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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
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اجلماعـــــة 
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واعراض البشرة اجملهدة
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ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

حما�شبة وخدمات �شريبية للأفراد وال�شركات

- ام�شاك دفاتر وح�شابات ختامية 

للأفراد وال�شركات

- تاأ�شي�س ال�شركات اجلديدة باأنواعها

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

85 Curlew Dr. #103 North York, oN M3A 2P8

Maximize your 
Tax Savings 

with Us

Skymark Smile Centre
25 Kingsbridge Garden Circle 

Unit 10, Mississauga, ON. L5R 4B1
  Tel:   905-890-1100
 Fax:  905-890-1107

DENTIST

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca
www.skymarksmilecentre.ca 

Dr. Rob Eisen

Dr. Amir Guorgui

Dr. Lana Douleh

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة

www.good-news.caال�شبت 2 يونيو 2018 - ال�شــنة اخلام�شة -  العــدد الرابع ع�شر بعد املائة

gnjournal@gmail.com

جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

50¢

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Hany Fayez, CPA, CMA
•	Personal	&	Corporate	taxes

•	Tax	planning
•	Corporate	reorganization
•	CRA	Audit	&	Appeals

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

Toronto, ON M2J 4V6

Tel: (416) 553-8302

Computer 
World

Phone:	905-201-8424	

Cell:	416-882-9348
Email:	nagyfrancis@gmail.com

79	Appleview	Rd.	Markham,	ON,	L6E	2G3

Nagy Francis
Systems	Engineer	&	Consultant

Software - Hardware 
- Troubleshooting 

- Repair - Networking 
- Website Development 

 للمرة الثانية .. اإعتداء على كني�شة 

العذراء والأنبا مو�شي بوند�شور 

 غياب �شلح 

عن املباراة الأويل بكاأ�س العامل موؤكد

توقعات ب�شيف حار 

   اأكرث من املعتاد يف كندا
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Skymark Smile Centre
25 Kingbridge Garden Circle Unit 10

Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com 
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca 

Call Us Today!
905-890-1100

Dr. Rob EisenDr. Amir Guorgui Dr. Lana Douleh

WE SPEAK: 
Arabic, Protuguese, French, 

Italian, Spanish, English

• Dentistry for all ages

• IV Sedation

• Same day dental implants

• Cosmetic dentistry

• Invisalign

• Tooth whitening

• Wisdom teeth extraction

• Emergency Appointments

NOW 
OPEN!
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

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

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

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

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

اقرأ في هذا العدد 
ايضاً

غبريال  مينا  احملامي 
سلسلة  كتابة  يبدأ 
نيوز«  »جود  لـ  مقاالت 
واللجوء  الهجرة  عن 
لكندا ................... ص 5

مطعم  في  إنفجار 
مسيساجا  في  هندي 
 ١5 إصابة  في  يتسبب 
بجروح .................. ص 9

تسمح  اإلمارات 
بتملك  لألجانب 
بنسبة  الشركات 
نهاية  بحلول   %١00
العام ................... ص١١

 تظاهرات بالكاتدرائية 
إحتجاجاً  املرقسية 

على إختفاء قبطيات
 ............................ ص ١4 

راأي املحـــــــرر

ال�شابع من يونيو .. يوم فارق يف تاريخ اأونتاريو 

�أونتاريو،  مقاطعة  تاريخ  يف  فا�صل  يوم  هو  �جلاري  يونيو  من  �ل�صابع  يوم 

لل�صنو�ت  فقط  لي�س  عليها  �ملقيمني  حلياة  و�لكثري  �لكثري  عليه  و�صيتوقف 

بل   - �إنتخابها  �صيتم  �لتي  �جلديدة  �حلكومة  عمر  وهي   - �لقادمة  �لأربع 

�أيامها، وحكم  �أ�صوء  �لأن يف  �أونتاريو  �أكرث من هذ� بكثري. مقاطعة  ل�صنو�ت 

ما  هناك  تعد  ومل  �لعجز  �أ�صابه  �لأن  وحتي   2003 عام  منذ  �لليرب�يل  �حلزب 

�لأخرية  �ل�صنو�ت  يف  �حلكومة  تلك  قدمته  مما  كثري  لف�صل  بالإ�صافة  يقدمه 

حتديدً�، فبعد 15 عامًا ت�صاعفت �لديون علي �ملقاطعة ثالث مر�ت لت�صل �إيل 

تاريخ كند�.  �أعلي دين مايل علي مقاطعة كندية يف  مليار دولر، وهو   340

ديون باهظة لي�صت وليدة �ل�صدفة، فحاكمة �لولية �حلالية، �لليرب�لية »كاثلني 

�ملا�صي،  �لأ�صبوع  و�ل�صتني  �خلام�س  ميالدها  بعيد  �أحتفلت  و�لتي  وين«، 

م�صروعات  علي  �ملاليني  �إنفاقها  بعد  �لديون  تلك  يف  مبا�صرة  ب�صفة  ت�صببت 

 Ontario« باأونتاريو،  �لتقاعد  معا�صات  خطة  م�صروع  �أبرزها  تكتمل،  مل 

Retirement Pension Plan«، و�لذي بد� و�أنتهي يف �أ�صهر، بل �أن 
رجل �لأعمال »كيفن �أولريي« حتدث يف خطاب بـ »كاثلني وين« عن �أن رئي�س 

يوم عمل   90 �ألف دولر يف مدة   465 �مل�صروع ح�صل علي ر�تب قدره  هذ� 

�خليايل  �لر�تب  ذلك  علي  ح�صل  �لذي  �مل�صروع  هذ�  رئي�س  يكن  ومل  فقط، 

فقط، فهناك �إتهامات عن منحها �أحد موظفيها مبلغ 316 �ألف دولر عن مدة 

�ألف دولر عن �صهرين عمل ،   414 �أ�صهر ، و�أخر ح�صل علي  عمل ثالث 

وثالث ح�صل علي 341 �ألف عن مدة ثالث �أ�صابيع عمل، �أي باأجر يف �ل�صاعة 

2845 دولر!!. بالإ�صافة �إيل كارثة »�صر�ئب �لكربون« و�لتي �صرتفع  قدره 

و�صعها  عن  ف�صاًل  �لقادمة.  �لأيام  يف  مذهلة  ب�صورة  �ل�صيار�ت  وقود  �أ�صعار 

مناهج �جلن�س �لأخرية قبل عامني متجاهلة دور ور�أي �لو�لدين فيما �صيدر�صه 

�أبنائهم، وهي �ملناهج �لتي خرجت �لتظاهر�ت �صددها بع�صر�ت �لألف �أمام 

مبني برملان �ملقاطعة »Queens Park« وجتاهلتهم. و�لكثري و�لكثري جعل 

�حلزب �لليرب�يل متذياًل معظم �إ�صتطالعات �لر�أي بل بات �لكثري علي يقني 

باأن �حلزب �لليرب�يل لي�س فقط لن يح�صل علي عدد 

�حلكومة  بت�صكيل  له  ي�صمح  �لربملان  مقاعد  من 

�جلديدة بل رمبا لن يكون حزب �ملعار�صة �لر�صمي 

�لتقدمي  �ملحافظني  حزب  �صعبية  ت�صاعد  ظل  يف 

بزعامة »دووج فورد« و �حلزب �لدميقر�طي �جلديد 

بزعامة »�أندريا هورو�ث«، و�أن كان �لكثريين يرون 

�أن �حلزب �لدميقر�طي �جلديد “NDP” ل ميكن �أن يكون بدياًل لهوؤلء �لذي 

�صيكون   »NDP« �لـ  حزب  �أن  �ملر�قبون  فريي  �لليرب�يل،  �حلزب  يرف�صون 

�أمتد�د للحزب �لليرب�يل، فهو حزب له خطط باهظة �لأنفاق و�لتي لن ُتزيد 

�لأمور �إل �صوًء، و�صتاأخذنا ملذيد من �لديون �ملالية و�لتي رمبا تت�صاعف حال 

و�صول حزب �لـ »NDP« لل�صلطة، ف�صاًل عن تاأييدة لـ »�صر�ئب �لكربون« 

لل�صيار�ت لأرقام خيالية،  �لوقود  �أ�صعار  بل و�لرغبة يف زيادتها و�لتي �صرتفع 

وكذ� تاأييد �ملناهج �جلن�صية حمل �جلدل، بالإ�صافة �إيل �لطامة �لكربي حيث 

�أمنًا،  مالذً�  �أونتاريو،  مقاطعة  �إعتبار  �إيل  �جلديد  �لدميقر�طي  حزب  ي�صعي 

»Sanctuary Province«، وبهذ� ي�صتطيع �أي �صخ�س بعد عبور حدود 

�أونتاريو - ولو ب�صكل غري قانوين - �حل�صول علي جميع �خلدمات �ل�صحية 

و�لإجتماعية، وبالتاأكيد �صيح�صل عليها لي�س من �أمو�ل »�أندريا هورو�ث« بل 

من �صر�ئبنا نحن.

قبل  �أول  �ل�صخ�صية  �صالمتك  بالتاأكد من  �ل�صالمة  ين�صح خرب�ء  �لغرق  عند 

�إنقاذ غريق �أخر، ويف �لطائرة عند �إنخفا�س �ل�صغط ُين�صح باأن ت�صتعمل جهاز 

ن�صتطيع  �حلياة  �أمور �صرورية يف  �لغري، وهي  م�صاعدة  قبل  �أوًل  �أنت  �لتنف�س 

�جلدد  و�لدميقر�ط  �لليرب�ل  �أذين حزبي  بهم يف  ونهم�س  �صيا�صيًا  ن�صقطهم  �أن 

كان  و�إن  حتي   ، �لكنديني  لغري  »�حلياة«  قبلة  �أعطاء  علي  ي�صممون  و�لذين 

فهم  يف  نق�س  هذة  �إن�صانية  لي�صت  هذه  »�ملوت«.  هو  �لكنديني  نحن  ن�صيبنا 

�لوطنية، ولي�س هكذ� ُتد�ر �لدول. 

 ابرام مقار
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ال شيء ميلك تلك املقدرة السحرية 
ر  التبخُّ من  وطٍن  رائحة  ِحفِظ  على 
الدراميَّة حني  أعماله  والضياع مثل 
وجودة  والعفوية،  بالصدق،  متتاز 
يُقدم  الذي  القالب  وإتقان  الطرح، 
فيه للُمشاهد. هذا ما أثبتته الدراما 
سنني  وجه  في  الصامدة  السورية 
إذ  املُهلكة،  وآثارها  الطاحنة  األزمة 
أعمال  من  تقدميه  مت  مبا  استطاعت 
قسوة  رغم   – متّيزها  على  حرَِصت 

الظروف- خالل تلك السنني أن ُتافظ 
وعبق  الشامية،  اللهجة  مذاق  على 
والبيوت  واألزقة  الشوارع  في  احلياة 
ملا  مؤّرٍخ  خير  كان  بعضها  السورية، 

مّر به اإلنسان السوري في احلاضر، وبعضها سعى 
ألن يكون في مضمونه شيًئا من األمل والسلوى 
ألقت  أو  الداخل  البقاء في  لقلبه سواء استطاع 
ملشاعر  وقّدمت  ثانية،  أرٍض  إلى  األقدار  أمواج  به 
العرب  املُشاهدين  من  طويالً  زمًنا  بها  املفتونني 
احملبوبة،  بحكاياتها  العتيق  لولعهم  إشباًعا 
وعزاًءا ألشواقهم املُتصاعدة جتاه تفاصيل سورية 
أخرى حرمتهم األيام من الوصول |إليها أو سماع 

أخبارها.
على  احمُلافظة  الدراما  تلك  استطاعت  لقد 
من  بدًءا  املُشاهدين،  ألرواح  اآلسرة  تركيبتها 
الذكي،  واإلخراج  املُتقن،  واحلوار  املُشوقة،  القصة 
وصوالً  املتفوق،  التمثيلي  واألداء  اجلذاب،  واملونتاج 
العمل  يُقدم  التي  الكاملة  الفنيَّة  الباقة  إلى 
الفني جاهزًا بها إلى اجلمهور. أمام أعماٍل متنوعٍة 
الفّنانون  أولئك  استطاع  »كيف  اتساءل:  ُكنت 
في  الشعور  صدق  من  املرحلة  هذه  إلى  الوصول 
تأدية الدور رغم صعوبة الظروف التي يعيشونها 
عشقهم  أن  وأظن  املُعقدة؟«،  املرحلة  هذه  خالل 
ل  تمُّ على  حملهم  الذي  هو  لفّنهم  الصادق 
يجدون  لعلهم  أدوارهم  في  واالنغماس  املصاعب 
في ذلك أكبر قدرٍ ممكٍن من العزاء واألمل، بل وصل 
بعضهم إلى مرحلة من التقدم والتطّور اإلبداعي 
والُقدرة على إقناع املُشاهد فاقت ما كان عليه في 
أعوام سابقة، وهو أمٌر يستحق اإلعجاب واإلكبار 

من  آخرين  بفنانني  ُمقارنة  حًقا 
أماكن أخرى مّروا بظروف ُمشابهة أو 
أقل وطأة منها فاستسلموا لليأس 

وتدهور املهارة واملوهبة.
من املثير لالهتمام أيًضا أن املنظومة 
تقيق  استطاعت  السورية  الفنية 
معوقات  من  كثير  على  الفوز 
املُشاهدين  إلى  والوصول  االنتشار 
حول العالم بأكثر من طريقة ذكية، 
فاستغلت اإلنترنت ووسائل االتصال 
إلى  والوصول  بغزار  لالنطالق  احلديثة 
بحثه  توقع  من  بدالً  املُشاهد  مكان 
عنها ومحاولة وصوله لها، وقننت من 
مظاهر االحتكار لوعيها مبدى ضررها 
الراهن،  الوقت  في  الدرامي  العمل  انتشار  على 
السوق  في  جاّدة  جديدة  جتارب  إلطالق  وَسعت 
أُنتج  الذي  »داوت«  مسلسل  منها  كان  الدرامي 
»يوتيوب«  على  عرضه  اقتصار  ليتم  البداية  منذ 
على  احلرص  مع  األخير  الرمضاني  املوسم  خالل 
وهي  دقائق،  منه عشر  الواحدة  احللقة  جتاوز  عدم 
ثاقبة  فنية  ورؤية  فائق  ذكاء  عن  تنم  فريدة  جتربة 
ومزاج  الُسرعة،  عصر  إيقاع  االعتبار  بعني  أخذت 
املُتدين  املُشاهد  وقت  ومحدودية  الشابة،  األجيال 
الفيديو  مقاطع  جنم  وصعود  رمضان،  شهر  في 
ومواقع  الذكية  الهواتف  عبر  املُتبادلة  القصيرة 
التواصل اإللكتروني، فضالً عن الظروف اإلنتاجية 
التفريط  عدم  مع  للنفقات  ضغًطا  تتطلب  التي 

مبستوى املادة املُقدمة للُمتلقي.
كان  سورية؛  به  مّرت  الذي  النوع  من  أزمة  مع 
مشاعر  تتفتت  كثيرة،  قيم  تغيب  أن  املُمكن  من 
ثقافية  تفاصيل  تذوب  كثيرة،  معاٍن  تنهار  كثيرة، 
تلك  بها  تتميز  ومازالت  كانت  كثيرة  وحضارية 
التي  العبقرية  الفنية  االستراتيجية  لكن  األرض، 
املوت  من  ذلك  كل  حماية  استطاعت  اّتباعها  مت 
والضياع والتبُدد، ليس فقط ألجل السوريني الذين 
تلك  قلب  في  ُولدوا  وآخرون  كبروا  أطفال  بينهم 
املعمعة؛ بل ألجلنا نحن، املُشاهدين العرب الذين 
ُولِدنا وكبرنا على استنشاق اإلبداع السوري، وصرنا 

شاكرين ومُمتنني لوجوده وصموده.

�ُسكًرا للدراما ال�سورية

زينب علي البحراني- 
السعودية

عامة،  كندا  تعيشها  التخبط  من  غريبة  حالة 
بسياسات  يتعلق  فيما  خاصة  و«الكيبيك« 
أو  بتالعب  اكتشفوا  وأنهم  خاصة  الهجرة، 
على  احلصول  في  اجلدد  املهاجرين  بعض  بتحايل 
بني  والتنقل  حكوميا،  املتاحة  االمتيازات  كافة 
األقاليم الكندية اخملتلفة، مع ما يتوافق مع نص 
القوانني، ولكنه يتعارض مع الهدف من سياسات 
عمالة  استقدام  يريد  إقليم  كل  أن  في  الهجرة، 

ماهرة توفي باحتياجات اقتصادها اإلقليمي.
في هذا السياق، يذكر أن الكيبيك، أوقفت برنامج 
الهجرة منذ أكثر من عامني، وتعتمد حاليا على 
وعقود  وسوريا،  أمريكا  من  القادمني  الالجئني 
اجلنوبية،  أمريكا  من  القادمة  املؤقتة  العمالة 

شأنها شأن كل كندا. 
فيليب  حكومة  قبل  من  اإلجراءات  هذه  وجاءت 
كويار رئيس حكومة الكيبيك ملراجعة سياسات 
لبرامج  دوالر  و200  مليار  وتخصيص  الهجرة 
يضم  اإلقليم  هذا  وأن  خاصة  والهجرة،  العمالة 
نسمة،  ماليني   8 حوالي  أي  كندا،  سكان  ربع 
وميثل  الفرنسية،  منهم  ماليني   7 نحو  ويتحدث 
قلب كندا الصناعي والتجاري واخلدمي مع إقليم 

أونتاريو.
منذ أيام أعلنت حكومة كويار عن حاجة اإلقليم 
الشديد  النقص  ظل  في  للمهاجرين،  املاسة 
هنا  املاهرة  بالعمالة  واملقصود  املاهرة،  للعمالة 
ليسوا أصحاب املؤهالت العليا األكادميية النظرية، 
ولكن الصناعية والزراعية واخلدمية، ويتميز إقليم 
حيث  من  كندا  أقاليم  أقل  بأنه  حاليا  الكيبيك 
معدل البطالة فنسبة البطالة به ال تزيد عن 5%، 
وفضال عن برامج املساعدة االجتماعية والتعليم 
النوعي املتميز، وقد اكتشفت حكومة الكيبيك 
لبرامج  اجلدد  املهاجرين  بعض  استغالل  سوء 
واالستفادة  والتعليمية،  االجتماعية  الرعاية 
ثم  سنوات،  ألربع  عامني  بني  ما  تترامح  ملدة  منه 
ميثل  مبا  أجنلوفونية،  أخرى  أقاليم  إلى  االنتقال 
املهاجرين  في  الكيبيكية  لالستثمارات  ضياعا 

اجلدد.
أوال هناك تصحيح ملفهوم العمالة املاهرة، بالفعل 
واملهندسني  لألطباء  كبير  احتياج  في  الكيبيك 
أخرى  قطاعات  هناك  لكن  واملدرسني،  واملمرضني 
في حاجة للتخصصات في مجال الشحن والنقل 
وميكانيكا السيارات واإلطارات والنجارة واحلدادة، 
النامية  الدول  في  أصحابها  تخصصات  وهي 
يعتقدون أنهم غير مؤهلني للهجرة، على الرغم 
فعليا في سوق  املطلوبة  التخصصات  أنهم  من 

العمل. 

لذا ال يجب أن يندهش أحد من أن املهاجرين اجلدد 
لطبيعة  وفهمهم  اجملتمع  في  اندماجهم  مبجرد 
دراسات  بعمل  يقومون  العمل،  سوق  احتياجات 
أكادميية في مجاالت مهنية مطلوبة هنا في سوق 
العمل ال تتناسب مع تخصصاتهم العلمية التي 
العائد  وأن  خاصة  بلدانهم.  في  عليها  حصلوا 
ويتجاوز  مرتفع  اجملاالت  هذه  في  للعمل  املادي 
من  الطلبة  لبعض  العمل  ساعة  قيمة  أحيانا 
خريجي اجلامعات حتى هنا في كندا. وتعتمد قوة 
التخصصات  على  والكيبيكي  الكندي  االقتصاد 
العلمية احلرفية، بعيدا عن التخصصات النظرية.

وهناك خالف كبير بني األحزاب السياسية الفاعلة 
في كندا، وتديدا احلزب الليبرالي احلاكم وأحزاب 
كيبيك«  أجل  من  »التحالف  ومنها  املعارضة 
و«احلزب الكيبيكي« و«الدميقراطي اجلديد«، والتي 
أهمها أنهم في حاجة ماسة لعمالة قادرة على 
يأتي  أن  ميكن  اآلن،  مثل  وليس  الفرنسية،  اتقان 
املهاجر ويتعلم الفرنسية هنا على نفقة حكومة 

الكيبيك، إذا كان يتقن اإلجنليزية. 
قدرته  األم  بلده  من  يثبت  أن  املهاجر  على  أصبح 
للكيبيك، من  القدوم  قبل  الفرنسية  اتقان  على 
واالندماج في سوق  مباشرة  للعمل  القدوم  أجل 
العمل، بدال من قضاء سنة أو أكثر في الدراسة 
إقليم  إلي  االنتقال  ثم  الكيبيك،  نفقة  على 
أجنلوفوني. وتشير االحصاءات إلى أن ما بني 4 إلى 6 
أشخاص قدموا إلى الكيبيك ويتحدثون اإلجنليزية 
يتركون اإلقليم بعد ما بني عامني إلى ثالث أعوام 
لالستقرار في إقليم أجنلوفوني بعد االستفادة من 
وانخفاض  االجتماعية  والرعاية  التعليم  برامج 

تكاليف املعيشة في الكيبيك.
الشهور  خالل  الكيبيك  تعلن  أن  املتوقع  ومن 
القليلة القادمة عن فتح برنامج العمالة املاهرة 
حدة،  أكثر  وظروف  بشروط  ولكن  حاليا،  اجملمد 
الفرنسية  يتحدث  ملن  الفرصة  اتاحة  في  تتمثل 
من  درجة  يدركوا  بدأوا  وأنهم  خاصة  بطالقة، 
للهجرة  املصدرة  الدول  في  احملامني  بني  التالعب 
في شهادة اجتياز امتحان اللغة الفرنسية، حيث 
اللغة  قياس  امتحان  يكون  بأن  مقترحات  هناك 
الفرنسية على اإلنترنت مباشرة على موقع وزارة 
على  احلصول  امتحانات  شاكلة  على  الهجرة، 

رخصة القيادة في كندا.
واليزال التخبط كبيرا، واحلديث كثير عن أكثر من 
أي  يعلن  لم  لكن  الهجرة،  قانون  على  تعديال   74
منها حتى اآلن، حتي يتم جتنب السلبيات التي في 
التعديالت  عن  األيام  وستكشف  احلالي.  القانون 

اجلديدة لقانون الهجرة.

تعديالت قانون الهجرة: الكيبيك 

تعلن حاجتها املا�سة للعمالة احلرفية

مونتريال – عبد املسيح يوسف

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

ماريانا يو�صف - عادل عطية - جرج�س ابراهيم - اإيهاب اأدونيا

ال ُت�سامح بدون 

توبة واعتذار. من 

ال يعاملك بندية 

�سيعترب ت�ساحمك 

خنوًعا ومذلة.

دوال اأندراو�س
�سكرتري حترير 

جــود نيــوز
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يسعدني من خالل نافذة جريدة جود نيوز ان أقوم 
امكانية  عن  الهامة  املقاالت  من  بكتابة سلسلة 
واملؤقتة  الدائمة  اإلقامة  على  احلصول  ومتطلبات 
بطرق  املقاالت  سلسلة  نبدأ  وسوف  بكندا 
ومتطلبات احلصول على اإلقامة الدائمة عن طريق 

طلبات اللجوء.
الهامة  النقاط  عن  نتحدث  سوف  مقال  كل  في 
الهجرة  قرار  املقدمون على  تواجه  التى  واملشاكل 
املقيمون  تخص  التي  الهجرة  مشاكل  أو  لكندا 
التعرف على الشروط  داخل كندا وذلك عن طريق 

واملتطلبات األساسية اخلاصة بكل فئة.
ال  والتي  املقاالت  هذه  كتابة  من  الرئيسي  الهدف 
تغني عن االستشارة القانونية هو توعية القاريء 
عن نظم الهجرة وأنواعها والبد أن نضع في االعتبار 
للتقدمي  املطلوبة  البيانات  وتغيير  تديث  يتم  انه 
عليها من وقت آلخر من قبل إدارة الهجرة الكندية 
ويتحتم أن نتفق أن كل حالة مختلفة عن األخرى 
التقدمي  ونوع  حالة  بكل  احمليطة  الظروف  باختالف 
املناسب لها وجوانب أخرى كثيرة يجب أن ناخذها 
وأيضا  النتائج  أفضل  على  للحصول  االعتبار  في 

سرعة امتام اإلجراءات بالشكل املثالي املطلوب.
لذلك سوف نتحدث عن أول انواع الهجرة وهو طلب 
الهجرة عن طريق اللجوء السياسي أو الديني من 

خالل تقدمي أجوبة ألكثر األسئلة املترددة:
هل ميكن تقدمي طلب اللجوء لدى السفارة الكندية 

من داخل البلد األصلي لطالب اللجوء؟ 
كبير  عدد  لدى  هناك مفهوم مغلوط  أن  احلقيقة 
من األشخاص عن امكانية تقدمي طلب اللجوء لدى 
لطالب  األصلية  الدولة  داخل  الكندية  السفارة 
اللجوء  طلب  تقدمي  عليه  يطلق  ما  وهو  اللجوء 
من خارج كندا، هناك فقط طريقتني لتقدمي طلب 
في  شرحهم  يتم  وسوف  كندا  خارج  من  اللجوء 

هذه املقالة. 
على  يتحتم  كندا  خارج  من  اللجوء  طلب  تقدمي 
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وتشارك عالء الدين مبصباحه السحري، الذي اختاره 
ومغطى  بالصدأ،  مطلياً  مطلق:  خيال  من  كهدية 
بالتراب، من بني ألف مصباح ومصباح من مصابيح 

اإلنسانية  النفس  أن  لنا:  ليؤكد  نفيسة؛  المعة 
املنسّية، واملهملة على رف األنانية.. بالثقة في اهلل، 
وبالرجاء في اهلل، وباألمل في اهلل، جتترح املعجزات، 

وتكتب عنها األساطير احلقيقية!
على  املؤمنة  بأيادينا  نصنعها  التي  الفوانيس  أيتها 
أرض الوطن، والتي تصنعها لنا شعوب العالم احمُلّبة 
واجلمال  باإلبداع  ملّونة  قطعاً  الطيبة:  ملشاعرنا 

املشرق في الليالي الرمضانية!
التي  األماكن  السمائية،  بشعلتك  تضيئني،  ليتك 
تزال  ال  التي  والشموع  األرض،  على  حالكة  تزال  ال 

مطفأة بأفواه صانعي العتمة، وناشري الظالم!
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بقلم: عـادل عطيـة

باإعالنك يف جريدة »جود نيوز« الكندية
حتصل علي ما يلي:

إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع 	 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان 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 »PDF« في 	 

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
إنتشار إعالنك عبر تواصل ١00 ألف 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 

اأت�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

طرق ومتطلبات احل�شول على الإقامة 

الدائمة عن طريق طلبات اللجوء

احملامي مينا غبريال يبدأ كتابة سلسلة مقاالت 
لــــ »جود نيوز« عن الهجرة واللجوء لكندا )١(

•Free Consultation • Sponsorship 
• Express Entry • Business stream 
• Refugee Application • Citizen-

ship • Removal Order • Detention 
•  Inadmissibility Appeal • IRB 

Hearings Representation.

Good Man Immigration

GoodManImmigration.ca

Said Mikhail

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

جميع خدمات الهجرة

ا�ست�سارة جمانية

ات�سلوا ب�سعيد ميخائيل:

MEMBER

هل تريد اإر�شال هدية ل�شديق اأو قريب لك مب�شر
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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السوق التجاري
بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 اعلنت toronto real estate Board أن 439,206  قدم مربع قد مت إيجاره في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي 
و التجاري و املكاتب وذلك خالل شهر ابريل 2018 , و ذلك بارتفاع قدرة 24.3 في املائة مقارنة بنفس الفترة من العام 

املاضي. مع مالحظة زيادة فى اسعار االيجار لكل القطاعات ماعدا املكاتب.
اما من حيث املبيعات، فقد شهد السوق انخفاض املبيعات قدرة 42.1 في املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، 

وتفاتت االسعار حسب اجملال.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services
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Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

1-844-355-6939

Professional Real Estate Services

Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 416-846-9450 

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details

.

Leased Square Feet Average Lease Rate

 Apr-18 Apr-17 Change %  Apr-18 Apr-17 Change %

Industrial 368,859 224,877 64.00% Industrial  $7.03  $6.83 2.90%

Commer-
cial 27,083 72,486 -62.60% Commercial  $20.79  $19.63 5.90%

Office 43,264 56,010 -22.80% Office  $14.65  $24.04 -39.00%

Total 439,206 353,373 24.30%

)Sales )Price Disclosed .Avg. Sale Price Per Sq. Ft

 Apr-18 Apr-17 Change %  Apr-18 Apr-17 Change %

Industrial 13 19 -31.60% Industrial  $210.63  $189.87 10.90%

Commer-
cial 19 38 -50.00% Commercial  $396.56  $394.99 0.40%

Office 12 19 -36.80% Office  $338.74  $467.28 -27.50%

Total 44 76 -42.10%
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عامل العقارات

التي تتم حدوث انخفاض في  يتساءل الكثيرون عن سر متاسك سوق العقارات في تورنتو رغم الكثير من العوامل السلبية 
األسعار خصوصا بعد النسب الكبيرة في ارتفاع األسعار التي حدثت في السنوات الثالث األخيرة!  صحيح ان هناك بعض البيوت 
قد انخفضت أسعارها كثيرا عن األسعار شرائها منذ عام ولكن هذا ال يعد انخفاضا بالنظرة املدققة الن هذه البيوت اشتراها 
العام فاذا انخفض ثمنها  زيادة عن سعر السوق في ذلك  الى 30%  أصحابها بسعر مبالغ فيه كثيرا وفى بعض احلاالت يصل 
بنسبة %10 عن سعر الشراء فما زال هذا السعر يحقق زيادة عن العام املاضي قياسا الى سعر السوق املناسب عند الشراء. مازال 
املعروض من العقارات في مدينة تورونتو يقل عن الطلب بالرغم من تناقص الكميات املباعة الى حوالي النصف مقارنة بالعام 
املاضي. وهناك عامل آخر وهو الكم الهائل من رؤوس األموال التي تنتقل من أماكن اإلضرابات حول العالم الى كندا وأكثرها 

لتورونتو نظرا لألمن النسبي الذى تتمتع به كندا. 

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

ماذا وراء متاسك سوق العقارات في تورونتو؟
اإعداد: اإدوارد يعقوب

Property management - إدارة عقارات

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

NOA BOULES

tel.: 289-400-1764
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»ديلى ميل« البريطانية
طبيبة جتميل ترقص أثناء إجراء 

عملية جراحية

اعتادت طبيبة جتميل أمريكية، تدعى ويندل 
أنغام  على  ترقص  وهي  نفسها  تصوير  بوت، 
موسيقية أثناء تواجدها داخل غرف العمليات 

إلجراء جراحات التجميل.
أن  البريطانية  ميل  ديلي  صحيفة  وذكرت 
األمريكية،  جورجيا  والية  من  وهي  ويندل، 
بعد  القضائية،  الدعاوى  من  عددا  تواجه 
انتشار مقاطع ظهرت فيه تغني وترقص أثناء 

إجرائها عمليات جراحية.
أظهرت  البريطانية،  الصحيفة  وبحسب 
عشرات املقاطع ويندل وهي ترقص مبرح أثناء 
إلى  اجلراحية ملرضاها، الفتًة  العمليات  إجراء 
الراب  بأغنية  املقاطع  أحد  في  استمتاعها 
الشهيرة »أنا على وشك قطعه« قبل فتحها 

بطن مريض.
من جانبها استنكرت محامية أحد املرضى ما 
فعلته الطبيبة قائلة: ال ميكن إظهار املرضى 

بهذه الطريقة غير الالئقة.
اتهمت  عاما،   62 ليبورد،  أوجاي  أن  إلى  يشار 
إسيلما  والدتها  بإصابة  بوت  اجلراحة 
كورنيليوس بتلف دائم في املخ أثناء خضوعها 
لعملية شد بطن وشفط دهون قبل أسابيع 
وأكدت   .6102 العام  في  زفافها  حفل  من 
تُركت  بعدما  والدتها  قلب  توقف  ليبورد 
ساعات،   8 من  ألكثر  العمليات  طاولة  على 
جميلة  تظهر  أن  تريد  »كانت  مضيفًة: 
بفستان زفافها، ولكنها اآلن ستحتاج لرعاية 

مدى احلياة«.

 رويترز
»تاج محل« في خطر بسبب الهواء 

امللوث

يتحول اللون األبيض 
به  يشتهر  الذي 
تاج  ضريح  رخام 
إلى  بالهند  محل 
األصفر  اللونني 
بسبب  والرمادي 
الذي  البناء  تعرض 

الهواء  إلى  عشر  السابع  القرن  في  شيد 
الترتيب  في  تأتي  التي  املدينة  في  امللوث 
العالم.  في  تلوثا  األكثر  املدن  قائمة  الثامن 
الدنيا  عجائب  أحد  وهو  بالضريح  ويحيط 
ما  وكثيرا  القمامة  فيه  تتناثر  نهر  السبع 
يغلفه الغبار والضباب الدخاني الذي ينبعث 
من املداخن واملركبات في مدينة أجرا الواقعة 
في شمال الهند. وقال محام بيئي للمحكمة 
العليا في الهند إن احلشرات الدقيقة تزحف 
فيه  ويصب  يجف  الذي  جمنة  نهر  من 
الصرف الصحي للمدينة إلى تاج محل وتزيد 
الرخام، حسبما  تلوث  فضالت هذه احلشرات 
انتقادا الذعا  “رويترز«. ووجهت احملكمة  نقلت 
للحكومة ألنها لم تفعل ما يكفي للحفاظ 
املغولي  اإلمبراطور  شيده  الذي  األثر،  على 
وقال  محل.  ممتاز  لزوجته  ضريحا  جهان  شاه 
احملامي ميهتا، الذي يحارب من أجل إنقاذ تاج 
محل من التلوث منذ 03 عاما “إذا لم يتمكن 
عمل  من  الهنود  البيئة(  و)نشطاء  العلماء 
شيء، فال أقل من أن يتصلوا االتصال بخبراء 
وسيكونون  يأتوا  أن  ميكن  أجانب  نشطاء  أو 

على استعداد لتقدمي يد العون«.

واشنطن بوست
ألول مرة.. امرأة تترأس بورصة نيويورك

تصبح،  أن  املقرر  من 
كانينغهام،  ستاسي 
تترأس  امرأة  أول 
بورصة  إدارة  مجلس 
  )eSYN( نيويورك 
على  عاما   622 بعد 

أقوى  ثاني  منها  يجعل  ما  تأسيسها، 
شخصية في سوق األسهم األمريكية.

مدير  منصب  من  كانينغهام  وتنتقل 
العمليات وعضو مجلس إدارة إلى منصب 
أقوى  إلى  بذلك  لتنضم  البورصة،  رئيس 
األسهم  سوق  في  أنثوية  شخصية 
سوق  ترأس  التي  فريدمان،  أدينا  األمريكي، 

»qadsaN« منذ 7102.
امرأة  قيادة  لعدم  أهميته  اخلبر  ويكتسب 
كـ  الكبرى،  األمريكية  البنوك  من  ألي 
»puorgitiC« و«aciremA fo knaB«، ما قد 
الذكور  قيادة  حول  السائد  التفكير  يغير 

للقطاع املالي في الواليات املتحدة. 
بورصة  في  كمتدربة  كانينغهام  وبدأت 
في  أيضا  وعملت   4991 عام  من  نيويورك 
عادت  وبعدها  املنافس،   ”qadsaN“ سوق 
نيويورك  بورصة  وشغلت مناصب عدة في 
إلى أن وصلت ملنصب املدير العام للعمليات.

صحيفة »فايننشال تاميز«- لندن
إشارات املرور من الزمرد

في  على متضية عطلتك  مزمعاً  إذا كنت   
قارعة  على  الزمرد«  »باعة  فاحذر  زامبيا، 
فكن  هناك،  سيارة  تقود  كنت  وإذا  الطرق، 
الناجمة  الفوضى  ملواجهة  استعداد  على 
عن سرقة إشارات املرور، والعالقة بني هذين 
التحذيرين هي أن سارقي اإلشارات يبيعون 
غیر  السياح  إلى  األخضر  الزجاج  رقاقات 
بأثمان  رفيع  زمرد  قطع  أنها  على  احلذرين 

زهيدة.

رويترز
9 سنوات الستخراج 

رخصة بال سيارة!

بعد أربعین درساً في قيادة السيارات وتسع 
میریام  السيدة  جنحت  اخليبة،  من  سنوات 
في  السيارات  قيادة  امتحان  في  هارغريف 
البالغة من العمر  لندن. وكانت تلك اجلدة 
من  كبير  عدد  في  اخفقت  قد  سنة   26
طالبة  أشهر  أصبحت  حتى  االمتحانات 
أصرت  لكنها  بريطانيا  في  سيارات  قيادة 
أخذ  في  رغبة  تفزها  قدماً،  املضي  على 
زوجها البالغ من العمر 97 سنة إلى نزهات 
مشكلة  هناك  تزال  ال  أنه  غير  الريف.  في 
دفعت  التي  هارغريف  السيدة  أمام  واحدة 
دروس  مقابل  في  استرليني  جنيه   300

القيادة، وهي أنها ال متلك ثمن سيارة.

مجلة »احلياة اجلامعية«
العالقة بني لون عينيك وسرعة 

االستجابة

البدنية  التربية  أستاذ  الندرز،  دان  أعلن 
أجروا  وزمالءه  أنه  بنسلفانيا،  جامعة  في 
العيون  ذوي  أن  إلى  فيها  توصلوا  دراسة 
البنية أو العسلية اسرع استجابة من ذوي 
العيون الزرقاء، وتزيد استجابة الناس كلما 
البني  اللون  أن  زاد قتام عيونهم، مما يعني 

األدكن يفوق البني الفاحت في هذا اجملال.
ويذهب الندرز إلى أن أحد األسباب عائد إلى 
مادة امليالنني التي تعطي العينني لونهما، 
للميالنني عالقة  أن يكون  أنه ميكن  ويقول 
وظيفتها  العصبي  اجلهاز  في  مبادة  وراثية 

تسريع حركة األعصاب.
ويضيف الندرز: »كانت تلك نظرية سريعة 
لم أعرها اهتماما بالغاً في البداية، إال أن 
الفحوص التي أجريناها في مختبر العلوم 
القامتة  العيون  ذوي  أن  أظهرت  السلوكية 
النظر  بغض  وأسرع،  احلركة  إلى  ادعى 
االجتماعي  والوضع  والعرق  اجلنس  عن 
واالقتصادي وبقية العوامل التي درسناها«.

مجلة »اخملتار العلمي«
العالقة بني النوم و »عد اخلراف«

حني كان عاملا النفس اليتشارد ديفيدسون 
هارفارد،  جامعة  في  يعلمان  شفارتز  واري 
التقليدية  الطريقة  حول  دراسات  أجريا 
»عد  وهي  األرق،  على  للتغلب  املعروفة 

اخلراف«.
فقد ساد الظن أن املنظر الزراعي الهاديء 
املغطاة  الكائنات  تلك  فيه  تسرح  الذي 
بالصوف هو العامل الذي يبعث على النوم، 
ذلك  أن  وجدا  وشفارتز  ديفيدسون  أن  إال 
النوم،  على  الدافع  ليس  الطبيعي  املنظر 
الدماغ  الدافع احلقيقي فهو أن نصف  أما 
اخلراف،  صورة  يستحضر  عندما  األمين، 
املقلقة، في  األخيلة  يكف عن استحضار 
نصف  متنع  اخلراف«  »عد  عملية  أن  حني 
مسائل  في  الولوج  من  األيسر  الدماغ 

سمعية ولغوية معقدة.
وهكذا أثبت العاملان أن عملية »عد اخلراف« 
ترتكز على أساس علمي قوي، فهي تصل 
أخيلة  تكوين  من  ملنعهما  الدماغ  جزئي 

وافكار مسببة لألرق.
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»ترامب« يدعو كندا »مدللة 
جدا« ومن الصعب التفاهم 

معها

استهدف الرئيس األمريكي »دونالد ترامب« 
صعبة  انها  قائالً  )كندا(  الشمالية  جارته 
الرئيس  وقال  جداً،  ومدللة  معها  التعامل 
حديث  في  وكندا  املكسيك  عن  األمريكي 
مبحادثات  يتعلق  فيما  الصحفيني  مع 
)نافتا(  أمريكا  شمال  في  احلرة  التجارة 
فترة  منذ  املتحدة  الواليات  استغلوا  أنهم 
وقال  بطلباتهم،  سعيد  ليس  وهو  طويلة 
وننتصر  نفوز  سوف  املطاف  نهاية  في  إنه 
وعلينا تقيق فوز كبير، وكانت الدول الثالثة 

تخوض مفاوضات حول )نافتا( لعدة أشهر.
»ترودو«  قال  »ترامب«،  تصريحات  علي  وردا 
أن جميع املفاوضات متثل تدياً لكندا، ولكن 
التوصل  على  العمل  في  مستمرة  كندا 
مواطني  يهم  ما  وهذا  جديد  اتفاق  إلى 
الدول الثالثة، وقالت وزيرة الشؤون اخلارجية 
اتصال مستمر  على  أنها  فريالند  كريستيا 
وان  واملكسيكي  األمريكي  نظيرها  مع 
مجال  في  حدثت  مهمة  تطورات  هناك 
صناعة السيارات وفي الصفقة كلها، وقال 
في  السيارات  صناعة  قطاع  إن  »ترامب« 
بنتائج  سعيدا  سيكون  املتحدة  الواليات 
في  احلرة  التجارة  بشأن  التفاوض  إعادة 
أمريكا الشمالية وتنبأ ترامب بأنه في نهاية 

املطاف ستتفق البالد الثالثة.

»ترودو« يعرب عن خيبة أمله إللغاء 
االجتماع بني »ترامب« و«كيم جوجن«

وزراء  رئيس  أعرب 
جسنت  كندا 
خيبة  عن  ترودو 
إللغاء  أمله 
املقرر  االجتماع 
دونالد  الرئيس  بني 

أون،  جوجن  كيم  الشمالية  كوريا  ورئيس  ترامب 
بني  االجتماع  يتم  أن  يأمل  كان  أنه  »ترودو«  وقال 
بني  الذي جرى  االجتماع  بعد  يونيو  في  الرئيسني 

رئيس كوريا اجلنوبية ورئيس كوريا الشمالية.
وقال »ترودو« أن اجملتمع الدولي سوف يستمر في 
العمل جتاه تقيق السالم واالستقرار في املنطقة 
زيارته  اثناء  التصريحات  بهذه  »ترودو«  أدلى  وقد 
قمة  مؤمتر  فيها  سيعقد  التي  »كيبيك«  ملدينة 

الـــــ 7 دول قريباً.
هذا وقد أعرب »ترامب« عن قراره بإلغاء االجتماع 
صدرت  الشمالية  كوريا  رئيس  إلى  رسالة  في 
إلغاء  األمريكي  الرئيس  ودعا  األبيض  البيت  عن 
االجتماع بأنه نكسة كبيرة للسالم لكنه أضاف 
أنه من غير املالئم عقد االجتماع بسبب ما أسماه 
في  ظهر  الذي  السافر  والعداء  الهائل  الغضب 

بيان لكوريا الشمالية مؤخرا.

أطفال يحضرون حلوى 
املاريجوانا ملدرسة ابتدائية في 

أوشاوا

تاول شرطة مدينة )اوشاوا( في أونتاريو تثقيف 
من  املصنوعة  املأكوالت  حول  واألمهات  اآلباء 
حلوى  أطفال  أحضر  أن  بعد  وهذا  »املاريجوانا« 
املدرسة  نفس  إلى  املادة  تلك  من  مصنوعة 

االبتدائية في مناسبتني منفصلتني مؤخرا.
كعك  السادس  الصف  في  طالب  أحضر  فقد 
طالب  أربعة  أكل  أن  وبعد  املنزل  في  مصنوع 
هذا  من  سنة  و12   11 بني  أعمارهم  تتراوح 
احملققون  وقال  والبهجة،  بالدوار  شعروا  الكعك 
صنعته  الكعك  احضر  الذي  الطالب  والدة  أن 
من املاريجوانا لزوجها الذي لديه رخصة لتناوله 
ألسباب طبية وإن االبن أخذها للمدرسة باخلطأ.

متاما  منفصلة  حادثة  في  أنه  الشرطة  وقالت 
السابع  الصف  في  أخرين  أطفال  أربعة  تناول 
على  حلويات  سنة  و13   12 عمر  في  والثامن 
أحضرها  املاريجوانا  من  مصنوعة  دب  شكل 
بالدوار  وشعروا  الطلبة  من  واحد  املدرسة  إلى 
والسعادة بعد تناولها ولم يعرف احملققني كيف 
حصل عليها الطالب ألنها لم تصنع في منزله، 
وقالت شرطة مدينة »أوشاوا« إنها تقق في هذه 
احلوادث وأيضاً تقوم بتثقيف اآلباء واألمهات عن 
مواد  استهالك  عن  تنتج  التي  واخملاطر  األخطار 
الدماغ  وظائف  على  كيميائي  تأثير  ذات  مخدرة 

والسلوك واالدراك في هذه السن املبكر.

مشروع قانون كندي لتعديل قوانني األسرة واحلضانة

قدمت حكومة كندا الفيدرالية مشروع القانون رقم )سي-78( في مجلس العموم لتجديد قوانني األسرة 
وهذا أول جتديد منذ 20 عاما، ويقر مشروع القانون اجلديد بإلغاء مصطلحات مثل )كاستدي( وهي أن يأخذ 
أو األم واستبدلت كلمة )أكسس(  بــــ )يكون األطفال تت رعاية األب  أو األم واستبدلت  األطفال األب 

وتعنى أن يكون ألحد الوالدين احلق في زيارة أطفاله بجملة )وقت الوالدين(.
لضمان  قرارتها  اتخاذ  عند  العوامل  من  محددة  جملموعة  احملكمة  ستنظر  املقترحة  التغييرات  وبحسب 
املصلحة األفضل للطفل وسالمته البدنية والعاطفية والنفسية وأيضاً قوة وطبيعة العالقة بني الطفل 
والديه أو اجلدود أو الناس املهمني في حياته، وكذا التراث الثقافي والروحي الذي نشأ فيه الطفل مبا في 
رأي الطفل وأفضلياته، ولن يكون هناك مقاس واحد يناسب  إلى  تراث الشعوب األصلية باإلضافة  ذلك 
األفضل لألطفال  املصلحة  اجلديد على ضمان  القانون  ويعمل مشروع  واألمومة.  األبوة  لترتيبات  اجلميع 
والتي لها األولوية العليا، وتشير االحصائيات لعام 2016 أن هناك أكثر من 2 مليون طفل يعيشون في أسر 
مفككة أما لالنفصال أو الطالق وأكثر من ٥ مليون من الكنديني أما منفصلني أو مطلقني ما بني عامي 
1991 و2011 ومن بني هؤالء 38% لديهم أطفال معاً. ويقضي التشريع اجلديد أن يقدم كال األبوين معلومات 
وستأخذ  لألطفال  األفضل  املصلحة  تقرر  أن  على  احملكمة  سيساعد  وهذا  إقامتهم  مكان  عن  حقيقة 
احملكمة بالعنف األسري وخطورته وتأثيره على الترتيبات املستقبلية للرعاية األسرية في قراراتها، وقد مت 
إدراج املزيد من األدوات والتشديد على الدعم املالي للطفل ولهذا ستكون احلكومة قادرة في بعض احلاالت 

على اإلفراج عن املعلومات الضريبية ملساعدة احملكمة على ضمان املبلغ املالي املناسب لدعم الطفل.
وكفاءة  أكثر سهولة  األسرية  العدالة  نظام  القانون هو جعل  اجلديدة في مشروع  الفقرات  ومن ضمن 
اجلديد على جعل  القانون  ويركز مشروع  لذلك  تكاليف  ودفع  احملكمة  إلى  للذهاب  األسر  وتقليل حاجة 
اآلباء  وتشجيع  األسرة  داخل  للعنف  والتصدي  األسرة  في  الصراع  من  واحلد  الطفل  ملصلحة  األولوية 

واألمهات واألزواج املنفصلني على اإليفاء مبسؤولياتهم العائلية والتزاماتها.

توقعات بصيف حار أكثر من املعتاد في كندا

قال خبراء األرصاد أنهم يتوقعون صيف أكثر سخونة عن عام 2017، وقال ديف فيليبس أحد كبار 
خبراء البيئة في كندا أن مناذج الطقس تظهر ظروف أكثر دفئا من املعتاد في جميع املقاطعات من 
الساحل إلى الساحل تقريبا، وتظهر املنطقة شمال كيبيك ونونافوت أكثر برودة. وقال ديف فيليبس 
أن علماء املناخ األمريكيون يتنبؤون بارتفاع درجات احلرارة وهذه بادرة طيبة للمناخ في كندا فإذا كان 
هذا الصيف سيكون أكثر دفئا من املعتاد في كندا فإن معظم الهواء احلار يجب أن يأتي من اجلنوب 

من الواليات املتحدة وسوف جتلب احلرارة رطوبة إلى شرق كندا جنباً إلى جنب مع عواصف رعدية.

انفجار في مطعم هندي في مسيسوجا 
يتسبب في إصابة ١5 مواطن بجروح

مسيسوجا: تتعقب شرطة مسيسوجا أثنان من املشتبه فيهم يعتقد 
أنهم وراء حادث انفجار هز مطعم هندى غرب تورنتو واصيب على اثره 

1٥ مواطن تتراوح أعمارهم ما بني 23 سنة و69 سنة.
في  مؤخرا  وقع  الذي  االنفجار  في  التحقيق  أن  إيفانز من شرطة مسيسوجا  قالت جينفر  جانبها  من   
مطعم )بومباى بهل( ال يزال في مراحله األولى وال يعتقد حاليا أنه عمل إرهابي أو جرمية كراهية، وقالت 
غطاء  يرتدون  وكانوا  مساء   10٫30 الساعة  حوالى  العائلي  املطعم  دخلوا  فيهم  املشتبه  إن  الشرطية 
سيارة  في  املكان  من  فروا  وضعه  وبعد  الصنع،  بدائي  متفجر  جهاز  ويحملون  وجوههم  يخفي  للرأس 
مجهولة الهوية، وكانت هناك مجموعتان من األفراد يحتفلون بأعياد ميالد حني انفجرت القنبلة ومت نقل 
املصابني إلى املستشفيات لتلقي العالج،  يذكر أن قت االنفجار كان هناك باملطعم أطفاالً دون العاشرة 

ولم يصب احدهم بشيء.
ودمر االنفجار املطعم من الداخل وعلى أثر انتشار األنباء عن هذا االنفجار اتصلت وزيرة الشؤون اخلارجية 
العام في تورنتو لالطمئنان  الهندي في كندا، والقنصل  الهند سوشيما سواراج باملفوض السامي  في 

على حالة املصابني.
وفي نفس الوقت أدان وزير السالمة العامة رالف جودال احلادث وكذلك قادة األحزاب الثالثة الرئيسية في 
أونتاريو، وقالت كاثلني وين أنه ليس هناك ما يدل على أن احلادث مرتبط باإلرهاب وقالت لقد صدمنا لهذه 
األنباء وقلوبنا مع املصابني وأسرهم، وقد الغت كاثلني وين أثنان من حمالتها االنتخابية صباح يوم احلادث 

بعد أن علمت بأنباء هذا االنفجار لتتمكن من التنسيق بني أجهزة الشرطة اخملتلفة.
وقال دوج فورد زعيم حزب احملافظني أن قلبه مع جميع املصابني ودعا اجلمهور لالتصال بالشرطة إذا ما كان 
لديهم أية معلومات، ودعت أندريا هورواث هذا الهجوم بـــ »اجلبان«، وقالت لدينا كل احلق في أن نعيش 

في أمان في أونتاريو ونتطلع للقبض على املسؤولني عن التفجير لنقدمهم للعدالة.

»ماككليون« عمدة مسيسوجا السابقة تؤيد »فورد« لرئاسة وزراء »اونتاريو«

ظهرت »هازل ماككليون« واالسطورة السياسية التي شغلت منصب عمدة »مسيسوجا« ملدة 36 
عاما في شريط فيديو مدته دقيقة واحدة أصدره حزب احملافظني ضمن احلملة 

الدعائية للمرشح »دوج فورد« لرئاسة وزراء »اونتاريو«.
وقالت فيه أنها تؤيد »فورد« ليصبح رئيس وزراء مقاطعة »أونتاريو«، رغم أنها 
»ماككليون«  أربعة سنوات، وسخرت  قبل  »تورنتو«  ليصبح عمدة  تؤيده  لم 
في شريط الفيديو من دعاية احلزب الليبرالي ومن »كاثلني وين«. وأكدت أنها 
املدينة  اعمال  إدارة  في  قط  ترغب  لم  »مسيسوجا«  ملدينة  سابقة  كعمدة 

وتسني  املالية  الشؤون  إلصالح  املناسب  الزعيم  هو  »فورد«  أن  وأشارت  الديون،  على  مستندة 
الصحة وجعل فواتير الكهرباء تت السيطرة في أكبر مقاطعة في كندا. وقالت انها تعرف دوج 
يوثق فيه،  األعمار، وهو رجل  بالناس من كل  والذى يعمل بجد ويهتم  فورد احلقيقي، رجل األسرة 
وسيكون رئيسا للشعب، وجاء تأييد هازل لـــ »فورد« بينما يواجه حزب احملافظني ادعاءات من حملة 
»كاثلني وين« بأن منافسها متورط في بيع عضوية احلزب ملساندة ودعم مرشح  احلزب »سورما« عن 
دائرة »إيتبكو«، ويذكر أن »ماككليون« قد دعمت »جون تورى« اثناء االنتخابات على منصب عمدة 

»تورنتو«، وأيضا دعمت »ترودو« في االنتخابات على رئاسة وزراء كندا عام .201٥

»فورد« يعد بالسماح ببيع 
املشروبات الكحولية باملتاجر 
الصغيرة حال فوزه باالنتخابات

قال دوج فورد زعيم حزب احملافظني أنه في حال 
أونتاريو سيسمح  وزراء ملقاطعة  فوزره كرئيس 
في  الكحولية  واملشروبات  واخلمور  البيرة  ببيع 
أونتاريو  مقاطعة  إن  وقال  الصغيرة،  املتاجر 

ناضجة مبا فيه الكفاية لهذه التغييرات.
وسعت  قد  الليبرالية  اونتاريو  حكومة  وكانت 
بيع املشروبات الكحولية في السنوات األخيرة 
وسمحت ألكثر من 200 محل بقالة ببيع البيرة 
واملشروبات الكحولية وألكثر من 70 متجر أخر 
ببيع اخلمور، وقال دوج فورد أنه سيسمح حلوالي 
التفاح  وعصير  البيرة  ببيع  بقالة  محل   4٥0
السياسة  وانه سينفذ هذه  واخلمور  الكحولي 
في أقرب طاملا تفي تلك املتاجر مبتطلبات جلنة 

متابعة بيع الكحوليات في أونتاريو.
اونتاريو  حكومة  اعترضت  أخر  جانب  من 
أنه منذ شهر  بيان لها  الليبرالية وصرحت في 
مضى أراد دوج فورد أن يجعل »املاريجوانا« تباع 
حلماية  خطة  لديه  وليس  الصغيرة  احملالت  في 
هذه  شراء  من  القانونية  السن  دون  املراهقني 
اخملدرات، وأن دوج فورد يريد أن يحول األنظار عن 
لبرامبتون  السابق  املرشح  حول  الدائر  اجلدل 
بعد  منصبه  من  استقال  الذي  ساندو  سيمير 
ساعات من قيام رئيسه السابق بالكشف عن 
العمالء  أثرت على 60 ألف من  لبيانات  سرقته 
وقالت شرطة منطقة يورك أن وحدة االحتيال 

الرسمي لديها تقيق في احلادثة.
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وتنفعل  تتقابل  الناس  مع  يوميا  تعاملك  في 
تستريح  أناس  فمنهم  مختلفة،  بشخصيات 
بالنفور  تشعر  ووآخرون  معهم،  التعامل  في 
إذا اقتضت  إال  التعامل معهم  أو  التحدث  من 

الضرورة.
والنفور أو البغض هو شعور غير محبب يشعر 
به اإلنسان نتيجة خبرات سابقة من التعامل 
مع بعض األشخاص، أو قد يغلب هذا الشعور 
تصرفاته،  في  التحكم  لدرجة  صاحبه  على 
لم  وإن  حتى  الناس  من  ينفر  نفسه  فيجد 

يتعامل معهم.
وعادة ما يكون سبب هذه املشاعر هو الطريقة 
سواء  الطفولة:  منذ  التربية  في  اخلاطئة 
الشخص  فيجد  حده،  عن  الزائد  بالتدليل 
نفسه يبغض أو ينفر من كل إنسان ال يوافقه 
على رأيه أو لم يلب طلباته، أو قد يكون السبب 
نتيجة املعاملة بقسوة فيشب الشخص على 
وينفر  نفسه،  في  يثق  فال  الناس،  من  اخلوف 
إذ  عنه،  الغرباء  وبخاصة  أحد  مع  التحدث  من 
أو أن له مصلحة ما  يشعر أن ال أحد يفهمه، 
في التحدث معه، أو التعرف عليه، لذلك فهو 
يغلق على نفسه، ال يحب التعرف على أحد إال 
من  وبالطبع  لظروفه،  وتبعاً  احلدود  أضيق  في 

الصعب عليه تكوين صداقات. ال يبادر بالتحية، 
وذلك لعدم ثقته فيمن حوله.

ومشاعر النفور تؤلم صاحبها فيشعر أنه غير 
راض أو مستريح، ال يستطيع أن يسعد بوقته، 

كما يشعر بابتعاد الناس عنه.
بأن  املتخصصون  ينصح  النفور:   حالة  عالج 
وإن  حتى  معهم،  وتتعامل  بالناس  تختلط 
بالتدريج  ولكن  األمر،  بداية  في  تسترح  لم 
بنفسك،  جناحك  ستلمس  واملثابرة  واإلصرار 
وأنك  تدريجيا  تزول  النفور  مشاعر  وستجد 
تستطيع التعامل مع الناس، والقيام بواجبك 
وبعملك في اجملتمع الذي تعيش فيه بحيث ال 
يبادلونك  أيضا  الناس  وستجد  منعزال،  تكون 
احلب  لك  فيقدمون  اإليجابية،  نفس مشاعرك 
في  بجانبك  ويقفون  والصحبة،  واملعاونة 

شدتك وفي فرحك.

على  أجريت  التي  األبحاث  نتائج  أظهرت 
والزواج  العمل  أن  والزوجات  األزواج  من  عدد 
حياة  على  اإليجابي  تأثيرها  لها  واألمومة 
املرأة  العوامل على متتع  إذ تعمل هذه  املرأة، 
متنحها  كما  جيدة،  وبدنية  نفسية  بصحة 
شخصية إيجابية وعملية، يسهل التعامل 
معها، وتكون على علم ودراية بظروف اجملتمع 

الذي تعيش فيه.
وقد أكد األزواج - في هذه الدراسة - أن عمل 
ومبن حولها،  اجملتمع،  في  واندماجها  الزوجة، 
املستقبل،  نحو  واطمئنان  ثقة  مينحانها 
دورها  مع  عملها  يتعارض  أال  على  وذلك 
شئون  ورعاية  األطفال  تربية  جتاه  وواجبها 

بيتها.
يشجعون  ال  أنهم  األزواج  أضاف  وقد 

االلتحاق  أو  العمل  على  فقط  زوجاتهم 
على  أيضا  يشجعونها  ولكنهم  بالوظيفة، 
يسكنون  التي  البناية  في  دور  لها  يكون  أن 
فيه،  يعيشون  الذي  احلي  أو  واجملتمع  بها 
أو  البناية  وجتميل  بنظافة  االهتمام  مثل 
السن،   وكبار  واملرضى  احملتاجني  ورعاية  احلي، 
اآلخرين  جتاه  بإيجابيتهن  الزوجات  فشعور 
ينعكس بالسعادة عليهن وعلى من حولهن 

سواء بالبيت أو في مكان عملهن.

هل يت�سلل اإليك ال�سعور بالنفور؟!

بعض  في  املرء  يحتاج 
ترتيب  إعادة  إلى  األحيان 
املنزل وتنظيفه متاماً، غير أن 
صعبة  تكون  العملية  هذه 
وشاقة في كثير من األحيان، 
بعض  خالل  من  ولكن 
األفكارالبسيطة ميكن دمج 
ضمن  املنزل  تنظيم  إعادة 
يلي  وفيما  اليومية،  املهام 

بعض النصائح واإلرشادات، التي يقدمها اخلبراء 
األملان عبر وكالة األنباء األملانية:

خطة  إعداد  املفيدة  األمور  من  التخطيط: 
الوقت،  لهدر  جتنباً  املنزل،  وتنظيف  لترتيب 
ملدة  والترتيب  التنظيف  ميكن  اخلطة  فبفضل 

ساعة واحدة يومياً ملدة شهر.
البدء بالغرفة األسهل: التي تكون عملية الفرز 
فيها سهلة مثل احلمام، فالنجاح فيها يحفز 
بقية  وترتيب  األخرى  اخلطوات  مواصلة  على 

غرف املنزل.
تقسيم العمل: ضرورة تقسيم أعمال تنظيف 
املنزل إلى وحدات صغيرة، كي يستطيع إجنازها 
على أكمل وجه. مثالً عند ترتيب املطبخ، يجب 
واجملمد  الثالجة  تنظيم  إلى  العمل  تقسيم 
التنظيم  عملية  تشمل  وأن  واألدراج،  واخلزائن 
األدوات  مثل  الصغيرة،  األدراج  حتى  مكان  كل 

املنزلية الصغيرة أو اللوازم املكتبية.
4 صناديق: تعتبر الصناديق من األدوات املفيدة، 
املنزل  ترتيب  عند  استعمالها  ميكن  التي 
عند  صناديق   4 باستعمال  ويُنصح  وتنظيفه. 

إعادة تنظيم املنزل وفرز األغراض، كالتالي:
في  املرء  يرغب  التي  لألشياء،  األول:  الصندوق 

االحتفاظ بها فعالً.
في  املرء  يرغب  التي  لألشياء،  الثاني:  الصندوق 

تخزينها في مكان آخر.
تعد هناك  لم  التي  الثالث: لألشياء،  الصندوق 

ميكن  والتي  إليها،  حاجة 
إعطاؤها لآلخرين.

لألشياء،  الرابع:  الصندوق 
إعادة  إلى  بحاجة  التي 

التفكير فيها.
املنزل  ترتيب  ميكن  وبذلك 
األغراض  من  والتخلص 
األخرى في أكياس القمامة.

تديد أماكن ثابتة: للتخلص 
ثابتة لألشياء  أماكن  الفوضى يجب تديد  من 
وعلى  األدراج  في  ترتيبها  يتم  التي  واألغراض، 
من  ستنتقل  األشياء  هذه  فإن  وإال  الرفوف، 
في  بذله  مت  الذي  اجملهود،  ويضيع  آلخر،  مكان 

إعادة ترتيب املنزل.
ومن أهم مبادئ التنظيف وترتيب املنزل أن يكون 
هذا  ولتحقيق  فقط،  واحد  مكان  شيء  لكل 
صندوق  باسم  يعرف  ما  استعمال  ميكن  األمر 
أو  األشياء  جتميع  فيه  يتم  بحيث  الفوضى، 
األغراض لكل فرد من أفراد األسرة، سواء كانت 
وبعد  األرض  على  ملقاة  سترة  أو  تلوين  أقالم 

ذلك يُطلب منه إعادة كل شيء إلى مكانه.
لتجنب  طريقة  أفضل  مباشرة:  التنفيذ 
الفوضى الكبيرة في املنزل، هي القيام بعملية 
القيام  يكفي  حيث  يوميا،  والتنظيم  الترتيب 
وذلك  يومياً،  دقيقة   30 أو   20 أو   10 ملدة  بذلك 
وفقا لعدد األفراد، الذين يعيشون في املنزل، أو 
أن يقوم املرء بجولة في املنزل خالل املساء ويعيد 
األشياء إلى أماكنها، ولكن من املستحسن أن 
أماكنها بعد  إلى  إرجاع األغراض واألشياء  يتم 

استعمالها مباشرة.
احلياة  خضم  في  بذلك  القيام  يصعب  وقد 
إستر  األملانية  اخلبيرة  تنصح  ولذلك  اليومية، 
ثابت كل  الزوجان على موعد  يتفق  بأن  لوبكه 
وترتيب  املنزل  إلى  النظام  إلعادة  مثال،  يوم   14

األغراض وتنظيفها.

اأفكار ب�سيطة لإعادة النظام اإىل املنزل

خربات عملية لربة املنزل

املعدة 	  البفتيك  شرائح  لتطرية 
اخلل  من  قليل  إضافة  يتم  للشواء، 
قبل  ساعات  لعدة  وتركها  إليها 

القيام بعملية الشواء.
تعرضت 	  ما  إذا  األحذية:  بلل  لعالج 

انغماسها  نتيجة  للبلل  األحذية 
بورق  حشوها  يتم  األمطار،  ماء  في 
وأيضا  الرطوبة  متتص  حتى  اجلرائد، 
الطبيعي  الشكل  على  للحفاظ 

للحذاء.
إذا الحظت قبل سلق البيض أن واحدة أو اثنتان منه أو أكثر مشروخة، يتم إضافة عصير 	 

ليمون إلى ماء السلق أو تغليف البيضة املشروخة بورق الفويل.
أفضل طريقة لنزع قشر الثوم هي وضع الثوم املراد تقشيره في ماء بارد قبل التقشير.	 
يتم وضع 	  له،  الطازج  الطعم  وإضافة  املطحون،  األسود  الفلفل  نكهة  للحفاظ على 

بعض حبات الفلفل األسود الصحيح في علبة املطحون.
للتخلص من روائح الثالجة، يتم غلى قليال من  اخلل األبيض على النار وبعد أن يبرد متاما 	 

إليه  الساخن املضاف  باملاء  الثالجة ساعة ثم تنظف  الرف األوسط وتغلق  يوضع في 
قليال من بيكربونات الصوديوم وبدون صابون.

أفضل طريقة لشواء اللحوم واألسماك يتم وضع صينية بها ماء مغلى أسفل الشواية، 	 
ألن ذلك يساعد على امتصاص الدخان املتصاعد من الشواء بدال من انتشاره باملطبخ، 
عدم  على  يساعد  الشواية  أسفل  املوجودة  الصينية  في  امللح  من  قليال  نثر  أن  كما 
احتراق املادة الدهنية الناجمة عن عملية الشواء، والختصار وقت عملية الشواء ميكن 

شق اللحوم بسكني حاد بخط مائل.

متى ميكن اإعطاء الطفل هاتف �سخ�سي؟

وجدت إحصاءات أمريكية أن سن 10 سنوات هو متوسط أعمار األطفال الذين ميتلكون هواتف 
محمولة، وأن سبب حصول الصغار في املرحلة االبتدائية عليها هو رغبة اآلباء في إبقاء األطفال 
الواعي  »األب  كتاب  مؤلف  ولفيش  فران  النفسي  الطبيب  وينصح  العائلة.  مع  اتصال  على 

بنفسه« اآلباء باستخدام األسلة التالية لتقييم مدى استعداد الطفل للحصول على هاتف:
هل يفقد الطفل أشياءه كثيراً؟ 

في عمر 6 أو 8 سنوات ال يهتم الصغير أين يضع أشياءه، وبشكل عام إذا كان يفقد أشياءه كثيراً 
يعني ذلك أنه غير مستعد من ناحية املسؤولية حتى لو سنه أكبر من ذلك.

هل الطفل في حاجة إلى الهاتف حقا؟ 
إذا كان الطفل ال يبتعد كثيراً عن الكبار، ويقضي وقته ما بني البيت وسط أسرته، واملدرسة، قد 
ال يكون بحاجة إلى هاتف اآلن. إذا احتاج الطفل هاتفاً في موقف استثنائي كاخلروج في رحلة 

مدرسية ميكنه احلصول على هاتف أحد أفراد األسرة، وإعادته بعد الرحلة.
هل لدى أصدقاء الطفل هواتف؟ 

غالباً ال تب أن يكون طفلك الوحيد بني أصدقائه الذي ال ميتلك هاتفاً، حتى ال يشعر باالختالف 
عن أقرانه، لكن إذا كنت تشعر أن طفلك صغير جداً متسك بقيمك وتقديراتك.

هل يلتزم الطفل بشروط وقواعد االستخدام؟ 
إذا كنت ترى أن طفلك قادر على االلتزام بالقواعد والشروط اخلاصة باستخدام الهاتف يعني ذلك 
أنه مؤهل للحصول عليه. من هذه الشروط: عدم استخدام الهاتف في املساء قبل موعد النوم 
على  تأثيره  وعدم  املنزلية،  أو  املدرسية  الواجبات  مع  الهاتف  استخدام  تداخل  وعدم  بساعتني، 

متضية الوقت املطلوب مع األسرة.

عمل املراأة.. اإحدى الطرق اإىل ال�سعادة
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للمرة الثانية .. اعتداء على كني�سة العذراء 

والقدي�س مو�سي بوند�سور

تظاهرات بالكاتدرائية احتجاجا على اختفاء الفتيات 

القبطيات... واالعتداء على كني�سة بالبحرية

األشخاص  أحد  اعتدى 
السيدة  كنيسة  على 
موسي  والقديس  العذراء 
وندسور  مبدينة  القبطية 
اجلمعة  مساء  الكندية 
مايو  من   2٥ املوافق 
بتحطيم  وقام  املاضي، 
تقريباً كل نوافذ الكنيسة 
 3٥ من  أكثر  وعددها 
عدداً  إلى  باإلضافة  نافذة 
اجلاني  وبدأ  األبواب،  من 
الطابق  نوافذ  بتحطيم 
مبنى  حول  السفلي 
أوتاوا  بشارع  الكنيسة 
األبواب  بتحطيم  بدأ  ثم 
حيث  واجلراج  األمامية 
الكنيسة  كاهن  يسكن 
وسمع  لها  مجاور  مبنزل 

صوت ضجيج بالكنيسة وقت احلادث.
وقالت الشرطة أنها قبضت على اجلاني وهو عمره ٥7 عاماً إال 

أنها رفضت الكشف عن اسمه أو هويته.
بابها  زجاج  لتدمير  تعرضت  الكنيسة  نفس  أن  بالذكر  اجلدير 
والقديس  مرمي  العذراء  وكنيسة  املاضي.  العام  في  الرئيسي 
عام  بنائها  منذ  الكاثوليك  الروم  طائفة  ملك  كانت  موسي 
بشرائها  األرثوذوكسية  القبطية  الكنيسة  قامت  حتى   1927
وتضم  واملنارتني،  الكنيسة  سقف  بإصالح  وقامت   2002 عام 

الكنيسة حوالي 100 قبطي يصلون بها.

الغربية،  مبحافظة  زفتى  مركز  أهالي  من  املئات  جتمهر 
البابوي  املقر  أمام  بالعباسية،  الكبرى  املرقسية  بالكاتدرائية 
تغيبت  والتي  موسى  مجدي  أماني  الطالبة  بعودة  للمطالبة 

منذ عدة أيام، وسط تقاعس أمني في البحث عنها.
وفور  لالمتحان،  توجهت  جنلته  إن  اخملتفية،  الطالبة  والد  وقال 
وصولها جامعة طنطا، هاتفته لتطمئنه على سالمة وصولها، 
مبنزلها  باالتصال  عدد من صديقاتها  قام  االمتحان  نهاية  وفي 

للسؤال عليها بعد أن أفادوا بأنها لم تضر االمتحان.
إلى مديرية  وتوجهت  وتليفونها مغلق،  ذلك احلني  وأضاف منذ 
إلى  األمن لتقدمي بالغ باختفائها ولم يتحرك أحد ولم نتوصل 
أي شيء. وفي ذات السياق فقد شهدت األيام االخيرة تغيب عدد 
كبير جدا للفتيات القبطيات وسط غموض عن مصيرهم، وهم  
»مرمي سامي سعد« الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية اآلداب قسم 
اللغة االجنليزية بجامعة بني سويف والتي اختفت يوم 20 مايو 
املنصرم، بعد أن خرجت ألداء االمتحانات بجامعة بني سويف، 
الثالث  بالصف  الطالبة  عام   1٥ ايلياس«  وديع  سمير  و«مارينا 
حي  من  جرجس  مرمي  و  سويف،  بني  مبدينة  واملقيمة  اإلعدادي 
الشرابية مبحافظة القاهرة، باإلضافة إلى اختفاء شاب قبطي 
»جنار«  عام   26 حنا«  مالك  »بباوي  يدعي  غامضة  ظروف  في 

اختفى من يوم 14 مايو أيضاً.
كنيسة  مبني  على  بالهجوم  متشددين  قام  أخر  جانب  على 
بقرية الشقاف مركز حوش عيسى مبحافظة البحيرة، احتجاجا 
على الصالة بداخل املبنى، والذي يخضع لعملية تقنني وضعه 
بعد أن قامت اإليبارشية بتقدمي املستندات منذ عام 2017، وجنم 
عن ذلك احلادث تكسير سيارة كاهن القرية وحرق دراجة بخارية 
بجروح  أقباط   7 وأصيب  الكنيسة،  ملبنى  اخلشبية  والبوابة 

طفيفة.

الكني�سة حتيي ذكرى 

�سهداء مذبحة االأنبا �سموئيل.. 

والدير ي�ستغيث لفتحه للزوار 

تيي الكنيسة االرثوذكسية ذكرى شهداء مذبحة طريق دير 
املاضي،  العام  مايو  في  وقعت  التي  املعترف  صموئيل  االنبا 
على  النيران  اطالق  بعد  قبطيا   28 استشهاد  عن  واسفرت 
اتوبيس وسيارة نقل تمل عمال اقباط، حيث تقام قداسات 
والفشن  ببا  ايبارشيات  أربعة  في  كنائس   ٥ في  الذكرى 
مبحافظة  مطرانيات  و3  سويف،  بني  مبحافظة  وسمسطا 
وأبو قرقاص، باإلضافة  واملنيا  والبهنسا،  املنيا، هي بني مزار 
صموئيل  انبا  بدير  قداس  عن  فضال  ومغاغة،  العدوة  إلى 

املعترف.
ومع حلول الذكرى األولى للحادث أعدت الكنائس احتفاالت 
كبيرة حيث مت اعداد مزارات لنقل جثامني الشهداء مثل مزار 
جديد بقرية دير اجلرنوس مركز مغاغة لنقل 7 شهداء، وسبق 
قيام ايبارشية الفشن وببا بنقل 7 شهداء عزبة حنا إلى مزار 

جديد مت اعداده بكرمة الشهداء. 
املعترف  صموئيل  األنبا  دير  رهبان  أرسل  أخرى  جهة  من 
باملنيا استغاثة للرئيس السيسي، للتدخل لفك ما اسموه 
االقباط  استهداف  حادث  منذ  الدير  على  املفروض  “باحلصار 

على مدق الدير الذى اسفر عن استشهاد 28 قبطيا.
ديسمبر  في  ومنع  سبق  انه  رسالتهم  في  الرهبان  وقال 
املاضي األنبا باسيليوس رئيس الدير وكذلك معه نيافه األنبا 
تادروس وحوالي 40 فرد من دخول الدير من الساعة الواحدة 
الليل  منتصف  قبل  عشر  احلادية  الساعة  إلى  الظهر  بعد 

بأربع سيارات مدرعة و14 سيارة متنوعة بحجة االٍرهاب؟
لتكبد  ذلك  أدى  مما  الدير  عمال  سيارات  دخول  منع  مت  كما 
صعوبة  وبالتالي  الرحالت  منع  بعد  للدير  كبيرة  خسائر 
تصريف وبيع منتجات الدير وهو ما اضر اقتصاديا بالدير في 

ظل وقف الرحالت بحجة صعوبة تأمني الرحالت.

اإ�سرائيل ت�ستجيب لطلب تركيا بعدم 

االعرتاف باإبادة االأرمن

إسرائيل،  حذرت  تركيا  أن  إسرائيلية،  إعالم  وسائل  ذكرت 
مؤخرا، من أنها قد تضر بنفسها إذا اعترفت بإبادة الشعب 
وزارة  بلسان  الناطق  واعتبر  العثمانيني.  يد  على  األرمني 
حدث  ما  بني  باملقارنة  إسرائيل  قيام  أن  أنقرة  في  اخلارجية 
لألرمن في تركيا عام 191٥ واحملرقة النازية لن يجدي لها نفعا.
مصادقة  عقب  جاء  ذلك  أن  اإلسرائيلية  البث  هيئة  وقالت 
جلسة  لعقد  إليها،  قّدم  قانون  مشروع  على  الكنيست 
للتصويت على االعتراف بهذه املذابح، بتأييد 16 نائبا مقابل 

10 معارضني
عضو  قال  التركية  اخلارجية  تصريحات  على  وتعقيبا 
القانون  مشروع  طرح  الذي  شمولى  إيتسيك  الكنيست 
اخلاص باالعتراف بإبادة األرمن إن هناك تأييدا في الكنيست 
بإبادة  يعترف  قانون  لسن  واملعارضة،  احلكومة  أحزاب  من 

األرمن.
أيليت  اإلسرائيلية،  العدل  وزيرة  استبعدت  جهتها  من 
شاكيد أن يَسن الكنيست قانونا يعترف بإبادة األرمن، حيث 
تشغل شاكيد أيضا منصب رئيسة اللجنة الوزارية لشؤون 

التشريع.
طرد  أعقاب  في  وإسرائيل  تركيا  بني  العالقات  وتدهورت 
السفير اإلسرائيلي من أنقرة، احتجاجا على سقوط شهداء 
وردت  غزة،  قطاع  في  العودة  مسيرات  في  فلسطينيني 
إسرائيل على هذه اخلطوة بطرد القنصل التركي في القدس.

االإمارات ت�سمح لالأجانب بتملك ال�سركات 

بن�سبة %100 بحلول نهاية العام

على  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الوزراء  مجلس  وافق 
خطوات تسمح بتملك املستثمرين األجانب شركات مقرها 
اإلمارات بنسبة 100 % بحلول نهاية العام، ويعتبر هذا القرار 
إقامة  تأشيرات  منح  يتضمن  للنظام  أوسع  تغيير  من  جزء 
اجملاالت  في  التخصصية  للكفاءات  أعوام  لعشرة  تصل 
العلماء  ولكافة  والتقنية  والبحثية  والعلمية  الطبية 

واملبدعني.
آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  الوزراء  مجلس  اجتماع  وراس 
مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، ووجه وزارة 
القرار  لتطبيق  املعنية  األطراف  مع  بالتنسيق  االقتصاد 
ومتابعة مستجداته، ورفع دراسة تفصيلية في الربع الثالث 

من العام احلالي.
أكثر  متلك  عام  بشكل  لألجانب  ميكن  ال  احلالي  الوقت  وفى 
من 49 % من أي شركة بدولة اإلمارات مالم تكن مدرجة في 

»منطقة حرة خاصة«.

 ماكرون يدافع عن جملة فرن�سية و�سفت 

اأردوغان بــــ »الدكتاتور«

اعتبر الرئيس الفرنسي اميانويل ماكرون أنه »من غير املقبول 
تصف  التي  بوان«،  »لو  جمللة  دعائية  ملصقات  إزالة  إطالقاً« 
من  »الديكتاتور«،  بـ  أردوغان  التركي  الرئيس  غالفها  على 

أكشاك الصحف »ألنها ال تروق ألعداء احلرية«.
بثمن، وحض على  تقدر  الصحافة ال  أن حرية  وأكد ماكرون 
احترامها، حتى لو لم يُعجب ذلك من أسماهم بأعداء احلرية، 

دون أن يذكر تركيا، أو أردوغان باالسم.
»تويتر«، »من  تغريدة على حسابه مبوقع  وكتب ماكرون في 
غير املقبول بتاتاً سحب أغلفة صحيفة لو بوان من أكشاك 
فرنسا  احلرية، هنا في  أعداء  ال تعجب  أنها  بدافع  الصحف 
كما في اخلارج حرية الصحافة ال تقدر بثمن، ودونها سيكون 

ذلك هو الدكتاتورية«.
وكانت الصحيفة الفرنسية وصفت الرئيس التركي قبل أيام 
بـ«الديكتاتور« في صورة كبيرة على غالف أحد أعدادها، وبعد 

وقت قليل من انتشار الغالف، سارعت أنقرة إلى االحتجاج.
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حفل الزفاف يتكلف حوالي 46 مليون دوالر
حفل زفاف االمير هارى والسيدة ميجان ماركل 
ثالثة  دفعتها  دوالر  مليون   46 حوالي  تكلف 
دفعت  التي  االجنليزية  احلكومة  وهى  جهات 
بالكنيسة  احمليطة  املناطق  تأمني  تكاليف 
من  دوالر  مليون   3.4 حوالى  وتبلغ  والقصر 
أموال دافعي الضرائب، حيث استقبلت مدينة 
ويندسور في هذا اليوم ما يقرب من 100 ألف 
زائر وانتشرت الشرطة في كل مكان والعمالء 

السريني والقناصة على أسطح املباني.
التكاليف  معظم  املالكة  العائلة  ودفعت 
األخرى مثل جتهيز الكنيسة وقاعة االستقبال 
غطاء  واقامة  واالثاث  والزينة  االضواء  بإضافة 
دوالر   893700 هذا  وتكلف  الفاخر  الزجاج  من 
لــــ  الغذاء  طعام  تقدمي  تكلفة  وتملت  
لــــــ200  عشاء  وحفل  الضيوف  من   600
وكذلك  املقربني  واالصدقاء  العائلة  من  فرد 
لـــــــ 2640  تقدمي وجبات خفيفة مع شاي 
االحتفال  ملشاهدة  املدعوين  اجلمهور  من 
حوالي 496400 دوالر وتكلفت املشروبات التي 
الكحولية  واملشروبات  الشمبانيا  تضمنت 

والترفيه  املوسيقى  وتكلفت  دوالر  ألف   33٥
وكعكة  دوالر   190900 والورود  دوالر   772400

الزفاف 86900 دوالر.
وتملت العائلة املالكة ايضا تكاليف التصوير 
الدعوى  بطاقات  وثمن  والفيديو  الفوتوغرافي 
وثمن تصفيف شعر ميجان ومكياجها، وبدلة 
االمير هارى للزفاف وحفل االستقبال واملالبس 
وبلغ  الزفاف  وخامت  الشرف  لوصيفات  والورود 

ثمنه 10400 دوالر واحللي األخرى.
وكانت مصاريف الكنيسة 300 دوالر واما عن 
وفستان  ماركل  ميجان  السيدة  زفاف  فستان 
حفل االستقبال فقد دفعتهم السيدة ميجان 
إنها كانت تعمل ممثلة ولديها  بنفسها حيث 
في  أدوارها  من  دوالر  مليون   ٥ من  يقرب  ما 
التمثيل، ومع إن حفل الزفاف امللكي هذا كلف 

احلكومة والعائلة املالكة الكثير 
أن  متوقع  ولكن  االموال  من 
 1.43 إلى  تصل  قد  أموال  يجلب 
اإلجنليزي  لالقتصاد  دوالر  بليون 
ومبيعات  السياحة  خالل  من 

التجزئة لألزياء والبضائع.
الضيوف  على  كان  مجنونة  برتوكول  قواعد 

اتباعها في حفل الزفاف امللكي
ضيوف  على  كان  ميل(  )ديلي  لصحيفة  وفقا 
والسيدة  هاري  لألمير  امللكي  الزفاف  حفل 
معينة  قواعد  يتبعوا  أن  ماركل  ميجان 
وذكرت  االستقبال  وحفل  الزفاف  حفل  اثناء 
ارسلت  صفحات  سبعة  في  القواعد  هذه 
القواعد  هذه  أول  وكانت  للحفل،  للمدعوين 

هي ترك التليفونات احملمولة في املنزل حيث ال 
يسمح باستعمالها في الكنيسة وال يسمح 

بأخذ صور ذاتية مع العائلة املالكة.
بارتداء  للنساء  يسمح  ال  اللباس  حيث  ومن 
أصابع  يظهر  مفتوح  حذاء 
القدمني وال يسمح بأن يكون 
احلذاء بكعب عالي جدا وحاد 
واألفضل  مسطح،  كعب  وال 
متوسط  بكعب  يكون  ان 
ارتداء  النساء  وعلى  الطول 
أو  البشرة  نايلون بلون  جوارب 
يجب  وأيضا  )تايت(،   ملتصقة  طويلة  جوارب 
الطبيعي،  احلد  إلى  والسيقان  األذرع  تغطية 
وأن يكون طول الفستان إلى الركبة أو أسفل 

الركبة وال يصل إلى األرض.
وال  اللون  أبيض  لباس  بارتداء  يسمح  وال 
ويجب  احلجم  كبيرة  حقيبة  بحمل  يسمح  
الكنيسة  داخل  الوقت  طول  القبعة  ارتداء 

واستخدام دورة املياه يكون فقط من الساعة 
أن  حيث  صباحا   11 الساعة  إلى  صباحا   9
كنيسة القديس جورج لديها عدد محدود من 
دورات املياه ومت تشجيع املدعوين على الذهاب 
على  يجب  وال  الزفاف  قبل حفل  املياه  لدورات 
امللكة  مغادرة  قبل  الكنيسة  ترك  الضيوف 
على  يجب  االستقبال  حلفل  وبالنسبة  لها، 
املدعوين االنتهاء من االكل مبجرد توقف امللكة 
عن األكل، والتعليق على هذا ماذا لو لم تب 
هكذا  يعانى  أن  يصح  فهل  احللوى  تأكل  ان 

املدعوين؟

حفل زفاف ا�سطوري لالأمري هاري واملمثلة االمريكية ميجان ماركل
احلفل اقيم يف كني�سة �سانت جورج بالعا�سمة الربيطانية يف قلعة ويند�سور

مثل الالعب ديفيد بيكهام، وزوجته فيكتوريا بيكهام، والنجم االأمريكي جورج كلوين، وزوجته، واالإعالمية االأمريكية اأوبرا وينفري ابرز احل�سور

أحالم بال مأوي.. واخلاسر من!
بقلم: ماجى ماجد الراهب

 
قال يوماً األديب العاملي جنيب محفوظ عندما توقف في إحدى إشارات املرور 

ورأي طفالً يبيع حلوى فبكى  
وقال: »أحالم الطفل حلوى، وهذا الطفل يبيع أحالمه!«

وعلى غرار هذا األمر أستوقفني مشهد وجعلني أفكر فيه كثيراً عندما 
على  البسيطة  احلياة  من مظاهر  أي مظهر  بال  األرض  طريح  رأيت طفالً 
بسفينة  أشبه  فارهة  سيارة  بجواره  وتتوقف  الطرق  ألحدى  رصيفاً 
الطفل، وكأنه  بها أسرة في نفس سن هذا  الصحراء كما يقولون عنها 
مشهد درامي تقشعر له األبدان ما بني من لم يجد كوب من املاء املثلج 

في حرارة هذا اجلو ومن يستخدم أفخم املاركات لكي يرتشف كوب من املاء يسقط منه ما يسقط 
ويتبقى منه ما يتبقى.

يُحرك  اعتيادي ال  باألحرى أصبح شيئاً  أو  يقال عن هذا املشهد هل هو شيء طبيعي  أدري ماذا  ال 
ساكناً ألحد؟ أن يكون هناك فجوة بهذا احلجم وهذه القسوة أمر بسيط وأن هذه هي احلياة يولد 
بها اإلنسان ال ذنب له في أن يكون غني أو معدم، أتصور أن كل هذا مبررات واهية ال تمل سوى عجز 
وضعف عميق بداخل ثقافتنا فاهلل لم يخلق َكون متفاوت الوجود بل جعل قيمة لكل شيء مهما 
كان ضآلة حجمه، فلماذا نحن البشر نخلق صورة مشوهه فأي ثقافة تقبل أن تكون هكذا دون عالج 

تُربي بداخلها بشر مشوهني أو قابلني للتشويه على حد سواء.
ما هي األزمة أن تكون هناك ثقافة اجتماعية توي هؤالء من لم متنحهم احلياة فرصة أن يكونوا بشر 
كاملني األهلية، فليس هناك ما مينع، فكم الهادر لدينا من الطاقات ال حصر له، فلنا أن نتخيل مع 
كل طاقة تهدر كم من الفرص تضيع لألسف، وال أنكر أن هناك تركات جادة اآلن ممن شعروا بخطورة 
املوقف ولكن هذا ليس كافياً وحده أن يكون مخرجاً لألزمة، فالبد من وعي وجتديد فكر سليم بدالً 
من ضياع االمكانيات مع من هم مكتفني من األساس وبدالً من ابراز من هم تشبعوا من تواجدهم 

تت األضواء وال نرى سواهم.
أن  الغير مفهومة، فالتاريخ شاهد  والثقافة  وتناساهم اجملتمع  احلياة  تناستهم  الذين  نضع هؤالء 
ما اجتمع مجموعة من العلماء اإلجنليز، وقرروا أن مينحوا حياة جديدة جملموعة من السجناء  يوماً 
ويضعوهم في أرض جديدة ميارسوا حياتهم الطبيعية وبالفعل استطاعوا أن يحققوا مجتمع كبير 

يُقال أن هذا املكان أصبح قارة استراليا فيما بعد!
من يريد يفعل ليس من خالل كثرة امكانياته ولكن من خالل إميان فعلي وإرادة أن يكون هناك مجتمع 
بال فجوات إنسانية قبل أن تكون طبقية فنحن نفتقد ثقافة منح الفرص! فرص احلياة وفرص احللم 

وفرص الوجود لكل إنسان من حقه أن ميُنح مأوي حللمه البسيط على األقل في أن يعيش كإنسان.
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يرصد  تقرير  املواطنة«  »مجموعة  أصدرت 
الرئاسية  الفترة  خالل  االقباط  ضد  االنتهاكات 
منذ  أي  السيسي  الفتاح  عبد  للرئيس  األولى 

مارس  حتى   2014 يونيو 
.2018

أربعة  إلى  التقرير  ينقسم 
التأصيل  هو  األول  أجزاء 
القانوني والدستوري لقضايا 
التقرير  ينطلق  التقرير حيث 
من قواعد القانون والدستور 

واملواثيق الدولية ليوضح االنتهاكات التي تدث 
واخلروقات إلى تسببها االنتهاكات.

لالنتهاكات  العام  التحليل  الثاني يشمل  واجلزء 
وهو تليل أرقام التقارير الفنية »املالحق للوصول 

ملا تعنيه هذه األرقام«.
أما اجلزء الثالث فيشمل التحليل الفني واألرقام 
الرابع  واجلزء  األحداث،  لكافة  مختصر  وسرد 
واألخير هو التوصيات التي يرى التقرير انه يجب 

العمل عليها وبها من اجلهات املسئولة.
اجملتمع  على  وتأثيره  املسيحيات  اختطاف 

القبطي:
في هذا التقرير يركز الباحثون على رصد وتوثيق 
احلاالت األكثر دقة في وقوع االنتهاك وهي حاالت 
اللواتي اختفني من منازل أهلهم في  القاصرات 
األهلية  وهو سن  18 سنة  الــــ  يتجاوز  ال  سن 
التحول  عنده  يتم  الذي  املصري  القانون  في 

الديني طبقا ملا هو معمول به في مصر.
امللف له تقسيمات هامة لكن وجب  أن هذا  إال 

بإذالل  عالقة  له  األمر  أن  توضيح  البداية  في 
األقباط اجتماعيا حيث أن التحول الديني للمرأة 
أكثر  اجتماعي  عار  األوسط جزء من  الشرق  في 
أو  الديني  التحول  حرية  من 
كان  ما  وغالبا  االعتقاد  حرية 
استطاعوا  الذين  املسلمون 
بالدخول  فتاة  أو  شاب  إقناع 
احتفاالت  يقيموا  اإلسالم  إلى 
في قريته أمام عائلته واألقباط 
ويطوفوا بالشخص الذي انتمى 
حدث  ما  وهو  منطقته  أو  قريته  بشوارع  لهم 
في سنة 201٥ للطفلة سارة فهمي لطيف 1٥ 
سنة ومت تزويجها في هذا السن لشخص مسلم 

دون رضاء أهلها.
اختفاء  إلى  القبطيات  اختفاء  ملف  وينقسم 
قبطية راشدة مبفردها، أو اختفاء قبطية راشدة 
ومعها أبنائها ،أو اختفاء قبطية قاصر، وفي حالة 
كل األحوال فإن اختفاء شخص أمر يثير تساؤل 
فان  التحول،  في  وحريتها  إرادته  سالمة  حول 
وظهرت  مبفردها،  اختفت  راشدة  اخملتفية  كانت 
بعد مدة تبدى رغبتها في التحول الديني لإلسالم 
التأكد  ذويها  حق  من  ولكن  احلرية  مطلق  فلها 
من مالبسات االختفاء وانه لم يؤثر على سالمة 
وحرية إرادتها وهنا البد من فحص إرادة الشخص 
االختفاء  ملعرفة مالبسات  قاضى تقيق  مبعرفة 
وتأثيرها عليه وعلى إرادته من حيث تكون خالية 
أو إكراه أو غيره من  من عمليات غش أو تدليس 
عيوب اإلرادة وإن ثبت أن هذا وقع قبل أو بعد قرار 

مراجعة  يجب  الديني  التحول 
من  وحماية  وقت  أي  في  القرار 

وقع عليه الضرر.
للقاصرات  الديني  التحول  أما 
فنأخذ في االعتبار أن االتفاقية 
عرفت  الطفل  حلقوق  الدولية 
الطفل بأنه كل من لم يتجاوز 
سن 18 سنة في مادتها األولى 

أو سن الرشد طبقا لقانون الدولة ومن املعلوم أن 
سن الرشد في الدولة املصرية هو 21 سنة، و18 
سنة هو سن األهلية وطبقا لنفس االتفاقية فان 
احترام  عليها  الدولة 
وحقوق  مسؤوليات 
أو  الوالدين  وواجبات 
يتم  ما  وهو  األوصياء 

انتهاكه.
الثامنة  للمادة  وطبقا 
تتعهد  الدولة  فان   2,1
املساعدة  وتقدم  الطفل  هوية  على  باحلفاظ 
واحلماية الالزمة حلماية هذه الهوية من تغييرها 
بأي صورة غير شرعية، وليس شرعيا إخفاء طفل 
ثم ظهوره بعد جتاوز سن األهلية بقليل لتمحى 
للمادة  وطبقا  غيرها،  ويأخذ  الدينية  هويته 
االتفاقية  من   14 وللمادة  القانون  من  التاسعة 
وهي مخصصة لإلجهار بالدين فان الفقرة 2 تقر 
حقه  ممارسة  في  طفلهما  توجيه  حق  للوالدين 
وطبقا للميثاق اإلفريقي حلقوق الطفل ورفاهيته 
يسمح  امليثاق  فان   3,2,1 التاسعة  املادة  في 

عقيدته  اختيار  في  الطفل  بحرية 
النصح  في  احلق  اآلباء  يعطى  ولكنه 

والتوجيه واالشراف.
كما ان نص املادة 290 بند1 من قانون 
خطف  من  كل  ان  يؤكد  العقوبات 
أو  اإلكراه  أو  »التغرير«  بالتحايل 
بواسطة غيره يعاقب بالسجن املؤبد، 
قاصر  عشرين  اختفاء  فان  عليه  وبناء 
مارس   30 إلى   2014 يونيو   1 بني  ما  الفترة  في 
2018 دون تطبيق أي من هذه البنود التي وقعت 
عليها مصر وصارت جزء من القوانني املصرية بل 
التعامل  في  تعسف  أمام  أنفسهم  اآلباء  وجد 

فله ابعاد طائفية الى جانب اخلطف اجلنائي.
أبعاد طائفية للخطف اجلنائي:

ركز التقرير على جرمية اخلطف اجلنائي النه يعطى 
عمليات  وهو  عليه  السابق  للجزء  فعلية  بلورة 
التغرير واالختفاء، حيث أن االختفاء قد يكون له 
بالفتاة  التغرير  بعد جنائي غير مباشر فيشمل 
وأيضا  أخر،  جانب  من  األسرة  وابتزاز  جانب،  من 
تشمل  األقباط  حاالت  في  اخلطف  جرمية  الن 
الضحية خاصة في  اختيار  في طياتها طائفية 
صعيد مصر الذي وصلت فيه الفدية إلى مليون 
جنيه، فاخلطف جرمية بنصوص القانون املصري، 
عمليات  بكون  تهتم  لم  املصرية  فاحلكومة 
اخلطف التي تتم لها بعد طائفي اجتماعي البد 

من النظر فيه.
هذا كان اجلزء األول من عرض لهذا التقرير وسيتم 

استكماله على أجزاء في االعداد القادمة.

االنتهاكات ضد االقباط في مصر من يونيو 20١4 إلى مارس 20١8 )اجلزء األول(
يعاني األقباط من عقاب جماعي ترضى عنه الدولة وتسهله وأحيانا تساهم فيه بعدم معاقبة اجلناة.

عمليات اخلطف لها بعد طائفي.. واجللسات العرفية اهدار لسيادة القانون

تقرير: إيهاب أدونيا

جمعيـــة األنبـــا أبـــرآم
ميسيسوجا، كندا

أعطــو
 تعطـو 

يســــر جمعيـة األنبا أبرام أن تدعوكم لحضور
حفل العشاء الخريي تحت رعاية قداسة البابا املعظم

 األنبا توارضوس الثاين
وبحضور نيافة الحرب الجليل األنبا مينا

ويرشفنا يف هذا الحفل حضور األستاذة / فاطمة ناعوت
التي نعتربها عضو عامل معنا يف مرشوعات الجمعية
 وباألخص دور رعاية األطفال والشباب املعاقني ذهنيا

يقام الحفل يوم األحد املوافق ١٠ يونيو، ٢٠١٨ 
الساعة السادسة مساء وذلك بفندق دلتا مبنطقة املطار

Delta Hotel by Marriott Toronto Airport & Conference Centre
655 Dixon Rd, Toronto, ON M9W 1J3

الرب يعوضكم مئة ضعف يف هذا الدهـر
وحياة أبدية يف الدهـر اآليت

جمعيــة األنبـــا أبـرام
 ,Box 207, A12-1250 Eglinton Ave. Wدعوة شخصية

Mississauga, Ontario L5V 1N3

ANBA ABRAAM CHARITY
MISSISSAUGA, CANADA

Under the auspices of
H.H. Pope Tawadros II

and in the presence of 
H.G. Bishop Mina,

Anba Abraam Charity invites you to celebrate
God’s work in Egypt and Sudan.

 
AAC is honoured to welcome

Ms. Fatma Naout
the renowned author and activist,

who is an active member and supporter of AAC’s initiatives
to serve the disabled Children and Youth in Egypt

Sunday June 10, 2018 at 6:00PM 
Delta Hotel by Marriott Toronto Airport & Conference Centre

655 Dixon Rd, Toronto, ON M9W 1J3

Box 207, A12-1250 Eglinton Ave. W, Mississauga, 
Ontario L5V 1N3

Anba Abraam Charity
Personal Invitation

Give...
and it shall be

given unto
you
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قال احلكيم »امرأة فاضلة، من يجدها، ألن ثمنها 
يفوق الآللئ« )ام31(؛ كأنها شيء يعز وجوده مثلها 
سيراخ  ابن  يشوع  وذكر  الكرمية.  اجلواهر  مثل 
رجلها  تسر  الفاضلة  »املرأة  بقوله:  صفاتها 
وجتعله يقضي سنيه بالسالم.. املرأة احليية نعمة 
توازنها..  قيمة  ال  العفيفة  والنفس  نعمة.  على 
جمال املرأة الصاحلة في عالم بيتها.. وصايا الرب 

في قلب املرأة الطاهرة« )سيراخ26(.   
واملرأة الفاضلة هي أوالً، امرأة عاقلة، تعرف ذاتها، 
انفعاالتها  في  وتتحكم  ملكاتها،  وتستثمر 
تنساق  وال  نفقاتها،  د  وتُرَشِّ رغابتها؛  وتكم 
يفت  لم  ولذلك  للمورد.  الدواب  سوق  لغرائزها 
الوحي أن ميدح الزوجة العاقلة، ويذم عدمية العقل: 
)ام19(؛  الرب”  عند  فمن  املتعقلة  الزوجة  “أما 
2٥(؛  )سيراخ  عاقلة”  امرأة  يساكن  من  “مغبوط 
“خزامة ذهب في فنطيسة خنزيرة، املرأة اجلميلة 

العدمية العقل” )ام11(. 
الزواج،  لنجاح  بالعقل  الزوجة  تلي  ضرورة  وعن 
)اعترافات  في  محمود  مصطفى  الدكتور  يقول 
عشاق صـ 166(: “إن السحر الذي يستعبد الرجل 
ويخلب لبه.. هو عقل املرأة.. عقلها أوالً، وعقلها 
ثانياً، وعقلها ثالثاً.. وهذا طبيعي، ألن العقل هو 
أهم شيء في الزواج؛ وهو ضمان في جناح الزواج؛ 
ألن االخالص عقل، والوفاء عقل، والقيام مبسئولية 
البيت عقل، وتربية األطفال عقل، وتدبير ميزانية 
البيت عقل، ورعاية الرجل في مرضه وفي فشله 
عقل.. عملية الزواج كلها عقل في عقل.. ومهما 
كانت املرأة جميلة وجذابة وفاتنة، فهذا ال يكفي 

ليغري الرجل بالزواج منها، إال إذا كان مغفالً”.  
عملياً؛  إميانا  مؤمنة،  امرأة  الفاضلة،  والزوجة 
جتتهد في تنفيذ الوصايا العامة املوجهة لكافة 
والقداسة  والعفة  والصوم  كالصالة  املؤمنني 

واحملبة والعطاء، وغيرها من الوصايا، 
مطالبة  هي  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
بها  اخلاصة  الوصايا  بتنفيذ  أيضاً 
زوجها  تطيع  كأن  وزوجة،  كامرأة 
النساء  “أيها  لربها:  طاعتها 
كما  للرب..  كما  لرجالكن  اخضعن 
كذلك  للمسيح  الكنيسة  تخضع 
النساء لرجالهن في كل شيء. أيها 
أحب  كما  نساءكم،  أحبوا  الرجال 

ألجلها..  نفسه  وأسلم  الكنيسة  أيضاً  املسيح 
نساءهم  يحبوا  أن  الرجال  على  يجب  كذلك 
كأجسادهم” )اف٥(، وأن تهابه: “وأما املرأة فلتهب 

رجلها” )اف٥(
وهي إن فعلت ذلك، سكنت عقله، وملكت قلبه، 
حرصه  عليها  وحرص  عينه؛  مقلة  في  واستوت 
على نفسه، ولذلك أمرها الوحي بطاعته، قبل أن 

يأمره بحبها وبالتضحية من أجلها. 
واملرأة العاقلة، تصون نفسها، وترعى بيتها، وتترم 
زوجها، وتذكر أمام الناس محاسنه، وترفع عيوبه 
إلى اهلل ليصلحها؛ فتكون كما قال احلكيم تاجاً 
لكل  وتشكوه  إليه،  فتسيء  اخملزية  أما  لبعلها، 
مثل  فتكون  أحد،  أي  أجل  من  به  وتضحي  أحد، 

السوس الذي ينخر في عظامه )ام 12(.
األخطاء  عن  ية  الَعصِّ ليست  العاقلة  واملرأة 
والزالت، ولكنها احلاكمة للرغبات، القامعة للذات، 
الذاكرة لألخطاء؛ فعندما تخطئ، مثلما يخطئ 
افتضح  وإذا  بالكذب؛  اخلطأ  تعالج  ال  الرجل، 
كذبها، ال تداوي الكذب بالتبجح. وإذا احتد عليها 
شيئا  تعمل  أن  مرة  مائة  منها  طلب  ألنه  الزوج 
ولم تعمله، ونهاها ألف مرة عن أمر، ولم تنتهي؛ 
من  تنتظر  فماذا  باالحتداد؛  االحتداد  تناصبه  فال 
في  أحمق  كائن  أمام  نفسه  يجد  عندما  الزوج، 

الفاضلة،  فاملرأة  امرأة،  جسم 
هي التي جتبر زوجها ومن حولها 
بوداعتها،  واحترامها،  على حبها 
بغطرستها،  وليس  وحكمتها؛ 

واستعالئها، وغبائها.
أنانية، وعنيدة،  واملرأة السليطة، 
تبجل نفسها، وتزدري َمن حولها؛ 
زوجها. وتخطط  لقيادة  وتسعى 
تكون  أن  للزواج  األول  اليوم  منذ 
هي “السيد”، وهو املسود؛ وتعمل باملثل السوقي 
“جوزك على ما تعوديه” فإذا قال لها “اعملي لي 
كوباية شاي”؛ تقول له “ قوم اعمل لنفسك”. وإن 
سألها: “حضرتي األكل؟”؛ تقول له: “في املطبخ، 
اغرف لنفسك”. وإن سألها: “وانتي مش هاتتغدي 
وإن قال لها:  واكلة”.  “انا لسه  له:  معايا؟”؛ تقول 
“نفسي تعملي لي طبق سلطة”؛ تقول له: “أهي 
ديه احلاجة اللي ما بحبش اعملها في حياتي”.  وإن 
قال لها: “اكويلي قميص من فضلك؟”؛ تقول له: 
“اهي دي احلاجة اللي با اكره اعلمها في حياتي”. 
وإن قال لها: “الثالجة فيها حاجات معفنة”؛ تقول 
له: “وانت مشلتهاش ليه؟”. وإن قال لها: “الشقة 
زبالة وعايزة تتنضف”، تقول له: “وانت رُحت فني؟”. 
االسبوع  عندنا  جايني  ضيوف  “فيه  لها:  قال  وإن 
جاهز  أكل  لهم  أُطلب  “ابقى  له:  تقول  اجلاي”؛ 
أهلي  وش  في  “بتكشري  لها:  قال  وإن  بره”.  من 
يجوش  ما  “علشان  له:  تقول  ليه؟”،  وأصحابي 
عندنا تاني”.   وقبل الشروع في أي أمر يخص بيتها 
األحوال  جميع  وفي  أهلها،  تستشير  وأوالدها، 
رأيهم ميشي على رأي اخلروف – عفواً الزوج -. فإذا 
تقول  اجنليزي”،  مدرسة  االوالد  “ندخل  لها:  قال 
مدرسة  “ندخلهم  لها:  قال  وإن  “فرنساوي”؛  له: 
رأيك  وإذا قال لها: “ما  “أملاني”.  فرنساوي”، تقوله: 

إذا استثمرنا جزء من فلوسنا في مشروع؟”؛ يكون 
الرد: “اصل بابا قال إن املشاريع بتفشل”. وإن قال 
له:  تقول  الرحاب”؛  في  شقة  نأخذ  جتي  “ما  لها: 
“اصل ماما قالت: “ازاي تسيبوني في عزبة النخل 

وتروحوا تعيشوا في الصحرا”. وهلم جرا..  
وإذا كانت ال تعمل، تطلب من زوجها أن يُشركها 
ميسور،  حالها  كان  إذا  أما  وأمالكه؛  ماله  في 
ماليا.  عنه  االنفصال  فتفضل  مدخول،  ولها 
وتجب عنه حساباتها وودائعها البنكية؛ وتفظ 
“ليه  لها:  قال  وإن  أهلها.  عند  املالية  السندات 
تقول  األجساد؟”؛  وحد  وربنا  املاديات  في  ننفصل 
له: “علشان انت ملا متوت، أهلك ما يطمعوش فيا”، 
من  يخلوا  ال  لكنه  منطقي،  ردها  احلقيقة،  وفي 
ووقاحة  العقل  وقلة  اإلميان،  وفقدان  احملبة  انعدام 

اللسان.  
و”املرأة اجلاهلة صخابة حمقاء وال تدري شيئا” )ام 
9(. فإذا تناقشت، اخترق صوتها األسقف واجلدران، 
امرأة  وإذا تدثت، غزا حديُثها بيوت اجليران؛ فهي 
فاضحة ومفضوحة؛ في أي مكان تل فيه، يعلو 
اجليران  مع  فتتعارك  شرها،  ويتطاير  صوتها، 
تكتم  ال  واألقرباء.  الزمالء  مع  وتتشاجر  واخلالن، 
سراً، وال تفظ عهداً؛ وتفشي خصوصيات بيتها 

وزوجها لكل من هب ودب. 
ابن سيراخ عن  قاله  مما  ابلغ  أجد  وبعد هذا، فلم 
عظيمة،  وفضيحة  ووقاحة  “غضب  املرأة:  تلك 
للماء  جتعل  ال  رجلها..  على  تتسلط  التي  املرأة 
مخرجا وال للمرأة الشريرة سلطانا. إن لم تسلك 
ومثل  قلق  نير  الشريرة  املرأة  تخزيك..  يدك  طوع 

متخذها مثل من ميسك عقربا” )سيراخ2٥، 26(.
يجمع  الذي  النوع  من  كانت  إذا  الكبرى  والكارثة 
بني هذه اخلصال، وبني مصاحبة الرجال، مصاحبة 

الزوجات لألزواج!

امرأة فاضلة.. وامرأة فاصلة بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

الرؤوس  فوق  يرتفع  الذي  األسود  الغطاء  هذا  الليل 
على  مترامية  ماس  حبات  وكأنها  النجوم  ترصعه 
متجهاً  إليها  رأسه  منا  املرء  يرفع  سوداء  قطيفة 
الليل قال عنه  بأعينه عليها متأمالً شارداً في جمال 
احلاملون  يستيقظ  الليل  زرقة  »في  درويش  محمود 

خفافاً وميشون في ماء أحالمهم مرحني«.
بل  واألدباء  الشعراء  بخيال  فقط  ليس  الليل  استأثر 
وأضفوا  كثيرا  الليل  الفنانون  فرسم  الرسامني،  أيضاً 
الليل  صورة  وتغيرت  وغموضاً،  وسحراً  جماالً  عليه 
زمنية لغيرها،  الفن من مدرسة ألخرى ومن فترة  في 
وأصبحت لدينا الكثير من اللوحات التي تصور الليل، 
ينظر  ولكن من  والتأمل،  النظر  لوحات تستحق فعالً 
جرميشاو،  أكتينسون  جون  االجنليزي  الفنان  للوحات 
يجب أن يتأملها طويال ليالمس عبقرية اإلبداع وقدرة 
أو  املظلمة  اللوحات  إتقان  على  الهائلة،  الفنان  هذا 
املناظر املستنيرة بضوء القمر، مثل: اجلدران، الطرقات، 
تظهر  أيضا  وهي  األشجار،  أغصان  املاء،  سطح 
بريشة  املتميز  النور  أو  اخلافت  الضوء  مع  متمازجة 
جداً،  خاصاً  طابعاً  للوحاته  تعطي  حيث  جرميشاو، 
وتفتح ملن ينظر إليها باب اإلحساس باملشهد والدخول 

إليه بخيال السحر واجلمال.
تراها  التي  اللوحة  هذه  فأن  القارئ  عزيزي  احلقيقة 
ترى   فكما  األنفاس  يحبس  جمالها  الصورة  بأعلى 
نوره  وينعكس  أفرعها  بني  من  القمر  ضوء  يتسلل 
على الطرقات وسطح املاء، لقد كان ميزج األلوان التي 
يرسم بها مبواد غريبة مثل القواقع التي كان يطحنها 
ويخلطها باأللوان والرمل، لذلك نشعر أن لوحاته تكاد 

تنطق باحلياة.
الناظر  لوحاته  تأخذ 
الفنان  لعالم  عامله  من 
السكون  في  الغارق 
األشخاص  والتأمل، 

يظهرون بأحجام صغيرة في لوحاته بالنسبة للسماء 
املتناهية في الكبر، والطرقات املتسعة بال نهاية.

سماء  الليل  في  املدينة  جرمياشوا  جون  رسم  هكذا 
تتفظ بزرقتها ومدينة مضاءة بنور املصابيح الصفراء 
والبرتقالية، يعكس كل تلك األضواء واأللوان في مزيج 
فانتازي خالب، تشعرنا لوحات جرمياشوا بشجن وحزن 

نراها،  عندما  وقلقنا  روعنا  من  تهدئ  لكنها  رقيق، 
فيتسلل إلينا صدى هذا الكون اآلسر داخلنا ويبعدنا 
وسرعتها  احلياه  صخب  عن  نحس  ان  دون  رويداً  رويداً 
لوحات  أن  في سباق معها  العمر  بدورها جتعل  والتي 
جرمياشوا مبثابة هدنه بني العقل في سباقه مع الزمان 
القارئ أخذ هدنه من أي شيء يكون  أردت عزيزي  فاذا 
مصدر ازعاج إليك فعليك بالتأمل في لوحات جرميشاو.

حدث بالفعل

ع�سابات االأطفال »القا�سمة«

تتعرض مخازن األطعمة والسوبر ماركت الكبيرة بلندن في هذه األيام، إلى نوع جديد 
من السرقات تقوم بها عصابات، وشرذمات من األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني 
الثامنة والثالثة عشر. وقد اطلق عليهم أصحاب املتاجر اسم »العصابات القاضمة«، 
ويقول رجال الشرطة السرية الذين يراقبون الزبائن في اخملازن: إن مكافحة مثل هذا 

وهو  بسيط  السبب  جدا  صعب  السرقة  من  النوع 
الطعام،  من  يسرقه  ما  يقضم  الصغير  اللص  أن 
والكعك،  والبسكويت،  واحللويات،  كالشيكوالتة، 
بسرعة البرق، فيقضي على األدلة التي تدينه، فكيف 

تكافح مثل هذه العصابات القاضمة؟
يقوم هؤالء األطفال بحمالتهم على اخملازن بعد انتهاء 

رئيس جمعية مكافحة  البارونة فيليبس  وتقول  املدرسية،  العطل  أو خالل  املدرسة 
بهذه  يقوم  األطفال  هؤالء  من  كبيرا  عددا  أن  الكبيرة:  واخملازن  املتاجر  في  السرقات 
األعمال الصبيانية ألنهم يصابون بامللل والضجر اثناء العطلة املدرسية أو في الفترة 
ما بني الساعة الرابعة والسادسة مساء أي بعد انتهاء املدرسة وقبل عودة الوالدين 
من العمل إلى البيت فيدفعهم امللل إلى القيام مبثل هذه السرقات ال ألنهم يشكون 
الى  الوالدان  يعود  ريثما  مثيرة،  بطريقة  الوقت  وقضاء  التسلية  جملرد  بل  اجلوع،  من 

البيت.
فاللوم يقع على األم التي تترك أطفالها بدون رعاية فإذا اضطرت األم للعمل خارج 
البيت، فعليها أن جتد من يقوم برعاية أطفالها واالشراف على تصرفاتهم اثناء غيابها 
النوع  هذا  فإن  ضئيلة  تزال  ما  األطفال  هؤالء  يسرقه  ما  قيمة  أن  ورغم  البيت  عن 
من السرقات يثير سخط أصحاب املتاجر. ويخشى املسؤولون أن يعتاد األطفال على 
السرقات البسيطة، فيحترفون فيه بعد سرقات املتاجر ويتحولون إلى حياة اإلجرام 
تلتهم كميات  القاضمة  العصابات  إن هذه  الكبيرة:  اخملازن  أحد  في  ويقول مسؤول 
ثمنها  يبلغ  والفاكهة  والشكوالتة  والكعك  الباردة  املطبوخة  واللحوم  احللويات  من 
أكثر من عشرة جنيهات يوميا، ويضيف قائال: نحن نعلم حق العلم أین اختفت تلك 
البضاعة.. وكيف.. ولكن من الصعب جدا إتخاذ أي إجراء قانوني ضد هؤالء اللصوص 
باجلرم، فهم  وهم متلبسون  القبض عليهم  إلقاء  في  تفلح  لم  إذا  الصغار، خاصة 

كاجلراد في سرعتهم وخفة حركاتهم.

هدنة للعقل مع جرميشاو
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان
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�سالح لن ي�سارك 

يف املباراة االأوىل 

باملونديال مع 

اأوروجواى

لن  صالح  محمد  أن  مصر  منتخب  مسئولو  كشف 
يشارك في مباراة الفراعنة األولى بكأس العالم والتي 
ستكون أمام أوروجواى يوم 1٥ يونيو، بناء على التقارير 

األولية إلصابة الفرعون.
مدريد  وريال  ليفربول  مباراة  من  خرج  قد  صالح  وكان 
في الدقيقة 30 خالل نهائي دوري أبطال أوروبا التي فاز 
بها الريال 3 / 1 بسبب اإلصابة وأثبتت األشعة األولية 
تعرضه جلزع في مفصل الكتف وغيابه لفترة من 10 

إلى 21 يوما.
إلى  السفر  من  بدالً  إجنلترا  إلى  عاد  قد  صالح  كان 
استعداداً  مصر  منتخب  ملعسكر  لالنضمام  إيطاليا 
ملواجهة كولومبيا ودياً في إطار اإلعداد لكأس العالم 
وتديد  جديدة  أشعة  عمل  أجل  من  بروسيا   2018

املوقف النهائي إلصابته وتلقى العالج في ليفربول.
من جانبه أعرب الرئيس املصري، عبدالفتاح السيسي، 
بالشفاء  صالح  محمد  الدولي  لالعب  متنياته  عن 
في  إصابته  بعد  قريبا  املالعب  إلى  والعودة  العاجل 

مباراة نهائي أبطال أوروبا لكرة القدم.
موقع  على  الشخصي  حسابه  على  السيسي  وقال 
القلبية  »أمنياتي  »فيسبوك«:  االجتماعي  التواصل 
من  العاجل  بالشفاء  صالح  محمد  املصري  للبطل 
جنما  ويظل  قريبا  للملعب  يعود  أن  وأمتنى  إصابته، 

مصريا متألقا«.

يحررها سمير اسكندر 

6 العبني جدد يف قائمة منتخب 

م�سر ا�ستعدادا للمونديال

بقيادة  مصر  ملنتخب  الفني  اجلهاز  أعلن 
األرجنتيني هيكتور كوبر ضم 6 العبني إضافيني 
إلى القائمة األولية املعلنة ملونديال “روسيا 2018” 
وذلك خوفا من االصابات في املرحلة األخيرة من 

االستعداد للبطولة.
مؤمتر  في  املنتخب  مدير  لهيطة  إيهاب  وأكد 
صحفي أن كوبر اختار كال من عمرو جمال ووليد 
وحسام  زكريا  ومؤمن  طلبة  وحمادة  سليمان 
من  العب  أي  إلصابة  تسبا  عامر  وعامر  عاشور 

قائمة 29 املبدئية.
مرمى  حارس  عامر  عامر  هم  اجلدد  واملنضمون 
عاشور  وحسام  سليمان  ووليد  احلربي  اإلنتاج 
هلسنكي  مهاجم  جمال  وعمرو  األهلي  ثنائي 
زكريا  ومؤمن  األسيوطي  مدافع  طلبة  وحمادة 
الالعبون  يسافر  ولن  السعودي.  األهلي  العب 
الستة مع املنتخب إلى املعسكر األخير لكنهم 
سيكونون في كامل اجلاهزية لتعويض أي العب 

مصاب.
في  النهائية  قائمته  عن  كوبر  وسيكشف 
الرابع من يونيو بعد أن يكون املنتخب قد خاض 
ثم  الكويت  أمام  يستهلها  ودية  مباريات  ثالث 

كولومبيا ومنتخب بلجيكا.

»محمود  تعيني  مت  الذي  الوقت  منذ 
وهناك  األهلي  للنادي  كرئيًسا  اخلطيب« 
العديد من امللفات الساخنة التي واجهت 
الالعبني  ملف  أبرزها  ولعل  مجلسه 
واالستثمار  النادي  داخل  والتجديدات 
محمود  قدمه  ما  تناهض  بدائل  وتوفير 
تعيني  قضية  ولعل  األهلي  للنادي  طاهر 
للنادي  كرئيس شرفي   ” آل شيخ  تركي   ”

اخلطيب  مجلس  وجده  حل  هو  األهلي 
مختلفة  سبل  وتوفير  النادي  لدعم  األمثل 
النادي  عاشقي  أهم  أحد  كونه  لالستثمار 
الشخصيات  أهم  من  ولكونه  األهلي 
فهو  السعودية  العربية  باململكة  الرياضية 
وزير،  مبرتبة  امللكي  الديوان  في  مستشار 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
في اململكة العربية السعودية، ورئيس إدارة 
اإلسالمي.  التضامن  أللعاب  الرياضي  االتاد 
من جانبه كتب تركي آل الشيخ خط النهاية 
عن  اعتذاره  مؤخرا  أعلن  بعدما  األهلي  مع 
أن  قبل  الشرفية،  الرئاسة  في  استمراره 
يصدر بيانًا ناريًا يهاجم فيه مجلس محمود 
اخلطيب.  فمنذ فوز محمود اخلطيب برئاسة 
مشروع  إطالق  بعدها  أعلن  األهلي  النادي 
سمي مبشروع القرن وهو بناء استاد األهلي 
ومساهمة  الشيخ  آل  تركي  برعاية  اجلديد 

بعدد من املستثمرين العرب.
لذلك فرحيل آل الشيخ من القلعة احلمراء 
حيث  حرج  موقف  في  اخلطيب  سيضع 
سيكون »بيبو« مطالًبا بإيجاد حل بديل من 
أجل تقيق حلم جماهير األهلي والتي متنى 

نفسها بإنشاء ملعب خاص للنادي.
حيث أعلن تركي آل الشيخ مساعدته النادي 
األهلي في متويل الصفقات وهذا ما تقق في 
من خالل  املاضية  الشتوية  االنتقاالت  سوق 

من  محسن  صالح  انتداب  بصفقة  التكفل 
املصرية  للكرة  تاريخية  صفقة  في  إنبي 

قدرت بـ 40 مليون جنيه.
تركي آل الشيخ أعلن عندما كان في زيارة ملقر 
بالتعاقد  سيتكفل  بأنه  اجلزيرة  في  األهلي 
على  الثقيل«  »العيار  من  صفقات  أربع  مع 
حد قوله إال أن رحيله سيعيد اخلطيب وجلنة 
حيث  من  صفر  النقطة  إلى  بالنادي  الكرة 
اجلديد  الفريق  صفقات  في  التفكير  إعادة 

قبل بداية سوق االنتقاالت الصيفية.
وقبل رحيل حسام البدري من تدريب األهلي 
آل  أعلن  الكرة  نتائج فريق  وخالل فترة سوء 
اجلديد  املدرب  براتب  سيتكفل  أنه  الشيخ 
مدرب  تعيني  اخلطيب  قرر  إذا  كامالً  لألهلي 

جديد بدالً من البدري.
وبالفعل منذ رحيل حسام البدري مؤخرًا بدأ 
الفريق  لقيادة  بديل  عن  البحث  في  األهلي 
الكرة  جلنة  قررت  حيث  املقبلة  الفترة  في 
إسناد مهمة تدريب الفريق ملدرب عاملي على 
أن يتقاضى راتًبا سنويًا يقدر بـ 2 مليون دوالر 
حيث سيتحمل تركي آل الشيخ راتب املدرب 

بالكامل.
تصريحات  على  اخلطيب  عقب  جهته  من 
اجمللس  كافة  فيه  منع  إداري  بقرار  الشيخ 
أو اإلعالم حلني  التواصل  الرد عبر وسائل  من 
دراسة كافة األمور وعمل اجتماع طارئ للرد 

فيما ال يضر مصلحة النادي األهلي.

تركى اآل �سيخ يكتب النهاية مع االأهلي بعد اأزمته مع اخلطيب
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ال�سحك خري دواء

إن الضحك - كما يقول بعض الناس - هو خير دواء، فالضحك يطلق املشاعر من خالل احلركة 
إن  اندفاعات سريعة.  زفيرا في  تأخذ نفسا عميقا، ثم تطلق   ، ، فأنت عندما تضحك  اجلسمية 
الهواء الذي تدفعه خارج رئتيك مير باحلنجرة أو صندوق الصوت في حلقك،  والعضلتان اللتان يطلق 
الصوتية  األحبال  العضالت على ضم  وتعمل  احلنجرة،  الصوتية« موجودتان في  »األحبال  عليها 

معا ثم يؤدي الهواء اخلارج من الرئتني إلى اهتزازهما فتكون النتيجة هي صوت الضحكة. 
ومعظم الناس بالطبع ال يضحكون لكي يدربوا أحبالهم الصوتية، فأنت قد تضحك ألنك تشعر 
بالسعادة أو ألنك تلعب أو جملرد أنك سمعت نكتة مضحكة، وقد تضحك من نفسك ألنك ارتكبت 
فأنت  يكون معديا،  قد  والضحك  بهلوانية من حولك،  بحركات  يقوم  أو من صديق  خطأ ساذج 
تضحك ألنك ترى شخصا أخر يضحك، بل قد تضحك ألنك تشعر بالتوتر أو اخلجل. يقول العلماء 

هناك حوالي 80 سببا مختلفا يجعل الناس يضحكون!

يتكاثر  الذي  والنسيان  املتزايد  الذاكرة  ضعف 
وخاصة  شائعة  مشكلة  هي  السنني  مبرور 
معهد  ليفربول  جامعة  وفي  السن،  كبار  بني 
معهد  وهو  الظاهرة  هذه  بدراسة  مختص 
دراسات الشيخوخة، ويضم أطباء وخبراء علم 
ومارتن  وغيرهم،  الشيخوخة  وأمراض  النفس 
في  أيضا  ويعمل  اخلبراء  هؤالء  أحد  هو  بنکس 
نشر مؤخرا  وقد  باجلامعة،  النفس  قسم علم 
دراسة بعنوان »ما نعلم وما يجب أن نعلم عن 

الذاكرة«.
يتوقعون  الناس  معظم  أن  الدراسة  تقول 
وهذه  السن،  بهم  زاد  كلما  ذاكرتهم  ضعف 
هي  الناس  في   %  90 لـــ  بالنسبة  الظاهرة 
مجرد استمرار ورمبا تكثيف ألشياء كانت تدث 
أن  لهم خالل سني حياتهم وكل ما في األمر 
املسنني ينسون بصورة متكررة ويخطئون نفس 
تأثرا  أكثر  يكونون  وقد  املاضي  في  أخطائهم 
أو  التوتر مثل حضور مقابالت رسمية  بعوامل 
فعل شيئني في وقت واحد، وكل ذلك يزيد من 
مفعول السن على الذاكرة، ويجعل الشخص 
عليه  كان  مما  أضعف  بطريقة  يتصرف  املسن 

في املاضي.
وظاهرة ضعف الذاكرة ظاهرة طبيعية وليست 
وهي  الناس،  من   %9٥ لـــ  بالنسبة  مرضية 
يعاني  الذي  الشامل  باإلبطاء  جزئيا  مرتبطة 
منه املرء كلما كبرت سنه، بطيء في التفكير 
وفي إتخاذ القرارات وبطيء في التذكر وهذه آثار 

السن.
الباقية من املعمرين فهم يعانون  الــ  ٥%  أما 
من مرض هو عته الشيخوخة، ومن ابرز اعراضه 
بصورة  الذاكرة  فقدان  والوسطى  املبكرة 
يفقد  املرض  من  املتأخرة  املراحل  وفي  متكررة، 
فراشه  من  يقع  وقد  التوازن  على  القدرة  املرء 
مثل  غريبة  اشياء  يفعل  قد  كما  األرض  على 

اخلروج عاريا إلى الشارع وهذه مرحلة حادة من 
املرض قد يصحبها فقدان الذاكرة.

أما عن الوسائل املساعدة على تقوية الذاكرة 
الناس  استعداد  مدى  على  يتوقف  فنجاحها 
ذاكرتهم،  لتقوية  وجهدهم  وقتهم  الستغالل 
الوسائل تختلف من شخص ألخر ألنها  وهذه 
شخص.  لكل  الفردية  القدرات  على  تعتمد 
الرؤية  على  ذاكرتهم  تعتمد  أشخاص  فهناك 
أي أنها ذاكرة بصرية، وآخرون ذاكرتهم سمعية، 
وعلى ذوي الذاكرة البصرية محاولة تكوين صور 
التذكر،  على  تساعدهم  جداً  واضحة  بصرية 
التركيز  فعليهم  السمعية  الذاكرة  ذو  أما 
وانخفاضه  الصوت  وعلو  السمع  طريقة  على 
ووقعه ورنينه وقد يساعدهم تكوين موسیقی 

لفظية معينة على التذكر.
ليفربول  في  الشيخوخة  دراسات  معهد  وفي 
من  العظمى  الغالبية  ملساعدة  أبحاث  جتري 
لقدراتهم  الفعال  االستعمال  على  املسنني 
والوقت  اجلهد  البذل  استعداد  على  كانوا  اذا 
لتقوية ذاكرتهم. والرجل املسن عادة يستغرق 
وقتا أطول في عملية التعلم، أما هذه الوسائل 
فال تفيد كثيرا أولئك املسنني املعانني من عته 
هي  لعالجهم  وسيلة  وافضل  الشيخوخة، 
عالجه  حملاولة  مبكر  وقت  في  املرض  اكتشاف 

بالعقاقير قبل أن تتدهور حالة املخ.

�سعف الذاكرة يف ال�سيخوخة

البريطاني  العالم  إلى  نسبة  املرض  سمى 
عام  في  ذلك  كان  وقد  باركينسون  جيمس 
املرض  هذا  أصابهم  الذي  املشاهير  ومن   1817
ومن  وبوشكاش  كالي  علي  محمد  الرياضيني 
وحافظ  برقيبة  واحلبيب  عرفات  ياسر  الزعماء 

األسد.
السبب   »Parkinson disease »PD وميثل 
الرئيسي أي 80% من األسباب. أما باقي األسباب 
أو  وعائي  خللل  أو  الرأس  في  إلصابة  تعزي  فرمبا 
دوائي وفي احلالة األخيرة فإيقاف الدواء املتسبب 
ستة  غضون  في  األعراض  اختفاء  إلى  يؤدي 

أشهر.  

جتاوزوا  الذين  البشر  من   %1 املرض  ويصيب 
املرض  فإن  العموم  وفي  العمر،  من  الستني 
أكثر  ولكن  والسبعني  األربعني  عمر  بني  يحدث 

احلاالت تبدأ فوق سن الستني.
العصبية  اخلاليا  ضمور  هو   PD مرض  وسبب 
باملادة السوداء باملخ substantia nigra مما ينتج 
عنه نقص إفرازها من مادة الدوبامني ويبدأ هذا 
أعراض  ظهور  من  طويلة  سنوات  قبل  الضمور 

املرض. 
باحلركة  متعلقة  أعراض  ثالث  املرض:  أعراض 

وثالث أعراض غير متعلقة باحلركة. 
األعراض احلركية: هي األهم ويكفي وجود إثنني 

من الثالثة أعراض احلركية لتشخيص املرض.  
 1( رعشة واضحة في اليدين في حالة ثباتهما 
اليدين  أكثر عند وضع  static tremors، وتظهر 

على الفخذين
2( تصلب في العضالت rigidity وتظهر بوضوح 

عند محاولة ثني كوع أو ركبة املريض.  

 Bradykinesia 3( بطأ ونقص في مقدرة احلركة
الرعاش،  بالشلل  املرض خطأ  لتسمية  دعي  مما 
ولكن يعزي نقص احلركة إلى عدم رغبة املريض 
في احلركة بسبب تصلب العضالت وليس بسب 
فقدان  إلى  يؤدي  وذلك  بالعضالت.  شلل  أي 
 expressionless الكالم  عند  الوجه  تعبيرات 
face وضعف في شدة الصوت اثناء الكالم مع 
صغيرة،  بحروف  الكتابة  الفم،  من  لعاب  نزول 
املشي بخطوات ضيقة مع عدم املقدرة على رفع 

األقدام وثبات األذرع أثناء املشي.  
األعراض غير احلركية: 

1( اكتئاب وإمساك واضطراب في حاسة الشم 
األعراض  ظهور  قبل  األعراض  هذه  تظهر  وقد 

احلركية.  
2( اضطرابات في النوم.

وجود هذه  وفي حالة  وهالوس،  تدهور عقلي   )3
االضطرابات  ظهور  بعد  تظهر  فهي  األعراض 

احلركية.     
تاريخ  على  فقط  يعتمد  املرض  وتشخيص 
ومن  اإلكلينيكي  والفحص  واألعراض  احلالة 
أو  أنه ال يوجد أي جتارب معملية  بالذكر،  اجلدير 

تصويرية لتشخيص املرض.  
ال  فالعالج  األمراض  وكمعظم  املرض:  عالج 
تقدم  من  يؤخر  ال  أيضا  ورمبا  املرض  من  يشفي 
أجزاء معينة  في  وذلك ألن سببه ضمور  املرض 
يحسن  العالج  أن  املؤكد  من  لكن  املخ،  في 

األعراض جدا. 
عالج األعراض احلركية:  

 levodopa األساس:  وهو  دوائي  طبي  عالج   )1
لتعويض املادة الناقصة في املخ وهي الدوبامني 
العالج  نبدأ  متي  أما   .MAo B inhibitors أو   /
األعراض  الفوائد مع  موازنة  يعتمد على  فذلك 

اجلانبية للدواء املستخدم.   
2( اثارة كهربائية عميقة للمخ باإلضافة للعالج 
الدوائي، هذا في حالة ضعف استجابة املريض 

للعالج الدوائي وحده.  
واالتزان  املشي  لتحسني  طبيعي،  عالج   )3

والكالم وخالفه.  
يعتمد  فذلك  احلركية:  غير  األعراض  عالج  أما 
العالج  يختلف  وعليه  األعراض  هذه  نوع  على 
في  االكتئاب  مضادات  مثال  العرض؛  حسب 
اإلمساك،  حالة  في  وملينات  االكتئاب،  حالة 

منومات في حالة اضطراب النوم وخالفه.

ا.د. ناجي اسكندر

مر�س باركين�سون )ال�سلل الرعا�س(  

Parkinsonism
The Night Guard

التنظيف  و  الدورى  للفحص  االسان  لطبيب  ذهبت  عندما 
اقترح عليا عمل Night Guard ال اعلم ماذا هو و ما اهميتة ؟ 

أوال: Night Guard عبارة عن جهاز وقائى مصنوع من مادة مرنة 
, شفافة و عادة يكون سمكة حوالى 1 ميليميتر يأخذ شكل 
اسنان الفك العلوى او السفلى و الكن عادة يتم وضعة على 

الفك السفلى للتسهيل على املريض . 
التالية  و اجللسة  5 دقائق  اقل من  يتم أخذ مقاس للفك فى 
فهو  الستخدامة  االرشادات  اعطاء  و  استالمة  يتم  مباشرة 

سهل جدا على املريض و لة فوائد كثيرة .
بدرجات  اخللفية  و  االمامية  االسنان  سطح  على  تأكل  هناك  ان  الطبيب  يالحظ  قد  ثانيا: 
متفاوتة وذللك غالبا بسبب اجلز ) الضغط الزائد( على االسنان الذى غالبا املريض ال يحس بة 
اثناء النهار و الكن غالبا اجلز و الضغط على االسنان يكون اثناء النوم و ذللك بسبب الضغوط 
او التوتر و فى اثناء االحالم املزعجة  و غالبا الذى يحس بها الشخص الذى ينام بجانبة الن صوت 

اجلز يكون ملحوظا .
املينا و هذا يتضح من ظهور مناطق صفراء على  الى تت  و قد ميتد  املينا  التاكل يكون فى 

الى  باالافة  الطاحنة  االجزاء 
حساسية باالسان و فى بعد احلاالت 
املتقدمة يكون فى انحسار فى اللثة 
فأهة شئ هو ان يتم استعمالة اثناء 
النوم . مع استعمال املريض للجهاز 
يكون التأكل فى املادة املرنة حتى يتم 
خرمها و هنا يجب عمل جهاز جديد 

الن الهدف احلماية .

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 
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عمرك اأطول من عمرى

ذات يوم أرسل جنكيز خان السفاح التتري 
الشهير في طلب اثنني من الفالسفة، وملا 
حضرا أمامه، قال لهما أنه سيسأل سؤاال 
فسوف  اآلخر  قبل  منهما  يجيب  والذي 
فسيقتله،  يتباطأ  الذي  أما  بحياته  ينجو 

وارتعب الفيلسوفان.
فأسرع  سؤاله،  خان  جنكيز  سأل  ثم 
بينما قال  باإلجابة عليه  األول  الفيلسوف 
أطول  »عمرك  لزميله:  الثاني  الفيلسوف 

من عمري«.
فقد أحس أن عمره قد انتهى وأن زميله هو 
الذي سيبقي ولكن جنكيز خان لم يقتله 
فیلسوفا  يقتل  أن  املمكن  من  يكن  فلم 
على  اإلجابة  في  تباطأ  أنه  ألجل  حكيماً 

سؤال من أسئلته!!

جــود تاميـــــز

�سدق اأو ال ت�سدق

في كنيسة جالسهيتي  األملانية  متثال لعامل تعدين 
اسمه »ألبرت« يحمل منبر الكنيسة، ألن هذا العامل 
منبر  أجل  من  حياته  في  ادخره  ما  كل  وهب  قد  كان 

جديد لهذه الكنيسة!
بني  برج جلرس كنيسة  بأملانيا،  فايلر«  »اینز  بلدة   في 
عام 1877، ولكن الكنيسة نفسها لم تنب لعدم توفر 

املال الالزم لبنائها!
أستاذا  كان  الذي   )1821  -  17٥6( جاكوتو«  »بيتر   
بكلية ديجون، ثم عزل وصار معدما بعد طرد نابليون 
السابقني دخال سنويا  أحد تالميذه  من فرنسا، وهبه 
يعادل 120 ألف دوالراً.. وكان »جاكوتو« قد أعطى هذا 
التلميذ مرة تقديرا بدرجة ضعيف، مما كان سببا في 

رسوبه!

اأملح طيفك يف ان�سغايل

روحي تتحدى ال�سراب

مت�سك ب�سورتك

ت�ستناك تعدي

األقي �سحكة عيوين

�سابقة غمز خدي

طارحة العذاب

ما اأنا ر�سمتك على 

الفوؤاد

بحروف الخ�سرار

ولون النهار الوردي

لموين ملا با�سحك

ملا اكون لوحدي معاك

قالوا جمنونة ال�سبية

بتكلم نف�سها

اأ�سلهم م�ش �سايفينك

�ساكن يف روحي

من زمان

وداميا معايا كاأنك مراية

معاها باحكي

مهما حاولت اداري

حبك فا�سحني

بني النا�ش

وو�ساين و�سية

ا�سميك

 ابن قلبي

ما انت وليد حبي

ب�سرخ بدالك

واطبطب عليك

وتكرب يف ح�سني

وا�سيلك بقلبي

طفلي املدلل وحبي 

الوحيد

ابن قلبي..
شعر: أميرة محمود ـ مصر

خمرتع الزجاج املع�سق

بروما  بطرس  القديس  كاتدرائية  نوافذ  استيراد  مت 
الفتتاح  االستعداد  ومت  أسبانيا،  من  »الفاتيكان« 
اخلاصة  النافذة  ورود  عدم  اكتشفوا  لكن  الكنيسة، 
من  وكان  االفتتاح،  ليلة  في  ذلك  وكان  بالهيكل، 
سمع  أن  ما  ولكن  الكل،  ارتبك  التأجيل.  الصعب 
ترتبكون  ملاذا  لهم:  قال  اجنلو  مايكل  العظيم  الفنان 
هكذا؟ أروني املكان الذي ألقيتم فيه بالزجاج املكسور.
ذلك  يفعله  أن  ميكن  عما  وتعجبوا  اجلميع  اندهش 
الفنان بقطع الزجاج، لكنه أصر على ذلك، وبدأ يختار 
منها، وكانت تلك هي املرة األولى التي يتم فيها فكرة 
»الزجاج املعشق«، وقد صنع صورة رائعة كانت موضع 
إعجاب اجلميع، ولم يتخيل أحد أن هذه النافذة هي من 

باقي الزجاج املهدر. 

اأ�سغر االأ�سياء

اأ�سغر موؤلف يف العامل:
يروى أن »جانيه ايتشيسون« البريطاني 
له،  نشر  کاتب  أصغر  هو  اجلنسية، 
روايته: »قصة  أن يؤلف  حيث استطاع 
سنوات  خمس  وعمره  القبطان« 

والنصف! 

اأ�سغر خط: 
الدكتور  املعدن  على  حفرا  كتبه 
فنلندي  وهو  دیلسنکی«  »انتولیکوال 
األصل، إذ متكن من حفر 180 حرفا في 

املليمتر املربع الواحد!

من اقوال امل�ساهري 

احلكمة في هذه احلياة ليست في التعثر، إمنا في القيام بعد كل مرة نتعثر فيها.
.. نيلسون مانديال

ً إذا تعلمت من الفشل، فأنت لم تفشل أبدا
... زيج زيجالر

ميكنك ان تصنع اجلمال حتى من احلجارة التي توضع لك عثرة في الطريق... غوته 
اإلرادة القوية تقصر املسافات... نابليون 

 شكراً لألشواك، فقد علمتني الكثير... طاغور 
 عندما أقوم ببناء فريق فأني أبحث دائما عن أناس يحبون الفوز، وإذا لم أعثر على أي منهم 

فأنني ابحث عن أناس يكرهون الهزمية ... روس بروت 

Call now to order
Unlimited Canada and USA 

Home Phone
For limited time

Only $11.99 month*

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

ابت�سم

در�ش جغرافيا

املعلم: في أي فصل نحن اآلن؟

التلميذ: في فصل ثانية أول يا 

معلمی!!
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وروح  ونفس  جسد  لهم  فجميعهم  متساوون  البشر  جميع  اهلل  خلق 
من  ومنهم  حكيما  ليكون  يكبر  من  فمنهم  أطفاال  ولدوا  وجميعهم 
يكبر ليكون عاقا ومجرما والذى يكبر ليكون حكيما فهو من األعلون اما 

الذى يكبر ليكون مجرما فهو بالتأكيد من األسفلون .
ترى ماهى صفات األعلون : صفات األعلون هى صفات الكمال فمن يأوى 
الغريب ويدافع عن الضعيف والعجوز  الفقير ويحمى الضعيف ويكرم 
واملريض هو بالتأكيد من األعلون أما الذى ال يفعل ذلك فهو بالتأكيد من 
األسفلون . ترى هل ميكن أن منيز بني األعلون واألسفلون مبجرد والدتهم ؟ أم 
ننتظر حتى يصلوا إلى كمال السن حتى نعرف من سلوكهم وأعمالهم 

وأفكارهم اذا كانوا من األعلون أم األسفلون ؟
فى أحد زياراتى ملقبرة أحد اجدادنا الفراعنة فى وادى امللوك باألقصر وجدت رسما فى أعلى جدار 
غرفة الدفن تقف فيه روح املتوفى امام ميزان العدالة وفى كفة امليزان اليسرى صورة قلب أبيض 
ارتكبها  التى  االخطاء  متثل  بقعة سوداء صغيرة  بها  األخرى  الكفة  بينما  راجحة  والكفة  كبير 
صاحب املقبرة وهى تعلوا كثيرا عن كفة القلب أى انها أقل وزنا بكثير من كفة القلب التى متثل 
أثناء  أنه فى  الفردوس حيث  يرحمها ويدخلها  أن  إلى اهلل  الفرعون  روح  وتبتهل  الطيبة  االعمال 
حياته على األرض وبينما كان يذهب فى رحالت للصيد فلم يكن يصطاد أو يزعج أى غزالة ترضع 
وليدها.. ولم يقم فى أى مرة باصطياد او ازعاج طائرا يرقد على بيضه فى عشه اذا كان يطعم 

صغاره .
 وكان يقول أللهة العدل ولكنه كإنسان فال يوجد من ال يسهو او يخطئ وكل انسان يصدر منه 
يارب  أرجوك  ولذا   .. الكمال هلل وحده  أن  أى   .. الكمال  الى  اجتهد ليصل  هفوات صغيرة  مهما 
. هذه هى  البشرى  التى اكون قد صنعتها بضعفى  الهفوات الصغيرة  أن تسامحنى على هذه 

احلضارة التى ورثناها عن اجدادنا املصريني القدماء ينبوع الضمير وفخر االنسانية جمعاء .
الى  باالضافة  بريئة  نفس   3000 ضحيتة  ذهب  الذى  نيويورك  فى  التجارة  برجى  تفجير  هل  ترى 
املسيحيات  الفتيات  خطف  ترى  ؟  األسفلون  أم  األعلون  اعمال  من  هى  الدوالرات  من  املليارات 
القاصرات هى من اعمال األعلون أم األسفلون ؟ ترى هل التهجير القسرى للفالحني املسيحيني من 
بيوتهم التى عاشوا فيها منذ ايام أجدادهم هى من اعمال األعلون أم األسفلون ؟!!! ترى هل جهاد 
النكاح هو من اعمال األعلون أم  األسفلون ؟!!! ترى هل زواج اطفال البنات فى سن التاسعة  هو 
من اعمال األعلون أم األسفلون ؟!!! ماذا عن داعش الذين كانوا  يذبحون أطفال العراق ويغتصبون 
نساءها ثم يقتلونهن هى من اعمال األعلون أم األسفلون ؟!!!! هل تفجير دور عبادة غير املسلمني 
هى من أعمال األعلون أم األسفلون ؟!!!  واالسئلة كثيرة وال تصى وال ميكن أن يجمعها مقال واحد 

. أرجو أن ينعم اهلل عليكم بالعقل واحلكمة والبصيرة وشكرا .

االأعلون واالأ�سفلون
ماري منيب.. قنبلة 

الكوميديا الذرية
)11 فرباير 1905 اإىل 21 يناير 1969(

تعتبر »ماري منيب« من أهم ممثالت 
وهي  القدمية،  املصرية  السينما 

أدوار  في  واضحة  بصمات  تركوا  الذين  العمالقة  جيل  من 
الفضولية  احلماة  أدوار  برعت في جتسيد  اخلاص حيث  الطابع  ذات  الفريدة  الكوميديا 
التي تاول التدخل في حياة ابنها أو ابنتها وأزواجهم فتفسد األشياء ثم تنسحب بعد 
أن تيل حياتهم جحيما. ولدت »ماري سليم حبيب نصر اهلل« في بيروت في 11 فبراير 
شبرا  حي  في  واستقرت  مصر  إلى  أسرتها  مع  وجاءت  سوري،  أصل  من  ألسرة   1905
مبدينة القاهرة، بدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة واضطرت للعمل في سن الثانية 
العمر بعد وفاة والدها فاتفقت مع شقيقتها »أليس« للعمل في مالهي  عشرة من 
روض الفرج الليلية، وكانت بدايتها كراقصة حيث اشتهرت برقصة القلل التي كان يتم 
وضعها أعلى قمة الرأس بدالً من الشمعدانات، ثم عملت مع فرقة »فوزي اجلزايرلي« 
إلى أن مرضت ابنته فقدمت ماري دورها وجنحت في الدور، قبل أن تنضم بعد ذلك إلى 
فرقة »علي الكسار«، وفي تلك الفترة تعرفت على »بشارة واكيم« الذي أعجب بفنها.  
تعرفت  هناك  املسرحية  عروضها  لتقدمي  الشام  إلى  منيب  ماري  إحدى سفريات  وفي 
على »فوزي منيب« وكان قد انضم حديثا للفرقة وقتها، ونشأ بينهما قصة حب انتهت 
بالزواج وظلت تمل لقبه حتى وفاتها وأجنبا ولدين فؤاد وبديع وابنة واحدة، إال أنه هجرها 
وتزوج من املمثلة »نرجس شوقي« أثناء رحلته إلى الشام مرة ثانية، وكانت صدمة هائلة 
لها فغادرت الفرقة وانتسبت إلى فرقة »يوسف بك وهبي« حيث شاركت في مسرحية 
»بنات الريف« ولكن سرعان ما غادرت أيضا هذه الفرقة لعدم حبها لألدوار التراجيدية 
منيب  ماري  التحقت  الفترة.  تلك  في  رمسيس  مسرح  سمات  من  سمة  كانت  التي 

الريحاني  بفرقة   1935
انسجمت  أنها  قيل  الذي 
احلدود  أبعد  إلى  معها 
الالمحدود  لعشقها 
والرقص  الكوميدية  لألدوار 
والغناء، وبعد وفاة الريحاني 
في 1949 وقفت بجوار بديع 
مسيرة  الستكمال  خيري 
سوياً  وقدما  الريحاني 
خمسة«  »إال  مسرحية 
خيري.  عادل  مع  الشهيرة 
اقترنت ماري مرة أخرى في 
عام 1937 من احملامي فهمي 
شقيقتها  زوج  عبدالسالم 
لها  وتركت  توفيت  التي 
أوالدها وأخذت علي عاتقها 

ولكن  عبدالسالم«،  »أمينة  لتصبح  العام  ذلك  في  إسالمها  تشهر  أن  قبل  تربيتهم، 
احتفظت باسمها الفعلي والفني القدمي، وجدير بالذكر أن حفيدها هو الفنان الراحل 
عامر منيب. ظلت ماري منيب تعمل باجملال الفني خلمسة وثالثني عاًما قدمت خاللها 
»الستات  السجن«،  في  يوم  و«30  الطيبة«  »العشرة  ومنها  مسرحية   14 حوالي 
ميعرفوش يكدبوا« عام 1961، »لو كنت حليوة« 1962، »إال خمسة« 1963، »سلفني 
الشعب«  »ابن  فيلم  أولها  فيلما  خمسني  عن  يزيد  ما  قدمت  كما   ،1965 حماتك« 
1934، »احلب املورستانى« 1937، »سي عمر« 1941 مع العمالق جنيب الريحاني، »ليلي 
الريحاني وتية كاريوكا.  ليلى مراد، »لعبة الست« 1947 مع  الفقراء« 1945 مع  بنت 
وكانت سلسة أدوار احلموات هي أشهر ما قدمت ماري منيب للسينما املصرية وهي 
التي عشقها اجلمهور من خاللهم: »حماتي قنبلة ذرية« 1951 مع إسماعيل ياسني ، 
»احلموات الفاتنات« 1953 مع ميمي شكيب وكمال الشناوي وعبد السالم النابلسي، 
العزيز، »حماتي مالك« 1959 مع  ولبني عبد  احلب« 1958 مع يحيي شاهني  »هذا هو 
العبقرية  الفنانة  اشتهرت  وقد  فريد.  وآمال  ياسني  وإسماعيل  الدين  فخر  يوسف 
جمهورها  وأحبها  حفظها  التي  اإلفيهات  من  والكثير  الرنانة  الشهيرة  بضحكتها 

العريض حتى اآلن وعلى سبيل املثال:
- »إنتي جاية إشتغلي إيه« من مسرحية »إال خمسة«

- » إسمعي مني أنا أمك.. مدوباهم اثنني«، »طوبة على طوبة خلي العاركة منصوبة«، 
»جتك نيلة«، من فيلم »حماتي مالك«

- »هالو مني اللي بيرن«، »يووه هوا إنت يا مضروب«، »البسة هدوم سودة عشان أنا ست 
حشمة وحزينة على جوزي«، الدور والباقي على وشك اللي حاطة عليه جردلني ورنيش« 

من فيلم »احلموات الفاتنات«
- »الوحدة صعبة أوي يامراري«، »ما تخفش مدام الشابة مننا محافظة على نفسها 
كويس مايهمهاش«، »إنتي جيتي يا نسناسة »، »دمك شربات يا مضروب« من فيلم 

»لصوص لكن ظرفاء«.
وكان أخر أفالم فقيدة الفن »لصوص لكن ظرفاء« 1969 مع عادل إمام وأحمد مظهر 
ويوسف فخر الدين، والتي وافتها املنية فور االنتهاء من تصويره ولم ميهلها القدر حلضور 
الفن املصري..  عرضه األول ليسدل الستار على حياة جنمة كبيرة ورمز قدير من رموز 
رحمة اهلل على أحد العمالقة في ذلك الزمن اجلميل الذي لم يتبقى منه سوى األطالل.

بقلم: سمير بشاي

                        بقلم: 
ا. د. محمد وجيه الديب
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صوم اآلباء الرسل 
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد-مونتريال

القديسني  عيد  يسبق  الذي  الصوم  هو  الرسل  صوم 
اخلامس من شهر  اليوم  يقع في  والذي  وبولس  بطرس 
أبيب، املوافق التاسع والعشرين من شهر يونيو حسب 
من  عشر  الثاني  ويوافق  املصحح،  الغريغوري  التقومي 
املصحح.  غير  اليولياني  التقومي  حسب  يوليو  شهر 
الثاني عشر من  يوم  األرثوذكس  األقباط  يفطر  ولذلك 
األرثوذكسية  الكنائس  باقي  تفطر  بينما  يوليو،  شهر 
من  والعشرين  التاسع  يوم  الكاثوليكية  الكنائس  مع 

شهر يونيو. وكان يسمى سابقا »صوم العنصرة«.
1- نشأة صوم الرسـل: -

الرب  صعود  بعد  الصوم  هذا  أنفسهم  الرسل  صام   *
على  يسوع  الرب  جواب  على  مستندين  السماء،  إلى 
»ملاذا  قائلني:  سألوه  عندما  املعمدان،  يوحنا  تالميذ 
وتالميذك ال يصومون؟  والفريسيون كثيرا  نصوم نحن 
فأجابهم يسوع أتنتظرون من أهل العريس أن يصوموا 
العريس  يُرفع  بينهم؟ لكن يجيء وقت، حني  والعريس 
من بينهم، فيصومون” )راجع متى 14/9، 1٥، مر 18/2-

20، لو 33/٥-3٥(، لكن ليس لهذا الرأي أي سند تاريخي 
يعضده. فقد ورد أول نص تاريخي ثابت يشير إلى صوم 
أن  »وبعد  الرسل:  تعاليم  أو  الدسقولية  في  العنصرة 
ومن  آخر،  أسبوعا  أيضا  عيدوا  اخلمسني،  عيد  تكملوا 
نفرح  أن  واجب  ألنه  آخر،  أسبوعا  صوموا  ذلك  بعد 

مبوهبة اهلل التي دفعها لنا ثم تصومون بعد الراحة«
 * ليس لدينا بعد هذا النص أية معلومات عن ممارسة 
احلادي  القرن  إلى  القبطية  الكنيسة  الرسل في  صوم 
عشر، عندما أدرجه البابا خرستوذولس بني قوانينه عن 
الصوم. ولكن اخلالف قائم حول هل يُصام بعد أن يُعّيد 
للعنصرة أسبوع كامل، كما ورد في الدسقولية أم بعد 

يوم العنصرة مباشرة.
2- متى يبدأ صوم الرســل؟

*بعد أن يُعّيد للعنصرة بأسبوع كامل:
والذي  ذكره  سبق  الذي  هو  الوقت  هذا  يحدد  نص  أول 
هذا  الي  أشار  نص  أقدم  ويُعد  الدسقولية  في  ورد 
الصوم والذي سمي »صوم العنصرة« وأخذ اسم »صوم 

الرسل«.
ويوصي هذا النص بأن يصام صوم الرسل، بعد أن يُعّيد 
أسبوعا  الصوم  مدة  وتكون  كامل،  أسبوع  للعنصرة 

فالروم  اليونانية،  الكنيسة  فهمته  وهكذا  واحدا. 
يُعّيدوا  أن  بعد  إال  الرسل  صوم  يبدأون  ال  األرثوذكس 
والذي  الصوم  يبدأون  وبعده  كامال،  أسبوعا  للعنصرة 
التاسع والعشرين من شهر يونيو عيد  اليوم  ميتد إلى 
الغريغوري  التقومي  حسب  وبولس  بطرس  القديسني 
عن  يوما  وعشرين  إحدى  عندهم  فينقص  املصحح. 
مدته عند األقباط األرثوذكس الذين يبدأون صوم الرسل 
بعد عيد العنصرة مباشرة،  وال ينتهي إال اليوم الثاني 
وبولس  بطرس  القديسني  عيد  يوليو،  شهر  من  عشر 
حسب التقومي اليولياني غير املصحح، فقد صام الروم 
فقط،  يومني  الرسل  صوم   1994 عام  في  األرثوذكس 
التاسع عشر من شهر  يوم  العنصرة  وافق عيد  حيث 
يونيو وصاموا بعده بأسبوع أي يوم السابع والعشرين، 
الشهر،  نفس  من  والعشرين  التاسع  يوم  والعيد 

فصاموا يوم السابع والعشرين والثامن والعشرين.
* ثاني يوم العنصرة:

جند أول إشارة إلى أن صوم الرسل يبدأ بعد عيد العنصرة 
مباشرة، في القوانني التي وضعها البابا خرستوذولس 
املؤمنني  على  »ويجب  امليالدي:  عشر  احلادي  القرن  في 
شكرا  اخلمسني،  بعد  هو  الذي  احلواريني  الرسل  صيام 
القدس،  الروح  موهبة  من  علينا  به  أنعم  ما  على  هلل 
فيه  ويُعّيدوا  أبيب  من  اخلامس  يوم  إلى  صياما متصال 

كما جرت العادة«.
ويليه ابن العسال فيقول: ثم صوم التالميذ وهو يتلو 
وبولس،  بطرس  عيد  أبيب  خامس  وفصحه  اخلمسني، 
ويقول ابن كبر: »صوم اآلباء القديسني التالميذ، وسمي 
صوم العنصرة، أوله يوم االثنني الذي بعد متام اخلمسني، 
وأخره الرابع من أبيب ليلة عيد تذكار شهادة الرسولني 
مجرى  أُجريت  التي  األصوام  من  وهو  وبولس،  بطرس 
األربعاء واجلمعة، يُصام فيه إلى التاسعة، وال يُؤكل فيه 
يأكل  الناس من  اللحوم سوى السمك ومن  شيء من 
فيه اللنب واجلنب واألفضل تركهما«، ثم يذكر ما ورد في 
بأسبوع  العنصرة  بعد  أن يصام  بأن يجب  الدسقولية 
التالميذ  اآلباء  صوم  يكون  أن  يقتضي  »وهذا  فيقول: 
املُسمى صوم العنصرة بعد أحد البندقسطى بثمانية 

أيام«.
ال  أنه  إال  أيامه،  ابن كبر هنا ما كان يجري في  ويذكر   

ما  يُّتبع  أم  مباشرة،  العنصرة  بعد  يُصام  هل  يحدد 
بأسبوع،  العنصرة  يُصام بعد  بأن  الدسقولية  جاء في 
فيتضح أنه حتى في أيامه كان هناك خالف حول تديد 

بداية هذا الصوم.
* اسبوعان فقط للصوم في القرن السابع عشر

الثامن  غبريال  البابا  أمر  عشر  السابع  القرن  في 
األصوام  تعديل  قرار  والتسعون، في  السابع  البطريرك 
الرسل  لصوم  يكون  أن   1602 سنة  في  أصدره  الذي 
صوم  يكون  »أن  فقط،  أسبوعني  وملدة  ثابت  ميعاد 
الرسل من يوم عيد العذراء 21 بؤونه وفصحه في اليوم 
اخلامس من أبيب«، ولكن الكنيسة القبطية عادت بعد 

نياحته إلى صوم الرسل كما كان عليه قبل التعديل.
* محاولة جديدة لتعديل الصوم في القرن العشرين

القرن  في  األصوام  لتعديل  جديدة  محاولة  جرت 
العشرين، حني أراد اجملمع املقدس في أيام البابا يوساب 
من  أكثر  ألنها  األصوام،  يُّعدل  أن   )19٥6-1946( الثاني 
الالزم، ووافق الكل على التعديل ما عدا ثالثة من اآلباء 
متنعهم  خاصة  صحية  ظروف  لهم  كانت  األساقفة، 
أن تظل  ثالثتهم على  الصوم. وقد أصر  وتعفيهم من 
األصوام كما هي، وأال تُّعدل، متمسكني بالقول: »كما 
حيث  الثالثة  رأي  وانتصر  نُسلمها«.  األصوام  تسلمنا 
بتغيير  لهم  الشعب  اتهام  من  خوفا  اآلخرون،  وافق 
بضرورة  جميعهم  اقتناعهم  رغم  الكنيسة،  تقاليد 
واستمرت  التعديل،  يتم  لم  احلالة  هذه  وفي  التعديل، 
الكنيسة القبطية على صوم الرسل كما حدده البابا 

خرستوذولس في القرن احلادي عشر إلى يومنا هذا.
3 – مدة صوم الرسل

عليه  تسير  الذي  النظام  حسب  الرسل  صوم  مدة 
الكنيسة اليوم متغيرة، ألن هذا الصوم، وإن كان ينتهي 
بيوم ثابت وهو اخلامس من أبيب، إال أنه يبدأ في موعد 
متغير نظرا لتغير عيد اخلمسني، وهو بدوره متنقل تبعا 
تسمى  املتبعة  والقاعدة  أيضا،  املتنقل  القيامة  لعيد 
»قاعدة الــ 81 يوما« )وهي أن مدة الرفاع التي بني عيد 
الرسل  صوم  إلى  باإلضافة  الكبير  الصوم  وبدء  امليالد 
البد وأن تكون 81 يوما(، فكلما زادت مدة الرفاع نقصت 
مدة صوم الرسل والعكس بالعكس، فمثال السنة التي 
تكون فيها مدة الرفاع ٥0 يوما يكون صوم الرسل 31 

صوم  مدة  وتتراوح  فقط،  يوما 
الرسل في الكنيسة القبطية 

عادة من 1٥إلى 49 يوما.

اخلالصـــة: -
– صوم الرسل هو الصوم الذي يسبق عيد القديسني 
شهر  من  اخلامس  يوم  يوافق  والذي  وبولس،  بطرس 
أبيب، والذي تتفل به الكنيسة القبطية األرثوذكسية 
يوم الثاني عشر من شهر يوليو، بينما تتفل به باقي 
يوم  الكاثوليكية  الكنائس  مع  األرثوذكسية  الكنائس 

التاسع والعشرين من شهر يونيو.
– حددته الدسقولية بأسبوع واحد، يُصام بعد أن يُعّيد 
الكنيسة  في  حفظ  وهكذا  كامل،  أسبوع  للعنصرة 

وسمي بصوم العنصرة.
بعيد  االحتفال  بعد  اليونانية  الكنيسة  في  يبدأ   –
التاسع  اليوم  إلى  وميتد  كامال،  أسبوعا  العنصرة 

والعشرين من يونيو عيد الرسولني بطرس وبولس.
احلادي  القرن  حتى  القبطية،  الكنيسة  تعرفه  لم   –
بأن  البابا خرستوذولس في قوانينه  عشر، عندما حدد 
يبدأ بعد عيد العنصرة مباشرة، وميتد إلى اليوم اخلامس 
من أبيب الثاني عشر من يوليو عيد القديسني بطرس 

وبولس حسب التقومي اليولياني.
– يذكر ابن كبر في القرن الرابع عشر أن بعض األقباط 
كانوا يأكلون فيه اللنب والبيض، ولكنه يعلق على ذلك 

بقوله: »واألفضل تركهما«.
عشر  السابع  القرن  في  الثامن  غبريال  البابا  حدده   –
عادت  وفاته  بعد  القبطية  الكنيسة  ولكن  بأسبوعني 

إلى صومه حسب قوانني البابا خرستوذولس.
في  ينتهي  ألنه  سنة  إلى  سنة  من  مدته  تختلف   –
أنه يبدأ في موعد  أبيب، إال  يوم ثابت وهو اخلامس من 
متنقل تبعا لعيد القيامة املتنقل بدوره، وتتراوح مدته 

في الكنيسة القبطية من 1٥إلى 49 يوما.
– حاول اجملمع املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية 
كما  يكون  بأن  الثاني،  يوساب  البابا  عهد  في  تعديله 

قرره البابا غبريال الثامن، ولكنه لم ينجح في ذلك.
القبطية  الكنيسة  أعالم  من  كثير  اليوم  يطالب   –

األرثوذكسية بتعديله وتثبيت مدته

ُهَناَك  ِمْن  يَُسوُع  انَْتَقَل  »ثُمَّ  متى  إجنيل  نقرأ  عندما 
)صور وصيدا( وََجاَء إِلَى َجانِب بَْحرِ اجْلَلِيِل«، أو نقرأ سفر 
َّا َحَضرَ يَْوُم اخْلَْمِسنَي.. َصارَ بَْغَتًة ِمَن  أعمال الرسل »ومََل
ُكلَّ  وََمألَ  َعاِصَفٍة  رِيٍح  ُهُبوِب  ِمْن  َكَما  َصْوٌت  َماِء  السَّ
الَْبْيِت… وََظَهرَْت لَُهْم أَلِْسَنٌة ُمْنَقِسَمٌة َكأَنََّها ِمْن نَارٍ 
ِمَن  اجْلَِميُع  وَاْمَتألَ  ِمْنُهْم.  وَاِحٍد  ُكلِّ  َعلَى  وَاْسَتَقرَّْت 
الرُّوِح الُْقُدِس«، »وَإِذِ ارْتََفَع )يسوع املسيح( بَِيِمنِي اهلِل، 
وَأََخَذ َمْوِعَد الرُّوِح الُْقُدِس ِمَن اآلِب، َسَكَب هَذا )الروح 

القدس( الَِّذي أَنُْتُم اآلَن تُْبِصُرونَُه وَتَْسَمُعونَُه«.
يَفهم القارئ كما فهم اآلباء والكنيسة عبر تاريخها 
أن املسيح انتقل إلى اجلليل بشخصه )أقنومه(، وأن 
)أقنومه(  التالميذ بشخصه  القدس حلَّ على  الروح 
األرض«  كرة  على  »اجلالس  اهلل  إن  اخلمسني.  يوم 
الكل،  وميأل  مكان  كل  في  موجود   )22:40 )أشعياء 
يُعلن ذاته ملن  الذي  ولكن ال تُقَتحم معرفته، بل هو 
الرَّبِّ  َمْجُد  …َفُيْعلَُن  الرَّبِّ َطرِيَق  وا  »أَِعدُّ قلبه.  يفتح 
تََكلََّم« )أشعياء  الرَّبِّ  َفَم  َجِميًعا، ألَنَّ  بََشٍر  وَيَرَاُه ُكلُّ 
40(. اهلل موجود، ولكن وعي اإلنسان ال يُدركه بسبب 
تغرب اإلنسان عن اهلل بسقوط آدم وعدم اإلميان. ولكن 
اهلل الصالح دخل بالتجسد نسيج الوجود اإلنساني 
حياة  في  والشركة  املصاحلة  إلى  بالبشرية  فأتي 
اهلل الثالوث. وهكذا فإن وجود اهلل الكامل استعلن 
القدس علي  الروح  لإلنسان بتجسد املسيح وحلول 
الوحيد  الطريق  هو  باملسيح  فاإلميان  لذلك  اإلنسان. 
ِفيِهُم  لَِيُكوَن  وََسأَُعرُِّفُهْم،  اْسَمَك  »وََعرَّْفُتُهُم  هلل 
)يوحنا  ِفيِهْم«  أَنَا  وَأَُكوَن  بِِه،  أَْحَبْبَتِني  الَِّذي  احْلُبُّ 

 .)26:17
وللمقارنة مبا قبل جتسد ابن اهلل يقول إشعياء النبي 
كان  هذا  إسرائيل«.  إله  يا  ُمحَتَجب  إله  أنت  »حقا 
الذين  -اليهود  باهلل  معرفة  البشر  أرقى  إحساس 
إلى  ابنه  اآلب  أرسل  لذلك  له.  شعباً  اهلل  اختارهم 

األَبَِديَُّة:  احْلََياُة  ِهَي  ”وَهِذِه  العالم اهلل  ليعرف  العالم 
أَْن يَْعرُِفوَك أَنَْت اإلِلَه احْلَِقيِقيَّ وَْحَدَك وَيَُسوَع امْلَِسيَح 
احلق«...  هو  »أنا  املسيح  قال  )يو17(.  أَرَْسلَْتُه«  الَِّذي 
هو  »أنا  أيضاً  وقال  احلقيقة.  استعالن  هو  واحلق 

احلياة«... واحلياة هي الوجود.
ستعالن  ال  باجلسد  اهلل  ابن  املسيح  جاء  فباختصار 
اإللهي  التجسد  أن  القول  ونكرر  وجود اهلل.  حقيقة 
زمان  كل  في  موجوداً  يكن  لم  اهلل  أن  يعني  ال 
إِلَى  َصِعْدُت  »إِْن  139يقول  مزمور  في  فداود  ومكان. 
َفَها  الَْهاوِيَِة  ِفي  َفرَْشُت  وَإِْن  ُهَناَك،  َفأَنَْت  َماوَاِت  السَّ
أَنَْت«. املسيحية جاءت باحلق الذي هيهات لإلنسان أن 
يصل إليه بدون اهلل. إنه استعالن أسم اهلل لإلنسان 
احْلُبُّ  ِفيِهُم  لَِيُكوَن  وََسأَُعرُِّفُهْم،  اْسَمَك  »وََعرَّْفُتُهُم 
:17(. هذا  )يو26  ِفيِهْم«  أَنَا  وَأَُكوَن  بِِه،  أَْحَبْبَتِني  الَِّذي 
روحه  وبحلول  ابنه  بتجسد  لإلنسان  اهلل  أعلنه 

القدس يوم اخلمسني.
فال يفهم أحد أن اهلل بجوهره الواحد وأقانيمه الثالثة 
قد انتقل من مكان كان موجوداً فيه إلى مكان آخر 
كان يخلو منه. ولكن اهلل استعلن وجوده لإلنسان. 
وكمثال تقريبي لذلك ما حدث عندما خاف جيحزي 
»الَ  أليشع  له  فقال  األعداء  أليشع من  النبي  تلميذ 
تََخْف، ألَنَّ الَِّذيَن َمَعَنا أَْكَثُر ِمَن الَِّذيَن َمَعُهْم«. وََصلَّى 
، اْفَتْح َعْيَنْيِه َفُيْبِصرَ«. َفَفَتَح الرَّبُّ  أَلِيَشُع وََقاَل: »يَا رَبُّ
َعْيَنِي الُْغالَِم َفأَبَْصرَ، وَإِذَا اجْلََبُل مَمْلُوٌء َخْيالً وََمرَْكَباِت نَارٍ 

َحْوَل أَلِيَشَع. )ملوك ثاني6(.
لذلك فإنه ال صحة للتعليم بأن حلول روح اهلل على 
بأقنومه وجوهره اإللهي! ثم  اإلنسان لم يكن حلوالً 
أساس  لها  ليس  عقلية  بحجة  ذلك  إثبات  محاولة 
في الكتاب أو أقوال اآلباء أو تاريخ الكنيسة بأن حلول 
أي إنه ِشرك باهلل. ألن  اهلل في اإلنسان يجعله إلهاً 
الكتاب يتكلم عن حلول وسكنى وشركة وليس اتاد 

طبائع. 
خالص  لننال  أساسي  فينا  القدس  الروح  حلول  إن 
الروح القدس هو الذي ينقل لنا كينونة  املسيح ألن 
اإلنساني  التاريخ  في  جتسد  الذي  التاريخي  املسيح 
)اهلل  يُْعِطَيُكْم  ”لَِكْي  الروحي  املسيح  فينا  ليحل 
بُِروِحِه  ِة  بِالُْقوَّ تََتأَيَُّدوا  أَْن  َمْجِدِه،  ِغَنى  بَِحَسِب  اآلب( 
لَِيِحلَّ  الَْباِطِن،  اإلِنَْساِن  ِفي  القدس(  الروح  )اهلل 

امْلَِسيُح )اهلل االبن( بِاإلمِيَاِن ِفي ُقلُوبُِكْم“) أف3(.
لقد تبني اهلل اإلنسان في املسيح يسوع ”َفلَْسُتْم إِذًا 
يِسنَي وَأَْهِل بَْيِت اهلِل،  بَْعُد ُغرَبَاَء وَنُُزالً، بَْل رَِعيٌَّة َمَع الِْقدِّ
َمْبِنيِّنَي َعلَى أََساِس الرُُّسِل وَاألَنِْبَياِء، وَيَُسوُع امْلَِسيُح 
التغرب  ولكن محاوالت   )2 )أف  الزَّاوِيَِة«  َحَجُر  نَْفُسُه 
تغرب فكرنا عن فكر اهلل  تتعدد في غفلة  عن اهلل 
ِعْنَدُه  َُّه  ألَن اهلِل  لُِروِح  َما  يَْقَبُل  الَ  ِبيِعيَّ  الطَّ »اإلِنَْساَن 
امْلَِسيِح« )أف2(. سمعنا  ِفْكُر  َفلََنا  نَْحُن  ا  َجَهالٌَة…وَأَمَّ
فينا  يحل  ال  القدس  الروح  أو  اهلل  ابن  أن  يقول  برأي 
وهو  آخر  ورأي  فقط.  باملواهب  ولكن  اإللهي  باألقنوم 
والقبطية  اليونانية  األفعال  فبينما  الثبات«  »حلول 
اخلاصة بسكنى وحلول اهلل في العهد اجلديد تفيد 
جند  وجوهره،  بأقنومه  ووجوده  يسوع  الرب  كينونة 
وليس  بالثبات  تختص  البيروتية  الترجمة  في  أنها 
دمي  ويشرب  جسدي  يأكل  »من  الكينونة  بالضرورة 
قبطية{.  يونانية/  }ترجمة  فيه«  أكون  وأنا  فيَّ  يكون 
أثبت  وأنا  فيَّ  يثبت  دمي  ويشرب  يأكل جسدي  »من 
لكم  »وليست  بيروتية{.  }ترجمة   )٥6:6 )يو  فيه« 
قبطية{  يونانية/  }ترجمة  فيكم«  كائنة  كلمته 
 )38:٥ )يوحنا  فيكم«  ثابتة  كلمته  لكم  »وليست 

}ترجمة بيروتية {.
الرب يسوع  الفعل اخلاص بكينونة أي وجود  ورد  وقد 
في إجنيل ورسائل يوحنا 41 مرة وتُرجم في اإلجنليزية 
وهو  آخر  فعل  وهناك   dwell-remain-abide إلي 

“يحل” مبعنى “يسكن” وقد ورد في العهد اجلديد 42 
مرة.

بأقانيمه  القدوس  الثالوث  بكينونة  اإلميان  عدم  إن 
إلى  التقهقر  خطر  يحمل  إمنا  الكتاب  كقول  فينا 
مستوى استعالن اهلل لإلنسان في العهد القدمي بل 
وأقل، والذي هو التغرب عن اهلل وبقاء الكنيسة بعيداً 
عنه وليس حتى على مستوى وجود اهلل الكياني في 
العهد  تابوت  األقداس حيث  القدمي في قدس  العهد 
تصير  عندئذ  الكهنة.  لرئيس  اهلل  يتراءى  كان  حيث 
الكنيسة كواحدة من قوى العالم تناطحها بذراعها 
آباء  وإميان  اهلل  عن  بإميانها  تغربت  أن  بعد  البشري 
للمؤمنني  يُعطي  أن  ميكن  ال  “املسيح   : الكنيسة 
املسيح هو مملوء  َمن هو في  مما أعطي ألن كل  أكثر 
أمبروسيوس  للقديس  )منسوب  ألوهيته”  فيض  من 

أسقف ميالن(.
وأترك القارئ مع بعض آيات رسالة رومية 9. ليقرأها 
ا أَنُْتْم  بروح اهلل ويتيقن من كينونة اهلل فينا ع8 ”وَأَمَّ
اهلِل  رُوُح  َكاَن  إِْن  الرُّوِح،  ِفي  بَْل  اجْلََسِد  ِفي  َفلَْسُتْم 
َساِكًنا ِفيُكْم. وَلِكْن إِْن َكاَن أََحٌد لَْيَس لَُه رُوُح امْلَِسيِح، 
َفذلَِك لَْيَس لَُه”.  ولتالحظ أيها القارئ الكرمي في ع11 
َساِكًنا  األَْمَواِت  ِمَن  يَُسوَع  أََقاَم  الَِّذي  رُوُح  َكاَن  “وَإِْن 
َسُيْحِيي  األَْمَواِت  ِمَن  امْلَِسيَح  أََقاَم  َفالَِّذي  ِفيُكْم، 
أن  ِفيُكْم”،  اِكِن  السَّ بُِروِحِه  أَيًْضا  امْلَائَِتَة  أَْجَسادَُكُم 
دليل سكني الروح القدس فينا هو قيامتنا الروحية 
كانت  فهل  األموات.  من  املسيح  قيامة  مثال  علي 
قيامة املسيح من مواهب الروح القدس أم بسبب روح 
احلياة الذي اتد بابن اإلنسان يسوع، لذلك استحال أن 
مُيَسك من املوت )أعمال 24:2( ؟ كذلك  قيامتنا هي 
بإقنومه  القدس  للروح  وحلول  سكنى  عالقة  دليل 
الطبيعة  في  اتاد  نقول  -وال  شركاء،  فنصير  فينا 

اإللهية- )2بط 4:1( .. والسبح هلل. 

جسد حقيقي ودم حقيقي إللهنا في سر التناول
وحلول حقيقي وسكنى حقيقية للروح القدس في يوم اخلمسني 

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  ( 69)
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Senses are a collection of sensory organs or 
cells in the body that respond to particular 
physical occurrences. Senses send 
information collected to various parts of the 
brain where the data is interpreted and an 
appropriate response signal returned.
•	 The exact number of senses humans have 
is	disputed	due	to	the	various	definitions	
of what a ‘sense’ is. However, it is widely 
agreed	that	there	are	five	main	human	senses:	sight,	hearing,	taste,	touch	
and smell.

•	 The	five	main	sense	organs	are	your	eyes,	ears,	nose,	tongue	and	skin.
•	 Sight or vision is the ability of the eye to detect and focus on images of 

visible light with photoreceptors found in the retina of the eye. Electrical 
nerve impulses are generated for different colors, hues and brightness.

•	 The two types of photoreceptors are rods and cones. Rods are sensitive to 
light, while cones identify different colors. It is generally agreed that these 
two receptors are two senses, one sense for color and one for brightness, 
which	together	make	up	the	overall	sense	of	sight.

•	 Hearing is a sense that detects the vibrations of sound. Mechanoreceptors 
in	the	inner	ear	in	the	form	of	tiny	bones	and	hair-like	fibers,	turn	motion	
or sound waves from the air into electrical nerve pulses that the brain can 
then interpret.

•	 The sense of touch is activated by neural receptors such as hair follicles 
found	in	the	skin,	but	also	pressure	receptors	on	the	tongue	and	throat.

•	 The taste of food, is detected by sensory cells called taste buds located on 
top	of	the	tongue.	There	are	five	basic	tastes:	sweet,	bitter,	sour,	salty	and	
savoury.

•	 Smell,	like	taste,	is	deemed	to	be	a	chemical	sense.	There	are	hundreds	of	
olfactory receptors or sensory cells in our nasal passage, each of which will 
bind itself to a different molecular smell feature.

•	 Around	 80%	 of	 what	 we	 think	 is	 taste	 is	 actually	 smell.	 Flavor,	 is	 a	
combination of taste and smell perception. Test this yourself by holding 
your nose closed the next time you eat something, can you taste it very 
well? Chances are you can’t.

•	 Other perceived human senses are debatable but generally include, the 
ability	to	detect	 temperature,	pain,	balance	and	kinesthetic	(which	is	 the	
relative positions of our body parts - test this sense by closing your eyes 
and	touching	your	nose	with	a	finger).
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Fun Senses Facts 

“Janey,” Gary whispered as mom and dad got 
ready to go out for their party. “Our cat thinks 
she is president.” 
Girl with catsBoth children giggled and prom-
ised mommy and daddy they would be good all 
evening. “How do you know?” she whispered as 
Daddy got their coats out of the closet. 
“She told me.” He whispered back. “She can 
talk.” 
Janey had quite a time not thinking about 
Fluffy their cat being able to talk but fi-
nally Gary and Janey’s parents were 
gone. “What do you mean she can talk? 
She never talked to me.” Janey said. 
“Well, you have to ask her the right ques-
tions.” Gary said smugly. “I just asked 
her what she wanted to be and she told 
me that she wanted to be…..” 
“President, that’s right.” Fluffy said walk-
ing slowly into the room. “No need to 
whisper, everybody knows I am going to 
be president. No, no, you had it all wrong 
Gary.” The little yellow cat with long soft fur said 
beginning to purr. “I don’t think I am president, 
NOW. But I will be, its my destiny.” She said 
with a bit of an accent. A feline accent no doubt. 
“But Fluffy,” Janey said having trouble believing 
she was conversing with the house cat. “Why do 
you think you should be president? You are just 
a cat?” 
“I know God made me for great things Janey.” 
Fluffy said licking her toes. “He made you for 
great things too, maybe not as great as me but 
great things.” 
“Fluffy?” Gary said puzzled. “Do the other ani-
mals want to be president also?” he wanted to 
know. 
“Well no,” Fluffy answered, “that would be just 
silly now wouldn’t it?” 
“Not as silly as a 12 pound cat who needs help 
getting down from trees wanting to be president.” 
Janey thought but she didn’t say it because she 
didn’t want to upset Fluffy. 
“No, it’s different for different ones.” Fluffy con-
tinued. “Ralphie the dog thinks he is Alexander 
the Great. But I think he might be mistaken be-
cause I think Alexander the Great didn’t walk on 
all fours” Fluffy speculated. 
“The gerbil thinks he is Abraham Lincoln. I am 
working with him on that one. And then there’s 
your two gold fish, Frank and Ernest? Well they 

think they are world war two flying aces. I wish 
you would talk to them about that Janey. They 
like you.” She continued seeing the amazement 
on the faces of the humans. “The duckling we got 
for Easter thinks he is Albert Einstein and you 
know that big fat squirrel that keeps eating all the 
bird seed your parents put out?” Fluffy asked. 
“Yes, who does he think he is?” Gary wondered. 
“He thinks he is The Pope.” Fluffy informed 

Gary. “But he isn’t because I saw 
a picture of the pope on TV yester-
day and the pope is definitely not a 
squirrel.” She concluded. 
“Wow,” said Janey. “I had no idea 
animals thought so highly of them-
selves.” And she whistled. 
“Well Janey,” Fluffy continued 
rolling on her back until she fell 
off the couch. “It’s possible some 
of us might be mistaken. But you 
know, you can feel inside that God 
has created you for something spe-

cial can’t you?” 
“I know what you mean.” said Gary. “Pastor 
Mathers talked about knowing God’s will for 
your life last Sunday and ever since then I have 
felt God has a calling for me but I don’t know 
what it is.” 
“Me too Gary.” Janey said petting Fluffy which 
she liked a lot. “At the youth retreat, I almost felt 
like God was leading me to go on the missions 
trip but I don’t know for sure.” 
“Well, I am only a house cat.” Fluffy said realis-
tically “but us animals know that God has made 
each of us for a special purpose. Janey and Gary, 
you keep praying and you will find out what he 
has put you on earth to do. You know what Janey, 
when you pet me, I really get the sense you are 
going to do some big things for God.” Fluffy said 
and that made Janey smile. 
“What about me Fluffy?’ Gary said feeling slight-
ly left out. “I think God might have big things for 
me too.” 
“I know he does Gary.” Fluffy said jumping 
down and turning her tail to walk out in a huff as 
cats like to do. “But first maybe you should learn 
to clean up your room.”

Be joyful always; pray continually; give 
thanks in all circumstances, for this is God’s 
will for you in Christ Jesus. [1 Thessalonians 

5:16-18]

My Cat Thinks She is President”
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What two keys can’t open any 
door?

Answer for the last issue:
Stop imagining. By: 

Philo Girgis

Kids & Youth
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Life. Is. Crazy. 
Today has been one of those days 
when I am absolutely exhausted. 
There has been so much going on. 
My days at school have been long 
and full of lectures, studying, and 
so forth. I’ve been trying to catch 
up with my friends, and finding 
time to balance this with every-
thing else is challenging. 
Oh, yes. And all the while, I’m 
trying to make sure I stay healthy 
and sane! 
At one point today, I just had 
this feeling of complete exas-
peration. WHAT IS THE POINT 
OF ALL THIS?! Why do we have to 
be so busy? Why is life so complex? 
Why do we have to feel stressed? 
Why did I choose such a hard and 
busy career path? 
I began thinking about what I 
would be doing if I wasn›t study-
ing medicine, or taking care of my 
health. Or spending time with my 
friends and family. 
And to be honest, I couldn’t 
think of what else I would 
rather be doing. 
YES. Life can get stressful. Yes, 
studying and work is hard. Yes, 
time is limited. Yes, there will be 
days when you don’t want to do 
anything but stay in bed all day 
and worry about nothing. 
BUT....would you really have it 
any other way? You may find 
that work and studying is 
stressful, but if you enjoy it, 
you can cope with it. Balancing 
your time and finding moments to 
spend with loves ones is difficult, but 
these are the experiences that keep 

you grounded and happy. Fac-
ing problems and having to 
solve them is complicated, 
but these situations give you 
wisdom and strength. 
I’m busy. I might be a little 
stressed. I may feel tired at the 
end of a long day. Time might feel 
limited. But I wouldn’t trade this 
for anything else in the world. I 

am doing what I love. I am spend-
ing time with people I cherish. 
I am focusing on my health and 
well-being. 
And my happiness.
And that, dear readers, is worth 
every moment of worry, fatigue, 
and frustration. Because there is 
always a light at the end of ev-
ery tunnel. Because tough times 
never last. Because you will get 
through this.

Keep Pushing 
Through

Since its publication in 1989, 
The Seven Habits of Highly 
Effective People by Stephen 
Covey has sold over 3,500,000 
copies. It is claimed to be the 
hottest self-improvement	 book	
since Dale Carnegie published 
his	 book	 How	 to	Win	 Friends	
and	Influence	People.
Many of the ideas in the Seven 
Habits are common sense. 
Covey’s approach is basically to 
remind people of what they should already 
know.	 His research shows that these 
seven habits are common  denominators 
of success and are consistently used by 
effective people. 
Habits are patterns of behaviour made up 
of	three	components:	knowledge,	attitudes, 
and	skills.	They	are	learned	not	inherited.	
They are our	 second,	 not	 first	 nature.	
Therefore, habits of effectiveness can be 
learned and those of ineffectiveness can be 
unlearned. Successful people build habits 
of effectiveness into their daily lives. They 
work	 hard	 to	 develop	 these	 habits	 and	
discipline themselves in adhering to them.
The seven habits are dependent on each 
other.	The	first	three	are	habits	of	character	
and help us in achieving “Private Victory” 
as Covey states it. The next three are more 
public	 and	 lead	 to	 mutual	 benefit and 
“Public Victories”. The seventh habit is 
the habit of self renewal that Covey calls “ 
Sharpening the Saw”.

Habit 1:	Be	Proactive.	You	are	responsible	
for yourself and what you do. Decide what 
you should do and get on with it. Do not 
transfer responsibility for your feelings 
and actions to somebody or something 
else. Phrases such as “if only”, “I can’t”, 
“I have to”, or “you made me do this” etc. 
are examples that you are being reactive 
rather than proactive and in control. Start 
using more positive language and express 
your ability to choose and create other 
alternatives.

Habit	 2:	 Begin	 With	 The	
End In Mind. Start the day 
with a result that you want 
to achieve.  Have a clear 
understanding of your desired 
direction and destination.  
Effective	 people	 first	
formulate a mental picture 
or a vision of the end result.  
Then using it as their guide 
, they go about realizing that 
vision. As an exercise, try to 

identify	a	project	you	will	be	working	on	
in the near future. Imagine what the end 
result should be like	 and	 the	 steps	 that	
will lead you to these results. Here lies 
the difference between a Leader and a 
Manager. The leader is expected to do all 
the things a manager does but in addition 
to have the vision and be able to motivate 
people to act willingly.
Habit 3:	Put	First	Things	First.	This	habit	
is concerned with personal management.  
Research has proven that 80% of the results 
are achieved by concentrating on the few 
20% highly important activities.  Devote 
more time and effort to what is important 
but not necessarily urgent. Only by saying 
no to the unimportant can we say yes to the 
important.
Habit	 4:	 Think	Win-Win.	 Seek	 solutions	
that	 are	 of	 mutual	 benefit.	 Commit to 
exploring all possible options that will 
benefit	 all	 parties.  Have an “abundance 
mentality“  i.e. if you increase the size of 
the  “pie” there will be enough pieces for 
everybody.
Habit	 5:	 Seek	 First	 to	 Understand	 Then	
to Be	 Understood.	 This	 is	 the	 key	 to	
successful communication, and to building 
win-win relationships. Listen until you 
truly understand the other person before 
responding not just to his words but also 
to the underlying feelings. Listen with 
empathy.
Habit 6:	 Synergize.	 This	 is	 the	 essence	
of	 team	work	 and	 cooperation. Value the 
differences among people and bring the 
different perspectives together for the 
benefit	of	all.	Do	not	try	to	make	others	in	
your own image or surround yourself with 
people	whose	thinking	is	similar	to	yours.	
Differences can produce synergy where the 
whole is greater than the sum of its parts.
Habit	 7:	 Sharpen	 the	 Saw.	 Have	 a	
systematic balanced program of self- 
renewal to include the four elements of 
yourself:	 physical,	 mental,	 emotional-
social and spiritual.
In Brief:	 The	 Seven	 Habits	 of	 Highly	
Effective People is excellent reading for 
leaders, managers, parents, teenagers, 
married couples, and everyone who is 
concerned with self-development.
Edward Salib
Management Training
and Development Consultant 

A Review of Stephen Covey’s
The Seven Habits

Of
Highly Effective People

By: Edward Salib
Management Training

and Development Consultant

Sc
an

ne
d 

w
ith

 C
am

Sc
an

ne
r

Sc
an

ne
d 

w
ith

 C
am

Sc
an

ne
r



Saturday, June 2nd, 2018 - Issue (114)

1 844 355 6939

Friends,
I will be meeting with constituents on June 
16th, 2018 from 10AM until 12 noon at the 
Tim Hortons located at 8801 Woodbine Av-
enue. Everyone is welcomed! The following 
Saturday, June 23rd, 2018, I will be host-
ing a passport clinic at my constituency of-
fice	 (8300	Woodbine	Avenue,	 Suite	 201	 in	
Markham,	ON)	from	10AM	until	2PM.	RS-
VPs are requested but not required.
National	News
The federal government has denied church 
groups Canada Summer Jobs program fund-
ing	 to	 the	 tune	 of	 $50	 000	 in	 Markham.	
Many of these organizations offered sum-
mer camps for children and helped refugees 
adapting to life in Canada. These cuts are 
taking	 place	 while	 groups	 with	 terror	 ties	
and a history of discriminatory rhetoric are 
once again receiving funding.
The	 Parliamentary	 Budget	 Officer	 (PBO),	
issued a new report entitled “The Impact 
of a Pan-Canadian Carbon Pricing Levy on 
PBO’s	GDP	Projection.”	The	report	states:

With the implementation of a 
Canada-wide carbon pricing levy 
rising from $10 per tonne of CO2 
equivalent in 2018 to $50 per 
tonne in 2022, we projected that 
real	GDP	would	be	0.5	per	 cent	
($10	billion)	lower	in	2022	com-
pared to a scenario without the 
carbon pricing levy.
The carbon tax does not reduce 
greenhouse gas emissions, it costs 
Canadians	more	money	(for	exam-
ple, by adding 10 or more cents per 
litre	to	the	cost	of	gas	plus	HST),	
and	 it	 hurts	 our	 overall	 economy.	 Families	
need	 to	 drive	 to	 work,	 school,	 sports	 and	
run	errands.	This	punitive	tax	will	make	life	
harder for Canadian families. That’s why I 
am	firmly	 against	 the	Liberal	 carbon	 tax.	 I	
do not believe that the federal government 
should attempt to force provinces to imple-
ment	carbon	taxes.	We	know	this	carbon	tax	
will negatively impact families and with-
out positively impacting the environment. 

This government does not have 
a revenue problem, they have a 
spending problem, before add-
ing another tax to Canadians they 
should reevaluate their expendi-
tures.
20 000 illegal migrants have 
crossed into Canada since Justin 
Trudeau tweeted #Welcometo-

Canada, including a registered sex 
offender. This will directly impact 
Canadians travelling this summer 
with	significant	delays	because	of	
the government’s failure to man-

age a planned immigration system. Our 
country must prioritize the safety of Canadi-
ans and protect those legal immigrants who 
wait many years to become Canadian and 
play by the rules.
Local	News
Significant	 power	 outages	 hit	 Markham	
earlier this month leaving 100 000 without 
power for several hours.
I	 attended	 the	 Unionville	 Milliken	 Soccer	

Club’s Inaugural League 1 Ontario Semi 
Professional	Soccer	Game.
I	 joined	 the	 Uttar-Pradeshies	 for	 an	 event	
benefiting	Sick	Kids.	There	is	great	philan-
thropic	work	being	done	by	cultural	organi-
zations	in	the	Greater	Toronto	Area	(GTA).	I	
also	attended	the	Lebanese	Friends	of	Can-
ada for their annual Mother’s Day event in 
Toronto, a wonderful celebration of family 
and community.
I	spoke	to	high	school	students	in	Markham	
about politics and economics.
I also participated in a Small and Medium 
Enterprise event hosted by the Indo-Canada 
Chamber of Commerce. Small businesses 
are	the	backbone	of	the	Canadian	economy	
and they are feeling the pinch with the fed-
eral and provincial Liberal governments.
As always should you require any assistance 
please do not hesitate in reaching out to my 
office.
Sincerely,
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville 

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

The Liberal Drug Agenda
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