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ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

6939 355 844 1لالت�صال باجلريدة
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جريدة ت�صدر عن موؤ�ص�صة غري ربحية كل ا�صبوعني

$1 .00

 24 �صفحة بالألوان توزع يف اونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100
Dr. Amir Guorgui

Now you can have 
BEAUTIFUL, PERMANENT 

teeth in just one day! 

905-890-1100

Accounting & Bookkeeping
Personal & Corporate Taxes

Nabil Faltas, B.ComWe Register new corporations
       عضو جمعية مستشاري الضرائب بكندا
   Cell: (416) 903-7113

85 Curlew Dr., Suite #103 North York, Ontario M3A 2P8
(Lawrence Ave. E  & Victoria Park)

خدمات محاسبة للشركات و األفراد

غالبية الكنديني يريدون تغيري حكومة ترودو

�صالة اأقباط كوم الراهب 

باملنيا على موتاهم 

يف ال�صارع لغلق كني�صتهم 

قانون الرموز الدينية يف كيبيك 

يجتاز اأول اختبار قانوين 

بعد رف�ض طلب لتجميده
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م. ابرام مقار               م. ح�صام اإبراهيم

وحرمه د. �صريين مقار      وحرمه ا. �صايل عبد املالك

يهنئون

الأ�صتاذ/ فيليب حبيب و حرمه/ �صوزي حبيب

 والأ�صتاذ/ نا�صر حنني و حرمه/ جيهان حنني

باإكليل 

مايكل و �صاندرا
الرب يبارك حياتهما 

د. �صمري اإ�صكندر و حرمه ا. اأماين جرج�ض

يهنئون

ال�صيديل/ جمال عبد املالك و حرمه/ فيول عبد املالك

 والأ�صتاذ/ عماد عزيز و حرمه/ جيهان عزيز

باإكليل 

مينا و مريا
الرب يبارك حياتهما 
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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

اقرأ في هذا 
العدد ايضاً

رئيس وزراء أونتاريو يلغي 
هاتفه احملمول بعد تلقيه 
نصية  ورسائل  تهديدات 
مزعجة.....................ص 9

مرسى...  وفاة  بعد  ماذا 
»الشرعية«  وسقوط 
املزعومة................ ص ١٤

سرقة جثمان كاهن من 
مبحافظة  األقباط  مقابر 
املنيا........................ص ١١

االول  اجلزء  تطبيق  بدء 
من قواعد حماية الركاب 
املسافرين جوا.........ص 9

راأي املحـــــــرر

عن الأزمة بني وزيرة الهجرة و جود نيوز

من حق اأي �شخ�ص اأن يري فيما فعلته وزيرة الهجرة »نبيلة مكرم«، 

�شواء  لكندا  زيارتها  اأثناء  املا�شي،  الأ�شبوع  اُقيم  الذي  احلفل  يف 

بالقول اأو باليد، اأمرًا عاديًا، وبالتايل ميكن مروره باإعتبارها مواطنة 

يكون  رمبا  م�شر  ويف  م�شريني.  اأغلبه  جمع  اإيل  تتحدث  م�شرية 

هذا الفعل والقول مباحًا بع�ص ال�شئ ولي�ص ُمٌرمًا. كذلك علي 

اجلانب الأخر من حق اأي �شخ�ص اأن يري الفعل والقول باأنه اأمرًا 

ل يليق، لأن الوزيرة ل متثل نف�شها بل هي م�شئولة حكومية ، واأنها 

كنديني  منه  العظمي  الغالبية  لتجمع  تتحدث  م�شرية  كانت  واإن 

من اأ�شل م�شري، اإل اأنها علي الأرا�شي الكندية والتي تعترب تلك 

احلركة والتي دعمها القول »جرمية«. ولأن الأمر يقبل هذا اأو ذاك 

مبعيار تفكري كاًل منهما فقد قام موقع »جود نيوز« الأليكرتوين، 

اخلرب  اأنحاز  ورمبا  نق�شان،  اأو  زيادة  دون  حدث  كما  اخلرب  بن�شر 

للراأي الثاين نوعًا، ولكننا تفهمنا دوافع اأ�شحاب الراأي الأول ومل 

نن�شر الفيديو مع اخلرب، حتي ل يذداد الأمر �شوًء، رغم اأن الفيديو 

ن�شر اخلرب.  قبل  الإجتماعي  التوا�شل  مواقع  اأنت�شر علي  قد  كان 

ويف اليوم التايل وبعد اأن اأنت�شر احلدث كاله�شيم يف النار علي كل 

القنوات العربية والأجنبية وبعدة لغات، ظهرت وزيرة الهجرة يف 

حديث �شوتي م�شجل، مع اأحد الربامج امل�شرية، وردت الوزيرة 

علي خرب »جود نيوز«، وقالت اأنها كانت عبارة عفوية واأن الدولة 

ل تقتل اأبنائها، ووجهت ل�شخ�شي الدعوة للنزول اإيل م�شر، واأن 

وزارة الهجرة �شتقوم باإ�شت�شافتي لكي اأ�شاهد امل�شروعات القومية 

وذلك  مب�شر،  الإيجابية  والروح  العمالقة 

»جود  الـ  عن  نيوز  بجود  والكتابة  للعودة 

نيوز« احلقيقية. واحلقيقة واأن كنت اأ�شكرها 

لها،  اأو�شح  اأن  اأود  ولكنني  الدعوة،  علي 

من  ي�شدران  وموقع  جريدة  نيوز  جود  اأن 

اإيل  امل�شئولني  نقد  وحرية  التعبري  حرية  يحمل  مناخ  يف  كندا، 

اأق�شي مدي ، وهنا الوزير - كما يف كل العامل املتقدم - ُيعرب عن 

التهكم  كم  تري  اأن  واأريدها  الدولة،  عن  ُيعرب  ول  فقط  حكومته 

علي ال�شحافة الكندية من عدم مبالة قادة العامل لرئي�ص الوزراء 

التمثيل  اأو يف �شعف  الع�شرين  قمة  ترودو« يف  الكندي »جا�شنت 

واأخطاء  وطن،  وكندا  �شخ�ص  فرتودو  الهند،  يف  اإ�شتقباله  اأثناء 

ال�شخ�ص ل يتحمل وزرها الوطن.

اأن عمل »جود نيوز« كجريدة ورقية اأو كموقع اليكرتوين هو نقل 

والجنليزية  بالعربية  ت�شدر  وكجريدة  قرائها،  تهم  التي  الخبار 

والذي  اأمام جمع عام  الذي حدث  والقول  الفعل  ل ميكن جتاهل 

ن�شرناه كما حدث متامًا، ول نبحث يف نوايا اأحد، واأن الأفعال اأو 

ال�شجة  اإنت�شارها و�شبب  �شبب  الأخبار وهي  الأقوال هي م�شدر 

التي ُتدثها ولي�ص العك�ص ، وميكن لل�شيدة الوزيرة »نبيلة مكرم« 

اأن تر�شل لنا اأية اأخبار اأو جناحات للن�شر، فاجلريدة لي�ص لها اأجندة 

اأو  اإيجابية  �شواء  الأخبار  تنتقي  ول  ذاك،  �شد  اأو  هذا  مع  معينة 

�شلبية 

 ابرام مقـار
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أعترف  شخصًيا  أنا  املال؟  بون  تحُ هل 

بي له، وال أخجل من هذا االعتراف  بححُ

محُعظم  أن  يقول  فاملنطق  الصريح، 

املال  يحُحبون  نفسًيا  األسوياء  البشر 

ما  به  واالستمتاع  عليه  واحلصول 

أو  تحُذلهم  مهينة  بطريقة  يأِت  لم 

البعض  لكن  بإنسانيتهم،  تستخف 

أشكال  من  شكٌل  أنه  على  يحُصّرون 

»القذارة الدنيوية« التي يجب جتنبها 

مؤمنني  كانوا  وسواًء  عنها،  واالبتعاد 

حًقا مبا يقولون أو يرددون تلك الكلمات 

كما سمعوها من مصادر مجهولة دون 

اقتناٍع حقيقي عميق؛ إال أن كلماتهم 

تلك تتسبب ببقائهم على قيد الفقر إلى األبد.

ل شكٍل من  أثبتت األبحاث العلمية الفيزيائية أن كحُ

تجسدة في الكون كانت  أشكال املادة التي نراها محُ

املرئية  غير  »الطاقة«  أشكال  من  شكالً  قبل  من 

ثم  بـ«الفكرة«،  الطاقة  تلك  تبدأ  تتجسد،  أن  قبل 

ترتدي  قد  مسموعة  أصوات  إلى  متحولة  تتكثف 

شكل الكلمات املفهومة، وبكثرة تكرارها والتأكيد 

عليها تتحول إلى مادة ملموسة. ووفق هذه النظريَّة 

يبدأ بصورة »فكرة« في  اآلخر  املال هو  فإن  املحُذهلة 

العقل، تتغذى هذه الفكرة على املشاعر اإليجابية 

التي تحُقدر قيمة املال كنعمة إلهية فتكبر وتحُساهم 

في توله إلى عمالت نقدية ملموسة بني أصابعنا 

طردها  يتم  أو  املصرفية،  حساباتنا  في  أرقاًما  أو 

تتالشى  حتى  للمال  الكارهة  السلبية  باملشاعر 

محفظة  لصاحبها  تاركة  وتضمحل  بالتدريج 

جائعة وجيوب خاوية.

إن الكون الذي نعيش فيه يعمل وفق نظاٍم »ذبذبي«، 

األشياء التي تتفق ذبذباتها تتجاذب، واألشياء التي 

تختلف ذبذباتها تتنافر، وال ميكننا أن نتوقع اجنذاب 

عتقداتنا  املال لنا مادامت ذبذباتنا تحُنفره بأفكارنا ومحُ

وما  يحُحبك،  لن  املال  ب  تحُ لم  ما  جتاهه،  السلبية 

يختار  فلن  رحبة  محُ طيبة  مبشاعر  جتاهه  ر  تشعحُ لم 

رعان  فسحُ اقترب  وإذا  منك،  االقتراب 

به  تحُ بصديٍق  أشبهحُ  إنه  سيهرحُب.  ما 

على  تحُصر  لكنَّك  كثيرًا،  له  وتتاج 

مخلوق  أنه  اجلميع  أمام  اإلعالن 

خادع، يجب جتنبه وعدم  فاسد، قِذر، محُ

هل  محُصافحته..  حتى  أو  جالسته  محُ

خلًصا  محُ صديًقا  سيبقى  أنه  تتوقع 

لك بعد سماعه ما تقوله عنه؟

كنعمة  قيمته  وتقدير  املال  احترام 

ملساعدة  استخدامها  ميكن  إلهية 

يعني  ال  اآلخرين  ومساعدة  أنفسنا 

»التعلق املَرَضي« به، والسعي للحصول 

رق غير أخالقية أو التخطيط  عليه بطحُ

تزِنة  لسلبه من جيوب اآلخرين، بل النظر له نظرة محُ

في  استخدامه  ميكن  أخرى،  قوَّة  أي  مثل  أنه  تحُدرك 

كن استخدامه في الشر، األمر يعتمد  اخلير كما ميحُ

التي  واليد  ميلكه،  الذي  الشخص  مبادئ  على  نا  هحُ

السينمائي  النجم  إليه  أشار  ما  وهو  به،  تتصرف 

األمريكي »ويل سميث« في مقولته الشهيرة: »املال 

يحُظهران حقيقتهم«،  بل  الناس،  يحُغيران  ال  والنجاح 

احلروب  إثارة  في  يحُستخدم  أحيانًا  املال  نرى  نا  كحُ وإذا 

يحُستخدم  نراه  اجلرمية؛  عالم  جوانب  بعض  وتغذية 

ورعاية  األطفال،  وتعليم  املرضى،  عاجلة  محُ في  أيًضا 

مالجئ  وتوفير  حتاجني،  للمحُ املساكن  وبناء  األيتام، 

اإلبداع  ومتويل  العلمية،  األبحاث  ودعم  للحيوانات، 

هذا  على  احلياة  مستوى  من  والتحسني  الفني، 

الكوكب في مختلف صورها.

املال  جتاه  السلبية  الداخلية  عتقداتك  محُ تنظيف 

األولى  اخلطوة  هو  إيجابية  مبحُعتقدات  واستبدالها 

من خطوات تهيئة عقلك جلذبه، قد يستغرق ذلك 

التي  البرمجة  حجم  إلى  بالنظر  أعواًما  أو  أياًما 

التي  والبيئة  األسرة  من  العقل  هذا  لها  تعرض 

وسائل  ببعض  مرورًا  الطفولة،  فيها خالل  عشت 

اإلعالم في مرحلٍة أخرى، لكن تلك البداية إن جاءت 

تأخرة؛ يبقى ذلك خيٌر ممن ال تأتيهم أبًدا. محُ

املال.. ذلك ال�صديق املحبوب 
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مهم  سؤال  فهذا  السؤال،  هذا  من  تتعجب  ال 
الفيدرالية  االنتخابات  وأن  خاصة  للغاية، 
الكندي،  النواب  مجلس  تشكل  التي  الكندية، 
وبناءا عليها سيتم تشكيل احلكومة الفيدرالية، 
واختيار رئيس الوزراء وأعضاء احلكومة، ستجري 

خالل اسابيع قليلة، في شهر نوفمبر القادم.
هناك 5 مرشحني، أقباط – مصريني، ثالثة منهم 
الكيبيك.  إقليم  في  واثنني  أونتاريو،  أقليم  في 
يفوز  أن  وأدعو  امتني  املستوى الشخصي،  على 
الفيدرالية،  االنتخابات  في  اخلمسة  املرشحني 
منهم  واحدا  يتم  أن  وأمتني  هذا فحسب،  ليس 
الفيدرالية  على األقل ليكون ممثال في احلكومة 
غادة  فهم  اخلمسة،  املرشحني  أما  القادمة. 
عن  ميكاييل  وميالد  ثؤفيليس،  وهاني  ملك، 
مرشحا  أما  أونتاريو.  إقليم  في  انتخابية  دوائر 
عن  فرنسيس  اسحق وآن  فهما مرمي  الكيبيك 

إقليم الكيبيك.
فكرة  أن  إلى  نشير  أن  املهم  من 
االنتخابات  في  الدعاية والتصويت هنا 
الفكرة  عن  تختلف  الكندية،  الفيدرالية 
قواعد  لها  هنا  الدعاية  الدنيا،  أم  في  السائدة 
وصور مختلفة داميا، وتعتمد على اختيار اماكن 
محددة في الطرقات العامة، حتى ال تدث تلوثا 

مجتمعيا.
أما النقطة املكملة فهي التصويت، والذي عادة 
ولكن  فردية،  وليس  حزبية،  أسس  علي  يتم  ما 
ومنها  جديد،  وسائل  ابتكار  من  مينع  ال  هذا 
وسائل الدعاية الفردية، والتواصل عبر شبكات 
التكتالت  وتوظيف  االجتماعي،  التواصل 
اجملتمعية املهاجرة جملموعات، في لغة السياسة 
أصواتها  تعطي  وأن  متعاطفة  تكون  أن  ميكن 
القادمة،  االنتخابات  في  املصريني  للمرشحني 
وأذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: جاليات 
واألردنيني، من  والعراقيني  والسوريني،  اللبنانيني، 
ناحية خاصة وأن بهم مسيحيني يعتد بهم من 
حيث العدد، ويؤيدون حزب احملافظني املرشح على 

قوائمه هؤالء املرشحني اخلمسة.
اجابتها  تكون  رمبا  مالحظة،  لي  كانت  وإن 
األقباط  املصريني  ينضم  ملاذا  أنه  املسبقة، 
ويؤيدون فقط حزب احملافظني ويضعون بيضهم 
الليبرالي  احلزب  أن  حني  في  سلته،  في  فقط 
يتم  أن  املهم  من  اجلديد  الدميقراطي  احلزب  أو 
يشكل  منهم  كل  وأن  خاصة  فيه،  التواجد 
وفرص  كندا،  أقاليم  من  عدد  في  احلكومة 
الترقي فيهما حزبيا عالية للغاية، خاصة احلزب 
املهاجرين  أعداد  على  الذي يراهن  الليبرالي، 

واملسلمني في االنتخابات القادمة. 
في  املصريون  املرشحون  يتقدم  ان  املهم  من 
خالل  انتخابية  بخطابات  القادمة،  االنتخابات 
برنامج  مع  بالطبع  تتناسق  االنتخابية،  احلملة 
لتجذب  باملرونة  تتسم  لكن  احملافظني،  حزب 
األقباط  من  عدد  يقوم  أن  على  جدد،  ناخبني 
بالتواصل  ومسلمني(  )مسيحيني  واملصريني 
وكل  واملساجد  للكنائس  زيارات  لترتيب  معهم 
اجتماعية  أنشطة  تتضن  التي  املؤسسات 
وفكرية ودينية وترفيهية خملتلف اجلاليات، )وكان 
تورنتو  في  مؤخرا  نظم  الذي  القبطي  املهرجان 
مؤشرا قويا علي هذا في جناحه وحضور مصريني 
ال  هنا  االنتخابات  الن  كبيرة(،  بأعداد  مسلمني 
مجلس  عضو  أن  كما  ديني،  أساس  علي  جتري 
ولكنه  االنتخابية،  دائرته  فقط  ميثل  ال  النواب 

ميثل كل كندا والكنديني.
من  عدد  أكبر  يبدأ  لكي  ذهبية،  فرصة  إنها 
ومسلمني(  )مسيحيني  املصريني  الكنديني 
احلملة  لفريق  واالنضمام  معهم  التواصل 
للتواصل  مرشح،  بكل  اخلاصة  االنتخابية 
أمريكا  جاليات  ومنها  اجلاليات،  مختلف  مع 
الالتينية، التي متيل من حيث املبدأ للتصويت إما 
للحزب الدميقراطي اجلديد الذي يعبر عن تيارات 
اليسار التي جاءوا بها من بالدهم األم، أو احلزب 

الليبرالي كبديل ثاني.
حكومة  أداء  تردي  إلى  تشير  العامة  التوجهات 
الناخبني  واجتاهات  ترودو،  برئاسة  الليبراليني 
لكن  للغاية،  محتمل  أمر  وهذا  للتغيير، 
على  نتائجها  تتوقف  الرهانات  مثل  االنتخابات 

توجهات الناخبني أمام صندوق التصويت. 
فهل تكون هذه احلملة االنتخابية فرصة مهم 
لتأسيس كيان مؤسسي يعبر عن املصريني في 
كندا، وال يقتصر علي طائفة أو فريق، الن هناك 
أنشطة في اجملال العام تتطلب أن يتكاتف فيها 
كل املصريني، مع غيرهم من اجلاليات األخرى، مبا 
فيها أيضا اجلاليات املغربية، خاصة وأن املعاملة 
الكرمية التي عومل بها اجلزائرين في مصر خالل 
خاصة  عليها،  البناء  ميكن  األفريقية  األمم  كأس 
يديرون مؤسسات  اجلزائريني  وأن عدد كبيرة من 
دينية كثيرة في الكيبيك، التي إن كانت ال متيل 
حزب  جناح  بسبب  الفترة  هذه  في  لليبراليني 
فرانسوا  قيادة  في  الكيبيك  أجل  من  التضامن 
أنهم  إال  كبيرة،  شعبية  اكتساب  في  لوجو 
االنتخابات  يخسر  ترودو  إقليم  ابن  يتركون  لن 
الفيدرالية، خاصة وأن الكيبيك متثل تقريبا %20 

من أصوات الناخبني في كل كندا.

ماذا نفعل مع املر�صحني امل�صريني 

يف االنتخابات الفيدرالية الكندية 

نوفمرب القادم؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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في  الناس  ونكب  زلزالها،  األرض  زلزلت  كلما     
مثل  ألسنتهم،  على  تشيع  ما  سرعان  اعزائهم، 
إرادة اهلل«،  انها  العبارات اخلالدة: »اني أعتقد  هذه 
»هذا قضاء اهلل وال راد لقضائه«، »لوال أن اهلل هو 

الذي أراد ذلك ملت كمداً«!

األليمة، نحتضن  القاسية  احلوادث  اننا في كل     
فكرة عن اهلل غير إنسانية!

   فأي إله هذا الذي يتعمد فرض األلم واألسى على 
ويقولوا  رؤوسهم  يرفعوا  بأن  يأمرهم  ثم  عباده، 

والدموع تنهمر من عيونهم »لتكن ارادتك«؟!..

   أسألوا أنفسكم..

في  وفّجرها  مدنية،  طائرة  إرهابي  اختطف  إذا     
اجلو.. فهل هذه هي إرادة اهلل، أم إرادة اإلنتحاري؟

زحمة  وسط  بنفسه  طائش  طفل  قذف  وإذا     
بها،  يلهو  كرة  وراء  يجري  وهو  والسيارات  العربات 
حدث  ذلك  فهل  عليه..  وتقضي  احداها،  فتدهمه 

بإرادة اهلل، أم بسبب جنوح الطفل نفسه؟

ودق  عاٍل،  في طابق  نافذة  من  وإذا سقط طفل     
عنقه، فهل حدث ذلك بإرادة اهلل، أم بسبب اهمال 

والديه؟

اهلل،  إلرادة  تبعاً  تنشب  احلرب  أن  يظن  البعض     
مع انها مقاومة إلرادته، وتذيره األبدي: »كل الذين 

يأخذون السيف بالسيف يهلكون«!

   والبعض يعتقد بأن املرض من إرادته، مع أنه في 
أنواعه  املسيح  قاوم  تصى  ال  عديدة  مناسبات 
الكثيرة وتغّلب عليها، بل وأعطى أوامره لتالميذه 

ورسله: »اشفوا املرضى«!

   ال بد أن نقّر بأن هناك أشياء كثيرة في هذا اجلانب 
ّير  وتحُ متاماً،  ال نستطيع فهمها  احلياة،  اخلطير من 

عقولنا احملدودة.. لكن هناك ما يذكرنا دائماً:

   بأن مملكة الشر ال تريد أن تتركنا حلالنا! 

   واننا حني نتمرد على القوانني الثابتة في الطبيعة، 
أو نحُخّربها، ال يغيرها اهلل، أو يحُصلحها جملرد أننا تؤمن 

به، وإال أصبح اإلميان محاباة تحُغري عليه!

وال  والوحشية،  القسوة  على  يوافق  ال  اهلل  وأن     
يحُسّر بالزالزل والعواصف اخملربة الهوجاء!

   وأن قلبه املتألم، في بوتقة سماحه ال مشيئته، 
يظل قريباً من قلوبنا املتأملة!

عـادل عطيـة

عندما نظلم إرادة اهلل!لقاء

دول اندراو�ض 

جورج مو�صى

لي�س بالكاريزما وحدها 

تبنى االأوطان

يحتاج احلاكم لتاجر دين... 

وال عزاء البن ر�صد

افتراض  )على  احلسنة  والنوايا  الكاريزما 
لصناعة  كافية  مقومات  ليست  وجودها( 
أغفر  أن  أستطيع  ال  وشخصيا  األوطان، 
للزعيم املفدى أخطاءه املهولة التي كبدت 
مازلنا  فادحة  وبشرية  مادية  خسائر  مصر 
ومهما  اليوم.  حتي  آثارها  نعاني  جميعا 
وكراهيته  ووطنيته  نزاهته  في  لي  قيل 
أنه  عن  أتغاضى  أن  أستطيع  ال  لالخوان، 
-هو نفسه- كان نبتة اخوانية في تنظيم 
وأنه  أساساً(،  )االخواني  األحرار  الضباط 
جنيب(  محمد  مع  فعل  )كما  استخدمهم 
عليهم  انقلب  ثم  احلكم  إلى  للوصول 
)متاما كما فعل  أطماعهم  له  بدت  عندما 
البداية  في  أنفسهم  الذين قدموا  االخوان 
في صورة جماعة دينية دعوية ثم أخذوا بعد 
قرارات  على  الوصاية  فرض  يحاولون  ذلك 
القضاء  قرر  ثم  ومن  الثورة(،  قيادة  مجلس 
على  بخطورتهم  شعر  عندما  عليهم 
مشروع حكمه الشمولي وتهديدهم حللم 
االمبراطورية التي كان يريد تأسيسها. وفي 
مع  املتشابكة  املعقدة  عالقته  أن  يقيني 
خليفتيه  سياسة  ثم  املسلمني،  االخوان 
)على  بعد  فيما  ازاءهم  ومبارك  السادات 
لهذه  أتاح  ما  هي  سياسته(  مع  اختالفها 

اجلماعة بالذات الفرصة واألرضية املناسبة 
ونلمسه  نراه  الذي  الشكل  بهذا  للتمدد 
واجملتمعية  السياسية  البنية  في  اليوم 

للدولة املصرية. 
احلياة  على  الناصر  عبد  جمال  قضى  لقد 
املؤسسات  سلطة  وأضعف  احلزبية 
الواحد.  الصوت  السياسية مرسخا حلكم 
مراكز  وأقيمت  الصحافة  أممت  عهده  في 
وتكونت  االشتراكي  االتاد  وانشيء  القوى 
املعتقالت  وفتحت  الفجر  زوار  ميليشيات 
من  تصى  وال  تعد  ال  حاالت  شهدت  التي 
وكنتيجة  والتجسس.  والقهر  التعذيب 
الرعناء  والسياسية  العسكرية  لقراراته 
على  تكبدت  خاسرة  حروبا  مصر  خاضت 
البشرية  اخلسارات  من  هائال  قدرا  اثرها 
عالقاتها  تدهورت  كما  واملعنوية  واملادية 

عربيا ودوليا. 
السياسية  الطريقة  إلى  باالضافة  هذا 
املصري  االقتصاد  بها  أدار  التي  الفاشلة 
تراكم  من  االقتصاد  حرمان  إلى  أدت  والتي 
رأس املال الوطني الالزم للتوسع االستثماري 
حتى أننا نستطيع القول بأن مصر اتخذت 
مصر في عهده أولى اخلطوات التي قادتها 

نحو االنحدار والهدر واخلراب. 
أقول هذا لإلفاقة من سطوة االيديولوچية 
يوليو  أن يعودنا كل  الرموز وأمتنى  وتقديس 
وتغيير  تنوير  معركة  في  منخرطون  ونحن 
التي  الرجعية  اليقينيات  ضد  متواصلة 

تشدنا إلى الوراء.

كلمة  على  أيضا  ويجمعه  بكلمة  اجلمع  يفرق  ألنه 
ويقربه  الدين  تاجر  احلاكم  يخشى  بالدنا  في  لذلك 
بصره  يغض  أيضا  ورمبا  يشاء  ما  يفعل  ويتركه  منه 
عن جرائمه شريطة أن يجمع الناس له ال عليه. وتاجر 
الدين تروج بضاعته إذا عم اجلهل وانتشرت اخلزعبالت 
اللعب على هذا  يجيد  وهو  اجملهول  اخلوف من  وساد 

اجملهول.
كره  في  كالهما  يشتركان  الدين  وتاجر  واحلاكم 
وتفتح  التفكير  تثير  فلماذا  )ملاذا(  االستفهام  اداة 
تاجر  وال  احلاكم  ال  يريده  ال  ما  وهو  املعرفة  باب 
“ملاذا” من  اذا ما لغيت  احلاكم  الدين. سيرضى عنك 
قاموسك، سيرضى عنك احلاكم اذا استيقظت يوما 
جتري  و  وتوقل  فتبسمل  غرابا  فيه  رأيت  حلما  من 
في  قابع  دين  تاجر  رقم  تطلب  الهاتف  إلى  مرتعبا 
التلفاز بجوار مذيعه تتغزل في وجه الرجل النوراني 
نصف احللقة والنصف الباقي من احللقة تخصصها 

في حب احلاكم. 
وسيرضى عنك احلاكم أكثر لو اتبعت خطوات رجل 
الدين في صرف شر غراب احللم هذا عنك، وسيرضى 
يومآ  تسأل  أن  دون  أطعمت مساكني  لو  أيضا  عنك 
ملاذا هم مساكني؟ وهل فعل احلاكم واجبه جتاه هؤالء 
املساكني؟، سيرضى احلاكم عنك اذا سرت في الركب 
عنك  الدليل، سيرضى  واعتبرته  الدين  تاجر  واتبعت 
ان اعتدت الهتاف حتى في مواسم اجلفاف، سيرضى 
بتوافه  وتهتم  األساطير  تصدق  مستكينا  عنك 
اليمني  بالقدم  احلمام  دخولك  ان  فتصدق  األمور 
اعظم قدرا عند اهلل من علم الدنيا لو جتمع في رجل 

يدخل احلمام بالقدم اليسرى.
وإذا حدث وجاد الزمان برجال عاقال مفكرا او فيلسوفا 
في قومك أراد ان يشعل شمعة تنوير وسط الظالم 
عليه  االجهاز  هو  الدين  جتار  وظيفة  كل  فستكون 
حتى وان كان هذا الرجل أكثر الناس علما في زمانه 
أكثر  املعتاد  غير  على  نفسه  احلاكم  كان  لو  وحتى 

احلكام إميانا بالعلم واملفكرين.
الى  مييلون  ال  حكامنا  اغلب  كان  التاريخ  فعبر  نعم 
يعطي  أحدهم  جاء  وإن  حتى  ولكن  والفكر  العلم 
قدرا ولو ضئيال للعلم والفكر، فإن تاجر الدين سيربح 
معركته ضد العلم في النهاية وخير مثال على ذلك 
هو ما حدث للفيلسوف الكبير والعالم االشهر ابو 

الوليد ابن رشد في محنته 
الذي  املنصور  اخلليفة  مع 
كان اكثر احلكام في عصره 
للعلم  وتقديرا  اكراما 
والعلماء ولم يكن مجلسه 

يخلو منهم ابدا وكان ابن رشد اكثرهم منزلة عنده 
يكن غضبهم  ولم  الدين  جتار  اغضب  هذا  وبالقطع 
بل  وحسب  اخلليفة  من  قربه  بسبب  رشد  ابن  من 
باألكثر ألن ابن  رشد هذا سيفسد عليهم كل شيء 
وسيعلم الناس كلمة “ملاذا” و”ملاذا” تتاج إجابة وهم 

مفلسون.
ألنهم  أكثر  الدين  جتار  احلاكم  يحتاج  ما  دائما  وألنه 
هم وحدهم من بيدهم املفتاح السحري للسيطرة 
على جموع الرعية، مستغلني حاجة اخلليفة املنصور 
استرداد  اشتداد حروب  نتيجة  الناس حوله  اللتفاف 
االندلس عليه بقيادة الفونسو الثامن ملك قشتاله 
وبنفس االتهامات التي وجهت ملن هم قبل ابن رشد 
الكفر  من  هذا  يومنا  والى  بعده  ومن  املفكرين  من 
انه مت نفي ابن  والزندقة وازدراء الدين كانت النتيجة 
رشد وحرق جميع كتبه املتعلقة بالفلسفة واالبقاء 
وامر  بل  فقط.  والرياضيات  الطب  في  كتبه  على 
تعليمها  أو  الفلسفة  كتب  تداول كل  مبنع  اخلليفة 

للناس وكل ذلك ارضاء لرجال الدين. 
وهكذا انتصر جتار الدين بالرغم من ان املنصور نفسه 
اعاده  انه  ذلك  على  والدليل  بذلك  مقتنعا  يكن  لم 
الفونسو  على  انتصاره  بعد  وأكرمه  منصبه  الى 
بعد  انه  بالذكر  )واجلدير  أالرك.  معركة  في  الثامن 
في  العرب  دولة  وضعفت  تفككت  قالئل  سنوات 
وضاعت  واستردها  الثامن  الفونسو  وعاد  االندلس 
رشد  ابن  نكبة  االبد(.  الى  العرب  أيدي  من  االندلس 
مثاال من مئات األمثلة التي يسوقها التاريخ لنا عن 
مثلث احلاكم وتاجر الدين واملفكر أو التنويري والذي 
ما  ودائما  التاريخ  فصول  من  فصل  كل  في  يتكرر 
التنويري  او  املفكر  الدين ويكون  لتاجر  ينحاز احلاكم 
بالدنا  في  يوم  كل  الضحايا.  هم  الوطن كالهما  مع 
أو  وطنها  في  تسجن  أو  عقول  وتنفي  افواه  تكمم 
يظل  ورمبا جسديا فقط حتي  اغتيالها معنويا  يتم 
تاجر الدين يتحكم في الرعية ويسلمها مستكينه 

طيعة الى حاكم يريد ان يحكم إلى االبد.

واأُغلق الباب

بقلم جورج توفيق

كفى .. كفى ل تكموا

بعقول جوفاء دون عرفان 

فاهلل فى العال قا�ص عادل

وهو العظيم الديان 

ومييز بني احلنطة والزوان 

يفح�ص خفايا القلوب 

فاهلل ل يعرتف بالوجوه

هو اأمر ف�شار قال وقد كان 

يرحم الإن�شان ويبعده عن 

بل كل �شيء مبكيال وميزان ظلمة اإبلي�ص اجلائل احلريان 

باجلوع والقروح وخبز الأحزان 

ارت�شى ليعازر امل�شكني 

ليعازر ينعم مع اأبيه ابراهيم 

والغنى يتنعم باخلري ود�شم املوائد وبالبز والرجوان ثم مات الثنان 

اأراد اأن يبل لعازر ا�شبعه ويربد الل�شان لكن بعد فوات الوان

لقد  غنى  يا  والنريان  باللهيب  يتعذب  والغنى  وبالأح�شان  بالفردو�ص 

ا�شتوفيت خرياتك يف حياتك 

وها اأنت تتعذب الن 

فلقد اأغلق الباب بعد اأن مر الزمان 
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ضجة كبيرة حدثت يومي األثنني والثالثاء 
املاضيني بعد ما حدث في حفل مجموعة 
البرملان  مبوافقة  إحتفاالً  املصري،  التراث 
شهراً  يوليو  شهر  إقرار  علي  الكندي 
وكان  املصرية،  واحلضارة  املصري  للتراث 
األحد،  مساء  مسيساجا  مبدينة  احلفل 
قالت  حيث  يوليو،  من  والعشرين  احلادي 
وزيرة الهجرة »نبيلة مكرم عبد الشهيد« 
»أننا ال نقبل كلمة علي مصر في اخلارج«، 
كلمة  يقول  حد  »أي  متسائلة  وأضافت 
يتقطع«   .. أيه؟  فيه  نعمل  مصر  علي 
وأشارت بيدها إلي الرقبة. وأنتشر الفيديو 
مصحوباً  اإلخبارية  املواقع  مئات  علي 
بتقارير إخبارية وبعدة لغات، ومت نشره اخلبر 

علي موقع »جود نيوز« األليكتروني

رد الوزيرة »نبيلة مكرم عبد 
الشهيد« علي »جود نيوز«

ورداً علي ما نشره موقع »جود نيوز« بعنوان 
اخلارج  في  املصريني  تهدد  الهجرة  »وزيرة 
بقطع الرقبة«، قالت وزيرة الهجرة املصرية 
الدولة  أن   « الشهيد«:  »نبيلة مكرم عبد 
وتساند،  تتواصل  الدولة  أبنائها،  تهدد  ال 
وتلبي اإلحتياجات وترد على االستفسارات 
وتطمئن املصريني في اخلارج على بلدهم«. 
وأضافت الوزيرة في مداخلة من كندا مع 
تفضل  أنها  دقيقية«،  »تسعون  برنامج 
تقرأ  ال  املصرية  اجلالية  مع  كالمها  في 
بعفوية،  الكالم  تفضل  ولكنها  ورقة  من 
وهذا ما حدث في هذا اللقاء، حينما قالت 
إن املصريني باخلارج، ال يتحملون أي كلمة 
بلدهم،  ينتقد  ومن  بلدهم،  على  تقال 
رقبته  تتقطع   « قائال  املشاركني،  أحد  فرد 
الوزيرة:  لتجيبه  علي مصر«،  يتكلم  اللي 

»نقطعه« جتاوباً مع ما قاله.
وأعتبرت هذا الكالم تويراً لكالمها.

للمهندس  الدعوة  الهجرة،  وزيرة  ووجهت 

ابرام مقار رئيس ترير »جود نيوز«، بالنزول 
إلي مصر، وأن وزارة الهجرة ستستضيفة 
العمالقة  القومية  املشروعات  يري  لكي 
للعودة  وذلك  اإليجابية،  الروح  وبري  مبصر 
نيوز«  »جود  الـ  عن  نيوز  بجود  والكتابة 

احلقيقية، بحسب تعبيرها.

بيان هام للجهة الراعية لزيارة وزيرة 
الهجرة »نبيلة مكرم« بشأن ما 

تداوله اإلعالم بشأنها  
للتراث  الكندية  الهيئة  أرسلت  بعدها 
املصري، بياناً إلي »جود نيوز« للنشر بشأن 
املصرية،  الهجرة  وزيرة  قالته  عما  أثير  ما 
احلادي  األحدب  يوم  الهيئة  حفل  في 
بالبيان  وجاء  احلالي  يوليو  من  والعشرين 

والذي ننشره كما وصلنا:
املصري  للتراث  الكندية  الهيئة  »تؤكد 
رفضها التام ملا مت نقله في عدد من وسائل 
االعالم ووسائل التواصل االجتماعي وادعاء 
نسبه للسيدة نبيلة مكرم عبد الشهيد 
املصريني  وشئون  للهجرة  الدولة  وزيرة 
تريف  مت  انه  الهيئة  وتؤكد  باخلارج، 
العشاء  دعوة  خالل  الوزيرة  تصريحات 
برفع  االحتفال  اطار  في  بالهيئة  اخلاص 
العلم املصري على برملان أونتاريو بعد قرار 
باحلضارة  لالحتفاء  يوليو  تخصيص شهر 

املصرية،
املصري  للتراث  الكندية  املؤسسة   وتؤكد 
انها لن تقبل ان تكون معول هدم لصورة 
فاعلياتها  او  اسمها  يستغل  او  مصر 
خاصة  املصريني  الوزراء  الحد  لالساءة 
وزيرة الهجرة التي نقدر جهدها وتكبدها 
اجلالية  لدعم  الطويل  السفر  مشقة 
حربا  توجه  الشر  قوي  ان  الي  مشيرة   ،
للتفرقة  تسعى  فئات  وتستغل  شرسة 
التي  والنجاحات  اإلجنازات  من  والتقليل 
جليا  ظهرت  كندا  في  اجلالية  حققتها 
التي توجت برفع  الفاعليات االخيرة  خالل 
واقرار  اونتاريو  برملان  علي  املصري  العلم 

شهر يوليو شهرا للحضارة املصرية .
بتحريف  فوجئت  أنها  الهيئة   وأوضحت 
لقائها  خالل  الوزيرة  قالته  مما  لبعض 
بأعضاء من اجلالية من املدعويني للعشاء 
دعوة  ومت   ، رسمياً  لقاًء  يكن  لم  والذي 
وتكرمت   ، للحضور  كلمة  البقاء  الوزيرة 
مع  ارجتالية  كلمة  بالقاء  سيادتها 
ومازحتهم   ، للحفل  احلاضرين  االصدقاء 
مشددة علي عدم التعرض للوطن وتوحيد 

اخلارج  في  املصرية  للجاليات  الصفوف 
ماذا  ملصر  بالسوء  يتعرض  من  وسالت 
واكدت  ندبحه  احلضور  ود  فجاء  له  نفعل 
سيادتها قائلة نقطعه في ممازحات مصرية 
متبادلة مفهومة من جنيع احلضور وهو ما 

اثار ضحك اجلميع واكملوا االحتفال
الهجرة  وزيرة  اسف  املؤسسة  ونقلت 
املصرية وتأكيدها في بيان صادر عن الوزارة 

في موقعها الرسمي
»أسفت  قائلة:  التحريف  هذا   على 
وال  أبناءها  ترعى  الدولة  ألن  لذلك  بشدة 

تهددهم«.
أن  على  مكرم  نبيلة  السفيرة   وأكدت 
الدولة املصرية ال تهدد أبناءها بل تتواصل 
معهم وتساندهم وتلبي احتياجاتهم وترد 
على استفساراتهم وتطمئن املصريني في 
اخلارج على بلدهم، متابعة أن هذا هو ما 
تقوم به الوزارة وما ترص عليه من منطلق 
اجلاليات  مع  كوزيرة خالل حديثها  عملها 

املصرية
 وأضافت الوزيرة أن أحد احلضور قال الكلمة 
والتصفيق جاء جتاوبا ليمر املوقف، ولكن مت 
وزيرة الهجرة  أن  توير الكالم ونشره على 
ينتقد  من  وأن  باخلارج،  املصريني  تهدد 
استغرابها  عن  معربة  رقبته،  سنقطع 
وترك  الغريبة،  التأويالت  هذه  من  الشديد 
العلم  رفع  من  اإليجابية  األشياء  كل 
املصري، وتوحيد جهود املصريني باخلارج دون 
الثاني  أبناء اجليلني  تفرقة بينهم ورسائل 
والثالث، ومت جتاهل ذلك والتركيز على هذه 
أحرزتها  التي  النجاحات  وجتاهل  الكلمة، 
الدولة املصرية، سواء في التنظيم العاملي 
لبطولة كأس األمم األفريقية، والعديد من 

املشروعات القومية الضخمة«.

جدل �صديد بعد عبارة لوزيرة الهجرة امل�صرية يف حفل بكندا االأحد املا�صي 

وزيرة الهجرة: الدولة ال تهدد اأبنائها ، واأدعو رئي�س حترير »جود نيوز« لزيارة م�صر ووزارة الهجرة �صت�صقبله

جمموعة الرتاث امل�صري تن�صر بيان الإي�صاح ما حدث والرد علي ال�صجة التي حدثت

حريق هائل 

بكني�صة االأنبا بوال بكوبرى القبة

حيث  املبنى،  محتويات  التهم  هائالً  حريقاً  القبة،  بحدائق  بوال  األنبا  دير  مقر  شهد 
العامة  النيابة  من  فريق  انتقل  كما  احلريق،  على  للسيطرة  املدنية  احلماية  انتقلت 

ملعاينة موقع احلريق
وانتدبت املعمل اجلنائي للفحص ومعرفة األسباب وحصر التلفيات واخلسائر.

دمر  احلريق  أن  وأضاف،  وفيات،  توجد  ال  إنه  القاهرة:  أمن  مبديرية  أمني  مصدر  وقال   
معظم املبنى، وأصيب عدد من املواطنني باختناق بسبب الدخان املتصاعد بكثافة.

عمليات  غرفة  كانت  احلريق  بالقاهرة حاصروا  املدنية  احلماية  رجال  أن  املصدر،  وتابع 
جندة القاهرة، تلقت بالغا يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مقر دير القديس األنبا بوال 
بحدائق القبة، ومت الدفع بـ 10 سيارات إطفاء، ومت تعزيزها بـ3 خزانات مياه ومت فرض 

كردون أمني، ومتت محاصرة النيران ومنع امتدادها.
وانتقل محافظ القاهرة الي مقر احلريق ملعاينته والوقوف علي مالبسات احلريق.

spend 
an 8 day tour 

to the 
Holy Land 

on the 

footsteps of Jesus
From only  CAD $ 2890 

 includes the air-4/5* hotel- A/C coach- guide-two 
meals a day- entrance fees to the religious sites . 

Children Have Discount

Call Samir 647-892-4226

Savior Tours   
www.saviortours.com  
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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.
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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.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

عن  بنفسك  الكشف  ميكنك 
ودرجتك  االئتماني  تاريخك 
طريق  عن   )Credit score(
كندا  في  وهناك   االنترنت 
أهمهما:   ذلك  إلمتام  مؤسستني 
عنوانها  و      Equifax Canada

على االنترنت  
h t t p s : / / w w w . c o n s u m e r .
e q u i f a x . c a / p e r s o n a l /
education/credit/score/how-
/to-check-your-credit-scores
تقرير  على  تصل  طريقها  عن   
يكشف تفاصيل ديونك ) اسم الدائن ومقدار الدين واخر تاريخ للتحديث ..الخ( وأيضا 
يبني مدى انتظامك في التسديد وعدد مرات التأخير في السداد عن الوقت احملدد لذلك 

يوم   60 الى  ثم  يوم   30 من  اقل  الى  التأخير  ويقسم 
جودة  مدى  تبني  درجة  توضع  ثم  اكثر  او  يوم   90 الى  و 
التاريخ االئتماني واذا ما كنت قد تعرضت لإلفالس في 
وهناك   .)Bankruptcy( املاضية    سنوات  الست  خالل 
بعض البنوك توفر لك هذه اخلدمة مجانا على حسابك 
بالنت، منها على سبيل املثال: Capital One. وانصحك 
بالكشف كل فترة معقولة عن تاريخك االئتماني ألنه 
من احملتمل ان توضع بيانات خاطئة فيمكنك في احلال 

الشكوى كتابيا لتصحيحها.
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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.
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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 تبني تاريخا ائتمانيا جيدا )5(
How to get good credit history )5)

اإعداد: اإدوارد يعقوب

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

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

أماكن جتمع 	  في  توزع  والتي  الورقية  األعداد  أالف  عبر  إعالنك  إنتشار 
املصريني والعرب بأكثر من ٤0 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم	 
في 	   »PDF« الورقي  العدد  ومشاهدة  األالف  دخول  عبر  إعالنك  إنتشار 

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

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح ، 

وجميع صفحاتها باأللوان 

اأت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�صات هذا ال�صهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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صحيفة “نيويورك تاميز”:

إنقاذ النسر األمريكي من اإلنقراض

هائلة  بحملة  األمريكية  السلطات  قامت 
إلنقاذ النسر األقرع األمريكي الذي أخذ في 
االنقراض منذ حوالي 20 عاماً، وال يوجد منه 

في الواليات املتحدة إال ثالثة آالف طائر.
وأصدرت  له  طبيعية  محمية  فأنشأت 
اجلهود  تلك  أسفرت  وقد  حلمايته  القوانني 
عن تكاثر هذه النسور وارتفاع تعدادها اآلن 

إلى عشرة آالف نسر.

صحيفة »تامي«:

حلظات الفراغ

انتاجه  ايكو  أمبرتو  االيطالي  الكاتب  يعزو 
الغزير الى أنه يفيد من وقته اكثر مما يفعل 
معظم الناس: »عليك أن تعرف كيف تفيد 
من اللحظات الفارغة التي متأل أيامنا وتلك 
قيادة  وتتخلل  النوم  تسبق  التي  الدقائق 
السيارة واملشي والوقوف في طابور بانتظار 
تيسر  أينما  مالحظاتي  أدون  إنني  دورك. 
بعدئذ  ثقاب.  أدونها على علبة  وأحياناً  لي، 
أتفرغ ملدة أسبوعني أنسق كل االفكار التي 

جتمعت لدي«.

شبكة »كي آر أو إن« اإلخبارية

مزحة الكائنات الفضائية تهدد 
بكارثة للجيش األمريكي

فضائية  كائنات  وجود  عن  مزحة  كادت 
كارثة  إلى  تؤدي  أن  عسكرية  منشأة  في 
مليوني  نحو  حذر  الذي  األمريكي،  للجيش 
أمريكي من محاولة اقتحام موقع عسكري 

بدعوى ترير الكائنات الفضائية من هناك.
عبر  دعا  حني  ميزح  كان  أنه  شخص  وأعلن 
منشأة عسكرية  القتحام  فيسبوك  موقع 
باسم  تعرف  األمريكية  نيفادا  والية  في 
“إريا 51” أو “املنطقة 51”، بدافع االعتقاد أن 

احلكومة تتجز كائنات فضائية فيها.
لشبكة  روبرتس،  ماتي  ويدعى  الرجل،  قال 
“كي آر أو إن” اإلخبارية: “األمر مبجمله ساخر، 
لكن  مزحة  كأنه  يبدو  األمر  جعل  حاولت 
على  أخذوه  النهاية  في  األشخاص  بعض 
كنوع  ذلك  “نشرت  وأضاف:  اجلد«.  محمل 
اإلعجابات  تسجيل  وانتظرت  املزاح،  من 
شخصا   40 وقام  أيام،  لـ3  )بالصفحة( 
بتسجيل إعجابهم ثم قامت أعداد غفيرة 
باسم  متحدثة  وكانت  بذلك«.  بعدها 
القوات اجلوية قالت، في بيان، إن أي “محاولة 
للمنشآت  قانوني  غير  بشكل  للوصول 
العسكري  التدريب  مناطق  أو  العسكرية 
مليون   1.  6 من  أكثر  وتعهد  خطير«.  أمر 
في  باملشاركة  لـ”فيسبوك”  مستخدم 
اقتحام املنشأة العسكرية، وكان من املقرر 
وجاء  بيومني  بعدها  احلدث  ذلك  ينطلق  أن 
“سوف  فيسبوك:  على  احلدث  صفحة  في 
 51 إليان سنتر  في منطقة  نلتقي جميعا 

السياحية، وننسق دخولنا”.

صحيفة »الهند اليوم«:

تدليل الفقراء

عن  سئلت  الهند،  في  تريزا  األم  مع  مقابلة  في 
امنا  الفقراء  باطعامها  انها  القائلني  على  ردها 

تدللهم وال تل أي من مشاكلهم.
وجود  على  اهلل  »أحمد  بابتسامة:  فأجابت     
اآلخرين  جميع  فيما  الفقير  يدللون  مؤمنني 

يدللون األغنياء«.

موقع »فان بيدج« اإليطالي

مالبس تغسل كل 100 يوم وتوفر 3 آالف 
لتر مياه

ترتدونها  التي  املالبس  غسل  من  سئمتم  هل 
يعد  الذي  املثالي  احلل  وصل  أخيرا  باستمرار؟ 
ويساعد على  املستدامة،  األزياء  أحدث صيحات 
دون  يوم،   100 إلى  تصل  لفترة  تريده  ما  ارتداء 

احلاجة للغسيل.
وتشير املوضة املستدامة، أو صديقة البيئة، إلى 
البيئة  يؤذي  ال  بشكل  واملالبس  األزياء  تصميم 
ويحمي مواردها اخملتلفة، واجتهت بعض العالمات 
التجارية لهذه الصيحة لتكون حالً أكثر إبداعياً 
ال  املالبس  من  أنواع  إلنتاج  األقمشة  باستخدام 
روائح  أي  تكتسب  ال  ألنها  تنظيف  إلى  تتاج 
متناهية  فضية  جزيئات  وجود  بسبب  كريهة، 

الصغر داخلها.
 Lululemon ودعمت عالمات جتارية رياضية مثل
أو Patagonia شركة Wool & Prince الناشئة، 
من  النوع  هذ  على  تتوي  مالبس  تنتج  التي 
مركبات  من  واملكونة   ،2013 عام  منذ  اجلزيئات 
تتاج  ال  يجعلها  ما  الكريهة،  للروائح  تتصدى 
توفير  ثم  ومن  متتالية  يوم   100 ملدة  للغسيل 
العمر،  مدار  على  املياه  من  لتر  آالف   3 من  أكثر 

بحسب موقع “فان بيدج” اإليطالي.
 Unbound وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت
Merino مجموعة من القمصان الرجالي واجلوارب 
األعشاب  من  املصنوعة  الداخلية  واملالبس 
البحرية التي متت معاجلتها بزيت النعناع املضاد 

للميكروبات ملنع الرائحة الكريهة.
أن  املالبس  من  النوع  هذا  في  الوحيد  العائق 
القميص  سعر  تكلفة  ويبلغ  كبيرة،  تكلفتها 
شركة  من  اجلزيئات،  هذه  من  املصنوع  الرجالي 
للقميص  دوالرات   10 من  يقرب  ما   Lululemon
 Unbound الواحد، بينما يبلغ سعره 56 دوالرا في
Merino، أما قميص Pangaia، تبلغ تكلفته 85 

دوالرا لكل قميص أبيض

مجلة »طبيبك«:

ذكور واناث

وملا ضاق  البيت.  من  الذباب  بطرد  الزوج  انشغل 
ذراعه بهذا العمل حاول قتل ما تبقى. وحني فرغ 
ذبابة  »كم  ساخرة:  زوجته  سألته  مهمته  من 
قتلت؟«    فأجاب: »ثماني ذبابات: أربعة ذكور وأربع 
اناث«. فهتفت الزوجة: »عجبا! كيف ميزت االناث 
من الذكور؟«. فرد: »كانت االناث واقفة على املرآة، 

أما الذكور فعلى قطعة سكر«. 

اجلارديان

»هارلك« البريطانية تدخل جينيس بـ«أكثر الشوارع انحدارا«

لألرقام  العاملية  جينيس  موسوعة  أعلنت 
القياسية أن شارعا متعرجا في شمال غرب 
العالم  شوارع  »أكثر  لقب  على  حصل  ويلز 

انحدارا«. 
هارلك  مدينة  في  شيش  بن  فورش  يقع 
تعود  التي  بقلعتها  تشتهر  التي  التاريخية 
إلى  انحداره  ويصل  الوسطى،  للعصور 
%37.45 مقارنة بـ%35 التي كانت من نصيب 
الذي  بنيوزيلندا،  دونيدين  في  بولدوين  شارع 

كان يحمل الرقم السابق. 
في  انحدار  أشد  على  احملدد  القياس  ويستند 

جزء يتكون من 10 أمتار في الطريق، وطبقا ملعايير موسوعة جينيس العاملية لألرقام القياسية 
فإن الشارع يجب أن يكون شارعا عاما رئيسيا ومسطحا بالكامل وبه مبان على طول الطريق.

وشهد شارع بولدوين ازدهارا سياحيا ضخما بعدما حمل الرقم القياسي، حيث كانت توجد 
الفتة في الشارع تحُباهي بأهمية انحداره. 

وقال كريج جلينداي، رئيس ترير موسوعة جينيس: “آمل أن تتمتع هارلك بنفس االحتفاالت، 
وأن يؤدي اللقب اجلديد إلى حضور أناس كثيرين إلى املدينة اجلميلة، لتجربة أكثر شوارع العالم 

انحدارا بأنفسهم”.

صحيفة »نيويورك تاميز««

مالكم مثقف

كان بطل املالكمة شوغار راي ليونارد أحد سبعة أوالد أبويه، ومنا في محيط من الفقر والبؤس. 
وهو يقول: »كثيرون يظنون أني أنتمي الى الطبقة الوسطى. غير أني بدأت حياتي في أسفل 

السلم. أما سبب ظنهم فيعود الى اختياري الكلمات والتراكيب املناسبة والقوية«.
الفصاحة  اكتسب  ذلك  وبعد  الثانوية.  املرحلة  نهاية  في  الدراسة  ترك  ليونارد  أن  واحلق      
اللغوية بوسائله اخلاصة: »كنت أجلس قبالة مرآة وأتدرب على القراءة. مستعينا مبجلة. وهكذا 
متكنت من التعبير الصحيح وابتعدت عن لغة السوقة. وخوفاً من ان يقتصر اجنازي على عرض 

العضالت، تعمقت في اللغة التي أظن أنها من أهم مقتنيات اإلنسان«.   

6210 Finch Ave. W, 
U 101c,

Etobicoke, ON
M9V 0A1

Finch A
ve

. W

Stevenson Rd.

Albion Rd.
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دراسة: قضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل 

والتلفزيون يضر بالصحة العقلية للمراهقني

مونتريال: اشارة دراسة جديدة الى أن قضاء الكثير من الوقت على وسائل التواصل 
االجتماعي ومشاهدة التلفزيون ترتبط بزيادة أعراض االكتئاب بني املراهقني، وأجرى 
الباحثون هذه الدراسة ملدة أربعة سنوات على أكثر من 3800 مراهق ما بني الصفني 

السابع واحلادي عشر في منطقة مونتريال.
وأشارت النتائج التي نشرت في مجلة جاما لطب االطفال التي تصدر كل شهر، 
إلى أنه كلما طال الوقت الذي يقضيه الشباب في مشاهدة التلفزيون او وسائل 
التواصل االجتماعي كلما زاد خطر االصابة باالكتئاب، وقال الباحث بورز في قسم 
الطب النفسي بجامعة مونتريال أن وسائل االعالم تعطي صور مثالية للمراهقني 
ومن املرجح ان جتعل املشاهدين لها اقل احتراما لذواتهم، وهذه االضرار اكثر قوة في 
وسائل التواصل االجتماعية مثل الفيسبوك وإنستجرام حيث يكون املراهقني أكثر 
بعدم  ويشعرون   ، املثالية  واحلياة  املثاليني  االشخاص  مع  أنفسهم  ملقارنة  عرضة 

الرضي عن أنفسهم.
لوغرمتية  تصميمات  بسبب  تتفاقم  السلبية  املشاعر  هذه  إن  أخر  باحث  وقال 
وهذه  بالفعل  يستهلكونه  ملا  مبحتويات  املراهقني  هؤالء  عقل  لتغذي  محسوبة 
التي يقضيها  الفترات  واالمهات مراقبة  االباء  ولذا فعلي  تنتهي،  تنشئ حلقة ال 
لتجنب  يشاهدونها  التي  العروض  محتويات  ويراقبون  الشاشات  امام  اطفالهم 
املرء  تعرض  واذا  للمراهقني  العقلية  الصحة  على  االعالم  لوسائل  الضارة  االثار 
لنفس احملتويات مرارا وتكرارا فان هذه الدائرة تتاج إلى االنتهاء ولذا يجب على االباء 
واالمهات ان ميارسوا مزيدا من السيطرة ليكسروا هذه احللقة، وهذه افضل طريقة 

لتجنب االثار الضارة من وسائل االعالم والتواصل االجتماعي علي املراهقني .

 بدء تطبيق اجلزء االول من قواعد 
حماية الركاب املسافرين جوا

الركاب  حماية  قواعد  من  االول  اجلزء  تطبيق  بدا 
املسافرين جوا منتصف يوليو اجلاري، وهذه القواعد 
الوفاء  الطيران  شركات  علي  تفرض  اجلديدة 

بالتزامات معينة، منها التفاهم والتواصل مع املسافرين حول حقوقهم وإبالغهم 
في الوقت املناسب عن حدوث أي تأخير او الغاء ملواعيد الطيران، وتعويض الركاب 
حتى 2400 دوالر إذا طلبت شركة الطيران من احد املسافرين ترك مقعده على رحلة 
معينة ألخر والسفر على رحلة الحقة، ويحق للمسافرين اآلن احلصول علي مستوي 
معني من اخلدمات عند حدوث تعطيل او تأخير في قيام الطائرة فسيسمح للناس 

مبغادرة الطائرة إذا جتاوزت مدة التأخير ثالثة ساعات.
وأيضا مت تديث االجراءات التي تتبع فقدان االمتعة وستصل التعويضات إلى 2600 
دوالر واصبح هناك سياسات واضحه لنقل اآلالت املوسيقية، وستتطبق القواعد 
رحالت  ذلك  في  مبا  وداخلها  كندا  وإلى  من  املتجهة  الرحالت  جميع  على  اجلديدة 

الربط.
مليوني مسافر فسيكون  اكثر من  تخدم  التي  الكبرى  الطيران  وأما عن شركات 
بعض  في  الصغرى  الطيران  شركات  عن  قليال  مختلفة  تنظيمية  قواعد  لها 
أن  حجما  االصغر  الطيران  شركات  على  سيتعني  املثال،  سبيل  فعلي  احلاالت، 
تقع ضمن سيطرة  والتي  الرحلة  الغاء  أو  التأخير  أقل في حاالت  تعويضات  تدفع 
الشركة ولكن ال تتعلق مبسائل السالمة، ويجادل اتاد النقل اجلوي الدولي والعديد 
من شركات الطيران، بأن هذه القواعد تنتهك االتفاقات الدولية وإن كندا تتجاوز 
سلطتها وطلبوا من احملكمة الفيدرالية إبطال هذه القواعد، وهذه ليست سوى 
بعض التغييرات التي ستحدث ولكن بداية من أول ديسمبر سيتعني على شركات 
الطيران ان تلتزم باملعايير من اجلزء الثاني من قواعد حماية الركاب املسافرين جوا، 
واملتعلقة بتعطيل الرحالت وجلوس الوالدين مع اطفالهم والتعويض عن الرحالت 

امللغاة.

الشركة التعاونية لأللبان )أجروبور( تستدعي اثنان من 
منتجات سندويتشات االيس كرمي

نوعني  لأللبان  التعاونية  الشركة  استدعت 
احتمال  بسبب  كرمي  االيس  سندويتشات  من 
في  وجاء  املنتج،  في  معدنية  جزيئات  وجود 
النوعان  هذان  أن  الشركة،  عن  صادر  بيان 
بيعهما  مت  كرمي  االيس  سندويتشات  من 
وقال  كندا،  وأطالنتيك  وأونتاريو  كيبيك  في 
البيان أن العالمة التجارية ألحدهم هي )أيس 
والعالمة  قطع،   8 من  عبوات  في  وتباع  بيرج( 

التجارية للنوع الثاني هي )أوريجينال أوغسطني ( وتباع في عبوات من 30 قطعة، 
وتطلب من  االستدعاء  االغذية تشرف على عملية  الكندية لفحص  الوكالة  وإن 
متاجر بيع االغذية إزالتهما من على الرفوف، وميكن للعمالء إعادة املنتج الى املتجر 
الذي أشتري منه واسترداد ثمنه بالكامل، هذا ولم ترد أية تقارير عن إصابات بسبب 

هذان النوعان من سندويتشات االيس كرمي.  

كمبوديا تعيد ١600 طن من 
النفايات البالستيكية إلى كندا 

والواليات املتحدة االمريكية

ذكر مسؤول حكومي أن كمبوديا ستعيد 1600 
كانت  التي  البالستيكية  النفايات  من  طن 
كندا  من  إليها  جاءت  للشحن  حاويات  بداخل 
والواليات املتحدة، في الوقت الذي تشن فيه دول 
جنوب شرق أسيا هجمات ضد شحن القمامة 
قررت  الصني  أن  ويذكر  الكبرى،  الدول  اليها من 
الدول  نفايات بالستيكية من  أي  حظر استيراد 
صناعات  في  تدويرها  إعادة  بدعوي  االجنبية 

أخرى.
كمبودبا  في  البيئة  وزارة  باسم  متحدث  وقال 
عشرات  في  القمامة  هذه  اكتشفوا  أنهم 
وأضاف  مصدرها  إلى  ترسل  وسوف  احلاويات 
قائال إن كمبوديا ليست صندوق للقمامة، وانه 
مت اعادة 13 حاوية مملؤة بالنفايات البالستيكية 
إلى كندا و70 شاحنة أخرى أعيدت الى الواليات 
املتحدة االمريكية، واثارت هذه القضية الشعب 
الي  قمامة  ارسال  إن  قال  الذي  كمبوديا  في 

دولتهم )إهانة خطيرة(.
وكانت إندونيسيا قدّ اعلنت هذا الشهر عن إنها 
بالنفايات  اململؤة  احلاويات  من  عشرات  ستعيد 
األخرى،  االجنبية  والدول  لفرنسا  البالستيكية 
وأعلنت ماليزيا في شهر مايو عن اعادتها 450 
التي  البالد  إلى  البالستيكية  النفايات  من  طن 
الهيئة  احصائيات  وبحسب  هذا  منها،  جاءت 
 300 حوالي  إنتاج  يتم  فأنه  للطبيعة  العاملية 
مليون طن من البالستيك كل عام وينتهي جزء 
البحار  في  او  القمامة  مدافن  في  منها  كبير 
دولية  أزمة  هناك  واصبحت  تلوثها،  إلى  ويؤدي 

متنامية بسبب تلوث البحار.

رئيس وزراء أونتاريو يلغي هاتفه 
احملمول بعد تلقيه تهديدات 

ورسائل نصية مزعجة

تضطر  أن  احملزن  من  أنه  فورد  دوج  قال  تورنتو: 
الناس  إزعاج  بسبب  احملمول  هاتفك  إللغاء 
هاتفه  رقم  يعطي  كان  أنه  وقال  لك،  املستمر 
احملمول لكل فرد ولكنه قرر أن يلغي اخلط بعد أن 
تلقي في يوم واحد ما بني 400 إلى 500 مكاملة 
واحدة  غير مهذبة ورسائل نصية مقلقة وفي 
منها أرسل له أحدهم يقول أنه يتمنى له املوت 
السابق  تورنتو  عمدة  أخيه  مثل  بالسرطان 
الراحل روب فورد، وقال دوج فورد أن اخوه الراحل 
روب فورد وهو شخصيا قاموا مبساعدة الكثير 

من الناس عبر هذا الهاتف وإن هذا محزن.
أعطي  قد  فورد  دوج  أونتاريو  وزراء  رئيس  وكان 
في  الناس  من  للعديد  احملمول  هاتفه  رقم 
هاتفه  رقم  ذكر  وايضا  العديدة  االجتماعات 
على  بثه  ومت  واشنطن  في  جتاري  حديث  خالل 
شاشة التليفزيون، وقال دوج فورد أن اجلماعات 
اجملهولة التي تتصل به مرارا وتكرارا قد تسببت 
اليه  الوصول  من  أونتاريو  سكان  حرمان  في 
إن  معارضني  سياسيون  وقال  هذا  مباشرة، 
احملمول  بهاتفه  اخلاص  لرقمه  فورد  دوج  إعطاء 

لم يكن عمليا أبدا.

إقالة ١50 موظف مبستشفى “باي كريست” 
في تورنتو بعد عملية احتيال على التأمني

 150 حوالي  استقالة  قبلت  أو  كريست  باي  مستشفى  فصلت 
موظف لديها بعد أكبر عملية احتيال على التأمني في كندا بلغت 
مخاوف  بعد  بدأ  التحقيق  إن  املستشفى  وقالت  دوالر،  مليون   5
العاملني  بعض  بها  يقوم  التي  املزيفة  االدعاءات  نطاق  اتساع  من 

لالستفادة من خطة التامني الصحي لهم.
وقال بيان صادر من املستشفى )إننا نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء هذه النتائج التي تفيد إساءة في استخدام 
الفوائد الصحية التي نقدمها للعاملني والتي تتعارض مع اجراءاتنا وسياستنا وقيمنا في املستشفى، وإن 
املوظفني املتهمني هم من فئات مختلفة في الوظائف، ونتيجة للتحقيقات مت االستغناء عن 150 موظف 
او قدموا استقالتهم(، وإن هذه التحايالت وقعت على مدى ثماني سنوات وفي محاولة لوقف هذا فإن مدير 
الفوائد اخلارجية سوف يقوم مبراجعة اضافية للحسابات وسيتم تثقيف العاملني باملستشفى لتجنب هذه 

التحايالت.
للتامني  وطلبات  ايصاالت  بتقدمي  املوظفني  يقوم  االحيان  بعض  في  إنه  يورك  نورث  مستشفى  وقالت 
لتعويضهم عن خدمات او منتجات ادعوا انهم استلموها كذبا، واحيانا أخرى يقدمون ايصاالت عن شراء 
جوارب طبية وفي الواقع انهم اشتروا حقائب بدال منها، وإن واحد من املوظفني قام باالحتيال على نظام 
بالتحقيقات  أبلغت الشرطة  إنها  باي كريست  الف دوالر، وقالت مستشفي  إلى 100  التأمني مببلغ وصل 
التي  االولى  املرة  ليست  وهذه  املرحلة،  في هذه  تهما جنائية  ليس هناك  ولكن  املستشفى  في  الداخلية 
يتعني فيها على شركة عامة التعامل مع فضيحة تتعلق بالتأمني ففي العام املاضي طردت شركة النقل 
العام في تورنتو 223 شخصا إلساءة استخدام برنامج الفوائد ووجهت عشرة تهما جنائية للمتهمني في 

هذه القضية .
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تبث الهدية الفرح والسعادة في قلب متلقيها 
ومقدمها على السواء، وتتضاعف الفرحة عند 
فتحها واكتشاف املفاجأت اخملبأة داخلها، إرضاء 
لروح الطفل الكامنة في داخل كل فرد منا. لكن 
الالئق  من  هل  هنا،  نفسه  يطرح  الذي  السؤال 
القواعد  وما  مقدمها،  أمام  الهدية  فتح  عدم 

املتبعة في مثل هذه احلالة؟
الضيوف  أمام  الهدايا  فتح  تعتمد مسألة   -    
الضيوف،  وعدد  ومكانها  املناسبة  نوع  على 
للتقدير  عدمه  من  فتحها  قرار  ترك  وميكن 

الشخصي.
   - في حفالت أعياد ميالد األطفال، يفضل عدم 
احلاضرين  األطفال  لشعور  تفادياً  الهدايا  فتح 
بامللل، السيما إذا كان عددهم كبيراً، وملنع إثارة 
غيرتهم، وال مانع من فتح الهدايا في حال كان 

الضيوف من األقارب واألصدقاء املقربني جداً.
   - في حفالت البيبي شاور أو العزوبية، ينتظر 
املدعوون أن تفتح هداياهم، لذا فمن غير الالئق 

عدم االمتثال لرغبتهم هذه.
   - في حال اصطحب أحد الضيوف هدية إلى 
مناسبة ال تتطلب عادة جلب هدية، كدعوة غداء 
فتحها  املستحب  غير  من  فإنه  مثالً،  عشاء  أو 
انتباههم  لفت  حتى  وال  املدعوين،  بقية  أمام 
أمام  الهدية  بفتح  ذلك،  عن  ويستعاض  إليها، 

الشخص الذي جلبها وشكره عليها.
   - إذا كانت الهدية عبارة عن مبلغ من املال أو 
قسيمة شرائية، فعلى املضيف االكتفاء بشکر 

مقدمها من دون ذكر قيمة املبلغ.
في  الضيوف،  أمام  الهدايا  فتح  ميكن   -    
األعياد الدينية التي يعد تقدمي الهدايا جزءاً من 

طقوسها.

يجلب خاللها  التي  اخملتلفة  املناسبات  في   -    
اجلميع،  أمام  فتحها  قرار  فإن  هدايا،  املدعوون 
الضيوف  تربط  التي  العالقة  مدى  على  يعتمد 

ببعضهم بعضاً.
   - في أعياد ميالد الكبار، ميكن جتميع الهدايا 
في مكان واحد، وفتحها في نهاية احلفل. أما في 
حال اتخاذ القرار في عدم فتحها، فيمكن الطلب 
مع  األشخاص  أسماء  تدوين  األصدقاء  أحد  من 

ذكر الهدية التي جلبوها لشكرهم الحقاً.
البطاقة  أن تقرأ     - قبل فتح أي هدية ينبغي 
امللصقة عليها، فيما لو وجدت، تقديراً ملقدمها 
ما  ملعرفة  املتلهف  هيئة  في  الظهور  ولعدم 

بداخلها.

ل تفتح هديتك اأمام ال�صيوف

    أسباب عدة تتم على صاحب املناسبة عدم 
فتح الهدايا أمام املدعوين، أبرزها:

   - تفادي إحراج مقدم الهدية في حال تبني وجود 
هدية مماثلة.

التي ينحدر منها  الثقافية  - احترام اخللفية     
مقدم الهدية، باختالف املنطقة اجلغرافية.

الشكر
    من واجب املضيف تقدمي الشكر ملقدم الهدية، 
الضيوف  أمام  بفتحها  قراره  عن  النظر  بغض 
اآلخرين أم ال، وذلك بشكل مباشر وقت تلقيها، 
اليوم  في  ترسل  الهاتف  عبر  نصية  برسالة  أو 

التالي للمناسبة.

ال يوجد عمر أو حلظة معينة يبدأ فيها تفكير 
ما  يتأمل  عندما  أنه  نالحظ  ولكننا  الطفل، 
حوله من مناظر، فهو ال ينظر إليها فقط بل 
يحاول فهمها والتفكير فيها أيضاً، فعندما 
أن  يحاول  فهو  املرآة،  في  صورته  ويری  يراك 
له.  بالنسبة  جديد  كل  ويكتشف  يفهم 
األشياء  معرفة  في  الطفل  يبدأ  وعندما 
والتمييز بينها دون خلط في أسمائها، نعرف 
أن عقله ينمو منواً طبيعياً، حتى يصل للعمر 
األشياء  إلى  يتحرك  أن  فيه  يستطيع  الذي 

التي يريدها أو يطلبها باسمها بالتحديد.
للطفل  بالنسبة  سواء  واحد  التفكير  ونوع 
التفكير  يختلف  وإمنا  البالغ،  للشخص  أو 
في كميته وصحته وأسلوبه، فالبالغ عندما 
تعترضه مشكلة ما، يظل يفكر فيها حتى 
الوصول  يستطع  لم  وإذا  حالً،  لها  يجد 
أناس  يسأل  أو  الوقت  لبعض  يتركها  للحل 
آخرين... وهكذا. أما الطفل فهو يشعر فعالً 
ال  ولكنه  له،  تعرض  إذا  باملأزق  أو  باملشكلة 
احلل  يجد  لم  فإذا  طويالً.  التفكير  يستطيع 
بكى أو طلب مساعدتك، ثم يبدأ في اللعب 
مرة أخرى، أو يلتفت لشيء آخر يشد انتباهه، 

فينسى املشكلة السابقة!
ويدور تفكير الطفل في املرحلة األولى )حتى 
محوره  ومحدود،  ضيق  عالم  في  سنوات(   7
كل  ينسب  فهو  فقط.  وذاته  هو  أي  الذات، 
البد  شيء  كل  أن  يشعر  لنفسه،  شيء 
معرفته  فدائرة  به،  مرتبطاً  أو  له  يكون  أن 

الطفل  يندمج  املرحلة  هذه  بعد  محدودة. 
مجال  فيتسع  فيها،  يعيش  التي  بيئته  في 
األشياء  عالقة  يدرك  أن  ويستطيع  تفكيره، 
كما  تدريجياً.  الذاتية  فيه  فتقل  ببعضها، 
تالحظ أن الطفل يطلق صفة احلياة أو الشيء 
به،  أو يشعر  يعرفه  امللموس على كل شيء 
فهو يعتقد أن الهواء هو شيء ملموس، وأنه 
يستطيع أن يلمس القمر! ويطلب من الرياح 
إذ  لعبه،  تبعثر  أو  تخيفه  ألنها  تتوقف  أن 

يعتقد أنها تسمع ثم تطيع!
ومن الطريف أيضاً أنه إذا كان يشاهد التلفاز، 
الرسوم  من  فيلماً  أو  مسلياً  مشهداً  ورأى 
فإنه  الفيلم،  وانتهى  )الكرتون(،  املتحركة 
وال  الفيلم  يستمر  أن  منك  ويطلب  يغضب 
يتوقف. ومن املهم أن تتناسب لعبه مع منوه 

العقلي.
أسئلته  تزداد  الطفل،  عقل  منو  ومع 
مستعداً  تكون  أن  وعليك  واستفساراته، 
صحيحة  اإلجابات  تكون  أن  على  لإلجابة 
عقله  يستطيع  حتى  وبسيطة،  وأمينة 
فهمها. واعلم أن ذاكرة الطفل تزداد منواً كلما 
كبر، فهو يتذكر املعلومة التي أعطيتها له، 
على حني قد تكون أنت قد نسيت تفصيالتها، 
يكون  أن  على  احرص  أخرى  مرة  سألك  فإذا 
موقفك وكالمك واحداً، ودون تيز من البداية، 
حتى ال تتزعزع ثقته في قدراتك ويشب ذكياً 
ملا يدور حوله، وبالتالي ينعكس  واعياً فاهماً 

هذا على شخصيته وعلى تصرفاته.

كيف يفكر طفلك؟ 

ن�صائح عمليةمتى يجب فتح الهدايا اأمام ال�صيوف؟ 
- اضيفي ذرة من امللح إلى املاء املستعمل لغسل 

اخلس ليحتفظ بنضارته.
املالبس  في  األكمام  وأطراف  الياقة  على  مري   -
املصنوعة من اجللد بقليل من اجللسرين بواسطة 

قماش ناعم.
- ارتداء املالبس الثقيلة جداً في الشتاء يضاعف 

من الشعور بالبرد، ألنه يزيد الفارق بني حرارة اجلسم ودرجة حرارة الطقس احمليط.
حرية  للضيف  واتركي  قليلني،  للضيوف  املقدمة  األصناف  في  والفلفل  امللح  يكون  أن  راعي   -

االستزادة من امللح والفلفل، لو أراد.

ن�صائح الختيار مبي�س الغ�صيل املنا�صب ح�صب نوع املالب�س

أوضح برند غالسل، من الرابطة األملانية ملنتجات الغسل والعناية باجلسم، أنه ميكن معرفة ما إذا كانت 
قطع املالبس تتناسب مع استعمال املبيضات أم ال من خالل رمز املثلث على ملصق الغسل.

فإذا كان هذا املثلث مشطوباً، فإن هذا يعني عدم استعمال املبيضات، ومن األفضل غسل قطع املالبس 
أو  مسحوق  هيئة  على  واملتوفرة  العامة،  أو  الكاملة  املساحيق  ألن  معتدل  أو  ألوان  مسحوق  بواسطة 

حبيبات أو أقراص، تتوي على مواد مبيضة.
أو  الكلور  التبييض  مواد  بواسطة  املنسوجات  مع  التعامل  ميكن  أنه  البيضاء  باملساحة  املثلث  ويوضح 
األكسجني. وأضاف غالسل قائالً: “يعمل مبيض الكلور ضد البقع امللونة العنيدة في وقت قصير للغاية 
وفي درجة حرارة الغرفة”. ولذلك فإنه يتناسب مع املنسوجات البيضاء غير احلساسة، مثل قطع املالبس 

املصنوعة من الكتان أو القطن.
وبدالً من الكلور يتوفر مبيض األكسجني حيث يتم غسل الكثير من املنسوجات، التي ال تتحمل مبيض 
الكلور، بواسطة مادة الغسل هذه، وفي ملصق العناية يظهر مثلث مع شريطني مائلني لإلشارة إلى أنه 

ميكن غسل قطع املالبس بواسطة مبيض األكسجني.
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�صالة اأقباط كوم الراهب باملنيا على 

موتاهم يف ال�صارع لغلق كني�صتهم

اضطر أقباط قرية »كوم الراهب« مبركز سمالوط 
محافظة املنيا، أن يقوموا بأداء صالة اجلنازة على 
أحد موتاهم في الشارع، وذلك بعدما قامت اجلهات 
األمنية في سمالوط، بإغالق كنيستهم في شهر 

ديسمبر 2018 باخملالفة للدستور والقانون.
على  بالهجوم  املتشددين،  بعض  قام  حينما 
التكبير  هتافات  يرددون  وهم  وقتها  الكنيسة 
األقباط  صالة  على  منهم  اعتراضاً  واالحتجاج 
عليهم.  والتعدي  باحلجارة  األقباط  بيوت  وقذفوا 
كما قاموا بقطع التيار الكهربائي عن الكنيسة، 
عليها،  أمنية  حراسة  ووضع  إغالقها  مت  وبعدها 
على الرغم من أن الكنيسة كانت قائمة بالفعل 
وتخدم  الدينية  شعائرهم  األقباط  فيها  وميارس 
فيها  يقطن  مجاورة  أخرى  قرى  سبع  عدد  أيضاً 

مسيحيني مما يزيد من معاناتهم.
واعتصم أقباط القرية داخل مبني كنسي مغلق 
بالشارع  الصالة  واقعة  بعد  بفتحه  للمطالبة 
اخملتصة  اجلهات  رفض  بعد  املتوفيني،  أحد  على 
فتح مبني كنسي سبق إغالقه حلني إنهاء التقنني 
ليصلي داخله على جثمان قبطي توفي ولم يجد 
القرية  وقام اهالي  عليه.  للصالة  مكان  أسرته 
احتجاجا  االقباط  واملنازل  الزراعية  االراضي  بحرق 
على اعتصامهم املطالب بفتح الكنيسة للصالة 

بها .

الفاتيكان حتاول حل لغز 

اختفاء فتاة قبل 36 عاما

الفاتيكان  اتخذت 
حلل  جديًدا  مسارًا 
فتاة  اختفاء  لغز 
وقام  عاًما.   36 قبل 
اخلبراء  من  فريق 
بفحص بقايا عظام 
هناك.  أملانية  مبقبرة 

الرفات  أن  إثبات  مجرد  على  الفريق  يقتصر  ولن 
ذلك  منذ  اختفت  للكنيسة  خادم  بابنة  خاص 
الفريق  ويبحث  أورالندي.  إمانويال  وتسمى  الوقت 
النبالء  طبقة  من  أخريني  امرأتني  رفات  عن  أيضا 
منذ  تتردد  املقبرة.  هذه  في  دفنتا  أنهما  يفترض 

سنوات نظريات املؤامرة بشأن مصير أوالندي .
وكانت الفاتيكان أمرت بفتح قبرين داخل املدافن 
واملقبرتان  تويتونيكو:  سانتو  كامبو  األملانية 
)توفيت  هوهنلوهي  فون  لصوفيا  إحداهما 
تسو  فيدريكه  شارلوته  والدوقة   )1836 عام 

ميكلينبورج )توفيت 1840(.
اكتشفت السلطات فجأة أن القبرين خاليان متاًما. 
السلطات  اكتشفت  رفاتهما  عن  البحث  وخالل 
حلفظ  غرف  أي   – العظام  لتجميع  حجرات  وجود 
عينات  السلطات  وأخذت  املقبرة.  داخل  العظام 
من بقايا تلك العظام لتفحص إلى من تنتمي ثم 

وتعلن ذلك.
البابا  باسم  املتحدث  جيسوتي  أليساندرو  وقال 
فرنسيس: “بهذه اإلجراءات يتضح مجددًا استعداد 
الكرسي البابوي للتدخل من أجل أسرة أورالندي«. 
الصغيرة  األملانية  املقبرة  هذه  داخل  ويوجد 
لرجال  جثث  الواقع  في  األملان  للحجاج  اخملصصة 
كهنوت ونبالء من املنطقة الناطقة باألملانية في 

املقام األول. 
أن  بعد  املقابر  هذه  حول  الريبة  ثارت  انه  يذكر 
قبر  بوجود  أورالندي على معلومات  حصلت أسرة 
هوهنلوهي.  فون  صوفيا  قبر  هو  مالك   داخله 
أن  أورالندي  بيترو  واسمه  مانويال  شقيق  ويعتقد 

الفاتيكان أيضا على علم بهذا األمر.

�صرقة جثمان كاهن من مقابر االأقباط مبحافظة املنيا

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة لألقباط األرثوذوكس في املنيا عن سرقة جثمان كاهن من 
مقابر األقباط في قرية شارونة بعد تنّيحه بنحو 12 عاًما، مطالبة األجهزة األمنية بسرعة 

التدخل وإعادة اجلثمان إلى ذويه.
ذكر بيان املطرانية: انه جرى التعدي على حرمة األموات في مدافن األقباط بقرية شارونة 
إبراهيم  القمص  جرجس  القمص  املتنيح  جسد  أو  جثة  حرمة  بانتهاك  مغاغة،  مبركز 

البسيط كاهن كنيسة مارجرجس بقرية جزيرة شارونة، والذي تنيح منذ 12 عاما.
أضاف البيان: يعد هذا االنتهاك طبقا للقانون املصري هو جناية سرقة جثة أو جسد أب 
كاهن كان واليزال رمزا دينيا وروحيا له وضعه االجتماعي وسط الناس، وبناء عليه حررت 

أسرته محضر بقسم شرطة مغاغة برقم 4360 إداري.
تابع: بعد سرقة اجلسد جاءت مكاملة تليفونية إلى أحد أبنائه تمل رسالة تهديد خاصة 
باجلسد، وبعدها مت الذهاب إلى املدفنة فلم يجدوا اجلسد وتبعتها رسائل أخرى مكتوبة 
مغاغة  كرسي  أسقف  أغاثون،  األنبا  أن  عليه  وترتب  عديدة،  معاني  تمل  املوبايل  على 
والعدوة، اجتمع مع القمص قزمان ابن القمص جرجس، والقمص مفرح ابن القمص قزمان 

في حضور األباء الوكالء وسكرتارية املطرانية لدراسة املشكلة وكيفية عالجها.
تعدي على حرمة  تعد  التي  العبارات  بأشد  البشعة  اجلرمية  املطرانية هذه  بيان  استنكر 
األموات مبدافن األقباط بصفه عامة وانتهاك حرمة جثة وجسد القمص جرجس بصفه 
خاصة، لذا نطالب املسؤولني بسرعة التصدي لهذة اجلرمية ومرتكبيها لكيال تتكرر مرة 
آثارها السلبية الكثيرة التي حدثت على اجملتمع والكنيسة وذلك بسرعة  أخرى، وتعالج 

إعادة اجلسد إلى ذويه مطالبني من الرب التدخل وكشف احلقائق.

احلر�س الثوري االإيراين يحتجز �صفينة نفط بريطانية

ناقلة  االيرانية  البحرية  الثوري  احتجزت قوات احلرس 
الناقلة  وتدعى  هرمز.  مضيق  في  بريطانية  نفط 
احلرس  قوات  وقامت  احتجازها،  ومت  إمبيرو،  ستينا 
الثوري اإليراني بنقل الناقلة إلى السواحل اإليرانية.  
واحتجزت إيران ناقلة أجنبية تهرب الوقود في اخلليج 

إنها  البحرية  املالحة  بقطاع  مصادر  وقالت  السفينة.  اسم  بعد  تعلن  لم  طهران  لكن 
تعتقد أن الناقلة هي )رياح(. وتظهر بيانات ريفينيتيف أن آخر إشارة التقطت من الناقلة 
عندما كانت تبحر في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم اإليرانية في طريقها من جزيرة الرك 
إلى عمان.  وكان احلرس الثوري اإليراني قد أعلن توقيف ناقلة نفط أجنبية، يقول إنها تمل 
“نفطا مهربا”، بالقرب من جزيرة الرك اإليرانية في اخلليج  تدرس بريطانيا اإلجراءات التي 
ستتخذها في أزمة احتجاز الناقلة ويبدو أنها ال متلك خيارات مناسبة تذكر بعدما كشف 
تسجيل أن اجليش اإليراني جتاهل سفينة حربية بريطانية لدى هبوطه على ظهر الناقلة 
وذكر مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها سترأس اجتماعا للجنة احلكومية 
لالستجابة للطوارئ  لبحث األزمة. وتسببت هذه االزمة في ارتفعت أسعار النفط وسط 

زيادة التوترات في الشرق األوسط عقب احتجاز اجليش اإليراني ناقلة بريطانية.  

ترامب يطالب فرقة النائبات بــــ«االعتذار الأمريكا واإ�صرائيل«

ترامب هجومه  دونالد  األميركي  الرئيس  جدد 
على أربع نائبات دميقراطيات، معروفات باسم 
“الفرقة”، بعد هجمات وصفت بـ”العنصرية”، 
الفظيعة  األمور  “عن  باالعتذار  وطالبهن 

)الكريهة( التي قلنها ألميركا وإسرائيل«.
النائبات  أن  أعتقد  “ال  تغريدة  في  وكتب 
إلى  إشارة  في  بالدنا”،  قادرات على حب  األربع 

ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعا 
من األقليات.

وأضاف “عليهن االعتذار ألميركا )وإسرائيل( على األمور الفظيعة )الكريهة( التي 
قلنها. إنهن يدمرن احلزب الدميقراطي، لكنهن نساء ضعيفات، ويفتقرن إلى الثقة 

بالنفس، وال ميكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة«.
وثالث  وأميركية-أفريقية،  وصومالية  وعربية  التينية  أصول  من  األربع  والنائبات 

منهن ولدن في الواليات املتحدة.
وتأتي هذه التغريدات بعد إثارة ترامب عاصفة من الغضب عندما هاجم النائبات 

في سلسلة من التغريدات، وطالبهن بـ”العودة” إلى بلدانهن األم.
“توبيخا”  الدميقراطيون  الذي يهيمن عليه  النواب  نادرة، وجه مجلس  وفي خطوة 
لترامب، على “تصريحاته العنصرية” ضد النائبات املعروفات باسم “الفرقة«. وفي 
كاروالينا  في  غرينفيل  في  لترامب  انتخابي  جتمع  في  حشد  هتف  التالي  اليوم 

اجلنوبية بعبارة “أعيدوهن إلى بالدهن” أثناء مهاجمته النائبات مرة أخرى.
الدميقراطيني  من  وغيرها  عمر  إلهان  التجمع  في  أنصاره  من  آالف  أمام  ووصف 

بأنهم “يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشرق«.

وسائل  من  لعدد  حسابات  عّلق  أنه  تويتر  موقع  أعلن 
األقلية  استهدافها  بسبب  اإليرانية  احلكومية  اإلعالم 

البهائية املضطهدة في اجلمهورية االسالمية.
“احلساب  أن  االجنليزية كتب فيها  باللغة  وتظهر رسالة 
معلق، تويتر يعلق احلسابات التي تنتهك القواعد”، على 
ونادي  )ايرنا(  الرسمية  اإليرانية  األنباء  وكالة  صفحات 
“مهر”  األنباء  لوكالة  وحسابني  الشباب  الصحافيني 

القريبة من احملافظني املعتدلني.
على  ردا  جاء  بكونه  القرار  برر  تويتر،  في  مسؤول 
وسائل  قبل  من  البهائية  للطائفة  املنظم  االستهداف 

اإلعالم هذه.
إيران،  في  رسميا  محظوران  فيسبوك  وكذلك  وتويتر 
لكن عددا من املسؤولني لديهم حسابات عليهما وميكن 
املوقعني عبر استخدام “شبكات  إلى  الوصول  لإليرانيني 

افتراضية خاصة” )في بي ان( تخفي مكان وجودهم.
لبعض  املعتقد  حرية  اإلسالمية  اجلمهورية  ومتنح 
تعتبرهم  الذين  البهائيني  تستهدف  لكنها  األقليات 
مقرهم  لوجود  نظرا  بإسرائيل  مرتبطني  “جواسيس” 

العاملي في مدينة حيفا.
األقليات الدينية في إيران باألرقام

بحسب وزارة اخلارجية األمريكية، يعيش في إيران 9 آالف 
يهودي، ومليون واحد يارساني )أهل احلق أو الكاكنية(.

آالف  عشرة  إلى  خمسة  بني  ما  إيران  في  يوجد  كما 

صابئي منداني، و300 ألف بهائي، 
محدود  غير  عدد  إلى  باإلضافة 
ميارسون  الذين  املسلمني  من 
عددهم  يفوق  والذي  التصوف، 

املاليني.  وبالرغم من االضطهاد املستمر، يوجد في إيران 
بني 300 ألف إلى مليون مسيحي و25 ألف زرادشتي

املسيحيون:
ارتفعت نسبة اعتقاالت املسيحني بنسبة %1000 خالل 
عام 2018، وتشمل القائمة اعتقال 100 مسيحي بسبب 
وأحُلقي  امليالد.  بعيد  احتفاال  منازلهم  في  استضافتهم 
القبض على ما ال يقل عن 171 مسيحًيا في العام 2018، 

مقارنة بـ 16 في السنة السابقة.
الصوفيون:

بحسب التقرير ذاته، ألقت قوات األمن اإليرانية القبض 
على 300 صوفي خالل تظاهرات بشهر فبراير في طهران. 
تضم  مجموعة  على  اإليرانية  الثورية  احملاكم  وحكمت 
208 من الصوفيني بالسجن واجللد خالل شهر أغسطس 
من العام 2018. ولم تستغرق محاكماتهم أكثر من 15 

دقيقة.
البهائيون:

أكثر من 70 بهائيا بقوا في السجن بنهاية العام 2018، 
بسبب  اإليرانية  اجلامعات  دخول  من  آخرين   60 منع  ومت 

عقيدتهم.

تويرت ينت�صر لالأقليات الدينية امل�صطهدة يف اإيران
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عن  االخيرة  اآلونة  في  الكثيرون   يتساءل 
قدمت  وماذا  احلقوقية  املنظمات  جدوى 
أن  ميكن  وماذا  االنسان،  بحياة  لإلرتقاء 
لألقليات  ميكن  وكيف  املستقبل،  في  تقدم 
رغم  أوطانها  في  حقوقها  علي  تصل  ان 
التي  البلدان  في  خاصة   ، االغلبية  سطوة 
ال تترم حقوق املواطن عامة سواء كان هذا 

املواطن منتميا إلى األغلبية  أو الى االقلية.
لعله من املفيد أن نسترجع سويا بعض ما 
لنا  يتسنى  حتى  التاريخ  كتب  فى  درسناه 
اصدق  دائما  سيظل  فالتاريخ  االمر،  فهم 
معلم خاصة حني يكتبه ويوثقه من عاصروا 

احلدث.
اليابان  أعلنت   1945 عام  يوليه  في 
استسالمها  في احلرب العاملية الثانية بعد 
ان القت الواليات املتحدة قنبلتيها الذريتني 
أدرك  يومها   ، وناجازاكي  هيروشيما  على 
على  الفتاك  السالح  هذا  خطورة  العالم  
لقي  معدودة  ثوان  خالل  ففي   ، البشرية 
بسبب  حرقا  مصرعهم  إنسان  مليون  ربع 
االنفجار  من  املنبعثة  الشديدة  احلرارة 
الذين  االبرياء  ماليني  إلى  باإلضافة    ، الذري 
تأثرهم  نتيجة  اخلبيثة  االورام  بسبب  ماتوا 

باإلشعاع الذري املنبعث من االنفجار . 
احلرب  تلك  ضحايا  مجموع  بلغ  وقد  هذا 
يقرب  ما  6 سنوات  استمرت  التي  اللعينة  
من 60 مليون إنسان ، ما دعا العالم حينها 
املتحدة( من  األمم   ( األمم  تأسيس عصبة  إلى 
مثل  قيام  من  البشري  اجلنس  حماية  أجل 

تلك احلروب الفتاكة. 
أصدرت األمم املتحدة في العاشر من ديسمبر 
عام 1948 وثيقة هي األهم في تاريخ املنظمة 
. إنها وثيقة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. 
مبوجب هذا اإلعالن صار هناك معيار مشترك 
واألمم.  الشعوب  كافة  تستهدفه  أن  ينبغي 
اإلنسان  حقوق  األولى،  للمرة  يحدد،و  وهو 

األساسية التي يتعني حمايتها عامليا.
من  اإلنسان  حلقوق  العاملي  اإلعالن  يتكون 
) مواد االعالن  و 30 مادة   ) ديباجة   ( مقدمة 
او نصوص الوثيقة ( ، متت صياغتها بحرفية 
القوانني  خبراء  من  نخبة  بواسطة  شديدة 

والدساتير الدولية. 
جاء في املقدمة ) الديباجة ( ما يلي :

• أن البشر جميعا ينتمون إلى أسرة انسانية 
املتساوية  الكرامة واحلقوق  واحدة أساسها 
والسالم  واحلرية  العدل  أساس  على  الثابتة 
علي  وازدراؤها  اإلنسان  حقوق  نسيان  وأن   ،
مر الزمان قد أفضي إلى أعمال همجية آذت 

الضمير اإلنساني.
هو  البشر  عامة  إليه  يرنو  ما  غاية  •ان  
القول  بحرية  الفرد  فيه  يتمتع  عالم  انبثاق 

والعقيدة ويتحرر من الفزع واخلوف.
حماية  القانون  يتولى  أن  الضروري  من  •أنه 
األمر  آخر  املرء  لكيال يضطر  اإلنسان  حقوق 

إلى التمرد على االستبداد والظلم.
بحقوق  إميانها  العالم  شعوب  •تؤكد 
وقدره  الفرد  وبكرامة  األساسية  اإلنسان 
 ، متساوية  حقوق  من  والنساء  للرجال  ومبا 
أن  على  أمرها  حزمت  قد   ) الشعوب  وأنها) 
من  ترفع  وأن  قدماً  االجتماعي  بالرقي  تدفع 

مستوى حياتها في جو فسيح من احلرية.
•تتعهد دول العالم بالتعاون مع األمم املتحدة 
واحلريات  اإلنسان  حقوق  مراعاة  ضمان  على 

األساسية واحترامها.
•اجلمعية العامة لألمم املتحدة تسعى الى ان 
اإلنسان هدفا  العاملي حلقوق  اإلعالن  يصبح 
وتسعي   ، واألمم  الشعوب  كافة  اليه   ترنو 
ايضا الي أن يجتهد كل فرد وجتتهد كل هيئة 
احلقوق  هذه  احترام  توطيد  إلى  اجملتمع  في 
والتربية  التعليم  ، وذلك عن طريق  واحلريات 
واتخاذ إجراءات فعالة لضمان االعتراف بهذه 

احلقوق واحلريات ومراعاتها بصورة عاملية .

التي  املقدمة  هي  هذه  كانت 
اما   ، الوثيقة  نص  تسبق 
من  فتتكون  نفسها  الوثيقة 
سنرى  كما   - هي  مادة    30
حاال - من أرقى إبداعات العقل 
البشري في الصياغة احلقوقية 

االنسانية ….
املادة 1.

أحراراً  الناس  جميع  يولد 
قد  وهم  واحلقوق.  الكرامة  في  ومتساوين 
يعاملوا  أن  وعليهم  والوجدان  العقل  وهبوا 

بعضهم بعضاً بروح اإلخاء.
املادة 2.

احلقوق  بجميع  التمتُّع  حقُّ  إنسان  لكلِّ 
واحلرِّيات املذكورة في هذا اإلعالن، دومنا متييز 
من أيِّ نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، 
ين، أو الرأي  أو اللون، أو اجلنس، أو اللغة، أو الدِّ
الوطني  األصل  أو  سياسي،  وغير  سياسيًّا 
أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد، أو أيِّ وضع 
علي  التمييزحُ  يجوز  ال  ذلك  عن  وفضالً  آخر. 
أو  القانوني  أو  السياسي  الوضع  أساس 
إليه  ينتمي  الذي  اإلقليم  أو  للبلد  الدولي 
موضوًعا  أو  مستقالًّ  أكان  سواء  الشخص، 
تت الوصاية أو غير متمتِّع باحلكم الذاتي أم 

خاضًعا أليِّ قيد آخر على سيادته.
املادة 3.

األمان  وفي  واحلرِّية  احلياة  في  احلقُّ  فرد  لكلِّ 
على شخصه.

املادة 4.
ويحُحظر  استعبادحُه،  أو  أحد  استرقاقحُ  يجوز  ال 

الرق واالجتار بالرقيق بجميع صورهما.
املادة 5.

ال يجوز إخضاعحُ أحد للتعذيب وال للمعاملة 
ة  أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلاطَّ

بالكرامة.
املادة 6.

لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، احلقُّ بأن 
يحُعترَف له بالشخصية القانونية.

املادة 7.
القانون،  أمام  الناسحُ جميًعا سواٌء 
التمتُّع  حقِّ  في  يتساوون  وهم 
كما  متييز،  دومنا  القانون  بحماية 
باحلماية  التمتُّع  يتساوون في حقِّ 
اإلعالَن  هذا  ينتهك  متييز  أيِّ  من 
هذا  مثل  على  تريض  أيِّ  ومن 

التمييز.
املادة 8.

احملاكم  إلى  اللجوء  حقُّ  شخص  لكلِّ 
من  الفعلي  إلنصافه  ة  اخملتصَّ الوطنية 
التي  األساسيَة  احلقوَق  تَنتهك  أعمال  أيَّة 

. مينحها إيَّاه الدستورحُ أو القانونحُ
املادة 9.

نفيحُه  أو  أو حجزحُه  إنسان  أيِّ  اعتقالحُ  يجوز  ال 
ًفا. تعسُّ
املادة 10.

مع  التامة  املساواة  قدم  على  إنسان،  لكلِّ 
أن تَنظر قضيَته محكمٌة  اآلخرين، احلقُّ في 
وعلنيًّا،  نصًفا  محُ نظرًا  ومحايدٌة،  مستقلٌَّة 
أيَّة  وفى  والتزاماته  حقوقه  في  للفصل 

ه إليه. تهمة جزائية تحُوجَّ
املادة 11.

) A ( كلُّ شخص متَّهم بجرمية يحُعتَبر بريًئا 
إلى أن يثبت ارتكابحُه لها قانونًا في محاكمة 
جميعحُ  فيها  له  وحُفِّرت  قد  تكون  علنية 

الضمانات الالزمة للدفاع عن نفسه.
أيِّ  بسبب  بجرمية  شخص  أيُّ  يحُدان  ال   )  B  (
أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه  عمل 
أو  الوطني  القانون  مبقتضى  رًما  جحُ ل  يشكِّ
أشدَّ  عقوبة  أيَّةحُ  عليه  تحُوَقع  ال  كما  الدولي، 
الذي  الوقت  التي كانت ساريًة في  تلك  من 

ارتحُكب فيه الفعل اجلحُرمي.
يتبع ..... في العدد القادم 

العمل احلقوقي - حملة تاريخية
ايهاب يني - الهيئة القبطية الكندية

قانون الرموز الدينية في كيبيك 
يجتاز أول اختبار قانوني بعد رفض 

طلب لتجميده

قانون  من  اجزاء  تنفيذ  لوقف  طلبا  كيبيك  في  العليا  احملكمة  رفضت 
الرموز الدينية اجلديد في كيبيك مؤقتا، وكان اجمللس الوطني للمسلمني 
في كندا والرابطة الكندية للحريات املدنية قد قدما طلبا الى احملكمة 
في خالل ساعات من صدور القانون الشهر املاضي للطعن في دستوريته.

القانون  أجزاء  اكثر  أمر قضائي بتجميد جزئيني من  وايضا طلبوا إصدار 
إثارة للجدل، مبا في ذلك اجلزء الذي مينع معلمي املدارس العامة وغيرهم 
من الشخصيات العاملة في السلطة من ارتداء الرموز الدينية، وفي قرار 
صدر من احملكمة أوائل يوليو اجلاري أشار القاضي الى إنه سيكون من غير 
املعتاد أن تصدر احملكمة أمرا قضائيا ضد قانون أقرته الهيئة التشريعية 

في حكومة كيبيك .  

غالبية الكنديني يريدون تغيير احلكومة في أوتاوا و%37 
يقولون انهم سيصوتون حلزب احملافظني

أظهرت نتائج استطالع للرأي قامت 
بها )أبيسوس( في الفترة ما بني 12 
فيها  وشارك   2019 يوليو   15 إلى 
كندا،  في  يعيشون  شخص   1000
مع مراعاة تقيق توازن بني التركيبة 
عينة  سالمة  لضمان  السكانية 
الكنديني  غالبية  أن  االستطالع، 

يريدون تغيير احلكومة في أوتاوا.
سيصوتون  انهم   %37 قال  حيث 
أجريت  إذا  احملافظني  لصالح 
وأظهر  غدا،  الفيدرالية  االنتخابات 
حزب  زعيم  أن  الرأي  استطالع 
شير  أندرو  الفيدرالي  احملافظني 
حصل على 36% من االصوات مقابل 

32% حصل عليها جسنت ترودو، وكان 35% من الذين صوتوا الندرو شير هم من النساء كان منهن 45% فوق 55 سنة 
وكانت نسبة االفراد احلاصلون علي الثانوي املؤيدين للمحافظني 41% واحلاصلون على دبلوم بلغت نسبتهم %35 , 

واختار 33% من اجليل اجلديد جسنت ترودو وبلغت نسبة احلاصلون على تعليم عالي ممن اختارو ترودو %36 .
وفي استطالع أخر للرأي قال 32% من املشاركني أن حكومة ترودو تقوم بعمل جيد وتستحق إعادة انتخابها ولكن 
تعتبر هذه أدنى نسبة لليبراليني منذ انتخابهم عام 2015 وقال 67% من املشاركني في االستطالع انه حان الوقت 
للتغيير، وقد حصل احملافظون على نسبة 37% عندما سؤل الناس عن احلزب الذي سيؤيدونه إذا جرت االنتخابات غدا، 
وحصل الليبراليون على 31% وقد تخلف احلزب الليبرالي في كل املناطق ما عدا كيبيك وقال 18% أنهم ال يعرفون 
حتى االن ملن سيصوتون، وبلغت نسبة التصويت حلزب احملافظني في مقاطعة بريتش كولومبيا 33% وتراجع التأييد 
لليبراليني فحصلوا على 28%  وفي البرتا حصل حزب احملافظني على تأييد بنسبة 55% وحصل الليبراليني على %24

تقـــــــــــارير
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في  وقعت  والتي  املفاجئة  مرسى  وفاة  جاءت 
االتهام  لتنفي  كثر  أمام شهود  احملكمة  قاعة 
في  اإلخوان  بها  سيلهو  كان  التي  والورقة 
السجن  داخل  املقبلة من قتل متعمد  الفترة 
برجوعه  ينادون  سنوات  ظل  الذى  لرمزهم 
وعودتهم ويلعبون على تلك الوتيرة ويجمعون 
على  يرها  و  وتركيا  قطر  من  وأمواال  متويالت 
وقيام  جديد  من  املصرية  الدولة  اسقاط  امل 
السؤال  ويبقى  يعتقدون،  كما  »اخلالفة«  دولة 
القادمة  للفترة  اجلماعة  سيناريوهات  هي  ما 
بعد سقوط رمزهم، هل سيدعون ملوجة عنف 
للجوء  ام  الدولة،  مع  للمصاحلة  ام  جديدة، 

للمحاكم الدولية ام للصمت التام؟!
وفاة مرسي... واحتمالية املصاحلة مع الدولة 

املصرية
عبادة  اإلخوان  ارتدى  العياط،  مرسي  بوفاة 
لسان  لهم  يكم  لك  وان  والظلم،  االضطهاد 
بقولهم انه اغتيل او قتل ولكنهم جاءوا عبر 
بقتله  احلاكم  النظام  متهمني  جديدة  زاوية 
عبر  الصحية  رعايته  إهمال  عبر  بطيئا  قتال 
أزمة  حلدوث  بالتالي  أدى  مما  سجنه  سنوات 

قلبية مفاجئة أودت بحياته.
فوائد  هناك  ان  احملللون  يرى  أخرى  جهة  ومن   
جمة مبوته، فبوفاته سقطت “ الشرعية” التي 
كانوا يطالبون بها والتي لم يستطيعون عبر 
تلك السنوات اخلنوع عنها خوفا من اتباعهم 
الذى استقوا و مت غسل عقولهم عبر املطالبة 
يفارق  لم  الذى  املصطلح  ذلك  “بالشرعية” 

ألسنتهم و ال إعالمهم طيلة تلك الفترة.
على  مفتوحا  الباب  بات  مرسى  وبوفاة 
مصراعيه لعمل املراجعات عما تقدم و العودة 
القيام  و  الصفر  لنقطة  الدولة من جديد  مع 
الشرعية”   “ حللم  يعد  فلم  مصاحلة  بعمل 
االن، وقد يعارضهم في ذلك قطر و  اى معنى 
تركيا اللذان ال يسعيان للشرعية و لكنهم من 
التخلي  يتم  سوف  لذا  املصرية  الدولة  أعداء 
عن االخوان في حال فكروا بعمل املراجعات مما 
قد تخسره اجلماعة من متويالت عظيمة و في 
القيام  وراء  من  نفعا  تستجدى  ال  الوقت  ذات 
باملصاحلة و هي ال تعلم رد فعل الدولة املصرية 
يرى  لذا  الرفض،  او  القبول  ذلك من حيث  جتاه 
احملللون ان هناك ثمة أشخاصا سيجسون نبض 
التيار الشعبي جتاه املصاحلات وهم اغلبهم من 
جتاه  الشعب  فعل  رد  ليروا  على مرسي  ترحم 
خائن  جاسوس  على  الترحم  قبلوا  فان  ذلك، 
فيما  معه  مستقبلية  مصاحلة  إقامة  ميكن 

بعد.
فاصبح هناك توال رشيقا في خطاب االخوان 
املظلومية  خطاب  إلى  الشرعية  خطاب  من 
القيادات  عند  طويال  وقتا  يحتج  لم  وهو 
والعناصر اإلخوانية، ومن يناصرهم ويساندهم. 
تدد  خفية  أوركسترا  بوجود  يوحي  األمر  كان 
على  وواسع  مشترك  تركيز  املواقف؛  وجهة 
املنتخب”  الرئيس   “ و  الشهيد”   “ مصطلحات 

الخ.
اجلماعة تصدر بيانا حول وفاة مرسي

هجوما  املسلمني«  »اإلخوان  جماعة  شنت 
السيسي،  الفتاح  عبد  املصري،  الرئيس  على 
األسبق  الرئيس  وفاة  »مسؤولية«  وحملته 

محمد مرسي.
إن  مؤخرا  أصدرته  بيان  في  اجلماعة،  وقالت 
الشرعي  “الرئيس  أنه  اعتبرت  الذي  مرسي، 
احلياة  فارق  العربية”،  املنتخب جلمهورية مصر 

ومحاكمته  سجنه  من  سنوات  ست  “بعد 
بتهم واهية في محاكمة رمزية للثورة ورموزها 

وقادتها”، على حد تعبير البيان.
“حرمت  املصرية  السلطات  بأن  البيان  وزعم 
في  حقه  عنه  ومنعوا  الدواء،  من  مرسي 
ذويه  زيارة  من  ومنعوه  السجن،  داخل  العالج 
في  احملكمة  هيئة  إبالغه  رغم  محاميه  أو 
ثمة  بأن   2017 مايو  في  ثم   2015 أغسطس 
وحملت  البيان.  بحسب  حياته”،  على  مؤامرة 
اجلنائية  “املسؤولية  املصري  الرئيس  اجلماعة 

والسياسية الكاملة” عن وفاة مرسي.
وطالبت “بتقرير طبي من هيئة دولية وتشكيل 
أسباب  وكشف  للتحقيق  مستقلة  جلنة 
إلى  “اخلارج  في  املصريني  دعت  كما  الوفاة”، 
املصرية  والقنصليات  السفارات  أمام  التجمع 

للمطالبة بتحقيق دولي«.

مخاوف من موجة ارهاب جديدة.. 
وسط استعدادات أمنية ضخمة

من املؤكد أن املنظمات اإلرهابية في سيناء او 
ما تطلق على ذاتها » والية سيناء«- مجازا-، مبا 
في ذلك من يعادون جماعة اإلخوان املسلمني، 
وهو  مرسي  محمد  وفاة  استثمار  ستحاول 
اعتداءات جديدة،  االحتجاز إلطالق موجة  قيد 
املوجة،  هذه  وعنف  مدى  عن  السؤال  ويبقى 
التهديد  هذا  مع  املصرية  السلطات  وتتعامل 
املصرية،  الداخلية  رفعت  إذ  كبيرة،  بجدية 
الدرجة  إلى  األمني  االستنفار  وفاته حالة  فور 
القصوى في البالد، وبدأت في مراجعة شاملة 
خلططها، ونشرت آالف الدوريات األمنية الثابتة 
إيقاف  مت  كما  البالد،  أنحاء  في  واملتحركة 
األمن،  وأفراد  للضباط  واإلجازات  الراحة  أيام 
اخلاصة  للحراسات  العامة  اإلدارة  وتشديد 
والفنادق،  الكنائس  على  األمنية  اإلجراءات 
واملنشآت العامة واخلاصة، وتطبيق احلالة »ج«، 
والتأمني  االشتباه،  دائرة  توسيع  تعني  التي 
التواجد  وتكثيف  واملنشآت  بالطرق،  املشدد 
االستباقية  الضربات  وتنفيذ  بامليادين،  األمني 
املفرقعات  خبراء  وقيام  اإلرهاب،  عناصر  ضد 
احليوية  واملنشآت  الكنائس  محيط  بتمشيط 
يوميا خاصة ان وفاته تزامنت مع اطالق كاس 
األمم األفريقية التي استمرت قرابة الشهر واتت 

بالعديد من الزوار والسياح األفارقة إلى مصر.
تركيا تتهم مصر بقتل “االستنب”... 

واخلارجية املصرية ترد
شكري  سامح  املصري  اخلارجية  وزير  استنكر 
أردوغان  التركي رجب طيب  الرئيس  تصريحات 
السابق  املصري  الرئيس  أن  فيها  اعتبر  التي 
محمد مرسي »قتل«، وقال بيان لوزارة اخلارجية 
األخيرة  »التصريحات  إن  شكري  عن  نقال 
فيها  تدّخل  التي  إردوغان  التركي  للرئيس 
بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من 
في  التشكيك  تتضّمن  واهية  ادعاءات  خالل 
والتلويح  بقتله،  واالتهام  بل  الطبيعية  وفاته 

بإثارة األمر دولياً«، تندرج في إطار »التصريحات 
حول  التركي  للرئيس  املسؤولة  غير  املتكررة 

مصر«.
 وتابع البيان أن “مثل هذا الكالم املحُرسل الذي 
سوى  يعكس  ال  وتصريحاته  خطاباته  به  ميأل 
حقيقة ارتباط تركيا العضوي بتنظيم اإلخوان 
اإلرهابي في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ 
صاغته  الذي  املتطرف  الفكر  ونشر  واحتضان 
القاعدة  واعتنقته  اإلرهابية  اإلخوان  جماعة 

وداعش وغيرها من املنظمات اإلرهابية«.
مصرية  حمالت  عدة  قامت  أخرى  جهة  من 
التركية  املنتجات  مبقاطعة  للدعوة  شعبية 
ردا على فعل انقرة جتاه مصر بعد وفاة املعزول 

لثناء محاكمته.
االخوان جاهزون بسيناريو موت مرسى منذ 

شهور.. “ الكتاتني” رئيسا
سيناريو  اإلرهابية  اجلماعة  جهزت   
اإلعدام  حكم  تنفيذ  حال  في  قائم 
اجلماعة  وقيادات  مرسى  محمد  فى 
تنفيذه  يتم  ان  املرجح  ومن  اآلخرين، 
بعد وفاة مرسي املفاجئة خالل األيام 

القادمة.
بتركيا  اإلرشاد  مكتب  استقر  حيث 
الكتاتنى،  سعد  محمد  اختيار  على 
رئيس مجلس الشعب األسبق، رئيًسا 
مرسى.  إعدام  عقب  ملصر  مزعوًما 
وكان البعض طالب باختيار هشام قنديل، آخر 

رئيس للوزراء فى عهد املعزول محمد مرسى.
مبدينة  األخير  اجتماعه  فى  املكتب  وافق  كما 
أعلى  مجلس  إقامة  على  التركية  إسطنبول 
أعضاء  جوار  إلى  يضم  مصر،  فى  للجهاد 
مثل  معها،  متحالفة  تنظيمات  اإلخوان 
اجلماعة اإلسالمية برئاسة طارق الزمر، واجلبهة 
عن  وممثلني  سعيد،  هشام  برئاسة  السلفية 
اخلاليا  إلى  إضافة  اإلرهابى،  »داعش«  تنظيم 
التخريبية  عملياتها  تنفذ  التى  اإلخوانية 
الثورى«،  »العقاب  ميليشيات  مثل  مصر،  فى 
يتم  أن  على  وغيرها،  »اعدموهم«  وميليشيا 
بالعمليات  التنظيمات  هذه  لكل  خطة  وضع 
كل  وتوفير  بينها  فيما  للتنسيق  املقترحة 
مناطق  تشمل  أن  على  لها،  الدعم  سبل 
التى تنشط  العمليات منطقة شمال سيناء 
فيها عناصر »داعش« التى تعرف باسم »والية 
املناطق  فى  اإلخوان  ينشط  بينما  سيناء«، 

األخرى.
للقتل  فرق  تكوين  على  املكتب  وافق  كما 
للقيام  القنص  جتيد  بعناصر  مزودة  السريع، 
ضباط  من  عدد  ألكبر  سريعة  باغتياالت 
تنفيذ  السلطات  إعالن  فور  واجليش،  الشرطة 
اإلخوانية  والقيادات  مرسى  إعدام  أحكام 
فى  جرائمها  الفرق  هذه  تبدأ  أن  على  األخرى، 

القاهرة واإلسكندرية، او فور وفاته.
عاجلة  بيانات  إرسال  اإلرشاد  مكتب  قرر  كما 
األمن  مجلس  فى  الدائمة  األعضاء  للدول 
بالتدخل  يطالبها  الكبرى  الغربية  والدول 
بأنها  والتلويح  اإلعدام،  أحكام  تنفيذ  لوقف 
ستتعرض ألعمال إرهابية مروعة إذا لم تتدخل 
أحكام  تنفيذ  لوقف  مصر  على  للضغط 
الدول،  لهذه  مباشر  تهديد  وهو  فورًا،  اإلعدام 
السيناريو سيكون  البسيط في  التغير  االن  و 
بتقدمي مصر للمحكمة الدولية بتهمة اغتيال 

“ االستنب«.
صفوف  في  الضعف  كشفت  مرسي  وفاة 

اجلماعة والسلوك املتخبط
صفوت  في  الضعف  كشفت  مرسي  »وفاة 
هذا  يتأكد  املتخبط”  والسلوك  اجلماعة 
التوصيف اخملتصر بعد متابعة سلوك اجلماعة 
القيادي البسيط والهامشي فيها  عقب وفاة 
»اإلخوان«  أبواق  عادت  حيث  مرسي،  محمد 
إلى احلديث عن أوهامها في محاولة لصناعة 

شهيد للجماعة.
رغم أن مرسي لم يكن من قيادات الصف األول، 
بل كان أحد األسماء املغمورة، وسط مجموعة 
من املستفيدين الذين كانوا يقفون في الظل، 
املكاسب  جلني  األخونة،  نشر  على  ويعملون 
بالدين والتنظيم، وأبرزهم املدعو  عبر املتاجرة 
وتاجرها  اجلماعة  برجوازي  الشاطر،  خيرت 
لكن  اإلخوانية.  اخلالفة  إلى  بشغف  املتطلع 
لم  سابق  كسجني  وملفه  السيئ  تاريخه 
أثناء  للرئاسة،  بالترشح  آنذاك  له  يسمحا 

سيطرة »اإلخوان« على املشهد.
من  كان  ألنه  كبديل،  مرسي  تقدمي  فتم 
ومت  به.  التحكم  يسهل  الذي  الصنف  ذلك 
من  السلطة  ملمارسة  كواجهة  استخدامه 
التابع  دور  في  فظهر  اإلرشاد،  مكتب  قبل 
في  مصر  رئاسة  منصب  جعل  ما  الضعيف، 
منصب  من  وأدنى  أقل  العجيبة  املرحلة  تلك 

مرشد »اإلخوان«!
وصل  مرسي،  على  »اإلخوان«  تباكي  وأثناء 
بهم النفاق إلى رفعه إلى مرتبة األنبياء، كما 
فعلت اإلخوانية »توكل كرمان« وتبعها آخرون، 
قصيدة  من  مبقاطع  االستشهاد  خالل  من 
عبدالناصر:  رثاء  في  قالها  التي  قباني  نزار 
»اإلخوان«  قام  آنذاك  األنبياء«.  آخر  يا  »قتلناك 
َمن  وهناك  التشبيه،  هذا  بسبب  نزار  بتكفير 
ينتظر أن تظهر غيرتهم الدينية ويتساءل: هل 
لرثاء  ذاتها  القصيدة  استخدم  سيكفرون من 
مرسي، أم أن اجملاز اللغوي في الشعر حالل لهم 

حرام على غيرهم؟
للظهور  فرصة  مرسي  وفاة  »اإلخوان«  اعتبر 
من جديد، لكنهم كشفوا عن االنتهازية التي 
تأسس تنظيمهم عليها، مبا في ذلك استثمار 
مجرد  كان  مرسي  أن  رغم  املوتى،  واستغالل 
تعاليم  وتنفيذ  »اإلخوان«  خلدمة  مؤقت  بديل 
برفض  القصة  انتهت  ثم  إرشادهم.  مكتب 
»اإلخوان«  وحلماقات  لألخونة  املصري  الشعب 

وتسلطهم.
الكيفية  تأمل  من  به  نخرج  الذي  االستنتاج 
مرسي،  وفاة  واقعة  »اإلخوان«  بها  أدار  التي 
الضعف  حالة  عن  يكشف  التنظيم  أن  هو 
الشديد التي مير بها، حيث لم يعد أمامه سوى 
استثمار األحداث إعالمياً. بل إن الضعف كان 
وال يزال جزءاً من تكوين »اإلخوان«. فهم دائماً 
وجودهم  لتبرير  تاريخية  جذور  عن  يبحثون 
وبني  تنظيمهم  بني  ربطوا  وقد  السياسي، 
أن  باعتبار  العثمانية،  الدولة  سالطني  آخر 
مشروعهم املعلن هو استعادة اخلالفة. وظلوا 
من  املشهد  في  حضورهم  لتأصيل  يسعون 
تقبل  وال  ترفضهم  اجملتمعات  ألن  جدوى.  دون 

استغاللهم للدين.

تقـــــــــــارير

ماذا بعد وفاة مرسى... وسقوط »الشرعية« املزعومة
سيناريوهات احملظورة ما بني املصاحلة واإلرهاب واالستقواء باخلارج

حتقيق: إيهاب أدونيا
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يحررها سمير اسكندر 

يا�صر العرو�صي... جنم عربي جديد ي�صتعد للتاألق مع 
ليفربول

يستعد جنم عربي جديد للسطوع 
في سماء ليفربول اإلجنليزي خالل 
تصعيده  عقب  املقبل،  املوسم 
الناشئني.  فريق  من  األول  للفريق 
ياسر العروسي، الالعب الفرنسي 
األنظار  لفت  جزائري،  أصل  من 
ليفربول  مع  له  مباراة  أول  في 

اإلجنليزي أمام إشبيلية اإلسباني في اجلولة التحضيرية للموسم اجلديد.
الفرنسية  لوهافر  مدرسة  في  ونشأ   ،2001 عام  فرنسا  في  العروسي  ولد 
التي تخرج منها اجلزائري رياض محرز، والفرنسي بول بوغبا جنم وسط فريق 
مانشستر يونايتد اإلجنليزي. وانضم صاحب الـ18 عاما لفريق ليفربول األول 
مطلع العام اجلاري، بعد تألقه في صفوف الفريق تت 18 عاما في املوسم 

املاضي.
وميتاز العروسي بالقدرة على اللعب في أكثر من مركز، حيث يلعب في مركز 
اجلناح والوسط املدافع والظهير األيسر. يذكر أن مهارة العروسي تسببت 
العبي  أحد  من  عنيف  تدخل  إثر  األولى،  مباراته  خالل  إلصابة  تعرضه  في 

إشبيلية

الغردقة ت�صت�صيف حفل جوائر االأف�صل يف اأفريقيا 9102

تستضيف مدينة الغردقة، حفل اإلعالن عن الالعب الفائز بجائزة األفضل 
في القارة األفريقية لعام 2019.

الغردقة  مدينة  على  “كاف”،  القدم  لكرة  األفريقى  االتاد  اختيار  ووقع 
في  حشيش”  سهل  “سيتاديل  فندق  في  سيقام  الذي  احلفل،  الستضافة 
أفريقيا والعالم. ويعلن االتاد  يناير املقبل، بحضور جنوم  األسبوع األول من 
األفريقي لكرة القدم، عن القوائم املرشحة للفوز بجوائز األفضل عن العام 

اجلاري خالل األسابيع املقبلة.
في  أفضل العب  بجائزة  فاز  املصري محمد صالح،  الالعب  أن  بالذكر  جدير 
على  السنغال  في  املاضي  العام  اجلائزة  وحقق  نسختني،  آخر  في  أفريقيا 

حساب ساديو ماني جنم أسود التيراجنا.
رئيس  ريدة،  أبو  هاني  املهندس  من  توصية  بعد  جاء  “كاف”  اختيار  وياتي 
في  التنفيذية  اللجنة  وعضو  أفريقيا  أمم  كأس  لبطولة  املنظمة  اللجنة 
“كاف” و”فيفا”، وزار وفد رفيع املستوى املدينة الساحلية على هامش بطولة 

أفريقيا وأبدوا إعجابهم بها وباملنشآت هناك.

القدم،  لكرة  اجلزائري  االتاد  رئيس  ينوي 
منصبه  من  االستقالة  زطشي،  الدين  خير 
احتجاجا على الطريقة التي عومل بها من 

قبل السلطات العليا في البالد.
مصادر  كشفت  “هسبرس”،  لوكالة  ووفقا 
أن  القدم،  لكرة  اجلزائري  االتاد  من  مقربة 
بسبب  شديد  غضب  حالة  في  زطشي 
به  حظي  الذي  التكرمي  حفل  من  إقصائه 
املنتخب اجلزائري بعد تتويجه بلقب كأس أمم 

أفريقيا 2019.
على  زطشي  يقدم  أن  املصادر  ذات  ورجحت 
بانه  لشعوره  وقت،  أقرب  في  االستقالة، 
غير مرغوب فيه من قبل كبار املسؤولني في 

اجلزائر.

التي  اجلماعية  الصورة  عن  زطشي  وغاب 
بن  القادر  عبد  الدولة،  رئيس  فيها  ظهر 
صالح، يتوسط املدير الفني جمال بلماضي 
التكرمي  من  نصيبه  ينل  لم  كما  والالعبني، 
واجلهاز  الالعبني  االستحقاق، عكس  بوسام 

الفني واملدير العام للمنتخب حكيم مدان.
في  جلوسه  من  استيائه  عن  زطشي  وعبر 
آخر مقعد بالصف األول في احلفل الرسمي 
لتكرمي  اجلمهورية  رئاسة  أقامته  الذي 
املنتخب، بعيدا عن كبار املسؤولني، في حني 
يكون  أن  تقتضي  البروتوكولية  األعراف  أن 

إلى جانبهم.

Egyptian Artisan Bakery
2 vacancies for 2 bakers.

Perm/FT. Wage $16 to $18/hr. 
Duties: Prepare authentic Egyptian Bread, 

Pastries, Sweets & Desserts. Lang of work:
English. Must have 5+yrs exp. Ancient Pita

7370 Woodbine Ave. Unit 20 
Markham, ON L3R 1A5.

Email resume:
ancientpita@rogers.com

رغم الفوز بكاأ�س االأمم... 
غ�صب داخل احتاد الكرة 

اجلزائري

جاريث بيل على اأعتاب التاريخ 
براتب مليون جنيه اإ�صرتليني 

اأ�صبوعيا

الدين  زين  الفرنسي  جتمع  التي  العالقة  أن  يبدو 
زيدان، مدرب ريال مدريد، بجاريث بيل وصلت إلى 
حد النهاية، إذ أدلى زيدان بأحد التصريحات مؤخرا 

أكد فيها أنه يفضل رحيل الالعب في القريب العاجل وأن هذا األمر قد يحدث للجميع.
وصرح املدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، حول رحيل غاريث بيل قائال “إذا 
له  وبالنسبة  للجميع  بالنسبة  وشيكا  األمر  يكون  قد  أفضل،  فسيكون  غدا  رحيله  كان 

أيضا«.
لتزداد فرص الالعب الويلزي بالرحيل عن النادي امللكي، وخاصة بعد عدم إشراكه كأساسي، 

وهو الذي يتقاضى أسبوعيا راتبا يصل لـ600 ألف جنيه أسترليني.
احلالي،  الصيفي  امليركاتو  خالل  الصيني،  الدوري  إلى  االنتقال  من  الويلزي،  النجم  ويقترب 
وتديدا من بوابة نادي بنجني سينوبو غوان، الذي يسعى إلقناعه بتقدمي عرض ضخم لريال 
مدريد باإلضافة لراتب ضخم متجاوزا راتب الالعب األعلى أجرا في العالم األرجنتني ليونيل 

ميسي والذي يتقاضى 900 ألف جنيه أسترليني أسبوعيا.
ليصبح أول العب في العالم يصل للمليون جنيه إسترليني في األسبوع.

اأول تعليق ر�صمي من م�صر على جتاهل حمرز رئي�س الوزراء يف نهائي 
اأمم اأفريقيا

من  جتاهل  بأنه  وصف  ما  على  رسمي  تعليق  أول  في 
رئيس  مصافحة  محرز،  رياض  اجلزائر  منتخب  قائد 
الوزراء املصري، مصطفى مدبولي، خالل التتويج بلقب 

أمم أفريقيا.
قال سفير مصر في اجلزائر، أمين مشرفة، إن ما حدث 
قائال  مشرفة  وتابع  طبيعي.  رياضي  اندفاع  إال  ليس 
“ال أحب أن نخرج األمور عن نطاقها الرياضي، فمباراة 
بروتوكول  وهناك  القدم  كرة  مباراة  هي  القدم،  كرة 

الكأس  يرغب في تسلم  )رياض محرز( كان  اجلزائري  “الالعب  والتسلم«. ومضى  التسليم  في 
بسرعة، وما يقال إنه سلم رئيس الوزراء أصال، ألني لم أشاهد املقاطع كاملة«.

وأردف “ال نرد على إشاعات، بل نتحدث عن واقع، والواقع يقول إن العالقات بني البلدين طيبة، 
ليس هناك أفضل من أن يلتقي الرئيسني املصري واجلزائري ويؤكدان على متانة تلك العالقات«.

وكان حموشي بن سليماني، منسق املنتخب اجلزائري، قد كشف حقيقة تعمد النجم اجلزائري 
رياض محرز، عدم مصافحة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء املصري، أثناء مراسم تسليم كأس 
األمم األفريقية. وقال بن سليماني  إنه تدث مع رياض بعد الهجوم الذي تعرض له األخير خالل 

الساعات املاضية من قبل املصريني، بسبب هذا األمر، حيث دافع الالعب عن نفسه.
وأوضح “إنه لم يتعمد إطالًقا عدم مصافحة الثنائي املصري، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، 
ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وكل ما في األمر أنه صافح كل املتواجدين على املنصة 
بالفعل، مبا فيهم الثنائي املصري املسؤول، أثناء استالمه امليدالية الذهبية، قبل استالم الكأس«.

رئيس االتاد اإلفريقي  إلى أحمد أحمد  الكأس، ذهب  “إنه عندما عاد مرة أخرى الستالم  وتابع 
مباشرة، ليستلم منه، وكان بجواره رئيس االتاد الدولي، جياني إنفانتينو، وعدم مصافحته ملن 
يتواجدون بجوار األخير، كان بسبب أنه بالفعل صافحهم في املرة األولى«. يشار إلى أن منتخب 
اجلزائر جنح في التتويج ببطولة كأس األمم األفريقية 2019، بعد التغلب على منتخب السنغال 

في املباراة النهائية بهدف نظيف. 

فوز االأهلي بالدوري للمرة الرابعة على 
التوايل... بعد مناف�صة قوية على اللقب مع 

الزمالك وبرياميدز

توج النادي األهلي، رسميا بقلب الدوري املصري، الذي يعد األطول 
بثالثة  ثمينا  فوزا  األهلي،  املصرية. حيث حقق  الكرة  تاريخ  في 

أهداف مقابل هدف على مضيفه املقاولون العرب، ضمنت له الفوز بدرع الدوري املصري املمتاز.
وافتتح التونسي علي معلول التسجيل في الدقيقة 25 من زمن اللقاء، وأضاف حسني الشحات 

الهدفني الباقيني للنادي األهلي في الدقيقتني 63 و71 من زمن املباراة.
من  األولى  الدقيقة  في  العرب  املقاولون  وجه  ماء  حفظ  هدف  اجلزيري،  الدين  سيف  وسجل 
الوقت بدل الضائع. وبتلك النتيجة متكن النادي األحمر من الفوز بلقب الدوري الـ41 في تاريخه، 
فيما احتفظ الزمالك مبركز الوصافة. ومتكن األهلي من الفوز بلقب الدوري للمرة الرابعة على 

التوالي، وسط منافسة قوية على اللقب مع الزمالك وبيراميدز.
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Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

ضرس العقل هي آخر الضروس ظهورا ؛ بحيث يكون ظهورها 
في عمر متأّخر يتراوح بني 17 إلى 25 سنة، أي في حال بلوغ 
اإلنسان سن الرشد، ومن هنا جاءت تسمية أضراس العقل 
بهذا االسم، فكونها تنمو في السن اّلذي يصل فيه اإلنسان 
عقل  نضج  مع  متزامن  ظهورها  فإّن  واحلكمة  الرشد  إلى 
اإلنسان، ويختلف ضرس العقل عن باقي الضروس في منّوه 
يسّبب  اّلذي  األمر  األمام،  إلى  مائل  بشكل  ينمو  إذ  أحياناً؛ 
وبني  بينه  العالقة  الفضالت  تنظيف  في  كبيرة  صعوبًة 

الضرس املوجود أمامه، وبالتالي حدوث تسوس فيهما، أو قد يكون مائالً إلى اخلارج، مما يتيح 
الفرصة أمامه لالحتكاك بباطن اخلد وعضه بشكل مستمر، وبالتالي حدوث تقرحات.

 وهنالك عدد من األشخاص اّلذين جتاوزوا عمر الثالثينات، ولم يظهر لديهم أحد أضراس 
غير  تكون جميعها  قد  األحيان  بعض  في  أو  العقل، 

ظاهرة لديهم، ويرجع السبب في ذلك إلى: 
الفك  العقل في  البرعم اخلاص بضرس  - عدم وجود 

من األصل.
- عدم وجود مساحة كافية لنمو ضرس العقل، وذلك 

لصغر مساحة الفك.
وذلك  الفك،  في  العقل  ضروس  تظهر  ال  أحياناً   -

لنموها بشكل عرضي أو مائل.
أعراض ظهور ضرس العقل:

حني تبدأ ضروس العقل بالظهور فإّن اإلنسان سيعاني 
من اإلصابة بنوبات من اآلالم الثالثّية االجّتاه؛ بحيث تصيب الفك كامالً، واألذن والرقبة معاً، 

والرأس، وذلك لوقوع الضرس في مكان منزٍو في زاوية الفك. 
اإلحساس بصعوبة وثقل عند فتح الفم، وقد يصل األمر إلى عدم القدرة على فتحه

على  العقل  ضروس  ضغط  بسبب  وذلك  جّيد،  بشكٍل  الطعام  مضغ  على  القدرة  عدم 
العضالت املضغية املوازية لها ولقّمة الفك.

من  كريهة  رائحة  بخروج  يتسبب  مما  واللثة،  الفك  في منطقتي  التهابات شديدة  نشوء 
فعل  كردة  يحدث  وذلك  العقل،  أعراض ظهور ضروس  من  االنتفاخات؛ فهي  الفم. ظهور 

نتيجة الضغط الهائل الواقع على األنسجة في منطقة الضرس.

Wisdom Tooth ضرس العقل

العطس صباحاً لدى األطفال... 
عالَم يدل؟

نوبات  تهاجم 
بعض  العطس 
صباحاً  األطفال 
على وجه التحديد. 

فعالم يدل ذلك؟
هذا  على  لإلجابة 
أوضحت  السؤال 
األوروبية  املؤسسة 
ألبحاث احلساسية 
أن   )ECARF(
العطس  نوبات 

يعرف  مبا  اإلصابة  إلى  تشير  األطفال  لدى  الصباحية 
أيضاً  أعراضها  تشمل  والتي  املنزلي،  الغبار  بحساسية 

السعال والرشح وتورم العني.
وأضافت املؤسسة أن الفرق بني حساسية الغبار املنزلي 
غالباً  احلساسية تظهر  أعراض  أن  في  يكمن  البرد  ونزلة 
تستمر  بينما  اخلصوص،  وجه  على  واملساء  الصباح  في 

أعراض نزلة البرد طوال اليوم.
املنزلي  الغبار  عث  حشرات  أن  إلى  ذلك  سبب  ويرجع 
وهي  الفراش،  في  باملاليني  تعيش  للحساسية  املسببة 
جهاز  منو  اكتمال  لعدم  خاصة  بصفة  األطفال  تهاجم 

املناعة لديهم.
على  الطبيب  استشارة  ضرورة  على  املؤسسة  وشّددت 
وجه السرعة لعالج احلساسية في الوقت املناسب نظراً 
بربو مزمن. وإلى جانب  ألنها قد تتفاقم وتحُصيب الطفل 
عالج احلساسية ينبغي أيضاً محاربة حشرات عث الغبار 
 House( املنزلي بواسطة البخاخ اخملصص للقضاء عليها

.)Dust Mites Spray

لهذا السبب عليك االستحمام 
قبل النوم بساعتني

املتحدة  الواليات  في  مؤخراً  أجريت  دراسة  تشير 
األمريكية، إلى أن أخذ حمام أو دش قبل النوم بساعتني 

أو نحو ذلك يساعدك في احلصول على نوم أفضل.
دراسة  الباحثون في جامعة تكساس 5,322  وقد حلل 
تتعلق بالنوم، وتبني بأن االستحمام قبل النوم بساعة أو 
ساعتني، مباء تبلغ درجة حرارته 40 درجة مئوية، ميكن أن 

يحسن النوم بشكل كبير.
النوم، فإن أخذ حّمام  وباإلضافة إلى تعزيز القدرة على 
لطيف أو دش في درجة احلرارة احملددة، قبل ساعتني من 

النوم، يسّرع عملية النوم مبعدل 10 دقائق.
احلمام يساعد  أن  الدراسة  ما سبق وجدت  إلى  إضافة 
يجعلها  بشكل  الدموية  الدورة  على  التأثير  على 

متوافقة مع احلصول على نوم عميق ومريح.
ومبا أن اجلسم يحتاج للبرودة حتى ينعم بنوم طبيعي، 
ليبرد  دقيقة   90 أكثر من  إلى  لفترة تصل  يحتاج  فإنه 
“ميترو”  موقع  نقل  ما  وفق  للنوم،  جاهزاً  ويصبح 

اإللكتروني.

هل حتاول فقدان الوزن؟ استبعد هذه 
األطعمة من قائمتك

وخالل  رائعة.  فوائدها  لكن  نسبياً،  شاقة  رحلة  الوزن  إنقاص 
هذه الرحلة عليك بذل مزيد من اجلهد البدني، ومراقبة حجم 
ونوعية الطعام جيداً. لتقليل العوائق أمام عملية التخسيس 

استبعد األطعمة التالية من مشترياتك:
والفطائر.  الكرواسون  مثل  اجلاهزة  واملعجنات  األبيض،  اخلبز   *
لكنها  صالحيتها  مدة  تطيل  مواد  على  اخملبوزات  هذه  تتوي 

تعمل ضد أهداف التخسيس.
املتحولة  بالدهون  غنية  املقلية  والسمك  الدجاج  أصابع   *

وامللح.
احتباس  يزيد  الذي  بامللح  األخرى  اجلاهزة غنية هي  الشوربة   *
املاء في اجلسم، إلى جانب أنها تتوي على دهون ومواد حافظة 

تتسبب في زيادة الوزن.
والفواكه  الفانيليا  مثل  نكهات  إليه  املضاف  )الزبادي(  اللنب   *
مصدر لكثير من السكريات التي تتسلل إلى اجلسم، كما أن 
هذه النوعية ال توفر البكتريا الصديقة التي توجد في الزبادي 

اخلالي من النكهات.
أب  والبيبسي وكراش وسفن  الكوال  الغازية مثل  املشروبات   *

مصدر غني بالسكريات.

هل األرز األبيض طعام صحي؟

األرز األبيض طعام مصّنع، لكنه يتعّرض إلى 
تتوي  التي  قشرته  تزيل  بسيطة  معاجلة 
على حصة جيدة من الفيتامينات واملعادن. 
وال يعني ذلك أنه طعام غير صحي، فهناك 
الغذائي  النظام  على  تؤثر  عوامل  عدة 
وكمية  الوجبة،  حجم  منها  للشخص 
أو  الوزن  إلى خفض  الكربوهيدرات، واحلاجة 
إلى زيادة األلياف؛ ووفقاً لهذه العوامل يتم 
تديد ما إذا كان األرز األبيض هو األنسب لك 

أم ال.
األرز البني غني باملعادن واأللياف مقارنة باألرز األبيض وتتوفر أحياناَ منتجات من األرز األبيض 
املدّعم بفيتامينات “ب” وخاصة “ب9” الذي يحُسّمى حمض الفوليك، والذي يلعب دوراً هاماً 

في صحة احلمل.
القيم الغذائية لـ 100 غرام من األرز:

* تتوي كل 100 غرام من األرز األبيض على 123 سعرة، بينما تتوي الكمية نفسها من األرز 
البني على 111 سعرة.

* توفر الـ 100 غرام من األرز األبيض 2.9 غرام من البروتني، وتوفر الكمية نفسها من األرز 
البني 2.6 غرام من البروتني.

* تتوي احلصة الواحدة من األرز األبيض على 30 غراماً من الكربوهيدرات، واألرز املدّعم على 
26 غراماً، بينما

* تتوي احلصة من األرز البني على 23 غراماً من الكربوهيدرات.
* توفر الـ 100 غرام من األرز األبيض 0.9 غرام من األلياف، بينما توفر الكمية نفسها من األرز 

البني الضعف أي 1.8 غرام من األلياف.
* تتساوى كمية حمض الفوليك في حصة األرز األبيض والبني، بينما تزداد عدة أضعاف في 

األرز املدّعم.
* تبلغ كمية املنغنيز في حصة األرز البيض 18 % من االحتياجات اليومية لإلنسان، بينما 

تبلغ النسبة 45 % في األرز البني.
* تبلغ كمية املغنيسيوم في حصة األرز األبيض 2 % من االحتياجات اليومية لإلنسان، بينما 

تبلغ النسبة في األرز البني %11
* يحتوي األرز البني على حصص أكثر قليالً من احلديد والفوسفور والنحاس مقارنة باألرز 

األبيض الذي يحتوي بدوره على حصص أكثر قليالً من فيتامني “ب3” و”ب6«.
* يتسبب األرز األبيض في ارتفاع سريع للسكر بالدم مقارنة باألرز البني.
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ما معنى اآب 

)اأغ�صط�ض(؟
والثمر  الغلة  معناها:  آب، 

الناضج.

ال�صحك خري دواء:

 تعريف الظبي
يحب  رجالً  نحو  عالم  سأل     
معرفة  )الظبي(  هل  الطعام:  

أم نكرة؟
الرجل: لو كان الظبي     فقال 
فهو  املائدة،  على  مشوياً 
في  تائهاً  كان  وإذا  معرفة، 

الصحراء فهو نكرة.
رأيت  ما  النحو:  عالم  فقال     
أحداً أعلم منك بقواعد النحو!

اأ�صل احلكاية
جت احلزينة تفرح مالقت 

إلها مطرح

يقال إن أسرة سعيدة ميسورة 
بلد  في  تسكن  كانت  احلال 
»تفرح«،  بلقب  وتعرف  صغيرة 
جميلة  ابنة  عندهم  وكان 
جمالها  ومع  )احلزينة(،  اسمها 
وفي  أحياناً.  عصبية  كانت 
شيخ  بالبلدة  مر  األيام  أحد 
وأراد  )مطرح(،  واسمه  التجار 
أن  الناس  عليه  وأشار  املبيت، 
)تفرح(  العائلة  يذهب إلى بيت 
شيخ  ونام  واسع،  بيت  ألنه 
عندهم،  الليلة  تلك  التجار 
»احلزينة«،  البنت  رأي  وهناك 
الذي  البنه،  يخطبها  أن  وقرر 
الزواج  وعند  )إلها(،  يسمى 
منه  غضبت  موقف  حصل 
البنت، ولكنها خطأت نفسها، 
وحضر  خطيبها،  وصاحلت 
)احلزينة(  وكانت  الفرح،  الناس 
العريس  ولكن  زينتها،  بكامل 
وتأخر  الفرح،  يحضر  لم  )إلها( 
وهم  الناس  وخرج  الوقت 
فردد  األمر،  هذا  عن  يسألون 
األهل عبارة: »جت احلزينة تفرح 

ما لقت إلها مطرح«.

على طريقة ت�صر�صل

دول  رؤساء  ضم  عشاء  في 
سنوات،  منذ  »الكمنولث« 
البروتوكول  رئيس  شاهد 
مملحة  يتناول  الضيوف  أحد 
الذهب ويضعها  مصنوعة من 
رئیس  فتوجه  جيبه.  في 
البروتوكول الى السير ونستون 
تشرشل واستشاره فيما يجب 
»ال  تشرشل:  فأجاب  فعله.  
بنفسي«.  األمر  عليك. سأتدبر 
الطاولة  الى  تشرشل  وتقدم 
في  مذهبة  فلفل  علبة  ووضع 
جيبه. ثم اقترب من الرجل الذي 
اذنه:  في  وهمس  اململحة  أخذ 
البروتوكول  رئيس  رآنا  »لقد 
أن  فاألفضل  فعلنا.  نقدم على 

نعيد العلبتني الى مكانهما«.

اأكرث .. واأكرب..

تعتبر الباز عاصمة بوليفيا اكثر عواصم العالم ارتفاعاً؛ فهي تقع 
على ارتفاع 3969 متراً.

   كما تعتبر بحيرة تيتيكاكا على حدود بيرو وبوليفيا واحدة من 
اكبر البحيرات العذبة في العالم. وهي تقع على ارتفاع 4169 متراً.

طبيب متفهم

بالذنب  الشعور  أن  في  شك  »ال  للمريض:  النفسي  الطبيب 
سيقتلني إذا اقترفت فعالحُ شنيعاً كفعلك«.

لعبة �صطرجن ت�صتغرق 2 �سنوات

باملراسلة.  الشطرجن  لعبة  في  امریکی  وآخر  اجنليزي  طبیب  تباری 
استغرقت اللعبة 4 سنوات.

   وكانت الفترة بني احلركة واالخرى ثالثة اسابيع عند بدء اللعب.. 
املباراة  وانتهت  الفترة شهرين.  اللعبة معقدة أصبحت  وملا صارت 

بفوز الطبيب اإلجنلیزی.
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يصيب  قلنا  وكما  العموم  في  السكري  مرض 
من  منهم   90% البشر  من  من10%  قليال  أقل 
الثاني  النوع  من   10% من  وأقل  الثاني  النوع 
والبقية تشمل األنواع األخرى األكثر ندرة.  ونبدأ 
أقل  ميثل  والذي  السكر  من مرض  األول  بالنوع 
قليال من %10 من مرضي السكر، وهذه النسبة 
في تزايد ويسمى هذا النوع أحيانا مبرض السكر 
اخلاص باألطفال Juvenile DM؛ ذلك ألن معظم 
وليس كل مرضى هذا النوع من األطفال خاصة 
في الفئة العمرية من 5 إلى 8 سنوات ولكنه 
أيضا  ويسمى  البالغني،  يصيب  أن  أيضا  ميكن 
ألنه  األنسولني  على  عالجه  في  املعتمد  النوع 
إنتاج  البنكرياس  يستطيع  ال  النوع  هذا  في 
وغالبا     .Insulin dependent DM اإلنسولني 
ما يحدث هذا النوع األول بصورة فجائية وذلك 

عكس النوع الثاني. 
والسبب الفعلي لهذا النوع غير معروف؛ ولكن 
املناعة  جهاز  أن  منها  النظريات،  بعض  هناك 
التي  اخلاليا  تهاجم  مضادة  أجساما  يفرز  رمبا 
اعتبار  ميكن  وعليه  وتدمرها؛  اإلنسولني  تفرز 
 autoimmune املرض من إمراض املناعة الذاتية
disease  ورمبا السبب متعلق بعامل جيني أو 

بيئي أو اإلثنني معا.  
فالنوع  املشاع  عكس  وعلى  بالقطع  ولكنه 
األول من مرض السكر ال ميكن أن يحدث بسبب 
إشاعة  فهذه  السكريات  تناول  في  اإلفراط 

خاطئة.
 وأيضا وعلى عكس النوع الثاني فال يوجد في 
النوع األول عوامل مساعدة حلدوث املرض ميكن 

تفاديها. 
 والعامل الوراثي في هذا النوع ضعيف حتي أنه 
في حالة التوائم املتشابهة إذا أصيب أحدهما 
باملرض  األخر  إصابة  احتمال  فان  األول  بالنوع 
هي 30 % بينما في النوع الثاني إذا أصيب أحد 
حدوث  احتمال  فان  باملرض  املتشابهة  التوائم 

املرض لألخر عالي جدا ويبلغ 90 % 
النوع  أعراض  مع  تتشابه  األول  النوع  وأعراض 

الثاني من مرض السكري وهي : 
اإلحساس  املتكرر،  التبول  الشديد،  العطش 
النظر،  زغللة  املستمر،  اجلوع  بالتعب،  الشديد 
أن  ميكن  ذكرنا  وكما  النوع  وهذا  الوزن.  فقدان 
بحدث بسرعة وبدون إنذار وعليه فانه في حالة 
وجود هذه األعراض فيجب اإلسراع باالستشارة 
بقياس  يتم  النوع  هذا  وتشخيص  الطبية.  
أو  وقت  أي  في  أي  عشوائيا  الدم  في  السكر 
بقياس السكر الصائم أي بعد فترة انقطاع عن 
األكل ملدة 8 ساعات ثم تعاد القياسات للتأكد 

من ارتفاع مستوى السكر. 

مضاعفات النوع االول: 
1-نقص مستوى السكر في الدم:

من  البد  وعليه  احلياة  يتهدد  أن  ميكن  والذي   
القياس املتكرر ملستوي اجللوكوز في الدم عدة 
مرات يوميا، والبد من التنبه إلمكان حدوث ذلك 

ليال وأثناء نوم األطفال. 
وأسباب ذلك هي زيادة النشاط البدني أو نقص 
في  الوجبات  أكل  عدم  أو  الوجبة  كمية  في 

املواقيت احملددة
 وأعراض نقص السكر هي اإلحساس بالضعف 
والعرق  والتهيج  والرعشة والعصبية  واالهتزاز 
من  والبد  وجوع.  وخلبطة  اإلدراك  في  ونقص 
أوال  وذلك  احلالة  هذه  مع  الفوري  التعامل 
عند  ثم  اجللوكوز  ملستوى  الفوري  بالقياس 
التأكد من انخفاضه خاصة تت 70 مليجرام 

في املائة فالبد من إعطاء 15 جرام من السكر 
سريع املفعول مثل ثالثة أرباع كوب من عصير 
أو  حلوي  قطعة  أو  الغازية  املياه  أو  الفاكهة 
ملعقة  أو  السكر  من  صغيرة  معالق  ثالثة 
من  أقل  عمره  طفل  حالة  وفي  كبيرة،  عسل 
من  جرامات  عشر  يعطي  فانه  سنوات  خمس 
السكر أو حلويات جامدة أو لنب أو عصير فواكه  
ثم بعد عشر دقائق البد أن بعاد قياس مستوي 
اجللوكوز في الدم ولو لوحظ أن احلالة شديدة 

فالبد من الذهاب إلى الطوارئ. 
مالحظات هامة: 

واملدربني  واملربيات  املدرسني  تنبيه  يجب  ا( 
عن  بعيدا  بالطفل  املعتنني  وكل  واملشرفني 
مع  التعامل  وكيفية  الطفل  بحالة  مسكنه 

املرض ومضاعفاته احلادة.  
التي  اجللوكاجون  امتالك جرعات من  يجب  ب( 

متكن من رفع مستوى السكر بسرعة.  
ج( يجب أن يحمل الطفل طوال الوقت مصدر 

للسكر سريع االمتصاص. 
د( يجب وضع سوار حول معصم الطفل يوضح 

إصابته مبرض السكر.   
٢- زيادة مستوي السكر عن املستوي األمثل:

مساعدات  من  لكثير  الباب  يفتح  فذلك   
السكري وتدث هذه الزيادة بسبب سوء تقدير 
البدني  النشاط  نقص  أو  اإلنسولني  جرعات 
للطفل أو زيادة كمية الطعام أو تناول أطعمة 
تتوي على كميات كبيرة من السكر أو السكر 
مبواقيت  االلتزام  عدم  أو  االمتصاص  سريع 

الوجبات. 
:Ketoacidosis 3-زيادة حامضية الدم

مرض  من  األول  النوع  مع  أكثر  ذلك  ويحدث   
السكر. ويحدث مع االرتفاع الشديد في نسبة 
الطفل  إصابة  أو  اإلنسولني  ونقص  السكر 
باألمراض وهذه مشكلة صحية خطيرة تصيب 
باملرض  التشخيص  حديثي  الصغار  األطفال 
فقدان  الشديد،  اجلفاف  القيء،  أعراضها  ومن 
طارئة  حالة  وهي  الوعي  فقدان  ثم  التركيز 

تستدعي التدخل السريع.  
٤-ضرر في أوعية شبكية العني:  مما ميكن على 

املدي الطويل أن يتسبب بالعمي. 
5-مشاكل في الكلي :

وهي تدث بطيء وبدون إنذار؛ وعليه في حالة 
املريض من النوع األول األكبر من 15 عاما والذي 
مت تشخيصه منذ أكثر من 5 سنوات فالبد من 
اليها في  عمل اختبارات سالمة الكلي املشار 

املقال األول.  
اإلحساس  ونقص  األعصاب:  في  6-مشاكل 

في األطراف خاصة القدمني.  

العالج:

العالج األساسي للنوع األول من مرض السكر 
يوميا  مرات   6 إلى  أربع  من  اإلنسولني.  هو 
على  البنكرياس  قدرة  محاكاة  فهو  والهدف 
انتاج اإلنسولني ويتم ذلك باجلمع بني جرعة أو 
جرعتني يوميا من اإلنسولني طويل أو متوسط 
املدى مع جرعة إنسولني سريع املفعول مع كل 

وجبة.
 وميكن أخذ اإلنسولني بحقنة أو بقلم إنسولني 
أو مضخة إنسولني التي تضمن حقن مستمر 
ومبرمج وفي حاالت نادرة وفي ظروف خاصة وبعد 
وهذا  البنكرياس  زرع  ميكن  العالج  من  سنوات 
االحتفاظ  هو  والهدف  احلاالت.   يناسب كل  ال 
بالسكر عند وضع مثالي وهذا املستوي يعتمد 
علي سن املريض ولكن في العموم وبتقدم عمر 
املنشود  السكر  مستوي  خفض  يتم  املريض 

وايضاً  املعالج  الطبيب  مع  عليه  يتفق  والذي 
 HbA1C التراكمي  السكر  قياس مستوي  يتم 
في  هو  التراكمي  للسكر  املنشود  والهدف 
ثم   8.5% من  أقل  سنوات:  ستة  تت  األطفال 
 13 العمر  من  عشر  الثالثة  الطفل  بلوغ  مع 

فالهدف املنشود يصبح تت 7%. 
واملتكررة  الالزمة  الفحوصات  عمل  ويجب 
القدمني  فحص  يجب  كما  والكلي  للعني 
الشرياني  الضغط  مستوى  مالحظة  ويجب 
ومستوي الكوليسترول في الدم والتعامل مع 

أي ارتفاعات في مستوياتهما. 
ملحوظات هامة جدا : 

بحالة  متعلق  شيء  كل  األهل  تعلم  يجب  ا( 
عن  التعلم  ندوات  في  واالنخراط  أبنائهم 
املرض وقراءة كل ما يتعلق به وهذا هو الغرض 

األساسي من هذه املقالة.  
مواقيت  وأهمه  احلياة.   منط  تغيير  بجب  ب( 
املتكررة  اليومية  واملراقبة  اإلنسولني  وجرعات 
ونوع  ومواقيت  الدم  في  اجللوكوز  ملستويات 
واحلفاظ  للطفل  البدني  والنشاط  الوجبات 
لضغوط  التعرض  وعدم  العامة  الصحة  على 

عصبية 
وفي النهاية فانه وحتى مع اإلصابة بالنوع األول 
األطفال  لهؤالء  ميكن  فانه  السكر  مرض  من 

االستمتاع بحياة طبيعية.  

ا.د. ناجي اسكندر

type 1 DM مر�س ال�صكر )2( .. النوع االأول من مر�س ال�صكر

في  ايدينا  نرفع  ونحن  عام  الف  من  اكثر   *
اللهم  دمر،  اللهم   *“ ونطلب  املساجد 
ولم  الخ،   احرق..  اللهم  شتت،  اللهم  مزق، 

يستجب!.. ملاذا؟..”
ونظن  يكرههم..  اهلل  ان  نظن  اغبياء؛  ألننا   *
ولم  نحن فقط..  ويحبنا  نحن فقط..  ربنا  انه 
لهم  يريد  وال  ايضاً.  ربهم  هو  اهلل  ان  ننتبه 
العذاب وال الدمار.. فكما خلقنا واحبنا ايضاً!.. 
خلقهم ويحبهم ولن يحرق ويدمر ويشتتهم 

من اجلنا.. 
والنزال  نفهم  لم  والزلنا  عام  الف  من  اكثر   *

ٌمصرين.. ولن يستجيب!؟.. 
بهذا؟..  ومزق..  دمر  اللهم  استبدلنا  لو  ماذا   *
اللهم منى فينا ملكة النقد الذاتى.. واالجتهاد 

فى العمل.. والتعلم.. 
* اللهم ابعد عنا روح التقليد.. وازرع فينا روح 

االبتكار.. 
والثقة  الوقت..  احترام  علمنا  اللهم   *
املراة..  وتقدير  بالناس..  والرحمة  باالنسان.. 
وعشق  العلمى..  والبحث  بالعلم  والشغف 

الِْكَتاب.. 
* اللهم ارحمنا من نار التعصب.. والهمنا روح 

التسامح .. 
وعلمنا   .. اجلمودالعقلى  من  حررنا  اللهم   *

ترقية عقولنا.. واال نخاف من العلم.. 
ودقة  اجلمال..  وروح  النظافة..  علمنا  اللهم   *
فى  الرفيع  والذوق  العمل..  واتقان  املواعيد.. 

سلوكياتنا.. 
* اللهم علمنا ان نحافظ على بيئتنا نظيفة 

من التلوث.. 
االناقة  علمنا  اللهم   *
وحسن  عمل..  كل  فى 
وااللفاظ  االداء.. 

البشر  كل  مع  باحترام  والتعامل  الكرمية.. 
او  اللون  او  اجلنس  عن  النظر  بغض  سواء.. 

العقيدة.. والوفاء بالتزاماتنا.. وعهودنا.. 
االصغاء..  وفن  احلوار..  الينا  حبب  اللهم   *

والصبر على مخالفينا فى االفكار.. 
التكفير  احكام  نطلق  اال  علمنا  اللهم   *
الينا االختالفات  الناس.. وحبب  والزندقة على 

والتعددية.. 
والعناية  الورد..  زراعة  الينا  حبب  اللهم   *
وكراهية  والنظام..  القانون  واحترام  بالشجر.. 

الفوضى.. والتسيب الوظيفى.. 
* اللهم ازرع فينا روح السالم.. وابعد عنا روح 

العنف وعقلية التآمر.. 
* اللهم امنحنا قدرة ضبط النفس عند شدة 
خلف  االنقياد  وعدم  الغضب..  ونار  االنفعال 

دعوات الٌعنف والكراهية والتطرف.. 
وصالبة  الصبر..  والهمنا  ساعدنا  اللهم   *
بجدية  نسعي  وان  بانفسنا..  ما  لنغير  االرادة 

وعزمية لتحقيق كل هذه األحالم واألمنيات.. 
و  ]الصح[  بني  التمييز  في  وفقنا  اللهم   *
وراء  فقط  االنسياق  فوبيا  من  بدالً  ]الغلط[.. 

فتاوي ]احلالل[ و ]احلرام[!.. 
ندعو  املساجد  في  ايدينا  رفعنا  لو..  ماذا   *
بهذا.. بدالً من طلب الدمار والهالك والكراهية 

للناس!؟..

ماذا لو؟!
بقلم: السفير مدحت القاضي
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كيف تكون “طوبى” في موت؟

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  )96(
- املوت ليس واحد :

املوت  هو  كان  به  لإلنسان  خبرة  فأول 
الطبيعي. وهو انتقال من مجد إلى مجد. 
فكان لينتقل آدم به من كونه على صورة 
اهلل ليتحقق له الشبه باهلل. أي ليتحقق 
لإلنسان ما وصفه اآلباء “بالتأله”.  ولكن 
احلية.  -بغواية  اخلطية  موت  اختار  آدم 
الزالت  التي  املؤملة  املوت  خبرة  فكانت 

البشرية تعيشها حتى اآلن. 
الذي  املسيح  يسوع  للرب  ولكن شكراً   -
داس املوت على الصليب باجلسد وأعطانا 
شركة معه في صليبه حيث ميوت إنساننا 
العتيق - على مستوى الروح مبدئياً - في 
املعمودية، ثم ميوت - مادياً - عندما يرجع 
ذلك اجلسد العتيق املأخوذ من التراب إلى 

التراب.
- و قد طوب الكتاب املقدس املؤمنني خالل 
تلك املرحلة من مسيرتهم نحو امللكوت 
قائال  السماء  من  “وسمعت صوتاً  هكذا: 
ميوتون  الذين  لألموات  طوبى  أكتب،  لي: 
الروح  يقول  نعم،  اآلن.  منذ  الرب  في 
وأعمالهم  أتعابهم،  من  يستريحوا  لكي 
الطوبى،  تلك  فلماذا   .)14 )رؤيا  تتبعهم” 

وكيف كانت رؤية يوحنا الالهوتي لهم؟ 
معه  السماء  من  نازال  مالكا  ”ورأيت 
على  عظيمة  وسلسلة  الهاوية،  مفتاح 
القدمية،  احلية  التنني،  على  فقبض  يده. 
ألف  وقيده  والشيطان،  إبليس  هو  الذي 
عليه،  وأغلق  الهاوية  في  وطرحه  سنة، 
السنة  األلف  تتم  حتى   … عليه  وختم 
)هي الفترة الزمنية احلالية التي تعيشها 
املسيح  قيامة  بدأتها  والتي  الكنيسة 
األيام(  آخر  أحداث  تبدأ  عندما  وتنتهي 
)الذين  عليها  فجلسوا  عروشا  ورأيت   …
كماً…، فعاشوا  ماتوا في الرب(، وأحُعطوا ححُ
وملكوا )الذين ماتوا في الرب( مع املسيح 
ألف سنة … وأما بقية األموات فلم تعش 
حتى تتم األلف السنة. هذه هي القيامة 
األولى. مبارك ومقدس من له نصيب في 
القيامة األولى. هؤالء ليس للموت الثاني 
سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة هلل 
سنة”  ألف  معه  وسيملكون  واملسيح، 

)رؤيا 20(
- وأخيراً تأتي النهاية عندما “يحُطرَح املوت 
املوت  هو  هذا  النار.  بحيرة  في  والهاوية 
في  مكتوباً  يوجد  لم  من  وكل  الثاني. 

سفر احلياة حُطرح في بحيرة النار” )رؤيا 20( 
والقاتلون  والرجسون  املؤمنني  غير   .. “أما 
و.. وجميع الكذبة .. فنصيبهم .. هو املوت 

الثاني” )رؤيا 21(. 
أذن و سمع ما يقوله  أما َمن كان له  و   -
غلب  فقد  املسيح  امللك  ألبناء  الروح 
معهم في املسيح “فال يؤذيه املوت الثاني” 

)رؤيا 2(.
املقدس خامتتنا  الكتاب  وبعد ذلك يصف 
“عند  األخير:  البوق  عند  الرب  في  املنيرة 
البوق األخير. فإنه سيبوق، فيقام األموات 
عدميي فساد، ونحن نتغير. ألن هذا الفاسد 
املائت  وهذا  فساد،  عدم  يلبس  أن  البد 
يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد 
موت،  عدم  املائت  هذا  ولبس  فساد،  عدم 
»ابتحُلع  املكتوبة:  الكلمة  تصير  فحينئذ 
موت؟  يا  شوكتك  »أين  غلبة«.  إلى  املوت 
أين غلبتك يا هاوية؟« .… ولكن شكرا هلل 
الذي يعطينا الغلبة بربنا يسوع املسيح. 
راسخني، غير  األحباء، كونوا  إخوتي  يا  إذاً 
كل  الرب  عمل  في  مكثرين  متزعزعني، 
في  باطال  ليس  تعبكم  أن  عاملني  حني، 

الرب”. ) كورنثوس 15( . 

الصور(،  رسم   = )باليونانية  إيقونوغرافيا 
دراسة  علم   = )باليونانية  أيقونولوجيا  أو 
الصور(، مصطلح استخدم للمرة األولى 
ودراسة  كشف  ويعني   .18 القرن  في 
صور،  في  الشخوص  متثيل  وتفسير 
طبيعياً  متثيالً  التمثيل  هذا  أكان  سواء 
أكانت  وسواء  رمزياً،  متثيالً  أم  للشخص 
يطلق  وقد  دنيوية.  أم  دينية  الشخصية 
املصطلح مبعناه الواسع على فن التمثيل 
برسوم أو صور قد يكون لها معنى رمزي 
استعانت  وقد  ظاهر.  سطحي  معنى  أو 
لتفّسر  التصويري  الكنيسة بالفن 
مع  تداخل  األرثوذكسي الذي  تعليمها 
للتقليد،  وعيٍش  بحيوية  املؤمنني  حياة 
وخاصًة عندما صعب على الكنيسة إبراز 
عقائدها وذلك من جّراء احلذر الذي فرضته 

االضطهادات عليها.
إبراز  الكنسي  الفن  فكان هدف 
الشخصيات التي عاشت اإلميان، ليتمّثل 
بهم املؤمنون في جهادهم ضد قوى الشر 
وتشجيعهم  وقيادتهم  املؤمنني  وحلماية 
فعل  كما  الشهادة  إلى  بهم  للوصول 

اخمللص ورسله وشهداؤه.
خالل  من  اخلدمة  هذه  يقّدم  الفن  فكان 
ومتضمناً  روحياً  هدفاً  حامالً  رموزه 
بالشكل  عنها  معّبر  عقائدية  لفحوى 
واأللوان. فِهم املؤمنون في العصور األولى 
اجلديد  لإلميان  التي  العظيمة  األفكار 
“السمكة”  مثل  بسيطة  رموز  خالل  من 

و”احلمل” و”الراعي”.
املعاني  القدمية  اآلثار  في  الفن  أظهر 
إلى  مستنداً  اإلفخارستية  األساسية 
الفنانني  أن  القديسني. ومبا  اآلباء  تفاسير 
خدمة  في  الفنية  خبراتهم  وضعوا 
الفن  بات  السامية،  وأهدافها  الكنيسة 
باخلطوط  ليتورجياً  فناً  األيقونوغرافي 
املؤمنني أسرار  إفهام  في  واأللوان 

الليتورجيا.
عزيزي  لك  أقدم  املثال،  سبيل  وعلى   

امللحقة  القارئ مثال واضحا في األيقونة 
البجع  طائر  أيقونة  فهذه  املقال.  بهذا 
من  صغاره  ليطعم  جنبه  يطعن  وهو 
التي  الرموز  أحد  البجع  طائر  ويعد  دمه. 
إستخدمت للتعبير عن اإلفخارستيا منذ 
القرون األولى للمسيحية، ألن من طبيعة 
هذا الطائر أنه في حالة عدم توفر الغذاء 
نفسه  بجرح  يقوم  لفراخه،  الكافي 
وإطعام صغاره بدمه! مما ألهم البعض أن 
الذي  يروا في ذلك صورة رمزية للمسيح 
يطعم املؤمنني من دمه في اإلفخارستيا. 
مرة  ألول  البجع  طائر  ذكر  جاء  وقد   
في  ظهر  كتاب  في  مسيحي  كرمز 
كتاب  وهو  الثاني  القرن  في  اإلسكندرية 
كتاب  ويسجل  “الفسيولوجوس”. 
الفسيولوجس أسطورة كانت شهيرة في 
ذلك الوقت عن طائر البجع، إعتمادًا على 
التي ذكرناها، فتذكر األسطورة  احلقيقة 
البجع  أحد طيور  ترك  املرات  أحد  أنه في 
عشه للبحث عن طعام، وعندما عاد بعد 
ثالثة أيام وجد فراخه الصغيرة قد هلكت، 
جنبه  وطعن  امليتة،  صغاره  فوق  فرقد 
دمه  قطرات  تساقطت  وعندما  مبنقاره 
احلياة!  إليها  عادت  الصغار  الفراخ  على 
وأتخذت هذه األسطورة “الهلينية” والتي 
كانت معروفة قبل املسيحية، رمزاً لسر 
املسيح  يسقينا  فيه  الذي  اإلفخارستيا 

من دمه اإللهي احمليي، الذي هو ترياق احلياة 
األبدية ودواء عدم املوت كما يقول اآلباء.

عزيزي القارئ، إن كل أدوات العبادة، ليست 
انتظام،  في  محُصطّفة  مجموعة  جّرد  محُ
هَي  بل،  املتاحف.  ملعروضات  يحدث  كما 
إلى استعالن  أعضاء جسد واحد، تهدف 
بهذا  وكرازتها  باخلالص،  الكنيسة  فرح 
تكامل مع كّل  قّدس محُ الفرح، في جمال محُ

أساسات احلياة املسيحّية األحُخرى. 
األيقونة  سّيما  وال  بالفن،  والتعبير 
واحلضرة،  احلس  بني  ترابط  هو  املرسومة، 
خلجات  في  يتدفق  الذي  الشعور  بني 
النفس من االنبهار باجلمال، وبني احلضور 
فالفن  اخلالص.  تدبير  لكل  املرئّي  الفّعال 
ليأسّر  االنفعاالت  حدود  يتعدى  املحُقّدس 
اإلنسان عن طريق اإليقنوغرافيا، ليتجاهل 
الذي  املادّي  الواقع  طريقها  عن  اإلنسان 
نحو  نطلًقا  محُ اجلسد،  عينّي  غيره  ترى  ال 
سماوّي،  كائن  لكونه  احلّقيقّية  الرؤية 
بداخله،  القابعة  املحُقّدسة  النار  محُشعاًل 

فيجعله ينبض باحلياة. 
األرثوذكسّية على  الكنيسة  يز  ميحُ ما  هذا 
ومحُحاطة  زينة  محُ أّنها  اخلصوص،  وجه 
باجلمال املحُقّدس، سواء في أحلانها العذبة 
الشجّية املحُتجهة صوب اإلله، أو من خالل 
يط بها من  الرسومات األيقوينّية التي تحُ
كّل جانب، في مشهد ال يحُوجد لفظ يحُعبر 

عنه، غير أّنه “يحبس األنفاس”.  
املراجع: 

املوسوعة العربية امليسرة 
للباحث  نيقية  قبل  القدوس  الثالوث 

امجد بشارة 
االرثوذكسية  األيقونة  في  بحث 

لألرشمندريت بندالميون فرح 

  Iconography…إيقونوغرافيا
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

اسم غريب ولقب عجيب للشخصية دي ـ قصتها مكتوبة 
ـ  عنه  بالسمع  اسرائيل  باهلل  امنت  يشوع.  سفر  بداية  في 
قررت تخبي اجلاسوسني في بيتها و بعتت اجلنود عنهم. هربت 
اجلاسوسني من الشباك تاني يوم والتزمت بالعالمة »الشرطة 
احلمرا« وفعال جنت هي وكل عيليتها من موت محقق. حكاية 

حلوة! بس نتعلم منها ايه؟
في  وخبيتهم  ربنا  شعب  من  انهم  اجلاسوسني  اعتبرت  اوال: 
بيتها ـ يا تري انت كمان بتخبي كلمة ربنا في بيتك وتفظها 
»احفظوا  يقول  داميا  كان  البابا  ـ  تميك  علشان  قلبك  في 
وكام  حافظها  آية  كام  تري  يا   - املزامير«  تفظكوا  املزامير 
الشغل علشان تخلي  وبتقولهم في  بقلبك  مزمور عارفهم 

فكرك كله مشغول بربنا طول الوقت ؟
لقوا  اجلنود  لو  ـ  دي  بعملتها  مخاطر  تملت  راحاب  ثانيا: 
ميوتوها  ممكن  وكان  السجن  راحت  كانت  عندها  اجلاسوسني 
كمان! عندي ليك سؤال - كم مرة استحملت اخلطر علشان 
انك مسيحي  العالم وخبيت  فت من  ربنا؟ كام مرة خحُ خاطر 
اي  أو  وظيفتك  او  اصحابك  تخسر  احسن  خبيت صليبك  أو 
من  تهرب  علشان  مسيحك  انكرت  مرة  كام  عايزها؟  حاجة 
االضطهاد؟ اقرا قصص العابرين وانت تشوف استحملوا اية 

علشان ربنا وماهٌمهمش حاجة .
للجنود  قالت  قوية!  شخصية  عندها  راحاب  كانت  ثالثا:   
النها  كالمها  سمعوا  انهم  والعجيب  بيتها  عن  يبعدوا  ان 
اتكلمت بسلطة ونفوذ رغم انها سيدة! هل بتطلب من ربنا 
انه يديك الشجاعة في الكالم وحكمة عند فتح الفم ونعمة 

في عينني رؤسائك في الكلية أو الشغل؟
كذبها  يبرر  يقدر  حد  اي  وال  اإلجنيل  وال  ربنا  ال  طبعا  ابعا:   
على اجلنود - وده جمال االجنيل - ما بيكٍدبش - ما بيجملش 
شخصياته - وبيحكي القصص والتاريخ بدون حذف األخطاء 

او الزالت الشخصية  - ودي اهم اسباب ٍمصداقية االجنيل
بالسمع عنه فقط! لم  راحاب باهلل إسرائيل  آمنت  خامسا: 
يكن عندها كنيسة او اجنيل او اي شيء - فقط سمعت بودانها 
وآمنت بقلبها احلساس. الزم الناس تسمع عن الهنا والزم احنا 
وعن  امياننا  وعن  مسيحنا  عن  الكالم  من  مانخفش  شعبه 
راحاب تشوف معجزة علشان تصدق -  اجنيلنا. ما إحتاجتش 

زي ما داميا بقول: االميان بيجيب املعجزات مش العكس.
بها  ليس  يهتموا  ان  اجلاسوسني  من  راحاب  طلبت  سادسا: 
بس بل برضه بعائلتها ووالديها كمان وان ينقذوهم من املوت 
والهالك - يا تري انت كمان بتفتكر عيلتك في صالتك؟ مهتم 
وبحياتهم  الروحية  بحياتهم  بل  الزمنية  بامورهم  بس  مش 

االبدية وال ال؟
سابعا: طلب اجلاسوسني من راحاب انها علشان تضمن لكل 
عيلتها النجاة انهم الزم يكونوا جوه البيت مش بره علشان 
ينجوا كلهم من املوت - اصبح بيت راحاب الزانية زي سفينة 
نوح - سفينة النجاة- احنا كمان علشان نضمن النجاة من 
املوت االبدي وننعم بفردوس النعيم وننال احلياة االبدية - الزم 
نكون جوه املسيح ثابتني فيه وكمان الزم نكون جوة الكنيسة 

وبنمارس اسرارها ألنها هي سفينة نوح فالعهد اجلديد.
ثامنا: وضعت راحاب خطة للجاسوسني للهرب من الشباك 
– يا تري هل انت كمان حاطط خطة واتنني وتالتة للهرب من 
وجه الشر واخلطية ملا يحاربك بيها ابليس؟ ايه هي خططتك 
للهرب من العدو؟ يوسف الصديق هرب من امرأة فوطيفار - 
جري على الباب ونفذ بنفسه! انت ايه اخبار خطتك للهرب من 
الشرير؟ هل تتمي بربنا وبتستخبي جوه كنيسته وبتحارب 

بكلمة اجنيله؟
الشباك!  في  احلمرا  الشريطة  راحاب  علقت  علطول  تاسعا: 
علطول ولم تتوانى او تتاخر - ليه انت داميا بتاجل توبتك؟ لية 
مستني تعترف السنة اجلاية؟ قوم علطول دلوقتي وتووب عن 
اخلطية وعدم احملبة واالدانة والسرقة وعدم الطهارة و و و و.....

الخ
عاشرا واخيرا : ربنا كافئ راحاب على اميانها - مع انها ابتدأت 
واهلها من  - مش بس جنت هي  بقت قديسة  لكنها   - زانية 
اصحاح   11 عبرانيني  في  اسمها  اتكتب  كمان  بس   - املوت 
اصبحت  ازاي  احلياة.. شفتوا  سفر  في  وايضا  االميان  ابطال 
الزانية قديسة ؟ ربنا ملا بيدخل بيغير ويعطي حياة ويكون انا 

افضل.

القديسة راحاب 
الزانية !!

د. ياسر بطرس
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فرنسا... رفض منح اجلنسية 
ملمرضة تعمل 59 أسبوعيا

احلصول  مهاجرة  ممرضة  طلب  الفرنسية  السلطات  رفضت 
على اجلنسية ويعود سبب الرفض الى عدد ساعات العمل التي 
بحسب  الفرنسي  العمل  لنظام  انتهاك  في  املمرضة  بها  تقوم 

ماوصفته السلطات اخملتصة.
اجلنسية  على  للحصول  بطلب  تقدمت  املهاجرة  املمرضة 
الفرنسية الى ان طلبها عاد مع الرفض، مرفقا برسالة تبرير وهي 
ان املمرضة تنتهك قانون العمل الفرنسي والقائم على 35 ساعة 

عمل في األسبوع.
في الوقت الذي يصل فيه عدد عمل ساعات املمرضة الى 59 ساعة 
إسبوعيا موزعة على 3 وظائف. وقالت السلطات في إقليم فال 
دو مارن، قرب باريس، في خطاب للممرضة، إنها “ستؤجل” طلب 

منحها اجلنسية سنتني.
اخلطاب  بنشر  املمرضة  أصدقاء  أحد  وهو  ديالغ،  نيكوال  ليقوم 
املواقع  إلحد  بعدها  ليصرح  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على 
منح  مسوغات  أحد  إن  فضيحة.  هذه  أن  “أجد  قائال  اإللكترونية 

اجلنسية الفرنسية هو العمل. وهي ال تسرق عمل أي أحد«.
ويبدي الفرنسيون انقساما شديدا بشأن قاعدة الـ35 ساعة عمل 
احلمالت  تناولتها  التي  القضايا  إحدى  أصبحت  والتي  أسبوعيا، 

االنتخابية في انتخابات الرئاسة لعام 2017.

تركيا .. أغرب »طاولة 
قهوة« في العالم

في  يعيش  تركي  رجل  استخدام  صور  رصدت 
مدينة مرعش جنوبي تركيا لعمود أثري يعود إلى 
فناجني  عليها  يضع  كطاولة  الروماني  العصر 
أن  التركية،  »حرييت«  صحيفة  وذكرت  القهوة. 
يقع  حي  في  يعيش  الذي  عاماً(   74( بوز  محمد 
العمود  اكتشف  جيرمانيا  مدينة  حدود  ضمن 
عمر  ويبلغ   .1977 عام  منزله  تشیید  أثناء  األثري 
نحو  الروماني،  العصر  إلى  يعود  الذي  العمود، 
األثرية  القطعة  أهمية  بوز  يدرك  ولم  1500 عام، 
التي حصل عليها، وغير من شكل اجلانب العلوي 
عليها  يضع  طاولة  العمود  يصبح  حتى  فقط، 
فناجني القهوة وأكواب الشاي. واكتشفت املدينة 
القدمية في عام 2007، وذلك خالل عملية تنقيب 
غير قانونية عن اآلثار، وبدأ بعدها بوز يفكر ما إذا 
قدمية  أثرية  قطعة  أيضا  القهوة«  »طاولة  كانت 
زارت  عندما  أخيراً  التركية  السلطات  وأبلغته 
إلى  تعود  قدمية  أثرية  قطعة  العمود  أن  منزله 
العصر الروماني املتأخر، وهي غير مسجلة لديها. 
لكن السلطات أكدت أنها لن تصادر العمود، فيما 
أشار بوز إلى أنه يقوم على حماية هذه القطعة 

األثرية في منزله.

بريطانيا... قصة النادل الذي أعدم 
600 شخص

أن  صحفية،  تقارير  كشفت     
إحدى املذكرات التي تشهد على 
خالل  اإلعدامات،  مئات  تنفيذ 
احلرب العاملية الثانية والسنوات 
مؤخراً،  بيعها،  جرى  تلتها،  التي 

بسعر يقارب 36 ألف دوالر.
   وبحسب ما نقل موقع »نيوز« 
التي  املذكرات  فإن  األسترالي، 
جرى بيعها، تعود إلى البريطاني، 
إنه  يقال  الذي  بوينت،  بيير  ألبير 
مدى  على  شخص،   600 قتل 
»مهمة  بـ  القيام  من  عاماً،   25

املوت«.
   وتشير بعض الروايات التاريخية، إلى أن بوینت أعدم 200 شخص 
نازي، السيما بعض املسؤولني الذين تورطوا في معسكر االعتقال 
»بيرجن بیلسن«، في الشمال األملاني. فضالً عن ذلك، تولى الرجل 
تنفيذ إعدام عدد من اجملرمني الكبار في بريطانيا، وكان الشخص 
الذي ينفذ العقوبة بحق آخر امرأة أعدمت في البالد، وفي 1964 
ألغت بريطانيا احلكم القضائي الذي يسلب احلياة. وتشير املذكرات 
إلى تفاصيل دقيقة بشأن 434 شخصاً جرى إعدامهم، فتشمل 
االسم والعمر، فضالً عن الطول والوزن، واملواصفات، واملكان الذي 

نفذ فيه حكم اإلعدام.
وألن أحكام اإلعدام كانت تنفذ عن طريق الشنق، دأب الرجل الذي 
األعناق،  مواصفات  إلى  اإلشارة  على   ،1992 في  احلياة  عن  رحل 
فيقول إن بعضها سميك واألخرى عادية. واملثير في األمر أن هذا 
الذي ينفذ اإلعدامات، كان يقوم باملهمة، في إطار  الرجل املرعب 
ولم  احلانات.  إحدى  نادل في  الرسمي، فهو  أما عمله  دوام جزئي، 
يتردد »رجل اإلعدامات« في تنفيذ حكم قضائی، بحق أحد الزبائن 
قتل  في  التورط  بسبب  إدانته  ومتت  محله،  يرتادون  كانوا  الذين 

عشيقة.
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As a medical professional I can-
not stress enough the importance 
of regular exercise. Everybody 
knows that exercise is great for 
weight loss, cholesterol, diabe-
tes, and general staying in shape, 
but the benefits keep piling on 
way after that. Here are a few ex-
amples for you to crunch 
down on while you build 
up a sweat.
1. Exercise can help your 
mental health. It’s no secret 
that over the last few years 
rates of depression have 
been rising. As a pharma-
cist I personally see the 
increase of antidepressant 
medications in my prac-
tice over time; but did you know 
that there are other ways to help 
alleviate depression? The obvi-
ous answers are medication and 
therapy (both amazing ways that 
we have developed in the medical 
field to treat depression), but tak-
ing care of your physical health 
can positively affect your mental 
health as well. A surprising fact 
about your health is that commu-
nication between your mind and 
body goes both ways; if you take 
care of one, it helps to improve 
the other. 
2. Exercise can help with your 
bone health. As people age (es-
pecially females) they are prone 
to a condition called osteoporo-
sis. In short, this condition means 
you have weak bones, and puts 

you at a high risk for breaks and 
fractures. What’s a great way that 
helps strengthen your bones? You 
guessed it: exercise. High impact 
exercise puts pressure on your 
bones forcing them to take in 
more calcium and become stron-
ger. Of course, calcium and vita-

min D are always good to add to 
your diet/supplements as well.
3. Exercise can help you sleep. 
This one is a bit tricky, and I only 
fully learned about it recently 
after doing a sleep study for my 
own health. For me, I found that 
if I exercise before bed I have 
too much adrenaline pumping 
so I can’t sleep. But, exercising 
earlier in the day led to me hav-
ing a better night’s sleep than my 
usual. These observations were 
confirmed by my doctor (and 
later research I did) when I asked 
about it.
So go ahead, ask your doctor and 
go researching. You’ll find that 
exercise has a lot more benefits 
than this. Now go out there and 
do some squats already!

The Importance 
 of Exercise

Morcos 
Abdel Messeh

R I D D L E  T I M E
In	 a	 pond	 there	 are	 some	 flowers	 with	
some bees hovering over them. How many 
flowers	and	bees	are	there	if	both	the	fol-
lowing statements are true: 1. If each bee 
lands	on	a	flower,	 one	bee	doesn’t	 get	 a	
flower.	 2.	 If	 two	bees	 share	 each	flower,	
there	is	one	flower	left	out.
Answer for the last issue:
Nothing

By: 
Philo Girgis

Have you ever thought of how 
your loved ones will handle your 
final expenses or if you will be 
able to leave behind an inheri-
tance? Do you have any idea how 
much final expenses can be in 
Canada?  This is not something 
we often want to think or talk 
about but avoiding the subject 
will not help.  A funeral in Can-
ada can range anywhere between 
$5,000 to $15,000 which would 
have to be paid by your family 
members if you have not pur-
chased a policy to cover that.  You 
can best take care of this need by 
purchasing a permanent life in-
surance policy.  This will  guar-
antee you have life time coverage 
as long as you are paying your 
premiums and your policy is in 
force.  With Desjardins, you can 
choose the payment period best 
suited for your needs; you can 
choose from 10,15 or 20 years 
or pay premiums up to age 65 or 
even 100.  You will then remain 
insured for life.  With this policy 

you can count on your premium 
staying the same throughout that 
period and upon death your ben-
eficiary will receive the tax free 
amount of insurance you had se-
lected.  This policy also builds 
cash value that you can use in 
your lifetime.  You may also cus-
tomize your coverage with  lots 
of other benefits that you may 
add on to your policy.  
Desjardins Insurance provides 
you and your loved ones with ac-
cess to our health and well-being 
online platform. Whether you’re 
looking for general information 
or need help getting through a 
difficult time, our complimen-
tary assistance services are there 
whenever you need them. 24/7 
assistance is also available by 
phone. You will have reliable, 
accredited resources to help you 
make informed health decisions 
and easily navigate Canada’s 
public healthcare system. 
There is no reason to wait when 
you can buy this cheaper today!

Your life time coverage
By: Dalya Tadros

A Safe border is what 
protects the rights 
of all Canadians. In 
the past our legal 
immigrants have gone 
through Canada’s 
rigorous background 
checks, and it is only 
fair that everyone else 
go through the same 
designated procedures 
to ensure our safety. 
Trudeau has been actively inviting 
illegal immigrants into Canada, 
and as predicted, the number of 
border crossings is on the rise 
this summer. Justin Trudeau is 

misleading Canadians by 
claiming the number of 
crossings has decreased. 
In reality, this June saw 
over 300 more crossings 
than in June 2018. Instead 
of taking steps to address 
the issue, the Trudeau 
government has set up a 
permanent infrastructure, 
wasted hundreds of 
millions of dollars, and 

has normalized the situation. 
While Minister Goodale stated 
that a large number of the border 
crossers do not have a valid 
asylum claim and will be rejected, 

only two percent of illegal 
border crossers have been 
removed. This coupled with 
the fact that the Auditor 
General found that they have 
amassed a backlog of 71,000 
asylum claims, and that wait 
times for a hearing could 
reach 5 years long, show 
just how serious this situation is. 
Justin Trudeau has failed to ensure 
Canada’s immigration system 
remains fair and compassionate. 
We know that this massive asylum 
claim backlog affects other streams 
of immigration processing, 
leading to increased wait times for 

those who play by the rules. 
Canada’s Conservatives will 
continue to call on Justin 
Trudeau to stop putting 
Canada’s immigration 
system in jeopardy.  It 
is time for Canada to 
make changes and elect a 
Conservative government 

that will ensure the immigration 
system functions in an orderly, 
planned and safe manner. 
Sincerely, 

Bob Saroya
Conservative Member of Parliament 
for Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

Illegal Border CrossIngs on The rIse 
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Radical Acceptance

Today, we are going to discuss the concept 
of ‘radical acceptance’. What does acceptance 
mean? To accept something means to ‹take it as 
it is›, and to realize that you might not be able 
to change things. For example, when we accept 
our loved ones as they are, we recognize that al-
though we might not like everything about them, 
although there are things we wish we could 
change about them, we love them regardless. 
What role does acceptance play in our lives when 
trying to break habits, or make changes in our 
ways of acting and thinking? Think of a chal-
lenging time in your life where you were forced 
to deal with something distressing or frustrat-
ing. For example, let’s imagine that your boss 
has given you a tight deadline for a work project, 
and you don’t think you can get it done on time. 
You spend hours crying and over-thinking: ‘how 
can I get this done? This is impossible. I will 
get intro trouble. I won’t succeed. I’ll be a fail-
ure. I won’t get the promotion...’ and so forth. 
Look back at that last paragraph and notice how 
feeling frustrated about the situation led to a spi-
ral of thoughts. Not only are you sad and wor-
ried about not making the deadline, but now 
you are also doubting your abilities, and feel-
ing low about your self-worth and value. This is 
common - in times of distress, our thoughts of-
ten spiral from one negative thought to another.  
Rather than this, let’s consider what would happen 
if we ACCEPTED the situation. You have a tight 
deadline - AND IT IS WHAT IT IS. You feel frus-
trated, scared, and angry because you don’t think 
you can get it done. But, rather than going down the 
road of self-doubt and anger, you think ‘well, this is 
unfortunate. I feel scared that I cannot get this proj-
ect done on time, and really, it is a short time pe-
riod. It feels impossible. And I don›t like 
the way I am feeling now. But all I can do 
is accept this situation right now, and do 
the next right thing. That means getting 
started on the project, and hoping that I 
finish it on time. I can only do my best, 
because I cannot change the situation. 
Rather than doubting my abilities and 
calling myself negative names, I will get 
to work. This feeling and time will pass, 
so I might as well make the most of it’. 
Of course, like any skill, this sounds a 
lot easier (and pleasant!) than it really 
is. Practicing acceptance is extremely 
hard. You have to identify the situa-
tion, realize that it is out of your con-
trol, feel the challenging and distressing 
feelings you may have, and continue to 
practice self-compassion. Acceptance, 
however, is very freeing. Once you re-
alize that you cannot control the situ-
ation, and you refuse to enter into the 
battle of self-destructive thoughts and 
behaviours, you can use your wise-mind 

to do the next right thing. Life will pass by any-
ways - so you may as well allow it to pass with 
acceptance and joy, rather than distress and agony.  
The beauty of acceptance is that once you tell 
yourself ‘it is what it is’, you can truly free yourself 
of shame, guilt, and anger. You can acknowledge 
your feelings, and move on with what you need to 
do next. Personally, when I encounter a situation 

that forces me to accept it, I repeat to myself ‘it 
is what it is. Feel the emotion, deal with the emo-
tions/thoughts, and heal myself of this. I may not 
like what I am going through right now, and I cer-
tainly don’t like how this is making me feel. But 
this is okay. I am okay. This will pass. What can I 
do now? What would help in this moment?’
I encourage you to try practicing radical accep-
tance for a situation you encounter today. Perhaps 
you are faced with stressors at work, or maybe you 
are trying to break free from an addiction. Maybe 
you are ailing from a physical condition, or per-
haps money is tight and you are struggling to make 
ends meet. Whatever the situation is - try accepting 
it. It is what it is. Acknowledge your feelings, and 
recognize that you alone have the power to silence 
the negative thoughts and stop any associated 
harmful behaviours. You can choose to do the next 
right thing in this moment. You can - and will - get 
through this. Practicing acceptance is often the first 
and most-freeing step in doing hard things!

Religious freedom will be an 
important issue in the next 
election. In the past, talk 
about religious freedom has 
generally focused on the role 
Canada can play promoting 
religious freedom abroad. 
However, the domestic as-
pect of religious freedom in 
Canada is becoming an in-
creasingly important part of 
the conversation as well.
On the international side, Andrew Scheer, leader 
of the Conservative Party, has committed to re-
opening the Office of Religious Freedom, and thus 
restoring Canadian leadership on the issue on the 
world stage. A ministerial meeting on religious 
freedom was just hosted in the United States. For 
the second time in a row the Canadian Minister of 
Foreign Affairs did not attend, but a Parliamentary 
Secretary was sent instead. I believe that we need 
a government that will restore Canadian leadership 
in this vital area. While Americans can play an im-
portant role promoting religious freedom, Cana-
da’s unique voice and contribution is vital as well.
Restoring the Office of Religious Freedom within 
the Department of Global Affairs would be one 
important step. Another would be meaningful en-
gagement from the Prime Minister and the Cabi-
net. I do not believe that we have seen that in the 
last four years. The government has only spoken 
about crises after they have hit the front pages, 
rather than pro-actively seeking to engage in order 
to head off conflict and persecution. The govern-
ment has been particularly absent on the persecu-
tion of Christians.
On the domestic side, the current government has 
sought to restrict funding to organizations which, 
sometimes because of their faith or conscience, do 
not share their Liberal ideology. For example, the 
government would not allow organizations to ap-
ply for funding through the Canada Summer Jobs 
Program if they would not check a box indicating 
their agreement with abortion. In effect, this de-
nied funding to many Christian charities, involved 
in good work in our communities. This is the sort 
of attack on religious freedom that I never thought 
we would see in Canada.
So while we emphasize the need for Canada to do 
more in the international sphere to defend religious 
freedom, we should shore up our action at home, 
protecting the right of people to practice their faith 
and to have equal access to government programs. 
Andrew Scheer and the Conservative Party are 
committed to addressing the domestic aspects of 
religious freedom as well, by restoring equality 
and fairness to the Canada Summer Jobs Program.
Although much of the media coverage of the elec-
tion will focus on economic issues, discussions 
about the protection of fundamental freedoms are 
at the very heart of what has made Canada such a 
special place for so long. I look forward to stand-
ing up for a vision of Canada that will once again 
respect and promote religious freedom.

RELIGIOUS FREEDOM

Garnett Genuis 
Member of Parliment 
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