقه  .وإمنا الرب يطلب اجملد لبشرية اإلنسان التي لبسها
وإحتد بها والتي هي محور طلبته .فيبدأ في عدد  ٢قائالً
َك لِ ُي َم ِّج َد َك ابْن َ
” َم ِّج ِد ابْن َ
ضا “ ( يو .)٢:١٧فالطلبة هنا ال
ُك أَي ْ ً
تخص اجملد املت َبادَل الذي يقدمه كل أقنوم لآلخر في محبة
ثالوثية مطلقة في طبيعة اهلل الواحد والذي ال يشترك فيه
آخر .بل الرب هنا يتشفع فينا لدي أبيه الصالح من أجل
شركة اإلنسان في حياة و مجد الثالوث القدوس ( شركة
حياة ومجد و ليس إحتاد الطبيعة ) بسبب إنتسابنا إلي
املسيح املتجسد اجلالس عن ميني أبيه في اجملد  .فهل يليق
مبَن دخل طبيعتنا البشرية مبجده اإللهي أن نتمثل مجده
مثل بشر يضن به علي اإلنسان الذي أحبه  ،فال يُدخلنا في
شركة مجده اإللهي و نتشكك فيه ؟.
و قبل أن ينهي املسيح إبن اهلل طلبته إلي أبيه الصالح
من أجل اإلنسان وشركته في مجد الطبيعة اإللهية أعلن

ط ْيت ُُه ُم المْجَ ْ َد الَّ ِذي أ َ ْع َ
حتقيقها  ” :وَأَن َا َق ْد أ َ ْع َ
ط ْي َت ِني ،لِ َي ُكون ُوا
اح ٌد “( يو .)٢٢:١٧لقد حقق لإلنسان
اح ًدا َك َما أَنَّنَا ن َْح ُن وَ ِ
وَ ِ
الدخول في مجال مجد الالهوت بحيث يشترك اإلنسان في
مجدالثالوث القدوس من خالل ناسوت اإلبن املتحد بالهوته
 .هذا اجملد هو عطية اهلل اآلب لبشرية إبنه  -ومن ث َ َّمة
” الْ َع َم َل الَّ ِذي
لإلنسان ـ بسبب اخلالص الذي متمه اإلبن
أ َ ْع َ
ط ْي َت ِني أل َ ْع َم َل ( خالص اإلنسان ) َق ْد أ َ ْك َملْ ُت ُه “ ( .يو .)٤:١٧
َ
اآلب
ولكن هناك مج ٌد آخر يذكره الرب في ( يو  ” : )٢٤:١٧أي ُّ َها ُ
أُرِي ُد أ َ َّن ه ُؤال َ ِء الَّ ِذي َن أ َ ْع َ
ط ْي َت ِني ي َ ُكون ُو َن َم ِعي َح ْيثُ أ َ ُكو ُن أَن َا،
َ
ط ْي َت ِني  ،ألَن ََّك أ ْح َب ْب َت ِني َق ْب َل إن َ
ْظ ُروا َم ْج ِدي الَّ ِذي أ َ ْع َ
لِ َين ُ
اء
ْش ِ
ِ
الْ َعالَ ِم“ .وفي رأينا أنه مجد الآلهوت املت َبادَل بني األقانيم في
طبيعة اهلل الواحد بال شريك  ،ألن اهلل منذ األزل وإلي األبد
هو ” آخَ ر“ بالنسبة ألي كائن أو أي طبيعة أخري  .هذا اجملد
املت َبادَل بني األقانيم الثالثة  ،والذي يقدمه كل أقنوم لآلخر
في محبة ثالوثية مطلقة نراه مستَعلَنا ً في آيات عديدة
اآلب “ ( لوقا .)26:9
” :اب ْ ُن اإلِن َ
ان َمتَى َجا َء بمِ َ ْج ِد ِه وَ َم ْج ِد ِ
ْس ِ
َّ
ُ
وفي ( يو  )٢٤:١٧نري اآلب ميجد اإلبن  ” :لِ َينْظ ُروا َم ْج ِدي ال ِذي
آلب ي ُ ِح ُّب االب ْ َن وَ َق ْد دَ َف َع ُك َّل َ
أ َ ْع َ
ش ْي ٍء
ط ْي َت ِني “ ..و أيضا ً ” ا َ ُ
ِفي ي َ ِد ِه “ ( يو .)٣٥:٣و في ( يو )١٤:١٦نري الروح القدس ميجد
اإلبن  ” :ذَ َ
اك ( الروح القدس ) يمُ َ ِّج ُدنِي “ .وفي ( يو )٤:١٧جند
َ
اإلبن ميجد اآلب  ” :أن َا َم َّج ْدت َُك “ .
و تظل طبيعة الالهوت في اهلل الواحد بأقانيمه الثالثة هي”
آخَ ر“ بالنسبة ألي طبيعة أخري بالرغم من شركة اإلنسان
في الطبيعة اإللهية ( عقيدة تأليه اإلنسان في املسيح
يسوع ـ ثيؤسيس ) بحسب تسمية آباء الكنيسة  ،و إال
صارت الشركة إحتاد في الطبيعة اإللهية وهذا هو الشرك
باهلل  .و ال تزال شركة اجملد اإللهي لإلنسان في املسيح
َس َم ْع أُذُ ٌن ،وَلَ ْم يَخْ ُطرْ َعلَى
يسوع هي « َما لَ ْم تَرَ عَينْ ٌ  ،وَلَ ْم ت ْ
بال إن ْسان :ما أَعده ُ
اهلل لِلَّ ِذي َن يُ ِح ُّبون َ ُه» .
َ ِ ِ َ ٍ َ َ َّ ُ
والسبح هلل

عيد الرسل ...عيد استشهاد الرسولني بطرس وبولس
القديس بطرس الرسول:
دعاه الرب يسوع بطرس أي صخرة الذي باآلرامية يدعى صفا
يو ،42-40:1وأصبح سمعان بطرس أول الرسل االثني عشر مت
 .2:10وكان من املقربني من الرب اخذه الرب معه هو ويعقوب
ويوحنا على جبل التجلي وكانوا مع اخمللص في إقامة ابنة
يايرس من املوت مر  ،37:5وهؤالء الثالثة تالميذ أخذهم معه
إلى بستان جثيماني في جهادة قبل الصلب لذلك اعتبره
القديس بولس أحد األعمدة الثالثة في الكنيسة أيام الرسل
الذين عرض عليهم اجنيله فأعطوه ميني الشركة الرسولية
(فإذ علم بالنعمة املعطاة لي يعقوب وصفا ويوحنا املعتبرون
أعمدة ،أعطوني وبرنابا ميني الشركة .لنكون نحن لألمم ،وأما
هم فللختان) غل9:2
وكان القديس بطرس محبا للرب وعندما كلمهم الرب عن
سر القربان وعن التناول من جسده ودمه رجع البعض من
وراءه فقال الرب للتالميذ (لعلكم أنتم أيضا ً تريدون أن متضوا؟
أجابه سمعان بطرس (يارب إلى من نذهب؟ كالم احلياة األبدية
عندك) يو .68-66:6وعلى الرغم من ذلك ضعف الرسول
بطرس وأنكر الرب يسوع ليلة اآلمه وخرج بعدها وبكي
بكاء مرا ً مت  75:26وظهر له الرب عقب القيامة واظهر له
قبوله لتوبته ورد له رسوليته قائالً له (ارع غنمي ،أرع خرافي)
يو.16-15:21
واظهر القديس بطرس شجاعة كبيرة بعد حلول الروح
القدس على التالميذ يوم اخلمسني من على يديه حوالي
ثالثة آالف رجل وتعمدوا (أع  )2ووقف مدافعا عن اإلميان أمام
رؤساء اليهود وكهنتهم وكثيرا ما اقتبس من العهد القدمي
في عظاته التي اتت بالكثيرين لإلميان.
القديس بولس الرسول:

بقلم  :د .رءوف إدوارد

للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال
بارز في نشر اإلميان املسي
هو كارز عظيم اختاره اهلل
حي.
للعمل في بناء امللكوت و ُعمل
ولتشابهما في الغيرة
به لنشر اإلميان في العالم
فكل
واالستشهاد
في عصره الرسولي وقضى
منهما دعاة الرب .القديس بطرس كان صيادا
حياته يبشر من مدينه إلى
للسمك مع اخيه اندراوس الرسول عند بحر
أخرى وتكلم بألسنة أكثر
هلم ورائي فأجعلكما
من الكل لنشر اإلميان ومتتع
طبرية فقال لهم الرب ً
صيادي الناس .فللوقت تركا الشباك وتبعاه
مبواهب واستعالنات وصعد
(مت.)20-18:4
إلى السماء الثالثة 2كو-2:12
والقديس بولس دعاه الرب في الطريق إلى
 .7وكرز وأسس كنائس في
دمشق ،إذ أبرق حوله نور من السماء فسقط
اليونان وروما التي أقام فيها
على األرض (أع )4-1:9وملا امن واعتمد عن طريق
سنتني يكرز بالكلمة بال
حنانيا الدمشقي دعاة الروح القدس قائالً
مانع أع  .31-30:28وخدم في
اورشليم وانطاكيا وكرز في اسيا واوروبا حتى وصل غربا افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه أع .2:13لقد
إلى اسبانيا واسس كنيستها .وخدم في جزر قبرص وكريت دعا اهلل الرسولني إال أن طريقة الدعوة اختلفت لكل شخص
واهلل يدعونا اليوم لنتبعه ونسير في طريق اآلباء الرسل.
ومالطة وصقليه وأسس كنائسها.
وكرز ببشارة امللكوت في الهيكل واجملامع والبيوت واملعابد كل من الرسولني غير الرب اسمه من سمعان إلى بطرس،
وامليادين وحتي في االريوس باغوس وفي كل االماكن املتاحة ومن شاول إلى بولس ،وكل منهما حل عليه الروح القدس
وتعرض لالضطهاد من غير املؤمنني ووقف أمام والة وملوك وامن بواسطتهما الكثيرين وكان لهم السلطان الرسولي
ومجمع السنهدرمي مدافعا عن اإلميان املسيحي وكتب اربعة الذي به يحل الروح القدس على الذين يؤمنون بالرب .وكل من
عشر رسالة للكنائس والتالميذ يثبتهم في االميان ويعالج الرسولني صنع آيات وقوات وعجائب فجاء عن بطرس الرسول
قضايا االميان والفداء والقيامة واالسرار والسلوك املسيحي (كانوا يحملون املرضي خارجا في الشوارع ويضعونهم على
و الترتيبات الكنسية ونال اكليل الرسولية والشهادة فرش وأسرة حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد
والبتولية على يد نيرون في 12يوليو لعام  67ميالدية حسب منهم .واجتمع جمهور املدن احمليطة إلى اورشليم حاملني
مرضي ومعذبني من أرواح جنسة وكانوا يبرأون جميعهم)
التقومي الشرقي صلواته فلتكون معنا أمني.
اع.16-15:5
نواحي التشابه بني الرسولني:
التتمة العدد القادم
توقر الكنيسة الرسولني وتطلب صلواتهما ملا لهما من دور
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اعتذار عن انطالق قطار في اليابان قبل موعده  20ثانية
تداولت وسائل التواصل االجتماعي ،على نطاق واسع،
مشكلة مغادرة قطار للمحطة في اليابان قبل موعده بـ 2۵
ثانية ،وهي ثاني مرة ينطلق فيها القطار قبل موعده احملدد
خالل أشهر قليلة.
وقد قدمت الشركة اعتذارا رسميا لزبائنها عن اإلزعاج الذي
سببته لهم دون أي مبرر ،وقال عامل احملطة إنه إذا ما دقق في
حيثيات هذا التأخير ،سيجد أن اجملتمع يواجه معايير انحراف لم يعتد عليها.
وقالت صحيفة «اليابان اليوم» إن سائق القطار ظن أنه من املقرر مغادرة القطار من
محطة نوتوغاوا في الساعة  7 :11لكن الوقت الفعلي كان  7 :12دقيقة .ولم يجد أيا من
الزبائن ،الذين عادة يقفون في منصة االنتظار ،فقرر االنطالق قبل أن تكتمل الـــــ 20
ثانية .وبعد أن أغلق أبواب القطار بدقيقة قبل املوعد ،أدرك خطأه ،لكن كان قد فات األوان
ولم يستطع تفادي املوقف احملرج الذي تعرض له.
ولكن تبني فعال أنه كان هناك بعض الركاب املنتظرين الذين لم يلحقوا بالقطار ،واشتكوا
عند موظف السكك احلديدية ،فأصدرت الشركة اعتذارا رسميا بعد فترة قصيرة جدا.

مدينة أوروبية تصدر تراخيص
ملمارسة التسول!

أقر اجمللس البلدي
في إسكيلستونا
السويد
في
مرسوما يشترط
على املتسولني احلصول على ترخيص،
من أجل إحصاء السكان املعوزين ورصد
عمليات االجتار احملتملة ،على ما ذكرت اإلذاعة
السويدية العامة.
وجاء في نص املرسوم ،الذي اعتمد بالغالبية
املطلقة «احلصول على إذن من الشرطة
جلمع املال ،إلزامي في بعض املناطق
اجلغرافية» ،ويدخل املرسوم حيز التنفيذ في
األول من أكتوبر املقبل وسيكلف الترخيص
 150كورونة ( 17دوالرا).
ويهدف املرسوم إلى السماح للجمعيات
فرنسي يفوز بـ 36مليون يورو في لعبة يانصيب أوروبية
وأجهزة املساعدة االجتماعية التواصل
مع الفقراء ،على ما أفاد مروجو املرسوم
ربح فرنسي أكثر من  36مليون يورو في سحب «يوروميليينز»
«ومساعدتهم على العودة إلى بلدانهم»
مؤخرا ليصبح بالتالي أول فائز فرنسي هذه السنة بهذه
في حال الضرورة ،وينبغي أن يحصل املرسوم
املسابقة اجلامعة لبلدان عدة ،وفق ما كشفت هيئة
على موافقة سلطات املقاطعة وقد يعتبر
اليانصيب الفرنسية التي ال تزال بانتظار أن يع ّرف سعيد
مخالفا للدستور.
احلظ هذا عن نفسه ،وكان ثالثة فرنسيني قد فازوا بهذا
السحب العام املاضي .وقد نال الفائز اجلديد  36158964يورو خالل السحب الذي أجري في في إسكيلستونا ،البالغ عدد سكانها 69
ألف نسمة والواقعة على بعد حوالي مئة
 19يونيو ،وفق ما أعلنت الهيئة لوكالة “فرانس برس”.
وتشارك تسع دول أوروبية في سحوبات «يوروميليينز» هي فرنسا وبريطانيا واسبانيا كيلومتر غرب العاصمة ستوكهولم ،كما
في مدن سويدية أخرى ،يتسول غجر روما
ولوكسمبورغ وبلجيكا وسويسرا والبرتغال وايرلندا والنمسا.
من رومانيا وبلغاريا في الشوارع منذ سنوات.
وتبلغ حظوظ أي العب بالفوز واحدا من  116مليونا و 531ألفا و“ 800عبر إصابة األرقام
السبعة املطلوبة للجائزة الكبرى” .وأكبر جائزة متّ الفوز بها في إطار هذا السحب كانت
من نصيب برتغالي ربح  190مليون يورو في أكتوبر .2014

مطعم يغلق أبوابه بعد أسبوعني بسبب شراهة الزبائن
اضطر مطعم صيني إلى إغالق أبوابه بعد نحو أسبوعني فقط من االفتتاح ،بعد أن فشل
قدمه للزبائن.
املفهوم اجلديد الذي ّ
عادة ما تعاني املشاريع اجلديدة من قلة الزبائن ،لكن
كثرتهم في حالة مطعم جيامينر ،والذين وصل
عددهم إلى أكثر من  500زبون في اليوم ،كانت سببا ً
في إفالسه ،مما اضطر القائمني على املشروع ،إلى
إنهائه في بداياته.
وحاول املالك منذ البداية جذب الزبائن ،عبر عرض مميز،
يسمح فيه لهم بتناول ما شاؤوا من الطعام وبشكل غير محدود ،مقابل مبلغ يعادل نحو
 25دوالرا ً فقط ،لكن الزبائن استفادوا من هذا العرض بشكل غير متوقع ،وتناولوا كميات
كبيرة من األطعمة ،تركت املطعم مثقالً بالديون ،التي وصلت إلى نحو  100ألف دوالر.
وكان املطعم قد افتتح أبوابه يوم  1يونيو (حزيران) اجلاري في مدينة تشتغدو ،وأجبر على
اإلغالق بعد نحو أسبوعني فقط ،وفي حديث للصحف احمللية ،قال القائمون على املشروع،
إنهم توقعوا بعض اخلسائر في البداية ،على أمل جمع أكبر عدد ممكن من الزبائن ،لكن
هذه اخلسائر جتاوزت كل التوقعات ،بحسب صحيفة ميرور البريطانية .يُذكر أن مدينة
تشنغدو من أكبر املدن الصينية ،ويصل عدد سكانها إلى نحو  10ماليني نسمة.

عامل بال حدود

ألول مرة في تاريخها...
«ديزني» حتذر املشاهدين من
أحدث أفالمها
في خطوة غير
مسبوقة ،أصدرت
«ديزني»
شركة
حتذيرا للمشاهدين
بشأن اجلزء الثاني
من فيلمها اجلديد
«اخلارقون» أو «،»The Incredibles 2
املعروض حاليا في دور السينما.
وأرسلت شركة اإلنتاج األمريكية ،في يوم
افتتاح فيلم الرسوم املتحركة تعميما
لكل صاالت السينما ،بضرورة وضع حتذير
للمشاهدين قبل عرض الفيلم ،من أنه
يضم مشاهد حتتوي على أضواء وامضة
وساطعة ،قد تؤدي إلى حدوث نوبات لدى
األشخاص املصابني بالصرع أو الصداع
النصفي.
ويقول نص التحذير ،والذي مت مشاركته
عبر وسائل اإلعالم االجتماعية“ :يحتوي
فيلم “اخلارقون  ”2على سلسلة من
األضواء الوامضة ،والتي قد تؤثر على
املشاهدين الذين يعانون من حساسية
جتاه الصور الوامضة للصور أو غيرها من
الضوئيات».

Office space available
at Emerald Park Medical
located at Yonge and Sheppard,
with underground access to 2 subway lines.
Beautiful new clinic available to specialists
and allied healthcare professionals,
with flexible scheduling.

يغطي منزله بالكامل بعلم بالده تشجيعاً ملنتخبه في كأس العالم
ّ
غطى مشجع إنكليزي شغوف بكرة القدم منزله بالكامل بعلم بالده ،تعبيرا ً منه عن
مساندته للمنتخب اإلنكليزي في منافسات كأس العالم لكرة القدم التي تقام حاليا ً في
روسيا .قام جون بوب ( 60عاماً) بإنفاق ما يقارب  500دوالر أمريكي على شراء راية عمالقة،
وغطى بها واجهة منزله بالكامل ،إضافة إلى فتح حديقة منزله أمام املشجعني وإقامة
حفالت شواء فيها بالتعاون مع جيرانه .وقال جون الذي يشجع فريق نادي تشيلسي
في الدوري اإلنكليزي ،بأن ما فعله هو وسيلة إلظهار الدعم ملنتخب بالده ،وأنه فخور مبا
فعل ويأمل في أن يفوز املنتخب اإلنكليزي باللقب العاملي .وتأتي هذه اخلطوة بعدما قام
مشجعو كرة القدم في منطقة بيرموندسي بتغطية مبنى كامل بـ  300علم إنكليزي،

Contact Fresh Tel. 416 733 4535
Email: epmedical301@gmail.com
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“The Good Talker”
Therefore you do not lack any spiritual gift as you
eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will keep you strong to the end, so that
you will be blameless on the day of our Lord Jesus
Christ. God, who has called you into fellowship
with his Son Jesus Christ our Lord, is faithful. [1
Corinthians 1:7-9]
“Who needs him, he’s such a loser.” Roger responded to his friend Steven when the subject of
Danny came up.
“That’s a pretty harsh thing to say about your brother.” Steven responded. Roger knew it was harsh. He
thought back when he and Danny were kids. Danny, the older by a year and a half, was always the
guy who could “fix anything”. Oh, how mom and
dad bragged on Danny when he fixed the washing
machine or the lawnmower or unclogged a drain in
the kitchen. At first, Roger tried to learn to do what
Danny did but it never worked out.
Finally, in high school, Roger found his gift and
like his own dad, it was the gift of gab. He won
competition after competition in speech, debate and
other forms of speech giving. He seemed to have a
natural ability to talk to people, give speeches or
just get people to see things his way or rally to his
cause. It served him well as he moved into a sales
career whereas Danny built a very successful auto
mechanics business around his skill.
But sadly, for all the success the brothers had, their
dislike of each other kept them apart. Danny never
understood that talking was a good skill and Roger
thought being able to tinker with machines or pipes
or wires was a geeky way to be. They fought about
it endlessly until Danny moved out, but holidays
were always tense except when they went to see
Grandma. Everything stopped at Grandma’s house
because she saw them as her sweet baby boys and
for a while when they visited her, they were sweet
and children again, innocent and always ready to
play.
Steven left his friend Roger in his office thinking
about his brother. Roger wondered if there was ever
to be a way to make things ok between them. He
didn’t know that over at his garage, while fixing a
car, Danny was wondering the same thing. Roger’s
thoughts were broken by the phone ringing. He answered it. The sound of urgency in the voice was
frightening.
“Roger, the floods have his Pilger.” Steven informed him. Pilger was not far from the large city
where his family grew up. “The water is rising there
and people are becoming trapped in their second
floors. The Red Cross is going in to try to get people

out.”
At first, Roger didn’t get too alarmed but then he
remembered, Pilger was where Grandma lived. He
picked up the phone and called her but no answer.
He knew she lived alone in that big house and probably could not get to the phone. The thought of her
alone facing that terror was more than he could
stand. Moving almost on instinct, Roger got moving. He organized a rescue mission for the town of
Pilger using his huge network of contacts at church,
work, his clubs and his business contacts. Within
hours, Roger had an army of men and machinery
gathered in the parking lot of the Church. They
were ready to invade Pilger and save those people.
“Folks,” he announced to the crowd of rescuers
from his bullhorn. “We need to pray. My grandma
is down there and you all have relatives there too.
Let’s pray that God help them until we can get
there.” And then he bowed his head and led them
in prayer.
“Roger we have another area to pray about.” Steve
shouted out. “Lots of these boats are broken. We
need mechanical help or getting all of us down
there will be no good. We need someone who can
fix anything.” Roger felt his face go hot with emotion because it was like God was telling him, “Get
Danny.” He had no time to wallow in self-pity or
resentment at Danny. He picked up his cell phone
and called his brother’s number.
All he had to say to Danny was “Danny, its Roger,
grandma’s in danger. Get down here.” And he knew
Danny would fly to the scene. And that is what happened. Danny brought his tools and workers and
in no time, they had the machines in tiptop shape.
Side by side, the brothers loaded the boats and together they got to Pilger and got every citizen out.
As the brothers sat side by side on the boat heading
to grandma’s house they both suddenly knew why
they were so different. Danny knew that he could
have never gotten such a huge response and organized the rescue so beautifully. And Roger knew
that Danny’s gift for fixing things was crucial to
their success.
As they got grandma into the boat, she hugged them
both and kissed them and then she said what they
both were thinking. “God has given each of you
boys a wonderful spiritual gift. Working together
you are a powerful tool for him.” They knew it was
right because that is how God blesses the church.
By giving everyone unique and wonderful gifts, we
all can work together to do what God has for us to
do. Separate we are incomplete but together we are
powerful tools for God to use for good.

Kids & Youth
Human Heart Facts

• The heart is one of the most
important organs in the human
body, continuously pumping blood
around our body through blood
vessels.
• Your heart is located in your chest
and is well protected by your rib
cage.
• The study of the human heart and
its various disorders is known as
cardiology.
• The heart is made up of four
chambers, the left atrium, right
atrium, left ventricle and right
ventricle.
• There are four valves in the human heart, they ensure that blood
only goes one way, either in or out.
• Blood that leaves the heart is carried through arteries. The main
artery leaving the left ventricle is the aorta while the main artery
leaving the right ventricle is the pulmonary artery.
• Blood going towards the heart is carried through veins. Blood
coming from the lungs to the left atrium is carried through the
pulmonary veins while blood coming from the body to the right
atrium is carried through the superior vena cava and inferior vena
cava.
• Electricity going through your heart makes the muscle cells
contract.
• You might have watched television shows or movies where a
patient in a hospital is attached to an electrocardiogram (ECG).
You might recognize it as the machine with a line moving across
a screen that occasionally spikes (or remains flat when a patient
is dying). This machine can measure the electricity going through
a patient’s heart. A doctor can use the information to know when
a patient is having heart rhythm problems or even a heart attack.
• Heart attacks cause scar tissue to form amongst normal heart
tissue, this can lead to further heart problems or even heart failure.

RIDDLE
TIME
Why did the soccer coach give
all his players lighters?
Answer for the last issue:
A Clock

By:
Philo Girgis

Happy birthday
Michael
Happy
birthday
Anthony

Happy birthday
Joanna

23

Articles

Saturday, June 30th, 2018 - Issue (116)

International human rights
International
human
blind-spot. Christians
rights are a frequent
are among the most
topic of conversation
persecuted
people
on Parliament Hill, but
around the world, and
there is often a frusyet very often polititrating unwillingness to
cians do not want to
specifically address the
specifically
identify
persecution of Chrisand discuss the situGarnett Genuis
tians. For instance, on
ation of Christian miMember of Parliment
May 17th of last year, I
norities. Why would
twice asked our Ministhat be?
ter of Foreign Affairs about the Sometimes, politicians come
genocide of Yazidis and Chris- from a worldview that seeks to
tians in Iraq and Syria at the minimize the role and influence
hands of Daesh. In response to of Christianity within our own
the first questions, she said:
society. They see any advocacy
“We are very focused on the for the rights of Christians as
plight of the Yazidis. We are very serving the interests of those who
focused on them as refugees. We are already “privileged”. This
are working hard to help some narrow-minded view ignores the
of the most vulnerable victims reality of Christian persecution
of Daesh, with the focus on Ya- around the world, but it is quite
zidi women and girls, to move to prevalent among those on the
Canada.”
political left.
Since she made no mention of Another challenge we have in
Christians, I repeated the ques- Canada is that Canadian Christion, again about Yazidis and tians have not always been as
Christians. She responded the politically-engaged as they could
second time with the following:
be. Christians of all traditions are
“Our support for the Yazidis is often involved in supporting the
clear. Our support for the Yazi- persecuted church directly, but
dis is recognized in our support they also need to make sure that
for them as refugees...Our work they are mobilizing to influence
in Iraq focuses on helping the the political process. The Copmost vulnerable, and that very tic community has shown much
much includes the Yazidis, with leadership in engaging public ofa particular focus on women and ficials on issues impacting the
girls.”
persecuted church, and can play
I asked the same question again an important role encouraging
on June 6th, about Yazidis and other communities to become
Christians. The Foreign Affairs more involved.
Minister responded:
With your ongoing advocacy, I
“I have answered those many hope that next time I challenge
times before in the House. We our Minister of Foreign Affairs
are absolutely strong and clear in on Christian persecution, we
our condemnation of the heinous will see a response that at least
acts being perpetrated against addresses the issue. Canada can
the Yazidis, and we have been and should play a larger role advery clear in welcoming Yazidis vocating for the fundamental hurefugees to our country.”
man rights of all people, includThis is one example of a strange ing for the rights of Christians.

Feeling ‹bad›
can be ‹good›...?!
Part Two
Last time, we talked about how feeling ‘bad’ can actually be GOOD for us.
Feeling our emotions can be challenging, especially in intense moments. We
might, for example, feel anxious because we are worried about the results
of a test. We might be angry because
we have a coworker who is trying to
outshine us. We could be frustrated
and hopeless because nothing seems to
be going right at the present moment.
How on earth can these emotions
be useful? What can we gleam
from these moments and feelings?
Let’s start with feelings in general.
Feelings tell you that you are human.
You are a living being, capable of emotions! The feelings may not always
be comfortable or fully appropriate
to the situation, but
you should not judge
yourself
for
the
way you feel.Rather,
take time to explore
how and why you
are feeling that way.
Why? When you observe your feelings and
tolerate them, you are
practicing distress tolerance and acceptance.You might not
enjoy feeling worried about the test
results, but sitting with the worry
is teaching you that you are ABLE
to survive this difficult time. It also
helps you catch your thoughts - are
you telling yourself that something
terrible is going to happen? Are you
imaging a bad outcome or scenario? If
so, think about this: worrying is normal. But jumping ahead to the worst
case is not helping you, nor will it
change the outcome. Instead, recognize and accept the worry. And then
do something else. Yes, the anxiety is
there. But you are coping with it. And
this situation, although uncomfortable,
is showing you how strong you
are. You are enduring intense emotions - and you are surviving. This
leads to perseverance and resilience!  
The same goes with anger, or frustration.Yes, it is so incredibly difficult
when you feel that things are unfair.
Or when you truly feel trapped
- that life is simply not cooperating with you. Things seem
a mess, and you feel caught
in it all. You feel hopeless.
How can that be useful? Well,
consider this: experiencing
several mishaps is not fun,
so don’t deny yourself
the opportunity to mourn.

However, realize that this period of
your life, along with these emotions,
shall pass. By embracing your emotions now and being compassionate
on yourself, you will notice that the
intensity of the feelings will slowly decrease. Today, you are at your end. But
you somehow push through because
deep inside (really deep down!), you
know that you are able to get past
this. Things WILL get better. The next
day, you still may feel hopeless. But it
is less intense as yesterday. And each
day, it will be less frustrating. It might
not go away completely, but allowing yourself to understand that emotions are healthy - and that you can
still have these feelings but function
nonetheless - indicates your fighting
spirit. You can regulate
your feelings, and you
can handle these tough
circumstances. You are
strong. You are capable. You are a fighter.
Perhaps,
then, rather
than labeling emotions
as ‘good or bad’, we just
take them for what they
are - our feelings in response to life events that are shaped by
our thoughts, genetics, environment,
circumstances, and more. Let’s not
judge our feelings; instead, let’s try to
acknowledge them, accept them, and
carry on. In doing this, we will stop
blaming ourselves for feeling a certain
way. We will also train our bodies
and brains to tolerate hard emotions, and this will decrease their
intensity. We will learn to appreciate
how resilient we are, and with each
experience, we will become wiser,
more resilient, and more confident
in our ability to adapt and cope.
This is nor easy, but it comes with
practice. Today, focus on one feeling
you are experiencing. Don›t label it
- just accept that you are feeling this
way. And know that if it is a challenging time, you are okay. You will be
okay. You are not defined by your
circumstances - and you will not
only thrive, you will survive.
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				 Liberals’ Carbon Tax Cover Up
The Trudeau Liberals are rushing to
implement their carbon tax on Canadians.
A University of Calgary Report on
Bob Saroya,
estimated costs of the carbon tax found
Member of
Canadians could end up paying $1,100
Parliament
per year or more.
Last week, Conservatives called on Justin Trudeau to tell Canadians what his
federal carbon tax of $50 per tonne will
cost the average family. By refusing to
release the details of the cost, the Liberals made it clear that they will continue
their carbon tax cover up.
Multiple requests for information filed
with the government have resulted in the
release of documents that have key in-

formation blacked out.
The very first act of a Conservative government led by Andrew Scheer will be
to eliminate the Trudeau carbon tax, and
give families relief.
Justin Trudeau is increasing the cost of
living for every Canadian, including
driving already skyrocketing gas prices
even higher with his carbon tax scheme.
The Liberals admit that gasoline prices
will go up by at least 11¢ a litre and that
the cost of heating one’s home will increase by over $200.
The Parliamentary Budget Officer released a new report recently which found
that the Liberal carbon tax will take $10

FOR SALE
Home in Oakville
New Built custom house
5000+SQF luxury living space
4+1 Bedrooms
Bedrooms
4+1
6Washrooms
6Washrooms
Office Room
Office
Room
finishedwalk-up
walk-up basement
finished
basement
Ready to
to move
Ready
moveinin

A must see

call to schedule your showing

Sam Ibrahim, P.Eng.
Sales
Sales representative
representative

RIGHT AT HOME REALTY INC. Brokerage

Cell : 416 889 4296

Bus : 416 391 3232 Fax : 416 391 0319

billion out of the Canadian economy by
2022, while other estimates argue the
cost could be as much as $35 billion per
year.
It will not lead to major emission reductions in Canada. Despite having the
highest carbon tax in Canada, emissions
have continued to rise in British Columbia.
Our Conservative Caucus will continue
to put pressure on the Trudeau Liberals
for their reckless plan to increase the cost
of living on so many working families.  
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament
for Markham-Unionville
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