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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

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

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

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

Dr. Amir Guorgui

Maximize your

Sr. Mortgage Advisor

Tax Savings
with Us

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

أخصائية الضرائب

نبيل فلتس

عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

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

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

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

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

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

Matt Dawoud

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

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

Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca

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

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

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

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

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

�إعـــالنـــــات
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

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

•
•
•
•
•
•
•

Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

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

• Emergency Appointments

Skymark Smile Centre

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

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca
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قراءة يف �إكت�ساح حمافظني «فورد» ب�إنتخابات �أونتاريو

ابرام مقار

يف الثالث والع�شرين من مايو املا�ضي� ،شاركت يف لقاء �إنتخابي مبدينة بيكرجن مع  ،وتق�سيم املجتمع عرب الإهتمام مبجموعات دون
املر�شح ال�سابق واحلاكم احلايل ملقاطعة �أونتاريو« ،دوج فورد» وبعد �إلقاء كلمته �أخري ،واملزايدة علي قيمنا الكندية من دميقراطية
وبعد حتية احل�ضور له ،و�إلتقاط ال�صور التذكارية معهم و�أثناء خروجه من القاعه ،وحرية وحقوق الأن�سان ،فجاء له الـ  NDPليناف�سه
حتدث له �أثنني من كبار ال�سن ب�صوت خافت من ركن بعيد بالقاعة التي مت بها يف التطرف علي املبادئ الليربالية  ،ويق�سم املق�سم ،
اللقاء ،فما كان من «دوج» �إال �أنه ترك احلر�س اخلا�ص وترك م�سار اخلروج وتوجه ويزايد علي مذايدة احلزب الليربايل ف�أ�صبح كثري من
لهم لي�ستمع ملا يقولونه ثم حتدث معهم لدقائق ،وقتها تذكرت احلاكمة ال�سابقة الليرباليني يرون احلزب الليربايل حمافظ ًا ووجدوا
للمقاطعة ،الليربالية «كاثلني وين» حينما وقف ع�شرات الأالف من الأباء �أن الـ  NDPهو الأكرث تعبري ًا عنهم ف�أنهار احلزب
ينتقدون مناهجها اجلن�سية املقررة لأبنائهم �أمام برملان املقاطعة يف طق�س �شديد الليربايل من قواعده ومن م�ؤيديه وهذا الأمر �سيتكرر ال حمالة يف �إنتخابات قادمة
 امل�شهد �أكد علي �أن حزب املحافظني التقدمي هوالربودة يف فرباير عام  ، 2015وكيف رف�ضت «وين» �أن
حزب قوي وله قاعدة �إنتخابية �صلبة  ،وله م�ؤيديون ال
تخرج لهم �أو تتحدث معهم �أو �أن تر�سل مندوب ًا للتعرف
أكدت
�
أخرية
ال
أونتاريو
�
إنتخابات
�
يرون عنه بدي ً
ال حتي و�إن �أختلفوا معه بع�ض توجهاته
علي ما يريدونه ،وقتها مل �أمنع نف�سي من املقارنة بني
إنتخابات
ال
نتيجة
ح�سم
يف
ؤثر
�
امل
أن
�
علي
�أو �أفراده ،بل �أن غري امل�ؤيدين له يرونه بدي ً
ال حال
ما فعله «فورد» و مافعلته «وين» ،و�أن امتناه حاكم ًا لتلك
املقاطعة الهامة بد ًال منها .وقد كان  ..فقد �صوت الـ لي�س جمموعات جمتهدة �أو جتمعات لها ف�شل احلكم .ولهذا �سيظل حزب املحافظني هو مو�ضع
 Ontariansمن كل �أرجاء املقاطعة ل�صالح حمافظني �أيدولوجيات مت�شابهة ،ولكنها �أكرثية �إختيار الكثري من الكنديني و�سيظل حا�ضر ًا يف امل�شهد
فورد ليفوز بحكومة �أغلبية بعد خم�سة ع�شر عام ًا من واعية ترف�ض بقاء الأحزاب باحلكم ملدد ال�سيا�سي �سوا ًء يف احلكم �أو املعار�ضة يف الإنتخابات
القادمة
حكم الليربال .والذين تعر�ضوا لإنهيار غري م�سبوق بعدد
ملت
أكرثية
�
،
التغيري
وتع�شق
طويلة،
 نتيجة الإنتخابات الأخرية �أكدت علي �ضعف�سبعة مقاعد بالربملان ،وهو عدد مينع عنهم �صفة احلزب
ملجموعات
والعمل
قيمنا،
علي
املذايدة
توقعات �إ�ستطالعات الر�أي ،والتي رمبا �أتت يف جمملها
ر�سمي ًا باملقاطعة يف ال�سنوات الأربع القادمة ،وال يحق
دون غريها
�إيل تقا�سم عدد املقاعد بني حزب املحافظني واحلزب
له احل�صول علي موارد مالية ،ولي�س له احلق يف املناق�شة
الدميقراطي اجلديد وهو ما مل يحدث.
باملجل�س ،لكون عدد مقاعده �أقل من ثمان مقاعد .وي�صبح
�إنتخابات �أونتاريو الأخرية �أكدت علي �أن امل�ؤثراحلزب الدميقراطي اجلديد الـ  NDPهو حزب املعار�ضة
الرئي�سي ،ومع كل ما �سبق ومع �إكت�ساح املحافظني يف مقاطعة معروف عنها يف ح�سم نتيجة الإنتخابات لي�س جمموعات جمتهدة �أو جتمعات لها �أفكار
بتوجهها للأحزاب الليربالية ،ف�أن هذا امل�شهد ي�ستحق الدرا�سة ويك�شف عن عدة و�أيدولوجيات مت�شابهة ،ولكنها �أكرثية واعية من الناخبني ترف�ض بقاء الأحزاب
باحلكم ملدد طويلة ،وتع�شق التغيري � ،أكرثية ترف�ض هبات الأ�سابيع الأخرية
�أمور للحا�ضر وامل�ستقبل وهي:
 لي�ست هذه املرة الأويل التي يغيب احلزب الليربايل عن احلكم واملعار�ضة ،كتلك التي قدمتها كاثلني وين لهم � ،أكرثية ملت املذايدة علي قيمنا ،والعملبل يف  2011وعلي امل�ستوي الفيدرايل وبزعامة �إجناتيف غاب احلزب بنف�س ملجموعات دون غريها ،تلك الأكرثية والتي تعدادها باملاليني ت�أخذ القرار عرب
الطريقة .ويبدو �أن هذا امل�شهد �سيتكرر ،فاحلزب يدفع ثمن تطرفه الليربايل �إتفاق غري معلن وغري مر�أي يف م�شهد يثري التعجب

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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احلُب بني التقدم والتخلف

ما وصلت إليه جُ
وبني شريك حياتها الذي اختارها
املتمعات الغربية من
بني جميع نساء األرض؛ ارتفعت
تقدم انساني ومشاعري يجعلها
ٍ
أصوات اجلدل في عاملنا العربي جتاه
بحاجة للحماية منّا كي ال تتس ّرب
ما يعتبرونه – من ُوجهة نظرهم-
إليها عدوى التخ ّلف الفكري
سلبياتها وعيوبها! كيف تزوج امرأة
واإلنساني الذي مازال البعض
عرق وبل ٍد ُمختلفُ ،ولِدت قبله،
يتباهى بغرقهم فيه أكثر فأكثر،
من ٍ
وم ّرت بتجربتي زواج سابقتني؟!
على عكس ما يتم الترويج له بأن
واحلقيقة أن كل تلك الصفات التي
ُمجتمعاتنا هي التي حتتاج للوقاية
يرونها عيوبًا ليست سوى ممُ يزات
من تسلُل الفكر الغربي.
تُضفي على العالقة ُفرصة أكبر
لقد جتاوزونا مبراحل شاسعة حني زينب علي البحراني-
للنجاح واالزدهار.
اتخذوا قرارًا جادًا مبواجهة اخطاء
السعودية
أن تكون العروس ُولِدت قبل زوجها
املاضي كي ال تُدمر املُستقبل ،بينما
بعامني أو ثالثة ال يُشكل فار ًقا بينهما
تأخرنا عنهم عندما أصررنا على
إال في اجملتمعات السطحية التافهة
سنة الكون في التج ُدد
ُمعاندة ُ
والتط ُّور مبا يتناسب مع الواقع و ُمعطياته احلديثة ،ذات الرؤية الضحلة ،إذ ما أثر هذا الفارق بينهما؟
ومهما حاولنا جتا ُهل ذلك تُصادفنا أحداثٌ عامل َّية وما املُشكلة في أن تولد هي قبل زوجها أو يولد
ُمجبرة إيانا على تذكره ،كان بينها في الفترة هو قبلها مادام كالهما شابني من اجليل ذاته؟
بشاب من وهل كان من املُمكن متييزه أصالً عند رؤيتهما م ًعا
األخيرة خبر زواج ممثلة أمريكية شابة
ٍ
عائلة أوروبية أرستقراطية ذات مكانة عامل ّية دون البحث والنبش والتنقيب الفضولي عن تلك
ومركز رفيع ،احلدث الذي أجج جدال ً إيجاب ًيا التفاصيل الشخصية؟ أما أن تكون قد اجتازت
مرموقة
ٍ
زواج سابقتني فهو يُضيف إلى سيرتها
جتربتي
اجملتمعات
في
ا
ي
وسلب
الغربي،
مجتمعهما
في
ً
ٍ
ُضجا ورُق ًيا وترف ًعا الذاتية العاطفية ميزة ُعظمى وليس نقيصة؛
التي لم تصل إلى مرحلة أكثر ن ً
ألنها صارت أكثر خبرة وجتربة ووع ًيا في العالقة
عن السخافات.
بالنسبة للمجتمع الذي ينتمي له العروسان؛ الزواج ّية من فتاة ساذج ٍة ُمتطلبة قليلة الوعي
لم ي ُعد الفارق في السن أو املهنة أو احلالة مبا لها وما عليها ،فضالً عن أن الزوج ،سليل
االجتماع َّية ُمه ًما بنفس قدر أهميته املتو ّرمة في العائلة األرستقراطية املرموقة ،مشهور بعالقاته
عاملنا العربي ،فقد حتررت تلك جُ
املتمعات من قشور النسائية السابقة ،وواجه القبول والرفض واحلُب
ّ
الهشة في العالقات العاطفية والنبذ والكراهية ،أي أنه ليس أفضل منها ،لكن
عشرات املعايير
الرجل ميلك
بعد أن أنضجتها التجارب بني اجلنسني ،فالتجربة الفرق بني مجتمعاتنا و ُمجتمعهم أن ُ
تصل باإلنسان إلى مرحلة يكتشف معها حقًا وع ًيا كاف ًيا من تلك الناحية ،وال يعتبر نفسه من
ساللة العبيد.
ساللة اآللهة بينما النساء من ُ
ما يُريد وما ال يُريد ،ويُدرك أن أهمية احلُب والوعي ُ
اعتبارات أخرى ،انتماؤها إلى بل ٍد آخر وأصول ُمختلفة أضفى ثرا ًءا
والتفا ُهم تتفوق على أهمية أي
ٍ
خاصا على جتربتها احلياتية ،وهذا الثراء الروحي
خصوصا مع توفر حد أعلى من التوافق والتكافؤ
ً
ً
والتقارب الذي يرفع من احتماالت جناح احلياة والنضج املعنوي استطاع االنعكاس على عالقتها
بشريك حياتها واالرتقاء بها أكثر على ُمختلف
الرجل واملرأة.
الزواجية بني ُ
جُ
فرق هائل بني تعامل املتمع األص ِعدة.
ما سمعناه وقرأناه من ٍ
الغربي مع هذا الزفاف وبني جُ
لننس األمراض الفكرية التي انتقلت لنا من أجيال
املتمع العربي يُسلط
َ
الضوء بوضوح على الفجوة الفكرية الهائلة بني سابقة في صورة ما يُسمى «عادات وتقاليد»،
املتمعني ،فبينما اهتم جُ
جُ
املتمع الغربي مبُميزات ولنُحاول ُصنع عاداتنا وتقاليدنا اخلاصة املُالئمة
العروس ،وذكائها ،ومواهبها ،و ُمنجزاتها اإلنسانية ،لعصرنا وظروفه ،ألن تلك األجيال لن تستطيع
وعلى حكاية احلُب األسطورية التي جمعت بينها إنقاذنا إذا فشلنا في أهم مراحل حياتنا بسببها.

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

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

املحافظون ي�شكلون احلكومة بعد
انهيار الليرباليني يف �أونتاريو
مونتريال – عبد املسيح يوسف
أجريت يوم اخلميس  7يونيو اجلاري ،االنتخابات
التشريعية في إقليم أونتاريو ،أهم إقليم كندي
ما بني األقاليم العشرة واملناطق الثالثة ،التي
تشملها كندا .وجنح احلزب احملافظ برئاسة دوج
فورد في استرداد األغلبية في اجمللس التشريعي،
برملان أونتاريو ،بعد أن هيمن عليه احلزب
الليبرالي برئاسة كاثرين وين .ويبدو للعيان أن
النتيجة تعبير قوي عن استياء الناخبني عن أداء
الليبراليني سواء على مستوى احلكم اإلقليمي
أو الفيدرالي .والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة
هي تنتقل عدوى فوز احملافظني لبقية األقاليم
الكندية ،خاصة وأن أونتاريو متثل قمة جبل
اجلليد أو اإلقليم القائد ،فهي تضم العاصمة
أوتاوا ،وأهم مدينة تورنتو ،التي تعد األولى من
حيث األهمية بالنسبة للمدن الكندية؟
التوقعات األولية تشير إلى تضاعف فرص احلزب
الليبرالي في االحتفاظ مبقعد رئاسة احلكومة
اإلقليمي ،واألغلبية برملانات األقاليم .فعلى
سبيل املثال في إقليم الكيبيك ،الذي يأتي في
املرتبة الثانية من حيث األهمية بعد أونتاريو،
التي تشمل حوالي  12مليون نسمة ،حوالي
ثلث سكان كندا ،ومتثل قلب كندا السياسي
واالقتصادي والتمويلي واخلدمي ،فالكيبيك تضم
 8ماليني نسمة حوالي  20%من سكان كندا،
وهي وأونتاريو يضمان  50%من سكان كندا،
وبالتالي فالتوقعات تشير إلى ضعف موقف
احلزب الليبرالي بزعامة فيليب كويار رئيس الوزراء
احلالي في الكيبيك ملصلحة حزب التحالف من
أجل الكيبيك ،وهو حزب مييني ال يطالب صراحة
باستقالل الكيبيك عن كندا ،ولكن االستقالل
هدف مستقبلي ميكن حتقيقه ،بعد أن تتحقق
التنمية االقتصادية والرخاء االجتماعي ،وهذا
هو الفارق األساسي بينه وبني احلزب الكيبيكي،
الذي يطالب باالستقالل عن كندا مباشرة.
يهتم فرانسوا لوجو زعيم حزب التحالف من
أجل الكيبيك بضم مختلف فئات اجملتمع من
املهاجرين ليمثل اجملتمع الكندي على اتساعه،
وتأتي استطالعات الرأي بنتائج إيجابية حلزب
فرانسو لوجو .ويتوقع الكثير من الباحثني
واملعنيني بالشأن الكيبيكي أن هذا احلزب اليميني
فرص تشكيله للحكومة في الكيبيك خالل
االنتخابات التي ستجري نهاية هذا العام قوية
للغاية .وهناك الكثير من األمور التي أحيطت

باالنتخابات في اونتاريو ورصدتها وسائل اإلعالم،
من بينها قيام عدد ممن ال يحملون اجلنسية
الكندية بالتصويت ملصلحة احلزب الليبرالي،
او الدميقراطي اجلديد الذي يدعم حقوق الشواذ
واملثليني جنسيا ،إذ أنه ال يحق ملوظف جلنة
االنتخابات سؤال الناخب هل انت كندي أم ال؟ ألن
كل ما يحتاجه هو إثبات هوية ومحل السكن،
ونتيجة الضغط على بعض اللجان االنتخابية،
لم يجد موظفي اللجان االنتخابية اسماء بعض
الناخبني في اجلداول االنتخابية ،واثيرت العديد
الشائعات بشأن قيام عدد من رجال األعمال
املواليني للحزب الليبيرالي بنقل الكثير من
الالجئني للتصويت في االنتخابات .وملن ال يعرف
فالالجئني ال يقصد بهم السوريني ،فقط ،إذ أن
هناك الكثير جدا من الالجئني القادمني من دول
أمريكا الالتينية وهم ذوي ميول يسارية مؤيدة
للحزب الدميقراطي اجلديد أو احلزب الليبيرالي.
النتائج األولي كانت تشير النهيار الليبراليني،
مما دفع رئيس وزراء أونتاريو الليبرالي كاثرين وين
للدعوة للتصويت من أجل احلزب الدميقراطي
اجلديد ،كما قام الكنديني املسلمني املؤيدين
للحزب الليبرالي بعمل دعايات ضخمة للحزب
الدميقراطي اجلديد في محطات املترو ،على الرغم
من دعم احلزب حلقوق الشواذ جنسيا ،فضال عن
أن رئيسه كندي من أصول هندية سيخي .وجاء
في املركز األول احلزب احملافظ ،تاله الدميقراطي
اجلديد ،ثم الليبرالي.
بالطبع هذه النتيجة ستهز كثيرا احلزب
الليبرالي على املستوى الفيدرالي ،خاصة
وأن الكثيرين غير راضيني عن سياسات رئيس
احلكومة احلالي جوستان ترودو الذي ثبت عدم
حنكته السياسية في العديد من امللفات ،فضال
عن جتديد احلزب احملافظ لكوادره وقياداته وخطابه
ليكون أن متاسا مع احتياجات اجملتمع الكندي.
يذكر أنه في هذه االنتخابات ،فاز املهندس
الكندي من أصل مصري ،شريف سبعاوي مبقعد
في برملان أونتاريو على قوائم حزب احملافظني،
الذي يتمتع بعالقات قوية من اجلالية القبطية
في كندا ،ولعب الناخبني األقباط الكنديني ،دورا
مهما في فوز دوج فورد في االنتخابات التمهيدية
للحزب احملافظ في أونتاريو ،وكذلك في فوز أندرو
شير في االنتخابات التمهيدية للحزب احملافظ
على املستوى الفيدرالي.

هل تريد �إر�سال هدية ل�صديق �أو قريب لك مب�صر
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نظرية احلمار الوح�شي

دوال اندراوس

لقاء

ثقافة العمى!
بقلم :عـادل عطيـة

قد يعتقد البعض أن اخلطوط التي متيز احلمار
الوحشي هي خطوط حبته بها الطبيعة بغرض
التمويه واإلخفاء عن أعني احليوانات املفترسة،
لكن هذا التصور غير صحيح فاألبيض واألسود
هما لونان مم ِّيزان جدا وميكنك أن تلمحهما على
بعد عشرات األميال أي أنهما قد يكونا ملفتني
للنظر أكثر من كونهما وسيلة للتمويه .فما
السر وراء هذا التأثير البيئي وكيف يساعد
احليوانات على مواجهة احلياة واحلفاظ على النوع؟
عندما قام البيولوجيون بعمل دراسات عن احلمار
الوحشي ،كانوا ينتقون أحدها ملالحظته وتتبعه
وتدوين سلوكه ،لكن شدة التشابه بينها كانت
تثير االلتباس واخللط وتعجزهم عن تبني احليوان
موضع املالحظة من غيره مما دعاهم إلى محاولة
متييزه بوسم معني أو ببقعة ألوان ظاهرة مثال
لتسهل عليهم مراقبته ،وبعد فترة الحظوا أن
األسود واحليوانات املفترسة تنتقي هذا احليوان
صاحب العالمة الظاهرة بالذات لتهاجمه .أثبتت
هذه التجربة أن غرض الطبيعة من هذه األلوان
املميزة هو دمج احليوان بالقطيع وليس دمجه
بالبيئة احمليطة ،واألهم أنها أوضحت أن الفئة
األكثر عرضة للهجوم ليست هي الفئة األضعف
كما كان يظن في السابق -ولكنها الفئة البارزةأو املميزة.
تساهم هذه التجربة إلى حد كبير في تفسير
غريزة القطيع التي تدفع الكائنات إلى العيش
في مجموعات متالصقة طلبا لألمان ورغبة في
الشعور بالقوة واحلصانة .هذه الغريزة الفطرية
ال تقتصر فقط على احليوانات ولكنها موجودة
أيضا لدى البشر وتعرف في علم النفس بثقافة
القطيع أو سيكولوجية اجلماهير كما اسمها
جوستاف لوبون في كتابه الشهير الذي يحمل
نفس العنوان والذي يشرح فيه فكرة انتقال عدوى
العواطف واألفكار بني األفراد عند انخراطهم في
اجلماعة ،وكيف يؤدي االنصهار في املنظومة
الكلية إلى تخلي الفرد عن تفرده وذاتيته وتبنيه
ألفكار اجلماعة والتطبع بسلوكها .وكلما كان
الفرد ضعيفا زادت سطوة اجلماعة عليه وزادت

درجة متاهيه مع اجلماهير.
ومن املالحظ أن هذه الظاهرة تعتبر سلوكا
مميزا للمجتمعات الرجعية باعتبارها آلية من
اآلليات التي تؤسس لها االنظمة السلطوية
لتستخدمها في ترسيخ اعتقادات وعادات
جمعية تدعم بها هيمنة احلاكم ووالء األفراد
له ،كما تكفل ابتعاد الناس عن إعمال العقل
والتفكير احلر واالستعاضة عنهما بأمناط
سلوكية محددة وموروثة ميكن إخضاعها
وشحنها في أي اجتاه .لكن هذه االنظمة
السلطوية التي تتعمد حتويل مواطنيها إلى
مجرد قطيع لتستطيع التحكم فيه والسيطرة
عليه هي أنظمة تبيد نفسها بنفسها النها
مع الوقت تتحول إلى مجرد قشور تغطي بنية
فاسدة مضعضعة نظراألن سالمة اجملتمعات
تكون بسالمة أفرادها.
ليس ثمة شك في عمق التأثير الذي يحدثه
اجملتمع في تكوين أفراده ،فكل إنسان يستقي
معلوماته ومفاهيمه ومعتقداته وخبراته
وسلوكه من واقعه االجتماعي ومن البيئة
التي حتيط به وكلما كانت هذه البيئة صاحلة
وصحية ،استطاعت أن تشبع احتياجاته
النفسية واالجتماعية واالقتصادية وأن تنمي
لديه الشعور بالتفرد والتميز وان تشجعه على
تنمية مهاراته وقدراته وتساعده على املساهمة
بإمكانياته في حتقيق مصلحة الفريق أو التيار
أو احلزب أو اجلماعة ،أما إذا كانت البيئة فاسدة
فهي تقمع رغبته في التفرد بل وتعاقبه على
متيزه وجتعله يدور بعقم في الدائرة املغلقة
للفكر اجلماعي األحادي ليصبح شاغله األوحد
هو حتقيق القبول والتوافق مع باقي املنظومة
حتى لو كان ذلك على حساب املنطق والضمير.
إن احلشود تتميز بالقسوة والبالدة ومبرر كل فرد
فيها أن سكني الذبح لم تصل إلى رقبته بعد
ولذلك فإن الشخص احليادي املوضوعي ال يسمح
لنفسه بالتواجد داخل القطيع بل يفكر بشكل
منطقي ويحكم عقله وضميره إزاء ما يعترضه
من مشكالت.

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

في املستشفى األمريكي مبدينة طنطا،
ُوضعت سيدة مسلمة على وشك الوالدة
على سريرها الذي يعلوه صليباً ،فالصليب
باإلضافة إلى مدلوله الديني لدى املسيحيني،
كرمز للفداء واخلالص ،هو عالمة دولية
للخدمة الطبية ،والعالمة الوحيدة األصلية؛
تخضب بالدماء
فالصليب هو الوحيد الذي
ّ
املقدسة ،وليس الهالل ،وليست جنمة داود،
وال غيرهما!
لكن زوجها اعترض على وجود الصليب
املرفوع على رأس زوجته ،وطلب بغضب
شديد ،نزعه من على احلائط ،قائال« :ال أريد أن
يكون الصليب أول ما يراه طفلي»!
رفضت إدارة املستشفى طلبه؛ رمبا ألن هذا
املوضوع يخضع للنظام العام للمستشفى!،
وخرج طفله إلى النور ..ومع ذلك لم ير النور،
ولم ير الصليب؛ فقد ولد أعمى!
لیست مشيئة اهلل أن يولد إنسان أعمى
ولكن ال يولد إنسان أعمى في هذا العالم
ما لم يكن هناك خطأ ما ..وهل هناك خطأ
فادح أكثر من أن نعمي عيوننا ،ونفرض عمانا
على أوالدنا؟!
مسكني هذا اإلنسان؛ ألنه يعيش في وطن
دیني محاصر بالعمى ،ومكبل بالظالم،
ومعزول بثقافة غض البصر!

يعيش بني أمة قادتها ال يحسون بالضوء ،وال
مينحون غيرهم احلق في االبصار!
فتحجب املرأة ،وحترق
أمة تضطهد العني؛
ّ
الصور واألفالم ،ومتزق اللوحات الفنية ،وتهرق
األلوان ،وجت ّرم الشاشة الصغيرة ،والكبيرة،
وتطمس اآلخر!
وكأن الصور محاكاة هلل ،ومدعاة للعبادة!
وكأن النظر إلى املرأة ،تقود حتمأ للخطيئة،
وارتكاب املعاصي!
وكأن أهل الكتاب ،برموزهم ،سيزلزلون أركان
إميانهم!
وإن اخضع أحدهم نفسه للنور الذي أشرق
عليه؛ يحاربونه ،ويزهقون روحه بحد الردة!
أنهم ال يدركون أن غياب الرؤية ،يضاعف
العمى ،وإذا لم يكتشف املتعصبون هذه
احلقيقة؛ فسيعيشون محرومني من
احلقيقة ،ويظل احلق بعيدا ً عن ادراكهم!
ان عليهم التزام بأن يفتحوا عيونهم
متسعة ،وأن يقوموا ببعض القفز فوق
جدران :االستعالء ،والتعصب ،وكره اآلخر أو
يتمثلوا باألعمى ،الذي يتلمس طريقه في
الظالم؛ فيلتمسوا طريقهم إلى احلقيقة في
ظالم اآلخر  -إذا كان هناك ظالم في اآلخر-
يدعون ،وإال سيدفعون ثمن عماهم ..ويا
كما ّ
له من ثمن!

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.

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

Tel: (416) 455-7425

1-844-355-6939

GoodManImmigration.ca

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

ات�صلوا ب�سعيد ميخائيل:
iimigrate@gmail.com

$WWDFKHG
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سوق العقارات

بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  7,834منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر مايو 2018
 .و متثل هذه النتيجة إنخفاض مبقدار  22.2فى املائه باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام
 2017حيث كانت عدد الوحدات املباعة  10,066وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39.5في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 861,970دوالر باملقارنة  899,980دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بانخفاض قدرة  4.2فى املائة .و فى باقي
ال  )»GTA («905إنخفض متوسط سعر البيع الي  768,381دوالر باملقارنة  838,361دوالر لنفس الشهر من العام
املاضى بإنخفاض قدره  8.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  2,393شقة خالل شهر يونيو . 2018
استحوزت تورونتو علي نسبة  73باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسطسعر البيع للشقق السكنية في خالل
هذه الفترة من هذا العام لل  GTA 562,892دوالر بإرتفاع قدره  5.7فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط
السعر الى 602,804دوالر بأرتفاع قدره  6.5فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع الي 455,413
دوالر بإرتفاع قدره  1.2فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
SingleFamily
Detached

Composite
)(All Types

8.29%

-4.29%

-8.46%

-10.19%

-5.40%

TREB Total

10.10%

-4.30%

-4.20%

-6.20%

-3.84%

Halton Region

4.15%

-6.28%

-6.83%

-7.33%

-5.34%

Peel Region

Townhouse

Apartment

SingleFamily
Attached

10.12%

1.04%

-3.99%

-8.60%

1.01%

1.02%

-10.57%

-17.56%

-17.50%

-15.59%

-1.15%

-9.19%

-9.49%

-9.07%

-8.89%

Durham Region

-

-2.76% -

-2.10%

-1.97%

Orangeville

-

-6.22% -

-9.08%

-8.75%

South Simcoe
County

City of Toronto
York Region

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

مدحت سابا
Real Estate Broker
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&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


 3HHO5HJLRQ


اسألتكمة.الى@gmail.com :
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

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

 


 

416.889.4296

Mortgage Agent

1-844-355-6939
Atef Nekhil







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




1396 Don Mills Road
'XUKDP5HJLRQمن العام املاضي
 39.6فى املائة لنفس الشهر
قدرة



 B121 Toronto M3B
OA7
املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





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




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
sam.m.ibrahim@gmail.com
بإنخفاضمقارنة ب 6
 137.90دوالر
القدممناملربع ليصل
خالل MLSوالى ذلك
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
Office
391
3232
املائةكان
:1.8416قدمفىمربع .و
املبيعات838قدرة516,
ملؤجرة
ملساحة ا
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت ا
ليصلسعرالى  254.65د
Fax.: 416 391 0319
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
مبقدار 61.1
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع و
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
متوسط
للمكاتبالىوصل
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اماالعامبالنسبة

Atef
Nekhil
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Mortgage Agent





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

77

بعد املائة
ال�سبت  16يونيو  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد اخلام�س ع�رش
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

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

أسعار الشقق السكنية في تورونتو في تزايد
�إعداد� :إدوارد يعقوب
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
اعداد  :ادوارد يعقوب

الرادون
وانطالق غاز
األشعاع
الشقققد يسببة
الرئه الذى
متاثيلهم
الكثير من
املصريني
قدماء
في
تضاعفت
املباشراملرتفعة
األسعار
السكنية ذات
اجلميلةمبيعات
بتورنتو إال أن
العقارات
تشكيلفي سوق
الهدوءفىالنسبي
بالرغم من
الطلب صحة
يشككون فى
آخرى
ناحية
املشع.
للشهراخلارجى
والكساء
تزايدللبناء
كماده
واستعمل ايضا
الضخمة
عليها.
آخرونمع تزايد
هناك منها
املعروض
لندرة
ومنوذلك
التوالي
اخلامس على
مضطرد
وأسعارها في
السنتني املاضيتني
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.لتقرير جديد من “ذوكاسا” فإن مبيعات الشقق ذات األسعار املرتفعة في تزايد مستمر ،وهذا نظرا لتخلي املشتريني عن
وطبقا
واألبحاث
التيعلى
خطرا
التى متثل
واجتهتصل الى
التشطيبات ال
أصبحت كعنوان
التي املطابخ
مناضد
مائة
الصحةالثمان
في حدود
الشقق
النسبشراء
معظمهم إلى
لفخامةمتناول دخولهم
أسعارها في غير
اسطحالبيوت
شراء
أسعارها
مازالت
الى أنها
النسب إال
مستمرةتزيد
مازالت األقل لم
واألحواضاملساحات
الشقق ذات
ورغم أن
الغرفة
دوالر وهي
ألف
اكثر تعمقا
ابحاث
بنفس يحتاج
واملوضوع
املطابخ
والغرفتني.فى
استعماله
بني َء فى
ما بُد
للمنازل.
الداخلية
ذلك.اجلديدة التي تباع بأسعار ما قبل االنشاء،
للوحدات
للمستثمرين
نصيحتي
كبديلالطلب
1987وكذلك
تزايد أيضا
في
الشراءاو نفى
االخرى هوألثبات
الصناعية
عليها،واملواد
للفورميكا
منذ عام
املزيد منها
اآلن.االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
األبحاث
ويوجداحدث
ولكن

إدارة عقارات Property management -

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill



SOLD

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

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

SOLD

$VKUDI0HVVLKD
Tel.: 289-400-1764
%URNHU06F$UFK

Vaughan

North York

Markham
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مجلة «فوج» البريطانية

ال�سبت  16يونيو  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد اخلام�س ع�رش بعد املائة

وكالة أسوشيتد برس

ميجان ماركل تدخل قائمة
«النساء األكثر تأثيرا»

اليونسكو تختار دبي أول مدينة
مبدعة في التصميم بالشرق األوسط

اختارت مجلة “فوج” البريطانية دوقة ميغان
ماركل ،ضمن قائمة أكثر  52امرأة تأثيرا ً في
بريطانيا.
واختيرت ماركل إلى جانب محامية حقوق
اإلنسان أمل كلوني ،ومصممة األزياء ،ستيال
مكارتني ،ومؤلفة روايات هاري بوتر ،جوان
رولينج.
وقالت اجمللة إن قصة الدوقة “حازت على خيال
بشكل ال مثيل له هذا العام».
عامة الناس
ٍ
وأضافت أنه “باعتبار ماركل ناشطة نسوية
أمريكية ،فإنها تساعد في تكوين هوية
جديدة للملكية في القرن احلادي والعشرين».
وتضمنت القائمة العديد من النساء
املؤثرات من بينهن بريندا هيل 37 ،عاماً،
والتي كانت أول رئيسة للمحكمة العليا
باململكة املتحدة في يوليو املاضي ،باإلضافة
إلى الفنانة احلائزة على عدة جوائز ،دوا ليبا،
 22عاماً ،والسياسية اإلسكتلندية ،روث
ديفيدسون 93 ،عاماً.
وشملت القائمة أيضا َ كبيرة مسؤولي
العمليات لفريق مانشستر يونايتد لكرة
القدم ،كوليت روش ،والباحثة في الكيمياء
احليوية ،بريانكا جوشي والكاتبة واألكادميية
سيناد بورك ،باإلضافة إلى الصحفيات كارول
كادواالدر ،وأميليا جنتلمان ،وكاثرين فاينر.

أعلنت فيه منظمة اليونسكو الدولية اختيار
مدينة دبي كأول مدينة مبدعة في التصميم
في الشرق األوسط ضمن شبكة اليونسكو
للمدن العاملية املبدعة ،التي تضم 081
مدينة في  27بلد تلتزم بالعمل على التطوير
املستمر لكافة املمارسات اإلبداعية إلى
جانب مشاركة اآلخرين في عملية الترويج
لشتى الصناعات املبدعة ،والتي تأسست
في عام  4002وتقع ضمن جهود املنظمة
نحو تعزيز اإلبداع واالبتكار وحتقيق التنمية
الشاملة للجميع وإبراز إبداع أعضاء الشبكة
في مجاالت متنوعة كالتصميم والفنون
واحلرف واألدب وغيرها من اجملاالت اإلبداعية
اخملتلفة .وتتمثل أبرز املزايا االستراتيجية
النضمام دبي إلى شبكة اليونسكو للمدن
العاملية املبدعة مبجال التصميم في تعزيز
وتشجيع التصميم واالبتكار في اإلمارة
وتطوير صناعات التصميم ودعم الشركات
واملؤسسات لالبتكار في مجال التصميم
وتطوير القدرات الوطنية واستقطاب
معارض ومؤمترات عاملية في مجال التصميم
واالستفادة من أفضل املمارسات العاملية في
هذا اجملال ،باإلضافة إلى تنفيذ مبادرات ذات
عالقة مبجال التصميم ،مما يؤكد على مكانة
دبي كمدينة جاذبة ألفضل املواهب وذات بنية
حتتية ذكية ومستدامة وتوفر كافة اخلدمات
املوائمة الحتياجات اجملتمع.

“اجلارديان” البريطانية

لكل عشاق الشاي والقهوة...
ال تغلي املاء مرتني

يرتكب كل هواة تناول الشاي والقهوة خطأ
شائع بينهم ،وهو غلي املاء في البراد ألكثر
من مرة ،من أجل عدم إضاعة الوقت ،ولكنها
عادة قد تؤثر على صحتهم دون أن يدرون.
ويحذر أحد خبراء الشاي في بريطانيا ،من
عدم غلي املاء في البراد ألكثر من مرة ،وذلك
ألنه يتسبب في إزالة عناصر مهمة منها
وفقا لصحيفة “اجلارديان” البريطانية.
ويؤكد خبير الشاي ،وليام جورمان ،أن
تكرار غلي املاء يؤدي إلى انتزاع األوكسجني
والنيتروجني منها ،وهو ما يؤدي في النهاية
إلى “كوب ممل” ،بحسب تعبيره.
ويقدم وليام جورمان حال أفضل من تكرار
غلي املاء في البراد ،وهو بوضع الكوب في
امليكروويف ملدة من  51إلى  02ثانية فقط.
ويشير إلى أن غلي املاء في امليكروويف سيؤدي
فقط إلى نقل اجلزيئات من دون إضاعتها ،في
درجة حرارة الئقة ،مع عدم التأثير على نكهة
الشاي األصلية على اإلطالق.

نافذة على �صحافة العامل

وكالة “بلومبرج” االقتصادية

الصني تدرس إلغاء القيود على أعداد
املواليد في 2019

ذكرت وكالة بلومبرج
لألنباء أن الصني
تدرس إلغاء القيود
على عدد األطفال
الواحدة.
لألسرة
وتزيد أعداد املسنني
في الصني بسرعة كبيرة مع تراجع عدد
املواليد بنسبة  % 3.5إلى  17.23مليون العام
املاضي رغم قرار الدولة في أواخر 2015
تخفيف سياسة “الطفل الواحد” املثيرة
للجدل والسماح للزوجني بإجناب طفل ثان.
وأفاد تقرير بلومبرج بأن مجلس الدولة كان
قد أمر بإجراء دراسة بشأن إنهاء القيود على
عدد املواليد على مستوى البالد.
وأضاف التقرير أن القرار ميكن ان يتخذ في
الربع األخير من هذا العام أو في عام .2019
وتطبق الصني سياسة الطفل الواحد منذ
السبعينات للحد من النمو السكاني لكن
السلطات يساورها القلق من أن يؤدي تقلص
قوة العمل إلى تقليل قدرتها على دعم
شعب تزيد فيه أعداد املسنني .وأدت سياسة
الطفل الواحد كذلك إلى خلل حاد في
التوازن بني الذكور واإلناث فزاد عدد الذكور عن
اإلناث بفارق  32.66مليون بحلول نهاية .2017

صحيفة «ايبوكا» -ايطاليا

اخلطأ النافع

دخل رجل محل لبيع االغذية وقال« :جئت
ثانية لتصحيح حسابي ،فقد كنت هنا
هذا الصباح واعطيتكم  80دوالراً ،لكنكم
اخطأمت احلساب في املبلغ الذي ارجعتموه
إلي ولم اكتشف اخلطأ سوى اآلن».
ّ
فقال له صاحب احملل :آسف اذ ال ميكنني
فعل شيء اآلن .لقد كان عليك كشف اخلطأ
الذي أشرت إليه فور وقوعه .فأجاب الرجل:
«حسناً ،إذن سأحتفظ بالدوالرات الثمانية
إلي».
الزائدة التي ارجعتموها ّ

رویترز

ميتة «اسخيلوس»

وافقت شركة لويد اللندنية للتأمني على
تغطية تأمني ميتة من نوع ميتة الشاعر
املسرحي اليوناني اسخيلوس ،اميانا منها
بأن حادثة كهذا لن حتدث أبدا .واملعروف أن
اسخيلوس مات عندما سقطت على رأسه
سلحفاة كان يحملها نسر في منقاره!

صحيفة “النيويورك تاميز”

احلقيقة وابعادها

قال أحدهم :لدي ثالثة أطفال ،لو رأوا بيت
عنكبوت لتصرف كل منهم في شكل
مختلف عن اآلخر .فاالول سيتفحص
الشبكة ويتساءل كيف نسجها العنكبوت.
وسيبذل الثاني قصارى جهده ملعرفة مكان
العنكبوت في تلك اللحظة .أما الثالث
فسيهتف« :انظروا! خيوط من حرير».
حقيقة واحدة ،وثالثة أبعاد.

صحيفة «نيوزويك»

الكف عن جراحة
تغيير اجلنس

«متبدلو اجلنس» هم الذين يصرون على اعتبار
أنفسهم منتمني إلى اجلنس اآلخر ،ويعرض
اآلالف منهم حاليا أنفسهم جلراحات عنيفة
من اجل اكتساب هوية «جنسية» جديدة.
هذه اجلراحات كانت مثار جدل دائم بین
األطباء ،وقد قرر اآلن مستشفى جونز
هوبكنز في بالتيمور -وهو أحد املؤسسات
األولى في الواليات املتحدة التي جتري جراحة
تغيير اجلنس -عدم جدوى هذه اجلراحة في
افادة عدد ضخم من املرضى ،إلى حد أنها
قررت الكف عن اجرائها في املستقبل.
وكانت جلنة حتديد اجلنس التابعة املستشفي
جونز هوبكنز أحالت أكثر من مئة مريض على
جراحة تغيير اجلنس خالل العقدين املاضيني،
وقد سوغ إجراء تلك اجلراحات النظرة القائلة
بأن مبدلي اجلنس يستطيعون ممارسة حياة
سعيدة مبجرد السماح لهم باكتساب اجلنس
اآلخر جسديا ً وعقلياً ،لكن الدراسة التي قام
بها جون مایر «طبيب االمراض النفسية في
املستشفى» أظهرت أن اجلراحة لم حتسن
من انسجام مبدلي اجلنس مع محيطهم.
وقد قيم مایر وزميلتد دونا ویتر النشاط
اجلنسي والعالقات العائلية والتكيف مع
احلياة اليومية لدى خمسني مريضة سابقة
فلم يجدا أي اختالف يذكر بني تكيف من
أجرى جراحة تغيير اجلنس ومن لم يجريها.

9
شرطة تورنتو حتذر من
عمليات شائعة لسرقة
«محافظ النقود» من احلقائب
حذرت شرطة تورنتو اجلمهور من عمليات
سرقة شائعة حملافظ وحقائب السيدات بعد أن
سرقت محفظة سيدة من داخل حقيبتها اثناء
جلوسها مع صديقاتها في مطعم مزدحم،
وكانت كارولني روى جتلس مع أصدقائها لتناول
العشاء في مطعم في وسط املدينة قبل التوجه
ملشاهدة مباراة رياضية وقد تركت حقيبتها
معلقة على ظهر مقعدها بينما كانت تأكل
وتتحدث مع أصدقائها.
وبعد تناول الطعام جذبت حقيبتها لتدفع
الفاتورة واكتشفت أن محفظتها غير موجودة
وكانت احلقيبة مفتوحة على وسعها وهي عادة
ال تتركها كذلك فاعتقدت أن احملفظة سقطت
من احلقيبة ولكنها بعد أن شاهدت شريط
الفيديو الذي صورته كاميرة املراقبة داخل
املطعم أدركت أنها كانت ضحية لسرقة وظهر
في شريط الفيديو رجل وامرأة يرتدى كالهما
قبعة ونظارة شمسية وقد وقفوا خلف مقعدها
وغطوا حقيبتها مبعطف ثم ادخل الرجل يده في
احلقيبة وسحب محفظتها وغادر االثنان املطعم.
وقالت كارولني أنها شعرت باالشمئزاز من
مشاهدة هذا الرجل يسرق محفظتها من وراء
ظهرها وامام أصدقائها وعائلتها دون أن يالحظ
أحد شيء ،وقامت كارولني بتقدمي تقرير للشرطة
وبتحذير الناس ،وقالت الشرطة أن هذا يحدث
كثيرا وال تقوم الضحية بالتبليغ عادة عن هذه
السرقة وإن الشرطة عندما حتصل على مزيد من
املعلومات يتمكنوا من اعتقال اللصوص وإعادة
املسروقات ،والطريقة السليمة لتجنب هذه
السرقات هي أن يكون الناس على يقظة ملا يدور
حولهم عندما يخرجون إلى األماكن العامة ،وأن
يتأكدوا من أن حقائبهم ومحافظهم على مرأى
منهم طول الوقت وال تضع حقيبتك ابدا خلف
مقعدك وال تترك حقيبتك مبفردها واحملها
معك أينما تذهب.

مجلس الشيوخ الكندي يصوت
باملوافقة على أضفاء الشرعية
على املاريجوانا الترفيهية

صوت مجلس الشيوخ الكندي باملوافقة على إضفاء
الشرعية على املاريجوانا الترفيهية وبذلك زالت
العقبة الكبرى التي منعت مترير مشروع القانون
اخلاص باملاريجوانا ،حيث كان أعضاء مجلس الشيوخ
من احملافظني قد اعترضوا عليه سابقا وجاءت
األصوات  ٥٦إلى  ٣٠لصالح املشروع ،وهذا بعد عدة
تعديالت أدخلت عليه وهي تقييد الدعاية واإلعالنات
عن املاريجوانا وترك احلرية للمقاطعات في السماح أو
عدم السماح بزراعة املاريجوانا في املنازل لالستعمال
اخلاص.
وكان التشريع يقضي بالسماح للكنديني بزراعة
أربعة نباتات من املاريجوانا في منازلهم لالستعمال
الشخصي وكذلك تضمنت التعديالت إعطاء
املقاطعات الكندية احلرية في حتديد أين وكيف
ستباع املاريجوانا ،وكانت املقاطعات والشرطة
احمللية قد طلبت املزيد من الوقت إلعداد الترتيبات
لهذا التشريع ،وبعد التعديالت التي أدخلت على
قانون إضفاء الشرعية على املاريجوانا يجب أن
يوافق مجلس العموم على هذه التعديالت قبل مترير
القانون وبذلك تصبح كندا أول دولة من مجموعة
السبعة تسمح باستخدام املاريجوانا.
وقالت وزيرة الصحة في وقت سابق أن بيع املاريجوانا
سيبدأ بعد عدة أشهر من املوافقة النهائية على
القانون ألن نظام البيع بالتجزئة يحتاج إلى وقت
للبدء في العمل بشكل صحيح.
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بسبب أفكاره عن النفط ..احتجاجات على
تلقي «سوزوكى» دكتوراه فخرية من «البرتا»
إدمنتون :انتقد العالم دافيد سوزوكى استخراج البترول من الرمال
النفطية في خطابه مؤخرا في إدمنتون اثناء تلقيه الدكتوراه
الفخرية من جامعة «البرتا» وقد قوبل ذلك بالرفض واالستهجان
واالنتقاد من بعض احلاضرين في حفل توزيع الشهادات في اجلامعة.
وجتمع خارج القاعة حوالي  ٣٦فرد جاءوا من أماكن بعيدة ليعترضوا على موقف سوزوكى وعلى
إعطاؤه الدكتوراه الفخرية ،وقال أحدهم أن صناعة النفط هامة جدا في «البرتا» ،وأن سوزوكى ال
يدعمها ،وانتقد أخرين أسلوب حياته وقالوا إن اعطاؤه دكتوراه فخرية هو إهانة وهو لم يفعل شيئا
للبيئة من حيث أسلوب حياته اخلاصة .يذكر ان سوزوكى قال في خطابة الذي اثار اجلدل « أن البشر
هم أهم قوة تشكل تقريبا كل جانب من جوانب احلياة على هذا الكوكب ،وفشلنا في ادراك هذا
سبب رئيسي في املنازعات بيننا» ،وقال أيضا «أننا نتنازع على أشياء كثيرة ألننا لم نبدأ من نقطة
لالتفاق على ما نحتاجه وما يجب حمايته ،لقد اصبحنا حيوانات تهيمن على هذا الكوكب ،وعلينا
أن جند طريقة لنعيش في توازن مع العناصر التي عليه لنبقي أصحاء وأحياء ،وأن الرمال النفطية
في «البرتا»  -التي تعتبر هامة جدا القتصاد املقاطعة -يجب أن تترك في األرض ملنع انطالق كميات
هائلة من الكربون في الغالف اجلوي» .من جانبها هددت بعض الهيئات التي متنح تبرعات للجامعة؛
وخاصة من صناعة النفط باالنسحاب من دفع تبرعات للجامعة ،وقالت شركة قانونية أنها
ستلغي التزامها السنوي بدفع  ١٠٠ألف دوالر للجامعة .ودافعت اجلامعة عن موقفها ،مشيرة إلى
أنه السبب وراء منح سوزوكى دكتوراه فخرية يرجع إلى مساهمته في شرح العلوم والبيئة للعامة،
وأشارت اجلامعة إلى احتياج املقاطعة إلى مفكرين مستقلني ،وفي افتتاحية نشرت على املوقع
اإللكتروني ملؤسسة دافيد سوزوكى قال «إن اجلامعات ينبغي أن تكون املتنفس الذي يفسح اجملال
لألفكار حول االثار اجليوفيزيائية واالجتماعية واالقتصادية املترتبة على استخدام الوقود األحفوري».

كاثلني وين تأمل أن يغير دوج فورد القواعد
ويسمح للحزب الليبرالي بأن يكون رسميا
صرحت كاثلني وين بعد خسارتها الفادحة وعدم حصول حزبها على املقاعد األساسية ليكون حزب
رسمي-بطلبها من رئيس الوزراء اجلديد دوج فورد أن يقوم بتغيير القواعد ومينح حزبها صفة رسمية.
ويٌ َعتبر احلزب رسميا إذا حصل على ثمان مقاعد ،لتؤهله للحصول على موارد مالية ويكون ألعضائه
احلق في املناقشة اثناء انعقاد اجمللس التشريعي.
وعندما سؤل دوج فورد عما إذا كان سيفعل هذا قال إنه سيتحدث مع فريقه في هذه املسألة خالل
األسابيع القادمة ،من جانبها قامت أيضا أندريا هورواث بالضغط على فورد ليغير القواعد ويعترف
باحلزب الليبرالي كحزبا ً رسمياً ،ولكنها قالت إن االمر يرجع لدوج فورد في تقرير هذا.

ترودو يناقش معاهدة التجارة احلرة مع ترامب
في إجتماع الدول السبعة في كيبيك
اثناء اجتماع سبعة دول ملناقشة عدد من األمور في كيبيك قام رئيس وزراء كندا باالجتماع وجها
لوجه مع الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وحتدث الزعيمان لفترة طويلة عن املعتادة حول معاهدة
التجارة احلرة (نافتا) وكيفية االسراع في احملادثات اجلارية حولها ،وكانت لهجة احلديث إيجابية في
تناقض صارخ ملا حدث مؤخرا حيث كانت هناك تصريحات متزايدة من ترامب عقب إعالن كندا
فرض  ١٦٫٦بليون دوالر من التعريفة اجلمركية على املنتجات االمريكية بداية من أول يوليو املقبل
انتقاما من الرسوم اجلمركية التي فرضتها الواليات املتحدة على الواردات الكندية إليها من الصلب
وااللومنيوم .ووصف ترامب االجتماع مع ترودو بـــ «اإليجابي» وكان املوضوع األساسي في املناقشة
هو «نافتا» ،ولكن صرحت مصادر أخرى لها معرفة مباشرة باحلالة أن كندا طاملا استمعت من قبل
إلى هذا النوع من التصريحات االيجابية دون أي نتائج ملموسة.
ومن ناحية أخرى قام جسنت ترودو والرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بالترحيب باجتماع الرئيس
ترامب مع رئيس كوريا الشمالية وقال إميانويل نحن ندعم هذه املبادرة من أجل نزع السالح النووي
من العالم ولكنه تسائل عن مصداقية هذه املفاوضات بعد تراجع الواليات املتحدة عن املفاوضات
التي أجرتها قبل ثالثة سنوات مع إيران حول برنامجها النووي والذى دفع بإيران للتخلي عنه ،وأضاف
ألننا نريد أن يكون الرئيس ترامب قوى وناجح في مفاوضاته مع كوريا الشمالية فنحن نريد من
اجملتمع الدولي أن يكون جدير بالثقة في البرنامج النووي اإليراني.

كندا تطمح في دور قيادي في أزمة الالجئني املسلمني «الروهينجيا»
قالت وزيرة الشؤون اخلارجية الكندية كريستيا فريالند أن رحلتها إلى بنجالديش أعطتها فرصة
لالستماع املباشر للناس في مخيمات الالجئني ،وإن كندا تعمل بالفعل لتأخذ دورا قياديا في هذه
األزمة حيث أعرب الالجئني عن رغبتهم في العدالة وأن يعرف العالم ما يحدث لهم بالضبط.
يذكر أن هناك ما يقرب من  ٧٠٠ألف شخص من الالجئني الذين فروا من ميامنار إلى بنجالديش
العام املاضي هربا مما يسمى «التطهير العرقي» وكان املبعوث اخلاص من كندا إلى ميامنار قد كتب
تقريرا بشأن أزمة الالجئني املسلمني الروهينجيا وأوصي بـــــ ١٧توصية حلكومة كندا منها القيام
مبجهود إنساني كبير والذي سوف يتكلف حوالي  ١٥٠مليون دوالر في السنة.
والتوصية الهامة الثانية هي االستعداد للترحيب بالالجئني من الروهينجيا ،وعند سؤال الوزيرة
كريستيا فريالند عن وجود أي خطط الستقبال الجئني من الروهينجيا قالت أن مجتمع الروهينجيا
في كندا أعرب عن رغبته في لم شمل أفراد األسر الذين يعيشون في مخيمات ولكن هذه مسألة
بحاجة إلى البحث .من جانبه قال أنور أركانى وهو أحد الالجئني الروهينجيا ويعيش في مدينة
كتشينر في أونتاريو إنه يريد أن يرى مزيد من التقدم في العمل اإلنساني والتمويل وهناك حاجة
التخاذ إجراءات سريعة بسبب اقتراب موسم األمطار الشديدة حيث تؤدى الفيضانات واالنهيارات
األرضية ونقص الغذاء واألمراض إلى موت الذين يعيشون في اخمليمات.

الرئيس االمريكى
ومستشاريه يوجهون انتقادات
حادة جلسنت ترودو

فاجأ الرئيس األمريكي دونالد ترامب أجتماع
قمة (الدول السبع) في كندا باملوافقة على
البيان الذي صدر عنهم بخصوص التجارة ثم
بانسحابه منه بعد مغادرته كيبيك بقليل،
وشكي بأنه صدم من انتقادات جسنت ترودو
للتعريفة اجلمركية التي فرضتها أمريكا على
الصلب وااللومنيوم اثناء القاؤه خطاب في
نهاية اجتماع القمة امام الصحفيني.
وأعرب دونالد ترامب عن غضبه الشديد عبر
تويتر قائال عن ترودو أنه ضعيف وغير أمني
وهذا الهجوم على كندا ورئيسها جعل
املستشارة االملانية أجنيال ميركل تقول علنا
للتليفزيون األملاني انها وجدت تعبيرات دونالد
ترامب وانسحابه من التوقيع على بيان قمة
الدول السبع محبط قليال وقالت إن االحتاد
األوروبي سيتخذ تدابير ملواجهة تدابير التجارة
األمريكية.
وبعد ذلك أرسل ترامب رسائل أخرى مملوءة
باالنتقادات لكندا على تويتر قال فيها أن التجارة
احلرة اآلن تسمى جتارة غبية إذا لم تكن املعاملة
باملثل وقال إنه وفقا لبيان صدر من كندا فإن
كندا حتصل على ما يقرب من  ١٠٠بليون دوالر
في التجارة مع الواليات املتحدة منها  ١٧بليون
دوالر من ضريبة األلبان التي تبلغ  %٢٧٠وبعد
ذلك (يصرخ عندما يقابل حتدى) -يقصد ترودو.-
وأضاف ملاذا ينبغي على كرئيس للواليات املتحدة
أن أسمح لبلد ما بأن تستمر في احلصول على
فوائد جتارية ضخمة ملدة عدة عقود بينما يدفع
املزارعني لدينا والعمال ودافعي الضرائب ثمنا
كبيرا غير عادل؟ إن هذا ليس عدال للشعب
األمريكي فهناك  ٨٠٠بليون دوالر عجز جتارى
لدينا ويضاف لهذه احلقيقة أن الواليات املتحدة
تدفع اموال تقرب إلى ما يدفعه الناتو لنحمي
الكثير من هذه الدول التي ال تدفع لنا ما
نستحقه في التجارة (فهم يدفعون فقط جزء
صغير من التكلفة) واالحتاد األوروبي لديه ١٥١
بليون دوالر فائض مالي ،وينبغي ان يدفعوا أكثر
بكثير للحماية العسكرية.
وفي وقت الحق تصاعدت االنتقادات التي
لم يسبق لها مثيل ضد جسنت ترودو وقال
مستشار التجارة األمريكي بيتر نافار أن هناك
مكان خاص في اجلحيم ألي زعيم أجنبي
يشارك في دبلوماسية سيئة النية مع دونالد
ترامب وبعد ذلك يحاول طعنه في الظهر ،وإن
ترودو ال يستحق الوقت الذي قضاه معه دونالد
ترامب.
وردا على ذلك قالت وزيرة الشؤون اخلارجية
كريستيا فريالند نحن ال ندير جهودنا
الدبلوماسية عبر هجمات كالمية ،وقال أحمد
كاميرون املتحدث باسم جسنت ترودو أن ترودو
لم يقل شيئا غريبا عما قاله من قبل في
األماكن العامة أو في احملادثات اخلاصة.
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 8ن�صائح للحفاظ على رائحة املنزل جميلة طوال اليوم

من املشاكل التي تواجهنا في احلفاظ على والتي تضمن لك رائحة طبيعية جميلة
جمال املنزل وترتيبه هي مشكلة الرائحة ،باإلضافة إلى التطهير من اجلراثيم.
فجميعنا يرغب في رائحة منزل جميلة املدخنة يف املطبخ �أمر �ضروري �إذا مل تتوافر
طوال اليوم ،ولكن هناك بعض املنغصات الي التهوية الكافية
جتعل حتقيق هذا األمر من الصعوبة مبكان ،من العناصر الهامة التي البد من اعتبارها في
فبواقي الطعام املتناثرة أو عدم التهوية اجليدة تصميم املنزل ،توافر التهوية اجليدة املناسبة
للفراغات أو عدم كفاية فتحات التهوية لكل فراغ على حدة عن طريق الشبابيك
اخلاصة بالفراغ قد تصنع لنا الكثير من مبساحات تتناسب مع مساحات الفراغات ،أما
في املطبخ فمن األفضل االستعانة باملداخن
املشاكل املتعلقة بالرائحة في املنزل.
واليكم بعض النصائح التي حتافظ على املنزل التي تطرد األبخرة وتعمل على عدم تراكمها
جميل الرائحة معظم الوقت عن طريق التغلب في أجزاء املطبخ مما يسبب بقاء الروائح الناجتة
على األشياء التي تسبب مشاكل الرائحة في عن إعداد الطعام في املنزل لوقت كبير.
تخل�ص من الروائح بالو�صفات الطبيعية �أي�ضً ا
املنزل ،فهيا بنا لنكتشفها م ًعا:
أيضا للتخلص من
هناك وصفات طبيعية ً
اً
تخل�ص من الف�ضالت �أول ب�أول ورتب املنزل بانتظام روائح الطعام في املنزل ،فمنها وضع الليمون
من أكثر األشياء التي قد تسبب رائحة على املوقد وإشعال النار حتى تختفي الرائحة
كريهة في املنزل،
وتنتشر
القدمية
تراكم القمامة في
الليمون،
رائحة
سلة املهمالت دون
أيضا من املمكن أن
ً
التخلص منها أولاً
تغلي بعض النباتات
بأول ،مع عدم ترتيب
العطرية مثل النعناع
املنزل والتخلص من
أو الالفندر والريحان
بواقي الطعام املتناثرة
في قدر على النار
واملناديل واألوراق الغير
حتى تطرد رائحتها
هامة ،لذا فإنه من
الذكية الرائحة الغير
املهم التخلص من القمامة الرئيسية للمنزل مرغوب فيها.
يوم ًيا مع غسيل سلة القمامة مرة في ت�أكد من عدم وجود م�صدر النبعاث الروائح الكريهة
األسبوع ،أما سالل القمامة اخلاصة بالغرفة اعمل على صيانة األجهزة الكهربائية مثل
فإنها تبدل كل يومني على حسب االستخدام .غسالة املالبس واألطباق واملوقد واألجهزة
األخرى التي تستلزم استخدام املواسير
تنظيف ال�ستائر واملفرو�شات واملنا�شف وال�شبابيك
واملصارف فقد تكون هذه األشياء هي مصدر
با�ستمرار
الرائحة الكريهة عن طريق التسريبات أو املياه
ً
قد يكون املنزل كله نظيفا ومرت ًبا بشكل جيد الراكدة في األرضيات.
ولكن هناك عنصر واحد تعلق به امليكروبات ا�ستخدم زهور املنزل الطبيعية ذات الروائح
والروائح الكريهة فتنتقل الرائحة للمنزل كله ،اجلذابة
هذا العنصر قد يكون الستائر أو املفروشات أو من الطبيعي بعد أن تأكدنا من نظافة املنزل من
املناشف أو حتى الشبابيك التي قد نستثقل األشياء التي قد تسبب روائح كريهة أن نبحث
لاً
تنظيفها فنهملها ،لذا إذا كنا نريد منز عن املصادر الطبيعية للروائح اجلميلة والتي
ً
نظي ًفا منتعشا ذو رائحة متجددة فالبد من تضمن لنا بقاء الرائحة اجلميلة أطول وقت
تنظيف هذه العناصر باستمرار.
ممكن ،وذلك عن طريق تزيني املنزل بنباتات الزينة

ا�ستخدم اخلل يف م�صارف املياه لتنظيفها ب�شكل
دوري

املنزلية مع بعض النباتات العطرية الذكية
مثل الريحان والالفندر والفل والياسمني.

حتسن من رائحة املنزل وتعمل على تطهيره
باستمرار وابتعاد الروائح الكريهة عنه ،ومن
هذه الوصفات تطهير مصارف املياه بانتظام
باستخدام اخلل ،هناك بعض الوصفات األخرى
التي تعتمد على امللح وملح الليمون واخلل

ينصح اخلبراء باختيار الروائح التي تتناسب مع
كل فراغ بشكل جيد ،فمثلاً للمطبخ جند أن
الرائحة املناسبة هي رائحة الليمون ،بينما في
غرفة املعيشة جند الفانيليا رائحة مناسبة
وفي غرفة النوم قد يقع اختيارنا على الالفندر.

هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي عطر املنزل بالرائحة املنا�سبة لكل فراغ

�أ�صول ولياقة ..الزوجة والأم
•إذا كان صاحب السيارة يصحب معه زوجته وأمه إلى مكان ما ،فإن األم جتلس في املقعد
األمامي بجانب ابنها ،وجتلس الزوجة في املقعد اخللفي .أما إذا أصرت األم على اجللوس
في املقعد اخللفي ،فيجب حتقيق رغبتها.
•عند السفر:
•هناك ظاهرة غير مستحبة؛ وهي الغناء واللعب بصوت عال داخل عربات القطار أو
االتوبيس ،عند قيام بعض الشباب برحلة .غير أنه ال يجب أن يكون اللعب وسط الركاب
اآلخرين ،إال إذا كانت عربة القطار محجوزة بكاملها لهم .كما يجب مراعاة استخدام
األلفاظ املهذبة ،وعدم استخدام أي كلمات ميكن أن تخدش احلياء العام.
•وقوف:
•من الواجب على الفتاة ،وليس على الشاب فقط ،أن تخلى مكانها في املواصالت العامة
ملريض ،أو مسن ،أو جريح ،أو سيدة حامل ،ألن هذا من أدب اللياقة ،الذي تفرضه القواعد
اإلنسانية.

العـــائلــــــة

لهذا ال�سبب ال ت�ستخدمي الدورة
ال�سريعة لغ�سيل املالب�س
يعتقد اخلبراء أن دورة الغسيل السريعة
مضيعة للمال والوقت ،ألن فعاليتها تنخفض
إلى النصف ،باملقارنة مع الدورات العادية.
ويقول اخلبراء في موقع “ويتش” إن دورات
الغسيل السريعة على اآلالت احلديثة ،تخفض
فعالية التنظيف والشطف والدوران ،وتوصلوا
إلى هذه النتيجة ،بعد اختبار آالت من 10
ماركات مختلفة ،حصلت معظمها على 4
جنوم في األداء ،في حني حصلت دورات الغسيل
السريعة على جنمتني فقط.
وانخفض أداء شطف الغسيل من  3جنوم في

الدورات القياسية ،إلى جنمتني في الدورات
السريعة ،أما الدوران ،فانخفض من  5جنوم إلى
 3جنوم فقط.
وتعني النتائج ،أن دورات الغسيل السريعة،
بقع
تصلح فقط لتنظيف املالبس دون
ٍ
مستعصية ،وميكن استخدامها لغسل
القمصان املرتداة لفترة قصيرة ،حسب
صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 3تطبيقات تعزز �إبداع طفلك يف العلوم والفن والربجمة
ميكن توجيه األطفال الذين يفضلون استخدام
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية لتجربة
بعض التطبيقات التي تعزز اهتمامهم
بالعلوم والفنون والتكنولوجيا ،بدل إهدار
وقتهم أمام فيديوهات يوتيوب وإميوجي سناب
شات.
نستعرض فيما يلي أبرز  3تطبيقات لتعزيز
إبداع الطفل في الفن والرسم والبرمجة،
بحسب ما ورد في موقع بوبسكي ،أمس األحد:
تطبيق «»Bandimal
يحث األطفال من عمر  4سنوات وما فوق على
ابتكار إيقاعات ودقات للطبول وبرمجة نغمات
موسيقية باستخدام احليوانات واآلالت ،مع
إضافة مؤثرات خاصة ألغانيه ومقطوعاته
املوسيقية .يتوفر لـ “آي فون” و”آي باد” بسعر
 4دوالرات.
-2تطبيق «»Hopscotch: Make Games
يُعلم طفلك مفاهيم البرمجة والترميز خالل

عملية بناء ألعابهم اخلاصة بطريقة سهلة
قائمة على السحب واالسقاط للكتل امللونة
املوجودة داخل التطبيق .باإلضافة إلى مقاطع
فيديو تعليمية عن كيفية تصميم ألعاب
شهيرة مثل بوكيمون غو أو كروسي رود،
مع دروس إضافية تُعلمهم تصميم ورسم
شخصيات خاصة بهم .التطبيق متوفر
مجاناً ،لكن الدروس باشتراك سنوي تكلفته
 80دوالراً.
تطبيق «»Lake Coloring Book
تطبيق فنون لألطفال والكبار على حد سواء،
يستخدم  5أدوات لتعزيز اإلبداع ،وتشمل
فرشاة أكريليك وفرشاة مضادة للماء وبخاخ
وممحاة ،باإلضافة إلى  245لوناً ،لتلوين لوحات
مثيرة لإلعجاب.
يتوفر التطبيق مجاناً ،لكن هناك اشتراك
ملساعدة الفنانني الذين يرسمون لوحات
توضيحية.

كيف تتعامل مع ال�صدمات العاطفية؟
الصدمة العاطفية قد تكون
في فقد شخص عزيز أو شيء
ثمني أو في فشل في دراسة أو
عمل ،أو في فقدان عالقة قوية
مع أحد األصدقاء أو األحباء
أو في اكتشاف خيانة أحد
املقربني أو في غيرها من املواقف
الصعبة التي تتسبب في أزمات
نفسية عنيفة في الغالب ،وقد
جنهل حسن التصرف في أثنائها ،لذلك يضع
املتخصصون النفسيون أمامك بعض النقاط
التي تساعدك على عبور الصدمات ،كما أنها
ترشدك ملساعدة اآلخرين عندما ميرون باألزمات.
جتنب العزلة :فاملساندة االجتماعية من
األصدقاء واألحباء تعطي سندة نفسية ال
يستهان بها وهي حتمي من الشعور بالوحدة
وتأثيراته السلبية ،كما أنها تعطي إحساسا
باألمان ،الذي بدوره يخفف من وقع الصدمة.
اإلقرار باملشاعر :حاول أن تقر مبا تشعر به ،وحدد
مباذا تشعر بصراحة ووضوح كأن تقول مثال :أنا
أشعر باملرارة والغم الكتشاف خيانة صديقي
أو أشعر بخيبة األمل لفقدان صداقته أو أشعر
باحلزن ألنني لم أكتشف حقيقته قبل ذلك.
إن اإلقرار باملشاعر يعتبر اخلطوة األولى في

عالج الصدمة العاطفية.
أما جتاهل هذه املشاعر
بهدف نسيانها ،فيؤدي إلى
دفنها مؤقتا وليس اخلالص
منها.
مناقشة املوقف :مناقشة
أبعاد الصدمة مع أحد
والديك أو كليهما ،أو أحد
أصدقائك أو غيرهم ممن تثق
في رأيه لتخرج ما بداخلك من حزن .ولكن ال
تضغط على نفسك كثيرة إذا شعرت أنك متيل
إلى الصمت الفترة من الوقت.
األمل وسط احملنة :درب نفسك على توقع
األفضل ،ومتسك باألمل في وسط احملنة .وتذكر
املرات السابقة التي كنت متر فيها بأزمة،
وكيف أن املوقف قد مر بسالم .فغالبا ما يرى
اإلنسان الدنيا سوداء في وقت األزمة غير أنها
في واقع األمر ال تكون كذلك متاما.
اجلأ إلى اهلل :فاهلل دائما يعينك على تخطي
الصعاب ألنه يحبك ويهتم بحياتك .اسأله
أن يلهمك سالمة في القلب ،فالسالم الذي
مينحه اهلل يفوق العقل وسالم يختلف عن
السالم الذي يعطيه الناس والظروف .وابتهل
إليه أن مينحك عزاء وصبرا على محنتك.
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ا�ستقالة ا�سماعيل وتكليف مدبويل
بعد جتهيز � 3سنوات ...النريان تلتهم
باحلكومة جديدة ...والأقباط خارج الت�شكيل
كني�سة الأنبا مقار ب�شربا اخليمة

تق َّدم املهندس شريف
إسماعيل ،رئيس مجلس
الوزراء ،باستقالته من
منصبه ،بعد أيام قليلة
من أداء الرئيس عبد
الفتاح السيسي لليمني
الدستوري لفترة رئاسية
جديدة.
وكلف الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي ،املهندس
مصطفى مدبولي بتشكيل احلكومة اجلديدة.
وترأس مدبولي مجلس الوزراء باإلنابة في الفترة املؤقتة أثناء
رحلة عالج شريف إسماعيل بأملانيا.
ومصطفى كمال مدبولي وزير مصري ،شغل منصب وزير
اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية من فبراير  2014في
وزارات إبراهيم محلب األولى والثانية ووزارة شريف إسماعيل.
وحصل مدبولي على درجة الدكتوراه في الهندسة املعمارية،
وتخصص تخطيط مدن من كلية الهندسة جامعة القاهرة
عام  1997بنظام اإلشراف املشترك مع معهد التخطيط
القومي واإلقليمي والعمراني بكلية العمارة جامعة كارلسروه
بأملانيا.
كما حصل على دبلوم الدراسات املتقدمة في مجال التخطيط
العمراني ،وإدارة العمران من معهد دراسات اإلسكان والتنمية
احلضرية بروتردام في هولندا .1993
وفي  23نوفمبر  2017أصدر السيسي قرارا ً بتولي املهندس
مصطفى مدبولي ،وزير اإلسكان ،مهام القائم بأعمال رئيس
مجلس الوزراء حلني عودة املهندس شريف إسماعيل رئيس
الوزراء من رحلة عالجه بأملانيا.
وتولى منصب املدير اإلقليمي للدول العربية «ببرنامج األمم
املتحدة للمستوطنات البشرية – الهابيتات» من نوفمبر 2012
حتى آخر فبراير .2014
كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط
العمراني بوزارة اإلسكان واملرافق والتنمية العمرانية من
سبتمبر  2009حتى نوفمبر .2011
ومن املقرر أن ينتهي رئيس الوزراء املكلف من تشكيل احلكومة
اجلديدة عقب االنتهاء من اجازة عيد الفطر ،متهيد لتمريرها
للحصول على موافقة االغلبية مبجلس النواب وأداء القسم
امام الرئيس ومزاولة نشاطها.
وتشهد احلكومة املصرية غياب لتمثيل األقباط في الوزارات
ففي وزارة املهندس شريف اسماعيل لم يحظى األقباط بغير
وزارة دولة لشئون الهجرة ،ومن املرجح استمرار تهميش األقباط
في ظل الترشيحات احلالية التي تؤكد إلغاء وزارة الهجرة
أو دمجها وعدم ترشيح أي من الشخصيات القبطية في
التشكيل الوزاري اجلديد.

ترامب� :س�أعمل مع كيم جوجن �أون على نزع
ال�سالح النووي يف كوريا ال�شمالية
قال الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،إنه سيعمل سويا ً مع
الرئيس كوريا الشمالية كيم جوجن أون على نزع السالح النووي
في كوريا الشمالية.
ووفقا ً لتصريحات صحفية ،نقلتها وسائل إعالم تليفزيونية،
فإن الرئيس األمريكي ترامب أكد أن اللقاء الثنائي مع كيم
جونغ أون كان رائعا جدا ويؤسس لعالقة جيدة.
والتقى الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،وزعيم كوريا الشمالية،
في قمة تاريخية بني الزعيمني في سنغافورة ،وصافح الزعيمني
بعضهما البعض.
ووصل زعيم كوريا الشمالية كيم جوجن أون والرئيس األمريكي
دونالد ترامب إلى موقع قمتهما التاريخية في سنغافورة بعدما
سعى الطرفان إلى تضييق هوة اخلالفات حول كيفية إنهاء
األزمة النووية.
ووصل ترامب أوال إلى فندق كابيال على جزيرة سنتوسا ،بينما
أظهرت لقطات تلفزيونية وصول موكب كيم الحقا.

تقـــــــــــارير

بعد قرار فيينا بغلق امل�ساجد� ...أردوغان
يهدد بحرب بني «ال�صليب والهالل»

شب حريق هائل في كنيسة األنبا مقار مبنطقة إبراهيم انتقد الرئيس التركي رجب طيب
بك بشبرا اخليمة ،مبحافظة القليوبية وامتدت النار لشقة أردوغان قرار املستشار النمساوي
سكنية مجاورة لها ،بعدما انفجر احملول الكهربائي إثر حدوث إغالق مساجد في إطار حملة
ماس به ،أدى إلى صعود النيران إلى أعلى الكنيسة بسبب ضد «اإلسالم السياسي» ،محذرا
تواجد السقاالت اخلشبية اخلاصة بأعمال إنهاء التشطيبات .من «حرب بني الصليب والهالل»
والتهمت النيران الكنيسة وحديدها وسقفها ومالبس بحسب تعبيره.
العمال املتواجدة لتشطيبها.
وقال أردوغان في كلمة ألقاها في إسطنبول «هذه اإلجراءات
وجنحت قوات احلماية املدنية بالقليوبية في السيطرة على التي اتخذها رئيس الوزراء النمساوي ،أخشى أنها تقود العالم
احلريق ،دون وقوع أي خسائر في األرواح ،ومت التحفظ على نحو حرب بني الصليب والهالل».
مكان احلريق وإخطار رجال املعمل اجلنائي لفحصه ومعرفة تأتي تصريحات أردوغان غداة إعالن املستشار النمساوي احملافظ
أسباب نشوبه وحصر اخلسائر والتلفيات.
سيباستيان كورتز عن إجراءات ملكافحة «اإلسالم السياسي»
وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا باندالع حريق بكنيسة والتطرف وتشمل إغالق سبعة مساجد وإمكانية طرد عشرات
األنبا مقار مبنطقة ابن احلكم بشبرا اخليمة ،ومت على الفور من األئمة الذين متولهم تركيا.
الدفع بـ  10سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان احلريق.
وتابع أردوغان «يقولون إنهم سوف يطردون أئمتنا خارج النمسا.
وأكدت التحريات األولية أن احلريق شب في أحد احملوالت هل تعتقدون أننا سنقف مكتوفني حيال ذلك؟ هذا يعني أنه
الكهربائية اجملاورة للكنيسة ثم امتد إلى أحد السقاالت سيتوجب علينا القيام بشيء ما» ،من دون أن يُعطي مزيدا من
اخلشبية احمليطة بالكنيسة اجلاري إنشاؤها باملنطقة ثم التفاصيل.
امتد لباقي املبنى ،ومتكنت قوات احلماية املدنية من السيطرة وقال ابراهيم كالني املتحدث باسم الرئيس التركي على تويتر
على احلريق وإخماد النيران دون وقوع أي خسائر بشرية.
إن «إغالق النمسا سبعة مساجد وطرد أئمة هو نتيجة املوجة
الشعبوية واملعادية لإلسالم والعنصرية والتمييزية في هذا
انطالق نهائيات كا�س العامل لكرة القدم برو�سيا البلد» .ويعيش حوالي  360ألف شخص من أصول تركية في
النمسا ،بينهم  117ألفا يحملون اجلنسية التركية .وتوترت
افتتح الرئيس الروسي «فالدميير بوتن « حفل افتتاح مسابقة العالقات بني فيينا وأنقرة بعد حملة القمع التي تلت محاولة
نهائيات كاس العالم لكرة القدم املقامة في روسيا ،والتي االنقالب ضد أردوغان في يوليو .2016
تستمر ملدة شهر مبشاركة 32منتخب من مختلف قارات
العالم .مبشاركة عدد من رؤساء الدول وامللوك واالمراء ،وعقب
احلفل مباراة بني املنتخب الروسي صاحب االرض واملنتخب
السعودي في إطار منافسات اجملموعة األولى بدور .32
وفي سياق متصل رحب الرئيس الروسي فالدميير بوتني،
باملشجعني والالعبني القادمني للمشاركة في بطولة كأس
العالم لكرة القدم ،مشيرا إلى أنه شرف عظيم لروسيا
استقبال ممثلي أسرة كرة القدم .وقال بوتني في رسالة فيديو
مكرسة الفتتاح كأس العالم« :أرحب مبشجعي كرة القدم
وأفضل فرق الكوكب .أرحب بكل من أتى إلى روسيا ومن يعتزم
أن يصبح مشاركا في أعظم حدث دولي — بطولة العالم
للفيفا» .ويلعب منتخب مصر الذي يشارك بعد غياب دام 28
عام عن العرس الكروي وأوروجواي ضمن اجملموعة األولي التي
تضم بجانبهما كل من روسيا -البلد املستضيف -والسعودية من دون إدراجه في جدول أعمال البرملان املصري ،أو إطالع النواب
من قارة اسيا .ولم تتأكد مشاركة الالعب الدولي محمد صالح على مواده ،فاجأ رئيس مجلس النواب ،علي عبد العال ،أعضاء
الفائز بجائزة أفضل العب بالدوري االجنليزي لكرة القدم ،ضمن اجمللس ،بطرح مواد مشروع قانون تنظيم الصحافة واإلعالم
صفوف املنتخب املصري ،بعدما متاثله للشفاء من اإلصابة التي اجلديد للتصويت ،الذي يستهدف فرض مزيد من التضييق
تعرض لها اثناء مشاركته مع فريقه «ليفربول» في نهائيات على عمل الصحافيني واإلعالميني ،وتقنني حبسهم احتياطيا ً
دوري ابطال اوروبا.
في جرائم النشر ،باخملالفة للدستور ،في حاالت التحريض على

الربملان امل�صري يفاجئ نوابه بقانون
«كارثي» لل�صحافة والإعالم

ال�سي�سي ي�ستقبل رئي�س وزراء �إثيوبيا
لبحث موقف �سد النه�ضة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ،أحمد أبيى رئيس وزراء
إثيوبيا ،الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.
وقال السفير بسام راضي ،املتحدث باسم رئاسة اجلمهورية ،إن
الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اإلثيوبي،
تناولت القضايا ذات االهتمام املشترك على الصعيدين اإلقليمي
والدولي ،كما تطرقت املباحثات إلى بحث تطورات موقف سد
النهضة ،حيث توافق الرئيسان على تبنى رؤية مشتركة بني
كل منهما في حتقيق التنمية
الدولتني قائمة على احترام حق ٍ
دون املساس بحقوق الطرف اآلخر ،وتوافر اإلرادتني السياسية
والشعبية للتوسع بآفاق العالقات بني البلدين لتشمل كافة
اجملاالت ،ال سيما على الصعيدين السياسي واالقتصادي.
وأشار راضي ،إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التهنئة
ألحمد أبيى ،على توليه منصب رئيس الوزراء ،مع متنياته له
بالتوفيق والسداد في مهام منصبه اجلديد.

متس
العنف ،أو الطعن في أعراض األفراد ،أو في «اجلرائم التي ّ
األمن القومي».
ووافق البرملان بأغلبية كبيرة على القانون الذي يعد هو األقوى
من نوعه في تقيد حرية الرأي واالعالم في مصر كما يرى اخلبراء.
واعترض عدد قليل من النواب على طرح القانون بشكل مفاجئ،
خاصة ملا س ّببه من غضب بني جموع الصحافيني ،واإلعالميني،
إذ تساءل النائب الصحافي ،أحمد الطنطاوي« :ملاذا كل القوانني
املهمة ،واملثيرة للجدل ،ال تدرج في جدول أعمال اجمللس (البرملان)،
حتى يطلع عليها النواب؟» ،متابعا ً «هناك  20نائبا ً وافقوا على
القانون في جلنة الثقافة واإلعالم اخملتصة ،فماذا عما يقارب 600
نائب هم مجموع أعضاء اجمللس».
وأضاف الطنطاوي «نحن املسؤولني عن مترير القانون من عدمه،
واألولى أن يفي مجلس النواب باستحقاق دستوري آخر هو قانون
حرية تداول املعلومات ،ألنه ال ميكن تطبيق مواد قانون الصحافة
واإلعالم اجلديد في ضوء حجب تداول املعلومات عن العاملني في
املهنة» ،مستطردا ً «الصحفيون يعملون في ظروف لم تشهد
لها البالد مثيالً من قبل ،وهناك اجتاه عام نحو تكميم األفواه
والتضييق على عملهم».
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انتخابات اونتاريو ..اكت�ساح املحافظني وهزمية مدوية لـــ “الليربايل”
فاز حزب احملافظني برئاسة دوج فورد في انتخابات
مقاطعة أونتاريو ليصبح رئيس وزراء املقاطعة
القادم ،وظهرت نتائج االنتخابات ليحصل حزب
احملافظني على  ٧٦مقعدا متجاوزا عدد املقاعد
املطلوبة لتكوين حكومة أغلبية وهو ٦٣
مقعدا ،بينما حصل احلزب الدميقراطي اجلديد
على  ٣٩مقعدا ،وحصل احلزب الليبرالي على
 ٧مقاعد فقط وهي غير كافية لتؤهله ليكون
عضوا في اجمللس التشريعي في أونتاريو ،كما
حصل احلزب األخضر على مقعد واحد.
«دوج فورد» في خطاب الفوز :ستصبح اونتاريو
القلب احملرك لكندا
شكر دوج فورد في خطاب االنتصار جميع
مؤيديه وتعهد بجعل أونتاريو مرة أخرى القلب
احملرك لكندا ،وتذكر أخيه الراحل روب فورد
عمدة تورنتو السابق الذي توفى مبرض السرطان
قبل عامني؛ وقال أنا أعلم أنه يتطلع إلينا من
السماء ويحتفل معنا اليوم.
وقال دوج فورد أن انتخابه رئيسا ملقاطعة
اونتاريو هو إيذانا ببداية عهد جديد من النمو
االقتصادي لم يسبق له مثيل ،كما أكد وعوده
االنتخابية السابقة ،مشيرا إلى أن جناحه
مبثابة رسالة واضحة إلى العالم بأن أونتاريو
مفتوحة لألعمال التجارية ،وأشار ألولئك الذين
لم يصوتوا له أنه سيعمل بجد أكثر لكسب
ثقتهم.
أهم وعود فورد اثناء حملته االنتخابية
قدم دوج فورد العديد من الوعود االنتخابية
التي تصب في مصلحة سكان اونتاريو كان
أهمها:
 –١إلغاء االقتراح بزيادة احلد األدنى لألجور إلى
 ١٥دوالر في الساعة.

 –٢إعادة بيع البيرة ذات الـــــ  ١دوالر.
 –3السماح ببيع البيرة والنبيذ وعصير التفاح
واملبردات في احملالت الصغيرة
 –٤تخفيض سعر البنزين  ١٠سنت ،وذلك
بوقف ضريبة الكربون وإلغاء نظام (كاب أند
تراد) وتخفيض ضريبة املقاطعة على الغاز.
 –٥تخفيض ميزانية املقاطعة بــــ  ٦بليون
دوالر دون االستغناء عن أي موظف في القطاع
العام.
 –٦جعل معدالت الضريبة على الشركات
 %١٠٫٥بدال من  %١١٫٥وذلك لتشجيع األعمال
التجارية اجلديدة.
 –7إنفاق مبلغ  ١٫٩بليون دوالر على الصحة
العقلية واالدمان.
 –٨إعادة فتح باب املناقشات بشأن منهج
تعليم اجلنس في املدارس.
 –٩خفض تكلفة الكهرباء بنسبة %١٢
للعائالت املتوسطة.

 –١٠خفض وقت االنتظار في املستشفيات
وفتح مراكز جديدة للرعاية طويلة األجل.
هذا وقد مثل فوز دوج فورد خسارة مذهلة
ملنافسته «كاثلني وين» التي استقالت من
منصبها كرئيسة وزراء ألونتاريو ،كما أصيبت
«أندريا هورواث» بخيبة أمل بعد حمالت

انتخابية كبيرة جمعت فيها عدد كبير من
املؤيدين.
ترودو لــــ «فورد» بعد فوزه :أتطلع للعمل
معكم جلعل أونتاريو رائدة التكنولوجيا في
العالم
من جانبه أصدر «جسنت ترودو» رئيس وزراء كندا
بيانا يهنئ فيه «دوج فورد» على جناحه ،قال فيه
«نيابة عن حكومة كندا أُقدم التهاني الصادقة
لدوج فورد الذي سيكون له الشرف واالمتياز
للعمل كرئيس الوزراء»
وتابع البيان «وأتطلع للعمل مع احلكومة
اجلديدة للمقاطعة خللق أعمال جديدة للطبقة
املتوسطة ،وجلعل أونتاريو مركزا رائدا لعلوم
التكنولوجيا واالبتكار في العالم ولنبني بنية
حتتية تقابل احتياجات سكان أونتاريو».
واختتمه البيان بقوله «سنواصل معا العمل
على تنمية اقتصاد اونتاريو ،ومعاجلة القضايا
ذات األهمية بالنسبة إلى سكانها»
خمس نقاط صبغت انتخابات مقاطعة أونتاريو
بصبغة تاريخية
جاءت نتائج االنتخابات في مقاطعة أونتاريو
غير عادية في خمس نقاط ،فقد فاز دوج فورد
بأغلبية حاسمة بــــ  ٧٦مقعدا في اجمللس
التشريعي ،وحصل احلزب الدميقراطي اجلديد
على  ٤٠مقعدا بعد  ١٥عاما من وجوده ،وعانى
احلزب الليبرالي من هزمية مدوية بحصوله
على سبعة مقاعد فقط ،وهذه خمسة نقاط
جعلت هذه االنتخابات تصنع تاريخا فاصال:
 –١فقد احلزب «الليبرالي» مركزه كحزب رسمي،

وكانت ليلة صعبة جدا على «كاثلني وين» التي
استقالت من منصبها كرئيسة وزراء ملقاطعة

أونتاريو بعد أن فقد احلزب  ٤٨مقعدا وحصل
فقط على سبعة مقاعد وهي أقل من العدد
املطلوب ليعترف به كحزب رسمي ويكون
ألعضائه احلق في املناقشة وطرح استجوابات،
كما سيفقد احلزب التمويل احلكومي الذى كان
يُعطى له إلدارة مكاتبه وعمل أبحاث وغيرها،
وتعتبر هذه هي املرة األولى منذ  ١٦١عام يفقد
احلزب الليبرالي مركزه كحزب رسمي.
 –٢فاز حزب األخضر مبقعد واحد\ في السلطة
التشريعية ألول مرة ،وتعهد زعيم احلزب مايك
شربنير – األمريكي املولد-في خطاب انتصاره
بالدفاع عن البيئة.
 –٣أصبح احلزب الدميقراطي اجلديد ممثل

املعارضة الرسمية ،حيث حصل على ٤٠
مقعدا بزيادة تقدر بــ  22مقعدا عما سبق،
ليصبح هو احلزب املعارض الرسمي ألول مرة
منذ فترة طويلة.
 –٤أقبل الناخبني على التصويت بقوة عديدة
ملحوظة مقارنة بعام  ،١٩٩٩وكانت الرغبة في
التغيير بعد  ١٥عاما من قيادة احلزب الليبرالي
هي السبب وراء خروج سكان اونتاريو بقوة
لضمان سماع أصواتهم في هذه االنتخابات.
 –٥إدخال التصويت اإللكتروني وذلك في جهود
لإلسراع في فحص أصوات الناخبني واعالن
النتائج وقد استخدمت ماكينات التصويت
اإللكتروني للمرة األولى في تاريخ املقاطعة بدال
من القوائم الورقية ،كما استخدمت البيانات
اإللكترونية للعثور على األشخاص ،وألول مرة
أيضا تستخدم ماكينات لعد األصوات في %٥٠
من مراكز االقتراع في املقاطعة.

1-844-355-6939
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تقـــــــــــارير

الإعالمية دينا عبد الكرمي لـــــــ «جود نيوز»:

وضع األقباط يتعرض لصعود وهبوط على اختالف احلالة السياسية
اإلعالم املصري حالياً ليس في أفضل حاالته ..سقف احلريات محدود جدا

حوار :جرجس إبراهيم

دينا عبد الكرمي هي صيدالنية
استطاعت
واعالمية،
أن تتطور االعالم الديني
املسيحي في مصر بشكل
كبير فلفت االنظار اليها
في كل القنوات الفضائية
املصرية وأن تتولي تقدمي
برنامج «توك شو» رئيسي
على قناة «القاهرة والناس»،
وتستحوذ على اهتمام املشاهدين ،حتى أنها
وصلت إلى أن تقدم حفل االفتتاح الرئيسي
ملؤمتر الشباب الدولي بشرم الشيخ.
ومؤخرا مت اختيارها ملنصب أمني اعالم حزب
«مستقبل وطن» بعد اندماج احلزب مع
جمعية «كلنا معاك من اجل مصر» لتكون
بذلك حديث الوسط احلزبي والسياسي في
مصر« ،جود نيوز» التقت بها في حوار خاص
تطرقنا فيه لعدة نقاط هامة ...وإليكم نص
احلوار.

وهبوط على اختالف احلالة
السياسية للبلد ،وفى
اعتقادي األمور تهدأ نسبيا
لفترة لكنها تعاود االحتقان
من جديد ،ونتصرف معها
غالبا بنفس االسلوب
األمني في التعامل ،في رأيي
الثقافة اجملتمعية حتتاج الى
تغيير وهذا يحتاج الى وقت

طويل.
كيف حتول اهتمام عملك من الصيدلة إلى
االعالم؟
اعمل في االعالم قبل الصيدلة ،فقد بدأت
حياتي املهنية كمذيعة منذ بداية دراستي
اجلامعية في كلية الصيدلة ،الفرق إنني
امتمت دراستي العلمية بتفوق احلمد هلل،
وعملت لفترة كصيدالنية ومذيعة ،ثم
تفرغت لإلعالم عمال ودراسة.
ما هو تقيمك لإلعالم حاليا سواء داخليا او
خارجيا؟
كيف ترين وضع االقباط وقضاياهم االن اإلعالم حاليا ليس في أفضل حاالته ،وهذا
أمر متوقع بعد حالة االنفتاح الشديد التي
مقارنة بعهد الرئيس األسبق «مبارك»؟
الوضع بالنسبة لألقباط يتعرض لصعود مرت بها البالد اثناء وبعد الثورة ،ثم صار

بعدها الكل خائفا من سطوة
اإلعالم ،أما عن سقف احلريات
فهو محدود جدا واعتقد أن
العاملون باإلعالم هم وحدهم
القادرين على حماية مساحات
حرياتهم وسطوة اعالمهم،
أما عن اإلعالم اخلارجي فهو
لألسف يرانا بصورة سيئة
وهنا يأتي دورنا كإعالميني
ومثقفني قادرين على مخاطبة
العالم اخلارجي لتغيير الصورة
الذهنية املغلوطة عن مصر.
ما هو دورك في تنمية احلزب
بعد توليك منصب أمني
اإلعالم؟ وملاذا قبلتيه؟
كنت مسئولة عن امللف اإلعالمي في
جمعية «كلنا معاك من اجل مصر»،
وفوجئت بتكليفي بأمانة اإلعالم بعد اندماج
اجلمعية مع حزب مستقبل وطن.
قبلت التحدي مع كثير من الترقب،
فالسياسة ليست منطقتي ،وسأحرص أن
يظل دوري محددا في تطوير اإلداء اإلعالمي
لنواب واعضاء احلزب ،لكي يتحدث احلزب بلغة

الشارع ولغة الناس ،ويعلن
انتماؤه لهم ،فالبد أن ننتمي
للناس ونحترم احتياجاتهم.
هل تتوقعي جناح جتربة حزب
«مستقبل وطن»؟
حزب «مستقبل وطن» متوقع
له أن يصبح حزب كبير أو
حتديدا «احلزب األكبر» من حيث
العدد واألهمية ،واتوقع أنه
سيسمح بانضمام أو اندماج
كيانات حزبية أصغر داخله.
كيف يختار احلزب كوادره
وقياداته؟
نعمل اآلن في احلزب على عمل
شروط خاصة للقيادات حتى نتأكد من
التمثيل املشرف والعمل اجلاد في الشارع،
فاألمانة العامة للحزب متفقة تقريبا
على ان االعتماد على العالقات واالختيارات
العشوائية غير مجدي في املمارسة احلزبية،
ونتمنى ان يتم اختيار الكوادر وفق معايير
عالية املستوى حتى يصبح حزبا كبيرا يليق
مبصر ،اتوقع ذلك فالتجربة تبدو مبشرة جدا
والكوادر املنضمة قوية وكبيرة.

احملامي مينا غبريال يكتب لــــ “جود نيوز” عن الهجرة واللجوء لكندا ()2

طرق ومتطلبات احل�صول على الإقامة الدائمة
عن طريق طلبات اللجوء
في املقالة السابقة سبق وتكلمنا عن
إمكانية طلب اللجوء التقدم بطلب
للحصول على طلب اللجوء من داخل
كندا ،وكما أوضحنا في وقت سابق أن
الشخص الذي لديه خوف مسبب من
املالحقة أو اخلطر إذا اضطر إلى مغادرة
كندا مثل اخلوف من التعذيب واخلوف من
املوت أو اخلوف من املعاملة أو العقاب غير
املعتاد .إذا شعر أحد األفراد أنه قد يتعرض
ملثل هذا اخلطر يحق له تقدمي طلب اللجوء.
ميكن البدء في طلب اللجوء إما على
احلدود (ميناء الدخول) مثل املطارات أو
تقدمي طلب اللجوء بأحد املكاتب بداخل
الدولة .مبجرد تقدمي طلب اللجوء سوف
يقوم موظف من وكالة خدمات احلدود
الكندية أو موظف من وزارة اجلنسية
والهجرة الكندية بتحديد ما إذا كنت
مؤهال ً للحصول على حق اللجوء .عند
التأكد من احقيتك لتقدمي طلب اللجوء،
سيتم إحالة طلبك إلى مجلس الهجرة
والالجئني.
يرجى توخي احلذر من أن كل من الطريقتني
السابق ذكرهم له متطلباته وشروطة
اخلاصة وإجراءاته .لذا يجب عليك أن تكون
على دراية كاملة باملتطلبات واإلجراءات

مسبقًا لكي تكون مستع ًدا بكل
تعرض طلبك الى الرفض او
املتطلبات وال ُ
التاخير عن غير قصد.
بعد تلبية الطلبات املذكورة أعاله،
واإلجراءات باإلضافة إلى اقتناع املوظف
املسؤول عن أهليتك بصفتك طالب
للجوء ،ستتم مطالبتك بحضور جلسة
استماع حيث يقرر صانع القرار في مكتب
حماية الالجئني  RPDعن إمكانية قبول
طلبك من عدمه.

عادة أثناء اجللسة يقرر مكتب حماية
الالجئني ( )RPDما إذا كنت الجئًا في
شخصا بحاجة إلى احلماية.
االتفاقية أو
ً
لذلك ،فإن جلسة االستماع اخلاصة بك
هي إجراء في غاية األهمية ويجب اإلعداد
لها بحذر.
يقرر مجلس الهجرة والالجئني في كندا
من هو املؤهل للتقدم بطلب كمطالبة
جلوء داخل كندا .يتم تقييم طلب اللجوء
على أساس التعريف املذكور أعاله .وحتى

إذا استوفى أحد متطلبات الالجئني
بشكل كامل إال أنه يتمتع بوضع الجئ
في بلد آخر ،فقد يرفض طلب اللجوء
لذلك الشخص من قبل مجلس الهجرة
والالجئني.
هناك عدد من االستثناءات قد تتسبب في
رفض قضيتك بواسطة  IRBحتى لو كنت
تستوفي كل املتطلبات العامة.
أحدي االستثناءات الشائعة هو اتفاقية
البلد اآلمنة الثالثة وعبور احلدود الكندية-
األمريكية .نحن نتحدث هنا عن العبور
القانوني حلدود كندا والواليات املتحدة
األمريكية وليس عبور احلدود بشكل غير
قانوني .مبجرد أن يقرر ضابط  IRBأن طلب
اللجوء مؤهل لإلحالة إلى  ،IRBسيتم
حتديد موعد لعقد جلسة استماع IRB
وسيكون أمامك  15يو ًما فقط الستكمال
جميع االستمارات ذات الصلة.
عند قبول مطالب اللجوء من قبل مجلس
الهجرة والالجئني ،سيتم تعديل وضع
مقدم الطلب من الجئ إلى “شخص
محمي” وعليه ميكنه تعديل الوضع مرة
أخري ليحصل على اإلقامة الدائمة.
تنويه :ال تعتبر هذه املقالة مبثابة
استشارة قانونية

15
متلق ُ َ َ
ُ
(ذوي السلطة)؛ وكلما كان
اخلوف
قد يدفع
َ
الناس إلى ِ
السلطاء ِ
ً
ً
احلاكم سلطويا باطشا كلما التف حوله املادحون واملتملقون .وقد
يدفعهم إليه الطمع في احلصول على مزايا عينية ومعنوية .وكان
احلكام بدورهم -وهم أكثر الناس توقا إلى طلب املعالي ،وشغفا
بالعروش والكراسي -يحبون التبجيل والتعظيم ويجزلون العطاء
ملن ميتدحهم من الشعراء واملتملقني؛ وذلك من األموال التي كانوا
يتحصلونها من اسالب احلروب ومن خراج البالد ومن جزية العباد.
فعندما تولى الوليد بن يزيد اخلالفة ،مدحه شاعر يدعى يزيد بن منبه،
فأمر الوليد أن تُعد األبيات وأن يعطى عن كل بيت ألف درهمَ ،ف ُع َّد ْت
فكانت خمسني بيتا ً فأُ ْع ِط َي خمسني ألف درهم كما ذكر ابن األثير
في الكامل.
وقيل عن الرشيد أنه «كان يحب املديح ،ال سيما من شاعر فصيح،
ويجزل العطاء عليه»؛ وعندما مدحه مروان بن أبي حفصة بقصيدة،
أعطاه خمسة آالف دينار ،وخُ لعة ،وعشرة من الرقيق الرومي  -نعم من
الرقيق الرومي ،وليس من الديوك الرومي.-
وكان زين الدين بن بكتكني ،حاكم اربل وتوابعها ،ضعيف السمع ،فلما
اراد (احليص بيص) أ ن ينشده شعراً ،قال خلاصته :أنا ال أعرف ما يقول،
ولكني أعلم أنه يريد شيئاً؛ فأمر له بخمسمائة دينار وفرس وخُ لْ َعة
وثياب .وذات مرة ،و َه َب املع ُز بن باديس ،صاحب إفريقية ،الف دينار لشاعر
يُدعى املستنصر الزناتي ،غير ما كان يهبه لغيره من املادحني.
وملا تولي نصر ابن محمود بن مرداس والية حلب ،بعد أبيه ،مدحه
الشاعر ابن َح َّيوس ،وقال في مدحه أن أباه محمود كان يتحلى بثماني
صفات ،منها اجلود والغنى والتقوى؛ وإن ابنه نصر «سيخلفها» أي
سيرثها عن أبيه؛ فأعطاه نصر ألف دينار مثلما كان أبوه يعطيه .وقال:
ض ِّع ُفها» –بدال من سيخلفها -أي يضاعف
لو أن ابن حيوس قال «س ُي َ
هذه الصفات الثمانية ،لكان قد ضاعف له األلف دينار.
وذات يوم ،اجتمع على بابه عصابة (مجموعة) من الشعراء يتصدقونه،
فأنشد أحدهم أبياتا يطلب فيها أن ينعم عليهم بـ « ُعشر» ما أعطاه
للشاعر ابن َح ِّيوس ،قال:
ُ
وقد َق َن َع ْت منك العصابة كلها  ...ب ُعشر الذي أعطيته البن حيوس
فأنعم عليهم بنصفه ،وقال :لو قال «مبثل الذي اعطيته» ألعطيتهم
مثله.
وملا استرد نور الدين محمود مدينة بانياس ،وعاد منها إلى دمشق،
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ُ
الشعراء وتابو(ه) ُ
الس َل َطاء
كان بيده خامت بفص ياقوت ،وكان يسمى اجلبل لكبره،
فسقط من يده في بانياس ،فأعاد بعض أصحابه في
طلبه ،فعادوا وفتشوا عنه في املكان الذي قال لهم
عنه ،فوجدوه ،فأندهش لذلك أحد الشعراء واعتبر أن
نور الدين هو املهدي املنتظر ،وشبهه بسليمان ابن
داود ألن كليهما عثر على خامته بعد ضياع؛ سليمان
وجد خامته في بطن سمكة – كما تروي القصة
العربية -؛ وعثر أصحاب نور الدين على خامته في
ادغال بانياس .وزاد على ذلك أن خامت السلطان نور
الدين لو وقع في البحار وأمر السلطان البحار أن تقذفه ،لقذفته في
احلال!
إن ميتر الشكاك فيك بأنك ال  ...مهدي مطفي جمرة الدجال
فلعودة اجلبل(اخلامت) الذي أضللته  ...باألمس بني غياطل وجبال
لم يعطها إال سليمان وقد  ...الربا مبوشك األعجال..
فلو البحار السبعة استهوينه  ...وأمرتهن قذفته في احلال
وبعد وفاة السلطان برقوق ،رثاه شمس الدين الشركسي بابيات حتدث
فيها عن أفضاله في الدنيا وضمن له اجلنة في اآلخرة ،وحجته في ذلك
أنه لو لم يكن صاحلا ً ملا ولي امللك من القادر؛ يقول الزركشي:
فبعده ُ
امللك يتيما غدا  ...تبكي عليه اع ُ
ني الناظرِ
الوافر
الدائم
النعيم
دار
...
البقا
دار
الفردوس
في جنة
ِ
ليكتسي من سندس اخضر  ...واثواب خلد ليس بالقاصر
ويلبس التيجان من عسجد  ...مكلل باجلوهر الفاخر
وينكح احلور احلسان التي  ...قد كونتها قدرة القادر
ويجتلي كاسات خمر حلت  ...ما صبها واهلل من عاصر..
لو لم يكن من صاحلي خلقه  ...ما ولي امللك من القادر
وعلى الرغم من ذلك؛ قال عنه ابن اياس في بدائع الزهور« :وكان فيه
س َّفاكا ً للدماءَ ،قتَل من
محاسن ومساوئ ،ومما ُع َد من مساوئه أنه كان َ
األمراء واملماليك والناس ما ال يحصى عددهم .وكان كثير املصادرات
للناس وأرباب الدولة .وكان يحب جمع املال من حرام وحالل».
ولم يقف متلق احلكام عند الشعراء فقط؛ لكنه طال الوجهاء كذلك،
فها هو الوزير جالل الدين ابن َصدقة ،ميتدح اخلليفة املسترشد باهلل
بأبيات تكاد تقرب اخلليفة من جالل الرحمن ،يقول جالل الدين:
وجدت الورى كاملاء طعما ً ورقة  ...وأن أمير املؤمنني زالله

الفن والعنف!
الفن بكل أشكاله هو جزء مكمل لبعضه؛ مبعنى املوسيقى تغذي
مضمون املشهد التليفزيوني أو السينمائي أو املسرحي املكتوب،
ويأتي دور اللوحة في تلك املشاهد لتعبر عن محتوى رمبا يدعو للجمال
أو الكوميديا أو التراچيديا أو اي مشاعر أخرى حسب رؤية مخرج العمل
وتوظيفه لها بداخل املشهد ،وفي النهاية يخرج عمل متكامل يجمع
بني الترفيه والتعليم والدرس أحيانا هكذا درسنا وتعلمنا.
اقول كالمي هذا عندما شاهدت مشهد في منتهى القسوة
والعنف مشهد ميكن أن يوظف جيدا في أفالم الرعب وألن طبيعة
عملي تتطلب مني متابعة ما استطيع متابعته من أعمال درامية
واقصد هنا مسلسالت رمضان صدمني بدون مبالغة كما اعتقد أنه
صدم الكثير من املشاهدين
مثلي وهو مشهد قتل حسن
في مسلسل «أيوب» بهذه
الطريقة املريضة املفزعة
والتي يجب أن ال تقدم في دراما
تليفزيونية وإمنا ميكن تناولها
في الدراما السينمائية أو في
مسلسالت خاصة باجلرمية كما
نرى في مسلسل criminal
 mindوغيره ولكن واضح أنه
ليس هناك ضوابط ومعايير
“سداح
ملا يقدم وأصبح احلال
ٍ
مداح”.
إن االٍرهاب والعنف ليس فقط
احساس الفرد بعدم األمان
واخلوف من املستقبل والقتل
 ...الخ؛ وإمنا االٍرهاب هو إرهاب الفكر واخليال واملشاعر واحلب وإحالل
انت
القسوة واالنتقام بدال ً من التسامح والسالم النفسي ،ورمبا تكون َ
انت من قرائي األعزاء ،البعض منكم ال يتأثر مبا تقدمه الدراما ولكن
أو ِ
هناك بدون شك من يتأثر بل ويقلد ما يراه حسب تكوينه النفسي،
ورمبا تخرج بعد هذا املشهد بشعور االشمئزاز أو االستنكار ،وهذا

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
وصورت معنى العقل شخصا ً مصورا ً  ...وأن أمير املؤمنني
مثاله
ولوال طريق الدين والشرع والتقى  ...لقلت من اإلعظام
جل جالله.
ويبدو أن وهج السلطة قد لفح الشعراء ،وأن بريق
الدراهم والدنانير قد غيب عقول بعض املادحني،
وجعلهم ال يفرقون بني العبد واملعبود ،مثل الشاعر الذي
مدح احلسن ابن زيد صاحب طبرستان ،وشبهه بالذات
اإللهية قائال “إله فرد ،وابن زيد فرد” .فوبخه احلسن على
ذلك ،وقال له :قل “إله فرد ،وابن زيد عبد”.
ومثله فعل محمد بن هانئ األندلسي الذي امتدح مواله املعز لدين اهلل
الفاطمي قائال:
ما شئت ال ما شاءت األقدار  ...فاحكم فأنت الواحد القهّ ار
وفي مقدمة “عيون األنباء في طبقات األطباء” ،ميتدح ابن ابي اصيبعة
الدمشقي الوزيرَ ابي احلسن بن غزال ،فيقول عنه“ :املولى ،الصاحب،
الوزير ،العالم ،العادل ،الرئيس ،الكامل ،سيد الوزراء ،ملك احلكماء ،إمام
العلماء ،شمس الشريعة ،أمني الدولة ،كمال الدين ،شرف امللة”.
وقد خلع على الرجل ُج َّل األسماء اإللهية ،وكال له صفات لم يوصف
بها أحد من العلماء احلقيقيني الذين افادوا البشرية بعلمهم سواء
من السابقني مثل ابقراط ،وسقراط ،وفيثاغور ،وافالطون ،وارسطو؛
وال من الالحقني مثل نيوتن وجاليليو وجراهام بل والكسندر فليمنج
وزويل وغيرهم؛ بل إنك إذا قرأت ما هو مكتوب على جدارن قدس أقداس
املعابد الفرعونية من ألقاب األرباب لوجدته أكثر تواضعا مما كان يغدق
به الشعراء واملتملقون على أصحاب السلطان ،وهم بشر يجوعون
يهنِّون ويخطئون ،يضعفون وميرضون،
ويعطشون ،يبولون ويتغوطونِ ،
ثم ميوتون ويُق َبرون .ونحن قد نستنكر على الوثنيني عقيدتهم في
تأليه البشر؛ لكننا نفعله قوال وعمال ،ونتباهى مبا نخلعه على حكامنا
ورجاالت تاريخنا من صفات التعظيم والتبجيل التي تتجاوز حدود
البشر ،وتضعهم في مكانة أقرب إلى الربوبية منها إلى البشرية.
فننسب لهم العصمة ونبرر أخطائهم وجنعل أحكامهم مثاال لرجاحة
العقل ،وجتاوزاتهم النموذج األكمل للعدل .كما أننا نقع في خطأ فادح
عندما نُقِّيمهم من خالل مديح البلغاء ،ومتلق الشعراء الذي قلما
يجدي نفعا في معرفة تاريخهم احلقيقي ،بقدر ما يحجبه ويخفيه.

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان

املشهد هو عني اإلرهاب من وجهة نظري ،انعدام الضمير هو نوع من
االٍرهاب ،اخليانة هي نوع من االٍرهاب ،الكره واحلقد والغل هي نوع من
االٍرهاب العنف هو نوع من االٍرهاب ،وقتل اإلحساس فينا بشكل غير
مباشر هو إرهاب ...كل هذا جتسد في هذا املشهد الدموي.
احلقيقة إنه من الصعب الكتابة عن «الفن واإلرهاب» في مجال
الفنون بشكل عام والفنون اجلميلة بشكل خاص ألننا اعتدنا إبراز
القيم اجلمالية في األعمال الفنية؛ تعالوا ننظر على اجلانب اآلخر
كيف كان يعالج كبار الرسامني بأدوارهم احملدودة املتمثلة في اللون
والفرشاة العنف والقسوة واإلرهاب ،هناك العديد من الفنانني
عرفهم التاريخ أو معاصرين حتالفوا ضد العنف والقسوة واإلرهاب،

ولعل املساحة املتاحة ال تكفي لذكرهم جميعا هؤالء الذين
تفاعلوا مع مجتمعاتهم وأوضاعهم االجتماعية والسياسية الذين
استنكروا العنف وصارت لوحاتهم العاملية رمزا ً يجسد التحديات،
والتي تنبذ الكراهية عمالق العنف والتطرف ،فنرى «اجليرونكا» للفنان
اإلسباني «بابلو بيكاسو» وقد رسمها بناء على ما واجهته مدينته

التي حتمل نفس اسم اللوحة من
حرب أهلية واعتداءات ،لتطوف هذه
اللوحة العالم كرمز ميثل بشاعة
العنف ويدعوا لألمن واالستقرار من
ونرى أيضا الفنان األميركي املعروف
«نورمان روكويل» وقد رسم عدة
لوحات ضد العنف واإلرهاب ولعل لوحته التي حتمل اسم وطنه قد
جسد فيها مناذج بشرية تختلف في اللون والوطن وتنظر إلى شيء
مبهم ليس باللوحة ولكنه أراد التعبير عن أن جميع البشر متساوون
في احلق والعدل ومن حقهم العيش بأمان.
وايضا ً الرسام «فرانك فرازيتا» الذي
جسدت أغلب لوحاته الصراع املرير
بني البشر وإبراز العنف في صورة
مناذج بشرية عمالقة كاألشباح
الرهيبة ،وكأنها آتية من كوكب آخر
وصل بها فرانك القمة في التعبير
األسطوري مبهارة فائقة بتجسيد
االنفعاالت واحلركات العنيفة ونسب
التشريح املتقنة واألصول الفنية
التكنيكية الواعية التي نالحظها
بتناسق درامي قمه في اإلعجاز يبرز
أهوال العنف واإلرهاب ،ونرى الفنان
الفرنسي «ثيودور جيركو» وقد جسد
العنف في صورة لوحة تضمن أشالء
إنسان وقد أبدع جيركو في التشريح
والتعبير السهل املمتنع عن هول
اجملازر التي حتدث بني البشر ،وجند في لوحة الفنان «بيتر بروجل» الكبير
والتي حتمل عنوان «انتصار املوت» جيش من الهياكل العظمية ميثل
الرعب والعنف حيث يقتحم مدينة ويقتل جميع سكانها وال يفوتنا
أن نذكر الفنان العبقري «أودليون ريدون» الذى مثل اإلرهاب في لوحته
املشهورة «العنكبوت».
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التن�س لعبة اجلميع
لم يستقر الرأي على األصل الذي
نشأت منه رياضة التنس ،فالبعض
يعتقد أن قدماء املصريني واإلغريق
والرومان لعبوا رياضة شبيهة
بالتنس ،لكن الرسوم واألوصاف
التي تثبت ذلك لم تكتشف حتى
يحررها سمير اسكندر
اآلن ،لكن هناك عدة كلمات باللغة
العربية ،متتد أصولها إلى عصور
مصر القدمية ،ميكن أن تكون دليال كافيا .فالنظرية تقول إن
كلمة (تنس) مشتقة من مدينة «تينيس» التي تقع على ضفة
نهر النيل ،وأن كلمة (راکیت) ،وتعنی مضرب التنس باإلجنليزية
أصلها الكلمة العربية راحة اليد ،وهي كف اليد حني نفردها.
وبعيدا عن هاتني الكلمتني ،ال توجد أي إشارات عن لعبة التنس
قبل سنة  1000ميالدية ،ويقول املؤرخون إن جذور اللعبة األولى
رمبا تعود إلى القرن احلادي عشر (من سنة  1000إلى سنة
 )1099أو القرن الثاني عشر (من سنة  1100إلى سنة )1199
حينما بدأ بعض رجال الدين الفرنسيني لعب الكرة باليد،
وصدها باجلدران ،أو نقلها بني جانبني يفصل بينهما حبل
مشدود مرتفع عن األرض.
ولذلك يقول أصحاب هذا االعتقاد إن كلمة «تنس» جاءت من
كلمة  tenezالفرنسية وتعني (خذها) ،وهو نداء العب لآلخر
كي يلتقطها .ومع تكاثر شعبية اللعبة ،بدأ تعديلها لتصلح
داخل األماكن املغلقة .وبعد استخدام األيدي بدأ الالعبون
باستخدام القفازات حلماية األيدي ثم قفازات بني أصابعها
شبكة للتحكم أكثر في الكرة إلى أن تطورت باستخدام
املضرب .أقيم أول ملعب للتنس في إجنلترا عام  ،1925واسمه
هامبتون کورت ،ومازال يستخدم حتى اليوم .وكان عبارة عن
ملعب ضيق ،متر الكرة من خالل جدار به عدة فتحات ،يصوب
إليها الالعبون الكرة من زوايا محددة ،وكانت الشبكة بارتفاع
 5أقدام (من اجلانبني) و 3أقدام (من الوسط).
تطورت كرات اللعب أيضا ما بني  1700حتی  ،1850عندما
بدأ الالعبون يجربون الكرات املصنوعة من املطاط (اخترعها
تشارلز جودییر) مما يسمح باللعب فوق العشب ،وكانت اللعبة
املقامة خارج املالعب املغطاة تختلف بالطبع عن األخرى
املقامة داخلها .وفي عام  1874قدم والترسي وينجفیلد ما
يشبه اليوم أدوات التنس وقوانينها ،وفي العام نفسه ظهر في
الواليات املتحدة أول مالعب رياضة التنس ،وفي السنة التالية
بیعت هذه األدوات في أسواق روسيا والهند وكندا والصني ،مما
ساعد على بدء انتشار اللعبة.

ريــا�ضـــــــة

«جود نيوز» تنفرد بن�شر جدول مباريات
كا�س العامل بتوقيت تورنتو ومونرتيال

اخلميس  14يونيو االفتتاح ومباراة روسيا × السعودية 11:00

اجلمعة  15يونيو

مصـــر × أوروجواي 8:00

املغــــــــرب × ايران 11:00
البرتغال× اســبانيا 14:00

السبت  16يونيو
فرنســــا × استراليا 6:00
ايسلندا × األرجنتني 9:00
بيــــــرو × الدمنارك 12:00
كرواتيــا × نيجيريا 15:00
األحد  17يونيو
كوستاريكا × الصرب 8:00
املانيــــا × املكسيك 11:00
البرازيل × سـويسرا 14:00

األربعاء  20يونيو
البرتغــــــال × املغرب 8:00
أوروجواي × السعودية 11:00
إيران × أســـــــبانيا 14:00
اخلميس  21يونيو
الدمنارك × أســــتراليا 8:00
11:00
فرنســــــــا × بيرو
األرجـــنتني × كرواتيا 14:00
اجلمعة  22يونيو
البرازيل × كوسـتاريكا 8:00
نيجيريا × أيســـلندا 11:00
الصرب × ســـويسرا 14:00

االثنني  18يونيو
السويد × كوريا اجلنوبية 8:00
بلجيكـــــا × بنمــــا 11:00
تونس × إجنــــــــــلترا 14:00

السبت  23يونيو
بلجيكــــــا × تونس 8:00
كوريا اجلنوبية × املكسيك
11:00
املانيــا × الســــويد 14:00

روسيا × مصــــــر 14:00

األحد  24يونيو
إجنلتـــرا × بنمـــــا 8:00
اليابان × الســنغال 11:00
بولندا × كولومبيـــا 14:00

الثالثاء  19يونيو
كولومبيا × اليابــــان 8:00
بولندا × الســـنغال 11:00

االثنني  25يونيو
أوروجواي × روســيا 10:00

السعودية × مصر 10:00
أســــبانيا × املغرب 14:00
إيــران × البرتغــــال 14:00

الثالثاء  26يونيو
أســــــتراليا × بيرو 10:00
الدمنـــارك × فرنسا 10:00
نيجيريا × األرجنتني 14:00
أيسلندا× كرواتيـــا 14:00
األربعاء  27يونيو
كوريا اجلنوبية × املانيا 10:00
املكســـيك × السويد 10:00
الصــــــرب × البرازيل 14:00
سويسرا × كوستاريكا 14:00
اخلميس  28يونيو
اليابـــــان × بولنــدا 10:00
السنغال × كولومبيا 10:00
بنمــــا × تونـــــس 14:00
إجنلتــــرا × بلجيكا 14:00
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Dental Advice

أهمية فيتامني C
د .ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Nitrous Oxide
or Laughing gas
من الشائع جدا ً اإلحساس بالقليل من التوتر والقلق عند
الذهاب إلى طبيب األسنان ،وأحد طرق التخفيف من هذا التوتر
هي استخدام غاز النيتروس ،حيث يستنشق املريض خليطا
من غازي النيتروس واألكسجني من خالل قناع مطاطي Mask
يوضع على األنف ،يكون املريض عادة ملما مبا حوله ولكنه في
حالة من االسترخاء التام مما يسهل على الفريق الطبي عمله
بدون مضايقات من املريض.
فالتوتر عادة ما يجعل اإلحساس باأللم يزداد بصورة ملحوظة فتالحظ أن املريض املتوتر يعاني
من أقل وأبسط العمليات أملا ولكن إذا انصرف تفكير املريض إلى شيء آخر (مثال شاشة تلفاز)
جند أن العالج أصبح متقبال وهذا ما يحدث مع استخدام غاز النيتروس حيث أنه يشتت التفكير
مع احساس بالراحة والسعادة وميكن أن ينسى املريض ما حدث في فترة العالج.
يعتقد بعض الناس أن غاز الضحك قد يكون بديال عن استخدام التخدير املوضعي (البنج) ولكن
الواقع أن التخدير املوضعي ال بد منه حيث أن الغاز يعمل كمهدئ لألعصاب فقط أما تخدير
عصب السن بحيث يتوقف األلم الناجت عنه خالل العالج فهو دور التخدير املوضعي.
عادة ما يستخدم هذا الغاز
في احلاالت التالية:
 عالج االطفال. .املرضى شديدي التوتر
والقلق من عالج األسنان أو
صوت احلفار -
 املرضى الذين يعانونمن التقيؤ في حالة عالج
األضراس اخللفية القريبة
من منطقة احللق أو تؤثر
عليهم رائحة املواد الطبية.

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

علــــوم وطب

يعتبر فيتامني «سي» من الفيتامينات الهامة جلسم اإلنسان فهو
له عدة أدوار أهمها:
يساعد في امتصاص عنصر احلديد ،بالتالي يقي اجلسم خطر
اإلصابة بأنيميا نقص احلديد.
يساعد في تكوين عنصر الكوالجني الالزم لبناء األربطة واألوتار والتئام اجلروح والهام جدا
لصحة اجللد ونضارته.
تقوية أنسجة اللثة لذا يؤدي نقصه إلى نزيف اللثة.

تقوية الشعيرات الدموية ونقصه يؤدي لتهنك الشعيرات الدموية وحدوث كدمات
يعتبر من أهم مضادات األكسدة التي حتارب الشوارد احلرة املسببة لكثير من األمراض
مثل أمراض القلب والسكتات الدماغية.
يساعد على احلد من التلوين واسمرار اجللد لذا يستخدم موضعيا.
من أهم الفيتامينات التي تقوي جهاز املناعة وتساعد على الوقاية من نزالت البرد
الفيروسية.
ومن املهم احلصول على هذا العنصر من املواد الغذائية التي نتناوله ،ومن أهم األطعمة
الغنية بفيتامني «سي» هي البقدونس والكزبرة اخلضراء ،واملوالح كالبرتقال واجلريب فروت
والليمون ،والفواكه مثل الكيوي والفراولة واجلوافة ..وإلى موضوع جديد.

ملاذا ترتفع بالونات الهواء ال�ساخن والهيليوم يف
الهواء؟
تزين مئات البالونات الصغيرة املمتلئة بالهيليوم السماء،
بنقط من األلوان ،بينما يصل بالون ضخم واحد إلى
نهاية احلبل املمسك به ،حامال مسافرين ،طائرا في شكل
استعراضي.
إن الهواء الساخن يزن أقل من الهواء البارد ولذلك فهو
يرتفع في اجلو ،واملالحون يشحنون الهواء الساخن داخل
البالونات ،عن طريق حارقات الغاز .فبمجرد أن يسخن
الهواء داخلها يصبح أخف من الهواء احمليط بها ،وهكذا ترتفع البالونات عن األرض ،ويقوم املالحون
بإنزال البالونات عن طريق السماح للهواء الساخن باخلروج تدريجيا أو عن طريق التحكم في
احلرارة التي تأتي من احلارقات.
أما بالونات الهيليوم فهي ترتفع ألن الغاز الذي ميألها ،أخف من الهواء ،وهي تهبط عندما يتسرب
منها هذا الغاز.
وإذا أطلقت بالونات الهيليوم خارج املنزل ،فاختر موقع االنطالق بعناية ،فإن البالونات التي تهبط
في البحر قد تهدد احليوانات البحرية وقد تأكلها الكائنات البحرية أو قد تصبح مربوطة في
حبالها.

ملاذا تعلو عجينة اخلبز؟
Contact Fresh Tel. 416 733 4535
Email: epmedical301@gmail.com

يخرج اخلباز أرغفة ساخنة من اخلبز من فرن اخلبيز .وحتى
قبل أن تخبز عجينة اخلبز فإن العجينة التي تشكل ،كل
رغيف تكون منفوخة.
يصنع اخلبازون عجينة اخلبز من مكونات تشمل عادة املاء والدقيق والسكر ،وهم يضيفون عنصرا
آخر يدعى «اخلميرة» ،وهو في احلقيقة عبارة عن مجموعة من آالف الكائنات وحيدة اخللية .وهذه
الكائنات تتغذى على السكر كما تتغذى أيضا على النشا (في الدقيق) ثم تبدأ في التكاثر وإنتاج
غاز ثاني أكسيد الكربون  -نفس الغاز املستخدم في زجاجات املياه الغازية  -الذي يظهر كفقاعات
في عجينة اخلبز ،وهذه الفقاعات هي التي جتعل العجينة تتمدد وتنتفخ.
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لكل �أكلة حكاية
ال�شاورما

الشاورما أكلة تركية األصل ،يتم إعدادها
بوضع طبقات اللحم مرصوصة في سيخ
معدني طويل مضافا إليها بهارات خاصة،
ويتم تعريضها للحرارة املباشرة حيث يكون
السيخ قابال للدوران ،فتنضج الشاورما من
جميع االجتاهات.
وفي بداية معرفة الناس بها أطلقوا
عليها «قاورما» ومت تعديلها بعد ذلك
لتصبح «شاورما» وانتشرت في بالد الشام
بسبب مرور احلجاج األتراك في بالد الشام
لالستراحة أثناء رحلة احلج ،وكانوا يقومون
بإشعال النار ووضع أسياخ اللحم ،فرآهم الشوام وأخذوا منهم الفكرة وعدلوا عليها ،حتى
وصلت الشاورما للشكل املعروفة به اآلن ،وهو وضعها في خبز ولفة ويقدم معها السلطات
واملقبالت.

ب�صمات �إن�سانية ..مزبلة التاريخ
للتاريخ مزبلة ضخمة يلقي فيها مبا كتبه الهواة واملوظفون على أنه تاریخ ألحداث وأشخاص،
ذلك ألن الهواة واملوظفني غير معتمدين لديه.

أرنولد توينبي

ال�ضحك خري دواء
مرض أخي والزم الفراش فترة طويلة وخالل تلك الفترة أطلق حليته وشاربه حتى غمرا وجهه.
وبعدما شفي ،قضی وزوجته فترة النقاهة في فندق ريفي .وقرر أن يحلق وجهه من جديد .فحلق
حليته أوال ،ثم شاربه الكث في اليوم التالي وفيما كانا يغادران صالة الطعام ذات صباح ،سمعت
زوجته سيدة مسنة تخاطب أخرى« :ال أدري من تكون املرأة .لكن هذا هو الرجل الثالث الذي تتناول
معه الطعام هذا األسبوع».

لكل �شهر حكاية

يونيو
«حزيران»

Call now to order

Unlimited Canada and USA
Home Phone
For limited time
*month

Only $11.99

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

No contract
No Credit Check
No Hidden fees
Free Smart Phone app
All home phone features (Voice mail, Caller ID,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking
One-time registration fees
for only $50 CAD

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

•
•
•
•

هو الشهر السادس من
السنة امليالدية ،واالسم
مشتق من االله «جونیو»
لدى الرومان ..ومما يذكر أن
التقومي الالتيني القدمي
كان يقضي شهر يونيو
في  29يوما وأضاف
القيصر إليه يوما
ليصبح ثالثني يوما ،ويقع
في  21منه بداية فصل
الصيف.

�أ�صل املثل

املنويف ال يلويف ولو �أكلته حلم
الكتوفی

يرجع املثل إلى عصر املماليك ،حني تعدى مملوك على زميله
بالضرب حتى قتله ،فرآه رجل من مدينة منوف في ذلك الوقت،
فأراد القاتل اململوكي أن يرشيه حتى ال يكشف سره ،فظل
يطعمه من حلم الغنم واإلبل ،واتفق معه على أال يشهد ضده
في جلسة احلكم التي سيقاضى فيها اململوكى القاتل .وجاء
يوم محاكمة اململوكي ،فطلب القاضي من املنوفي أن يحلف
اليمني على قول احلق ،فحلف ،ثم اعترف على اململوكي القاتل
وسرد كل ما حدث بالضبط ،فصاح اململوكي بوجهه« :ألم نتفق
معا؟» ،فرد عليه املنوفي« :يا رجل أأشهد بقول الزور وأنقذك من
املوت وأدخل أنا بشهادة الزور النار» ،فأطلق الرجل اجلملة في
احملكمة« :املنوفى ال يلوفي ولو أكلته حلم الكتوفي».
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العهدة العمرية هى عقد �إذالل  ..فهل وقع االقباط عليها ؟!!! ف�إذا مل يكن فلماذا تطبقونها عليهم ؟!!
قبل أن نتكلم عما اذأ كان االقباط قد وقعوا عليها أم
ال دعونا ان نعرف أوال ماهى العهدة العمرية وشروطها :
العهدة العمرية هى كتاب كتبه اخلليفة عمر بن
اخلطاب ألهل إيلياء (القدس) عندما فتحها املسلمون
سنة  15هجرية ( 636ميالدية ) أمنهم فيها على
كنائسهم وممتلكاتهم  .وقد اعتبرت العهدة العمرية
واحدة من أهم الوثائق فى تاريخ القدس وفلسطني ( ...
ماعدا فترة احلروب الصلبية  1099ـ 1187م ) وفيما يلى
نص العهدة :
« بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،هذا ما أعطى عبداهلل
عمر أمير املؤمنني أهل إيلياء من األمان  ..أعطاهم أمانا
ألنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلباتهم وسقمها
وبريئها وسائر ملتها  .أن ال تسكن كنائسهم وال تهدم
وال ينقص منها وال من حيزها وال من صليبهم وال من
شئ من أموالهم وال يكرهون على دينهم وال يضار أحد
منهم وال يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود  .وعلى
أهل إيلياء أن يعطوا اجلزية كما يعطى أهل املدائن .
وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص  .فمن خرج
منهم فإنه أمن على نفسه وماله حتى يبلغوا أمنهم .
ومن أقام منهم فهو أمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء
من اجلزية  .ومن أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه
وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم أمنون
على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا
أمنهم  .فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما على أهل
إيلياء من اجلزية  .ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع
إلى أهله فإنه ال يؤخذ منه شئ حتى يحصد حصادهم
 .وعلى ما فى هذا الكتاب عهد اهلل وذمة رسوله وذمة
اخللفاء وذمة املؤمنني إذا أعطوا الذى عليهم من اجلزية
“ .كتب وحضر سنة خمس عشر هجرية .شهد على
ذلك خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن
العاص ومعاوية بن أبى سفيان .وقد استقبل املطران
صفرونيوس سنة  636م بطريرك املدينة وكبار األساقفة
عمر بن اخلطاب  .وهناك فرق كبير بني العهدة العمرية
التى كتبت سنة 636م (15هـ) وبني الشروط العمرية
التى فبركت وأخترعت بواسطة أبن حزم األندلسى
سنة  456هجرية وأصبحت بندا فى الشريعة  .والغريب

فى موضوع العهدة العمرية أنه لم يذكر
عنها أى شئ فى التاريخ إال عندما ذكرها
اليعقوبى املتوفى سنة  284هجرية بنص
مختصر أى بعد هذا احلدث بـ  270سنة
وهو “ بسم اهلل الرحمن الرحيم  ...هذا ما
كتبه عمر بن اخلطاب ألهل املقدس « أنكم
أمنون على دمائكم وأموالكم وكنائسكم
ال تسكن وال تخرب إال أن حتدثوا حدثا عاما
وأشهد شهودا “ وأما ثانى من ذكرها فهو
ابن البطريق املتوفى سنة  328هجرية أى
بعد احلدث بـ  313سنة وأغلب الظن أنها
منقولة من املصدر األول اليعقوبى  .ولكن األمر لم
يتوقف عند ذلك بل تغير مرة أخرى عندما كتبه أبن
حزم األندلسى املتوفى سنة  456هجرية والذى نقل عنه
أبن عساكر الدمشقى املتوفى سنة  571هجرية حيث
ذكر فيها شروطا تختلف متام األختالف عما ذكر من
قبل أنه وقع من عمر بن اخلطاب بشهادة االربعة شهود
املذكورين أنفا  .وكانت من أهم شروط صلح قائد حامية
حصن بابليون فى اإلسكندرية هو :
1ـ أن يدفع كل قبطى متمسك بدينه مبلغ دينارين عن
كل سنة بصفة جزية .
2ـ إال يتعرض املسلمون للكنائس بسوء وإال يتدخلوا فى
شئون املسيحيني .
أذن فلم يكن هناك عهدة عمرية فى مصر كما لم
يوقع األقباط على أى عهدة عمرية أو غيره  .فاالقباط
لم يوقعوا عليها ليلتزموا بها .وقد دفع االقباط اجلزية
كما تعهدوا فهل حافظ العرب الغزاة علي عهودهم
عندما فجروا الكنائس وهجروا االقباط من قراهم التي
عاشوا فيها من مئات أو اآلف السنني؟!!! ولكن ما هى
العهدة العمرية التى يتكلمون عنها األن  ...هذا هو
نصها :
1ـ اال يحدثوا فى مدينتهم وال فيما حولها ديرا وال
كنيسة وال قالية وال صومعة راهب 2 .ـ وال يجددوا ما
خرب .
3ـ وال مينعوا كنائسهم من أن ينزلها أح ٌد من املسلمني
4ـ وال يؤووا جاسوساً.
ليال يطعمونهم.
ثالث ٍ

 5ـ وال يكتموا غشا ً للمسلمني.
 6ـ وال يع ّلموا أوالدهم القرآن .
ظهروا ِشركا ً .
7ـ وال يُ ِ
8ـ وال مينعوا ذوي قرابتهم من اإلسالم
إن أرادوا.
9ـ وأن يو ّقروا املسلمني .
10ـ وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا
أرادوا اجللوس .
11ـ وال يتش ّبهوا باملسلمني في شيء
من لباسهم 12 .ـ وال يتكنّوا بكناهم .
13ـ وال يركبوا سرجا ً .
14ـ وال يتق ّلدوا سيفا ً .
15ـ وال يبيعوا اخلمور .
يجزُّوا مقادم رؤوسهم .
16ـ وأن ُ
17ـ وأن يلزموا زيَّهم حيثما كانوا
يشدوا الزنانير على أوساطهم .
18ـ وأن ّ
ً
ً
شيء
في
كتبهم
من
ا
شيئ
وال
ا
صليب
روا
ظه
ٍ
19ـ وال يُ ِ
من طرق املسلمني .
20ـ وال يجاوروا املسلمني مبوتاهم .
21ـ وال يضربوا بالناقوس إال ضربا ً خفيفا ً .
22ـ وال يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في
شيء من حضرة املسلمني .
23ـ وال يخرجوا شعانني .
24ـ وال يرفعوا أصواتهم مع موتاهم .

بقلم :سمير بشاي

ظهروا النيران معهم.
25ـ وال ي َ ِ
26ـ وال يشتروا من الرقيق ما َجرَ ْت عليه سهام
املسلمني .
ذمة لهم 28 .ـ
27ـ فإن خالفوا شيئا ً مما شرطوه فال ّ
وقد ّ
حل للمسلمني منهم ما يحل من أهل املعاندة
والشقاق .
( راجع تفسير ابن كثير لسورة التوبة  ، 29أحكام أهل
الذمة إلبن القيم اجلوزية 115ـ 114/2
(1292ـ 1349م) واجلهاد إلبن تيمية 1263( 223/2ـ
1328م)
أليست هذه شروط قهرية وتعسفية ؟!!! هل وقع أقباط
مصر على هذه الوثيقة التى ما كتبت إال بعد غزو مصر
مبئات السنني ؟!!!  ...إذن فلماذا حتاولون تطبيقها األن
؟!!!!
ياسادتى العقالء  ..يحضرنى األن حادثة معاصرة وهى
اخلالف بني مصر وأثيوبيا فى مشروعها العمالق ببناء سد
على نهر النيل الذى يضر مصر ضررا بليغا فقد حتججت
أثيوبيا بأنها لم توقع اتفاقيات مع مصر للحفاظ على
حقها فى حصتها من مياه النيل ولكن الذى وقع هو
قوى االحتالل األجنليزى ملصر مع قوى االحتالل اإليطالى
الثيوبيا ولذا فاحلبشه ليست مسئوله عن تنفيذ هذا
االتفاق التعسفى !!!! إذن فكيف تطلبون من أقباط
مصر أن تقبل شروط تعسفية لم تكن موجودة وقت
حدوث الغزو العربى ّ؟!!!

اخلديوي �إ�سماعيل ...وف�صل من ف�صول امل�ؤامرة الكربى �ضد م�صر

اخلديوي إسماعيل هو خامس حكام مصر من أسرة
محمد علي ،وقد تولي العرش في  18يناير 1863
وحتى قام السلطان العثماني حتت ضغط إجنلترا
وفرنسا بخلعه عن عرش مصر في  26يونيو 1879
وذلك ألنه و ِفي خالل فترة حكمه ( 16عاما) قام
بتغيير وجه مصر احلضاري (كما لم يفعله أحد في
تاريخ مصر احلديث ) فباإلضافة ملا أجنزه جده األكبر
محمد علي ،فللخديوي إسماعيل إجنازات أعظم
بكثير ما درسناه في كتب التاريخ من مجرد حتويل
القاهرة إلى باريس ،وحفر قناة السويس ،وإنشاء دار
األوبرا ،وقصر عابدين ،والعناية بشارع الهرم .فهذا
نذر قليل بني إجناز كبير .فاحلقيقة أن هذا
الرجل لم يترك مجاال واحدا تتأسس
عليه الدول املتقدمة إال واقتحمه
وأجنزه وعلى أمت وجه؛ أسرد بعض منها
هنا وفى عجالة لنعرف قيمة هذا
احلاكم العظيم.
ففي مجال التعليم :فباإلضافة ملا
كتبنا عنه في مقال سابق عن دور ابنته
فاطمة الرئيسي في إنشاء جامعة القاهرة،
فقد قام بإنشاء  4آالف مدرسة في جميع بقاع
الدولة ،وربط الكتاتيب ألول مرة في تاريخ مصر
باملدارس االبتدائية؛ لتكون مبثابة املرحلة التمهيدية
للتعليم ،كما مت إنشاء املدرسة السنية للبنات
لتبدأ مرحلة جديدة في حياة مصر باالهتمام باملرأة،
إلى جانب إنشاء املدارس العليا واملعاهد العلمية
مثل مدرسة احلقوق ومدرسة املهندس خانة،
واملدارس الصناعية ،وقام بتجديد إرسال البعثات
التعلمية إلى اخلارج ،وانشاء دار العلوم لتخريج
املعلمني ،وحتمل احلكومة لكثير من نفقات الطالب
خاصة املتفوقني منهم .وإنشاء دار الكتب ودار األثار
واجلمعية اجلغرافية.
في اجملال الصحي :فقد أنشأ العديد من
املستشفيات وقام بالقضاء على أسوأ وباء للكوليرا
حل مبصر وكان ذلك في عام 1865
في اجملال الزراعي :فقد قام بحفر ترعتي احملمودية
واإلسماعيلية ،وإقامة اجلسور ،وقام بالعناية بزراعة
القطن احملصول األساسي ملصر والذي جعل للقطن
املصري شهرة عاملية ،واستحداث مصانع السكر،
وإصالح القناطر اخليرية مما أدى إلى إدخال آالف
األفدنة إلى اخلريطة الزراعية املصرية.
ويقول املؤرخ جون برادلي في كتابة «من داخل مصر»
عن عصر اخلديوي إسماعيل «أنه في عام واحد فقط
مت بناء حوالي  450جسرا و 64مصنعا للسكر».
في مجال النقل :قام بإنشاء  1000ميل من خطوط
السكك احلديدية .كما مت مد خطوط التلغراف
حتى جنوب السودان ،فأصبح ملصر واحدا من أكفأ
النظم البريدية والسكك احلديدية في العالم ،وقام

ا.د .ناجي اسكندر
بإضافة الشوارع ومد أنابيب املياه والكثير جدا من
األعمال التي يصعب أن تتحقق خالل فترة زمنية
بسيطة.
في اجملال الثقافي :فحدث وال حرج فقد أنشأ
دار األوبرا ،واملتحف املصري ،وحديقة
احليوان ثاني أكبر حديقة حيوان في
العالم بعد حديقة فيينا ،وحديقة
األسماك واملسرح الكوميدي وقامت
نهضة الصحافة وقيام الصحف
ومنها جريدة األهرام والوطن وقامت في
عهده ثورة في التأليف والطباعة والنشر.
في اجملال السياسي :قام بتحويل مجلس املشورة
إلى مجلس النواب وأتاح للشعب اختيار نوابه
( )1866وحول الدواوين إلى نظارات (وزارات) ،وأنشأ
مجالس محلية منتخبة.
وفي اجملال القضائي :حصر مجال احملاكم الشرعية
في األحوال الشخصية ،وقام بإلغاء احملاكم
القنصلية وتبديلها باحملاكم اخملتلطة.
ثم نأتي لإلجناز األهم والذي شحذ همم من قاموا
باملؤامرة ضد مصر؛ فقد أقام اخلديوي إسماعيل
بإنشاء أكبر إمبراطورية في تاريخ مصر وتبدأ من
اإلسكندرية إلى خط االستواء (أوغندا حاليا) التي
استسلم ملكها للقوات املصرية دون قتال ،وبعض
سهول احلبشة إلى جانب جميع سواحل القرن
اإلفريقي في عصب ومصوع وغيرها على البحر
األحمر ،وكان هدف اخلديوي إسماعيل من ذلك هو
السيطرة على منابع النيل ،وحوض البحر األحمر،
وجعلهما بحيرات مصرية صرفة ،ذلك إلى جانب
محاوالت االستقالل مبصر عن اخلالفة العثمانية،
ولكن طموحات اخلديوي إسماعيل كانت أقوى من
واقع مصر وقدرتها على مجابهة املؤامرة الدولية
ضدها ،فتآمرت الدول األوروبية مبعاونة اخلليفة
العثماني الذي قام بعزله وإسقاطه لينهوا بذلك
حق أصيل ملصر لتحتل موقعا متقدما بني الدول
األكثر تقدما.
كان هذا بعض وليس كل ما قام به اخلديوي
إسماعيل في سعيه اخمللص لتحتل مصرنا العزيزة
املكانة املستحقة لها بني الدول األكثر تقدما ،وال
زالت املؤامرة مستمرة ملنع مصر من حتقيق ذلك
حفظ اهلل مصر واملصريني من كل كيد أثيم.

خواطر مسافر
إلي النور ( )٧٠
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«احلجر»:
شرِبُوا َ
إشارة إلى املسيح« ،وَ َج ِمي َع ُه ْم َ
شرَابًا
وحيًّا ،ألَن َُّه ْم َكان ُوا ي َ ْ
صخْ رَ ٍة
شرَبُو َن ِم ْن َ
اح ًدا رُ ِ
وَ ِ
الصخْ رَ ُة َكان َِت المْ َِ
يح» (1
س َ
وح َّي ٍة ت َاب ِ َع ِت ِه ْم ،وَ َّ
رُ ِ
كورنثوس.)4:10
اآلية تشير إلى احتمالني ال ثالث لهما ،أن
يسقط أحدهما على اآلخر ،اإلنسان على
الصخرة أو الصخرة على اإلنسان.
أوالً :الذي سقط على احلجر (املسيح)
 تشير إلى مصير اإلنسان اخلاطئ. مبعنى أن اخلاطئ حتما ً سينتهي إلىالوقوف أمام الديان العادل يسوع املسيح
اآلب ال َ ي َ ِدي ُن أ َ َح ًدا ،ب َ ْل َق ْد أ َ ْع َ
طى ُك َّل
«أل َ َّن َ
ال َّديْنُون َ ِة لِالب ْ ِن» (يوحنا .)22:5
 ولكن املسيح جاء ليشفع وليخلص َمنهلك .فكيف يسحق اخلاطئ ويهلكه؟
ات،
يح ُه َو الَّ ِذي َم َ
س ُ
« َم ْن ُه َو الَّ ِذي ي َ ِدي ُن؟ اَلمْ َ ِ
َ
ني
ضا ،الَّ ِذي ُه َو أي ْ ً
ب َ ْل بِالحْ َرِ ِّي َقا َم أَي ْ ً
ضا َع ْن يمَ ِ ِ
ضا ي َ ْ
ش َف ُع ِفينَا( ».رو .)34 :8
هلل ،الَّ ِذي أَي ْ ً
ا ِ
 لذلك فلقد تقلص مجال هالك اخلاطئبسبب جتسد ابن اهلل في ملء الزمان وخالص
املسيح لإلنسان .إن مجال مراحم الرب
املنتظرة توبة اخلاطئ ال نهاية لها .لذلك
ِ
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هذا حْ َ
َو َم ْن َس َق َط َع َلى َ
الجَ ر يَ َت َر َّض ُ
ض،
ِ
ُ
َو َم ْن َس َق َط ُه َو َع َل ْي ِه ي َْسحَ ق ُه!

جاء تعبير «يترضض» حامالً معاني عميقة
للتأمل عن اتساع مراحم الرب ،حتى أن
كلمة اتساع ليست مناسبة ألنها ال زالت
تعطي معني احملدودية بينما صفات اهلل
هي من طبيعته ولذلك هي غير محدودة،
ورحمته ليست استثناء لذلك هي غير
محدودة أيضاً.
«يترضض»:
 وهي تشير إلى نتائج اخلطية من معاناةللخاطئ بسبب ألم البعد عن نعيم اجملال

عيد دخول املسيح إلى أرض مصر
لقد امتثل يوسف ألمر املالك (قم وخذ الصبي
وأمه واهرب إلى أرض مصر) .فجاء السيد
الضابط الكل إلى مصر مع سيدة البشرية
العذراء مرمي والقديس يوسف البار وسالومي.
كان مجيء يوسف الصديق إلى مصر واشباعه
للعالم من خيرات مصر رمزًا صاد ًقا عن مجيء
السيد املسيح إلى أرضنا احلبيبة مصر التي
بنى فيها مذبحة املقدس إذ تنبأ عنه اشعياء
النبي قائلاً (في ذلك اليوم يكون مذبح للرب
في وسط ارض مصر وعمود الرب عند تخومها)
(ش  .)19 :19ومازالت تقدم عليه ذبيحته غير
الدموية .فأعطانا جسده ودمه اللذين بهما
صار لنا ليس شبع سبع سنني فقط بل إلى
حياة أبدية.
أيضا رمز جمليء السيد إلى مصر،
موسى النبي ً
إذ عندما سمع فرعون هذا األمر طلب أن يقتل
موسى فهرب من وجه فرعون (خر  )2وهكذا
السيد املسيح هرب من هيرودس إلى مصر ملا
أراد قتله .وكما عاد موسى إلى مصر ليخرج
بنى إسرائيل من عبودية فرعون هكذا عاد
السيد من مصر عندما ظهر املالك ليوسف
في حلم قائلاً (قم وخذ الصبي وأمه واذهب
إلى أرض إسرائيل ...وانصرف إلى نواحي اجلليل)
(مت  )32-19 :2فكان في اجلليل ليعتق آدم
وبنيه من اجلحيم.
قيل أن املسافة التي سلكتها العائلة
املقدسة في اجمليء إلى مصر من بيت حلم إلى
الدير احملرق كانت تبلغ  1033كيلو متر تقري ًبا..
ولكن ملاذا هرب السيد املسيح إلى ارض
مصر؟ أال يستطيع وهو اإلله ضابط اخلليقة
بأجمعها أن يطلب من أبيه فيقدم له أكثر من
ً
جيشا من املالئكة (مت ...)53 :26
اثني عشر
لم يفعل ذلك ليعلمنا الهروب من الشر وعدم
التصدي له (ال تنتقموا ألنفسكم أيها األحباء
بل أعطوا مكان ًا للغضب ألنه مكتوب لي

بقلم  :د .رءوف إدوارد

االلهي في السماء .
 فاخلاطئ يواجه نتيجة خطيته مبواجهةاحلرمان من النعيم اإللهي .وهذا ليس عقاب
من اهلل بل نتيجة .لذلك جاء التعبير عن
ذلك املعنى «يترضض» فقط.
 مبعنى أن اهلل يرحم وينعم فقط والينتقم أو يُنزِل أذى بإنسان ألن األذى ليس من
طبيعته بل احلب .وحتى عدل اهلل فهو ليس
مثل عدل محاكم البشر ،بل هو شفاء يدبره
اهلل لإلنسان فيتخلص من أسباب العداوة
مع اهلل .فليس هو انتقام يُنزِله اهلل على
اإلنسان.
ثانياً« :من سقط احلجر (املسيح) عليه
يسحقه»
 يشير إلى مصير املقاوِم واجمل ِدف على اهلل،أي الشيطان وجنوده الرديئة.
 هنا واضح ان اهلل يقاوم ويسحق .واملقصودهم الشياطني وأعوانهم من البشر.
ولكن الرب ال يكشف ما هو السحق؟
فهذا في علمه .وهو لم يفصح عنه.
وليس لنا إال القول انه يسحق الشيطان
وكل قواته الشريرة.
والسبح هلل.

للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال
إليه وأتعشى معه وهو
معي) (رؤ  )20 :3وحيث
أنه غير مرئي فينظر إلى
االستعداد الداخلي الغير
مرئي .ليتني أنقض أفكاري الرديئة وأغسل
قلبي بالتوبة املستمرة وأتهيأ بلباس النقاوة
والطهارة وأتغنى بوصيته وازين مصباحي
بعد أن أعده واخرج للقاء العريس السمائي
مع اخلمس العذارى احلكيمات (مت .)13-1 :25
أيضا أن التقى أكثر بالسيد املسيح
النقمة أنا أجازى يقول الرب ،وال يغلبنك الشر أستطيع ً
بل اغلب الشر باخلير) (رو  .)21 ،19 :12كان في في تنفيذ وصاياه في حياتي اخلاصة في صالة
أيضا في هروبه ليس بعمق ،في صوم في نقاوة القلب ...إلخ .وفي
ميالده فقيرا في مزودً ،
له زاد وأمتعة سوى أن يركب مع أمه جحشا ..حياتي مع اآلخرين في قليل حب أقدمه إلنسان
ويحدثنا عنه القديس يعقوب السروجي« :في ما في خدمة الكنيسة ،في مساعدة احملتاج،
املركبة يجاهر السمائيون ببهائك .وهنا وهكذا لذا يقول لنا« :جعت فأطعمتموني ...عطشت
استمروا في التنقل من بلد إلى أخرى عدة فسقيتموني ...مبا أنكم فعلتم بأحد إخوتي
شهور ،تطلب له أمه فال يعطيها أحد وهو هؤالء األصاغر فبي فعلتم» (مت .)40- 31 :25
الذي يفجر الينابيع واألنهار والبحيرات بل ومن حقا مبارك شعبي مصر (أش  )25 :19لقد
يشرب من املاء الذي يعطيه لن يعطش إلى دخل السيد املسيح أرضنا وهو بعد طفل على
األبد ،يحتمل البرد واحلر بينما يكسو اخلليقة ذراعي السيدة العذراء فتباركت بالدنا املصرية
بنعمته !..لم تستطيع أن تثبت أمامك البراري بقدومه ..وحتطمت أوثانها .كما تنبأ النبي
واألصنام في مصر ،فصنعت الكثير من اآليات ،إشعياء (هوذا الرب راكب على سحابة سريعة
األماكن التي باركتها مازالت بها الكنائس وقادم إلى مصر فترجتف أوثان مصر من وجهه
األثرية الشهيرة بروحانيتها واألديرة العامرة ،ويذوب قلب مصر داخلها) (أش  ،)1-19مجيء
فكنت طفال باجلسد ولكن الهوتك لم يفارق السيد املسيح والعائلة املقدسة برفقته إلى
بالدنا كان بشارة خالص لنا إذ لم تنقض 60
ناسوتك حلظة واحدة وال طرفة عني.
وهنا ليتني أسال نفسي :عند مجيء السيد عام إال وقد متت كرازة بالدنا على يد القديس
املسيح إلى أرض مصر هناك من استقبله العظيم مارمرقس الرسول اإلجنيلي فأسس
وأضافه ،وهناك من رفضه ،فكيف استقبل الكنيسة القبطية التي مازالت منارا عاليا
أنا املسيح الذي كل يوم على املذبح؟ وهل يستضئ بنورها العالم بأجمعه.
استقبالك له يتم كما يجب بحفاوة لقد تباركت بالدنا املصرية ومازالت بل ومبارك
وإجالله...؟ فرص االلتقاء به ليست متعذرة ذلك اليوم الذي فيه حظيت مبجيء اخمللص
إذ في كل مكان وفي كل زمان بل ومازال يقرع إليها وأمه السيدة العذراء مرمي التي نطلب
على باب قلبي قائلاً (هانذا واقف على باب شفاعتها دائما ً امام ابنها احلبيب ليغفر لنا
واقرع إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل خطايانا.

الراعي والرعية

القديس الراهب بشنونة
املقاري.

ترهب القديس العظيم بشنونة (شنوفة)
وأصبح راهبا ً في دير أبو مقار (األنبا
مقاريوس) ،واسم بشنونة معناه (البشارة)
و(الفرحة للكنيسة والنَّاس) ،عاش القديس
بشنونة في النصف الثاني من القرن احلادي
عشر أي سنة  1164م ،وفى 2008/7/1م
املوافق  24بشنس 1724م احتفلت
الكنيسة القبطية بعيد استشهاده
فيكون قد مضى على استشهاده 744
سنة ،عاصر هذا القديس البابا يؤانس الخ
امس.
حترش بعض اجلنود املسلمني بالراهب
بشنونة عندما شاهدوه حامالً الصليب
على صدره كعادة الرهبان واألقباط ،وبدأوا
بالسخرية منه ومن مالبسه واالستهزاء به
والتحقير من شأنه والضحك عليه بغرض
الترفيه من شدة احلرب ولم يكتفوا بذلك
بل بدأوا في االعتداء عليه وإيذاءه ،وانتزعوا
الصليب من على صدره وهزأوا به وبصقوا
في وجهه وسبوه بأحقر الكلمات وتوعدوه
بالعذاب ما لم يترك املسيحية.
فحاور اجلنود احلجة باحلجة وباملنطق
مستشهدا ً بآيات الشفاء واملعجزات التي
حتدث من القديسني األبرار فأغتاظ اجلنود
وضربوه بقسوة حتى يسكت ،واستمروا
اجلنود في ضربه بقسوة ونتفوا شعر
ذقنه وهو صامد كاجلبل ثم أمسكوا يديه
وقدميه وهددوه بنزع أظافرة فأستهزئ
بهم فخلعوا أظافر يديه وقدميه وهو فرحا
متحمالً العذابات من اجلنود في سبيل
اإلميان باملسيح.
ومت اعتقال هذا الراهب ،وحاولوا جعل
قديسنا أن يترك إميانه باملسيح يسوع،
ولكنه رفض بثبات وشجاعة ،فقطعوا
راسه الطاهر بحد السيف وأحرقه اجلند
بعد ذلك وهناك قول بأنهم أحرقوه ح َّيا ً ونال
إكليل الشهادة.
وأخذ أبناءه األقباط ما تبقى من عظامه
وحملوها إلى كنيسة أبو سرجة في مصر
القدمية ،ودفنوه هناك .وقد حدثت معجزات
كثيرة ببركة صلوات وشفاعات هذا
القديس العظيم منذ نياحته ،وإلى اليوم.
بركة صلواته تكون معنا ،آمني.
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الرئيس الروماني يتوجه إلى عمله بالدراجة

السعودية تصنع أول روبوت
متحدث بالعربية

رصد مصور يعمل بصحيفة رومانية
الرئيس الروماني کالوس يوهانيس،
وهو يركب الدراجة متوجها إلى
عمله ،حيث اختار الذهاب من
مقره الرسمي إلى قصر الرئاسة
كوتروجيني بالدراجة الهوائية.
وذكر موقع محلي أن الرئيس كان قد
قام بنزهة بالدراجة أيضا في حديقة
هيريستراو بالعاصمة بوخارست،
بعدها توقف لفترة قصيرة عند قصر الرئاسة حيث التقى بالصحفيني وحتدث معهم بشأن
العديد من املوضوعات.
ونوه املوقع بأن يوهانيس يعتبر رئيسا نشطا ،حيث يهوي أيضا رياضة التزلج ،ويفضل ممارسة هذه متكن شاب سعودي ،من صناعة وتطوير روبوت
الهواية في اجلزء اجلنوبي من مقاطعة ألبا بوسط رومانيا ،وخالل الشتاء املاضي شوهد هناك آلي ناطق باللغة العربية واللهجة العامية،
ضمن مشروع بحثي خاص قام به.
عدة مرات.
وأكد الدكتور فيصل سالم السرهيد ،صاحب
املشروع ،أنه استوحى فكرته من انتشار األخبار
لهذا السبب حتتفل امللكة إليزابيث بعيد ميالدها مرتني كل عام
حول مخاطر الذكاء االصطناعي ،وخاصة بعد
رؤيته اهتمام اململكة في الروبوتات ،بعد انطالق
يحتفل معظمنا بعيد ميالده مرة واحدة كل عام ،إال أن هذا األمر ال ينطبق على ملكة بريطانيا ،مشروع “نيوم” باململكة ،وفقا لصحيفة “سبق”
حيث حتتفل امللكة إليزابيث -صاحبة  92عام -بعيد ميالدها خالل يومني مختلفني متاما ،األول في السعودية.
 21أبريل ،والذي يكون عائليا بعض الشيء بعيدا عن الرسميات.
وأشار إلى أنه عمل على تصنيع مشروع
ً
ً
العاصمة
وسط
ا
عسكري
ا
استعراض
أما اآلخر فيقام في ثاني يوم سبت من شهر يونيو ،ويضم
“مسالم” ملدة تقارب الـ  8أشهر ،حتى انتهى من
البريطانية لندن ،باإلضافة إلى إطالق العديد من الطلقات النارية في الهواء ،تكرميا لتلك املناسبة جتهيزاته داخل اململكة وبأيدي سعودية.
العظيمة.
وعما يتميز به الروبوت “مسالم” ،فأوضح
من
مميزة
مشاركة
إلى
باإلضافة
امللكة،
ميالد
بعيد
العام
احتفال
امللكية،
ألبرت
قاعة
وستشهد
السرهيد أنه األول من نوعه في العالم القادر
العديد من املطربني من بينهم ستينغ وتوم جونز وكريج ديفيد وكيلي مينوج.
على احلوار باللغة العربية واللهجة العامية،
كما حافظ آيات قرآنية وبعض األحاديث النبوية
ومعلومات عامة عن السعودية ودولة اإلمارات،
«القذف بالنار» أغرب عادات الهنود في الصالة
كذلك هو قادر على استخدام أحدث تقنيات
الذكاء االصطناعي للتعلم بعد كل محادثة.
احتفل املئات من الهنود في مدينة
ماجنلور الهندية ،مبهرجان «أجني
كلي» السنوي الذي يتميز بدخول
احملتفلني في مصارعة بالنار إرضاء
لإلله ،حيث يجذب املهرجان آالف
الزوار والسائحني ملشاهدة فعالياته
الغريبة.
وتتمثل املصارعة في قذف
املشاركني في املهرجان بعضهم
البعض ،بسعف النخيل اجلاف
احملترق ،بهدف تهدئة اإلله دورجا،
وذلك وفقا ملعتقدات احملتفلني.

رسام أرجنتيني يدعو الزوار لتناول فنه
عادة ما تعرض اللوحات في نوافذ عرض زجاجية ملشاهدتها في أغلب املتاحف وصاالت العرض
ولكن في معرض بنيويورك يتم تقدميها في صحون احلساء حيث يدعى املشاهدون لتناولها ،ففي
معرض (إلى أنفسنا)  Into Ourselvesصنع الرسام األرجنتيني إدواردو نافارو لوحات باستخدام
حبر قابل لألكل على ورق األرز ،ثم يتم طهي اللوحات في حساء من اخلضراوات ،حيث يدعو الزوار
لتناوله.
والغرض من املعرض املقام في مركز الرسم هو السماح للزوار بإدراك الفن ليس فقط بأعينهم
ولكن أيضا مبعدتهم وبالتمثيل الغذائي ،حسبما يقول الرسام املولود في بوينس آيرس .يتم
تسخني لوحات نافارو حتت أضواء ساخنة قبل أن توضع في حساء حار حيث تذوب ببطء ،وبالكاد
لها أي نكهة خاصة بها ،رغم أنه ميكن الشعور بقوامها في الفم.

الفأس لقص شعر احلسناوات الروسيات
بدال من املقص
ابتكر حالق روسي من مدينة نوفوسيبيرسك طريقة جديدة وغريبة لقص شعر احلسناوات
الروسيات عن طريق استخدام فأس حقيقي بدال من املقص واألدوات التقليدية للحالقة وميارس
عمله بكل سرعة وقوة ،كما لو كان يحمل مشطا عاديا.
ووفقا ملقطع فيديو تداولته مواقع التواصل االجتماعي يظهر فيه احلالق وهو يضرب بفأسه
أطراف شعر السيدات املوضوع على قطعة خشبية ،كما لو كان جذع شجرة أو قطعة خشبية،
دون أكتراث ملراعاة احلذر لعدم إيذاء احلسناوات الروسيات ،بينما يظهر على إحداهن االستمتاع
بهذه الطريقة الغريبة.

أفضل جوازات السفر في العالم
أورد موقع «سكاي
نيوز» تقريرا ً أصدرته
مؤسسة استشارية
مختصة باملواطنة
ّ
والتخطيط عن «أقوى جوازات السفر في
العالم وأفضلها» للعام احلالي ،وقد تصدرت
اليابان القائمة ،في حني برز جواز سفر اإلمارات
كاألسرع تقدما ً في السنوات املاضية.
وحدد التقرير الذي نشرته مؤسسة «هينلي»
التصنيف بناء على عدد الدول التي ميكن أن
يدخلها حامل جواز السفر من دون احلصول
على تأشيرة ،أو احلصول عليها عند الوصول.
وحلت اليابان في املركز األول ،فجواز سفرها
يتيح لليابانيني زيارة  189دولة من أصل 218
من دون احلاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة،
بينما تقاسمت سنغافورة وأملانيا املركز
الثاني.
وتقاسمت فنلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا
والدمنارك والسويد وكوريا اجلنوبية املركز
الثالث ،فيما تشاركت النمسا والبرتغال
ولوكسمبورغ وهولندا وبريطانيا والنروج
املرتبة الرابعة .والالفت في التصنيف اجلديد
كان تقدم جواز سفر دولة اإلمارات العربية
املتحدة إلى املركز الـ 23من الـ ،27محتالً
مجددا ً املركز األول بني الدول العربية.
واجلواز اإلماراتي الذي بات يسمح حلامله بزيارة
 154دولة بال تأشيرة بعدما كان يتيح له
الدخول إلى  140وفق تصنيف صدر في شباط
(فبراير) املاضي ،اعتبر األسرع بعدما قفز 35
مركزا ً خالل السنوات العشر األخيرة.

الصني ..تقشير املأكوالت البحرية بـ 1500دوالر شهريا
وجد أحد مطاعم املأكوالت البحرية الشهيرة
في شنغهاي طريقة جديدة مبتكرة ملساعدة
رواد املكان ،الذين يعانون من هوس تصفح
اإلنترنت على الهواتف احملمولة أثناء تناولهم
الطعام ،دون أن تتسخ أيديهم أو يضطروا
إلي ترك الهاتف جانباً ،وذلك من خالل خدمة
«مقشر املأكوالت البحرية» التي يقدمها
املطعم.
وأظهر مقطع فيديو انتشر مؤخرا ً على مواقع
التواصل الصينية ،لفتاة تدعى هي نان شني ،في الـ 24من عمرها ،وهي ترتدي القفازات بينما
كانت تقشر وعا ًء كبيرا ً من “اإلستاكوزا».
ويجلس أمامها رجل يتطلع إلى أسفل على هاتفه احملمول ،في انتظارها لتنتهي من تقشير
اإلستاكوزا اللذيذة التي ستدخل إلى معدنه دون أي جهد منه.
وقالت شني لشبكة أخبار جوان تشا الصينية ،إنها واحدة من موظفات تقشير املأكوالت البحرية
في املطعم ،وهي تعمل بهذه املهنة منذ أكثر من عام ،ويصل مرتبها الشهري من هذه الوظيفة
إلى نحو  1570دوالرا ً أمريكياً.
وسبق أن عرض أيضا ً أحد مطاعم املأكوالت البحرية في مدينة هانغتشو اجلنوبية“ ،خدمة
تقشير السلطعون” على اإلنترنت ،حيث يوفر املطعم موظفني بدوام جزئي ميكن استئجارهم
من قبل الرواد.

ابتسامة بثالثة آالف دوالر!
بثت قناة « »KHQ TVالتلفزيونية خبرا عن ترك أحد رواد مقهى في
مقاطعة لويس األمريكية مبلغ  3آالف دوالر كإكرامية لنادلة تعمل
فيه.
وصدمت ميشال بوزميان النادلة في مقهى « ”KHQ TVمنذ عشرين
عاما ،بأن الشيك الذي دفعه أحد زبائن املقهى يتضمن إشارة إلى
مبلغ  3000آالف دوالر كإكرامية لها.
وقالت بوزمان“ :لقد أصبت بالدهشة ولم أصدق أن هذا حقيقة فعرضت الشيك على مدير
املقهى ،واكتشفنا معا مالحظة على الوجه اآلخر للشيك كتب عليه (شكرا لك على ابتسامك،
أنت تعملني كثيرا ،استمتعي باملال ومتعي معك شخصا آخر)”.
يذكر أن نادلة املقهى تخطط إلنفاق املال في رحلة إلى إيرلندا ،كانت حتلم بها طوال حياتها.
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“Abe and Zack”
Abe and his only son Zack loved to camp
and fish and hunt. They usually set aside
a couple fall or early winter days for the
outing. This time, they were out just a
week before Thanksgiving. Usually when
they hunted, they didn’t care if they shot a
bird or just took pictures of one. But they
brought guns because there were bears
and large cats in this area of the country.
The first night, Zack hit his sleeping bag
early and Abe was enjoying a quite fire in
the cool of the evening when he felt God
speaking to him.
“God?” Abe said to the inner voice that
was guiding him with very specific instructions. “I am listening.” He whispered.
“Take Zack to the top of the mountain
tomorrow.” He felt the spirit was saying.
“There you will use your gun you will offer him to me to be the special kill that
will be used to honor the Lord your God
this Thanksgiving Day.”
What an odd instruction. How could God
ask him to kill his own son, a son that God
gave him after many prayers and one that
God had promised to make into a mighty
servant of the kingdom of God? Should
he argue with God? No. Somehow, despite a very confused mind, he knew that
obedience was the right thing to do.
In the morning, they broke camp and Abe
told Zack about his prayer time. “God
wants us to go to the top of the mountain
where we will kill a very special prize to
be used for our Thanksgiving meal this
year.” Said Abe.
“God said that Dad?” Zack said skeptically. But Zack trusted God and trusted
his dad with everything so finally he said.
“Ok, if that what God wants, that is what
we will do.”
They hiked along quietly with Zack in the
lead. As Abe cradled his gun, he knew it
would be so hard to turn his gun on his
son who he loved more than even his

Happy
birthday
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own life. Finally, they got to the top of
the mountain and Zack crossed the clearing. “Ok Pop, did God have any specifics about where this special prize was
or what it would be? Is it a turkey or a
boar or something else? You know mom
doesn’t like surprises.” Then Zack turned
back toward his dad and froze. There directly opposite was Abe holding his rifle
to his face and pointing it directly at him.
Still Zack did not believe that his dad was
going to kill him. His mind raced. Abe
loved him more than any human in the
world and Zack knew that God loved him
too and had a wonderful future for him.
So why was his dad pointing that gun at
him? “Uh dad? Is the kill behind me because you know, I don’t mind ducking.”
“God will provide the kill.” Abe said solemnly and he brought back the hammer
of the gun. Zack’s head was directly in his
sights. As he began to squeeze the trigger,
a powerful anointing from inside his heart
surged up from his spirit.
“To the left!” the Holy Spirit said and without a moment’s hesitation, Abe turned the
gun to the left and fired. The recoil of the
gun knocked the old man down. He was
afraid to get up but he knew God was in
control. When he sat up, there stood Zack
with a huge turkey in his arms killed with
one precision shot from Abe’s rifle.
“That was some shot dad. I didn’t even
see you aim. For a minute I thought that
gun was pointed at me and I was all, you
know dad, I can clean my room better, no
need to get so dramatic but then you fired
and….” Zack’s happy voice continued on
but Abe just bowed his head and thanked
God for honoring his obedience. Zack
did go on to a great career, a ministry that
brought salvation to many. In their old
age, Abe finally told his wife about the
hunting trip. Before she could get upset
he told her the lesson he had finally come
to from that amazing outing.

Fun Ear Facts
• Our ears help us detect sound.
• Ears convert sound waves into nerve
impulses that are sent to the brain.
• While your ears pick up the sound, it
is your brain that does the hard work
of making sense of it all.
• There is much more to the ear than
the part you can see on the outside of
your head.
• The middle part of the ear (behind the ear drum) amplifies sound
pressure.
• The middle ear also contains the Eustachian tube which helps
equalize pressure and drain mucus.
• Ear infections are more common in children because of their
developing immune systems and differences between their
Eustachian tubes and those of adults.
• The inner ear is found inside the temporal bone, the hardest bone
in the human body.
• The inner ear contains the spiral shaped hearing organ called the
cochlea as well as the vestibule and semicircular canals which help
with balance.
• Sounds waves are passed from air to liquid in the inner air. The
inner air also contains tiny hair cells which react to sound waves,
triggering chemicals that are sent to the brain as nerve impulses.
• Abnormalities in the inner ear of humans can cause deafness.
• Skin glands in the ear canal produce ear wax which helps protect
the ear by lubricating it and cleaning it of dirt and dust.
• Excessive ear wax can impair hearing, especially if it is pressed
hard against the eardrum.
• Ear wax normally comes out of your ear naturally so it’s not a
good idea to try and remove it yourself unless it is causing health
problems (best to see your doctor first).
• Piercing earlobes and ornamenting them with jewellery has been
common practice around the world for thousands of years for both
for cultural and cosmetic reasons.

RIDDLE
TIME
What has hands but cannot
clap?
Answer for the last issue:
A monkey and a donkey.

Happy
birthday
George

By:
Philo Girgis

Canada’s energy sector
ing billions of taxpayCanada’s energy secer dollars to buy one
tor is important for the
pipeline, it has actueconomy of the whole
ally legislated to kill
country. We as a country
other
private-sector
all benefit and should be
pipelines. This inconinvested in each other’s
sistency has unfortusuccess.
Having a strong ener- Garnett Genuis nately contributed to a
gy sector, and a strong Member of Parliment climate in which companies are less likely to
economy in general,
invest in Canada.
requires significant private sector investment. In order The government is defending
to continue to grow and prosper, this purchase by offering a false
we need to be the sort of country choice - either a taxpayer-funded
where companies want to spend pipeline, or no pipeline. But that
their money and create more is not the choice, and it never
wealth. The energy sector needs was.
to have the conditions in place During the roughly 10-year tenwhere international companies ure of the previous Conservawant to spend their money cre- tive government, four new pipeating jobs and opportunity in lines were built, and a fifth (the
Canada. Bringing money here to Northern Gateway Pipeline) was
approved. At the time of the last
Canada is good for all of us.
When it comes to our energy sec- election, three fully Canadian
tor, there is a dramatic difference pipelines were under discussion
in terms of the approach taken - the Northern Gateway Pipeline,
by my party (the Conservatives), the TransMountain Pipeline, and
and by the governing Liberals. the Energy East Pipeline. At the
We believe in trying to establish time, all three were viable prithe conditions for private sector vate sector proposals. This was
investment in order to get pipe- during a period of relatively low
lines built and other big projects energy prices. All of these projto succeed. Liberals have chosen, ects could have succeeded withinstead, to put billions of dollars out public dollars, by attracting
of taxpayers’ money into buy- private investment into Canada
ing out a private company. They and putting it to work.
have done this in order, they The current debate around pipesay, to ensure that the Trans- lines and the energy sector exMountain project proceeds. In poses an important difference in
our view, the project could have philosophy between the governsucceeded anyways. The mon- ment and the opposition. Should
ey going to buy out this private economic growth be driven by
country will now be taken by that private money, or by public
Texas-based company and likely money? By the free market, or
by bureaucratic edict? Our exspent outside of Canada.
At the same time, we see that perience suggests that the public
there are many contradictions sector-driven approach is more
in the government’s approach costly to you, the taxpayer, and is
to the energy file. While spend- also less effective.

Corner

Family

23

Saturday, June 16th, 2018 - Issue (115)

The Great
Daycare Debate

So the elections are upon us and I
must use every platform possible
to warn against voting for a candidate and hoping that childcare
for children 2.5 and above will be
completely free. Here is why this
is a fallacy and I am hoping that
it does not become the eventual
catalyst towards lining the pockets of massive non-profit chains
while starving the small business
owners like myself.
ONE- the Ontario Government is
already in a huge deficit. Where
any of the parties will get the
funding to supply income for
teachers, run operational and
program budgets while attaining an adequate quality of care is
beyond me! It costs $40,000 to
$60,000 per month to run a fully-functioning, quality childcare
centre. I know because I own
one. Where do you think this
money will come from? Yup- you
guessed it TAXES.
TWO- private centres in Toronto are currently not even
allowed to apply for a service
purchase agreement from the
Ministry of Education because
they are privately run. Which
means the thousands of families
on a subsidy list, approved and
ready, are not allowed to come
to our centres EVEN THOUGH
WE WOULD LOVE TO HAVE
THEM! We have spaces available
for mothers who want to go back
to work or those with children
with special needs; however, the
Government has condemned all
privately owned small businesses to not have the privilege of
accepting these families. Why?
Because we are honest in saying
that we profit. Newsflash- Nonprofits also profit but in a different way!
THREE- The most expensive
programs are the infant and toddler programs. So they are essentially promising families that
the least expensive of the three
which can be offered through
schools in classrooms designed
for older children is free. Well,
you get what you pay for. Honestly, I wouldn’t place my threeyear-old in a school (I could
barely place my 4-year-old in a
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school).
FOUR- Be cautious about believing the propaganda promised by
these parties because honestly,
they will say whatever it takes
to get elected even if it is exaggerating the truth of what they
can achieve. For all intents and
purposes, they can ask “Can it
be done?” and if it’s a “Yes” then
they promise it then later say “It
wasn’t feasible.” Much like the
time they promised free University or free access to Occupational Therapists for special needs
children. Did you know that parents have to pay an exorbitant
amount of money in order to
have an Occupational Therapist
or specialist come into one of our
centres to work with their special
needs child? It is only free if it is
at-home service but mothers are
required to go back to work to
receive subsidy- so pray tell, how
does this work exactly? How is
this fair for families?
FIVE- Private Childcare centre
operators are business owners
too. We have families to feed
and we take pride in providing
the best possible service to our
clients. In our case, those clients happen to be the most innocent and impressionable of all
(babies, toddlers and preschool
children). We are active, contributing members of the economic
landscape that makes Toronto
diverse, accessible and an amazing place to live. We deserve a
chance to thrive and succeed as
much as anyone else who works
endless hours a day to do what
they love and love what they do!
Please support private centres
by becoming aware of where the
injustice lies. The Ontario Government needs to treat all centres (profit and non-profit) the
same in order to ensure quality
care for all families regardless of
income or background. We want
to serve our communities and we
would love to extend our amazing programs to families who require it.
Raise your voices. Be heard. Educate yourselves.
Good luck and God bless,
SMartignani
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Prime Minister
fails Canadians

What is
Resilience?

Resilience. You may have heard of
this word before. To many of us,
resilience may mean something
along the lines of ‘being able to
endure hardships and moving forward’. But for some of us, resilience might simply mean having
the strength to carry on today and
not even thinking about tomorrow. Resilience could mean coping with a negative experience and
trying to manage our lives, despite
the pain that it may have caused.
I think the easiest and most basic
way of looking at resilience is this:
we all deal with challenging experiences. Resilience implies some
form of emotional, physical, spiritual, and mental coping with these
situations that enables us to acknowledge our suffering, but to
cope with it and attempt to adapt
and adjust our lives accordingly.
Why do I put resilience this way?
Because some individuals will try to
say that resilience means experiencing something challenging, but then
‹forgetting about it› and ‹moving
on› because the past is in the past,
and you are stronger now. While it
is true that experiences teach us lessons, it is not - in my opinion - acceptable or effective to tell someone
to move on and forget about it. We
are a sum of our experiences - positive and negative. It is quite another
thing to tell the person that though
the challenge was difficult and perhaps traumatizing, it may be helpful to be thankful that the experience is over. Or to reflect on one’s
ability to navigate through this
tough time and to be alive today.
Resilience, to me, means understanding that tough times can - do
most certainly do - occur. When we
go through something challenging,
we are (of course!) challenged to
make decisions: do we give in to

Bob Saroya,
Member of
Parliament

the hopelessness and fatigue? Do
we fight and try to find a way out?
But what if we cannot control what
is happening? What if we feel as
though we are truly stuck? In those
scenarios, resilience means acknowledging that, to be blunt, ‹this
sucks›. Then, it means looking for a
way to cope with the situation. Can
you do something - anything - to
handle the issue? If you can, do it! If
you cannot, how can you cope with
the emotions, the pain, and the circumstances that you are now facing?
I will admit: when faced with tough
and troubling times, I start to freak
out. I am frustrated by what is happening. I am tired of unpredictable and ‘sucky’ things happening.
I get angry with how life is full of
problems and trials....and then, I
talk to someone I trust. I let out my
emotions. I think about my own
strengths inside of me - the passion,
resilience, and perseverance that
has kept me sighting my entire life.
I think about the knowledge and
skills I have that make me unique
and talented. I think about my loyalty and love as a healthcare provider, student, friend, sister, daughter,
and young woman. I remember the
strength and power of my God, who
is above all things and has never or will ever - leave me. And then,
I think about the situation. What
can I do? Then I do it. Okay - now,

how can I make myself relax a bit?
Can I take a break? Can I simply acknowledge that I have done what I
can, leave it to God and time, and
hope for the best? YES. Because
life will always be throwing things
our way. And building resilience
means dealing with the situation as
it comes, letting it play out (assuming you have done what you needed
or could do), and looking forward
to the next minute of life. Having
hope, faith, and trust that things will
get better. Because they do. Taking
care of myself in in ways that enable
me to face challenges and life headon. Knowing that I am enough.
That, to me, is resilience. I am
working on building resilience in
life - we all have to. I don’t think
that one day, one will ever be able
to say that they are 100% resilient
in all situations. But, we can take
small steps such as engaging in selfcare, catching in negative thoughts,
finding ways to remain motivated,
etc. in order to build resilience to
the hurdles and roller-coasters of
life. And once you start doing this,
you will realize that some problems
in life really aren’t that bad at all.
Sure, it is unfortunate that they happen. But with the right tools and
coping skills, you realize that you
are ABLE to overcome this. You are
ENOUGH. You are STRONG. You
are, my dear reader, RESILIENT.

Canada hosted the G7 summit in Quebec. Prime
Minister Trudeau failed to secure the United States
as a signatory on the joint communique. In addition, the United States is considering trade action
against Canada’s automotive sector. This action
would be on top of a 25 per cent tariff on Canadian
steel and a 10 per cent tariff on aluminum.
Canada must take action immediately to medicate
the impact of these measures, including implementing the TPP agreement. Just two months ago,
Justin Trudeau promised workers in Quebec, Ontario, and Saskatchewan that he had resolved this
issue. The industry is now facing massive new tariffs. It is clear that the Prime Minister failed.
The announcement of new U.S. tariffs on Canadian steel and aluminum is unacceptable and represents a serious blow to the workers who rely
on this industry to put food on the table for their
families. Canada’s Conservatives stand with them
and the entire industry.This threat to the steel and
aluminum industry has been looming for a year,
causing massive uncertainty and a turbulent investment climate.
Justin Trudeau missed an opportunity by failing
to provide any measures in his latest Budget that
would prepare industry for this possibility. Conservatives warned the Prime Minister that his government was unprepared for this development.
This is yet another cost to the Canadian economy,
which has already seen billions in foreign investments leave the country under Justin Trudeau, and
critical pipeline projects such as Northern Gateway and Energy East being shut down by the Liberal government.
Canada’s Conservatives will always put Canadian
workers first. Our support is only reinforced when
confronted by protectionist measures from our
trading partners around the world.
Bob Saroya
Conservative Member of Parliament for
Markham-Unionville

