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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

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

اإ�ستياء قبطي 

بعد القب�ض 

علي النا�شط 

»رامي كامل« ، 

وجلنة احلريات 

الأمريكية ُتعرب 

عن اإنزعاجها 

Dalya Tadros
Financial Services Representative

o Life Insurance
o Disability Insurance

o Auto Insurance
o Home Insurance

o Critical Illness Insurance

Cell: 416.910.4919
Business: 905.849.3050

dalya.tadros@desjardins.com

زيادة ميزانية الأزهر ثالث 

مليارات جنيه من العام القادم

كندا بني 

اأكرث الدول 

اأمانًا يف 

العامل لل�شفر 

يف 2020  
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الليلة الكبرية

عيد جود نيوز

ال�ساد�س

احلفل املو�سيقي الكبري

ال�سبت ٧ دي�سمرب

يف اأحد اأرقي قاعات ريت�سموند هيل

 احلفل املو�سيقي الكبري.. احجز تذكرتك من الآن.. احلفل املو�سيقي الكبري.

ل�سراء التذاكر:

1 844 355 6939

املكان
St. George Centre

9116 Bayview Ave. Richmond 
Hill, ON L4B 3R9

ال�سابعة م�ساءا - الثانية ع�سر م�ساءا

DJ - Arabian Music - Dance
احلفل �سامل ع�ساء بوفية مفتوح

Buffet
 All inclusive alcoholic

and Non alcoholic
برعاية جود نيوز الكندية

فقط ٧٥ دوالر

85% SOLD
مفاجاأة احلفل

Brazilian Show
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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

سنوات...  منذ  مرة  ألول 
لصالح  تصوت  كندا 
فلسطني في االمم املتحدة 
منددة بسياسات الواليات 

املتحدة
.......................................ص9

بلومبرج  مايكل  امللياردير 
ترشحه  رسمياً  يعلن 
الرئاسة  إلنتخابــــــــات 

األمريكية
....................................ص11

على  يعتمد  ترودو 
ويسترضي  الكيبيك 
ملواجهة  الكندي  الغرب 

احملافظني
.......................................ص4

بعد اقتحام املوقع بحجة 
النشاط اإلخواني... »مدى 
إطالق سراح  يعلن  مصر« 

الصحفيني املعتقلني
....................................ص11

راأي املحـــــــرر

بني رامي كامل و رامي مالك!

القبطي  النا�شط  �شكن  ملحل  بالتوجه  اأمنية  قوة  قامت  املا�شي  الأ�شبوع 

»رامي كامل« ومت اإلقاء القب�ش عليه وتفتي�ش منزله وم�شادرة هاتفه وجهاز 

الكومبيوتر اخلا�ش به، واأمتنعت قوات الأمن عن اإظهار اأذن النيابة العامة، 

اأو اإخبار اأ�شرته عن �شبب القب�ش عليه اأو الإتهامات املوجهة له، اأو حتي 

املكان الذي �شيذهب اإليه. ورامي �شاب 

�شباب  حركة  قيادات  اأحد  وهو  قبطي 

ما�شبريو و�شارك يف ثورتي يناير ويونيو، 

مل  �شنوات  ع�شر  قرابة  مدي  وعلي 

امل�شروعة  احلقوق  عن  اإل  يتحدث  يكن 

يف  وم�شاوتهم  ومواطنتهم  للإقباط 

الإعتداءات  بوقف  واملطالبة  وطنهم 

عليهم. 

اأن  اإل  حدث  ما  بعد  اأ�شتطع  مل  احلقيقة 

امل�شري  النا�شط  مع  ما حدث  بني  اأقارن 

رامي كامل يف م�شر، وما حدث مع الفنان امل�شري رامي مالك يف اأمريكا، 

فكًل من مالك و كامل لهم نف�ش اجلذور امل�شرية ، نف�ش الهوية القبطية ، 

اأتقانهما -  اإختلف  مع  اللغة -  نف�ش  لهما   ، الأ�شم  نف�ش   ، الديانة  نف�ش 

تعليم  �شتان م�شتقبل كلهما. رامي كامل والذي حرمه وطنه من  ولكن 

لنف�شه  �شبق  مما  �شئ  يطلب  مل  اإجتماعي،  وتاأمني  اأدمية  وم�شت�شفي  جيد 

بل طلب فقط امل�شاواة واملواطنة ل�شعب ووطن، بينما علي اجلانب الأخر 

رامي مالك رغم اأن اأحلمه كانت �شخ�شية اإل اأن وطنه اجلديد �شاعده علي 

حتقيقها دون ظلم اأو متييز. 

ل  جمتمعات  يف  يعي�ش  لنه  اأبدع  مالك  رامي 

وكتابه  العامل  مبدعي  فمعظم  اخلوف،  تعرف 

ل  التي  الدول  من  قادمني  واإقت�شاديه  ومفكريه 

يجد فيها اخلوف مكانًا، عامل اأنتقل من حال اإيل 

حينما  فقط  حال 

الدميقراطية  عرفت 

وظهرت  �شعوبها.  لعقول  طريقها  واحلرية 

بالأبداع  اململوءة  الأول  العامل  �شعوب 

العامل  �شعوب  وظهرت  والرقي،  والتقدم 

الثالث اململوءة باخلوف والتخلف واملر�ش.  

رامي كامل مل يجد من وطنه ووظن اأجداده 

بينما  والإهانة   والتنكيل  التخويف  �شوي 

رامي مالك وجد من بلده املهاجر له والتي 

التكرمي  كل  وجدوده  اأبواه  بلد  تكن  مل 

اأي  يفهمها  مل  والتي  املهجر  اأقباط  من  كثري  روؤية  اأنها  والإهتمام   والدعم 

القبطي الذي  اأن  نظام م�شري يحكم بعد علي مدي خم�شة عقود، وهي 

بالداخل ، وعدل اخلارج  اأن يري م�شاواة اخلارج  يعي�ش يف اخلارج يحتاج 

بالداخل،  اخلارج  ودميقراطية  بالداخل،  اخلارج  عقيدة  وحرية   ، بالدخل 

اأمريكا ، ووقتها ووقتها فقط لن جتد  وقتها ووقتها فقط �شتكون م�شر هي 

ال�شباب امل�شري علي اأبواب ال�شفارات حلمًا مب�شتقبل »رامي مالك« وخوفًا 

من م�شري »رامي كامل«، فالوطن كما قال عنه اأ�شتاذنا جنيب حمفوظ »هو 

املكان الذي تنتهي فيه كل حماولته للهروب«.

 ابرام مقـار
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اخلِدمة  »متلقي  أو  أوالً«،  »العميل 
معاصٌر  ِشعارٌ  أوالً«،  عام-  بوجه   –
ُمتلقي  حق  مبدأ  من  انطلق 
أفضل  على  للحصول  اخلدمات 
وهو  لهم،  تقدميها  مُيكن  ُمعاملة 
معظم  من  استحسانًا  يلقى  مبدأ 
ُمتلقي  أو  ُعمالء  باعتبارهم  البشر 
فخمة  معاملة  يُريدون  خدمات 
حتول  لكنه  زهيد،  ثمن  مقابل  راقية 
مصدر  إلى  العمل  بيئات  بعض  في 
وتدمير  املوظف  صحة  لتآُكل 

ُمسخرًا«،  »عبًدا  باعتباره  أعصابه 
الطلبات  أصعب  لتلبية  ُمتأهًبا 

الكلمات  أشد  سماع  ل  وحتمُّ ُعسرًا،  وأشدها 
بذاءة، واالضطرار ملُداراة أمزجة الوقحني والعنيفني 
التي  أيامنا هذه  واجملانني واملضطربني نفسًيا، وفي 
باملُعقدين واحملرومني واحملتاجني  الدنيا  امتألت فيها 
بعض  صار  واحلنان؛  االهتمام  من  أكبر  أقساًطا 
متلقي اخلدمات في مختلف القطاعات ال يكتفون 
بل  احترام،  من  املهذب  املوظف  به  يعاملهم  مبا 
سرد  يُريدون  والتدليع،  التدليل  من  املزيد  ينشدون 
ُمستقبل  إلى  الوالدة  حلظة  من  عمرهم  أحزان 
من  وبقية  املوظف  وقت  لضيق  ُمراعاة  دون  املوت 
ينتظرون تقدمي خدماته لهم، ويريدون نظرًة والِهة، 
دافًئا، وابتسامًة تقسم وجهه نصفني من  وصوتًا 
بالسباب والشتائم  وأذنًا مُيطرونها  األذن،  إلى  األذن 
أربٍع  مدى  على  اجلميل  ونكران  والتبرُّم  والتذمر 
يكدح  السياق  هذا  في  املوظف  ساعة!  وعشرين 
أكثر من آلة تُستخدم بإفراط، ألن احلواسب اآللية 
الذكاء االصطناعي لو عوِملت  والروبوتات وأجهزة 
الدخان  وتصاعد  العطب  ألصابها  الطريقة  بتلك 

من محركاتها الرئيسية!
املرء  يُضطر  حيث  العاِملة،  الطبقات  شرائح  في 
حياته  احتياجات  له  توفر  وظيفة  في  للعمل 
يكون  ومسكن،  وملبس  مأكل  من  األساسية 
حتمله  في  األساسي  السبب  هو  الشهري  األجر 
لكن  وأكاذيبهم،  اخلدمات  ُمتلقي  بعض  وقاحة 
هذا األجر يكون أقل من اجملهود اجلسدي والعقلي 
الوظيفة،  تلك  في  املوظف  يبذله  الذي  والعصبي 
البشري محدودة؛ يجب على  الكائن  أن طاقة  ومبا 
رأس  على  موظفيها  تضع  أن  العمل  قطاعات 
أنهم  وإن أوحت ملُتلقي اخلدمة  قائمة اهتماماتها 

فلوال  االهتمام،  عرش  على  املتربعني 
اخلدمات  طالبي  وجد  ملا  املوظفني 
وفي  ُمبتغاهم..  لهم  يُقدم  من 
األمريكي  املؤلف  يذكر  السياق  هذا 
»السلم  كتابه  في  ِهل«  »نابليون 
واقعية  حكاية  للنجاح«  السحري 
األعمال،  أرباب  أحد  ذكاء  إلى  تُشير 
ووعيه العميق بحقيقة أن موظفيه 
القدرة  محدودة  بشرية«  »كائنات 

على التحمل، فيقول:
فلسفة  مؤلف  الحظ  مرة؛  »ذات 
قانون النجاح صًفا طويالً من النساء 
في  الشكاوى  أمام مكتب  الغاضبات 
يُشاهدهن  كان  وبينما  شيكاغو.  في  كبير  متجر 
كانت  التي  الشابة  املوظفة  أن  الحظ  بعيد،  من 
العذبة  بابتسامتها  احتفظت  للشكاوى  تستمع 
بذيئات.  ُكن  النساء  بعض  أن  رغم  الوقت  طيلة 
تلو  النساء واحدة  بتوجيه  الشابة  املوظفة  قامت 
املهمة  بهذه  وقامت  الصحيح  للقسم  األخرى 
كانت  يحدث.  ما  ليرى  يقترب  املؤلف  جعل  باتزان 
الشابة،  املوظفة  وراء  تقف  شابة  امرأة  هناك 
والنساء  املوظفة  بني  للمحادثات  تستمع  وكانت 
املوظفة  كتف  فوق  من  ومتررها  مالحظات  وتدون 
اجلالسة إلى املكتب. كانت تلك املالحظات حتتوي 
من  الالذع  النقد  عدا  ما  ُمجمل كل شكوى  على 
التي  املرأة  أن  اتضح  الشكوى.  صاحب  الشخص 
كانت  صّماء!  كانت  للشكاوى  تستمع  كانت 
الواقفة  مساعدتها  من  احلقائق  كل  على  حتصل 
خلف ظهرها. قال مدير املتجر إن هذه هي الطريقة 
الشكاوى  بها معاجلة  تتم  أن  التي ميكن  الوحيدة 
البشرية  األعصاب  إن  حيث  مناسب،  بشكل 
ليست قوية مبا يكفي أن يظل الشخص يستمع 
طيلة اليوم للغة بذيئة ونقد الذع بدون أن يتسبب 
هذا في أن يُصبح الشخص غاضًبا ويفقد حتكمه 

في نفسه ويرد الصاع صاعني«.
هذه احلكاية التي حدثت في الواليات املُتحدة خالل 
توضح  العشرين؛  القرن  خمسينيات  أو  أربعينيات 
أن الوعي بإنسانية املوظف ال عالقة لها بعصٍر أو 
األعمال  ُمدراء  ومشاعر  بنباهة  بل  قوانني،  أو  زمٍن 
والقائمني عليها، ممن يُدركون أن قوتهم احلقيقية 
في قوة موظفيهم، ال في استضعافهم واعتصار 

طاقتهم حتى رمقها األخير.

رفًقا باإن�سانية املوظفني! 
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جوستان  حلكومة  وجهت  كثيرة  انتقادات 
املاضي،  األسبوع  قدمها  أن  بعد  اجلديدة،  ترودو 
وشملت احلكومة 36 وزيرا، من بينهم 18 وزيرا، 
و18 وزيرة. كما قام ترودو بإطالق مناصب جديدة 
بولتيك”  “ليوتننت  السياسي  املسؤول  منها 
البراري في  للكيبيك واملستشار اخلاص إلقليم 
الوسط الكندي. ترودو أعلن أن حكومته تعمل 
لكندا،  الوطنية  الوحدة  على  احلفاظ  على 
الغرب  وخاصة  الوسط  مبطالب  االهتمام  عبر 
الكندي، واالستماع ألصوات كل من ساسكاتون 
يذكر  األقاليم.  بهذه  لالهتمام  الداعية  وألبرتا، 
أن الليبراليني لم يحصلوا على أي مقعد برملاني 
ألبرتا  أو  ساسكاتون  سواء  منهما  كل  في 

مقارنة ببقية أقاليم كندا. 
الكندية،  اجلديدة  احلكومة  تشكيل  وعقب 
كيني،  جيسون  احملافظ  ألبرتا  وزراء  رئيس  قال 
أن احلكومة الفيدرالية لم تلب بعد احتياجات 
الكنديني خاصة في ألبرتا، وحتديدا فيما يتعلق 
البترول، ليصل  أنابيب  الطاقة، ومد خط  مبلف 
احمليط  لسواحل  ومنها  الكندي،  الشرق  إلى 
تهتم  أن  ضرورة  على  كيني  وشدد  األطلسي. 
احلكومة الفيدرالية أكثر مبطالب أقاليم الغرب 

الكندي.
أصبح  ترودو  أن  احلكومة  تشكيل  من  واتضح 
يعتمد على إقليمه األم، الكيبيك، حيث اختار 
10 وزراء حلكومته من الكيبيك، من بني إجمالي 
مثل  حساسة،  حقائب  بينهم  من  وزيرا،   36
فيليب  لفرانسوا  أعطاها  التي  اخلارجية  وزارة 
ديجلو،  إيف  جلان  املالية  ومجلس  شامباني، 
ميلر  ومارك  جيبلبو،  لستيفان  البيئة  وحقيبة 
من  وغيرها  األصليني،  السكان  خدمات  لوزارة 

احلقائب الوزارية املهمة.
كما سعي ترود السترضاء الغرب الكندي، الذي 
بدأت صيحات االنفصال تعلو في بعض أقاليمه، 
ألبرتا. فمن الغرب الكندي، اختار ترودو  وحتديدا 
في  البراري  ألقاليم  ممثال  وينبيج  من  كير  جير 
وزيرة  استمرار  على  وحافظ  الكندي،  الوسط 
كوزيرة  فريالند  كريستيا  السابقة  اخلارجية 
ماك  كاترين  وحافظت  احلكومية،  للشؤون 
كينا وزيرة البيئة السابقة على منصبها لكن 
بريتش كولومبيا  ومن  التحتية.  البنية  حلقيبة 
من  ووزير  البيئة،  لشؤون  ويلكنسون  جوناثان 
لألمن  بلير  وبيل  الصيد،  لشؤون  ساسكاتون 

العام، وكلهم من وسط وغرب كندا.
جدد،  وزراء  عرفت  التي  احلقائب  أهم  بني  ومن 
وزير جديد هو  اختيار  فتم  الهجرة،  وزارة  كانت 
بدال  حسني  أحمد  وأعطي  مانديسنو،  ماركو 
اجملتمع.  وتنمية  واألطفال  األسرة  وزارة  منها 
الوزارية  احلقائب  من  الصحة  وزيرة  وخرجت 
واكتفت مبنصب  با،  بتي  الصحة جينية  لوزارة 
جويس  واحتفظت  الوزراء.  رئيس  مساعدة 
من  بجزء  السابقة  املالية  مجلس  رئيس  موري 

مسؤوليات حقيبة احلكومة الرقمية.
واحتفظ عدد من الوزراء مبقاعدهم دون مفاجآت 
جانو  ومارك  مورنو،  بيل  املالية  وزير  بينهم  من 
الزراعة،  وزيرة  بيبو  كلود  وماري  املواصالت،  وزير 
وديان لوبتير وزيرة الدخل الوطني. وكان من بني 
لوزارة  أنان  أنيتا  احلكومة:  في  اجلديدة  الوجه 

اخلدمات العامة.
شير  أندور  برئاسة  احملافظني  انتقادات  تركزت 

أعضاء  اختيار  في  يجدد  لم  ترودو  أن  علي 
الوجوه  نفس  علي  باالعتماد  وقام  حكومته، 
الليبراليني  حزب  أن  شير  وأضاف  السابقة. 
بزعامة ترودو خسر مليون صوت انتخابي في كل 
كندا، والعديد من النواب في الدوائر االنتخابية، 
وهذا ما كان يفرض على ترودو أن يأخذ منهجا 
يفعل  لم  لكنه  احلكومة،  تشكيل  في  جديدا 

هذا.
وانتفد شير أداء حكومة ترود السابقة في عالج 
الطاقة  وملف  احلياة،  نفقات  ارتفاع  ملفات 
له  منافذ  وفتح  الكندي  الغرب  في  خاصة 
وتعالي  البطالة،  معدل  وارتفاع  الشرق،  عبر 
وألبرتا  الكيبيك  من  كل  في  االنفصال  أصوات 
عن كندا، وهو ما ميثل أزمة فيدرالية حقيقية، 
يجب تطبيق رؤية ومنهج جديد للوصول حللول 

عملية ومرضية لها.
الكبرى، فكانت من نصيب رئيس  أما الصدمة 
حزب الدميقراطيني اجلدد جاميت سينج، والذي 
لتشكيل  ترودو  به  يستعني  أن  ينتظر  كان 
طموحات  خيب  ترود  ولكن  أغلبية،  حكومة 
غير  بصورة  واستعان  به،  يستعن  ولم  سينح 
عن  الكيبيك،  األم  إقليمه  بدعم  مباشرة 
إقليم  من  الوزراء  من  كبير  عدد  انتقاء  طريق 
في  وزارية  حقائب  أعطاه  وبعضهم  الكيبيك، 
تعتبر  بادرة  في  اخلارجية،  مثل  األهمية،  غاية 
ذكية منه السترضاء الكيبيك، والنواب الستة 
والثالثني للكتلة الكيبيكية في مجلس النواب 

الكندي.
ولذا كان من الطبيعي أن ينتقد وبشدة سينج 
سينج،  وقال  لترودو،  اجلديد  احلكومة  تشكيل 
ليشكل  ترودو  اختاره  عمن  النظر  بغض  أنه 
حكومته، فإنه قد حان الوقت لتعمل احلكومة 
تراه  لم  ما  وهذا  الكنديني،  مصلحة  أجل  من 
واستعداده  تأكيده  سينج  وأعاد  املاضي.  في 
الكنديني،  أجل  من  ترودو  حكومة  مع  للعمل 
فرص  وخلق  الوظائف  بحماية  يتعلق  فيما 
عمل جديدة، وحتسني مستوى اخلدمات العامة، 
مستقبل  أجل  من  البيئية  الظروف  وحتسني 

الكنديني حاليا، وخالل السنوات القادمة.
وحدة  حكومة  اجلديدة،  حكومته  أن  يري  ترودو 
وطنية، في حني أن املعارضة أنها نفس الوجوه 
القدمية، التي لم حتدث أي طفرة في األداء. لكن 
امللفت للنظر أن ترودو جنح حتى اآلن من اخلروج 
من مصيدة تشكيل حكومة ائتالفية، معتمدا 
على الدعم غير املعلن من قبل إقليم الكيبيك، 
والذي برز بقوة أن ميوله إما انفصالية للكتلة 
إليوت  بيير  وأن  خاصة  ليبرالية  أو  الكيبيكية، 
الوزراء  رئيس  جاسنت  ولده  بعده  ومن  ترودو، 
فرانفكونية  عن  وبقوة  يعبرون  احلالي،  الكندي 
كل  تتحدث  التي  الكندية،  الفيدرالية  الدولة 
أقاليمها اإلجنليزية باستثناء الكيبيك وجزء من 
برونويك. هذا الدعم الكيبيكي لترودو ميثل نوعا 
من الذكاء السياسي، حتى ال يكون ترودو حتت 

رحمة احلزب الدميقراطي اجلديد. 
ولكن هل هذه التركيبة السياسية، ستصمد 
طويال، وتكون الكتلة الكيبيكية سندا حقيقيا 
تعتبر  الكيبيكية  الكتلة  وأن  خاصة  لترودو، 
بعد  العدد  حيث  من  الثالثة،  البرملانية  القوة 
الدميقراطي  احلزب  وقبل  واحملافظني  الليبراليني 

اجلديد واخلضر؟

يف رئا�سته للحكومة الفيدرالية الثانية

ترودو يعتمد على الكيبيك وي�سرت�سي 

الغرب الكندي ملواجهة املحافظني
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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اإلزدراء  يجابه  الذي  القانون  أمسى  لقد     
بالدين، في يد قوى ماكرة، حتركها مشاعر 
التعصب والتعسف، وتطلقه على هواها، 
اجلهات،  كل  من  باملستهدفني،  ليعصف 

ومن كل خبيث!

إلى  االتهام  أصبع  يصّوبون  هم  وفيما     
أطراف  إلى  مغموسني  جتدهم  األخرين، 
أناملهم في السيمونية أي املتاجرة بالدين، 

وفي اإلزدراء األعظم: اإلزدراء باهلل نفسه!

   .. فاهلل هو العدل، ولكن قانونهم مثال 
أو  الوهمية،  أو  الزائفة،  للعدالة  صارخ 
كان  الذي  القانون  ذلك  مثل  الشكلية، 
يطبق في مرحلة تاريخية سابقة في والية 
»إذا  أنه:  على  وينص  األملانية،  ساكسونيا 
ارتكب أحد من الرعاع جرمية تقطع رقبته، 
رقبة  تقطع  النبالء  من  أحد  ارتكبها  وإذا 

ظله«!

وزارته  من  الوزير  باطاحة  يكتفوا  ألم      
في واقعة العيب في الذات النبّوية، بينما 
حكموا على أطفال صغار أبرياء بالسجن، 
وضياع مستقبلهم، نظير مرئية يسخرون 

في ثوانيها املعدودة من مجازر داعش؟!.. 

   .. واهلل هو األعظم، ولكنهم يقولون من 
الرسول  يسب  ومن  يُستتاب..  اهلل  يسب 

)وقيل أيضا من يسب عائشة( يُقتل! 

ميّلون  ال  ولكنهم  القدرة،  كلى  واهلل   ..    
القول: بأن الكتب املقدسة محّرفة ومزّورة، 
على  احملافظة  على  قادر  غير  القدير  وكأن 

كلمته!

لإلنسان،  املبدع  املصّور  هو  واهلل   ..    
ولكنهم بينما هم يثّمنون لوحات الفنانني، 
املقابل  في  جندهم  ويحرسونا،  ويؤّمنونها، 
أحد  أن  حتى  احلّية،  اهلل  لوحات  يهينون 
األسياد  أمثاله  بأن  قال  السابقني،  الوزراء 

وغيرهم هم العبيد!

   .. واهلل محبة، ولكنهم جعلوا عقيدتهم 
من اهلل خطراً على اجملتمع، حتى أن هوجان 
مقال  في  كتب  األمريكي،  الناشر  هیفنر، 
له: »عندما تتخذ الدين كمصدر للتشريع، 

فال تتوقع املنطق في قانونك«! 

...،...،...،   

   اسجنوا هذا القانون األعمي اخمليف، الذي 
عقلنا،  فوق  املهللة  األقالم  أجنحة  يُكّسر 
ويقتل األغاني النابضة في مشاعرنا، ويُدّمر 

فرشاة اجلمال على أطراف أناملنا! 

الدين  أصول  إلى  يتعّمقون  ال  فالذين     
ويدركون جوهره؛ يفقدون النظرة السليمة 
له، وتتحّول حتى املالئكة إلى شياطني في 

أعينهم!...

عـادل عطيـة

القانون اخمليف!لقاء

الصيف  أمسيات  في  تعودن  كما  وخاالتي  أمي  جتلس  الشرفة  في 
ذكريات  هانئ  مرح  في  ويتبادلن  ويتضاحكن  يتحدثن  الدافئة 
أفقه  ..ال  ..صغيرة وصامتة  بينهن  أنا  طفولتهن السعيدة. وأجلس 
احملبة  بدفء  ولكني أستمتع  يتحدثن  أعرف عمن  وال  يقال  مما  شيئا 
التي تغمرهن وأذخر أنا أيضا لنفسي مخزونا من الذكريات العبقة 
الصيف  نسمات  من  نسمة  علّي  هبت  كلما  أريجها  ينبعث  التي 

الدافئة.
وفجأة أجد أصواتهن وقد خفتت واختفت منها نبرة االبتهاج وحلت محلها همهمات األسى 
أعرف  وال  أعرف فالنة  أكن  ولم  اخلبيث.  املرض  التي أصابها  أتى ذكر فالنة  واالستنكار عندما 
مرة  ألول  الطفل  القلب  ويعرف  مبهم..  حزن  مشاعري  يكتنف  ولكن  اخلبيث..  املرض  هو  ما 
قبح املرض وبشاعته فألتفت نحو أمي أسألها:«كيف يأتي هذا املرض يا أماه وملن؟״ فتجيب 
ببساطة عاجزة: »ال أحد يعلم يا صغيرتي ...إنها إرادة اهلل. وأتخيل اهلل: ضخما.. مهيبا يجلس 
علي عرش عظيم في السماء ويحرك الناس كقطع الشطرجن ويأمر فإذ بهذا ميرض وذاك يفلس 
وتلك تسقط في االمتحان. ويدهمني احلزن في منتصف الليل فيوقظني من عمق النوم ..وأقف 
أمام النافذة أخاطب اهلل وأقول له أني لو كنت مكانه ملا سمحت للمرض أن يصيب فالنة وال أي 
مخلوق.. وأهدده بأني لن أخاطبه ثانية ولن أصلي أبداً إن لم تشف فالنة. ولكن فالنة ال تشفى 

ورغم ذلك ال أكف عن الصالة.
املرض جتربة مريرة.. قد تكون في بعض األحيان صراعا مدي احلياة وفي أحيان أخري صراعا ألجل 

احلياة ..ولكننا نتعلم أن نتعايش معها وأن نتشبث برؤية جمال احلياة رغم املعاناة.
قالت لي سيدة أعرفها أصابها فيروس مجهول بشلل أقعدها عن احلركة ألعوام طوال:«في 
الليالي  أقضي  وكنت  اهلل  إلرادة  الشديد  والرفض  بل  واملرار  بالقنوط  أشعر  كنت  البداية 
محملقة في سقف غرفتي بينما تنهمر الدموع من عيني بال توقف وال أكف عن أن أتساءل 
ملاذا أنا يارب.. ملاذا أنا. وظللت أنتظر النهاية في كل حلظة وأظنها وشيكة احلدوث ولكن مرت 
الشهور واألعوام دون أن يحدث أي تغيير. حتي بدأت أشك في رحمة اهلل وأتهمه بالقسوة.. 
فقد كنت امرأة وحيدة ال زوج لي وال أبناء ولم يكن لي من يعينني على مواجهة تلك املأساة. 
وذات يوم زارتني إحدى اجلارات وأخبرتني عن فتاة مسكينة قدمت من صعيد مصر لتوها بعد أن 
استولى زوج أمها على شقتهم ثم طردها منها.. وهي اآلن تبحث عن سكن واقترحت جارتي 
أن تسكن الفتاة معي وقالت:«نبقي ضربنا عصفورين بحجر واحد.. من جهة جتد البنت سكنا 
آمنا ومن جهة أخرى تقوم علي خدمتك«. ووافقت علي الفور فقد كنت في أمس احلاجة ملن 
يرافقني ويؤنس وحدتي. ولم يكد مير اليوم إال وكانت الفتاة قد انتقلت لإلقامة معي.. كانت 
صغيرة جدا وبسيطة جدا وجاهلة جدا وقد أحببتها حبا جما حاملا وقعت عليها عيني فأخذت 
دروسها  استذكار  علي  وأساعدها  أحنوعليها  وتعليمها..وكنت  تربيتها  مهمة  عاتقي  علي 
وكان قلبي يخفق مبشاعر األمومة نحوها وأشعر بالفخر وأنا أبصرها تنمو أمام ناظري يوما 
بعد يوم.. وهي اآلن متزوجة وتزورني بال انقطاع مع زوجها وأبنائها. ال أستطيع أن أصف لك مدي 
السعادة التي أشعر بها وهم ملتفون حولي.. لقد أصبحت لي أسرة صغيرة رائعة متأل علّي 

حياتي.. بدأتها بعد أن ظننت أن كل شيء قد انتهى.

بقلم: 

جورج مو�شى

ثروت  الكبير  لألديب  الرواية األشهر  اخلوف” هو عنوان  »شيء من 
أباظة، تلك الرواية التي صدرت عام ١٩٦٠ عن دار املعارف املصرية، و 
تدور أحداث الرواية في قرية في صعيد مصر حيث يتزعم “عتريس” 
عصابة  تعيش علي القتل والسلب و النهب وقهر أهالي القرية، 
وتقف  عنها  رغماً  القدمي  حبه  فؤاده”   “ يتزوج  أن  احلال  به  ويصل 
“فؤاده” أمام “عتريس” وعصابته مما يشعل النخوة في باقي أهالي 

القرية فيثوروا على “عتريس” وعصابته. 
للمخرج  سينمائي  كفيلم  الرواية  انتاج  يتم   ١٩٦٩ عام  وفي 
الفيلم  على  الرقابة  على  القائمون  ويعترض  كمال”  “حسني 
اعتراضا شديداً ويرفضون عرضه ألنهم رأوا أن “عتريس” وعصابته 
“فؤاده” هي مصر  وأن  احلكم،  في  الناصر وصحبه  لعبد  رمز  هم 

اخملتطفة رغماً عنها.
حتى  بنفسه  يشاهده  أن  فقرر  الفيلم  عن  الناصر”  “عبد  سمع 
وبعد  عدمه،  من  اجلمهور  على  الفيلم  عرض  في  كلمته  يقول 
فال  هذا  “عتريس”  مثل  كنت  لو  “ناصر”  قال  للفيلم  مشاهدته 
الرجل  وأجاز  علي”  تثور  أن  الناس  حق  ومن  أحكم  أن  أستحق 
عرض الفيلم، والسؤال هنا، لم يري “ناصر” نفسه ظالم وسيء 
يرى  كان  الفيلم  “عتريس”  أن  تظن  فهل  الفيلم،  “عتريس”  مثل 
نفسه كذلك؟ أنا ال أعتقد، ال يوجد “عتريس” يري نفسه عتريساً، 

“عتريس” يراه الناس عتريساً ولكن هو ال يرى نفسه كذلك، وهنا 
يأتي السؤال اآلخر، من املسؤول عن “عترسة” إنسان ما في بقعة 
ما على سطح هذا الكوكب، هل األنسان العتريس نفسه أم من 
يشاء؟  كما  عليهم  يتعترس  فيتركونه  بالعترسة  له  يسمحون 
أعلم أن القارئ العزيز يعلم اإلجابة، وأعلم أيضاً أنه حتى لو جاء 
“عتريساً” في مجتمع يرفض العترسة فلن يكون لهذا العتريس 

مكانا في هذا اجملتمع.
ما نراه اليوم في احملروسة هو حاله من العترسة والغطرسة الغير 
مبررة، “عتريس” احملروسة ال يريد ألحد أن يتكلم، عتريس احملروسة 
يعتقل من يخالفه الرأي. مثاالً لذلك، نحن ال نعلم إلى اآلن ملاذا 
هذا  الثورة،  شباب  ائتالف  عضو  حرب”،  الغزالي  “شادي  أعُتقل 
الطبيب الذي يُّدرس في كلية الطب والذي لم يرفع سالحاً أو مارس 
عنفاً -على حد علمي-فقط كل ما قام به هو أنه عارض النظام 
يوماً ما وبرواية عمه دكتور “أسامه الغزالي حرب” ميكث “شادي” 
أكثر  ورمبا  ونصف  عام  انفرادي؟  سجن  في  ونصف  عام  من  أكثر 
تضيع من عمر شاب وكل جرميته هو أنه قال رأيه بحرية، وال أنا وال 
أنت نعلم ماذا يحدث له داخل سجنه االنفرادي هذا، فرمبا يخرج 
هذا الطبيب من السجن وقد فقد عقله وما تعلمه في كل سنني 
عمره، بل ورمبا يخرج وقد فقد إميانه مبعني احلياة نفسها، وبالطبع 

أو  “عتريس”  ال  نفسه  في  يري  لن  سّجانه 
كامل”  “رامي  آخر  مثاالً  “عتريس”.  شبه 
منذ  اعتقاله  مت  الذي  القبطي  الناشط 
مشاكل  عن  يتحدث  أنه  جرميته  وكل  أيام 
التهم  هي  ما  اآلن  إلى  نعلم  وال  األقباط، 
لها  دولة وضعت دستور  في  إليه  املوجهة 
منذ أكثر من مئتي عام. “رامي كامل” يقبع 
اليوم في معتقله باحثاً عن جرمه قبل أن 
يبحث عن براءته، يبحث عن حقه في وطنه، 
من  ككثير  مثله  رفض  الذي  كامل”  “رامي 
أبناء جيله أن تُسجن أفكاره داخل عقله وال 
يعبر عنها بحرية، أصبح اليوم هو وأفكاره 
عن  يبحث  زنزانة  في  محبوساً  في  وعقله 

أجابه لسؤال واحد، ملاذا يا “عتريس” مصر وما هي آخر عترستك 
هذه؟

احلرية لكل املعتقلني السلميني األبرياء الذين لم ميارسوا العنف، 
الظلم والكراهية  فيها  عارض  حق  كلمة  صاحب  لكل  واجملد 
والتمييز والعنصرية ودعي للمحبة واآلخاء والعدل واملساواة بني 

البشر.

�سيء من اخلوف

املر�ض

دوال اندراوس

1-844-355-6939
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ذات يوم من أواخر العام ١٩4١ وقف العقيد روبرت مونتغمري 
من ادارة الشرطة البريطانية )اسكوتلندیارد( أمام أعضاء نادي 
القضايا اخلفية في لندن، وهم جماعة من الناس يستمتعون 

بالبحث في القصص البوليسية.
   قال العقيد: لم أكن أتي طالباً مساعدتكم لو لم يكن لألمر 
أمريكا  من  قادماً  لندن  الى  غريب  وصل شخص  فقد  أهمية. 
اجلنوبية. وأبلغتنا استخباراتنا أنه قد يكون عميالً نازياً. ونحن 
عمليات  ميول  لكي  املال  من  كبيراً  مبلغاً  يحمل  أنه  نعتقد 

التجسس في بريطانيا.
التعرض حلادث  له  هيأنا  املركب  وبعد ساعات من مغادرته     
سير أدى الى اصابته بكسر في ذراعه فنقل الى املستشفى. 
وفتش رجالنا ثيابه وحقيبته التي كانت حتتوي على رسائل من 
أصدقائه في غيانا البريطانية. ولم نكتشف شيئاً مريباً. واآلن، 

أما أن يكون هذا الرجل بريئاً، واما انه عميل حاذق جداً.
   لقد أخذنا في االعتبار مناورات عدة محتملة. رمبا يكون أرسل 
الى عنوانه مبالغ من النقد البريطاني املزور، لكن عدم انتظام 
خدمات البريد في احلرب يجعل هذا االحتمال مستبعداً. ورمبا 
ألغت  االشعة  صور  لكن  جراحياً،  جسده  في  ثمينة  درراً  زرع 
من  الرجل  هذا  سيخرج  صباحاً  وغداً  أيضاً.  االحتمال  هذا 
حول  اقتراحات  لديكم  فهل  بالناس.  ويختلط  املستشفى 

طريقة اخفائه مئات األلوف من اجلنيهات؟
النادي بعضهم الى بعض وتهامسوا لفترة  التفت أعضاء     
رئيس  نهض  وعندئذ  باملوافقة.  رؤوسهم  اهتزت  ثم  وجيزة 
أغفلت  أنك  نعتقد  نحن  العقيد،  حضرة  »یا  وقال:  النادي 
احتماال بديهياً، أن تكون الرسائل الواردة من أمريكا اجلنوبية، 

حتمل طوابع نادرة تبلغ قيمتها ألوف اجلنيهات االسترلينية.

)2(
اسكوتلندیارد.  من  مونتغمري  العقيد  أنا  رايلي.  سيد  يا     

يؤسفني أن أحمل اليك خبراً سيئاً. لقد وجد صهرك مقتوالً.
مع  لكنني كنت  الهي.  يا  اآلخر:  الطرف  على  الرجل     صرخ 
ميكي الليلة املاضية. ال ميكنني أن أصدق هذا اخلبر . هل أنت 

متأكد أنه هو؟
وأود أن  رايلي.  یا سید  ثابت  الهوية     أجاب العقيد: أن حتديد 
آتي اليك اآلن وأبحث معك في شأن من قد يكون لديه حافزاً 

لقتله.
   وبعد ساعة كان العقيد مونتغمري جالساً في منزل رايلي.

   قال رايلي: ليس في االمر سر، ميكي له أعداء. فشريكه في 

التجارة هارولد سميث اتهمه مرة باختالس أموال من جتارتهما 
وحدثت بينهما مشادة عنيفة. ثم هناك صهري اآلخر تشارلز 
أقول  أن  بزوجته. ويؤسفني  بالتحرش  اتهم ميكي  الذي  جونز 
لك ان تشارلز على عالقة بعصابات االجرام، لكننا لم نسمع 
عنه شيئا منذ أشهر . وثمة شخص آخر قد يكون قتل ميكي. 
وهو صهري بيلي. وسأعطيك عنوانه اذا وعدتني بأال تبوح له 

بأني أنا الذي أعطاك العنوان .
قال العقيد: ال، شكراً يا سيد رايلي. فما قلته لي اآلن يؤكد لي 

أنك أنت قاتل ميكي.
   هل تعرف كيف كشف العقيد مونتغمري األمر؟

   لقد فضح رايلي نفسه حني ذكر اسم صهره املغدور قبل أن 
يسميه مونتجمري. وقد اتضح للمحقق من كالمه ان له ثالثة 

اصهار على األقل.
)3(

آلفونسو،  ادارة »اسكوتلندیارد« تستنطق اجلاسوس     كانت 
وقال العقيد مونتغمري: حسنا يا آلفونسو. أين خبأت الوثيقة 

التي سرقتها من وزارة اخلارجية؟
رأيت  القبض علي. وحني  الفونسو: »كنت خائفاً من     أجاب 
أحد رجالك يتعقبني دخلت مكتبة عامة وخبأتها في كتاب. 
أنا أعرف أنكم ستتعبون كثيراً للعثور عليها وسط كل تلك 
١23و  الصفحتني  بني  دسستها  أني  لك  أؤكد  لكني  الكتب، 
هذين  على  كله  تفكيري  ركزت  وقد  الكتب.  أحد  من   ١24

الرقمني بحيث نسيت اسم الكتاب.
   قال العقيد مونتغمري: انك تكذب یا آلفونسو. قل لي أين 
وضعتها حقاً؛ فالصفحتان ١23و١24 في أي كتاب هما وجهان 

لورقة واحدة.

حدث يف هذه الدنيا 

ُمققون ناجحون!

للباحث األمريكي: ريتشارد بلودجت

تقـــــــــــارير
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan
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SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

ارقام أكتوبر ثبات السوق وعدم صحة توقعات  اثبتنا في احللقة املاضية من خالل  كما 
املتشائمني من نزول األسعار وأيضا توقعات بصعود في السوق العقارات مع عام 2٠2٠ 
كما ذكرت في احللقة القبل املاضية. و اكد ذلك ايضا خبراء »رويال بانك« في توقعاتهم 

للمستقبل القريب ألجتاهات سوق العقارات حيث قالوا 
هذا  في  يغذيها  ما  لها  السوق  لتصاعد  الدفع  قوة  ان 
قوة  باستمرار  توقعاتهم  ذلك  علي  يزيدون  بل  األجتاه 
زيادة  الي  ذلك  ويعزوا   2٠2١ عام  نهاية  حتي  التصاعد 
تناقص سعر  الي  واالجتاه  الفرد في كندا  متوسط دخل 
رؤوس  تدفق  معدالت  تزايد  و  العقاري  للقرض  الفائدة 
على  منها  الكثير  يصب  والتي  كندا  خارج  من  األموال 
االستثمار العقاري باإلضافة الى اعداد املهجرين الكبيرة 
الشراء  اشجع  مازلت  القادمني.  العامني  خالل  املتوقعة 

االن لألستثمار العقاري.
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توقعات لسوق قوي مع نهاية العام

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 40 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   100 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�سل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�سات هذا ال�سهر : 

1-844-355-6939

عامل العقارات
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صحيفة »ديلي تلغراف«

حمام ضائع

أحد  في  طيور  عشرة  احلمام  مربي  أحد  فقد 
السباقات. وعاد أحدها بعد سبع سنوات الى وكنه 
قائمته بطاقة كتب عليها: »شكراً  القدمي وحول 
كثير  استيالد  في  من حمامتك  أفدنا  فقد  جزيالً، 

من احلمائم األصيلة«.

صحيفة »دير شتيرن«

مغامرة صحفية

قال فتى ذو ثماني عشرة سنة لوالده: »آه يا أبي، 
أن  أتود  االولى،  للمرة  اليوم  سيارتك  قدت  لقد 
اخبرك عن مغامراتي، أم تفضل القراءة عنها في 

صحف الغد؟«.

صحيفة »اجلارديان« 

»سبيلفي«.. تطبيق اللتقاط 
صور شخصية من الفضاء

في الوقت الذي تتجه فيه عدة مدن حول العالم 
شركة  تأمل  »سيلفي«،  الذاتية  الصور  حلظر 
في  الناس  رغبة  من  االستفادة  في  اسكتلندية 
التقاط حلظات ال تُنسى، عن طريق منحهم »أطول 
عصا سيلفي في العالم«، في شكل تطبيق يقوم 

بالتقاط صور من الفضاء. 
 )Spelfie.com( »سبيلفي«  تطبيق  ويتيح 
للمستخدمني التقاط صورة شخصية في الوقت 
الصناعية  األقمار  كاميرا  فيه  تلتقط  الذي  احملدد 
موقعهم من الفضاء، حسب صحيفة “اجلارديان” 
للنقر  التطبيق  مستخدم  ويحتاج  البريطانية. 
تواجده  ومبجرد  يحضرها،  التي  الفعالية  على 
يعرف  حتى  إحداثيات  التطبيق  يوفر  املكان،  في 

املستخدم بدقة أين يقف وفي أي وقت.
الوقت  في  لنفسه  صورة  املستخدم  يلتقط  ثم 
وفي  صورته،  الصناعي  القمر  فيه  يلتقط  الذي 
وقت الحق من اليوم نفسه، يرسل التطبيق صورة 
لعرضها  “سيلفي”  جانب  إلى  االصطناعي  القمر 

في معرض صور التطبيق.
في  جالسكو  ومقرها  “سبيلفي”،  شركة  وتعمل 
على  حترص  التي  السياحية  غرف  مع  اسكتلندا 
الطبيعية  املناظر  لتعزيز  التكنولوجيا  استخدام 
في  تستهدف  لكنها  البحرية،  والبيئات  البكر 
األحداث  يحضرون  الذين  األشخاص  األول  املقام 

الرياضية والثقافية الكبرى.
وفي املرحلة الثانية من تطوير التطبيق، سيتجاوز 
للمستخدم  ويسمح  محددة،  فعاليات  اختيار 
العالم،  في  مكان  أي  في  محدد  موقع  بإعطاء 
سماء  في  الصناعي  القمر  مير  عندما  وينبهه 
الشيء  هي  الكثيفة  السحب  لكن  املنطقة. 
املتقدمة  التكنولوجيا  رمبا مينع هذه  الذي  الوحيد 
من التقاط صورة من الفضاء لألرض، ألنها تتطلب 

أن تكون السماء صافية.

مجلة »املرأة اليوم«

األطفال على حق

وهو  بالغة  مبتعة  يشعر  السنني  ذو  كان طفلي    
يدفع قطعة اخلشب على األرض ويرافقها بصخب 
مصطنع يشبه دوران محرك. فعلقت محاولة أن 

أدخل جو لعبته: »ياللسيارة اجلميلة«!
   عندئذ توقف عن صخبه، ورمقني بنظرة شفقة 
إنها قطعة  أمي.  يا  ليست سيارة  »هذه  قال:  ثم 

خشب«.

موقع »ذا فيرج«

»أوبر« توفر وسيلة حماية للركاب 
»مثيرة للجدل«

»أوبر«  شركة  أعلنت 
للنقل  األمريكية 
توفيرها  عن  اخلاص، 
وسيلة حماية جديدة، 
أثير حولها الكثير من 
اجلدل بسبب فكرتها.

شهر  من  اعتبارا  وسائقيها،  لركابها  »أوبر«  وستوفر 
وذلك  الرحالت،  خالل  احملادثات  تسجيل  ميزة  ديسمبر، 
بحسب  التطبيق،  في  محدد  زر  على  الضغط  مبجرد 

موقع »ذا فيرج«.
احملادثات،  تسجيل  من  الراكب  أو  السائق  وسيتمكن 
عبر الضغط على زر خاص لهذه الغاية على التطبيق. 
وعند انتهاء الرحلة، سيطلب من الراكب تقييم الرحلة، 
وإرسال  حادث  أي  عن  اإلبالغ  من  عندها  وسيتمكن 

التسجيل الصوتي إلى »أوبر«.
ويخضع التسجيل للترميز واحلفظ على هاتف السائق 
أو الراكب، لكن كالهما لن يكونا مخولني لالستماع لها، 

ألن مفتاح الترميز سيكون في يد »أوبر« وحدها.
»تسجيل  ميزة  من  املستفيدة  الدول  أول  وستكون 
واملكسيك،  املتحدة  الواليات  الرحلة«،  خالل  احملادثات 
وقد متتد إلى دول أخرى، إال أن »أوبر« لم توفر جدوال زمنيا 

مفصال في هذا الشأن.
مطلع  البرازيل  في  طبقت  اخلاصية  امليزة  هذه  أن  كما 
تعزيز  إلى  أخرى موجهة  أدوات  تزامنا مع  نوفمبر،  شهر 
سالمة مستخدمي »أوبر«، مبا يشمل استحداث زر يتيح 

االتصال مباشرة بالشرطة في املكسيك.

صحيفة »وول ستريت جورنال«

تقرير صادم: »جوجل« يتالعب 
بنتائج بحثك

مبحرك  متعلقة  صدمة  عن  أمريكي،  تقرير  كشف 
بحث  بنتائج  يتالعب  أنه  وهي  »جوجل«،  الشهير  البحث 
املستخدمني، وهو األمر الذي كانت الشركة األمريكية نفته 

عالنية في املاضي.
في  األمريكية  جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  وأوضحت 
خلف  يعملون  »جوجل«  مهندسي  أن  الصادر،  تقريرها 

الكواليس على تغيير اخلوارزميات التي تغير نتائج البحث.
لتخفيض  خوارزميتها  في  تدخلت  »جوجل«  أن  إلى  ولفتت 
خاصة،  سوداء  قوائم  على  واحلفاظ  املزعجة  املواقع  مرتبة 
ترتيب  تفضل  التي  اخلوارزمية  على  تغييرات  إلجراء  وكذلك 
للتسوق  باي«  »إي  موقع  وهو  معلنيها،  كبار  ألحد  البحث 

اإللكتروني.
كما تطرق التقرير إلى »نشوب صراع بداخل أروقة »غوغل« 
املشاركان  املؤسسان  اختلف  إذ  البحث،  خوارزمية  بشأن 
»سيرجي برين« و«الري بيغ« بشأن كيفية التعامل مع احملتوى 
غير املرغوب فيه واحملتوى املفعم بالكراهية في أوائل العقد 
األول من القرن الـ2١، إذ فضل »برين« اتباع نهج عدم التفاؤل، 

وحث »بيغ« على تدخل أكثر استباقية«.
في  وردت  التي  املزاعم  »جوجل«  شركة  نفت  جانبها،  من 
إلى  باسمها  املتحدث  وأشار  جورنال«،  ستريت  »وول  تقرير 
أن »تقريرها يعتمد على احلكايات التي لم تعد تنطبق على 
ال  »الشركة  أن  وأكد  بالبحث«.  املتعلقة  احلالية  سياساتها 
تفكر في اإليديولوجية السياسية عند ضبط اخلوارزميات أو 

املنتجات أو السياسات«.
شركة  اتهم  ترامب،  دونالد  األمريكي،  الرئيس  أن  إلى  يشار 
املقصود  بالتالعب   2٠١8 أغسطس  في  الشهيرة  »جوجل« 
بنتائج محرك بحثها، لتظهر نتائج تتوافق مع من سماهم 
»اإلعالم الكاذب«، وخص بالذكر منهم شبكة »سي إن إن« 

األمريكية لألنباء.
ترامب،  اتهامات  على  »جوجل«  شركة  ردت  ناحيتها،  ومن 
بأنها ال تتالعب بنتائج البحث ألي أغراض سياسية، وقالت 
فى   سؤال  أي  املستخدمون  يكتب  »عندما  لها:  بيان  في 
أنهم  من  التأكد  هو  هدفنا  فإن  »جوجل«،  بحث  شريط 
يتم  فال  ثوان،  بضع  خالل  مالءمة  األكثر  اإلجابات  يتلقون 
استخدم البحث لتحقيق أي جدول أعمال سياسي، وال نعدل 
نتائجنا وفقا ألي أيديولوجية سياسية، وفي كل عام نصدر 
محتوى  ظهور  لضمان  اخلوارزميات  على  التحسينات  مئات 
عالي اجلودة استجابة إلى استعالمات املستخدمني، ونعمل 
باستمرار على حتسني بحث »غوغل«، وال نقوم مطلقا بترتيب 

نتائج البحث للتالعب باملشاعر السياسية«.

أفضل  عن  جديد  تصنيف  نشر 
على  بناء  العالم  في  سفر  جواز 
عني  في  وأخذ  مؤشرات.  عدة 
التصنيف  وضع  عند  االعتبار 
مثل  مؤشرات  عدة  اجلديد 
ومستوى  الدولة  اقتصاد  حجم 
العام  والنظام  البشرية  التنمية 

إمكانية  إلى  باإلضافة  والتأشيرات  واالستقرار 
االنتقال من بلد إلى آخر لإلقامة والعمل، كما نقل 

موقع »كيو إن اي«.
حل جواز السفر الفرنسي في املرتبة األولى للعام 
أصل  من   83.5 جمع  حيث  التوالي،  على  الثامن 
 ،%82.8 بـ  الثانية  املرتبة  في  أملانيا  وجاءت   .١٠٠
جائت  الرابعة  املرتبة  وفي   %8١.7 مع  الدامنارك  ثم 
السويد والنرويج معا حيث جمعا 8١.5% وتبعتهما 

أيسالندا بـ4.%8١.
وإيطاليا  فنلندا  أيضا  حلت  األوائل  العشرة  وفي 

وإسبانيا.  وإيرلندا  وبريطانيا 
 ،٦2 املرتبة  روسيا  واحتلت 
وهي   ،%42 جمعت  حيث 
في  لروسيا  نتيجة  أفضل 
تاريخ احلسابات، حيث تقدمت 

مرتبتني عن العام الفائت.
األول  املركز  اإلمارات  احتلت 
عربيا والـ42 عامليا، تبعتها الكويت حيث حلت في 
وقطر  عمان  سلطنة  وتبعتها  عامليا،  الـ7٠  املركز 
في املركز 78، ثم السعودية في املركز 8١، وبعدها 
واجلزائر  في١١3،  املغرب  ثم   ،١٠7 املركز  في  تونس 
احتلت املركز ١١8، وبعدها األردن ١2١، ثم مصر ١27، 
ثم فلسطني ١3٩، وبعدها ليبيا في املركز ١45، ثم 
العراق ١4٩، والسودان في املرتبة ١5١ وبعدها اليمن 
١55، ثم سوريا ١5٦، وتبعتها جنوب السودان  ١57، 
وفي املركز األخير حلت جزر القنال اإلجنليزي. وشمل 

التصنيف ١٦٠ دولة.
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موقع »كيو إن اي«

تصنيف جديدة يكشف عن أفضل جواز سفر في العالم

صحيفة »جلوب«

زوج خدوم

قال رجل لزوجته وهو يهم بادارة التلفزيون: »أتريدين 
أي خدمة قبل أن يبدأ موسم كرة القدم؟«.

صحيفة »لوس تييمبوس«

مصدر الشقاء

تتصدى  أن  »عليك  للمريض:  النفسي  الطبيب  قال 
ملصدر شقائك حتى يبتسم لك«.

ال  وحماتي  زوجتي  ان  إذ  دكتور،  يا  مستحيل  هذا   -
تعرفان االبتسام.

مجلة »املشاكس« الفرنسية

احلساب احلديث

أقصر مسافة بني نقطتني هي تلك املمتدة بني أول 
االجازة وآخرها.

صحيفة »لوس اجنلس تاميز«

من آثار التضخم املالي

شاباً  ترى  أن  املالي  التضخم  في  االسى  دواعي  من 
في  به  حلمت  طاملا  براتب  االولى  وظيفته  يتسلم 

ذروة عطائك املهني.
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الزام طالب الثانوي بدراسة 
مادتني على االنترنت للتخرج

أن  ليتش  والتعليم ستيفن  التربية  وزير  أكد 
إلى  مشيرا  جدارتها،  إثبات  حتاول  املقاطعة 
الثانوي  طالب  سيلزم  الذي  اجلديد  القرار  ان 
االنترنت  على  دراسيتان  مادتان  بدراسة 

وسيسمح  الثانوية،  الشهادة  على  للحصول  ضروريا  سيكون   ،2٠2٠ سبتمبر  في 
للمقاطعة بأن تكون رائدة عامليا في مجال الدراسة احلديثة على اإلنترنت.

وسيكون الطالب املتخرجني من الثانوي في العام الدراسي 2٠23 -2٠24 هم اول دفعة 
تلزم بإكمال مادتني دراسيتني على االنترنت، وكان مطلوب من الطلبة سابقا دراسة 
مادة  االنترنت:  علي  تدرس  التي  املواد  وتشمل  أثنان،  إلى  تقليلهم  مت  ثم  مواد  أربعة 

االحياء للصف ١١ ومادة إدارة البيانات للصف ١2 والدراسة املهنية للصف ١٠ .
وقال وزير التعليم إن العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات سوف تقدم ايضا 
من خالل االنترنت وهذا سيوفر للطالب مزيد من املرونة واالختيارات، وقالت احلكومة 
إنها ستتشاور مع سكان أونتاريو قبل طرح هذا البرنامج لضمان اتباع نهج سليم 

يلبي احتياجات الطالب واملدرسني.
 

اجلامعات الكندية حتث طالبها 
الدارسون في هوجن كوجن بالعودة 

لكندا خوفا على سالمتهم

الكنديني  الطالب  و«تورنتو«  »يورك«  جامعتى  حثت 
التبادل  برنامج  الذين يدرسون في هوجن كوجن مبوجب 
الطالبي العودة لكندا في أعقاب املصادمات العنيفة 
بني الشرطة واحملتجني على حكومة هوجت كوجن، وقال 

يتابعون  يورك  جلامعة  تابعون  طالب  عشرة  هناك  أن  يورك  جامعة  باسم  متحدث 
أسبوع  منذ  الطالب  لهؤالء  رسائل  أصدرت  اجلامعة  وإن  كوجن،  هوجن  في  دراساتهم 
بشأن الوضع الراهن هناك ونصحتهم بشدة بالعودة لكندا، وتساعد جامعة »يورك« 
إلى كندا وستقدم لهم حكومة  للعودة  الالزمة  الترتيبات  اتخاذ  الطالب في  هؤالء 

املقاطعة الدعم الالزم لالنتهاء من الفترة الدراسية الالزمة لهم.
 من جانبها قالت جامعة »تورنتو« أن لديها 25 طالبا يدرسون في هوجن كوجن، وإنها 
تعمل بشكل وثيق مع املنظمات الشريكة هناك ومع كل طالب على حدى لتحديد 
أفضل نهج ملساعدته على البقاء في أمان  واحلصول على خطة انتقالية اكادميية 
وجامعة  مبونتريال  »ماكجيل«  جامعة  أيضا  كندا.ونصحت  إلى  أخرى  مرة  للعودة 
في  يدرسون  الذين  طالبهم  كولومبيا«  »بريتش  وجامعة  كينجستون  في  »كوينز 
هوجن كوجن على العودة إلى كندا. ويذكر أن احملتجني ضد احلكومة هناك قاموا مؤخرا 
الشرطة  مع  مواجهات  بسبب  التطبيقية  الفنون  جامعة  اسوار  داخل  بالتحصن 
يدرسون  الذين  طالبها  بعودة  الكندية  اجلامعات  طلبت  ولهذا  التوترات،  وتصاعد 
هناك، وكانت االحتجاجات في هوجن كوجن قد بدأت في أوائل مايو بسبب قرار احلكومة 
بتسليم اجملرمني املشتبه فيهم إلى السلطات في الصني، ومع أن حكومة هوجن كوجن 

تنازلت عن هذا القرار، إال أن  حركة املقاومة تتسع ضد احلكومة وضد بكني .

السفير الصيني اجلديد لدى كندا 
يحذر من اي تدخل في قضية هوجن 

كوجن

صرح السفير الصيني اجلديد في مؤمتر صحفي عقد 
مؤخرا في السفارة الصينية في أوتاوا، ان كندا عليها 

في  تتدخل  وال  كوجن،  هوجن  في  حاليا  اجلارية  لالحتجاجات  بالنسبة  هادئة  تكون  ان 
االمور الداخلية للصني، وقال أيضا انه ال توجد مقارنة بني قضية الكنديني احملتجزين 
منذ أشهر لدى الصني وهما مايكل كوفريج ومايكل سبافور، وقضية اعتقال املديرة 

التنفيذية لشركة هواوي السيدة منج وانتشو.
وقال السفير اجلديد كوجن بيوو الذي وصل لكندا في شهر سبتمبر إن احتجاز السيدة 
يتلقيان  الصني  لدى  احملتجزان  الكنديان  وإن  له،  وال مبرر  وانتشو كان تعسفيا  منج 
االجراءات القانونية الواجبة وان السلطات الصينية اخملتصة اعتقلتهم وفقا للقانون 
اصدار   وردا علي  القومي،  االمن  تهدد  إنها  في  أنشطة يشتبه  في  النهما متورطان 
الكوجنرس االمريكي تشريعا ميكن أن يؤدي الي فرض عقوبات علي بعض املسؤولني 
الصينيني في حوادث االحتجاجات في هوجن كوجن ودعوة الدول الغربية التخاذ خطوات 
مماثلة، قال السفير الصيني إن الواليات املتحدة تستخدم قانونها الداخلي للتدخل 
الداخلية للدول األخرى الن هوجن كوجن جزء من الصني، وهذا أمر خطير  في الشؤون 
ويرسل إشارة خاطئة، ووصف السفير احملتجني في هوجن كوجن بانهم مشاغبون وان 
ما يقومون به سيشجع اجملرمني اخلطرين ولن يفعل شيئا للمساعدة في استعادة 

النظام، وأضاف »اننا نعارض بشدة أي تدخل أجنبي »

ألول مرة منذ سنوات... كندا تصوت لصالح فلسطني في االمم املتحدة 
منددة بسياسات الواليات املتحدة

وميثل  مصيرهم،  تقرير  في  الفلسطينيني  حق  يدعم  الذي  املتحدة  االمم  قرار  لصالح  كندا  صوتت 
التصويت بنعم لهذا القرار تغييرا كبيرا لكندا التي رفضت تأييد هذا القرار نفسه بشكل كبير في 
املتحدة  والواليات  اسرائيل  املتحدة  االمم  قرار  عارض  وقد   ،2٠٠٦ عام  هاربر  الوزراء ستيفن  رئيس  عهد 
وثالثة جزر في احمليط الهادي تعتمد بشكل كبير على املساعدات االمريكية. بينما ميثل تصويت كندا 

بنعم حتوال مفاجئا في سياسات كندا جتاه الشرق األوسط.
وقال مسؤول عن املعلومات االساسية في هيئة الشئون العاملية الكندية، إن هذا التصويت يعكس 
مبادئ كندا االساسية بالنسبة للصراع االسرائيلي الفلسطيني والتي تتضمن تبني حل للدولتني مع 
وضع حدود ثابتة لكال الشعبني، والقرار الذي صوتت عليه كندا ال يتضمن عبارات قاسية تدين إسرائيل 
بالقرب من خط الهدنة لعام ١٩4٩  الذي بنته إسرائيل  العازل  ولكنه يحتوي على لغة تنتقد اجلدار 

والذي تعتبره معظم البالد احلدود احلقيقية إلسرائيل.
ويشدد القرار أيضا على الضرورة امللحة إلنهاء االحتالل االسرائيلي الذي بدأ عام١٩٦7 دون تأخير، ويدعو 
جميع الدول ملواصلة دعم ومساندة حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وقد جاءت ردود فعل 
قوية داخل كندا بعد تصويتها باملوافقة على قرار االمم املتحدة، فمن غير املعتاد أن يقوم بلد ما بالتحول 

من التصويت بــــ »ال« إلى التصويت بـــــ »نعم« بشأن نفس القرار.
 من جهته أصدر مركز إسرائيل والشؤون اليهودية بيانا يدين فيه هذا التصويت وقال فيه »انضمت 
كندا إلى اجلوقة املناهضة إلسرائيل في االمم املتحدة وصوتت لصالح قرار اجلمعية العامة الذي قامت 
في  إسرائيل  وجود  يدين  والذي  برعايته  الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  وزمبابوي  الشمالية  كوريا 
أورشليم ويصفها بانها حتتل بلد فلسطيني«،  واضاف البيان »أن الدعم الكندي لهذا القرار ميثل حتوال 
دراميا عن سجل استمر لعشرة سنوات من املبادئ املعارضة لقرارات االمم املتحدة التي تدين اسرائيل 
فقط وتتجاهل االستفزازات الفلسطينية الهادفة لتخريب اجلهود الرامية لتعزيز السالم واملصاحلة«. 
وزيرة  فريالند  كريستيا  قدمت  حني  في  »إنه  كندا  في  اليهود  وشؤون  االسرائيلي  املركز  رئيس  وقال 
الشؤون اخلارجية تأكيدات بان كندا لن تغير موقفها في التصويت،إاال إننا شعرنا بخيبة أمل شديدة 
الن حكومة كندا لم تقف بثبات ملعارضة الطقوس السنوية لضرب إسرائيل في اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة، ولم يكن هذا القرار وال غيرة يعترف بالفواحش وبوابل الصواريخ التي يطلقها الفلسطينيون 

وتنهمر كاملطر على السكان املدنيني اإلسرائيليني«.
وقال ميراندو جالو من هيئة العدالة والسالم في الشرق االوسط »نحن مسرورون للغاية ألن احلكومة 
الليبرالية صوتت لدعم حق تقرير املصير الفلسطيني في األمم املتحدة«. وهذه خطوة طال انتظارها 
وتتسق متاما مع دعم احلكومة حلل الصراع بني إسرائيل وفلسطني. وفي الواقع، ال ميكن لكندا ان تؤيد 
حل مشكلة »دولتني« إذا لم تؤيد إنشاء دوله فلسطينية وكندا تشعر ان الواليات األمريكية تفشل 

في توفير قياده عادله للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني. 

املرأة  حقوق  بدعم  ترودو  جسنت  وعد   : أوتاوا 
وضع  الذي  الوعد  وهو  االنتخابية،  حملته  إثناء 
اثر  على  الدفاع،  موقف  في  أندرو شير  منافسه 
االجهاض  حق  إلى  الداعني  النشطاء  قام  ذلك 
لعمل  وعودها  لتحويل  ترودو  حكومة  بدعوة 
في  املشاركني  من  واحد  أوليفر  وقال  حقيقي، 
إنقاذ 554 عيادة لألسرة  - تقوم بعمليات اجهاض  
جنسيا   للمثليني  صحية  خدمات  ايضا  وتوفر 
 - نيوبرونزويك  مبقاطعة  فردريكتون  مدينة  في 
املقاطعة  متويل  عدم  بسبب  االغالق  خطر  من 
اهتماما  تلقت  قد  العيادات  هذه  وكانت  لهم، 
إنه  وطنيا الشهر املاضي عندما أكد ترودو على 
سوف يَُذكر رئيس وزراء املقاطعة بلني هيجز بان 
املقاطعة ملزمة بتمويل عمليات االجهاض خارج 
سوف  الفيدرالية  احلكومة  وإن  املستشفيات، 

تلزمها بذلك مبوجب قانون الصحة الكندي.
كما صرح مؤخرا ترودو في مدينة فردريكتون »أن 
احلكومة الليبرالية سوف تدافع دائما عن حقوق 
العالقات  مديرة  كنيل  سارة  قالت  ولذا  املرأة« 
من  للعمل  الكندية  الدعوة  جملموعة  احلكومية 
اجل الصحة واحلقوق اجلنسية »إنها تريد أن تري 
زعماء  مع  اجتماعه  في  املسألة  هذه  يثير  ترودو 
لوزيرة  تفويض  رسالة  ترى  أن  وتريد  املعارضة 
حلل  واضحا  التزاما  تتضمن  الفيدرالية  الصحة 
هذه القضية بسرعة ألن امر إغالق هذه العيادات 

وشيك الوقوع«.
في  الليبرالية  البرملان  عضوة  أيضا  وأرسلت 
نيوبرونزويك جينيت بيتياس وكانت تعمل  وزيرة 
في  نظرائها  الي  رسالة   -  2٠١7 عام  للصحة  

املرأة  حتمل  إن  من  فيها  حتذر  األخرى  املقاطعات 
هو  اخلاصة  العيادات  في  االجهاض  لتكاليف 
قال  وردا على هذا  الصحة في كندا،  قانون  ضد 
السابق  من  »إنه  ترودو  جسنت  باسم  متحدث 
ألوانه التعليق على هذا«، كما قال رئيس الوزراء 
نيوبرونزويك  حكومة  تقوم  ان  سنضمن  فنحن 
تقدم  التي  للعيادات  االجهاض  تكاليف  بدفع 
رئيس  وإن  املستشفيات،  خارج  اخلدمات  هذه 
الوزراء حريص على العمل ملواصلة  احراز تقدم، 
احلكومات  رؤساء  جميع  مع  لالجتماع  ويتطلع 
القريب مبا فيهم  االخر في املستقبل  تلو  واحدا 

رئيس وزراء مقاطعة نيوبرونزويك ».
أتهم  قد  نيوبرونزويك  مقاطعة  رئيس  وكان 
مسالة  في  بالسياسة  باللعب  ترودو  جسنت 
في  التشريعات  »إن  وقال  االجهاض  خدمات 
االجهاض  عمليات  متويل  من  حتد  املقاطعة 
التشريعات  وهذه  املستشفيات،  في  جتري  التي 
السابقة  احلكومة  وقت  منذ  وموجدة  مستمرة 
املدافعون  وبينما كان  املقاطعة«،  في  الليبرالية 
كيف  معرفة  على  حريصون  االجهاض  حق  عن 
املسألة  هذه  مع  اجلديدة  احلكومة  ستتعامل 
االجهاض  ضد  وهم  احلياة  ائتالف  جماعة  فإن 
قالوا إنهم قلقون من أن يتعاون ترودو مع احلزب 
وكتلة كيبكوا  اخلضر  اجلديد وحزب  الدميقراطي 
لزيادة عمليات القتل الرحيم وتشجيع االجهاض 
أنحاء  جميع  في  اخملدرات  تقنني  في  والتوسع 
الوقت نفسه على سعادتهم  وأكدوا في  كندا، 
لإلجهاض  مناهضون  4٦ عضوا جديدا  بانتخاب 

من حزب احملافظني .

دعاة حقوق االجهاض يطالبون حكومة ترودو بتقنني اإلجهاض تنفيذا 
للوعود االنتخابية
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   يسود اعتقاد قدمي بأن النساء ميتلكن القدرة 
على القيام مبهام متعددة أكثر من الرجال، إال 
أن دراسة حديثة دحضت هذا االعتقاد وأثبتت 
هذا  في  الرجال  من  أفضل  لسن  النساء  أن 

األمر.
   وأخضع مجموعة من الباحثني األملان 48 رجالً 

الختبارات  امرأة  و48 
واألرقام،  احلروف  على 
أداء  منهم  وطلب 
مهمتني في وقت واحد. 
أنه  الدراسة  من  وتبني 
جوهرية  فروق  توجد  ال 
والنساء  الرجال  بني 
في أداء املهام املتعددة، 
الطرفني  إن  حيث 
يعمالن بذات القدر من 

البطء وعدم الدقة.
 %8٠ أن  كشفت  قد  قدمية  دراسة  وكانت     
من الناس يعتقدون أن النساء أفضل في أداء 
هذا  ويرجع  بالرجال.  مقارنة  املتعددة  املهام 
االعتقاد إلى أن النساء ميارسن أكثر من مهمة 
شؤون  وإدارة  األطفال  تربية  مثل  واحد  آن  في 

األسرة والعمل خارج املنزل.

منزلك  في  منظمة  امرأة  تصبحني  كيف 
وحياتك؟

ألن  مبكراً  االستيقاظ  عليِك  الصباح  في   *
العقل الباطن يكون في قمة وعيه وإبداعه.

الطاقة  يزيل  ألنه  باالستحمام  ابدأي   *
ويعطيك  بالتعب،  واإلحساس  السلبية، 
كلمة  وقراءة  الصالة  ثم  واإلنتعاش.  النشاط 
في  صمت  في  فاجللوس  والتسبيح.  اهلل 
محضر اهلل يعطيك القوة على اداء املطلوب 

منك. 

* إلدارة يومك، ستحتاجني أجندة )نوتة( خاصة 
إجنازها،  املطلوب  األعمال  على  حتتوي  بك 
إلى  تتوارد  التي  األفكار  املطلوبة،  املشتريات 

ذهنك، قومي بكتابتها فورا قبل أن تنسيها.
للمجامالت  األجندة  من  جزء  خصصي   *
اإلجتماعية، مواعيد أعياد ميالد أفراد أسرتك. 
التي  الزيارات  اكتبي 
بها  تقومني  سوف 
تنوي  التي  والهدايا 

جتهيزها.
* خصصي جزء ملواعيد 
مواعيد  أسرتك: 
مواعيد  الدكتور، 
مواعيد  الدروس، 
النادي،  في  التدريبات 
الكوافير،  مواعيد 
بأعمال  مواعيد خاصة 
الزوج... وغيره.  وال تنسي كتابة املكاملات التي 

حتتاجني القيام بها. 
* ال تنسي أن تخصصي وقتا في جدول يومك 
هادفة  برامج  سماع  أو  كتب  بقراءة  للثقافة، 
وخصصي وقتا لالسترخاء بني األعمال، حيث 

أن اإلسترخاء يجدد النشاط.
بأمورك  ولإلهتمام  للترفيه،  وقتاً  خصصي   *

اخلاصة. 
* خصصي وقتاً للمذاكرة، واللعب مع أوالدك، 
تدوين  إن  زوجك.     بشئون  لإلهتمام  ووقتا 
تساعد  أفكارك  وترتيب  اليومية  هدافك 
بدأت  لو  أما  التنفيذ.  حيز  في  وضعها  على 
وبعشوائية ستشعرين  تخطيط  بدون  يومك 

باإلرتباك. 
   اعلمي أن طريقة استثمارك وإدارتك للوقت، 
حياتك،  فشل  أو  جناح  عليها  سيتوقف 

وسينعكس على كل أفراد أسرتك.

تشجيع املريض:
بصديق  تتصل  أن  والضروري  املشجع  من  إنه 
ينزل  التي  املستشفى  في  أو  بيته  في  مريض 
تعمل  بحيث  هاتفياً،  به  تتصل  أن  فإما  بها. 

الصديق،  إلى  التقرب  على  مكاملتك 
ضعفه  وقت  في  ومساعدته 

الساعات  وتقصير  وتعبه، 
يقضيها  التي  الطوال 

فراشه،  على  مبفرده 
التي  العون  يد  وتقدمي 
قد يكون بحاجة إليها. 
لذلك، ال ترهق صديقك 
املكاملة...  مدة  بطول 

خفيفة  كانت  فكلما 
مطلوبة  كانت  قصيرة، 

وهادفة.
أما إذا زرت صديقك املريض، فال تقل 

له أبداً »إنه يبدو هزيالً، أو نحيفاً، أو بائساً« وإذا 
بقدر  مشاعرك  إخفاء  فحاول  منظره،  راعك 
وليس  عنه،  لتخفف  معه  فأنت   ... اإلمكان 

لتثقل عليه. 
وال  قبل،  من  تتعامل  كنت  كما  معه  تعامل 
إذا  إليه  التقرب  في  خوف  عالمات  أي  تظهر 
معاملة  عامله  بل  خطير.  مبرض  مريضاً  كان 
أحسن  من  يعد  هذا  ألن  وتلقائية،  طبيعية 

وأفضل العالجات له في الوقت الراهن.

قبول النقد: 
   * ال تضحك أبدأ على أي نقد يوجه إليك )ال 

تسخر من الشخص ونقده(.
   * تعامل مع كل املالحظات بجدية تامة.

قد  نواح،  عن  تسأل  أن  على  احرص   *    
واطرح  تقصير،  أوجه  بها  يكون 
كيفية حلها من وجهة نظر 
هناك  كان  إذا  مختلفة 

متسع من الوقت.
   * ال تتردد في أن تخبر 
له  تقدر  بأنك  رئيسك 
معك،  وصدقه  أمانته 
لك  اقتراحاته  وفائدة 
إعطائك  على  واشكره 
ليعرض  الكثير،  وقته  من 

أمامك رأيه على هذا النحو.
كيف تتقبل النقد العلني؟ 

واحذر  وبينه،  بينك  فليكن  أحداً،  نقدت  إذا     
النقد العلني، ألن ما تقوله من نقد سيعطي 
حتاش  لذلك  فيه.  مرغوب  غير  انطباعاً  عنك 
مثل هذه التصرفات التي حتط من قدر قائلها.

   أما إذا وجه إليك النقد بصورة علنية، فالزم 
بكل  الشخص  وعامل  األدب،  وقواعد  الهدوء، 
إليك،  موجهة  كلها  اآلن  فاألنظار  احترام... 
أن يقال من كلمات، وأجب  أقل ما ميكن  فقل 

إجابات عامة ال تسيء إلى أحد.

الرجال اأم الن�ساء... اأيهما اأقدر على القيام باملهام املتعددة؟

اأ�سول ولياقة 

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

جربي معي... ن�سائح ل�سنع الكيكة ال�سفنجية

الكعكة  إعداد  حالة  في   -    
غطي  للتورتة،  االسفنجية 
الصينية قبل إدخالها إلى الفرن 
فال   Foil Paper الفويل  بالورق 
القشرة  الوجه  على  تتكون 
الكعكة  وحتتفظ  احلمراء، 
اضطررت  إذا  وكذلك  بطراوتها. 
فال  سبب  ألي  الفرن  فتح  إلى 
وفي  للهواء.  الكعكة  تعرضي 
املدة  من  انقصي  احلالة  هذه 

الالزمة للطهي 5 دقائق.
   - يفضل جتميل الكعكة على طبق التقدمي. وحلماية الطبق من االتساخ باحللوى يغطى قبل 
وضع الكعكة عليه بأربعة مستطيالت من ورق سميك بحيث تغطي حواف الطبق، وتكون بارزة 

للخارج، فيسهل سحبها مبا عليها من حلوى بعد التجميل.
   - من طرق التجميل املستحبة تغطية كعكة الشيكوالتة بحلوى بيضاء هشة، وتغطية 

الكعكة االسفنجية البيضاء بحلوى الشيكوالتة، فيبدو شكلها جميالً عند التقطيع.
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إطالق  عن  اإلخباري  مصر«  »مدى  موقع  أعلن 
الـ3  والصحفيني  زلط،  لديه شادي  احملرر  سراح 
بعد  املصرية  األمن  قوات  اعتقلتهم  الذين 
في  معهم  والتحقيق  املوقع،  مكتب  اقتحام 

الداخل.
ونشر املوقع عبر صفحته الرسمية على موقع 
“إطالق سراح  قائال:  زلط  عن  اإلفراج  خبر  تويتر 

الزميل شادي زلط وفقا حملامي مدى مصر«
وبعد هذا اخلبر بدقائق أعلن املوقع نفسه إطالق 
والصحفي  عطاهلل،  لينا  حتريره،  رئيسة  سراح 
والذين  ممدوح،  رنا  والصحفية  حمامة،  محمد 

اعتقلتهم قوات األمن املصرية في وقت. 
وكان قد أعلن “مدى مصر” عن اقتحام ٩ عناصر 
العاصمة،  في  املصرية مكتبه  األمن  قوات  من 
في  كانوا  من  مع  والتحقيق  بالقوة  القاهرة، 

الداخل ملدة 3 ساعات.
عطاهلل  اقتادوا  العناصر  أن  إلى  املوقع  وأشار 
في  الدقي  شرطة  مركز  إلى  وممدوح  وحمامة 
القاهرة، قبل أن يتم إطالق سراحهم بعد ذلك 

بساعات قليلة.
نقابة  عضو  كامل،  محمود  الصحفي  وقال 
توجه  لم  السلطات  إن  املصرية،  الصحفيني 
يعرف  ال  أنه  مؤكدا  تهم  أي  الـ3  للصحفني 
سبب اعتقالهم، وعن اقتحام مكتب املوقع علق 

كامل قائال: “ما عرفناه هو ما اعلنته اجلريدة عبر 
موقعها االلكتروني”، على حد تعبيره. 

القبض  تقريبا من  يوم  بعد  االعتقال  وأتى هذا 
منزله  من  زلط،  شادي  املوقع،  لدى  احملرر  على 
واختفائه قسرا في مكان مجهول، دون الكشف 

عن أسباب االعتقال.
االجتماعي  التواصل  إدارة  كشفت  جانبها  من 
مقر  تفتيش  أن  عن  العامة  بالنيابة  والتوجيه 
نتيجة  جاء  مصر«  لـ»مدى  اإللكتروني  املوقع 
إنشاء  الوطني من  األمن  له حتريات  ما توصلت 

جماعة اإلخوان املوقع لنشر الشائعات
يذكر أن “مدى مصر” موقع مصري مستقل، كان 
الرئيس  إبعاد جنل  أيام حول  قبل  نشر خبرا  قد 
اخملابرات  عن  السيسي،  الفتاح  عبد  املصري، 
في  املصرية  الدبلوماسية  البعثة  إلى  ونقله 

العاصمة الروسية، موسكو.

بعد اقتحام املوقع بحجة النشاط اإلخواني... »مدى 
مصر« يعلن إطالق سراح الصحفيني املعتقلني

زيادة ميزانية األزهر ثالث مليارات جنيه من العام القادم

اجتماعها  في  العبد،  أسامة  الدكتور  برئاسة  النواب،  مبجلس  الدينية  الشئون  جلنة  ناقشت 
األسبوع املاضي، مشروع املوازنة العامة لألزهر. وبلغت جملة املوازنة املقدرة لألزهر في مشروع 
املوازنة العامة للدولة  للسنة املالية 2٠2٠/2٠١٩، قرابة ١5 مليار و7٠7 مليون و8٠4 ألف، مقارنة 
مبوازنة العام املالي السابق 2٠١٩/2٠١8 املقدرة مببلغ ١4 مليار و277 مليون و57٩ ألف جنيه، أي 
بزيادة قرابة ثالث مليارات جنيه عن العام املاضي. ويخصص لبند األجور وتعويضات العاملني ١4 
مليار، ومليار ونصف  لشراء سلع وخدمات ومزايا إجتماعية. كذلك نصف مليار جنيه أي بزيادة 

55 مليون جنيه عن العام السابق، وبلغت جملة اإليرادات ١8٦ مليون.
وأوصت اللجنة الدينية بالبرملان بزيادة االعتمادات املالية لألزهر في املوازنة، ليتمكن من تلبية 
االعتمادات  زيادة  األجتماع  في  األزهر  ممثلو  طلب  كما  ومهامه،  رسالته  وممارسة  االحتياجات 
اخملصصة في مشروع املوازنة للسنة املالية اجلديدة، خاصة في ظل زيادة األسعار خالل السنوات 

األخيرة.
وشددت اللجنة الدينية بالبرملان، على ضرورة زيادة مخصصات بند الصيانة خاصة، وأبدي ممثلو 

وزارتي املالية والتخطيط تفهمهما ملطالب األزهر في املوازنة.

البابا فرنسيس: استخدام الطاقة 
الذرية ألغراض عسكرية “جرمية«

 دعا البابا فرنسيس، لدى وصوله إلى مدينة هيروشيما اليابانية، 
إلى التخلي عن األسلحة النووية، ووصف استخدامها ألغراض 

عسكرية باجلرمية. وقال البابا فرنسيس إن “استخدام الطاقة الذرية ألغراض عسكرية يشكل 
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، جرمية ليس بحق اإلنسان وكرامته فحسب، بل بحق أي مستقبل 

ممكن لبيتنا املشترك«.
وجاءت تصريحات البابا هذه في كلمة ألقاها من “نصب السالم” في هيروشيما، املدينة اليابانية 

التي تعرضت ألول هجوم نووي في التاريخ في العام ١٩45.
كما ناشد البابا فرنسيس، من مدينة ناغازاكي، ثاني مدينة في العالم تتعرض لهجوم نووي، 
العالم للتخلي عن األسلحة النووية معتبرا أن مجرد حيازتها “أمر خبيث في جوهره وال ميكن 

تبريره«.
وجدد البابا التأكيد على دعم معاهدة حظر األسلحة النووية، التي وافق عليها ما يقرب من 
ثلثي الدول األعضاء في األمم املتحدة في 2٠١7، غير أن القوى النووية الكبرى عارضتها متعللة 

بأنها قد تقوض الردع النووي الذي تنسب له فضل جتنب نشوب احلروب التقليدية.

امللياردير مايكل بلومبرج يعلن 
رسميا ترشحه النتخابات 

الرئاسة األميركية

ترشحه  بلومبرج،  مايكل  األمريكي  امللياردير  أعلن 
مجموعة  إلى  لينضم  األميركية،  الرئاسة  النتخابات 

الرئيس  الدميقراطيني، الساعني للحصول على ترشيح حزبهم، ملنافسة  املرشحني  كبيرة من 
دونالد ترامب.

وقال بلومبرج )77 عاما( على موقعه على اإلنترنت، مع انطالق حملته الدعائية البالغة كلفتها 
اإلعالن  وأنهى  أميركا«.  بناء  وأعيد  ترامب  دونالد  ألهزم  للرئاسة  “سأترشح  دوالر:  مليون   3٠
التكهنات حول نوايا بلومبرج الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق االنتخابات التمهيدية، 

وتسجيل اسمه مع جلنة االنتخابات الفيدرالية.
وأضاف بلومبرج: “ال ميكننا حتمل 4 سنوات أخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير األخالقية«.

أوكرانيا تعتزم بناء مدينة على سطح القمر

حيث  القمر  سطح  على  مدينة  بناء  أوكرانيا  تعتزم 
سترسل مركبة فضائية تستكشف في البداية سطح 
 ١5٠ إلى  تصل  حمولة  هناك  إلى  ترسل  ثم  القمر، 

كيلوجراماً.
“يوجنويو”  األوكرانية  الفضاء  صناعة  شركة  وقامت 
لسلسلة  مشروعا  للطيران  دبي  معرض  في  قدمت 
مركبات للهبوط على سطح القمر، من املتوقع أن يتم 
املستقبل  وفي  املعادن،  عن  للبحث  أوال  استخدامها 

ستصبح اخلطوة األولى قبل بناء مدينة قمرية.
ويقول موقع الشركة الرسمي: “مت تطوير املشروع لدراسة سطح القمر وإرسال حموالت يصل 
وزنها إلى ١5٠ كيلوجراما إلى القمر مع إمكانية القيام برحالت ثالث مرات مع معدات علمية«.

مسار  ويعرض  الهبوط،  مركبة  عليه  ستبدو  الذي  الشكل  يُظهر  هناك،  فيديو  نشر  مت  كما 
الرحلة، وهبوط السفينة وأخذ عينات من التربة. ولم تخبر الشركة متى تعتزم أوكرانيا بناء 

مدينة على سطح القمر.

جدل باألردن بعد احتفال علني للبهائيني بــــ” الباب«

احتفل  )بهاءاهلل(،  ب  املبشر  )الباب(  مولد  على  عام   2٠٠ مرور  مبناسبة  استقبال  حفل  في 
البهائيون في األردن بهذه املناسبة، اسوة بأخوتهم احملتفلني في جميع أنحاء العالم في احتفال 

علني للمرة األولى في األردن مما آثار حالة من اجلدل. 
مت  املناسبة،  بهذه  التهاني  أقاموه الستقبال  عمان  في  البهائي  مركزهم  في  وفي حفل عقد 
من  عددا  يعرض  وهو  النور”  “طليعة  باسم  املناسبة  لهذه  خصيصا  اّعد  وثائقي  فيلم  عرض 
األفراد من مختلف القارات وهم يروون مساعيهم الشخصية بحثا عن احلقيقة واملعنى. وكيف 
وأن   – اهلل  وبهاء  الباب   – سماوينَي  مبعوثنَي  أرسل  قد  اهلل  أن  وهو  إليه،  توصلوا  ما  شاركونا 
تعاليمهما حُتِدث تغييرا جذريا في تفكير الناس وسلوكهم وتبّدل الظالم بالنور. يعرض الفيلم 
حملات عن كيف أن هذا االكتشاف يلهم الكثيرين في جميع أنحاء العالم ويوّجه جهودهم خلدمة 

اإلنسانية واملساهمة في بناء منط جديد من احلياة.

كندا بني أكثر الدول أماناً 
في العالم للسفر في 2020

دول  ألكثر  قائمة  أحدث  في 
 2٠2 عام  للسفر  أماناً  العالم 
جاءت كندا كواحدة من أفضل 
للسفر،  بالعالم  الدول  وأأمن 
فقد أصدرت شركة خدمات أمن 
 ،»International SOS« السفر 
مشتمالً  السنوي  تقريرها 
خريطة مخاطر السفر، وجاءت 
كندا من الدول التي لديها أقل 
مخاطر للسفر. وشمل التقرير 
في األعتبار عوامل عدة أهمها، 
واخملاطر  السفر  أمن  مخاطر 
الطبية والسالمة على الطرق. 

كندا،  في  أن  التقرير  وذكر 
العنف منخفضة،  أن معدالت جرائم  يعني  مما   ، السفر  عند  أمنية منخفضة  هناك مخاطر 
البنية  أن  إلي  باإلضافة  فعالة،  والطوارئ  األمن  وخدمات   ، شائعة  غير  املدنية  واألضطرابات 
التحتية سليمة ، وتعطل النقل أمر نادر احلدوث ، وأعمال اإلرهاب نادرة، كذلك ليس من الشائع 
مواجهة األمراض املعدية. كذلك تتمتع كندا أيًضا بسالمة جيدة على الطرق ، مع أقل من ١٠ 

حاالت وفاة على الطريق لكل ١٠٠ شخص في البالد
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في  كبيره  تغييرات  عن  النقاب  ترودو  كشف 
الوزراء  لرئيس  نائبا  فريالند  مع  الوزراء  مجلس 
ووزارات جديدة للتنوع والطبقة الوسطى، وقد 
قام الوزراء اجلدد بإداء مراسم اليمني في قاعة 
ريدو بحضور النائبة العامة للملكة جودي بايت، 
وكان الشيء اجلدير بالذكر هو تعيني كريستيا 
فريالند »وزيرة الشؤون اخلارجية السابقة« في 
منصب نائب رئيس الوزراء وتعتبر هذه هي املرة 
املنصب  هذا  أحدهم  فيها  يشغل  التي  االولى 
منذ عام 2٠٠٦. وعلق ترودو عن ذلك الشأن »لقد 
وثيق جدا  فريالند بشكل  عملت مع كريستيا 
في أكبر امللفات في كندا، وقدرتنا على العمل 
الوحدة  متس  التي  القضايا  هذه  بشأن  معا 
الوطنية والطاقة والبيئة، والعالقات مع جميع 
شيئا  سيكون  الدولة  أنحاء  في  املقاطعات 
نظر  وجهات  بعض  فيه  نرى  وقت  في  مهما 
للجمع  حتتاج  والتي  الدولة  في  جدا  مختلفة 

بينهما«.
مهمة  معها  حتمل  فريالند  كريستيا  تزال  وال 
الواليات  بني  اجلديد  نافتا  اتفاق  على  التصديق 
ادارة  مبهمة  ايضا  وستقوم  وكندا،  املتحدة 
على  وسيكون  للحكومة،  الداخلية  الشؤون 
التي ظهرت  االقليمية  الفجوة  رأسها معاجلة 
والبرتا  أوتاوا  بني  الفيدرالية  االنتخابات  بعد 
وساسكاتشوان، حيث تتزايد مشاعر االنفصال 
في املقاطعات الغربية، وكذلك عليها معاجلة 
واحلكومة  األخرى  املقاطعات  بني  التوترات 

الفيدرالية.
ال يزال بيل مورنو يحتفظ مبسؤوليته كوزير 

للمالية
للشؤون  وزيرا  شامبني  فيليب  فرانسوا  وعني 

اخلارجية بعد أن أصبحت كريستيا فريالند نائبة 
في  مبا  ساخنة  ملفات  ولديه  الوزراء،  لرئيس 
إنه ينوي  التوترات بني كندا والصني، وقال  ذلك 
إثارة قضية الكنديان احملتجزان لدى السلطات 
الصينية في األيام القليلة املقبلة وهو يتوجه 

إلجتماع مجموعة العشرين في اليابان.
وبينما فقد وزير السالمة السابق رالف جودال 
كوزير  بلير  بيل  منه  بدال  عني  فقد  منصبه 
وهو  للطوارئ  والتأهب  العامة  للسالمة 
التهديدات املتعلقة بحاالت  مسئول ايضا عن 
الطوارئ املتعلقة باملناخ، وسوف يركز بيل بلير 
وزير السالمة واالمن اجلديد على احلدود واجلرمية 
بها  وعدت  التي  االصالحات  وتنفيذ  املنظمة 
بيل  وكان  االسلحة،  على  للسيطرة  احلكومة 
بلير يعمل رئيسا لشرطة تورنتو من عام 2٠٠5 

وحتى عام 2٠١5.
يحتفظ  سينغ  هارجيت  الدفاع  وزير  اليزال 
الهند  من  كندا  الي  جاء  انه  ويعرف  بوزارته، 
من  العديد  شغل  وقد  طفال  كان  عندما 
املناصب القيادية في القوات املسلحة الكندية 

ومع الشرطة الكندية.
وعني ماركو مينديسينو وزير للهجرة واللجوء 
واملواطنة بدال من الوزير السابق أحمد حسني، 
وكان ماركو يعمل مدعيا عاما ملا يقرب من عقد 
من الزمان وهو يحارب االرهاب واجلرمية املنظمة.

االجتماعية  للتنمية  وزيرا  أحمد حسني  وعني 
والطفولة، ويعرف انه جاء لكندا من الصومال 

هربا من احلرب االهلية هناك.
ديفيد  العام  والنائب  العدل  وزير  وسيواصل   
عام  كنائب  والعمل  العدل  وزارة  ادارة  الميتي 
الوزيرة  الدوران كانت تقوم بهما  لكندا، وهذان 

لقضية  مركزا  وكانا  ويلسون،  جودي  السابقة 
شركة »أس إن سي الفالني«، ولهذا قام ديفيد 
بدعم  الدستوري  اليمني  في  بالتعهد  الميتي 
القضاء  واستقالل  القانون  وسيادة  الدستور 

واستقالل وظيفة املدعي العام.
 واليزال نافذيب باين مسؤول عن وزارة االبتكار 
على  بالتركيز  وسيقوم  والصناعة  والعلوم 

اختيارات املستهلكني واملنافسة
للزراعة  وزيرة  بيبو  كلود  ماري  السيدة  والتزال 

واالغذية الزراعية
الطبقة  وزارة  باسم  جديدة  وزارة  انشأت  كما 
فورتير  مني  السيدة  لها  وعينت  املتوسطة 
وسوف تقوم على مساعدة الطبقة املتوسطة 
لالزدهار باإلضافة ملساعدة وزير املالية، وتتضمن 
مسؤولياتها ضمان اتفاق سياسة احلكومة مع 

احتياجات الطبقة املتوسطة
مرمي  اجلنسني  بني  واملساواة  املرأة  شؤون  وزيرة 
التنمية  وزارة  مسؤولية  لها  ويضاف  منصف 
االقتصادية الريفية، وقد فرت هي وعائلتها من 
أونتاريو،  في  بيتربرو  ملدينة  وجاءت  أفغانستان 

وتخرجت من جامعة ترينت

اخلدمات  وزارة  هي  جديدة  وزارة  أنشأت  وايضا   
واملشتريات، ومسؤولة عنها السيدة أنيتا آناند  
التي ولدت ونشأت في بلدة في مقاطعة نوفا 
في  للقانون  استاذة  تعمل  وكانت  سكوتشيا 

جامعة تورنتو
 وتأتى باتي هدجو كوزيرة الصحة

الرقمية  احلكومة  وزيرة  موراي  جويس 
وتركز على استراتيجية االعمال  التكنولوجية 
الفيدرالية،  للحكومة  التكنولوجية  الرقمية 

جاءت لكندا من جنوب أفريقيا عام ١٩٦١
القوي  وزيرة  فأصبحت  كوتكال  كارال  اما 

العاملة
ديب سكهولت وزيرة كبار السن

فليومينا وزيرة العمل
جوناثان ويلكسون وزير للبيئة واملناخ

والترويج  الصغيرة  املشروعات  وزيرة  وجن  ماري   
للصادرات والتجارة الدولية

واالندماج  التنوع  وزيرة  شاجير  باراديش 
والشباب

 مارك جارنو وزير النقل
جان آيف دوكلو رئيس مجلس اخلزانة

بالتف�سيل... الت�سكيل الوزاري الفيدرايل الليربايل الكندي اجلديد
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 حتدثنا في اجلزء األول عن االستعراض الدوري الشامل باألمم 
املتحدة مللف حقوق االنسان في مصر من 2٠١4 حتى 2٠١٩، 

حيث مت القبض على ما ال يقل عن ١١١ إعالمًيا بسبب 
عملهم، مع استمرار حالة الطوارئ، وانتقاص استقالل 

القضاء، وستناول في هذا اجلزء احللقة األولى من تقييم وفاء 
الدولة بالتزاماتها جتاه حقوق االنسان وهي “احلق في احلياة«

ثانياً: تقييم وفاء الدولة بالتزاماتها في مجال 
حقوق اإلنسان

1- احلق في احلياة
-10 شهدت السنوات األخيرة أعقاب جلسة استعراض 2٠١4 
جرائم  وتيرة  وارتفعت  احلياة،  في  للحق  جسيمة  انتهاكات 
األقل،  على  جرمية   35٦ إلى  القانون  إطار  خارج  بالقتل  الدولة 
صدور  وزاد  ضحاياها.  هوية  عن  الدولة  تعلن  لم   242 بينهم 
بناء على محاكمات غير عادلة شابها  وتنفيذ أحكام اإلعدام 
عيوب في اإلجراءات وعصف بحقوق الدفاع. إذ صدر ١٠2٦حكًما 
باإلعدام، 48 منهم واجب النفاذ، بينما مت تنفيذ 47 حكًما في 

١2 قضية.
تورط  مسرب  مصور  مقطع  كشف   2٠١7 أبريل   2٠ في    11-
قوات من اجليش مبنطقة الشيخ زويد شمال سيناء في تصفية 
الرسمية  الصفحة  وكانت  احتجازهم،  رهن  أشخاص   3
التسريب  قبل  نشرت  قد  املسلحة  القوات  باسم  للمتحدث 
بأربعة أشهر صورًا للمحتجزين الثالثة وقالت إنهم قتلوا خالل 

مواجهات مع اجليش.
-12 في 24 مارس 2٠١٦ أعلنت وزارة الداخلية مقتل 5 أشخاص 
وثبت  األجانب،  وسرقة  خلطف  عصابة  يشكلون  إنهم  قالت 
ريجيني  اإليطالي جوليو  الدكتوراه  تورطهم في مقتل طالب 
الذي عثر على جثته وعليها أثار تعذيب في 4 فبراير 2٠١٦. إال أن 
التحقيق في مقتله، وبسبب مشاركة النائب العام اإليطالي، 
أثبت براءة املقتولني اخلمس، مما دفع النائب العام املصري إلصدار 
جوليو  بقضية  اخلمسة  املقتولني  تربط  التي  األدلة  بأن  بيان 

ريجيني كانت ضعيفة. 
“إسالم  مقتل  الداخلية  وزارة  أعلنت   2٠١5 مايو   2٠ في   13-
أثناء  شمس  عني  جامعة  الهندسة  بكلية  الطالب  عطيتو” 
هربه  ومساعي  ضبطه  محاولة  خالل  النار  إلطالق  تبادل 
بصحراء التجمع اخلامس ضواحي القاهرة، على خلفية اتهامه 
بقتل ضابط شرطة. إال أن شهادة الشهود وكاميرات املراقبة 
بالكلية أكدت وجود “إسالم” باجلامعة في اليوم نفسه وتأديته 
لالمتحان والقبض عليه أثناء خروجه من اجلامعة، ولم يظهر 

بعد ذلك إال في بيان الداخلية مبقتله.  
 ١٠ تصفية  للداخلية  رسمي  بيان  أعلن  يناير2٠١7  في   14-
كمائن  أحد  استهداف  عن  املسئولني  إنهم  قال  أشخاص 
اجليش بالعريش، بينهم 4 مجهوال الهوية. وقد ثبت أن 4 من 

األمن  قوات  وألقت  سبق  الهوية  معلومي  القتلى 
خالل  مجهول  ملكان  واقتيادهم  عليهم  القبض 
ذويهم  أرسل  وقد   ،2٠١٦ ونوفمبر  أكتوبر  شهري 
تلغرافات للنائب العام الستجالء مكان احتجازهم 
واإلفراج عنهم، فضالً عن طلبات لوزارتي الداخلية 
والعدل لإلفراج عنهم، وذلك قبل أن تعلن الداخلية 
وقعت  إرهابية  مقتلهم ومسئوليتهم عن عملية 

أصالً خالل فترة احتجازهم. 
خارج  القتلى  عدد  التقرير  في  املشاركة  املنظمات  تقدر   15-
بـ 35٦ شخًصا على  املاضية  األربع سنوات  القانون في  نطاق 
شهادات  وتكشف  الهوية.  مجهول  قتيالً   242 منهم  األقل، 
ذويهم للمنظمات احلقوقية عن منط متكرر يتمثل في القبض 
تظهر  حتى  مجهول،  مكان  في  إخفاءهم  ثم  املتهمني،  على 
بضرورة  أسرهم  تخطر  أو  الداخلية  بيانات  في  جثثهم  صور 
احلضور الستالم اجلثث من املشرحة.  وقد وثقت املنظمات ٦3 
وبيانات  أفالم  في  جثثهم  الحًقا  ظهرت  قسري  اختفاء  حالة 
أو عثر عليها في  الشرطة،  أو  األمن من اجليش  دعائية لقوات 
اجلسم.  في  متفرقة  مبناطق  نارية  أعيرة  أثار  وعليها  املشرحة 
إال  اجلثث  تسليم  السلطات  ترفض  األهالي  لشهادات  ووفًقا 
الوفاة،  سبب  وتدوين  اجلثة  تشريح  في  احلق  عن  التنازل  بعد 

وتشترط نقلها مباشرة من املشرحة للمقابر دون حتى جنازة.
مصطلحات  بياناتها  في  األمن  قوات  تستخدم  غالًبا   16-
انتقامية مثل “تصفية”، “الثأر”، “االنتقام” بعد كل جرمية قتل 
هذه  مثل  تصدر  الغالب  وفي  القانون،  نطاق  خارج  ترتكبها 
البيانات بعد عمليات إرهابية دامية. فبعد يوم واحد من اغتيال 
النائب العام السابق 2٩ يونية 2٠١5، أفاد بيان للداخلية مبقتل 
٩ أفراد ادعت تورطهم في عملية االغتيال. وفي 4 نوفمبر 2٠١8 
أعلنت الداخلية مقتل١٩ شخًصا في تبادل إلطالق النار، قالت 

إنهم ضالعني في تنفيذ هجوم إرهابي على دير األنبا صموئيل 
بصحراء محافظة املنيا في 2 نوفمبر 2٠١8.

مصر  استقبلت   ،2٠١4 لالستعراض  األخيرة  الدورة  خالل   17-
توصيات من 5 دول بالتصديق على البروتكول االختياري الثاني 
اخلاص  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  بالعهد  امللحق 
بعقوبة اإلعدام، باءت بالرفض. كما استقبلت توصيات بالوقف 
يعكس  نحو  على  أيًضا،  ورفضتها  اإلعدام  لعقوبة  االختياري 
إصرارها على املضي قدًما في انتهاك احلق في احلياة والتوسع 
في عقوبة اإلعدام، وصلت حد تنفيذ ١5حكًما باإلعدام خالل 

شهر فبراير 2٠١٩ فقط.  
تصريحات  السيسي  للرئيس  كان  التقرير  فترة  خالل   18-
تعكس إرادة سياسية للتوسع في عقوبة اإلعدام. ففي جنازة 
النائب العام السابق هشام بركات في يونية 2٠١5 وجه الرئيس 
كلمته للقضاة بوجوب تنفيذ أحكام اإلعدام، كما دافع الرئيس 
خالل القمة األوروبية العربية األولى عن تنفيذ عقوبة اإلعدام 
بحق ١5 شخًصا خالل شهر واحد، بأن اإلعدام جزء من ثقافة 

وقيم املنطقة العربية!
تعاقب  قانونية  مادة   8٠ حوالي  مصر  في   19-
أحكام  بإصدار  بعضها  يسمح  باإلعدام، 
 ١84 على  الصادر  كاحلكم  باإلعدام،  جماعية 
واحد،  قتل ضابط شرطة  في  باإلعدام  شخًصا 
ذاته  إرهابية في حد  االنضمام جلماعة  ذلك ألن 
بخالف  هذا  لإلعدام.  عقوبتها  تصل  قد  جرمية 
الذي  لإلرهاب،  الفضفاض  الغامض  التعريف 
يسمح بإصدار حكم باإلعدام على املنتمي جلماعة إرهابية دون 
التجمهر  قانون  أن  كما  عنف.  ميارس  أو  قتل  جرمية  يرتكب  أن 
باملسئولية  يقر  املثال-  سبيل  على   -١٩١4 لسنة   ١٠ رقم 
فلو  أفراد،   5 عن  يزيد  أي جتمهر  في  املشاركني  اجلنائية جلميع 
ارتكب شخص جرمية قتل أثناء جتمهر غير قانوني يعاقب كل 

املشاركني بالعقوبة التي تصل لإلعدام.
-20 في2٠١7 أصدرت احملاكم املصرية ما ال يقل عن 4٠2 حكًما 
األقل.  على  حكًما   737 لـ  لتصل  في2٠١8  ارتفعت  باإلعدام، 
املاضية  األربعة  السنوات  خالل  النقض  محكمة  أيدت  كما 
أحكام باإلعدام على 48 شخًصا على األقل، ونفذ احلكم بحق 
47 شخًصا على األقل، في ١2 قضية ذات طابع سياسي، 5 عن 

محاكم مدنية و7 عن محاكم عسكرية.
إخفاء  من  بداية  جسيمة،  انتهاكات  احملاكمات  شهدت   21-
املتهمني قسريًا داخل مقار احتجاز رسمية كأقسام الشرطة، 
وغير رسمية كمقرات األمن الوطني، ومقرات عسكرية كسجن 
العازولى العسكري والكتيبة ١٠١ بالعريش، لفترات مختلفة 
وصلت لـ 2١٩ يوًما. ويؤكد رصد ومراقبة إجراءات احملاكمة في 
27 قضية، تعرض ١38 شخًصا فيها لالختفاء القسري. كما 
من  بداية  بأنواعه،  للتعذيب  إخفائهم  أثناء  املتهمني  تعرض 
التعدي باأليدي واألرجل واآلالت احلادة، مرورًا بالصعق الكهربائي 
التناسلية،  األعضاء  ال سيما  اجلسم،  من  متفرقة  أماكن  في 
وصوالً لالغتصاب وهتك العرض باستخدام العصي، فضالً عن 
االيهام بالغرق والتعليق من األطراف، أو تهديد املتهم بالتنكيل 
االعترافات  تغيير  وعدم  االعتراف  على  إلجباره  أهله،  وتعذيب 
أمام جهات التحقيق والقاضي، أو لإلجبار على تصوير اعترافاته 
ونشرها قبل احملاكمة. ففي 3٠ قضية محل رصد تعرض 2٠4 
في  متهًما   ١3 لـ  اعترافات مصورة  ونشرت  للتعذيب،  متهًما 
في  املتهمني  مع  للتحقيق  باإلضافة  تعذيبهم.  بعد  5 قضايا 
غياب احملامني، أو منع احملامني من احلضور. ففي 28 قضية محل 

رصد، بدأت النيابة التحقيق مع 35٦ متهًما دون محاميهم. 
له  تعرض  ما  بسرد  للمتهم  التحقيق  نيابات  تسمح  ال    -22
من  له  تعرض  ما  إثبات  أو  االعتراف،  على  إلجباره  تعذيب  من 
لبيان  الشرعي  الطب  على  عرضه  وترفض  رسمًيا،  تعذيب 
سبب وطبيعة اإلصابات وقت حدوثها ومدى توافقها مع أقوال 
ادعاءات  النيابة  جتاهلت  رصد،  محل  قضية   28 ففي  املتهم. 
الطب  على  العرض  وطلبهم  للتعذيب  بالتعرض  متهًما   ١١٦
النيابة بعرض املتهم  الشرعي. وفي حاالت أقل يسمح وكيل 
على الطب الشرعي ويأتي تقرير الطب الشرعي متوافًقا مع 
رواية املتهم، إال أن النيابة والقضاء ال يلتفتا للتقرير. وتستند 
حتت  املنتزعة  املتهم  العترافات  باإلعدام  احلكم  في  احملكمة 
تعذيب دون اكتراث ألقواله الالحقة عن التعذيب وتقرير الطب 
املتهم “محمد وجيه طمان”  الشرعي. وهو ما حدث مثال مع 
الذي تعرض للتعذيب إلجباره على االعتراف وجاء تقرير الطب 
بحقه  أصدرت  اجلنايات  محكمة  أن  إال  ذلك،  ليثبت  الشرعي 
إلى  باإلضافة  هذا  آخرين،   ١٠ إلى  باإلضافة  باإلعدام  حكًما 
مماطلة النيابة في قرار العرض على الطب الشرعي حلني اختفاء 

أثر التعذيب واإلصابات من جسم املتهم.

كيف اأم�شت اأحوال حقوق الن�شان يف م�شر؟! )اجلزء الثاين(

ال�شتعرا�ض الدوري ال�شامل بالأمم املتحدة مللف حقوق الن�شان يف م�شر من 2014 حتى 2019

ارتفاع وترية القتل خارج اإطار القانون اإىل 356 جرمية على الأقل... 

والنيابة تتجاهل ادعاءات 116 متهًما بالتعر�ض للتعذيب

م�شر رف�شت التوقيع على اتفاقية اإيقاف عقوبة “الإعدام” 
حتقيق: إيهاب أدونيا

تقـــــــــــارير
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ال شك ان وطنية السيد الرئيس، ال تقل عن وطنية اي مصري 
باالسرار  ملئ  السياسة  عالم  ان  شك  وال  تزيد.  بل  شريف، 
ان  ايضا  شك  وال  الوطن.  امن  على  حرصا  بها  يباح  ال  التي 
سيادته ال يتخذ قرارات اعتباطية، او دون دراسات، واستشارات، 
املصيرية، كما في موضوع  االمور  واستخبارات، وبخاصة في 
قعدت.  وما  الدنيا  عليه  قامت  الذي  وصنافير،  تيران  جزيرتي 
ويغارون على  بالدهم،  يحبون  وطنيون شرفاء  اقاموها  والذين 
في  ثقتهم  وعدم  فهمهم،  ضيق  على  اال  يالموا  وال  ترابها؛ 
يقل  وال  وطني،  رجل  فالرئيس  القرار.  وصناع  الرئيس  السيد 
في  ويعمل  السادات،  انور  الراحل  الرئيس  عن  ودهاءا  حكمة 
شبر  في  يفرط  ان  ميكنه  وال  عليهما.  يحسد  وصمت،  صبر 
عنه  عبرت  الذي  رايي  هذا   - تاريخه  به  يلوث  ارض مصر،  من 
على صفحتى الرقمية منذ اثيرت القضية قبل اعوام، وال زلت 
اعتد به – وانا على يقني ان احلقائق ستنجلي يوما ما، ويخزى 
الذين يشهرون بالرجل، ويتطاولون عليه، متجاوزين حد النقد 
سامحهم   – االعراض  في  واخلوض  االسفاف  الى  املوضوعي 
اهلل. وأيد السيد الرئيس ووفقه الى ما فيه خير البالد، وسالمة 

العباد.
    وانا ال اقول بعصمة الرجل، فهو انسان يصيب ويخطئ، وانا 
وانت، عزيزي املواطن، نحن ايضا بشر، نخطئ ونصيب. فعندما 
أنتقد – مبوضوعية وادب – االرهاب والتطرف والفساد والتقاعس 
والرشوة واحملسوبية والتمييز والعنصرية، والظلم والقهر الذي 
يصدر عن افراد هنا، وعن مسؤولني هناك، فهذا واجب؛ ولكن 
عندما يتاح لي منبر اعالمي، واترك القضايا املصيرية، واضيع 
وقت املشاهدين في امور تافهة، على شاكلة: »فالنه لبست، 
في  واخوض  االخرين،  بخصوصيات  واتاجر  قلعت«،  وفالنة 
واملعرفة على  الثقافة  الفنانني، ومحدودي  واقاضي  عرضهم، 
ما يقولوه بحسن نية؛ وعندما اصادر على االخرين توجهاتهم، 
علي  وينطبق  تاهيل،  اعادة  الى  واحتاج  مفلس  فانا  واراءهم، 
قول السيد املسيح: » ال تدينوا لكي ال تدانوا. النكم بالدينونة 
التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. 
وملاذا تنظر القذى الذي في عني اخيك؛ واما اخلشبة التي في 
عينك فال تفطن لها .. يا مرائي اخرج اوال اخلشبة من عينك 

وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من عني اخيك »)مت7(. 
   وعندما يكون مدخولي الشهري يكفيني بالكاد، انا وشريك 
حياتي، ثم اجنب خمسة اطفال، ال اقوى على توفير ضروريات 
فانا  واملعاناة،  الفقر  ساحة  في  بهم  واقذف  لهم،  املعيشة 

على  عيني  وتزوغ  بذلك،  اكتفي  ال  وعندما  غبي. 
امراة اخرى واتزوجها - ليكون االيالج في احلالل – 
شهواتي،  ارضي  لكي  اوالدي  رعاية  عن  وانصرف 
فاحرمهم من الرعاية والتعليم ومن سبل احلياة 
اكون  ويبلطجون،  ويتسولون  فيفشلون  الكرمية، 
بحق مجرما في حق ابنائي ووطني، النني صنعت 
يعيثون  ومجرمني  مشردين  االبرياء  االطفال  من 

الفساد في االرض.    
    وعندما اتامر على الوطن؛ وعندما استولي على 

اجرف  وعندما  البيضاء؛  السموم  في  اتاجر  وعندما  مقدراته، 
االراضي الزراعية؛ وعندما اتاجر في املواد الغذائية املسرطنة؛ 
وعندما اتغاضي عن اخملالفات مقابل الرشاوي؛ وعندما افرض 
ال  من  او  املعلوم،  من  ملفه  يخلوا  من  املواطنني:  على  اتاوة 
فاعطل  مسوغاته،  في  الديانة  خانة  او  اسمه،  يعجبني 
مصاحله؛ وعندما احتكر السلع الغذائية وابيعها في السوق 
استحق  وال  الوطن،  حق  في  مجرم  فانا  واحلمراء،  السوداء 

االنتساب اليه.
وأخذت  التصحيح،  جلان  بكنترول  اعمل  ان  لي  قدر  واذا      
بكراسة  والصقته  متفوق،  لطالب  االجابة  كراسة  سليبس 
االجابة لطالب دون املستوى، فأسرق درجات هذا لكي اعطيها 
لذاك - كما حدث في صفر مرمي – فانا محتال كبير، وذئب شرير. 
    وعندما اتلصص السمع والنظر الى حرمات الناس، وانتهك 
اخلصوصيات، واسجل مكاملاتهم، وازرع الكاميرات في حجرات 
ما  واذيع  افشاؤه،  يطيب  ال  ما  وافشي  ابتزهم.  لكي  نومهم 
والسيئة  بالرزيلة،  الرزيلة  اواجه  فانا  سماعه؛  يستحب  ال 

باحلماقة. 
من  ابناءه  واقتل  الوطن،  درع  في  للفت  اسعى  وعنددما 
في  كما  االمنني  واملصلني  واملدنيني،  والشرطيني  العسكريني 
والقديسني وغيرهما.  البطرسية  مسجد سيناء، وكنيستي 
للوطن  فانا لست عدوا  االنبا صموئيل،  دير  لرواد  وكما حدث 
احليوانية،  درجة  الى  بعد  ارق  لم  ولكنني  فقط؛  واالنسانية 
امثالي  وعلى  علي  وينطبق  ودعمني.  صنعني  فيمن  خير  وال 
ابليس  هو  اب  من  انتم   « لقتلة عصره:  املسيح  السيد  قول 
للناس من  ذاك كان قتاال  ان تعملوا؛  تريدون  ابيكم  وشهوات 

البدء ..« )يو8(. 
شعور  فهذا  وغزة،  بورما  في  اخواني  ملقتل  اغضب  وعندما 
نبيل، وواجب انساني؛ ولكن عندما ال يتحرك لي ساكن ملقتل 

اخواني في الوطن واالنسانية على يد اخواني 
في الدين، اعتقادا مني انهم كفار، وعندما 
وفتاوى  مناهج  عن  الدفاع  في  استميت 
تفرخ ارهابيني يقتلون ويفجرون ويستنفزون 
مقدرات الدولة في الشؤون االمنية، فانا لم 

ارتق بعد الى درجة االنسانية. 
املواطنني،  على  واستاسد  استنمر  وعندما 
مخالفا  الوطنية،  حقوقهم  عنهم  وامنع 
على  شمسه  يشرق   « الذي  اهلل  مقاصد 
االشرار والصاحلني وميطر على االبرار والظاملني » )مت5(. والذي 
ينهى عن معاملة االخرين مبا ال احب ان يعاملونني به، ويأمرني 
ان  تريدون  ما  كل   « به،  يعاملونني  ان  احب  مبا  اعاملهم  بأن 
بهم الن هذا هو  ايضا  انتم  افعلوا هكذا  بكم  الناس  يفعل 
واترك  كنائسهم،  اغلق  وعندما  )مت7(؛   « واالنبياء  الناموس 
دون  احول  وعندما  اصحابها.  رؤوس  على  يهدموها  الغوغاء 
 - والطلح  الظلم  جلسات  واقيم  للعدالة،  اجملرمني  وصول 
وليس الصلح - نزوال على رغبة الفقهاء، حتى ال يؤخذ مؤمن 
بدم من اظنه كافر، فانا ظالم واخالف ما جاء بالقران الكرمي: » 
 ِ

ابِِئنَي َمْن آَمَن بِاهللهَّ إِنهَّ الهَِّذيَن آَمُنوا وَالهَِّذيَن َهادُوا وَالنهََّصارَى وَالصهَّ
َخْوٌف  واََل  رَبِِّهْم  ِعْنَد  أَْجُرُهْم  َفلَُهْم  َصاحِلًا  وََعِمَل  اآْلِخرِ  وَالَْيْوِم 
على  وحسابي   .)٦2 البقرة  )سورة   « يَْحزَنُوَن  ُهْم  واََل  َعلَْيِهْم 
ونزع  الفقير  رايت ظلم  ان   « الذي قال للمظلوم:  العادل  اهلل 
احلق والعدل في البالد، فال ترتع من االمر؛ الن فوق العالي عاليا 

يالحظ، واالعلى فوقهما » )جا 58(. 
واحرم تهنئتهم  ابناء وطني      وعندما احرض على كراهية 
بأن  وافتى  واتراحهم،  افراحهم  في  ومشاركتهم  باعيادهم 
)الكراهية(،  الكراهة  مع  يتزوجها  كتابية  يتزوج  الذي  الرجل 
وانه ال يجوز له ان يقول لها » السالم عليك »، فانا متعصب 
سالم.  وال  محبة  اعرف  وال  االنسانية،  عن  وغريب  وعنصري 
واجهل ان حتية السالم قدمية بقدم االنسان، وانها وردت وفي 
الوحي  نزول  قبل  القدمي،  الشرق  وملوك  الفراعني  مراسالت 
املرات.  املقدس عشرات  الكتاب  وردت في  النبيني. كما  وبعث 
وان التحريض على كراهية الناس ال يرضي اهلل وامنا تطرب له 
الشياطني. وفينا يقول الوحي: » حني تبسطون ايديكم، استر 
عيني عنكم. وان كثرمت الصالة، ال اسمع. ايديكم مالنة دما .. 
كفوا عن فعل الشر. تعلموا فعل اخلير. اطلبوا احلق. انصفوا 

املظلوم. اقضوا لليتيم. حاموا عن االرملة » )اش١(. 

عفوا �سيادة الرئي�س! مهال اأخي املواطن!
 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

نقل  في  الفنان  وابداع  اللوحات  جمال  عن  نتحدث  عندما 
في  ونقلها  حوله  للطبيعة  منظوره  خالل  من  احساسه 
اللوحة  أمام  واجلمال ونقف  التألق  خطوط رشيقة وغاية في 
هذه  من  االندهاش  يكون  ورمبا  والعشق  الهيام  من  حالة  في 
العبقرية في الرسم قد يداعب تفكيرنا ورمبا ايضا، نشعر بنوع 
انفعاالت  اللوحة علينا من  ملا تعكسه  الداخلي  الشجن  من 
ممتزجة بالذكريات التي تولدت لدينا من جديد جملرد رؤية لوحة 

ألشجار أو أنهار أو بحار.
القارئ الفنان الرسام في اجلري والبحث عن  ويتعطش عزيزي 
الغابات الكثيفة  او  مكان جميل للرسم وعاده تكون احلدائق 
املليئة باألشجار هي غايته ومراده، اريد ان اقول إذا كانت املرأة 
أهمية عنده  تقل  فإن األشجار ال  الرسام  لريشة  مصدر قوى 
منها، فتجد فان كوخ ابدع في رسم الطبيعة بأشجارها وهذا 
»مونيه« رسام البهجة كانت األشجار عنصر هام في اعماله 

الفنية وغيرهم الكثير.
إن األشجار ليست فقط قيمتها في جمالها أو إلهام الرسام 
واقفة بكل  وامنا في عمرها ومرور السنني عليها في مكانها 
من  فهي  وهدوء  صمت  في  حكايات  حتكى  وشموخ  كبرياء 
مقومات البيئة ولكن بكل آسف ان استمرار املسلسل الهزلى 
في إهدار كل مقومات البيئة النظيفة والطبيعية في مصر ال 
ينتهى حيث أقدمت بعض اجلهات اإلدارية على ارتكاب مذبحة 
أماكن  في  متكرر  شيء  وهذا  األشجار«  »قطع  في  متثلت 

عداوة  الطبيعة  وبني  بينهم  يوجد  وكأنه  مصر  في  مختلفة 
مباشرة، مع العلم انه ال يوجد مبرر او سبب قوى للقيام مبثل 
السقوط  على  أوشكت  قد  شجرة  هناك  فليس  الفعل  هذا 

فتم قطعها حافظا على أرواح الناس مثالً !
والسؤال الذي يطرح نفسه هل من أَِمن العقاب أساء األدب؟! 
تبدو حكمة السؤال مناسبة لوصف االنتهاكات البيئية التي 
شجرة   ١١ قطع  آخرها  وكان  املسئولني،  من  غفلة  في  تتم 
املستمر  والكثير  الكثير  وغيرها  النزهة.  حي  شوارع  أحد  في 
العقوبات  قانون  من   3٦7 املادة  تنص  القارئ  عزيزي  اآلن  حتى 

شجرة  أي  بإعدام  يقوم  من  أن 
مع  باحلبس  يعاقب  فإنه  زرع  أو 
الشغل والغرامة، وتكلفة غرامة 
جنيه  ألف   2٠ الواحدة  الشجرة 
واضح  القانون  اذا  كتعويض، 
وصريح فكيف لهذه املهزلة التي 
نراها ان تستمر دون ردع او عقاب 
اجلرائم  هذه  على  نصمت  كيف 

األراضي  على  االعتداء  يتم  حيث  البيئة،  حق  في  تتم  التي 
املصرية تباعاً وقتل معنى احلياة فيها املتمثل في األشجار.

او  إنساني  غير  بشكل  وتقليم  تقطيع  مت  ايضا  أعوام  منذ 
حتى دراسي قطع جائر، أشجار معمرة يزيد عمر بعضها على 
»حديقة  شهدتها  تهذيب،  عمليات  ضحية  كانت  عاماً،   ٦٠

املبدعني« املتواجدة بشارع املسجد األقصى باملهندسني.
البيئة  مقومات  وإهدار  املذبحة  هذه  ستقف  متى  والسؤال 
يعيش  حي  كائن  هذا  ان  الناس  سيشعر  متى  النظيفة؟! 
ليتنفس ويشرب وينمو ويعطيك الظل والهواء النقي واجلمال 

ويكون مصدر الهام لكثير من الفنانني؟!
متى سيعود زمن اجلمال باالهتمام بالتشجير الذي كان يحرص 
ليتنا  املاضي؟!  في  املالكة  العائلة  كل  بل  فاروق  امللك  عليه 
على  التركيز  في  بتفوق  ننجح  كما  االيجابيات  من  نتعلم 
السلبيات ارحموا األشجار في األرض يرحمكم من في السماء.

نسرين عيسى- ساسكاشوانارحموا الأ�سجار يف الأر�س!
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يحررها سمير اسكندر 

مرت�سى من�سور يتحدى “الكاف”: 

لن نلعب ال�سوبر الأفريقي يف قطر

السوبر  مباراة  يخوض  لن  إنه  الزمالك،  نادي  رئيس  منصور،  مرتضى  قال 
األفريقي في قطر، مؤكدا أنه مستعد خلوض هذه املباراة في تونس.

وأضاف منصور من خالل تصريحات إلذاعة »IFM« التونسية، أن الزمالك لن 
يخوض املباراة في الدوحة، مضيًفا أنه سيكون هناك اجتماع مجلس إدارة 

يعقبه مؤمتر صحفي لإلعالن عن هذا األمر.
وتابع قائال “لن أخوض مباراة السوبر في قطر لو نزلت السماء إلى األرض، 
كيف أخوض مباراة السوبر في دولة تُثير القلق في كل الوطن العربي، أنا 
مستعد أن أخوض هذه املباراة في ملعب الترجي ووسط جماهيره لكن لن 

أخوض املباراة في قطر«.
الزمالك من البطوالت  وختم قائال “حتى لو قرر االحتاد األفريقي استبعاد 
األفريقية سأشارك في البطوالت العربية أفضل«. وقرر املكتب التنفيذي 
باالحتاد األفريقي لكرة القدم، إقامة مباراة السوبر بني الترجي بطل دوري 
األبطال وبني الزمالك بطل الكونفدرالية يوم ١4 فبراير/شباط املقبل في 

العاصمة القطرية الدوحة.

الأف�سل يف اأفريقيا.. �سالح وتريزيجيه ومعلول 

وثالثي الزمالك �سمن املر�سحني

القوائم  اعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم »كاف« عن 
في  »األفضل«  جوائز  على  للتنافس  املرشحة  األولية 
الغردقة  مدينة  تستضيف  أن  املقرر  ومن   .2٠١٩ عام 

حفل توزيع جوائز األفضل في أفريقيا لعام 2٠١٩.
ويتصدر الثنائي محمد صالح العب ليفربول اإلجنليزي، 
ومحمود حسن “تريزيجيه” العب أستون فيال اإلجنليزي 
الـ3٠  قائمة  في  تواجدا  بعدما  مصر،  من  املرشحني 

العبا املتنافسني على جائزة أفضل العب في أفريقيا.
وظهر ثنائي الزمالك طارق حامد ومحمود عالء ضمن قائمة الـ2٠ العبا والتنافس على جائزة 

أفضل العب داخل قارة أفريقيا.
وفرجاني ساسي  األهلي  العب  معلول  علي  املصري  بالدوري  احملترف  التونسي  الثنائي  وتواجد 
العب الزمالك ضمن قائمة األفضل داخل القارة األفريقية، وتواجد العب وسط الزمالك أيضا 

ضمن قائمة الـ3٠ العبا لألفضل في أفريقيا.
وشهدت قائمة الـ١٠ املرشحني جلائزة أفضل مدرب في عام 2٠١٩ تواجد السويسري كريستيان 

جروس، املدير الفني األسبق للزمالك.

الهالل ال�سعودي يتّوج بدوري اأبطال 

اآ�سيا بعد فوزه على اأوراوا

أحرز الهالل لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما 
 -2 بنتيجة  الياباني،  دياموندز  رد  أوراوا  على  فوزه  كرر 
صفر، خارج أرضه، وسجل سالم الدوسري الهدف األول 
جوميس  بافتيمبي  الهداف  وأضاف   74 الدقيقة  في 
الهدف الثاني في الوقت احملتسب بدل الضائع، ليتفوق 

الهالل 3-صفر في مجموع املباراتني، بعدما انتصر ذهابا بهدف نظيف في الرياض في التاسع 
من نوفمبر اجلاري، وفق ما ذكرت رويترز.

وثأر الهالل خلسارته في نهائي دوري األبطال أمام أوراوا في2٠١7 كما جنح العمالق السعودي في 
تعويض الهزمية في نهائي 2٠١4 أمام وسترن سيدني واندرارز األسترالي.

وجنح الدوسري على وجه التحديد في تعويض ما حدث منذ عامني عندما تلقى بطاقة حمراء 
في لقاء انتهى بفوز أوراوا ١-صفر.

باللقب  األوملبي  مصر  منتخب  توج 
القدم  لكرة  أفريقيا  لبطولة  األفريقي 
حتت 23 عاما. كما حصد بجانب لقب أمم 
الفردية  اجلوائز  أفريقيا حتت 23 عاما، كل 

في البطولة.
وأعلن االحتاد األفريقي لكرة القدم “كاف” 
املنتخب  مهاجم  محمد،  مصطفى  فوز 

املصري، بلقب هداف البطولة.
منتخب  قائد  صبحي،  رمضان  فاز  كما   
في  العب  أفضل  بلقب  األوملبي،  مصر 
البطولة، وحارس املنتخب محمد صبحي 
بلقب أفضل حارس. كما فاز املدير الفني 
ملنتخب مصر األوملبي بلقب أفضل مدرب 
كذلك  مصر  منتخب  وحاز  البطولة.  في 
من “الكاف” على جائزة “اللعب النظيف«.
 ومتكن منتخب مصر من الفوز على كوت 
ديفوار رغم نهاية الوقت األصلي بالتعادل 
في  منهما،  لكل  بهدف  الفريقني  بني 
مباراة النهائي املقام على ملعب القاهرة 
الدولي، ولكن منتخب مصر خطف الفوز 

في الشوط اإلضافي الثاني.

 وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى 
أوملبياد »طوكيو 2٠2٠« بتأهله إلى نهائي 

البطولة األفريقية.
في  مصر  منتخب  بجانب  وسيشارك   
األوملبياد كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، الذي 
فاز على غانا مساء اليوم بركالت الترجيح، 

في مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.
عبد  املصري،  الرئيس  وجه  جانبه  من 
منتخب  إلى  رسالة  السيسي،  الفتاح 

مصر األوملبي، عقب إجنازه التاريخي.
حسابه  عبر  تغريدة،  السيسي  ونشرت 
“أهنئ  فيها:  قال  “تويتر”،  موقع  على 
الوطني  ومنتخبنا  املصري  الشعب 
األوملبي لكرة القدم، بحصوله على كأس 

األمم األفريقية والتأهل ألوملبياد طوكيو«.
األوملبي  مصر  منتخب  حققه  “ما  وتابع 
إجناز جديد، يسطره شباب مصر بالعزمية 

واإلصرار واإلرادة«.
مصر  منتخب  حققه  “ما  بقوله  ومضى 
إجناز، يضاف لإلجنازات الدائمة لهذا اجليل، 

والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي«.

منتخب م�سر الأوملبي 

يح�سد كل اجلوائز الفردية يف »اأمم اأفريقيا« 

»اأحداث �سغب« تنهي ديربي ال�سودان... وقنابل خارج امللعب

أنهت أحداث شغب مؤسفة، لقاء ديربي السودان قبل نهايتها بني املريخ والهالل، وذلك بعد 
توقف اللعب ألكثر من ١5 دقيقة، حيث كانت تشير النتيجة لتقدم املريخ 2-١.  وواجه الهالل 

منافسه املريخ على ملعب اخلرطوم، في اجلولة العاشرة من الدوري السوداني لكرة القدم.
الهالل،  العب  وجه  في  احلمراء  البطاقة  بإشهار  املباراة  حكم  قام   85 الدقيقة  حلول  وبعد 
عبداللطيف بوي، لتقوم اجلماهير املناصرة للفريق باالنفجار غضبا على قرار احلكم خاصة في 

ظل تأخر فريقها في النتيجة.
وأتبعتها اجلماهير بإلقاء بعض املقذوفات في أرضية امللعب، لتتوقف على إثرها املباراة، وحاول 
في  لكنه فشل  اللقاء،  واستكمال  اجلماهير  تهدئة  الهالل، هيثم مصطفى،  مساعد مدرب 

ذلك.
وشهدت املباراة اقتحام أحد اجلماهير مللعب املباراة، حيث ظل يركض في أرضية امللعب قبل أن 

يتدخل رجال األمن إليقافه، إال أن ذلك لم يكن كافيا الستكمال اللعب.
وخارج ملعب املباراة أطلقت الشرطة القنابل املسيلة للدموع، لتفريق اجلماهير الغاضبة خارج 
االجتماعي  التواصل  موقع  على  األندية  حسابات  عبر  الفعل  ردود  بعض  أفادت  فيما  امللعب، 

“فيسبوك” إلى أن األمور تقترب من الهدوء.
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ظهور  عدم  األمهات  من  العديد  تالحظ 
بلوغه  بعد  حتى  طفلها  لدى  األسنان 
وهو  األسنان  لظهور  املناسب  السن 
من  األولى  السنة  من  الثاني  النصف 
عمره، وتبدأ بالتساؤل بقلق على األسباب 
ظهور  عدم  إن  التأخر.  إلى  أدت  التي 
األسنان ال يعني عدم وجودها، فهي تكون 
مكتملة النمو داخل الفكني، ولكنها لم 
لم  ألنه  اختبائها  أماكن  من  بعد  تخرج 
يأت وقت ظهورها، وال ميكن أن تصف األم 
حالة طفلها بأّنها تأّخر في ظهور األسنان 
عمره  من  شهراً  عشر  ثالثة  مرور  بعد  إال 
دون بروز أي سن من أسنانه وقتها ميكن أن 

تبحث عن األسباب:
أسباب تأخر ظهور األسنان

تكون . ١ بحيث  الوراثية،  العوامل 
موروثة  األسنان  ظهور  في  التأخر  صفة 
عند أقربائه، وال يعتبر هذا السبب مقلقاً 
تظهر  حتى  االنتظار  سوى  األم  يسع  وال 

أسنانه بالوقت احملدد لها طبيعياً. 
على . 2 الطفل  حصول  عدم 

الكميات والنوعيات املناسبة من الطعام، 
غذائية  عناصر  إلى  حتتاج  األسنان  ألّن 
قوي  بشكل  وتنمو  تظهر  لكي  معينة 

كالكالسيوم.
الطفل . 3 لدى  صحي  خلل  وجود 

إلى  يؤدي  مما  الدرقية،  الغدة  في  كقصور 

الطبيعي  منوه  في  خلل  حدوث 
على  كذلك  ويؤثر  عام  بشكل 

أسنانه. 
الطفل . 4 حصول  عدم 

فيتامني  من  كافية  كميات  على 
د، والذي يعد مهماً جداً للحصول 

على بنية قوية وأسنان طبيعية.
عالج مشكلة تأخر ظهور األسنان 

بعد  الطفل  لدى  التسنني  تأخر  حال  في 
بلوغه ثالثة عشر شهراً، ال بد من الوالدين 
يقوم  لكي  الطبيب  إلى  طفلهم  أخذ 

الفحوصات  بعض  بإجراء 
على  لإلطمئنان  الالزمة 
من  والتأكد  الطفل  صحة 
مرضية  أسباب  وجود  عدم 
الدرقية،  الغدة  كقصور 
بفحص  الطبيب  ويقوم 
نسبة الكالسيوم وفيتامني 
د لدى الطفل، ومن ثم يقوم 
الطفل  بإعطاء  الطبيب 
حال  في  املناسب  العالج 

كان السبب واضحاً، وإن لم يظهر سبب 
واضح سيطلب من الوالدين االنتظار حتى 

تظهر أسنانه وحدها.
وتتوقف  األسنان  بعض  تظهر  أن  ميكن 
عن الظهور ملدة زمنية معينة، فإن كانت 
داٍع للقلق  املدة قصيرة ليس هنالك  هذه 

كانت  حال  في  أما 
املدة طويلة جداً، فقد 
بسبب  هذا  يكون 
صغر الفك، أو التليف 
يدعي  مما  اللثة،  في 
تعود  حتى  العالج 

األسنان إلى الظهور مرة أخرى.
طرق العناية بأسنان األطفال

 يجب أن تعتني األم بأسنان طفلها قبل 
مبشاكل  يصاب  ال  حتى  ظهورها  وبعد 
التي  النصائح  بعض  وسنذكر  األسنان، 

تساعد األم بذلك، ومنها: 
القيام بتظيف اللثة . ١

يومياً باستخدام املاء. 
على . 2 املداومة 

تنظيف اللسان بعد إرضاع 
الطفل ألن احلليب سيبقى 
عدم  حال  في  عليه  عالقاً 
الفرشاة  بواسطة  إزالته 

اخلاصة. 
استخدام . 3 عدم 

معجون األسنان قبل العام، وجتنب تعريض 
الطفل للفلوريد قبل الست شهور. 

الرضاعة . 4 على  تعويده  جتنب 
ألّنها تسبب مشاكل عديدة ل. 

زيارة . 5 خالل  من  األسنان  رعاية 
الطبيب من فترة لفترة.

تأخر ظهور األسنان عند األطفال

�سوابط ا�ستعمال

 امل�سادات احليوية

لطب  األملانية  اجلمعية  قالت 
املضادات  إن  املعدية  األمراض 
احليوية ال تؤتي مفعولها املرجو إال 

إذا مت استعمالها بشكل سليم.
احليوية  املضادات  أن  وأوضحت 
العدوى  لعالج  تُستخدم 
الرئوي،  كااللتهاب  البكتيرية 
الفيروسية  العدوى  لعالج  وليس 

كاإلنفلونزا.
املضادات  تعاطي  يجوز  ال  كما 
مع  الطبيب،  وصف  بدون  احليوية 
مراعاة االلتزام مبدة تناولها املقررة 
يجوز  ال  لذا  الدوائية،  النشرة  في 
الطبيب  إلى  الرجوع  دون  إيقافها 
احلالة  حتسن  حال  في  حتى 

الصحية.

ن�سائح �سحية يف جتميد 

الطعام

* ال جتمد الطعام وهو ساخن.
* ال تسخن الطعام اجملمد مباشرة، 
ثم  اوال،  عنه  يزول  اجلليد  دع  بل 

سخنه بالتدريج.
* ال تكرر جتميد طعام كان مجمداً 
في السابق، ثم نزع من الثالجة ألي 

سبب.
ال  الطعام  من  كميات  جتمد  ال   *
وعائلتك  أنت  تستهلكها  أن  ميكن 

في وجبة واحدة.
تدخل  وال  قدمياً،  طعاماً  جتمد  ال   *

للثالجة غير طعام طازج.
* ال تأكل طعاماً من الثالجة إذا كان 

لديك أي شك في سالمته.
* ال تترك مساحات كبيرة خالية في 

ثالجتك.
ألن  اجلليد  جتمع  ثالجتك  تدع  ال   *

ذلك يضعف أداءها.
فال  فجأة  الكهرباء  انقطعت  إذا   *
يبقى  الثالجة، فالطعام  باب  تفتح 

مجمداً فيها حوالي 24 ساعة.

املدر�سة يف  طفلك  �سحة  على  للحفاظ  6 ن�سائح 
االحتياطات  اتخاذ  يسهم  أن  ميكن 
العامة بشكل كبير في احلفاظ على 
إلى  فباإلضافة  باملدرسة.  الصحة 
غسيل اليدين املتكرر، شجع طفلك 

على اتباع تلك النصائح:
أعطه  اليدين:  معقم  استخدام   *
الكحولي  األيدي  مطهر  طفلك 
بأن  ذكره  حقيبته.  في  به  ليحتفظ 
يستخدم املطهر قبل تناول الوجبات 

مشترك،  كمبيوتر  جهاز  أي  استخدام  وبعد  الغداء،  أو  اخلفيفة، 
أو أي أشياء أخرى مشتركة، كذلك، ميكنك التبرع مبناديل مبللة 

معقمة للفصل لالستخدام العام.
* تغطية الفم واألنف عند السعال أو العطس: أعطي طفلك 
الظهر،  في حقيبة  بها  ليحتفظ  الورقية  املناديل  من  مجموعة 
وشجعيه على السعال أو العطس في منديل ورقي يضعه بعد 
يستخدم  أو  يديه  ويغسل  القمامة،  صندوق  في  االستخدام 
في حينها،  ورقي  ملنديل  الوصول  لم يستطع  إذا  اليدين.  مطهر 

فذكر طفلك بأن يسعل أو يعطس عند ثنية املرفق.
أن  الفم: ذكر طفلك  العينني وخارج  اليدين بعيدا عن  إبقاء   *

األيدي تكون دائماً مغطاة باجلراثيم.
املتعلقات  أو  الطعام  أو  املياه  زجاجات  مشاركة  عدم   *
إن  البسيطة،  القاعدة  هذه  طفلك  علم  األخرى:  الشخصية 

وضعت أي شيء في فمك، فاحتفظ به لنفسك.
* ساعد طفلك على جتنب أي شخص يعاني من عدوي قابلة 
لالنتشار: فقد يؤدي التواصل املباشر مع صديق يعاني من أحد 
قضاء  عند  أو  اللعب  أوقات  في  يحدث  مثلما  املعدية،  األمراض 
الليل خارج املنزل، إلى انتقال العدوى إلى طفلك، ومن ثم إصابته 

باملرض. 
نظاماً  طفلك  يتبع  أن  املهم  من  واللقاحات:  والطعام  النوم   *
يتلقى  وأن  النوم  من  وفير  قدر  على  يحصل  وأن  صحياً،  غذائيا 
اللقاحات باستمرار، مبا في ذلك لقاح اإلنفلونزا السنوي، ولتجنب 
انتشار املرض باملنزل، استخدم النصائح نفسها للعائلة بأكملها.

قد يكون من الصعب حتقيق وضعية جيدة للجسم 
وحتسني والتنفس والهضم رغم أهمية ذلك الواضحة، 
على  فرقاً  حتدث  أن  ميكن  بسيطة  حيل  هناك  ولكن 

صحتنا.
توماس،  بيث  الطبيعي  العالج  أخصائية  وتوصي 
في حديث لصحيفة  أستراليا  في جنوب  أدياليد  من 
لتنظيم  األربعة  الثواني  باستخدام حيلة  ميل  ديلي 
بالهواء  االحتفاظ  مع  الشهيق  طريق  عن  التنفس، 
واحدة  يد  ووضع  مرة،  كل  في  ثوان  أربع  ملدة  والزفير 
على اجلزء العلوي والسفلي من الصدر لتحديد مكان 

التنفس.
حتسني وضعية اجلسم

ناجتة  املفاصل  وآالم  النصفي  الصداع  أن يكون  ميكن 
عن سوء وضعية اجلسم، وتقول بيث إن هذه األعراض 
شائعة جداً بسبب سوء الفهم العام ملا تبدو عليه 

الوضعية الصحيحة بالفعل.
دفع  أن  نعتقد  األحيان  من  كثير  »في  بيث  وتقول 
األفضل،  هو  لألعلى  الذقن  ورفع  اخللف  إلى  الكتفني 
حدة  من  الواقع  في  يزيد  كتفيك  على  الضغط  لكن 

التوتر في العنق واجلزء العلوي من الظهر«.
والوضعية الصحيح متنحك شعوراً أكثر باالسترخاء، 
الرأس  أعلى  من  اجلسم  متديد  مع  الوقوف  خالل  من 
حتى أسفل القدمني، وعدم شد الكتفني حول العمود 

الفقري.
التنفس

في حني نتنفس عادة دون تفكير، لكننا ال نفعل ذلك 
العمالء  »معظم  بيث  وتقول  دائما،  صحيح  بشكل 
الذين أعاجلهم ليسوا على علم تام بالطريقة األمثل 
التي  شيوعاً  األكثر  املشكلة  أن  مضيفة  للتنفس«، 

تواجهها هي التنفس الضحل من أعلى الصدر.
أخذ  يتضمن  والذي   - صحيح  بشكل  التنفس  ويعد 

وهي   - احلاجز  احلجاب  من  وعميقة  كاملة  أنفاس 
عضلة كبيرة تقع حتت الرئتني - مهماً للغاية للصحة 
الدم  وضغط  التوتر  مستوى  من  يقلل  حيث  العامة، 

وينظم وظائف اجلسم الرئيسية.
ثوان،  ألبع  التنفس  طريقة  باستخدام  بيث  وتوصي 
عن طريق أخذ نفس واالحتفاظ به 4 ثوان، ثم إخراجه 
لنفس املدة، وتكرار ذلك عدة مرات. وميكن أن تساعد 
في  تشي  والتاي  اليوغا  مثل  التأملية  املمارسات 

تنظيم التنفس.
الهضم

تعتقد بيث أن أكثر أسباب مشاكل اجلهاز الهضمي 
وضعف  العاطفي  واالضطراب  اإلجهاد  هي  شيوعاً 
التغذية، والتي ميكن حلها من خالل تقنيات االسترخاء 

مثل اليوغا، والتشاور مع اخملتصني في التغذية.
في  أيضاً  يساعد  أن  ميكن  الطبيعي  العالج  لكن 
لضعف  اجلسدية  اجلانبية  اآلثار  من  التخفيف 
حيث  والغازات،  والنفخة  املعدة  آالم  مثل  الهضم، 
أن  العميق ميكن  والتنفس  اللطيفة  التمدد  متارين  أن 
تخفف من الشعور بعدم الراحة في اجلهاز الهضمي.

كيف حت�سنني من و�سعية ج�سمك وه�سمك يف ثوان؟
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»اإر�ض« اأو »اإرج«

 »Ergأو ارج Ersh« « إرش
قبطيتان  كلمتان   ،“
تعنيان عصفوراً أو طائراً 
“bird” أو كتكوتاً صغيراً 

.”»Chicken ”ًفرحا“

الأقفال

قوم  على  أعرابي  وقف 
فسألهم عن أسمائهم. 
وثيق.  اسمي  األول:  قال 
اسمي  الثاني:  وأجاب 
الثالث:  ورد  منيع. 
وصاح  ثابت.  اسمي 
شديد.  اسمي  األخير: 
فقال األعرابي: »ما أظن 
من  إال  صنعت  األقفال 

أسمائكم!«.

من عجائب الأرقام

1098 = 888 + 210
1098 = ٧٧٧ + 321
1098 = 666 + 432
1098 = ٥ + ٥٥٥43
1098 = 444 + 6٥4
1098 = 333 + ٧6٥
1098 = 222 + 8٧6
1098 = 111 + 98٧

الف�شل.. اأدى 

اأىل اكت�شاف ورق 

الن�شاف

يستعمل  الرمل  كان     
حتی  احلبر  لتجفيف 
حينما   ..19 القرن  اوائل 
النشاف  ورق  اكتشف 

مصادفه. 
مصانع  احد  ففي     
نسي  باجنلترا،  الورق 
خطوة  العمال  احد 
عملية  في  أخيرة 
الكتابة  ورق  تصنيع 
السطح  اعطاؤه  وهي 
الالمع النهائي. واعتبرت 
فاسدة..  الكمية 
صاحب  فاستعملها 
كتابة  في  املصنع 
)املسودات(.. ولكنه وجد 
مبجرد  احلبر  متتص  أنها 
الكتابة عليه .. وهنا بدأ 

اكتشاف ورق النشاف.

اأفكار �شائكة
إنتظار

   ان مل ننتظر ال�شباح... ينتظرنا امل�شاء! 
عـادل عطيـة

هل ت�شدق؟!

ان البيضة املسلوقة إذا قمت بدورانها بسرعة ميكنها 
أن تقف على أحد طرفيها. اما البيضة النيئة فال ميكن!
على  اسقاطها  عند  الصلب  من  املصنوعة  الكرة  ان 
األرض بقوة ترتد في الهواء اعلى من الكرة املصنوعة 

من املطاط!
ان صوت “الطرقعة” الناجت من الكرباج ينتج الن طرف 

الكرباج يتحرك بسرعة أكثر من سرعة الصوت! 
ان البرق يصيب الكرة األرضية اكثر من مائة مرة كل 
ثانية، وحلسن احلظ ان معظم ومضات البرق حتدث اکثر 

في االماكن غير املطروقة!
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االستياء  من  حالة  الكندية:  نيوز  جود 
التواصل  مواقع  علي  ظهرت  األقباط  بني 
االجتماعي بعد إنتشار أنباء عن القبض علي 
من  املاضي  األسبوع  كامل«،  »رامي  الناشط 
قبل األجهزة األمنية وإقتيادة ملكان غير معلوم

أمنية  قوة  توجهت  عيان  شهود  وبحسب 
اخلاصة  العمليات  زي  يرتدون  أفراد  ثمانية  من 
بصحبة ثالثة آخرين في زي مدني حملل سكن 
الناشط القبطي رامي كامل وقامت بتفتيش 
والكاميرا  الشخصي  هاتفه  ومصادرة  منزله 
وجهاز الـ »الب توب« اخلاص به. وأمتنعت قوات 
األمن عن إخبار أسرته عن سبب إلقاء القبض 
عليه، أو إظهار أذن النيابة العامة بالقبض أو 
تفتيش محل السكن، كما امتنعت أيًضا عن 
وفي  إليه،  الذي سيذهب  املكان  اإلفصاح عن 
الدولة  أمن  نيابة  رامي في  التالي ظهر  اليوم 
نتمكن  لم  نيوز«  »جود  طباعة  وحتي  العليا، 
الناشط  ضد  املوجهة  اإلتهامات  معرفة  من 

القبطي.

األمن  أن  علي  دليل  القبض  جاد:  عماد 
يدير املشهد السياسي

البرملاني عماد جاد علي صفحة  النائب  كتب 
التواصل اإلجتماعي »فيس بوك«: حتت عنوان 
قائالً،  السياسي«  املشهد  األمن  يدير  عندما 
الوطني  الشاب  كامل،  رامي  إعتقال  »قرار 
صادم  قرار  النقي،  احلقوقي  والناشط  الغيور 
االقباط  شباب  على  السلبية  تداعياته   ،
وعلى صورة النظام املصري في عيون األقباط 
ال  الدولية،  واملنظمات  املهجر  أقباط  ولدى 
ناشط  »رامي  »جاد«،  وأضاف  حصرها«.  ميكن 
حقوقي وساعدني شخصياً في حل مشكلة 
خطوات  طوال  معي  وكان  الريان  وادي  دير 
فقد  بالفيوم،  احملبوس  الراهب  زيارة  من  احلل 
أستعنت برامي كامل وشخصيات أخرى لها 
والكنسي،  القبطي  الوسط  في  مصداقية 
فجأة يتم اعتقاله فتختلط االوراق ويوضع من 
يراهن على األصالح من داخل النظام في مأزق 

شديد«.
يا  ونكرر  ونقول  »قلنا  بـ  كلماته  جاد  وختم 
السياسة  من  كثير   ، االمن  من  قليل  عالم 
ال  مأزق  في  النظام  يضع  األمن  يتخذه  قرار   ،
يكن  لم  ما  كامل  رامي  عن  أفرجوا  له.  داعي 

لديكم دليل ، واؤكد انه ليس لديكم اي دليل، 
على مخالفة رامي للقانون«

ناشط  إعتقال  هو  العار  مجدي خليل: 
األبيض  البيت  مع  ونتواصل  مسالم 

واخلارجية بشأنه
الشرق  منتدي  ومدير  الباحث  كتب  بينما 
األوسط للحريات، وعضو مجلس إدارة منظمة 
علي  خليل  »مجدي  القبطي،  التضامن 
 : »الفيس بوك«  التواصل اإلجتماعي  صفحة 
»رامى كامل، نحييك على شجاعتك وأمانتك 
مصر.  فى  األقباط  أوضاع  عن  الشهادة  فى 
سجنك،سنبذل  فى  وأنت  تهتز  وال  تخف  ال 
أن مجلس  اجلهود لكى تخرج سريعاً.  اقصى 
إدارة منظمة التضامن القبطى كان مجتمعاً 
فى واشنطن وعلمنا بأعتقالك، وسوف نقف 
مستوى.  اعلى  إلى  موضوعك  ونصعد  معك 
مسالم  ناشط  أعتقال  هو  العار  كل  العار 
مساملة  أقلية  عن  للدفاع  قلمه  يستخدم 
ومضطهدة فى مصر. نحن معك حتى تخرج 
فى  سنستمر  »خليل«:  وأضاف  رامي«.  يا 
األبيض  والبيت  الرئيس  نائب  مبكتب  األتصال 

أسبوع  خالل  عنه  يفرج  لم  وإذا  واخلارجية، 
سندعو ملظاهرة أمام البيت األبيض والسفارة 

املصرية فى واشنطن.  

مدحت قالدة: إطلقوا سراح صوت احلق 
بينما قال »مدحت قالدة« رئيس إحتاد املنظمات 
القبطية بأوربا: أعرفه من أيام شباب ماسبيرو 
وطني  و  ورؤية  فكر  صاحب  رجل  انه  أعرف   ،
انه رجل اعظم خبرة من  النخاع. أعرف  حتي 
كامل  رامي  صامد.  جبل  ولكنه  كبير  كهل 
أطلقوا   ، االقباط  ماليني  هو  بل  فقط  ليس 

سراح صوت احلق، رامي كامل

عن  تُعلن  األمريكية  احلريات  جلنة 
وتطالب  رامي  إعتقال  من  إنزعاجها 

النظام املصري بإصالحات
األميركية  اللجنة  أعربت  جانبها  ومن 
من  الشديد  انزعاجها  عن  الدينية  للحريات 
وجتدد  كامل،  رامي  القبطي  الناشط  اعتقال 
والصحفيني  الناشطني  ضد  القمع  حملة 
في مصر. وطالبت اللجنة السلطات املصرية 
باإلفراج عن جميع املعتقلني، وتلبية املطالبات 

باإلصالح واخلطوات نحو احلريات الدينية.

اإ�ستياء قبطي بعد القب�س علي النا�سط »رامي كامل« ، 

وجلنة احلريات الأمريكية ُتعرب عن اإنزعاجها

عماد جاد : القب�س دليل علي اأن الأمن يدير امل�سهد ال�سيا�سي

جمدي خليل : العار هو اإعتقال نا�سط م�سامل ونتوا�سل مع البيت الأبي�س واخلارجية ب�ساأنه

مدحت قالدة : اإطلقوا �سراح �سوت احلق 

تقـــــــــــارير

وكمان قاعدين اأدام بيوتكوا !
بقلم: ماجدة سيدهم

جنع  أي  ونقول  نعود  مرة  في كل 
حتى  دولة  او  مدينة  او  قرية  أو 
للفوضى  عاصمة  حتما  هي 
فيها  عاش  طاملا  والبلطجة 
شوية ناس مختلفني في الديانة 
احملروسة،  في  بيحصل  اللي  ده   ،
شوية متطرفني مع أقباط في أي 
قرية ...عادي جدا ..ال... مش عادي 

خالص ...ألن السبب الرئيسي والوحيد لالعتداء 
املتكرر على االقباط هو الغل الديني والالمباالة ..

ولعبة جتديد اخلطاب الديني اللي مش نافع معاه 
السلمي  التعايش  مواعظ  وال  جديد،  إصدار  أي 
ده  البلطجية،  سماحة  ظل  في  املواطنة  ورغي 

مشروع مخدر فاشل، ورغم كدا برضه مستمر.
علشان  دول  البلطجية  وأمان  قوة  مصدر  واما 
يفكروا  ما  غير  من  بالذات  األقباط  على  يعتدوا 
حلظة وال حتى ينتبهوا انهم ممكن يتحاسبوا ده 

راجع لسببني
ركيزة  هي  اللي  واالعتداء  الكره  فكرة  ان  *األول، 
متاما  قضت  فقط  االقباط  ضد  اجلهاد  لعقيدة 
على أذهان اجيال كاملة ودمرتها عن بكره أبيها 
و  الصاعد  الشباب  وعقلية  فكر  وشوفوا   ...
الواعد واتنوا حتكموا على حجم اخلراب اللي احنا 

فيه واللي جاي.
*التاني، مفيش اي من يردع ال قانون وال مؤسسة 
على  شرف  وال  تربية  ادني  وال  ورجولة  ضمير  وال 
...ال احنا  يا مؤمن،  اإلطالق، فخد راحتك ع اآلخر 
القضية  ..ألن  منك  حيقرب  حد  وال  شايفينك 
اخلطاب  عندكوا  واهو  شاغالنا،  مش  نفسها 

الديني اتسلوا سوا وجددوه..عاوزين ايه تاني ..!.

أن  بيؤكد  الواقع  احملروسة  وفي 
دا بيهيج  اللذيذ  املؤمن االرهابي 
ويفور إميانه دفعة واحدة وبيوصل 
لو ملح بس طيف  للغليان فجأة 

أي بنت أو قبطي ولو من بعيد .
إما  ويا  جالبيته  يشمر  فورا 
أو  أدامه..  اللي  البنوتة  يغتصب 
حمله  اللي  القبطي  على  يعتدي 

حتى لو قاعد أدام بيته ..
تالقوا  ..ملا  ديني طائفي  أنه غل  تعرفوا  وعلشان 
..لكن مشاء اهلل  واحد بس  دا  البلطجي  املؤمن 
طعن   . واحد  وقت  واربعة  تالثة  او  اتنني  يطعن 
..طفل  ... ست ماشي  اللي ف وشه  واخد  موت 
وأكتر  ضحايا  أكبر  يحقق  املهم   .. ميضرش 
بان  اإلرهاب  قواعد  لترسيخ  نتيجة  دا  تخريب.. 
مختلفة  فئة  ضد  والتخريب  والترويع  القتل 

الدين هو معيار الفوز بجنة وغنائمها ..
..النهاردة  واستهتار  فوضى  كفاية  سادة  يا 
بكرا  صدقوني  بس...  األقباط  بيالحق  االنتهاك 
واطيها  عاليها  ..وحيجيبوا  حيرحموكوا  مش 
بتدعموه  انتو  اللي  اجلهادي  االميان  فكر  وبنفس 

دلوقت بسكاتكوا
نعلمه  زم  ال  يبقى  ينفع  قانون  ماعندناش  لو 
الطائفي  العنف   ... نطبقه  ..وفورا  ..نصيغه 
..دا اخطر  كارثة الزم تقف لها الدولة على رجل 
عايشني  ..وادينا  فيه  اللي  بكل  الوطن  يهدد  ما 
االرهاب  على  حرب  مش  دا  ..هي  السودا  نتايجه 

برضه ..؟
اللي مايقدرش فيه وال  اليوم  فوقوا قبل مايجي 

واحد فينا يطلع برا بيته ...وعلى الكل

حملة املعلمني يف كندا تتفجر تنديدا لقرارات 

حكومة فورد

االبتدائية  املدارس  في  املعلمون  بدأ 
للضغط  بحملة  العامة  والثانوية 
لتستجيب  فورد  حكومة  على 
جميع  وقف  وقرروا  لطلباتهم، 
املشاركة  مثل  االضافية  االعمال 
في االنشطة املهنية التي تطلبها 
وعدم  املدرسية،  االدارة  منهم 
على  مطلوبة  تدريبات  بأي  القيام 
تعليقات  كتابة  وعدم  االنترنت، 
على بطاقات التقارير، وعدم حضور 
املشاركة  وعدم  معينة  اجتماعات 
لتحديد  املوحدة  االمتحانات  في 
أي  املعلمون على  يرد  ولن  املستوي. 

رسائل الكترونية خارج ساعات العمل الرسمية إال إذا كانت تتعلق بالسالمة العامة، او بالدعم 
للطالب ذوي االحتياجات اخلاصة، أو تتعلق باستبدال معلمة مكان اخرى لغيابها.

وقال رئيس احتاد معلمي الثانوي هارفي بيشوف أنه ميكن ألولياء االمور التأكد من عدم تغيير 
أي شيء علي االطالق من حيث جودة التعليم ومناخ التعلم، وقد قام معلمو املدارس الثانوية 
على  معلومات  لتوزيع  الرئيسية  املدارس  مداخل  خارج  وجتمعوا  اعالمية  اعتصامات  بتنظيم 
ميكن  ولكن  ستستمر  املقاطعة  حكومة  مع  املفاوضات  إن  بيشوف  هارفي  وقال  األهالي، 
احلكومة فرضت  االمر، الن  لدينا صبر النهائي في هذا  ليس  وقال  إضراب،  الى  االمر  ان يصعد 
تخفيضات يعاني منها الطالب بالفعل، ونحن نريد تغيير هذا، وردا على هذا قال وزير التعليم 
في مقاطعة أونتاريو ستيفن ليتش »ان احلكومة كانت معقولة في محادثاتها عن عقود العمل 
املهنية  التنمية  أنشطة  في  املعلمني  يشارك  لم  وإذا  الدراسية،  الفصول  في  الطالب  وعدد 
ولم يكتبوا تعليقات على بطاقات العالمات فهذا ميكن ان يؤذي الطالب«، وكانت احملادثات بني 
حكومة املقاطعة والنقابات قد بدأت قبل بضعة أشهر ولهذا بدأت ثالثة من النقابات االربعة 
الكبرى، بأخذ موقف بوقف بعض االعمال املطلوبة من املدرسني للضغط على حكومة فورد 

الستجابة مطالبهم .
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إلي النور  )10٥(

* الرب يسوع املسيح جال مبشراً باحلق بالرغم 
من كل مناذج البشر املضادة والرافضة التي لم 
لظل  ذلك،  لوال  إلرساليته.  إكماله  عن  تثنيه 
الكثير متغرباً عن احلق. “ خرج الزارع ليزرع ...”، 

ولم يتوقف أو يتأثر بأنواع أرض غير جيدة.
جتسده  إرسالية  في  املسيح  يسوع  الرب   *
زلزلت  إرساليته  في  بالذات  ثقة  له  كانت 
يكن  “لم  انه  رغم  ورئاساته  العالم  اساسات 
له أين يسند رأسه”، ألنه كان يسند رأسه في 
حضن اآلب. فثقته في الذات، هي نفسها ثقته 
لم  لذلك  واحد”.  واآلب  “أنا  قال  ألنه  اآلب  في 
واملتسلقني  واملرائني  باملعاندين  إرساليته  تهتز 

والفضوليني واجلهلة والشياطني.
تكون  وأن  خطواته.  لنّتبع  مدعوون  ونحن   *
نفس  هي  وإرساليتنا  ودعوتنا  ذواتنا  في  ثقتنا 
ثقة يسوع ابن اإلنسان في ذاته وابيه ... فنحن 

مسحاء املسيح ألبيه.
والثالوث  اآلب  حلساب  يعمل  أنه  صرح  الرب   *
مجده  وكل  أعمل”.  وانا  اآلن  حتى  يعمل  “أبي 
وعلى  الصالح.  أبيه  في  كانت  وثقته  وفرحه 
احلكيم  بولس  فقال  املسيحيون  سلك  مثاله 
فنحن  العالم فقط  في هذا  رجاء  لنا  كان  “إن 

أشقي جميع الناس”.
ولم  السماء  إلى  صعد  املسيح  يسوع  الرب   *
تتخطى رسالته ارض إسرائيل. ورغم ذلك صرح 
قائال ان العمل الذي اعطاه اآلب كي يعمله قد 

متمه. ثم قال أخيرا قد أكمل )بضم األلف(.
* هكذا يكون أي عمل تعمله - خادماً ومترجياً 
وجه الرب يسوع املسيح - هو عمل تام وكامل، 

حتى لو كان تقدمي كأس ماء بارد باسم الرب.
طبيعته  هو  املسيحي  العمل  أساس  إن   *

كشركة بينك وبني املسيح ... “فيه وبه وله”.
- في املسيح: خدمتك وعملك املسيحي تقوم 
نلتها  التي  فيك  للمسيح  اجلديدة  اخلليقة  به 

في املعمودية املسيحية.
- باملسيح: خدمتك وعملك املسيحي مقتدرة 

في فعلها ألنها معمولة بإمكانيات املسيح.
هو  املسيحي  وعملك  خدمتك  للمسيح:   -
عمل أجرته فيه، مهما كانت نتائجه الظاهرة 
ما  بقدر  نتائج  تطلب  ال  ألنك  فشال،  أو  جناحا 

تطلب خدمة شخص املسيح.
* جزء كبير من اإلجنيل املقدس امتأل باملقاومني 
والرافضني إلرسالية الرب يسوع املسيح، بينما 
واثقاً  أستمر   - اجملد  له   - اإلنسان  ابن  الرب 

عمله  هو  الذي   - أبيه  عمل  ومكمالً  مستمراً 
امضوا  لهم  “فقال  أجله  من  جتسد  والذي   -
انا  ها  امللك(  )هيرودس  الثعلب  لهذا  وقولوا 
اليوم  وفي  وغدا  اليوم  واشفي  شياطني  اخرج 

الثالث اكمل«.
ابن  هو  الذي   - اإلنسان  ابن  عمل  فأساس   *
ألبيه  - كان طاعته  االرض  املتجسد على  اهلل 
السماوي » قال لهم يسوع ‘طعامي ان أعمل 
 .)34:4 )يو  عمله”  وأمتم  ارسلني  الذي  مشيئة 
وبهذا فهو -له اجملد -ترك لنا مثاالً يدعونا فيه 

أن نتبع خطواته )١بط. 2:2١( .
وفالئحته  يزرع.  أن  اخلادم  * هذه هي مسئولية 
هي فرحه وليس بالضرورة الثمر. إن فرح الزارع 
خملدوميه،  تكون  ان  قبل  هو،  لذاته  بالكلمة 
ذاتها  في  وثمر  بناء  فاخلدمة  لذلك  أجرته.  هو 
للخادم في الرب. ولذلك أيضاً فإن اخلادم يزرع وال 
يتعلل باألرض التي امامه. واال سيكون مثل َمن 
دفن وزنته متعلالً أنها لن تأتي بثمر. إن طبيعة 
بل  مسئوليتنا  ليست  ذاته  والثمر  بل  األرض 
ألن  األرض.  وصاحب  اخلالق  بني  مسئولية  هي 
اهلل هو الذي ينمي. فأن تدب احلياة في َمن مات 
اخلالق  بل عمل  بشر،  هو عمل  ليس  باخلطية، 

-تبارك أسمه.
في  مقصرين  نوجد  أن  يسمح  ال  الرب  ليت   *
غير  نُحَسب  لئال  أرضه  وفالحة  الرب  عمل 

مستحقني.
الشاغل  أصبح  متى  األخرى،  الناحية  ومن   *
عند اخلادم هو ثمر اخلدمة، َخصما من الزراعة 
قنية  مثل  يصير  اخلدمة  ثمر  فإن  وفرحتها، 
مرتبطة بشخص اخلادم، وقد يؤدي إلى االنكفاء 
خدمة  بهكذا،  يسر  ال  الرب  إن  الذات.  على 
لم  فنحن  جناحها.  وعلى  ذاتها  على  منكفئة 
صاحبها  لكفاية  أرض  فالحة  عن  بعد  نسمع 
فقط. والوحيد الذي ذكره الرب يكنز خيرا -حتى 
لو كان روحيا -لنفسه -نعته الرب بأنه غبي “ 
فهذه التي اعددتها ملن تكون”. والرب لم يأخذ 
خيراته، بل حياته ألن ال لزوم لها في االرض، إذ 
هي حياة غير ممتدة في اآلخرين بل مطمورة في 

ذاتها مثل صاحب الوزنة الواحدة.
املسكني  متى  االب  ذكره  ما  هنا،  ويحضرني   *
الرهبانية  حياته  بكور  في  الذاتية  خبرته  عن 
يكن  ولم  الغبي.  للغني  مشابه  مسلك  من 
له  الرب  إستعالنات  بل عن  املاديات،  بخصوص 
في فهم كلمة االجنيل وما يريد الروح ان يعلنه 

يفيض  ما  يدون  املسكني  متى  األب  فأخذ  له. 
إجنيلية.  إستعالنات  من  عليه  اهلل  روح  به 
سيحتفظ  أنه  الغبي  الغني  قولة  نفس  وقال 
مبا كتبه من إنعامات الروح عليه معتبرا إياها 
انبا  بدير  املوحشة  غربته  في  يغنيه  وزواداً  زاداً 
فإذا  األربعينات.  أواخر  في  املعترف  صموئيل 
الروح تنقطع عنه. وعاش جفافا لم  بانعامات 
بالدموع  يتضرع  ما، ظل خاللها  لفترة  يعهده 
والصراخ إلى الرب والروح حتى أُعلن له أن هذا 
الذات.  على  الروحي  االنكفاء  سببه  االنقطاع 
وتعهد  الرب  الي  املسكني  متي  اآلب  فصرخ 

روحي  خير  تعطيني  لو   ... يارب  توبة   “ امامه 
بعد  للغير  أعطيه  وال  لنفسي  به  وأحتفظ 
املبارك  األب  هذا  على  النعمة  وفاضت  اليوم”. 
حتى أنه صار شاهد الرب منذ القرن العشرين 

فصاعداً وعلى الرغم من كل املقاومني.
خدام  يا  بالنعمة  تخومكم  الرب  فليوسع   *
الساقط  الفتات  من  اجلموع  فتأكل   ، املسيح 
ألن  خداماً.  إليها  دعاكم  التي  الرب  مائدة  من 
مائدة اخلدمة هي لكم ولشبعكم الذاتي أوالً 
في املسيح، عندئذ يفيض ملء املسيح فيكم 

على اآلخرين... والسبح هلل .

أن  السابق،  املقال  في  أثبتنا 
العبرانيني  إلى  الرسالة  كاتب 
الرسول.  بولس  القديس  هو 
التاريخ  يسلم  لم  ولكن 
األبحاث  بعض  من  الكنسي 
هذه  كاتب  حول  واألفكار 
إلى  اليوم  فنتطرق  الرسالة. 
او  أوريجانوس  القديس  فكر 

العالمة أوريجانوس، كما يطلق عليه، وهو أحد 
أهم مفسري الكتاب املقدس. 

اوريجانيوس؟  عن  ناقال  يوسابيوس  كتب  فماذا 
ثم  اوال  داود  مرقس  القمص  ترجمة  سنضع 
والذي  األصلى  للنص  ويستكوت  ترجمة  يليها 
شرحه  مقدمة  في  املسكني  متى  االب  نقله 
بإبداء  لي  ُسمح  »وإن  األول  فيقول  للرسالة، 
أما  الرسول،  أفكار  هي  االفكار  ان  قلت  رأيى 
تذكر  لشخص  فهي  والتعبيرات  األسلوب 
عندما  معلمه  قاله  ما  ودون  الرسول،  تعاليم 
أية  أعتقدت  إن  لذلك  الفرصة.  له  سمحت 
الرسالة  الذي كتب هذه  بولس هو  أن  كنيسة 
فلتقبل ألجل هذا. ألنه البد أن يكون لألقدمني 
اساس  على  إلينا  سلموها  عندما  تعليلهم 
انها للرسول. أما من كتب الرسالة يقينا فاهلل 
اكليمندس  إن  سبقونا  من  بعض  يقول  يعلم. 
أسقف روما كتب الرسالة، واآلخرون إن كاتبها 
هو لوقا، مؤلف اإلجنيل وسفر االعمال، وفي هذا 

ما يكفي في هذا الصدد«.
لتاريخ  األصلى  للنص  ويستكوت  ترجمة  اما 
يوسابيوس اخلاصة بهذا اجلزء، فقد نقلها اآلب 
متى املسكني في شرحه هكذا: »إذ كنت اقول 
رأيي – فى الرسالة الى العبرانيني – فإننى أقرر 
أن االفكار فيها هي أفكار بولس الرسول، ولكن 
يسترجع  لواحد  هما  اللغوي  والتركيب  اللغة 
من الذاكرة، أو كأنه يعود الى مذكراته التى دون 
فيها ما قيل بفم معلمه. لذلك فإن كانت أية 
الرسول  لبولس  الرسالة  هذه  ان  تُقرر  كنيسة 
يخص  ألنه  االمر  هذا  في  وموافق  حسن  فهذا 
بدون  يكن  لم  ألنه  فيها،  يُناقش  ال  حقيقة 
السالفة  األزمنة  فى  السابقني  اآلباء  أن  سبب 
إذ  الرسول،  لبولس  أنها  باعتبارها  لنا  سلموها 
آراء بولس الرسول، أما  هي تشرح فى جوهرها 
التاكيد  وجه  على  الرسالة  كتابة  يخص  فيما 
فاهلل وحده يعلم ذلك، فالتقرير الذى وصل إلينا 
هو على وجهني، وجه يقول إن كليمندس الذى 
صار اسقفا على روما هو الذى كتبها و آخرون 
كتبها  الذى  هو  لوقا  انه  آخر  وجه  من  يقولون 
والذى كتب ايضا اإلجنيل وسفر االعمال. أما عن 

هذا األمر فأنا ال أقول أكثر من ذلك.«

السبب  أن  هذا  من  نفهم  إننا 
الذي جعل اوريجانيوس يُخالف 
التقليد الكنسي وتسليم اآلباء 
اللغة  في  إختالفا  وجد  انه  هو 
بقية  عن  الرسالة  واسلوب 
ولكنه  بولس،  القديس  رسائل 
الحظ ايضا ان جوهر ومضمون 
الرسالة وتعاليمها هو من فكر 
اوريجانيوس لكي يحل  القديس بولس، لذا قرر 
الرسالة هى  بان  ان يقول  هذه املشكلة عقليا 
القديس بولس  من كتابة وصياغة أحد تالميذ 
لو  بولس كما  القديس  أخذها عن فكر  ولكنه 
كان يتذكر ماذا قال بولس بشأن عقيدة الفداء 

ثم يضعه بصياغته هو!
منطقيا وفلسفيا، فال ميكن ان يكون كل التقليد 
صحيح.  وحده  واوريجانيوس  خطأ  على  اآلبائى 
هذا يتضح لنا إذا عرفنا ان السبب الذي جعل 
اوريجانيوس يُقر بكتابة غير بولس للرسالة له 
األخرى،  واحللول  التفاسير  من  والعديد  العديد 
فى  شخصيا  انا  اسلوبى  الى  نظرت  أنك  فلو 
كتاباتى العقيدية التى أوجهها لشرح العقيدة 
لإلنسان املسيحى ستجد إختالفا شاسعا عن 
أوجهها  التى  الشبهات  على  الرد  فى  كتاباتى 
شىء  هذا  أعنى  مسيحي،  غير  إنسان  ضد 
بني  االسلوب  فى  اختالفا  جتد  ان  جدا  طبيعى 
مرة  ألول  أمسكت  حينما  إنسان.  أى  كتابات 
اقرأ  لم  البابا  لقداسة  املسيح  الهوت  بكتاب 
غالف الكتاب اوال ولم أكن أتخيل ان يكون هذا 
أعتاد جميعنا على  الذي  البابا  أسلوب قداسة 
املُرشد حياتياً  األبوي  البسيط  الروحى  أسلوبه 
أن  أستطع  لم  الكتاب  غالف  قرأت  وحينما 
اتخيل كيف ميكن ان يصدر من صاحب العمق 

الروحى هذا الُبعد الالهوتى!
البابا  قداسة  ليس  أقول  يجعلنى  هذا  هل 
صاحب كتاب الهوت املسيح؟! بالطبع ال، وهذا 
فهل  بالضبط  اوريجانيوس  مع  حدث  ما  نفس 
ام  اآلبائى  الكنسى  التقليد  فى  اخلطأ  جنعل 
اوريجانيوس  ان  يقول  العقل  اوريجانيوس؟  فى 
خانه التفكير فى السبب احلقيقى وراء ما قاله، 
نفسه  اوريجانيوس  ان  عرفنا  إذا  هذا  يتضح 
تراجع عن قوله هذا كما قال األب متى املسكني 

ومتسك مبا قاله التقليد الكنسي…!
اوريجانيوس حول  أقوال  قبل أن نستعرض معا 
هذا،  رأيه  عن  تراجعه  بعد  الرسالة  كاتب هذه 
هذه  بني  التشابه  أوجه  الى  ننظر  أوال  دعونا 
الفكر  ناحية  بولس من  وبقية رسائل  الرسالة 
البولسى بها.  وهذا ما سنراه في املقال القادم، 

إن احبت نعمة الرب وعشنا. 

اوريجانوس ورسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيني  
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

رمز »السمكة«

   ال�شمكة، هي رمز للم�شيح..

   كيف؟..

   هناك راأيان �شرحا هذا الراأي:

يف  ال�شمكة  ا�شم  اإىل  يتجه  الأول     

من  حرف  فكل  اليونانية؛  اللغة 

اأول حرف من كل كلمة تكّون جملة: »ي�شوع امل�شيح  احلروف التي تكون ا�شمها هو 

ابن اهلل خمل�ش«.

   وهذا هو راأي القدي�ش اأوغ�شطينو�ش.

يف  ُولدت  ال�شمكة  اأن  »كما  فيقول:  ذاته،  حد  يف  الرمز  اإىل  يتجه  الثاين،  والراأي     

امل�شيح  باملعمودية، ويدفن مع  باملاء؛ فهي رمز لكل م�شيحي.. لأنه يولد  املاء وتعي�ش 

باملعمودية، وباملعمودية اأي�شًا يحيا يف امل�شيح. 

   وهذا تف�شري ترتليان.

   ولذلك فاننا جند ال�شمكة اأو ا�شمها منفقو�شًا على الكثري من املقابر ا؟لأثرية. 
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أمريكا:

إطالق اول دراجة نارية طائرة
في  دوالر  مليون   2 حوالي  جمع 
الواليات املتحدة إلنشاء النموذج 
النارية  الدراجة  من  األولي 
فإن  للمطورين،  ووفقا  الطائرة. 
ارتفاع  على  ستطير  الدراجة 
وتصل  متر   4.5 إلى  يصل 

سرعتها إلى ٦4٠ كم في الساعة، بينما مدة الطيران من 
١٠ إلى 22 دقيقة.

الشركة  فإن  البريطانية،  ميل”  “ديلي  لصحيفة  ووفقا 
املصنعة تنوي تطوير منوذج خفيف وسيتم طرحه للبيع، 
الدراجة إلى ٩٦ كم في الساعة  حيث تصل سرعة هذه 
فقط، وفي الوقت نفسه لن يحتاج الشخص إلى رخصة 
يريد  الذي  الشخص  على  يتعني  ولكن  لقيادتها.  طيران 

اقتناء الدراجة الطائرة، أن ينهي برنامج تدريبي خاص.
وتريد الشركة أن تعرض نسخة درجاتها الطائرة املتطورة 
لوزارة الدفاع والسلطات احلكومية، حيث يستطيع فقط 
الدراجة  أن  إلى  ويشار  الدراجة.  هذه  قيادة  محترف  طيار 
العموديني،  واإلقالع  الهبوط  مبيزة  ستتمتع  الطائرة 

وستعمل محركاتهما على وقود الكيروسني أو الديزل.

الفاتيكان:

دراجة البابا للبيع في املزاد 
العلني... وأرباحه لبناء ملجأ 

ومدرسة في أوغندا

وهبت  التي  والسيارات  الدراجات  آخر  هي  ديفيدسون(   - )هارلي 
البابا  كان  اخليرية.  للمشاريع  خدمة  بيعها  ويتقرر  الفاتيكان  إلى 
ساحة  شهدته  احتفال  خالل  الدراجة  هذه  تلقى  قد  فرنيسيس 

القديس بطرس في الفاتيكان في يوليو املاضي.
ومن املتوقع أن يتم بيع هذه الدراجة التي تتميز بوجود صليب ذهبي 
مزاد  خالل  دوالر  ألف  و١١٠   5٠ بني  يتراوح  مبلغ  لقاء  املقاود  على 

بونهامز ستافورد اخلريفي.
وتعود فكرة استحداث دراجة جلمع األموال جلمعيات البعثة البابوية 
لسائقي  “يسوع  مجموعة  مؤسس  دراکسلر،  توماس  للدكتور 
هذا  ديفيدسون(  )هارلي  شركة  فقدمت  النمسا.  في  الدراجات” 
مع  التصميم  الختيار  التعاون  بعد  الدراجة  من  املميز  الطراز 

مجموعة “يسوع لسائقي الدراجات”.
مقر  من  سالم  رحلة  في  البابا  دراجة  انطلقت  املاضي  يونيو  وفي 
الشركة في بافاريا إلى روما مبواكبة مجموعة من الدراجات وشاحنة. 
وأفاد مزاد بونهامز العلني أن أرباح املزاد ستذهب لبعثة تعمل على 

بناء ملجأ ومدرسة في أوغندا إليواء األطفال احملرومني واملتروكني.

أوغندا:

منع »املرأة األكثر خصوبة 
في العالم«... من اإلجناب 

مجدداً بعد والدتها 44 طفالً

إجناب  من  أوغندية  امرأة  ملنع  إجراءات  األطباء  اتخذ 
املزيد من األطفال بعد إجنابها 44 طفالً وهي في سن 

السادسة والثالثني.
   وتعاني “مرمي ناباتانزي”، البالغة من العمر 4٠ عاماً، 
من  مجموعات  تنجب  جعلتها  نادرة  وراثية  حالة  من 
التوائم، 5 مجموعات تضم توائم رباعية، و4 مجموعات 
من التوائم الثالثية، و٦ مجموعات من التوأم الثنائي، 
ليصبح عدد أبنائها 24 طفالً، ما جعل السكان احملليني 
يطلقون عليها لقب “املرأة األكثر خصوبة في العالم”.

وبعد مرور عام واحد على زواجها، وهي في سن ١2 عاماً 
فقط، أجنبت مرمي من زوجها البالغ من العمر حينها 4٠ 
عاماً، توأمها األول، ثم تبعتها بقية الوالدات، حتى أنها 
ماتوا  لكنهم  توائم،   ٦ من  مجموعة  مرة  ذات  أجنبت 

جميعا بعد الوالدة.
وعقب وفاة عدد من أطفالها، أحصي العدد اإلجمالي 
زوجها  عنها  تخلى  وقد  طفالً.   38 حاليا  اإلحياء  من 
أطفالها  ترعى  جعلها  ما  سنوات،   4 منذ  وهجرها 
جميعاً مبفردها، وهي تعيش في ظروف سيئة للغاية 
الطوب  من  جميعها  مصنوعة  صغيرة  منازل   4 في 
القرى  إحدى  في  الصفيح،  من  وأسقفها  اإلسمنتي 

احملاطة بحقول القهوة.
مثل  النسل  حتديد  وسائل  أن  من  األم  األطباء  وحذر 
مشکالت  لها  تسبب  أن  ميكن  احلمل،  منع  حبوب 
بشكل  كبيران  مبيضيها  حجم  ألن  خطيرة  صحية 
في  تستمر  جعلها  الذي  األمر  غالباً  وهو  عادي،  غير 

حاالت الوالدة الفريدة.
 ٦ او   5 من  عادة،  الكبيرة،  األوغندية  األسر  وتتكون 
بهذه  ومقارنة  الواحدة،  لألم  املتوسط  في  أطفال 

املعدالت، فإن عائلة مرمي هائلة بالفعل.
وساءت أوضاع مرمي عندما تخلى عنها زوجها وهجرها، 
متتالية،  أسابيع  لعدة  غالباً  املنزل  يغادر  كان  حيث 
وأشارت مرمي إلى أن اسم زوجها حتول إلى »لعنة« وأنه 
كان دائماً يتركها وسط معاناتها، قبل أن يتخلى عنها 

ويهجرها نهائياً.
»قضيت  العالم«:  في  خصوبة  األكثر  »املرأة  وقالت 
كل وقتي في رعاية أوالدي والعمل على كسب بعض 
بينها  عديدة  مجاالت  في  اآلن  تعمل  فهي  املال«، 
اخلياطة وتصفيف الشعر، فضالً عن كونها أخصائية 
في املداواة باألعشاب، ما يوفر لها املال الكافي لتربية 

أطفالها وإطعامهم وسداد رسوم دراستهم.
الالزمة  الطبية  املساعدة  على  أخيراً  األم  وحصلت 
اتخذ  حيث  األطفال،  من  املزيد  إجناب  من  ملنعها 

األخصائيون إجراءات الستئصال الرحم.

أمريكا:

بشرى للمكفوفني وضعاف البصر... 
جوجل ستجعل الصور تتكلم!

سهلت التكنولوجيا من حياة البشر حول العالم بشكل كبير، إال 
أن فئة املكفوفني ال يستطيعون االستفادة من مميزات هامة وفرتها 
األمريكي، يسعى  التكنولوجيا  ولكن عمالق  احلديثة،  الكتنولوجيا 

إلنهاء ذلك.
وفي محاولة إلسعاد املكفوفني وضعاف البصر ومساعدتهم على 
أطلقت شركة جوجل  كروم،  على متصفح جوجل  الصور  تصفح 

تطبيقاً يجعل الصور تتكلم ليعرف املكفوفون ما الذي أمامهم.
نص  وصف  إنشاء  على  تعمل  جديدة  خاصية  جوجل  وطرحت 
متحدث يكون بديالً للصور لدى املكفوفني وضعاف البصر. وتعكف 
الشركة حالياً لتوفير وصف نصي ومتكلم ملئات الناليني من الصور 

التي توجد لديها.
الطفرة  مبثابة  تعد  التي  اجلديدة  التقنية  أن  وكشفت جوجل على 
التي  للمكفوفني وضعاف البصر، ستتوفر بشكل تلقائي للمواقع 
ستقوم بإرفاق صورها متبوعة بنص بديل، في حني أن املواقع التي 
لن توفر النص البديل ستستعمل جوجل خوارزميات خاصة لتوفير 

نص لتلك الصور.
التقنية  نوعها، معتمدة على  واجلديدة من  الثورية  امليزة  تلك  تأتي 
ذاتها املستخدمة في البحث عن الصور بالكلمات املفتاحية صوتياً 

التي تتيحها جوجل، حيث يتم وصف الصورة تلقائياً. اليابان:
اليابان تطور دماً صناعياً... سوف 

ينقذ حياة املاليني حول العالم

ال شيء جديد على ما تفعله اليابان من تطور على جميع 
إلى  احلاضر  من  مباشرة  بنقلنا  تقوم  وكيف  املستويات، 
املستقبل مع كل ابتكار جديد تعلن عنه. واألمر ال يتوقف 
بل  االصطناعي،  والذكاء  التكنولوجيا  مجال  على  فقط 
اجلديد  ابتكارها  خالل  من  وذلك  الطب،  إلى  أيضا  ويصل 
العالم،  في  هائلة  طبية  علمية  ثورة  يحدث  سوف  الذي 
دماً  ابتكارهم  عن  يابانيون  علماء  كشف  أن  بعد  وذلك 
النظر  وبغض  مريض،  أي  إلى  نقله  املمكن  من  صناعياً 
العاملية  اإلعالم  لعدد من وسائل  ووفقا  دمه.  عن فصيلة 
الطب  كلية  في  الباحثني  من  فريق  متكن  فقد  اخملتلفة، 
من  اليابانية،  توكوروزاوا  مدينة  في  للدفاع  الوطنية 
النظر  بغض  املرضى  إلى  نقله  ميكن  صناعي  تطويردم 
عن نوع فصيلة دمهم أو املرض املصابني به. وكان الفريق 
البحثي قد أجرى جتاربه في البداية على ١٠ أرانب يعانون 
من فقر الدم، واستطاعوا إنقاذ حياة ٦ أرانب منهم بنفس 
النسبة التي كان من املفترض أن يحصلوا عليها في حال 
استخدموا دماً طبيعياً. وأكد الفريق البحثي الياباني، في 
حديثه لوسائل اإلعالم، أن الدم الصناعي اجلديد لم يكن 
الدم مثال.  تخثر  بينها  والتي من  اجلانبية  اآلثار  أي من  له 
ما جعل العلماء يصفون ابتكارهم اجلديد بأنه طوق جناة 
من املمكن له إنقاذ حياة ماليني البشر حول العالم. ومن 
جانبه، قال الدكتور مانابوكينوشيتا، قائد الفريق البحثي 
تخزين  املمكن  من  أنه  للدفاع،  الوطنية  الطب  كلية  في 
الدم الصناعي اجلديد بسهولة لفترة تقارب العام الواحد 
درجات  حتمل  على  القدرة  لديه  ألن  وذلك  يفسد،  أن  دون 

احلرارة الطبيعية.
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Ramy Kamel, an Egyptian Coptic rights 
activist is facing charges of joining a “ter-
ror” group and spreading misinformation. 
Ramy was arrested from his home early 
Saturday by seven plainclothes police of-
ficers.
As per his lawyer, Kamel was questioned 
by state security prosecution until 10 pm 
and that his lawyers only managed to see 
him for the first time on Sunday.
The prosecution has alleged Kamel joined 
a “terror” group, received foreign funding 
and broadcast false information.
Kamel was set to be kept in temporary 
custody at Tora prison in southeast Cai-
ro for 15 days, with further questioning 
scheduled for later this month.
The vocal activist is a leading member of 
the Maspero Youth Union, a Coptic hu-
man rights organisation born in the wake 
of the January 2011 protests that toppled 
longtime ruler Hosny Mubarak.
Coptic Christians are the largest minority 
in the Middle East and have long faced 

sectarian discrimination.
In recent years, the community has been 
targeted by a series of militant attacks, in-
cluding by the Islamic State group.
The United States Commission on In-
ternational Religious Freedom also de-
nounced Kamel’s detention on Sunday.
“USCIRF is deeply alarmed by (the) ar-
rest of Coptic activist Ramy Kamel,” said 
a post on the government body’s Twitter.
“Egypt must… fulfil its claims of reform 
and steps toward religious freedom,” it 
added, also criticising an “apparent re-
newed crackdown on activists and jour-
nalists”

Egypt police on Sunday raided, detained 
then released three editors at local news 
outlet Mada Masr after arresting another 
editor the day before.

Ramy Kamel, Coptic 
rights activist detained 
on Terror charges

The gap between Canadians 
seems to be growing. Rural vs 
urban, religious vs non-reli-
gious, and east vs west is just 
the tip of the iceberg. As a poli-
tician part of my job is bridging 
this divide. My goal has always 
been to find a common cause 
with other politicians across 
the country to make Canada a 
better place to live. Let’s take 
for instance crime. When we 
get tough on drug dealers it has 
positive effects on Winnipeg, 
Halifax, and Markham and among hun-
dreds of other communities. Politicians 
from Alberta are just as eager to work 
on those types of changes as politicians 
from New Brunswick. 
It is not always easy to find a common 
ground. Not everyone wants to work 
together. For some politicians it is all 
or nothing, and they aren’t concerned 
about different perspectives. What is 
worse is some see division as an oppor-
tunity. By turning one group into the 
enemy they gain favour with another.
Unfortunately, this is one of our Prime 
Minister’s favourite tactics.
 Liberal inaction on crime has left many 
rural communities fuming.  The gun 
control measures that the Liberals of-
fered during the election targeted farm-
ers and sports shooters. They would do 
nothing to stop gangs in the GTA or the 
supply of illegal guns over the border 
used in crimes. 

For the Canada Sum-
mer Jobs programs 
Justin Trudeau was 
quick to require all or-
ganizations receiving 
money to support his 
views and ignore their 
religious convictions. 
On the campaign trail, 
Trudeau told a packed 
crowd “Québecers 
need to stand up and 
fight against those 
like Jason Kenney and 

Doug Ford and other conservative poli-
ticians”.  This was an attempt to turn 
Quebec against Ontario, and Alberta. 
Over 4 years we have seen the rise of 
separatism from the East and West at 
the same time. Trudeau is meeting with 
Premiers, but the signs aren’t good. 
The Premier of Saskatchewan has said 
that it is just more of the same from 
Trudeau. 
My colleagues and I will try and bridge 
these divides but the Prime Minister 
has been stoking the fires of division. 
We should expect the politics of divi-
sion to only grow while Trudeau re-
mains in power. 

Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of 
Parliament for
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

A Country DiviDeD

- Assemble or erect communication towers 
using construction or rigging equipment as new 
guyed towers, self-support towers, monopoles, 
tri-poles, custom designed towers, clock towers, 
etc. from ground to completion of various 
heights.
- Check antenna positioning to ensure specified 
azimuths or mechanical tilts and adjust as 
necessary
- Climb communications towers to install, 
replace or repair antennas or auxiliary equipment 
used to transmit and receive radio waves
- Install all necessary transmission equipment 
components including antennas or antenna 
mounts, surge arrestors, transmission lines, 
connectors or tower mounted amplifiers
- Install, connect or test underground or 
aboveground grounding systems
- Perform maintenance or repair work on 
existing tower equipment using hand or power 
tools

- Perform general ground procedures, such 
as assembly of Microwave Dishes and 
steelstructure assembly.
Installing, steel, cable tray, antennas, cable, 
radios
Installing MWs, dishes, alignment to for RSL.
- Any other duties that may be assigned
- Construction skills related knowledge, rigging, 
and safety.
- Installing, steel, cable tray, antennas, cable, 
radios
- Installing, terminating and testing all aspects 
of a wireless communication site including 
connectors and steel on towers and rooftops - 
Antenna installation, MW dishes including MW 
alignments for RSL, mounting and removal 
along with RET systems and Azimuth - Sweep 
testing
- Maintaining, managing and organizing tools 
Requirements:
- Any other duties that may be assigned.

Tel:905-475-8685,     Fax:905-475-8685, 
Email address: admin@jcscm.com, 

Address: 825 Denison Street, Unit 22,  Markham, Ontario, L3R 5E4.

 Job Offer .. Job Offer .. Job Offer.. Job Offer
“JCS Contracting 
& Marketing Ltd located at 
825 Denison Street, Unit 22, 
Markham, Ontario, L3R 5E4 
is looking for two full-time 
qualified	riggers	to	conduct	
work at multiple locations 
across Canada as permanent 
positions for $ 27.5 per hour 
plus	group	benefit,	including	
dental coverage. Speak 
English	or	French	fluently;	
second	official	language	will	
be considered as an asset.

The followings are the job duties and skills required from candidates:
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Acceptance does not 
mean approval!

We have discussed what it means to accept 
something - to accept something means to ac-
knowledge that it ‘is what it is’. It does not nec-
essarily involve LIKING what is happening...
and I think this is where many of us struggle. 
For example, imagine a tough day: you are late 
for work, you got into an argument with a friend 
or loved one, you spilled coffee on your shirt...oh, 
man. What a day! To top it all of, you are stuck in 
traffic on your way home, and you remember that 
you have an assignment due tomorrow. Or an over-
due bill. And now...you burst. This. is. too. much. 
You feel tired, angry, frustrated, and ‘up to your 
limit’. You feel the tension and fatigue in your 
muscles, the strain in your neck and back, and the 
ache in your heart. You have every feeling to just 
scream. Or cry. Or both. Actually - you don’t 
even know WHAT you need. You just feel...awful. 
The hardest thing to do in these times is to 

just...accept. Yup, you heard me. Accept that 
it is what it is. You might not be able to change 
what is happening in your life now. You might 
not be able to control the circumstances, peo-
ple, events, etc. What CAN you control? You 
can control how you deal with the situation. 
You might not APPROVE of what is hap-
pening. But you can ACCEPT it. You can ac-
cept that what is happening now, to be blunt, 
sucks. And you can notice, observe, and accept 
that you feel terrible, irritated, sad, lonely, etc.  
Does that mean you are happy with what is go-
ing on? Does it mean that feeling this way is 
easy and that it will pass immediately? Defi-
nitely NOT! The difficult moments, emotions, 
and thoughts may very well continue for a while. 
And this is something you cannot necessar-
ily change. So,	 instead	 of	 fighting	 it,	 instead	
of asking ‘why’, instead of blaming your-
self for your emotions - just accept them.  
You will start to notice that the less you judge 

yourself for having tough/sad/frustrated feel-
ings and thoughts, the faster they pass. This is 
because you allow yourself to be HUMAN - to 
feel things. To go through the waves of ups and 
downs in life - which we all experience. This is 
the principle of ‘common humanity’ (by the way, 
Kristen Neff’s work on self-compassion is WON-
DERFUL! We will talk about this in future posts).
What is the take-away? Emotions and thoughts 
- even when they are very uncomfortable, ter-
rifying, and hurtful - will pass. In these times, 
don’t try to push them away. Don’t judge your-
self. Don’t think too much about it. Instead, let 
things be. You don’t have to approve of how you 
feel. You don’t have to approve (or believe) your 
thoughts at the time, especially if they are of de-
spair, hopelessness, etc. But you CAN accept 
them. You can let them play their role, and pass, 
like a train on a track. A cloud in the sky. Are these 
metaphors overused? Possibly. But it is only when 
you TRULY practice these principles of accep-
tance that you can grasp just how powerful this is.  
The more you practice non-judgmental ac-
ceptance of what you are going through, the 
easier it will be for you to recuperate, to over-
come the challenges in life, and to make a plan 
to face whatever it is you are dealing with.  
Repeat to yourself: I might not like what is hap-
pening. I might hate the fact that I cannot control 
this, and that I feel awful, uncomfortable, worried, 
scared....etc. But it is what it is. Rather than try-
ing to deny my emotions, to resist my emotions, 
or to struggle with them, I will let them be. I 
will honor that I am having a tough moment 
now, but I also know that it will pass. Every-
one experiences moments like this - I am not 
alone in this. It will pass - I have 100% record 
of all my previous days and moments passing.  
This, too, shall pass. I may not approve or like 
what is happening, but I can accept it. 

All over the world, we are seeing peo-
ple-powered protest movements seek-
ing to bring about political change in 
challenging and hostile environments. 
Iran, Iraq, Lebanon, and Hong Kong 
are all in the midst of these kinds of 
popular movements. Protesters in Iraq 
and Lebanon are challenging corrup-
tion and sectarian division in systems 
that are democratic but still highly 
troubled. Protesters in Hong Kong are 
facing a Chinese government dictator-
ship, which is steadily advancing in violation of its commitment 
to respect the unique legal system of the island. Protesters in Iran 
are similarly standing against a system that is a sort of parody 
of democracy – it allows people to vote, but only for candidates 
from a pre-selected list.
These are only the current movements. Last year protesters in 
Sudan brought about dramatic political change, and preceding 
years have presented many other examples of popular protest 
movements. Not all brought about the intended results, but all of 
them brought about change of some kind.
It is quite incredible that, in an age of more and more sophisti-
cated weaponry, unarmed and untrained civilians can still from 
time to time precipitate dramatic political changes in the face of 
a hostile government. Why is this the case? 
Every government, even the most corrupt and autocratic, has to 
retain the support of some group external to itself. A dictator, 
for example, must have the support of the army and the police. 
A constitutional system requires that political actors accept the 
authority of the constitution. A theocracy requires that some per-
centage of people, at least those with power, continue to believe 
that the regime does actually speak for God. 
In order to retain the support of key “stakeholders”, governments 
must have some narrative or ideology that justifies their power. 
Everyone has a basic need to attempt to morally justify their ac-
tions, no matter how wrong they may be in objective terms. So 
governments seek to retain the support of important stakeholders 
by propagating some ideology or worldview that justifies their 
continuing use of power.
Protest movements do not likely have the capacity to take away 
the physical power of corrupt regimes, but they can challenge 
their legitimacy and their moral power, thus breaking leaders off 
from their supporters. The suppression of these movements re-
quires governments to make more and more extreme demands 
of the stakeholders upon whom they depend. The government 
may ask the military or the police, for example, to fire on peace-
ful protesters. These demands obviously put protesters at great 
risk, but they also increase the likelihood that the military and 
the police will split from the regime. In any event, regimes that 
order violence against their own people become more repugnant 
in the eyes of the general public, further undermining their moral 
legitimacy.
No matter how many guns and weapons they amass, every re-
gime requires moral legitimacy. So when protesters take to the 
streets, and when we speak out in defense of human rights, we 
are all contributing to progress by taking away the moral legiti-
macy of corrupt regimes.

PEOPLE-POWERED MOVEMENTS

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E

I am the beginning of the end, and 
the end of time and space. I am es-
sential to creation, and I surround 
every place. What am I?

Answer for the last issue:
NOON

By: 

Philo Girgis
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Winston Churchill Blvd.PROMOTION PERIOD: NOV 29TH TO DEC 5TH, 2019

2933-B Eglinton Ave W,
Mississauga, ON L5M 6J3

(905) 828-8688
*All specials while quantities last.

NATIONSFRESHFOODS.CA

To check out our weekly �yer & avail of our special 
weekly deals and exclusive promotions, follow us on

@NATIONSFRESHMISSISSAUGA

APPLES
Royal Gala Brand

COMUN SEEDS
TURMERIC POWDER
CHILI POWDER
FENNEL SEEDS
Reg: $2.99/ea
Quality Brand - 400g

GRAPE LEAVES
Reg: $4.99/ea
Cedar Brand - 1L

HALAL CHEESE BURGER

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*

BASA FISH
International Bu�et

99$
/ LB8.

REGULAR

SPECIAL
99$

/LB5.

99$
/ ORDER4.

REGULAR

SPECIAL
49$

/ORDER2.

SPECIAL
88$ /LB0.

SPECIAL
88$ /EA1.

SPECIAL
99$ /EA2.
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