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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل

 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن
ومجيع انواع الليزر 

منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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   Ëôe AGQò©dG á«dó«°U

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

فلت ل ن
äÉcô°ûdGh OGôaCÓd á«Ñjô°V äÉeóNh áÑ°SÉfi

www profififitttexplllorer co

 á«eÉàN äÉHÉ°ùMh ôJÉaO ∑É°ùeG - á«eÉàN äÉHÉ°ùMh ôJÉaO ∑É°ùeG -
äÉcô°ûdGh OGôaCÓdäÉcô°ûdGh OGôaCÓd

É¡YGƒfCÉH Iójó÷G äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ -É¡YGƒfCÉH Iójó÷G äÉcô°ûdG ¢ù«°SCÉJ -

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

85 CURLEW DR. #103 NORTH YORK, ON M3A 2P885 CURLEW DR. #103 NORTH YORK, ON M3A 2P8

Maximize your 
Tax Savings 

with Us
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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

Iójô÷ÉH ∫É°üJÓd1 844 355 6939

áFÉŸG ó©H ô°ûY ™HÉ°ùdG Oó``©dG  - á°ùeÉÿG áæ``°ùdG - 2018 ƒ«dƒj 14 âÑ°ùdGwww.good-news.cawww.good-news.ca

gnjournal@gmail.com
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50¢
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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
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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

اسكندر  ناجى 
حول  حقائق  يكتب  
ونسبته  اإلحلاد  أنواع 
)1(......................... ص 19

ضــد  االنتهاكـــــات 
من  مصر  في  االقباط 
مارس  إلى   2014 يونيو 
الثالث(  )اجلزء   2018
.............................. ص 14

سيادة  إلى  خطاب 
الرئيس السيسي

................................ ص 5

تورنتو  شرطة  رئيس 
تكرار  حيال  قلق 
النار  إطالق  حوادث 
وضح  في  باملقاطعة 
النهار..................... ص 9

راأي املحـــــــرر

عـــائد مـــن القاهــــــرة

ال�شركات  باأحدي  بالإت�شال  قمت  املا�شي،  ال�شهر  للقاهرة  زيارة  قبل 

الكندية للتاأمني، للتاأمني الطبي علي الأ�شرة خالل فرتة وجودنا مب�شر، 

هي  لها  �شاأ�شافر  التي  الدولة  باأن  التاأمني  �شركة  موظفة  علمت  وحينما 

»جمهورية م�شر العربية«، قالت يل اأنه طبقًا ملوقع احلكومة الكندية، فاأن 

م�شر من بني الدول املحظور ال�شفر لها اإل يف حالت ال�شرورة الق�شوي، 

و�شيناء.  البحرالأحمر  �شاحل  مبناطق  الوجود  اأثناء  الإحتياط  وينبغي 

واأ�شافت موظفة �شركة التاأمني باأنه بناء علي ذلك فاأن التاأمني لن ُيغطي اأية 

اإ�شابة ناجتة عن حماولة �شطو اأو حماولة قتل لإحتمال حدوثها. وو�شط 

تذكرت حينما  الأن،  م�شر  العامل  يري  تري كيف  اأن  من  م�شاعر حزن 

 Le« جاءت وزيرة الهجرة امل�شرية، »نبيلة مكرم عبد ال�شهيد« يف قاعة

Park«، بتورنتو للرتويج لل�شهادات الدولرية للم�شريني يف اخلارج يف 
اأبريل عام 2016، وقتها قام رجل من خرباء ال�شياحة يف كندا واأكد علي 

امل�شري،  ولل�شفري  للوزيرة  واأ�شار  القائمة،  بتلك  م�شر  وجود  خطورة 

حتتاج  حلول  هناك  اأن  عن  بجوارها،  يجل�س  كان  والذي  زهران«  »معتز 

بع�س العمل من وزارة الهجرة وال�شفارة امل�شرية بكندا، حلذف م�شر من 

تلك القائمة امل�شيئة، ولالأ�شف مل تعره الوزيرة اأو ال�شفري اأي اأهتمام ومل 

اأنه بعد و�شويل مل�شر وجدت  ي�شاأل حتي عن ما يجب عمله. الطريف 

الوزيرة م�شتمرة علي راأ�س تلك الوزراة يف حكومة مدبويل اجلديدة.    

امل�شكلة الأكرب التي لحظتها يف تلك الرحلة، ما حدث لل�شناعة امل�شرية 

فامل�شكلة مل  »ال�شياحة«،  اإهتمامًا وهي  اأحد  الأهم والتي مل يعد يعريها 

ال�شرورة  يف  اإل  ال�شفر  عدم  ُيرجي  التي  الدول  بني  م�شر  وجود  يف  تعد 

الرو�شية  الطائرة  اأو  الإرهابية  للعمليات  املبا�شر  التاأثري  اأو  الق�شوي، 

اأعوام، فقد لحظت عودة  العري�س قبل ثالث  التي �شقطت يف جنوب 

ال�شياحة ب�شكل اأف�شل عن ذي �شبق ، وكان هناك عدد جيد من ال�شائحني 

يق�شون اأجازتهم مب�شر، ولكن امل�شكلة هو التاأثري 

�شقوط  وواقعة  الإرهاب  لهذا  مبا�شر  الغري 

واملوؤهلني  الدار�شني  معظم  اأ�شطر  فقد  الطائرة، 

هذا  هجر  اإيل  ال�شياحي  بالقطاع  واملحرتفني 

اأخري،  اأعمال  الغري م�شتقر وبحثوا عن  القطاع 

وغري  اخلربة  عدميي  اإيل  القطاع  هذا  تاركني 

بال�شياحة.  لهم  عالقة  ل  هم  ومن  اأقل  موؤهالت  واأ�شحاب  الدرا�شني 

تري عامل  العجب،  تري  العاملني اجلدد  لهوؤلء  تدريب  اأي  ويف غياب 

بالفندق يطلب من زائر اإطفاء ال�شيجارة لأنه - اأي العامل - �شائمًا ول 

العربية  باللغة  ال�شائحني  علي  يتهكم  وهذا  ال�شيجارة!.  دخان  يحتمل 

اإبت�شامة ول حتمل نظرات  التي ل يفهمونها ، وجوه العاملني تعمل بال 

ال�شياحية ، كذلك  املنتجعات والفنادق  اأو زوار  ال�شائحني  ترحيب جتاه 

مازال تقدمي اخلمور والكحوليات يتم علي غري اإرتياح للعاملني باملناطق 

ال�شياحية امل�شرية، ول اأعلم اإن كان هذا الأمر مرتبط ب�شهر رم�شان فقط 

لي�شت  والزوار  ال�شائحني  �شيافة  اأن  كما   ، العام  باقي  م�شتمرة  حالة  اأم 

م�شر  اإيل  للعودة  ال�شائح  يدفع  الذي  امل�شتوي  املطلوب،  امل�شتوي  علي 

اإخفاقات  م�شر.  اإيل  للقدوم  ببلده  الأخرين  ين�شح  يجعله  اأو  ثانية  مرة 

وخلل يف القطاع ال�شياحي ل ت�شقط فيه دوًل اأقل من م�شر بكثري، ولي�س 

التي متلك  اأكرث من دولتنا  الدول  لديها ما متلكه م�شر ولهذا تنجح تلك 

بطبيعتها كل عنا�شر جذب ال�شائح، وكان من املفرت�س اأن تكون وجهة 

وغياب  الإحرتافية  �شعف  لالأ�شف  ولكن  بالعامل،  الأويل  ال�شائحني 

اأو من  الإعداد وال�شبغة الدينية ملن يعملون به �شواًء من القطاع اخلا�س 

جديدة،  اأزمات  ال�شياحي  للقطاع  اأ�شاف  احلكوميني،  امل�شئولني  قبل 

ولكي اهلل يا م�شر. 

 ابرام مقار
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الشغف، العنفوان، احلماسة، ُعمق 
العزف  العواطف،  صدق  اإلميان، 
واألخالق  السامية  املبادئ  أوتار  على 
الروائية  األفالم  متّيز  الراقية، سماٌت 
أن  دون  العصر احلديث،  الهندية في 
مُيكننا جتاوز مدى قّوة النص، وعبقرية 
الرفيع  واملستوى  اإلخراجي،  اإلبداع 
للمؤثرات السمعية والبصرية التي 
ُمدهشة  أبعاد  إلى  املُشاهد  تنقل 

من االنتعاش الروحي.
الهندية مبذاق معنوي  السينما  متتاز 
حدود  تتجاوز  أفالمها  يجعل  خاص 
على  العاملية  األفالم  بقية  تأثير 
إنها متلك ما يُشبه »ملسة  املُشاهد، 

سحرية« تُعالج روح املُشاهد وتُخفف أوجاعها، فال 
يُتم ُمشاهدة الفيلم إال وقد اغتسلت تلك الروح 
االكتئاب  سطوة  من  وحتررت  أحزانها  بعض  من 
يكون  أن  عجب  ال  ولذا  عليها،  تزحف  بدأت  التي 
لها دورًا شبيًها بدور األكسجني والغذاء بالنسبة 
للمواطن الهندي التّواق ملثل تلك النافذة في عامله 
أن  في  وال عجب  بالتعقيدات،  املشحون  الواقعي 
الرتشاف  واالحتياج  بها  االفتتان  على  يُنافسه 
ُجرعات أمل منها جماعات هائلة من البشر حول 
األرض، حتى حتّولت إلى عالمة من عالمات التفّوق 
الهندي وبصمة من بصمات الهند املؤثرة في كل 
مكان، تنقل بها جوانب من تاريخها، وُمعتقداتها، 
وفلسفاتها،  وموروثها،  وتقاليدها،  وعاداتها، 
خالل  أخرى  بلدان  مواطني  وجدان  إلى  وقوانينها 

دقائق استمتاعهم مبشاهدتها.
ال  العالم  حول  الهندية  األفالم  ُمشاهدة  هواة 
ال  جزء  بل  للتسلية«؛  »وسيلة  مجرد  يعتبرونها 
يتجزأ من االحتياجات املعنوية في حياتهم، وهي 
مشاعر ال مُيكن أن يفهمها غير املفتونني بها ممن 
درامية«،  »ُمبالغات  أو  أفالم«  »ُمجرد  يعتبرونها 
اإلثارة  مستوى  من  يجعل  خاص  مذاٌق  لها  إن 
ُعشاقها،  وقودًا ملشاعر  أحداثها  في  االستثنائية 
حياتهم  أحداث  مواصلة  على  يُساعدهم 
على  القائمني  وألن  أكبر...  نفسي  باستقرار 
صناعة األفالم الهندية يفهمون طبيعة اإلنسان 
تلك  أدركوا  البيئية  ظروفه  وحساسية  الهندي 

إحدى  لتحقيق  ووظفوها  احلقيقة، 
اجلماهيري  االتصال  نظريات  أهم 
»االستخدامات  نظرية  وهي 
انتقاء  طريق  عن  واإلشباعات«، 
القادرة  واألساليب  املواضيع  أفضل 
النفسية  االحتياجات  إشباع  على 
والعاطفية للمشاهد احملروم من هذا 
اإلشباع في حياته الواقعية... هناك 
ورغبات  ورومانسية وطموحات  ُحب 
لتجاوز  حثيث  وسعي  وتطلعات 
املصاعب وصوالً لالنتصار عليها بكل 
املُمكنة  الشخصية  الكفاح  وسائل 
الُعليا  اإللهية  القدرة  دور  إغفال  دون 
واألمل مبا تقدمه من ُمعجزات ودعٍم 
غير محدود، وكثير مما يحتاجه اإلنسان العادي من 
تشجيع كي يساعد نفسه على التحّول إلى بطل 
الصناعة  تلك  وهب  ما  وهذا  اخلاصة  حياته  في 
تنتج  الهند  صارت  حتى  والتمدد  االتساع  فرصة 
قرابة ألف وستمائة فيلم في العام الواحد إلشباع 
احتياج املُشاهدين التواقني للغوص يومًيا في هذا 
العالم اآلسر، وبعد أن كان بقاء الفيلم في قاعات 
صار  ُمشاهدته  ُمعدالت  على  ُمعتمًدا  العرض 
مواقيت  يُجدولون  الصناعة  تلك  على  القائمني 
عرض األفالم قبل إطالقها بشهور ورمبا عام كامل 
عرض  فترة  وصارت  بعًضا،  بعضها  يُزاحم  ال  كي 
الفيلم الواحد حتى وإن كان ممتازًا ونسبة احلضور 
تزيد عن  تزيد عن شهر، ثم صارت ال  له كبيرة ال 
كي  املتميزة  الناجحة  األفالم  من  لكثير  أسبوع 
تتاح الفرصة لعرض أفالم أخرى ينتظرها اجلمهور 
بشغف ال يقل عن انتظاره التي سبقتها، وليس 
الهند من  السينما في  رّواد  ترى بني  أن  النادر  من 
ثالث  عرضه  صالة  في  فيلم  ملشاهدة  يحضر 
ال  لذا  ملل،  دون  ُمختلفة  أيام  في  مّرات  وخمس 
يسعنا أن نندهش إذا علمنا أن عدد صاالت العرض 
السينمائي في الهند تصل إلى عشرة آالف صالة، 
ويُقدر عدد املُشاهدين هناك بحدود خمسة ماليني 
اخليال  من  متصاعدة  مملكة  إنها  يومًيا..  شخٍص 
قائٌم  وعالٌم  الواقع،  أرض  في  جذوره  متتد  الذي 
بذاته يصنع كل يوٍم قانونًا جديًدا في ذاكرة الفن 

واإلنسانية.

ال�شينما الهندية و�شغف املُ�شاهدين

زينب علي البحراني- 
السعودية

الكندية،  األمريكية  العالقات  في  املتخصصون  يعرف 
مدى خصوصية هذه العالقات، لدرجة أن هذه العالقات 
أو أشقاء حتت مظلة  واحدة،  التوأم ألم  األخوين  تشبه 
بينهما  تاريخيا  تتجاوز  فالعالقات  ثَم  ومن  الوحدة، 
عضوي  ملستوى  لتصل  االستراتيجية،  النواحي 
وهيكلي. إال أنه ما أن وصل ترامب الشعبوي للسلطة، 
توقع البعض أن سيتبع سياسات حمائية مع بعض دول 
العالم، باستثناء كندا الشريك والشقيق التاريخي. إال 
أن ترامب على ما يبدو قرر أن يرمي عصا البيسبول في 

وجه اجلميع مبا فيهم الشقيق الشمالي، كندا.
ال يخفي على أحد أن العالقات بني جوستان ترودو، رئيس 
استراتيجيا  وحليفا  شخصيا  صديقا  كان  كندا  وزراء 
السابق  األمريكي  الرئيس  بقيادة  الدميقراطي،  للحزب 
هيالري  الدميقراطية  املرشحة  بعده  ومن  أوباما،  باراك 
كلينتون. وكثيرا ما أعلن ترودو دعمه للدميقراطيني في 
أمريكا، باعتبار أن احلزب الليبرالي يسير في نفس الدرب.

إال أن هذه العالقات الشخصية بني ترودو والدميقراطيني 
في أمريكا، لم يتوقع أن تؤثر على العالقات األمريكية 
ترامب  مطاردة  مع  األزمة،  بوادر  بدأت  الكندية. 
كندا  على  تدفقوا  الذين  الشرعيني،  غير  للمهاجرين 
برامج  على  عبئا  شكلوا  الجئني  شكل  في  باآلالف 
الهجرة، واالحتياجات الفعلية لسوق العمل الكندية، 
املهاجرين  تختار  الهجرة،  برامج  وفق  كندا  وأن  خاصة 
توظيف  شركة  كانت  لو  كما  املاهرة،  العمالة  من 
العالم  في  الكفاءات  أفضل  تختار  اجلنسية  متعددة 
القادمة  املوجات  وهذه  إليها،  للقدوم  وتعليميا  مهنيا 
من الجئي الواليات املتحدة أدت لتجميد برامج الهجرة 

من فئة العمالة املاهرة املهاجرة.
رسوم  فرض  ترامب  أعلن  عندما  بلة،  الطيبة  وزادت 
وااللومنيوم  الصلب  من  كندا  صادرات  على  جمركية 
لالقتصاد  قوية  ضربة  مثل  ما  وهو  املتحدة،  للواليات 
قرار  من  استياءها  كندا  بعدها  فأعلنت  الكندي. 
ترامب. وبدأت في فرض رسوم جمركة على العديد من 
املنتجات األمريكية في القطاعات الزراعية والصناعية 
واخلدمية. كما ظهرت دعاوي واسعة شعبيا ملقاطعة 

العاملة في  األمريكية  والشركات  األمريكية  املنتجات 
كندا.

إلى  ووصلت  وأوتاوا،  واشنطن  بني  العالقات  وساءت 
التي  الصناعية،  الدول  قمة  في  األقصى  مستواها 
الكيبيك،  إقليم  في  روا،  شارل  مدينة  استضافتها 
حيث ترامب رفض التوقيع على اخلتامي. واتهمت اإلدارة 
اخليانة  منها  وسيئة،  رديئة  بأوصاف  ترودو  األمريكية 
ترامب  السياسية، بسبب تسريبه موقف  اخلبرة  وفقر 
العام  االستياء  من  حالة  إلى  األمر،  هذا  أدى  لإلعالم. 
للدفاع  اجلميع  وتكتل  كندا،  في  واإلعالمي  الشعبي 
علي رئيس الوزراء الليبرالي رغم االنتقادات، التي توجه 

إلى سياساته مؤخرا.
ووصلت العالقات األمريكية الكندية إلى مرحلة حرجة، 
عندما أعلن ترامب، بشأن املفاوضات احلالية، بني أمريكا 
وكندا واملكسيك، لتعديل اتفاقية التجارة احلرة بني دول 
أنها  يرى  ترامب  وأن  خاصة  »نافتا«،  الشمالية  أمريكا 
واملكسيك.  كندا  ملصلحة  األمريكية  باملصالح  تضر 
بحيث  الثالثي،  االتفاق  لفك  ترامب  دعاوي  وبرزت 
تتفاوض أمريكا مع كل من كندا واملكسيك، كل على 
وتعريفة  حمائية  سياسات  بفرض  ترامب  وينادي  حدا. 
جمركية بنسب معينة في إطار اتفاقية نافتا، وهي ما 

ترفضه أوتاوا ومكسيكو سيتي.
وأوتاوا،  واشنطن  بني  واملعلن  اخلفي  الصراع  ويستمر 
خاصة  اجلديدة،  التحالفات  صور  التالية  األيام  وستبرز 
وأن ترامب احليران يقود حربا حمائيا جمركيا واقتصاديا 
االحتاد  فيها  مبا  العالم  في  االقتصادية  القوى  كل  مع 

األوروبي والصني.
عبر  احلليف  اإلجنليزي،  اإلعالم  أن  إلى  األمر  ووصل 
ترامب  أن  مفادها  معلومات  سرب  لترامب،  األطلسي 
بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  مع  املقبلة  قمته  خالل 
خالل أيام، سيعلن رمبا عن سحب القوات األمريكية من 
األطلنطي  شمال  حللف  قاسمة  ضربة  ميثل  مبا  أوروبا، 
»الناتو«، إذ لم تقم الدول االحتاد األوروبي بزيادة ميزانيات 
الدفاع، لتخفيف العبء املالي من على كاهل الواليات 

املتحدة.

ترامب »احلريان« يخ�شر الأ�شقاء 

والغرباء!!

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

ظاهرة البحث عن زعيم ت�شغل بال 

امل�شريني لدرجة الهو�س فاإذا مل 

يوجد من بني الأحياء من ي�شلح لأن 

ي�شبغوا عليه من �شمات البطولة 

والزعامة ما ي�شبع نفو�شهم التي 

تت�شور جوعا اإىل طاغوت معبود، 

التفتوا اإىل املا�شي ينقبون يف 

�شفحاته عن رمز من رموزه. 

اإنه �شلوك العاجزين، فالن�شان 

الذي ي�شت�شعر ال�شعف يف نف�شه 

يتلفت حوله باحثًا عن القوة 

خارجه ويتلم�شها يف غريه ويظل 

احتياجه لهم ي�شتد كلما ازداد 

اإح�شا�شه ب�شعفه.

دول اأندراو�س

�شكرتري حترير

جود نيوز 
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إن  احملبة  على  أنفسكم  عاهدوا 
كانت خالية من احملبة، وصلوا!

الشفقة  على  أنفسكم  عاهدوا 
وعلى اقتناء قلب حنون، وصلوا!

الغيرة  على  أنفسكم  عاهدوا 
املقدسة من أجل إميانكم ووطنكم 

ودياركم وأهلكم، وصلوا!
صارعوا بشراسة، سلطان الكري، 

في بستان معصرتكم!
»قوموا واسهروا وصلوا«.

صلى  الذي  ذلك  لتالميذه،  قالها 
في ضيعة جثسيماني على جبل 
ولتعبر  تأتي ساعته،  لئال  الزيتون؛ 

عنه كأسه!
كثيرة،  ضيعات  في  ألسنا 
تُعصر  املساملة،  الزيتون  كأشجار 
القاسي،  االضطهاد  معاصر  في 
وأوالدنا،  بناتنا،  منا:  ثمارنا  وتُنزع 
وتُهدم  وحُترق،  وتُغلق،  وأموالنا... 

كنائسنا؟!.
   أنظروا.. 

   ها هي ساعتنا التي ال تنتهي! 
   وكأسنا التي ال تنضب! 

السبي،  فراش  من  فانهضوا     
الثقيل،  النعاس  رغم  واسهروا 

وصلوا كهدير البحر!
حُتسنوا  لم  ولو  فحتى  صلوا،     
لنجدة  يأتي  الروح  فإن  الصالة؛ 
ال  بأنات  لكم  ويشفع  ضعفكم، 

توصف! 
قبلة  اهلل،  إلى  واصرخوا     صلوا، 
ال  القلب،  داخل  من  تضرعاتكم، 
بضجيج احلناجر؛ فليس هناك في 
يسمع،  احملب:  اهلل  إال  العالم  هذا 

ويتحنن، ويستجيب! 
الكلمات،  تتقلص  حتى  صلوا،     
ويتجلى  الشفاه،  وتصمت 
مظهراً  تساؤالتكم،  على  القدير 
التعصب،  أرواح  طارداً  مجده، 
من  النجسة،  واإلرهاب،  والتمييز، 
حياتكم،  بكل  ومتكفال:  أرضكم. 
املقدسة  ورغباتكم  وإنسانيتكم، 
شتى  على  إليها  تسعون  التي 

الدروب!
لتعلموا  الرب؛  وانتظروا  صلوا،     

يقيناً أن كالً منكم ليس وحيداً!

بقلم: عـادل عطيـة

•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�شت�شارة جمانية

ات�شلوا ب�شعيد ميخائيل:

MEMBER

صلوا لقاء
لتحيوا!

يا سيادة الرئيس... اسمح لي يا سيدي الرئيس أن اهنئك 
على جناحك فى انتخابات الدورة الرئاسية الثانية واسمح 
لي أيضا أن اشكرك على املشروعات التنموية التي تقوم 
املادية  القيود  كل  رغم  بها  والنهوض  مصر  لرفعة  بها 
من  بالرغم  اآلن  حتى  نعيشها  مازلنا  التي  واملعنوية 
انتهاء الدورة االنتخابية األولى ... فجميع دول العالم متر 
سيادة  يا  ولكن  تطورها،  مراحل  في  الظروف  هذه  مبثل 
الرئيس، فسيادتكم تعلم أن التنمية االقتصادية وحدها 

ال تبني دوالً. 
إلى  باإلضافة  مواطنيها  تنمية  هو  الدول  يبني  الذي  إن 
زيادة مشاريعها، وأساس تنمية املواطنني هو اإلحساس 
بالكرامة والعدل واملساواة أمام الضمير البشري والقانون 

والدستور.
 يا سيادة الرئيس أين كرامة االنسان املصري الذي ال يجد 
أو  وألسرته  لنفسه  صحيا  صرفا  أو  للشرب  صاحلا  ماءا 
وأين  تخدمه...  عامة  مواصالت  أو  منزله  إلنارة  كهرباء 
كرامة املواطن املصري الذي يعيش خائفا ومهموما لئال 
وإيابه  ذهابه  يعتدى عليه في  أو  القاصر  ابنته  تختطف 
املواطن  كرامة  وأين  لتامني معيشته؟!  العمل  وإلى  من 
عبادته  طقوس  ممارسة  من  حتى  يخاف  الذي  املصري 
سواء في املسجد أو الكنيسة التي إما أن تكون مغلقة 
كرامة  وأين  بتفجيرها!  احتمال  هناك  أو  أمنية  لدواعي 
املواطن املصري الذي يقوم محافظ محافظته وهو أعلى 
سلطة مدنية في احملافظة بهدم كنيسته وهو املنوط به 
أن يحميها ال أن يهدمها؟! وأن الذي يسرقه هو مستشار 

وزير الصحة املنوط بحمايته؟!
يا سيادة الرئيس ... إن مليارا واحدا أو ما يزيد قليال كان 
ومشروع  للشرب  الصاحلة  املياه  مشروع  لتنفيذ  يكفي 
أطراف  جلميع  الكهرباء  توصيل  وكذا  الصحي  الصرف 
تنفيذ مشروع  لسرعة  باهظا  ثمنا  دفعنا  ولكننا  مصر 

ازدواج قناة السويس في سنة 
واحدة بدال من 3 سنوات.

يا سيادة الرئيس أرجو أن تنظر 
إلى جتربة أملانيا وجتربة اليابان 

فقد خرجت أملانيا محطمة متاما بعد نهاية احلرب العاملية 
صاحلة  غير  وشوارعها  مهدمة  مبانيها  وجميع  الثانية 
اليابان  جتربة  إلى  تنظر  أن  وأرجوك  فيها  املواصالت  ملرور 
هيروشيما  في  نوويتني  قنبلتني  عليها  أطلق  التي  أيضا 
لم  والهزمية  واخلراب  الهدم  هذا  كل  ولكن  وناجازاكي 
بكل  ولكن  عزميتها  أو  الشعوب  هذه  نفوس  من  يفتت 
األنقاض  بإزالة جميع  إباء وشمم قام كل من الشعبني 
من  عادت كل  وفي سنوات معدودة  والهزمية  احلرب  وأثار 
الدولتني إلى كامل جمالها وبهائها وذلك ألن الهدم كان 

في املباني فقط أما نفوسهم فقد بقيت شامخة.
يا سيادة الرئيس هناك حكمة تقول »أن من يضع يده على 
املسكني يضع  املصري  ولكن  الوراء«  إلى  ينظر  ال  احملراث 
يده على احملراث ولكنه ينظر في جميع االجتاهات األخرى 
ألنه لم يعد يعرف من أين ستأتيه الضربة القادمة ... هل 
هي قصة حب مختلقة بني شخصني مختلفي الديانة 
أم  باملئات  الضحايا  فيه  يذهب  عبادة  ملكان  تفجيرا  أم 
تهجيرا قسريا أم غلقا لدار عبادة ألسباب أمنية أم ذبحا 
أسرته  أفراد  ألحد  قسريا  خطفا  أم  يرتكبها  لم  جلرمية 
لزيارة  رحلة  إلى  ذاهبا  رحالت  ألوتوبيس  وتفجيرا  قتال  أم 
األديرة املقدسة؟! كل هذا يحط من قيمة الدولة ويفقد 

املصريني كرامتهم وشموخهم.
شموخهم  للمصريني  أعد  الرئيس  سيادة  يا  فأرجوك 
والدستور  القانون  في ظل  واملساواة  بالعدل  وكرامتهم 
وسترى شعبا كرميا يسود حضاريا على العالم أجمع كما 
والنفوس  املشروخة  القيم  فإن  القدمي،  املاضي  في  كنا 

اجملروحة واأليدي املرتعشة ال تبني دوالً... وحتيا مصر.

خطاب اإىل �شيادة الرئي�س ال�شي�شي

بقلم: سمير بشاي

For Arabic call Maher Hanna: 647-839-7506
For English Call Mark Hanna

11:00 am - 3:00 pm: 437-839-7506
4:00 pm to 9:00 pm Michael Hanna:

647-678-9447

3M j 
For rEnovAtions

Home renovations service

1350 York mills rd , toronto m3a1z9

General renovations- 
paint- 

basement finish
Bathroom and kitchen 

renovations 
Indoor outdoor flow
outdoor renovations 

Hard wood- Laminate
Change stairs

نحن نتحدث العربية

 أسعار خاصة للجالية العربية 

Before

Before

After

After
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عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 

السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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.

عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 
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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.

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

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

مدحت سابا
Real Estate Broker 

أعلنت toronto real estate Board أن 8,082 منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام MlS خالل شهر 
املعلن عنها خالل نفس  املنازل  باملقارنة مببيعات  ارتفاع مبقدار 2.4%  النتيجة  يونيو 2018. ومتثل هذه 

الفترة من عام 2017 حيث كانت عدد الوحدات املباعة 7,893 وحدة. 
أنواع   وفي مدينة تورونتو فقط، والتي مثلت 38.3 % من املعامالت، كان متوسط السعر شامل كل 
املنازل 870,559 دوالر باملقارنة 827,802 دوالر لنفس الشهر من العام املاضي وذلك بارتفاع قدرة 4.2%.  
وفي باقي الـــــــ GtA )»905«( وصل متوسط سعر البيع إلى 768,945 دوالر باملقارنة 768,516 دوالر 

لنفس الشهر من العام املاضي. 
وفي مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة على 2,234 شقة خالل شهر يوليو 
2018. استحوذت تورونتو على نسبة 71.3 % من أجمالي املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق 
وفي   ،7.9% قدره  بارتفاع  دوالر   GtA 561,097 لـــــــ  العام  هذا  الفترة من  في خالل هذه  السكنية 
مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر إلى 605,530 دوالر بارتفاع قدره %9.5.  وفى باقي الــــــــ 

)»905«( ارتفع متوسط سعر البيع إلى 450,672 دوالر بارتفاع قدره 3.4%.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
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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.

1-844-355-6939

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

June 2018 Year-Over-Year Per Cent Change in the MLS® HPI

 
Compos-
 ite (All
(Types

 Single-Family
Detached

 Single-Family
Attached

Townhouse Apartment

TREB Total -4.76% -9.30% -7.20% -3.65% 7.52%

Halton Region -4.39% -6.96% -3.25% -3.03% 6.92%

Peel Region -3.10% -4.84% -3.94% -4.13% 4.73%

City of Toronto 1.29% -7.14% -3.52% 0.46% 9.10%

York Region -14.70% -16.67% -16.36% -10.72% 1.33%

Durham Region -8.49% -8.69% -8.95% -9.96% -0.62%

Orangeville -0.58% -0.74% -1.15% - -

 South Simcoe
County

-8.36% -7.99% -7.16% - -
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عامل العقارات

كيف ميكن التغلب على غالء املساكن في تورنتو وضواحيها؟ سؤال في الغالب تكون اجابته باخلروج من دائرة تورونتو وضواحيها. 
ولكن السؤال األهم إلى أي مدى؟ بالبحث والدراسة وجدت أن هناك مدن صغيرة جميلة لهواه الهدوء والبعد عن الزحام وضجيج 
املناطق ذات الكثافة املتوسطة. وهناك أيضا ميزة األسعار التي في متناول الدخول املنخفضة حيث يبدأ »التاون هاوس« ذو الـــ 
3 غرف نوم ودورتي مياه من 360 ألفا من الدوالرات.  وهناك أيضا ميزة أخرى حيث يعتبر الشراء هناك استثمارا جيدا على املدى 
الطويل. ولكن في املقابل يجب على املشتري هناك أن يتحمل بعض السلبيات مثل وقتا أطول في الذهاب والعودة إلى محل 
عمله قد يصل إلى حوالي ساعتني ونصف يومياً باإلضافة إلى أنه مضطر إلى استعمال سيارته لندرة وسائل النقل العام هناك 

وأيضا ندرة الوظائف. ميكنكم االتصال بي ملزيد من التفاصيل.
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Professional Real Estate Services
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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.

كيف ميكن التغلب على غالء املساكن في تورنتو وضواحيها؟ 

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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صحيفة »التامي«
قائمة بأكثر األشخاص تأثيرا على 

شبكة اإلنترنت للعام 2018

نشرت صحيفة »التامي« قائمة بأكثر أشخاص 
اإلنترنت  شبكة  على  ونفوذ  تأثير  لهم  كان 

للعام 2018.
لهم  كان  الذين  الناس  أكثر  القائمة  وتشمل 
ومنهم  أخبار،  صناع  وأصبحوا  كبير  تأثير 
وسياسيون،  ومدونون  أعمال  ورجال  فنانون 
تأثير  لهم  كان  الذين  الناس  القائمة  في  وجاء 
إيجابي، باإلضافة إلى أولئك الذين تسببوا في 
االستياء وكان لهم أثر سلبي. واعتبرت املغنية 
تسبب  إذ  املؤثرين،  أكثر  من  ريهانا  األمريكية 
منشور لها على تطبيق »إنستغرام« بانخفاض 

أسهم تطبيق »سناب شات« مبعدل %4.
الشابة  واألم  األزياء  عارضة  صورة  وأصبحت 
كايلي جينر برفقة طفلتها األكثر شهرة على 
ذو  الشاب  املغني  واكتسب  إنستغرام.  موقع 
بيبي  باسم  واملعروف  مارتن  أرييل  عاما   17 الـ 
التواصل  شبكات  على  واسعة  شهرة  أرييل 
تأثير  مدى  أحد  على  يخفى  وال  االجتماعي. 
وجدل تغريدات الرئيس األمريكي دونالد ترامب 

الذي يلقب بسيد التغريدات الغامضة.
ومن الناس األكثر تأثيرا أيضا مغني الراب كاني 
اس«  تس  »في  الكورية  البوب  وفرقة  ويست، 

واملمثلة االمريكية بيزي فيليبس.
والناشط ريان البالغ من العمر 6 سنوات، والذي 
السنوية  القائمة  في  الثامنة  املرتبة  يحتل 
من  االموال  يتلقون  الذين  األشخاص  ألكثر 

موقع يوتيوب، بحسب موقع »فوريس«.
ضد  ناشطون  أيضا  التصنيف  ويشمل 
ناومي  اليابانية،  األزياء  وعارضة  السياسة 
بول  وجاك  لوغان  مثل  يوتيوب  وجنوم  فاتانابي، 

وغيرهم.

وكالة »رويترز«
بريطانيا تقترب 

من إجازة استخدام احلشيش

تقترب بريطانيا من 
الشرعية  إضفاء 
االستخدام  على 
للحشيش،  الطبي 
بعد أن خلص تقرير 
فوائد  به  أن  إلى 

حاليا،  البريطانية  احلكومة  وتراجع  للمرضى، 
القواعد للسماح باستخدام اخملدرات املشتقة 

من النبات احملظور.
األطباء  كبير  ديفيز،  سالي  البروفيسور  ويقول 
في إجنلترا، في التقرير إن هناك أدلة قاطعة على 
األشخاص  يساعد  أن  املمكن  من  احلشيش  أن 
الذين يعانون من األلم املزمن والتصلب املتعدد 

والغثيان الناجم عن العالج الكيماوي والقيء.
البريطانية  الوزراء  وقال متحدث باسم رئيسة 
في  الطبيني  املسؤولني  كبير  إن  ماي،  تيريزا 
بريطانيا توصل الى أن هناك حالة لالستخدامات 
الطبية للحشيش، وأن احلكومة ستبحث عن 
متديد مراجعتها لتشمل قواعدها املتغيرة ملثل 
للصحفيني:  املتحدث  وقال  االستخدام.  هذا 
على  دليال  هناك  أن  االطباء  كبير  »استنتج 

فائدة عالجية لبعض احلاالت الطبية«.
باجلزء  اليوم  التكليف  إلى  ذلك  »أدى  وتابع: 
الثاني من املراجعة، الذي سيستكمله اجمللس 

االستشاري حول إساءة استخدام اخملدرات«.

وكالة »جانيك« االخبارية
السعادة في البساطة

مرة زار رجل صديقه برتراند راسل، الفيلسوف 
هذا  كان  بينما  البريطاني،  السالم  وداعية 
»ملاذا  الزائر:  تأّمل عميق. وسأله  في  مستغرقاً 
راسل:  فأجاب  احلد؟«  هذا  إلى  مستغرق  أنت 
فكلما  غريب:  اكتشاف  إلى  توصلت  »لقد 
تعد  لم  السعادة  أّن  أيقنت  عالم  إلى  حتدثت 
إلى عامل حديقتي  ولكن كلما حتدثت  ممكنة، 

اقتنعت بعكس هذا«.

من افتتاحية »النيويورك تاميز«
األم تريزا... رسولة اإلحسان

منسجمة  كلكوتا،  راهبة  تيريزا،  األم  كانت 
»انا  أعلنت:  إذ  مواقفها  مع 
أعلمت  حني  استحق«،  ال 
للسالم.  نوبل  جائزة  مبنحها 
تكراراً  تعليقها  وكان 
طوال  به  آمنت  العتقاد 

حياتها، وهو أن »إعانة الذين ال معني لهم هو 
الكاثوليكية  الرامية  وهذه  جميعا«.  واجبنا 
املولودة في 27 اغسطس 1910، والتي منحتها 
خدمة  في  بعملها  اعترافا  جائزتها  نوبل  جلنة 
الرهبانية  حياتها  بدأت  املعذبة،  اإلنسانية 
سنة   18 وبعد  ثانوية.  مدرسة  في  كمعلمة 
سمعت صوتاً إلهياً 0«فتشي عن أفقر الفقراء 
فأسست  وأعينيهم«.  كلكوتا  شوارع  في 
رهبنة باسم »رسل اإلحسان«، غايتها العناية 

باملرضى واملائتني احملرومني.
الذي  التكريس  عن  روايات  الناس  ويتناقل 
تطلبه عملها، ومنها أن رجال كاد السرطان أن 
األولى  املؤسسة  إلى  يوما  ُحمل  يقضي عليه، 
حالهم.  من  امليئوس  للمرضى  أقامتها  التي 
الرجل  ذلك  رائحة  املمرضني  أحد  شم  فلما 
لألم  العمل  تاركا  متقيئاً  املكان  غادر  النتنة، 
تیریزا نفسها. عندئذ شتمها املريض املسكني 
وقال: »كيف تتحملني هذه الرائحة؟« فأجابت: 
»ليست الرائحة شيئا باملقارنة مع األلم الذي 

تتحمله انت«.

صحيفة »الموند« باریس
حينما يصبح سجن اآلالم إلى قصر االحالم!

االسترالي  الساحل  من  الغربي  اجلنوب  إلى 
تقوم جزيرة صغيرة ذات مناخ متوسطي وهي 
كانت سجنا منذ العام 1838، لكنها أصبحت 
الزنزانات  على  أضفي  وقد  سياحياً.  منتجعاً 
تؤوي  وأصبحت  عصري  طابع  احلرس  ومراكز 
تضم  كانت  واحدة  الزنزانات  ومن  السياح. 
قضبان  أبدلت  وقد  باكنغهام.  اسمه  مجرماً 
»قصر  اسم  عليها  وأطلق  بالزجاج  نوافذها 
باكنغهام« )على غرار القصر امللكي البريطاني(. 
وفي امكان السياح ممارسة السباحة والغولف 
سجن  حقا  إنه  السمك.  وصيد  املضرب  وكرة 

األحالم!

صحيفة وول ستريت جورنال
فن اخلطابة

الفرنسي  السياسي  أجنبية  دولة  سأل سفير 
سر  عن  جوبير  ميشال  السابق  اخلارجية  ووزير 
الوزير:  فقال  العامة.  اخلطابات  في  النجاح 
يريد  ما  يرجتل  الناجح  اخلطيب  »اجلواب سهل: 

قوله بعد حتضير دقيق جداً ملا ال يريد قوله«.

صحيفة »شيكاغو تريبيون«
احذروا يوم اإلثنني!

 رمبا كان يوم اإلثنني، أو ذلك اليوم الذي يلي عطلة 
نهاية األسبوع، يشكل خطراً على صحتك. ويبدو 
أيام  الرجال  من  القلبية  الذبحة  ضحايا  عدد  أن 
حسب  األخرى،  األيام  في  عددهم  يفوق  اإلثنني 
دراسة نشرها فريق من باحثي جامعة مانیتوبا في 
»مجلة االحتاد الطبي األمريكي«. وتبني، في الوقت 
نفسه، أن أيام اجلمعة تشهد أقل عدد من الوفيات 
القلبية. والدراسة املذكورة أجريت على  بالذبحة 

قرابة 4000 رجل خالل فترة طويلة. 
نوبات  أثر  على  حتفهم  لقوا  منهم   38 أن  وتبني 
بينما لقى 15  اإلثنني،  أيام  قلبية مفاجئة وقعت 
اجلمعة،  أيام  نفسها  بالطريقة  حتفهم  رجال 
الذين خلت  الرجال  إلى  بالنسبة  اإلثنني  أن  وتبني 
اليوم  هو  القلب،  أمراض  من  الطبية  سجالتهم 
بالذبحة  الوفيات  معدل  بلغ  وقد  خطراً.  األكثر 
يوميا  2ر8  املذكورة  اجملموعة  أفراد  لدى  القلبية 
لكنه  األحد  حتى  الثالثاء  من  الستة  األيام  خالل 
يوم  إلى  بالنسبة  الرقم  هذا  أضعاف  ثالثة  بلغ 
اإلثنني. ويقول الدكتور سایمون رابكن، أحد اعضاء 
اإلجهاد  بني  رابطة  أن هناك  »يبدو  مانیتوبا:  فريق 
ورمبا  املفاجئة.  القلبية  بالنوبة  والوفاة  النفسي 
وجتدر  اجهاد«  عامل  العمل  إلى  العودة  كانت 
لم  اإلثنني  يوم  البيت  في  البقاء  أن  إلى  اإلشارة 
يساعد كثيرا في تغيير الوضع. فقد تبني أن %46 
من النوبات القلبية القاتلة التي حتدث داخل املنازل 
وقعت في أيام اإلثنني كذلك. ويضيف رابكن: »هذا 
التي  لنا على حتري األسباب  يجب أن يكون حافزاً 

جتعل من يوم اإلثنني يوما خطراً على هذا النحو«

شبكة فوكس نيوز
تسعيني يعتذر عن سرقة ارتكبها 

قبل 75 عاماً

قرر رجل تسعيني في والية تكساس األمريكية، 
أن يعتذر عن سرقة ارتكبها قبل نحو 75 عاماً، 
وأرسل رسالة اعتذار إلى سلطات مدينته، مع 
ورقة نقدية بقيمة 50 دوالر، للتكفير عن ذنبه.

واعترف الرجل اجملهول في الرسالة، أنه سرقة 
عالمة مرورية من الشارع، عندما كان بعمر 15 
عاماً، وعلى الرغم من بلوغه سن التسعني، إال 
عن  بالذنب،  الشعور  جتاوز  من  يتمكن  لم  أنه 

أفعاله الطائشة في سن املراهقة.
يحاول  هويته،  عن  يكشف  لم  الذي  والرجل 
أن يكّفر عن جميع األخطاء التي ارتكبها في 
املاضي، وفي الوقت الذي قّدر قيمة إشارة املرور 
من  ونصف  عقود  سبعة  قبل  سرقها  التي 
الزمن بنحو 50 دوالر، إال أّن عذاب الضمير الذي 
رافقه طوال تلك السنوات، كان أكبر بكثير من 

هذه التكلفة.
الشكر  بقدمي  املدينة،  في  املسؤولون  ويرغب 
لم  لكنه  العجوز،  للرجل  شخصي  بشكل 
في  يساعد  عنوان  أو  للتواصل  رقم  أي  يترك 
أن  يأملون  احلال،  الوقت  وفي  إليه،  الوصول 
والعيش  األمر،  هذا  جتاوز  من  الرجل  يتمكن 

بسالم في أيامه األخيرة. 
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33 حالة وفاة بسبب االرتفاع 
الشديد في درجات احلرارة في 

كيبيك

أواخر  تعرضت كندا ملوجة حر شديدة في 
بالبالد  التي متر  املاضي تعتبر األسوأ  يونيو 
منذ عدة سنوات راح ضحيتها 33 مواطنا 
كنديا، وحث املسؤولني في مونتريال الناس 
وجيرانهم  أهلهم  على  االطمئنان  على 
والسيما هؤالء الذين ليس لديهم مكيفات 
هواء، حيث أن الذين ماتوا خالل موجة احلر 
لم يكن لديهم أجهزة تكييف للهواء في 

منازلهم ولديهم مشاكل صحية.
وكان هناك حتذير من هيئة البيئة الكندية 
احلرارة  درجات  في  شديد  ارتفاع  بخصوص 
والطوارئ  االسعافات  إدارة  وسجلت 
تبلغ  الضحايا  منازل  داخل  حرارة  درجات 
لديهم  الذين  واألفراد  مئوية  درجة   30
احلر  لتأثير  عرضة  أكثر  صحية  مشاكل 
في  التواجد  من  أيام  عدة  فبعد  الشديد 
مكان حار جدا تسحق احلرارة قدرة اجلسم 
إدارة  دافيد كايزر من  التكيف، وقالت  على 
املدينة  في  العاملني  أن  العامة  الصحة 
األبواب  يطرقون  لبيت  بيت  من  يجولون 
ليسألوا عما إذا كان هناك أحد يحتاج إلى 
مساعدة طبية أو إلى مكان مكيف ليلجأ 

إليه.
مونتريال  في  احلرارة  درجات  بلغت  وقد 
مع  مئوية  درجة   43 تصل  وقد  درجة   40
الرطوبة ولهذا مدت املدينة ساعات العمل 
في حمامات السباحة، ووفقا لهيئة البيئة 

الكندية فقد تتكرر تلك املوجة.
ليس  الذين  األفراد  الصحة  هيئة  وتنصح 
مثلج  ماء  بوضع  تكييف  أجهزة  لديهم 
في وعاء أمام مروحة أو الذهاب إلى مكان 
اإلجهاد  أعراض  مراقبة  وأيضا  مكيف، 
احلراري وتشمل الدوخة واإلغماء والتشوش، 
عند  الطوارئ  بخدمات  االتصال  ويجب 

االحساس بهذه األعراض.

حكومة أونتاريو تعلن عن 
تغييرات في نظام )أوهيب( 

للتأمني الصحي
أعلنت وزيرة الصحة في حكومة احملافظني 
في أونتاريو كريستني اليوت أن احلكومة لن 
املوصوفة  األدوية  تكليف  اآلن  بعد  تغطي 
الذين  واألطفال  للشباب  الطبيب  من 
تغطي  وسوف  خاص  صحي  تأمني  لديهم 
واألطفال  للشباب  األدوية  تكاليف  فقط 
الذين ليس لديهم تأمني صحي خاص، وتأتي 
حملته  خالل  فورد  وعد  بعد  اخلطوة  هذه 
االنتخابية بخفض نفقات احلكومة حتى ال 

يضطر لتخفيض الوظائف.
أما بالنسبة للشباب واألطفال الذين لديهم 
تأمني صحي خاص سوف تصل فاتورة الدواء 
أوالً لشركة التأمني املعنية بهم، ثم تذهب 
بعد ذلك للحكومة، ولم حتدد الوزيرة املوعد 
مع  ستعمل  أنها  وقالت  القرار،  هذا  تنفيذ 
املقاطعة  في  التأمني  شركات  مجموعات 
اجلديد  النظام  لهذا  سلس  انتقال  لضمان 
تقوم  السابقة  الليبرالية  احلكومة  وكانت 
بتغطية األدوية املوصوفة من قبل الطبيب 
وكانت  مجاناً،  سنة   25 سن  حتت  للشباب 
هذه تغطي أكثر من 4400 نوع دوائي مبا في 

ذلك أدوية كبار السن.

دوج فورد يجمد رواتب مديري 
اخلدمات العامة

تورنتو: جمد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو أجور 
املديرين واملديرين التنفيذيني واملوظفني الذين 
ليسوا ضمن اتفاقيات نقابية، وأمر دوج فورد 
مبراجعة املكافآت للمديرين وكبار املديرين في 
جهوده للحد من االنفاق احلكومي، وقد نشرت 
وستبقى  احلكومة  موقع  على  مذكرة  بذلك 
الرواتب مجمدة حتى ميكن للحكومة اجلديدة 
تتأثر  ولن  النفقات  إلدارة  استراتيجية  وضع 
العمل  دورة  خالل  املمتاز  األداء  مكافآت  بهذا 

احلالية.
وكان دوج فورد قد سبق وجمد التعيينات في 
اخلطوط  موظفي  باستثناء  العامة  اخلدمات 
والسجون  الشرطة  ضباط  مثل  األولى 
وأوقف املصاريف االستثنائية مثل اشتراكات 
في  والشراب  الطعام  وتوفير  الصحف 

االجتماعات.

امرأة تواجه جسنت ترودو في مونتريال وتدعوه باخلائن

الوزراء  رئيس  يواجه  يومان  الثانية في غضون  للمرة  مونتريال: 
التي كانت حتتفل  زيارته لكيبيك  ترودو محتجني على  جسنت 
بعيدها القومي أواخر الشهر املاضي ويدعى ايضا باسم عيد 
اقتربت  مونتريال  مدينة  غرب  وفي  املعمدان  يوحنا  القديس 
امرأة من ترودو ودعته بـــ »اخلائن«، ورد عليها قائال »عيد قومي 
سعيد«، بينما جذبها رجال األمن بعيدا وتابع ترودو حتية األفراد 

احملتشدين.
لتتحدث  جئت  »هل  له  قائال  ترودو  جسنت  الرجال  أحد  واجه  أيضاً  السابق  اليوم  في  أنه  يذكر 
باإلجنليزية... وتزعجنا في بلدنا«، فأجابه ترودو »أنا أيضا في بلدي... وال يوجد مكان هنا للتعصب« 
فأسرع رجال االمن بإبعاد الرجل، وحضر ترودو مع زوجته صوفى عدد من االحتفاالت مبناسبة العيد 

القومي لكيبيك وقام زعماء األحزاب األخرى بزيارة املقاطعة حلضور هذا العيد.
واحتفل أندرو شير مع سكان كيبيك بهذه املناسبة وأشار إلى النصر الذي حققه حزبه بانتخاب 
ريتشارد مارتيل نائبا عن كيبيك ألول مرة منذ فترة بعد أن كانت حتت سيطرة احلزب الليبرالي، 
واحتفل جاميت سينغ زعيم احلزب الدميقراطي اجلديد بهذا العيد أيضا قائال »نحن نشارك سكان 
التي جتعل  اجلميلة  الفرنسية  واللغة  الغنية  وبالثقافة  القومي  بعيدهم  االحتفال  كيبيك في 

كيبيك مكان هائل«.

املتحدثة باسم الرئيس األمريكي: كندا استغلت لطف األمريكيني

واشنطن: قالت سارة ساندرز املتحدثة باسم الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب في إجابة عن سؤال عن موقف الواليات املتحدة 
فرضتها  التي  االنتقامية  اجلمركية  التعريفة  من  األمريكية 
في  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  األمريكية  املنتجات  على  كندا 
االنتقامية  اجلمركية  التعريفة  هذه  بأن  اجلاري،  الشهر  مطلع 
لن تفعل شيئا ملساعدة كندا، وهي فقط سوف تضايق العمال 
األمريكيني.  وأضافت أن كندا استغلت لطف الواليات املتحدة 
إدارة  من  لبيانات  ووفقا  مزارعنا،  من  واستفادت  سنوات  لعدة 

ترامب فإن كندا هي أكثر الدول التي تستورد منتجات زراعية من أمريكا، وقد أشترت العام املاضي 
منتجات زراعية من لواليات املتحدة مببلغ 20٫5 بليون دوالر. وأشار الرئيس األمريكي في تصريح 
سابق إلى حماية كندا إلنتاجها من األلبان وذلك بتحديد حصص لالستيراد، وكذلك فرض رسوم 
جمركية عالية على األلبان املستوردة حتى ال تنافس صناعة األلبان الكندية، وقال ترامب »أن كندا 
هي التي تعامل الواليات املتحدة معاملة غير منصفة، وأدان انتقادات ترودو للتعريفة اجلمركية 
التي فرضتها أمريكا على الصلب وااللومنيوم الكندي ورد فعله بفرض جمارك انتقامية على 235 

من املنتجات األمريكية للضغط على حكومة ترامب.
وأكدت سارة على كسب أمريكا لتلك املعارك التجارية حتى بعد ردود الفعل القوية من الصني 
املدى  على  وليس  الطويل  املدى  على  يركز  ترامب  الرئيس  ألن  االوربي  واالحتاد  واملكسيك  وكندا 
األمريكيني  العمال  حماية  على  سيساعد  به  نقوم  ما  كل  أن  من  يتأكد  أن  يريد  وهو  القصير 

والصناعة األمريكية وهو سوف يستمر في الضغط ليتأكد من أن لدينا صفقات جتارية جيدة.

رئيس شرطة تورنتو قلق حيال تكرار حوادث 
إطالق النار باملقاطعة في وضح النهار

إزاء  بالقلق  يشعر  أنه  مارك سوندرز  تورنتو  رئيس شرطة  قال 
في  تورنتو  مدينة  وسط  وقعت  التي  النار  إطالق  حوادث  جرأة 
في وضح  النار  إطالق  منها  كان  والتي  األسبوع،  نهاية  عطلة 
النهار غرب شارع كويني في نهاية يونيو املاضي والتي أدت إلى 

مقتل رجلني وإصابة سيدة بجروح. 
وإصابة أربعة أشخاص أخرين في حادث إطالق نار أخر في سوق كينجستون في أول الشهر اجلاري، 

كما ُقتل رجل برصاصة بعدها بيومني قرب شارع كينج.
وقال سوندرز أن هذه ليست القاعدة في أن نرى إطالق النار في وضح النهار في تقاطعات أكثر 
ازدحاما في مدينتنا، وعادة ما يكون إطالق النار ليال في أحياء معينة ليس بها عدد كبير من الناس، 

ولكن اجلرأة في إطالق النار في وضح النهار وفي أماكن مزدحمة يثير القلق.
أشخاص  إلى  يشير  وهذا  الشوارع،  بنشاط عصابات  عادة  يرتبط  املسلح  العنف  أن  إلى  وأشار 
معينني ومن املستبعد جدا أن يُؤذَى أشخاص عاديني يسيرون في الشارع، وطلب احتاد الشرطة 
االجتماع مع عمدة املدينة جون تورى ودوج فورد رئيس وزراء املقاطعة، ودعا رئيس احتاد الشرطة 
مايك ماكورماك إلى املزيد من املوارد والسماح للشرطة بالقيام بعمل ما لوقف هذه العصابات 

بدال من االنتظار حتى يقوموا بقتل أبرياء.
وقال ساندرز أنه يرحب دائما باملزيد من املوارد ولكن ميكن االستفادة من املوارد املتاحة، وتساءل 
كيف يقوم 300 من ضباط الشرطة بحراسة مهرجان املثليني وهم املدربني تدريبا عاليا بينما كان 

ميكن أن يقوم بهذه املهمة فئة أخرى! 
تركيب  ذلك  مبا في  ما ميكن عمله  لدراسة  الشرطة  برئيس  اتصال  أنه على  تورنتو  وقال عمدة 
كاميرات مراقبة وإعادة توزيع الشرطة، وقال العمدة نحن نحاول التحرك بأسرع ما ميكن لوضع 
نكرس  وبهذا  الطارئة،  غير  املكاملات  على  الرد  عملية  الشرطة  عن  لنخفف  مكانها  في  املوارد 

وقتهم ليندمجوا في اجملتمع، وهذا سيبعد هؤالء األشرار بعيدا.
 من جانبه صرح دوج فورد أنه البد من وضع استراتيجية إلنهاء هذا العنف الذي ال معنى له وإن 
تورنتو موطن لضباط الشرطة األكفاء ويجب أن نتأكد من أنهم ميلكون املوارد الالزمة العتقال 

هؤالء اجملرمني ومنع عمليات إطالق النار.

كنائس تتعرض للضغط ملنعها 
من محاولة انقاذ شبابها من 

املثلية اجلنسية

هاليفاكس  في  األدفنتست  كنيسة  دعت 
أربعة من الشباب الذين لهم جتربة مع املثلية 
هذه  وتركوا  اهلل  بنعمة  وتغيروا  اجلنسية 
املمارسات ليتحدثوا إلى املؤمنني عن جتربتهم 
وكيف حترروا من هذه القيود وأصبحوا تابعني 
ولكن  السنوي،  األسرة  اجتماع  في  للمسيح 
بالتوقيع  املثليني جنسيا  من  قامت جماعتني 
هذه  بإلغاء  الكنيسة  يطالب  التماس  على 
احملاضرات وأعربوا عن قلقهم بأن هذه احملاضرات 
له  يتعرض  قد  الذي  النفسي  العالج  تشبه 
املثليني جنسيا في محاولة لتغيير توجههم 

اجلنسي.
تصور  الكنيسة  أن  التماسهم  في  وقالوا 
للجنس  مدمنون  أنهم  على  جنسيا  املثليني 
وللمخدرات والكحوليات وأنهم غير مخلصني 
في عالقاتهم ومتقلبني، ولكن جاء على موقع 
ستتحدث  التي  للمجموعة  شرح  الكنيسة 
أربعة  بأنهم  ووصفوا  العائلي  املؤمتر  في 
معا  وانضموا  النار  من  انقذت  ضائعة  أرواح 
وتقدمي  واألمل  العلم  لتوفير  موحدة  كجبهة 
الشخصية وقصص من حياتهم  اختباراتهم 
وكيف  اجلنسية  املثلية  في  عاشوها  التي 
تركوا كل هذا بعد أن عرفوا املسيح وتعاليمه 

وكيف شفاهم اهلل من جناسة اخلطية.
العالج  تشجع  ال  أنها  الكنيسة  أيضا  وقالت 
اجلنسية  األحاسيس  من  للشفاء  النفسي 
اخلاطئة ولكنها تصلي من اجل هؤالء املصابني 
إلغاء  مت  املاضي  الشهر  سابق  وقت  وفي  بها، 
عنوانه  بسبب  نيوبرونزويك  في  روحي  مؤمتر 
املثلية«.  العالقات اجلنسية  »الشفاء من  وهو 
على  الضغط  في  املثليني  جماعات  وتستمر 

الكنائس حتى ال تتحدث في هذا املوضوع.
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احلديث املمتع: 
من آداب احلديث، عدم إرهاق الغير بوابل من األسئلة الشخصية، 
النفور  ألن هذا يعتبر تطفالً، وال يشعر باالرتياح. كما يؤدي إلى 
من الشخص الذي يسأل دائما ولكن لتكن األسئلة عن الصحة 
بغرض  عابرة  سهلة،  واضحة،  الشخص،  متس  التي  األمور  أو 

االطمئنان احلقيقي، وليس بالضغط للوقوف على األسرار.
عمل: 

الزيارة  سبب  يلخص  أن  مراعاة  فيجب  عمله،  مكان  اضطرارية-في  -ألسباب  أحد  زيارة  عند 
بسرعة بعد التحية مباشرة، والصوت املرتفع غير مناسب باملرة، ويسبب إحراج الشخص الذي 

تزوره.
اطلب من الشخص اجملاور:

ال تقم عن املائدة بنفسك لتحضر طبقاً معيناً من أصناف املائدة أو امللح أو التوابل املوجودة 
على بعد منك بل اطلبها من الشخص اجملاور لك ويتم متريرها لتصلك. ال يليق أن تقف وتخرج 

من مقعدك لتناول شيئا من على املائدة.

�أ�صول لياقة وت�صرّف

10 اأخطاء توقفي عن ارتكابها يف املطبخ
منذ 200 سنة كتب السياسي والعالم األمريكي 
أن  أردت  »إذا  )1706-1790م(:  فرانكلني«  »بنيامني 
في  الترف  وسائل  أعظم  من  بواحدة  تستمتع 
للراحة،  وقت  كاف،  وقت  امتالك  ترف  أي  احلياة، 
إلجناز  ووقت  األمور،  في  جيداً  للتفكير  ووقت 
أفضل  على  أديتها  قد  بأنك  علمك  مع  األعمال 
طريق  يوجد  أنه  فتذكر  قدرة...  من  عندك  ما 
واحد لذلك. خذ وقتا كافياً لكي تفكر... وخطط 
متعة  حلياتك  فستجد  أهميتها،  بحسب  لألمور 
وحيوية  حلياتك،  أعواماً  تضيف  وسوف  جديدة، 
تأخذ  أمورك  كل  اجعل  عمرك...  لسنوات  أكثر 
يأخذ  ودع كل جزء من عملك  املناسبة.  أماكنها 

وقته الكافي«.
في  السريع  التغيير  مشكالت  من  واحدة  إن 
احلياة احلديثة، هو أنها تدفع الشخص إلى حتديد 
... فإذا فشلنا في حتديد االختيار بوعي  اختیاراته 

وإدراك، فسوف جترفنا الظروف.
   واحلل الوحيد هو أن نأخذ الوقت الكافي لكي 
نفعل  أن  لم نستطع  إذا  بحيث  ونخطط،  نفكر، 
كل شيء نحب أن نفعله، فعلى األقل نستطيع 

أن نفعل األشياء الهامة.
ماذا يحدث عندما يكون أهم أولوياتك هو احلب؟

لألسرة،  احلب  احلب..  إلى  أوال  تهدف  عندما 
من  ولكل  ولألصدقاء  واألبناء،  والزوجة،  واخلطيبة 
تشعر نحوهم باحلب؛ وبالتالي للمجتمع والناس، 
فإن ذلك يغيرك إلى األفضل، ويزيد من طموحك، 
طريق  على  خطاك  ويسدد  قدراتك،  ويصقل 

النجاح. 
   احلب كأولوية في حياتك يحقق لك:

التألق والبريق الداخلي، ملا للحب من قوة حتويل.
االقتراب الدائم من اهلل وأن تطلب منه أن يهديك 

السبيل. 
ستتحكم  بل  املاديات،  لعبودية  تستسلم  لن 
أنت في أموالك كوسيلة لربح املزيد من الكسب 

املعنوي، واألدبي، واإلنساني. 
بعد  إليهم  تنظر  فلن  للناس:  جديد  منظور 
بل  احلياة،  في  أهدافك  لتحقيق  وسائل  كمجرد 
االحترام،  تستحق  ككائنات  معهم  ستتعامل 
والتكرمي، واحلب واألخوة... وهكذا لن تضر أو تؤذي 

أيا منهم.
حتنو لنظرتك على املتألم: إذ سوف متسح دمعة 
احلزين أو املتألم، وتأخذ بيد كل منحن اليقف قوية 

مرة أخرى.
النقاء عقال، وقلباً، وجسداً، مما يبعد عنك التوتر 
املرضي، سواء كان بدنياً، أو عاطفياً، أو عقلياً، كما 
يحميك من القلق والعصبية، ويجعلك تستمتع 

بالرضا والسعادة.
أسمى  جتد  فسوف  الشخصية:  الهوية  توازن 
في  كعضو  النتمائك  املشاعر  وأجمل  املعاني، 
عاملك الصغير، سواء كان األسرة، أو اجملتمع حولك.

في احلياة العملية.. ما اهم األولويات؟ 
»توقف  كتابه  في  شیرمان«  »د.چیمس  يقول     
عن املماطلة، وباشر العمل«: رتب أعمالك حسب 
أوال.  الهامة  األشياء  بإجناز  قم  ثم  األولويات، 
ببعض  بليس«:  »إدوين  اإلداري  املستشار  وينصح 

اخلطوات كأولويات:
األشياء الهامة والعاجلة:

قائمتك،  مقدمة  في  تأتي  التي  األعمال  وهي     
فسوف  وإال  الفور،  على  بها  القيام  عليك  حيث 

تعاني من سلسلة العواقب التي ال ترغبها.
    2- األشياء الهامة غير العاجلة :

إال  الثانية،  املرتبة  في  تأتي  التي  األعمال  وهي     
أن معظم الناس يتجاهلونها ألنهم يستطيعون 
تأجيلها، مثل االستذكار منذ أول العام الدراسي 

تسديد  أو  األقساط،  بعض  لدفع  االستعداد  أو 
بعض الفواتير، أو زيارة بعض األقرباء.
    3-عاجلة ولكنها ليست هامة:

    قد تأتي في مقدمة قوائم كثير من الناس، إذا 
ما أعطيت األولوية الالزمة كالبحث عن موافقة 

اآلخرين.
   4-العمل الشاغل: 

باالرتياح،  تشعر  أن جتعلك  األعمال ميكن  هذه     
حتى  بها،  القيام  في  التحكم  باإلمكان  كان  إذا 

الوقت فيها، شكال من  الكثير من  ليعتبر صرف 
أشكال املماطلة.

    5 -الوقت الضائع:
   ما عليك اال أن حتذف هذه اجملموعة من األعمال 
من قائمة األولويات. حافظ على أهدافك، وضعها 
ضروري  هو  ما  وكذلك  عينيك،  نصب  دائما 
لتحقيق هذه األهداف، وأعد التأكد من أولوياتك 
على  السير  مواصلة  لتضمن  آلخر  وقت  من 

الطريق الصحيح.
    6ـ کافیء نفسك:

    كلما حققت هدفا صغيراً على الطريق، بنزهة 
مثال، أو بزيارة ملكان ما.

كيف تعرف أن أولوياتك التي وضعتها لنفسك 
صحيحة؟

أساس  على  وضعتها  وقد  واقعية،  تكون  أن 
املعاشة  الواقعية  وظروفك  وامکاناتك،  قدراتك، 

فعال.
أن تكون نبيلة، محترمة، متوازنة.

أن تكون مشروعة وقانونية.
أن تكون نقية، يرضى عنها اهلل وضميرك؛ وهادفة 

إلى مرضاة اهلل.
تعنيه  مبا  للنفس،  محببة  مفرحة  تكون  أن 
الكلمة من معاني االنسجام، غير مثيرة للنزاعات 

والصراعات.
أن تكون رائعة تثير إعجاب اخمللصني لك.
هل تتطلب األولويات املرونة؟

 عندما تقرر ما هو املهم في حياتك، ضعه أمامك 
فهذا  أولوياتك،  بحسب  الورق  على  مسجال 
على  بالترتيب.  أهدافك  حتدد  أن  على  يساعدك 
األفعال  لتلك  الالزمة  التنفيذ  خطوات  تقرر  أن 
وظروفك  إمكاناتك،  كل  مستنفراً  والتصرفات 
كل  حتقق  لكي  وفعال،  مؤثر  بأسلوب  لتوظيفها 

هدف منها بالترتيب. 
هو  املنشود  الغرض  أو  الهدف،  أن  دائما  وتذكر 
شيء قد وضعته أنت وضعاً. فليس من احملتم أن 
يستتبع ذلك بقاءه ثابتاً كما هو بصفة دائمة، أو 
جامداً في موقعه إذ من املمكن أن تنفتح أو تطرأ 
فرصة استراتيجية هامة، أو تبرز مشكلة حيوية، 

مما يضطرك إلى أن تغير طريقك.
   وعلى طول الطريق البد من املراجعة املستمرة 
ميكنك  وبذلك  االجناز،  أو  التقدم  نسبة  لتحديد 
لها عالقة  التي  املوضوعات  من  تغير  أو  تلغي  أن 
بالهدف، أو حتى تغير واحداً من أهدافك الكبيرة، 
وضع  من  وتبدل  تغير،  أن  عليك  يكون  وبالتالي 

أولوياتك لضمان صحتها.

الطهي،  وحيل  مهارات  إتقان  إلى  املنزل  ربة  حتتاج 
أسرتها  ألفراد  شهية  طعام  وجبات  لتقدم 
بعض  في  املنازل  ربات  من  عدد  ويقع  والضيوف، 
وصفات  إفساد  في  تتسبب  املطبخ،  في  األخطاء 
دي  آر  موقع  حسب  جتنبها  يتحتم  التي  الطعام، 

اإللكتروني:
1-إضافة املكونات بترتيب خاطئ

تعتقد بعض ربات املنازل، أنه مُيكن إضافة مكونات 
خبراء  لكن  عشوائي،  بشكل  الطعام  وصفات 
اتباع  ضرورة  ويؤكدون  ذلك،  من  يحذرون  الطهي 
ترتيب معني عند إعداد كل وصفة، فهناك مكونات 
املنزل  ربة  حتصل  ولن  أخرى،  مكونات  قبل  تنضج 

على النتيجة املرجوة إذا لم تتقيد بهذه القاعدة.
2-شحذ السكاكني 

ال شك أن السكاكني من أهم أدوات املطبخ، ويجب 
جيد  بشكل  للتقطيع  يكفي،  مبا  حادة  تكون  أن 
ومنتظم، ويفضل شحذ السكاكني مرة واحدة في 

الشهر على األقل.
3-تغطية نصل السكني

يجب تغطية نصل السكاكني في املطبخ، لتجنب 
اجلروح من جهة، وتلف النصل من جهة أخرى، كما 
أن السكاكني ميكن أن تكون بيئة خصبة للجراثيم 

والبكتيريا.
4-أطعمة وسوائل حارة 

إذا كنت طاهياً محترفاً فال بأس في وضع األطعمة 
والسوائل احلارة في اخلالط، لكن يجب االنتباه وقتها 
بشكل  والسوائل  األطعمة  هذه  بخار  انطالق  من 

سريع، ما يتسبب في حوادث وحروق خطيرة.
5-الفصل بني األطعمة 

وضع  من  األمريكية،  والدواء  األغذية  إدارة  حذرت 
األطعمة اجلاهزة لألكل إلى جانب األطعمة النيئة، 

سبيل  وعلى  والبكتيريا،  اجلراثيم  انتقال  من  خوفاً 
دون غسله  اخليار  لتقطيع  لوح  تستخدم  ال  املثال، 
الدجاج  لتقطيع  استخدامه  أن  بعد  بشكل جيد، 

أو اللحوم.
6-اللحوم قبل اخلضروات

مرة أخرى يجب احلذر من انتقال التلوث من اللحوم 
اللوح،  نفس  على  تقطيعها  عند  اخلضروات،  إلى 
ثم  أوالً،  والفواكه  اخلضروات  بتقطيع  ويُنصح 

اللحوم.
7-حتضير املكونات 

حتضير  الطهي،  في  الفرنسية  الطريقة  تقتضي 
إلى  حتتاج  كنت  فإذا  الطبخ،  قبل  املكونات  جميع 
إضافة الثوم املقطع على سبيل املثال مباشرًة بعد 
القرنبيط، يجب أن يكون الثوم جاهزاً مسبقاً، ال أن 

تبدأ بتقطيعه عند احلاجة إليه.
8-تخزين اللحوم 

إذا كنت ترغب في طهي اللحوم بعد مدة قصيرة 
السفلى  الطبقة  في  تخزينها  يجب  شرائها،  من 
من الثالجة، فالسوائل التي ميكن أن تتسرب منها، 
لها  وتنقل  األطعمة،  باقي  تلويث  في  تتسبب 

اجلراثيم والبكتيريا املسببة لألمراض.
9-تنظيف الثالجة

بشكل  للثالجة  الكامل  بتنظيف  اخلبراء  ينصح 
ذلك، يفضل تنظيفها بشكل  تعذر  وإذا  أسبوعي، 
كامل مرة واحدة في الشهر على األقل، للتخلص 
الطعام،  عن بقايا  الناجتة  الكريهة  الروائح  من 

والقضاء على امليكروبات التي تعيش فيها.
10-خضروات وفواكه خارج الثالجة

والفواكه  اخلضروات  لتناول  تخطط  ال  كنت  إذا 
في  تخزينها  بعد مدة قصيرة من شرائها، فيجب 

الثالجة، لسهولة تعرضها تلوثها.

ما هي اأولويات حياتك؟
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و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي »PDF« في 	 
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جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�شل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�شات هذا ال�شهر : 

1-844-355-6939



ال�صبت 14 يوليو 2018 - ال�صــنة اخلام�صة -  العــدد ال�صابع ع�رش بعد املائة تقـــــــــــارير11

»تغريدة« لرتامب 

تت�شبب يف خ�شارة �شركة اأدوية كربى

اإثيوبيا واإريرتيا

 تعلنان »نهاية احلرب« ر�شمًيا

دونالد  األمريكي  الرئيس  هاجم 
لألدوية  فايزر  شركة  ترامب، 
الدواء  صناعة  شركات  من  وغيرها 
أسعار  رفعت  أن  بعد  األمريكية 
من  األول  من  اعتبارا  األدوية  بعض 

يوليو وقال إن إدارته ستتحرك ردا على ذلك اإلجراء.
وفى تغريدة لترامب على تويتر قال إنه »يجب أن تخجل فايزر 

واآلخرون من أنهم رفعوا أسعار الدواء بال سبب، وسنرد«.
أغلقت  حيث  ترامب  بتغريدة  تأثرت  فايزر  أسهم  أن  يذكر 
مرتفعة خمسة سنتات فقط عند 37٫16 دوالر للسهم بعد 
أن كان التداول يجرى عليها بسعر 37٫44 دوالر للسهم قبل 
التغريدة. وكان ترامب قال في مايو املاضي، إن بعض شركات 
في  وطوعية«  »كبيرة  تخفيضات  عن  قريبا  ستعلن  الدواء 
خالل  ترامب  ووعد  اآلن،  إلى  يحدث  لم  ذلك  لكن  األسعار، 
حملته لالنتخابات الرئاسية بخفض أسعار األدوية األمريكية.
وقت  في  صنفا   40 لنحو  املعلنة  الدواء  أسعار  رفعت  فايزر 
التي رفعت  األدوية  اجلاري. وشملت قائمة  الشهر  سابق من 
يعالج  الذى  ليبيتور  وعقار  فياجرا  عقار  سعرها  الشركة 

الكوليسترول وزيلجانز الذى يعالج التهاب املفاصل.

بياٍن  في  وإريتريا  إثيوبيا  أعلنت 
احلرب  حالة  إنهاء  مشترك، 
بينهما، وذلك غداة انعقاد لقاء 
احلكومة  رئيس  بني  تاريخي 
والرئيس  أحمد  أبى  اإلثيوبي 
في  أفورقى  ايسايس  اإلريتري 

أسمرة.
وعبر صفحته على »تويتر«، كشف وزير اإلعالم اإلريتري ميانى 
جبر ميسكيل، عن »بيان سالم وصداقة مشترك« مت توقيعه 
بني  قائمة  كانت  التي  احلرب  »حالة  إن  وقال  الطرفني،  بني 

البلدين انتهت، لقد بدأ عصر جديد من السالم والصداقة«.
لتشجيع  معا  سيعمالن  »البلدين  أن  ميسكيل  وأضاف 
تعاون وثيق في اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية واألمنية«، الفًتا إلى أن االتفاق وقعه رئيس حكومة 

إثيوبيا ورئيس إريتريا في أسمرة.
أثناء  للزعيمني  صورًا  محلية  تلفزيونية  محطات  وبثت 

توقيعهما اتفاقية السالم املشترك.
السفارات  إعادة فتح  أعلنا، عن  أحمد  وأبى  أفورقى  أن  يذكر 
واحلدود بني البلدين بعد عقدين من حرب باردة بني اجلارين في 

القرن اإلفريقي.
رفع  حيث  املطار،  فى  تاريخًيا  أحمد  أبى  استقبال  وكان 
أهالي  وخرج  للسالم،  رمزًا  النخليل،  سعف  مستقبلوه 
بالزي  والنساء  للرجال  مسيرات  في  الشوارع  إلى  أسمرة 

الوطني ترحيًبا برئيس حكومة إثيوبيا.
بزيارة رئيس  وتزينت شوارع أسمرة باألعالم اإلثيوبية، ترحيًبا 

الوزراء اإلثيوبي بعد القطيعة واحلرب بني البلدين.
يأتي ذلك بعد قطيعة في العالقات بني إثيوبيا وإريتريا دامت 
قرابة 20 عاًما، منذ بدء النزاع احلدودي الذي استمر من 1998 

حتى 2000، وأسفر عن سقوط نحو 80 ألف قتيل.

رئي�س الفلبني:  »�شاأ�شتقيل اإذا ثبت وجود الله«

تعهد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بتقدمي استقالته إذا 
أثبت أحدهم »وجود اهلل« خالق الكون.

وتطرق خالل كلمة له في مدينة دافاو، إلى اخلطيئة األصلية 
في املسيحية، متسائال: »أين هو منطق وجود اإلله؟«.

أنه قادر  إثبات  »إذا كان هناك شخص واحد يستطيع  وتابع: 
التقاط  أو  صورة  خالل  من  ورؤيته  الرب  مع  التحدث  على 

سيلفي معه، فإنني سأستقيل فورا«.
كائن  أو  إله  وجود  من  بد  ال  أنه  دوتيريتي  افترض  ذلك،  مع 
السماوية  األجسام  من  وغيرها  النجوم  مليارات  ملنع  أعلى 
البشرية منذ زمن  التصادم بوتيرة كانت ستهدد مصير  من 
الرب  فيها  نعت  لدوتيرتي،  مماثلة  تصريحات  وأثارت  طويل. 
حلفائه  بعض  من  حتى  له  الذعة  انتقادات  بـ«السخيف«، 
السياسيني، فيما وصفه أحد األساقفة الكاثوليك بـ«املريض 
روكي عن  هاري  الرئاسي  املتحدث  دافع  نفسيا«. من جهته، 
عن  التعبير  في  احلق  له  »الرئيس  قائال:  دوتيرتي  تصريحات 
رأيه بشأن الدين«. وأضاف روكي أن تصريحات دوتيرتي »تأتي 
على خلفية تعرضه العتداء جنسي في صغره على يد كاهن 
مسيحي«. جتدر اإلشارة أن نحو 80% من سكان الفلبني البالغ 
فيما  املسيحية،  يعتنقون  نسمة  ماليني   103 نحو  عددهم 

يدين باإلسالم ما بني 5 و10% منهم.

خالفا ل�شلفه... رئي�س املك�شيك اجلديد مرتاح لــ »ترامب«

عبر الرئيس املكسيكي اجلديد، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 
األمريكي،  الرئيس  من  هاتفية  مكاملة  بعد  ارتياحه  عن 
الرئيس  دونالد ترامب، هنأه فيها بفوزه في االنتخابات. وقال 
املكسيكي اجلديد على صفحته في »تويتر«: »تلقيت مكاملة 
هاتفية من دونالد ترامب، حتدثنا ملدة نصف ساعة، واقترحت 
عليه تطوير اتفاقية شاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع التنمية، 
خالل  ومن  املكسيك،  في  عمل  فرص  خلق  شأنها  من  التي 
ذلك، احلد من الهجرة وحتسني الوضع األمني«. وأضاف لوبيز 
سيكون  واآلن  االحترام،  إطار  في  كانت  »العالقة  أن  أوبرادور 
ممثلونا على تواصل«. جتدر اإلشارة إلى أن العالقة بني ترامب 
توترا  شهدت  نييتو،  بينيا  إنريكي  السابق  املكسيك  ورئيس 
ترامب  يريد  الذي  اجلدار  بناء  وكلفة  الهجرة  مسألة  بسبب 
تشييده على احلدود مع املكسيك. وفي الوقت الذي كرر فيه 
ترامب تهديد املكسيك وطالبها بدفع كلفة بناء جدار على 
لن  »املكسيك  أن  نييتو  أكد  األمريكية-املكسيكية،  احلدود 
تدفع أبدا ثمن تكلفة اجلدار. لن تدفع اآلن وال في أي وقت آخر«.

البابا فرن�شي�س: نخ�شى اأن يتال�شى الوجود امل�شيحي 

يف ال�شرق الأو�شط

البابا  أعرب 
بابا  فرنسيس 
عن  الفاتيكان، 
من  مخاوفه 
الوجود  »تالشى« 
في  املسيحي 
األوسط،  الشرق 
إلى  سيؤدى  ما 
وجه  »تشويه 
وذلك  املنطقة«، 

كنائس  بطاركة  غالبية  بحضور  مشتركة  صالة  أداء  خالل 
بابا  الثاني  تواضروس  البابا  قداسة  بينهم  األوسط،  الشرق 

اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية. 
إن »الشرق األوسط بات  إيطاليا  بارى بجنوب  البابا في  وقال 
تالشى  خطر  وهناك  أرضهم،  عن  الناس  فيه  يرحل  مكانا 
وجود إخوتنا وإخواتنا في اإلميان ما سيؤدى إلى تشويه وجه 
هو  يعود  لن  بدون مسيحيني  األوسط  الشرق  ألنه  املنطقة، 
نفسه«. وتابع البابا إن »الالمباالة تقتل، ونريد أن نكون صوتا 

يقاوم جرمية الالمباالة«.
وأضاف: »نريد أن نكون صوتا ملن ال صوت لهم، وللذين يحبسون 
دموعهم ألنه الشرق األوسط يبكى اليوم، وللذين يعانون في 

صمت بينما يدوسهم الساعون إلى السلطة والثروة«.
ودعا البابا إلى بارى ممثلي غالبية بطاركة الكنائس في الشرق 
األوسط، من بينهم بطريرك القسطنطينية بارتلماوس األول 
كيريل،  بطريرك موسكو  ممّثال  هيالريون  واملتروبوليت  )تركيا( 
وأيضا بابا األقباط تواضروس الثاني، وبطريرك املوارنة بشارة 

الراعي، باإلضافة إلى بطاركة آخرين من كنائس كاثوليكية.

اأول عبارة قالها »اأطفال الكهف« بعد اإنقاذهم

استطاع أعضاء بعثة اإلنقاذ من عملية إنقاذ أطفال الكهف 
العالقني منذ أيام داخل كهف عميق أغرقته السيول، وأنهم 

في صحة جيدة وأن معنوياتهم مرتفعة.
»نفتقد  إنقاذهم  مت  الذين  األطفال،  بها  نطق  عبارة  أول  وأن 

منزلنا«، مشيرة إلى استمرار جهود البحث عن الباقني.
ووصل عدد الذين مت إنقاذهم حتى كتابة تلك السطور هو 8 

أشخاص من أصل 12 شخصا، إضافة إلى مدربهم.
مت  األطفال  جميع  إن  تايالند  في  الطبية  السلطات  وقالت 
مشيرا  »بي«،  وفيتامني  للعدوى  مضادة  لقاحات  إعطاؤهم 
»إكس«  أشعة  بواسطة  إجراؤها  مت  التي  الفحوص،  أن  إلى 

تظهر احتماالت إلصابتهم بعدوى.
الطعام  تناول  قادرون على  األطفال  بني  4 من  »لكن  وأضاف: 
شاحبا  كان  جلودهم  لو  أن  إلى  مشيرا  طبيعية«،  بصورة 

عندما مت إنقاذهم لكنهم أصبحوا في وضع أفضل حاليا«.
أو  يوم  خالل  ستنتهي  الطبيعة  »الفحوص  واستطرد: 
السماح  بعدوى سيتم  إصابتهم  ثبت عدم  وفي حالة  اثنني 
لعائالتهم بزيارته«، مشيرا إلى أنه يجري التواصل معهم عن 

طريق حواجز زجاجية.
وتتراوح أعمار بعض هؤالء بني 14 إلى 16 عاما، وقال املسؤول 
الصحي، بحسب »رويترز« إن جميع األطفال الثمانية قادرون 

على احلركة.
واستأنفت فرق اإلنقاذ، عملية إنقاذ األطفال، بعدما مت إخراج 
خروج  تالهم  بينما  املاضي،  األحد  األوائل،  األربعة  األطفال 

أربعة آخرين.
وجميع األطفال أعضاء في فريق كرة القدم للصغار وعددهم 
يونيو  يوم 23  الكهف،  إلى  12 شخصا، ودخلوا مع مدربهم 

املاضي، قبل أن تغمره مياه الفيضانات.
اإلنقاذ  مهمة  قائد  أوسوتاناكورن،  ناروجنساك  وقال 
ومعهم  أجنبيا  غواصا   13 »دخل  االثنني:  أمس  للصحفيني، 
خمسة من أفراد القوات اخلاصة بالبحرية التايالندية إلخراج 

األطفال«. 

باأمر املحكمة... عودة ال�شباط امللتحني 

للعمل بال�شرطة امل�شرية

برئاسة  الرابعة،  بالدائرة  العليا  اإلدارية  احملكمة  قضت 
مجلس  رئيس  نائب  العينني،  أبو  ماهر  محمد  املستشار 
الفعلية  اخلدمة  إلى  امللتحني  الشرطة  عودة ضباط  الدولة، 
رطة بذات أقدميته السابقة، مثلما كانوا  العاملة بهيئة الشُّ

بني أقرانه وإلغاء قرار وزير الداخلية بعزله من وظيفته.
أطلقوا  الذين  من  عقيد  برتبة  الشرطة  ضباط  أحد  كان 
مجلس  قرار  على  الداخلية،  وزير  ضد  طعًنا  أقاموا  حليتهم، 

التأديب االستئنافي لضباط الشرطة بعزله من وظيفته.
موضوع،  الرابعة  الدائرة  العليا،  اإلدارية  احملكمة  أودعت 
للخدمة  امللتحني  الشرطة  ضباط  بعودة  حكمها  حيثييات 
السابقة  أقدميته  بذات  رطة  الشُّ بهيئة  العاملة  الفعلية 
من  بعزله  الداخلية  وزير  قرار  وإلغاء  أقرانه،  بني  كان  مثلما 

وظيفته.
وقالت احملكمة في حيثيات حكمها، اليوم األحد، إنَّه بالنِّسبة 
ألحكام  وفًقا  حلقها  أم  للرِّجال  اللِّحَية  إعفاء  شرعيَّة  ملََدى 
تَتعلَّق  املَسألَة  أنَّ  ترى  احملكمة  فإنَّ  اإلسالميَّة،  ريعة  الشَّ
علم  انتهى  والتي  نَّة،  والسُّ الُقرآن  في  والنَّْهي  األْمر  بَداللة 
ما  منها  بل  للُوجوب  ليست كلها  إلى كونها  الفقه  أُصول 
ن  ة وأنَّ الُقرآن الكرمي لم يتضمَّ يكون على سبيل النَّْدب، خاصَّ
النَّبويَّة  نَّة  السُّ أوردتها  وإمنا  شأنها  في  قاطًعا  صريًحا  نًصا 
ريفة، فيضحى السؤال في َمسألَة إعفاء اللِّحَية هل هي  الشَّ

للُوجوب أم للنَّدب؟
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أال  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  تعهد 
للمهاجرين  »مخيما  املتحدة  الواليات  تصبح 

أو مكانا الحتجاز الالجئني«.
البيت األبيض  ترامب في تصريحات في  وقال 
»أنظروا إلى ما يحدث في أوروبا وما يحدث في 
ذلك  بحدوث  السماح  ميكننا  ال  أخرى،  أماكن 

في الواليات املتحدة... ليس بأوامر مني«.
ترامب في ظل تصاعد حدة  وتأتي تصريحات 

أن  بعد  املتحدة  الواليات  في  املهاجرين  أزمة 
مت فصل أكثر من ألفي طفل عن ذويهم منذ 
بدء تنفيذ سياسة حازمة في ملف املهاجرين 

منتصف أبريل املاضي.
آخرين  قاصرين  مع  هؤالء  من  مئات  ووضع 
إيواء  مراكز  في  احلدود،  على  مبفردهم  وصلوا 

كبيرة قرب احلدود مع املكسيك.

املهاجرين  عائالت  فصل  بني  ترامب  وربط 
يستخدمهم  »أطفاال  إن  وقال  األمن  وقضايا 
رأى  أسوأ اجملرمني كوسيلة لدخول بالدنا، هل 

أحد اجلرمية جنوب احلدود؟ انها تاريخية«.
وليست الواليات املتحدة فقط هي من تنتهج 
الدول  عبر  عاماً  اجتاهاً  هناك  بل  النهج  هذا 
األعضاء في االحتاد األوروبي جلعل جمع شمل 
األسرة أكثر صعوبة، وذلك من خالل تخفيض 

احلماية  ألصحاب  املمنوحة  احلقوق  مستوى 
بها  يتمتع  التي  تلك  مع  باملقارنة  الفرعية 
الالجئ. ونظراً ألن احلماية  من يحملون صفة 
الفرعية أقل تنظيماً عن صفة الالجئ مبوجب 
قانون االحتاد األوروبي، فإنها تتيح للدول مرونة 

أكبر في تقييد احلقوق املرتبطة بها«.
منها  أخرى  دول  في  مماثلة  تدابير  تطبيق  ومت 

اململكة  وفي  وفنلندا.  والدامنارك  السويد 
تنتهج  أيضا  كندا  أوروبا  خارج  ومن  املتحدة، 
املصحوبني  غير  للقصر  يحق  فال  النهج  ذلك 
بذويهم ممن يحملون صفة الالجئ تقدمي طلب 

النضمام أفراد األسرة إليهم.
مسيرات منددة للسياسة األمريكية 
بفصل الالجئني غير الشرعيني عن 

أطفالهم عبر كندا
نهاية  املعرضني  من  حشود  جتمعت  تورنتو: 
يونيو املاضي في مسيرات عبر كندا لالحتجاج 
تقضي  التي  األمريكية  السياسة  على 
بفصل العائالت التي ُقبض عليها عبر احلدود 
األمريكية املكسيكية عن أطفالهم واحتجاز 
ملدد  خاصة  معسكرات  في  األطفال  هؤالء 

طويلة بدون رؤية أهلهم.

وقالت الكسندرا فاز املنظمة للمسيرة أمام 
القنصلية األمريكية في تورنتو أنها تأثرت جداً 
بهذا املوضوع ألن لديها ابنة صغيرة، وقد سار 
املتظاهرين في أوتوا من نصب حقوق اإلنسان 
بسياسة  منددين  األمريكية  السفارة  إلى 
الهجرة في الواليات املتحدة، ومطالبني بوضع 
حد للفصل بني األطفال وعائالتهم املهاجرين.
يذكر أن الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد قرر 
مؤخرا عدم فصل العائالت عن أطفالهم وأن 
تستغرق  أن  ميكن  التي  الهجرة  إجراءات  تتم 
مع  متواجدين  واألطفال  سنوات  أو  شهورا 
أكثر  هناك  أن  املسؤولني  وتقدير  عائالتهم، 
عن  منفصلني  يزالوا  ال  طفل   2000 من 
أهاليهم، وكانت رسالة املتظاهرين في تورنتو 
العائالت معا وقد نظمت  إبقاء  واضحة وهي 
فيها  مبا  بالد  أكثر من عشر  في  االحتجاجات 

تورنتو وهاليفاكس وأوتاوا وفانكوفر.
كندا أيضا تعتقل أطفال املهاجرين غير 

الشرعيني ألجل طويل
والديهم  عن  االطفال  فصل  سياسة  أثارت 
املكسيكية  احلدود  عبورهم  بعد  واعتقالهم 
الواليات  تتبعها  والتي  اللجوء  عن  بحثا 
املتحدة غضبا دوليا، ولكن كندا أيضا حتتجز 
بعض  وفي  الشرعيني  غير  الالجئني  أطفال 
األحيان منعتهم من االتصال بآبائهم طالبي 
اللجوء، بالرغم من السياسة املعلنة بأن كندا 

تفعل ما بوسعها لتجنب ذلك.
مع  طفل   151 احتجاز  مت  املاضي  العام  ففي 
والتي  االحتجاز  مراكز  في  وأمهاتهم  آبائهم 

تشبه السجون ومحاطة بسياج من األسالك 
الشائكة وحراسة مشددة وهناك ثالثة مرافق 
من هذه عبر كندا في فانكوفر وتورنتو والفال 
يحتجز  املقاطعات  بعض  وفي  كيبيك  في 

الالجئني غير الشرعيني في السجون.
وأيضا احتجزت 11 طفل في حضانة لألطفال 
بعيدا عن أهلهم وفقا لوكالة خدمات احلدود 
الكندية التي حتتجز األشخاص الذين يعتبروا 
خطرين على اجلمهور أو على الطيران والذين 

ال تعرف لهم هوية.
ماكجيل  جامعة  مؤخرا  أجرتها  دراسة  وفي 
وجد أن االحتجاز ميكن أن يكون جتربة مخيفة 
نفسية  آثار  لديهم  ويترك  األطفال  على 
طويل  لوقت  معهم  تظل  سيئة  واكادميية 
األطفال  هؤالء  يقضي  حيث  االحتجاز  بعد 

أوقاتهم في النوم أو الرقاد على األريكة لوقت 
طويل ويسودهم امللل، وقام الباحثون بدراسة 
على20 عائلة من الالجئني الذين احتجزوا في 
حوالي  أن  الدراسة  فوجدت  وكيبيك  تورنتو 
نصف هذه احلاالت انتهت بفصل األطفال عن 
هؤالء  حالة  بحث  اثناء  ما  وقت  في  والديهم 

الالجئني.
االحتجاز عادة ما يسمح لألمهات  وفي غرف 
في  اآلباء  يحجز  ولكن  أطفالهن  مع  بالبقاء 
بزيارة  أخر منفصل يسمح لهم فقط  مكان 
الزوجة واألوالد مرتني في اليوم ملدة 15 إلى 30 
دقيقة وفقا للدراسة، وفي بعض احلاالت عاش 
طالبي اللجوء غير الشرعيني في البالد بدون 
لسنوات  واحتجزوا  القانوني  لوضعهم  اثبات 
إبقاء  خيار  اعطاؤهم  ومت  االحتجاز  مراكز  في 
أقاربهم  إلى  إرسالهم  أو  معهم  أطفالهم 
حماية  خدمات  عهدة  في  أطفالهم  ترك  أو 

الشباب في املقاطعة.
سنوات   6 عمرها  فتاة  قصة  الدراسة  وتروى 
سألت  أشهر  ستة  ملدة  أمها  مع  محتجزة 
دائم؟(،  بشكل  هنا  سنمكث  )هل  يوما  أمها 
العامة  السالمة  وزير  قال  املسألة  هذه  وعن 
هو  املهاجرين  أطفال  احتجاز  إن  جودال  رالف 
الوزير  وأصدر  إليه،  نلجأ  أن  ميكن  شيء  أخر 
بإبقاء  احلدود  خدمات  لوكالة  توجيهات 
خارج  املستطاع  بقدر  أسرهم  مع  األطفال 
سوف  جديدة  تدابير  أن  أيضاً  وقال  االحتجاز 
مثل  لالحتجاز  بدائل  لتوفير  قريبا  تتخذ 

اجملمعات السكنية.

اإىل متى ت�شتمر احلكومات يف ف�شل الالجئني غري ال�شرعيني عن اأطفالهم؟
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يرصد  تقرير  املواطنة حق«  أصدرت »مجموعة 
االنتهاكات ضد االقباط خالل الفترة الرئاسية 
منذ  أي  السيسي  الفتاح  عبد  للرئيس  األولى 

يونيو 2014 حتى مارس 2018.
حتدثنا في اجلزء األول عن اختطاف املسيحيات 
وتأثيره على اجملتمع القبطي واألبعاد الطائفية 
للخطف اجلنائي، في اجلزء الثاني الى التهجير 
النازحني  جتاه  الدولة  ومسئولية  القسري 
باعتبارها  العرفية  اجللسات  الى  وكذلك 
نتطرق  وسوف  القانون،  سيادة  تهدر  جلسات 
التقرير عن  اجلزء عما رصده  للحديث في هذا 
العقاب اجلماعي باعتباره جرمية ضد اإلنسانية 
التي  الكنائس  على  االعتداء  حاالت  وكذلك 
متت خالل تلك الفترة وعن تشكيل جلنة توفيق 
األوضاع اخلاصة بالكنائس والذي يعكس تشدد 

الدولة جتاه ترخيص الكنائس. 

العقاب اجلماعي جرمية ضد اإلنسانية:
وقع في مصر 20 اعتداء جماعي على األقباط 
في الفترة بني يونيو 2014 ومارس 2018 حيث 

كانت االعتداءات على النحو التالي:
وهم  تهجير  عمليات  فيهم  أربعة حاالت متت 
الكرم  وقرية  باملنيا،  الناصرية  قرية  حاالت: 
باملنيا وقرية ميانة باهناسيا بني سويف، وقرية 
منهم  عاد  سويف،  بني  بالفشن  درويش  كفر 
حالتني فيبنى سويف وحالتان لم يعودوا وهما 
سافروا  الذين  الناصرية  وأطفال  باملنيا  الكرم 

إلى سويسرا وطلبوا اللجوء هناك.
بسبب  اجلماعي  االعتداء  فيهم  مت  حاالت  و9 
فيها  للصالة  كنيسة  بناء  األقباط  محاولة 

وغالبا ما
تكون الكنيسة على هيئة منزل مجهز للصالة 
بداخله وفي حالة من هذه احلاالت انتهت بقتل 
بسبب  باملنيا  اجلبل  طهنا  من  الشباب  أحد 
حاالت  و8  القرية،  كنيسة  بناء  وإعادة  جتديد 

انتهت بإغالق الكنيسة.
جماعي  اعتداء  حوادث  أربعة  وقعت  كما 
حالتان  اإلسالم  بازدراء  أقباط  اتهام  بسبب 

فيبنى سويف
املنيا  في  وحالتان  درويش«  وكفر  »ميانة 

»الناصرية« و«طوه«.
فيها  تقع  التي  احملافظات  املنيا  وتتصدر 
االعتداءات الطائفية والعقاب اجلماعي ألقباط 

ب 11
وتأتى  احلاالت  إجمالي  %من   55 بنسبة  حالة 
بثالثة  للمنيا  تاليني  سويف  وبني  سوهاج 

حاالت
لكل منهم.

التجمهر  قانون  أصدرت  احلكومة  حني  في 
والتظاهر وقامت بإلقاء القبض على الكثيرين 
القبض  تلقى  لم  أنها  إال  الرأي  أصحاب  من 
على شخص من املتجمهرين أو املعتدين على 

االقباط او كنائسهم مبوجب هذا القانون.

الكنائس...  على  اعتداء  10حاالت 
وتشكيل »توفيق األوضاع« يعكس تشدد 

الدولة:
على  مباشر  اعتداء  حاالت   10 وقعت  كذلك 
يونيو 2014  بني  الفترة  وتوابعها في  الكنائس 
على  االعتداء  هنا  ونقصد   2018 مارس  إلى 
جماعي  اعتداء  وقوع  دون  وتوابعها  الكنائس 
على باقي أقباط القرية الن التقرير هنا يصنف 

االعتداء على الكنائس إلى ثالثة أنواع:
عقاب  صحبه  الكنائس  على  اعتداء  األول 
انتهوا  وقع في9 حاالت  لألقباط وهذا  جماعي 

جميعهم
تقريبا بإغالق الكنيسة وعدم معاقبة املعتدين 

وإهدار القانون في جلسات عرفية.
أو  الكنيسة  على  اعتداء  وقوع  وهو  الثاني 
وانتهى  وقع في10 حاالت  وهذا  توابعها فقط 
إلى إغالق 9 كنائس من العشرة امتثال لرغبة 

املتطرفني
ضد  احلكومي  التعسف  حالة  هو  الثالث 
أي  بدون  اإلغالق  قرار  األمن  يتخذ  وان  األقباط 
عن  البناء  آو  الترميم  مبنع  قرار  او  واضح  مبرر 
طريق األحياء بالرغم من صدور بعض املوافقات 
في عض األحيان أو حتى التضييق على األقباط 
من اجل منعهم من ممارسة شعائرهم مثل ما 
صموئيل  األنبا  لدير  اآلمن  محاصرة  في  حدث 
 8 انتهت  حادثة   15 إلى  احلوادث  هذه  ووصلت 
منهم بإغالق الكنائس بالرغم من صدور قانون 
لسنة   80 رقم  القانون  الكنائس  بناء  خاص 
مساحة  يفرض  ألنه  واملنتقد  املعيب   2016
في  تتوافر  ال  قد  اجلديدة  للكنيسة  مطاطية 
اإلصالح  لقانون  أال تخضع  ويشترط  قرية  كل 
الزراعي مما يعنى أن القرى التي ال ظهير عمراني 

لها قد صارت محرومة وممنوع البناء فيها.
األوضاع  توفيق  جلنة  تشكيل  أن  املالحظ  ومن 
الدولة  تشدد  بوضوح  يعكس  الكنائس  لبناء 
في بناء الكنائس ومحاولتها تفريغ القانون من 
مضمونه حيث ان تشكيل جلنة توفيق األوضاع 
يشمل مندوبني عن وزارة الدفاع واإلنتاج احلربي 
ووزارة  احمللية  التنمية  ووزارة  اإلسكان  ووزارة 
شئون مجلس النواب والشئون القانونية ووزارة 
واألمن  العامة  واخملابرات  اآلثار  ووزارة  العدل 
اإلدارية وهو تشكيل يعكس  والرقابة  الوطني 
مع  للتعامل  األمنية  بالصيغة  الدولة  متسك 
 28 موعد  بتحديد  اللجنة  وقامت  الكنائس 
الكنائس  تقنني  طلب  لتقدمي   2017 سبتمبر 
 3730 تلقت  التي  اللجنة  حتدد  ولم  القائمة 
طلب وقت محدد إلنهاء عملها حيث إنها تقنن 
أول  صدر  ولكن  بالفعل  قائمة  كنائس  أوضاع 
قرار مت نشره في اجلريدة الرسمية بعد 7 شهور 

من قفل باب التقدم بتقنني وضع 167 منشأة 
الكنائس  عدد  من  تقريبا   %4 بنسبة  كنسية 
حتتاج  اللجنة  أن  يعنى  مبا  املتقدمة  وتوابعها 
هذا  بنفس  العمل  من  سنة   14 من  أكثر  إلى 
القائمة  الكنائس  أوضاع  لتوفيق  املعدل 

إهمال  جوار  إلى  هذا  فقط 
الالئحة  إصدار  القرار  صانع 
ليتم  للقانون  التنفيذية 
تسهيل عملية بناء الكنائس 

اجلديدة في املناطق احملتاجة.
يذكر ان العقاب اجلماعي هو 

فما  دائمة  بصورة  األقباط  ضد  ترتكب  جرمية 
إال ويلحق كافة  أزمة  أن يقع في  يلبث قبطي 
القبطي  يرتكب  ال  وأحيانا  الذي  القرية  أقباط 
أي خطأ هو فقط يريد أن يصلى فتحرق كافة 

اقل  على  اغلبها  أو  بالقرية  األقباط  منازل 
تقدير والعقاب اجلماعي هو جرمية دولية طبقا 
أن  اعتبرت   33 املادة  الرابعة  جينيف  االتفاقية 
العقاب اجلماعي جرمية حرب فان كان االتفاقية 
األقباط  يعانيه  ما  أن  إال  احلرب  بحالة  خاصة 
الدولة  عنه  ترضى  جماعي  كعقاب  يصنف 
معاقبة  بعدم  فيه  تساهم  وأحيانا  وتسهله 

اجلناة.

في  تسير  ملتبسة  جرمية  األديان  ازدراء 
اجتاه واحد:

يتناول التقرير ازدراء األديان طبقا للمادة 98 ومن 
تفاصيل  حدد  الذي  املصري  العقوبات  قانون 
مطاطة  األلفاظ  وجعل  األديان  ازدراء  قضية 
في  يسير  الواقع  في  التطبيق  جعل  ما  وهو 
اجتاه واحد وهو ازدراء اإلسالم فقط، فنجد شاب 

يكتب ضد تطرف بعض الشيوخ يتهم بازدراء 
األديان، وأربعة أطفال يقلدوا داعش في فيديو 
سنوات  بخمسة  عليهم  يحكم  ثانية   30
سجن طبقا لنفس القانون ولكن أن يخصص 
برنامجه  في  حلقة  األزهر  شيخ  مستشار 

األقباط  ضد  كراهية  خطاب  لتصدير 
فالقانون يتم جتميده.

احلكومي  والتمييز  التعسف 
وإهدار املساواة:

شهدت مصر 22 حالة متييز وتعسف 
الفترة  في  طائفية  بصورة  حكومي 
من يونيو 2014 وحتى مارس 2018 ثالثة حاالت 
منهم خاصة بتكرمي مجندين أقباط قتلوا أثناء 
املصرية  احلكومية  اجلهات  ورفضت  اخلدمة 

أو  شوارع  على  بإطالقها  اسمائهم  تكرمي 
من  بالرغم  املسلمني  بزمالئهم  أسوة  مدارس 
ابانوب  الشهيد  »كوبري  باسم  كوبري  افتتاح 
اجلمهورية  رئيس  افتتاح  أثناء  في  جرجس« 
الدعاية في حني  لبعض املشروعات كنوع من 
مت  الذي  التعسف  إجراء ضد  أي  اتخاذ  يتم  لم 
من بعض احملافظني ضد الشهداء األقباط في 

اخلدمة العسكرية.
من  للشكوى  واضحة  حالة  رصد  مت  بينما 
التعليم بينما وقع اعتداءين على  التمييز في 
التراث القبطي بسبب حاالت تعسف حكومي.

القبطية  األقلية  معاناة  الى  التقرير  ويشير 
والوان  اشكال  له  حكومي  وتعسف  متييز  من 
إال  إدراكه  ميكن  ال  ناعم  ومتييز  تعسف  فهو 
بتحليل أرقامه مثل الوظائف العليا في الدولة 
الذي يكشفها، وهناك تعسف  فتحليلها هو 
يتم  ما  مثل  وضوحا  أكثر  يكون  أخر  نوع  من 
ممارسته من إغالق األمن لكنائس يصلى فيها 
كنيسة  مثل  مشاكل  أي  وجود  دون  األقباط 
على  واضحة  بصورة  يحرض  أو  باملنيا  الفرن 
كنيسة  مثل  إلغالقها  كنيسة  على  الهجوم 
باطفيح  الواصلني  كفر  لقرية  تادرس  األمير 
وحتريضه  األمن  دور  فيها  التي ظهر  اجليزة  في 

بشهادة شهود مسلمني عن دور األمن.
خطوة  تأخذ  لم  اآلن  حتى  املصرية  واحلكومة 
واحدة نحو تفعيل االستحقاق الدستوري في 

املادة
التمييز وإن  53 وهو إنشاء مفوضية ملكافحة 
في  القانون  مبتخصصي  اخلاص  االعتقاد  كان 
مصر أن احلكومة في نقاشاتها األولية أظهرت 
حدث  مثلما  معناها  من  املفوضية  تفريغ  نية 

مع اجمللس القومي حلقوق اإلنسان.
التقرير  لهذا  عرض  من  الثالث  اجلزء  كان  هذا 
االعداد  في  أجزاء  على  استكماله  وسيتم 

القادمة.

االنتهاكات ضد االقباط في مصر من يونيو 2014 إلى مارس 2018 )اجلزء الثالث(
املنيا تتصدر احملافظات التي تقع فيها االعتداءات الطائفية

وتشكيل جلنة »توفيق األوضاع« يعكس تشدد الدولة
ازدراء األديان جرمية ملتبسة تسير في اجتاه واحد

تقرير: إيهاب أدونيا
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فبعث  اخلراج،  ارسال  في  أبطأ  عمراً  أن  احلكم  عبد  ابن  قال 
إليه أمير املؤمنني )ض( يستبطئه؛ وجرت بينهما كتابات، وفي 
أحداها قال عمرو: »... أما بعد فقد بلغني كتاب أمير املؤمنني 
رَ،  في الذي استبطأني فيه من اخلراج؛ وذكرَت أن النهرَ يُخرج الدُّ
فحلبُتها حلبا قطع ذلك دَرَّها »)فتوح مصر واخبارها، صـ 110(. 
وعندما كلف امير املؤمنني عثمان )ض(، أخيه في الرضاعة عبد 
اهلل بن سعد، بتولي خراج مصر، أبى عمرو ذلك، وقال: »أنا إذا 
)ض(  عثمان  فعزله  يحلبها«.  وآخر  بقرنيها  البقرة  كماسك 
وجمع في يدي بن سعد اخلراج واإلمارة )فتوح مصر، صـ 120(. 

وملا تولى ابن سعد ارتفع مقدار اجلزية التي كان يرسلها، فبلغ 
اربعة عشر مليون دينار؛ كما يروي ابن عبد احلكم عن الليث: “ 
جباها عبد اهلل بن سعد حني استعمله عليها عثمان أربعة 
عشر ألف ألف؛ فقال عثمان لعمرو بعدما عزله عن مصر: يا أبا 
عبد اهلل، درت اللقحة بأكثر من درها األول؛ قال عمرو: أضررمت 

بولدها “. 
وأضاف ابن اياس: “إن هذه الزيادة التي أخذها عبد اهلل بن ابي 
دينارا  رأس  كل  على  أخذ  فإنه  اجلماجم  على  هي  إمنا  السرح 
الضرر  ذلك  بسبب  مصر  ألهل  فحصل  اخلراج  عن  خارجا 
اإلسالم  أول شدة ألهل مصر في مبتدأ  وكانت هذه  الشامل 
“)بدائع الزهور جـ1، صـ 113(. - في احلقيقة لم تكن هذه أول 
شدة، بل سبقتها شدائد كثيرة، منها تكليف املصريني بحفر 
حاضرة  إلى  مصر  خيرات  لنقل  بالقلزم،  النيل  وصلت  قناة 

اخلالفة؛ وقد تكبدوا في حفرها خسائر فادحة.    
ديوان  خالل  من  للعرب،  مرتبات  اللقحة  در  من  تُصرف  وكانت 
بيومه، فكان  يوم  الطعام كل  لهم  يعد  االعطيات. كما كان 
لألمير عبد العزيز بن مروان “في كل ليلة مائة َحلَّة كبيرة حُتَمل 
على َعَجل، وفيها الطعام، تَُفرَّق على قبائل العرب التي حوله 

“)بدائع الزهور(. 
وأشار ابن اياس كذلك إلى ما كانت تدره من ثروات على الوالة 
في  وسلسل  العاص  بن  عمرو  األمير  “مرض  قال:  وغيرهم، 
املرض؛ فلما أشرف على املوت، احضر ما كان جمعه من أموال 
فأردد  ُمت  انا  “إذا  اهلل:  عبد  لولده  وقال  فتح مصر،  ملا  القبط 
األمير  مات  فلما  أصحابها”.  إلى  جمعتها  التي  األموال  هذه 
عمرو سمع بها معاوية فأرسل أخذها وقال: “نحن أحق بهذه 

األموال لدفع العدو” فأخذها وادخلها في بيت 
املال. قيل لعبد اهلل بن عمرو: “ما كان قدر ذلك 
ثور  جلد  من  جرابا  سبعني  “كان  قال:  املال”؟ 

كاملة “)بدائع الزهور(.  
إلى  دينار  ألف  بن سعد  الليث  بعث  مرة  وذات 
اإلمام مالك، فغضب الرشيد، وأرسل يقول له: 
دينار،  خمسمائة  مالك  اإلمام  إلى  انا  “بعثت 
دينار، وأنت واحد من رعيتي!  أنت ألف  فتبعث 
فأرسل الليث يقول: يا أمير املؤمنني إن لي في 

ل غاللي ومتجري ألف دينار فاستحيت أن اقابل  كل يوم ُمَتَحصَّ
مثل هذا الرجل بأقل من متحصل يوم واحد”.

وذات يوم بلغ الرشيد أن والى مصر قال: “انا أحسن من هارون 
الرشيد”، فقال الرشيد: “واهلل ألولني على مصر اوحش الناس 
عن  نيابة  مصر  على  وواله  مهران  بن  عمر  فاستدعى  شكالً”، 
زري  اخللقة  “كان شنيع  أنه  هذا  مهران  ابن  عن  وقيل  جعفر”. 

الشكل أحول العينني”. 
ولم يقتصر تولى أمرها على “شنيع اخللقة”، فقد والها الوليد 
بن عبد امللك لـ قرة ابن شريك الذي قال عنه ابن اياس: “كان 
قرة ظاملا غشوما جهوالً؛ قيل كان يصعد باخلمر واملالهي على 
سطح جامع عمرو بن العاص”. وقال عنه ابن تغري بردي: “كان 
سيئ التدبير خبيًثا ظاملًا غشوًما فاسًقا منهمًكا ... وكان أشر 
خلق اهلل ... وكان عمر بن عبد العزيز يعتب على الوليد لتوليته 
الزاهرة، جـ1، صـ 217(.. .  ولهذا يعتبر قرة من  مصر »)النجوم 
بواعث فخرنا، ومن العالمات املضيئة في تاريخنا، حتى أن أولي 
األمر اطلقوا اسمه على أحد شوارع اجليزة، مكافأة له على ما 

فعله بأجدادهم املصريني!
 

وفي والية عبد امللك بن رفاعة، كتب سليمان بن عبد امللك إلى 
عامل اخلراج أسامة بن زيد التنوخي يطالبه بالتشدد في حلب 
البقرة، وإن أدى األمر إلى هالكها، قال: »احلب الدر حتى ينقطع 

وأحلب الدم حتى ينصرم «.  
وكان سليمان معجباً به راضيا عنه كل الرضى حتى إنه كان 
ميتدحه في غيبته كما في حضرته؛ وذات يوم قال البن عمه عمر 
بن عبد العزيز: »هذا أسامة ال يرتشي دينارًا وال درهًما«، فقال 

له عمر :  »أنا أدلك على من هو أشر من أسامة، وال 
يرتشي دينارًا وال درهماً« ، قال سليمان :  »ومن هو؟«، 
قال عمر :  »عدو اهلل إبليس« )النجوم الزاهرة، جـ1، 
صـ231(. فغضب سليمان الن عمر بن عبد العزيز، 
بحقيقة  يعلم  كان  وعدله،  بورعه  معروفا  وكان 

اسامة التنوخي، ولم يستحي من قول احلق.
البقرة من  أوالد  ثار  بن منصور؛  والية عيسى  وفي 
جراء انقطاع الدر وانصرام الدم؛ وعجز الوالي عن 
املأمون بنفسه على  اخماد ثورة املظلومني؛ فجاء 
رأس جيش كبير فوبخ الوالي، وقال له »هذا كله بسوء تدبيرك 

وجورك على أهل القرى؛ وقد حملت الناس ما ال يطيقون«. 
كلف  أنه  إال  الناس،  عن  الظلم  املأمون  يرفع  أن  من  وبدال 
الثائرين  فقتل  بالسيف  املقهورين  صوت  بإسكات  االفشني 
االفشني  احملاسن عن  ابو  يقول  وزراريهم كما  وسبى نساءهم 
النساء  وأسر  كثيرة؛  جماعة  منهم  وقتل  أهلها  »حارب  انه 
وبيع  الرجال  بقتل  فأمر  املأمون  يدي  بني  واحضرهم  والصبيان 
ولم  واحلوف«.  القبط  من  أكثرهم  وكان  والصبيان  النساء 
يستنكف املؤرخ الكبير أن يصف األفشني الذي نكل باملصريني، 

بأنه »كان شجاعا بطال«.
ومن  املصادرات،  من  مليان(  )وجيبه  مقره  إلى  املأمون  ورجع 
دينار  أربعة ماليني  قيمتها  بلغت  وقد  والصبيان،  النساء  ثمن 
حسبما روى التاريخ »دخل عليه في هذه السرحة نحو أربعة 

آالف ألف دينار غير الهدايا والتحف«.
وقال ابن اياس عن عامل اخلراج ابن املدبر أنه: »كان من شياطني 
العمال، أحدث في أيامه أنواعا من وجوه الظلم لم تكن مبصر 
منها: أنه حجر على االطرون وامللح، وكانا مباحني للناس؛ ومنها 
أنه قرر على الكأل الذي ترعاه البهائم ماالً، وسماه املراعي؛ وقرر 
وأحدث من هذه  املصايد.  ماالً، وسماه  األسماك  على مصايد 
... فلما جرى ذلك رحل غالب أهلها من  املظالم أشياء كثيرة 
الظلم وانحط خراجها إلى الغاية ... »)بدائع الزهور، جـ1، صـ 

 .)159
هذه أم الدنيا، مهد العلوم واحلضارات، ومصدر اخليرات، كانت 
ذبحها  استحل  درها،  انقطع  ما  إذا  بقرة،  مبثابة  احلكام  عند 

وأكلها، هي وأوالدها.
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إن فشل عمل فني ليس بالضرورة عن عيب في العمل أو فقر 
الفشل  يكون  قد  العكس،  على  الفّنان،  ذكاء  أو  املوهبة  في 

مرحليا وسببه املُتلقي وليس املُبدع.
رسم  عندما  رامبرانت  الهولندى  الرسام  مع  حدث  ما  وهذا 
عمال  اآلن  تُعتبر  الليل«  »وردّية  أّن  ورغم  الليل«  »وردية  لوحه 
أسطوريا فإنها لم تلق حفاوة من النقاد وال من فرقة الكابنت 
مبلغ  ُمقابل  رسمها  على  رامبرانت  مع  تعاقدوا  الذين  كوك 
ضخم من املال. السبب في ذلك أن اللوحة ال تُظهر أيا من أفراد 
فقد  أراده،  الذي  بالشكل  كوك  الكابنت  مجموعة  في  احلرس 
ظّن الفريق أن كل واحد منهم سيظهر بوضوح ُمتعرف عليه 
في اللوحة، لكن على العكس، لم يتم التعرف على أي منهم 
جميع  على  التعرف  مت  التي  التشريح«  “درس  لوحة  في  كما 
وممكن  صدمة  فكانت  والشكل.  باالسم  أطبائها  شخوص 
احلد،  هذا  عند  األمر  يتوقف  ولم  لهم  شديد  احباط  نقول  أن 
زاده  كوك  الكابنت  مجموعة  من  العمل  القاه  الذي  فالغضب 
رفض الُنقاد للعمل، فمنذ مطلع عام 1640 بدأ الفّن الهولندي 
يشهد حتوال في الذوق سواء من  ناحية األلوان الزاهية وبساطة 
املشاهد،  فيه  يغرق  الذي  الباروك  زخم  عن  بعيدا  التفاصيل، 
بالتالي فإن لوحة رامبرانت لم تكن على هوى رواد الصالونات 
الفنية ونُقادها في تلك الفترة، وحّتى اآلن يُعتبر فشل اللوحة 
في حصاد إعجاب االوساط الفنية في هولندا في ذاك الوقت 
محل تركيز بأن لوحة أسطورية كـ »وردية الليل« فشلت في 

أول عرضها فشال ذريعا.
حجز  في  جنحت  الليل«  »وردية  فإن  البداية  في  فشلها  ورغم 
قائمة  في  الصدارة  ملركز  عادت  حتى  الوقت  مبرور  لها  مقعد 
و«العشاء  »املوناليزا«  لتنافس  التاريخ،  في  اللوحات  أشهر 

األسلوب  أن  ذلك  ويرجع  جوخ.  لفان  النجوم«  و«ليلة  األخير« 
األوساط  هوى  عكس  على  كان  وإن  اللوحة  به  رُسمت  الذي 
الفنّية الهولندية في تلك الفترة في ذاته كان أسلوبا عميقا 
جتاوز  على  وقدرتها  جناحها  أثبتت  التي  باملوهبة  ومثقال  وذكيا 
بشكل  التاريخ  مر  على  نفسها  لُتخلد  املرحلية  التوجهات 
بني  حوارية  خلق  على  بقدرته  رامبرانت  متّيز  وقد  وفريد  مميز 
بأن  لها  يسمح  عمًقا  إّياها  مانحا  لوحته  في  والضوء  الِظلِّ 
بعيدا عن كّل  املرسوم،  املشهد  أحداث  تكون فضاًء جتري فيه 
سكونية الفن املعهودة آنذاك، فإذا باخلطوط ينسلُّ بعُضها من 
بعٍض كاشفًة عن أدقِّ التفاصيل التي تتحّرك تعبيراَتُها على 
بها  تُنبئ  كبيرة  وجدانية  بكميات  اللوحة مشحونًة  مساحة 

حرارة األلوان وتنقلها إلى عني املُشاِهد بكّل صفاٍء. 

اللوحة  التأمل في موضوع  وعند 
الصامت  املشهد  ذلك  أّن  نرى 
عن  يتوقف  وال  يهدأ  ال  الثابت 
الذي  كوك  فالكابنت  احلركة، 
منتصف  في  املشهد  يتوسط 
أحد  إلى  يتحدث  وهو  اللوحة 

معاونيه رافعا يده وفاحتا فاه، وكأنه يُعطي األوامر للتو ليتحرك 
شحذ  في  منهمكني  األمر  يلبون  بدورهم  واحلرس  احلرس، 

أسلحتهم وتلميعها ورفعها.
فإن رامبرانت استطاع توزيع الظالم والنور بحّس دراماتيكي، وإذا 
كان الليل موجودا بحكم أن احلدث يقع ليال فما مصدر النور؟ 
ومتاعهم  احلُراس  على  وإتقان  بدقة  املوزع  النور  أن  الواقع  في 
أسباب  أحد  وهذا  اللوحة،  في  له  مصدر  ال  وأسلحتهم 
عبقريتها، إنه نور ال مصدر له، موزع بدقة ال تتناقض وال تُفسد 

مشهد الليل العام.
إلى  احلراس  من  لعدد  ليلي  على حتويل مشهد  رامبرانت  قدرة 
باحلركة ظل على مر عقود محط  يفور  مشهد مضيء مليء 
إعجاب العديد من نُّقاد الفن. أسلحة، وجنود، وفرس، وقائد يأمر 
وينهي ويتحرك ناحية املشاهد، وطبل على أقصى ميني اللوحة، 
كل ذلك يأمر الرائي بأن يتحرك من أمام اللوحة حتى ال يقطع 
بعد سنوات  أتى  اإلعجاب  هذا  لكن  الليل،  وردية  أمام  الطريق 
وليس عند صدور العمل. كنت أمتنى ان أستطيع أن ابلغ رامبرانت 
وهو في عامله اآلخر عن جناح لوحته التي بسبب الهجوم عليها 
مر بأصعب األوقات حتى فارق احلياه حزينا مديونا فقيرا ولكن 
بها  يستمتع  لوحاته  جناح  وسيظل  التحقيق  صعب  امتناه  ما 

اجلميع دون ان يعلم رامبرانت ويسعد بنجاحه!

وردية الليل!
بقلم: نسرين عيسى- ساسكاشوان
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يحررها سمير اسكندر 

اجتماع �شري يف اليونان بني رونالدو ورئي�س يوفنتو�س 

لإمتام النتقال

حدثت تقارير إيطالية رفيعة املستوى عن عقد 
مدريد  ريال  وجنم  البرتغالي  بني  سري  اجتماع 
نادي  ورئيس  رونالدو،  كريستيانو  اإلسباني، 

يوفنتوس اإليطالي، أندريا أنييلي، في اليونان.
بامليري،  تانكريدي  اإليطالي،  الصحفي  »غرد« 
العجوز  السيدة  نادي  من  بتقربه  واملعروف 
التواصل  منصة  على  اخلاصة  صفحته  على 

االجتماعي »تويتر« عن اللقاء.
يوفنتوس  نادي  رئيس  بأن  قائال  نشر،  حيث 
في  برونالدو  سيلتقي  أنييلي  أندريا  اإليطالي 

اليونان.

اختار موقع االحتاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، 4 العبني من املنتخبات 
روسيا،  في  واملقام   ،2018 العالم  نهائي كأس  في نصف  املتواجدة 
كالعبني تألقوا في املراحل األولى من املسابقة، ولكنهم حتولوا إلى 

أبطال حقيقني في األدوار النهائية.
كيفني دي بروين )بلجيكا(

العادة، ولم يُقدم مايسترو  بروين مبوقع متراجع أكثر من  يلعب دي 
مانشستر سيتي ما هو منتظر منه في دور اجملموعات. لكن بغياب 
دريس ميرتينس من املوقعة أمام البرازيل، تقّدم دي بروين إلى األمام 
وأظهر دوره كصانع لأللعاب ُمسجاّل هدفاً هاماً وانخرط في هجمات 

بلجيكا وكذلك الهجمات املرتدة. فهل هذه بداية العاصفة؟
رافاييل فاران )فرنسا(

ريال  التساؤالت بخصوص العب قلب دفاع  الكثير من  كانت هناك 
مدريد مع انطالق مرحلة خروج املغلوب. لكن رأسيته الرائعة التي 
اللقاء،  بها سجّل  وافتتح  أوروجواي  في شباك  اقتنص منها هدفاً 
قد  النهائي،  ربع  موقعة  نهاية  في  كرات  عدة  حتييد  إلى  باإلضافة 

تشير إلى أن النجم الفرنسي بدأ يُقّدم أفضل ما لديه.
هاري ماجواير )إجنلترا(.

هل بوسع مدافع ليستر سيتي أن يصبح فابيو جروسو اإلجنليزي؟ 
كبير،  جهد  بعد  اإلحتراف  عالم  قمة  إلى  الالعب  هذا  جنم  صعد 
نحو  مشوارهم  في  الثالثة  األسود  منتخب  جنوم  أحد  لُيصبح 
بارزة  له مساهمة  كانت  النهائي،  ربع  موقعة  ففي  الذهبي.  املربع 
رأسيه ليمنح  تّوجها بتسجيل هدف من  على املستطيل األخضر 

املنتخب اإلجنليزي التقدم.
أندريي كراماريتش )كرواتيا(

مهاجم  من  للمزيد  تتطّلع  الكرواتي  املنتخب  جماهير  كانت 
هوفنهامي، الذي ظهر وغاب بشكل متكرر عن التشكيلة األساسية 
للفريق األول منذ املباراة األولى أمام نيجيريا. فهل سيكون للرأسية 
في  روسيا  أمام  التعادل  هدف  البلقان  ممثلي  منحت  التي  البارعة 
باإلبقاء  داليتش  زالتكو  املدرب  إقناع  جلهة  سحري  أثر  النهائي  ربع 
من  املزيد  باقتناص  أمالً  الرئيسية  التشكيلة  في  كراماريتش  على 

األهداف؟

الفيفا ير�شح 4 لعبني كاأبطال الأمتار الأخرية 

يف كاأ�س العامل

6 مليارات دولر عائدات »فيفا« من »رو�شيا 2018«

كشف تقرير نشره موقع »روسيا 
الدولي  االحتاد  عائدات  أن  بزنيس« 
ارتقت  »فيفا«  الـ  القدم  لكرة 
روسيا  بصورة كبيرة في مونديال 
غير  قياسياً  رقماً  لتسجل   2018
مسبوقاً يصل إلى 6٫1 مليار دوالر.
الـ  لدى  أن  إلى  التقرير  وأشار 
أرباحها،  جلني  طرق  عدة  »فيفا« 
التلفزيون،  البث  حقوق  كبيع 

وحقوق التسويق، والتراخيص وعائدات بيع التذاكر، وركز التقرير إلى أن عائدات االحتاد 
الدولي لكرة القدم من املونديال الروسي شهدت ارتفاعاً بنسبة أكبر من 10% مقارنة 
بالعائدات التي سجلت في نسخة البرازيل 2014 التي قدرت عائدات الـ »فيفا« خاللها 

بـ 4٫8 مليار دوالر.
وأضاف التقرير إن إيرادات حقوق البث التلفزيوني في مونديال روسيا زادت بنسبة أثنني 
باملائة لتصل قرابة ثالثة مليارات دوالر، في يحن جلبت صفقات رعاية الـ »فيفا« 200 
النمو  هذا  تعزز  في ظل  وذلك  القدم،  لكرة  الدولي  االحتاد  خلزائن  إضافية  دوالر  مليون 
من خالل مجموعة كاملة من الصفقات مع املستثمرين الصينيني، حيث قامت سبع 

شركات صينية من أصل 20 شركة بتمويل البطولة.

نيمار اأم�شى 14 

دقيقة �شاقطًا على 

اأر�س امللعب يف 

كاأ�س العامل

»آس«  صحيفة  كشفت 
سيلفا  دا  نيمار  أن  اإلسبانية 
العب منتخب البرازيلي أمضى 
املباريات  وقت  من  دقيقة   14
امللعب،  عشب  على  ساقًطا 

خالل كأس العالم حتى اآلن.
انتشرت  بعدما  ذلك  ويأتي 
مقاطع فيديو لالعب البرازيلي 
اإلصابة  بإدعاء  قيامه  أثناء 
في  واملبالغة  املباريات  خالل 
لقاء  خالل  ذلك  وظهر  األلم، 
دور  في  واملكسيك  البرازيل 

الستة عشر للمونديال.
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Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

كثير من االعتقادات اخلاطئة فى مجتمعاتنا االعتقاد اخلاطئ 
القائل: بأن األسنان اللبنية مصيرها السقوط واخللع، وليس 
لها من القيمة ما يستدعي االهتمام بها ومعاجلتها> لذلك 
اللبنية  ليست مجرد  أن االسنان  إلى  اإلشارة  بد هنا من  ال 
أسنان مؤقتة، بل تتطلب منا العناية بها، واحملافظة عليها، 

لتبقى بصورة سليمة، ألنها تشكل إحدى أساسيات اإلنسان.
 أهمية دور األسنان اللبنية:

األسنان  بزوغ  حتى  الصحيحة  الفراغات  على  احلفاظ  عن  مسؤولة  اللبنية  األسنان  أوًال:  
الدائمة، وكذلك هي مسؤولة عن توجيه األسنان الدائمة ملواقعها الصحيحة.

اذا مت خلع األسنان أو األضراس اللبنية في وقت مبكر، فستترك مكانًا فارًغا مما يؤدي إلى حترك 
األسنان اجملاورة 

احلاصل  الفراغ  نحو  وميالنها 
مسببًة ضيًقا في املساحة الالزمة 
بدوره  وهذا  للبزوغ،  الدائم  للضرس 
يؤدي الى عدم بزوغ الضرس أو بزوغه 
الذي  األمر  صحيح.  غير  اجتاه  في 
التقوميية إلعادة  يستدعي املعاجلة 
السن.  لظهور  املساحة الالزمة 
وهذه احلالة عادة ما تصيب األضراس 
تكون  منها  والوقاية  اخللفية، 
عالجه  و  الضرس  على  باحملافظة 
وتركيب  خلعه  أو  ترميمه،  بإعادة 
»حافظ  يسمى  تقوميي  جهاز 

..»space maintainer« املسافة
 ما هو حافظ املسافة ؟

حافظ املسافة هو جهاز يصنع من 
الستني لس ستيل، و يحيط باألسنان اجملاورة للسن املفقود واملسافة الفارغة، وله أشكااًل 
األسنان  مينع  مما  الدائم  السن  يظهر  الفراغ حتى  هذا  على  احملافظة  يضمن  وهو  متعددة، 
مستمرة  مراجعة  اجلهاز  هذا  ويتطلب  املناسب.  مكانها  عن  االنحراف  من  اجملاورة  اللبنية 
حول  الطعام  جتمع  يسبب  قد  ألنه  التنظيف  حيث  من  وعناية  األطفال  أسنان  لطبيب 

األسنان، مما يؤدي إلى تسوسها .
الدائمة  األسنان  منو  عملية  في  االضرابات  إن  والفكني  الوجه  منو  في  تؤثر  و  تساعد  ثانيا: 

والفكني غالًبا ما يتسبب بها
اخللع املبكر للسن اللبني. مما يتطلب في بعض احلاالت حاجة ملحة لعمل تقومي لألسنان في 

املستقبل، .كما هو معروف عمليًة مكلفًة ماديًا وطويلة املدى في بعض احلاالت    . 
ااّلًما  فيسبب  بها،  الطعام  جتمع  إلى  بسبب التسوس يؤدي  األسنان  ,و التجاويف داخل 
ما يكون من احللويات والكيك  أثناء األكل. لذا يلجأ إلى األكل الطري والذي غالباً  للطفل 
والكوكيز وغير ذلك. فتتأثر عضالت الفكني محدثًة إضرابًا في منو األسنان الدائمة و الفكني .

Baby Tooth
اأهمية الأ�شنان اللبنية واأ�شلوب 

العنايه بها

يبدأ  حيث  الصلع،  مشكلة  من  الرجال  من  الكثير  عانى 
تساقط الشعر بسن مبكرة لدى البعض، نتيجة العوامل 
وغير  الكيماوية  املساحيق  واستخدام  والتغذية  الوراثية 

ذلك.
وفي حني يصعب التحكم بالعوامل الوراثية، ال يزال باإلمكان 
من  حتمي  أطعمة  وتناول  الغذائي،  النظام  مع  التعامل 
تساقط الشعر وبالتالي اإلصابة بالصلع، بحسب صحيفة 

تاميز أوف إنديا:
1- البيض ومشتقات األلبان

لألشخاص  الشعر  منو  محلول  هو  البيوتني  أن  املعروف  من 
واحلليب  البيض  إلى  باإلضافة  الصلع،  من  يعانون  الذين 
واللنب واألجبان وغيرها من منتجات األلبان التي حتتوي على 
التي  األخرى  الغذائية األساسية  العناصر  البيوتني وكذلك 
تشجع منو الشعر، مثل: البروتينات، واحلديد والزنك وأحماض 

أوميغا 6 الدهنية.
2-الشوفان

الشوفان  من  وعاء  في  يفكر  ال  منكم  الكثير  أن  حني  في 

املتواضع الذي تأكله كوجبة إفطار كل يوم، ميكن أن يكون 
سالحك حملاربة الصلع. فهو غني باأللياف والزنك وأحماض 
أوميغا 6 الدهنية وفيتامني ب كما يحتوي على بيتا جلوكان 

الذي يقوي بصيالت الشعر.
3-اجلوز

إلى  جنبا  اجلوز،  في  الدهنية  أوميجا  أحماض  وجود  بفضل 
جنب مع فيتامني ب7 الذي يساعد على منع تساقط الشعر 
ويقوي بصيالت الشعر لى جانب تشجيع إعادة النمو، هذه 

املكسرات ميكن أن تكون مثالية حملاربة مشكلة الصلع.
4-اللوز

اللوز يحتوي على نسبة عالية من البيوتني واملغنيزيوم، وهو 
ضروري لنمو شعر صحي، واالستهالك املنتظم للوز يجعل 

الشعر ينمو بشكل أسرع وأكثر كثافة.
5-الفراولة

الفراولة حتتوي على الكثير من السيليكا -املعدنية األكثر 
أهمية لنمو الشعر، أيضا، الفراولة غنية بحمض اإلالجيك 

الذي يساعد على حماية شعرك من التساقط.

اأمرا�س القلب وال�شرايني... ال�شبب الأول للوفاة يف العامل

بقلم: ا د. ناجي إسكندر

واحد من كل ثالثة في عاملنا هذا ميوت بسبب أمراض القلب والشرايني، وعليه تعد أمراض القلب 
هي السبب األول للوفاة بني الرجال والنساء على السواء، ففي مصر مثال ميوت أربعون شخصا 

كل ساعة، وفي كندا تسعة أشخاص كل ساعة من أمراض القلب. 
تؤدي  والتي  األخرى  األسباب  فإن  للشلل  تؤدي  والتي  الدماغية  الصدمة  منها  استثنينا  وإذا 
القلب  في  الكهربائي  والتوصيل  اإليقاع  اضطرابات  أو  القلب  جلطة  ومنها  القلب  توقف  إلى 
إيالما  وأقلها  الطرق  أسرع  لكونها  ذلك،  وراء  ورحمته  اخلالق  حكمة  نتبني  أن  منها  فنستطيع 

للرحيل عن احلياة. 
وقد أدى التقدم الطبي املذهل في طرق التنبه والتشخيص والوقاية والعالج من أمراض القلب 
والذي حدث في املائة سنة األخيرة إلى زيادة متوسط عمر اإلنسان إلى الضعف، وإذا استثنينا 
العوامل التي تسبب أمراض القلب والتي ال ميكن تفاديها مثل تقدم العمر واجلنس )الذكور أكثر 
قليال من النساء( واألجناس مثل األفارقة وسكان أمريكا اجلنوبية، والتاريخ العائلي والشخصي 
واملتعلق بأمراض القلب والشرايني، فإنه يوجد على اجلانب األخر »عوامل سبعة« ميكن تفاديها مبا 

يؤدي إلى إطالة العمر وهذه العوامل هي املوضوع األساسي لهذه املقالة وتشمل: 
الوزن  بقسمة   BMI اجلسم  كتلة  دليل  ويحسب  السمنة:  وعالج  املثالي  بالوزن  االحتفاظ   )1  

بالكيلوجرام على مربع الطول محسوبا باألمتار وفي الوضع املثالي يتراوح من 20 إلى 25.  
2( إتباع نظام غذائي صحي: وذلك باإلقالل من الدهون املشبعة واملتحولة واستخدام زيت الذرة 
والزيتون ما أمكن وذلك بغرض تفادي ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، واإلقالل من ملح الطعام 
الطازجة الحتوائها على مضادات  واخلضروات  الفاكهة  واإلكثار من  الدم،  ارتفاع ضغط  لتفادي 

األسماك  وتناول  الكوليسترول،  ارتفاع  ولتفادي  األكسدة 
اخلالية  واللحوم  الفراخ  صدور  وكذلك  األسبوع،  في  مرتني 
من الدهون، واستخدام احلبوب الكاملة، واالمتناع ما أمكن 
عن الصودا والعصائر خاصة املسكرة، وتناول عني اجلمل فهو 

املسموح به بني املكسرات.
دقيقة  ثالثني  عن  تقل  ال  ملدة  البدنية:  الرياضة  ممارسة   )  3
وهذا يساعد  أسبوعيا،  األقل  أيام على  وملدة خمسة  يوميا 
ضغط  ضبط  على  ويساعد  املثالي  بالوزن  االحتفاظ  على 
أيضا  ومتثل  الدم.  في  والسكر  الكوليسترول  ونسبة  الدم 

وسيلة طبيعية للتخلص من الضغوط النفسية. 
4( االمتناع متاما عن التدخني اإليجابي أو التعرض للتدخني السلبي، وذلك لتفادي انخفاض نسبة 
األوكسجني في الدم وارتفاع ضغط الدم واحتمال حدوث اجللطات واإلصابة بتصلب الشرايني.    

فاالمتناع عن التدخني يقلل أيضا من فرصة اإلصابة بالسرطان خاصة سرطان الرئة الذي يعد 
التنفس  عملية  ويحسن  نشاطا  أكثر  الشخص  ويجعل  البشر  ألرواح  األكثر حصدا  السرطان 

ويحسن أيضا من حاسة الّتذوق والشم.  
5( عالج ضغط الدم املرتفع: والذي يصيب من 20 إلى 25% من البشر وقد تناولنا ذلك تفصيليا 
في املقالة السابقة. وحيث يتسبب زيادة ضغط الدم في زيادة مجهود القلب ويزيد من اإلصابة 

بتصلب الشرايني.  
الكوليسترول  وزيادة نسبة  الطبيعية:  املستويات  الدم عند  الكوليسترول في  6( ضبط نسبة 

يصيب حوالي 40% من البشر ويعد السبب الرئيسي لإلصابة بتصلب الشرايني.  
7( ضبط نسبة السكر )اجللوكوز( في الدم: ومرض السكر يصيب حوالي 10% من البشر ويزيد 
من احتمال اإلصابة بأمراض القلب إلى الضعف. حيث يؤدي إلى تخريب اجلدار الداخلي للشرايني. 
واإلصابة بتصلب الشرايني. وأيضا يزيد من اإلصابة بارتفاع الضغط الشرياني وأيضا يرتبط مرض 

السكر باإلصابة بالسمنة. 
وفي اخلالصة: فانه ميكنكم اعزائي القّراء بااللتزام الدقيق بهذه النصائح السبعة املشار إليها 
هذا،  عاملنا  في  للوفاة  األول  السبب  متثل  والتي  والشرايني  القلب  ألمراض  املبكر  احلدوث  تفادي 

وعليه زيادة متوسط العمر.  

5 اأطعمة حتميك 

من الإ�شابة بال�شلع



ال�صبت 14 يوليو 2018 - ال�صــنة اخلام�صة -  العــدد ال�صابع ع�رش بعد املائة جــود تاميـــــز18

نب�شات 
الأقالم

طباع:  ثالثة  انسان  لكل 
والطبع  احلقيقي،  طبعه 
أمام  به  يظهر  الذي 
الذي  والطبع  الناس، 

يعتقده في نفسه. 
 »ألفونس كار«

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

اأوراق النجوم 

لل�صاعرة �ملغربية: 

زهرة �لطاهري

 �متهنت �لقلق

 و�صتات �ملالمح �ل�صغرية

 بني �صنابل �لقهر 

 و�ل�صو�رع �لبلهاء

 ت�صتيقظ ميتة 

 و�لوجوه �لتي تقت�صم 

 معك وجهك 

 منفى من �لغرباء 

 مادمت ج�صما فارغا

 من �جليب 

 فاأنت ال ترى

 ومادمت تاأكل �لغيوم 

 يف �أوج �حلياة

 فال �أحد �صين�صج 

 ثمرة يف يديك 

�أيها �لذي ال يرى

 �أيها �لذي ال يتكلم 

 �أيها �لذي ياأتي 

 لكي ال ياأتي 

 �أيها �لذي يحيا 

لكي ال يحيا

 كم من هر�ء

 �ألقي حلظة توليد �لظلم 

 و�جلمر

 يف �صدر هوؤالء

 كم من هوؤالء 

 ماتو� من �أجل هذ� 

 ودفنوهم باالأحذية

 وكم من م�صنوقني 

 بالنور 

 مل يرتكو� عنقا الأية م�صنقة

 وكم من معتقلني 

 �عتقلو� باحلرية 

 ومل يرتكو� مع�صما 

 الأي قيد 

 وكم من عا�صقني 

 �عتنقو� �حلق 

 بني �لق�صبان 

 وحتت �لنفق 

 وظل بينهما �لغ�صق 

 و�أور�ق �لنجوم 

 �صوء�

 على �ل�صجر �حلر

يرتقرق

ملعلوماتك

   كثيرا ما تتشابه اسماء املدن بني عدة دول، فمدينة شارل روا مثال 
توجد في بلجيكا واسبانيا، وطرابلس في لبنان وليبيا.

مصر  بین  املدن  اسماء  في  تشابه  من  اكثر  وجود  الطريف  ومن 
هي  الالتينية  باحلروف  مصر(  )عاصمة  فالقاهرة  املتحدة،  والواليات 
اسم ايضا ملدينة في والية ايلينوي، وكذلك ممفيس في والية تنیسی، 

واالسكندرية في والية فرجينيا.

من ال�شعر الكاريكاتريي
قال »عبد احلميد الديب« يصف رغيف اخلبز بعد أن صغر حجمه، وقل وزنه، وأصبح ال يُشبع: 

صغر الرغيف كأمنا هو قطعة         من قلب خابزه وجلد البائع
هل صار وهما أم خياال؟ إنه           قد صار غير مؤمل أو نافع

قد كان شيخا للطعام فماله        قد عاد شبه وليد شهر سابع

وقال »أحمد شوقي« يصف سيارة قدمية كانت ألحد أصدقائه: 
لكم في اخلط سيارة          حديث اجلار واجلارة 
فإن حركتها مالت          على اجلنبني منهارة 

وقد حترن أحيانا            ومتشي وحدها تارة

هل ت�شدق؟!

کارل فريدريش جاوس 
)1777 - 1855(، العالم 

الرياضي والفلكي األملاني، 
اكتشف غلطة في كشف 
حساب مرتب والده وهو في 

الثالثة من عمره!
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                        بقلم: 
ا. د. محمد وجيه الديب

القرن  في  الظهور  في  ملحد  كلمة  بدأت 
الثامن عشر في عصر التنوير، وشهدت الثورة 
عن  للدفاع  سياسية  حركة  أول  الفرنسية 

سيادة العقل البشري. 
ويرى بعض امللحدين أنه ليس هناك تضاد بني 
يعتنقون  الذين  البوذيني  ألن  والبوذية؛  اإلحلاد 
مبادئ البوذية السامية )حوالي نصف املليار( 
ويتعصبون لها هم في نفس الوقت ال يؤمنون 

بوجود اهلل. 
وفي العموم ميكن تقسيم غير املؤمنني بدين 

بعينه إلى أنواع رئيسة ثالث وهي: 
1( من ال دين لهم ولكنهم يؤمنون بوجود اهلل 
يؤمنون  من  عدد  يفوق  وعددهم  »الالدينيون« 

بوجود اهلل من خالل دين أو معتقد بعينه.    
ال  ألنهم  اهلل  وجود  في  يشككون  من   )2
يعتقدون بأن هناك أدلة كافية مادية مؤكدة 
تثبت وجوده. وعليه ال يهتمون بوجود اهلل أو 
املعنيني  غير  هؤالء  ويسمى  اهلل  وجود  عدم 

 .Agnostic
3( من ينكرون وجود اهلل متاما ويسمى هؤالء 

  .Atheist بالقدريني
مبجرد  الثالث  عن  الثاني  النوع  متيز  وميكن 
عدم  من  متأكد  أنت  هل  وهو:  سهل  سؤال 
فهذا  بنعم  اإلجابة  كانت  فإن  اهلل؟  وجود 
ال  اإلجابة  كانت  إذا  أما   ،Atheist الشخص 
عدد  ويبلغ   .Agnostic الشخص  فهذا  أعرف 
هذين النوعني حوالي 7% من البشر أي حوالي 
اآلتي  النحو  على  موزعون  وهم  مليون.   500
مليون  أسيا منهم 200  76% معظمهم في 
في الصني، 12%في أوروبا، 9% في األمريكيتني، 
2% في وسط وجنوب أفريقيا، 1% في شمال 
جدا  قليلة  ونسبة  األوسط،  والشرق  أفريقيا 

في أستراليا.  
أو  قوة  وجود  في  االعتقاد  يسمى  أنه  يذكر   

  .theism أكثر وراء اخللق
ويوجد   %53 باهلل  يؤمنون  من  عدد  كندا:  في 
23% من الكنديني ال دين لهم ولكنهم يؤمنون 

بوجود اهلل، والباقون ال يؤمنون بوجود اهلل.  
ويعتقد البعض أنه عقب ثورات الربيع العربي 
وأشهرهم  اإلرهابية  املنظمات  قوى  وتنامي 
في  امللحدين  عدد  زاد  فقد  داعش،  منظمة 
احلقيقي  العدد  ولكن  العربية  والبالد  مصر 
الدقة  وجه  على  حصره  ميكن  ال  لهؤالء 
من  اجملتمعات  هذه  مبوقف  تتعلق  ألسباب 

حرية االعتقاد. 
اخملابرات  وكالة  تقرير  وحسب  مصر  في 
األمريكية: يوجد 86 % مسلمون سنيون، %4 
شيعة، 10% مسيحيون، وألفان من البهائيني 

وعدد ال يذكر من اليهود. 
بكتابة  أهتم  ملاذا  القارئ  عزيزي  لتعرف  أما 
أن  اإلحلاد؟ فقبل  املقاالت ضد  مجموعة هذه 
أوال  نشرح  دعنا  التساؤل  هذا  على  أجيبك 

قضية االعتقاد )اإلميان( عامة وأهميته: 
احلياة  إنسان  أي  يعيش  أن  يستطيع  ال  أوال: 

ذلك  أوضح  ودعني  باالعتقاد،  إال  اليومية 
باألمثلة فنحن عندما نستلقي على األريكة 
أو السرير فإننا البد أن نعتقد في أنها سوف 
السيارة  نقود  وعندما  أجسادنا  ثقل  تتحمل 
البد من أن نؤمن بانه عند استخدام الفرامل 
الوقت  في  السيارة  توقف  سوف  فإنها 
جراح  األخرين  مع  نتعامل  وعندما  املناسب، 
مثال أو محامي البد أن نعتقد أنه سيقدم لنا 
الغرض من  الالزمة لتحقيق  الكافية  املعونة 
اللجوء اليه. نخلص من ذلك أننا ال نستطيع 
احلياة دون االعتقاد في كفاءة أنفسنا واألخرين 

واألشياء.   
أو  جيد  بشيء  ليس  نفسه  االعتقاد  ثانيا: 
أخالقية،  قيمة  ميثل  ذاته  في  هو  وال  سّيء، 
ولكن اجليد أو السيء هو فيما نعتقد بشأنه 
فإذا طابق وصح اعتقادنا بشأنه فهو جيد أما 

إذا خيب اعتقادنا بشأنه فهو سّيء.   
أن  البد  واملنطقي  الصحيح  االعتقاد  ثالثا: 
يقوم على أسس سليمة وأدلة مقنعة وليس 
على تخيالت غير واقعية أو أسس غير مقنعة 
وعلى غير أدلة حقيقية أو حتى على اعتقاد 
األخرين واال كّنا في احلالة األخيرة نتبع غريزة 

القطيع التي ال تناسب أساسا اإلنسان. 
فالشك  الشك.  في  ال شيء سّيء  أنه  رابعا: 
هو املدخل الصحيح للوصول للحقيقة ألنه 
واإلثباتات  األدلة  ونبحث عن  نتساءل  يجعلنا 
املنطقية التي جتعل من اعتقادنا مبنيا على 
رينيه  ويقول  راسخة.  أسس  وعلى  املنطق 
والرياضي  الفليسوف   )1650-1596( ديكارت 

“أنا أشك إذا أنا أفكر إذا أنا موجود”.  
األمور  في  نعتقد  أن  من  البد  أننا  خامسا: 

احلياتية واألكثر أهمية في األمور األزلية.  
عن  وأكتب  أهتم  ملاذا  للسؤال  نأتي  ثم 
على  فاإلجابة  اإلحلاد”؟  “ضد  املوضوع  هذا 
الوحيد  السؤال  على  تعتمد  السؤال  ذلك 
جوابه  مبعرفة  اإلنسان  يهتم  أن  يجب  الذي 
تأثر  سوف  اإلجابة  فتلك  عليه  الشخصي 
عليه بعد أكثر من 122 عاما و164 يوما وهو 
حتى  معمرة  أطول  الفرنسية  السيدة  عمر 
يومنا هذا على كوكب األرض؟! وهذا السؤال 
واإلميان بوجود  هو: ما هو موقفك من قضية 
احلياتية  األمور  في  االعتقاد  ألن  ذلك  اهلل؟ 
فمردوده  اهلل  بوجود  اإلميان  أما  مؤقت  تأثيره 
أهمية  تأتي  وهنا  أبدي؛  أزلي  اإلنسان  على 
فان  السؤال؛  هذا  على  الصحيحة  اإلجابة 
قضية  جتاه  الصحيح  )اإلميان(  االعتقاد  تبني 
وجود اهلل هو الشيء الوحيد الذي ينبغي أن 
احلياة  هذه  في  اإلنسان  اهتمام  محور  يكون 

الزائلة.  
وفي املقاالت القادمة بإذن اهلل سوف أجيبك 
عزيزي القارئ على السؤال الثاني في مقاالتي 
قوة  والكون  اخللق  وراء  هل  اإلحلاد«  »ضد 
عاقلة نسميها اهلل أم أن اخللق هو نتاج قوي 

طبيعية عشوائية؟

ا.د. ناجي اسكندر

حقائق حول 

اأنواع الإحلاد ون�شبته )1(

تنويه واجب: هذه املقاالت تثبت باألدلة العلمية فقط واملؤيدة بالبراهني املؤكدة وجود اهلل وال 
تعتمد في ذلك على األدلة امليتافيزيقية أو على األسانيد الدينية التي ال يعتقد بها امللحدون 

أساسا.  
كما أن هذه املقاالت ال تعتمد وال تتناول وال تدعو ألي معتقد بذاته وإمنا تتناول فقط وكما ذكرت 
العلمية  األدلة  بني  العالقة  في  تبحث  ال  الوقت فهي  نفس  وفي  اهلل،  لوجود  العلمية  األدلة 

واألسانيد الدينية فليس هذا موضوع هذه املقاالت.   

�شورٌة باألٍف معني 

ة  .. حتكي تاريَخ اأُمَّ

صورة نادرة من كواليس املشهد األخير من الفيلم األسطوري »غزل البنات« 1949 ، 
والذي مت تصنيفه بني أفضل عشرة أفالم في تاريخ السينما املصرية

أبطال الفيلم حسب ترتيب اجللوس :
- ليلي مراد )ليليان زكي مورداخاي أصولني( .. مصرية يهودية
- يوسف بك وهبي )يوسف عبداهلل وهبي( .. مصري مسلم
- محمد عبد الوهاب )محمد عبد الوهاب( .. مصري مسلم

- جنيب الريحاني )جنيب إلياس ريحانة( .. مصري مسيحي من أصول عراقية كلدانية 
)املوصل(

- أنور وجدي )أنور محمد الفتال( .. مصري مسلم من أصول سورية )حلب(
لم نعرف يوما أصولهم .. ولم نسأل يوما عن ديانتهم .. 

لم نعرف سوي أنهم أثروا الفن بكل ما هو راق وخالد وثمني .. 
وأحبوا وطنهم مصر حتي آخر يوم لهم في مشوار احلياة ..

وداعا جليل العمالقة الذي ذهب ولم يتبقي منه سوي األطالل ..
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عيد الرسل... عيد استشهاد الرسولني بطرس وبولس )2(
للشماس ذياكون: جمال تكال اسعد-مونتريال

حتدثنا في العدد السابق عن القديس بطرس الرسول والقديس بولس 
التشابه  نواحي  العدد  هذا  في  ونستكمل  حدا،  على  كل  الرسول 

واالختالف بني هذين القديسني.

نواحي التشابه بني الرسولني:                                          
توقر الكنيسة الرسولني وتطلب صلواتهما ملا لهما من دور بارز في 
نشر اإلميان املسيحي.                                                                                        

ولتشابهما في الغيرة واالستشهاد فكل منهما دعاة الرب. القديس 
بحر  عند  الرسول  اندراوس  اخيه  مع  للسمك  صيادا  كان  بطرس 
طبرية فقال لهم الرب هلًم ورائي فأجعلكما صيادي الناس. فللوقت 

تركا الشباك وتبعاه )مت20-18:4(.
حوله  أبرق  إذ  دمشق،  إلى  الطريق  في  الرب  دعاه  بولس  والقديس 
واعتمد عن  امن  وملا  )أع4-1:9(  األرض  السماء فسقط على  نور من 
برنابا  لي  افرزوا  قائالً  القدس  الروح  دعاة  الدمشقي  حنانيا  طريق 
وشاول للعمل الذي دعوتهم إليه أع2:13. لقد دعا اهلل الرسولني إال 
أن طريقة الدعوة اختلفت لكل شخص واهلل يدعونا اليوم لنتبعه 
ونسير في طريق اآلباء الرسل.                                                                

كل من الرسولني غير الرب اسمه من سمعان إلى بطرس، ومن شاول 
وامن بواسطتهما  القدس  الروح  إلى بولس، وكل منهما حل عليه 
الكثيرين وكان لهم السلطان الرسولي الذي به يحل الروح القدس 
وقوات  آيات  صنع  الرسولني  من  وكل  بالرب.  يؤمنون  الذين  على 
وعجائب فجاء عن بطرس الرسول )كانوا يحملون املرضي خارجا في 
الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو 
اورشليم  إلى  احمليطة  املدن  واجتمع جمهور  منهم.  أحد  على  ظله 
جميعهم(  يبرأون  وكانوا  جنسة  أرواح  من  ومعذبني  مرضي  حاملني 

اع16-15:5.
قوات  بولس  أيدي  على  يصنع  اهلل  )وكان  بولس  القديس  عن  وقيل 
ومآزر فتزول عنهم  يؤتي عن جسده مبناديل  غير معتادة. حتى كان 

األمراض وتخرج األرواح الشريرة منهم. )اع 11:19(.
أع36:9- يافا  في  طابيثا  اقام  بطرس  ميتاً،  بصلواته  اقام  وكالهما 
 ، أع12-7:20  املوت  من  الشاب  افتيخوس  اقام  الرسول  وبولس   41،
ويشهدا  تنقطع  ال  بغيرة  ويكرزا  ويعلما  يبشرا  الرسولني  كان  وقد 
الرب يسوع من األموات،  للتجسد اإللهي وللصلب والفداء وقيامة 
بشر القديس بطرس في اورشليم ويافا وقيصرية وبني املتغربني في 
1بط1:1  وبيثينية  واسيا  وكبادوكية  وغالطية  بنطس  في  الشتات 
كما ذهب إلى روما واستشهد هناك في نفس اليوم الذي استشهد 
كنائس  وأسس  بشر،  بولس  والقديس  الرسول  بولس  القديس  فيه 

ثالث رحالت  وتعب في  وروما  واليونان  وانطاكيا  أورشليم  كثيرة في 
يبشر  أن  يكف  لم  عاما  ثالثون  وطوال  واوروبا  اسيا  في  تبشيرية 
ويحتمل األتعاب كارزا بالكلمة بكل مجاهرة بال مانع.                                          
لقد كان القديسني بطرس وبولس يكرزان في شجاعة وعمل الروح 
القدس معهم وكانا يصرا على التبشير أمام مقاومة قيادات اليهود 
أع19:5.  الناس(  أكثر من  أن يطاع اهلل  )ينبغي  القديس بطرس  قال 
عندما  الوالي  فيلكس  أمام  احلق  في  جريئا  كان  بولس  والقديس 
تكلم عن البر والدينونة والتعفف ارتعد أمامه الوالي أع25:24. وكان 
قويا امام اغريباس امللك حتى قال للرسول »بقليل تقنعني ان أصير 
مسيحياً« فقال له بولس )كنت أصلي إلى اهلل بقليل وبكثير، ليس 
يصيرون هكذا  اليوم،  يسمعونني  الذين  جميع  أيضاً  بل  فقط  أنت 
كما انا ما خال هذه القيود( أع29-27:26.                                                                                                          
وكانا الرسولني حازمني في مواجهة السحرة فبطرس الرسول واجه 
)لتكن  سيمون الساحر الذي ظن أن مواهب اهلل تقتنى باملال قائالً 
فضتك معك للهالك ألنك ظننت أن تقتني موهبة اهلل بدراهم ... تب 
عن شرك هذا واطلب إلى اهلل عسى أن يغفر لك فكر قلبك... ألني 
الرسول  بولس  وهكذا  أع23-18:8.  الظلم(  وربط  املر  مرارة  في  أراك 
الرب عليك.  يد  إياه وعاقبه )هوذا  تصرف مع عليم الساحر منتهرا 
احلال  ففي   11-6:13 أع  حني(  إلى  الشمس  تبصر  ال  أعمى  فتكون 
سقط عليه ضباب وظلمة فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده.                                 
صيد  معجزة  بعد  خر  الرسول  وبطرس  بالتواضع  الرسولني  ومتيز 
السمك قائالً للرب أخرج يارب من سفينتي فاني رجل خاطئ لو8:5 
وعندما قدم لالستشهاد طلب ان يصلب منكس الرأس إلحساسه 
في  تعبه  رغم  بولس  والقديس  يشبه سيده.  أن  االستحقاق  بعدم 
أصغر  ألني  أنا،  لي  ظهر  للسقط  كأنه  الكل  )وآخر  يقول  الكرازة 
الرسل، أنا الذي لست أهال ان أدعي رسوالً ألني اضطهدت كنيسة 

اهلل(
)1كو9-8:15(. 

االختالف بني الرسولني     
في  للسمك  وكان صيادا  الرسل  أول  من  بطرس  القديس  كان  لقد 
بحيرة طبرية الذين تبعوا اخمللص اما بولس الرسول فلم يتبع الرب 
اخلدمة  في  تعب  أنه  رغم  بسنوات  القيامة  بعد  إال  املسيح  يسوع 
أكثر من جميع الرسل اكو10:15، وقد كان بطرس الرسول من بيت 
للسمك  صيادا  وكان  ناحوم  كفر  في  أسرته  وعاشت  اجلليل  صيدا 

قبل دعوته ومتزوجا.
من  فريسي  كيليكية  من  طرسوسي  فكان  بولس  القديس  أما 
اخليام  صنع  وحرفة  اليونانية  وتعلم  غنيا  أبيه  كان  بنيامني  سبط 

في كيليكية ثم تعلم الناموس والتلمود في 
أعظم  يعد  والذي  يد غمالئيل  على  أورشليم 
أن  على  يدل  وهذا  بتوالً  وكان  عصرة  اساتذة 
اهلل  وإن  اهلل  من  اخلاصة  موهبته  واحد  لكل 

ومهما  بتوليني  أو  متزوجني  اخلدمة سواء  وإلى  لإلميان  اجلميع  يدعو 
كان عملهم ومستواهم التعليمي وامكاناتهم فالروح القدس قادر 
أان يقودنا في موكب نصرته ويجعل منا أواني مقدسة للكرازة.                                                          
أن اهلل  رغم  لليهود  الكرازة  تبشير  الرسول على  أؤمتن بطرس  لقد 
استخدمه لقبول كرنيليوس واهل بيته من األمم فاحتاً باب دخولهم 
على يديه أما بولس الرسول للتبشير لألمم وهكذا قال لرب لبولس 
)أذهب فأني سأرسلك بعيداً إلى األمم( أع 12:22. وكتب بولس أربعة 
األمم  كنائس  إلى  العديد  ومنها  اصحاح  مائة  تشمل  رسالة  عشر 
إلى  فقط  رسالتني  فكتب  بطرس  أما  رومية  إلى  الرسالة  ومنها 
اليهود املتغربني في الشتات.                                                                      

كان القديس بطرس متحمسا مندفعا وقد مدحه الرب لشهادته له 
بأنه يسوع املسيح ابن اهلل احلي)مت15:16-19(. وان كان في اندفاعه 

قد أخطأ وانتهره الرب على ذلك مت12:16، يو23-8:13.
القدس  الروح  حلول  بعد  اخلير  إلى  االندفاع  هذا  الرب  حول  ولقد 
فعظة واحدة امن على يديه أكثر من 3000 نفس.                                                                                                      
وكال الرسولني تعرضا لالضطهاد والسجن واجللد وكان الرب يقويهم 
سنة  والشهادة  الرسولية  أكليل  وناال  جهادهما  اكمال  أن  إلى 
67ميالدية بأمر نيرون. القديس بطرس بالصلب والقديس بولس بحد 
العظيمني  والرسولني  القديسني  وصلوات  شفاعة  بركة  السيف. 

فلتكون معنا وتبارك حياتكم وبيوتكم وكنيستنا وبالدنا أمني.  
الفعلة قليلون: 

رب  من  اطلبوا  قليلون.  الفعلة  ولكن  كثير  احلصاد  الرب  قال  لقد 
احلصاد أن يرسل فعله إلى حصاده ونحن نصلي ونطلب كأمر الرب، 
وهو الذي أرسل بطرس وبولس يستطيع أن يستخدمك ويستخدم 

ضعفنا لنكون فعله امناء يرسلنا إلى حيثما يريد.
لكي  املسيح  للسيد  كسفراء  نسعى  أن  ينبغي  أننا  تعلم  ألست 
الناس مع اهلل، وأننا ينبغي أن نكون رائحة املسيح ذكية،  يتصالح 
والرسالة احلية املقروءة من جميع الناس نحمل سالمه لكل الناس.                                                              

»ها انا ارسلكم«: 
ذئاب  وسط  كحمالن  وارسلهم  رسوال  للسبعني  الرب  قال  هكذا 
وحملهم رسالة السالم لكل بيت وزودهم بالقوة واملواهب وبالكلمة 
السمائي  باألجر  ووعدهم  اهلل  ملكوت  منكم  اقترب  قد  القائلة 

وبالفرح احلقيقي ان اسماءهم قد كتبت في ملكوت السموات. 

»اجملد لك يا من أقمت صليبك جسراً فوق املوت تعبر عليه النفوس
ِمن مسكن املوت إلى مسّكن احلياة«     القديس أفرام السرياني

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  (72)

الشيوخ  أحد  أرسلها  التي  التعزية  كلمة  كان  أعاله  القول  هذا 
املعتَبرين في برية أبو مقار املقدسة مبصر، واملسماة برية ”شيهيت“ 
أحبائنا  من  باجلسد  أقربائه  أحد  انتقال  عند  القلوب،  ميزان  أي 

بكنيسة مارمرقس بتورنتو.
نرهب  وسنظل  أحبائنا  لرحيل  القلوب  في  رذيلة  غّصة  للموت  إن 
هو  املوت  حزن  ولكن  العالم.  هذا  في  غربتنا  اثناء  ساعته  اقتراب 
أقصى نقطة القتراب املوت من أبناء النعمة في املسيح يسوع. فهو 
الشيء الوحيد الباقي منذ موت آدم محفورٌ في أجسادنا. إن املوت 
الذي أمسك آدم وذريته لم يكن بالشيء الهنّي على اإلنسان. فقد 
حرم األحقاب البشرية املتالحقة من احلياة احلقيقية األبدية مع اهلل 
التي َخلق اهلل اإلنسان لها. في معجزة إقامة لعازر في إجنيل يوحنا 
11 نرى كيف »انْزََعَج يَُسوُع ... ِفي نَْفِسِه« أللم اإلنسان عند فقدهم 
أحبائهم املنتقلني وكأنهم َعدم. ظهر هذا في سلوك َمن حضروا 
جنازة لعازر »وقالت اخت لعازر »يَا َسيُِّد، َقْد أَننَْتَ ألَنَّ لَُه أَرْبََعَة أَيَّاٍم«. 
من أجل هذا »بََكى يَُسوُع« عندما وجد اإلنسان الذي أحبه كنفسه 
الرَّبُّ  »وََجَبَل  اخلليقة  بدء  رفعه منه عند  الذي  التراب  إلى  رجع  قد 
اإلِلُه آدََم تُرَابًا ِمَن األَرِْض، وَنََفَخ ِفي أَنِْفِه نََسَمَة َحَياٍة. َفَصارَ آدَُم نَْفًسا 
َحيًَّة« )تكوين 7:2(. فجاء ابن اهلل ليخلصنا من مصير الرجوع إلى 
التراب مرة أخرى بسبب املوت الذي نتج من سقوط آدم أبو البشرية 
العتيقة. لذلك فإن العزاء الوحيد في مواجهة حلظة انتقال أحباء 
لنا، هو أن ننظر ما نظروه في عيني الرب ذلك الزمان عند موت لعازر 
حبيبه »انُْظُروا َكْيَف َكاَن يُِحبُُّه!« حتى نتيقن من حب املسيح لنا 

وأنه لم يترك املوت كنهاية لإلنسان بل جتسد ليخلصنا. 
كان البد إللهنا أن يقتحم دائرة املوت ليالقيه ثم يبيده بقوة احلياة 
يَْدُخَل  أَْن  املسيح(  يسوع  )ربنا  أََحٌد  يَْسَتِطيُع  َكْيَف  »أَْم  فيه  التي 
استعبدها  التي  آدم  )ذرية  أَْمِتَعَتُه  وَيَْنَهَب  )الشيطان(  الَْقِويِّ  بَْيَت 

وَِحيَنِئٍذ  أَوَّالً،  الَْقِويَّ  يَرْبِِط  لَْم  إِْن  سقطت(،  ألنها  باملوت  الشيطان 
يَْنَهُب بَْيَتُه؟« )يو12(. لهذا عندما تأتي ساعة املوت، ينحل إنساننا 
املقدس من  املعمودية  املسيح في سر  املولود من بشرية  ـ  اجلديد 
رباطات املوت املُمِسكة باجلسد الترابي العتيق الذي أخذناه بالتناسل 
من آدم األول ويواري العتيق التراب بينما ينتقل اإلنسان اجلديد إلى 
محفل املالئكة والقديسني األبرار في انتظار القيامة األخيرة. لذلك 
فإن موت أجسادنا ضرورة لينقل الرب إلينا استحقاقات غلبته على 

املوت بالصليب جسدياً بعد أن نلناها روحياً في املعمودية.
يسوع  الرب  لدي  مقضياً  أمراً  كان  املوت  من  اإلنسان  خالص  إن 
املسيح له اجملد، لهذا كانت كلماته عن موت لعازر وموت كل انسان 
أخبروه عن  عن قيامة مصغرة.  فعندما  آدم كأنها حديثاً  بني  من 
موت لعاز، قال له اجملد »لَِعازَرُ َحِبيُبَنا َقْد نَاَم. لِكنِّي أَذَْهُب ألُوِقَظُه«. 
تُْتِعُب  مِلَاذَا  َماتَْت.  »ابَْنُتَك  رئيس اجملمع قائلني  يايرس  وعندما أخبروا 
ذهن  في  ترسخ  ما  وألغى  الرب  سارع   )22:5 )مرقس  بَْعُد؟«  امْلَُعلَِّم 
البشر بعدمية اإلنسان بأن أنهى حقيقة موت اإلنسان ووصفه إنه 

ِبيَُّة لِكنََّها نَائَِمٌة«. وَن وَتَْبُكوَن؟ لَْم مَتُِت الصَّ نوم »مِلَاذَا تَِضجُّ
على هذا تأسس إميان كنيستنا الذي به نصلي »ليس موت لعبيدك 
املسيح،  أقامه  أن  بعد  التي عاشها  لعازر  إن حياة  انتقال«.  بل هو 
إثبات  املسيح هي  أقامها  أن  بعد  التي عاشتها  يايرس  إبنة  وحياة 
املسيح بأننا ال منوت بل ننتقل حلياة أفضل. فما عاشه لعازر وعاشته 
لهما،  املسيح  إقامة  بعد  ـ  للعيان  ظاهرة  بطريقة  ـ  يايرس  إبنة 
بعد  إليها  انتقال  التي  للعيان  الغير ظاهرة  ـ  للحياة  استعالن  هو 

موتهما وقبل إقامة املسيح لهما ثم عند رقادهما أخيرا بعد ذلك.
ر به من إبادة وشيكة للموت  لقد تألم املسيح لعدم تصديق ما بشَّ
بالصليب والقيامة بعد أسبوع واحد من موت لعازر عندما سمعهم 
يقولون »وََقاَل بَْعٌض ِمْنُهْم: »أَلَْم يَْقِدرْ هَذا الَِّذي َفَتَح َعْيَنِي األَْعَمى 

أَْن يَْجَعَل هَذا أَيًْضا الَ مَيُوُت؟««. لذلك أعلن الرب عن مصير اإلنسان 
عياناً بإقامة لعازر من املوت ليطمئن اإلنسان على مصيره ومصير 
أحبائه عند انتقالهم: »وَلِكْن ألَْجِل هَذا اجْلَْمِع الَْواِقِف ... لُِيْؤِمُنوا ... 
َصرََخ بَِصْوٍت َعِظيٍم: »لَِعازَرُ، َهلُمَّ َخارًِجا!«. َفَخرََج امْلَْيُت وَيََداُه وَرِْجالَُه 

َمرْبُوَطاٌت بِأَْقِمَطٍة، وَوَْجُهُه َملُْفوٌف مِبِْنِديل«. 
يَْذَهْب«  وَدَُعوُه  »ُحلُّوُه  لعازر  إقامته  بعد  للجمع  الرب  قول  ولعل 
أن يحلوه من رغبتهم واشتياقهم في بقائه  يحمل معني باطنياً 
رباطات  من  الرب  ليفكه  يتركوه  بل  االنتقال،  ساعة  عند  معهم 

اجلسد والعالم الترابي ليذهب إلى مكانه الطبيعي في السماء.
 لقد حقق الرب لنا في صميم تاريخنا اإلنساني وبالرؤية العينية 
تدبير اخلالص وغلبة املوت، ليبقى لنا اخلالص وغلبة املوت بعد ذلك 
خبرة حياتية نعيشها برؤيا اإلميان إلى أن يجئ ثانية في اليوم األخير.
 لقد كان اشتياق الرب أن تؤمن أخت لعازر بذلك دون ضرورة إلقامة 
لعازر بالعيان »َقاَل لََها يَُسوُع: »أَنَا ُهَو الِْقَياَمُة وَاحْلََياُة. َمْن آَمَن بِي 
وَلَْو َماَت َفَسَيْحَيا، وَُكلُّ َمْن َكاَن َحيًّا وَآَمَن بِي َفلَْن مَيُوَت إِلَى األَبَِد.«. 
أن  قبل  املوت  قهر  أنه  بعدها  ولألجيال  لها  إثباتا  لعازر  أقام  لكنه 
يالقيه على الصليب لنطمئن من نصرته األكيدة ونصرتنا فيه وبه، 

له كل اجملد. 
اآلن هو رؤيا اإلميان ال العيان بأن أحباءنا  إن وعد املسيح لنا جميعاً 
الذين رقدوا لم يغلبهم املوت بل انتقلوا إلى مكان الراحة في انتظار 
ُهَو  »أَنَا  ربنا  يسوع  املسيح  في  احلق  احلياة  وبداية  بُْطٍل  كل  نهاية 

رِيُق وَاحْلَقُّ وَاحْلََياُة«. الطَّ
وها هو املسيح ينادي مذِكراً ومعزياً كل من جثم حجر احلزن علي 
قلبه النتقال األحباء »أَلَْم أَُقْل لَِك: إِْن آَمْنِت تَرَيَْن َمْجَد اهلِل؟«. حينئذ 
»رََفُعوا احْلََجرَ«.  لهذا يعزي املسيحيون بعضهم في انتقال أحبائهم 

قائلني: املسيح قام ... باحلقيقة قام... والسبح هلل.

تتمة العدد املاضي
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يومياً.. السيارات تخترق بناية سكنية باليابان

ببناء  باليابان،  العاملية  األشغال  شركات  إحدى  قامت 
السكنية  البنايات  إحدى  يخترق  السيارات  ملرور  طريق 
املكونة من 16 طابقاً بأحد أحياء مدينة أوزاكا اليابانية. 
االهتزازات  لتفادي  إنه  الشركة  باسم  املتحدث  وقال 
بني  املقام  الطريق  فإن  السيارات،  سير  عن  الناجمة 
الطابق اخلامس والسابع لن يستند على الطابق اخلامس 

مباشرة، وإمنا سيقام على أعمدة بارتفاع تسعة أمتار، وسيوضع حاجز من الفوالذ حلماية 
املوظفني الذين سيعملون في املبني، من ضجيج السيارات والغازات الناجتة من عوادمها.

دروعاً للحماية من عض الكالب ببريطانيا

   ابتكر البريطانيون درعاً بالستيكياً شفافاً للحماية من 
ومصلحة  العامة  الصحة  عمال  ويرتديه  الكالب،  عض 
الوقاية في مدينة »برادفورد«، الذين يتم استدعاؤهم إلى 

املنازل واملؤسسات االصطياد الكالب الشرسة. 
 الدرع به جهاز خاص يسمي »دیزر« يشل حركة الكالب 

مؤقتاً دون أن يؤذيها، والدرع مزود بحذاء مصفح.

تلميع األحذية أتوماتيكيا في فرنسا

   طرحت إحدى الشركات الفرنسية مؤخرا جهازاً جديداً لتلميع األحذية يعمل بالكهرباء، 
وأطلق عليه اسم »چیمس ماسح األحذية«، يتولى تلميع احلذاء في 30 ثانية فقط أي، 

مبعدل 120 حذاء في الساعة، وال يستهلك سوی 2٫5 کیلو وات كهرباء في الساعة!
اجلهاز يحقق أرباحاً خيالية حملالت تلميع األحذية ويوفر الوقت واملال لألسر التي تستخدمه.

جهاز يوقف الثرثرة في الهاتف بأمريكا

يصدر  بالهاتف  يوصل  صغيراً  جهازاً  أمريكية  شركة  ابتكرت   
املشغول، فعندما يشعر  الصادر عن اخلط  الصوت  صوتا يشبه 
املتحدث أن املكاملة طالت أكثر من الالزم، فإنه يضغط على زر في 
اجلهاز فينطلق صوت يشبه الصفارة وتنتهي الثرثرة دون إحراج!

فأر آلي ملواقع إنتاج البترول في شيكاغو

 متكن معهد البحوث الغازية في شيكاغو من تطوير إنسان آلي مجزأ أطلق عليه اسم 
»الفأر«، ويستطيع هذا الفأر اآللي الزحف خالل أنابيب البترول بحثا عن األجزاء املتصدعة 
واملتآكلة والصدئة، والتي يتسرب منها البترول. ويستطيع الزحف إلى مسافة 200 قدم، 

وينقل املعلومات من خالل »کابل« من األلياف الضوئية.

مشروب صيني خلفض ضغط الدم املرتفع 

جنح مشروب صيني جديد مصنع من املواد طبيعية في خفض ضغط الدم العالي، وتقليل 
الدهون بالدم، وعالج البدانة، حيث متت جتربته في مستشفيات »ناجتينج وبكني«.

املعدنية، من جبال »تشينج  املياه     أطلق على املشروب اسم »هایاو«؛ وهو مركب من 
لوجن« وشاي »لوجنوو«، وكمثرى »تسي«، وأضيفت إليه مقادير من األقحوان وأوراق البامبو 

والعسل ومواد طبيعية أخرى.

روسي يهدي زوجته جدارية عمالقة مبناسبة كأس العالم لكرة القدم

استغل رئيس وكالة اإلعالنات الروسية »نوفوتيك آرت«، إيفان 
القدم  لكرة  العالم  كأس  بتنظيم  بالده  احتفال  بانتيلييف، 
ليهدي زوجته لوحة جدارية عمالقة، مرسومة على أحد مباني 
من  مبنى  على  املرسومة  اجلدارية  وتظهر  العاصمة موسكو. 
بانتيلييف  زوجة  مبوسكو،  جوليبينو  منطقة  في  طابقا،   12
بزي رياضي وبيدها كرة كرمز لبطولة كأس العالم. وتأتي تلك 

اللوحة ضمن مجموعة من اللوحات العمالقة التي زينت مباني موسكو احتفاال باملناسبة 
الكبيرة التي تشهدها روسيا، والتي عكست حب الشارع الروسي للرياضة والفن. 

العثور على شجر من عصر 
الديناصورات بأستراليا

عن  أستراليا  في  العلماء  من  عدد  أعلن 
اکتشاف شجرة صنوبر ضخمة، يبلغ قطرها 
احلديقة  في  مترا،   40 وارتفاعها  أمتار،  ثالثة 
أستراليا.  شرقي  جنوبي  »ولي  في  الوطنية 
عصر  منذ  اختفى  األشجار  من  النوع  وهذا 

الديناصورات. 
ويقول »كاريك شامبرز« مدير احلدائق امللكية 
للنباتات، إن هذا االكتشاف يعادل اكتشاف 
ديناصور حي؛ حيث لم يكن وجود هذا النوع 
من الصنوبر الذي يتميز بتقعر حلائه، وغزارة 
من  إال  اآلن  حتى  معروفة  وتشمعها  أوراقه 

خالل احلفريات.   
هذه  أن  األستراليون  العلماء  ويعتقد   
األشجار  من  عائلة  إلى  تنتمي  الصنوبرة 
من  شاسعة  أجزاء  غطت  التي  الصمغية 
الشمالي  النصف  وبخاصة  األرضية  الكرة 
منها قبل أن تقل وتنحصر فقط في إحدى 
نتيجة  أستراليا،  في  الصغيرة  املناطق 

للتغيرات املناخية.
نوبل«  »دیفید  الصنوبر  شجرة  على  عثر 
الوطنية واحلياة  املسئول عن خدمة احلدائق 
في  وجدها  فقد  أستراليا،  في  البدائية 
غابة  وتغطيه  إليه،  الوصول  يصعب  واد 

إستوائية عمرها 65 مليون عام.

متحف في قاع بحيرة 
تيتيكاكا البوليفية

السلطات  أعلنت 
تنوي  أنها  البوليفية 
قاع  في  متحف  بناء 
بعد  تيتيكاكا  بحيرة 

العثور على قطع أثرية هناك. وقالت وزيرة 
عن  الكشف  لدى  أالنوكا،  ويلما  الثقافة 
املتحف  هذا  »سيكون  املتحف:  تصميم 
األثرية  للبحوث  ومركزاً  سياحياً  مجّمعاً 
له في  والبيولوجية ال مثيل  واجليولوجية 

العالم«.
ومتتّد بحيرة تيتيكاكا على 8562 كيلومتراً 
في  والبيرو  بوليفيا  بني  وتقع  مربعاً، 
منطقة كانت مهداً حلضارات عّدة ازدهرت 
املاضي،  العام  وفي  األوروبي.  الغزو  قبل 
العثور  عن  التنقيب  عمليات  أسفرت 
على عشرة آالف قطعة أثرية، منها أدوات 
مصنوعة من عظام أو معادن، إضافة إلى 
تعود  متحجرة  وحيوانية  بشرية  بقايا 
املتحف  قيمة  وتبلغ  قدمية.  حضارات  إلى 
عشرة  البحيرة  قاع  في  تشييده  املزمع 
ماليني دوالر، وفقاً للوزيرة، ستشارك فيها 

اليونسكو وبلجيكا.
بيدور  سان  مدينة  قرب  املتحف  وسيقام 
من  كيلومتر   100 بعد  على  تيكينا  دي 

العاصمة الباز.

Office space available 
at Emerald Park Medical

located at Yonge and Sheppard,
with underground access to 2 subway lines. 
Beautiful new clinic available to specialists 

and allied healthcare professionals, 
with flexible scheduling.

Contact Fresh Tel. 416 733 4535
Email: epmedical301@gmail.com
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•	 Teeth	are	used	to	help	break	down	food.
•	Humans	 form	2	 sets	of	 teeth	over	 the	 course	of	 their	
lives.

•	 The	first	set	(sometimes	called	baby	teeth)	features	20	
teeth.

•	 The	second	set	(sometimes	called	adult	teeth)	features	
32	teeth.

•	 Baby	teeth	are	usually	replaced	by	adult	teeth	between	
the	ages	of	6	and	12.

•	Humans	 have	 a	 variety	 of	 teeth	 including	 molars,	
premolars,	canines	and	incisors.

•	 Incisors	help	bite	pieces	from	food.
•	 Canines	help	hold	and	tear	food	apart.
•	Molars	help	grind	food.
•	 Teeth	are	covered	in	a	hard	substance	called	enamel.
•	 Teeth	are	surrounded	by	gums.
•	 Cavities	can	damage	a	tooth	if	left	untreated.
•	 Braces	are	often	used	to	help	straighten	or	align	teeth.
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TEETH fun Facts 

“The Happy Pony”
Princess was a very pretty pony. But none of her 
friends understood why she never competed for 
ribbons like all the other beautiful ponies. They all 
stayed in the common stables in town when they 
were not with their owners or training or racing or 
being shown for prizes. 
“My master shows me in every pretty pony show 
in the kingdom,” Polly Pony said with great pride 
in her stable. She even kept her hair in braids and 
her ribbons on in the night when all the other ponies 
were ready for bed. That was how proud she was. 
“If your master was proud of you Princess, he would 
show you so all would know how pretty you are.” 
“My master races me in all the races. When I win, he 
give me treats and promises me many more races.” 
Peter Pony said pawing the ground as though he was 
running that very minute. 
“You have only belonged to your master for a 
month.” Polly said to Peter. “What happened to 
Prancer Pony, he belonged to your master before?” 
“I think master sold Prancer because he stopped 
winning races.” Peter said sadly. “I liked Prancer, we 
were good friends. I think he had to go pull carts at 
the factory.” And Peter looked very sad. 
“You know, my master used to care for me and 
my sisters.” Priscilla Pony said sadly. “But when 
Porsche and Petunia stopped winning….” She said 
and then a sad realization came over the stable. 
“Don’t worry ponies.” Princess said in a joyful voice. 
“I am sure your masters love you and will keep you 
for all of your lives so you can play with the master’s 
children and be part of their holidays and know the 
joy of being part of his family.” 
“Wait,” Peter said with fear and despair in his pony 
voice. “It makes sense now. I always win so Master 
always give me treats but then I have to train for 
hours and hours each day. I never see master. I love 
him so much but I only see him on race days. He 
doesn’t even ride me, just one of his workers. Why 
won’t my master play with me and train me and ride 
me? It’s like I am property, not his prize pony.” And 
he cried. Instead of knowing the joy of the love of 
his master and the pride of his great wins, Peter Pony 
felt small and lonely for his master. 
“Do you know all those things Princess?” Polly 
Pony asked. 

“Yes Polly. My master cares for me and all his horses 
and animals with tender care. He would do anything 
for us. Why once last winter, he went out in that hor-
rible snowstorm to save Sammy Sheep who had got-
ten lost and was freezing in the woods. The master 
himself could have died but he was ready to give his 
life to save even the least of his own.” 
“My master didn’t even come to the stable during 
that storm.” Priscilla said with sadness and despair 
in her voice. “I wanted to be with him because I was 
so afraid. Are you ever afraid, Princess Pony?” She 
said wondering about how Princess had gotten such 
a wonderful master. 
“Yes, I get afraid. We all do. But when I do, my mas-
ter knows it and he comes to me and comforts me 
and I know that nothing in the universe can harm me 
as long as I am his.” 
“Who is this wonderful master?” Peter said wishing 
he could serve such a one that cared so much for his 
ponies. 
“His name is Jesus,” Princess announced happily. 
“And he wants all ponies to know his love. I was 
owned by an evil master such as yours before Jesus 
saved me from him. But now I am not only the ser-
vant of Jesus, I am his friend and he loves me as his 
very own. He bought me at a great price from my 
evil master.” She said remembering the day she met 
him with tears in her pony eyes. 
“I wish he would buy me.” Polly Pony said her face 
almost to the ground with sadness and feeling almost 
like she was dead. 
“Well I have good news.” Princess said. “My master 
has room in his home for all of us. He doesn’t want 
any ponies to suffer or not know the joy of a loving 
master. Why just today, he saved Prancer and took 
him from slavery into the family of Jesus. And right 
now he is doing the same for Porsche and Petunia. If 
any of you will come to him, all of you can be bought 
by Jesus and be owned by a master who loves you. 
And they all wanted that and Jesus was faithful to 
her promise for he had given all he had to save the 
ponies and they all became his and were treated as 
loved and loving friends and they had his family to 
love and play with and they were never thrown away 
for not being fast or pretty enough. 
“Finally,” Polly said with a loud and happy whiney. 
“Finally we all know what Princess knew. We know 
the joy of knowing Jesus for our master.”

Joy
Therefore Jesus said again, “I tell you the truth, I am the gate for the sheep. All who ever 
came before me were thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. I am the 
gate; whoever enters through me will be saved. He will come in and go out, and find pas-
ture. The thief comes only to steal and kill and destroy; I have come that they may have 
life, and have it to the full. [John 10:7-10]

R I D D L E 
T I M E

Why did the soccer player bring 
string to the game?

Answer for the Last Issue:
Because they lost all their 
matches.

By: 
Philo Girgis

Kids & Youth

Happy birthday
philopateer

Happy 
birthday
Michael
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There are three different 
routes by which people 
facing persecution in their 
home country can come to 
Canada as refugees. First 
of all, they can be privately 
sponsored by individuals 
and organizations who want 
to help. Secondly, they can 
be directly subsidized by 
the federal government, as 
“government sponsored 
refugees”. Thirdly, if they are able to 
make it directly to Canada without 
any prior contact, they can still claim 
asylum once they arrive here. 
Of these different doors, I see it as 
highly desirable that as large a propor-
tion of our refugees as possible come 
through door number 
one. Privately spon-
sored refugees come 
directly into com-
munities of people 
who are already in-
vested in their suc-
cess. Communities 
involved in sponsor-
ship have to put up 
a certain amount of money, but they 
may also donate items in kind, help 
newcomers acclimatize to cultural dif-
ferences, and help them find suitable 
employment. State run programs may 
seek to achieve similar objectives, but 
the data shows that these are not as 
successful as private entities welcom-
ing newcomers voluntarily. 
There is necessarily a limit to the 
number of refugees that private not-
for-profits can take. But, my recent 
experience talking to organizations 
that sponsor refugees has shown me 
that they are often willing and able to 
take more people than the government 
is allowing them to. In fact, many 
are frustrated by administrative road-
blocks put in their way. A lot more 
refugees could be helped through this 
private channel if the government 
simply got out of the way.
Unfortunately, instead of thinking 
about how to take advantage of the 
most effective channel for refugees, 

the government is presid-
ing over significant growth 
in what is likely the most 
ineffective refugee chan-
nel. A large number of ille-
gal immigrants are coming 
across the border from the 
US and claiming asylum 
in Canada. Unlike private 
or government sponsored 
refugees, asylum claim-
ants do not go through any 

vetting in advance. They go through 
an assessment process here and can be 
removed if their claim is not valid, but 
even that process takes a lot of time 
and money. Those resources could be 
spent supporting worthy cases where 
the applicant is clearly vulnerable, and 

also has no way of getting to Canada 
to claim asylum.
At the same time, we need to have a 
strong and credible asylum system 
available. Providing a system for 
claiming asylum is the only just way 
of responding when persecuted people 
arrive here, and it is consistent with 
our international legal obligations. 
However, accepting people who come 
here from another safe country is a 
different matter altogether.
I believe that our refugee system 
needs to refocus on the most effective 
channels for helping those who are in 
greatest need. This means, in particu-
lar, discouraging prospective asylum 
claimants coming from already safe 
countries like the United States, and 
working better with private organiza-
tions who are trying to sponsor refu-
gees. These steps would encourage 
integration and reduce costs. They 
would be good for the vulnerable and 
good for Canada.

Canada’s Refugee System

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

What does it mean to ‘dress for success’? In the 
world, it seems to mean that we need to dress 
a certain way in order to achieve great things, 
get promotions, get into a relationship, have 
friends, be invited to events, and more. To some, 
this means wearing only brand-name clothes. To 
others, it means buying the clothes that others 
are wearing, what you see featured on TV as the 
‘latest trend’, or whatever is most expensive in 
stores. 
Unfortunately, the latest fashions aren’t always 
modest or appropriate. How can we live in to-
day’s world but still present ourselves as daugh-
ters and sons of the King?
When I was a little girl, my parents taught me an 
important lesson about my dignity. They taught 
me that God created me in His image, and that 
this meant that I was special. As His daughter, 
I had a responsibility on earth. My duty was to 
reflect Christ in my actions and words. Included 
in this was how I represented God to the world 
through my behaviour – including my appear-
ance. As a child, this was relatively simple, as 
my parents dressed me however 
they pleased (puffy dresses and 
matching outfits with my sister 
were the favourites around this 
house!). However, as I became 
a preteen and teen, I started feel-
ing the pressures from the world 
to conform to it. I saw the other 
girls were short dresses and tight 
tops. Part of me felt uncomfortable 
about this. But the other part of 
me longed to belong, to fit in. I wanted to be as 
beautiful as I thought they were. I wanted men 
to think that I was attractive, too. 
But something inside of me knew that this 
wasn’t right. This was not what God intended 
for me to do with my body. Our bodies are not 
a display for the world. Females are often ob-
jectified in society today; they are portrayed as 
sexual figures meant to attract others and ful-
fill lustful desires. Believe me when I tell you 
that you are not made for this. You are made for 
more. You are made to be the Daughter of the 
Saviour. The daughter of the King. 
St. Timothy says this well: “Likewise also that 
women should adorn themselves in respectable 
apparel, with modesty and self-control, not with 
braided hair and gold or pearls or costly attire, 
but with what is proper for women who profess 
godliness—with good works” (1 
Timothy 2:9-10). Does this mean 
that we are not to braid our hair? 
Are we supposed to go outside 
looking like we just rolled out of 
a horse-powered engine that flung 
our hair in all directions, ragged 
clothes, and blotches of dirt on 
our faces? NO! St/. Timothy tells 
us that true beauty is not what we dress our-
selves on the outside: it is about righteousness, 
self-control, and modesty. Dressing for success 
doesn’t mean to attract others or to be ‘in style’. 
Dressing for success – true success that only 
comes from God – is about being modest, hum-
ble, and representing God on earth. It is under-
standing that our bodies are the temple of Christ, 
and respecting them as such: “Do you not know 
that your bodies are temples of the Holy Spirit, 
who is in you, whom you have received from 
God? You are not your own; you were bought at 
a price. Therefore honor God with your bodies” 
(1 Corinthians 6:19-20). 
Remember that the world will always tell you 
that you ought to dress a certain way, use certain 
products, weigh a certain number, be a certain 

height, have xxx amount of money and assets, 
be in this type of relationship, drive this kind of 
care, etc. But remember also that we are made 
for this world. Our home is heaven; we are 
here for a temporary time, to honour Christ and 
spread His message to others. The world will 
never stop pressuring us into being something 
that we are not; however, these are all worldly 
desires. Does this mean it is wrong to dress up, 
wear dresses or skirts, pretty shirts, jewelry, 
make-up, etc.? NO. But the emphasis ought not 
to be on our outward appearances. And we must 
remember that when we are clothing ourselves, 
we are representing Christ. How would Christ 
react if He saw you in that outfit? God is like our 
Father; He wants to protect us and keep us safe. 
Think of a father who sees his daughter before 
leaving the house: he ensures that she is dressed 
modestly, because he knows how precious and 
valuable she is. He knows that the world is try-
ing to turn his daughter into its own slave, and 
he will not allow it. Indeed, God, our father in 
heaven, is always watching over us.

St. Paul tells us: Do not be con-
formed to this world, but be trans-
formed by the renewal of your 
mind...that you may discern what 
is the will of God, what is good and 
acceptable and perfect” (Romans 
12:2). See? Even St. Paul knew 
that we would be under pressure to 
conform to the world. But he gives 
us great advice following this: 
obey what is good and acceptable, 

what is perfect. And what is perfect is what God 
intended for us: a life of purity, righteousness, 
and modesty. So, the next time you are buying 
some clothes, deciding what to wear at that big 
social event, or even reflecting on your beauty, 
remember what a godly woman is (the same ap-
plies to you, men!: 
She dresses herself with strength and makes her 
arms strong. She perceives that her merchandise 
is profitable. Her lamp does not go out at night. 
She puts her hands to the distaff, and her hands 
hold the spindle. She opens her hand to the poor 
and reaches out her hands to the needy. She is 
not afraid of snow for her household, for all her 
household are clothed in scarlet (Proverbs 31: 
17-22)
Remember: “Charm is deceitful, and beauty is 
vain, but a woman who fears the Lord is to be 

praised” (Proverbs 31:31). Don’t 
waste your life on idle desires, 
on conforming to what the world 
tells you about how to dress. The 
world may tell you that dressing 
in short attire and tight clothes 
will make you attractive; but re-
ally, this image merely presents 
you as a figure for other’s desires, 

a picture of someone seeking attention and ac-
ceptance from the world. By all means, go 
shopping and buy cute clothes (I am a shopping 
maniac myself!) – but be mindful of what you 
are buying and what you will wear. Does it rep-
resent what the daughter of a King would wear? 
If Christ saw you, would He be ashamed and 
want to cover you up in a blanket? Your body 
is sacred and precious; honour it by dressing 
modestly. Dress for success – success at being 
a godly woman, one who represents God in her 
words, actions, and thoughts. 
“Your beauty should not come from outward 
adornment…rather, it should be that of your 
inner self, the unfading beauty of a gentle and 
quiet spirit, which is of great worth in God’s 
sight” (1 Peter 3:3-4)  
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The	Liberal	government	has	announced	that	the	
Latvia	mission	will	be	extended	until	2023	and	
85	additional	troops	will	be	deployed	overseas.	
The	Liberals	have	also	announced	that	Canada	
will	command	a	mission	in	Iraq	that	will	begin	
in	the	fall	of	2018,	and	will	include	250	troops	
and	up	 to	 four	Griffon	helicopters.	This	 is	an	
attempt	to	distract	from	the	hard	conversations	
Justin	 Trudeau	 will	 have	 to	 have	 during	 the	
NATO	 summit	 after	 saying	 said	 that	 Canada	
will	not	reach	its	NATO	spending	targets.	Prior	
to	 the	NATO	summit,	President	Trump	stated	
that	Canada	 is	 falling	 short	 on	 its	NATO	de-
fence	spending	commitments.
The	Liberals	have	claimed	that	they	are	com-
mitted	to	increasing	defence	spending,	but	the	
fact	 is	 they	have	 failed	 to	 fund	 their	own	de-
fence	 policy.	 Justin	 Trudeau	 campaigned	 on	
a	promise	 to	ensure	 that	 the	Canadian	Armed	
Forces	would	be	fully	funded.	However,	plans	

from	 the	 Department	 of	 National	 Defence	
show	 that	 the	 Liberals	 are	 shortchanging	 our	
military	 to	 the	 tune	 of	 $4	 billion	when	 com-
pared	to	the	Liberal	defence	policy,	Strong,	Se-
cure,	Engaged.
These	figures	confirm	what	Conservatives	have	
been	saying	all	along.	Justin	Trudeau’s	defence	
policy	is	a	book	of	empty	promises	which	the	
Liberal	government	has	no	 intention	of	keep-
ing.	
The	Conservative	caucus	believes	Canada	has	
a	duty	to	its	NATO	allies	to	achieve	the	aspi-
rational	 defence	 spending	 target	 and	 Justin	
Trudeau	has	 failed	 to	make	meaningful	prog-
ress.	With	 his	massive	 and	 sustained	deficits,	
Justin	 Trudeau	 has	 spent	 the	 cupboards	 bare	
and	left	us	unable	to	do	our	part	on	the	world	
stage.	In	Justin	Trudeau’s	first	two	budgets	he	
cut	$12	billion	in	defence	funding	and	missed	
his	 own	defence	 spending	goal	 in	Strong	Se-

cure	Engaged	by	$2	billion.
Whether	it	is	taking	danger	pay	away	from	our	
brave	men	and	women	fighting	ISIS	terrorists,	
cutting	the	special	allowance	for	our	ill	and	in-
jured	troops,	or	botching	the	procurement	pro-
cess,	 it	 is	 clear	 that	 Justin	Trudeau	 continues	
to	overpromise	and	under	deliver.	By	failing	to	
maintain	Canada’s	military	capabilities,	Justin	
Trudeau	is	not	meeting	the	needs	of	our	Cana-
dian	Armed	Forces.
The	Conservatives	will	work	towards	meeting	
our	NATO	commitments;	 ensure	 that	Canada	
is	a	reliable	and	trusted	ally	and	that	those	who	
serve	 our	 country	 are	 equipped	 with	 the	 re-
sources	they	need	to	do	the	difficult	jobs	they	
are	called	upon	to	do	every	day.			
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