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ﺍﻣﺎﻧﻰ ﻣﺮﻳﺪ.ﺹ
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 ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺴﻜﺮ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﺰﻝ ﻣﺠﺎﻧﺎ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻟﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﺠﺎﻧﺎ-

 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﺳﻌﺎﺭ ﺧﺎﺻﺔNo $2.00 co-pay
ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
No $6.11 co-pay

905.771.0800

 ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺧﺼﻢ ﺧﺎﺹ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ-

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

Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
teeth in just one day!

905-890-1100

Dr. Amir Guorgui

�إعـــالنـــــات
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, Portuguese , French,
Italian, Spanish, English,
Turkish, Persian, Azeri
Dr. Amir Guorgui

•
•
•
•
•
•
•

Dr. David Sadeghi

Dr. Rob Eisen

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

• Emergency appointments

Now you can have
BEAUTIFUL, PERMANENT
teeth in just one day!

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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ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر
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الإ�ضطهاد الديني  ..ق�ص�ص م�ؤملة
هي فالحة باك�ستانية م�سيحية فقرية و�أم خلم�سة �أطفال ،يف عام 2009
كانت تعمل يف احلقل مع جمموعة من الن�ساء امل�سلمات ،وحينما
�شعرت بالعط�ش م�شت �إيل البئر و�أخذت كوب لت�شرب ،ف�إتهمتها
�أمر�أة م�سلمة من قريتها بـ «تدني�س البئر» كونها م�سيحية قذرة -
بح�سب تعبريها  -ف�أ�ضطرت الفالحة امل�سيحية �أن تدافع عن نف�سها،
وردت عليها بالقول «ب�أنها ال تعتقد �أن النبي حممد يوافق علي ر�أيها»،
لتتهمها املر�أة امل�سلمة ب�أنها لفظت �أ�سم النبي حممد ويثور غ�ضب
�سكان القرية ب�أكملها ويتم القب�ض عليها بتهمة الكفر والتجديف
بح�سب املادة  295من القانون الباك�ستاين ل ُيحكم عليها يف نف�س العام
بالإعدام� ...صاحبة تلك الق�صة امل�أ�ساوية هي الباك�ستانية�« ،أ�سيا
بيبي» ،والتي القت الأهوال هي وزوجها و�أبنائها و�شقيقتها ووالدتها
ملدة � 9سنوات ب�سبب �أنها ذكرت �أ�سم نبي الإ�سالم� 9 .سنوات عا�شتها
«�أ�سيا» يف زنزانة �ضيقة ال يدخل �إليها �ضوء النهار ب�أق�سي ال�سجون
ب�أقليم البنجاب يف �إنتظار قبول حمكمة الهور العليا نق�ض حكم
الإعدام .زوجها ويدعي «�أ�شعيا م�سيح» ترك عمله بعد تهديدات
بالقتل وا�ضطر �إىل التنقل من مكان لأخر خوفا على �سالمته و�سالمة
�أطفاله اخلم�سة ،والدتها و�شقيقتها تركوا بلدتهم بعد �أن �أ�ساء �سكان
القرية معاملتهم .ولكن ظلم تلك الفقرية مل مينعها من رف�ض تلك
احلكم ،فقد قالت ل�صحفية من �إ�سالم �أباد�« ،أنا بريئة مل �أكفر ومل
ُ�أجدف ومل �أرتكب �أي جرم � ..أنا م�سيحية �أ�ؤمن بربي وبحرية كل

ابرام مقار

فرد بالإميان مبن يريد � ،أنا مل �أقتل ومل �أ�سرق
ولكني يف نظر العدالة يف بلدي ارتكبت ما
هو �أخطر من ذلك وهو والتجديف» .والأمل
واجلنون مل ينتهي مبا ذكرناه قب ً
ال ،فقد مت
�إغتيال حمافظ �إقليم البنجاب ووزير الأقليات
الدينية ملطالبتهم بتخفيف احلكم و�إعرتا�ضهما علي قانون التجديف
الذي �أدي لإعدام «بيبي» .ق�ضية «�أ�سيا بيبي» والتي حركت العامل
عرب تظاهرات يف بريطانيا وعدد من العوا�صم الأوربية ،و�أحتجاجات
من �شخ�صيات كربي مثل البابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر ،مل تنتهي
بترب�أة املحكمة العليا بباك�ستان لأ�سيا من كل التهم يف احلادي والثالثني
من �أكتوبر املا�ضي ،فقد قوبل حكم الرباءة بكل غ�ضب من الأحزاب
الإ�سالمية بباك�ستان و�أحتجاج �أالف الباك�ستانيني �ضد هذا احلكم.
غ�ضب يجعل حياة «�أ�سيا بيبي» وعائلتها بباك�ستان �أمر م�ستحيل.
وح�سن ًا فعل حزب املحافظني الكندي بال�ضغط علي حكومة ترودو
عرب ع�ضو الربملان «جارنيت جين�س» والذي يكتب معنا بـ «جود
نيوز» بالق�سم الأجنليزي لقبول �أ�سيا وعائلتها للهجرة والإقامة بكندا.
�أ�سيا ق�صة من �أالف الق�ص�ص يف ع�شرات الدول التي ت�ضطهد �أنا�س ًا
فقط ب�سبب معتقدهم  ،ق�ص�ص م�ؤملة لكنها تذكر وتوقظ العامل من
وقت لأخر عما يتعر�ض له ب�شر يف القرن احلادي والع�شرين ب�سبب
�إميانهم وكيف �أن علينا الكثري لنفعله جتاه ه�ؤالء.

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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عقال ويتزوجون ً
ميدحون ً
�شكال!
امرأة من النوع الذي يصب اهتمامه
من أغرب حاالت االزدواجية التي
على الفكر والثقافة واملعرفة
قد يُصادفها اإلنسان في عاملنا
في إطار حيا ٍة عملية بسيطة
الرجل الذي ال يكف
العربي؛ حالة ُ
تكاد تخلو من مظاهر البهرجة
عن اجلدل والتنظير واإلفراط في
وامليوعة الزائدة ،وأن يتوقف عن
الثناء على أهمية عقل املرأة،
خداع بنات الناس بالتنظير الكاذب
وثقافتها ،وتعليمها ،وتف ّوقها في
الذي يدفعهن لبذل اهتمام أكثر
حياتها املِهن َّية ،واهتمامها بتحقيق
بـ»عقولهن» على أمل أن ُ
يكن
ُمنجزات انسانية تتجاوز حدود الدور
« ُملفتات لالهتمام» ،بينما يرى في
األنثوي التقليدي املُتعارف عليه
ُمجتمع ًيا ،بل ويضرب األمثال على زينب علي البحراني -قرارة نفسه أن أهداف الفوز األنثوي
الرجل
ال مُيكن تسديدها نحو قلب
النساء األجنبيات الناجحات بد ًءا
ُ
السعودية
إال بجسد املرأة والنغمة املغرية في
بعاملة الفيزياء البولندية «ماري
صوتها والنداء الساحر في قعقعة
كوري» وصوال ً إلى رئيسة وزراء
كعب حذائها ،وتكفي تلك األفالم
بريطانيا «أجنيال ميركل» ،ويُعلن عن
استهتاره الصريح بوجهة نظر النساء اللواتي واملسلسالت القدمية التي برمجت عقول بعض
يعتبرن الزواج واإلجناب وتكوين أسرة على رأس الفتيات فترة من الزمن على أن الذكاء والتف ُّرد
أولوياتهن ،ويُبدي سخريته من أولئك اللواتي والتم ُّيز العقلي والعلمي واملهني أكثر جاذبية
الرجل؛ وبعد أن جرَّبن هذا الطريق اكتشفن
يعتبرن االهتمام بالطبخ واملالبس ومساحيق لقلب ُ
التجميل والتس ُّوق والغنج والدالل ُجز ًءا ال يتجزأ أن صديقاتهن السطحيات ،وجاراتهن الدلوعات
من حياتهن ،ثم ال يختار امرأة لــــ»حياته املغناجات ،وبنات خاالتهن اللواتي يقضني وقتهن
اخلاصة» سوا ًء كانت «زوجة أو غير زوجة» أال من بني املطبخ ومساحيق التجميل وثني اخلصور في
حفالت الزفاف حققن هذا الهدف الذي لم حُتققه
النوع الثاني!
ُوجدنا على األرض بشخص َّيات ُمختلفة كي بسبب تصديقها تلك الكذبة الكبيرة.
بعضا ،وليس عي ًبا أن يُفضل رجل يُحكى أن العاملة الشهيرة «ماري كوري» قالت
يُكمل بعضنا
ً
امرأة من نوع السيدة «رابعة العدوية» ،وآخر لزوجها عن فستان زفافها« :ليس لدي سوى هذا
يُفضل أخرى من نوع «روزاليندا فرانكلني» ،وثالث الفستان الذي أرتديه كل يوم ،إذا أردت أن تكون
منوذجا من نوع «مارلني مونرو» ،ورابع يذوب لطي ًفا؛ من فضلك اختره داكنا وعمليا الرتدائه
يفضل
ً
في شخصية تشبه «أجاثا كريستي» ،مثلما في املعمل» ،وألن زوجها «بيار كوري» كان عاملًا
رجالً مثل الشيخ مثلها؛ فقد أحبها وتزوجها وعاش معها حتى
ليس عي ًبا أن تفضل امرأة ُ
«الشعراوي» ،وأخرى تريده مثل «آينشتاين» ،وثالثة آخر عمره رغم تدني اهتمامها باملظهر اخلارجي،
تفضله بشخصية «كيانو ريفز» ،ورابعة تفتنها وتركيزها على أبحاثها العلمية ،وقضائها معظم
شخصية تشبه «جنيب محفوظ» ،لكن من وقت ليلها ونهارها في معملها ما يجعلها غير
العدل أن يكون اإلنسان صاد ًقا ُمعترِ ًفا بحقيقته ُمتفرغة للطبخ والرقص ومساحيق التجميل
الداخلية في آرائه املُعلنة ،ال أن يُسرف في محاربة والغنج و ُمختلف أشكال اجلاذبية اجلنسية
الرجل الذي
منوذج من النماذج بأعلى صوته ثم ال يرتبط إال به ،األخرى  ..تُرى؛ هل أنت ُمستعد أيها ُ
ً
شريكا حلياته! ميتدح «عقلها» ويذم االهتمامات األنثوية لغيرها
وال يعشق إال مثله ،وال يختار غيره
صريحا في اعتباره أن الدور للزواج من امرأة تُفني ُعمرها ُمتعبدة في محراب
إما أن يكون الرجل
ً
ّ
األكثر أهمية للمرأة يكمن في الغنج والدالل العلم مثلها؟ أم أنك بحاجة ألنثى «دلوعة» تُنجب
والتجمل والطبخ واإلجناب والتربية ،أو أن يتجلى أطفالك وتُلبي احتياجات معدتك واحتياجات
ُّ
صدق أقواله في أفعاله بأن يختار لنفسه دائ ًما أجزاء أخرى من جسدك؟

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

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

1 844 355 6939

احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن
الهجرة واللجوء لكندا

ت�صريح العمل بكندا

هناك بعض األسئلة املتكررة عن العمل بكندا
وهل هناك معايير ومتطلبات محددة للعمل
وماهي هذه املعايير والشروط التي يجب علينا
معرفتها .في هذه املقالة سوف نقوم بعرض
بعض األسئلة املتداولة عن تصريح العمل بكندا
وماهي املعايير والشروط الالزمة ألخذ تصريح
العمل.

ما هي املتطلبات العامة ألخذ تصريح
العمل؟

بغض النظر عن املكان الذي يقدم منه الطلب
الخذ تصريح العمل بكندا ،فيجب على طالب
تصريح العمل ان يقنع ضابط الهجرة من خالل
املستندات بأنه سوف يغادر كندا عندما تنتهي
صالحية تصريح العمل ،ايضا يجب إثبات أنه
لديه ما يكفي من املال لتسديد اإلحتياجات
الشخصية لصاحب الطلب وعائلته أثناء فتره
اإلقامة في كندا وحتى العودة إلى بلده االصلي،
كما يجب على الشخص الذي يتقدم الخذ
تصريح العمل ان ال يكون لديه سجل جنائي وال
يشكل خطرا على أمن كندا بأي حال من االحوال،
كما يخضع صاحب الطلب للفحص الطبي قبل
القدوم إلى كندا للتأكد من صحة صاحب الطلب
وانه ال يحمل أي من األمراض املعدية او أي مرض
مزمن خوفا على سالمة اجملتمع الكندي.

إلى التقدم بطلب اإلقامة الدائمة من داخل كندا،
او في حالة التقدم بطلب احلصول على اإلقامة
من خالل طلبات اللجوء من داخل كندا ،تصريح
عمل مؤقت ،وفي انتظار قرار من قسم حماية
الالجئني في كندا بشأن قرار اللجوء ،كما ميكن
احلصول على تصريح العمل بشكل دائم مبجرد
احلصول على املوافقة على طلب اللجوء من قبل
إدارة الهجرة واللجوء كالجئ أو شخص مؤهل
للحماية الفورية الكندية.

شروط التقدمي على تصريح للعمل
عند دخول كندا؟

هناك شروط محددة للسماح بالعمل في كندا
ومنها قدوم صاحب طلب العمل من بلد معفى
من التأشيرة وعلى سبيل املثال حاملي اجلنسية
األمريكية حيث ال توجد شروط ألخذ تأشيرة
الدخول إلى كندا ،كما يشترط احلصول على
شهادة فحص طبية صاحلة.
في حالة قدوم صاحب طلب العمل من إحدى
البلدان التي يشترط حصول مواطنيها على
احلصول على تأشيرة اليكترونية فيشترط حصول
طالب العمل على التأشيرة اإللكترونية مسبقا
وقبل الوصول إلى أي من املوانئ أو املطارات
الكندية .ولتجنب أي مصاريف إضافية أو أي
عقبات مع ضباط اجلوازات باحلدود الكندية يجب
التأكد من احلصول على تصريح العمل ساري
وصحيح بفترة كافية قبل تاريخ السفر إلى كندا.

هل ميكن التقدمي على تصريح للعمل
من داخل كندا؟
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة استشارة
ميكن التقدم للحصول على تصريح عمل من

داخل كندا في أي حال من األحوال التالية :إذا قانونية
كان صاحب الطلب متواجد حال ًيا داخل كندا
ولديه تصريح دراسي أو عمل صالح ،أو في حال
حصول الزوج او الزوجة أو أحد الوالدين حاصلني
على تصريح دراسي أو عمل .او لديه تصريح إقامة
مؤقت صالح ملدة ستة أشهر أو أكثر ،باإلضافة

نتشرف بقبول اقتراحاتكم من خالل مراسلتنا على
عنوان مكتبنا اجلديد:
330 Bay St, Suite 1400, Toronto,
Ontario, M5H 2S8
أو من خالل البريد اإللكتروني info@ghabryal.ca :أو
من خالل الهاتف 6476063348

د� .سمري �إ�سكندر وحرمه �أماين جرج�س
يقدمون خال�ص العزاء
للدكتور  /ر�أفت حنني
و ال�سيدة  /نان�سي جرج�س
يف �إنتقال
ال�سيدة  /فيفي ف�ؤاد
خال�ص العزاء جلميع الأ�سرة والأ�صدقاء
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حكومة م�صر ...
�أقوال و�أفعال

يا سادتي العقالء ،طلبت حكومة مصر
الرشيدة من مجموع الكنائس األرثوذكسية
والكاثوليكية والبروتستانية قائمة
بالكنائس التي يريدون تقنني أوضاعها،
فتقدمت الكنائس الثالثة بقائمة بها 3730
كنيسة فاجتمعت اللجان واالستشاريني
والقانونيني لبحث هذا املوضوع اخلطير
وأخيرا ً قرروا املوافقة على  76كنيسة أي %2
من الكنائس املطلوبة! ترى ماذا سيفعل الـ
 %98اآلخرين؟ ،هل إذا صلوا إلى اهلل يكونون
مخالفني للقانون؟! وتكون صلواتهم
غير شرعية؟! وأن اهلل لن يستجيب لهم
ألنهم صلوا إلى اهلل بدون موافقة رئيس
الدولة؟! هل ميكن أن يكون هذا هو التفكير
املنطقي لرؤساء مصر احلاليني بدءا ً من
السادة احملافظني أو السادة الوزراء أو السادة
أعضاء مجلس الشعب أو السيد رئيس
اجلمهورية؟!
ألم تعرف مصر األديان والتوحيد قبل نزول
األديان السماوية بآالف السنني؟! إذن فكيف
ميكن لشعب بنى فكره على العبادة واألديان
والثواب والعقاب واحلياة اآلخرة أن يحرم
من حقه في العبادة التي مارسها قبل
األديان السماوية بآالف السنني؟! أليس
هذا انتهاكا واضحا وصريحا ألبسط مبادئ
احلرية والعدالة وحقوق األنسان في القرن

لقاء
بقلم :سمير بشاي

الواحد والعشرين؟!
يا سادتي العقالء ،هل نسبة املصريني
املسيحيني لم تتجاوز نسبة الـ  %2في
جميع قطاعات مصر اخملتلفة؟ ترى ما هي
نسبة الشهداء األقباط في حروب مصر
الثالثة األخيرة؟ العدوان الثالثي سنة ،1956
1973 ،1967؟ ترى ما هي نسبة األقباط في
مراحل التعليم اخملتلفة وأهمها املرحلة
اجلامعية وما هي نسبة خريجيها؟!
أال تدل هذه األرقام على خلل شديد في
منظومة إدارة احلكم الدميقراطي والعادل
ملواطني مصر؟! هل  %2من تصاريح بناء
الكنائس هي نسبة منطقية وعادلة بكافة
املقاييس؟!
يا سيادة الرئيس لقد سمعت خطابك الرائع
عن بناء أماكن العبادة اخملتلفة في مصر
لكل من يريد ألننا ال ميكن أن نحرم املتعبد
من عبادته وأن هذا حق من حقوق كل انسان
وال ميكن أن ننكر هذا احلق عليه وكان ذلك
في منتدى شباب العالم الذي عقد في
شرم الشيخ من  6-3نوفمبر اجلاري.
ترى هل حتقق ذلك في موافقتكم األخيرة
على بناء  %2فقط من طلبات األقباط
لبناء الكنائس في مصر؟! أال ينطبق هذا
على املثل املصري القائل «اسمع كالمك
أصدقك؟!.»........

3m j
for renovations

Before

نحن نتحدث العربية
Home renovations service

After

After

General Renovationspaintbasement finish
Bathroom and kitchen
Renovations
Before
Indoor outdoor flow
Outdoor renovations
Hard wood- Laminate
Change stairs

أسعار خاصة للجالية العربية

For Arabic call Maher Hanna: 647-839-7506
For English Call Mark Hanna
11:00 am - 3:00 pm: 437-839-7506
4:00 pm to 9:00 pm Michael Hanna:
647-678-9447

1350 York mills Rd , Toronto m3a1z9

ف ّنان..
وف ّنان!..
بقلم :عـادل عطيـة

على أرض لبنان كان مسقط رأسهما!
وعلى أرض لبنان ارتفعت هامتهما
وعقيرتهما ،بالغناء والشهرة!
وعلى أرض لبنان ،اتخذا ذات القرار ،وافترقا
في الهدف واملصير!
األول ،قرر أن يعتزل الغناء ،ليس ألن هذا
الفن حرام في ذاته؛ وإمنا ألنه  -كما أعترف
على نفسه  :انزلق رويدا ً رويدا ً في طريق لم
يشب عليه ،وال نشأ فيه!
أما الثاني ،فقد أعلن أنه تائب عن الغناء؛ ألن
الغناء اثم وفجور .وهو محرم في اإلسالم،
والفن لم يعد يشرفه!
األول ،ألتقي بكلمة اهلل ،الكتاب املقدس،
فغ ّيرت كلمته زوايا قلبه ،فسلم مشاعره
وإرادته للذي أحبه ،وكرس صوته له وحده،
فألف الترانيم املسيحية ،وحلنها ،وشدا
بها ،مشاركا ً تسبيحات املالئكة!
أما الثاني ،فقد ألتقي بغاوي القلوب،
الشيخ أحمد األسير ،صاحب اخلطاب
املذهبي املتطرف ،فترك كل شيء وتبعه.

وأصبح الرومانسي الذي غنى احلب بكل
ألوانه ،ال يعرف غير العنف ،وال يؤدي سوى
األناشيد الثورية!
األول ،باعتباره دارسا ً للتمريض ،عمل ممرضا ً
باجليش اللبناني!
أما الثاني ،بعد أن درس اإلرهاب ،قام
بالتقتيل والتجريح في اجليش اللبناني!
األول ،يحمل عبر صوته الرائع ،بشائر اإلميان،
واحملبة والسالم ،واخلير لكل الناس!
أما الثاني ،فقد صدم اللبنانيني جميعاً،
عندما ظهر في شريط مصور ،وهو يتحدث
عن قتيلني في هجوم نفذته مجموعته
التابعة لالسير على حاجز للجيش اللبناني،
ويقول« :فطيسان خنزيران ..اهلل يزيدهم»!
األول ،أصبح االستماع إليه ،هو األمر
املمتع!
أما الثاني ،فالعدالة اللبنانية ،تطارده،
وتطالب برأسه!
األول ،اسمه :أمين كفروني!
أما الثاني ،فاسمه :فضل شاكر!

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

$WWDFKHG
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قد تصبح ضريبة املشترون األجانب حقيقة في مونتريال بعد تعدي
سوق اإلسكان تورونتو وفانكوفر
«يجب أن يكون املونترياليني قادرين على االمتالك في مدينتهم».

هل نريد حقا أن نكون مثل تورونتو؟
هذا هو السؤال الذي يدور في أذهان العديد من املنترياليني هذه األيام عندما ينظرون إلى ما يجري
في سوق اإلسكان في مدينتهم  ،وهو ما قالت مؤسسة كندا للرهن العقاري واإلسكان ()CMHC
إن هذا الصيف يقترب من “السخونة الزائدة”.
ومع خروج تورونتو ببطء من الركود العقاري الذي عصف باألسعار واملبيعات على مدى العام ونصف
العام املاضي  ،وسوق اإلسكان في فانكوفر مثله ،تظهر مونتريال كأكبر سوق لإلسكان في املدن
الكبرى في البالد.
عن HUFFPOST
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 +DOWRQ5HJLRQ



&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


 3HHO5HJLRQ


,

برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

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

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

 


 

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
416-846-9450
Broker M. Sc. Arch.
إنخفضت
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد
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.

Mortgage Agent

Mortgage Agent







<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
2UDQJHYLOOH





 19.58دوالر باملقارنة .02
 SOLDبنسبة  6.8فى املائة ليصل
SOLD
\6RXWK6LPFRH&RXQW


  SOLD

اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للس

التجارى,فقدففى اجملال الص
مبيعات اجملال
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة أما
حسب اجملال,
حيثاألرقام
فقد منتفاوتت
بإنخفاضمقارنة ب 6
 137.90دوالر
القدممناملربع ليصل
خالل MLSوالى ذلك
أكتوبر 2015
Richmondقدم مربع قد اؤجرتHillخالل شهر
الصناعى 311,943
ذكر ان فى اجملال Hill
BARRIE
Richmond
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
Buyكان
&1.8قدمفىمربع .و
8Sellقدرة516,
املبيعات38
ملساحة املؤجرة
 Daysكانت
الشهر من العام املاضي حيث
قدرة  39.6فى املائة لنفسSOLD
 5ا in
ليصلسعرالى  254.65د
املائة
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
61.1
مبقدار
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
ملربع و
RISKللقدم ا
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر
with
NO
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
العام
for
Details
متوسط
Callالىوصل
للمكاتب
بالنسبة
ملاضية .اما
Richmondدوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة ا
بنسبة  6.8فى املائةHillليصل 19.58

Atef
Nekhil
7

1-844-355-6939
Atef Nekhil





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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إعـــالنـــــات
نيوز
� عقارات

واخلمسونبعد املائة
الثالثال�ساد�س والع�رشون
العدد -العــدد
ال�ســنة-اخلام�سة
ال�سبت  17نوفمرب - 2018
السبت  2يناير 2016

عامل العقارات

الفائدةعلى الصحة
اجلرانيت ....وتأثرية
عقارات تورونتو وزيادة سعر

يعقوبيعقوب
إدوارد :ادوارد
�إعداد� :اعداد

رغم توقعات التأثير السلبي على مبيعات العقارات في كندا بعد زيادة سعر الفائدة على القروض العقارية اال ان
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
خبراء التحليل العقاري يتوقعون ان األسعار في تورنتو وضواحيها ستستمر في التصاعد وال يبدو انخفاضها في
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
يزداد
آخرونبعد شهر
هناكشهرا
املعروض
اخلارجى االجتاه
تدعم هذا
املؤشرات التي
الكثير من
القريب.
املدى
بينماصحة
يشككون فى
انخفاضآخرى
منهاومن ناحية
املشع.
والكساء
كماده للبناء
وهناكايضا
واستعمل
الضخمة
وكذلك
أسعار
كميةمن زيادة
بالرغم
الكالماملاضية
األشهر
وبكثرة فيفىاألسعار
استمرار الزيادة
ويستعملوكذلك
الطلب على الشراء
الفائدةاملنطلق
الغاز الرادون
األشعاع او
ويدعون ان
خاللهذا
تكسية
اجلرانيت االن
للمبانى.
األجنبية
األموال
رؤوس
تدفق
استمرار
مع
عالية
بأسعار
الشراء
على
قادرة
نوعيات
من
اجلدد
املهاجرين
اعداد
زيادة
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
خالل
االستثمار
واملوضوعفرص
زلت أرى ان
منها .وما
خصوصا
وضواحيها
فى تورنتو
العقاري َء في
لالستثمار
العقاريتعمقا
ابحاث اكثر
يحتاج الى
مستمرة
الغربيةمازالت
واألحواض
املطابخ
استعماله فى
للمنازل .بُد
الداخلية
األسعارنفى
االخرى فيألثبات او
الصناعية
نظرا واملواد
للفورميكا
والشتاءكبديل
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املصري اليوم

هواهـا سلفـي!!

بقلم :سامي عبد اللطيف النصف  -وزير
إعالم كويتي أسبق

بقلم :وحيد حامد

مذبحة أخرى يندى لها اجلبني ،تعرض لها
إخوة أقباط في املنيا دون ذنب ارتكبوه ،ويأتي
هذا ضمن مذابح ومضايقات تعرضت لها
األقليات الدينية والطائفية والعرقية التي
تشاركنا أوطاننا العربية ،وكذلك تركيا
وإيران ،لذا قد يكون من املناسب أن تنظر
أمانة اجلامعة العربية ومعها منظمة املؤمتر
اإلسالمي في أن تتقدم اجلامعة العربية،
نيابة عن الدول األعضاء ،ومعها دول اإلقليم
املسلمة ،مثل تركيا وإيران ،باعتذار تاريخي
معلن ومحدد لكل شركائنا في األوطان
الذين أخطأنا بقصد أو بدونه بحقهم ،سواء
كان اخلطأ على املستوى الرسمي في بعض
البلدان كأن يحكم حزب إسالمي بلدا متعدد
األديان ،كحال السودان ،أو حزب عروبى قومي،
كحال البعث ،بلدا متعدد األعراق مثل العراق
وسوريا ،أو كان اخلطأ على املستوى الشعبي.
إن اعتذار دولنا ومنظماتنا كاجلامعة
العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي يجب أن
يوجه لإلخوة املسيحيني بكافة طوائفهم
واليهود والصابئة واإليزيديني والبهائيني
والبارسيني والدروز والعلويني واإلسماعيليني
والصوفيني واألحمديني واألرمن واألكراد
والبربر واألمازيغيني والشركس والسامريني
وذوي األصول األفريقية ممن استعبدناهم.
إن االعتذار املستحق إن مت فلن ينقص من
مكانتنا شيئا بل سيزيدها حتضرا وتقدما
أمام أمم األرض األخرى ،ويجبر قليال خواطر
أحبة وإخوة وشركاء لنا بأوطاننا ،تعرضوا
لألذى دون ذنب ،ويظهر لهم أننا تخلصنا أخيرا
من رواسب العنجهية والتخلف والعنصرية
وتكفير اخملالفني ،وأننا نعدهم بعدم تكرار
تلك األخطاء التاريخية مستقبال على
مستوى احلكومات أو الشعوب ،وسنحاول
جاهدين اللحاق بركب األمم املتقدمة في
مشارق األرض ومغاربها الذي كادت قوافله
تختفي بعيدا عنا حتت األفق.
آخر الكالم :لو قمنا بعمل كهذا فستضطر
أمم ظلمتنا أو أخطأت بحقنا باملاضي أو
احلاضر أن تتقدم باعتذارات مماثلة بحق دولنا
وشعوبنا كخطوة أولى لتحقيق وتعزيز
السالم مبنطقتنا املنكوبة باحلروب املدمرة
بني األديان والطوائف واألعراق.

في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها الوطن،
ال أعتقد أن هناك بارقة أمل في أن ينتهي
مسلسل العنف الدموي والكراهية املفرطة
لإلخوة األقباط
وأعتقد أنه آن األوان للتعامل مع هذه الكارثة
بقدرها احلقيقي بعيدا ً عن كل ما تعودنا عليه
وألفناه من مسكنات ،سرعان ما يزول تأثيرها
قبل أن جتف دماء الضحايا األبرياء .وعلينا أن
نكف عن إفراز اجلمل اإلنشائية التي يدفع
بها كهنة اإلعالم إلى الرأي العام ،من عينة:
النسيج الواحد ،والهالل مع الصليب ،وأنها
مؤامرة للتفريق بني جناحي األمة .إلى آخر كل
هذا اللغط الذي حتول من كثرة تكراره إلى ضجة
بال طحن ورخص سياسي وإعالمي واجتماعي
معلن .تكمن املشكلة في أن مصر احملروسة لم
تعد دولة مدنية باملعنى الواضح واحملدد للدولة
املدنية التي يحكمها دستور عفي مشدود
وملزم ،وقانون صارم يطبق فى حزم وعزم
فمنذ أن دفع الرئيس املؤمن أنور السادات بالتيار
اإلسالمي املتشدد اجلامح إلى عمق اجملتمع
ّ
ومكنه من اجلامعات واملعاهد املصرية مسلحا ً
باجلنازير واملطاوي ،باإلضافة إلى جانب إطالق
سراح جماعة اإلخوان املسلمني في أنحاء الوطن
لتنشر فكرها الديني اخملتلط بالفكر املاسوني
النازي ،ومن يومها واجملتمع املصري في حالة
حتول فكرى وإنساني وثقافي كل طاقات النور
حتولت إلى حفر مظلمة ،واختفى احلالل وساد
احلرام ،وتراجع اإلسالم احلقيقي وانتشر التأسلم
القائم على البدعة ،وفشل األزهر الشريف في
أن يحافظ على اإلسالم الوسطى الذى يفرض
العدل واملساواة ،بل األكثر من ذلك مت اختراقه
بجحافل من اإلخوان والسلفيني حتى صار عونا ً
وسندا ً لكل متشدد متطرف ،وأصبحت مهمة
شيخه اجلليل تقدمي واجب العزاء في الضحايا
الذين يسقطون تباعاً .ومن هنا جرى تلويث مياه
النهر وحلت الكراهية محل احملبة وصارت الدماء
واألعراض مستباحة في وقاحة وصالفة.
انقلب اجملتمع رأسا ً على عقب ،وصار األبيض
أسود ،ونعقت البوم والغربان ،وصار القبطي
غريبا ً منبوذا ً في وطنه بال ذنب أو جريرة .قبل
ذلك ،كان الشعب املصري ينهض من نومه
ليسعى إلى رزقه دون أن يستطيع أي خبير
أجناس أن مييز بني مسلم ومسيحي ،كانت
الكلمة واحدة ،والدمعة احلزينة واحدة ،واللقمة
واحدة ،وحتى احللم كان واحداً.
كانت مصر كلها شركاء وإخوة في التجارة
والصناعة والزراعة ،وحتى السهر في الليالي
القمرية .وحتى هذه اللحظة اجملتمع املصري
يعج بطيور الظالم.
ذهبت جماعة اإلخوان ،أو توارت بعض الشيء،
لتسلم الراية إلى التيار السلفي بكل تنويعاته-
وكأنك يا أبوزيد ما غزيت -وتظل الكراهية لآلخر
وغير اآلخر منتشرة ومتوهجة ومتأل النفوس
حقدا ً وغالً وغدراً .وسبق أن حذرنا من التيار
السلفي الذي يتمدد وينتشر ،ومعه التخلف
والدعوة إلى القتل واحلرق والتدمير .وأكثر من
ذلك إلغاء العقل .والعجب العجاب أن هؤالء
القوم املارقني هم املدللون من قبل مؤسسات
فى الدولة ،وهي الراعي الرسمي لهم ،وهي التي
تدفع بهم إلى القنوات الفضائية والصحف
اخلاصة والقومية ،حتى تظل نار الكراهية
مشتعلة ،وجرائم القتل قائمة ...هل الدولة
هواها سلفي؟

املصري اليوم

نافذة على �صحافة العامل

لوموند :موجة هجرة للعقول
التركية هرباً من استبداد أردوغان
سلطت صحيفة «لوموند» الفرنسية ،في تقرير لها ،الضوء
على هجرة العقول التركية إلى الدول الغربية ،فرارا ً من
جحيم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .وقالت الصحيفة
إن «آالف األكادمييني والكتاب والصحفيني واملليونيرات هجروا
تركيا فرارا ً من استبداد أردوغان».
ويفر األتراك املتعلمون من البالد جراء األزمات االقتصادية التي
متر بها البالد ،واملشاكل التي يعانيها نظام التعليم ،والقيود
املتزايدة على احلريات ،التي تدفعهم للرحيل بحثا عن حياة
أفضل في اخلارج.
وكشفت إحصائية صدرت مؤخرا عن معهد اإلحصاء التركي،
زيادة أعداد املهاجرين من تركيا عام  2017بواقع  %42عن العام
شخصا ،موضحة أن
السابق ليصل الرقم إلى  250أل ًفا و640
ً
الشريحة العمرية األهم بني املهاجرين تدور بني  25و 29عاماً،
بحسب صحيفة «أحوال» التركية.
ولفتت «لوموند» شهادات أتراك وصلوا إلى درجات عليا من
التعليم ،غادروا البالد بينهم ،جونويل ( 22عاماً) فتاة تنحدر
من أسرة ثرية بإسطنبول ،وتأمل في حصولها على شهادة
إدارة األعمال من جامعة «بوسطن» األمريكية نهاية ،2019
قائلة»:على الرغم من أن احلنني للوطن يتملكها ،إال أنها لن
تعود إلى تركيا مرة أخرى حتى بعد حصولها على الشهادة
طاملا بقي النظام احلالي في السلطة.
وأضافت »:أحاول إيجاد وظيفة في الواليات املتحدة وأتأقلم
على العيش ،ولكن إذا عدت إلى تركيا فماذا سأعمل؟»،
مشيرة إلى أن نسبة البطالة بني الشباب ارتفعت بشكل
كبيرة خالل العامني املاضيني .وتابعت :أن  %20من األتراك
يعملون بشهاداتهم ،وأن املبادرة الفردية للحصول على عمل
بإقامة مشروعات اليتم تشجيعها ،في ظل األزمة االقتصادية
التي متر بها البالد ،والتي يبدو أنها لن متر قريباً» .من جانبه ،قال
أستاذ القانون ،املستقيل من جامعة أنقرة ،كرمي التبيرماك،
إن الطالب األتراك يساورهم القلق طوال الوقت ،خشية من
اعتقالهم ،مضيفا ً «هذه لم تعد جامعة بل سجن كبير».

واشنطن بوست :نتيجة
انتخابات الكوجنرس
استفتاء ضد ترامب
بعد الهزمية التي تلقاها
اجلمهوريني في مجلس
النواب وفقدان األغلبية
لصالح احلزب الدميقراطي،
اعتبرت صحيفة واشنطن
بوست نتائج انتخابات
الكوجنرس األمريكي ،مبثابة
استفتاء على الرئيس دونالد ترامب نفسه.
وقالت الصحيفة األمريكية ،في تقرير ،أن
الناخبني كانوا مدفوعني في تصويتهم
للدميقراطيني بعامني من أكثر الفترات
االنقسامية في تاريخ أمريكا احلديثة،
ومن ثم فإنهم أرادوا إرسال رسالة للرئيس
األمريكي وكانوا يتشاطرون االقتناع بأن
بلدهم كان على حافة انهيار دميقراطي وأن
صوتهم كان ذا أهمية.
وفى تقرير آخر بالصحيفة نفسها ،أشارت
إلى أن بعد هذه النتيجة التي متثل ضربة
للرئيس األمريكي ،فإن ترامب يستعد
للحملة االنتخابية لوالية ثانية في عام
 2020بدون خطط لتغيير نهجه ،وأضافت
أنه أصبح بحاجة إلعادة تشكيل التحالف
الذي ساعده على الفوز قبل عامني.
وفاز الدميقراطيني بـ 219من مقاعد مجلس
النواب مقابل  193للحزب اجلمهوري مما
يشكل حتديا لألجندة التشريعية إلدارة
ترامب والتي طاملا عارضها الدميقراطيون،
لكنهم لم يستطيعوا عرقلتها خالل
العامني املاضيني بسبب هيمنة اجلمهوريني
في الكوجنرس.
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شرطة تورنتو حتذر كبار السن
واصحاب املنازل من عمليات
احتيال تختص بسخانات املياه

حذرت شرطة تورنتو كبار السن واصحاب
املنازل من عمليات احتيال عن طريق التليفون
بعد أن متت سرقة سيدة في سكاربورو من
قبل رجال زعموا انهم يتفقدون سخانات
املياه في املنازل للتأكد من سالمتها.
وقالت السيدة للشرطة أنها تلقت مكاملة
تليفونية من رجل زعم انه من شركة
لسخانات املياه وان سخان املياه لديها يحتاج
للصيانة واذا رفضت ذلك سوف تدفع غرامة
مقدارها  ١٠٠٠دوالر حلكومة املقاطعة،
ووافقت السيدة على دعوة الرجل لزيارتها
في اليوم التالي لتفقد سخان املياه ،ووصل
رجالن إلى منزلها وتفقدوا سخان املياه في
الطابق السفلي وغيروا الفلتر ،وفي وقت ما
طلب واحد منهم أن يتفقد الطابق العلوي
من املنزل (االتيك) كجزء من عملية التفتيش
وذهب وحده إلى الطابق العلوي وعندما عاد
قال للسيدة إن (االتيك) يحتاج ملواد عازلة
وقال أنه سيعود اليوم التالي لوضع مواد
عازلة فيه ،وبعد ذهاب الرجلني اكتشفت
السيدة سرقة اموالها وابلغت الشرطة.
وقالت شرطة تورنتو في بيان صحفي
أنها حتث أصحاب املنازل لتوخي احلذر عند
التعامل مع االشخاص الذين يريدون القيام
بأعمال جتارية عن طريق الهاتف أو من الباب
إلى الباب ،وتذكر الشرطة أصحاب املنازل
بالتحقق من هوية الشخص أو الشركة
قبل اتخاذ قرار للثقة في املعامالت التجارية
وقبول ذلك الشخص في املنزل ،وأي فرد لديه
معلومات حول هذه القضية او تلقي مكاملة
هاتفية مثل املوضحة في هذه القصة يجب
ان يتصل بشرطة تورنتو.
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منظمات دينية جاهزة لفتح أبوابها
أمام املشردين حلمايتهم من البرد
بينما بدأت درجات احلرارة في االنخفاض بدأت منظمات
دينية تفتح أبوابها ملساعدة املشردين في مدينة تورنتو هذا
الشتاء ،وبدأت برنامج (اخلروج من البرد) الذي فتح أبوابه
للمرة األولى هذا املوسم ويقدم البرنامج وجبات غذائية
وسرير لليلة واحدة وبعض اخلدمات األخرى مثل غسل
املالبس وخدمات قانونية.
وقال مدير معبد (الزهرة املقدسة) لليهود أن املعبد شارك
في هذه اخلدمة منذ  23سنة وان اهم شيء في هذا البرنامج
هو شعور املشردين بالترحيب والصداقة والتكرمي وتقدير
الذات ،وتتناوب  16منظمة ومركز ديني في استقبال املشردين طوال االسبوع من شهر نوفمبر حتى
أخر مارس ،ويشترك في اخلدمة أكثر من  3000متطوع ،ويقوم معبد (الزهرة املقدسة) ايضا بخدمات
أخرى للترفيه عن املشردين مثل االنشطة االجتماعية واملوسيقي الترفيهية.
وقال ديفيد ريكرافت مدير خدمات االسكان في (ديكسون هول) وهي املنظمة الدينية التي تدعم
اجلماعات الدينية من خالل التمويل املالي من املدينة ،أن الطلب على هذا البرنامج ال يقتصر فقط على
ليالي الشتاء شديدة البرودة وان هناك زيادة كبيرة في عدد االشخاص الذين يستخدمون هذا البرنامج.

مداهمات ملراكز االتصاالت الوهمية في الهند حتتال على الكنديني
قامت الشرطة الهندية بالتعاون مع الشرطة الفيدرالية الكندية مبداهمات على مراكز االتصاالت في
الهند التي تتصل تليفونيا بالكنديني وتدعي انها هيئة االيرادات الكندية وتطالب الناس بدفع مبالغ
كبيرة من املال.جاءت هذه املداهمات على مراكز االتصاالت بعد ان نشرت وكالة أنباء سي بي سي قصة
احتيال على مواطن كندي.
تبدأ عملية االحتيال باتصال تليفوني آلي يدعي فيه املتحدث أنه من هيئة االيرادات الكندية (ريفنيو
كندا) ويقول للمتلقي إنه مديون بضرائب وعليه االتصال ثانية بهم أو يواجه االعتقال والسجن ويكون
عادة تسجيل صوتي ،وبسبب استخدام احملتالني لتكنولوجيا معينة يظهر رقم التليفون املتصل كرقم
من كندا ،وكل الذين تلقوا هذه املكاملات واتصلوا ثانية تعرضوا للمزيد من التهديدات ثم يتاح لهم
تسوية الوضع ودفع الضرائب ويطلب من الضحايا دفع االموال بعدة طرق مبا في ذلك الــــ(بيتكوين)
وبطاقات الهدايا وبطاقات االئتمان التي تقدمها شركات االئتمان ومما يزيد االمور تعقيدا ،هو ان هناك
وسطاء ماليني في اخلارج يوصلون االموال للمحتالني ويحمونهم ويحصلون على  %40من املبلغ
اإلجمالي .يذكر انه قد وقع االف الكنديني ضحايا لعشرات من مراكز االتصاالت الوهمية هذه وخسر
هؤالء الكنديني أكثر من  10مليون دوالر ،وغالبا ما يكون ضحايا هذه االحتياالت اما كبار السن او
املهاجرين اجلدد لكندا ،ويقول واحد من الضحايا أنه خسر  100ألف دوالر بسبب هذه االحتياالت.
من جانبه قال النقيب بيتر باين من الشرطة الفيدرالية الكندية انهم تعاونوا بشكل وثيق مع
املسؤولني في الهند إليقاف احملتالني وعلى مدى أسبوعني في شهر أكتوبر املاضي داهمت قوات الشرطة
مراكز االتصاالت غير الشرعية املشتبه فيها والقت القبض على كل من فيها وصادرت املعدات التي
تستعمل في االتصاالت واالحتيال على االجانب والكنديني.
وقالت الشرطة أنها قبضت على  28فرد خالل مداهمة واحدة ،ومنهم اثنان يعتبروا العقل املدبر
لعمليات االحتيال وغالبية املقبوض عليهم في العشرينات من عمرهم ،ومن املتوقع أن يواجهوا تهم
تتعلق باالحتيال وقد تؤدي الى السجن ،وعلى الرغم من أن عمليات االحتيال هذه موجودة في الهند
منذ ما يقرب من عقد من الزمان ،فإن مداهمات الشرطة ملراكزهم نادرة جدا ،وهذه املداهمة التي
حدثت في شهر أكتوبر هذا العام هي األولى منذ عامني ،وقد شكى العديد من الضحايا الكنديني أن
الشرطة جتاهلت شكواهم وقالت لهم انه ال ميكن للسلطات القيام بشيء ألن اجلرمية نشأت خارج
كندا .وقالت الشرطة الفيدرالية الكندية إنها حققت جناح محدود في مداهماتها االخيرة بالتعاون مع
الشرطة الهندية ،ولكنها تريد للكنديني أن يكونوا على علم ومعرفة مبواصفات هذه االحتياالت حتى
يتمكنوا من جتنب الوقوع ضحايا لها ،وعلى الكنديني أن يكونوا على وعي وحذر ألن هذه االحتياالت لن
تتوقف!

ترودو يحذر هيئة البريد
الكندية من عواقب االضراب
ويطالب انهاءه قبل عيد امليالد

حذر رئيس الوزراء جسنت ترودو هيئة البريد
الكندية ومكاتبها والعاملني املضربني فيها
من االستمرار في االضراب وحل مشاكلهم وإال
سيواجهون تدخل من احلكومة لضمان تسليم
اخلطابات والطرود خالل موسم األعياد.
وقد بدأ عمال البريد القيام بإضراب دوري منذ 22
أكتوبر ،وعطل هذا تسليم اخلطابات والطرود
في  150مدينة حتى اآلن وهذا بعد عام واحد من
توقف املفاوضات بني الهيئة ونقابة العاملني
في البريد ،وقال ترودو نحن منشغلني جدا بهذا
الوضع ،وإن موسم عيد امليالد يقترب والكنديون
يستخدمون (كندا بوست) فيه أكثر من أي
وقت أخر ،وبالطبع فإن هيئة البريد والنقابة
يعلمون هذا ،واضاف إذا لم نرى حل حقيقي
لهذه املشكلة ،فجميع اخليارات مطروحة على
الطاولة ،فقد تقوم احلكومة بتمرير تشريعا
يضطر هؤالء العمال إلنهاء االضراب أو تستطيع
احلكومة فرض عقدا على كال الطرفان.
وكانت هيئة البريد قد طالبت بتعيني عدد من
األفراد للمساعدة في توزيع الطرود التي زادت
بنسبة  %30وكذلك طالبت بدفع أجور للعاملني
في املناطق الريفية مساوية للعاملني في املدن،
وأيضا احلد من العمل اإلضافي القسري ،وقالت
الهيئة أيضا أن االضراب الذي امتد من احمليط
الهادي لكندا إلى احمليط األطلسي تسبب في
تراكم كبير وتأخير في تسليم البريد والطرود
لعدة أيام.

ترودو :اخملابرات الكندية استمعت
لتسجيالت مقتل خاشقجي ونبحث
اخلطوات القادمة جتاه السعودية

تورنتو حتتفل مبرور مائة عام على انتهاء احلرب العاملية االولى
أجتمع حوالي  7000فرد في مدينة تورنتو لالحتفال بيوم الذكرى الذي يوافق  11نوفمبر ،ووقف اجلميع
دقيقتني من الصمت تكرميا للكندين الذين خدموا في اجليش الكندي وللذين يخدمون حاليا في
اجليش ،والقي عمدة املدينة جون توري خطاب أمام هذا احلشد فقال «أن مدينة تورنتو ال يجب أبدا أن
تنسى شجاعة اجلنود الذين سقطوا ،وإن أحياء يوم الذكرى هذا العام له أهمية خاصة فهو يشير
إلى مرور مائة عام على توقيع الهدنة التي أنهت حربا دامية يائسة ،وأشار العمدة إلى أن حوالي 45
الف شخص من تورنتو خدموا في قوات (املارينز الكندية ) أو في اجليش البريطاني خالل احلرب العاملية
األولى» .وقال «أننا لم ننسي ولن ننسي أي امرأة أو رجل يقومون بواجبهم الوطني ،وانه منذ مائة عام
سكتت املدافع في أوربا وفي تورنتو هذه املدينة التي ركزت على دعم اجلهود احلربية ،امتألت الشوارع
يومها باالحتفاالت» .ويعتبر الكثير من سكان تورنتو يوم  11نوفمبر هو اليوم الذي جاءت فيه اخير أخبار
جيدة بعد اعوام من االخبار السيئة ووجع القلب ولقد مات االالف في هذه احلرب وعاد االالف االخرين
إلى ديارهم والكثير منهم كانوا مصابني جسديا ونفسيا ،وبحسب متحف احلرب الكندي فإن هناك
ما يقرب من  61ألف كندي قتلوا إثناء هذه احلرب .وأضاف العمدة قائال « اآلن أكثر من أي وقت مضي
يجب أن تستمر احلياة التي فيها احترام لبعضنا البعض وقبول لبعضنا البعض وحرية أن تكون كما
تريد ،وهذا هو ما كانت كل التضحيات ألجله ،وأن يوم الذكرى ليس يوما واحدا فقط بل انه مستمر
اليوم نظرا للصراعات اجلارية في العالم ،وأفضل شيئا نكرم به أبطالنا هو الوقوف ضد الكراهية
املعلنة» ،وبعد انتهاء كلمة العمدة وضع أكليل من الزهور على قبر اجلندي اجملهول ،وقام أيضا العديد
من السياسيني وممثلي االحزاب والوكاالت احلكومية واعضاء من منظمات مختلفة غير ربحية بوضع
أكاليل الزهور علي قبر اجلندي اجملهول ،وحتدث في هذه املناسبة أيضا دوج فورد رئيس وزراء أونتاريو امام
حشد من الناس جتمعوا أمام اجمللس التشريعي للمقاطعة ،وقال «أن حكومته تفعل كل ما في وسعها
لتسهيل احلياة للمحاربني القدامى وسيتم وضع تشريع إلعفائهم من ضريبة األمالك».

قال رئيس الوزراء الكندي “جاسنت ترودو” إن مخابرات
بالده استمعت إلى تسجيالت بشأن حادث مقتل
الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بالده
بإسطنبول من السلطات التركية .وأضاف “ترودو”
أن بالده تعمل مع “حلفاء بشأن اخلطوات املقبلة
حيال السعودية”.
وتابع“ :تعمل وكاالت اخملابرات الكندية عن كثب مع
اخملابرات التركية في هذه القضية وأكد أن كندا
مطلعة متاما ً على ما لدى تركيا .وأضاف “ترودو”
لقد أجريت حوارا ً مع أردوغان قبل أسابيع وبعدها
في باريس وتبادلنا حوارا ً وجيزا ً وشكرته على قوة رده
على الوضع املتعلق بخاشقجي.
وكان وزير اخلارجية الفرنسي “جان إيف لو دريان”
إن باريس “ليس بحوزتها تسجيالت تتعلق مبقتل
خاشقجي على حد علمه”.
يأتي ذلك بعد تصريحات للرئيس التركي رجب طيب
أردوغان والتي قال فيها إنه “مت تسليم التسجيالت
بخصوص خاشقجي لفرنسا وأملانيا وبريطانيا”.
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 5طرق للتعامل مع الزوج املسرف
متثل القضايا املالية سببا ً شائعا ً للمشاكل التي
تنشأ بني الزوجني ،والتي قد تؤدي في الكثير من
احلاالت إلى عدم االستقرار وتؤثر على دميومة
العالقة الزوجية.
وفي بعض األحيان قد يكون الرجل غير مؤهل
لتحمل املسؤوليات املالية وتنظيم النفقات
املنزلية ،األمر الذي ينعكس سلبا ً على دميومة
الزواج ،ويفضي إلى حدوث االنفصال في نهاية
املطاف.
وقد أورد موقع «سمارت أسيت» اإللكتروني،
قائمة بالطرق التي ميكن للزوجة التعامل عبرها
مع الزوج الغير مؤهل لتحمل املسؤوليات املالية،
على النحو التالي:
 -التعرف على تاريخ الرجل املالي قبل االرتباطإن كنت تنوين االرتباط ،فال بد من أن تتعرفي
على الوضع املالي لزوجك املستقبلي قبل الزواج،
وطريقة إنفاقه املال ،إضافة إلى مناقشة السبل
التي ينوي من خاللها الرجل تنظيم شؤون األسرة
املالية ،وفيما إذا كان من النوع الذي يتعامل مع
النفقات بحكمة ودراية وتخطيط.
 -املشاركة في املهام املاليةمن الضرورة مبكان أن تشارك املرأة في وضع
امليزانية وتنظيم نفقات األسرة لتكتسب اخلبرة
املالية الكافية ،وتراقب طريقة تعامل زوجها مع
األمور املالية ،وتصويب أخطائه وإسداء النصح
له ،إن كان من النوع املسرف.
 -احلصول على املشورة من اخملتصنيإن احلصول على مساعدة مستشار مالي يتفهم

أهدافك ووضعك املالي ،هو طريقة رائعة ملد يد
العون لشريكك ومواجهة القضايا التي تعصف
بحياتك ،وميكن أن يساعدك املستشار في وضع
ميزانية وخطة يتم من خاللها تنظيم النفقات
وسداد الديون.
 -إسداء النصح للزوجحاولي أن تقدمي النصيحة بشكل مستمر
لشريك حياتك إن كان يتصرف بشكل غير
مسؤول فيما يتعلق بالشؤون املالية اخلاصة
باألسرة ،وجتنبي اللجوء للشجار ،ألنه يساهم في
تفاقم املشكلة وال يفضي إليجاد حلها لها.
 -اتخاذ إجراءات وقائيةإذا قمت بجميع اخلطوات السابقة ،وما زال زوجك
يتصرف بطريقة غير مسؤولة ،فمن املهم أن حتمي
نفسك عبر بعض اإلجراءات ،مثل إنشاء حسابات
مصرفية خاصة بك ،لتوفير مدخرات األسرة فيها،
ودفع كافة املستلزمات املالية لألسرة ،ولضمان
عدم حصول زوجك على األموال وإنفاقها في غير
محلها.

العائلــــــــة

حيل املتاجر لإجبارك على �إنفاق املزيد
هل ذهبت في رحلة تسوق في أحد األيام وأعددت
محمالً
قائمة باملشتريات ،لكنك عدت إلى املنزل
ّ
بعدد كبير من السلع التي لم تخطط لشرائها؟
يلجأ العديد من املتاجر إلى بعض احليل ووسائل
التسويق ،التي حتمل املتسوقني على شراء الكثير
من البضائع.
ونشر موقع كيورا استطالعا ً سأل فيه عاملني
سابقني في املتاجر ،عن األساليب التي يلجؤون
إليها لتسويق البضائع ،بحسب ما نقلت
صحيفة ديلي ميل البريطانية.
أرييل دريفوس ،طالب إدارة األعمال من ساوث
كارولينا كشف أن املتاجر تتجنب وضع الساعات
في املمرات لتجنب تذكير العمالء بالوقت ،في
حني أشارت عاملة النفس البريطانية عائشة
هينان إلى أن اإلضاءة األكثر إشراقا ً حول ممر
الفواكه واخلضروات جتعلها «مشرقة وصحية».

وتوضع الضروريات مثل احلليب في اجلزء اخللفي
من املتجر ،لدفع املتسوقني إلى التجول في كامل
املتجر قبل الوصول إليها.
وتستخدم املتاجر املوسيقى واللون للتأثير على
املزاج ،حيث تهدىء املوسيقى البطيئة املتسوقني،
في حني يُثير اللون األصفر الشعور باجلوع.
واعترفت كيمبرلي سوزان ،وهي موظفة في
اإلعالم االجتماعي البريطاني ،بأن صفقات
«اجلمعة السوداء» لم تكن كبيرة ،موضحة أن
السلع التي تصل إلى نهاية صالحيتها أو لم
تُبع بشكل جيد ،هي وحدها التي تُطرح بأسعار
مخفضة.
ومن املثير لالهتمام أن كيمبرلي كشفت أيضا ً
أن الصيدليات تستغرق وقتا ً أطول للتعامل مع
طلب الزبائن ،ملنحهم الوقت للتجول في املتجر
وشراء على منتجات إضافية.
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 4خطوات لتدريب دماغك على توفري النقود
تشير دراسة جديدة أجرتها جامعة كورنيل األمريكية
ونشرت في مجلة الطبيعة «نيتشر كوميونيكيشنز» إلى
أن الدماغ البشري لديه انحياز فعلي لكسب املال ،يترجم
بشكل أكبر بجني األموال النقدية بدال ً من توفيرها.
ويقول الباحثون إن توفير النقود هو سلوك مكتسب ميكن
تدريب الدماغ عليه من خالل بعض التقنيات ،بحسب
موقع إليت ديلي:
 -1فكر في أموالك كغرسة تزرعها
من املعروف أن الغرسة حتتاج إلى العناية واالهتمام بشكل دائم حتى تنمو وتكبر ،وكذلك احلال
بالنسبة لألموال ،لذكل حاول أن تفكر في أموالك وكأنها غرسة صغيرة تنميها مع مرور الوقت.
قدر األموال التي حتتاج إليها
ّ -2
استنادا ً إلى ما هو متاح ،حاول أن تدون بعض التفاصيل حول مقدار املال الذي تريده أو حتتاج إلى توفيره،
وهذا يساعد على وضع استراتيجية وخطة مناسبة للتوفير.
 -3إنشاء حساب توفير
بخالل حسابك االعتيادي املستخدم للمصروفات اليومية أو الشهرية ،احرص على إنشاء حساب توفير
تضع فيه األموال التي تنوي االحتفاظ بها للمستقبل ،وال تقترب من هذا احلساب إال في حاالت الضرورة
القصوى.
 -4راقب منو أموالك بشكل مستمر
تأكد من مراقبة منو أموالك بشكل مستمر من خالل التقارير املالية حلسابك ،فهذا مينحك الشعور
بالنشوة ،وكلما منت مدخراتك ،يزداد لديك الشعور بالرغبة في التوفير.

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

تعتبر القراءة واحدة من أهم األنشطة التي
يجب تشجيع األطفال على القيام بها ،فهي
مسلية وحتفز القدرة على التفكير ،وهامة للغاية
لتحقيق النجاح في وقت الحق من احلياة.
وفيما يلي مجموعة من األسباب التي تدفعك
للقراءة ألطفالك بعمر مبكر ،قبل أن يكونوا
قادرين على القراءة بأنفسهم ،بحسب موقع
اليف هاك اإللكتروني:
 -1تطوير املهارات اللغوية
قبل أن يتمكن أطفالك من القراءة بأنفسهم ،من
املهم تعزيز حب الكتب لديهم في سن مبكرة،
فالقراءة بصوت مرتفع طريقة رائعة لتعزيز
مهارات التواصل اللفظي بني الوالد والطفل.
كما أن القراءة حتسن مفردات طفلك وتعرضهم
ألنواع مختلفة من بناء اجلمل ،وأمناط الكتابة،
وطرق التعبير عن أنفسهم.
 -2تشجيع التعطش للمعرفة
عند قراءة الكتب ،سيتم عرض أطفالك على
مجموعة واسعة من املواضيع والثقافات
واألفكار ،وسوف يدركون مدى املعرفة التي ميكن
اكتشافها ،والتعمق في املوضوعات التي تهمهم
أكثر من غيرها.
 -3زيادة التعاطف
األطفال لديهم فهم ضيق للغاية للعالم من
حولهم ،ويرجع ذلك إلى العدد احملدود من التجارب
التي يواجهوها ،بناءا ً على الظروف احمليطة ،وقراءة
الكتب ستساعدهم على التقدير والتعاطف مع
األشخاص الذين لديهم القليل من القواسم
املشتركة معهم.
 -4أفضل أشكال الترفيه
بدال ً من قضاء ساعات أمام شاشات الكمبيوتر
شجع أطفالك على النظر إلى الكتب
والهواتفّ ،
كمصدر أساسي للترفيه .وتشير الدراسات إلى
أن األسر التي يتم فيها التأكيد فيها على القراءة،
من املرجح أن يقرأ األطفال بشكل مستقل
ويطوروا شغفهم بالكتب على املدى الطويل.

 -5إنشاء روابط قوية مع األطفال
هناك طرق متعددة تؤدي بها القراءة إلى إنشاء
روابط بني الوالد والطفل ،بدءا ً من مرحلة
الطفولة ،وتشجع القراءة بصوت مرتفع على
التقارب بينهما .استخدم القراءة كفرصة
للمشاركة والتفاعل مع طفلك ،وسؤالهم عن
أفكارهم حول املوضوعات التي يتناولها الكتاب
أو ربط القصة باحلياة اليومية.
 -6مترين الدماغ
تتطلب القراءة قوة دماغية أكثر من مشاهدة
التلفزيون ،فعندما يقرأ أطفالنا الكتب،
يستخدمون اجلزء من الدماغ الذي يتعامل مع
التكامالت متعددة احلواس ،لتحقيق التواصل
بني الكلمات والتفكير البصري ،كما حتفز القراءة
التفكير النقدي ،وتساعد األطفال على إقامة
روابط بني الكتاب واحلياة احلقيقية وتشكيل آراء
حول القصة.
 -7حتسني التركيز
تتطلب قراءة كتاب بعضا ً من التركيز ،وهي من
املهارات األساسية التي يجب العمل عليها حتى
بالنسبة لألطفال في بداية حياتهم ،وتساعد
القراءة على تطوير هذه املهارة بشكل مستمر.
 -8التحضير للمدرسة
تشيرالعديد من الدراسات إلى أن قراءة الكتب
لألطفال في سن مبكرة لها تأثير دائم على
جناحهم في املدرسة ،وغالبا ً ما يرتبط ذلك
مباشرة بالنجاح في العمل .لكن الفوائد ال
تقتصر على النجاح األكادميي ،فالقراءة هي جتربة
تعليمية طويلة املدى تعزز النمو ،وجتعل أطفالك
أشخاصا ً أكثر فاعلية بشكل عام في شتى
اجملاالت.
 -9تعزيز اإلبداع واخليال
عند قراءة قصة ،يخلق أطفالنا صورة في أذهانهم
حولها ،وذلك باستخدام ملكات اإلبداع واخليال.
ويرى كل شخص صورة مختلفة في ذهنه ،وقد
تتغير في كل مرة تتم فيها قراءة نفس الكتاب.
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�أخري ًا وبعد احلادث الثاين ..
احلكومة امل�صرية تهتم بطريق دير الأنبا �صموئيل
أعلنت وزارة الداخلية املصرية «مقتل  19إرهابيا ً من املتورطني في
تنفيذ عملياتعدائية بالبالد ،ومنها حادث املنيا اإلرهابي األخير ،الذي
استهدف أقباطا ً في دير األنبا صموئيل وأسفر عن مقتل  7وإصابة
العشرات» .وقالت الداخلية املصرية ،إن «قوات األمن متكنت من
حتديد موقع هؤالء اإلرهابيني وقامت مبداهمتهم ،حيث حدث تبادل
إلطالق النار أدى ملقتلهم جميعا» ،مضيفة أنه «مت العثور على  9بنادق
وكميات من الطلقات بحوزتهم» .وأضافت أنه «عثر بحوزة اإلرهابيني على عدد من األوراق التنظيمية
والكتبالتكفيرية ومواد اإلعاشة».
وقالت الوزارة ،إنه «عقب وقوع حادث املنيا مت تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية مبشاركة
قطاعات الوزارة املعنية ،ووضع خطة بحث اعتمدت على جمعاملعلومات وتتبع خط سير هروب اجلناة
واالستعانة في ذلك بوسائل التقنية احلديثةومتشيط أماكن تردد ومتركز العناصر املشتبه فيها ،خاصة
الواقعة باملناطق النائيةوالتي يتخذها هؤالء العناصر كمالذ لالختفاء واالنطالق لتنفيذ مخططاتهم
العدائية». وأضافت ،أن «معلومات قطاع األمن الوطني املصري ،كشفت عن متركز مجموعة من
العناصر اإلرهابية الهاربة من املالحقات األمنية وهم من عناصر اخللية املنفذةللحادث بإحدى املناطق
اجلبلية بالظهير الصحراوي الغربي حملافظة املنيا،واتخاذها مأوى لهم بعيدا ً عن الرصد األمني».
وقالت انه «مت مداهمة املنطقة ،وأنه حال اتخاذ إجراءات حصار املنطقة قامتالعناصر اإلرهابية بإطالق
النيران جتاه القوات ،مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران ،وعقب انتهاء املواجهة القتالية ،تبني أنها
أسفرت عن مقتل  19منالعناصر اإلرهابية يجري حتديدهم».
ولم يذكر بيان الوزارة إلى أي جماعة متشددة ينتمي املسلحون ،لكن صورا مرفقة أظهرت صورة علم
يستخدمه تنظيم الدولة «داعش» ،املتشدد داخل خيمة في موقع املداهمة.
وأعلن تنظيم الدولة «داعش» ،مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف حافلتني لألقباط قرب دير األنبا
صموئيل املعترف في املنيا على بعد  260كيلومترا إلى اجلنوب من القاهرة.
وفي سياق متصل أعلن جهاز التعمير بوزارة اإلسكان ،تنفيذ مشروع رصف طريق دير األنبا صموئيل،
غرب مدينة العدوة مبحافظة املنيا ،بطول  25كم ،وبتكلفة تزيد عن  40مليون جنيه ،بهدف توفير األمن
واألمان للدير.
وقال مسؤول بهيئة الطرق والكباري ،رفض ذكر اسمة ،أنه صدرت تعليمات مركزية ،للمسؤولني
بجهاز التعمير بوزارة اإلسكان ،برفع املوقع من خالل مكتب استشاري ،ألعداد دراسة التنفيذ بطول
 25كيلومترا ،وبتكلفة تتجاوز  40مليون جنيه ،على أن يتم إسناد الطرق إلحدى الشركات للتنفيذ.

الرئي�س الأمريكي يقر بالهزمية �أمام «الدميقراطي»...
وي�ضع ا�سرتاتيجية لتحقيق طموحاته الت�شريعية
حقق الدميقراطيون انتصارا كبيرا في االنتخابات النصفية
األمريكية بانتزاعهم السيطرة على مجلس النواب ،مما يعنى أن
هذا سيكبل عمل الرئيس اخلامس واألربعني للواليات املتحدة في
النصف الثاني من واليته حتى العام .2021
وانتزع الدميقراطيون نحو ثالثني مقعدا في مجلس النواب
ويتجهون الى احلصول على  229مقعدا مقابل  206للجمهوريني.
وميكن للدميقراطيني أن يجبروا ترامب على احلد من طموحاته
التشريعية ،رمبا بالقضاء على تعهداته بتمويل جدار حدودي مع املكسيك أو مترير حزمة كبيرة ثانية
خلفض الضرائب أو تنفيذ سياساته الصارمة فيما يخص التجارة .أما في مجلس الشيوخ ،يتوقع أن
ترتفع الغالبية اجلمهورية من  51إلى  53مقعدا من أصل  100مقعد.
ويواجه الرئيس األمريكي دونالد ترامب قيودا أكبر على رئاسته بعد سيطرة الدميقراطيني على مجلس
النواب وتعهدهم مبحاسبة الرئيس اجلمهوري بعد عامني صاخبني بالبيت األبيض.
واعترف الرئيس األمريكي ،بخسارة اجلمهوريني أمام الدميقراطيني في االنتخابات النصفية للكوجنرس ،في
انتكاسة له بعد حملة أصبحت مبثابة استفتاء على قيادته ،واصفا أيها بأنّها «يوم كبير» للجمهوريني.
وغرد ترامب على تويتر قائال« :بكل إنصاف ،تستحق نانسي بيلوسي أن يختارها الدميقراطيون رئيسة
للمجلس ،إذا جعلوها تواجه وقتا عصيبا رمبا نضيف لها بعض أصوات اجلمهوريني ،لقد نالت هذا
الشرف العظيم» .ويسعى الرئيس اخلاسر في االنتخابات إلى وضع خطة استراتيجية للتعامل مع
الدميقراطيني لتحقيق طموحاته التشريعية وقراراته التي ينتقده العديد من األمريكان ،مؤك ًدا أنه
يعمل على إمكان التوصل إلى تفاهمات مع احلزب الفائز على صعيد البنية التحتية والرعاية الصحية.

البابا فرن�سي�س :الأ�سقف متوا�ضع وديع ولي�س �أمريا
وصف البابا فرنسيس شخص ّية األسقف في كلمات قال فيها
«االسقف يكون متواضع وديع ال أمير» وذلك في عظته في القداس
اإللهي في كابلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان والتي استهلها
تقدمها لنا الليتورجية من رسالة
انطالقا من القراءة األولى التي ّ
القديس بولس إلى تلميذه طيطس.
منظمة وبدون مشاكل
وأضاف أن الكنيسة لم تولد اب ًدا
ّ
واضطرابات بل ولدت هكذا ومت بعدها تنظيم األمور والبلبة ويجب
ان ّ
املرتدين إلى املسيحية من
نفكر على سبيل املثال مبجمع أورشليم األ ّول :لقد كان هناك كفاح بني
ّ
أصول يهود ّية وأولئك من أصول يونان ّية ،وبالتالي عقدوا اجملمع ّ
ونظموا األمور.
ِّ
لينظم فيها األمور ّ
وذكره أن أ ّول أمر هو اإلميان ،وفي الوقت عينه أعطى
ترك بولس طيطس في كريت
معايير وتعليمات حول شخص ّية األسقف كوكيل هلل.

تقـــــــــــارير

الربملان امل�صري يناق�ش قانون �إلغاء
خانة الديانة
صرح إسماعيل نصر الدين ،عضو مجلس النواب املصري ،إنه يعمل
في الوقت احلالي على االنتهاء من مشروع قانون حلذف خانة الديانة
من بطاقة الرقم القومي ،وجمع التوقيعات عليه من جانب أعضاء
مجلس النواب لتقدميه للبرملان والبدء في مناقشته وإقراره.
حماسا زائ ًدا وترحي ًبا باألمر من جانب أعضاء مجلس النواب ،مؤك ًدا أنه
وأضاف نصر الدين ،أنه وجد
ً
سيتقدم به للبرملان الفترة املقبلة عقب االنتهاء من صياغة كافة مواده ومراجعتها.
وأوضح عضو مجلس النواب ،أن الفلسفة العامة للقانون حتقيق فكرة املواطنة ،وبناء دولة عصرية
حديثة ال تفرق بني الناس على أساس العقيدة ،فالدين هلل والوطن للجميع ،وغير مقبول أن يتم متييز
املواطنني.
وتابع« :هذه اخلانة متييز واضح بني املصريني على أساس العقيدة ،وأرى أن وضعها في بطاقة الرقم
القومي يساعد من تصور له نفسه املريضة على إحداث الفتنة بني أفراد اجملتمع املصري ،في النهاية
مش شايف ليها أي الزمة ،بل على العكس إلغائها سيحسن صورة مصر أمام العالم».

موجة غالء ت�ضرب معظم ال�سلع
واخلدمات يف م�صر
منذ حترير سعر صرف اجلنيه املصري منذ قرابة العامني،
بدأت أسعار السلع واخلدمات في السوق املصرية ترتفع
في شكل تدريجي ،ووصل التضخم إلى أعلى مستوياته،
بالتزامن مع تنفيذ اإلصالحات االقتصادية ،بهدف خفض
العجز وحتسني االقتصاد ودعمه ،ما أثر على املواطن املصري وحد من قدرته الشرائية.
واصل معدل التضخم االرتفاع غير املتوقع خالل شهر أكتوبر املاضي ،بحسب ما أظهرته بيانات اجلهاز
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،وقفز معدل التضخم السنوي للشهر الثالث على التوالي ،خالل
أكتوبر املاضي ليسجل  %17.5مقابل  %15.4في سبتمبر ،بحسب بيان اجلهاز.
وارتفع معدل التضخم الشهري إلى  %2.8في أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر املاضي الذي سجل .%2.6
وجاء االرتفاع في معدالت التضخم الشهري والسنوي ،مدفوعة بارتفاع أسعار اخلضروات وخاصة
الطماطم والبطاطس.
وسجلت أسعار البطاطس ارتفا ًعا نسبته  %146.7خالل شهر أكتوبر املاضي مقارنة بأسعارها في
نفس الشهر من العام املاضي ،بينما ارتفعت على أساس شهري .%15.7
كما زادت أسعار الطماطم بنسبة  %43.9على أساس سنوي بينما سجلت ارتفاع بنسبة  %28.6على
أساس شهري.
وشهدت أسعار البطاطس والطماطم ،ارتفا ًعا كبيرًا خالل الشهرين املاضيني حيث وصل سعر الكيلو
جنيها ،إال أن وزارتي الداخلية والتموين بدأتا في طرح بطاطس بأسعار مخفضة خالل
منهما إلى 12
ً
األيام املاضية وهو ما دفع األسعار للتراجع قليلاً .
ويستهدف البنك املركزي معدل التضخم ما بني  10و %16خالل الربع األخير من  ،2018لكن ارتفاع
التضخم السنوي هذا الشهر إلى  %17.5يعني أن الرقم جتاوز املستهدف.

برملاين يطالب احلكومة بحظر ارتداء النقاب يف
امل�ؤ�س�سات احلكومية
تقدم النائب محمد أبو حامد ،وكيل جلنة
التضامن واألسرة مبجلس النواب ،باقتراح
برغبة إلى الدكتور على عبد العال ،رئيس
البرملان ،مبطالبة احلكومة باتخاذ قرار
يحظر ارتداء النقاب في األماكن العامة
ومؤسسات الدولة املصرية احلكومية ،سواء
الصحية أو التعليمية أو اخلدمية.
وأكد محمد أبو حامد ،في اقتراحه ،على
أهمية استصدار قرار حظر ارتداء النقاب في
األماكن العامة السيما مع استعمال هذا
اللباس في أعمال إرهابية وإجرامية تهدد
أمن وسالمة اجملتمع وتهدد حياة املواطنني
بالنظر إلى إمكانية صاحب اللباس في
إخفاء شخصيته ،الفتا إلى أن األزهر
الشريف ودار اإلفتاء حسما األمر بأن النقاب ليس من فرائض الدين وأنه من العادات العرفية.
وأشار أبو حامد ،إلى املادة  96من قانون تنظيم اجلامعات ،والتي تشترط التزام أعضاء هيئة التدريس
بتدعيم االتصال بالطالب ،وأن أحد موجبات هذا االلتزام إال ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطالب
انعزاال تاما وال أن يحجب نفسه عنهم أثناء احملاضرات والدروس ،لذا كانت توصية هيئة مفوضي الدولة
باحملكمة اإلدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة
املعاونة في جميع كليات جامعة القاهرة ،وكذلك أصدر مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر الشريف
عام  2009قرار بحظر ارتداء النقاب داخل قاعات الدراسة بجامعة األزهر.
وطالب وكيل جلنة التضامن االجتماعي واألسرة ،رئيس مجلس النواب بإحالة اقتراحه إلى اللجان
اخملتصة لدراسته متهيدا إلرساله إلى احلكومة.
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أوتاوا :تعهد جسنت ترودو أمام
مجلس العموم بأن حكومته
ستبذل املزيد من اجلهود
حلماية املعابد اليهودية
وغيرها من أماكن العبادة
من العنف ،وهذا جزء من
اعتذار لليهود عن السياسات
املعادية للسامية التي رفضت
جلوء اليهود الفارين من احملرقة
إلى كندا عام .1939
وقال ترودو أن هناك من ينكر
احملرقة اليهودية وان مشكلة
معادة السامية تظل مشكلة
في كندا ،وإن االحصاءات
الكندية تظهر أن اليهود هم الهدف األكثر شيوعا جلرائم اإلرهاب ذات الدوافع الدينية ،وقد
ظهرت معاداة السامية قبل أسبوعني عندما فتح مسلح النار على املصلني في املعبد اليهودي
في مدينة بيتسبرج وقتل  11منهم .
من جانبه قال شيمون كوفلر املدير التنفيذي ملركز شؤون اليهود واسرائيل في بيان أن منظمته
تعمل مع احلكومة حول (تعهد ترودو) وسياسات أخرى ملكافحة معاداة السامية بجميع
أشكالها ،وكانت قصة سفينة الالجئني اليهود هذه قد وقعت منذ  79عاما حني رفضت احلكومة
الكندية برئاسة ويليام ليون ماكنزي امللك طلب اللجوء من السفينة (سانت لويس) التي كانت
بالقرب من هاليفاكس وكانت حتمل اكثر من  900من اليهود االملان الفارين من احملرقة اليهودية
واضطرتهم للعودة إلى أوروبا ،وقد أنتشر ركاب السفينة في القارة وأكثر من  250فرد منهم
قتلوا واحلفنة الباقية منهم على قيد احلياة حضروا إلى مجلس العموم الكندي ليستمعوا
العتذار احلكومة لهم.
وقالت واحدة من الناجني والتي كانت على منت السفينة (سانت لويس) إن االعتذار مفيد جدا
واالعتراف علنا يؤدي إلى فهم أفضل وإلى الشفاء ،وإن التاريخ يعيد نفسه وحتى اليوم هناك
الكثير من الناس يضطهدون ويجوعون ويهربون حلياتهم ،وحثت كندا على عدم إفشال هؤالء
كما أفشلت ركاب سفينة (سانت لويس) سابقا.

تقـــــــــــارير

خصصت احلكومة الكندية مؤخرا مبلغ  86مليون دوالر لتعزيز
اجلهود الرامية حلظر األسلحة املهربة على احلدود وأيضا ملنع مصادر
العنف املسلح في الواليات املتحدة من الزحف إلى كندا ،وأعلن
وزير السالمة العامة رالف جودال ووزير أمن احلدود بيل بلير بأنه
سيتم تقدمي  51.5مليون دوالر على مدى خمسة سنوات لوكالة
خدمات احلدود الكندية لتدريب كالب بوليسية تستطيع الكشف
عن األسلحة في جميع األحوال اجلوية وكذلك لنشر املزيد من
الكالب البوليسية وزيادة تكنولوجيا األشعة السينية في مراكز البريد ومرافق الشحن اجلوي ،وكذلك
لزيادة التدريب للكشف عن األسلحة اخملتفية في الشاحنات التي تدخل إلى كندا.
وستقدم احلكومة مبلغ  34.5مليون دوالر للشرطة الفيدرالية لتعزيز التدريب وعمليات التفتيش
والتكنولوجيا واالستخبارات وسوف تأتي هذه االموال من  327مليون دوالر وضعتها احلكومة العام
املاضي ألجل التصدي للعصابات والعنف املسلح وسيذهب منها أيضا  200مليون دوالر للمقاطعات
واالقاليم لتمويل احتياجاتهم.
وقال بيل بلير إن هناك عصابات مختلفة دخلت للمناطق احلضرية واملناطق الريفية في كندا ،وإن
الكنديني قلقون من ارتفاع احلوادث والعنف املسلح في كندا ،خاصة بعد ضبط  467قطعة سالح
العام املاضي مهربة عبر احلدود ،وارتفاع معدل العنف املتصل بالعصابات للسنة الثالثة على التوالي،
وجاء االعالن عن هذا التمويل املالي بعد حادث إطالق النار على طالب اجلامعة الذين كانوا يحتفلون في
حانة في جنوب كاليفورنيا والذي أسفر عن مقتل  13فرد ،ويقوم وزير أمن احلدود بيل بلير باستشارات
عامة حول مراقبة االسلحة النارية والتي ميكن أن تشمل حظر املسدسات ومن املتوقع أن تكتمل هذه
االستشارات بحلول نهاية العام.

كندا تعيد النظر يف عالقتها بتنزانيا بعد تعقب
الأخرية للمثليني
صرح إيفان دير نائب مدير منظمة العفو الدولية انه بسبب سياسة تنزانيا القمعية ضد املثليني،
يقوم املسؤولني الكنديني بإعادة تقييم العالقة مع هذه الدولة
التي هي سادس أكبر الدول التي تتلقي معونة مالية من كندا،
حيث تلقت أكثر من  125مليون دوالر معونة مباشرة العام املاضي،
وكانت أخر االحداث ضد املثليني هي القبض على  10رجال في
مدينة زجنبار خالل عطلة األسبوع.
وقال إن هؤالء العشرة اعتقلوا جللوس كل أثنني معا ،وقال نخشى
أن يتعرضوا للفحص الشرجي وهو ما ال يجب السماح به ،ويجب
االفراج عنهم في احلال .وأطلقت احلكومة دوريات من الشرطة
للبحث عن املثليني في العاصمة (دار السالم) وهذا ما جعل املسؤولني الكنديني قلقني وعقدوا بسبب
هذا اجتماعات رفيعة املستوي شملت املسؤولني الكنديني والتنزانيني وأيضا الدول الغربية التي تقدم
معونات لتنزانيا.
يذكر ان كندا تشترك في مجموعة من  40دولة تسمي (حتالف احلقوق املتساوية) لتعزيز املساواة بني
املثليني في العالم وادانت كندا املمارسات املستخدمة في تنزانيا السيما الفحص االلزامي لفتحة
الشرج ،وكان املفوض االقليمي بول ماكوندا واملوالي للرئيس التنزاني (جون ماجوفوني) قد قال في
رسالة إلى سكان العاصمة التنزانية (دار السالم) «أعطوني أسماء هؤالء املثليني وسيقوم الفريق
اخملتص بذلك بالقبض عليهم ويتكون هذا الفريق من ضباط الشرطة ووكالة سلطة االتصاالت
واالعالميني الذين يقومون بالبحث عن هؤالء املثليني من خالل حساباتهم مبواقع التواصل االجتماعي
والرسائل النصية» ،وقال ايضا « إن نشر هذا الفكر على وسائل التواصل االجتماعي يدمر القيم
االخالقية للتنزانيني» ،هذا ويختبئ كثير من الرجال املثليني حاليا في املدينة وفقا لوسائل االعالم
احمللية وقال أخرون انهم تعرضوا البتزاز اموالهم والتهديد بإعالن أسماؤهم للشرطة ،وقد زاد عمل فرق
مكافحة املثليني منذ انتخاب الرئيس (جون ماجوفوني) عام  2015وهو يلقب (باجلرافة).
من جهة أخرى قال املسؤولني في حكومة كندا أن كندا تتعاون بشكل وثيق مع الدول األخرى مثل
الواليات املتحدة واململكة املتحدة وإيرلندا وهولندا بشأن هذه املسألة وإن السفيرة الكندية اجلديدة
لدى تنزانيا باميال أودوينل أثارت هذه املسألة مع الرئيس التنزاني جون ماجوفوني عندما قدمت له
أوراق اعتمادها ،وقد قامت الواليات املتحدة بتحذير مواطنيها املقيمني في تنزانيا بأن ينتبهوا إلى
التهديدات باحلبس وأن يحذفوا أي مواد او رسائل على هواتفهم ووسائل التواصل االجتماعي قد تشير
إلى هويتهم اجلنسية ،وقام االحتاد االوربي بسحب سفيره من تنزانيا.
وقد تردد املسؤولني الكنديني في الذهاب ألبعد من هذا احلد ،بعد أن اجتمعوا مع دبلوماسيني أجانب
أخرين ،ومن ناحية أخري أصدر وزير خارجية تنزانيا بيانا قال فيه «أن جمهورية تنزانيا املتحدة تود أن
توضح أن ما قيل من بعض املسؤولني هو رأي شخصي ،وليس موقف احلكومة ،وستواصل جمهورية
تنزانيا احترام جميع حقوق االنسان املنصوص عليها في دستور البالد» ،ولكن لم تعلن حكومة جون
ماجوفوني شيئا عن وقف حمالت القبض على املثليني جنسيا.
من جانبه قال بول ماكوندا «أفضل غضب الدول األخرى عن اغضاب اهلل» ويعلم أن احلكومة نفسها
تشارك في حمالت القبض على املثليني وهددت العام املاضي بنشر أسماؤهم ،وأيضا أغلقت احلكومة
 40من عيادات معاجلة االيدز (نقص املناعة) والتي تصرف عليها منظمات وحكومات أجنبية والتي
تتهمها حكومة تنزانيا بانها تشجع اجلنسية املثلية ،ورغم أن كندا كرست الكثير من األموال ألجل
معاجلة مرض االيدز ولصحة االمهات واملراهقات إال أن حكومة تنزانيا انتقدت هذه اجلهود وقال رئيسها
«إن االجانب يشجعون حتديد النسل لدوافع شريرة ،وحث املرأة التنزانية على التخلص من كل وسائل
منع احلمل وقال إن الذين يعملون على تنظيم االسرة هم إناس كسولني ال يحبوا ان يتحملوا مسؤولية
إطعام املزيد من االطفال ،وشجع الرئيس التنزاني النساء على إجناب املزيد من األطفال».
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معركة إنتخابية ساخنة لتمثيل حزب احملافظني بدائرة "مسيساجا  -ستريتفيل"

"غادة ملك" و "ندمي أكبر" أبرز املتنافسني علي الفوز
في إنتخابات األول من ديسمبر القادم

جود نيوز :يتنافس عدد من املرشحني بدائرة "مسيساجا
 ستريتفيل" لتمثيل حزب احملافظني بالدائرة فيأألنتخابات الفيدرالية في أكتوبر من العام القادم ,ويري
البعض أن املرشحان "غادة ملك" واملرشح"ندمي أكبر"
هما أبرز املتنافسني بتلك اإلنتخابات ويتمتعان بعدد
كبير من املؤيدين قد يرجح كفة أحدهما للفوز بتمثيل
احلزب .وسوف تقام اإلنتخابات علي تلك الدائرة يوم
السبت ،األول من ديسمبر القادم بدأ ً من الساعة الثالثة
بعد الظهر وحتي السابعة
مسا ًء .وسيكون مكان
التصويت هو Vic Johnston
Arena, "Hazel McCallion
، "Banquet Hall
وعنوانها
335 Church Street,
Mississauga
 .ومن جانبها ناشدت
املرشحة "غادة ملك" مؤيديها بالذهاب يوم التصويت للفوز بتمثيل حزب احملافظني
التقدمي في األنتخابات الفيدرالية القادمة.

عن مذبحة دير الأنبا
�صموئيل الثانية
أكره أن أكتب عن مثل تلك األحداث ولكني ال
أستطيع في نفس الوقت جتاهلها.
ال ألقي باللوم فقط في تلك اجلرمية غير اإلنسانية
علي املنفذين وحدهم .
ولكن أيضا علي هذه اخلماسية من « احملرضني
واخملططني والراضيني واملتقاعسني والغافلني «
فكل هؤالء شركاء في هذه اجلرمية البشعة والتي
إستوطنت مع ما سبق أن حدث من نفس نوع تلك
اجلرائم وغيرها في تلك احملافظة املارقة والتي مت يوما
جتميد محافظها وأقول ملن يقرأ ويفهم « إن من
يتهاون في الصغائر يصعب عليه مواجهة الكبائر «.
وملن يظن من الواهمني أن هذه اجلرمية قد إستهدفت

فقط هذا النفر من املواطنني البسطاء فهو مخطيء
فهذه اجلرمية وغيرها والتي إستنكرها العالم كله
تضرب الوطن بأسره في سويداء قلبه أي في لقمة
عيشه التي هي اإلستثمار والسياحة وال أحسب بل
إني متأكد أن معظم ما تعانيه مصر وغيرها من
بلدان هذه املنطقة من أزمات إقتصادية هو وثيق
الصلة وبسبب تلك األحداث اإلرهابية.
ِّ
وألهل وأحباء وأصدقاء هؤالء الضحايا أعزيهم

يا لعظمة اإلنسان!!

بقلم :رامز أرمانيوس

ا.د .ناجي اسكندر
وأذكرهم مبقولة السيد املسيح
«وستأتي ساعة سيظن فيها كل من يقتلكم أنه
يقدم خدمة هلل»
وللشرفاء من أهل هذا الوطن احلبيب أذكرهم مبقولة
كاتبنا الكبير توفيق احلكيم « إن ما مييز اإلنسان عن

احليوان ليس هو العقل بل الضمير « وهذه حقيقة
ال تقبل اجلدل.
ولكل املؤمنني احلقيقني بحقيقة اهلل الذي نعبده
أقول « إننا جميعا نؤمن باهلل الواحد الرحيم العادل
القوي اجلبار املنتقم لنفسه ولعباده والذي يدير هذا
الكون بكل تعقيداته والتي تستحيل علي الفهم.
فهل يعقل أن يحتاج اخلالق اجلبار إلي خالئقه لتنفيذ
مشيئته وخدمته ؟!!! فهل من يفهم ويعي ؟
وأقول للقائمني علي شئون البالد  :ليس مطلوب
منكم إعادة إختراع العجلة بل ركوب العجلة التي
تركبها كل دول العالم احلر املتقدم وهي تفعيل
الدولة املدنية وتطبيق سيادة القانون وليس قانون
السيادة.
حفظ اهلل مصر واملصريني وفلسطني وبالد الرافدين
وكل العالم من كل صنوف اإلرهاب وتبعاته.

ماجستير في الدراسات الالهوتية  -جامعة الڤال – كندا
يتوسع علم الالهوت في العالقة بني اهلل واإلنسان.
وينطلق الالهوت في تفكيره من أن اهلل خلق
اإلنسان ولم يتركه لشأنه ،بل كلمه وكشف له
ذاته وسعى اهلل لإلنسان لكي يقيم عالقة معه.
فاهلل دائما هو من يبدأ باملبادرة وليس اإلنسان.
على الرغم من اختالف مفهوم الوحي في األديان،
إال انها تجُ مع كلها على أن اهلل ،بشكل أو بآخر ،قد
كلم اإلنسان وأبلغ إليه إرادته.
ففي املسيحية يشرحها معلمنا بولس الرسول
في رسالته للعبرانيني« :اهلل بعدما كلم اآلباء
باألنبياء قدميا بأنواع وطرق كثيرة ،كلمنا في هذه
األيام األخيرة في ابنه الذي جعله وارثا ً لكل شيء
الذي به أيضا عمل العاملني( ”.عب  .)١:١فمن خالل
هذا اإلعالن؛ ميكننا تكوين صورة هلل ولعالقته
باإلنسان .وهذه الصورة هي صورة اهلل األب .فاهلل
اخلالق لنا هو أب لنا .يسعى لنا ويبحث عن عالقة
معنا ،نحن أوالده .اهلل هو أب باخللق جلميع الناس،
ليس فقط املسيحيني اللذين يؤمنون به بل هو أب
لكل البشرية .اهلل أب ليسوع املسيح ولكنها أبوة
من نوع خاص .فنحن أوالد هلل اآلب وتختلف بنوتنا
له عن بنوة يسوع املسيح ابنه الوحيد اجلنس .جند
في العهد القدمي عدة نصوص تدعو اهلل أبا لكونه
خالق لنا“ :يارب أنت أبونا ،نحن الطني وأنت جابلنا،
ونحن عمل يديك”( .أش.)٧- ٦٤ :
لقد رفض ماركس وجود اهلل اخلالق ألنه اعتبر أن
مثل هذا الوجود يُنقص من قيمة اإلنسان .ولكن
ماركس لم يفهم معنى اخللق الصحيح ،وما
رفضه هلل اخلالق إال رفض لصورة خاطئة عن اهلل
اخلالق .فباخللق يعطي اهلل اإلنسان الوجود ،إال أن
عطاءه هذا ليس عطاء س ّيد لعبد بل عطاء أب
البنه وحبيب حلبيبه .وأعظم عطاء أعطاه اهلل
لإلنسان هو إعطاء هذا اإلنسان حق بل امتياز

التعامل معه .فمنذ
اللحظة األولى ويعلن
الكتاب املقدس هذا
االمتياز حني يعلن “في البدء خلق اهلل السموات
واألرض”( .تك  .)١: ١فكلمة اهلل هنا في اللغة
العبرية جاءت “الوهيم” ،وهي تأتي بصيغة اجلمع،
فقد اشترك الثالوث في هذا العمل .اما كيف مت
هذا اخللق ،فقد خلق اآلب اإلنسان باالبن ،خلقه
بكلمته ،أي بابنه يسوع املسيح .والعجيب أن
كلمة خلق هنا جاءت بصيغه املفرد في أصلها
العبري!!
قال الوهيم ليكن نور(تك  ،)١ان يسوع املسيح
هو النور احلقيقي الذي يضيء في حياة اإلنسان
(يو  . )١لقد خلق اإلنسان لكي يستمتع ببنوة
اآلب ويحيا في نور يسوع املسيح ابن اآلب ،الذي
أعلن لنا عن أبيه وعرفنا من هو اآلب .وهذا اإلنسان
يتقدس بالروح القدس وميتلئ منه لكي تظهر
حياة املسيح فيه ،حتى يصير اإلنسان هو يسوع
املسيح الظاهر فيه.
“ان اهلل محبة” ،واخللق هو أول أعماله التي بها
أظهر محبته .يبقى أن يفتح اإلنسان قلبه لتلك
احملبة ،لتكون حياته كلها جوابا ً على محبته له.
فهكذا نحن منتلئ من ملء محبه اهلل ،ونخلق في
الكون أعمال محبة.
ً
إن عظمة املسيحية ال تقوم أوال على ما يفعله
املسيحيون ،بل على ما يفعله اهلل في املسيح،
وفي الكون وفي اإلنسان .يقول القديس يوحنا
ذهبي الفم« :إذا أردنا ان نعرف عظمة اإلنسان ،فال
ننظر إلى عروش امللوك ،وال إلى قصور العظماء ،بل
نرفع أبصارنا إلى عرش اهلل ،حيث نرى ابن اإلنسان
جالسا ً إلى ميني اهلل األب» .فعظمة اإلنسان
ليست مبا يصنع ولكن مبا صنع من أجله.
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النافذة

الكتاب املقدس بني التاريخ واآلثار()8

قـصة نـوح

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان
النافذة ال اتخيل بيت بدون نافذة فهي بالنسبة
لي تعني اجلمال اخلارجي للبيت وخاصة لو كانت
مرصعة بالزهور اخملتلفة األلوان في فترة الربيع او
في فترات جلوسي خلفها أثناء الشتاء متأملة
جمال الثلج وصفاء لونه األبيض ،وهي قد تكون
مكاني املفضل معظم الوقت عند التفكير،
وأحيانا باب لطريق األمل واحلرية عند الضيق
بالتطلع إلى السماء الواسعة ،إن النافذة أيضا
هي اخليال والرومانسية في حلظات احلب اجلديد
وهى نفسها الونيس القريب إلى النفس في
حلظات احلزن والفراق واأللم وكاتبة األسرار ،لذلك
ال اندهش كثيرا عندما جتذبني بشدة عزيزي
القارئ لوحة من اجمل اللوحات للرسام الفنان
«سيلفادور دالى «وهي بعنوان «شخص عند
النافذة « هذا الشخص رمبا يكون انت قارئي
العزيز أو انا أو هو أو هي.
تُعد لوحة «شخص عند النافذة» ،من أشهر
لوحات الفنان اإلسباني «سلفادور دالي»
والشخص الواقف عند النافذة هو «آنا ماريا»
شقيقة الفنان التي كانت موضو ًعا للعديد من
البورتريهات التي رسمها.
«آنا ماريا» في اللوحة ال تظهر سوى من اخللف
فيما أخفى وجهها ،وهو تصرف غريب من «دالي»
أعطى وقتها الكثير من التفسيرات والتحليالت
السيكولوجية ،وإخفاء العنصر اإلنساني يخلق
واضحا مع اجلو العام للوحة الذي يوحي
تباينًا
ً
بأنه فترة من فترات الصيف من خالل منظر
النهر وصفاء املشهد نفسه هناك راحة نفسية
وإحساس باأللفة تربطك بالسيدة املطلة من
النافذة.
ولكن ماذا كانت متثل «أنا ماريا « إلى «سلفادور
دالى»؟ لقد كانت «آنا ماريا» مبثابة األم لشقيقها
دالي الذي استخدمها كموديل لرسوماته ،إلى أن
ظهرت «جاال ايلوار» في حياته لتزيح «آنا ماريا»
وجتلس مكانها ،األمر الذي أشعل مشاعر العداء
واحلقد في قلب األخيرة.
كان دالي وشقيقته قريبني ج ًدا من بعضهما
البعض ،خاصة بعد وفاة والدتهما ،لكن ظهور
«جاال» املفاجئ أفسد تلك العالقة.
لوحة «شخص عند النافذة» يغلب عليها اللونان
األزرق اخلفيف واألرجواني الشاحب ،واملشهد
إحساسا بالهدوء والطمأنينة،
بعمومه مينح
ً
وهي سمة نادرة وغير مألوفة في معظم رسومات

«سلفادور دالي».
لقد استطاع ان
يرسم قوة العالقة
بينه وبني اخته
في شكل مقنع
للغاية ويبرهن
على تقديره وحبه لها ويبرز صفات آنا ماريا الدافئة
احلنونة فإذا كان سيلفادور دالى جنح بدون شك
في رسم هذا املشهد الثري بالتفاصيل ألخته
جميلة الطباع ليترك لنا خلفه سؤال يفرض
نفسه وإجابته مخبأة في مالمح الوجه ونظرات
العني التي ملا نراها هل «انا ماريا» كانت سعيدة
وقتها ام كانت تشعر بالقلق من املستقبل ام

لديها يقني انه سيأتي اليوم الذى ينشغل أخاها
عنها وينسى ما قدمت له من حب وحنان األخت
ألخيها الصغير؟ هل بعد ان كانت كل شيء
في حياته تصبح نسيا منسيا ً جملرد ظهور فتاة
في حياة اخيها ام كانت تفكر كيف يكون كل
هذا التأثير جلاال على سلفادور دالى؟! إن األسئلة
كثيرة والتكهنات أكثر تفرضها هذه اللوحة
علينا ولكن الشيء الوحيد الذى يعرف احلقيقة
وإجابات األسئلة كلها اعتقد في مخيلتي وبدون
شك هي كامتة األسرار إنها «النافذة»!

فـو�ضي االفتــاء

مينا عادل

كثرت في السنوات األخيرة الفتاوي الغربية واملثيرة للجدل في اجملتمع
املصري ومت َّهن مجال اإلفتاء كثير من شيوخ األزهر وباتت صنعة ملثل
هؤالء جتار الدين وترتب عنها فوضى عارمة من حتليل وحترمي و سفك
الدماء والقتل مما أدى إلى حصاد  546حادث استهدف اقباط مصر
من قتل وذبح وتفجير وتهجير قصري و خطف من حوادث فردية و
استهداف جماعي من يوليو  2012حتى سبتمبر  ،2018أن فوضي
اإلفتاء من الشيوخ والدعاة هي التي أدت إلى إحداث املنيا وأسيوط وجنع
حمادي و قرية صول واملقطم كل هذا لم تكن عناصر من تخطيط أو
تنظيم خارجي أو مؤامرات سياسية ،وتنظيم الدولة اإلسالمي داعش
لم تعلن مسؤوليتها عن حادث سيدة الكرم التي تعرت أمام العالم
أو تفجيرات املرقسية .أن تنظيم الدولة اإلسالمي داعش غير مسؤل
عن نهب وسلب ممتلكات األقباط داخل مصر ان التنظيم اإلرهابي
املسؤل يتمثل في مثل هؤالء الشيوخ والدعاة وما أكثرهم أن داعش
احلقيقي داخل البلد وليس بخارجها وتغلغلت إلى أفكار اجملتمع
َمبختلف طبقاتة من نشر هذة الفتاوي الدموية على املأل .أن داعش احلقيقي بكل محافظات مصر
وليس سيناء فقط أن داعش احلقيقي تتمثل في القنوات الفضائية املشبوهة املتخصصة في اإلفتاء
واملواقع اإللكترونية التي تقدر بنحو  260موقعا ً إلكتروني والتي بلغ رصيدها اإلجمالي  644الف فتوى
وكثير من هذة الفتاوى شاذة ودموية لذلك داعش صناعة محلية.

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
ملا كثر شر اإلنسان ولم
يتبع وصايا اهلل التي فاه بها
على لسان الرعيل األول من
البطاركة ،والتي تناقلها البشر
بالتقليد ،اخللف عن السلف،
لهذا انذرهم علي فم نوح عبده
بأنه سوف يغرق األرض ومن
عليها (تك .)8وبالفعل لم ينجو
من الطوفان سوى نوح وبنيه
الثالثة :سام وحام ويافث ،ونسائهم .وبضع أزواج
من الطيور واحليوانات.
ويعتبر سفر التكوين أقدم وثيقة روت قصة نوح
– وغيرها – وبات املصدر ملؤرخي الشرق والغرب،
إلى جانب ما أضافوه ووضعوه مما لم يرد فيه وفي
غيره من األسفار .ومنه ما قاله أبو الفدا في
اخملتصر في أخبار البشر ،صـ« :23إن اهلل تعالى
أرسل نوحا ً إلى قومه ...وصار نوح يدعوهم إلى
طاعة اهلل تعالى ،وهم ال يلتفتون ...فلما يئس
نوح منهم دعا عليهم ...فأوحى اهلل إلى نوح ان
يصنع السفينة ،فصار قومه يسخرون منه».
ونقل ابن األثير ما ورد عن القصة في تاريخه
واختالف الرويات في عمر نوح عند دعوة اهلل له،
قال“ :فلما متادى قوم نوح على كفرهم وعصيانهم
بعث اهلل إليهم نوحا ً
ّ
يحذرهم بأسه ونقمته
ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى احلقّ والعمل
مبا أمر اهلل تعالى ،وأرسل نوح ،وهو ابن خمسني
سنة ،فلبث فيهم ألف سنة إال خمسني عاماً.
وقال عون بن أبي شداد :ان اهلل تعالي أرسل نوحا ً
وهو ابن ثالثمائة وخسمني سنة فلبث فيهم ألف
سنة إال خمسني عاما ً ثم عاش بعد ذلك ثالثمائة
وخمسني سنة ،وقيل غير ذلك”( .الكامل في
التاريخ ،اجمللد االول ،صـ  &55الطبري ،تاريخ االمم
والرسل وامللوك ،جـ ،1صـ .)144-122
واوحى اهلل الى نبيه نوح بطريقة بناء الفلك:
«فقال اهلل لنوح نهاية كل بشر قد اتت أمامي
ألن األرض امتألت ظلما منهم فها انا مهلكهم
مع األرض .اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر
جتعل الفلك مساكن وتطليه من داخل ومن خارج
بالقار .وهكذا تصنعه ثالث مئة ذراع يكون طول
الفلك خمسني ذراعا ً عرضه وثالثني ذراعا ً ارتفاعه.
وتصنع كوا للفلك وتكمله إلى حد ذراع من فوق
وتضع باب الفلك في جانبه مساكن سفلية
ومتوسطة وعلوية جتعله .فها انا أت بطوفان املاء
على األرض ألهلك كل جسد فيه روح حياة من
حتت السماء كل ما في األرض ميوت .ولكن أقيم
عهدي معك فتدخل الفلك انت وبنوك وامراتك
ونساء بنيك معك» (تك.)18-9 :6
وذكر املؤرخون ما ورد في التوراة بشأن الفلك
مع اإلختالف في ذكر أبعاده وعدد الذين جنوا من
الطوفان فيقول الطبري« :إن طول السفينة
ثالثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعا ً وطولها
في السماء ثالثون ذراعا ً وبابها في عرضها  ...كان
طول سفينة نوح ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها
ستمائة ذراع  ...كان طولها ألف زراع ومائتي ذراع
وعرضها ستمائة ذراع وكانت ثالث طبقات...
ويزعم أهل التوراة ان اهلل عز وجل أمره ان يصنع
ألفلك من خشب الساج وأن يصنعه أزور وأن
يطليه بالقار من داخله وخارجه وأن يجعل طوله
ثمانني ذراعا ً وعرضه خمسني ذراعا ً وطوله في
السماء ثالثني ذراعا ً وأن يجعله ثالثة أطباق سفال
ووسطا وعلوا وأن يجعل فيه كوا ففعل نوح كما
أمره اهلل عز وجل ...وحمل فيها من كل زوجني
إثنني مما فيه الروح والشجر ذكرا ً أو انثى فحمل
فيه بنيه الثالثة سام وحام ويافث ونساءهم
وستة اناس ممن كان آمن به فكانوا عشرة نفر نوح

وبنوه وأزواجهم» .الطبري ،تاريخ االمم
وامللوك ،جـ ،1صـ 126 - 124
ووافق قول املسعودي في ذكر
طولها وعرضها ولكنه خالف في
حتديد االرتفاع فقال بسبعني ذراعاً:
“وامر ان يجعل طولها ثالثمائة ذراع،
وعرضها خمسني ذراعاً ،وعمقها
سبعني ذراعاً” (أخبار الزمان ،صـ .)37
وذكر ابن األثير في (الكامل ،جـ،1
صـ  .)56أخبار بناء الفلك كما وردت في تاريخ
الطبري ،ووافقت اخبارهما ما جاء في سفر
التكوين في عدة أشياء كالقول بأن نوح قد طلى
الفلك بالقار يوافق ما جاء في سفر التكوين.
اما القول بانه استخدم احلديد في صنع الفلك
إلى جانب اخلشب فهو لم يرد في السفر املذكور،
فضال عن أن ظهور احلديد جاء متأخرا عن زمن
نوح.
واتفق أحد اآلراء التي ذكرها مع ما ورد في
سفر التكوين بشأن أبعاد ألفلك وهو  300ذراع
طول× 50عرض × 30ارتفاع ،وان اختلفت باقي
اآلراء .كما اتفق اجلميع على أن نوحا قد جعل
الفلك ثالث طبقات.
وبعد متام البناء دخل نوح وامراته وبنوه ونساؤهم
كما امره الرب« :فتدخل الفلك انت وبنوك وامراتك
ونساء بنيك معك .ومن كل حي من كل ذي جسد
إثنني من كل تدخل إلى الفلك الستبقائها معك
تكون ذكرا ً وأُنثى( « ...تك.)22- 19 :6
وأشار املسعودي في (أخبار الزمان ،صـ  ،)37وابن
األثير في (الكامل ،اجمللد االول ،صـ  ،)57 ،56وابو
الفداء في (اخملتصر ،صـ .)24إلى اختالف الروايات
في عدد الناجني ما بني ستة ،وسبعة ،وثمانية،
وثمانني نفسا.
وفي (مروج الذهب ،صـ  ،)29قال املسعودي“ :ونزل
نوح من السفينة ومعه أوالده الثالثة ،وهم:
سام ،وحام ،ويافثً ،
وكنّاته الثالث أزواج أوالده،
وأربعون رجال ،وأربعون إمرأة ،وصاروا إلى سفح
اجلبل فاب َت َن ْوا هنالك مدينة وسموها ثمانني ،وهو
اسمها إلى وقتنا هذا”.
ومثله ما ذكره الطبري في تاريخه (جـ ،1صـ
 ،)130وهو اقدم منهم عهدا ،قال“ :إن نوحا حمل
معه بنيه الثالثة وثالث نسوة لبنيه وإمرأة نوح
فهم ثمانية بأزواجهم وأسماء بنيه يافث وحام
وسام ...وقال آخرون بل كانوا سبعة أنفس ...وقال
آخرون كانوا عشرة سوى نسائهم ...فأرسل اهلل
تبارك وتعالى الطوفان ملضى ستمائة سنة من
عمر نوح فيما ذكره أهل العلم من أهل الكتاب
وغيرهم”.
كما اورد قصة ادخال احلمار وتعلق إبليس بذنبه
وهي لم ترد في اسفار التوراة ،قال “ ...وآخر ما
حمل احلمار فلما أدخل احلمار ودخل صدره تعلق
إبليس لعنه اهلل بذنبه فلم تستقل رجاله فجعل
نوح يقول ويحك أدخل فينهض فال يستطيع
حتى قال نوح ويحك ادخل وان كان الشيطان
معك قال كلمة زلت عن لسانه فلما قالها نوح
خلى الشيطان سبيله فدخل ودخل الشيطان
معه فقال له نوح ما أدخلك على يا عدو اهلل
قال ألم تقل أدخل وان كان الشيطان معك.“ ...
(الطبري ،تاريخ االمم ،جـ ،1صـ .)127 ،126
وقد نقل املؤرخون قصة نوح بوصفه رجل بار
قد أخلص هلل من دون الناس .ووافقوا التوراة
في وسيلة عقاب الناس وهي الطوفان ،ووسيلة
جناة نوح وهي ألفلك .وأيضا ً في نسبة السنوات
الطويلة ألعمار الناس قبل الطوفان؛ ولكنهم
اختلفوا في عددها وفي عدد الداخلني إلى الفلك
واضافوا إلى القصة امورا لم ترد في التوراة.
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«كاف» يعلن قرعتي دوري �أبطال
�أفريقيا والكونفدرالية للمو�سم اجلديد
يحررها سمير اسكندر

أعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم (كاف) ،قرعتي املوسم
اجلديد ( )2019-2018ملسابقة دوري أبطال أفريقيا،
ومسابقة الكونفدرالية األفريقية.
وبحسب املوقع الرسمي للكاف ،أشار االحتاد في القرعتني اللتني ،إلى إعفاء األهلي
املصري من لعب الدور التمهيدي للنسخة الـ 23من دوري األبطال ،بينما سيخوض
نادي اإلسماعيلي املصري منافسات هذا الدور الـ 64أمام «ميساجيه نغوزي»
البوروندي .ونوه احتاد الكرة األفريقي بإعفاء كل من الزمالك واملصري البورسعيدي من
لعب الدور التمهيدي للنسخة الـ 16من مسابقة الكونفدرالية.
وسيستهل الزمالك مبارياته من دور الـ ،32حيث سيواجه الفائز من «القطن»
التشادي و»جوميدو» التوجولي حيث سيخوض مباراة الذهاب على ملعبه ،ويخوض
مباراة اإلياب خارج ملعبه .ومن املقرر أن يبدأ املصري مشاركاته أيضا من دور الـ32
مبواجهة الفائز من «ساليتاس» البوركينابي و»واكريا أتلتيك» الغيني حيث سيخوض
مباراة الذهاب على ملعبه ،ويخوض مباراة اإلياب خارج ملعبه.
وحدد االحتاد األفريقي للقاء الذهاب في الدور التمهيدي بدوري األبطال بأن يكون أحد
يومي  27أو  28نوفمبر املقبل ،ولإلياب أحد يومي  4أو  5ديسمبر املقبل ،وملباراة الذهاب
في الكونفدرالية أحد أيام  14و  15و 16ديسمبر املقبل ،وللعودة أحد أيام  21و 22و23
من الشهر ذاته.

� 3أ�سباب وراء �إلغاء «ودية» الإمارات وم�صر
أعلن احتاد الكرة املصري بشكل مفاجئ إلغاء املباراة الودية املقررة بني
«الفراعنة» ومنتخب اإلمارات في  20نوفمبر اجلاري.
وكشف مدير منتخب مصر ،إيهاب لهيطة ،عن  3أسباب أدت إلى
إلغاء املباراة الودية ،التي كانت ضمن حتضيرات «األبيض» لكأس آسيا .2019
وأوضح لهيطة أن «الساعات املاضية شهدت عدم اتفاق شركة بريزنتيشن راعي
االحتاد املصري ،مع االحتاد اإلماراتي ،حول احلقوق اخلاصة باملباراة الودية.
وثاني األسباب كانت صعوبة مشاركة العبي األهلي في املباراة الرتباطهم مبواجهة
الوصل اإلماراتي يوم  22نوفمبر اجلاري في إياب دور الـ 16لكأس زايد لألندية األبطال.
وأشار إلى أن السبب الثالث يعود إلى اشتراط احتاد الكرة اإلماراتي حضور منتخب
مصر للمباراة بكامل جنومه ،غير أن الالعبني احملترفني سيجدون صعوبة في حضور
املباراة بسبب اخملاوف من اإلرهاق.

ريــا�ضـــــــة

خمرج مباراة الأهلي والرتجي يرد على �أزارو و�شوبري بعد لقطة
قطع القمي�ص
رد مخرج مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ،هشام عبد الودود ،على نائب رئيس احتاد
الكرة املصري ،أحمد شوبير ،والعب األهلي وليد أزارو بشأن إذاعة لقطة خاصة بقطع
األخير لقمصيه .وأثار وليد أزارو ،هداف النادي األهلي ،اللغط خالل مباراة ذهاب نهائي
أفريقيا أمام الترجي التونسي والتي انتهت لصالح الفريق املصري بثالثة أهداف لهدف،
ليتم إيقافه على أثرها مباراتني من قبل االحتاد األفريقي لكرة القدم ،ويغيب عن مباراة
اإلياب التي خسرها األهلي بثالثية نظيفة ،ليتوج الترجي باللقب.
وقال اخملرج املصري في حوار صحفي « ال أعلم سر هجوم شوبير العنيف ضدي ومطالبته
لي بالتعلم من اخملرج التونسي واحلقيقة لم أفهم هل شوبير غاضب أم سعيد مبا فعله
اخملرج التونسي ،وهل إخفاء احلقائق أصبح بطولة في وجهة نظر البعض؟».
وتابع« ،احلقيقة أنني فخور مبا قدمته في مباراة الذهاب ومن يهاجمني لألسف يعتمد
على أمور غير منطقية».
وكان هاجم أحمد شوبير اخملرج قائال عبر حسابه على موقع تويتر « ،مخرج مباراة األهلي
والترجي في مصر ياريت تكون إتفرجت النهاردة وإتعلمت من اخملرج التونسي ،وإنت
بتتسابق هنا في مصر علشان تظهر املساوئ واألخطاء كان هو النهاردة أي حاجة فيها
شك لصالح األهلي كان مستحيل تتعاد».
وبشأن الالعب املغربي وليد أزارو قال اخملرج « ،ليس لدي تعليق على تصرف أزارو ولكنني
أؤكد للمرة املليون أنني لم أشاهد لقطة أزارو سوى عبر اإلنترنت مثل باقي املشجعني
ألنني كنت منشغال بإعداد لقطة ضربة اجلزاء من أكثر من زاوية لغرفة تقنية الفيديو ولو
كنت شاهدتها كنت أذعتها ألن هذه سياسة عملي».
وأردف« ،لألسف اجلميع يتجاهل نقطة واضحة مثل الشمس أن غرفة تقنية الفيديو متلك
تسجيالت الكاميرات في امللعب مثلي متاما كما أن ناتالي ريب مسؤولة السوشيال ميديا
باالحتاد األفريقي كاف لديها مشهد يحمل  90ثانية لواقعة أزارو مت على إثره معاقبته بكل
تأكيد وأقسم باهلل أنني لم أقم بتسريب هذه اللقطة على اإلطالق».
وكان املغربى وليد أزارو العب األهلي ،هاجم الصحافة واإلعالم املصري عقب هزمية الفريق
األحمر أمام الترجي التونسي بنتيجة  0/3على ملعب رادس في إياب نهائي دوري أبطال
أفريقيا.
وعلق أزارو ،عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام ،قائال« :مبروك للصحافة واإلعالم
املصري حتقيق املبتغى» ،مضيفا «اتقوا اهلل في أنفسكم يا مصريني».
واختتم اخملرج هشام عبد الودود « ،أنا لم أظهر انتمائي الكروي وأحتدى أي شخص يعلم إذا
كنت أهالويا ً أو زملكاويا ً ألن هذا األمر ميزة وطبيعي في العمل اإلعالمي كي ال تكون مثار
اتهام باستمرار وبعض اخملرجني أعلنوا انتماءهم وتسبب لهم األمر في أزمات باجلملة».
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Dental Advice

لني العظام لدى األطفال
د .ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

اال�سعافات االولية ال�صابة اال�سنان
(ك�سور اال�سنان )

هى تقدمي املساعدة الفورية ألى من اصابات االسنان فى حالة
الكسر او الفقد اثر حادثة معينة حتى وصول املساعدة الطبية
املتخصصة.
و االسنان الدائمة التى تخلع من مكانها ميكن أحيانا اعادة زراعتها
مرة اخرى اذا مت العثور عليا بعد احلادثة او االصابة باخذعا الى اقرب
مكان متخصص طبى .

�أ�سباب ا�صابة اال�سنان:

حوادث سيارات.
قضم الطعام اجلامد .
السقوط اثناء اللعب او ممارسة الرياضات .
االسعافات االولية الصابات االسنان:
-1االحتفاظ باية اسنان مت فقدها من االثة المكانية زراعتها مرة اخرى و حملها لطبيب االسنان باقصى
سرعة ممكنة الن االنتظار يقلل من فرص النجاح فى الزراعة .
استخدام استخدام احدى اخليارات التالية لنقل االسنان:
حاول ابقاء السنة اخمللوعة فى مكانها بحيث تكون فى مستوى االسنان اجملاورة مع محاولة الضغط
عليها .
اذا لم يستطيع املصاب وضع السنة فى مكانها يتم وضعها فى اناء صغير بة لنب .
-2وضع كمادات باردة على الفم او
اللثة لتخفيف االلم.
-3الضغط املباشر على مكان
االصابة باستخدام شاشة للتحكم
فى النزيف.
-4البحث على املساعدة الطبية
على الفور.
و فى حالة الكسور اخلطيرة قد تتأثر
انسجة االعصاب التى توجد داخل
االسنان وفى هذة احلالة التدخل
الطبى الفورى مطلوب .
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علــــوم وطب

مرض لني العظام عند األطفال سببه نقص األمالح األساسية في تكوين
العظام كالكالسيوم والفوسفور ،وهذا املرض يتم تشخيصه عن طريق طبيب
االطفال بطرق عديدة.

اعرا�ض لني العظام

تأخر التسنني حيث من املفترض أن يبدأ التسنني عند الشهر السادس وتلك عالمة من عالمات اخلطر،
وتقوس الساقني ،واعوجاج العمود الفقري ،وتعرض العظام للكسر املتكرر.
كذلك تأخر املشي عند الطفل ،فإذا تأخر
املشي عند الطفل عن  ١٥شهر عليها
استشارة طبيب االطفال.
اسباب لني العظام
نقص فيتامني د الذي يساعد على
امتصاص الكالسيوم وبناء العظام.

كيفية ت�شخي�ص لني العظام:

اسباب نقص فيتامني د:
*عدم التعرض للشمس في الفترة ما قبل
الثانية عشر ظهرا وما بعد الرابعة ،لذلك
على االم تعريض ساقني طفلها ويديه
للشمس ما ال يقل عن  ٢٠دقيقة يوميا
*وجود مشاكل في الكبد والكلي تؤثر
على تصنيع فيتامني د.
*عدم امداد الطفل باألطعمة الغنية
بالكالسيوم وفيتامني د مثل صفار
البيض واملكسرات والزبادي

*يتم تشخيص لني العظام عن طريق حتليل فيتامني د ومادة االلكالني فوسفاتيز والكالسيوم.
*عمل اشعة اكس علي العظام.
* يشخص عن طريق االعراض السابق ذكرها من تأخر في التسنني تقوس في عظام الرجلني والتأخر
في املشي.
لذا ننصح كل ام باالهتمام باملتابعة مع طبيب االطفال إذا تأخر الطفل في املشي او التسنني إلمداده
بالفيتامينات الالزمة تفاديا حلدوث املرض ...وإلى موضوع جديد
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كلمات عا�شت

كن شريفا ً أميناً ..ال ألن الناس يستحقون الشرف واألمانة بل ألنك أنت ال
تستحق الضعة واخليانة.

«عباس العقاد»

جحا والع�شرة حمري

عد
قيل إن جحا قام بشراء عشرة حمير فركب واحدا منها وساق أمامه التسعة الباقية ،ثم ّ
احلمير ونسى احلمار الذي كان ميتطيه فوجدها تسعة ،فسارع بالنزول من ظهر احلمار وعدها
ثاني ًة فوجدها عشرة ،فركب مرة ثانية وعدها فوجدها تسعة ،ثم نزل وعدها فوجدها عشرة
وبقي يعيد ذلك مرارا ً وتكرارا ً ثم قال :أن أمشي وأربح حمارا خير من أن أركب ويذهب مني
حمار فمشى خلف احلمير حتى وصل إلى منزله

Travel Agent Wanted

Travel agent needed
for a busy Scarborough agency
One year experience required.
Proficiency in computers required.
Fluent in Arabic and English.
To apply, please call 416-994-5822 or 416-751-7025
or email: travelconsultant600@gmail.com

�ألغاز ريا�ضية
بستان يحوي  197شجرة من اخلوخ والكرز واملوز والتفاح .عدد اشجار اخلوخ يساوي  6اضعاف
عدد اشجار الكرز .عدد اشجار الكرز يساوي ثلث اشجار املوز .عدد اشجار املوز اقل من عدد
اشجار التفاح بشجرتني .كم شجرة يوجد من كل نوع؟ احلل مقلوبا..

احلل :عدد أشجار اخلوخ =  90عدد أشجار الكرز = 15
عدد أشجار املوز =  45عدد أشجار التفاح = 47

حقائق كونية
* عند النظر إلى القمر ،فإ ّن الصورة التي يراها اإلنسان هي صورة ألشعته املنبعثة قبل ثانية
أما األشعة املنبعثة من النجوم فإنّها تكون قبل سنوات ،أو مئات ،أو آالف
وثلث من الوقتّ ،
السنني من انبعاثها ،وقد تكون النجوم التي تنظر إليها اآلن قد اختفت ،أو انفجرت ،أو حتولت
إلى هيئة أخرى.
* يحدث التشويش على شاشة التلفاز عند التقاط قناة محددة ،نتيجة تأثير أشعة الراديو
التي بقيت بعد حدوث االنفجار الكوني العظيم القدمي.

�أح�صل على بي�ضة تطري دون �أجنحة
إليكم هذه التجربة البسيطة واملسلية ،كل ما نحتاجه هو بيضة و ماء مقطر فقط أحضر
البيضة واعمل ثقب صغير جدا ً بها ،فرغ البيضة من محتوياتها من خالل الثقب هذا ثم
استعمل نفس الثقب ملليء البيضة باملاء املقطر ،ثم اعمل بعد ذلك على سد هذا الثقب
وتلوينه بلون يشبه لون البيضة حتى تخفي الثقب عن اآلخرين ،بعد االنتهاء من سد الثقب
عرض البيضة ألشعة الشمس الساطعة ،انتظر للحظات قليلة وسترى أن البيضة ترتفع في
اجلو وتطير

جــود تاميـــــز
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تقـــــــــــارير

 50دولة تضطهد املسيحيني ...كوريا الشمالية والسعودية األكثر تطرفا

 3066مسيحيًا قتلوا ...واختطف  ...1252وتعرض  1020شخصاً لالغتصاب أو للتحرش ...وتعرضت  793كنيسة لهجمات في 2018
مصر حتتل املرتبة الـــــ  17في قائمة الدول املضطهدة للمسيحيني لهذا العام
املصدر الرئيسي لالضطهاد رفض للتحول للمسيحية ...ومعضالت بناء الكنائس
تقرير :إيهاب ادونيا

أصدرت منظمة األبواب املفتوحة تقريرا جديدا
ترصد فيه االنتهاكات الواقعة بحق املسيحيني
في كل العالم عام  ،2018رتب التقرير قائمة
مكونة من  50بل ًدا ألكثر الدول متييزًا وعنصرية
ضد املسيحيني.
ذكر التقرير إن هناك نحو  215مليون مسيحي
يواجهون مستويات عالية من االضطهاد في 50
دولة حول العالم ،و ُقتل نحو  3066مسيحياً،
بينما اختطف  ،1252وتعرض  1020شخصا ً
لالغتصاب أو للتحرش اجلنسي؛ بينما تعرضت
حوالي  793كنيسة لهجمات خالل عام .2018
ورصد التقرير بالنسب واألرقام درجة الضغوط
والقيود التي يواجهها املسيحيون سواء كان
ذلك في شكل عمليات عنف أو قيود على
ممارسة األنشطة الدينية وبناء الكنائس ،أو قيود
على املتحولني إلى املسيحية ،أو ضغوط على
املستوى اجملتمعي.

بعد انفصال جنوب السودان في عام .2011
ويارس
وأخيرًا باكستان ،في املركز اخلامس ،مُ
االضطهاد بشكل رئيسي فيها من ِقبل
اجلماعات اإلسالمية املتطرفة ،إذ يسجل العنف
املمارس بحق املسيحيني أعلى مستوياته
مقارنة بالدول السابقة له في الترتيب بنسبة

كوريا الشمالية ...أفغانستان ...السودان أكثر
الدول عدا ًء للمسيحيني
جاءت كوريا الشمالية ،متصدرة التصنيف
في املركز األول في التقرير ،للسنة السادسة
عشر على التوالي منذ عام  ،2002حيث وصلت
نسب القيود املمارسة على بناء الكنائس
واحلياة االجتماعية واخلاصة لألسر املسيحية
إلى نحو  ،%99.8بينما وصل مستوى العنف
املمارس بحقهم إلى  .%63فالعداء والقيود ضد
املسيحيني تأتي باألساس من قبل الدولة واجملتمع
على حد سواء .فالدولة تنظر للمسيحيني على
أنهم عناصر معادية يجب القضاء عليها ،بينما
مييل اجملتمع إلى إبالغ السلطات فورًا عن وجود
أي نشاط ديني.
يليها في املرتبة الثانية ،دولة أفغانستان ،التي
ينخفض العنف فيها عن كوريا الشمالية
مبقدار طفيف  %3فقط .إال أنهما يحتفظان
بنفس النسب فيما يتعلق ببقية مستويات
االضطهاد .ويُذكر أن جميع املسيحيني في
أفغانستان هم باألصل متحولون من اإلسالم،
ويعانون فيها من عدم القدرة على التعبير عن
عقيدتهم ،كما أنهم يواجهون خسارة في
جتارتهم ،وقد يتعرضون إلى القتل على أيدي
أفراد أسرتهم.
وتأتي الصومال في املرتبة الثالثة في القائمة،
وتدور نسب االضطهاد فيها في نفس إطار
كوريا الشمالية وأفغانستان ،إذ يبلغ مستوى
العنف فيها  ،%62والضغوط على مستوى
الدولة وبناء الكنائس تقدر بنحو  ،%98إال أن
الضغوط على احلياة على اخلاصة واالجتماعية
ً
بسيطا مبقدار  %3فقط.
انخفاضا
تسجل
ً
أما السودان ،التي حتتل املركز الرابع من بني
الدول األشد قم ًعا للمسيحيني ،فمعدل العنف
املمارس بحقهم يزداد بفارق  %10عن الدول
السابقة ،بنسبة تقدر بنحو  %72نظرًا لتفشي
التطهير العرقي في ظل احلكم الشمولي
للرئيس البشير وحزبه -وفق ما ورد في التقرير.-
بينما متثل الضغوط على بناء وعمل الكنائس
 ،%96إال أن الضغوط املمارسة على احلياة
االجتماعية واألسرية واخلاصة تنخفض لتصل
إلى  ،%85كما هدمت السلطات خمس كنائس
على األقل في املدن الكبرى ،وصادرت وأغلقت
وأوقفت سير العمل في العديد من الكنائس
واملؤسسات املسيحية األخرى ،بدعوى أن مباني
الكنائس هذه تنتهك قوانني تقسيم املناطق،
وغير مرخصة بشكل صحيح .ومع ذلك ،ترفض
السلطات طلبات الترخيص ملباني الكنائس
مبان كنسية جديدة،
القائمة ولإلذن ببناء
ٍ
كذلك فإن سلطات الدولة تتخذ من سجن
قادة الكنيسة ،وإجبارهم على الفرار ،ومصادرة
وتدمير ممتلكات الكنيسة ،وسيلة ضغط على
املسيحيني بشكل عام إلخضاعهم لسياستها.
ويذكر أن للحكومة السودانية تاريخ طويل من
اضطهاد املسيحيني في السودان ،والذي اشتد

 ،%99.8أما االضطهاد من قبل الدولة فيصل إلى
 ،%90و %82.5من قبل اجملتمع.
بينما في العراق ،التي حتتل املركز الثامن وفق
التقرير ،تستهدف احلركات املتطرفة فيها
املسيحيني واألقليات الدينية وتقوم بعمليات
خطف وقتل ،كما يواجه املسيحيون من
خلفيات إسالمية ضغوطا ً كبيرة من قبل
عشائرهم وعائالتهم ،والتي قد تصل أحيانا ً إلى
حد محاولة القتل ،ف ُيمثل العنف ،الذي يُقدر
بنسبة  ،%68والضغوط من قبل الدولة واجملتمع
 ،%89السمتان الرئيسيتان لالضطهاد فيها.
أما دولة اليمن ،صاحبة املركز التاسع في
التقرير ،فقد تسببت احلرب جلماعات مثل داعش
والقاعدة في توسيع عملياتهم ضد املسيحني،
حتى أصبح املتحولون من اإلسالم يواجهون
ضغوطا ً عنيفة على املستوى االجتماعي
والوطني بنسبة تصل إلى .%99
وفي األردن ،التي تأتي في املرتبة  ،21يواجه
املتحولون إلى املسيحية قدرا كبيرا من
االضطهاد بداي ًة من محيط عائالتهم ،إذ تبلغ
نسبة القيود املمارسة من قبل األهل على
أولئك املتحولون  .%69وفي سوريا ،التي حتتل
املركز الـ  ،15تعد األسرة بحسب التقرير املصدر
الرئيسي لالضهاد ضد املتحولني من اإلسالم ،إذ
ميثل الضغط من قبل األسرة نحو  ،%84.5عالوة
على هدم معظم الكنائس في املناطق التي
تسيطر عليها اجلماعات اإلسالمية.
ليبيا ...السعودية ...أكثر الدول العربية تطرفا
جتاه املسيحيني
تتفاوت درجات االضطهاد في دول املغرب العربي،
فبينما حتتل ليبيا املرتبة السابعة نظرًا لتفشي
الفوضى واحلرب األهلية فيها واالضطهاد
العنيف ضد من يعبرون عالنية عن دينهم،
وضد املسيحني من أصول إسالمية .فمستوى
العنف فيها سجل في هذا العام نسبة .%62
بينما تأتي تونس في املرتبة الـ  ،30إذ ينخفض
فيها مستوى العنف إلى  ،%23إال أن املصدر
الرئيسي لالضطهاد فيها يأتي من قبل أفراد
األسرة واجملتمع ،كما أنه من الصعب االعتراف
رسم ًيا بتحولهم إلى املسيحية ،إذ تصل
نسبة الضغوط األسرية إلى  .%79األمر نفسه
في اجلزائر ،ذات املركز الـ  ،42إذ يتمثل الضغط
الرئيسي في األقارب واجليران من املسلمني،
عالوة على القوانني التي حتظر التحويل وتعتبر
التبشير جرمية .وتبلغ نسبة الضغوط املمارسة
من قبل الدولة  %62ومن قبل اجملتمع .%44.5
أما في دول اخلليج ،فتتصدر السعودية املرتبة
الـ  ،12إذ تتبع وفق التقرير نظا ًما إسالم ًيا
صار ًما ،وتعتبر املسيحيني مواطنني من الدرجة
الثانية ،وتنكر أي أماكن أخرى للعبادة ألي دين
آخر غير اإلسالم ،فتصل القيود املشددة على
بناء الكنائس إلى أعلى مستوياته بنحو .%98
بينما حتتلقطر املرتبة الـ  ،27وتأتي الضغوط

فيها بشكل أساسي من قبل الدولة واجملتمع
اللذين يرفضان النظر ألي دين آخر غير اإلسالم،
ً
ضغوطا على املتحولني ،فتبلغ فيها
وميارسان
الضغوط املمارسة من قبل الدولة  %67.5ومن
قبل اجملتمع .%70
أما الكويت ،فتاتي في املرتبة الـ  34كثالث
أعلى دولة خليجية في مستوى االضطهاد ضد
املسيحيني ،إذ يتعرض املتحولون إلى املسيحية
فيها إلى متييز ومضايقات ومراقبة من قبل
الشرطة ،فضالً عن املشاكل القانونية ذات
الصلة باألحوال الشخصية .فنسبة القيود
اجملتمعية املمارسة عليهم تبلغ حوالي ،%69.5
وتصل نسبة الضغوط األسرية على املتحولني
إلى .%75
أما اإلمارات ،التي حتتل املرتبة الـ ،40فإنها
ّ

بحسب التقرير لديها تناقض في قيمة
التسامح ،ففي الوقت الذي تتسامح فيه
مع املسيحيني املغتربني ،إال أن املتحولني إلى
املسيحية يواجهون الكثير من الضغوط من
قبل عائالتهم واجملتمع احمليط بهم ،وتصل تلك
الضغوط إلى  .%60أما عمان ،صاحبة املركز
الـ ،46فترك اإلسالم فيها يعتبر خيانة للقبيلة
واألسرة .وقد يأتي االضطهاد في شكل إخالئهم
ملنازلهم أو طردهم من العمل .وميثل الضغط
األسري  ،%59والضغط على احلياة اخلاصة .%73
األمر كذلك في البحرين ،التي حتتل املركز الـ .48
وتبدو من األرقام أن السمة الرئيسية واملشتركة
في دول اخلليج هي أن الضغوط القادمة من قبل
األسرة واجملتمع متثل املصدر الرئيسي للضغط
على املسيحيني ،يليه الضغوط من قبل الدول
اخلليجية على عمل الكنائس وبنائها.
مصر حتتل املرتبة الـــــ  17في قائمة الدول
املضطهدة للمسيحيني
أما مصر فتحتل املرتبة الـ  17في قائمة الدول
ّ
األكثر متييزًا ضد املسيحيني ،ويبلغ نسبة
االضطهاد على مستوى اجملتمع  ،%73وذلك
في شكل ضغوط هائلة على املتحولني من
قبل عائالتهم للعودة إلى اإلسالم ،إلى جانب
العداء الناجم ضد املسيحيني الذين ينجحون
في التجمع .وتصل نسبة القيود املمارسة على
املستوى االجتماعي  ، %73كما تبلغ نسبة
العنف فيها .%74
املسيحيون ليسوا وحدهم مضطهدين...
لم يكتف التقرير باإلشارة الى أماكن وكيفية
اضطهاد املسيحيني بل أشار أيضا الى ان
املسيحيون ليسوا وحدهم مضطهدين ،ففي
دول عرضها التقرير ضمن القائمة التي يعاني
فيها املسيحيون أعلى مستويات التهديد،

يواجه املسلمون في الدول ذاتها نفس مستوى
التهديد بل وأكثر .ففيالصني ،التي تأتي
في املرتبة الـ  43وفق التقرير ،وميثل مستوى
العنف فيها ضد املسيحيني  ،%54والضغوط
على عمل وبناء الكنائس  .%80جند أيضا ً أن
األقليات املسلمة هناك لم تنج من انتهاكات
حقوق اإلنسان؛ إذ يواجه املسلمون أعتى حمالت
القمع والعنف فيها ،فوفقًا لتقرير صادر عن
األمم املتحدة في  30أغسطس  ،2018فإن هناك
معسكرات سرية يُحتجز فيها مليون شخص
من عرقية اإليغور املسلمة وأقليات مسلمة
أخرى ،ويتعرضون فيها لالحتجاز التعسفي
والتعذيب ،فضالً عن فرض قيود صارخة على
ممارسة العبادات ،وتفعيل نظام املراقبة الرقمي
لكل جوانب احلياة اليومية لهم.

أما ميامنار ،صاحبة املركز الـ  ،24فوفقا ً للتقرير
هناك نحو  100ألف مسيحي في مخيمات
الالجئني نتيجة لتواطؤ اجملتمع البوذي مع
حكومته في تبديد ممتلكات الكنائس وحتويل
أبنيتها ملزارات بوذية وطرد املسيحيني وممارسة
العنف بحقهم .وفي الوقت ذاته ،وبحسب ما
ورد في تقرير لألمم املتحدة ،فهناك نحو  700ألف
من مسلمي الروهينجا قد نزحوا إلى بنجالديش
منذ بداية األزمة في أغسطس  ،2017فضالً
عن تدمير النظام امليامناري لقرى الروهينجا
باجلرافات ،وإزالته لكل آثار احلياة في تلك
املناطق .عالوة على تعرض الكثير من املسلمني
إلى أعمال عنف وحشية كاالغتصاب اجلماعي
وغيرها من مظاهر العنف اجلنسي ضد النساء.
وفي الهند ،التي حتتل املرتبة الـ  11وفق تقرير
املراقبة العاملي ،فإن نسبة العنف املرتكب بحق
املسيحيني قد وصل إلى  ،%86.5إذ يوجد بالهند
جماعات هندوسية متطرفة هدفها األول
واألخير ليس فقط القضاء على املسيحيني ،بل
أيضا جتاه اجملتمعات
وممارسات عمليات التطهير ً
املسلمة بأعنف األساليب .وفقا لتقرير منظمة
العفو الدولية  ،2017/2018فهناك عشرات من
جرائم الكراهية التي تستهدف املسلمني قد
وقعت في شتى أنحاء الهند .و ُقتل ما ال يقل عن
وجرِ َح كثير غيرهم على
عشرة رجال مسلمنيُ ،
أيدي اجلماعات األهلية املعنية بحماية األبقار.
يذكر ان منظم األبواب املفتوحة .تعمل في
مجال مناصرة املسيحيني منذ  60عا ًما ،مقرها
الرئيسي في الواليات املتحدة األمريكية ،كما
أنها تعمل في أكثر من  60دولة .وفي تعريفها
لنفسها على موقعها الرسمي فإنها «تقدم
الدعم للمسيحيني املضطهدين من خالل رفع
الوعي باالضطهاد الذي يكابده املسيحيون على
مستوى العالم».
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جمعها لكم الشماس ذياكون :جمال تكال اسعد -مونتريال

ولد قداسة البابا يوساب الثاني البابا ١١٥في دير
الشهيد فيلوثاوس في النغاميش مركز البلينا سنة
 1876م ،وترهب بدير القديس أنطونيوس سنة 1895
م ،وسافر في بعثة إلى أثينا سنة  1903م حيث درس
ثالث سنوات العلوم الالهوتية والتاريخ الكنسي،
وعاد سنة  1905م.
رئيسا لدير يافا في فلسطني ،وفي سنة 1912
اختير ً
رئيسا لألديرة القبطية بالقدس ،وفي سنة
م .اختير
ً
سم مطران ًا إليبارشية جرجا وأخميم .وقد
ر
 1920مِ ُ .
انتدبه البابا يوأنس ملصاحبته في زيارة أثيوبيا ،ثم
للقيام على رأس وفد للكنيسة القبطية لتتويج
اإلمبراطور هيالسالسي.
ُصب بطرير ًكا سنة  1946م .باسم البابا يوساب
ن ِّ
الثاني بعد نياحة البابا مكاريوس الثالث.
و ِفي رسالته الرعوية األولى يوم تنصيبه أعلن
قداسته برنامجه االصالحي بالعمل على وحدة
الكنيسة وتوثيق العالقات بني الكنيستني
القبطية واإلثيوبية ورفع مستوى الرهبنة في األديرة
وتنظيمها وإنعاش احلياة الروحية ومحاربة البدع
والهرطقات.
أهم إجنازات البابا يوساب-:
اوال :متثيل األقباط متثيال عادال في الوظائف احلكومية
لتحقيق الوحدة الوطنية.
ثانيا :تدريس الدين املسيحي للطلبة املسيحيني في
جميع املدارس.
ثالثا :تقرير إجازات لألقباط في أعيادهم وهي :عيد
امليالد اجمليد ،وعيد الغطاس ،واحد الشعانني ،وعيد
القيامة اجمليد ،كما سمح بالتأخير حتى الساعة
العاشرة للمسيحيني صباح كل يوم أحد.
رابعا :اعادة بِنَاء الكنيسة املرقسية باإلسكندرية
وقد مت افتتاحها في يوم  ٥نوفمبر .١٩٥٦
خامسا :املساهمة في بناء عدد من الكنائس في
القاهرة واإلسكندرية.
سادسا :بناء استراحة لآلباء املطارنة بالكنيسة
املرقسية بالقاهرة.
سابعا :تعمير دير االنبا صموئيل املعترف.
ثامنا :انشاء وافتتاح القاعة اليوسابية بأرض دير
االنبا رويس بالعباسية
تاسعا :افتتاح املعهد العالي للدراسات القبطية.
عاشرا :النهوض بالكلية اإلكليريكية ونقل مقرها
من مهمشة إلى املوقع اجلديد باألنبا رويس.
احدى عشر :اخلدمة في جنوب افريقيا بناء على طلب
بعض املواطنني هناك عام ١٩٤٩فاختار قداسته
سكرتيره القمص أيوب االنبا بيشوي الذي سافر

امليرون

لرعاية الشعب روحيا في  ٣١اغسطس ١٩٤٩ومتت
رسامته باسم االنبا مرقس أسقفا جلنوب افريقيا
في ٢٧اغسطس.١٩٥٠
جهود البابا يوساب الثاني في نهضة التعليم:
بالرغم من الظروف السيئة التي مرت بها الكنيسة
بسبب انقالب يوليو  ،١٩٥٢إال أن البابا يوساب كان
محبا للعلم وحاول جهده في تطوير العلم ،ويظهر
ذلك في النقاط التالية:
-١ادخل العديد من اساتذة اجلامعة للتدريس في
الكلية اإلكليريكية مثل (عزيز سوريال عطية ،مراد
كامل ،سامي جبرة ،زاهر رياض،
ماهر كامل…..الخ ).
-٢وافق على سفر الطالب
وهيب عطاهلل جرجس إلى لندن
للحصول على الدكتوراه من
جامعة مانشستر ،وكان ذلك بناء
على تزكيات من الدكتور عزيز
سوريال والدكتور جرجس متي
مبعهد االثار املصرية.
-٣أسس معهد الدراسات
القبطية عام ،١٩٥٤كما فتح
القاعة اليوسابية باالنبا رويس
لتكون مقر إلقاء محاضرات
تثقيفية للشعب القبطي ،وكانت اول محاضرة
لعميد األدب العربي الدكتور طه حسني.
-٤اخر قرار اتخذه قبل نياحته عام ١٩٥٦هو سفر
القمص كيرلس االنطوني (االنبا باسيليوس
مطران القدس) والدكتور موريس تواضروس للبعثة
الدراسية إلى اليونان وذلك بناء على تزكية من
الدكتور وهيب عطاهلل وكيل الكلية اإلكليريكية
وقتها.
نزاعاته بني اجملمع املقدس واحلكومة املصرية
وفي أواخر أيامه اشتد النزاع بينه وبني اجملمع املقدس،
وبينه وبني احلكومة املصرية (حكومة الثورة بقيادة
عبد الناصر) ومنها :رفض قداسته تسليم إدارة
األوقاف واألديرة القبطية لوزارة األوقاف اإلسالمية،
وكذلك رفض قداسته بتسليم احملاكم امللية
اذ ان احلكومة ارادت ضمها للمحاكم الشرعية
االسالمية.
فقد وجدت احلكومة مجموعة أطلقت على نفسها
جماعة األمة القبطية اسسها احملامي ابراهيم
فهمي هالل وميولها أمير مطرود من لبنان وهو
فؤاد لطف اهلل وادعوا مطالبتهم باإلصالح داخل
الكنيسة ،ورسم لهم خطة قيام مجموعة من

م�صطلحات كن�سية

امليرون كلمة يونانية « ”Mironeواملقصود به الزيت املقدس الذى
يدهن (ميسح) به املعمد ( 31رشما) بعد املعمودية لنوال سر امليرون
(التثبيت) .

املطانية

املطانية « ”Metoniaكلمة يونانية وتعني حرفيا ً “تغيير الفكر”
ويستخدم هذا االصطالح للداللة على توبة النفس ورجوعها عن
الشر ،كما يستخدم نفس املصطلح مبعنى الركوع والسجود (عمل
املطانيات في األصوام).

الزنار

الزنار « Zonarioneيونانية ،أي حزام “ ”beltوهو شريط يربط املعمد
أو الشماس “ ”deaconكرمز الرتباطه بالسيد املسيح ،أو باخلدمة
الروحية اجلديدة.

الشباب بخطف البابا يوساب الثاني من مقر إقامته
بالكاتدرائية القدمية بكلوت بك ،فذهبوا وخطفوه
ليال في تاكسي وذهبوا به إلى دير مارجرجس
للراهبات مبصر القدمية.
في الصباح الباكر قبضت احلكومة على هؤالء
اخلاطفني وبدأت التحقيق معهم بعرضهم على
قداسته للتعرف على اخلاطفني ،ولم يعترف
قداسته على أحدهم وقال عبارته األبوية (كلهم
أوالدي فكيف أتسبب في سجن أحدهم).
وملا شعر قداسته بالتعب وكثرة املضايقات حتى
من أقرب اآلباء املطارنة قرر قداسته
االعتكاف بالدير احملرق ،فقام اجملمع
بتعيني جلنة ثالثية من األساقفة
للقيام بأعمال البطريرك الذي سافر
إلى دير احملرق .وفي دوامة النزاع بني
البابا واجملمع املقدس قامت احلكومة
بإلغاء سلطة اجملالس امل ّلية في قضاء
األحوال الشخصية ،وأصبحت من
اختصاص احملاكم الوطنية ...وتن ّيح
بسالم في  13نوفمبر سنة  1956م.

اعمال البابا يوساب الثاني

األقباط يحدد لهم نسبة في رجال
النيابة والقضاء
في أول أكتوبر سنة 1946م أصدر محمد كامل
مرسى باشا وزير العدل بيانا ً عن ترتيبات رجال
النيابة والقضاء أشار فيه إلى حتديد نسبة األقباط
الذين سيعينون ففي النيابة والقضاء.
وأثار هذا البيان نفوس األقباط حيث اعتبروا أن
احلكومة متيز في التعيني بني األقباط واملسلمني أي
أن األقباط ليس لهم حقوق متساوية مع املسلمني
وقالوا :كأن األقباط واملسلمني ليسوا أمة واحدة!
واشتكى األقباط إلى البابا يوساب الثاني من هذا
البيان املبنى على التحيز والتمييز ،فأمر بإرسال
مذكرة كتبها حبيب املصري بهذا املوضوع ضمها
الكثير من األمثلة التاريخية عما أداه األقباط من
خدمات لوطنهم احلبيب مصر ثم أوضح خطورة
بيان وزير العدل على وحدة األمة املصرية وطالب
رئيس الوزراء بإصدار بيان يصحح فيه موقف الوزير،
وقد رفع صورة من هذه الرسالة إلى جالله امللك
فاروق مكررا ً ما قاله ففي خطابه إلى رئيس الوزراء
بأن يكون املصريون أمة واحدة وصفا ً واحدا ً وقد
أستجاب املسئولني لهذا الطلب.
اهتمامه مبدارس األحد
أهتم البابا يوساب الثاني بنشر التعليم الديني بني

أبناء األمة القبطية فاهتم
مبدارس األحد بالكنائس
وعمل على تشجيعها
كما عمل أيضا ً على نشر
اجلمعيات القبطية ألهداف تخدم اجملتمع القبطي
خاصة التي تعمل ففي مجال تربية النشء وإنشاء
املدارس القبطية ففي أنحاء البالد.
وكان البابا يوساب الثاني وراء ما وصل إليه التعليم
الديني سواء في املدارس اخلاصة (احلرة) أو احلكومية
حتى أصبح ملادة الدين املسيحي جلنة في وزارة
التعليم والتربية املصرية تضع برامج الدراسة
والكتب املقررة على التالميذ وهذا احلق منصوص
عليه في الدستور املصري لم يكن لينفذ ويستمر
نهائيا ً إال بجهود البابا يوساب الثاني.
ولم يترك أمر تدريس مادة التربية الدينية باملدارس
لهذا احلد بل عمل على أن يكون مدرس هذه املادة
على دراية كاملة بالكتاب املقدس والالهوت
والطقس  -وهكذا أصبح مادة الدين املسيحي مادة
أساسية للطلبة املسيحيني في جميع مراحل
التعليم.
وتذكر املؤرخة أيزيس حبيب املصرى أن جمعية
السيدات القبطية لتربية الطفولة قد انتشرت
وكثرت أنشطتها ،ومن هذا النشاط أن كل مدرسة
كانت تقدم حفلة تختتم بها العام الدراسي
وفى  1947 /7/13أقامت مدرسة السيدة العذراء
مبهمشة حفلتها السنوية املعتادة التي كانت
في تلك السنة حتت رعاية األنبا كيرلس مطران
أثيوبيا ،وقد رأى ناظر املدرسة ومعاونوه أن تكون
هذه احلفلة اختتاما للسنة وافتتاحا جلريدة يصدرها
تالميذ املدرسة وتلميذاتها ،فوزعوا العدد األول من
جريدتهم التي أطلقوا عليها أسم «احلصاد» على
احلاضرين في احلفلة إذ طبعوا في آخرها برنامج
حفلتهم وللقارئ صورة العدد األول الذى صدر في
 6بؤونة 1663ش العدد األول السنة األولى  13يونيو
سنة 1947م وحتت صورة الغالف كتبوا هذه اآلية
« :فقال لهم إن احلصاد كثير أما الفعلة فقليلون
أطلبوا من رب احلصاد أن يرسل فعلة حلصادة حلصاده
(لو»)10
إهداء صحيفة مدرسية ملهمشة :تهدى الصحيفة
إلى التي كان لها الفضل األكبر في إفتاح املدارس
القبطية وتدعيمها :صاحبة الفضل السيدة مدام
جنيب باشا غالى رئيسة جمعية السيدات القبطية
لتربية الطفولة تقدم هيئة حترير احلصاد باكورة
إنتاجها اعترافا بغامر فضلها وبيض يديها.

كلمة الله

من احلياة

بالرغم من كونه مجرد كلب إال أن
«جاك» كان يتمتع بفضيلة تبدو
نادرة اليوم :إنها الوفاء.
لقد كافأت ملكة اجنلترا «جاك»
لوفائه ،وهكذا فإن ملك امللوك
يبارك إخالص شعبه.
«ها حتن نطوب الصابرين .قد
سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة
الرب .ألن الرب كثير الرحمة ورؤوف“.
(يعقوب .)5 :11

إقترب كلب صغير ضال من جندي في احلرس االسكتلندی خارج قصر األمير جيمس .وكان يشعر بالبرد واجلوع
فالتقطه احلارس وقدم له طعاما  .وبعد ذلك أصبح احلرس االسكتلندي يتفاءلون بهذا الكلب الذي أطلق
عليه اسم «جاك» وكان الكلب يتبع سيده في كل مكان أثناء احلرب األهلية .وعندما قتل اجلندي في املعركة،
وجد أصدقاؤه الكلب جاك واقفا باخالص إلى جواره .وقد تأثرت امللكة فيكتوريا عندما سمعت قصته وكافأت
«جاك» بأن طوقت عنقه بوسام امللكة فيكتوريا.

يف م�سريتك

أجيوس
كن أميناً .هل أنت مخلص مثل
بالنسبة
«وقديس»
هلل،
بالنسبة
«قدوس»
أى
يونانية،
«”Agios
أجيوس
أيوب؟
.”sacred
=
holy
“
البشر.
من
البار
للشخص
ابدأ مسيرة إخالصك بعمل تعهد
أمام الرب .قدم وعدا هلل بأنك
مار
مار « ”marسريانية مبعنى «سید» عظيم ،ومؤنثها مارت «سيدة ستعمل على أن تكون مخلصا في
عظيمة» فتقول مثال مار جرجس ،ومارمترمي.
مواجهة مشاكل احلياة .ثم أطلب
منه العون لكي حتفظ وعدك.
میمر
ميمر سريانية مبعنى سيرة ،أو تاريخ ،وتضم اخملطوطات میامر ميكنك أن تتمسك بكلمة اهلل
ووعده لك ،إنه يساعدك ويكافئك .
الشهداء والقديسني.

مطلوب عميل ل�شركة �سياحة

لالت�صال

�شركة �سياحة و�سفر
تطلب موظف لديه على االقل
�سنة خربة
ا�ستخدام الكمبيوتر بكفاءه
اجادة اللغة العربية واالجنليزية
416-994-5822 or 416-751-7025

or email: travelconsultant600@gmail.com
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�شنغهاي 4 :مليون دوالر �سعر �أغلى حذاء يف العامل
مر�صع بالأملا�س

ال�سبت  17نوفمرب  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد ال�ساد�س والع�رشون بعد املائة

عر�ضت العالمة التجارية «  ”gènavantل�صناعة
الأحذية املر�صعة باجلواهر ،التي تتخذ من لندن
مقر ًا لها� ،أغلى حذاء ن�سائي يف العامل خالل
معر�ض ال�صني الدويل لال�سترياد ،املنعقد حالي ًا
مبدينة �شنغهاي.
وح�سب ما ذكرته �شبكة تلفزيون ال�صني الدولية
“�سي جي تي �أن”� ،صمم الإ�سكايف العاملي
جيمي ت�شو ،زوجا من احلذاء الن�سائي املر�صع
بنحو � 10آالف من املا�سات الوردية ،بقيمة
بلغت �أكرث من  4.3مليون دوالر ،ليعر�ض لأول
مرة يف املعر�ض ال�صيني الدويل لدورته الأويل.
وبالإ�ضافة �إىل هذا احلذاء الذي يعد الأغلى ،عر�ض �أي�ض ًا ت�شو من خالل عالمته التجارية اجلدية،
جمموعة فاخرة من الأحذية الن�سائية املر�صعة بالياقوت واللآلئ والأحجار الكرمية الأخرى ،والتي
تتميز بعنا�رص م�ستوحاة من مواد يعود تاريخها �إىل ال�صني الإمرباطورية ،مبا يف ذلك املزهريات
التي تعود �إىل ع�رص الإمرباطور ت�شينغ.
وكان �سوق الأحذية الن�سائية يف ال�صني �شهد تو�سعا مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  %8.7على مدى
ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،وفقا لتقرير �صادر عن معهد بحوث االقت�صاد ال�صناعي ،ومن املتوقع �أن
تتجاوز مبيعات الأحذية الن�سائية  260مليار يوان ( 37.5مليار دوالر) هذا العام ،لت�صل �إىل 330
مليار يوان ( 47.6مليار دوالر) بحلول عام .2022
عر�ضا ل�سيا�سة االنفتاح يف ال�صني جلذب املزيد من ال�رشكات الأجنبية لبيع منتجاتها
ويعد هذا احلدث
ً
يف ال�صني ،وي�أمل املنظمون يف جذب � 150ألف م�ش ٍ
رت م�ؤ�س�سي ،حملي و�أجنبي.

بريطانيا :حتتفل بجواز �سفر ملومياء رم�سي�س..
 44عاما مرت على �أغرب واقعة
يو�صف رم�سي�س الثاين ب�أنه من �أعظم ملوك الفراعنة،
ويبدو �أنه مل يكن فريدا فقط يف حياته ،لكنه كان كذلك
بعد وفاته ،فبعد � 3آالف عام من وفاته �أ�صبح املومياء
الوحيدة التي ي�صدر لها جواز �سفر.
وتعود ق�صة �إ�صدار جواز �سفر املومياء �إىل عام
 1974عندما وجد علماء امل�رصيات الذين يعملون
يف املتحف �أن املومياء تتدهور مبعدل ينذر باخلطر،
وقرروا �إر�سالها �إىل فرن�سا لإجراء فح�ص ،ف�أ�صدروا
جواز �سفر للمومياء حتى يت�سنى لهم �إر�سالها للخارج.
ورغم مرور  44عاما على تلك الواقعة الغريبة ،ف�إن موقع «الأ�صول القدمية» الربيطاين ،املهتم
بالأبحاث التي تتناول الع�صور املا�ضية ،تذكرها يف تقرير ن�رشه ،كا�شفا عن بع�ض التفا�صيل
اخلا�صة بها.
وقال املوقع ،يف تقريره� ،إن �إ�صدار جواز ال�سفر كان على ما يبدو تنفيذا لن�صو�ص يف القانون
امل�رصي ،حيث يتعني على �أقارب املتوفني احل�صول على الوثائق الالزمة قبل ال�سماح للجثامني
مبغادرة البالد.
و�أو�ضح املوقع �أن هذا هو ال�سبب املعلن ،لكن كان هناك �سببا �آخر ،وهو �أن وثيقة جواز ال�سفر
كانت �ستوفر للفرعون احلماية القانونية الالزمة ،ل�ضمان عودته الآمنة �إىل البالد ،حيث كان هناك
خوف من �أن فرن�سا قد ال ت�سمح بعودة مومياء الفرعون.
ويقول املوقع �إن الأ�سباب تعددت ،ولكن على �أي حال �صدر جواز �سفر ملومياء رم�سي�س الثاين،
لتكون �أول مومياء «ورمبا الأخرية» التي حت�صل على هذه الوثيقة من حكومة حديثة.
و�صدرت هذه الوثيقة مت�ضمنة �صورة لوجه رم�سي�س الثاين ،وكتب بها �أن تاريخ ميالده  1303قبل
امليالد ،وحملت رقم  ،17758024ومثل الوثائق احلديثه كانت مدتها � 7سنوات ،حيث �صدرت يف
 9مار�س  ،1974وت�ضمنت �أن تاريخ انتهائها �سيكون  9مار�س .1981
وكما ا�ستخدمت احلكومة امل�رصية الآليات الع�رصية ل�سفر املومياء ،تعاملت احلكومة الفرن�سية
بالطريقة نف�سها� ،إذ حظيت املومياء التي غادرت م�رص يف عام  1976با�ستقبال ملكي يف مطار
باري�س -لو بورجيه ،حيث عزفت له املو�سيقى الع�سكرية التي تليق بو�صول ملك �إىل باري�س.

عامل بال حدود

بريطانيا� :سيارة �إطفاء قدمية تتحول �إىل فندق �سياحي �صغري
مت حتويل �شاحنة �إطفاء خمرية من الطراز القدمي� ،إىل
فندق �صغري ميكن لل�ضيف املكوث فيه مقابل مبلغ مايل
معقول ال يتجاوز  500دوالر يف الأ�سبوع.
يقع فندق «ريد ر�سيكو ريرتيت» بالقرب من بحرية
«ليك دي�سرتيكت» املحاطة مبناظر طبيعية خالبة ،يف
منطقة كي�سويك الربيطانية.
ويحتوي الفندق الذي ميكنه ا�ستيعاب �أربعة �أ�شخا�ص،
على غرفتي نوم وا�سعتني ،ت�ضم �إحداهما �رسير ًا
بحجم ملكي ،وجهاز تلفزيون وطاولة� ،إ�ضافة �إىل
عمود الإطفاء الذي يتيح للنزالء فر�صة االنزالق �إىل الطابق الأر�ضي كما يفعل رجال الإطفاء.
ويحتوي الفندق �أي�ض ًا على غرفة �ساونا ودو�ش ،ت�ؤدي �إىل فناء مزخرف مع منطقة خا�صة للجلو�س،
يف حني توجد م�ساحة �صغرية يف اجلزء اخللفي من ال�شاحنة خم�ص�صة للعب الأطفال.
كما تتوفر م�ساحة خارجية �أمام ال�شاحنة ميكن لل�ضيوف تناول الطعام فيها يف الهواء الطلق
واال�ستمتاع مبنظر النجوم يف الأم�سيات ال�صافية ،ومبناظر جبال بلينكاثر ال�ساحرة ،وفق ما نقلت
�صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

�إيطاليا :حتتفل ب�ألعاب نارية �صامتة لتجنب �إثارة الكالب
قررت مدينة �إيطالية االحتفال ب�ألعاب نارية �صامتة
لتجنب ا�ستثارة الكالب ب�أ�صوات هذه الألعاب.
وتعاقدت مدينة كوليت�شو يف بارما مع �رشكة «�سيتي
فريويرك�س» لإنتاج مفرقعات و�ألعاب نارية ال ت�صدر
�أي �أ�صوات مزعجة ،بعد �أن �أ�صدرت احلكومة املحلية
ت�رشيع ًا جديد ًا يف عام  ،2015يجرب اجلمهور واملحتفلني
على ا�ستخدام �ألعاب نارية �صامتة.
ومت �إ�صدار هذا الت�رشيع كو�سيلة الحرتام احليوانات
واحلد من التوتر الذي تتعر�ض له ب�سبب �أ�صوات الألعاب
النارية ال�صاخبة ،حيث تُ�صاب العديد من الكالب مب�شاكل
يف القلب و�شعور ًا بالهيجان والغثيان نتيجة لذلك ،بح�سب
�صحيف ديلي ريكورد.
ويف الأ�سبوع املا�ضي ،تناقلت مواقع التوا�صل
االجتماعي �صور ًا تفطر القلب لكلبة كانت تعاين من ُرعب �شديد ب�سبب الألعاب النارية.
وقبل �أقل من �شهرين على احتفاالت ر�أ�س ال�سنة ،ت�أمل املدينة �أن ي�ساهم هذا الت�رشيع يف �إقامة
احتفاالت هادئة ال ت�سبب ال�رضر لأي من الإن�سان �أو احليوان.

دولة متنح قطعة �أر�ض هدية لإجناب الطفل الثالث
يف اجتاه معاك�س للعديد من الدول التي حتث مواطنيها على التقليل من الإجناب ،ف�إن �إحدى
احلكومات الأوروبية تخطط ملكاف�أة الآباء الذين لديهم طفل ثالث ،من خالل منحهم قطعة �أر�ض.
واقرتحت اخلطة رابطة �أق�صى اليمني يف �إيطاليا ،و�ضمنتها يف م�رشوع املوازنة للعام املقبل
 ،2019وتقوم فكرتها على ت�سليم الدولة قطع �أر�ض زراعية ملدة  20عاما �إىل الآباء ،الذين
ينجبون طفال ثالثا بني عامي  2019و ،2021وفقا ل�صحيفة «ديلي ميل» الربيطانية.
وقال وزير الزراعة الإيطايل جيان ماركو �سينتينايو« :يقال �إن الإيطاليني لديهم عدد قليل من
الأطفال ،والبد من و�سيلة ما لتغيري تلك الفكرة».
و�أو�ضح �أنه يف هذا الإطار ،ت�شجع الوزارة املناطق الريفية حتديدا على الإجناب ،لأنهم مازال
لديهم الكثري من الأطفال ،مقارنة باملناطق احل�رضية.
ووفقا لـ «كولديريتي» ،وهي رابطة ال�رشكات الزراعية الإيطالية ،ف�إن الدولة متتلك  1.2مليون
فدان من الأرا�ضي الزراعية تبلغ قيمتها حوايل  9مليار جنيه �إ�سرتليني.
ويذكر �أن �إيطاليا لديها �أدنى معدل والدة يف قارة �أوروبا� ،إذ �أنه يف العام املا�ضي� ،سجلت �إيطاليا
عدد مواليد � 464ألف ،وهو رقم منخف�ض ،مما ترك البالد مع عدد كبري من ال�سكان الأكرب عمرا،
وقنبلة زمنية دميوغرافية.
وبالن�سب للأجانب الذين يرغبون يف اال�ستفادة من العر�ض في�شرتط �أن يكونوا مقيمني يف �إيطاليا
ملدة � 10سنوات على الأقل.

�أول فيال يف العامل حتت املاء بجزر املالديف
�إن كنت تبحث عن خو�ض جتربة خمتلفة فال يفوتك زيارة «موراكا»� ،أول فيال يف العامل حتت املاء يف جزر املالديف ،على عمق  16قدما باملحيط الهندي،
حماطة بالزجاج فيما ي�شبه حو�ضا مائيا مكونا من طبقتني :العلوية فوق املاء ،وال�سفلية مغمورة �أ�سفل املحيط.
وك�شف موقع «بيزن�س �إن�سايدر» الأمريكي ،قرب افتتاح فيال «موراكا» يف نوفمرب اجلاري ،مو�ضحا �أنها تت�صل بفندق «كونراد املالديف» يف منتجع جزيرة
«راجنايل» عرب مرف�أ طويل ،والتي ت�شتهر بتجاربها الأوىل الفريدة.
وقالت ميلي�سا لوكر من جملة «�أركيتكت�رشال دايج�ست» الأمريكية� ،إن املنتجع الأول يف املالديف الذي يقيم فيال على �أعمدة خ�شبية على املياه ،ويفتتح مطعما حتت
املياه ،والآن �أول من �أن�ش�أ مكان �إقامة مغمور داخل �أعماق املياه.
لكن التجربة الأ�سطورية يف فيال «موراكا» ،التي يعني ا�سمها ال�شعاب املرجانية بلغة �سكان املالديف ،تكلف الزائر � 50ألف دوالر لليلة الواحدة ،دون ال�رضائب،
يف حني �أن بناءها تكلف  15مليون دوالر ،ح�سبما �أفادت وكالة «بلومربج» الأمريكية.
�أو�ضح «بيزن�س �إن�سايدر» �أن طابقي الفيال م�صنوعان من احلديد والإ�سمنت والإكريليك ،ويت�سع لـ 9نزالء من �أجل النوم� ،أما امل�شهد العلوي فيطل على املحيط ،كما يتوفر به مركز لياقة بدنية ووحدة �أمنية
خا�صة .وي�شتمل الطابق العلوي على غرفتني للنوم ومرحا�ض مت�صل بحو�ض ا�ستحمام يطل على املحيط ،ف�ضال عن طا ٍه خا�ص بكل جناح ومدرب �شخ�صي و�سبا ودراجات مائية.
بعيدا عن تلك امل�ساحة الكاملة اخلا�صة بتناول الطعام والرتفيه والنوم يف الطابق العلوي ،هناك �أي�ضا منطقة مل�شاهدة الغروب� .أما �إذا �أراد النزالء الو�صول للطابق ال�سفلي فيمكنهم ذلك عرب ال�سلم احللزوين
�أو امل�صعد.
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Neptune Facts

Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. [Ecclesiastes 4:12]

“Misty Mountain”

Misty Mountain was the most perfect place there
could be for two young bears to grow up together.
Benji and Bambi were the happiest bear cubs on the
mountain when they were tiny. All the forest creatures knew when it was playtime because they ran
through the forest, stumbling over everything, chasing anything and never catching anything except
each other. The fun they shared was contagious. All
of Misty Mountain was at play when the bear cubs
were at play.
As they grew up, Benji and Bambi were always close
but Benji became an expert hunter and fighter. He
many times fought enemies for the borders of Misty
Mountain and was a hero to his friends and family.
But just as many times, he created wars and fights
that didn’t have to happen and made trouble for the
people creatures that shared the mountain with he and
his sister. Every day was an adventure for Benji but
he didn’t always have the wisdom of when to enter
into struggles and when to let God guide him.
Bambi the Bear and her sweet cubs loved playing
near the lake at the base of Misty Mountain. When
they played, they brought great joy to all living things
just as she and her brother had done when they were
young. Not far away she knew that Benji was hunting
because that is what he always did.
Suddenly the alarm went up. Through the trees in every species language, the alarm was the same “DANGER – WOLVES”. The Asante band of roving wolves
were back to Misty Mountain to raid and kill and destroy. All around the lake peaceful animals were pulling back and fleeing up the mountain to escape the
raid. Already Bambi could hear their growls as they
charged through the trees angrily. She gathered the
cubs and hurried up the hill to their caves where she
knew they would be safe.
Benji heard the wolves as well but his instincts acted
differently. Instead of retreating to the hills, he took
position to defend his beloved mountain and his family and friends. Somewhere in his mind a voice said,
don’t fight them alone Benji. Think before you attack. And that voice sounded like his sister, Bambi.
He watched carefully from a sheltered place as the
wolves gathered in a clearing to mass before they attacked. Before they could organize, he was on them.
The battle was fierce and for a while, Benji was winning. Wolf after wolf leaped upon him only to get bat-

Happy birthday Abigail

ted away with claw marks on his head or chest for his
trouble. Benji bit and growled and clawed and dozens
of wolves were wounded. But the battle wore on him
and suddenly he realized he was injured and starting
to fail. His growls turned to howls of pain and tiredness. Without warning, he was hit from behind by
a very large wolf and he fell. Turning he looked up
knowing that on his back, he was sure to lose when
he saw something he never expected.
Behind the faces of the angry demonic wolves stood
a bear as large and ferocious as any he had ever seen.
She erupted with a growl that shook the trees and
could be heard to the very top of Misty Mountain.
Bambi tore into the wolves swatting them away from
her brother and sending them flying into trees, over
bushes and even into the lake. Their fierce growls and
howling became frightened yipes. Instead of massing to attack, they fled in chaos into the woods limping and sprinting to get as far away from Bambi as
possible. The Asante wolves never returned to Misty
Mountain again.
Back in the caves, the cubs played on their injured
uncle and imitated their brave mom in how she defeated the wolves. “I never thought you would fight
like that.” Benji said to his sister.
“It is good to fight for what is right and good. And
anyone who loves their family will fight to protect
them. I seek peace with all creatures, as our God created us to do but this is a world with evil in it and
brother, when evil tries to take over good, it will have
a fight from this timid mommy bear.”
“Timid mommy bear” the cubs laughed and mimicked her swatting and making mock wolf cries. Benji
laughed at their cute play and thought of the valuable
lessons he learned. They were lessons about fighting
and about defending what you cherish but they were
also lessons of peace and joy that had always been the
life testimony of his sister. And that day Benji’s heart
changed from the love of battle to the love of family,
God and peace.
But before all this, they will lay hands on you and
persecute you. They will deliver you to synagogues
and prisons, and you will be brought before kings
and governors, and all on account of my name.
This will result in your being witnesses to them.
But make up your mind not to worry beforehand
how you will defend yourselves. For I will give you
words and wisdom that none of your adversaries
will be able to resist or contradict. [Luke 21:12-15]

Neptune is a large planet that experiences
extreme atmospheric weather conditions.
After the demotion of Pluto, it now holds
the distinction of being further away from
the sun than any other planet in our solar
system.
• Neptune is a large planet, nearly four times
the size of Earth.
• Neptune suffers the most violent weather in
our Solar System.
• Storms have been spotted swirling around
its surface and freezing winds that blow
about ten times faster than hurricanes on
Earth make it the windiest planet.
• Neptune is a large, water planet with a blue
hydrogen-methane atmosphere and faint
rings.
• Neptune is covered in thin wispy white
clouds which stretch out around the planet.

RIDDLE
TIME
A woman is sitting in her room at
night. She has no
lights on, no candle, no lamp, no
light at all and yet
she is reading. How
is that possible?

Answer for the
Last Issue:

There’s no such
thing as half a hole

Happy
birthday
Mikey

By:
Philo Girgis
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Justin Trudeau’s Failures
Have Real Consequences

Bob Saroya,
Member of
Parliament

Over the past three years,
Canadians have watched as
Justin Trudeau has failed on
everything from the economy,
to border security, to trade, to
ethics and more.
He is raising taxes and creating a new carbon tax, driving
billions of dollars in investment and thousands of jobs
out of the country. He is
refusing to fix the mess he
created at the border while
thousands of asylum seekers
cross into Canada illegally.
He is failing to secure new
trade deals while backing
down to Donald Trump on the
new NAFTA. He is the first
sitting Prime Minister to be
found guilty of breaking conflict of interest laws, and four
Liberal Ministers have also
been placed under federal investigation over the past three
years. We also can’t forget
his failures on pipelines,
cracking down on crime, and

standing up for victims.
These failures, and many
more, have consequences for
Canadians. Justin Trudeau’s
failures are making life more
expensive. They’re making
Canadians less safe. They’re
making it harder for Canadians to find opportunities, and
they’re making Canadians to
have less confidence in their
government.
These consequences are real
and they matter. Canada’s
Conservatives are continuing to hold Justin Trudeau
accountable for his failures,
and we’re giving Canadians
a strong alternative to four
more years of Justin Trudeau.

Sincerely,

Bob Saroya
Conservative Member of
Parliament for MarkhamUnionville

Articles

another attack
on the Egyptian Christian community
I was very saddened to learn
in cases where the state is
of yet another attack on the
not the agent of persecuEgyptian Christian commution, it is important for us
nity. Seven Egyptian Christo call on and work with
tian pilgrims were recently
states to ensure protection
killed while travelling to the
for all. Thinking of the
Monastery of Saint Samuel
seven just killed on their
the Confessor.
return from Saint Samuel
Meanwhile, the case of Asia
the Confessor, it is notable
Garnett Genuis that 28 Copts were killed
Bibi is in the news again. She
has been acquitted by Paki- Member of Parliment in an attack while travelstan’s Supreme Court, but
ling back from that same
faces continuing potential difficulties monastery in May 2017. It is critical
as a result of violent protests calling for the government to ensure proper
for her death.
security in places where repeat attacks
Both of these events underline the on- may be taking place. Other governgoing reality of Christian minorities ments must be willing to work with
around the world facing persecution. Egypt to support strengthened secuThese are both examples of persecu- rity measures which align with and adtion in Muslim majority countries, but vance human rights.
the problem is not limited to the Mus- I believe Canada can do more to stand
lim world. There is a brutal crackdown up for fundamental human rights
against Christians in China and Chris- around the world. The UN recently
tian ethnic minorities in Burma.
held a human rights review for ChiUnfortunately, we do not hear nearly na, where countries from around the
enough discussion in the West about world asked China challenging questhe persecution of Christians. Objec- tions about their human rights record.
tively, Christians face discrimination This would have been a great opporand violence in many countries around tunity for Canada to submit questions
the world. Any rational foreign policy on religious freedom and the rights
oriented to promoting human rights of religious minorities. Instead, we
would put a major emphasis on the only submitted one advance question:
rights of Christians. Christians are not “What steps is China taking to grant
looking for special rights in countries equal marriage and family protections
like Egypt and Pakistan – they are sim- to LGBTI (Lesbian, Gay, Bisexual,
ply looking for the protection of their Transgendered, Intersex) couples in its
fundamental freedoms.
new Civil Code?”
In some countries, such as China, the As we honour and remember yet more
source of persecution is official state Coptic martyrs, now is a good time to
policy. In others, such as in Egypt, explore what more Canada can do to
violence comes from extremist groups stand up for the rights of Christians
which the state actively opposes. Even around the world.

Breaking Habits
- Part One -

Many of us have habits, routines, or practices that we wish to change or ‘break’.
Often, we decide that we want to change
a habit because it is 1) causing us distress or discomfort; 2) not serving it’s
original purpose any longer; or 3) we feel
that there is a better way of doing things.
This post is going to be the first of a series
on breaking habits. Stay tuned, because it is
one of my favourite series here on the blog!
The tough part, of course, is actually
CHANGING the habit. To stop doing
what one has done for so long is foreign.
On a more biological level, our brains
have gotten comfortable with the previous
habit. It has become ‘standard’ to us. So,
changing things up is like a red flag to our
brains - it has to relearn something new.
This applies to nearly any habit we may
have. And although it is not simple, it is
POSSIBLE. I have found that the best way
to try to change a habit is not necessarily
to ignore the habit or routine, but to reflect
on 1) how the habit served you before (ex.
what did doing xxx do for me?); 2) what
kept the habit entrenched (ex. a certain

place? being around certain people or objects? certain situations?); and 3) why you
feel you would like to change or break the
habit (ex. why is this something you don’t
want to be part of your life anymore?).
Even just thinking about breaking a habit
causes some distress. We think, ‘but if I
don’t do xxx, I will feel miserable!’ or ‘if
I cannot engage in habit zzz, what will I
do with my time? Or how will I cope with
this situation?’. It is important to realize

that having these feelings and thoughts in
response to changing a habit is normal.
Remember, your habits have become hab-

its because your brain got used to them,
they served a purpose, and now they are
routine. So, expect that changing a habit
will not be as easy as thinking ‘Oh, I’ll
just wake up tomorrow and not have my
morning cigarette. It’ll be fine’. It simply
does not work that way. Chances are you
will wake up and think, ‘I need that cigarette. I’ll start breaking this habit tomorrow’.
Ah, the concept of ‘starting tomorrow’.
The issue is, tomorrow will not come
when doing an action such as breaking
a habit, which is tough, is concerned.
We will always find ways to delay ‘tomorrow’. Now. Now is the time to start
thinking about what habit you want to
break or change, and to commit to it.
Throughout this series, we will talk about:
1)
How
to
actually
START
breaking
or
changing
a
habit
2) How to keep repeating this
so
that
change
is
sustained
3) What to do when you feel
like you can’t go on or change
Think about something you want to

change about your life - a habit or routine
that you have gotten caught up with. Sure,
for a while, that habit or action was likely
helpful in managing an emotion, a need,
or a situation in your life. But right now,
you feel something in your soul telling
you to quit it. To make a change. You’re
scared, but you want to try. I’m not an
expert, but I know it is doable. Let’s join
together on this journey towards changing
our habits and growing new roots. I hope
this series is helpful and fruitful!
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