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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

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

Insurance

Agent

احتجاجات على قانون كيبيك 

بقطع املعونات عمن يغادرون 

املقاطعة لأكرث من اأ�سبوع

ح�سور كبري يف ليلة الأحتفال بعيد جود نيوز ال�ساد�س

الكني�سة القبطية بلو�س اأجنلو�س تعلن اإمكانية اأقامة قدا�س عيد للميالد ليلة 

اخلام�س والع�سرين من دي�سمرب .. والبابا توا�سرو�س يوؤيد القرار
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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

صفقة  كندا  عقدت  هل   
بسبب  الشيطان  مع 
املناهض  للقرار  دعمها 
إلسرائيل؟!..................ص 9

أحوال  أمست  كيف 
مصر  في  االنسان  حقوق 

خالل 5 سنوات؟!
)اجلزء الثالث(

قانون بناء الكنائس يفتح 
الباب لرفض البناء امتثااًل 
ال  وإدارية  أمنية  لقيود 

ميكن حتديدها أو تعريفها
....................................ص14

الغذائية  املواد  أسعار 
سترتفع بكندا خالل عام 
2020..........................ص 11

أين  إلي  احملافظني  حزب 
شير  أندرو  إستقالة  بعد 
زعيم احلزب؟ .............ص 11

راأي املحـــــــرر

جود نيوز وحتدياتها الثالث عرب �ستة اأعوام

قيم يوم ال�سبت 
ُ
كان الإحتفال بالعيد ال�ساد�س جلريدة جود نيوز، والذي اأ

ال�سابع من دي�سمرب احلايل، هو موعد �ست �سنوات متامًا من �سدور العدد 

الأول للجريدة يف ال�سابع من دي�سمرب عام 2013. واحلقيقة م�ساعر خمتلطة 

كثرية مرت علي العقل اأثناء الإحتفال. وتذكرنا عند �سدور العدد الأول 

�سدور  من  �سنوات  بعد  والأداء  احلال  �سيكون  ماذا  نعلم  نكن  مل  حني 

 - ربحية  الغري  واملوؤ�س�سات  التطوعي  العمل  حتديات  فاأحد  اجلريدة؟. 

كجريدة جود نيوز - هو قناعات الكثريين باأن العمل الغري ربحي هو عمل 

زائد، مقبول منه احلد الأدين من الإحرتافية، واحلد الأدين من الألتزام، 

فيعتقد البع�س اأنه عمل خدمي اأفعله عندما اأجد وقتًا له واأتوقف عنه عند 

اأكرب  كان  ولهذا  كاملة.  العمل  ملجموعة  اأو  لفرد  �سواًء  بالفتور  ال�سعور 

ثالث حتديات �سعينا لتحقيقها هم: الأحرتافية و الإ�ستمرارية و املوؤ�س�سية 

اأو  اأ�سا�سي  اأو تطوعي ،  اأوًل الأحرتافية: فالعمل هو العمل �سواًء ربحي 

فرعي، ولهذا حر�سنا علي ذلك الأمر متامًا، فحر�سنا علي وجود عدد من 

ال�سحفيني واملرا�سلني يعملون معنا من م�سر، وحر�سنا علي وجود م�ستوي 

اأدبي مرتفع لكٌتابنا ومن لديهم اخلربة يف الكتابة م�سبقًا، حر�سنا علي بذل 

اجلهد ل�سالح قارئنا العزيز، ظهر ذلك يف جناح »جود نيوز« يف اإجراء العديد 

حازم  مثل  هامة  �سخ�سيات  مع  الهامة  ال�سحفية  احلوارات  من  والعديد 

الببالوي رئي�س وزراء م�سر الأ�سبق ، واأندرو �سري زعيم املعار�سة بكندا، 

قدا�سة  مع  احلوار  هو  نيوز  الأبرز جلريدة جود  احلوار  كان  ورمبا  وغريهم، 

البابا توا�سرو�س الثاين باملقر البابوي بالقاهرة والذي تناقلته اأكرث من 50 

له  بالتح�سري  الذي قمنا  جريدة وموقع وقناة م�سرية وعربية، وهو احلوار 

علي مدي اأ�سهر. حر�سنا علي الأحرتافية لي�س فقط يف اجلزء التحريري 

»جود  عليه  ت�سرف  ما  كل  يف  الأحرتافية  اإيل  ذلك  تتجاوز  بل  للجريدة، 

نيوز« مثل حفلي تكرمي الكاتب الدكتور »خالد منت�سر« يف ال�سيف املا�سي 

اأ�سبوع،  قبل  اجلريدة  ، وحفل عيد ميالد  وم�سي�ساجا  تورنتو  يف مدينتي 

مما  والرقي،  بالتنظيم  الكثريين  لهم  �سهد  والذي 

جعل جود نيوز موؤهلة لأن يكون �سيف اجلريدة 

وجنومية  حجم  يف  �سخ�سية  القادم،  ال�سيف  يف 

املتاألقة الفنانة اجلميلة اإ�سعاد يون�س.

اأدبي  التزام  لديها  فاجلريدة  الأ�ستمرارية:  ثانيًا 

اجلريدة  تاأخر  عند  القراء  من  نراه  قرائها،  اأمام 

املعلنني،  اأمام  اإلتزام مادي  لدينا  املوعد، كذلك  ما يف  الو�سول ملكان  عن 

جميعها اإلتزامات جتعل فكرة التوقف اأو الهدنة اأمرًا �سعبًا جدًا

ثالثًا املوؤ�س�سية: اأوؤمن اأن النجاح لي�س عماًل فرديًا بقدر ما هو عمل جماعي 

يزداد عدد  موؤ�س�سي،  نيوز عمل  العمل يف جود  اأن يكون  ولهذا حر�سنا 

هناك  التحرير  جمموعة  بجانب  ال�ساد�س  العام  ففي  الوقت،  مع  اأفراده 

بجانب  �ستجد  ال�سابع  العام  ومن  اجلريدة،  اإحتفالت  لتنظيم  جمموعة 

الأليكرتوين واأخري  للموقع  الورقية واأخري  للجريدة  ما �سبق جمموعة 

للتحقيقات وغريهم، فالعمل من خالل فريق هو عمل ممتع وخا�سة اإن كان 

لهم نف�س الأهداف والفكر الأحرتايف.

نيوز« بني عدد من  لتكرمي »جود  تلقينا دعوة  اأكرث من عام  اأخريًا .. منذ 

املنظمات والأفراد وقبل اإعالن الأ�سم والتكرمي باحلفل، التقينا مع القم�س 

يتم  مل  اإذا  ل؟  اأم  نيوز  جود  تكرمي  �سيتم  »هل  لي�ساألني  �سعد«  »اأجنيلو�س 

تكرمي جود نيوز �ساأذهب واأخربهم؟«، فاأجبته بالإيجاب، تذكرت ذلك 

املوقف من الأب اجلميل اأجنيلو�س �سعد عند تكرميه قبل اأيام باإطالق اأ�سمه 

الأبن  ي�ستحقه  العامة مب�سي�ساجا، تكرمي   Fallingbrook علي حديقة 

الرعاية  يف  �سنودة  للبابا  الر�سيد  والأبن   ، كامل  بي�سوي  للقم�س  الأمني 

والإدارة ، والعالمة امل�سرفة لنا يف م�سي�ساجا وخارجها .. خال�س التهنئة 

لقراء جود نيوز بعيدها ال�ساد�س ، وخال�س التهنئة لالأب وال�سديق ابونا 

اجنيلو�س.

 ابرام مقـار
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الطاقات  عام  القادم  العام 
والُفرص  العظيمة  الكونية 
رؤيتها  يستطيع  ملن  الُكبرى 
واقتناصها، ولن يستطيع رؤية 
عليها  واحلصول  الفرص  تلك 
استعدادًا  لها  املُستعدين  إال 
بالنباهة  املُتسلحني  من  جيًدا 
وُسرعة  واملوهبة  واحلكمة 
منك  يتطلب  وهذا  البديهة، 

ُخطتك  بكتابة  االستعداد 
تُبدد  ال  كي  اجلديد  للعام 

األحداث املُفاجئة تركيزك فتضل الطريق.
كان  وأينما  اآلن،  ظروفك  كانت  كيفما 
مكانك، اعلم أنك من هذا املكان تستطيع 
سرت  إذا  املنشودة  ُوجهتك  إلى  الوصول 
بوصلٍة  من  بد  ال  لكن  وانتظام،  بإصرارٍ 
تدور  ال  كي  الصحيح  االجتاه  إلى  تُرشدك 
فلنبدأ  ُمفرغة.  حلقٍة  في  نفسك  حول 
باختيارك دفتٍر جديد ُتبه، ولُيصاحبه قلم 
األقل- على   – واكُتب  به،  الكتابة  تعشق 
وأمنياتك  أهدافك  من  وأمنية  هدٍف  مائة 
العام  في  تققها  تتمنى  التي  ورغباتك 
واسأل  اآلن  بحياتك  قليالً  فكر  ثم  القادم، 
والتي  فيها  املوجودة  األشياء  عن  نفسك 
قد تُساعدك التقدم ولو خطوة صغيرة في 
مهما  متلكه  الذي  ما  الهدف.  هذا  تقيق 
بدا لك صغيرًا أو غير ُمستحق للذكر لكنه 
صحتك؟  جناحك؟  عجلة  دفع  يستطيع 
هاتفك  وأصدقائك؟  أسرتك  أفراد  بعض 
اإلنترنت؟  منزلك؟  مالبسك؟  احملمول؟ 
ُيكنك  الذي  الكهربائي  النور  مصباح 
بها جميًعا  فكر  ليالً؟  مبهامك  القيام  من 
واكتبها، اشعر باالمتنان جتاهها والسعادة 
أن  ُيكن  الذي  بدورها  وفكر  المتالكها، 
ركز  لك في سبيل تقيق حلمك.  تقدمه 

تطمح  الذي  الهدف  على 
استطعت  وإذا  لتحقيقه، 
ليلة  وعشرين  إحدى  كتابته 
ُمباشرة  نومك  قبل  متتالية 
بخط يدك على ورقة؛ ستصل 
الباطن  عقلك  إلى  رسالتك 
جذب  على  سُيساعدك  الذي 
حلمك  لبناء  الفرص  أفضل 
إلى  وتويله  الواقع  أرض  على 

حقيقة.
بسرعة  ُمتقدًما  يقفز  العالم 
التقدم  موجة  سيركبون  الذين  ثورية، 
الذين  أما  القادمة،  تطوراته  سيواكبون 
وينتهي  املوجة  فستبلعهم  يتكاسلون 
زمنهم. ُكن من املُبادرين ال املتكاسلني ألنك 
مهما  أنه  تذكر  واالرتقاء.  البقاء  تستحق 
واحلاضر  املاضي  فإن  كانت ظروفك صعبة 
ظروفهم  أشخاص  بحكايات  مليئان 
أصعب من ظروفك، ورغم صعوبتها جنحوا 

وتألقوا.
االحتفال  منا  يستحق  القادم  العام 
احياء،  مازلنا  أننا  أوالً  فلنحتفل  والتفاؤل، 
لقد جنونا من املوت بأعجوبة بينما كثيرين 
العام  في  املوت  خطفهم  بعدنا  ولدوا 
املنصرم، لنحتفل أننا منلك هذا القدر من 
قادرين  أننا  يُقال،  ما  نفهم  أننا  الصحة، 
والنوم،  والتنفس  والشرب  األكل  على 
أو  وأننا نستطيع قراءة كلمات هذا املقال 
النعم  من  الكثير  منلك  نحن  سماعها... 
بوجودها  االحتفال  التي تستحق  واخليرات 
ألن  باألمل  والشعور  ألجلها،  واالمتنان 
جتربتنا في العام املاضي بأفراحها وأحزانها 
وأكثر  نُضًجا،  أكثر  شخصياتنا  جعلت 
أحداث  مواجهة  في  الصمود  على  قدرة 

املُستقبل.

عاٌم ي�ستحق التفا�ؤل

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــودة

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

املدير التنفيذي: ناجي جرج�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

م�صاعدو التحرير: 

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

أزمة أمن وطني عميقة تعاني منها الكيبيك، 
أخري  أقاليم  في  الكنديني  املواطنني  من  وعدد 
متت  التي  بالسرقة  تتعلق  أونتاريو،  بينها  من 
للبيانات الشخصية، ألكثر من 8 ماليني عميل 
لبنك ديجاردان الكيبيكيDesjardins   املتمركز 
األقاليم  بعض  في  عمالء  ولها  الكيبيك،  في 
الكندية األخرى منها أونتاريو. واتضح مؤخرا أن 
عندما  البنك،  مسؤولي  جانب  من  تايل  هناك 
البيانات  بسرقة  قام  املوظفني  أحد  أن  أعلنوا 
امليالد  وتاريخ  باالسم  اخلاصة  الشخصية، 
العمالء.  من  لعدد  التليفونات،  وأرقام  والعنوان 
هذا  منها  جزء  اتضحت  التي  احلقيقة  لكن 
 8 من  أكثر  طالت  البيانات  سرقة  أن  األسبوع، 
عميل، شملت  ميلون   3.8 وليس  ماليني عميل 
احلسابات  لعمالء  الشخصية  البيانات  سرقة 
االئتمانية  الكروت  وخدمات  والتجارية،  اجلارية 
مت  أن  بعد  والسيارات،  املنازل  على  والتأمني 

كشف النقاب مؤخرا، ببيان من البنك ذاته.
أزمة عجيبة وغريبة، تكشف مدى الفساد في 
الغربي، الذي يحلم فيه البعض باألمن  اجملتمع 
املصرفية.  لألجهزة  املثالي  واألداء  املتناهي! 
الغريب أن البنك لم يعلن احلقيقة كاملة منذ 
الكيبيك  الفالو  في  والشرطة  األولي،  اللحظة 
لم تعلن عن أي معلومات مهمة، كلها بيانات 
التحقيق  حول  تؤخر  وال  تقدم  ال  صحفية 
سرقة  عمليات  في  املتورطني  األشخاص  مع 

البيانات.
البنك  نعم قدمت قيادات مصرفية مهمة في 
من  استفادوا  ماذا  العمالء  ولكن  استقاالتها، 

هذه االستقاالت؟ 
ترودو  حكومة  أن  األمر  في  والعجيب  الغريب 
األولي والثانية، لم تفعل اي شيء حلماية الهوية 
ثاني  الكيبيك،  في  العمالء  ملاليني  املصرفية 
أقليم سكانيا واقتصاديا وسياسيا  أكبر وأهم 
بعد أونتاريو. ويبرر بعض احملللني الفشل الذريع 
الفيدرالية  االنتخابات  في  الليبرالي  للحزب 
الكتلة  حزب  ملصلحة  الكيبيك،  في  األخيرة 
الليبراليني  حكومة  جتاهل  بسبب  الكيبيكية، 
احلديث عن هذه القضية، حتى ولو من بعيد، أو 

طرحها بصورة قوية داخل البرملان الكندي.
الهويات  سرقة  أزمة  أن  من  الرغم  وعلى 
الكيبيك،  إقليم  سكان  لكل  تقريبا  املصرفية 
الذي  العدد  أن  عن  مؤخرا  النقاب  كشف  بعد 
سرقة هوياته املصرفية جتاوز أل 8 ماليني عميل، 
معزولة،  تابوت  في  تعيش  ترودو  حكومة  وكأن 
أو واخدة علي خاطرها وزعالن مما فعله الناخب 
الذي  الفيدرالية،  االنتخابات  في  الكيبيكي، 
فضل الكتلة الكيبيكية الداعية لالنفصال عن 
بخسائر  مني  الذي  الليبرالي  احلزب  على  كندا، 

كبيرة في الكيبيك.
حزب  إجبار  ورغم  اآلخر،  اجلانب  علي  لكن 
للعمالء  الكاملة  احلماية  توفير  علي  ديجاردان 
إيكي  بياناتهم عن طريق شركة  الذين سرقت 
فاكسEquifax، إال أن العديد من احلاالت كشف 
يتم  ال  املصرفية،  الهوية  تزوير  عمليات  أن  عن 
اكتشافها إال مؤخرا، حيث يقوم شخص نصاب 
أو محتال جنح في شرا بيانات أحد العمالء، في 
التواصل مع أحد وكاالت شراء السيارات وانتحال 
شخصية العميل لشراء سيارة فارهة، وقد جنح 

وكاالت  كبريات  لدي  التمويل  مدراء  من  عدد 
السيارات مثل الند روفر وتويوتا وأودي وغيرها في 
اكتشاف عمليات انتحال الشخصية املصرفية، 
حيث أصبح من الضروري أن يقوم مدراء التمويل 
في هذه الوكاالت بالتحقق من الهوية املصرفية 
للراغبني في شراء سيارات فارهة، والتحقق من 
شراء  في  للراغب  واملصرفي  االئتماني  التاريخ 
سيارة، وما ينطبق علي السيارات، ينطبق علي 
شيوعا  األكثر  احلاالت  ولكن  أخري،  قطاعات 
واكتشافا كانت في مجال السيارات، حتى اآلن 

في الكيبيك.
القضية لم تقف عند هذا احلد، بل أصبح الكثير 
الكثير  يستقبلون  ديجاردان،  لبنك  العمالء  من 
لألبواب  شركات  من  التليفون،  املكاملات  من 
والسيارات،  البيوت  على  والتأمني  والشبابيك، 
من  جاذبية  أكثر  أخري  عروض  لتقدمي  وغيرها 
خدمات ديجاردان في مجال التأمني على املنازل 
والسيارات، وعندما تسأل الشخص املتصل، من 
التليفون، أحيانا يصمت  أين حصلت على رقم 

قليال وأحيانا أخرى ال تكون إجاباته مقنعة.
رئيس  ترودو  فرانسوا  حكومة  بدأت  جانبه،  من 
تكنولوجية  اجراءات  اتخاذ  الكيبيك،  وزراء 
مشددة للحفاظ على أمن الهوية الشخصية 
تظي  التي  احلكومة،  أعلنت  حيث  واملصرفية، 
مرة  ألول  أنها  الرغم  على  كبيرة،  بشعبية 
أصال  واحلزب  الكيبيك،  في  احلكم  لسدة  تصل 
الكتلة  حزب  عن  واملنفصلني  املستقيلني  من 
ولكنه  أهدافه،  بنفس  يؤمن  الذي  الكيبيكية، 
املطالبة  قبل  االقتصادية،  الرفاهية  يري تقيق 

باالستقالل.
في  العام  األمن  وزارة  أكدت  السياق،  هذا  في 
الكيبيك، أن التحقيقات، التزال مستمرة، ولكن 
في  تطورات  أي  عن  االفصاح  دون  احلال  يبقي 
املوظفني  من  البيانات  سارقي  مع  التحقيقات 
أعلنت  كما  باعوها؟  وملن  البنك،  في  السابقني 
في  كبير  قومي  مشروع  بصدد  أنها  احلكومة 
البصمة  استخدام  على  يعتمد  الكيبيك 
املؤسسات  كل  في  الديجيتال  االلكترونية 
املواطنني، سواء  مع  املتعاملة خدميا  احلكومة 
عبر  التعامل  أو  مباشرة  التعامل  خالل  من 
املواقع اإللكتروني أو تطبيقات الهاتف احملمول، 
للتأكيد على صحة البيانات املقدمة من متلقي 

اخلدمة. 
وأكدت حكومة فرانسوا لوجو أن هذا هو احلل 
هذا  تطبيق  ولكن  احلالية،  الظروف  في  األمثل 
ورمبا  الشهور،  من  عددا  تستغرق  سوف  احلل 
يبدأ تنفيذ هذا احلل ما بني عامي 2021 و2022، 
مشيرة إلى أن سرقة الهويات املصرفية، ليست 
السنوات،  من  عدد  مبرور  تنتهي  وقتية  قضية 
تتعلق  الداخلي،  لألمن  مزمنة  أزمة  ولكنها 
وتاريخ  التليفون  ورقم  والعنوان  االسم  ببيانات 
امليالد، ومن هذه البيانات املهمة، ما يبقي مدى 
احلياة مع العميل. ويتم هذا كله، في الوقت الذي 
حكومته ترودو فيه عاملة “طارشة” ال بتسمع 
الكيبيكي  واإلعالم  املوضوع،  عن  بتتكلم  وال 
تقريبا كل يوم بيقطع في فروتها، وهو ما يهد 
أي  مت  لو  الكيبيك  في  لليبراليني  أكبر  خلسائر 
حكومة  ظل  في  مبكرة،  فيدرالية  انتخابات 

األقلية الثانية جلوستان ترودو.

�سرقات الهوية البنكية ... 

حكومة تر�د� 

»�دن من طني ��دن من عجني«
مونتريال – عبد املسيح يوسف
عضو نقابة الصحفيني املصريني
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   قبل مجيء أي مناسبة دينية مسيحية، 
احلجة  بهذه  الشيوخ،  أحد  علينا  يطل 
الفاضحة: »ورد إلينا هذا التساؤل: هل يجوز 

تهنئة النصارى في عيدهم؟«!

ذاته  يكرر  ال  املفتعل،  السؤال  هذا  وكأن     
غير  عليه  اجلواب  وأن  السنني،  عشرات  منذ 

معروف، أو يتبدل مع مرور الوقت!

   ال شك أن الكثيرين يصطف مع هذا الشيخ، 
إجابتهم، في كل مرة،  الذين تمل  وأمثاله، 
سمومها املزدوجة في جسد التآخي، وتظهر 

أعراضها املميتة في كل عيد!

   لكن بعضهم يبوح بوالئه صراحة وبوضوح. 
اجلهر  من  اإلنساني  حياءه  ينعه  وبعضهم 
به، فيمارسون التهنئة بأسلوب ممّوه، أخذوه 
القابعني  املاكرين  بعض  -من  يبدو  ما  -على 
“بيني  طريقة  وعلى  املغلقة،  األبواب  خلف 

وبينك”!

   فتجد من يهنئك قبل العيد بيوم كامل، 
املهنئني،  أول  أكون  أن  “أحببت  لك:  ويقول 
وآخر بعد انقضاء النهار، أو في اليوم التالي 
الوقت  أترك لك  أن  “أردت  ويقول لك:  للعيد، 
الكافي للتعييد مع أسرتك وعائلتك... املهم 
تهنئة  أن  مع  وقتها...  في  التهنئة  تقال  أال 
وإمنا  اإليان مبعتقداته،  تعني  بعيده، ال  اآلخر 
تعني اإليان بإنسانيته، وباحملبة التي هي من 

اهلل!

نستجدي  أن  من  غنى  أكثر  روحياً،  نحن،     
من  نسخر  ولكننا  الناس،  من  التهنئة 
وعلى  أعيادنا،  على  يتآمرون  الذين  هؤالء 
بالتهنئة،  فيتالعبون  محبتنا،  وعلى  ذكائنا، 
-ثم  منا  طلب  -دون  علينا  يعرضونها  بأن 
خداع  محاولني  جوهرها،  من  يسلبونها 
مشاعرنا بكل كبرياء وغطرسة متدنية، وما 
هم سوى مقامرين باملكر، واملكر من شيمة 

الثعالب ال البشر! ...

عـادل عطيـة

التهنئة املمّوهةلقاء

رمبا يكون اللي بنى مصر حلواني لكنه بكل تأكيد كان حلوانًيا ظريًفا 
َفِكًها خفيف الظل وصاحب نكتة. فلقد ترك إرثا غنيا من الضحك 
ال  شعًبا  وراءه  وخّلف  للمصريني  الثقافية  التركيبة  في  والفكاهة 
يستطيع العيش في عالم َعبوس متجهم وال يقدر على االستمتاع 
نستطيع  ال  كنا  وإن  ونحن  مرح.  وال  فيها  ضحك  ال  بحياة مجدبة 
أنها  جنزم  أن  نستطيع  اننا  إال  الدقة،  وجه  على  النكتة  عمر  تديد 
أداة قدية  قدم االنسانية، مال إليها املصريون كنتيجة لقربها إلى 

طبيعتهم املرحة وحسهم الفكاهي الذي ينزع إلى تخطي األلم والسخرية من احملن بدالً من 
اإلغراق في الهموم واالنخراط في األحزان. 

لقد سخر املصري من كل شئ، حتى من نفسه، ومن بيئته، ومن أحوال مجتمعه وسلبياته.. 
بدءا باحلاكم وانتهاًء برغيف العيش. ورصدت النكتة كل هذا بحساسية شديدة، فعكست 
األوضاع  في  تغيرات  من  اليومية  يطرأ على حياته  ما  املزاجية حيال  وحالته  ومشاعره  فكره 
السياسية واالجتماعية واالقتصادية. ولذا نالت النكتة الشعبية اهتمام العديد من الباحثني 
وما  اجملتمعية  للثقافة  عاكسة  صادقة  مرآة  بصفتها  بدراستها  فقاموا  املصري،  الشأن  في 
سياسية  وجتاذبات  اضطرابات  من  املصري  الشارع  يشهده  وما  ومعتقدات،  قيم  من  تمله 

واجتماعية وفكرية.
والنكتة ثورة.. فهي هجوم مقصود على أوضاع سائدة غير مرضي عنها بغية تغييرها. لذلك 
يذهلني أن أجد -في زمن ما بعد الثورة- أصواتا تنادي بقمع النكتة ومنع السخرية بدعوى أنها 
قلة أدب واجتراء على الثوابت. السخرية التي صاحبتنا على امتداد آالف السنوات حتى تداخلت 
سيكلوجيتها في نسيج الشخصية املصرية وأصبح من الصعب الفصل بينهما.. السخرية 
واخلارجية..  الداخلية  الضغوط  ملواجهة  وهجوم  دفاع  كاستراتيجيات  استخدمناها  التي 
وتطاوحتنا  املعقدة  األوضاع  وحاوطتنا  الرؤية  علينا  تعذرت  عندما  اطلقناها  التي  السخرية 
وتساعدنا على  األشياء  إلى جوهر  ويسر  تبلغ بسالسة  بها  فإذا  املتشابكة  القيم  منظومة 

تقييم ما يحدث لنا وحولنا بسهولة. 
البعض يقول نعم للنكتة ال للسخرية، وأنا أقول أن املسميات تختلف باختالف القائل واملتلقي 
أيا ما كان اإلسم.. نكتة.. مزحة.. دعابة.. فكاهة..  أنه  وبواعث كل منهما.. لكن دعونا نتفق 
للتواصل  وأداة  احلاكم،  بطش  ملقاومة  سالًحا  نحتاجها  نحتاجها.  أننا  احلق  قلش،  سخرية.. 
التوترات  على  للتغلب  وأسلوب  مقبول،  لطيف  بشكل  بالرأي  للجهر  وطريقة  اجملتمع،  مع 
والصراعات، ووسيلة لتخطي األزمات واحملن واملواقف املؤملة، ومحفز على إعادة النظر في االمور 

والتمرد على التقاليد السائدة.
النكتة طاقة جبارة قادرة على إحداث تغييرات إيجابية في اجملتمع، في الوقت الذي فيه تضفي 
ملسة لطيفة مرحة على احلياة وتصبغها بلون الفرح. دعونا نتعايش معها. دعونا نتقبل النقد 
الساخر بروح رياضية بغض النظر عما إذا كان موجهاً  لنا أم لغيرنا. دعونا نضحك أبهجكم 

اهلل دون أن نضع للنكتة أجندات خاصة أو جنعلها مسرحاً لتصفية احلسابات. 

امنعوا ال�سحك

دوال اندراوس

نيوز«  »جود  جريدة  احتفلت 
شهر  من  السابع  في  الكندية 
أسادس  بالعيد  اجلاري  ديسمبر 
ورائعاً،  مميزاً  حفالً  كان  لها، 
هو  بهجه  االحتفال  زاد  ومما 
الذي  الضيف  اسم  عن  االعالن 
في  نيوز«  »جود  ستستضيفه 
في  لتكريه  القادم  يونيو  شهر 
احلاضرين  فعل  رد  كان  كندا، 
عقب اإلعالن عن االسم يعكس 
لتلك  واحترامهم  حبهم  مدى 
فحني  االستثنائية،  الشخصية 

واملنتجة  الفنانة  أسم  احلاضرون  سمع 
»صاحبة  برنامج  ومقدمة  والكاتبة 
السعادة« »إسعاد يونس« عّبر اجلميع في 

القاعة عن فرحتهم الكبيرة بذلك.
في  قدر  لها  اجلميلة  الشخصية  فتلك 
قلب كل واحداً منا، وهذا جزء من رسالة 
»جود  فجريدة  الصحفية،  نيوز«  »جود 
ولغيري،  لي  بالنسبة  الكندية  نيوز« 
للتعبير  حرة  منصة  فقط  ليست 
نيوز«  »جود  رسالة  نعم  احلر،  الرأي  عن 
والدعوة  احلق  عن  الدفاع  هي  الصحفية 
قيم  وإعالء  والعدل  واملساواة  للمحبة 
نيوز«  »جود  نعم  السمحة،  اإلنسانية 
الفئات املظلومة وال تبالي من  تدافع عن 
دور  نيوز  جلود  أيضاً  ولكن  الظالم،  يكون 
العربية  اجلاليات  أبناء  جتاه  تنويري  ثقافي 

هنا في كندا.
كندا  إلى  تستقدم  نيوز«  »جود 
وفنياً  ثقافياً  أثرت  التي  الشخصيات 
منذ  مجتمعاتنا،  وفي  فينا  تؤثر  ومازالت 
الكاتب  نيوز«  »جود  كرمت  أشهر  عدة 

الصحفي التنويري دكتور »خالد 
منتصر« ذلك الرجل الذي يحمل 
وال  كتفه  على  التنوير  شعلة 
طيور  من  له  يحدث  مبا  يبالي 
العام  حضوره  وننتظر  الظالم، 
القادم بفارغ الصبر وكم نتمنى 
أن تصبح زيارته لنا زيارة سنوية 
فكره  من  باستمرار  ننهل  حتى 

املستنير.
عن  نيوز«  »جود  تعلن  واليوم 
سأقول  يونس«  »إسعاد  تكرمي 
يونس«  »إسعاد  تعني  ماذا  لكم 
تعني  يونس«  »إسعاد  جيلي،  وألبناء  لي 
البهجة والسعادة والبساطة والكوميديا 
الذكريات  تعني  املبتذلة،  غير  النظيفة 
السعادة«  »صاحبة  تقوم  التي  اجلميلة 
في برنامجها العبقري باستضافة أبطال 
ذلك الزمان ممن أحببناهم وعشنا معهم 
برنامجها  نشاهد  وأيامنا، فحني  ذكرياتنا 
يرجع كل واحد مّنا برأسه للخلف متذكراً 
أيام الطفولة والصبا، أيضاً تقدم »إسعاد 
في  املصرية  النجاح  قصص  لنا  يونس« 
قالب كوميدي اجتماعي جميل، ال أشعر 
أنها  أشعر  ما  قدر  برنامج  مقدمة  أنها 
سيدة مصرية بسيطة جتلس مع الضيف 
في ود يستحق اإلعجاب. »إسعاد يونس« 
أسعدت املاليني وال تزال وال شك أن تكريها 

في كندا سيسعد اجلميع أيضاً.
يا صاحبة  بِك  أهالً  يونس«...  »إسعاد  إلى 
اسم  لكي  يختاروا  لم  ولو  السعادة، 
وإلى  تردد.  دون  عليكي  )إسعاد( ألطلقناه 
»جود نيوز«... كل عام وأنِت ساطعة، مميزه 

ورائعة.

العيد السادس لــ »جود نيوز«... ومفاجأة »صاحبة السعادة« 

بقلم: 

جورج مو�سى

حزب احملافظني إلي أين 
بعد استقالة 

أندرو شير زعيم احلزب؟ 
شير«،  »أندرو  كندا  في  املعارضة  زعيم  قدم 

استقالته من قيادة حزب احملافظني، قائالُ: »لقد اتخذت هذا القرار ألنه اخليار األفضل حلزبنا«. وأكد 
“شير”، أنه سيطلب من اجمللس الوطني للحزب احملافظ تنظيم انتخابات داخلية، الختيار خلف له 

في أسرع وقت ممكن.
للمرة  الذي فشل  احلزب،  التساؤالت حول مستقبل  اثارت االستقالة العديد من  أخرى  من جهة 

الثانية على التوالي في استعادة السلطة من الليبراليني، رغم سيطرتهم على الغرب الكندي.
وألسابيع منذ انتخابات شهر أكتوبر املاضي، عانى “شير” من انتقادات حادة من قبل التقدميني في 
احلزب، الذين قالوا إن مواقفه غير الواضحة بشأن القضايا االجتماعية مثل اإلجهاض ساهمت 

بشكل كبير في هزية احلزب في أكتوبر.
زعيم  استقال   ،2018 عام  وفي  سريع،  بشكل  زعيم  اختيار  على  القدرة  احملافظني  حزب  وأظهر   
احلزب في أونتاريو باتريك براون في خضم مزاعم عن وجود مخالفات جنسية. وبعد مرور 45 يوما، 
مت انتخاب دوج فورد كزعيم جديد للمحافظني التقدميني في أونتاريو، وبعد ثالثة أشهر من ذلك مت 

انتخابه رئيسا للوزراء في املقاطعة الرئيسية.
 ولدى احملافظون اجتماعا في تورنتو في أبريل املقبل، وهي فرصة واضحة الختيار قائد جديد، ولكن 
يبقى التساؤل مطروحا حول خليفة شير في احلزب، وإمكانية استعادة احلزب لقواه وتنظيم صفه 

من جديد حملاولة استعادة السلطة من الليبراليني.
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ر�سميًا .. اأطالق اأ�سم القم�س »اأجنيلو�س �سعد« 

علي حديقة عامة مب�سي�ساجا
أسم  تغيير  ستار«  »رون  الكندية  مسيساجا  مبدينة  السادسة  املنطقة  مستشار  أعلن  رسميا  نيوز:  جود 
Fallingbrook Park   ًإلي بارك )حديقة( »األب اجنيلوس سعد«، وذلك تكرياً لالب أجنيلوس سعد بعد خدمة مدينة 

مسيساجا ملدة تتجاوز الثالثني عاما
في  سعد  أجنيلوس  لالب  أُقيم  حفل  في  وذلك  مبسيساجا،  احمللية  للقيادات  كثيرين  من  مطالبات  هناك  وكان 
مسيساجا،  مناطق  أحد  علي  سعد  أجنيلوس  األب  أسم  بإطالق  مسيساجا  مدينة  ملسئولي   2018 سبتمبر 
األحد، اخلامس عشر من  لُيعلن ذلك املستشار »رون ستار« صباح  نيوز« وقتها،  مطالبات نشرتها جريدة »جود 
ديسمبر احلالي، بعد القداس األلهي بكنيسة السيدة العذراء مرمي والقديس أثناسيوس الرسولي وسط فرحة 

احلضور
ومن جانبها شكرت السياسية »غادة ملك« عمدة املدينة »بوني كرومبي« واملستشار »رون ستار« علي هذا  

القرار، وأشارت إلي اجملهود الكبير الذي قام به السيد عماد تواضروس في هذا األمر.
كذلك قدمت السفارة املصرية بأوتاوا التهنئة للقمص أجنيلوس، وأعتبرت هذا احلدث مثال مشرف على عطاء 

وتفاني أبناء اجلالية املصرية في االندماج وخدمة مجتمعاتها. 
وجريدة جود نيوز تهنئ القمص أجنيلوس سعد بهذا القرار التاريخي الذي يستحقه ملا قدمه

سرابيون  األنبا  أصدر  تاريخية،  سابقة  في 
الواليات  كاليفورنيا،  أجنلوس،  لوس  مطران 
باحتفال  خاًصا  بيانًا  األمريكية،  املتحدة 
عيد امليالد اجمليد، للعام 2019_2020، والذى 

اإل كهنة  إلى  وجهه 
بالعيد ليلة 25 ديسمبر، بدل من 7 يناير نظرًا 
ألن أطفالنا وشبابنا قد ولدوا وترعرعوا في 
مناخ يربط ميالد السيد املسيح باحتفاالت 
من  يٌعتبر  أنه  رأينا  فقد  الكريسماس، 
االحتياجات الرعوية امللحة أن يتم السماح 
إضافي  قداس  بإقامة  اإليبارشية،  لكنائس 
في ليلة عيد امليالد، يوم 24 ديسمبر، بجانب 
قداس عيد امليالد في منتصف ليلة 6 يناير، 
مع العلم أنه لن يتم قطع فترة الصوم حتى 

انتهائه بقداس ليلة العيد، يوم 6 يناير.
وفي ذات السياق أعلن البابا تواضروس الثاني 
بابا االسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية 

عن تأييده ودعمه لقرار االنبا سرابيون.
التي  الرسالة  قائالً:  البابا  قداسة  وأوضح 
تتمشى  فهي  سرابيون  أنبا  نيافه  كتبها 
مع ظروف الكنيسة في اخلارج، حيث يقول 
فيها احتفالنا كاملعتاد يوم 29 كيهك وهو 
االحتفال املتعرف بيه ولكن وردت له شكاوى 
من بعض األسر في اخلارج وقالو إن يوم 24 
فيه  يصلوا  أن  طلبوا  أنهم  ديسمبر  و25 

قداس وهذا دون كسر للصوم.   واستكمل 
أن  لكم  أقول  إني  قائالً  البابا  قداسة 
الكنيسة عبر الزمن تدبر أمور شعبها على 
الكنيسة  كانت  قدياً  أمثال  العصور،  مر 
مع  ولكن  األحد  يوم  فقط  قداسات  تصلي 
تغيير والتنوع في األجازات للشعب وبعض 
لهذا متاشت  اجلمعة  يوم  األجازات أصبحت 

الكنيسة مع هذا التغير. 
من  يتم  كان  فهو  الزيجة  سر  مثل  وأيضا   
الكنيسة  الصباح ولكن  القداس في  داخل 
عندما رأت أنه لم يكن عملياً فسحبت سر 

الزيجة إلى وقت أخر. 
أجل  من  نصلي  مصر  في  أننا  ثالث  مثال   
لنهر  يصلوا  املهاجرين  األقباط  فهل  النيل 
في  املوجود  ألجل  يصلوا  ام  أيضاً؟،  النيل 
اخلارج؟! وهل لهذا من املفترض أن ال يصلوا 
يا أحبائي  املاء واملطر والينابيع؟، ال  من أجل 

فهذه ضريبة امتداد الكنيسة إلى اخلارج.  

األسقف  األب  بني  يتم  رعوي  تدبير  أي  وأنه 
وإيبارشيته فقط، وأنه يرى الشيء املناسب 
الرب يسوع  أيام  لشعبه، وهذه قضية منذ 
في إجنيل مارمرقس اإلصحاح الثاني أيه 23 
“واجتاز في السبت بني الزروع، فابتدأ تالميذه 

يقطفون السنابل وهم سائرون”.

وأوضح البابا أن املطران أصدر رسالة وليس 
بيان وكتبها باللغة اإلجنليزية ألنها موجهه 
جهل  عن  البعض  ولكن  هناك،  للشعب 
أن  كهنته  إلى  املطران  رسالة  أن  أعتقد 

العيد صار أثنني وهذا هراء.
  ولكن الرسالة إضافة استثنائية ملا موجود 
فإنه  29 كيهك  بديل عن  ليس  وهذا  هناك 
وهذه  موجود  به  االحتفال  هو  كما  موجود 
مخصصه  فهي  عامه  ليس  الرسالة 
لألقباط باخلارج وأنها غير مجبره على أحد 

معينة  لظروف  ولكنها  دائمة  ليس  وأنها 
ألقباط اخلارج.  

جلدير بالذكر هو إصدار نيافة األنبا سرابيون 
كاليفورنيا  إيبارشية  أجنلوس  لوس  مطران 
السماح  هو  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
 25 يومي  اجمليد  امليالد  بعيد  باالحتفال 
وبإقامة قداس إضافي في  يناير   7 ديسمبر، 
فترة  استكمال  مع  ديسمبر  من   24 يوم 
الصوم حتى يوم 6 يناير ويؤكد القرار بالتزام 
اإليبارشية باالحتفال بعيد امليالد يوم 7 يناير.

الكني�سة القبطية بلو�س اأجنلو�س تعلن اإمكانية اإقامة قدا�س العيد ليلة اخلام�س والع�سرين من دي�سمرب... 

والبابا توا�سرو�س يوؤيد القرار
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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319

متشيا مع توقعاتي خالل األعداد املاضية حقق شهر نوفمبر أكبر زيادة ألسعار العقارات 
السكنية في تورنتو خالل عام 2109 حيث بلغت 7.1% دوالر مقارنة بنفس الشهر من العام 
املاضي، مبتوسط سعر للعقار 843 الفا. هذا رغم ضعف ارقام أوائل العام والتوقعات من 

البعض بانهيار أسعار العقارات. 
املاضي،  للعام  بالقياس   %14 بنسبة  املباعة  العقارات  اعداد  زيادة  التصاعد،  اجتاه  ويعزز 

هذه األرقام منقولة عن احصائيات مجلس إدارة عقارات 
الزيادة  إلى  يرجع  هذا  فأن  قبل  من  ذكرنا  وكما  تورونتو. 
املضطردة في تعداد سكان تورونتو وثبات سوق العمالة 
للقروض  الفائدة  أسعار  تناقص  الى  االجتاه  وكذلك 
الفائدة  اختبار  تطبيق  تأثير  من  قلل  بحيث  العقارية 

املستقبلية على القروض العقارية.
واجلدير بالذكر ان املعروض اآلن للبيع من العقارات، يقل 
من  قبل،  من  توقعاتي  من  يعزز  مما  الطلب  عن  كثيرا 
املقبل.  العام  خالل  األسعار  ارتفاع  معدل  في  استمرار 

ومازالت أشجع املستثمرين للشراء اآلن.
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نوفمبر يشهد أكبر زيادة في اسعار عقارات تورنتو

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 “داغنس نيميتير”

خدعة الكمان

عشر  وطلب  للسجائر  مخزناً  رجل  دخل 
سجائر باملفرد. ولم يكن ذلك ممكناً لكن عاملة 
لبذلة  املهترئة  االطراف  الحظت  التي  اخملزن 
الرجل الذي كان يحمل معه كماناً، أدركت ان 
انه ال يستطيع  املشتري كان صادقاً حني قال 
صغيرة  علبة  اعطته  لذا  كاملة.  علبة  شراء 

من صنف آخر.
   وقبل أن يغادر سألها إذا كان في استطاعته 
ينجز  حتى  لديها  الكمان  صندوق  ایداع 
دخل  حتى  ساعة  متض  ولم  اشغاله.  بعض 
بعض  واشترى  اخملزن  الى  الهندام  حسن  رجل 
السيجار الفاخر. ثم التفت نحو الكمان وسأل 

مازحاً: »هل تبيعون آالت الكمان ايضا؟«.
   - كال . لقد تركه أحد الزبائن. هنا وسيعود 
الخذه في أي حلظة. وطلب الرجل رؤية الكمان، 
العارف  بنظرة  رمقه  ثم  يعزف،  واخذ  فتناوله 

وقال: 
   - انه كمان جيد حقاً، يساوي قرابة ألف دوالر. 
طلبا  الكمان  صاحب  وعاد  ساعة  وانقضت 

آلته. فسألته عاملة احملل:
    - ما رأيك في ان تبيعني الكمان؟ 

اكسب  لكني  الكثير،  يساوي  ال  انه   -     
تلح:  مضت  العاملة  ان  اال  منه.  معيشتي 
»حسنا، هل تكفي 300 دوالر؟« فوافق العازف، 

واخذ نقوده وانصرف.
الكمان  صاحبة  ذهبت  التالي  اليوم  وفي     
اجلديدة الى مخزن موثوق به لالدوات املوسيقية 
لتقدير ثمنه. فقال لها اخلبير: »انه ال يستحق 

أكثر من عشرة دوالرات«.

مجلة »املرأة اليوم«:

فيوال غير فيوال
آلة  على  يعزف  ابي  »كان  بورج:  فيكتور  يقول 
ولكن  كبير(،  )كمان  »الفيوال«،  وآلة  الكمان 
ذلك لم يرق امي، الن احدى جاراتنا كان اسمها 

فيوال«!

صحيفة »أخبار ديترويت«:

غاندي... وتغيير اآلراء

اعتاد غاندي، الزعيم الهندي الراحل تغییر آرائه 
علناً. ومرة سأله أحد معاونيه كيف يستطيع 
ما  االسبوع  هذا  ينقض  أن  السهولة  بتلك 
العظيم  الرجل  فأجاب  املاضي.  االسبوع  قاله 
أن معرفته هذا االسبوع أصبحت أفضل منها 

االسبوع املاضي.

مجلة »العيلة«:

»ابو اللحية الزرقاء«

ذهلت  خطيبتي  عائلة  الفراد  االول  لقائي  في 
لسماعي ان أحد اقربائها يسمونه العم »أبو 
اللحية الزرقاء«. ثم شرحوا لي االمر، فقالوا ان 
العائلة اجمعت على إطالق هذه الكنية على 
الفوتوغرافي،  بالتصوير  املولع  اللطيف  العم 
أنه ال يتوانى في بعض االحيان عن قطع رؤوس 

افراد العائلة خالل التصوير.

مجلة »ريدرزدايجست«:

ال تكتبوا اسماءكم على 
احلائط

قديا  مسرحاً  يهدمون  العمال  بعض  كان 
املسرح  من  اخللفي  اجلزء  في  ًفاكتشفوا 
اآلتية:  العبارة  تمل  صغيرة  الفتة  »الكواليس« 
»نرجو اال تكتبوا اسماءكم على احلائط، واذا كان 
من  فسنتذكركم  كافية،  بدرجة  جيداً  اداؤكم 

تلقاء أنفسنا«.

:Nature مجلة

اكتشاف وسيلة تساعد 
على إطالة العمر

أوضح علماء أن الديدان 
إلى  تعرضت  التي 
التأكسدي«  »اإلجهاد 
باتت  عمرها،  بداية  في 
لظروف  تمال  أكثر 

تقدم العمر ومشكالته وباتت أطول عمرا. ووفقا 
التأكسدي”  »اإلجهاد   ،Nature مجلة  نشرته  ملا 
وتظهر  األكسدة،  بسبب  اخلاليا  تلف  عملية  هو 
أو  الشاقة  األعمال  في  اإلفراط  عند  احلالة  هذه 

اجملاعة.
واإلجهاد التأكسدي لدى اإلنسان، يتسبب بشكل 
أو بآخر في أمراض خطيرة مثل تصلب الشرايني 
والعقم  والسكري  وألزهاير  الدم  ضغط  وارتفاع 

ومتالزمة اإلعياء املزمن.
ويستعني العلماء بالديدان األسطوانية كنموذج 
للغاية،  الشيخوخة، كون عمرها قصير  لدراسة 
ورغم هذا توصل العلماء إلى أن طول عمر الديدان 
مختلف  البيئية  الظروف  نفس  في  تعيش  التي 
املسألة  هذه  فهم  أن  العلماء  ويرى  للغاية. 
االستعانة  يكن  طرق  ابتكار  على  سيساعد 
في  العمر  إلطالة  املبكرة،  العمر  مراحل  في  بها 

مرحلة الشيخوخة.

شبكة »سي إن إن« األمريكية: 

15 مليون دوالر سعر أغلى 
شجرة كريسماس في 

العالم

في  باهيا«  »كمبينسكي  فندق  زوار  سيكون 
أغلى  مع  موعد  على  اإلسبانية  ماربيال  مدينة 
نهاية  باحتفاالت  العالم  في  كريسماس  شجرة 
أنَّ  األمريكية  إن”  إن  “سي  شبكة  وذكرت  العام. 
عة باألملاس األحمر واألبيض والوردي  الشجرة مرصَّ
وينجهام،  ديبي  البريطانية  تصميم  من  واألسود 
بقيمة  ثمينة،  وجواهر  كرية  أحجار  إلى  إضافة 

إجمالية تبلغ 15 مليون دوالر.
شركات  من  مجوهرات  أيضاً  الشجرة  ويزّين 
آربيلز”  آند  كليف  و”فان  و”كارتييه”  “بوجلاري” 
نعام  وبيض  زجاجات عطر  على  و”شانيل”، عالوة 

وطواويس ثالثية األبعاد من الشوكوالتة.
الطاووس  ريش  من  مستوحاة  الشجرة  وزينة 
كما  احلديث،  الزخرفي”  “الفن  ديكو  اآلرت  وعصر 

تتميز بزخارف منحوتة فريدة من نوعها.
وتعد الشجرة هي األحدث ضمن منافسة عاملية 
تزيني أغلى شجرة في احتفاالت أعياد عيد  حول 
أبوظبي  في  اإلمارات”  “قصر  فندق  ودخل  امليالد. 
عام  في  القياسية،  لألرقام  جينيس  موسوعة 
مبجوهرات  كريسماس  شجرة  زّين  عندما   ،2010

ثمينة وأحجار كرية بقيمة 11 مليون دوالر.

وسامسوجن  األمريكية  أبل  شركتا  متثل 
اتهام  في  األمريكي  القضاء  أمام  الكورية، 
بأن  أمريكية  محاماة  شركة  من  موجه 
االختبارات املستقلة تشير إلى أن مستويات 
إشعاع التردد الالسلكي في الهواتف الذكية 
احلديثة من الشركتني “جتاوزت احلدود املسموح 
ُسوِّق  “كما  استخدامها  عند  فيدرالًيا”  بها 

لها من قبل الشركتني املصنعتني”.
شركة  رفعتها  التي  الدعوى  أساس  ويعود 
إلى  شيكاغو،  مدينة  ومقرها   Fegan Scott
شهر أغسطس املاضي، عندما بدأت صحيفة 
)شيكاغو تريبيون( Chicago Tribune تقيًقا 
في مستويات إشعاع الترددات الراديوية التي 

تنتجها الهواتف الذكية الشهيرة. 
معتمًدا  مختبرًا  الصحيفة  واستأجرت 
وفًقا  الذكية  الهواتف  من  العديد  الختبار 
لإلرشادات الفيدرالية، ووجدت أن بعض أجهزة 
التردد  إشعاعات  منها  تنبعث  أبل  من  آيفون 
الالسلكي التي تتجاوز حدود األمان. فما كان 
من أبل إال أن عارضت النتائج، وقالت في بيان 
دقيًقا “بسبب عدم  االختبار لم يكن  إن  لها: 
إعداد االختبار وفًقا لإلجراءات الالزمة لتقييم 

مناذج آيفون بصورة صحيحة”. 
وجندت شركة Fegan Scott مختبرًا معتمًدا 
إلجراء  الفيدرالية  االتصاالت  جلنة  قبل  من 
للهواتف  طرازات  لـ6  اخلاصة  اختباراتها 
الذكية على مسافات تتراوح من صفر إلى 10 

الراديوية  الترددات  ميليمترات لقياس إشعاع 
من  مقربة  على  أو  اللمس  عند  املنبعثة 

اجلسم. 
بعد  على  إنه  اخملتبر:  قال  االختبار،  وبعد 
أبل،  من   )8 )آيفون  هاتف  كان  ميليمترين، 
من  “أكثر  سامسوجن  من  إس8(  و)جاالكسي 
ضعف حد التعرض الفيدرالي”، وعند مسافة 
صفر ميليمتر، كان هاتف )آيفون 8( “خمسة 

أضعاف املسموح به للتعرض الفيدرالي”. 
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بسبب األشعة الضارة
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املدارس الكاثوليكية بتورنتو 

يعتمد إيديولوجية نوع اجلنس 
في مدونة قواعد السلوك

صوت امناء مجلس إدارة املدارس الكاثوليكية 
في مقاطعة أونتاريو وهو اكبر اجملالس الكندية 

ولديه 90 ألف طالب وطالبة على إضافة الهوية اجلنسية والتعبيرات اجلنسية واحلالة 
على  باملوافقة  التصويت  وجاء  السلوك،  قواعد  مدونة  إلى  العائلي  والوضع  الزوجية 
هذه التغييرات بعد طلب وزارة التعليم في املقاطعة من جميع اجملالس املدرسية بأن 
توائم مدونات السلوك لديها مع قانون املقاطعة حلقوق االنسان والذي يحظر التمييز 
ضد الفرد على اساس الهوية اجلنسية او التعبير اجلنسي، وطلبت الوزارة من جميع 
اجملالس املدرسية االمتثال للقانون بحلول يوم 4 نوفمبر عام 2019. وقال النقاد ان هذه 
اخلطوة ستجبر الطالب واملعلمني على اخلضوع اليدلوجية املثليني جنسيا التي تدعو 

لعكس التعاليم الكاثوليكية، وان الذكور يكنهم التحول إلناث والعكس.
ووفقا للتحديث اجلديد فانه يجب على جميع أعضاء اجملتمع املدرسي احترام ومعاملة 
واالصل  واللون  النشأة  ومكان  والنسب  العرق  عن  النظر  بغض  باإلنصاف  االخرين 
العرقي واملواطنة والعقيدة واجلنس وامليول اجلنسية والتعبير عن اجلنس او السن او 

احلالة الزوجية او احلالة االسرية او اإلعاقة.
إضافة  على  وافقت  تورنتو  أسقفية  فإن  الكاثوليكية  املدارس  لتقرير مجلس  ووفقا 
قال  ولكن  الكاثوليكية،  العقيدة  تفسر من خالل منظور  أن  التعديالت بشرط  هذه 
جاك فونسيكا من ائتالف احلياة »إن اللغة الناجتة من هذا التغيير هي خيانة لإليان 
الكاثوليكي وشكل من أشكال االرتداد عن االيان، وان نظرية الهوية اجلنسية تهاجم 
بشكل مباشر صورة اهلل في اخلليقة والتي خلقت ذكرا وأنثي والهجوم على صورة 

اهلل هو شكل من اشكال االرتداد«.
وتعتبر مجموعة ائتالف احلياة أكبر مجموعة مؤيدة للحياة ومؤيدة لألسر في كندا، 
وهي تشد املؤيدين لها للضغط على تعديل السياسات وقد قامت اجملموعة بتقدمي 
املدارس  مجلس  امناء  لتوجيه  فرد   2753 وقعه  كولينز  توماس  للكاردينال  التماسا 
جاءت  ولكن  السلوك،  قواعد  مدونة  في  التغيير  قرار  ضد  للتصويت  الكاثوليكية 

النتيجة مختلفة.
وقال كريس اليوت وهو خادم للشباب: ان التصويت باملوافقة على التغيير سيقوض 
الكاثوليكية  املدارس  مجلس  ألمناء  وقال  أساسي،  بشكل  الكاثوليكية  املعتقدات 
التاريخ، وهذا  املدى يذكرها لكم  باملوافقة سيكون له عواقب بعيدة  »إن تصويتكم 
لهم  او نسلمها  ومعتقداتنا  قيمنا  وندافع عن  املسيح  بحزم مع  نقف  أن  اما  اليوم 
بالنيابة عن اجلميع« هذا وبعد التصويت بأربعة أيام قالت أسقفية تورنتو إنها قبلت 
املصطلحات الواردة في قانون حقوق االنسان ولكنها قالت أيضا: »نحن ال نقبل وجهه 

نظر اإلنسان التي تكمن وراء هذه املصطلحات، الن هذا الراي ال يتوافق مع عقيدتنا«.

احتجاجات كندية تنديدا بتقليص 
متويل الرعاية الصحية في أونتاريو

عقد التحالف الصحي في أونتاريو والتحالف الصحي 
معارضتهم  عن  للتعبير  خاص  اجتماعا  أوتاوا  في 
تنظر  والذي  الصحية  الرعاية  متويل  في  للتخفيض 

فيه احلكومة احمللية او تنفذه بالفعل حكومة املقاطعة، وهذا االجتماع واحد من عدد 
من املسيرات التي نظمت في جميع أنحاء املقاطعة، والتحالف الصحي في أونتاريو 

يضم أكثر من 400 عضو.
وقالت املديرة التنفيذية لهذه اجملموعة ناتلي مهرا: أنهم يحتجون بشكل أساسي على 
االجراءات التي يعتقد ان املقاطعة تخطط لتنفيذها او نفذتها بالفعل مثل: حفض 
متويل الصحة العامة ودمج الوحدات الصحية وتخفيضات التمويل للمستشفيات 
إن  أيضا  وقالت  احمللية،  االسعاف  خدمات  بعض  وإلغاء  االجل  طويلة  الرعاية  ومراكز 

اختيارات احلكومة لهذه اخلدمات سياسي وليس ضروري ويكن تغييره.
وقالت ممرضة في الصحة العامة من اوتاوا: إن خطة حكومة املقاطعة لتقليص متويلها 
للصحة العامة ودمج 35 وحدة صحية إلى 10 وحدات فقط محبط للغاية بالنسبة 
للعاملني في الرعاية الصحية وللجمهور، هذا ولم تأتي الدعوات لوقف التقليصات 
احلكومية وتوفير موارد أفضل من قطاع الرعاية الصحية فقط بل أيضا من املدارس 
املدارس عن مخاوفهم بشأن  املعلمون وموظفو  املاضي أعرب  العامة، ففي االسبوع 

نقص او إلغاء املوارد والتعويضات بينما زاد الطلب على الكفاءات املهنية.
وايضا تدث اولياء أمور االطفال املصابون بالتوحد وحثوا على االنتقال بشكل أسرع 
لبرنامج قائم على االحتياجات بعد 10 أشهر من اعالن املقاطعة عن التغييرات التي 
احلكومي  التمويل  يخفض  ان  شأنه  من  الذي  للتوحد  أونتاريو  برنامج  على  أدخلت 

لبعض العائالت الذين لديهم اطفال مصابون بالتوحد بشكل كبير.
فإن  املطلوبة،  باألموال  احلكومة  ستأتي  بكيف  يتعلق  فيما  انه  مهرا:  ناتلي  وقالت 
احلكومة لديها آليات مالية تت تصرفها وتتاج التخاذ قرارات بشأن املكان الذي تنفق 
الكبرى وتدفع  فيه دوالرات دافعي الضرائب، فقد قامت بخفض الضرائب للشركات 
ونحن  احلضارة  ثمن  الضرائب هي  ان  واضافت  االموال إلعالنات حكومية،  من  الكثير 

نقول ان اجلميع يجب أن يدفعوا حصتهم العادلة.

إصابة 16 فرد باملرض نتيجة تناول سلطة طازجة جاهزة لألكل من 
ماركة “أكسبرس”

أصيب ما ال يقل عن 16 فرد باملرض 10 منهم في اونتاريو وواحد في كيبيك واخرون في نوفا سكوتشيا 
والبرادور بسبب تناول سلطة جاهزة لألكل »صن فالور كريسب« ماركة »أكسبرس« والتي وجدت ملوثة 
ببكتريا إي كوالي. وقامت وكالة فحص االغذية بسحب املنتج الذي لديه تاريخ صالحية 7 ديسمبر والذي 
قبل  الناس من  الوكالة  والذي حذرت  بكاليفورنيا،  روماني من منطقة »ساليانس«  يحتوي على خس 
من تناوله، وقال املسؤولون إن البالغات عن وقوع الناس مرضى بهذا املرض لم تتوقف، وقد دخل اربعة 
افراد إلى املستشفى وجميع الذين اصيبوا باملرض تتراوح اعمارهم ما بني 11 إلى 73 سنة وغالبيتهم 
من النساء. والحظت وكالة فحص االغذية أن هذا املنتج لم يعد متوفرا في محالت البقالة ولكن قد 
يكون موجودا في منازل املستهلكني، والغذاء امللوث ببكتريا »أي كوالي« ال تظهر عليه عالمات الفساد 
وال يكون له رائحة سيئة ولكن ال يزال يسبب املرض، وتشمل أعراض املرض الغثيان والقيء والتشنجات 
املعدية واالسهال الدموي، وفي احلاالت الشديدة قد يؤدي إلى نقل دم او غسيل كلوي او إلى السكتة 
الدماغية، ومعظم الذين يصابون ببكتريا »أي كوالي« يتعافون منها من تلقاء أنفسهم ولكن هناك 
اشخاص قد يحتاجون للرعاية في املستشفى. وقد نصحت وكالة فحص االغذية ملستهلكني بعدم 
تناول هذا املنتج والتخلص منه على الفور واذا كان لديك اي سلطة جاهزة في منزلك ال تعرف مصدرها، 
تخلص منها وقم بغسل وتعقيم االواني التي كانت بها قبل استعمالها مرة أخري، واغسل يديك باملاء 
الدافئ والصابون ملدة 20 ثانية بعد االتصال بهذا املنتج، وال تعد طعام لألخرين اذا كنت مريضا ببكتريا 

»اي كوالي« او باي مرض معدي، واتصل بالطبيب اذا اصابك هذا املرض.

احياء ذكري مذبحة كلية “بوليتكنيك” التي 
راح ضحيتها 14 من النساء منذ 30 عاما

بعد 30 عاما من قتل 14 من النساء في مذبحة كلية الهندسة 
أعلن   ،1989 عام  من  ديسمبر   6 يوم  مونتريال  في  »بوليتكنيك« 
العمل  من  مبزيد  القيام  يجب  انه  عن  ترودو  جسنت  الوزراء  رئيس 
ملكافحة العنف القائم على نوع اجلنس. تعود احداث املذبة الى 30 
عاما ففي مساء يوم 6 ديسمبر من عام 1989 دخل رجل مسلح 
أن  امرأة وجرح 13 أخرين قبل  ملبني كلية »بوليتكنيك« وقتل 14 
يقتل نفسه وكان دافعه هو كراهية النساء، وقال ترودو في مجلس 
لن يحدث  أن هذا  للتأكد  القيام بشيء  الي  »إننا بحاجة  العموم 

مرة أخرى أبدا، والواقع هو انه خالل 30 عاما لم تتغير االمور مبا فيه الكفاية، وال تزال النساء والفتيات 
واالشخاص من مختلف الهويات اجلنسية يواجهن عنفا غير مقبول ويكن منعه، وهذا العنف يدمر 
»بوليتكنيك« حيث وضعوا  واملوظفني في كلية  الطالب  واجملتمعات«. هذا وقد جتمع  والعائالت  االرواح 
أكاليل الزهور البيضاء بجانب اللوحة التذكارية تكريا للضحايا، واقيم في املساء حفل في مونت رويال 
حضرته نائبة امللكة جودي بايت ورئيس الوزراء جسنت ترودو واطلق 14 شعاعا من الضوء االبيض للسماء 
املظلمة تكريا لكل امرأة قتلت في هذا احلادث، وحضر احلفل ايضا اقارب الضحايا والناجني من احلادث 
وكبار الشخصيات واجلمهور، وايضا مت تكرمي الـــ 14 امرأة في اجلمعية الوطنية في كيبيك يوم اخلميس 
5 أغسطس حيث أدان الزعماء السياسيني العنف ضد النساء ووعدوا بعدم نسيان ما حدث داخل أسوار 

كلية الهندسة »بوليتكنيك« منذ 30 عاما .

االمم  لدي  السابقة  االمريكية  السفيرة  اتهمت 
صفقة  عقدت  بأنها  كندا  هالي  نيكي  املتحدة 
في  لقرار  االخير  دعمها  بسبب  الشيطان  مع 
السفيرة  وقالت  إلسرائيل،  مناهض  املتحدة  االمم 
بتغيير مسارها  قرار كندا  إن  السابقة  االمريكية 
في  املتحدة  االمم  في  القرار  وتأييد  الدبلوماسي 
االمن  مجلس  في  مقعد  على  للحصول  محاولة 

هو مثال على »الفساد الثقافي«.
بعكس  أسبوعني  منذ  قامت  قد  كندا  وكانت 
الذي  القرار  وتأييد  السابق  الدبلوماسي  مسارها 
فتح  وحركة  وزمبابوي  الشمالية  كوريا  قدمته 
ودائمة  عادلة  سلمية  »تسوية  إلى  يدعو  والذي 
–الفلسطيني«  االسرائيلي  للصراع  وشاملة 
عليها  املتنازع  االراضي  إلى  صراحة  القرار  وأشار 
بني البلدين بانها »االراضي الفلسطينية احملتلة«.

فعل  لرد  كندا  جانب  من  اخلطوة  هذه  أدت  وقد 
هذا  ادانت  والتي  اليهودية  اجلماعات  من  عنيف 
وتعني  فاوست«  »صفقة  انه  عنه  وقالت  التأييد 
عطايا  مقابل  للشيطان  روحه  باع  الذي  »الرجل 
االمريكية  السفيرة  القته  خطاب  وفي  عاملية«، 
السابقة في حفل العشاء االفتتاحي ملنظمة االمم 
املتحدة للمراقبة الدولية قالت كلمات الذعة عن 

كندا »انه من االسهل أال تهز القارب عندما يكون 
احلشد سائرا في اجتاه واحد، ومن الصعب أن تكون 
ولكن  االخر،  االجتاه  في  يسير  الذي  الوحيد  انت 
شيء  االنسانية  والكرامة  للحرية  وحيدا  الوقوف 
بالغوغاء،  نحتفل  ال  ونحن  أمريكا،  في  به  نفتخر 
الشجاعة  لديه  الذي  بالشخص  نحتفل  نحن 
نشاهد  واآلن  الغوغاء،  وجه  في  ليقف  والقناعة 
الوقت  في  يتم  الذي  الثقافي  الفساد  على  مثاال 

املعاصر«.
نزيهة  متوازنة  طويلة  لفترة  ظلت  كندا  أن  يذكر 
جتاه اسرائيل في االمم املتحدة ولكنها االن تسعي 
وتواجه  االمن  مجلس  في  مقعد  علي  للحصول 
أسبوعني  ومنذ  العامة،  اجلمعية  في  تصويتا 
فاجأت كندا اصدقاء إسرائيل بالتصويت على قرار 
إسرائيل  شرعية  يتحدى  الذي  الشمالية  كوريا 
قبل  من  الكندية  احلكومة  عارضته  القرار  وهذا 
ولعدة سنوات وقفت ضده، وقال واحد من املراقبني 
على  للحصول  بنزاهتها  تتاجر  كندا  إن  الدوليني 

مقعد في مجلس األمن .

هل عقدت كندا صفقة مع الشيطان 
بسبب دعمها للقرار املناهض إلسرائيل؟!
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هذه  عن  أجب  طفلك  موهبة  لتكتشف 
االسئلة:

   1 ـ طفلك بارع في حفظ الشعر وترديد ما 
يسمعه في التلفزيون. 

   2ـ طفلك يالحظ ما اذا كنت حزيناً أو سعيًد.
   3ـ طفلك يطرح غالباً أسئلة مثل: »متى بدأ 

الزمن؟«.
   4ـ طفلك نادراً ما يتيه عن طريقه.

   5ـ طفلك لبق على نحو مميز.
   6ـ  طفلك يغني بايقاع صحيح.

   7ـ طفلك يسأل غالباً كيف يحدث الرعد أو 
البرق وملاذا متطر السماء. 

   8ـ اذا أبدلت كلمة في قصة متداولة صحح 
طفلك هذا االبدال. 

كيف  مدهشة  بسهولة  طفلك  تعلم  9ـ     
يربط شريط حذائه وكيف يركب الدراجة. 

أو  متثيلية  أدوار  بتأدية  طفلك  يستمتع  10ـ   
تأليف مسرحيات.

طفلك  يتذكر  بالسيارة  السفرات  في  11ـ    
كنا  »لقد  قائالً:  اليها  ويشير  الطريق  معالم 

هنا عندما...«. 
اآلالت  الى  االصغاء  طفلك  يحب  12ـ      
التي  االنغام  الى  بسهولة  ويتعرف  املوسيقية 

تصدر عنها وييز بينها.
    13ـ يرسم طفلك خرائط على نحو صحيح 

ويحدد املعالم بوضوح.
اجلسدية  احلركات  طفلك  يقلد  14ـ      

والتعبيرات.
   15ـ يحب طفلك أن يفرز ألعابه في فئات على 

أساس احلجم واللون. 

واالحاسيس  االعمال  بني  طفلك  يربط  16ـ     
كقوله: »فعلت هذا ألني كنت غاضباً«. 

   17ـ يحب طفلك أن يروي القصص على وجه 
حسن. 

   18ـ يبدي طفلك تعليقات على أنواع االصوات.
للمرة  شخصاً  طفلك  يقابل  عندما   -19    

االولى، يقول: »انه يذكرني بفالن«.
أن  يستطيع  ما  حسن  يقدر  طفلك   -20    

يفعله وما ال يستطيع.
   اذا كان جوابك »صح« عن األسئلة الثالثة 
اآلتية،  »الذكاءات«  من  بأي  املتعلقة  كلها 
هذه  في  موهوب  طفلك  أن  الظن  فغالب 
الناحية: األسئلة 1 و8 و17 متعلقة بالذكاء 
اللغوي. واألسئلة 6 و12و18 متعلقة بالذكاء 
متعلقة  و15   7 و   3 واألسئلة  املوسيقي. 
و   4 واالسئلة  الرياضي.   - املنطقي  بالذكاء 
11 و 13 متعلقة بالذكاء املكاني -الفضائي. 
واالسئلة 5 و9 و14  متعلقة بالذكاء احلركي 
متعلقة   20 و   16 و   10 واألسئلة  -اجلسدي. 
و10   2 واألسئلة  الذات.  معرفة  في  بالذكاء 

و19 متعلقة بالذكاء في معرفة اآلخرين. 

يكن أن يكون تنظيف حقيبة اليد املصنوعة 
حتماً  لكنها  صعباً،  أمراً  الشمواه  جلد  من 
تتطلب التنظيف من وقت إلى آخر. إذا الحظت 
تنظيفاً  تتطلب  الشمواه  يدك  حقيبة  أن 

إذا كانت عليها بقعة ال تعرفني  أو  جيداً، 
العديد من  تزيلينها، فثمة  كيف 

األساليب التي يكنك اللجوء 
إليها.

   1- حافظي على حقيبة 
الشمواه  جلد  من  اليد 
األولى  فالقاعدة  جافة: 
من  النوع  هذا  لتنظيف 

جتنب  هي  اليد  حقائب 
على  ماء  أي  استخدام 

املاء سيغير لون  الشامواه ألن 
على  احلقيبة  جلد  تبللي  ال  اجللد. 

قماش  قطعة  تستخدمي  حتى  أو  اإلطالق 
من  قليالً  بأن  تشعرين  كنت  إذا  عليه.  مبللة 
فوق  احلقيبة  الرطوبة ضروري، فيمكنك وضع 
على  يحتوي  كوب  فوق  تضعيها  كأن  البخار، 
املاء املغلي لبضع ثوان ثم تنظفيها بالفرشاة. 
ومع ذلك، ال تسمحي بأن تصبح حقيبة اليد 

رطبة.
    2- الفرشاة هي أفضل أداة لتنظيف جلد 
للقيام  فرشاة  استخدام  يكنك  الشامواه: 
بتنظيف أساسي حلقيبة اليد، أو استخدامها 
بتحريك  قومي  للبقع.  موضعي  كعالج 
الفرشاة في اجتاه واحد إلزالة الغبار واألوساخ 
بحركات  القيام  أيضاً  يكنك  حقيبتك.  عن 
يكنك  البقع.  ملعاجلة  وإياباً  ذهاباً  صغيرة 
على  احلصول  أو  األظفار  فرشاة  استخدام 

فرشاة تنظيف خاصة بجلد الشامواه.
   3- استخدمي استيكة نظيفة وافركي بها 
اليد  حقيبة  سطح  على  امللطخة  املناطق 
املصنوعة من الشامواه: تأكدي من استخدام 
إذا  ألنه  متاماً،  وجديدة  نظيفة  استيكة 
فقد  متسخة،  األستيكة  كانت 
األوساخ  بنقل  األمر  ينتهي 

إلى اجللد املدبوغ.
احلصول  يكنك   -4     
منظفات  على 
لتنظيف  مخصصة 
ومع  الشامواه:  جلد 
تستخدمي  ال  ذلك، 
للجلد  مخصصاً  منظفاً 
ألنه  أخرى  مادة  أي  أو  العادي 
واألفضل  اليد.  حقيبة  يتلف  قد 
عند  املصنعة  الشركة  إرشادات  اتباع  هنا 

استخدام منظف الشامواه.
الطبية  الكحول  أو  اخلل  بعض  ضعي   -5     
على قطعة قماش نظيفة: حيث إنهما آمنان 
ويكنهما  الشامواه  جلد  على  لالستخدام 
املساعدة في تفتيح مظهر اجللد املدبوغ الذي 
كما  الوقت.  مبرور  متسخاً  أو  شاحباً  أصبح 
في  الطبي  الكحول  أو  اخلل  استخدام  يكن 
التنظيف، اسكبي كمية صغيرة على قطعة 
يكفي  ما  فقط  استخدمي  نظيفة،  قماش 
ابدئي  ثم  قليالً،  مبللة  القماش  جلعل قطعة 
إلى  اجللد. قد تتاجني  لتنظيف  برفق  بالفرك 
يتوقف  أكثر من مرة، وهذا  بالتنظيف  القيام 
يجف  اجللد  دعي  احلقيبة.  اتساخ  مدى  على 

متاماً بعد الفرك.

اكت�سف موهبة �سغريك يف 20 �سوؤااَل

تعريف على خطوات تنظيف احلقيبة ال�سمواه

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

�سنة اأ�ىل خطوبة... القواعد الذهبية ليكتمل الز�اج

بالتأكيد حلم كل فتاة أن تصبح زوجة وتبني عش الزوجية. ولكن بسبب كثرة املشاكل التي 
إلى  أن تستمع  الفتاة  بات البد على  وأيام اخلطوبة  األولى  االرتباط  فترة  أثناء  األيام  تدث هذه 
بعض النصائح الذهبية التي تصل بها إلى عش الزوجية وإمتام مشروع الزواج بأسرع وقت، وهي:

1- الشاب يحب الفتاة الواثقة من نفسها ومن خطواتها في احلياة ليشعر أنها عون له وليست 
حمل على أكتافه.

الزواج  بل  باحلصار،  الرجل يشعر  يجعل  فهذا  في حياتك،  وحيد  الزواج هدف  ال جتعلي من   -2
وسيلة للحصول على أسرة وبيت وأوالد وحياة مستقرة.

3- ال تسألي الرجل عن موعد الزواج بل أجبريه أن يكون هو السائل والساعي نحو تقيق حلم 
عش الزوجية.

املرأة  الرجل والندية في كثير من األمور، فالرجال ينفروا من هذه  املنافسة مع  ابتعدي عن   -4
على الدوام.

5- التفتيش واألسئلة الكثيرة التي توجهها املرأة للرجل في بداية العالقة من األمور التي جتعله 
ينفر من العالقة، ولكن عليها اختيار الوقت املناسب لذلك.

6- السؤال عن املاضي واخلوض في التفاصيل من األمور التي تزعج الرجل من امتام العالقة.
7- ال تتعجلي اخلطوات في فترة اخلطوبة فهذا يقلق الرجل ويجعله يشعر أنه سيفقد حريته 

سريعاً، بل اجعلى األمور تأخذ وقتها الكافي للتعارف الكامل وأخذ القرار عن اقتناع تام.
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اأ�سعار املواد الغذائية 

�سرتتفع خالل عام 2020

أفاد تقرير وضعه الباحثون في جامعة دالهوزي 
الغذائية  املواد  أسعار  بأن  سكوتيا  نوفا  في 
 0202 عام  خالل  االرتفاع  في  تستمر  سوف 
التقرير  وقال  و%4،   2 بني  ما  تتراوح  بنسبة 
إلى   4 من  بأكثر  سترتفع  اللحوم  أسعار  إن 
 .%2 بنسبة  اخملبوزات  أسعار  وسترتفع   ،%6
وسيكلفك تناول الطعام خارج املنزل من 2 إلى 
اخلضراوات  قبل، وستزداد أسعار  أكثر من   %  4

والفواكه واملأكوالت البحرية بنحو %5.3.
الكندية  املتوسطة  االسرة  إن  القول  وخالصة 
يكن أن تتوقع زيادة تبلغ 784 دوالر في مصروفات 
االغذية عام 0202، وتستند نتائج التقرير الذي 
ما  وإلى  تاريخية  بيانات  الي  الباحثون  أعده 
التنبؤية”،  التحليل  “أدوات  الباحثون  يسميه 
هذا  على  ويدل  تقاريرهم  في  الباحثون  ويثق 
الغذائية  املواد  اسعار  عن  التقرير  في  جاء  ما 
لعام 9102، فقد وصل اجمالي االنفاق للعائلة 
هذا  وجاء  السنة  في  دوالر   08121 املتوسطة 

أعلى مما تنبأ به من قبل بـــــ 32 دوالر فقط.
وقال الباحثون ان تغير املناخ ادى لزيادة أسعار 
الغذائي في  النظام  يتأثر  الغذائية حيث  املواد 
ذلك حرائق  مبا في  الطقس،  أمناط  بتغير  كندا 
وارتفاع  واجلفاف  الغزيرة  واالمطار  الغابات 
علي  احلصول  وصعوبة  البحر  مياه  منسوب 
ضريبة  إن  ايضا  الباحثون  وقال   , العذبة  املياه 
الكربون التي ستفرضها احلكومة سوف ترفع 
أسعار املواد الفذائية , وهناك عوامل اخري تؤثر 
علي اسعار املواد الغذائية مثل استخدام جتار 

التجزئة للتكنولوجيا .

احتجاجات على قانون كيبيك 

بقطع املعونات عمن يغادر�ن 

املقاطعة الأكرث من ا�سبوع

تظاهر عدد من احملتجني على قانون في كيبيك 
عن  احلكومية  االجتماعية  املعونة  بقطع 
املقاطعة  يغادرون  الذين  منه،  املستفيدين 
في  يوما   51 او  متتالية  ايام  سبعة  من  ألكثر 
القانون  هذا  على  لالحتجاج  وذلك  الشهر، 
والذي يعتبره النشطاء ينتهك حقوق االنسان 
القانون  هذا  على  طعنا  احملامون  قدم  وبينما 

امام احملكمة لم يتم البت فيه.
شيتال  وهي  بالطعن  املدعني  من  واحدة  وقال 
والذي   7/51 ويسمي  القانون  هذا  إن  باثاك 
وضعته حكومة املقاطعة الليبرالية السابقة 
كان الغرض منه إعادة الناس ألعمالهم وعدم 
تعطيل االعمال، ويطلب هذا القانون من الذين  
احلكومية  االجتماعية  املعونة  من  يستفيدون 
او  ايام متتالية  ويتركون املقاطعة ملدة سبعة 
من  اخذوه  ما  يعيدوا  ان  الشهر  في  يوما   51
االموال للحكومة، وإن  يتقدموا بطلب جديد 
للحصول على املعونة احلكومية، وقالت ان هذا 
القانون يضر بأولئك الذين يضطرون للمكوث 
مناسبات  حلضور  السفر  وعدم  كيبيك  في 
جنازة  حضور  او  مريض  زيارة  او  الزواج  مثل 
عنهم،  املعونة  قطع  من  خوفا  االقارب  احد 
املعونة  بهذه  خاصة  قواعد  مقاطعة  ولكل 
من  كيبيك  وتعتبر  احلكومية  االجتماعية 
اكثرهم تشددا، وبعض املقاطعات مثل بريتش 
املعونة  تقطع  إدوارد  االمير  وجزيرة  كولومبيا 

عمن يتلقاها إذا غادر البالد ملدة 03 يوما .

تر�د� ي�سخر من “ترامب” مع زعماء العامل ... 

�الرئي�س االأمريكي ينعته بـــ “ذ� الوجهني”

العاملية  االعالم  وسائل  كل  نقلت  أوتاوا: 
الوزراء  رئيس  فيه  تدث  فيديو  تسجيل 
دونالد  عن  ساخر  بشكل  ترودو  جسنت 
االمريكي  الرئيس  عليه  رد  والذي  ترامب، 
بقوله »أن جسنت ترودو ذو وجهني«، وقد مت 
استقبال  حفل  خالل  الفيديو  هذا  تصوير 
من  ساعات  بعد  باكنجهام  قصر  في 
ألكثر  االمريكي  الرئيس  مع  ترودو  اجتماع 
من نصف ساعة على هامش اجتماع قادة 
التحالف العسكري للناتو، ولم يقدم ترودو 

اعتذارا عن ذلك.
وظهر في الشريط رئيس الوزراء البريطاني وهو يسأل رئيس الوزراء الفرنسي إيانويل ماكرون عن 
سبب تأخره عن احلفل؟ فأجاب جسنت ترودو قائال لقد تأخر ألنه كان في اجتماع ملدة 04 دقيقة مع 

القمة ويقصد »دونالد ترامب« حيث ان قادة الدول ال يستخدمون اسم دونالد ترامب.
وأضاف ترودو قائال انا شاهدت فريقه يضحك بشدة؛ في إشارة إلى رد فعل املوظفني السياسيني 
العاملني مع دونالد ترامب عندما يكون هناك لقاءات صحفية مرجتلة مع الرئيس األمريكي، وردد 

ترودو قول ترامب »صحافة مزيفة وغاشة« في نوع من السخرية على الرئيس األمريكي.
وعندما سؤل دونالد ترامب عن هذا - وهو لم يشاهد الفيديو-  قال ان ترودو »ذو وجهني«  وان الدافع  
وراء حديثه الساخر هو انه اتصل به لكي يدفع 2% من الناجت احمللي االجمالي للدفاع  العسكري 
كما اتفق حلفاء الناتو على ذلك، وقال ايضا إن جسنت ترودو رجل لطيف وانه لم يكن سعيدا بعد 

اتصاله به لكي يدفع ال2%  للدفاع املسلح.
وعندما ضغط الصحفيون على ترودو وسألوه عن هذا الشريط قال: لقد كنت اشاطر زعماء الدول 
خبر عن املؤمتر الصحفي االرجتالي الذي عقده ترامب ليعلن فيه عن مكان اجتماعه املقبل مع الدول 

السبعة الكبار في كامب ديفيد.
وبعد انتشار شريط الفيديو انتقد عضو حزب احملافظني أيرين أوتول جسنت ترودو علي تويتر وقال 
»يجب علي الفرد االنسجام والتصرف باحتراف في الساحة العاملية عندما يكون ممثال ملا هو اكبر 
من نفسه«، وقال ايضا جاجميت سينغ زعيم احلزب الديقراطي اجلديد »إن ترودو يقول بالتأكيد 
اشياء في العلن تختلف عما يقوله في اخلفاء«، هذا وقد أكد جسنت ترودو بان العالقات بني كندا 

والواليات املتحدة قوية للغاية بالرغم من تعليق ترامب عليه بانه »ذو وجهني«.

تنفيذ حكم االإعدام على االإرهابي 

املتهم بالهجوم على كني�سة حلوان 

�قتل 8 اأقباط

قامت مصلحة السجون، مؤخرا بتنفيذ حكم اإلعدام شنًقا، على 
اإلرهابي إبراهيم إسماعيل، مرتكب واقعة الهجوم على كنيسة 
 8 قتل  عن  اسفرت  والتي   ،7102 ديسمبر  في  بحلوان،  مارمينا 
أقباط، وأمني شرطة ُمكلف بتأمني الكنيسة، وحيازة سالح ناري، 
وتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش اإلرهابي، وتولي 

قيادتها واعتناق الفكر التكفيري.
وبعد  التقاضي،  درجات  كل  استنفاد  بعد  احلكم  تنفيذ  وجاء 

التصديق على احلكم، وليكن جزاًء وفاًقا ملا ارتكبت يداه.
وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، بتاريخ 21 مايو 9102، 
في  وقالت  اسماعيل  اإلرهابي  على  باإلعدام  حكمها  أصدرت 
قد جاءت جميعها  أفعال  املتهم، من  أتاه  ما  إن  أسباب حكمها، 
“إرهابيا”  باعتباره  احملكمة  تقضي  ثم  ومن  إرهابي  لغرض  تنفيذا 
القرار بقانون رقم 8 لسنة 5102، في شأن تنظيم  عمال ألحكام 

الكيانات اإلرهابية واإلرهابيني.

ولم يكن هذا احلكم هو األخير، فقد حلقه حكم آخر باإلعدام، صدر 
إلدانته  املاضي،  نوفمبر   52 بتاريخ  القاهرة،  جنايات  محكمة  من 
باالشتراك في واقعة الهجوم على ميكروباص شرطة في حلوان، 
مايو 6102، مما أسفر عن استشهاد معاون مباحث حلوان و7 أمناء 

شرطة آخرين.
ويُعد “إسماعيل” من أخطر اإلرهابيني الذين سقطوا في يد قوات 
عمليات  وارتكابه  تورطه  ثبوت  بعد  وذلك  املاضية،  الفترة  األمن 
أنه  حتى  املتشدد،  التكفيري  الفكر  واعتناقه  مختلفة،  إرهابية 
كفّر لعبة “الطاولة” باملقاهي، وكان له واقعة شهيرة وهي إطالق 
النار على رواد أحد املقاهي باجليزة، بتاريخ 32 ديسمبر 7102، والتي 

أسفرت عن مصرع 3 وإصابة 5 آخرين.

اجلزائر... عبد املجيد تبون 

رئي�سًا باالأغلبية

أعلنت السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات في اجلزائر، فوز 
عبد اجمليد تبون باألغلبية في االنتخابات الرئاسية، بعد حصوله 
على 85% من أصوات املقترعني، ما يلغي احتمال الدورة الثانية 

بعد تلك األرقام التي قدمتها السلطة الوطنية.
 537.774.1 على  قرينة  بن  القادر  عبد  املرشح  حصل  حني  في 
صوتا أي نسبة 83.71% من املقترعني، واملرشح علي بن فليس 

على 439.698 صوتا أي 55.01% من مجمل األصوات.
وأوضحت أن نسبة املشاركة داخل البالد وصلت إلى 14 %، في 
نسبة  وبلغت   ،%93 اخلارج  في  اإلجمالية  النسبة  بلغت  حني 

املشاركة النهائية باجململ 38.93 %.
وكان املرشح الرئاسي املستقل عبد اجمليد تبون تقدم في وقت 
الرئاسية،  االنتخابات  خالل  الفرز  مراكز  من  عدد  في  سابق 
بحسب ما أظهرت بعض االستطالعات، تاله املرشح عبد القادر 

بن قرينة.

حزب »جون�سون« يفوز باأغلبية املقاعد... 

�رئي�س �زراء بريطانيا: �سننفذ »الربيك�ست« 

د�ن تردد

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن خروج بريطانيا 
القادم.  يناير  األوروبي سيتم كما كان مقررا في 13  من االتاد 
وأكد جونسون في مؤمتر صحفي، أن نتيجة االنتخابات العامة 

وضعت حًدا ألي احتمال بإجراء استفتاء ثان للبريكست.
االتاد  اخلروج من  تنفيذ خطة  اآلن من  قائال: »سنتمكن  وتابع 
األوروبي دون تردد أو تشكيك«، مضيفا أنه سيعمل على وضع 

نظام جديد للهجرة.
وفاز حزب احملافظني بزعامة جونسون بأغلبية كبيرة من املقاعد 
 056 أصل  من   246 نتائج  إعالن  فمع  البريطاني،  البرملان  في 
مقعدا، وصل احملافظون إلى 853، بينما حصل حزب العمال على 

302 مقاعد.
تييري  والرقمية  املوحدة  للسوق  اجلديد  األوروبي  املفّوض  وأكد 
بناء«  »إعادة  في  األوروبية  املفوضية  رغبة  اجلمعة،  بروتون 
فوز  بعد  التجاري،  القطاع  في  خصوصا  لندن،  مع  العالقات 

رئيس الوزراء البريطاني جونسون في االنتخابات التشريعية.
وقال بروتون عبر إذاعة »آر. تي. إل« مباشرة من بروكسل: »اآلن، 
شريك  وهي  املتحدة  اململكة  مع  العالقات  بناء  إعادة  يجب 
لندن،  مع  »متوازنة«  جتارية  مفاوضات  »عقد«  متمنًيا  مهم«، 

وفق ما نقلت »فرانس برس«.
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ليلة رائعة أمتدت من الساعة السابعة مساًء وحتي منتصف الليل 
السادس  بالعيد  إحتفاالً   ،2019 ديسمبر  من  السابع  السبت،  يوم 
جلريدة »جود نيوز«، وبدأ احلفل بكلمة مقدمة احلفل »غادة حمداني« 
بعد مرور ست سنوات علي صدور  يأتي  احلفل  يوم  ان  ذكرت  والتي 
العدد األول لـ »جود نيوز«، والذي صدر يوم السابع من ديسمبر عام 
2013. وأن اجلريدة توزع ورقياً في أونتاريو وأوتاوا ومونتريال ، واليكترونياً 
بوك«  »فيس  الـ  علي  اجلريدة  وصفحة  األليكتروني  موقعها  عبر 
والتي بها أكثر من مائة الف شخص. ثم القي املهندس ابرام مقار 
رئيس التحرير كلمة شكر فيها احلضور وتدث عن الدور الذي تقوم 
به جود نيوز عبر تلك السنوات الست املاضية، وعن الزيادة في كل 
عام عن ما قبله سواء في عدد الكٌتاب أو في إدارة اجلريدة. وبعدها مت 
إطفاء الشمعة السادسة وسط تصفيق احلضور. وفي كلمة تدثت 
مدير ترير اجلريدة، »دوال أندراوس« عن الضيف الذي سيكون مفاجأة 
اإلعالمية  النجمة  عن  فيديو  ليبدأ  القادم،  الصيف  في  نيوز  جود 
املتألقة »إسعاد يونس« والتي ستكون ضيف اجلريدة وسط سعادة 
كبيرة للحاضرين مبجئ املتألقة إسعاد يونس إلي كندا. وقدم شو 
املوسيقي  أنغام  علي  احلفل  وأستمر  اإلعجاب،  نال  عرضاً  برازيلي 

حتي منتصف الليل، لتبدأ جود نيوز عامها السابع.

ح�سور كبري يف ليلة االإحتفال بعيد جود نيوز ال�ساد�س

التنظيم كان عنوان احلفل الذي اأ�ستمر حتي منت�سف الليل

ت�سفيق حاد للنجمة »اإ�سعاد يون�س« حال اإعالنها ك�سيف اجلريدة يف ال�سيف القادم
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باألمم  الشامل  الدوري  االستعراض  عن  األول  اجلزء  في  تدثنا 
 ،2019 حتى   2014 من  مصر  في  االنسان  حقوق  مللف  املتحدة 
حيث مت القبض على ما ال يقل عن 111 إعالمًيا بسبب عملهم، 
مع استمرار حالة الطوارئ، وانتقاص استقالل القضاء، وتناولنا 
في اجلزء الثاني تقييم وفاء الدولة بالتزاماتها جتاه حقوق االنسان 
وسنتطرق  اإلعدام،  بعقوبة  ومتسكها  احلياة«  في  »احلق  وهي 
في هذا اجلزء الى وضع حرية الدين واملعتقد وأوضاع املسيحيني 

والبهائيني في مصر وكذلك حقوق النساء واألطفال.

ثالثا: حرية الدين واملعتقد
دور  بناء  وحق  واملعتقد  الدين  حرية  على  الرئيس  تأكيدات  رغم 
العبادة لغير املسلمني، وتوجيهه ببناء »أكبر« كنيسة بالعاصمة 
اإلدارية اجلديدة، إال أن تلك اخلطب ال تنعكس في الواقع. إذ شهدت 
الدين  حرية  ألوضاع  واضح  تردي  التقرير  يغطيها  التي  الفترة 
أقليات  استبعاد  من  بداية  االنتهاكات،  أمناط  وتعدد  واملعتقد، 
القانونية والدستورية، وغياب القوانني  دينية من مظلة احلماية 
التي تمي أتباع غير الديانات اإلبراهيمية من ممارسة شعائرهم، 
مرورًا باملمارسات التمييزية للسلطات الرسمية، نهاية بالعنف 
والرضوخ  للضحايا،  احلماية  توفير  عن  الدولة  وعجز  اجملتمعي 

أحيانًا للمعتدين من أصحاب األغلبية الدينية.
حيث يتعرض أتباع الديانة البهائية لقمع من شكل أخر، بسبب 
عدم االعتراف بحقوقهم دستوريًا، وقصر احلماية -ولو أسمًيا – 
البهائيني  معاناة  وتستمر  فقط،  السماوية  الديانات  أتباع  على 
خاصة في توثيق عقود الزواج، أو إصدار بطاقات الهوية، فضالً عن 

استحالة بناءهم دور للعبادة.
كما يواجه أيًضا املصريون من أتباع املذهب الشيعي تديات جمة 
في ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة حسينيات )دور عبادة(. ففي 
احلسني  اإلمام  ضريح  املصرية  السلطات  أغلقت   2015 أكتوبر 
بالقاهرة ملنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في يوم عاشوراء، 
“منع  لـ  القرار  بأن  بالقاهرة  األوقاف  إدارة  بيان  في  ورد  حسبما 

األباطيل الشيعية التي تدث يوم عاشوراء.”
الرئيس  أصدر   2016 سبتمبر  ففي  للمسحيني،  بالنسبة  اما 
السيسي قانون لبناء وترميم الكنائس، ورغم االحتفاء بالقانون 
التعنت  لتقنني  جاء  قد  حقيقة  أنه  إال  بجديد،  يأت  لم  الذي 
تفتح  فضفاضة  عبارات  خالل  من  القانون،  صدور  قبل  القائم 
يكن  ال  وإدارية  أمنية  لقيود  امتثااًل  الكنائس  بناء  لرفض  الباب 
تديدها أو تعريفها. فمثال ترهن املادة )2( من القانون الترخيص 
إلنشاء كنائس بتناسب “عدد وحاجة” املنتميني للطائفة طالبة 

الترخيص.
كما ألزم القانون الكنائس املوجودة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفًقا 
له، مما يعني أن تتقدم بأوراقها مرة أخرى للحصول على ترخيص 
الوزراء  مجلس  رئيس  أصدر   2017 يناير   26 وفي  ألحكامه.  وفًقا 
قرار بتشكيل جلنة لتوفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل وفًقا 

للمادة 8 من القانون.
بناء  ملوضوع  األمنية  النظرة  يعكس  اللجنة  تشكيل  وجاء 
رأسهم  )على  وزراء   6 بينهم  عضًوا  ضمت11  حيث  الكنائس؛ 
وزير الدفاع واإلنتاج احلربي(، وممثلني عن األجهزة األمنية )اخملابرات 
تضمن  املعنية.  للطائفة  وحيد  وممثل  الوطني(  واألمن  العامة 
القانون أيًضا الكثير من املصطلحات غير احملددة التي تفتح مجاالً 
لفرض قيود إدارية وأمنية على عملية بناء وترميم الكنائس، مثل 
عبارة ” االلتزام بالقواعد والشروط التي تتطلبها شئون الدفاع 
عن البالد،” دون تديد لتلك الشئون أو توضيح عالقة عملية بناء 
وترميم الكنائس بها. وقد نتج عن تلك القيود القانونية صعوبة 
في توفيق أوضاع الكنائس القائمة بالفعل، فمنذ سبتمبر 2017 
تقدم ممثلو الكنائس القبطية للجنة بطلبات تقنني أوضاع 3730 

كنيسة ومبنى، ولكن حتى نهاية يناير 2019 نشرت 
األوضاع  بتوفيق  فقط  قرارات   4 الرسمية  اجلريدة 

تشمل 508 كنيسة ومبنى فقط.
انتهاكات  من  أيًضا  املسيحيون  املواطنون  وعانى 
الدولة  فشلت  حكومية،  غير  أطراف  بها  اضطلعت 
في توفير احلماية واإلنصاف لضحاياها، بل في أغلب 
األحيان انتصرت للمعتدين وجلأت للمجالس العرفية. 
عنف  واقعة   33 توثيق  مت  املنظمات  رصد  فبحسب 

التقرير،  فترة  خالل  مسيحيني  استهدفت  األقل  على  طائفي 
مختلفة  وجنوع  قرى  مسلمي  من  جماعية  اعتداءات  تضمنت 
قانون  صدور  ومنذ  اخلاصة.  وممتلكاتهم  املسيحيني  منازل  على 
واقعة   18 املنظمات  رصدت   2016 سبتمبر  في  الكنائس  بناء 

منعت فيها السلطات األمنية املسيحيني من ممارسة شعائرهم 
أو رضوًخا الحتجاجات  التراخيص للصالة،  الدينية بحجة غياب 

متشددين باملنطقة.

رابعا: التمييز والعنف ضد النساء
رغم ادعاء الدولة احترام حقوق النساء وتسمية عام 2017 بعام 
النساء  متكني  عن  تتقاعس  مازالت  املصرية  الدولة  أن  إال  املرأة، 
اجلنسي  التحرش  وانتهاكات  اجملتمعي  العنف  من  وحمايتهن 
تسيطر  الذي  البرملان-  جتاهل  عن  فضالً  الشوارع،  في  اليومية 
عليه الدولة بشكل شبة كامل- لتشريعات عديدة تقنن التمييز 

ضد النساء.
ففي املراجعة الدورية ملصر 2014 قبلت جزئًيا التوصيات اخلاصة 
كافة  مناهضة  اتفاقية  من   16  ،2 املادتني  على  التحفظ  برفع 

قبلت  كما  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال 
على  بالتوقيع  اخلاصة  التوصيات  جزئًيا 
البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة 
وحتى  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  كافة 
اآلن لم تتحرك ساكنة، مما يعكس غياب 
أي نية لذلك. كما تلقت مصر توصيات 
اخلاصة   2014 دستور  أحكام  بتفعيل 
وأخرى  والرجل،  املرأة  بني  باملساواة 
العنف  تكرس  التي  القوانني  بتعديل 

والتمييز ضد املرأة، فضالً عن توصيات بسن قانون بتجرمي العنف 
إال  التوصيات  تلك  مصر  قبول  ورغم  األسرة.  داخل  النساء  ضد 
أنها لم تفعل، رغم تقدمي منظمات نسوية ملشروعات قوانني في 

هذا الصدد.
كشخص  املرأة  بشهادة  اجلنائية  اإلجراءات  قانون  يعترف  حيث 
األحوال  قانون  يعتبر  بينما  اجلنائية،  والقضايا  املواد  في  كامل 
من  النوع  وهذا  شهادة.  كنصف  املرأة  شهادة  الشخصية 
وأمام محاكم  الطالق،  أو  الزواج  عقود  في  به  الشهادة معمول 

األسرة وفي دوائر األحوال الشخصية.

الزوج  إفالت  العقوبات  قانون  من   60 املادة  وتتيح 
من العقاب حال ضرب زوجته، إذ تستثن األفعال 
مقرر  بحق  عمالً  سليمة”  “بنية  ترتكب  التي 
املادة  تلك  وتستخدم  اإلسالمية،  الشريعة  في 
تت  زوجاتهم  ضرب  جرائم  من  األزواج  تبرئة  في 
فإذا  الشريعة.  املقرر في  الزوجة  “تأديب”  مسمى 
مبرًحا  ضربًا  كان  ولو  وحتى   – زوجته  رجل  ضرب 
قسم  يرفض  قد  مستدية-  عاهة  عن  أسفر 
الواقعة للمحكمة  وإذ أحيلت  بالواقعة،  الشرطة ترير محضر 
قد يتم تبرئة الزوج على أساس أن التأديب هو أحد احلقوق املقررة 

مبقتضى الشريعة اإلسالمية. 
السن  دون  الفتيات  بتزويج  خاصة  عقابية  قوانني  سن  ورغم 
القانوني، وأخرى ضد ختان اإلناث، إال أن تلك الظواهر لم تشهد 
يلزم  قدية  وتقاليد  بعادات  الرتباطها  خاصة  حقيقية،  معاجلة 
األضعف  والطبقات  القري  في  مكثفة  حمالت  ملواجهتها 

اجتماعًيا.

خامسا: االنتهاكات ضد األطفال
الطفل،  بحقوق  املتعلقة  التوصيات  من  العديد  مصر  تلقت 
تتمحور حول إنهاء الزواج املبكر للفتيات، ووقف عقوبة اإلعدام 
الشرطة حول حقوق  رجال  وتدريب  18 سنة،  دون  األطفال  بحق 
الطفل لضمان حسن معاملتهم. إال أنه في خالل فترة التقرير 
تعرض األطفال النتهاكات إضافية على تلك الواردة بالتوصيات، 
وخاصة االنتهاكات التي يتعرض لها البالغني من تعذيب واختفاء 

قسري وقبض وحبس في قضايا سياسية.
قضايا  في  طفالً   247 على  القبض  التقرير  منظمات  ورصدت 
ذات طبيعة سياسية، منهم 130 طفالً على األقل رهن احلبس 
عن  فضالً  بديلة،  لتدابير  اللجوء  دون  أول  كإجراء  االحتياطي، 
رقابة.  ودون  الشرطة،  أقسام  البالغني في معظم  حبسهم مع 
وبحسب والدة أحد األطفال، يعاني أبنها من شجار مع اجلنائيني 
بسبب دخان السجائر، وذلك رغم أن املادة 112 من قانون الطفل 
تقر عقوبة على أي موظف عام يحتجز طفل مع بالغ، إال أن هذه 
لتخصيصه  كافي  مكان  وجود  عدم  بحجة  معطلة  العقوبة 

الحتجاز األطفال داخل كل قسم.
ووفًقا للمنظمات املشاركة تعرض ما ال يقل 198 طفالً لالختفاء 
أغلبهم   ،2018 ديسمبر  لـ   2013 يونيو  من  الفترة  في  القسري 
ظهروا فيما بعد محتجزين على ذمة قضايا سياسية. وتشعر 
األطفال  بعض  على  بالغ  بقلق  املنظمات 
مثل  بعد،  مكانهم  عن  يكشف  لم  الذي 
اجليزة  من  اخملتفي  جالل  احلسيني  الطفل 
محمد  إبراهيم  والطفل   2016 مايو  في 
من   2018 يوليو   25 منذ  اخملتفي  شاهني 

العريش.
فترة  خالل  احملتجزون  األطفال  ويتعرض 
من  مختلفة  ألشكال  القسري  االختفاء 
التعذيب واملعاملة القاسية، حيث رصدت 
حاالت   3 بينهم  ألطفال  األقل  على  تعذيب  حالة   71 املنظمات 
اهلل  عبد  السيناوي  الطفل  حالة  ففي  جنسية.  باعتداءات 
بالعريش، وتعرض  بومدين )12 سنة( مت القبض عليه من منزله 
التحقيق  جهات  أمام  ظهوره  قبل  لفترة  القسري  لالختفاء 
متهًما باالنضمام جلماعة إرهابية واملساعدة في زرع مفرقعات، 
تعرض خاللها  انفرادي  يوًما بشكل   100 يقرب من  ملا  واحتجازه 
أن  عليهم،  املقبوض  األطفال  أحد  شقيقة  وبحسب  للتعذيب. 
األمن  جهاز  مبقر  منه  االعترافات  لنزع  للتعذيب  تعرض  أخاها 
الوطني، حيث أحتجز ملدة 3 أشهر من سبتمبر لـ ديسمبر 2016.

كيف اأم�ست اأحوال حقوق الن�سان يف م�سر؟! )اجلزء الثالث(

ال�ستعرا�س الدوري ال�سامل بالأمم املتحدة مللف حقوق الن�سان يف م�سر من 2014 حتى 2019

قانون بناء الكنائ�س يفتح الباب لرف�س البناء امتثاًل لقيود اأمنية واإدارية ل ميكن حتديدها اأو تعريفها

ا�ستبعاد اأقليات دينية من مظلة احلماية القانونية... وغياب القوانني التي حتمي اأتباع غري الديانات 

الإبراهيمية من ممار�سة �سعائرهم

قانون الأحوال ال�سخ�سية مازال يعترب �سهادة املراأة كن�سف �سهادة... وترباأ الأزواج من جرائم �سرب زوجاتهم
تقيق: إيهاب أدونيا
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البرودة،  الشديدة  كندا  شتاء  ليالي  من  ليلة  في  مدفأتي  امام  اجلس 
اللهب  اخملتلفة ما بني  نارها  ألوان  الدفء واستمتع بجمال  استمد منها 
األحمر واألصفر والبرتقالي املنبعث منها وعلى اجلانب االخر ترتفع شجره 
مقعدي  يسار  وعلى  املبهجة  وزينتها  اخلافتة  بأنوارها  الكريسماس 

املفضل نافذة ارى منها سقوط الثلج.
اجلو العام يبعث في قلبي نوع من السالم والدفء والطمأنينة، وما اريد ان 
أقوله هنا ان كل شيء حولنا جميل مثله مثل اللوحة اجلميلة فبالرغم 
من برودة اجلو اخلارجي ارى حتى في هذه البرودة جمال من نوع خاص هو 

جمال االختالف.
اجلمال في كل شيء واضح وصريح ال يتخلله الغموض والذى من شأنه 
له سحره  احياناً  الغموض  يكون  قد  الواقع  بعيدا عن  بعقلك  يذهب  أن 
اخلاص ولكن ليس اغلب الوقت فأحياناً يكون مخيف، وهذا يذكرني عندما 
املستشرقني  الرسامني  وعى  تشكيل  في  اساسياً  دوراً  الغموض  لعب 
في رسوماتهم للنساء، فأصبحن بني خيال الغرب وواقع الشرق، وشتان 
املرأة في الفن التشكيلي هي  ان  القارئ  اوالً عزيزي  بينهما، ودعني اقول 
كانت  والتي  الفنون،  من  الراقي  النوع  هذا  في  الكثيرة  الدالالت  سيدة 
ومازالت رمزاً يضم كل معانى اجلمال والصمود والكبرياء والكفاح واحلب 
والفن  عام،  بشكل  التشكيلي  بالفن  املرأة  عالقة  وان  احياناً،  والدهاء 
ناحية  من  وتزاحم  تداخل  عالقة  هي  خاص  بشكل  العربي  التشكيلي 
احلرية  عن  التعبير  وبني  اجلسد،  وتابوهات  الرمزية  بني  والفكرة  احلضور 
التابوهات للتعبير  النقد  اجملتمعي ومناطق  واحلرص والتقيد والقلق من 
عن املرأة بحرية كافية من خالل خطوط تبدعها يد الرسام وتبرزها الوانه.

صارخة  صور  جندها  املستشرقني  لوحات  في  املرأة  صورة  إلى  نظرنا  واذا 
تقرب إلى املبالغة اكثر من قربها للواقع فكانت املرأة التي ترتدى البرقع 
اجملهول  هذا  واملشربيات،  احلرملك  باب  وراء  الرجال  عيون  من  وتختفى 
هذا  وراء  تكون  من  مالمح  ملعرفة  فضوله  يثير  كان  للرسام  بالنسبة 
عواطفه  على  ولعبت  مخيلته  أثارت  فقد  وجهها،  مالمح  وما  الستار، 
وأيقظت غرائزه، فرسم املرأة التي يراها في خياله فقط، فكانت لوحاته 

الغرائز  على  ترك  احياناً  وصادمة  بل  جريئة 
جمال  واظهار  االبداع  عن  منها  اكثر  الشهوانية 
فن التفاصيل في الرسم فخرجت لوحات ال تاكى 
الواقع وإمنا من اخليال، ثم جاء فريق آخر يحاول ان 
اصحاب   مواجهة  متفادياً  النقد  مأزق  من  يخرج 
أو  املرأة من حيث اجلسد  لرمزية  الرجعية  النظرة 
والفن  الصورة  لتلك  الرافض  اجملتمع  مع  التصادم 
عموما، فتحول بعض الرسامني  بأفكارهم الفنية 
التحرر  عن  للتعبير  والسريالية   التجريد  نحو 
للفكرة  ومواكبة  مختلفة  أخرى  وتقنيات  برؤى 
املأزق  من  وهروبا  الفن  في  والتحديثية  املعاصرة 
الذى فرضه عليه اجملتمع فخرجت لوحات جميله 
املستشرقني  بني  فأصبحنا  احساس  بال  ولكنها 

وترر لوحاتهم الغير ممنطق وبني السرياليني وتفاديهم التعرض لنقد من 
مجتمعهم باستبدال البورتريه اخلاص باملرأة بخطوط لها دالالت خاصة 

يرى اجلمال فيه فئة قليلة فقط .
الفن  عن  األسبوعي  مقالي  في  دائما  القارئ  عزيزي  معك  تعودت  وكما 
بظاهرة  رمبا  او  األخرى  الفنون  أنواع  بكل  الفن  هذا  امزج  ان  التشكيلي 
جديدة في اجملتمع او شخصيات قد تستوقفني بشدة لدور ما تقوم به في 
اجملتمع وذلك ببساطة ألن الفن التشكيلي وبدون شك جزء ال ينفصل عن 
كل هذا، ولذلك استوقفتني دكتور “دينا انور” وبرنامجها “اخملربشة” وهو 
أراه كاللوحة الفنية  البرنامج  من اخراج اخملرج املتميز “ضياء رجب”، هذا 
اجلميلة التي تطم كل التابوهات لصورة املرأة. برنامج “اخملربشة” لوحة 
ناطقة بلسان “دينا أنور” تتحدث فيه باسم املعاصرة والتنوير والتثقيف 
وإصالح املفاهيم املغلوطة واملكتسبة من املوروث الشعبي اخلاص باملرأة 

وبنظرة الرجل الشرقي لها وهي نظرة سلبية بني عدد كبير من الرجال.
جنحت دكتورة دينا بلباقتها وذكائها وقوة حجتها وسرعة بديهتها وقبل 
كل هذا إليانها برسالتها في انتشال املرأة من بني معتقدات تريد ان تعيد 

الكهوف  لتسكن  املرأة 
من  العالم  وترى  املظلمة 

وراء ستار او بعيون الرجل.
اجلميل  الوجه  هذا  “دينا” 
تتحدث  الشاشة  على 
وبكل ثقة عن أمور حياتية 
وعالقتها  املرأة  تعيشها 
واهم  حياتها  بشريك 
املرأة  عالقة  كله  هذا  من 
استرجاع  في  بنفسها 

او  بنفسها  ثقتها  ببناء  سواء  جديد  من  حياتها  واسترداد 
اجملتمع  تديات  مواجهة  في  شخصيتها  لبناء  استقالليتها 
او اجلمال عن طريق االهتمام بجمالها وأناقتها وأنوثتها التي 

يجب ان تفتخر بها.
في  جدا  املؤثرة  النسائية  الشخصيات  من  أصبحت  شك  بدون  »دينا” 
جديد،  من  منها  سلب  الذى  رونقها  واستعادة  املرأة  مسار  تصحيح 
وبالرغم من أن “دينا” أصبحت من الشخصيات األكثر إثارًة للجدل؛ حيث 
يصعب على املستمع أن يقف منها موقًفا وسًطا، فإما أن يكون معها 
وإما أن يكون ضدها. ولكن استطيع ان اقول انها سوف جتتذب اكبر عدد 
في  جدا  قوى  تأثير  لها  وسيكون  رجال  او  سيدات  سواء  املشاهدين  من 
املرأة  جتاه  الرجل  بها  يقوم  الذى  السلبية  السلوكيات  من  الكثير  تغيير 
جند  حيث  أنور”  “دينا  متابعني  من  نالحظه  ما  وهذا  اجملتمعات  بعض  في 
متحضر  إيجابي  بشكل  برأي  واملشاركة  املتابعة  في  بارز  دور  له  الرجل 
فلم يقتصر متابعيها على النساء فقط، وال يزال الطريق امامها طويل 
املرأة من  الذكوري وترير  اجملتمع  بالعصيان على ما نطلق عليه   للجهر 
دينا...  براڤو  أقول:  ان  اريد  هذا  يتحقق  ان  إلى  ولكن  الشعبي،  املوروث 
النساء قادمون...  وأود ان أنهى كالمي بجملتك الشهيرة “حيروحوا فني 

من خرابيشك »

نسرين عيسى- ساسكاشوان الن�ساء بني خيال الغرب ��اقع ال�سرق!

    الـ )هيولي(، واحدة من الكلمات اليونانية التي اخترقت لغة 
مادة،  وتعني  العربية؛  الى  االغريقي  التراث  ترجمة  بعد  الضاد، 
كلمتي  وترجمت  الروح.  عن  له  متييزا  البدن  على  تطلق  كما 
ايقونة )            (، ومورفي )              ( اليونانيتني إلى صورة، 
الصورتني:  بني  والتعريفي  اللفظي  االختالف  من  الرغم  على 
االيقونة هي صورة الشئ ورسمه، وهي ليست جزءا من طبيعة 
تطمت  فاذا  بدونها؛  ينعدم  وال  بها  يتقوم  ال  فالشئ  االشياء. 
صورة الشخص فهو ال يزال على قيد احلياة، واذا كبر الشخص 
او مات فلن يؤثر ذلك على الصورة املرسومة له،  وتغير شكله 
الن لكل من الشخص وصورته جوهر خاص، وكيان مستقل. اما 
الـ مورفي فهي من طبيعة الشئ. فهي ال توجد من دون الشئ 
والشئ ال يوجد من دونها؛ مثل النبتة بالنسبة إلى البذرة، ومثل 
املاء بالنسبة لالكسجني والهيدروجني، ومثل اجلينات بالنسبة 

للجنني. فاذا تالشت مورفي )صورة( الكائن، تالشى الكائن.  
البرتقالة عن     واملورفي ليست الشكل اخلاص الذي ييز هذه 
تلك، وهذه الشجرة عن جارتها، والذي ييز االفراد عن بعضهم، 
فاذا  واللون.  والعرض  والطول  الوجه  مالمح  اختالف  حيث  من 
التقطت صورة جملموعة من السياح من مختلف اجلنسيات، بدت 
لك االختالفات بينهم: واحد اسود، واخر اشقر، واحد طويل، واخر 
قصير. فهم مختلفون من حيث صورتهم االيقونية)الشكلية(، 
ولكنهم متفقون في صورتهم املورفية )االنسانية( التي متيزهم 

عن احليوانات وباقي الكائنات.  
     ويقول ارسطو ان الهيولي هي مادة الشئ واصله، ويرى انها 
واحدة في جميع الكائنات. والصورة هي املبدأ الذي ييز االشياء 
اخلاصة.  ماهيته  موجود  لكل  تعطي  التي  فهي  بعضها،  عن 
فكل جوهر يتكون منهما معا، وال يوجد شئ يخلوا من احدهما. 
الهيولي واملورفي  التي يعنيها ارسطو في نظرية      والصورة 
)املادة والصورة( ليست هي الشكل العام او االطار اخلارجي الذي 
ييز افراد النوع الواحد. لكن العالقة بني الهيولي والصورة عنده 
هي عالقة تالزمية فالهيولي جوهر ناقص ال يكتمل إال بصورته، 
والصورة جوهر ناقص ال تكتمل إال مبادتها. ومنهما يتكون جوهر 
الشئ ونوعه. فمن الهيدروجني واالكسجني وهما غازيان يتكون 

املاء السائل. ومن احليوان املنوي والبويضة يتكون بدن اجلنني.  
   وفي كتابه )الطبيعة وما بعد الطبيعة(، يقول الدكتور يوسف 
الطبيعي  اجلسم  يتصور  »فإنه  ارسطو:  لنظرية  شارحا  كرم 
مركبا من مادة ومن مبدأ يرد املادة إلى الوحدة ويعطيها ماهية 

 ... الهيولي  او  األولى  باملادة  املادة  ويسمي  معينة، 
ويسمي املبدأ املعني بالصورة »مورفي«... فالهيولي 
او املادة أصل امتداد اجلسم في املكان، والصورة أصل 
وحدته وخصائصة الذاتية. املادة اصل تكثر االفراد 
في النوع الواحد واختالفهم في االعراض. والصورة 
في  االفراد  كثرة  فان  املاهية.  في  اتفاقهم  اصل 
النوع الواحد تعني انهم متفقون في شئ هو علة 
تشابههم؛ ومختلفون في شئ هو علة متايزهم؛ اي 
االحتراز  ويجب   ... ان كال منهم مركب من شيئني 

في  متجاورين  تامني  جوهرين  والصورة  الهيولي  تصور  من 
اجلسم. امنا جوهران ناقصان. اجلوهر الناقص هو الذي ال يفسر 
وحده جميع خصائص اجلسم، وال يحدث جميع االفعال املعهودة 
باالخرى،  احداهما  تُكمل  جوهريا  اتادا  متحدتان  انهما  منه. 
فتقومان جوهرا تاما واحدا...  فالهيولي والصورة النوعية جزءان 
... كل منهما جوهر  االخرى  دون  متكامالن، فال توجد احداهما 
واتادهما  والفعل.  الوجود  في  لالخر  مفتقر  ذاته،  في  ناقص 
انهما يؤلفان هيئة  اولي ال يسبقه اتاد. وهذا هو السبب في 
واحدة تامة. وفعل اجلسم الطبيعي ليس من الهيولي وحدها، 
وال من الصورة وحدها، وال من االثنتني متجاورتني متعاونتني، بل 
وبهذا  ثم جوهريا«.        ومن  اوليا،  تركيبا  منهما  املركب  من 
املعنى االرسطي االصل، يكننا ان نفهم – مع الفراق الكبير بني 
طبيعة اهلل وطبيعة املوجودات - العالقة بني ذات اهلل وصفاته، 
فالذات ليست من دون الصفات، والصفات ليست من دون الذات. 
واحد،  جوهر  بل  منفصلة،  جواهر  تؤلف  ال  الذاتية  والصفات 
كيان واحد، هوية واحدة. وهذا ما اكد عليه القديس بولس في 
حديثه عن عالقة كلمة اهلل )الهوت املسيح(، بذات اهلل، او االب 
واالبن في االصطالح االجنيلي. ففي رسالته الى مؤمني كنيسة 
اهلل  صورة  بانه  املسيح  السيد  بولس  القديس  وصف  فيلبي، 
استعملها  التي  الكلمة  نفس  وهي  مورفي،  كلمة  مستعمال 
ارسطو في نظريته، استعملها هنا القديس بولس ولكن مبعنى 
البشر عموما ال تعبر عن اهلل حق تعبير  –الن لغة  اكثر عمقاً 
وامنا فقط لاليضاح -  يقول القديس بولس عن الهوت املسيح 
كلمة اهلل: » الذي اذ كان في صورة اهلل لم يحسب خلسة ان 
يكون معادال هلل لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في 

شبه الناس ...« )في 2(. 
الالهوت  باعتباري  املسيح  السيد  عن  يتكلم  والقديس     

والناسوت املتحدين في شخصه. فمن حيث 
ال  هنا   ) )كلمة  والـ  اهلل،  كلمة  هو  الالهوت 
هي  وامنا  الوحي،  الفاظ  من  لفظة  بها  يراد 
اليونانية  لوغوس  لكلمة  دقيقة  غير  ترجمة 
افالطون.  عند  االلهي  العقل  تعني  والتي 
بشارته  في  يوحنا  القديس  واستعملها 
ليعني بها الهوت املسيح كلمة اهلل او عقل 

اهلل او علم اهلل الذاتي. 
 ( كلمة  يوحنا  القديس  استعار  وكما     
مبعنى خاص  ولكن  اهلل،  كلمة  عن  للتعبير  اليونانية  لوغوس( 
كذلك  افالطون؛  عند  معناه  من  واعمق  واسمى  ومختلف 
بها عن  ليعبر  )مورفي(،  بولس كلمة صورة  القديس  استعمل 
اعمق  مبعنى  ولكن  وكلمته.  اهلل  لذات  التي  اجلوهرية  الوحدة 
ادراكنا  مع  ارسطوطاليس.  فلسفة  في  معناها  من  واسمى 
لعجز املفردات البشرية احملدودة املعنى في التعبير عن اهلل غير 
احملدود وغير املدرك. لقد وصف املسيح بانه صورة )مورفي( اهلل، 
اهلل   بني  او  والعقل  الذات  بني  االلهي  اجلوهر  وحدة  عن  للتعبر 
وكلمته، او بني االب واالبن؛ وحدة ضرورية؛ فال تقوم الذات بدون 

العقل وال العقل بدون الذات.  
امكن  االنسان،  بصورة  وتصور  باجلسد،  الالهوت  تدرع  وملا      
لالنسان ان يراه. الن الالهوت غير محدود، وال يرى بجهة. واذا لم 
يتجسد، او يتجلى – وهو املتجلي - لالنسان بطريقة ما فلن يراه 

االنسان ال في الدنيا وال في االخرة رؤية العيان والبيان. 
اي  العبد  شكل  اخذ  انه  بولس  الرسول  قال  جتسده  وعن     
املوت  عن  منزه  الالهوت  الن  بالناسوت،  ُصلب  وانه  االنسان، 
الناسوتية. واذا كانت  والصلب واالالم وغير ذلك من اخلصائص 
روح االنسان ال تتألم باالم اجلسد، وال تنحل بانحالله. فما بالك 

بالالهوت !
      وفي سياق رده على انتقادات الشيخ العدوي لعقيدة الثالوث، 
»لن  قوله:  الكرمي،  بالقران  جاء  مبا  سرجيوس  القمص  استعان 
يستنكف املسيح ان يكون عبدا هلل«، قال ان هذه االية لم تقل 
عن اي نبي من االنبياء النهم بطبعهم عبيد هلل، ولكنها خصت 
املسيح فقط النه روح اهلل  وكلمته االزلي ولكونه تدرع باجلسد، 
»تراه لم يستنكف ان يكون عبدا هلل بصفته البسا لباس البشر 
العبيد .. وهو كما يقال ان جالل امللك لم يستنكف ان يخالط 

العامة«- واهلل اعلم. 
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يحررها سمير اسكندر 

االأهلي يح�سل على حق انتفاع مللعب »ال�سالم« ملدة 25 عاما

ومبوجب  عاما.   25 ملدة  »السالم«  ملعب  استخدام  انتفاع  حق  على  املصري  »األهلي«  النادي  حص 
االتفاق يلعب األهلي كل مبارياته على ملعب “السالم«.

حيث توصل النادي األحمر التفاق مع شركة “إستادات” للحصول على إستاد السالم كحق انتفاع 
الفترة املقبلة.

 وسبق وأعلنت شركة »إستادات القابضة« انطالقتها الرسمية، للبدء في إدارة العديد من املشروعات 
والهيئات واملالعب واإلستادات خالل املرحلة املقبلة بجانب تنظيم أهم وأكبر األحداث الرياضية.

جدير بالذكر، أن شركة “استادات القابضة” أعلنت استحواذها على نسبة 51% من أسهم شركة 
النادي األهلي التجارية، ووفًقا ملا أعلنته الشركة في  “بريزنتيشن اليف” املالية حلقوق وعالمة قناة 
بيان رسمي، فإن النسبة التي استحوذت عليها إستادات القابضة سيجعلها تتولى إدارة قناة النادي 

األهلي خالل الفترة املقبلة.

مي�سي يفوز بالكرة الذهبية... ��سالح على املركز اخلام�س

الذهبية  بالكرة  برشلونة،  العب  ميسي،  ليونيل  فاز 
يظفر  التي  السادسة  املرة  هذه  لتكون   ،2019 لعام 
بفارق  رونالدو  كريستيانو  على  متفوقاً  باجلائزة،  بها 

جائزة.
ال  فترة خالل مسيرة ميسي  أطول  وكانت هذه هي 
آخر  عليها  الذهبية، حيث حصل  بالكرة  فيها  يتوج 

مرة في 2015.
وتعد هذه املرة األولى التي يفوز ميسي فيها بالكرة 
الذهبية تت اسم “بالون دور” بعدما توج بها من قبل 
حينما اجتمعت تلك اجلائزة مع نظيرتها في الفيفا 

من 2010 إلى 2015.
وخاض ميسي العام اجلاري مع برشلونة 30 مباراة سجل فيهم 30 هدفا وصنع 9 آخرين، كما شارك 

مع األرجنتني فشارك ميسي في 10 مباريات وسجل 5 أهداف وصنع 3.
وجاء في املركز الثاني فيرجيل فان دايك مدافع هولندا وليفربول، والثالث كريستيانو رونالدو العب 

يوفنتوس والبرتغال، والرابع السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول.
يذكر أن ماتياس دي ليخت العب يوفنتوس احلالي وأياكس السابق، توج بجائزة أفضل العب شاب في 

العالم لعام 2019، بينما حصد أليسون حارس ليفربول، جائزة أفضل حارس مرمى.
العب  اجلزائري  جاء  بينما  اخلامس،  املركز  على  وليفربول  مصر  منتخب  جنم  صالح  محمد  وحصل 

مانشستر سيتي رياض محرز في املركز العاشر.

كشف االتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« عن الكرة الرسمية، التي 
بطولة  منافسات  بها  ستلعب 
كأس العالم لألندية 2019، التي 
“فيفا”  وكشف  قطر.  في  تقام 
شكل  عن  الرسمي  موقعه  عبر 
وتظهر  سيلعب  التي  الكرة 
باألزرق  ممزوج  األبيض  باللون 

واألسود واألحمر.
القطرية  العاصمة  وتتضن 
كأس  بطولة  منافسات  الدوحة 
من  الفترة  خالل  لألندية  العالم 
ديسمبر  شهر  من   22 حتى   11

اجلاري مبشاركة 7 فرق.
ويُشارك في كأس العالم لألندية 
السعودي  الهالل  من؛  2019 كل 
القطري  السد  آسيا،  بطل 
املستضيف،  البلد  باعتباره 
أوروبا،  ليفربول بطل دوري أبطال 
دوري  بطل  املكسيكي  مونتيري 
وهينجني  الكونكاكاف،  أبطال 

سبورت بطل قارة أوقيانوسيا.
األندية  مونديال  في  ويتواجد 
التونسي  الترجي  أيضا،   2019
أفريقيا  أبطال  دوري  بطل 
التوالي،  على  الثاني  للموسم 
كأس  بطل  البرازيلي  وفالمينجو 

الليبرتادوريس.
مع  القطري  السد  والتقى 
املباراة  في  سبورت  هينجني 

االفتتاحية، على أن يلتقي الفائز 
مونتيرى  مع  اللقاء  هذا  من 

املكسيكي في الدور الثاني.
اإلجنليزي،  ليفربول  يبدأ  حني  في 
محمد  صفوفه  ضمن  احملترف 
مصر،  منتخب  جنم  صالح 
مشواره فى بطولة كأس العالم 
لألندية من الدور نصف النهائي، 
الدور  مباراة  من  الفائز  مبواجهة 
مونترى  بني  جتمع  التي  الثاني 
املكسيكي الذي سيلتقى الفائز 
وهينجني  القطري  السد  من 

سبورت.
الهالل  فريق  يبدأ  أن  املقرر  ومن 
كأس  في  مشواره  السعودي 
مبواجهة   2019 لألندية  العالم 
أفريقيا.  بطل  التونسي  الترجي 
مدريد  ريال  فريق  أن  يذكر 
ببطولة  املتوجني  أخر  اإلسباني 

كأس العالم لألندية.

ر�سميا... فيفا يعلن عن »كرة« كاأ�س العامل 

لالأندية قطر 2019
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Dental Advice

  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

تظهر تقرحات الفم
  ( Mouth ulcers)

الفم،  يف  بسيطة  قروح  شكل  على 
تكون  ما  وغالبًا  اللثة،  قاعدة  ويف 
إلى  اإلشارة  وجتدر  احلجم،  صغيرة 
أّن هذه القروح غير معدية وال تتسبب 
الشخص  أّن  إال  الكبير،  بالضرر 
يف  الصعوبة  بعض  يجد  املصاب 
باإلضافة  والشراب  الطعام  تناول 
قرح  تختيف  ما  وعادًة  الكالم،  إلى 
من  أسبوعني  أو  أسبوٍع  خالل  الفم 
الفم  تقرحات  ظهور  ويكثر  الوقت، 
واألشخاص  واملراهقني،  النساء،  عند 
لإلصابة  عائلٌي  تاريٌخ  لديهم  الذين 
الفم  تقّرحات  وتعد  الفم،  بتقرحات 
 ( aphthous mouthالقالعية
تقرحات  أنواع  أكثر  من   ulcers) 
الفم شيوعًا وتكرارًا، ولهذا النوع من 
كما  رئيسيٍة  أنواٍع  ثالثة  التقرحات 

يلي: 
التقرحات القالعية الصغيرة

 (Minor aphthous ulcers)
وتكون  أقل من 10مم،   يبلغ حجمها 

عادًة دائريًة أو بيضاويًة، ومييل 
احملاط  األصفر  إلى  لونها 
منتفخة،  حمراء  مبنطقة 
 10-7 شفائها  مدة  وتستغرق 
التقرحات  فيها  تختيف  أياٍم 

دون أن تترك ندبًا، ويعد هذا النوع من 
القالعية  الفموية  القروح  أنواع  أكثر 

انتشارًا. 
التقرحات الكبيرة املعقدة 

 :(Major aphthous ulcers)
أو  10مم  منها  الواحدة  حجم  ويبلغ 
أكثر، وعادًة ما تظهر واحدة أو اثنتني 
جدًا  مؤملٌة  وهي  الفم،  داخل  منها 
صعوبًة  بها  املصاب  الشخص  ويجد 
ُتشفى  وعندما  الطعام،  تناول  يف 

فإّنها تترك ندبًة يف 
مكانها. 

التقرحات 
حالئية الشكل: 

 (Herpetiform
  ulcers)

1-2مم،  منها  الواحدة  حجم  ويبلغ 
منها  الواحدة  العدد،  كثيرة  وتكون 
تندمج  وقد  الدبوس،  رأس  بحجم 
كبيرًا  تقرحًا  مكونًة  منها  مجموعة 
مدة  وتستغرق  منتظم،  غير  شكل  ذا 
ويجدر  شهرين،  إلى  أسبوعًا  الشفاء 
التقرحات  من  النوع  هذا  أّن  بالذكر 
الهربس  بفيروس  عالقة  له  ليس 

(herpes virus).

تقرحات الفم )1(

لهذا ال�سبب يت�ساقط �سعرك يف 

ال�ستاء

قالت مجلة »إن ستايل« األملانية إن الشعر 
متزايد،  بشكل  الشتاء  في  يتساقط 
قلة  الناجم عن   D فيتامني  نقص  بسبب 

التعرض ألشعة الشمس.
وأوضحت البوابة املعنية بالصحة واجلمال 
على  سلبي  تأثير   D فيتامني  لنقص  أن 
ما  اجلذور،  قوة  وفقدان  الشعر،  منو  دورات 

يسرع تساقط الشعر.
في  مهماً  دوراً  الصحية  التغذية  وتلعب 
متتع الشعر بالصحة والقوة أيضاً، بتناول 
اللحوم  مثل  باحلديد  الغنية  األغذية 
سبانخ  من  الورقية،  واخلضروات  احلمراء، 
باألحماض  الغنية  واألغذية  وبروكلي، 
املكسرات،  مثل  األساسية  الدهنية 
الغنية  واألغذية  السلمون،  وسمك 
بالبيوتني فيتامني B7، مثل الكبد البقري، 

وصفار البيض، ورقائق الشوفان

امل�سر�بات الغازية خطر على 

عظام املراأة

دراسة  نتائج  حّذرت 
جديدة النساء من تناول 
املشروبات  من  عبوتني 
ألنه  اليوم  في  الغازية 
املرأة  إصابة  خطر  يزيد 
وتفيد  الوركني.  بكسور 
شخصاً  بأن  التقارير 

حول  ثواٍن   3 كل  العظام  في  بكسر  يصاب 
من  املعادن  تسرب  إلى  ذلك  ويرجع  العالم، 
العظام مع تزايد االعتماد على منط التغذية 

الغربي.
ملدة  يومياً  الغازية  املياه  من  عبوتني  تناول 
املرأة  إصابة  خطر  يزيد  متتالية  أسبوعاً   14
باملائةوبحسب   26 بنسبة  الوركني  بكسور 
الدراسة اجلديدة التي أجراها فريق بحثي من 
أن  تبني  إنشياتيف«،  هيلث  »وومان  برنامج 
كثافة العظام لدى الفتيات في سن 14 إلى 
16 عاماً تقل عن املعدل الصحي عند تناول 

املشروبات الغازية يومياً.
من  عبوتني  تناول  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
املياه الغازية يومياً ملدة 14 أسبوعاً متتالية 
الوركني  بكسور  املرأة  إصابة  خطر  يزيد 

بنسبة 26 باملائة.
في  كبيراً  دوراً  الغازية  املشروبات  وتلعب 
خفض مستوى املعادن في العظام وبالتالي 
هشاشتها، ونظراً ألن النساء تتعّرضن أكثر 
اليأس،  الدخول في سن  العظام منذ  لترقق 
يؤدي تناول املشروبات الغازية إلى تزايد اخلطر 

إلى درجة مقلقة.

هل تعلم عن الفواكه؟

الوحيدة  الفاكهة  الفراولة   •
التي تتوي على بذور من اخلارج.

احملبوبة،  الفواكه  أكثر  املاجنو   •
والفاكهة رقم واحد في العالم.

كمية  ضعف  لديه  الكيوي   •
في  املوجودة   C الفيتامني 

البرتقال.
اجملففة  الفواكه  تتوي   •
من  أكثر  حرارية  سعرات  على 
عملية  ألن  الطازجة  الفواكه 
محتوى  من  تقلل  التجفيف 

املاء وحجمه.
الكالسيوم  كمية  نفس  على  يحتوي  التني  من  كوب  نصف   •

املوجودة في نصف كوب من احلليب.
من  مستيقظاً  للبقاء  موثوقية  أكثر  وسيلة  هو  التفاح  تناول   •
تناول فنجان من القهوة ألنه يوفر لك طاقة أكثر، كما أن السكر 

الطبيعي في التفاح أكثر فعالية من الكافيني في القهوة.
• يكن لرمانة واحدة أن تمل أكثر من 1000 بذرة.
• األفوكادو هي أكثر الفواكه مغذية في العالم.

عام   300 قبل  بفرنسا  بريتاني  في  مرة  ألول  الفراولة  زراعة  مت   •
الثالث  القرن  أوائل  في  طبي  كعالج  تدرج  كانت  أنها  إال  تقريباً، 

عشر.
• يحتوي الشمام األوروبي على بشرة رمادية خضراء ناعمة، بينما 

يحتوي الشمام األمريكي على بشرة صلبة تشبه الشباك.
األمر  لكن  أشهر،   4 إلى   3 في غضون  الفواكه  تتطور معظم   •
بحجمه  األناناس  ينمو  حتى  عامني  إلى  شهراً   18 من  يستغرق 

الكامل.
• تتوي قشور البرتقال على زيوت أساسية تستخدم في العالج 

بالروائح العطرية، وفي منتجات التنظيف، والطهي.
• يحتوي البرتقال على فيتامني )ج( أقل من العديد من الفواكه 

األخرى، مبا في ذلك اجلوافة، والكيوي، والفراولة، واألناناس.

حيلة مثبتة علميًا جترب 

طفلك على تنا�ل الطعام 

ال�سحي

مجلة  في  نشرت  دراسة  أظهرت 
تقدمي  أن  الغذائي،  والسلوك  التثقيف 
الطعام للطفل مع نصيحة مركزة قد 

تدفعه لتناول الطعام دون تردد.
والية  جامعة  في  الدراسة  وأجريت 
تتراوح  وزوجة  زوج   98 على  واشنطن 
أعمار أطفالهم بني 6 و 9 أعوام، قدمت 
لهم اخلضروات مثل الطماطم، والفلفل 
احللو، والعدس، والكينوا، بعد تعرفيهم 

بهذه اخلضروات بثالث طرق.
ومتثلت الطريقة األولى في تقدمي الطعام 
والثانية،  نصيحة،  أي  دون  لألطفال 
نصيحة  مع  لألطفال  األطعمة  بتقدمي 
صحية عامة، في حني كانت النصيحة 

في الطريقة الثالثة، مركزة أكثر. 
األطفال  أن  تبني  الدراسة،  نهاية  في 
الذين حصلوا على الطعام مع نصيحة 
على  أقدموا  تفيزية  وعبارات  مركزة 
مع  مقارنة  تردد،  دون  وجباتهم  تناول 
أو  نصيحة  أي  على  يصلوا  لم  الذين 
صحيفة  نقلت  ما  وفق  عامة،  نصيحة 

تايز أوف إنديا. 
وحسب الباحثني، إذا أردِت إقناع طفلك 
بتناول الطعام الصحي، جتنبي استخدام 
لصحتك«  مفيد  »الشمندر  مثل  عبارة 
واستبدليها بعبارة »الشمندر يساعدك 

على اجلري السريع والقفز«

اأعرا�سها  تت�سابه  3 اأمرا�س 
مع نزلة الربد

تسببها  عدوى  البرد  نزلة 
اجلهاز  تهاجم  جراثيم 
وعلى  العلوي،  التنفسي 
تسبب  ال  أنها  من  الرغم 
أن  إال  للجسم،  أضراراً 
بني  ما  تستمر  أعراضها 
7 و10 أيام، وتضع اجلسم 
مع  التعب،  من  حالة  في 
األنف،  وسيالن  انسداد 

العضالت،  وآالم  والسعال،  والعطس  احلرارة،  وارتفاع 
تتشابه  أن  يكن  املرحلة  هذه  وخالل  باملرض.  وإحساس 
اعراض  معه  األخرى  الصحية  املشاكل  بعض  أعراض 
بعض  تتشابه  التي   3 الـ  األمراض  البلغم  ويزداد  البرد.  
أعراضها مع أعراض البرد هي: االلتهاب الرئوي، والتهاب 

البلعوم، والتهاب األنف.
مع  االلتهابات  من  النوع  هذا  يتشابه  الرئوي:  االلتهاب 
واالرتعاش،  احلرارة،  وارتفاع  السعال،  أعراض:  في  البرد 
الرئوي  االلتهاب  تطّور  مع  لكن  التنفس.  وصعوبة 
ستختلف شدة األعراض، فيتحّول السعال اخلفيف إلى 

حاد ومتكّرر، وترتفع احلرارة أكثر، ويزداد البلغم كثيراً.
لذلك  البرد،  أعراض  من  احللق  احتقان  البلعوم:  التهاب 
وفحصه  احللق،  آالم  طبيعة  إلى  االنتباه  الضروري  من 
احللق  امتداد  على  مخاط  وجود  ألن  الطبيب،  بواسطة 
نزوالً إلى البلعوم، مع صعوبة شديدة في البلع، والقيء، 

وجفاف الفم من أعراض التهاب البلعوم.
هي  األنف  سيالن  أو  وانسداد  العطس  األنف:  التهاب 
األنف، لكن كمية  والتهاب  البرد  األعراض املشتركة بني 
اخملاط هي ما يفرق بني املشكلتني. إلى جانب ذلك يسبب 

التهاب األنف آالم للكتفني، وصداعاً.
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�سحكة طازة

املذيعني  أحد  تقابل 
احلجاج  أحد  مع  السعوديني 

أثناء احلج..
في  رأيك  هو  ما  املذيع:    
تقدمها  التي  اخلدمات 
خلدمة  اململكة  حكومة 

حجاج بيت اهلل احلرام؟
حاجة  كل  الرجل:  فرد     
كلها  واخلدمات  التمام  متام 
واحد  أي  أنصح  وأنا  كويسة 
غير  مايروح  احلج  يروح  عايز 

السعودية.

�سحكات قدمية

األعمى  برد  بن  بشار  رجل  أتى 
فسأله عن منزل رجل ذكره له 

فجعل يفهمه
يفهم..  فال  وباإلشارة  بالكالم 
إلى  يقوده  وقام  بيده  فأخذ 

املنزل املطلوب.. وهو 
ال  بصيراً  يقود  أعمى  يقول: 
كانت  من  ضل  قد   == لكم  أباً 

العميان تهديه
الرجل  منزل  إلى  صار  وحني 
يا  املنزل  هو  هذا  للسائل:  قال 

أعمى!
امرأته  وبني  األعمش  بني  وقع 
أصحابه  بعض  فسأل  وحشة 
من الفقهاء أن يرضيها ويصلح 
أبا  إن  وقال  إليها  بينها. فدخل 
محمد شيخ كبير فال يزهدنك 
فيه عمش عينيه ودقة ساقيه 
إبطيه  وننت  ركبتيه  وضعف 

وبخر فيه وجمود كفيه.
قبحك  قم  األعمش:  له  فقال 
ما  عيوبي  من  أريتها  فقد  اهلل 

لم تكن تعرفه.
الكلبي  عجل  بن  حسان  كان 
وكان  أعور  بعرقلة  املعروف 
خياط  حانوت  على  يجلس 
احلسني  بأبي  يعرف  بدمشق 
قول  في  طبع  له  وكان  األعرج، 
يوما  عرقلة  له  فقال  الشعر، 
أبي  للرقيع  قل  أال  يداعبه: 
أراني اهلل عينك مثل  حسني... 

عيني
فقال األعرج مجاوبا: له:  أال قل 
أراني  عجل...  ابن  ال  كلب  البن 

اهلل رجلك مثل رجلى
قولته  من  عرقلة  فخجل 

وانصرف.
قيل إن شريك األعور دخل على 
 .. دميماً  رجالً  وكان  معاوية 
لدميم  إنك  معاوية:  له  فقال 
واجلميل خير من الدميم، وإنك 
لشريك وما هلل من شريك، وإن 
من  خير  والصحيح  ألعور  أباك 

األعور، فكيف ُسدت قومك؟
وما  ملعاوية  إنك  له:  فقال 
عوت  كلبة  إال  معاوية 
ابن          وإنك  الكالب،  فاستعوت 
صخر والسهل خير من الصخر، 
خير  والسلم  حرب  البن  وإنك 
وما  أمية  البن  وإنك  احلرب،  من 
فكيف  فصغرت،  أمة  إال  أمية 

أصبحت أمير املؤمنني؟

أّلهنة وأّنسنة!

من امل�ستحيل اأن�سنة انا�س يعتقدون يف اأنف�سهم، 

اأنهم: »هم والله، واحد«!...
عـادل عطيـة

الغاز - لغز ال�سم مكتوب على املالحظة

كان  ثلجية،  ليلة  في 
في  أحدهم  يجلس 
املدفأة،  بجوار  منزله 
تطمت  فجأة  ولكن 
النافذة عن طريق كرة 
نهض  وعندما  ثلجية! 
لم  النافذة،  من  ونظر 
أطفال،   3 سوى  يجد 

كانوا إخوة يركضون.
أسمائهم  وكانت 

كاآلتي جون كريسون ومارك كريسون وبول كريسون. ولكن 
بها: ؟كريسمون هو  التالي، وجد مالحظة مكتوب  اليوم  في 
حل  الفاعل؟!  هو  الثالثة،  األخوة  من  أي  نافذتك....  كسر  من 

اللغز باملقلوب

 ،”Question Mark“ كانت توجد عالمة “؟” في املالحظة وهي تعني
والتي ُيكن قراءتها باإلجنليزية: كويستشن مارك كريسون! 
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للمتلقي.  املعلومة  توصيل  ببساطة  هو  اإلعالم 
في  مقال  صورة  في  مقروءا  اإلعالم  يكون  قد 
جريدة أو على اإلنترنت، وقد يكون مرئيا كبرنامج 
نشاهده عبر الشاشات التليفزيونية او شاشات 
مسموع  اعالم  أو  واحملمول،  والتابلت  الكومبيوتر 
من خالل اجهزة الراديو التي تكاد ان تكون انقرضت 
من  اجماع  هناك  واليوم  التكنولوجيا.  تطور  مع 
مراكز االبحاث اخملتلفة على ان السوشيال ميديا 
هي  ونحن-  وهم  انت   - اجلمهور  يحررها  التي 
بالد  في  خاصة  األولى  املستقبل  اعالم  وسيلة 

الشرق األتعس . 
واملعلومة التي تصل عبر االعالم املستقل احملايد 
من املفترض ان تكون معلومة مجردة دون زيادة او 
توير او نقص أو حشو، مجرد افتراض أكاديي ال 

مكان له في الواقع اليومي!
السوشيال  أن  على  مؤخرا  التأكيد  ازداد  وقد 
املستقبل  في  االهم  االعالم  وسيلة  هي  ميديا 
لشراء  والديكتاتورية  الشمولية  الدول  جلوء  بعد 
ملدح  أداة  الدولة  اعالم  مع  وجعله  اخلاص  االعالم 
النظام احلاكم. لذا صار اعالم اليوم ليس وسيلة 
لتوصيل املعلومة وتوعية اجلمهور املتلقي بل أداة 
تستخدمها السلطات القمعية للسيطرة على 

الشعوب.
ولعل مصر هي النموذج االمثل لسيطرة احلاكم 
النظام.  توجهات  خلدمة  وتوظيفه  االعالم  على 
دون  اجملردة  املعلومة  تقدمي  في  احليادية  من  فبدال 
لبرامج  ونستمع  نشاهد  صرنا  حجب،  أو  اضافة 
ذات محتوي موحد. وكأن من يقدمون هذه البرامج 
ما  عليهم  يلي  أحدهم  مع  اجتماع  في  كانوا 
يقولون ومن يستضيفون وماذا يقدمون للمتلقي. 
ان تأثير االعالم على اجملتمع البشري يزداد اهمية 
هذا  في  واجلهل  االمية  نسبة  ارتفعت  كلما 
اجملتمع، وكلما انخفضت فيه مستويات الثقافة. 
هي  املنكوبة  منطقتنا  في  احلكومات  جتد  لذا 
فيها  يكون  التي  العالم  في  الوحيدة  احلكومات 
الوزارات غالبا ما تكون وزارات  وزارات اعالم، وهذه 
تخضع  والقضاء  والشرطة  كاجليش  سيادية 
وتتلقي  مباشرة  )الديكتاتور(  اجلمهورية  لرئيس 

االجهزة  من  تعليماتها 
اخلاضعة  االستخباراتية 
الرئاسة  لسلطات  بدورها 
اما  السياسية(.  )القيادة 

فليس  باحلرية  تتمتع  التي  املتقدمة  اجملتمعات 
يدعم  هناك  احلرية  مناخ  ألن  لإلعالم،  وزارات  لها 
والرأي  الرأي  عن  للتعبير  كأداة  االعالم  استقالل 
حرية  للمتلقي  يترك  احلر  املناخ  وهذا  املعارض، 
يخرج  حتى  او  اخملتلفني  الرائيني  من  اي  يتبنى  ان 
لنفسه برأي ثالث مختلف عن هذين الرائيني إذا 

اراد!
حياتنا  طوال  اننا  جند  وكأقباط  كمصريني 
خضعنا ومازلنا خاضعني ألعالم دولة موجه غير 
يكرس  االعالم  هذا  علينا.  احلاكم  يفرضه  حيادي 
داخل  الديني  والتمييز  والقبلية  لالستقطاب 
وينشر  والتنافر  للتحيز  يؤسس  اعالم  اجملتمع. 
ما  يؤكد  وهذا  املواطنني.  بني  واالحقاد  الكراهية 
ان  من  االنسان  حقوق  ونشطاء  املثقفني  يقوله 
تعمل  االنسان  حقوق  مجال  في  املارقة  الدول 
فئات  بني  الكراهية  بث  علي  متعمدة  عامدة 
الديكتاتورية  الدول  هذه  فحكومات  اجملتمع، 
الناس  ينشغل  حتى  العامة  تغييب  تتعمد 
بقضايا مذهبية ايانية ال نهائية، قضايا لن يتم 
هذه  فوق  البشر  ينتهي  حني  اال  فيها  الفصل 
االرض، ألنها قضايا من الغيبيات اجلدلية، كما ان 
تغييب العامة يسهم في ان يتفرغ احلاكم لنهب 
إلى  الشعب  يلتفت  ان  دون  البلد  مقدرات  ثروات 
ما ينهبه.  لذلك قامت بعض االقليات والشعوب 
بعمل  املاضية  القليلة  السنوات  في  املطحونة 
من  الهدف  وكان  بها.  خاصة  فضائية  قنوات 
واالقليات  عامة  الناس  توعية  هو  القنوات  هذه 
جتاه  احلكام  وواجبات  املسلوبة  بحقوقها  خاصة 
هذه الشعوب واألقليات... فهل قنواتنا القبطية 

املتعددة تقوم بدورها في التوعية كما ينبغي؟!
هل ما تتكلفه هذه القنوات من ماليني اجلنيهات 
من  تقدمه  ما  قيمة  يعادل  االقباط  خزينة  من 

اعالم؟!
.... هذا موضوعنا القادم.

بقلم: ايهاب يني االإعالم القبطي

أشكر أسرة جود نيوز على أتاحة الفرصة لي 
القراء األعزاء بعض األرشادات  الى  أقدم  لكي 
الضريبية التى تساعدهم على فهم ومعرفة 
بأسلوب  وذلك  الكندى  الضريبى  النظام 
املصطلحات  عن  بعيداً  وواضح  بسيط 
الضريبية املعقدة وبخبرتى املمتدة اكثر      من 

عشرين عاماً فى هذا اجملال .                    
ومبا أننا على مشارف نهاية العام أحب أن أنبه 
التى  الضريبة  األمور  بعض  إلى  األعزاء  القراء 
نهاية  قبل    DeCision قرار   أتخاذ  إلى  تتاج 
عليك  تضيع  و  الوقت  يفوت  ال  ...حتى  العام 
فرصة الوفر الضريبى الذى تستحقه ... مثال 

ذلك :
شهادات األدخار للتعليم

 RESP - Registered Education– 
Savings Plans

                       
هو وعاء أدخارى مخصص لتعليم األوالد حتى 
سن 18 عاما وعندما تقوم باألشتراك فيه .... 
نقدية  منحة  بتقدمي  الكندية  احلكومة  تقوم 
حسب  طفل  لكل   $500  -$600 بني  تتراوح 
املنحة  ويستحق  األسرة  ودخل  التوفير  مبلغ 
كل طفل  حتى بلوغ سن 17 عاما .                                                                                                   

اذا استثمرت مبلغ 2000  *فعلي سبيل املثال 
تقوم   RESP التعليم  توفير  صندوق  فى   $
التعليم  منحة  بدفع  الكنديه  احلكومه 
ال$2000(  من   %20 من  اكثر  مايساوى   (
ويستثمرهذا املبلغ بالصندوق  لصالح الطفل 

املستفيد.   
كما ان هناك ميزه اخري وهي ان عائد أألستثمار 
خاضع  أألستثمارغير  سنوات  طوال  املتراكم 

 Tax Free  للضريبة اى
ان  امليزتان  هاتان  على  للحصول  ويشترط 
يتم  وأن  17 سنه  من  أقل  الطفل  يكون سن 
سحب تلك املبالغ لغرض اإلنفاق على ما بعد 
 Full الكامل،  الوقت  بنظام  الثانوى  التعليم 

Time Study
2- مراجعة محفظة أألستثمار

 Investment Portfolio 
  Capital  إذا كنت قد حققت أرباح رأسماليه

Gain   خالل سنه  2019  خاصة 
اثناء الزياده اجلنونيه التي حدثت 
ببيع  قمت   ( املنازل   اسعار  في 
مثل  الرأسماليه   األصول  أحد 
البيت اخملصص لإليجار ، أو أسهم 
احدي الشركات (  فقد يكون من 
نظره  بالقاء  تقوم  أن  لك  االفيد 
وبيع   ااالستثمار  محفظة  علي 
التى هبطت  األستثمارات  بعض 

   Capital Loss اسعارها  وبذلك تقق خساره
تستطيع ان تخصمها من األرباح الرأسماليه  
الضريبه  تخفض  وبالتالى     Capital Gain
جزئيا او كليا مع األخذ فى أألعتبار عدم شراء 
تلك أالسهم خالل  ال30 يوم من تاريخ البيع 
الوهميه  اخلساره  ب  يسمى  ما  تتجنب  حتى 
يقوم  عندما  تدث  والتى    Superficial Loss
الزوجه او الزوج ببيع بعض أالسهم لتحقيق 
تلك اخلساره ثم يقوم االخر بشرائها مره ثانيه 
إرتفاع سعر اآلسهم  إذا كان هناك امل فى   (

فى املستقبل(. 
3- مراجعة املصاريف الطبية

MEDICAL EXPENSESS 
تزيد  التى  الطبية  املصاريف  أن  تعلمون  كما 

عن 3% من الدخل يحق للفرد أن 
يسترد بعضاً منها لذلك ننصح 
مبراجعة املصاريف الطبيه لكي 
الضريبي   باالسترداد  تستفيد 
لشراء  تخطط  كنت  فإن 
أو تخطط لعمل  نظارات طبية 
األسرة  أفراد  ألحد  أسنان  تقومي 
فيجب أن تفعل ذلك قبل نهاية 
اخلصم  بهذا  للتمتع  ديسمبر 

الضريبي.
4- شهادات ادخار املعاش

 Registered Retirement 
 Savings Plan -RRSP

هو    RRSP ب  اخلاص  البرنامج  فى  األشتراك 
يسمح  للتقاعد  أدخارى  وعاء  ببساطة 
اخلاضع  الدخل  يتخفيض  فيه  للمشترك 
للضريبة وبالتالى يقلل الضريبة السنوية وقد 
يسمح بأسترجاع جزء من الضريبة املدفوعة 
املبالغ  مبراجعة  ننصح  لهذا  العام   خالل 
الذي  احلد  ملعرفة  العام  نهاية  قيل  املستثره 
لنا  سمحت  ......ولو  ضريبي  وفر  اعلي  يحقق 
الفرصة سوف أستعرض الحقاً تفاصيل أكثر 

.RRSPعن ال

اأر�سادات �سريبية
بقلم: أمال يوسف

ترودو: مليون مهاجر والجئ في الثالث سنوات القادمة 

وإلغاء رسوم احلصول علي اجلنسية  

خطة  عن  أينديسينو«،  »ماركو  اجلديد،  الهجرة  لوزير  وجهه  بيان  في  ترودو  جاسنت  أعلن 
احلكومة الليبرالية اجلديدة الستقبال مليون مهاجر جديد خالل الثالث سنوات بني عام 2020 

إلى 2022.
تقدمي  مع  لالستقرار  ودفعهم  وتشجيعهم  كندا  إلي  اجلدد  القادمني  بجميع  األهتمام  مع 

أفضل اخلدمات لهم، حيث طالب ترودو بتقدمي املزيد من التسهيالت، بحسب مانقل موقع 
بالصحافة  والعاملني  الالجئني  جلميع  آمن  مالذ  توفير  »أينديسيو«  من  ترودو  طلب  كما 
ومجاالت حقوق اإلنسان، للوصول للهدف الذي وضعته كندا من أجل توطني عدد أكبر من 

املهاجرين. وأضاف ترودو أنه يعتزم إلغاء رسوم احلصول على اجلنسية الكندية.
ومن املتوقع أن تكون أعداد املهاجرين علي النحو التالي: 341 ألف مهاجر خالل عام 2020، 

و350 ألف مهاجر في عام 2021، و360 ألف مهاجر في عام 2022.

فيلم “اإلغواء األول للمسيح” يثير غضباً كبيراً حول العالم

مليوني توقيع ضد إذاعة الفيلم علي شبكة »نتفليكس« األمريكية

أعلنت شبكة “نتفلكس” األمريكية عن إطالق فيلم “اإلغواء األول للمسيح” على شبكتها 
مبناسبة أعياد امليالد ما أثار الفيلم جدالً واسعاً.

ووّقع ما يقارب املليوني شخص من حول العالم عريضة، تطالب الشبكة بسحب الفيلم. 
والفيلم يصور السيد املسيح كمثلي، ووالدته السيدة مرمي العذراء كمدمنة.

والفيلم من صنع القناة البرازيلية على اليوتيوب “بورتا دوس فوندوس” والتي تعني البوابة 
اخللفية، وهي قناة كوميدية أسسها خمسة فنانني عام 2012، ولديها أكثر من 16 مليون 

متابع.
وقال أعضاء من مجموعة “بورتا دوس فوندوس” في تصريح لصحيفة أمريكية: “بورتا دوس 
بأن حرية  ونؤمن  املواضيع،  الساخرة من مختلف  والكوميديا  الفنية  احلرية  تثمن  فوندوس 

التعبير هي من أسس بناء الديقراطية”.
حول  للشبكة  املتابعني  من  العديد  من  غاضبة  فعل  ردة  إلى  الفيلم  هذا  عرض  أدى  وقد 
العالم، وجاءت أبرز الردود على لسان جنل الرئيس البرازيلي إدواردو بولسونارو، والذي قال في 
تغريدة على “تويتر”: “نحن نحترم حرية التعبير، لكن هل يستحق هذا مهاجمة معتقد نحو 

86% من الشعب؟”.
وكانت شبكة “نتفلكس” قد عرضت في وقت سابق فيلم “اخلمار األخير”، وهو محاكاة لقصة 
العشاء األخير، ما عّرض الشبكة وقتها إلى هجوم كبير على مواقع التواصل االجتماعي، 

وفقاً ملوقع “بي بي سي”، ودفع العديد من املشتركني في القناة إلى إلغاء اشتراكهم.
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املقال  هذا  في  نستعرض 
رسالة  بني  التشابه  اوجه 
بولس  ورسائل  العبرانيني 
الرسول، وذلك لنكمل ولنؤكد 
أن كاتب الرسالة هو القديس 
اآلن  سنحاول  الرسول.  بولس 
التشابه  أوجه  الى  نشير  ان 
العبرانيني  رسالة  بني  القائم 

حيث  من  االخرى  الرسول  بولس  ورسائل 
األفكار واحلقائق التي شملتها الرسالة:

املالئكة  أن  حيث  من  الناموس  تقييم   -1
نطقوا به :

الَِّتي  الَْكلَِمُة  َكانَِت  إِْن  َُّه  ألَن  :  )5  –  2  :  2 )عب 
تََعدٍّ  وَُكلُّ  ثَابَِتًة،  َصارَْت  َقْد  َمالَئَِكٌة  بَِها  تََكلََّم 
وََمْعِصَيٍة نَاَل ُمَجازَاًة َعادِلًَة، َفَكْيَف نَْنُجو نَْحُن 
الرَّبُّ  ابَْتَدأَ  َقِد  ِمْقَدارُُه،  َهَذا  َخالَصاً  أَْهَملَْنا  إِْن 
َسِمُعوا،  الَِّذيَن  ِمَن  لََنا  تََثبََّت  ثُمَّ  بِِه،  بِالتََّكلُِّم 
اٍت  وَُقوَّ وََعَجائَِب  بِآيَاٍت  َمَعُهْم  اهلُل  َشاِهداً 
ُمَتنَِّوَعٍة وََمَواِهِب الرُّوِح الُْقُدِس، َحَسَب إِرَادَتِِه؟ 
َُّه مِلاَلَئَِكٍة لَْم يُْخِضِع »الَْعالََم الَْعِتيَد« الَِّذي  َفإِن

نََتَكلَُّم َعْنُه.
زِيَد  َقْد  النَّاُموُس؟  َفلَِماذَا   :  )25  –  19  :  3 )غال 
الَِّذي  النَّْسُل  يَأْتَِي  أَْن  إِلَى  يَاِت،  التََّعدِّ بَِسَبِب 
ا  َقْد ُوِعَد لَُه، ُمرَتَّباً مِباَلَئَِكٍة ِفي يَِد وَِسيٍط. وَأَمَّ
وَاِحٌد.  اهلَل  وَلَِكنَّ  لَِواِحٍد.  يَُكوُن  َفالَ  الَْوِسيُط 
َُّه  َمَواِعيِد اهلِل؟ َحاَشا! ألَن النَّاُموُس ِضدَّ  َفَهِل 
لَْو أُْعِطَي نَاُموٌس َقادِرٌ أَْن يُْحِيَي، لََكاَن بِاحْلَِقيَقِة 
الُْكلِّ  أَْغلََق َعلَى  الِْكَتاَب  بِالنَّاُموِس. لَِكنَّ  الِْبرُّ 
يَُسوَع  إِيَاِن  ِمْن  امْلَْوِعُد  لُِيْعَطى  اخْلَِطيَِّة،  َتَْت 
امْلَِسيِح لِلَِّذيَن يُْؤِمُنوَن. وَلَِكْن َقْبلََما َجاَء اإلِيَاُن 
َعلَْيَنا  ُمْغلَقاً  النَّاُموِس،  َتَْت  َمْحُروِسنَي  ُكنَّا 
إِلَى اإلِيَاِن الَْعِتيِد أَْن يُْعلََن. إِذاً َقْد َكاَن النَّاُموُس 
وَلَِكْن  بِاإلِيَاِن.  نََتَبرَّرَ  لَِكْي  امْلَِسيِح،  إِلَى  ُمَؤدِّبََنا 

بَْعَد َما َجاَء اإلِيَاُن لَْسَنا بَْعُد َتَْت ُمَؤدٍِّب.
2- وصف أورشليم السماوية :

)عب 12 : 22( : بَْل َقْد أَتَْيُتْم إِلَى َجَبِل ِصْهَيْوَن، 
َِّة،  َماوِي السَّ أُورَُشلِيَم   : احْلَيِّ اهلِل  َمِديَنِة  وَإِلَى 

وَإِلَى رَبََواٍت ُهْم َمْحِفُل َمالَئَِكة.
)عب 13 : 14( : ألَْن لَْيَس لََنا ُهَنا َمِديَنٌة بَاِقَيٌة، 

لَِكنََّنا نَْطلُُب الَْعِتيَدَة.

َهاَجرَ  ألَنَّ   :  )26  –  25  :  4 )غال 
َجَبُل ِسيَناَء ِفي الَْعرَبِيَِّة. وَلَِكنَُّه 
يَُقابُِل أُورَُشلِيَم احْلَاِضرََة، َفإِنََّها 
ا  وَأَمَّ بَِنيَها.  َمَع  ُمْسَتْعَبَدٌة 
َنا  أُورَُشلِيُم الُْعلَْيا، الَِّتي ِهَي أُمُّ

َجِميعاً، َفِهَي ُحرٌَّة.
3- كلمة اهلل هي سيف الروح 

:
الٌَة  وََفعَّ َحيٌَّة  اهلِل  َكلَِمَة  ألَنَّ   :  )12  :  4 )عب 
يِْن، وََخارَِقٌة إِلَى  وَأَْمَضى ِمْن ُكلِّ َسْيٍف ذِي َحدَّ
ومَُمَيِّزٌَة  َاِخ،  وَاخمْلِ وَامْلََفاِصِل  وَالرُّوِح  النَّْفِس  َمْفرَِق 

أَْفَكارَ الَْقلِْب وَنِيَّاتِِه.
)أف 6 : 17( : وَُخُذوا ُخوذََة اخْلاَلَِص، وََسْيَف الرُّوِح 

الَِّذي ُهَو َكلَِمُة اهلِل.
4- اللنب هو طعام األطفال فى اإليان :

أَْن  يَْنَبِغي  َكاَن  إِذْ  ألَنَُّكْم   :  )14  –  12  :  5 )عب 
تَُكونُوا ُمَعلِِّمنَي لَِسَبِب ُطوِل الزََّماِن، َتَْتاُجوَن 
أَْن يَُعلَِّمُكْم أََحٌد َما ِهَي أَرَْكاُن بََداَءِة أَْقَواِل اهلِل، 
 . َقِويٍّ َطَعاٍم  إِلَى  اللَّنَبِ الَ  إِلَى  ُمْحَتاِجنَي  وَِصرمُْتْ 
ألَنَّ ُكلَّ َمْن يََتَناوَُل اللَّنَبَ ُهَو َعِدميُ اخْلِْبرَِة ِفي َكالَِم 
َعاُم الَْقِويُّ َفلِلَْبالِِغنَي،  ا الطَّ الِْبرِّ ألَنَُّه ِطْفٌل، وَأَمَّ
احْلََواسُّ  لَُهُم  َصارَْت  َقْد  التََّمرُِّن  بَِسَبِب  الَِّذيَن 

رِّ. ُمَدرَّبًَة َعلَى التَّْمِييزِ بنَْيَ اخْلَْيرِ وَالشَّ
)1 كو 3 : 1 – 3( : وَأَنَا أَيَُّها اإلِْخَوُة لَْم أَْسَتِطْع 
أَْن أَُكلَِّمُكْم َكُروِحيِّنَي بَْل َكَجَسِديِّنَي َكأَْطَفاٍل 
ِفي امْلَِسيِح , َسَقْيُتُكْم لََبناً الَ َطَعاماً ألَنَُّكْم 
أَيْضاً  اآلَن  بَِل  تَْسَتِطيُعوَن  بَْعُد  تَُكونُوا  لَْم 
َُّه  َفإِن َجَسِديُّوَن.  بَْعُد  ألَنَُّكْم  تَْسَتِطيُعوَن  الَ 
أَلَْسُتْم  وَانِْشَقاٌق  وَِخَصاٌم  َحَسٌد  ِفيُكْم  إِذْ 

َجَسِديِّنَي وَتَْسلُُكوَن بَِحَسِب الَْبَشرِ؟
5- الدهر اآلتى فى مقابل الدهر احلاضر :

احِلََة وَُقوَّاِت  )عب 6 : 5( : وَذَاُقوا َكلَِمَة اهلِل الصَّ
ْهرِ اآلتِي. الدَّ

)عب 9 : 9( : الَِّذي ُهَو رَْمٌز لِلَْوْقِت احْلَاِضرِ، الَِّذي 
ِجَهِة  ِمْن  ُيِْكُن  الَ  وَذَبَائُِح  َقرَابنُِي  ُم  تَُقدَّ ِفيِه 

َل الَِّذي يَْخِدُم. ِميرِ أَْن تَُكمِّ الضَّ
ٍة  وَُقوَّ وَُسلَْطاٍن  رِيَاَسٍة  ُكلِّ  َفْوَق   :  )21  :  1 )اف 
ْهرِ  ى لَْيَس ِفي َهَذا الدَّ وَِسَيادٍَة، وَُكلِّ اْسٍم يَُسمَّ
في  يتبع  أَيْضاً......   امْلُْسَتْقَبِل  ِفي  بَْل  َفَقْط 

العدد القادم

سياحة في فكر بولس الرسول  
بقلم: رامز أرمانيوس
ماجستير في الدراسات الالهوتية - جامعة الڤال – كندا

الشهر املاضي وبعد حضور القداس اإللهي 
توناواندا  بشمال  القبطية  بالكنيسة 
القائمني  من  عدد  اجتمع  نيويورك،  بوالية 
على  معهم  وأنا  الكنيسة  شئون  على 
لقمة أغابي، وكان منهم صديقي املهندس 
حسني غبريال املهاجر القدمي والذي قضى 
تلك  شعب  خدمة  في  عمره  سنوات 
الكنيسة، وغيرها من الكنائس. فقلت له 
باملهجر  الكنيسة  تخص  مشكلة  هناك 
ودّول أوربا أزعجتني إزعاجا شديدا وأضجت 
مضجعي وأرقتني، ولكني في نفس الوقت، 

أري وأقترح لها حال ابتدائيا ممكنا.
الكندية  الكنائس  عدد  قدرت  املشكلة: 
في  دورها  وينتهي  أبوابها  ستغلق  التي 
خدمة كلمة املسيح بتسعة آالف كنيسة 
وذلك في غضون العشرة سنوات املقبلة؛ 
في  لتستخدم  للبيع  ستعرض  وعليه 
حال  وأتصور  مسيحية.  غير  أخرى  أغراض 
وقتها  عليهم  عرضته  املشكلة  لتلك 
وهذا ما سأكتب عنه في هذا املقال الحقا. 
اتصل  قليلة،  بأيام  االجتماع  هذا  وبعد 
وتناقشنا  حسني  املهندس  صديقي  بي 
ملوقع  إييل  لي  وأرسل  املوضوع  في  أكثر 
خمسمائة  حوالي  على  يحتوي  إلكتروني 
كنيسة أخرى بالواليات املتحدة األمريكية 
ستغلق أبوابها وهي معروضة اآلن - وأعيد 
بالقول اآلن -  للبيع وبأسعار مختلفة تبعا 
ال  األسعار  تلك  ولكن  وحجمها،  ملوقعها 
وأضاف  الفعلية،  بتكلفتها  لها  عالقة 
صديقي موضحا ومزيدا بأن تلك الكنائس 
أي  إلى  تتحول  أن  بيعها  حال  في  يكن 
وللروح  للوقار  مراعاة  دون  أخرى  أنشطة 
أن  حدث  فقد  األماكن  لهذه  املسيحية 
نشر  تناهض  أغراض  إلى  بعضها  تول 
بل  كثيرا  ذلك  حدث  وقد  املسيح  رسالة 

وتولت بعضها إلى مالهي ليلية !!! 
احلل: أن تتجه جماعات األقباط األرثودوكس 
والدول  املهجر  دول  وبكل  أنواعها  بكافة 
الكنائس  تلك  شراء  إلى  وغيرها  األوربية 
عليها  الطفيفة  التعديالت  بعض  وإجراء 
تناسب  التي  القبطية  الروح  لتكتسب 
عوضا  وذلك  اليها،  تنتمي  التي  الطائفة 
وإقامة  أرض  بشراء  السائد  االجتاه  عن 
لكنائس حديثة مكلفة جدا  أبنية عليها 
بأقساط  االلتزام  إلى  طوائفها  وتضطر 
حتى  ويكن  للبنوك.  األمد  وطويلة  كبيرة 
من  املؤمنني  جماعات  كل  ذلك  يفعل  أن 
عدد  يتزايد  والتي  املصرية  غير  الكنائس 
وفي  كبيرة.  بصورة  شعبها  من  املؤمنني 
الذي  املبلغ  استغالل  يكن  احلالة  هذه 
واحدة  حديثة  كنيسة  لبناء  فقط  يكفي 
في إنقاذ وشراء العديد من الكنائس. كما 
أقساط  خفض  في  أيضا  ذلك  سيساهم 
الكنائس  تلك  كاهل  تثقل  والتي  البنوك 
وتضيق من إسهاماتها في شئون اخلدمة 
األخرى ورمبا أيضا سيتعذر سدادها. وأضاف 
صديقي لي مبعلومات أخري أحسبها أيضا 
شديدة األهمية؛ بانه يوجد موقع إلكتروني 

املزعم  الكنائس  اثاثات  عليه  يعرض  أخر 
إغالقها من أرائك )كنب( وأيقونات وخالفه 
وصناعتها متقنة جدا وبحالة ممتازة بل أن 
مبجرد  مجانا  عليه  احلصول  يكن  بعضها 

دفع تكلفة النقل. 
مثاال  تعطيني  لصديقي  قلت  هوامش: 
فأجاب بان كنيسة شمال توناواندا نفسها 
والتي ينتسب هو إليها، قد مت شراء مبناها 
دوالر  آالف   210 مببلغ  أخرى  كنيسة  من 
وأضاف أنهم لو لم يشتروا تلك الكنيسة 
القائمة أبنيتها فعال، واضطروا إلى تشييد 
مبني مماثل لها متضمنا سعر األرض لكان 
من  مليونني  األقل  على  سيكلفهم  ذلك 
ما  أضعاف  عشرة  حوالي  أي  الدوالرات 
والذي  الكنيسة  أثاث  بخالف  هذا  دفعوه. 
واألهم  صناعته  وبحسن  بجودته  انبهرت 
القائمني على شئون تلك  بحكمة تصرف 
الكنائس في احلفاظ على وزنات املتبرعني.  
نداء ورجاء: إلي شعب كل الكنائس النامية 
كنيستنا  ومنها  رعايتها  على  والقائمني 
أن  وغيرها.  وأوروبا  املهجر  بدول  القبطية 
لشراء  األولية  بإعطاء  صائبا  قرارا  يتخذوا 
تلك الكنائس طاملا تواجدت والبعد والكف 
وبناء  األراضي  لشراء  السائد  االجتاه  عن 
كنائس جديدة وال يستثنى من ذلك القرار 
هذا  فعل  فيها  يتعذر  التي  األماكن  إال 
األمر. وأطلب رجاء محبة من قداسة البابا 
هذا  يولي  بان  عنه  ينوب  من  أو  تواضروس 
األمر اهتماما خاصا، ويبادر ومعاونيه باتخاذ 
مصر  خارج  ألحد  يحق  ال  بانه  صائبا  قرارا 
شراء أرض وبناء كنيسة جديدة طاملا توافر 
وذلك  مشجع  وبسعر  مقبوال  لها  بديال 
اخلاصة  التبرعات  وزنة  استخدام  بغرض 
والذي  األمثل  االستخدام  الكنائس  ببناء 
في  الكلمة  نشر  في  اجملد  رب  عنه  يرضي 
كل مكان وفي أقاصي األرض، بل أني أناشد 
كل من له مقدرة علي التواصل مع صديق 
املصرية  غير  األخرى  الكنائس  كل  في  له 
بأن  املؤمنني  منوا في جماعة  والتي تشهد 
ينقل هذا االقتراح إليهم لصالح كنيسة 

املسيح وكل من يؤمن برب اجملد. 
الكتابية  اآلية  وأتذكر  كتابية:  تذكرة 
بيتي  تقول:  التي  اجملد  كل  له  للمسيح 
مغارة  وأنتم جعلتموه  يدعي  الِصالة  بيت 
للصوص )ورمبا ملهي ليلي أو بارا( فال يجب 
املسيح  كنائس  إنقاذ  عن  نتقاعس  أن 
التي يكن أن يتحول بعضها إلى أنشطة 
أيضا  وأتذكر  للمسيح.  مناهضة  ومراكز 
من  كل  يعقوب:  بسفر  الكتابية  اآلية 
يقدر أن يصنع خيرا -وينقذ هذه الكنائس 
ويساهم في استمرار دورها خلدمة املسيح، 
وليس ملن هو ضده. - وال يفعل تسب له 
تبني  أن  وقبل  بالتدقيق.  واسلكوا  خطية. 
برجا احسب حساب التكلفة. وأتذكر مثل 
الشرير.  والعبد  الصالح  والعبد  الوزنات 
لذكرها  اجملال  يسع  ال  كثيرة  وأمثلة  وآيات 
جميعا. ولنتذكر جميعا أن الكنيسة األولي 
منازل  مجرد  كانت  بل  أبنية  لها  تكن  لم 

املؤمنني، )والكنيسة التي في بيتهما(. وأن 
السيد املسيح كان يجتمع ويعظ الشعب 
ويشفي أسقامه في اخلالء وعليه فاألبنية 
األبنية  عن  تختلف  لن  للكنائس  اجلديدة 

غير اجلديدة ولن تضيف لإليان شيئا. 
اخلالصة: عوضا عن أن نسعد بتشييد عدد 
البناء،  حديثة  الكنائس  أبنية  من  محدود 
محدود  غير  بنمو  ونفرح  نسعد  أن  يجب 
برسالة  املؤمنني  من  الكنائس  لشعب 
أن  عن  وعوضا  املسيح.  للسيد  اخلالص 
نبني كنيسة واحدة وبشق األنفس، دعونا 
كل  وفي  الكنائس  عشرات  ونوفر  ننقذ 
والتي  املسيح  شعب  على  تتوي  مدينة 

العريقة  الكنائس  تلك  كل  أن  املؤكد  من 
قد ضمت وعبر عقود نشاطها العديد من 
القديسني فال يليق أن نترك تلك الكنائس 
الغرض  غير  في  وتستخدم  أبوابها  تغلق 
بقداسة  تليق  ال  وألنشطة  إنشائها  من 
بل  للمسيح  بيوتا  باألمس  كانت  أماكن 
ورمبا يذهب بعضها لتستخدم في أغراض 
لنشر  والنتمائها  لقداستها  مناهضة 

رسالة املسيح.
فعلنا  إن  فإننا  يقولون  وكما  النهاية  وفي 
بذلك االقتراح فهو ما ينطبق عليه القول: 

       .It is a win win situation 

نداء عاجل لقدا�سة البابا توا�سر��س

�اإىل القائمني على �سئون الكني�سة القبطية االأرثوذك�سية... 

ا.د. ناجي اسكندر�اإىل كل الكنائ�س النامية بد�ل املهجر �اأ�ر�با
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السويد:

قراءة بدون ألم
يعتبر تعلم القراءة في أي لغة من األمور التي تسبب الكثير 
من املعاناة للمتعلم اجلديد، سواء كان طفالً أم كبيراً. لكن 
الغريب أن سيدة متكنت من تعليم ابنتها القراءة، على حني 

كانت ال تزال في الثانية من عمرها !!
وتتلخص الطريقة التي ابتكرتها األم في كتابة الكلمة أمام 
واملعنى  اللفظ  يلتصق  إلى مدلولها حتى  واإلشارة  الطفلة 

في مخيلة الطفلة.
فدعتها   ... األم  عبقرية  استكهولم  جامعة  استغلت  وقد 
رمبا  يدري؟  ومن  االطفال«...  لغة  »تدريس  کوسی  لتشغل 
نستطيع في املستقبل القريب أن نقرأ اللغات اخملتلفة بدون 

عناء.

فرنسا:

أضبط... حرامي
توصل خبراء صناعة الساعات إلى إنتاج )منبه جديد( يتميز 
بانه يتحول بعد منتصف الليل من مجرد »منبه« إلى جهاز 
يصدر صوتاً ليحمي أصحاب البيت النائمني من اقتحام املنزل.

ومت هذا االبتكار بربط سلك يتد من املنبه إلى مقبض الباب 
فتح  محاولة  عند  رنيناًعالياً  يطلق  بحيث  للمنزل،  اخلارجي 

الباب.

الواليات املتحدة:

»جزيرة املوتى«.. »مقبرة املليون 
شخص« تفتح أبوابها أمام األحياء

تستعد »جزيرة املوتى« في نيويورك، والتي كانت موقعاً مهمالً يصعب 
دخوله، الستقبال اجلمهور خالل الفترة املقبلة، حيث ترفع القيود قريباً 

عن الزيارات إلى هذه املقبرة اجلماعية.
وتضم »جزيرة املوتى« أو »سجن املوتى«، رفات أكثر من مليون شخص 
ووروا الثرى في مدافن غير مرّسمة حفرها سجناء سابقون، وتدير هذا 

املكان إدارة السجون منذ أكثر من قرن، ما يصّعب الوصول إليه.
وعلى مدى 150 عاماً، رميت أكثر من مليون جثة منها مجهولة الهوية، 
وأخرى تعود إلى فقراء، وجثث أخرى تخص مواليد جدداً وضحايا اإليدز، 

في جزيرة هارت، ما جعلها واحدة من أكبر املقابر العامة في أمريكا.
وال يسمح لألقارب بالزيارة إال في يومني محددين في الشهر، فيما يرافق 

عناصر من الشرطة وسائل اإلعالم إلى املكان مرتني في السنة فقط.
جلعل  لسنوات،  استمرت  حملة  في  رئيسيا  تطوراً  اخلطوة  هذه  وتعد 
املوقع الذي يضم الفتات كتب عليها »ممتلكات للسجن ممنوع االقتراب«، 

يحترم املوتى وعائالتهم أكثر.
بعد   1869 عام  في  اجلماعية  املقابر  إحدى  آيالند«  »هارت  وأصبحت 
الهوية  مجهولي  أشخاص  لدفن  أرض  مالك  من  املدينة  اشترتها  أن 

وعاجزين مادياً، وما زال يدفن فيها حوالي 1200 شخص سنوياً.
املناعة  نقص  بفيروس  املصابني  األشخاص  من  كبير  عدد  دفن  كما 
في  اإليدز  أزمة  فترة  خالل  املكان،  في  منفصل  موقع  في  البشرية 
اخلاصة  املقابر  ألن  أو  عائالتهم،  مع  التواصل  فقدان  إثر  الثمانينيات، 

رفضت دفنهم بسبب مخاوف غير صحيحة بشأن العدوى.
ويتم إخراج حوالي ما بني 40 و50 جثة كل عام، وفقاً للمسؤولني بعد 

أن يعرف أحد األقارب مكانه، ويختارون إعادة الدفن في مقبرة خاصة.
وكانت اجلزيرة مبثابة معسكر اعتقال للقوات الكونفدرالية األسيرة في 
وحتى  السل،  ملرضى  ومركزاً  عقلياً،  األمريكية، ومصحاً  األهلية  احلرب 

قاعدة صاروخية في حقبة احلرب الباردة.

الصني:

ملياردير صيني يطالب 
بتقليص سنوات التعليم 

ألنها مضيعة للوقت

»دانني  تايلند  في  املقيم  الصيني  امللياردير  دعا 
بكثير  أقل  يحتاجون سنوات  الطالب  ألن  تشيرافانونت« 

في املدرسة واجلامعة في هذا العصر الرقمي.
ويرى تشيرافانونت أن الطالب يضيعون الوقت الذي يجب 
استثماره في اكتساب خبرة حقيقية، حتى يتمكنوا من 

صقل مهاراتهم ومواكبة وتيرة التطور التكنولوجي.

التايالندية  بوست«  »بانكوك  صحيفة  مع  مقابلة  وفي 
في باريس، حيث متت دعوة دانني، رئيس أكبر شركة خاصة 
في  للتحدث  بوكفاند«،  تشاروين  »مجموعة  تايالند  في 
يقضيه  الذي  الوقت  إن  قال  العاملي،  التعليم  منتدى 
أن  وأوضح  تقليله،  يجب  واجلامعة  املدرسة  في  الطالب 
الطالب يجب أن يكونوا قادرين على التخرج من اجلامعة 
األحوال  وفي   ،18 سن  في  العمل  سوق  إلى  والدخول 

العادية.
وقال دانني: »في رأيي، يجب تخفيض عدد السنوات التي 
إلى  ست  من  االبتدائية  املدارس  في  الطالب  يقضيها 
أربع سنوات، في حني ال ينبغي قضاء أكثر من عامني في 
املستويات األعلى حتى يتمكن الطالب من التخرج وبدء 

العمل عند الوصول إلى سن 18 عاماً«.
وأوضح دانني أنه في الوقت احلاضر، ال يحتاج الطالب إلى 
في  املعلومات  لديهم جميع  ألن  باحلفظ،  احلقائق  تعلم 

متناول أيديهم عبر اإلنترنت.
ويعد امللياردير الصيني دانني تشيرافانونت أغنى رجل في 
وفق  دوالر،  مليار   17.7 ب  ثروته  تقدر  حيث  حاليا،  تايلند 

الصحيفة.

بريطانيا:

وصية للسعادة!
مكتشف   - هاري«  »وليم  البريطاني  الطبيب  أن  اتضح 
الدورة الدموية - قد خصص في وصيته ثمن 96 رطالً من 
النب لكلية الطب في لندن لصنع القهوة لزمالئه األطباء 
أن  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود   . احلياة  قيد  الباقني على 
هارفي كان يعتقد أن القهوة متنح شاربها سعادة غامرة.

فرنسا:

معرض للروائح األوربية
»للروائح  معرض  أقيم  الفرنسية،  املعارض  أحد  في 
األوربية«، كل عطر ييز الدولة األوربية املشاركة. فهناك 
بريطانيا،  من  للحدائق  املنعشة  احلشائش  رائحة  مثال، 
بلجيكا،  من  والدهون  الدامنرك،  من  املدخن  والسمك 

والزيتون من اليونان، وزيت السمك من البرتغال.

الواليات املتحدة:

الرؤية من خالل األذن!
جنحت التجارب األولية في تويل مسار عصب العني ليلتحم 
هو  التجربة  لهذه  الكامل  النجاح  ومعنى  السمع،  بعصب 
أن األعمى يستطيع في املستقبل أن يرى بالرغم من إصابة 
بتوصيل  سيقوم  هنا  السمع  عصب  إن  إذ  العني،  عصب 

الصورة من العني إلى املخ.
   وهكذا سيتمكن ضرير املستقبل من الرؤية عن طريق أذنه!!

روسيا: 

الشاورما تدخل قائمة 
الطهي بالذهب

إذا كنت تبحث عن جتربة فريدة من نوعها في عالم الطعام، 
فبوسعك  اللذيذ،  والطعام  واملتعة  الفخامة  بني  جتمع 
الذهبية في  الوجبات  وذاعت موضة  الذهبية.  الوجبة  تناول 
بعد  األطعمة  بعض  بطهي  تقوم  املطاعم،  من  مجموعة 

مزجها بذهب حقيقي.
وضع  الروسية،  بطرسبرج  سانت  مدينة  في  املطاعم  أحد 
على قائمة مأكوالته شطيرة شاورما بالدجاج، يتم تزيينها 
بورقة من الذهب تتوجها ملعقة من أغلى أنواع الكافيار في 

العالم، بحسب قناة »روسيا اليوم«.
ويبلغ سعر هذه الشطيرة 2000 روبل فقط، أي ما يعادل 32 
دوالرا أمريكيا. لكن قائمة األطعمة الذهبية في مطعم آخر 
أطعمة من  لتشمل  اتسعت  األمريكية  نيويورك  في مدينة 

أجنحة الدجاج إلى الشوكوالتة.
ويتم تناول األطعمة الذهبية الصاحلة لألكل في ورقة ذهبية 
من عيار 24 قيراطا، وهي آمنة لألكل. ويقدم املطعم أجنحة 

الدجاج الذهبية، باإلضافة إلى الكعك الذهبي.
مثل  امليزة،  هذه  على  املطاعم  بعض  حصلت  اليابان،  وفي 
مطعم »جولد كيت كات«، الذي يقوم فيه طهاة السوشي 

بإضافة الذهب إلى قمة قائمة أطباق السوشي.
ممن  بعضا  فإن  جمياًل،  يبدو  قد  الذهب  أن  من  الرغم  وعلى 
خاضوا هذه التجربة كان لهم رأي صادم في هذه األطعمة، 

فقالوا إن »الذهب في الواقع ال طعم له«.

جود نيوز

ترحب 

باملحا�سبة / اأمال يو�سف 

�التي �ستكتب للقراء 

اأر�سادات �سريبية 
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Last week the Liberal Gov-
ernment delivered their 
Throne Speech. The speech 
outlined the priorities of the 
Government over the next 
four years. 
This was not a regular 
Throne Speech. With only 
a minority Government, the 
speech was the first sign of 
what the Liberals were will-
ing to do in order to stay in 
power. After weeks of meet-
ings with Premiers from 
across the country and meetings with 
all the federal party leaders there was 
hope that the Liberals would be willing 
to work with others.
There was a need for hope. Post-elec-
tion the rift in the country was clear. The 
Liberals had pitted the west vs the east 
and the results of the election had done 
nothing but anger the west even more.
The speech started with commitments to 
stop climate change, move forward with 
ingenious reconciliation, and strengthen 
the middle class. While there were small 
pieces in the speech that various parties 
could get behind, the speech as a whole 
was disappointing.
The Liberals have continued to stick 
with what sounds good over what 
works. They have also ignored major 
issues facing the country like the loom-
ing debt. While the West has already re-
jected the Throne Speech even Ontario 
should be disappointed.

With crime on the rise across 
the GTA the Liberals have 
said they are going to go 
forward with gun buybacks, 
bans, and investments into 
cities for gang related vio-
lence.
We know these changes 
won’t work. The majority of 
gun crimes committed across 
the GTA are being done with 
illegal guns. The criminals 
committing these crimes will 
not be deterred by a ban, they 

are already using illegal guns. Experts 
have come out and said these bans won’t 
work. The potential banning of guns in 
cities does raise some questions though. 
Will bylaw be enforcing these bans and 
how will they know who has guns?
This is an issue that the Conservatives 
could have worked with the Liberals 
on. We wanted tougher sentences for 
illegal gun smugglers, gang members, 
and to revoke bail for dangerous offend-
ers along with an increase in resources 
to fight illegal gun smuggling over the 
border. 
If the Liberals continue to reject practi-
cal solutions this may be a short lived 
Government.
Sincerely,
Bob Saroya
Conservative Member of Parlia-
ment for
Markham-Unionville

Bob Saroya, 
Member of 
Parliament

A DisAppointing throne speech

- 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:

UN human rights experts have called on 
Egypt to end the arbitrary detention and ill-
treatment of Ramy Kamel Saied Salib, who 
works to defend the human rights of the 
country’s Coptic Christian minority.
Mr. Ramy Kamel, who had documented at-
tacks on Coptic churches, was arrested, ques-
tioned and allegedly tortured on 4 November 
and 23 November 2019. He is currently in 
pre-trial detention in the Tora Prison in Cairo 
on reported charges of membership of a ter-
rorist organisation and use of social media to 
spread “false news threatening public order”, 
although neither he nor his lawyers has seen 
documentation relating to the charges.
Both arrests coincided with Mr Kamel’s ap-
plication for a Swiss visa so he could speak at 
the UN Forum on Minority Issues in Geneva 
on 28 and 29 November 2019. He has inter-
acted with UN human rights mechanisms in 
the past, particularly regarding the forced dis-
placement of Coptic Christians.
“No person should face intimidation, harass-
ment or reprisals of any sort for participation 
in or contribution to the work of the UN and 
its human rights mechanisms,” said the ex-
perts.
“Mr. Kamel’s alleged arbitrary detention and 
torture fall into a pattern of raids, arrests and 
travel bans against human rights defend-
ers, journalists, dissidents and their family 
members. Individuals who have cooperated 
or tried to cooperate with UN human rights 
mechanisms have been repeatedly the target 
of reprisals.
“We also deeply regret that once again 
counter-terrorism legislation is being used in 
Egypt to target human rights defenders with 
the purpose of quashing their advocacy and 

suppressing any expression of dissent.”
The experts also raised serious concerns 
about Mr. Kamel’s treatment after special 
forces officers broke into his home at 01.45 
on 23 November, without an arrest warrant, 
confiscated personal documents, a laptop, 
camera and mobile phone, and took him to an 
unknown location. He was allegedly beaten 
to coerce him into disclosing the passwords 
for his electronic devices, deprived of asthma 
and blood pressure medication, and not able 
to contact his family or lawyers until the fol-
lowing day.
“If these allegations are true, they would 
constitute not only violations of Mr Kamel’s 
right to health, liberty and privacy, but also 
acts of torture. The treatment that he is be-
ing subjected to cannot be justified under any 
circumstance,” said the experts.
“We urge the authorities to comply with their 
obligations under international law to provide 
effective remedies to victims. Egypt must im-
mediately free Mr. Kamel, lift all charges 
against him, and conduct effective investiga-
tions to ensure that those responsible for the 
violations, including any act of torture, or 
other cruel, inhuman or degrading treatment 
or punishment, are prosecuted and punished.”
Since September 2019, more than 3,000 
people have been arbitrarily arrested in na-
tionwide crackdowns, including academics, 
lawyers, media representatives and promi-
nent opposition leaders. Torture in detention 
continues to be reported, and peaceful critics 
of the Government are widely prosecuted un-
der security and counter-terrorism laws.
The experts have been in contact with the 
Government of Egypt to clarify the issues in 
question

Un hUmAn rights: egypt mUst free coptic 
christiAn rights DefenDer, rAmy KAmel  
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CBT - Part One: What 
is CBT?

I’m sure you’ve heard of cognitive behavioural 
therapy (CBT) before. Actually, I think I have 
mentioned it a couple of times as well. Sim-
ply put, CBT aims at changing your thoughts 
from distorted to more realistic. It takes a lot of 
time, as you may imagine, to actually do this. 
However, CBT is promising, as results from nu-
merous studies show that it can be very help-
ful to people who suffer from various mental 
health issues, including depression, anxiety, 
eating disorders, or even a difficult time in life. 
CBT is about the connection between our thoughts, 
actions, and feelings. They are related and impact 

one another. Consider this: you FEEL anxious be-
cause you have a work deadline coming up. Then, 
you THINK ‘oh, no. I’ll never get this done! I’ll 
be yelled at by my boss. I am a failure!’. You may 
find that instead of being productive and doing 
your work, you isolate yourself, cry, feel exhaust-
ed...or even use a coping skill that is not effec-

tive (ex. smoke, over or under eat, alcohol, etc.). 
To change this, we need to reflect on the ‘steps’ that 
connected our thoughts, actions, and behaviours. 
Did the thought, action, or feeling trigger the oth-
ers? Why and how? Often, it is our perception of 
events that trigger certain thoughts, which lead to 
emotions. We’ll go into more detail about some of 
these thought patterns in another post, but for now, 
I want you to think of a moment where you felt 
horrible. Angry, sad, tired, worried, etc. because of 
an event or experience in your life. Now, consider: 
1) What are my thoughts about myself or about 
this tough situation?2) What makes me feel this 
way? What evidence do I have that this is true? 
3) What evidence tells me that this thought is not true? 
4) What would anyone else in this po-
sition feel like? What would they do? 
5) How is this affecting my life? How 
do I wish I could feel right now? 
6) What can I do to make myself realize that what I 
feel is not the best for me? Who can help me? What 
actions can make me feel in control/relaxed/happy? 
If you think about a situation with these few 
questions in mind, you will start to realize where 
your feelings or thoughts (or both!) went ‘off the 
charts’ and what you can do to ‘counteract’ these. I 
know it is easier said than done. Sometimes, it can 
be helpful to identify the type of thought pattern 
you are experiencing, as this can help you deter-
mine ‘why’ it is not true or helpful - more on the 
in another post in this CBT series!

I am honoured to be officially taking on 
the role of Shadow Minister for Multi-
culturalism within the Conservative 
caucus. The government appoints a 
cabinet, responsible for administering 
the affairs of the nation. The “shadow 
cabinet” is a parallel structure that ex-
ists in the opposition, whereby specific 
members are tasked with leading the 
opposition’s response to the govern-
ment on specific files. Shadow cabinet 
can also be about preparing to take on 
similar roles in government, although 
positions do often shift at that point for a variety of reasons. 
My role as Shadow Minister for Multiculturalism involves hold-
ing the government to account in terms of their actions related to 
multicultural policy, and also working to ensure that our caucus 
is hearing and incorporating the unique experiences and perspec-
tives of minority communities. 
The Conservative caucus’s approach to multiculturalism is 
unique. We recognize and celebrate Canada’s identity as a com-
munity of communities. We are a country made up of distinct and 
different communities of people, who come together as part of a 
shared national community with common values and objectives. 
Attachments to the particulars of one’s own religious or ethnic 
community are good and reasonable, but they also must be tran-
scended in the creation of a greater national community of shared 
commitments, of intertwining histories, and of unifying solidarity. 
This unity, in the midst of our diversity, is built on the foundation 
of freedom, human rights, democracy, and the rule of law. New 
Canadians come here not principally because of our diversity, but 
because of the freedom and peace that characterize our country 
and how we live well together in it.
In this role, I will always emphasize the importance of unity in 
diversity, and work to build common ground. Our country is quite 
divided right now – divided in terms of region, politics, religion, 
culture, and other dimensions. A lot of this division is the result, 
in my view, of policies pursued in the last four years at the federal 
level. Albertans feel disconnected from the rest of Canada because 
of anti-energy bills like C-48 and C-69. Cultural divisions have 
been exacerbated by a government that fails to effectively manage 
our immigration system and accuses anyone who disagrees with 
them of being bigoted. 
Other factors have also accentuated division, such as the passage 
of bill 21 in Quebec and a rise in fringe xenophobic rhetoric. Peo-
ple understandably want to preserve their own culture, but pre-
serving one’s own culture and faith does not require the suppres-
sion of someone else’s.
Multiculturalism isn’t just about diversity of appearance and con-
fession – it includes diversity of thought and opinion. I will con-
tinue to challenge the government to respect the rights of people 
who hold different opinions from them and still participate fully 
in Canadian society. 
In the midst of all these challenges, I will always emphasize unity, 
the importance of finding common ground, and the necessity of 
protecting fundamental rights and freedoms. 
I look forward to taking on this important challenge.
Garnett Genuis is the Member of Parliament for Sherwood Park-
Fort Saskatchewan. He can be contacted by e-mail at garnett.
genuis@parl.gc.ca. Genuis was re-elected in October 2019.

Multiculturalism

Garnett Genuis 
Member of Parliment 

R I D D L E  T I M E

All of Mrs. Smith pets are dogs ex-
cept one, and all her pets are cats ex-
cept one. How many cats and dogs 
does she have?

Answer for the last issue:
The letter E

By: 

Philo Girgis
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Winston Churchill Blvd.PROMOTION PERIOD: DEC 13TH TO DEC 19TH, 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

OKRA LOOSE ALMOND
Reg: $7.99/lb

LARGE LIMA BEANS
Reg: $0.99/ea
Phoenicia Brand - 398ml

VEGETABLE GHEE
Reg: $6.99/ea
Aseel Brand - 1kg

BIG SAVINGS
 ON DAILY ITEMS*

SPECIAL

99$
/EA1.

4OZ HAMBURGER
Add $1 Get a

Fountain Drink

SPECIAL
97$ /EA3.

SPECIAL
$
FOR13

SPECIAL
99$ /LB4.SPECIAL

59$ /LB2.

RED SPLIT
LENTILS
Global Choice
Brand - 4lb

$1
99$

/ EA2.
REGULAR

SPECIAL

77$
/EA1.
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