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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

2901 Bayview Ave, Suite 200
North York, ON M2K 1E6

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor
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50¢

ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

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

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

قريـــــــــــة 
»الفــــــــرن« 
حلقـــــــــــة 
جـــــديـــــدة 
يف �ســل�سلـــة 
منع الأقـــباط 
من ال�ســــــالة 
يف م�ســــــــر

اجلــــــــــراح 
العـــــــــــاملي 
»جمدي يعقوب«:
ل اأن�سغــــــل 
مبا يقــــــــال 
عني حــــــول 
دخويل اجلنـة 
اأو النـــــــار!

نبيل فلتس
عضو جمعية احملاسبني

ومستشاري الضرائب بكندا

هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

www.profitexplorer.com

حما�سبة وخدمات �سريبية للأفراد وال�سركات

- ام�ساك دفاتر وح�سابات ختامية 

للأفراد وال�سركات

- تاأ�سي�س ال�سركات اجلديدة باأنواعها

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

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

Maximize your 
Tax Savings 

with Us

24 �صفحة بالأل�ان ت�زع يف اونتاري� - م�نرتيال - اوتاوا

خماوف يف كندا 

بعد احلريق املتعمد لكني�سة برلينجتون 

وكتابة عبارات موؤيدة لـ »داع�س«
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oakvilla
Custom luxury home 4900sq.ft of 

living space in south oakville
Closing october 2017

Newmarket 
Custom homes... sold out

Bracebridge 
luxurious townhouses by Muskoka river.
1400-1600sq.ft reserve now.. closing of 

phase 1 on Nov 2017.
Phase 2 closing septemper 2018

For all inquiries please call:

647-938-0770
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 ابرام مقار

مكافحة الإرهاب بني هاربر و ترودو

الكندية  احلكومة  من  ر�سمية  دعوة  نيوز«  »جود  تلقت   2015 يونيو  يف 

قرارات  ُليعلن  هاربر«  »�ستيفن  وقتها،  الكندي  الوزراء  رئي�س  لقاء  حل�سور 

اأعلن »هاربر« عزمه القيام بعدة اأجراءات ملزيد من احلماية  هامة، وبالفعل 

هاربر  حكومة  واأن  واخلارج.  الداخل  يف  الأرهابيني  من  والكنديني  لكندا 

�سُتنفق اأكرث من 300 مليون دولر جلمع معلومات عن القادمني اإيل كندا، 

للتاأكد من اأن ال�سخ�س القادم اإيل كندا هو نف�س ال�سخ�س الذي تقدم لطلب 

تاأ�سرية الدخول من خارج البالد. واأكد علي اأن كندا جتمع معلومات حيوية 

من امل�سافرين من 29 دولة وتعهد بزيادة هذا الأمر اإيل 150 دولة. كما تعهد 

الإ�ستخبارات  جلهاز  املادي  الدعم  من  مزيد  تكري�س  علي  وقتها  »هاربر« 

الكندية ملواجهة الإرهاب اأمنيًا مع ت�سريعات تعطي �سالحيات اأكرب لتبادل 

اجلمعيات  مراقبة  وكذلك   ، الكندية  واملخابرات  ال�سرطة  بني  املعلومات 

اخلريية الكندية التي متول الإرهاب يف اخلارج واإتخاذ كل القرارات لوقف 

عملها. تذكرت هذا اللقاء هذه الأيام يف اأعقاب حادث كني�سة »الثالوث«، 

»داع�س  و  »داع�س«  مثل  عبارات  كتابة  بعد  برلنجتون  مبدينة  الأخري 

�ستبقي«، و�سط �سمت تام من رئي�س الوزراء احلايل، »جا�سنت ترودو«، رغم 

الأرا�سي  لداع�س داخل  هناك عنا�سر طلقاء  اأن  باإعتبار  موؤ�سر خميف  اأنها 

اأن  اأ�سهر،  منذ  �سدر  العام  الكندي  لالأمن  تقرير  له  اأ�سار  ما  وهو  الكندية، 

هناك نحو 180 �سخ�س غادروا كندا والتحقوا بداع�س وجمموعات اإرهابية 

لي�س  »ترودو«  املتابع لأداء  60 �سخ�س. واحلقيقة  اأخري، وعاد منهم نحو 

قبلها،   
ً
اأي�سا  بل   - للوزراء  رئا�سته  مدة   - الأخريين  العامني  عرب  فقط 

فقط  لي�س  ترودو«  »جا�سنت  اأن  يجد  الليربايل،  احلزب  زعيم  كان  اأن  وقت 

الإرهاب  مواجهة  ي�سع  ل  فقط  ولي�س  لكندا  املحتمل  الإرهاب  يكافح  ل 

�سمن اأولوياته، بل ميكن القول باأنه ل يعترب خطر الإرهاب م�سكلة. فقبل 

الإنتخابات واأثناء املناظرات بني زعماء الأحزاب املر�سحني ملن�سب رئا�سة 

الوزراء، كان يتهم هاربر باأن قوانينه ملواجهة الإرهاب هي ترهيب للمجتمع 

الكندي، بل ويف اأخر مناظرة مبدينة كاجلاري يف 

�سبتمرب 2015، قاطع هاربر اأثناء كلمته، واأتهمه 

اأوائل  من  وكان  للكنديني.  اخلوف  ُي�سدر  اأنه 

قرارته بعد و�سوله ملن�سب رئا�سة الوزراء هو اإزالة 

كل القوانني املكبلة لعمل الإرهابيني، فقد كان 

القوات الكندية من  اإتخذه هو �سحب  اأول قرار 

احلرب علي داع�س، يف م�سهد م�سئ لكندا اأن ترتك حلفائها يف حرب علي 

باإلغاء  قام ترودو  العقود الأخرية. كذلك  اإرهابي يف  اأعنف واأ�سر�س تنظيم 

املتورطني  الإرهابيني  من  اجلن�سية  ب�سحب  اخلا�سة  هاربر  حكومة  قوانني 

بقتل اأبرياء، وبالفعل منذ يونيو املا�سي ي�ستطيع املدانني بالإرهاب اإ�ستعادة 

 »18  - »تورنتو  جمموعة  هوؤلء  بني  ومن  اأخري،  مرة  الكندية  جن�سيتهم 

ال�سباحية  الذروة  وقت  مفخخة  �ساحنة  تفجري  حاولوا  والذين  الإرهابية، 

لقتل اأكرب عدد من الكنديني. واإيل الأن مل يقر اأية اإجراءات وا�سحة للتاأكد 

من اأنه لن يت�سلل اأية عنا�سر من تنظيم داع�س بني طالبي اللجوء اأو بني الذين 

ياأتون يوميًا من ال�سرق الأو�سط وعرب احلدود مع الوليات املتحدة والتاأكد 

من هوية كل من يدخل كندا، ومازالت الأحزاب املعار�سة ت�سرخ ب�سبب 

دخول املئات يوميًا دون األية وا�سحة للتاأكد من �سخ�سية و�سلمية القادمني 

لنا. واأخريًا - وبدون حكم ق�سائي اأو الزامي - دفع لـ »عمر خ�سر« املتهم 

والذي  دولر  مليون   10 مبلغ   ذلك  جراء  عقوبة  ق�سي  والذي  بالإرهاب 

ي�ساهي ما تدفعه لـ 40 جندي عند اإ�ست�سهادهم دفاعًا عن كندا. 

الكنديني يخ�سون خطر الإرهاب، وت�سريعات هاربر ال�سابقة ح�سدت وقتها 

موافقة 4 بني كل 5 اأ�سخا�س يف اإ�ستطالعات الراأي،  وما حدث يف كني�سة 

برلنجتون اأمر خطري ، ورمبا اإ�سارة ملا هو اأ�سوء قادم، طاملا ل يهتم اأحد وطاملا 

لدينا رئي�س وزراء لي�س فقط مل نري له اأجراءات ملحاربة الإرهاب بل لدينا 

�سكوكًا اإن كان يعترب الإرهابيني اأعداًء لنا من الأ�سا�س

اقرأ في هذا العدد ايضاً
مظاهرات  تشهد  تورنتو 
لإلنفتاح  مضادة  ومظاهرات 
الهجرة في  احلالي لسياسة 
كندا ................................ ص 9 

الطوائف   .. مرة  ألول 
بتورنتو  تصلي  املسيحية 
من أجل ضحايا األرهاب ليلة 
عيد النيروز القبطي ... ص 14

قانون  في  بتعديالت  أقتراح 
ركوب  من  املنقبات  مينع 
كيبيك  في  العامة  الباصات 
.......................................... ص 9

احملافظني  حلزب  ناجح  حفل 
»غادة  املصرية  إشراف  حتت 
ملك« .............................. ص19
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

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

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

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

call for details

  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	
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الكندية  احلدود  علي  الهجوم  من  غريبة  حالة 
في  املقيمني  املهاجرين  آالف  قبل  من  األمريكية 
الواليات املتحدة، والذي فهموا خطأ تصريحات رئيس 
الوزراء الكندي جوستان ترودو، واخلاصة بأن كندا تفتح 
واحصائيات  تصريحات  تشير  وهنا  لالجئني.  يديها 
مكتب احلدود الكندية أن هناك في املتوسط ما بني 
400 إلي 600 قادم يوميا من الواليات املتحدة في اجتاه 
كندا، وهو ما بدأ ميثل عبئا على كل من مكتب احلدود 
الكندية وسلطة اجلمارك عالوة علي الصليب األحمر 

الكندي واملساعدات التي يقدمها.
في كندا  للوجوء  أمريكا  القادمني من  أعداد  تزايدت 
ال  فترة  خالل  املتوسط  في  الجئ   3000 من  ألكثر 

تتجاوز أسبوعني.
وأثارت هذه الهجمة حلاالت اللجوء العديد حالة من 
الكندي، خاصة  السياسي  النظام  داخل  احلاد  اجلدل 
وأن القادمني من الواليات املتحدة حتت مظلة اللجوء 
وهم  اللجوء،  وتعريف  حاالت  عليهم  تنطبق  ال 
األشخاص الذين يواجهون تهديدا حلياتهم وأرواحهم 

وممتلكاتهم.
اليمني  أحزاب  توجهها  التي  االنتقادات  وتزايدت 
والوسط ومنها تضامن الكيبيك والكتلة الكيبيكية 
حيث  ترودو،  لسياسة  وغيرها  احملافظ  واحلزب 
متثل  أصبحت  التي  تصريحات،  بتوضيح  يطالبونه 
أزمة لألمن القومي الكندي، خاصة وأن آالف القادمني 
عليهم  تنطبق  ال  اللجوء  مسمي  حتت  أمريكا،  من 
حاالت اللجوء، وعلي الرغم من ذلك كلفت احلكومة 
علي  ضخمة  خيام  بعمل  الكندي  اجليش  الكندية 
أمريكا،  من  القادمني  وآالف  مئات  لتستوعب  احلدود 
الذي  األوليمبي  فضال عن تخصيص ستاد مونتريال 
يسع ألكثر من 20 ألف شخص الستقبال الالجئني، 
الذي يقضون ما بني 3 – 4 أيام علي احلدود الكندية 
األمريكية، ثم ينقلون ملراكز اإليواء في املدن الكندية، 

ومنها مونتريال وستادها األوليمبي.
تشير االحصاءات إلى أن %80 من القادمني في صورة 
من  ضخمة  أعداد  علي  عالوة  هاييتي،  من  الجئني 
هندوراس. وشجع استقبال احلكومة الكندية لهؤالء 
الواليات  في  أخري  جاليات  تفكير  علي  الالجئني 
املتحدة، علي االنتقال في اجتاه احلدود الكندية، وهو 
ما ميثل عبئا علي سياسات الهجرة الكندية، خاصة 
الرعاية  برامج  الالجئني سيستفيدون من  وأن هؤالء 

االجتماعية والدعم املالي.
السياسي  النظام  يعيشها  التخبط  من  حالة 
تظهر  لكي  فكندا  الالجئني،  قضية  جتاه  الكندي 
واملنتهكة  للمظلومني  الراعي  بصورة  العالم  أمام 
حقوقهم، تضر باقتصادها الوطني وبأحوال املواطنني 
هذه  كل  يتحمل  الذي  هو  املواطن  أن  خاصة  فيها، 
يدفعها  التي  الضخمة  الضرائب  من  التكاليف 
سنويا. عالوة علي أن هؤالء الالجئني سيمثلون ضررا 
تعد  التي  لكندا،  الهجرة  وسياسات  لبرامج  بالغا 
الليبراليني  سياسات  بعد  املنال  بعيد  أصبح  حلما 
التي أغرقت الدولة الكندية مبئات اآلالف من الالجئني، 

الذي ميثلون عبئا كبيرا علي امليزانية الكندية.
غير  ترودو  لسياسات  ورفضا  السياق،  هذا  في 
من  آالف  عدة  قام  الهجرة،  مستوى  علي  الرشيدة 
أنصار اليمني بعمل مظاهرات ضخمة في مونتريال 
علي  الالجئني،  جتاه  الليبراليني  بسياسات  للتنديد 
اجلانب اآلخر قام عشرات اليساريني بعمل مظاهرات 
علي  والتأكيد  اليمني  مبظاهرات  للتنديد  مناوئة 
والتي  سياسات،  الناضج  غير  ترودو  سياسات  دعم 
يؤكد اجلميع أنها ألغراض انتخابية، حيث سيصوت 
الالجئني،  هؤالء  القادمة  االنتخابات  في  مستقبال 
وهي  لليبراليني،  اآلالف  مئات  أعدادهم  تبلغ  الذين 
مع  االنتخابات،  نتيجة  دفة  تغيير  علي  قادرة  أعداد 
خالل  نسبيا  حتسن  الكندي  االقتصاد  بأن  العلم 
انخفض  الكيبيك  وفي  األخيرة،  الست  الشهور 

معدل البطالة ألدني مستوى له منذ عام 1976.

من  اإلعالم  ووسائل  واليمني  الوسط  أحزاب  وتزيد 
وأن  خاصة  الالجئني،  جتاه  ترودو  لسياسات  انتقادها 
دراسة ملفات اللجوء تتجاوز ما بني 9 – 16 شهرا وهو 
الكندية،  وامليزانية  االقتصاد  علي  عبئا  سيمثل  ما 
بالقبول  القرار  الهجرة  سلطات  ستعطي  وبعيدا 
أن  علي  التأكيد  مع  اللجوء،  طلبات  في  الرفض  أو 
الالجئني القادمني من أمريكا غير قادرين علي اثبات 
عائالتهم  أو  ممتلكاتهم  أو  أرواحهم  أو  حياتهم  أن 

مهددة في الواليات املتحدة.
الكندية  احلكومة  قرار  اجلميع  ينتظر  وبالتالي 
ستخضع  هل  لها،  التابعة  الهجرة  وسلطات 
سياسات لتوجيهات الليبراليني وتوافق دون وجه حق 
علي طلبات اللجوء املقدمة من القادمني من أمريكا، 
هذه  غالبية  وترفض  والنزاهة  باحليادية  ستتسم  أن 
الطلبات خاصة وأنه ال ينطبق عليها شروط اللجوء.
التداعيات  أن  تري  املعارضة  أحزاب  من  كثيرون 
لليبراليني  احلالية  الهجرة  لسياسات  السلبية 
القادمة،  السنوات  خالل  السلبية  أثارها  ستبرز 
رمبا  السوريني  الالجئني  مجتمع  بني  من  وأنه  خاصة 
اآلالف  مئات  بني  مندسة  داعش  من  عناصر  هناك 
الذين قدموا من سورية، عالوة علي عناصر من املافيا 
املتحدة،  الواليات  من  القادمني  بني  اخملدرات  وتهريب 
خملدر  وتعاطي  باالجتار  كندا  سمحت  أن  بعد  خاصة 
العديد  لدى  هوى  يلقي  الذي  األمر  وهو  املاريجوانا، 
من العناصر القادمة من أمريكا اجلنوبية، والتي بدأت 
تنظر إلى كندا وليس أمريكا علي أنها احللم املنتظر، 
اإلسبانش  من  كبيرة  أعداد  تواجد  من  الرغم  فعلي 
الواليات  تبقي  لكن  الالتينية،  أمريكا  من  كندا،  في 

املتحدة حتى اآلن هي احللم األكبر بالنسبة لهم.
الالجئني  مع  ترودو  حكومة  تساهل  البعض  وبرر 
في  التوازن  من  قدر  بتحقيق  كندا،  من  القادمني 
انتقادات  حلكومته  وجهت  أن  بعد  الالجئني،  تركيبة 
السوريني  الالجئني  من  العظمي  الغالبية  بأن  حادة 
الثقافية  اخللفية  علي  يؤثر  ما  وهو  املسلمني،  من 
علي  الكندي،  للمجتمع  واأليديولوجية  والفكرية 
الرغم من تعدديته وتسامحه، إال أن التجرية والواقع 
أثبت أن هناك فئات تأتي من خارج الغرب، ال تقبل هذه 
التعددية والتسامح، وحتاول فرض قيمها وسلوكيات 
اجملتمع  وسلوكيات  قيم  تناسب  ال  التي  الوقت،  مع 
الغربية  احلكومات  تغني  مستغلة  الكندي، 

بالدميقراطية والليبرالية.
النسبي  التساهل  علي  ترودو  حكومة  تعمل  ولهذا 
أن  اعتبار  علي  املتحدة،  الواليات  من  القادمني  مع 
القادمني  وهم  الفرنسية  يتحدث  منهم  البعض 
من  القادمة  البقية  حتدث  عن  فضال  هاييتي،  من 
التابعة  اجلاليات  من  غيرها  أو  الهندوراسية  اجلالية 
املتحدة  الواليات  في  واملقيمة  الالتينية  ألمريكا 
والفكرية  الثقافية  خلفيتها  علي  عالوة  لالجنليزية، 
البروتستانتية  أو  الكاثوليكية  واأليديولوجية 
قدر  لتحقيق  املسيحية،  الطوائف  من  غيرها  أو 
والذين  الالجئني،  تركيبة  في  النسبي  التوازن  من 
من  سنوات   3 بعد  كنديون  مواطنون  سيصبحون 

استقرار وضعهم القانوني في كندا.
كندا،  علي  الليبراليني  حكومة  فرضته  كبير  حتدي 
وجهة  من  محمود  أمر  وهو  لالجئني،  زراعيها  بفتح 
مزيد  فرض  يتطلب  لكنه  إنسانية،  حقوقية  نظر 
من معايير التقييم واالختيار للمهاجرين، والتعليم 
السويد  للدول االسكندنافية في  دروس سابقة  من 
والدامنارك والنرويج حيث أصبح العديد من الالجئني 
جلماعات  موقوته  وقنابل  قيادات  ميثلون  هناك 
الغارق  األوسط،  الشرق  من  القادمة  الديني  اإلرهاب 
الديني  واإلرهاب  الظالم  وعصور  اجلاهلية  أفكار  في 
اجلنة  ودخول  اهلل  من  التقرب  دعوى  اآلخر،  وكراهية 
حتت مسمي خاطئ للجهاد، ألن اهلل أنزل األديان من 
أجل خير وسالم وسعادة اإلنسان، وليس قتله وحرقه 

واغتصابه وإرهابه، ألن اهلل محب للبشر.

كند� وجدل �سيا�سي حاد حول �أزمة 

�لالجئني �لقادمني من �أمريكا

مونتريال – عبد املسيح يوسف

الرُجل  بني  احلياة  وشراكة  احلُب 
قيمتها  تفوق  عظيمة  نعمة  واملرأة 
مميزاتها  من  يبدو  ما  احلقيقية 
الظاهرية، فتلك العالقة التكاملية 
ُمرتبطة ارتباًطا وثيقا بعلم »االتزان 
الكوني« وهندسته الدقيقة القائمة 
على تبادل الطاقة بني الثنائيات من 
ذكور وإناث في كل اخمللوقات، ويكفي 
قائمة  واعية  حب  عالقة  تنضج  أن 
على التفاهم والقبول غير املشروط 

الطرفني مبيالد  احتاد طاقتي  ليتسبب 
ما  كل  صنع  على  قادرة  قوية  طاقة 
به من معجزات وحتقيق كل  يحلمان 

البشر  أكثر  وعي  عدم  طموحات..  من  يرجوانه  ما 
بالعنف  تشبثهم  في  السبب  هو  احلقيقة  بهذه 
حد  إلى  اآلخر  الطرف  مع  املشكالت  وإثارة  والعناد 
إلى  ويحّولها  النعيم  في  فرصتهم  من  مينعهم 

صورة من صور التقّلب على جمر اجلحيم.
قد ال تعلم أن وجود شريك حياة طّيب ُمتفهم في 
عاملك  من أهم أسباب حتسن صحة قلبك، وتعزيز 
احليوية،  الكيماويات  إفراز  وزيادة  املناعي،  جهازك 
معدالت  ويقلل  اجلسد،  ونشاط  حيوية  من  ويزيد 
هرمون التوتر، وارتفاع ضغط الدم، والقلق، والذنب، 
اجلولوكوز  إلفراز  اجلسم  تنظيم  ويُحسن  وإلنهاك، 
مما يقيه من اضطرابات البنكرياس، هذه املعلومات 
القّيمة التي أفصحت عنها مؤسسة »هارت ماث« 
في كاليفورنيا لألبحاث توضح لك جزًءا صغيرًا من 
وتقديره،  به،  اإلنسان، وتدعوك لالهتمام  قيمة هذا 
واالمتنان لوجوده، وليس تعذيبه، وُمعاندته، وإرهاقه 
الوقت،  كل  طاقته  يفوق  مبا  ومطالبته  بالطلبات، 
ونبش األرض الفتعال املشكالت معه على تفاهات 
ال تستحق.. فهذا الشخص ُوجد في عاملك ووجدت 
وتقضيا  احلياة،  رحلة  على  تتعاونا  كي  عامله  في 
مًعا أوقاتًا مبهجة ممتعة، ويدعم كل منكما اآلخر 
على  تعيشا  أن  ال  وماديًا وصحًيا،  ومعنويًا  عاطفًيا 
املتبادل،  والتذمر  املتبادل،  اللوم  من  معركة  أرض 
واألحالم  احلقوق  عن  املُتبادلة  اإلجبارية  والتنازالت 

والطموحات.
تهبنا  ال  الواقعّية  احلياة  »لكن  سيقول:  بعضهم 
شيًئا كهذا«، اجلواب هو أننا »نحن احلياة الواقعية«، 

بآرائنا  ونبنيها  نصنعها  الذين  نحن 
نراه  ما  وعينا،  ومستوى  ومعتقداتنا 
كونه  عن  يعدو  ال  احلياة  حقائق  من 
جبل  من  الظاهرة  بالكتلة  أشبه 
أنظارنا  عن  يخفى  ما  بينما  اجلليد، 
حتت مياه احلقيقة أكبر كثيرًا وأعمق، 
املشهد  كواليس  وراء  تفاصيل  وثمة 
بأرواحنا  تتعلق  نراه  الذي  السطحي 
تتحكم  التي  وهي  األثيرية،  وأجسادنا 

بالبناء املرئي حلياتنا.
تذكر الفلسفات اإلنسانية العتيقة أن 
وللثنائيات  للكون  الدقيقة  الهندسة 
املرأة  أن  تفترض  األرض  على  املزدوجة 
وأن  القمر،  دور  مُيثل  الرُجل  بينما  دور الشمس،  متثل 
املرأة  أعماق  في  أوالً  تولد  العميقة  املشاعر  كل 
مثلما تنتج الشمس أشعة الضوء ثم تنعكس تلك 
املشاعر بالتدريج على روح الرُجل التي تتغذى عليها، 
املشاعر  هذه  اتخاذ  في  الرجل  دور  ينحصر  بينما 
الكوني  الدور  ويُنتج..  يعمل  كي  حلركته  وقودًا 
للكيان األنثوي هو خلق املشاعر وإبداعها كي تُرسل 
ُمستقبالً  يُعتبر  الذي  الرجل  روح  على  وتنعكس 
وحسب، بينما دور الرجل أخذ تلك املشاعر وحتويلها 
كيانه  تصميم  اختار  الكون  ألن  عملّية  طاقة  إلى 
لذا  الكونية،  السياسة  التي تخدم  الطريقة  بهذه 
حني  باالنطفاء  يشعرن  كثيرات  نساء  أن  نالحظ 
اخللق  فطاقة  يُحببنه،  رجل  حياتهن  في  يكون  ال 
قمر  إلى  بحاجة  أعماقهن  في  تتكدس  الداخلّية 
رجاالً  أن  نالحظ  أيًضا  ولذا  يستقبلها،  مناسب 
كثيرين يشعرن باالختناق حني ال تكون في حياتهن 
امرأة، أي امرأة حتى وإن لم تكن زوجة أو حبيبة، املهم 
دون  احلياة،  أشعة  يُرسل من شمسه  أنثوي  عنصر 
حتقق هذه املُعادلة التبادلّية يندر أن يشعر أحدهما 
باالستقرار في غياب اآلخر.. األمر هنا ال يعتمد على 
بل  أنيقة؛  أدبية  عبارات  أو  رقيق  شاعري  تشبيه 
اتزان  نظام  على  قائمة  أصيلة  كونية  حقائق  على 
دقيق ال يقبل االستهتار أو العبث، ومادمت اآلن قد 
عرفت هذا السر حافظ على شمسك وال تطفئها 
واحرصي على  قمرك  أنِت على  وحافظي  بإهمالك، 
في  يبقى  كي  له  ترسلينها  التي  األشعة  انتقاء 

فلكك الدافئ.

قدّر وجوده يف عاملك

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــ�دة
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�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939
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Sarah Khajavi 
R. Ph, BscPhm

175 Mostar St.
Stouffville, ON
Tel.: 905.640.3600
Fax: 905.642.1655
mostarguardian@gmail.com

- مراجعة االدوية
- توصيل مجاني لألدوية 

- نقبل جميع انواع التأمني
- خصم خاص لكبار السن

MOSTAR MEDICAL PHARMACY

Dimiana Botros, 
R. Ph, BscPhm, CDE

 دوال أندراوس 

قبح  درجة  كانت  مهما  عام  بوجه  ناجحة  شخصية  اجلذابة  الشخصية 
املادي. فجاذبيته جتعله مثار إعجاب  أو  اإلجتماعي  تدني مستواه  أو  صاحبها 
الناس وما أن ينطلق في الكالم حتي يؤخذون بسحر حديثه ويغضون النظرعن 
نقائصه. ونحن وإن كنا نولد ببعض السمات الشخصية إال أننا حلسن احلظ 
نستطيع دواماً وفي أي مرحلة من مراحل احلياة صقل شخصياتنا وإكسابها 
أي  يرفض  أحداً  رأيت  كلما  العجب  يأخذني  ولذلك  وجذابة..  حميدة  صفات 
محاولة للتغيير متعلالً بأنه هكذا قد خلق وفي رأيي أن هذا منهج ينتهجه 

الذين يفتقرون إلي الذكاء اإلجتماعي.
يتعد  لم  إبناً  لها  تاركا  زوجها  توفي  للغاية.  ذات شخصية صعبة  قريبة  لنا 

األربعة سنوات فقررت أن تكون له األم واألب معاً  فعاملته مبنتهي احلزم والشدة 
ظناً منها أن تلك هي الطريقة املثلي للتربية. كانت شديدة التسلط واجلمود 

لدرجة أننا كنا نشفق عليه أحياناً كثيرة من قسوتها وعدم مرونتها في التعامل معه فقد كانت تختار له ثيابه 
وطعامه وأصدقاءه وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة من دقائق حياته والولد املسكني لم يكن يقوي علي مخالفتها 

أو معارضتها فنشأ مهزوزاً ضعيفا.ً
األدبي ليعمل بالصحافة  الرقيقة الشفافة ألن يخوض اجملال  الكتابة والشعر وتهفو نفسه  الفتي يعشق  وكان 
التي  الوساطات  عارضت رغبته بشدة رغم كل  يوم طبيباً مشهوراً  ذات  تراه  أن  التي كان حلم حياتها  األم  لكن 
ساقها إليها وكل احملاوالت اليائسة التي بذلها إلقناعها وأرغمته علي دخول اجملال العلمي واإللتحاق بكلية الطب 
زميلة  بفتاة  نفسه  تعلقت  وهناك  الطب.  كلية  ودخل  لرغبتها  وأذعن  في كل شيء  كما  أخيراً  لها  فإستسلم 
وأحبها حباً جماً وأراد اإلرتباط بها وملا كانت الفتاة تنتمي ألسرة ذات وضع إجتماعي مرموق لم يتوقع أحد أن يوجد 
ما يعوق إمتام هذا الزواج. ولكن ما أن فاحت الفتي والدته في املوضوع حتي فوجئ بها ترفض رفضاً باتاً متعللة بأن 
الفتاة “قبيحة”.. وكنا سمعنا بالفعل أن الفتاة عاطلة من اجلمال ولكن لم نكن نتوقع أبداً أن يكون ذلك عقبة في 
طريق الزواج بالذات ألن الولد يحبها وهي في عينيه أجمل اجلميالت وبالتالي لم يخف علي أحد السبب األساسي 

للرفض وهو أن الولد قد إختار الفتاة بنفسه دون أن يكون ألمه يد في هذا اإلختيار وهنا كانت تكمن الكارثة.
أخري  من  ويتزوج  فتاته  فيهجر  أمه  لرغبة  الولد  يرضخ  وأن  مرة  مثل كل  املأساة  تلك  تنتهي  أن  وتوقعنا جميعاً 
تختارها هي له ولكن تلك املرة كانت مختلفة وخالف الفتي كل التوقعات ففوجئنا به يتمسك بحبيبته بإصرار 
عجيب لم جتد معه محاوالت األم املستميتة إلثنائه عن عزمه ..وبعد شد وجذب إمتد أشهراً طويلة أخيرا إنتصر 

احلب ومت الزواج! 
الزواج فسمعتها  إلي  احلديث  وقادنا  العائلية  املناسبات  إحدي  في  األم  مع  مرة  ذات  إجتمعنا  أننا  كانت  املفاجأة 
بأذني تقول: “ لم يحسن أحد إختيار عروسه مثلما فعل إبني”.. وقد هالني القول بالذات لعلمي بخلفيات املوضوع 
وتعجبت كيف يصدر عنها هذا الكالم وهي التي عارضت الزواج أميا معارضة. ومتنيت من كل قلبي أن أتعرف إلي تلك 
الفتاة الساحرة التي إستطاعت أن تأسر حماتها فتضمها إلي صفها وجتعلها من مؤيديها في تلك الفترة الوجيزة.
ثم شاءت الظروف وقابلتها في مناسبة أخري ووجدتني بدون قصد أراقبها وأرصد حتركاتها ألقف علي سر جاذبيتها.. 
وأهمية ما  بأهميته  بلباقة وصدق وتشعره  اإلبتسام حتسن اإلصغاء وتطري محدثها  دائمة  دافئة  فوجدتها فتاة 
يقول وكانت لها طريقة فاتنة في إبداء الرأي جتعلك تشعر بأنها علي حق في كل ما تقول.. بإختصار كانت بالفعل 
فتاة رائعة متلك مقومات شخصية شديدة اجلاذبية فتحت لها أبواب القلوب وبخاصة قلب حماتها وهي التي ظللنا 

دائماً نحسبها إمرأة بال قلب.

كتابة على حائط جلجثة األقباط�ل�سخ�سية �جلذ�بة
بقلم: عـادل عطيـة

هوذا مصر صارت أرض املوت..
هبة نهر الدم،

منابع  من  جريانه  يواصل 
شرايني األقباط املذبوحة،

واملسفوحة..
على مرتفعات إميانهم العنيد!
يروي عطش الذئاب املترّصدة،

في الثياب..
يلّون قوائم معابدها الهمجية..

.. عالمات.
يراها الشيطان الساكن في وسطهم؛

راضياً..
مّرضياً..

اإلنتصار  تكبيرات  البطش:  نشوة  في  وترتفع 
الوحشية!

هوذا مصر صارت جنة الطواغيت على أرضها 
املسبّية..

ميضغون أزاهير الشر،
وينسون اإلنسانية..

ثقافتهم النحر،
وميراثهم: جماجم بشرية..

وفي مكتباتهم املطلة على البحر األحمر..
كتاب وحيد، عنوانه: “املوتى”..

مفتوح على متنّيه..
يكتبه بالزيف،

وبالسيف:
فراعني الوهابية..

ها هي ذا الصفحة األخيرة من 
سفر مراثي الوطنية..

فلنسابق كلماتها؛
سفر  مع  موعد  على  فأنتم 

الرؤيا البهية..
مكتوب على صفحته األولى:

.. حدث غدأ.
وغداً..

موسى  من  أعظم  هو  من  قريباً  سيأتي 
املنتشل من ماء املوت..

سيأتي الذي ُعّمد في نهر األردن: بشراً سوياً..
حامالً من جنبه املطعون ماء زالالً..

ودماً ذكياً..
ليرشهما على: “أرضنا السوداء«..

آالمكم  أسابيع  في  طينها  من  لتنبثق 
املنسية:

ألف “وردة صليب” حمراء..
.. عالمة عهد،

وفداء.
وسينبعث نور القبر املقدس على أرضها،

وينيرها..
ويعيد لها الرب وعده املبارك: “مبارك شعبي 

مصر”!

Call now to order
Unlimited Canada and USA 

Home Phone
For limited time

Only $11.99 month*

Using your existing high-speed Internet 
connection to get unlimited calling to Canada/USA

•	No contract
•	No Credit Check
•	No Hidden fees
•	Free Smart Phone app

All home phone features (Voice mail, Caller ID, 
Call waiting, Call

forward, Three-way conference Call, 
SMS forwarding, Call ID Blocking)

One-time registration fees 
for only $50 CAD    

 Call to order now 
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتحدث �لعربية

هام لأ�سحاب �لأعمال يف كند�
بإعالنك معنا في جريدة »جود نيوز« الكندية حتصل علي ما يلي:

إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع 	 
املصريني والعرب بأكثر من 40 مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال 

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

www.good-news.ca موقع اجلريدة األليكتروني
اجلريدة علي 	  ألف مشجع بصفحة   95 تواصل  إعالنك عبر  إنتشار 

موقع الـ »فيس بوك« - حتت أسم »جريدة جود نيوز الكندية«
جريدة »جود نيوز« الكندية جريدة حتترم القارئ و املُعلن ، وتصدر عن 

مؤسسة ال تهدف للربح ، وجميع صفحاتها باأللوان 
جريدة »جود نيوز« الكندية تقدم أرخص األسعار لنشر األعالنات 

لتفادي أية أعباءات مالية علي أصحاب األعمال

�سارك معنا �لنجاح و �أ�ستفد منه

�أت�سل بنا علي �لرقم �ملجاين ملعرفة تخفي�سات هذ� �ل�سيف : 

1-844-355-6939
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مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 
السبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون

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

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

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

License #11995

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

Member of               Independently Owned & Operated

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

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

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

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

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

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

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

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

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

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 أصدرت Juwai.com و هو موقع متخصص ملستثمري العقارات حول العالم, اعلن عن 
أداء األسواق العاملية للعقارات وذلك للربع األول لعام 2017 و مقارنتها بنفس الفترة من 

العام املاضي. 
وكانت النتائج كما يلى:

الدولة
نسبة االختالف 

بني الربع األول لعام 2017 و 2016

Hong Kong +17.27%
Iceland +16.01%
Australia +12.9%
Canada +11.7%
Germany +5.79%
US 3.29%
UK +1.84%
France +1.62%
Spain +0.41%
Switzerland -1.69%
Greece -3.13%
Dubai -3.69%
Qata -10.63%
Egypt -16.68%

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

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

توني كامل

بيع وشراء
العقارات السكنية

والتجارية

416.889.4296
sam.m.ibrahim@gmail.com

1396 Don Mills Road 
B121 Toronto M3B OA7

Office : 416 391 3232 
Fax.: 416 391 0319
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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Office: (416) 298-8200
Email : irene.awad@century21.ca

Fax: (905) 721-0467
Email : temon_rassem@centum.ca

2014

Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€apbÄÄ„˝ÄÄÄ«a 2

www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi@ bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

 وادي دجلة
@NNN@Òãíbjfl@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

Alphons Beshay, Ph.D.
Courtier Immobilier - Real Estate Broker

Cell: 514-812-8294  amak-estate@hotmail.com 

عامل العقارات

بالرغم من الهبوط في أسعار العقارات التي يعاد بيعها)غير اجلديدة( اال ان هناك نشاطا ملحوظا في سوق العقارات اجلديدة.  وقد 
الحظت من خالل تعامالتى  مع البنائون ان هناك اقباال متزايدا على شراء العقارات اجلديدة وخصوصا الشقق في األبراج السكنية 
في مدينة تورونتو وضواحيها وان اسعارها منخفضة نسبيا عن أسعار الشقق التي يعاد بيعها وانصح املستثمرين بالشراء االن 
بأسعار ما قبل االنشاء في املشاريع اجلديدة التي يطرحها البنائون وهناك أسباب عديده النتعاش هذا القطاع الهام منها اقدام 
شركات البناء على استحداث مشاريع جديدة بعد ان قل املعروض بشكل حاد خالل السنة املاضية الذى ادى الى ارتفاع حاد في 
األسعار وبالتالى شجع على االستثمار في مجال البناء وقد اثر ذلك على اقتصاد املقاطعة باإليجاب من خالل خلق فرص عمالة 
جديدة واقبال اكثر على الشراء من قطاعات سكانية أصبحت قادرة على ذلك ماديا وهكذا تدور العجلة بتاثير كل العوامل على 

بعضها في طريق انتعاش هذا القطاع الهام.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD
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SOLD
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Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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

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

ألثبات او نفى ذلك.

نشاط ملحوظ
 في سوق العقارات اجلديدة

Professional Real Estate Services

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

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details

اإعداد: اإدوارد يعقوب
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Medical Spa
Specializing in 

Acne scars Treatment
Botox

Dermal Fillers
$50.00 discount 
for new clients.

www.oaklakemedicalcentre.com
Hours : Monday to Thursday 9:00 AM to 8:00 PM

Friday 9:00 AM to 5:00 AM
Saturday 10:00 AM to 3:00 PM

New Patients 
Welcome

Now Open

Oak Lake Medical Centre and Medical Spa
* Walk in Clinic

* Family Practice
* Newborn Circumcision

Dr John Henein, MD, CCFP Family Doctor
Dr Iman Nesseem (Female Doctor)

Suite A2, 146 Lakeshore Rd West, Oakville, L6K 1E4

Phone : 289-837-4747

صحيفة إزفيستيا الروسية
مدينة ال تدخن

البحر  على  الواقعة  الروسية  سوشي  مدينة  مدينة  اعلنت 
االسود، انها اولى مدن العالم »غير املدخنة«، فالقوانني اجلديدة 
النقل  ووسائل  واملسارح  املطاعم  جميع  في  التدخني  حتظر 
ويقول  الشواطيء،  وعلى  بل  واملستشفيات،  واملدارس  العام 

فياشيالف فورونكوف في هذا الصدد: »اننا نريد أن يصبح التدخني في مدينتنا نادرة كندرة التجول في 
الشوارع الرئسية بالبيجاما«.

واملعروف عن الروس انهم من اكثر املدخنني في العالم، وان هناك قرابة 300 صنف سجائر في روسيا تبلغ 
مبيعاتها نحو 400 ألف مليون سيجارة سنوياً.

صحيفة بورسني الدامنركية
أقزام وجبابرة

كان من بني ما عرضه احد متاحف ارهوس في الدامنرك، مائدة 
افطار وكراسي بالغة الضخامة  يتقزم امامها الزوار من الكبار. 
والغرض من هذا املعرض الذي كان عنوانه »أمزاج أن يكون املرء 
بانفسهم  التباهي  عن  العزوف  على  الزائرين  حمل  صغيرا؟« 
وتذكير الكبار، ال سيما اولئك اجلالسني إلى املائدة، مبا يشعر به 

الطفل وهو في وسط الكبار.
ليسو  االطفال  بأن  القائلة  بالفلسفة  يدينون  فالدامنركيون 
تؤخذ  أن  أفراد صغار يجب  وامنا  لم يكتمل منوهم،  مجرد كبار 

احجامهم واهتماماتهم في االعتبار.

دي تيلغراف الهولندية
نقود خاصة باملكفوفني

ومتكنهم من معرفة  التي حتملها  البارزة  بالنقاط  النقد  أوراق  املكفوفون في هولندا حتسس  يستطيع 
قيمة كل منها. وتطبع سويسرا أيضاً مثل هذا النوع من النقود.

لي جورنال دي مونريال
اجمع املال واطرح السروال

بدأ يوناني من اصحاب املطاعم في مونريال عمله بطريقة فريدة في معاجلة حساباته، فقد وضع علبة 
سيجار فارغة على كل من جانبي آلة صرف النقود أمامه، وكان يضع في العلبة اليسرى الفواتير التي 
يجب عليه دفعها. بينما كانت اآللة حتتوي على دخله اليومي، وكان كلما سدد قيمة فاتورة ينقلها مع 
ايصال الدفع الى علبة السيجار اليمنى. وعندما انهى اصغر ابنائه دراساته وأصبح محاسباً قانونياً، اعرب 
عن تخوفه من االسلوب البدائي الذي يعالج به ابوه شؤونه املالية، وقال: »لست افهم كيف ميكنك أن 
تدير عمالً بهذه الطريقة، كيف تستطيع معرفة أرباحك؟«. فأجاب األب: »حسناً يا بني، عندما نزلت من 
السفينة التي حملتني من اليونان لم اكن املك سوى البنطلون الذي ارتديه، اما اآلن، فان شقيقك طبيب 
وأنت محاسب قانوني وشقيقتك اختصاصية في عالج عيوب النطق وأمك وأنا منلك سيارة جميلة وبيتاً 
في املدينة ومثله في الريف، اضافة الى عمل مزدهر، وهذا كله قد دفع ثمنه بالكامل، واذا شئت معرفة 

الربح الذي تبحث عنه، فما عليك اذا سوى أن جتمع ذلك كله، وتطرح منه البنطلون.   

صحيفة الشرق األوسط السعودية
ِجمال مشعة

اصبح التنقل باجلمال سبباً شائعاً للحوادث التي تقع ليالً في 
بعض بالد الشرق االوسط الى حد اقتضى معه اتخاذ بعض 
التدابيرملواجهة هذا األمر. وكان احلل في تزويد اجلمل بعدة من 

مادة فسفورية مشعة تيسر رؤيته بعد حلول الظالم.
   

صحيفة كوريري ديال  سيرا اإليطالية
»زميل« متواضع!

في مطعم من أفخم مطاعم الريفييرا االيطالية، حدق الزبون الوجيه في فاتورة احلساب، وشهق، ثم متالك 
نفسه وقال مخاطباً خادم املطعم: “خمسة آالف لير )8 دوالرات( لوجبة واحدة؟ آمل في أن يكون لديكم 

حسم لزميل لكم في هذه املهنة”.
فسأله اخلادم: “هل أنت أيضاً خادم في مطعم؟”.

فقال الرجل: “كال، أنا لص”.
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مقتل كندي واصابة أربعة أخرين 
في الهجوم االرهابي الذي وقع في 

برشلونة

الهجوم االرهابي علي املواطنني و السائحني في برشلونة 
يوم اخلميس 16 أغسطس، أسفر عن مقتل 14 فرد منهم 
مواطن كندي وجرح اكثر من 100 فرد أخرين من بينهم 
أربعة كنديني والباقي من 34 دولة مختلفة ، هذا عندما 
قام إرهابي بقيادة شاحنة عبر شارع مشهور مزدحم  في 
برشلونة، وقفز بها علي رصيف املشاه ودهس بها الناس. 
وفي مكان أخر أيضا في اسبانيا وقع هجوم مماثل والقت 
بقية  عن  بالبحث  وتقوم  اثنان  علي  القبض  الشرطة 
مسؤوليتها  داعش  أعلنت  وقد  فيهم.  املشتبه  االفراد 
عن هذه الهجمات االرهابية وأدلي رئيس وزراء كندا ببيان 
احلزن عن مقتل مواطن كندي  ببالغ  »أنه علم  فيه  قال 
الذي  اجلبان  االرهابي  الهجوم  أخرين خالل  أربعة  واصابة 
التعازي  يقدمون  زوجته  وصوفي  وانه  برشلونة  في  وقع 
و  للمصابني  العاجل  الشفاء  ويتمنون  الضحايا  ألسر 
قال نحن ننضم الي أسبانيا وبقية دول العالم في احلزن 
علي فقدان الكثير من الناس االبرياء بدون سبب ويجب 
بجميع  والتعصب  الكراهية  إنتشار  بحزم ضد  نقف  أن 
أشكاله وهذه االعمال العنيفة التي تسعي الي تفريقنا 

سوف تزيدنا متاسك«.

اجلبان  الهجوم  ترودو  جسنت  كندا  وزراء  رئيس  أدان 
الذي وقع في بلد بوركينا فاسو وقدم التعازي ألهالي 
هذا  لوقوع  شديد  بحزن  أصيب  أنه  وقال  الضحايا، 
في  يعيشوا  أن  ينبغي  ال  الناس  أن  وأضاف   ، احلادث 
خوف علي سالمتهم سواء كانوا في وطنهم او في 
مع  وثيق  بشكل  العمل  نواصل  سوف  ،وقال  سفر 
املسؤولني  وتقدمي  االرهاب  ملكافحة  الدولي  اجملتمع 
عنه للعدالة. وكان مهاجمني ارهابيني قد وصلوا الي 
يوم  مساء  »اوجادوجو«  العاصمة  في  تركي  مطعم 
االحد 13 اغسطس وأطلقوا النار عشوائيا علي رواد 
املطعم فقتلوا 18 شخص منهم اثنان كنديان وهما 
السيدة »تامي جني تشن« من مواليد مونتريال وقتل 
معها زوجها والكندي »بيليل ديفاله«، وكان متطوعاً 
في مجموعة كيبيك ملكافحة الفقر. وبوركينا فاسو 
افريقيا وهي دولة فقيرة جدا وتشترك  تقع في غرب 
وزيرة  قدمت  وقد  مالي  دولة  مع  الشمالية  حدودها 
احلادث  هذا  ضحايا  أحباء  الي  تعازيها  كندا  خارجية 

املأسوي . 

ترودو يدين الهجوم االرهابي في 
بوركينا فاسو والذي كان من بني 

ضحاياه اثنان من الكنديني

الدوالر الكندي ينخفض أمام نظيره 
األمريكي ومعدل التضخم يرتفع 

أميريكياً،  سنتاً   79.45 ليصبح  الكندي  الدوالر  إنخفض 
بتراجع قيمته 0.38 سنت أميركي عن معدل سعره، ليكون 
بالتالي قد فقد %0.48 من قيمته إزاء العملة األميريكية هذا 
املاضي  األسبوع  منها   0.38% خسارته  بعد  وذلك  األسبوع 
هو  التراجع  هو  هذا  ويعتبر  قبله،  الذي  األسبوع  في  و1.5% 
للدوالر  التوالي  على  التراجع  من  أسابيع  ثالث  خالل  الثالث 

الكندي بعد خمسة أسابيع متتالية من االرتفاع.
وعلي صعيد التضخم، بلغ معدل التضخم في كندا 1,2% 
، مرتفعاً من  املاضي  يوليو  املنتهية في  الـ 12 شهراً  لفترة 
%1 للفترة نفسها املنتهية في شهر يونيو، حسبما أشارت 
بصورة  مرتبطاً  االرتفاع  هذا  وجاء  الكندية.  اإلحصاء  وكالة 
أسعار  ارتفعت  فقد  والسكن.  النقل  بأسعار  رئيسية 
احملروقات بنسبة 4,.%6 في األشهر الـ 12 املاضية ، ما جعل 
بعد  املذكورة  الفترة  في  باملائة   1.9 بـ  ترتفع  النقل  أسعار 
يونيو  في  املنتهية  املماثلة  للفترة  باملائة   0.6 بـ  تراجعها 

املاضي ، وارتفعت أسعار السكن بـ 1.3 باملائة.
في  املاضية  شهر  عشر  األثني  في  األسعار  ارتفعت  كما 
ستة من القطاعات الثمانية الرئيسية التي ترصدها وكالة 

اإلحصاء الحتساب معدل التضخم.
ويري خبراء إقتصاديني إن إرتفاع التضخم يعزز احتمال قيام 
بنك كندا املركزي برفع الفائدة األساسية في أكتوبر القادم.

معدل  رفع  عن  املاضي  يوليو  في  أعلن  قد  كندا  بنك  وكان 
تلك  كانت  والتي   0.75% إلى   0.50% من  األساسي،  الفائدة 
الفائدة  املركزي  كندا  بنك  فيها  يرفع  التي  األولي  املرة  هي 

األساسية منذ سبتمبر عام 2010 .

تورنتو تشهد مظاهرات ومظاهرات 
مضادة لإلنفتاح احلالي لسياسة 

الهجرة في كندا 

ضد  لالحتجاج  باخلروج  شخص  أالف  ثالث  حوالي  تعهد 
مسيرة   سيعقدون  الذين  الكنديني  الوطنيني  جماعة 
يزال غير معروف مكان  والتي ال  القادم  الشهر  تورنتو  في 
الوطنيني  مسيرة  عن  االنباء  أنتشرت  وقد   ، جتمعهم 
عبر  لالحتجاج  لهم  املضادة  اجلماعة  وخطة  الكنديني 
من  قليلة  أيام  عدة  بعد  االجتماعي  التواصل  وسائل 
شارلوتزفيل  مدينة  في  جري  الذي  والعنف  املشاحنات 
بوالية فيرجينيا في امريكا بني مجموعة تضم العنصريني 
البيض والنازيني اجلدد واعضاء كوكلوكس كالن ومجموعة 
مكافحة العنصرية وانتهت مبقتل سيدة ، وقد بدأ االعداد 
ملظاهرة ضد الوطنيني الكنديني في تورنتو بعد أن قامت 
الفيس بوك للقيام  شانون مكديز بدعوة أصدقائها علي 
جدا   كثيرا  هناك  أن  تورنتو  وملدينة  للعالم  لتظهر  بشئ 
من الناس ال يؤيدون جماعة الوطنيني الكنديني ، وستكون 
، وقال  املظاهرة يوم 14 سبتمبر في ساحة يوجن و داندس 
وهو  باترون  ترافيس  الكنديني  الوطنيني  جماعة  رئيس 
هو  به  سيقومون  الذي  االحتجاج  أن  املسيرة  منظم 
أحتجاج سلمي ضد االنفتاح احلالي لسياسة الهجرة ولم 
يدخل في تفاصيل عن مخاوفه اخلاصة من هذه السياسة 
، ولكنه قال إن علي كندا أن تنتقي من تسمح لهم بدخول 
البلد. وقال علي صفحته علي الفيس بوك : »إنه يريد أن 
تتوقف الهجرة اجلماعية وهو يدعم ترحيل الغير مرغوبني«

نقطة   21 علي  الكنديني  الوطنيني  جماعة  مبادئ  وتقوم 
اساسية من ضمنها القول بأن األفراد اللذين أسسوا كندا 
لهم  يعد  ولم  قمعهم  مت  قد  أوربي  أصل  من  هم  والذين 
ووصف  امليثاق  وتعديل  الي  اجلماعة  تدعو  وايضا  اعتبار 

القومية العرقية، وإزالة موقفها من التعددية الثقافية  
، وبالنسبة ملتطلبات اجلنسية الكندية يجب ان تعود الي 
الكنديني  للموطنني  الفوري  والترحيل  االساسية  املعايير 

املدانيني باالرهاب
أي  أن  الكنديني  الوطنيني  مسيرة  عن  معلومات  وتقول 
شخص من املشاركني سينتهك حرية التعبير أو سالمة 
االخرين معنوياً او جسدياً سوف يسلم للشرطة ، ومن غير 

الواضح ما الذي يعنيه هذا !

أقتراح بتعديالت في قانون مينع املنقبات من ركوب الباصات العامة في كيبيك
الذي  و   201٥ لعام   62 رقم  القانون  علي  أكثر  تعديالت   فالي«،  »ستيفاني  كيبيك،  حكومة  في  العدل  وزيرة  أقترحت 
يجبر الناس اللذين يقدمون أو يتلقون خدمات عامة علي كشف وجوههم وينطبق هذا علي خدمات القطاع العام في 
مقاطعة كيبيك. ولكن منذ تقدمي  مشروع التعديالت علي القانون والذي سيطبق علي البلديات واجملتمعات احلضرية و 
املنظمات العامة واجلمعيات الوطنية كان هناك الكثير من الغموض بشأن ما إذا كانت النساء املنقبات سيتمكن من 
وارتباكهم،  الناس  الذي تسبب في غضب  النقاب االمر  إزالة  العامة ؟ فقد يطلب منهن سائق احلافلة  ركوب احلافالت 
وقالت سيدة منقبة انها ال تستطيع إزالة النقاب امام العامة ، ومن ناحية أخري رفض عمدة مدينة مونتريال »دينيس 
كوديير« هذه التعديالت وأثار مخاوف منها واتهم حكومة كيبيك بتجاوز أختصاصاتها وجتاهل الطابع املتعدد الثقافات 
تأتي سيدة منقبة مع أطفالها  ، قائال عندما  التعديالت  التنفيذية ملناقشة  اللجنة  ، وتسأل خالل اجتماع  املدينة  في 
لتركب الباص هل سنقول لها لن نقدم لك هذه اخلدمة وردت وزيرة العدل قائلة إنها لن تعلق علي أمثلة محددة لكيفية 

تطبيق التعديالت وأن هذه التعديالت لن تستعمل حلرمان الناس من الوصول الي اخلدمات.

قام متحدث عن زعيم حزب احملافظني أندرو شير  بتوضيح موقف الزعيم 
ان  أنورايت  جاك  وقال  التعبير،  حرية  حول  للجدل  املثير  تعهده  بشأن 
التعهد الذي وعد به أندرو شير بوقف التمويل املالي احلكومي للجامعات 
التي تفشل في أحترام حرية التعبير، لن ينطبق علي جامعة تورنتو التي 
رفضت قيام جماعة الوطنيني الكنديني  مبسيرة في ساحة احلرم اجلامعي 
 ، املالي احلكومي  التمويل  يعرضها الي حرمان من  لن  اجلامعة  وأن موقف 
وقال جاك أنورايت أن أندرو شير ملتزم بالعمل مع اجلامعات لضمان أن أي 
سياسة سيقررها لن تكون قاعدة او منبرا خلطاب الكراهية ، وكان زعيم 

أي  إجراء مناقشة  حول  القدرة علي  أن أسس دميقراطيتنا هي  احلزب  برئاسة  الفوز  قال في خطاب  احملافظني قد  حزب 
موضوع ولهذا فهو ملتزم بالدفاع عن حرية التعبير وسوف مينع التمويل احلكومي عن اي جامعة تغلق النقاش وتقف أمام 
وجهات النظر اخملتلفة ، ولهذا كان قرار جامعة تورنتو برفض مسيرة جماعة الوطنيني الكنديني قد وضع تعهدات اندرو 
شير في أختبار مبكر . وإن كان يحتمل إلغاء املسيرة بعد االشتباكات التي وقعت بني العنصريني البيض واحملتجني في 

والية فريجينيا والتي أسفرت عن مقتل سيدة واصابة 1٩ أخرين.

تعهد أندرو شير بوقف الدعم عن اجلامعات التي ال حتترم 

حرية التعبير ال ينطبق علي ما يحدث بجامعة تورنتو

احلزب الليبرالي يرفض تخفيف القيوم علي اإللتزام باللغة الفرنسية في كيبيك

ُعقد  كيبيك   في   السياسي  اجلناح  من  الليبرالي  للشباب  أجتماع  في 
جتريبي  مشروع  دقيقة   30 ملدة  مندوب    400 ناقش  بيشوب  جامعة  في 
لتبسيط القيود في القانون رقم 101 اخلاص باللغة الرسمية في املقاطعة 
، وقال الطالب نيقوالوس دوملات من جامعة ماكجيل أن املدارس االجنليزية 
الثانوية  مدرستة  في  يسجلون  الذين  الطالب  عدد  وإن  متوت،  كيبيك  في 
له  يقال  الشارع  فرد في  اي  اذا حتدث مع  أنه  وقال  بعد عام  يتناقص عاما 
في  به  ٌمرَحب  غير  وهو  واالحتقار  باإلهانة  فيشعر   ) اجنليزية  )لهجتك  ان 
يكن  ولم  باحتقار  اليه  ينظر  بالفرنسية  التحدث  واذا حاول  اماكن كثيرة 

نيقوالوس هو الوحيد الذي حتدث، فقد قال ماثيو كوادريني رئيس اللجنة الليبرالية السياسية لشباب مونتريال وهو الذي 
بدا فكرة تخفيف قوانني اللغة في كيبيك : »أن الهدف من هذه الفكرة هو االعتراف بأن الناطقني باالجنليزية قد ساهموا 
في تطوير كيبيك، وبينما كان للقانون رقم 101 أثر إيجابي في كيبيك وسمح باعادة تاكيد ثقافتها الناطقة بالفرنسية 
وبالرغم من  االجنليزية«.  باملدارس  يلتحقون  الذين  واالشخاص  باالجنليزية  الناطقة  املؤسسات  أثر سلبي علي  ترك  فانه 
املناشدة العاطفية من الوفود الناطقة باالجنليزية اللذين قالوا انهم يحتاجون لتدابير جديدة للمساعدة في إنقاذ املدارس 
االجنليزية التي يتقلص عددها. رفض املندوبني االخرين هذا املشروع التجريبي الذي كان يدعوا للسماح بالتحاق االطفال 
الناطقني بالفرنسية -علي غير املعتاد- باملدارس االبتدائية االجنليزية وأعرب املندوبني الرافضني للمشروع عن قلقهم من 
تعريض االطفال للدراسة باالجنليزية في سن مبكرة ، وفي نهاية االجتماع حتدث  رئيس وزراء املقاطعة فلييب كويالرد 
قائال إلي كل سكان كيبيك الناطقني باالجنليزية أقول لكم .  هذا هو منزلكم ، وهذا وقتكم ، يجب ان تظلوا هنا ، لكم 
امل في منو االقتصاد في كيبيك  دعونا نبني معا ، ال تشعروا انكم مواطنني من الدرجة الثانية ،  نحن نحتاج اليكم لبناء 
مستقبل أفضل ، أعرف أنكم سوف تتحدثون الي أصدقائكم الذين قرروا النزوح الماكن أخري ورحلوا بعيدا عن كيبيك 
، قولوا لهم ان يعودوا الي كيبيك ، واوضح رئيس الوزراء انه اذا كان الناطقني باالجنليزية لديهم امل في تخفيف قوانني 
اللغة فيجب أن يصوتوا علي نطاق واسع ليحققوا هذا االمل واكد  إنه سوف يتم  تعديل في القانون رقم 101  وهو واثق 
من هذا . وفي مؤمتر صحفي قال رئيس الوزراء أن اللغة االجنليزية هي جزء من تاريخنا واذا كنا قد عوملنا معاملة سيئة 
في املاضي وكانت تقال الفاظ سيئة علي من يتحدثون الفرنسية في الشارع فال يجب ان يجعلنا هذا نقوم بنفس الشئ 

ونتصرف بنفس الطريقة .

السعودية تدافع عن أستخدامها ملدرعات كندية الصنع ضد املدنيني
املنطقة  سكان  ضد  الصنع  كندية  العسكرية  للمدرعات  أستخدامها  عن  السعودية  العربية  اململكة  دافعت 
االرهابيني  العسكرية ملكافحة  املعدات  الضروري استخدام  االمن وجدت من  قوات  إن  قائلة  اململكة،  الشرقية في 
الذين يهددون سالمة السكان ، وكانت وزيرة الشؤون اخلارجية الكندية »كريستيا فري الند«، قد طلبت التحقيق في 
الصراع السعودي الذي تصاعد في أواخر يولية واعلنت عن قلقها العميق من استخدام السعودية ملدرعات كندية 
الصنع ضد املدنيني في منطقة »القطيف«، التي يسكنها اغلبية شيعية. وقالت السفارة السعودية في كندا ان 
حكومة السعودية لها احلق في أستخدام املعدات العسكرية حملاربة اجلماعات االرهابية في مدينة العوامية واعطت 
مثال لذلك ،وهو إن السلطات الكندية قامت بقتل املسلح االرهابي الذي اقتحم مبني البرملان يوم 22 أكتوبر عام 
إذا كانت قد وعدت كندا بعدم استخدام مدرعات كندية  الفور وعند سؤال السفارة السعودية عما  ، علي   2014
الصنع ضد املدنيني السعوديني قال السفير ان لدي اململكة السعودية مبرراتها في نشر معداتها العسكرية في 
وكانت  عسكرية  مبعدات  اجملهزة  االرهابية  اجلماعات  تهاجم  النها  القطيف  منطقة  في  تقع  التي  العوامية  بلدة 
منطقة القطيف قد وصفت من قبل انها مركز للمعارضني للحكومة السعودية، ومنهم الشيخ منر النمر الذي 
قتلته احلكومة السعودية عام 2016 والذي علي أثره اصبح بعض املعارضني املتشددين من الشيعة يحملون البنادق 
احلكومة  بدات  عندما   2017 عام  اوائل  في  أشتعل  قد  واملعارضة  احلكومة  بني  الصراع  وكان   ، احلارقة  والزجاجات 
السعودية في جتريف حي العوامية بإدعاء  جتديد االحياء القدمية ألسباب صحية وأمنية وكانوا في احلقيقة يريدون 

القضاء علي املسلحني اخملتبئني. 
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هل ت�سعر بتغري مز�جك من حني لآخر؟!

واحد طريقته في  اإلنسان. ولكل  املزاجية هي حالة طبيعية في شخصية  أو  النفسية  احلالة 
التعبير عن حالته النفسية التي تتغير من وقت آلخر. فنجد الشخص يتكلم عن نفسه، فيقول: 

»أحياناً أكون سعيدأً، وأحياناً أكون منقبضاً«.
إن اختالف مزاجك النفسي ال يُعد أمراًمقصوراً عليك وحدكدون غيرك.

وقد يكون املزاج السيء نتيجة ألمر طارئ، ما إن يزول حتى يعود الشخص الى طبيعته. واملهم هو 
أال تطول فترة إعتالل املزاج، حتى ال يصبح سمة من السمات التي متيز الشخص.

ويقول الباحثون في علم النفس، إن تغير مزاج أو نفسية شريك احلياة من املزاج الطيب أو الهادئ 
إلى مزاج مكتئب، يجب أال يقابله سلوك مماثل من الشريك اآلخر اعتقاداً منه إنه يجب أن يشاركه 
مشاعره نفسها ليعّبر له عن حبه وتقديره ملا يشعر به؛ بل إن املشاركة واملعاونة السليمة هي 

مساعدة الزوج )أو الزوجة( على اخلروج من هذا الشعور أو املزاج السيء الذي يعيشه.
وبذل احلب واحلنان للشريك، هو األساس لعبوره هذه الفترة، ورجوعه إلى طبيعته ومرحه.

ومبعرفتك جيداً لطبيعة شريك حياتك، ميكنك أن تتنبأ أو تتوقع املواقف أو األوقات التي تؤثر في 
نفسيته أو مشاعره، وهنا ميكنك التدخل ـ دون أن يشعر ـ لتبدد هذا الضيق قبل أن يستحوذ 
القيام  أو  املنزل،  احتياجات  بشراء  القيام  أو  نزهة،  في  سوياً  كاخلروج  تصرفاته،  أو  أفكاره  على 
بشراء احتياجات املنزل، أو القيام بأي عمل مفيد في البيت كالعناية بالنباتات أو إصالح شيء ما 

معطل... أو القيام بأي عمل يصرف تفكيره عن حالة الضيق أو االكتئاب.
واحذر أن تقابل هذه الترة باللوم أو بالشكوى أو بالغضب، وحاول ـ مع شريك حياتك ـ معرفة 
أن  واهتمام منك، على  وبإنصات  باستفاضة وصراحة،  احلديث  التغير، فقد يساعده  سبب هذا 

يعود إلى طبيعته تدريجياً.
أو ظروف تتعلق  إذا كنت تعرف أنك متر بفترات من الضيق بسبب مواقف معينة،  وأنت بدورك، 
بالصحة أو بالعمل، أو تتعلق بأسباب أخرى...، فيمكنك أن توضح ذلك لشريك حياتك حنى يقّدر 

حالتك، حتى ال يقلق أو يقابله بطريقة عصبية.
وحاوال معاً التعرف على كل ما يضايق الطرف اآلخر، أو األوقات التي يتعرض فيها لضغط نفسي، 
به،  يشعر  الذي  الضيق  من  بسرعة  اخلروج  على  يساعدانه  وتقديره،  لآلخر  منكما  كل  ففهم 

ويجعلها فترة قصيرة متر بسالم.

�أ�سول ولياقة
ذوق سليم:

يجب مراعاة االعتدال في الكالم، بالبعد عن التطويل اململ، أو االقتضاب املبالغ فيه. ألن االكتفاء 
بكلمة أو كلمتني في املوقف الذي يستدعي أكثر من ذلك، سيجعل الناس يشعرون باالستخفاف 

بهم، أو باحتقار معلوماتهم أو مكانتهم.
احترام:

إن االحترام في الكالم، أسلوب من أساليب احلديث الناجحة، واملمتعة. إذ إن السخرية واالزدراء 
أمران ال ميكن احتمالهم، ألن الكلمات أمضى وأقطع من السيف. لذلك علينا اتباع القول احلكيم: 

»فّكر قبل أن تتكّلم«.
صفات:

ابتسم بابتهاج ـ سيطر على انفعاالتك ـ جتّنب اجلدل ـ ال تتدخل فيما ال يعنيك أو يهمك أمره ـ 
حافظ على نظافة ثيابك ـ ال حتاول كشف عيوب اآلخرين ـ ال تكن عصبياً بدرجة مبالغ فيها ـ ال 
تلجأ إلى النقد الهّدام ـ ال تضحك على اآلخرين ـ ال تتكلم أكثر مما يتكلم اآلخرون ـ امتدح كل 

عمل يستحق املدح احلقيقي، حتى ولو كان عمالً بسيطاً ـ سامح من يسيء إليك.
هذه كلها صفات حميدة، إن حرصت عليها، كسبت قلوب كل من تتعامل معهم، على اختالف 

شخصياتهم.
عند الشراء:

إذا وجدت غيرك قد سبقك إلى محل تقصدينه، وبدأ في التعامل مع البائع، الذي يعرفك، وحاول 
أن يلبي طلبك أوالً، فاعتذري بلطف حتى ينتهي من إجابة من قصده أوالً.

أصول:
من »اإلتيكيت«، أن يقف الرجل عندما تكون السيدة التي تتحّدث إليه واقفة.

شخصيات:
تأمل شخصاً فيه الصفات اآلتية، فستعرف سبب عزوف الناس عن التعامل معه:

السخرية املستمرة من اآلخرينـ  الكذب واملبالغة والتهويلـ  التعالي في الكالم وفي املظهر على 
احمليطني به ـ احلديث بصوت عال ـ عدم الوفاء بأي وعد أو عهد ـ إفشاء السر ـ حب السيطرة 

وفرض الرأي.

كيف تتعامل مع زمالئك بالعمل؟!
يجد البعض بعض احلرج عند التعامل مع زمالئه اجلدد من اجلنس 
اآلخر، لذا فقد يفضل التعامل مع جنسه فقط حتى ال يعّرض 

نفسه للحرج أو للخجل.
ويؤكد املتخصصون أن هذه الطريقة لن تؤدي إال إلى اإلنطوائية، إذ 
حتتم عليك ظروف عملك أن تتعامل مع اجلنسني، ولكن ال بد من 
وضع أسس واضحة، حتدد طبيعة التعامل حتى ال يحدث صدام 

البسيطة  االبتسامة  ووجود  النفس  الثقة في  احلرص على  التعامل، مع  أو حرج عند  ارتباك  أو 
الهادئة، دون تبسط زائد أو حدة مبالغ فيها، وإمنا يكون التعامل تبعاً لكل موقف. وبإمكانك أن 
حتدد حجم العالقة بينك وبني زميلك بحيث ال يستطيع أن يتجاوزها حتى لو حاول ذلك. مع جتنب 

التحّزب أو »الشللية« أو الوقوف مع زميل ضد اآلخر، وإعطاء املشكالت أكبر من حجمها.
   واحرص على أن تكون عالقتك مع اجلميع عالقة طيبة وطبيعية، وأن يكون كل تركيزك واهتمامك 
مع  وتعاونك  الشخصي  مجهودك  على  بناء  رؤسائك  ثقة  وكسب  اجلديد،  عملك  في  بالنجاح 

اجلميع.

كيف ُتدير دفة حياتك مبهارة؟
تعتبر املنازعات واألزمات الصغيرة جزءاً هاماً من احلياة الزوجية. وكلما تناولتماها بأسلوب أقل 

عصبية، أمكن جناح شركة حياتكما.
إن أي شخصني يحبان بعضهما، ويعيشان معاً، يبقيان مع ذلك فردان، لكل منهما شخصية 
مختلفة واحتياجات مختلفة، وحتى عندما يبدو أنهما يعيشان معاً في تناغم، فإن املشكالت 

مهما كانت صغيرة سوف تظهر، إن آجالً أو عاجالً.. ويجب أن يتغلبا معاً عليها.
ولكن في بعض األحيان يحدث أن كالً من الشريكني يريد من اآلخر أن يوّفق آراءه وأفكاره معه، 

وهنا تبدأ املنازعات.
الزوجني  بني  االختالفات  لظهور  عرضة  الفترات  أكثر  هي  للزواج  األولى  السنوات  تكون  وعادة 
فبالرغم من حب واقتناع كل طرف باآلخر، وبأنه راض متاماً عن اختياره، إال أن رغبة كل طرف في 
على ظهور  يعمالن  اآلخر،  الطرف  من  املثالية  وانتظاره  حياته،  نظر شريك  في  مثالياً  يكون  أن 

املشكالت واالختالفات وزيادتها يوماً بعد يوم.
املدى  على  طبيعته  ضد  يعيش  أن  يستطيع  وال  مطلقة،  مبثالية  يعيش  أن  يستطيع  أحد  فال 
الطرق  تعكس  التي  املتباينة  اآلراء  بعض  تظهر  واملتكررة  العادية  اليوم  أحداث  وفي  الطويل. 

اخملتلفة في تنشئة وتربية كل منكما.
أو  الزوج  الذي ظنه  احلياة ليس هو الشخص  أن شريك  املبكرة، فإن اكتشاف  املرحلة  وفي هذه 
الزوجة، ميكن أن يكون مخيباً لآلمال. وبخاصة إذا انقلبت صورة الشخص الذي حتبه حتى لتبدو 
أنها خاطئة، فمثالً: ال يرحب بالسفر والرحالت بنفس الدرجة التي توقعتها منه، أو غير طموح 

بدرجة كافية... الخ.
وهنا ينصح اخلبراء النفسيون بضرورة أن يتعلم كل طرف أن يتجكم بإرادته في الصور الذهنية 
التي جتول بخاطره عن الطرف اآلخر ويذكر نفسه دائما بأنه هو نفسه ليس مثالياً، ويحمد اهلل 

في كل يوم على حب الطرف اآلخر له، وقبوله له مهما كانت االختالفات.

�أفكار منزلية
إلزالة بقع العرق:

البقعة مبحلول  العرق: متسح  هناك أكثر من طريقة إلزالة بقع 
مخفف من اخلل األبيض واملاء، أو عصير الليمون، أو بإلذابة حبتي 
أسبرين في املاء، وتنقع فيها املالبس، ثم تغسل وتشطف جيداً.

إلزالة بقع العطور:
العطور  بقع  أما  الدافيئ.  باملاء  فوراً  احلديثة  البقع  فتغسل  القطنية،  األقمشة  في  كانت  إذا 
القدمية، فتدعك وهي جافة باجللسرين ثم تغسل. أما األقمشة غير القطنية، فتدعك البقعة 

باجللسرين، وتترك ملدة ساعة، ثم تشطف مبسحها باملاء الدافيء.

فر�ساة �حلالقة
تستخدم  أنك  تأكد  ناعمة  حالقة  الرجل،  عزيزي  تضمن،  حتى 
فرشاة احلالقة املصنوعة من الشعر الطبيعي وليس من الشعر 

الصناعي.
بوضع  قم  جديدة،  فرشاة  شرائك  قبل  الفرشاة  نوعية  وملعرفة 

الفرشاة في وضع مقلوب على سطح مستو ثم راقب ماذا يحدث؟.. إذا احتفظت الفرشاة بتوازنها 
قليال دل ذلك على أنها من نوع جيد. أما إذا مالت أو وقعت على الفور، دل ذلك على العكس.

وحتى حتافظ على فرشاة احلالقة في حالة جيدة ملدة طويلة، اهتم بغسيلها بعد كل استخدام، 
ثم اعصرها جيداً واتركها في وضع مقلوب لتجف بحيث تكون الشعيرات إلى أسفل، فأنت بذلك 

تقيها من الضعف أو التقصف. 
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احلريق بدأ في بالركن اخللفي ثم أمتد الي السطح العلوي للكنيسة 	 
مت بالطالء األسود كتابة عبارات »داعش« و »داعش ستبقي«	 
اإلضرار تُقدر بـ نصف مليون دوالر 	 

خماوف بعد حريق متعمد لكني�سة 

يف برلينجتون بعد كتابة عبار�ت موؤيدة لـ »د�ع�ش«

بعد  الكنديني  من  عدد  بني  كبيرة  مخاوف 
كنيسة  سقف  في  كبير  حريق  أندلع  أن 
الثالوث املعمدانية  في برلينجتون مما اسفر 
عن اضرار كبيرة للكنيسة وبينما لم حتدث 

إصابات، يحاول احملققني معرفة كيف 
بدأ احلريق ويبحثون في أحتمال وجود صلة 
و  داعش«   - »إيزيس  وبني كتابة كلمة  بينه 
كلمة »isis will remain - داعش ستبقي« 
الكنيسة  جدار  علي  االسود  باالطالء 
مريب  احلريق  أن  احملققون  ويقول   ، اخلارجي 
فأن  االطفاء  رئيس شرطة  نائب  وبحسب   ،

احلريق 
 قد بدأ في الساعة الواحدة من صباح يوم 
االربعاء 16 أغسطس. وبدأ في الركن اخللفي 
خارج الهيكل ثم أمتد الي السطح العلوي 
القس  قال  جانبه  ومن  القدمية.  للكنيسة 
تلقي  أنه  الكنيسة  راعي  مولر«،  »كارل 
الواحدة  الساعة  حوالي  تليفونية  مكاملة 
إندالع  حول  االربعاء  يوم  صباح  والنصف 
الشكر  مولر«  »كارل  القس  وقدم  احلريق، 
هلل أنه لم يصب أحد ، وأن اجلزء احلديث من 
أن شرطة  وقال  أضرار  فيه  لم حتدث  املبني 
القس  وقال   ، عظيم  بعمل  قامت  االطفاء 
انهم وجدوا كلمة »أيزيس - داعش« مكتوبة 
في ثالثة أماكن بالطالء االسود علي اجلدران 
حُتقق  التي  للشرطة  األمر  ونترك  اخلارجية، 

الناس احلاقدة  أن بعض  احلادثة، وأضاف  في 
ذلك  فعلوا  قد  يكونوا  قد  االفق،  وضيقة 
وسيكون ممنت لو مت القبض عليهم إذا كان 
احلريق متعمداً. وقد ُقدرت قيمة االضرار بـ 

٥00 الف دوالر وطلبت الشرطة من أي فرد 
لديه معلومات عن احلادثة االتصال بشرطة 

هاملتون.

حفل ناجح حلزب �ملحافظني حتت �إ�سر�ف �مل�سرية 

»غادة ملك«

عدد من �ل�سيا�سيني وح�سور كبري للعام �لثاين علي �لتو�يل

جود نيوز -  للعام الثاني علي التوالي وبحفل ناجح إكتظ باحلضور من أماكن عدة مبسيساجا 
وتورنتو، إقامت الناشطه غادة ملك حفلها السنوي جمللس املرأة عن حزب احملافظني التقدمي 
أرادوا  متنوعة  ممن  من  جنسيات  احلفل  جمع  حضر  مسيساجا.  وقد  مبدينة  إونتاريو  مبقاطعة 

املشاركة في صنع التغيير في املقاطعة عبر االنتخابات القادمة.
 وفي كلمتها شكرت غادة ملك احلضور مبا فيهم اثنتني من أعضاء مجلس مدينة مسيساجا 
هما السيدة سو ماك-فادن عن دائرة 10، و السيدة كارين راس عن دائرة 2.  ذلك إلى جانب عدد 

من املرشحني في االنتخابات القادمة عن احلزب الفيدرالي وبعض أعضاء مجلس إدارة احلزب.
وتعد غادة ملك املصرية األصل هي اول امرأة ذات أصول عربية يتم ترشيحها جمللس املرأة عن 

حزب احملافظني التقدمي وحتظي بشعبية كبيرة داخل احلزب والسيما مبنطقة مسيساجا
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حلقة جديدة في مسلسل منع األقباط من الصالة في مصر، 
األمن  قوات  قامت  حيث  املنيا  محافظة  في  حدثت  وكالعادة 
الفرن  بقرية  مرمي  العذراء  السيدة  كنيسة  مبحاصرة  املصرية 
ومنع  احلالي،  أغسطس  من  العشرين  املوافق  األحد  يوم  فجر 
الصالة بها بل وأجبار األقباط املصلني علي مغادرة الكنيسة، 
مع حترير محضر لإلقباط لصالتهم بدون ترخيص، وهو ما أثار 
جانبه  ومن  وخارجها.  مصر  داخل  في  اإلنتقادات  من  عاصفة 
إدعي العميد محمد صالح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن 
منع دخول اقباط قرية الفرن مركز ابوقرقاص بسبب أن بعض 
األقباط يصطحبون أحد القساوسة يوم األحد من كل أسبوع، 
املرخصة  غير  املنازل  ببعض  الدينية  الشعائر  إقامة  حملاولة 

للصالة.
وقال ان صباح اليوم قام بعض املواطنني األقباط بعزبة الفرن 
بحضور  املواطنني  أحد  مبنزل  الصالة  مبحاولة  أبوقرقاص  مبركز 
املسلمني العتراضهم  األهالي  دفع بعض  مما  القساوسة  أحد 
أن  إلى  وزعم  بالصالة.  ترخيص  على  احلصول  لعدم  ومنعهم 
ذلك أدى إلى تدخل األجهزة األمنية ملنع األهالي من االشتباك، 
األقباط  أحد  بقيام  شرطة  محضر  حترير  مت  أنه  إلى  مشيرًا 

مبحاولة إقامة شعائر دينية دون ترخيص.
وأكد أنه لم يتم إلقاء القبض على أٍى من األهالي. ورد مصدر 
كنسى مبطرانية املنيا وابوقرقاص أن ما صرح به رئيس مجلس 
االخوة  من  شخص  اى  يعترض  فلم  صحيح  غير  املدنية 
املسلمني والدليل ان الصاله تقام فى املبنى منذ فترة طويلة 
وقوله باعتراض املسلمني يسجل عليه القصور واخلطأ ، كما 
ان املبنى مملوك ملطرانية املنيا وابوقرقاص ومتارس فيه الشعائر 
منذ فترة طويلة واملبنى قائم فى كتلة سكنية قبطية وتابع 
وادخالهم  املواطنني  على  باللفظ  تعدي  من  هو  منع  من  أن 

اخلروج ومنعهم من ممارسة  بيوتهم ومنعهم من  الى  قسريا 
حقهم فى الصالة وان ما يصرح به رئيس مجلس املدينة يدنه 
النه فكرة الصالة كل اسبوع فى منزل غير صحيح فهذا املبنى 
املطرانية  قبل  من  للصالة  وخصص  العذراء  السيدة  باسم 

خلدمة اقباط عزبة الفرن البالغ عددهم » 400 نسمه مشيرا ان 
ما صرح به رئيس املدينة على اعتراض االهالى املسلمني لعدم 
حصولهم على ترخيص شىء مضحك النه كيف للمواطنني 
تعنت  هو  االمر  ان  مؤكدا  ال  ام  تصريح  هناك  كان  اذا  يعرفوا 
امنى واضح فى اطار مسلسل غلق املبانى التى يصلى فيها 

االقباط .
للرئيس  إستغاثة  برقية  القرية،  أقباط  أرسل  جانبهم  ومن 
عبد الفتاح السيسي بشأن ما تعرضوا له اليوم من منعهم 
الصالة بقريتهم من قبل قوات األمن املصرية وكذلك تعرضهم 
لالهانة من اجهزة االمن ومنعهم اخلروج من منازلهم وشملت 

االستغاثة توقيعات ألقباط القرية.
وقالت برقية االستغاثة: سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى 

رئيس اجلمهورية
الفرن  عزبة  اهالى  “نحن 
ابوقرقاص  ملركز  التابعة 
اجلنسية  مصريني   ” باملنيا 
اليوم  تعرضنا صباح  لقد   ”
20 أغسطس إلهانات بالغة 
ومت منعنا من الصالة واقامة 
كاملعتاد  الدينية  الشعائر 
قوات  بوجود  فوجئنا  حيث 
مبداهمة  الشرطة  من 
ملنع  القرية  ومحاصرة 
االقباط املصريني من الصالة 
الدينية  الشعائر  واقامة 
منازلنا  من  اخلروج  ومنعنا 
ال  بالفاظ  والتعدي  قسرا 
وفقا  املصري  باملواطن  تليق 
في  سيادتكم  تؤكدونه  ملا 
وجدنا  ولكننا  القاءات،  كل 
اليوم تنفيذ عكس توجهات 

مطلوب  القانون  على  خارجني  او  مجرمني  وكأننا  سيادتكم 
تقدمينا للمحاكمة بتهمة اقامة شعائر الدينية

وهل اقامة الشعائر الدينية جرمية؟ .. أين املساواة اذن؟
نلجأ لسيادتكم مستغيثني لوقف تلك التصرفات التى متارس 

ضدنا ومنعها “
ومت اختتام البرقية بتوقيعات ممثلني عن شعب القرية ومت ارسال 
ومحافظ  الوزراء  رئيس مجلس  السيد  الى  البرقية  من  صورة 

املنيا ووزير الداخلية ومدير األمن ومفتش الداخلية.

جود نيوز - تقاريرحلقة جديدة من م�سل�سل منع �لأقباط من �ل�سالة يف م�سر

 - أقباط قرية »الفرن« لـ السيسي: مت منعنا من الصالة كمجرمني
 - رئيس مدنية ابوقرقاص رداً على منع الصالة : األقباط يصلون بدون ترخيص ومسلمون يعترضون

 - الكنيسة  : املبنى ليس منزل وهو ملك املطرانية ولم يعترض أى مسلم

م�سئولني �أمريكيني يبحثون 

قطع جزء من �ملعونة عن م�سر
أمريكيني  مسؤولني  إن  األمريكية  باإلدارة  هاماً  مسؤول  قال 
إحتجاجا  مصر  عن  األمريكية  املعونة  من  جزء  قطع  يبحثون 
على إقرار القانون املصري اجلديد الذي صدر في مايو بعدما أقره 
الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يفرض قيوداً على املنظمات 
غير  املنظمات  نشاط  املصري  القانون  ويقصر  احلكومية.  غير 
احلكومية على األعمال التنموية واالجتماعية ويقضي بعقوبة 

السجن ملدة تصل إلى خمس سنوات ملن يخالف أحكامه.
بشأن  التفاق  بعد  يتوصلوا  لم  املسؤولني  فإن  رويترز  وبحسب 
بهذا  املسؤولني  وكبار  ترامب  دونالد  للرئيس  بتوصية  األخذ 
الشأن لكن هناك شعورا بضرورة التحرك رداً على اخلطوة التي 

أقدمت عليها مصر..
 وانتقده أعضاء في مجلس الشيوخ األمريكي القانون املصري 
اجلديد، ووصف جون مكني ولينزي جراهام العضوان في اجمللس 
األمريكي يجب  الكوجنرس  إن  وقاال  »تشريع جائر«  بأنه  القانون 
اإلنسان  حقوق  وشروط  الدميقراطية  املعايير  »بتشديد  يرد  أن 

اخلاصة باملعونة األمريكية ملصر«.
وبعث السناتور اجلمهوري ماركو روبيو وتسعة أعضاء آخرون في 
مجلس الشيوخ برسالة لترامب في 1٩ يونيو لكي يضغط على 

السيسي في هذا الشأن.
احلكومة  تصرفات  األمريكي  الكوجنرس  »سيضع  اخلطاب  وقال 
نراجع معونتنا ملصر لضمان  بينما  االعتبار  املصرية مؤخرا في 

استخدام أموال ضرائب الشعب األمريكي على نحو مالئم«.

السيسي  مع  الثنائية  العالقة  دفع  على  النية  ترامب  وعقد 
عندما  الرئيسني  بني  نشأ  الذي  القوي  التواصل  على  والبناء 
التقيا للمرة األولى في سبتمبر املاضي وفي البيت األبيض في 

أبريل 

لأول مرة .. �لطو�ئف �مل�سيحية ت�سلي بتورنتو من �أجل �سحايا �لأرهاب 

ليلة عيد �لنريوز �لقبطي

جود نيوز - في ليلة عيد الشهداء القبطي، »النيروز«، في 
الطوائف  جتتمع  مرة  وألول  القادم،  سبتمبر  من  العاشر 
مبعاناة  الوعي  ولفرع  للصالة  العام  هذا  املسيحية 
املسيحيني في الشرق األوسط، وذلك بكاتدرائية القديس 
الساعة  من  وذلك  بتورنتو،  الكاثوليك  للروم  مايكل 
الثالثة إلي الساعة الرابعة بعد الظهر. وسيرأس الصالة 
الكاردينال توماس كولن رئيس أساقفة الروم الكاثوليك 
نيافة  الرثوذوكسية،  القبطية  الكنيسة  ومن   ، بتورنتو 
كندا.  غرب  و  فانكوفر  و  مسيساجا  أسقف  مينا  األنبا 
في  واإلضطهاد  اإلرهاب  ضحايا  أجل  من  للوحدة  وذلك 
في  واملسيحيني  األقباط  وبخاصة  العالم،  أنحاء  جميع 

الشرق األوسط. 
إلي  امييل  ارسال  ميكنه  احلضور  يريد  وملن  األوسط،  الشرق  ملسيحيي  الكندي  الكوجنرس  ينظمه  احلفل  أن  بالذكر  اجلدير 

cmeccongress@gmail.com

�جلر�ح �لعاملي »جمدي يعقوب« : ل �أن�سغل مبا يقال 

عني حول دخويل �جلنة �أو �لنار!

قال الدكتور مجدى يعقوب، اجلراح العاملى، إنه غير منزعج ممن يتساءلون عن دخوله اجلنة أو 
النار نظراً للخدمات الطبية والضخمة التى يقدمها للمرضى  وتابع:«أنا مؤمن باإلنسانية وخدمتها وحب اإلنسانية ، والدين 

هو اإلنسانية وال أنشغل مبا يقال حول دخولى اجلنة أو النار«.
وأضاف »يعقوب«، خالل حواره مع املذيع خيرى رمضان ببرنامج »آخر النهار«، أنه لن ينقذ مصر غير العلم، وتابع:«الكثير من 

الدول النامية تقدمت بالعلم ومنها سنغافورة«.
مشدداً على ضرورة إحداث نهضة علمية مبصر، وتابع:«عمرى ما توقفت عن العمل ويسعدنى جداً العمل مع الشباب.. وأفرح 

بأن يكون تالمذتى أحسن منى وبكون فخور بهذا«.
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الفلسفة هي محبة احلكمة، والفيلسوف هو 
محب احلكمة. وهو الذي يبحث في كل شئ 
يراه او يسمعه او يرد على خاطره. وهو ال ينظر 
واملستسلم  العاجز  نظرة  والوجود  احلياة  الى 
االسطوريون  يفعل  كما  واالوهام  للخرافات 
عندما يحيلون كل ما يعترضهم من مشكالت 
ويسقطون فشلهم  الى قوى خفية  وعقبات 
على اوهام خرافية؛ ولكنه يسال دائما: ما وملاذا 
وكيف ؟ ما الوجود وملاذا كيف وجد. وما احلياة 
وكيف  والفوضى  الظلم  وملاذا  بُعثت،  وكيف 
وكيف  والنظام  العدل  هو  وما  نقصيهما. 
جنريهما. والفلسفة ال تعني فقط ما يضعه 
قالب  داخل  افكار  من  ذاك  او  الفيلسوف  هذا 
كثيرة  فلسفات  لنا  تظهر  بحيث  فلسفي 
متعددة  واجتاهات  مختلفة  طرق  في  تسير 
ولكنها  متناقضة؛  وكأنها  تظهر  بحيث 
يطرق  استقصائي  ومنهج  تفكير  طريقة 
توجد  وال  احلواجز،  كل  ويخترق  االبواب  جميع 
مبثابة  انها  حمراء.  خطوط  الفيلسوف  امام 
من  بداخله  يوضع  ما  يشكل  الذي  القالب 
الشكل  النهاية  في  فيظهر  مختلفة،  مواد 
تناقضت  حتى  او   - اختلفت  وان  الفلسفي، 
فيه  اناء نضع  مبثابة  والرؤى. وهي  النظريات   -
سوائل يختلف مذاقها وتتعدد الوانها ولكنها 

تشترك في كونها جميعا سوائل. 
    والفلسفة - بخالف ما يعتقد من لم يفهم 
قريبة  ولكنها  الدين؛  - ليست ضد  طبيعتها 
للتمييز  له. وهي وسيلة فعالة  منه ومالزمة 
من  الصحيح  ولكشف  والباطل،  احلق  بني 
وكان  العقل،  رسالة  هي  كانت  واذا  العاطل. 
الوحي هو رسالة السماء للعقل، فالبد لهما 
كليهما  والوحي  العقل  فان  عنده.  يلتقيا  ان 
انهما من اهلل فال يتناقضان بل  من اهلل. ومبا 
يجب ان يتفقا. كما قال أغسطينوس: “حاشا 
حائالً  اإلميان  يعلمه  مبا  خضوعاً  يكون  أن  هلل 
دون التماس علة اإلميان، ألنه لوال العقل ملا كان 

في وسعنا أن نؤمن “. 
    والفلسفة تطرقت المور تعرض لها الوحي، 
ولذلك دعيت بأنها بنت الدين. ولكنها تختلف 
وتنتهي  العقل  من  تبدأ  انها  في  الوحي  عن 
للمعرفة  اخر  مصدر  لها  وليس  العقل  الى 
تعتد به سواه. كما انها ال تؤمن باملطلق في 
تعترف  كانت  وان  االنسانية،  املعرفة  مجال 
تسعى  وكهدف  كفكرة  واملطلق  بالكمال 
اليهما وهي تدرك انها لم ولن تدركهما. وعلى 
الرغم من ان االجتاه امليتافيزي عند الفالسفة 
لكن  الدين؛  رجل  عند  الغيبيات  يشبه  االول 

الدين  رجل  ان  بينهما  االختالف 
مسلمات  الغيبيات  يعتبر 
وحقائق مطلقة غير قابلة للنقد 
تكن  لم  وان  حتى  واملناقشة 
االشكال.  بأي شكل من  مبرهنة 
اليها  ينظر  الفيلسوف  لكن 
التحقق  يجب  فروض  باعتبارها 
من صحتها واعمال العقل فيها. 
صحت  حقيقية  كانت  ان  وهذه، 

وثبتت وان لم تكن بطلت ووهنت.      
باملسيحية  املبشرين  مهمة  كانت  ولذلك     
على  الناس  يقنعون  فكيف  وعسيرة،  شاقة 
اختالف توجهاتهم بامور اميانية سرائرية تفوق 
خالل  من  ذلك  كان  االدراكية.  العقل  قدرة 
املعجزة املادية وعمل الروح القدس في النفس 
البشرية. وهو امر يفوق العقل، ويعجز النطق 
عن التعبير عنه. ولذلك اعتنق املسيحية وآمن 
العالم   - ووعيد  تهديد  وبغير   - طواعية  بها 
والوثني  واحلبر  واملزارع  والصياد  والفيلسوف 

والقائد والغني والفقير، وامللك والوزير. 
ومع ان الفلسفة تدور حول الواقع لكنها ايضا 
حتدثت عن اشياء غير مادية وبحثت في قضايا 
فعندما  الدينية؛  العقيدة  مثل  مثلها  فوقية 
قال افالطون بوجود عالم املثل باعتباره العالم 
هدته  وامنا  بالبصر؛  يرى  ال  انه  مع  احلقيقي؛ 
اليه بصيرته العقلية؛ وعلى الرغم من انه لم 
يستطع ان يبرهن عليه، ال باملسائل احلسابية 
قناعة  انه كان على  اال  بالتجربة احلسية،  وال 
واميان مبا يقول به. وكان يقول بأن العالم املادي 
الظل  هو  بل  حقيقي  ليس  نعيشه  الذي 
احلقيقة  فيه  يرى  الذي  املثل  لعالم  بالنسبة 

املطلقة. 
امليتافيزيقية  الفيلسوف  دعوة  وتتشابه   
االخرى  احلياة  الى  املسيحية  دعوة  مع  هنا 
الدعوتني  كلتا  ان  في  السموات  ملكوت  في 
تتشابه  كما  احلسية.  للبرهنة  تخضعان  ال 
الرواقيون  احلقها  التي  االخالقية  الفلسفة 

دعوة  مع  مباحثها،  الى 
املسيحية الى البر والقداسة، 
من  االنسان  باطن  وتنقية 
الشرور واكتساب القدرة على 
وحتصيل  النفس  اهواء  قمع 
مدرسة  في  جديدة  ملكات 
املسيحية  وتفوقت  الفضائل. 
اجلانب؛  هذا  في  الرواقية  على 
قدرات  االنسان  ومنحت 
خارقة في هذا الدرب، وصلت الى حد الغفران 
والتبتل  والزهد  الظاملني.  ومحبة  للمسيئني 
وان  الفلسفة،  أما  سبيال.  العذرية  وابتغاء 
اال  الفضيلة؛  االنسان معنى  كانت قد عرفت 
انها لم تقو على منح القداسة الحد وهو ما 
سقراط  بني  جمعت  التي  احملاورة  اليه  اشارت 
وسوفوكليس - اوردها الدكتور فؤاد زكريا في “ 

جمهورية افالطون، صـ 180 “. 
صـ٥4  الوسطي،  العصور  فلسفة   “ وفي 
الى  بدوى  الرحمن  عبد  الدكتور  يشير   ،“
أن   “ بقوله:  الفلسفة  على  املسيحية  اثر 
مخالفة  جديدة  بأفكار  أتت  قد  املسيحية 
تقوم  التى  األساسية  لألفكار  اخملالفة  كل 
إن  أوال  فنشاهد  اليونانية؛  الفلسفة  عليها 
فكرة الالمتناهى) صفة هلل( لم تكن موجودة 
اليونانية؛  الفلسفة  فى  احلقيقي  باملعنى 
وكذلك  املسيحية...  مرة فى  وإمنا وجدت ألول 
فى  الدور  اكبر  لعبت  التى  وهى  اخللق  فكرة 
لوال  لتوجد  تكن  لم  والطبيعيات  االلهيات 
املسيحية....كذلك احلال فى فكرة الشخصية 
التى لم توجد مبعناها احلقيقي كما سنحدده 
لم  وبالتالي  املسيحية.  فى  إال  بعد  فيما 
توجد فكرة احلرية فى العصر احلديث إال تبعا 
للمسيحية....وكذلك احلال فى جملة مقاالت 
اخلطية  مثل  املسيحية  بها  قالت  أخرى 
واخلالص والسقوط. فكل فلسفة قد دخل فى 
تكوينها عنصر من هذه العناصر فمعنى هذا 
الفلسفة املسيحية تبعا  وان  إنها مسيحية 

لذلك ممكنة الوجود “.
  لقد نادت املسيحية بتعاليم سامية وبامور 
سرائرية ليس مبعنى انها تعاليم باطنية غير 
سماوية  اميانية  عقائد  انها  مبعنى  بل  معلنة 
روحية يدركها االنسان باالميان اكثر من العقل. 
مثل  بها.  واالحاطة  فهمها  عن  يعجز  الذي 
ولكنه  بوجودها  االنسان  يشعر  كثرة  اشياء 
باليد مثلها مثل  بالعني وال يلمسها  يراها  ال 
القوى الكهرومغناطيسية التي يُرى اثرها في 

االشياء.  
وفي “ موسوعة الدراسات الفلسفية، صـ 17 “  
يشير االنبا غريغوريوس الى اهمية الفلسفة 
بدراسة   “  : بقوله  عموماً  لالنسان  وضرورتها 
املشكالت  حل  على  العقل  ميرن  الفلسفة 
عليه  فيسهل  واملبهمات،  الغوامض  وفك 
فيصبح  العويصة،  األمور  سائر  في  التفكير 
أكثر استعدادا واقدر على االستنتاج والتعليل 
والقياس..... إذ يزداد كل يوم قدرة على التفكير 
العميق والبحث العنيف الشاق، في مجاالت 
األمور العقلية اجملردة عن العوارض احلسية “.  

وعن اهميتها للباحث في االلهيات، يضيف: “ 
على قدر ما تبدو الفلسفة عند العوام عدوة 
الفيلسوف،  الدين  رجل  عند  تصبح  للدين، 

خادمة للدين “. 
ليست  ولكنها  للعقل  نافعة  هي  نعم 
الوسيلة الوحيدة لإلميان. فعمل اإلميان  يفوق 
كل فلسفة وكل حكمة عاملية. ولهذا يقول 
يكونا  لم  وكرازتي  وكالمي   “ بولس:  القديس 
بكالم احلكمة اإلنسانية املقنع )الفلسفة( بل 

ببرهان الروح “ )1كو4:2(.
يقول    ،”117 صـ   ، االباء  اعترافات   “ وفي 
القديس ثاؤطوطس: “ ان عقل البشر ال يدرك 
الالهوتية. وطبيعة الالهوت بعيدة عن حواس 
ان طبيعة  “. وحيث  االفكار  وتعلو كل  البشر 
الفلسفة تأملية عقلية فهي تساعد االنسان 
على االنتقال من احملسوس الى املعقول فتقربه 

من االلهيات....

املسيحية والفلسفة بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

األحجار  الكرميه انواع وكل منها لها قصه او اسطوره ورائها و 
تتعدد الوانها وتختلف اشكالها ولكن حجر الدم له طابع  خاص 
واسم مميز يحمل كثير من اجلمال والغموض والقسوة ورمبا األمل 
الكثيرون  اعتقد  و  احلجر  هذا  إليك  يعطيها  متضاربة  مشاعر 
منذ قدمي الزمان  وحتى اآلن انه يعرف  بحجر الشجاعة لالعتقاد 
بقدرته على قهر األعداء . وساد اعتقاد في العصور الوسطى بأن 
للحجر قوى متميزة تساعد على النصر فى النهايه ومن هنا كان 

 Blood املتحجر  الدم   ( السورية ميساء محمد  الفنانه  اسم معرض 
Stone ( واملقام حاليا بأحد القاعات الفنيه بإيطاليا  

الوجوه  رسم  على  محمد،  ميساء  السورية  الفنانة  اعمال  ركزت 
وذلك مع حضور  العادية،  اللوحات  في  هو موجود  ملا  مغايرة  بطريقة 
أسلوبها  ليعكس  لوحاتها،  في  والرواية  املسرح  فنون  وابعاد  دالالت 
مالمح ومضمامني ابداعيه واطلقت ميساء على معرضها ، اسم )الدم 

املتحجر ( كما اشرت من قبل مدهلل بذلك فى أعمالها عن اآلالم 
أحزانها  ، فعّبرت عن  بأعماق أحاسيسها  ألوان  ميساء   كما فاضت 
واالم السوريني  وأحزانهن، و اخلوف والهواجس، وكل ما يؤرق الشعب 
السورى من ويالت احلرب والدمار  فظهرت الوجوه فى اللوحات باحلزن 
والضياع وتعانى من القهر تختزن كل األوجاع ولكن ما زلت ترى  ترى فى 

العيون  ان هناك نظره حتدى لكل هذه الهموم واألوجاع 
جتعل  ان  معرضها  خالل  من  محمد  ميساء  السورية  الفنانه  جنحت 
لوحاتها  تئن بكثير االلم معبره  عن اجملتمع  السورى اجملروح من خالل 
وليس  صارخاً،  اللوحات  في  األحمر  وأتى  وظروفهم  للنس  معايشتها 
بالضرورة للتعبير عن الدم، فالبقع البيضاء في اللوحات تبرز حالة من 

التفاؤل والسالم الروحي 
االعمال  فى  األساسى  العنصر  هى  املرأه  وكانت   هذا 
املرسومة حيث مت من خالل هذه الوجوه طرح موضوعات  
  املرأة ومشكالتها ومعاناتها، و استخدام  االنطباعية 
للعالم معاناة وصمود  يقدم  والتجريدية فهو معرض  

املرأه السورية اآلن وكأن الدماء حتجرت  بجمالها  
اتسمت  محمد،  ميساء  السورية  للفنانة  لوحات   ،
السورى من خالل  للرائع  بأحجام مختلفه وجتسيدا  للوجوه  برسمها 
املرأه وفقا لرؤيتها ، وتأخذ اخلطوط عندها بُعداً تعبيرياً واضحاً  مت به 
االقتراب من خالل روحها، وهذا ما اشتغلت عليه الفنانة التشكيلية 

أتت  والتي  أعمالها  في  ميساء 
وجوه أشخاصها مفعمة بالصدق 
حلظة التعبير والتي نالحظ حجم 
اخلراب الذي طال معظم تفاصيل 
واإلحباط  اخلوف  من  الوجه 
بتحميل  الفنانة  قابلته  الذي 
العيون  خالل  من  شخوصها 
وما  املدماة،  الشفاه  أو  بنظراتها 
من  ورموز  مضامني  من  حّملتها 
هذا الالمعقول الذي يحصل اليوم 
يغلب  املعاصربطابع  عاملنا  في 
على  ارتسم  والذي  احلزن  عليه 

تفاصيل الوجه، ال سيما العيون.

 Blood Stone حجر الدم
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان
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يحررها سمير اسكندر 
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
الكتاب  لدراسة   »Hosanna« مجموعة  إحتفلت  نيوز:  جود 
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس، 
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا 
أحدي  وهي  سنوات،   5 منذ  اجملموعة  تلك  ,ونشأت  التوقيت، 
وتعتبر  فيرينا،  والقديسة  موريس  القديس  كنيسة  خدمات 
الكتاب  بدراسة  تقوم  التي  اجملموعات  أقوي  من   ،»Hosanna«
املقدس باللغة اإلجنليزية، ويشرف عليها د. »ياسر بطرس«، ومن 
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء 

النبي من العهد القدمي

اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع، 
من الساعة 6:30 إلي الساعة التاسعة مساًء بكنيسة القديس 

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»

 مفاجأة .. ميسي لم يوقع
عقده اجلديد مع برشلونة

نادي  رئيس  نائب  فجر 
اإلسباني،  برشلونة 
ميستري«  »جوردي 
أقر  بعدما  قوية  مفاجأة 
األرجنتيني  النجم  بأن 
يوقع  لم  ميسي،  ليونيل 
عقده  على  اآلن  حتى 
اجلديد. وكان برشلونة قد 
املاضي  يوليو  في  أعلن 
مع  اتفاق  إلى  توصل  أنه 
بتمديد  يقضي  ميسي 

عقده حتى نهاية يونيو 2021، مع إمكانية متديده 
لعام إضافي. 

وفي رده على سؤال بخصوص عقد ميسي اجلديد، 
قال ميستري خالل تقدمي الالعب اجلديد البرازيلي 
باولينيو: »اتفقنا على األمر، وال يتبقى سوى حتديد 
موعد لتوقيعه« على العقد. وأعرب ميستري عن 
ثقته في عدم حدوث أي شيء قد يؤثر على توقيع 
شيء  »كل  وأضاف:  تعاقده.  جتديد  على  ميسي 
على  يوقع  لم  إذا  كثيرا  سأتعجب  جيدا..  ميضي 

جتديد العقد«.
شهر  قبل  أكد  قد  كان  ميستري  أن  إلى  يشار 
 ،200% بنسبة  برشلونة  مع  نيمار  البرازيلي  بقاء 
باريس سان  إلى  بالرحيل  املطاف  به  انتهى  ولكن 
بعض  جعل  الذي  األمر  وهو  الفرنسي،  جيرمان 
أنصار النادي الكاتالوني يشككون في مصداقية 
كالمه، ويبدون قلقهم من إمكانية رحيل ميسي 

على غرار رحيل نيمار.

 قميص نيمار يصبح موضة
 في فرنسا ويحقق مبيعات

خيالية في يوم واحد
سان  باريس  نادي  كشف 
عن  الفرنسي  جيرمان 
من  كبيراً  رقما  حتقيقه 
جنمه  قميص  مبيعات 
البرازيلي  املهاجم  اجلديد 
والذي  سيلفا«  دا  »نيمار 
قادماً  صفوفه  إلى  انتقل 

أسبوعني  نحو  قبل  اإلسباني  برشلونة  نادي  من 
في أغلى صفقة عرفها تاريخ انتقاالت الالعبني

ونقلت تقارير صحفية عن ان عدد مبيعات قميص 
منذ  آالف قميص   10 بلغ  قد  واحد  يوم  في  نيمار 
إعالن  اعقبت  التي  األولى  البيع  عملية  انطالق 
يحققه  لم  رقم  وهو   ، الباريسي  للنادي  انتقاله 
خالل  ماريا  دي  انخيل  األرجنتيني  النجم  قميص 
مانشستر  نادي  من  قادماً  انضمامه  من  عامني 
يونايتد اإلنكليزي ، رغم ان دي ماريا يُعد حالياً ثاني 

أشهر وأملع جنوم الفريق بعد البرازيلي نيمار.
اإللكتروني  موقعه  عبر  الباريسي  النادي  وعرض 
القميص  سعر  وحدد   ، نيمار  البرازيلي  قميص 
عرفت  حيث   ، استرلينيا  جنيها   140 بـ  الواحد 
األسواق  في  القميص  لطرح  األولى  الساعات 
توافداً كبيراً من قبل اجلماهير الفرنسية لشراءه 
بعدما أصبح مبثابة املوضة في فرنسا بالنظر الى 
خاصة   ، نيمار  بها  يتميز  التي  اجلارفة  الشعبية 
القميص  على  اختيارهما  وقع  والنادي  الالعب  ان 
الشهير عاملياً )رقم 10( ما زاد من نسبة املبيعات.

العب كرة السلة الشهير ليبرون 
جيمس ينتقد موقف ترامب من 

أحداث شارلوتسفيل
كليفالند  جنم  جيمس،  ليبرون  انتقد 
كرة  دوري  بطل  وصيف  كافالييرز 
للمحترفني،  األميركي  السلة 
دونالد  األميركي  الرئيس  موقف 
هزت  التي  العنف  أعمال  من  ترامب 
شارلوتسفيل، معتبرا أن ترامب جعل 

أعمال الكراهية »رائجة مجددا«.
واعتبر جيمس الذي كان من معارض 
على  أن  ترامب،  اجلمهوري  انتخاب 
وعدم  العنصرية  مكافحة  األفراد 
رئيسا  »املسمى  الرجل  الى  التطلع 
للواليات املتحدة«. وكتب جيمس في 
تغريدة على تويتر »الكراهية موجودة 
نعرف  نحن  نعم  أميركا،  في  دائما 
ذلك، لكن دونالد ترامب جعلها رائجة 

مجددا!«.
من  عاصفة  األميركي  الرئيس  وأثار 

موقفه  الى  عاد  بعدما  الثالثاء  املتحدة  الواليات  عمت  االستنكار 
السابق، معتبرا أن مسؤولية أعمال العنف التي هزت شارلوتسفيل 

يتحملها »الطرفان«.
وخالل حدث خاص باجلمعية اخليرية لعائلة ليبرون جيمس في أوهايو، 
قائال  األميركي،  الرئيس  مواقف  الى  أخرى  مرة  تطرق جنم كليفالند 
»لدي هذا املنبر وأنا شخص يتمتع بصوت قيادي والطريقة الوحيدة 

بالنسبة لنا لكي نتطور كمجتمع وكأشخاص هي احملبة«.
وواصل »هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستمكننا من قهر شيء ما 

موحدين. األمر ال يتعلق بالرجل املسمى رئيسا للواليات املتحدة««.
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Tooth Extraction خلع األسنان
في  عديدة  مشاكل  حلدوث  األشخاص  من  الكثير  يتعّرض 
األضراس  بخلع  القيام  إلى  املشاكل  هذه  وتّؤدي  أسنانهم، 
بعد  اخلطوة  بهذه  القيام  إلى  اللجوء  ويتّم  بشدة،  املتضّررة 
القيام بجميع اخلطوات العالجية للضرس، لكن دون احلصول 
على جدوى في عالجه وإنقاذه من اخللع، وجميع األطباء ال يرغبون 
في القيام بهذه اخلطوة إال في الضرورة القسوة، ألن الضرس 

الطبيعي ال ميكن تعويضه بأي شكل من األشكال.
نصائح ما بعد اخللع

 ينصح األطباء املرضى الذين يتعرضون خللع أضراسهم لاللتزام بالعديد من النصائح واإلرشادات 
التي تقّدم من قبل الطبيب اخملتص، لتجّنب حدوث أي أضرار جانبية ناجتة عن عملية اخللع وهي:

قيام املريض بوضع قطعة من الشاش أو القطن على مكان اخللع، ويجب أن توضع بعد القيام 
بعملية اخللع بشكل مباشر، وقيامه بالعض اجلّيد على هذه القطعة، من أجل توّقف نزول الدم 

من مكان اجلرح.
عدم قيام املريض باملضمضة أو إدخال املياه داخل الفم ملدة ال تقّل عن األربع وعشرين ساعة بعد 

القيام بعملية خلع الضرس.
أو  باللسان  سواء  اخللع  مكان  إصابة  جتّنب 
مضاعف  نزيف  حلدوث  جتّنباً  اليد،  باألصبع 

في املنطقة املصابة.
عن  السوائل  من  أي  بلشرب  القيام  عدم 
طريق املصاصة في األربعة والعشرون ساعة 
األولى من عملية اخللع، وذلك من أجل توّقف 

النزيف من مكان اخللع.
يتّم  التي  األدوية  تناول  على  املواظبة  يجب 
والتي  اخملتص،  الطبيب  قبل  من  وصفها 
انتقال  وجتنب  األم  تسكني  على  تعمل 

العدوى.
و نستكمل النصائح فى العدد القادم .

Dental Advice
  Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 
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النوم في الظالم يحمي 
النساء من سرطان الثدي!

الليل قد يرفع   كشفت أبحاث اجلديدة أن التعرض للضوء في 
 .14% إلى  تصل  بنسبة  الثدي  بسرطان  النساء  إصابة  خطر 

وكلما زادت قوة الضوء اخلارجي الداخل من خالل نافذة غرفة النوم، يزداد خطر تطور املرض عند النساء، 
وفقا لدارسة نشرتها   environmental health Perspectives وأظهرت األبحاث  أن التعرض للضوء في 
الليل يقلل مستويات هرمون امليالتونني، الذي قد يعطل »الساعة الداخلية« املنظمة لعملية النعاس. 
ووجد الباحثون سابقا أن امليالتونني يحد من منو أورام سرطان الثدي. وقال املؤلف الرئيسي للدراسة، بيتر 
جيمس، وهو من جامعة هارفارد: »تشير نتائجنا إلى أن التعرض لألضواء خالل ساعات الليل ميكن أن ميثل 
أحد عوامل خطر اإلصابة بسرطان الثدي«. وقام الباحثون بتحليل ما يقرب من 110 آالف حالة مسجلة 
في الدراسة الصحية الثانية للممرضات، بني عامي 1989 و2013. وكشفت النتائج أن النساء املعرضات 
ألعلى مستويات من اإلضاءة في الليل، أكثر عرضة لإلصابة بسرطان الثدي بنسبة %14، مقارنة باللواتي 

يتعرضن لكميات أقل من الضوء.
ذلك  ومع  اخلارجي،  للضوء  التعرض  درجة  مع  متناسب  بشكل  الثدي  بسرطان  اإلصابة  معدالت  وتزداد 
تقتصر هذه النتائج على النساء قبل انقطاع الطمث لديهن، أو املدخنات السابقات، ألسباب غير واضحة.
ووجدت الدراسة أن جميع املمرضات العامالت في املناوبة الليلية، معرضات بشكل خاص خلطر اإلصابة 
باملرض. وأضاف البروفيسور جيمس: »في مجتمعنا الصناعي احلديث توجد اإلضاءة االصطناعية في كل 
مكان تقريبا، وتشير نتائجنا إلى أن التعرض الواسع النطاق لألضواء خالل ساعات الليل، ميكن أن ميثل 

عامال خطرا جديدا لإلصابة بسرطان الثدي«.

الشوفان والساملون 
والشيكوالته أطعمة 
مفيدة لصحة القلب

من  عدد  هناك    »health line« موقع  بحسب 
األطعمة املفيدة لصحة القلب، يُفضل تناولها ملن يرغب في التمتع بقلب صحى على املدى الطويل مثل: 
– التوت والفراولة: وفقا لدراسة أجريت في عام 2013، فإن النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بني 25 و 42 عاما 
اللواتي يتناولن أكثر من ثالث حصص من العنب البري والفراولة أسبوعيا أقل عرضة لإلصابة بأزمة قلبية 
بنسبة 32 % مقارنة بأولئك الذين يتناولون أقل من ذلك، حيث يقلل من ضغط الدم ومتدد األوعية الدموية.
-سمك الساملون: سمك السلمون وغيرها من األسماك الدهنية مثل السردين واملاكريل هي النجوم من 
األطعمة الصحية القلب، وذلك ألنها حتتوي على كميات وفيرة من األحماض الدهنية أوميجا 3، كما هو 
أكدت الدراسات حيث يحد من خطر عدم انتظام ضربات القلب وتصلب الشرايني وتقليل الدهون الثالثية، 

وتوصى جمعية القلب األمريكية بتناول األسماك .
-الشوكوالته الداكنة: أظهرت العديد من الدراسات أن الشوكوالتة الداكنة قد تفيد قلبك، وقد تقلل من 

النوبات القلبية غير املميتة والسكتة الدماغية .

اثار كارثية للتوتر والقلق على 
صحة اإلنسان

ميكن أن يكون للقلق والتوتر تأثير سلبي على الصحة، ما يسبب الشعور بالتعب الشديد ويسرع عملية 
الشيخوخة، وأحيانا يجعل الشخص أكثر عرضة خلطر االكتئاب. فعند الشعور بالقلق يستجيب اجلسم 
بالطريقة ذاتها التي يتفاعل بها مع اخلطر البدني، وللتعامل مع متطلبات اجلسم في هذه احلالة، يطلق 
الدماغ هرمونات التوتر مثل األدرينالني والكورتيزول في مجرى الدم، ما يثير مجموعة من ردود الفعل التي 

من شأنها دعم عمل اجلسم.
وعند القلق تشهد معدالت ضربات القلب زيادة ويصبح التنفس أثقل، وقد تعرق أكثر، كما قد تصبح 
شاحبا بعد أن يتحرك الدم بعيدا عن اجللد باجتاه العضالت استعدادا لوضعية »املقاتلة أو الهروب« التي 
يسببها التوتر. وتعد وضعية »املقاتلة أو الهروب« رد فعل فطري للجسم ضد اخلطر، حيث يستعد اجلسم 

دون وعي إما للهروب من اخلطر أو أن يصبح في حالة تأهب قصوى من أجل الدفاع.
والعالقات  االئتمان،  بطاقات  فواتير  مثل  اليوم،  القلق  مسببات  من  الكثير  مع  التعامل  ميكن  ال  ولكن 
االنتباه  الهروب«، لذلك يبقى اجلسم في حالة من  أو  العمل، بوضعية »املقاتلة  أو اإلجهاد في  السيئة 

وعلى استعداد دائم للعمل.
وهو ما يعني أن هرمونات التوتر تبقى في مجرى الدم، وعلى املدى الطويل يصبح للمستويات املرتفعة من 
هذه املواد الكيميائية تأثير سّمي على الغدد واجلهاز العصبي والقلب، ما يؤدي في النهاية إلى اإلصابة 

بالنوبات القلبية وزيادة خطر السكتة الدماغية وقرحة املعدة.
وألن اجلسم يكون في حالة شّد استعدادا للرد على التهديد الذي يشعر به، فإن هذا الشد العضلي ميكن 
أن يتحول إلى آالم كالصداع وآالم الظهر وضعف الساقني، كما ميكن للتوتر التأثير على اجلهاز الهضمي 

ما يسبب نوبات إمساك أو إسهال.
وقد يصبح الشخص أيضا، عرضة للعدوى حيث أن التوتر والقلق ميكن أن يقلال من عمل اجلهاز املناعي، ما 

يجعل اإلنسان أكثر عرضة اللتقاط نزالت البرد أو أمراض أخرى أكثر خطورة.
كما تؤثر هذه املشاعر على الدماغ، إذ يزعج القلق الزائد راحة البال ما يقلل التركيز، وهذا يعني أنه من 

الصعب على املصاب بالتوتر أن يغفو ليال، وسيصاب باألرق.
ويعد فقدان الرغبة اجلنسية أحد األعراض األخرى التي يسببها التوتر والقلق، فاحلياة اجلنسية حتتاج إلى 
الشعور بصحة جيدة واالسترخاء في اجلسم والعقل. وتسبب هذه احلالة أيضا تغييبا للعقل وإهماال 
يعيق حصول اجلسم على ما  الطعام، ما  تناول  أثناء  الشديد  بالضغط  الشخص  وقد يشعر  للصحة، 

يكفي من الفيتامينات واملعادن، وهذا ما ميكنه التسبب في تسريع عملية الشيخوخة.
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رأسي

1 - مدمن )معكوسة( o يعتاد على أمر ما
2 - صبي o متقن عمله لدرجة االعجاب

3 - ما تكتبه أو ترسمه )معكوسة( o شاعر مصري عروبي من دواوينه: البكاء بين يدي زرقاء اليمامة
4 - طريقان o تفيد تفسير المعنى واالستطراد.

5 - ساعد o كلمة تطلق على أي شيء.
6 - اغنية لعلي حميدة اواخر الثمانينات جعلته يتربع على عرش الكاسيت o تقال للحمار.

7 - تسبب في جعله غير قادر على الحركة o الوزن
8 - اتسبب في بعثرة الشيء الواحد o الصوت المالئكي وسفيرة لبنان إلى النجوم

9 - جسم مستدير o زهور نتمناها لبعضنا صباحا.
10 - الة موسيقية جلدية o ينتج عن تفريغ الشحنات الكهربية في 

الغيوم o يعيش على اليابسة

أفقي

1 - سندباد األغنيه العربية
2 - غير ممهد وصعب االستخدام )معكوسة(

3 - لقب أم كلثوم الفني
4 - لقب جورج وسوف الفني

5 - نبات الذرة البيضاء يستخدم كبديل لألرز o حزم
6 - ال تقلها ألحد والديك

7 - العندليب األسمر
8 - أمير الغناء العربي

9 - حيوان متنطط )معكوسة( o يدخر او يجعل 
الشيء متاحا.

10 - مطرب الهوى والشباب

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Tue 22-Aug-2017
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hardDaily Sudoku: Tue 22-Aug-2017
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نجاحا غير  تحقق  وربما  بل  رفقائك  بين  تحتل مكانة مميزة  الحمل:  برج 
مسبوق في العمل. سيحاول الجميع االستفادة منك فانصحهم. اشرح لهم 

بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون كبرياء.
برج الثور: تعيد حساباتك والنظر في طبيعة عالقتك مع الحبيب وتحاول 

التقرب منه ووقتها ستشعر باهتمامه الكبير بك.
برج الجوزاء: ال تكن متناقضًا في تصرفاتك وأقوالك أمام الحبيب، وال تقم 

بأمور تجعله يغضب عليك
برج الّسرطان: ال تحقد، فأنت طّيب القلب، سامح الحبيب إذا اقترف خطأ 

ما بحقك، وابدأ صفحة جديدة معه.
برج األسد:  تعيش أسراراً في حياتك التي يحيط بها بعض الغموض، وهذا 

سالح خطير لمواجهة الشريك.
برج العذراء:  تزول الخالفات تدريجيًا، وتصبح قادراً على فرض وجهة نظرك، 

فتنتصر على بعض المنافسة.
بأنك  ستشعر  ولذلك  أفكارك  يغير  ما  شيء  يحدث  ربما  الميزان:   برج 
مشوش. وربما تفاجأ ببعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى 

بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا..
برج العقرب: ال تفكر في األمور بسلبية وإال ستكون سببا قويا في ضياع 
فرص منك. الوقت من ذهب فاستغله. عليك أن تكون متفائال فستدنو من 

أحالمك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد..
برج القوس: أنظر إلى محيطك تَر أن كثيرين انقلبت صحتهم رأسًا على 

عقب وأصبحوا نشطين جراء ممارسة الرياضة يوميًا
برج الجدى: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على عالقتك العاطفية 

وتترسخ الصالت وتتقارب وجهات النظر بينك وبين شريك حياتك .
برج الّدلو: يجب أن تتسلح بالصبر واإليمان والثقة بالنفس لمواجهة بعض 

المستجدات والمشكالت الصغيرة اآلتية من هنا وهناك.
برج الُحوت: تعتزم قضاء وقت مع الحبيب في مكان هادئ بعيداً عن ضجة 

العمل ومشاغل الحياة

حظك مع جود نيوز

احلياة مدرسة رائعة في احتمال اآلالم بصبر، والتمسك بالرجاء، والتفاؤل باملستقبل املشرق.. والذي 
يتمعن بصدق في هذه املعاني السامية يستطيع أن ينجح في كل عمل متتد اليه يده مهما كانت 
تبصر  كانت  أنها  تذكر  أبصر”  أن  “أردت  كتاب  مؤلفة  “بورجيلد”  هؤالء  من  واملعوقات..  الصعوبات 
بعني واحدة فقط، وحتى هذه العني مغشاة بالسحب الكثيفة لدرجة أنها ان ارادت أن تقرأ كتابا 
كانت تضعه على مقربة من عينها حتى يكاد الكتاب أن يلتصق بوجهها، وكانت في اصرار شديد 
احلروف  ذات  الكتب  تطالع  املنزل  في  كبيراً  وقتاً  تقضي  وكانت  إنسان!!..  عليها  يشفق  أن  ترفض 
الكبيرة ومتكنت بهذه الوسيلة أن حتصل على درجة الليسانس من جامعة مينيسوتا، وأيضاً درجة 
املاجستير في اآلداب من جامعة كولومبيا!! بعد ذلك اشتغلت بالتدريس وأيضاً بالصحافة وكانت 
ان   ”1٩43 “عام  اخلمسني  سن  بلغت  عندما  وحدث  السيدات،  بأندية  احملاضرات  من  العديد  تلقي 
اجريت لها عملية جراحية في املستشفى؛ فتضاعفت مقدرتها على االبصار مبقدار 40ضعفاً!!.. 
وبدت احلياة أمامها جميلة، واختتمت كتابها الذي يحكي قصة حياتها، بقولها: “يا إلهي أشكرك 

وأشكرك.. فإنك صانع خيرات باحلقيقة.. كم نحن نتمتع بنعم كثيرة لكننا ال نبصرها”!!.
مواقف إنسانية

كان«آالن شارتتيه« شاعراً فرنسياً رقيقاً. وقد عاش في عهد امللكني شارل السادس وشارل السابع، 
وشغل منصب سكرتير في القصر امللكي.

وحدث مرة أن مرت زوجة ولي العهد »لويس احلادي عشر فيما بعد« مع فريق من الوصيفات، في احدى 
قاعات القصر فوقع نظرها على الشاعر شارتييه، وكان نائماً على مقعد، فاقتربت منه وقبلته في 

فمه. وكان شارتتيه دميم الوجه.
فبهتت الوصيفات ونظرن الى األميرة بدهشة، فقالت األميرة وهي تبتسم:

ـ لم اقبل فمه بل قبلت مخرج الدرر التي ينثرها علينا كل يوم من شعره البديع!.. 

�خترب معلوماتك
افتتحت قناة السويس ألول مرة 

في عهد:
امللك فؤاد

السلطان حسني كامل
اخلديو توفيق

اخلديو اسماعيل

به  اشتهر  الذي  اللقب  كان 
على  الراحل  املصري  املمثل 

الكسار هو:
كشكش بك

بربري مصر الوحيد
السبع أفندي

فهالو

الفضاء  رائد  جاجارين«،  »يوري 
السوفيتي مات في حادث:

سيارة
طائرة ميج

قطار
سقوط سفينة فضاء

بدأ  رامي،  احمد  الراحل  الشباب  شاعر 
حياته العملية بعد تخرجه:

مدرس لغة غربية
مدرس جغرافيا 
كاتب حسابات

موظف بدار الكتب
اإلجابات )مقلوبة(:

�إقر�أ و��سحك

كان الشيخ عبد العزيز البشري، الكاتب واألديب الساخر، يزور 
حديقة احليوانات مع الشاعر حافظ إبراهيم، فقال له حافظ 
الباب، فقال  وهما خارجان: حاسب أحسن حد يحوشك عند 
ان ما فيش خوف عليك علشان  الفور: أظن  البشري على  له 

فيه منك كتير هنا!!

وكان مع اصدقائه عند األسرة األباظية وقام يتوضأ وترك جبته 
السوداء، وملا عاد وجد اصدقاءه قد رسموا عليها بالطباشير 
وجه حمار للسخرية منه، فنظر إليهم البشري دون أن يفقد 
أعصابه وتساءل في براءة خبيثة: مني فيكم اللي مسح وشه 

في اجلبة؟!!

وكان يزور أحد اصدقائه في منزله وعندما قدمت له القهوة 
إظهار  فتعمد  ال حتتمل  درجة  إلى  انها »خفيفة جدا«  الحظ 

اشمئزازه منها، والحظ ذلك صديقه، فسأله مالك؟
فأجاب البشري: وال حاجة .. يظهر القهوة دي »طايلها« بن!!

خطاباً  له  يقرأ  أن  منه  وطلب  الطريق  في  أمي  رجل  وقابله 
وكان اخلط رديئاً ال يقرأ فاعتذر له وظن الرجل ان االعتذار جلهل 
ليه؟!،  عمة  البس  امال  متعجباً:  وجهه  في  فصرخ  الشيخ؛ 
وألبسها  رأسه  فوق  من  عمامته  الفور  على  الشيخ  فنزع 
إنت  اقرأ  عمة..  حكاية  احلكاية  ملا  طيب  فيه:  وصاح  للرجل 

اجلواب بقى!!

قاهرة �لظالم

افتتحت قناة السويس ألول مرة في عهد اخلديو اسماعيل.
شاعر الشباب الراحل أحمد رامي، بدأ حياته العملية بعد 

تخرجة مدرس جغرافيا.
اللقب الذي اشتهر به املمثل املصري الراحل على الكسار، هو: 

بربري مصر الوحيد.
يوري جاجارين رائد الفضاء السوفيتي مات في حادث طائرة 

ميج.
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الزالت تونس شوكة في حلق الرجعية، ولطاملا 
األحوال  مجلة  مبشروع  سباقة  تونس  كانت 
منعت  والذي   1956 لعام   الصادر  الشخصية 
النساء  بني  وساوت  الزوجات  تعدد  خالله   من 

والرجال في حق الطالق املدني .
وتخرج علينا تونس في عيد املرأة التونسي عام 
2017  من خالل رئيسها  باجى قائد السبسي، 
الذي يعلن  بدوره عن  ضرورة املساواة في اإلرث 
من  الزواج  في  املسلمة  وحق  والرجل  املرأة  بني 
االقتران  الرجل في  املسلم،  مساواة بحق  غير 
بغير املسلمة، فزلزلت األرض زلزالها في الوطن 

الناطق بالعربية .
أطلق األزهر زئيرًا مسموًعا غاضًبا، فردت تونس 
بأن هذا شأن داخلي رافضة وصاية األزهر عليها، 
وإفتاء  تونس  إفتاء  الفتاوى بني  اندلعت حرب  و 

مصر القابعة حتت سيادة األزهر .
واملساواة  احلقوق  عدوى  هو  األزهر  يخشاه  ما 
املنطقة،  تضرب  قد  التي  الرجال  و  النساء  بني 
اجملتمعي  األسر  سيطرة  حتت  من  املرأة  ُفتخرج 

وسطوة املوروثات  .
و ليس األزهر وحده من يخشى هذه العدوى بل 
الوسطية؛   قناع  ارتدوا  الذين  اجملددين  كثير من 
ووردتهم  حاملا  األصولية  أنيابهم  عن  كشروا 

األخبار من تونس اخلضراء .
قناة  بي  اتصلت  شهور  عدة  قبل  أنه  تذكرت 
باإلجنليزية  الناطقة  اإلذاعية  سي”  بي  “بي 
وثائقًيا   برنامًجا  تصوير  أثناء  الستضافتي 
اسمه “ the Battles of Al Azhar    “عن جتديد 
قضية  عن  أحتدث  أن  واخترت  الديني،   اخلطاب 
املرأة  قضية   خالل  من  الديني  اخلطاب  جتديد 
حيث أن قضايا حقوق  املرأة كاشفة للمدعني 
الذين يصدعون روؤسنا عن تنوير العقول ، و كان 
من بينهم باحث  مجدد احتل مساحات شبه 
شيوخ  ليحارب  الفضائية  القنوات  من  يومية 
من  مختلفة  درجة  ميثل  أنه  فاتضح  التطرف، 

التطرف ليس إال . 

كان  األزهر  بأن  تشدقوا  الذين  هؤالء  لكل  و 
املاضي  في  املرأة  حقوق  عن  مدافًعا  مستنيرًا 

البعيد، نذكركم بنفحات من تاريخه ..
تاريخ اهتممُت به كموضوع للدراسة في  كتاب 
)من وحي العلمانية(  الصادر لعام 2016  والذي  
ضمنُت فيه بابًا بأكمله عن معارك النساء في 
كانت  لطاملا  املرأة  أن  لنعي  األصولية  مواجهة 

في عرين األزهر، وجاء فيه ما يلي :
***

اشتدت معارك النساء في مصر  في مواجهة 
متمثلة  حينها(  الدستورية  )امللكية  السلطة 
نهاية  في  واحلكومة  امللكي  البالط  في 
األربعينيات من القرن العشرين . كثير من هؤالء 
النساء املطالبات بحق املرأة السياسي.. رفعن 
فألقت بهم  املرأة في اإلسالم،  شعارات حقوق 
مؤسسة  باعتباره  األزهر  عرين  إلى  السلطة 
امللكني  األزهر  عاون  ولطاملا  شرعية  دينية 
كخلفاء  صورتيهما  ترويج  في  وفاروق  فؤاد 
خلدمة  األزهر  تطويع  يتم  كان  أي  للمسلمني.. 

البالط امللكي.
أصبح األمر في جعبة الشيخ حسنني محمد 
مخلوف مفتي الديار املصرية، وأصدر فتواه في 
أبريل 1952 بعدم جواز تصويت املرأة أو ترشيح 
النواب  سواء  اجمللسني  انتخابات  في  نفسها 
وقال  اإلسالمية،  الشريعة  حسب  الشيوخ  أو 
املفتي إن حقوق املرأة.. ما هي إال ضجة أحدثتها 

بعض النساء.
التعبيرات  إلى  فتواه  في  مخلوف  استند 
املطاطة عن تكرمي املرأة، وكان أبرز ما جاء فيها، 
وباعد  العبث،  املرأة من  أنوثة  اإلسالم حمى  أن 
بينها وبني اخللوة مع الرجال، كما حرم اإلسالم 
أن تُبدي املرأة زينتها وحرم التشبه بالرجال في 

أمور الوالية.. وجاء في نص الفتوى..
“هل تريد املرأة أن تخترق األسوار؟ وتقتحم على 
االنتخابات  في  فتزاحم  البرملان  قاعة  الرجال 
إلى  والسفر  الوزارات  على  والتردد  واجللسات 

هو  مما  ذلك  إلى  وما  املؤمترات، 
من  خطرًا  وأعظم  إثما  أكبر 
خصمني،  بني  القضاء  والية 
أئمة  اتفق  عليها.  حرمت  وقد 
من  تأثيم  على  املسلمني 
وأطفالها  زوجها  تاركة  يوليها، 
وبيتها في يد من ال يرحم وهذا 
من  إال  اللهم  اإلسالم،  يُقره  ال 
إلى  املرأة وغضبها  متلق  يدفعه 

إننا  األهواء،  ومجاراة  والدين  الضمير  مخالفة 
ننتظر من السيدات الفضليات قبل أن يحرصن 
على خوض االنتخابات أن نسمع منهن صيحة 
مدوية للدعوة إلى وجوب متسك النساء بأهداب 

الدين والفضيلة في األزياء”.
العام)  نفس  من  يونيو  في  الفتوى  األزهر  تبني 
1952(، وأصدر بيانًا قال فيه إن عضوية البرملان 
وهي والية سن القوانني من الواليات العامة التي 
قصرتها الشريعة على الرجال، واستشهد بيان 
األزهر بحديث “لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة”.

احلركة  جماح  كبح  في  احملاوالت  فشلت 
النسوية بالرغم من محاولة السلطة االستناد 
لفتوى مفتي الديار مخلوف حسنني، وانتصرت 
املرأة املصرية في معركتها، ونالت حق الترشح 
واالنتخاب في قانون مباشرة احلقوق السياسية 

عام 1956 وأسدل الستار على فتوى األزهر.
عطيه  الشيخ  باألزهر  الفتوى  عام  أمني  حاول 
صقر أن يقود حرب الردة على احلقوق السياسية 
للنساء عام 1997، مطالًبا الدولة باللجوء إلى 
املرأة  بحرمان  مخلوف  الشيخ  فتوى  تفعيل 
القيادة  ولكن  والترشح  التصويت  حق  من 

السياسية جتاهلته.
الدروس املستفادة من تصدي احلركة النسوية 

لفتوى األزهر عديدة ومنها :
أوال :

من  النساء  بحرمان  األزهر  فتوى  أن  فلنتخيل 
قد  كانت  البرملانية  االنتخابات  في  املشاركة 

كنا  لرمبا  اآلونة،  هذه  في  صدرت 
وبني  بينها  التمييز  في  فشلنا 
الوهابية  السلفية  الفتاوى 
يدل  فهو  على شيء  دل  إن  وهذا 
الوسطي”،  “األزهر  عبارة  أن  على 
وشديدة  منضبطة  غير  عبارة 
النسبية، فما كان يعد من األمور 
الوسطية املقبولة قبل 63 عاًما 
أصبح في عداد التزمت والتطرف 
في عصر اليوم بالرغم من الردة احلضارية التي 

عانينا منها.
ثانًيا:

بالنظر  تنادي  التي  الديني  اخلطاب  دعوات  إن 
ترتكب  جتديده..  أجل  من  األزهر  ماضي  في 
وليس  احلاضر  صفة  فالتجديد  فادًحا،  خطأ 
املاضي والنماذج التي يُعتد بها كنماذج للفكر 
املستنير مثل محمد عبده وعلي عبد الرازق ال 
ذلك  على  األدلة  وأحد  بالضرورة،  األغلبية  متثل 
النساء  حقوق  ضد  الرسمية  األزهر  فتوى  كان 
السياسية، فليس كل قدمي مستنيرا كما يتم 
املتزمت  والفكر  اليوم،  إعالم  في  له  الترويج 
ألروقة  الوهابي  الغزو  قبل  من  حتى  موجود 

األزهر.
ثالًثا :

احلركة  حتدي  من  املستفادة  الدروس  أكبر  إن 
النسوية لفتوى األزهر.. هو اإلدراك بأن اخلطاب 
الليبرالي واحلقوقي والثقافي ال يجب أن يذعن 
ينتظره  أو  املتزمت  الديني  للخطاب  وينصاع 
ومواكبة  التغيير  على  يحمله  بل  يتجدد  حتى 
متطلبات العصر، ولذا فإّن جتديد اخلطاب الديني 
ليس حكرًا على شيوخ األزهر وحدهم.. بل يبدأ 
بتجديد اخلطاب الثقافي نفسه والتخلص من 
غبار األسلمة الذي حلق به على مدار السنوات 
الديني  اخلطاب  في  اجملددين  على  و  املاضية 
تراثهم  سيتعرض  وإال  احلضارة  بركب  اللحاق 

الديني لالنقراض.

رباب كمالتون�ش .. �سوكة يف حلق �لأزهر

وداعا يا صديقي  : 
وأخيرا رحل صديقي عن حياتنا وعنا، 

وذلك بعد صراع قصير مع املرض اخلبيث. 
واليوم أكتب له علي الفيس بوك دون أن يشاركني 

رأيه كعادته.  
املاضي  اإلسبوع  في  األطباء  من  طلب  قد  وكان 
 : له  فقالوا  الصناعي،  التنفس  أجهزة  إيقاف 
سيتوقف القلب بعدها بدقائق، فوافق وأحضروا 
والصلوات  الدعوات  بعض  له  ليقرأ  دين  رجل  له 
املوت،  مواجهة  وعندها خاف من  بالرحيل،  إيذانا 
يتوقف قلبه  أن  إلي  اإلبقاء علي األجهزة  فطلب 

تلقائيا وقد كان. 
وأخيرا توقفت الومضات فوق املرقاب.  

سيظل  ولكنه  جسدا  عنا  صديقي  رحل  وأخيرا 
معنا روحا. 

وسوف نظل دائما نذكر له كل ما كان يتحلي به 
والنفس  احلميدة  واألخالق  النبيلة  الصفات  من 

الطيبة والروح اجلميلة. 
وأن  رحمته  بواسع  يتغمده  أن  له  اهلل  فأسأل 
يسكنه مسّكن الصاحلني واألبرار وأسال ألسرته 

وأصدقائه وأولهم أنا الصبر والسلوان. 
تساؤالت : 

املوت  ينتصر  هل  يعرف  أحد  ال  املوت  حلظة  في 
علينا 

من  منه  بقي  علي  نحن  ننتصر  أم 
اخلوف لدينا ؟ 

إن كّنا عن احلياة راحلني 
فلماذا نحن عليها من املتكالبني ؟ 

ملاذا في حلظة املوت، أري خوف األبرار 
قبل األشرار 

وخوف الصاحلني قبل الطاحلني ؟ 
ملاذا نأسي ملوت األخرين 

وال نأسي لضياع ثلث العمر في رقاد 
النائمني ؟ 

بني كل أحداث احلياة ال نعلم 
هل املوت هو أشرها أم خيرها ؟ 

ملاذا ندرك حقيقة املوت إذا حل بغيرنا 
ونظل ننكرها حتي عندما يطرق املوت علي بابنا ؟ 

هل املوت نهاية حلياة ماضية 
أم بداية حلياة قادمة ؟ 

وفي النهاية، 
ملاذا نكره ما جنهل ملاذا نكره املوت ؟

 Artificial Intelligence  الذكاء الصناعي
ومستقبل القرين الصناعي : 

الذكاء الصناعي هو مقدرة احلواسب األلية علي 
أهمها  ومن  البشرية؛  الذهنية  القدرات  محاكاة 
علي  الفعل  ورد  واإلستنتاج  التعلم  علي  القدرة 
ويتوقع  احلواسب.   عليها هذه  تبرمج  لم  أوضاع 

أن يغير  أنه مع حلول عام 2030 
الذكاء الصناعي من صورة احلياة 
اإلنسانية تغيرا جوهريا،  ويكون 
البشرية  املعاجلة  قوة  نفس  له 

للمشاكل . 
وبحلول عام 204٥ سوف يصبح 
الذكاء الصناعي قادر علي حتسني 
مع  وسيندمج  بنفسه  نفسه 
فيصبح  كامال  إندماجا  البشر 
كالهما معا أكثر قدرة وقوة من 
في  وذلك  حدة  علي  منهما  كل 

التعامل مع األمور احلياتية.
روبوت   « صناعيا  قرينا  إنسان  لكل  يصبح  ورمبا 
املشاعر!!!؛   ويبادله  بل  معه،  ويتشارك  »يتعاون 
 .transhumanism اإلنسان  فوق  ما  هذا  ويسمي 
حقوق  تعبير  السطح  إلي  يظهر  سوف  وعليه 

الروبوت، وذلك علي غرار حقوق اإلنسان.   
مرة  ألول  الصناعية  الكائنات  فكرة  ظهرت  وقد 
اليونانية  األساطير  في  البشري  التاريخ  في 

  .talos وأهمها
أول  هو  مكارثي  جون  احلاسوب  عالم  كان  ولكن 
في  وذلك  الصناعي،  الذكاء  مصطلح  وضع  من 
علم  بأنه  وعرفه،  دارمتوث  كلية  في   1٩٥6 عام 

وهندسة االاَلت الذكية. 

األفالم  العديد من  الذكاءالصناعي في  تداول  ومت 
  .Artificial Intelligence وأشهرها  فيلم

في  الستينات  في  األمريكية  الدفاع  وزارة  وبدأت 
تراجعت قليال  ثم  الصناعي  الذكاء  أبحاث  متويل 
في الثمانيات بناء علي طلب للكوجنرس إلعتقاده 
وقتها بعدم اجلدوي اإلقتصادية للذكاء الصناعي، 
وهو ما ثبت خطأه، فعاد التمويل في التسعينيات 

وبأكثر من السابق. 
الذكاء  تطبيقات  حصر  ميكن  ال  أنه  واحلقيقة 
الروبوت،  ومنها  املعاصرة  احلياة  في  الصناعي 
في  البحث  أدوات  وكل  الذكية،  والتليفونات 
في  وأيضا  األجلوريزم  تستخدم  والتي  اإلنترنت 
وحتليل  وإستخراج  الطبي،  والعالج  التشخيص  
الطائرات  بيانات  فيها  مبا  بكافة صورها  البيانات 
القيادة  وعليه  والسفن  والقطارات  والسيارات 
اللغات  ومعاجلة  املركبات،  هذه  لكل  االلية 
الصور،  وحتليل  ومتييز  األصوات،  ومتيز  الطبيعية، 
صور  كافة  إلي  لألسهم  التجاري  التداول  وأيضا 
تصنيع  خطوات  وكل  التكنولوجية  التطبيقات 
املنتجات. وفي العموم ال يوجد إحد يستطيع أن 
يتنبأ متاما مبستقبل الذكاء الصناعي وتطبيقاته.

من صفحتي علي الفيس بوك 

ا.د. ناجي اسكندر
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فكرة  و  ثانوي  في  طالباً  كنت  أن  منذ   -
النامية  للبلدان   “ اجلديد  اإلستعمار   ”
لنهضة  سبيالً  مخيلتي  في  تتبلور 
الوطنيون   ” أن فشل  بعد  الثالث  العالم 
بعد  أوطانهم  وتنمية  إدارة  في   “ اجلدد 

»طرد املستعمر« منها .
مجلس  زمن  كان  أفتكر  ما  علي  و   -
األطباء  نقيب  السيد  حمدي  د.  و  األمة 
لشق  اليابان  من  عرض  ُطرح  و  وقتها.  
حق  مع  ألسوان  األسكندرية  من  طريق 
مجلس  علي  معينة  لسنوات  إنتفاع 
األمة . و أتذكر الّكم الهائل من هلفطة 
تعيد  لن  أن مصر  و   ،  “ اجلدد  الوطنيون   ”
 . . تهريج طبعاً  “ قناة السويس  ”مأساة 
فشق قناة السويس كان مشروعاً ناجحاً 
عون أنه  عاد علي مصر باخلير وليس  كما يدَّ
سبباً في اإلحتالل اإلجنليزي ملصر. ورفض 
كانوا  فقد   . العرض   “ اجلدد  الوطنيون   ”
اإلسالميون   ” وضع  نفس  لهم  ساعتها 
اجلدد“ اآلن ..  يسدون عني الشمس )  وهم 
شمس  عني  منطقة  محتلني  اآلن  فعالً 
في القاهرة الكبري “ و السبب الرئيسي 
تأخر  في    ) مباشر  غير  أنه سبب  رغم   (
هذا  لكن  و   ، احلديث  العصر  في  مصر 

موضوع لوحده .
في  وجاهة  تزداد  والفكرة  وقتها  من   -
راغبة  تعد  لم  العظمي  فالدول   . نظري 
 ، بَعد  القدمية  بصورته  اإلستعمار  في 
البالد  في  اإلستثمار  بفرص  الفوز  بل 
غباء  من  لكن  و   . قبالً  استعمرتها  التي 
نشجع  أنها   - منها  ونحن   - الدول  تلك 

اإلستثمار وليس اإلستعمار اإلقتصادي!
مضموناً  ربحاً  يريد  األجنبي   فاملستثمر 
 . ماله  رأس  ضياع  مخاطر  بدون  وسريع 
ثقيل  إستثمار  في  يخاطر  ال  فهو  لذلك 
للبالد  التحتية  بالبنية  يختص  وطويل 
التنقيب  علي   يتهافت  مثالً  فنجده   .
سريع  ربح  أخذ  و  الطبيعية  الثروات  عن 
من   جداً   أكثر   ، ويرحل  قصير  مدي  في 
جديدة  كاملة  مدن  بناء  في  اإلستثمار 
مثالً  أو تعمير الصحاري أو شق الطرق ...  

من  أجياٍل  بعد  أجياالً  أن   النتيجة  و 
املواطنني يعيشون وميوتون محرومني من 
تعمل  دولهم   زالت  وال  اآلدمي  العيش 
واحد  جيٍل  في  سيتحقق  كان  ما  إلجناز 
علي أيدي  ” اإلستعمار اجلديد “ ؛ هذا إذا 
“ و ”  ” الوطنيون اجلدد  حدث و لم ينهب 
مهدها  في  املشاريع  اجلدد“   اإلسالميون 
ُمر  كأس  علي  صابرة  الزالت  األجيال  و   ،

أوطانها في العالم الثالث .
حُتاكي   “ اجلديد  اإلستعمار   ” فكرة  إن 
الصني  كانت  هل   . كوجن  لهوجن  حدث  ما 
كوجن  هوجن  تقيم  أن  تَقدر  عام  مائة  قبل 
الصني  إستفادة  إن   . ال   طبعا  ؟.  وقتها 
ر  من هوجن كوجن علي مدي مائة عام ال تُقدَّ
حضارة  إستحضرت  كوجن  هوجن   . بثمن 
وتقدم العالم األول إلي أبواب الصني دون 
سمحت  لهذا   وإضافًة  الصني  من  عناء 
و  العظيمة  كوجن  هوجن  مدينة  بإقامة 
دون  للياء  األلف  من  لها  التحتية  البنية 
أو دون حتقيق  املال  خوف علي ضياع رأس 

املكسب اجمُلزي.
فإذا بلع ” الوطنيون اجلدد “ و ” اإلسالميون 
فيما  املصريون  تََفكر  و  ريقهم  اجلدد“  
هوجن  من  طبعا  أصغر  نطاق  وعلي  أقول 
كوجن  و زمن أقصر ،  واإلستعانة بعدة دول 
عظمي فماذا ستصبح مصر مثالً خالل 

30 عاماً من اآلن .
بتأجير  اليابان  قامت  لو  معي  تخيل 
كذلك  و   ، إدارياً  اجلديد  الوادي  محافظة 
محافظات  من  محافظة  تؤجر  الصني  
ألملانيا  أخري  محافظة  و   . األحمر  البحر 
. و هكذا … ملدة 30 سنة  مثالً  ، فكيف 
ستكون مصر في خالل هذه الفترة  من 
إنتظار  في  فقط  ليس  و  األولي  السنة 
كانت  كوجن  فهوجن   . الفترة  هذه  إنتهاء  

جنة من يومها وليس بعد مائة سنة . 
و ملنع اخملاوف السياسية و السيادية نقوم 
األمم  من  بإشراف  العاملية  املبادرة  بهذه 

املتحدة . إيه رأيكم يا مصريني .  
و علي ” الوطنيون اجلدد “ و ” اإلسالميون 

اجلدد“ أن ميتنعون .

أفكار من خارج الصندوق !

هل بلدان العالم الثالث في حاجة إلي نوع جديد من 
” إستعمار “

العالم األول لها خير من إستثماراته احلالية  فيها ؟

بقلم : د. رءوف إدوارد

خواطر مسافر 

إلي النور  ( 53)

امللكة صاحبة القلب الذهبى تزور أوالدها !!
جورج توفيق 

باركت السيدة العذراء مصر مرتني.. األولى للهروب اليها مع الطفل يسوع من هيرودس الوالى 
الرومانى الذى كان يطلب نفس الصبى و هى رحلة العائلة املقدسة ملصر و الثانية فى جتليها  
فى مناظر روحية نورانية فى كنيستها مبنطقة الزيتون بالقاهرة  وفى2  ابريل عام 86٩1 عادت 
القديسة مرمي الى األماكن نفسها التى مرت بها فى رحلتها األولى ملصر و اشتهرت العذراء 
بصفات طاهرة فهى امللكة .. سيدة املعونة .. صاحبة القلب الذهبى .. الشفيعة .. اجلوهرة .. أم 

النور .. والدة االله .. املباركة .. املؤمتنة .. 
و أول ظهور للعدرا مبصر كان فى كنيسة أتريب حيث أراد الوالى هدم الكنيسة تنفيذا ألوامر 
اخلليفة املأمون فأمهل الوالى كاهن الكنيسة ثالثة أيام  جلمع أغراضه و  كان الكاهن يصوم 

و يصلى طوال هذه الفترة ليوقف امر الهدم و بالفعل ظهرت أم النور للخليفة العباسى فى بغداد وأبطل قرار الهدم .
أول من كتب عن جتلى العذراء بالزيتون كانت جريدة وطنى القاهرية و استمرت تكتب أخبار التجلى مبفردها وسط دهشة 
اجلميع الى أن حتققوا بأنفسهم من صدق اخلبر و رأوها فى مشاهد مهيبة عظيمة و حضر أبناء احملافظات و الدول اجملاورة 
باألالف ملشاهدتها و افترشوا األرض و امليادين و الشوارع و أسطح املنازل انتظارا لظهورها فى مطلع الفجر مع شفاء 
للمرضى و أجراء أيات كثيرة .. و تناقلت الوكاالت و الصحف األجنبية و العربية اخبار هذا الظهور و قد صاحب جتليات 
و قوته  نور غبر مألوف  انه  التعليم  األنبا غريغوريوس أسقف  وقال عنه   .. العلماء فى وصفه  احتار  نور عجيب  العذراء 
غير عادية ألنه نابع من قوة سمائية علوية أما البطريرك  املعظم البابا كيرلس كان يرد على مسئولى احلكومة عندما 
يسألوه » روحوا و شوفوا بنفسكم » . و قد كان ذهب الرئيس جمال عبد الناصر و معه أفراد من أسرته و بعض مسئولى 
بالزيتون و قضوا ليلة فى منزل احلاج أحمد زيدان كبير جتار الفاكهه و فى  احلكومة و حسني الشافعى الى الكنيسة 
الساعة اخلامسة فجرا جتلت أم النور فى منظر روعة و قوبلت بالتصفيق احلاد و التهليل و الزغاريد و الترانيم و رأها عبد 
الناصر مع أالف املشاهدين و بعد ذلك أهدت احلكومة أرض اجلراج املقابل للكنيسة و أعدته ليكون استراحة للزوار . و مما 
يذكر أن عمال النقل العام هم أول من شاهد معجزة ظهور العذراء . و فى ٥7٩1 وضع حجر األساس لكتدرائية العذراء .و 
قال هانى ابراهيم رئيس حترير مجلة أغصان الكرمة أن الكنيسة األولى بناها توفيق بك خليل ايراهيم باشراف املهندس 
االيطالى ليمون جيللى لتكون كنموذج كنيسة أباصوفيا و انتهى من بنائها عام 82٩1 و دشنها االنبا اثانسيوس مطران 
بنى سويف وقتئذ و زارت العذراء دول كثيرة منها البرتغال .. بلجبكا .. فرنسا .. أسبانيا ..مصر و أول ظهور لها كان ملتياس 

الرسول عندما كان يبشرفى مدينة برطس . أن أيقونة العذراء أم النور تزين كل كوخ و بيت و قصر فى العالم .
علما بأننى كاتب هذه السطور كنت مع اسرتى ضمن االالف الذين كانوا فى هذا املكان املقدس وسط التسابيح الروحيه 

و ظهور النور و احلمام األبيض و جتليها فوق قبة الكنيسة .

قبل أن تصبح فريسة سهلة للشيطان

شكك الشيطان حواء في أقوال اهلل: “أحقاً قال اهلل”، أيضاً 
وأيضاً   .)17 2: 16و  )تك  إليها  وأضاف  أقوال اهلل  حذف من 
حواء حذفت  وأضافت إذ قالت من ثمر شجر اجلنة نأكل ولم 
تقل: “نأكل أكالً”ـ  أي نأكل بحرية. كما أضافت: “وال متساه”. 
كما قالت: “لئال متونا” بينما قال اهلل: “ألنك يوم تأكل منها 

موتاً متوت” ـ أي ليس هو مجرد احتمال للموت بل موتاً أكيداً.
   وهذا ما يعمله الشيطان اآلن منتهزاً فرصة جهل الناس بالنصوص الكتابية، وعلينا أال نعطيه 

هذه الفرصة.

الكنيسة والشياطني

ترجمة  هو  عمل  وكل  أعمالها  سوى  الشياطني،  عن  مؤمنني،  كجماعة  الكنيسة  مييز  شيء  ال 
لإلميان:

فالكنيسة تؤمن باحلب؛ لذلك عملها عطاء حتى االستشها.
والكنيسة تؤمن باألبدية؛ فهي تزهد وتتجرد في كل شيء.

والكنيسة تؤمن باخلالص؛ لذلكفهي تقدر قيمة خالص النفس.
والكنيسة تؤمن باهلل؛ لذلك فهي تصلي كل وقت.
والكنيسة تؤمن بامللكوت؛ لذلك فهي بوق للتوبة.

الكرسي املرقسي
البابوي حتى سنة  للمقر  مار مرقس مركزا  االسكندرية منذ كرازة  ظلت 
1046م، ثم نقل إلى كنيسة املعلقة مبصر القدمية. وفي القرن الـ 12 نقل 
إلى كنيسة أبي سفني مبصر القدمية حتى القرن الـ 14، ثم نقل إلى كنيسة 
العذراء بحارة زويلة حتى القرن الـ 17، ثم إلى حارة الروم حتى القرن الـ 1٩، 
ثم إلى الكاتدرائية بكلوت بك، وبعدها نقل في سنة 1٩71م إلى األنبا رويس 

بالعباسية.

من طقوس الكنيسة
الكنيسة،  درجات عن بقية صحن  الشمامسة ثالث  يرتفع خورس  القبطية عادة  الكنيسة  في 
درجة واحدة عن خورس الشمامسة، أما املذبح فال يجوز ارتفاعه قط عن  ويرتفع الهيكل غالباً 

أرضية الهيكل بل يقوم فوقها مباشرة.. وقد جاء هذا املنع بوصية إلهية )خروج 20: 26(.
من رموز العذراء في كنيستنا

العليقة املشتعلة بها النار ولم حتترق وكانت رمزا للحبل االلهي من العذراء.
السماء الثانية اجلديدة أشرق منها شمس البر )مال 4: 2(.

قسط الذهب واملن مخفي فيه.
املنارة الذهب احلاملة النور “نعظمك يا أم النور..”.

املرأة املتسربلة بالشمس.

1-844-355-6939
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الدولة األولى عامليا في معدل اخليانة الزوجية
 

الشك أن اخليانة الزوجية موجودة في كل مكان رغم كونها فكرة سيئة وال يجب أن تلقى أي استحسان، 
فهل تنتشر هذه الظاهرة في دول بعينها أكثر من غيرها؟

الزوجية وبنسبة غير  يلتزمون بعهد  الدمنارك  ال  األزواج في  أن  إلى  بريطانية خلصت  دراسة  اإلجابة في 
اإلنترنت،  عبر  خدماته  تقدمي  في  املتخصص   »Dr Felix« مركز  نشرها  التي  الدراسة  وتوضح  معقولة  
النتيجة  إلى هذه  توصلوا  الباحثني  أن  إلى  وأشارت  األكثر خيانة  الدول اإلسكندنافية هم  األزواج في  أن 
من خالل البحث في الدراسات العلمية وغير العلمية التي تركز على السلوك اجلنسي لألزواج من أجل 
الوصول لهذه النتائج، خالل مدة 3 أشهر.  وقالت إن 46 في املئة من الرجال في الدمنارك أقروا بأنهم مارسوا 
عالقات جنسية خارج إطار الزواج، وبالنسبة إلى دولة ال يتعدى عدد سكانها ٥ ماليني يعني أن أكثر من 
جاءت  وثالثا  املئة،  في   41 إلى  وصلت  بنسبة  الثانية  املرتبة  في  النرويج  وحلت  بذلك   يقومون  مليونني 
آيسلندا بنسبة 3٩ في املئة ثم فنلندا بنسبة 36 في املئة. وفي املعدل فإن 4 من أصل 10 أزواج في الدول 

اإلسكندنافية خانوا زوجاتهم ولو ملرة واحدة على األقل

تظاهرة للدفاع عن مالبس املرأة في أنقره  

سلسلة  على  احتجاجا  أنقره  في  األتراك  مئات  تظاهر 
ارتداء  بحق  وللمطالبة  تركيا  في  نساء  على  تعديات 
شكلت  التي  التظاهرة  وسارت  يردنها.  التي  املالبس 
حتت  التركية  العاصمة  شوارع  في  أغلبيتها  النساء 
طالبت  هتافات  وسط  الشرطة  من  مشددة  مواكبة 
األتراك  ناشدت  الفتات  املشاركون  ورفع  اللباس،  بحرية 
وجرت  والساحات   والشوارع  الليالي  عن  التخلي  »عدم 
طلب  بعدما  وإزمير،  إسطنبول  في  مماثلة  تظاهرات 
سيدة  من  إسطنبول  في  عامة  حديقة  على  مشرف 
مغادرتها ألنها ترتدي »مالبس غير مناسبة«. ومت تعليق 
نساء  عدة  وتعرضت  ضده   شكوى  ورفع  املوظف  عمل 
لتعديات في األشهر األخيرة، خصوصا في وسائل النقل 

أردوغان  الرئيس رجب طيب  الناشطون  وينتقد  الذكورية   زال مجتمعها شديد  ما  التي  تركيا  العام في 
إلدالئه بتصريحات نارية على غرار قوله في العام الفائت أن النساء »ال يكتملن« إن لم ينجنب.

عالــم بال حـــدود 21
أول مدينة تفرض »مخالفة 

إلكترونية« على املارة

إذا كنت من األشخاص الذين يتواصلون مع اآلخرين 
تطبيقات  عبر  التواصل  أو  نصية  رسائل  بإرسال 
الهاتف الذكي، فيجب احلذر ألن هناك غرامة فرضتها 

مدينة أميريكية على هؤالء األشخاص
ففي مدينة هونولولو بجزر هاواي، فرضت السلطات 
األميريكية غرامة تصل إلى ٩٩ دوالر على األشخاص 
رسائل  إلرسال  الذكية  هواتفها  يستخدمون  الذين 
خالل عبور الطريق,  وأقرت الوالية قانونا ينص على 
أن »املشاة الذين يستخدمون األجهزة الذكية خالل 

عبور الشارع أو الطريق السريع يجب تغرميهم«
 وستكون غرامة اخملالفني للمرة األولى بقيمة تتراوح 
بني 1٥ إلى 3٥ دوالرا باعتبارها »سابقة أولى«، وفق ما 

نشرت صحيفة »الصن«.
 2٥ في  النفيذ  حيز  القانون  يدخل  أن  املقرر  ومن   
أكتوبر القادم، لكنه يستثني املكاملات العاجلة إلى 

خدمات الطوارئ.
مشروع  على  بشدة  سكان  اعترض  املقابل،  وفي   
األعباء  مبضاعفة  احلكومة  واتهموا  اجلديد  القانون 
أظهرت  أن  بعد  القانون  هذا  ويأتي  املواطنني  على 
ألف شخص   11 أكثر من  إصابة  إحصائيات حديثة 
في الواليات املتحدة بني عامي 2000 و 2011 نتيجة 
الوطني  حلوادث »املشي املشتت«، وفقا جمللس األمن 

األميركي

أكبر ماسة خام في العالم وظيفة شاغرة براتب مليون دوالر في الصني
تبحث عن مشتر

بعد نحو عامني من استخراجها ماسة تزن 110٩ 
قراريط بحجم كرة التنس، تدرس شركة »لوكارا 
دياموند« إقامة شراكة مع جهة أخرى لبيع املاسة 

اخلام إن لم جتد مشتريا خالل الفترة املقبلة
في  المب  وليم  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
التي  إن شركته،  مع محللني،  الهاتف  عبر  مؤمتر 
سوذبيز  بدار  مزاد  في  املاسة  بيع  في  فشلت 
شركة  أن  المب  وأوضح  عروضا   تتلقى  تزال  ال   ،
»تدرس  فانكوفر  في  مقرها  يقع  التي  التعدين 
خيارا أو اثنني« لتنفيذ عملية بيع مباشرة  وتابع: 
إلى 8  »إن لم تسفر عن شيئ، سنبحث خالل 6 
أنه  أعتقد  شراكة.  في  الدخول  مقبلة  أسابيع 
تقريبا منذ  مر عامان  بذلك.  القيام  ينبغي علينا 
أعتقد،  فيما  والسوق،  الكرمي  احلجر  اكتشفنا  أن 
ال  الناس  أن  »أعتقد  المب:  وقال  النتيجة  تترقب 

يفهمون حقا قدر املال الذي نتطلع إليه«.
 61 عند  توقفت  لندن  مزاد  في  العروض  كانت   
وهو  الشركة،  أقل سعر طلبته  دون  دوالر،  مليون 
70 مليون دوالر.  وقال المب خالل املؤمتر: »كل واحد 
من  اثنني  أو  واحدا  األغلب  في  يعرف  املكاملة  في 
األسبوع  نهاية  في عطلة  ميكنهم  الذين  األثرياء 

شراء سيارة المبورغيني مقابل 2٥0 ألف دوالر.
 ما نطلبه في مقابل هذا احلجر )الكرمي( هو أن تأتي 

شركة وتنفق ما يعادل 280 سيارة المبورغيني«.
التابع  »كاروي«  منجم  في  املاسة  واكتشفت   
للشركة في بوتسوانا في نوفمبر 201٥، وقيل إن 

عمرها يتراوح بني 2.٥ وثالثة مليارات عام.

بدأت الصني رحلة بحث للعثور على »عالِم خارق«، ميكنه 
راديوي في العالم، يسعى  قيادة مشروع أكبر تلسكوب 
براتب  وذلك  األرض،  كوكب  خارج  حياة  أي  عن  للبحث 

سنوي يصل إلى مليون دوالر
ووضعت الصني مجموعة من الشروط التي يجب توافرها 
يتمتع  أن  أهمها  املنصب،  الذي سيشغل  الشخص  في 

بخبرة عملية ال تقل عن 20 سنة
قد  يكون  أن  الوظيفة  على  سيحصل  من  على  ويجب   
بالتلكسوب  قياديا في مشروعات خاصة  شغل منصبا 
أن  يجب  كما  اإلدارية.  اخلبرة  من  الكثير  ولديه  الراديوي، 

يكون قد وصل لدرجة أستاذية، في مؤسسة أبحاث كبيرة أو في جامعة.
 يشار إلى أن هذا التلسكوب هو األكبر في العالم، إذ يصل قطر دائرة الصحن اخلاص به إلى ٥00 متر

 وتسعى الصني ألن تكون أو من يتوصل حلقيقة وجود حياة خارج كوكب األرض من خالل هذا التلسكوب، 
الذي وضع في منطقة ال توجد أي قرى أو حياة حولها ملسافة ال تقل عن ٥ كيلومترات، لتسهيل مهمته 

بالتقاط موجات الراديو من الفضاء، دون تشويش

جمال اجلسم يفنى مثلما صورة وتعليق

تفنى الزهور ،، وجمال النفس 

يبقى زاهراً طول الدهور

كندا تبحث عن حل لغز نفوق »احلوت الصائب«

أميركا  في  البيئة  على  احلفاظ  دعاة  إن  الكندية  احلكومة  قالت 
شمال  في  احليتان  من  نوع  نفوق  سبب  عن  يبحثون  الشمالية، 
احمليط األطلسي، يعرف باسم »احلوت الصائب«، بأعداد لم يسبق 
 . الكندي  لورنس  نفق تسعة منه في خليج سانت  إذ  لها مثيل، 
في  رائدا  يعد  والذي  دالهوزي،  بجامعة  الباحث  ديفيز،  كيم  وقال 
إنه بنفوق احليتان  طريقة تعقب نشاط احليتان في الوقت احلالي، 
التسعة يصبح 2017 أكثر عام يشهد نفوقا لذلك احليوان الثديي 

املائي منذ بدأ العلماء رصد أعداده في الثمانينات,  ويوجد ٥00 من حيتان شمال األطلسي الصائبة فقط 
في العالم. وأدى النشاط البشري إلى نفوق بعضها هذا الصيف. وأفادت تونيا ومير، مديرة جمعية »مارين 
أنيمال ريسبونس«، أن ثالثة من هذه احليتان نفقت من جراء اصطدامها بسفينة كبيرة، في حني نفق آخر 
بعدما حوصر في معدات صيد وقال ديفيز إن تلك احليتان املصنفة على أنها من األنواع املعرضة لالنقراض 
شوهدت في خليج سانت لورنس بأعداد أعلى من الطبيعي خالل فصل الصيف، وقد يرجع هذا إلى أن 
مصدر طعامها من العوالق نادر في مواطن أخرى مثل خليج مني وخليج فندي.  وفي مسعى للتصدي 
لنفوق احليتان الصائبة، أغلقت وزارة املصايد واحمليطات الكندية بعض مصايد، وطلبت من السفن في 

خليج سانت لورنس املزدحم أن تبقي سرعتها طوعا عند 10 عقد بحرية أو أقل

عرض أكبر قلب على وجه األرض

يعرض متحف أونتاريو امللكي في مدينة تورونتو الكندية قلب احلوت األزرق، أكبر قلب على وجه األرض، 
مما يتيح لزواره فرصة إلقاء نظرة على هذا العضو الضخم عن كثب وانتزع القلب من أحد حوتني أزرقني 
جرفتهما املياه إلى شواطئ نهر تروت في إقليم نيوفاوندالند والبرادور بعد نفوقهما قبل نحو ثالث سنوات، 
وكان القلب قبل انتزاعه يزن 181 كيلوغراما على األقل  وقال بيرتون ليم مساعد أمني علم الثدييات في 
املتحف »بعض الديناصورات كالصوروبودا أطول لكن من حيث الوزن فإن احلوت األزرق هو أثقل حيوان عاش 
على األرض وقلبه بالطبع هو أكبر قلب«.  ومن النادر العثور على جثث للحوت األزرق ألنها عادة ما تغرق في 

قيعان احمليطات ألن الدهون في أجسامها تكون أقل نسبيا من مثيلتها في أنواع احليتان األخرى

دوريات أمنية ملطاردة القرود

نشرت إندونيسيا أفرادا مسلحني من الشرطة واجليش ملساعدة القرويني في جزيرة جاوة على مقاومة 
هجمات القرود التي نشرت الرهبة في املنطقة، بسبب هجماتها املتكررة على املسنني واألطفال

مقاطعة  في  البشر،  على  الذيل،  طويل  املكاك  فصيلة  من  القرود  هجمات  األخيرة  اآلونة  في  وازدادت 
بويواللي وسط جاوة وقال قائد الشرطة، أريس أندي، »بدأت القرود في اجمليء إلى هنا قبل شهرين... وبعد 
املنطقة  بدوريات في  بالقيام  املكلفة  القوة  أن  البقية. وأضاف  تأت  الرصاص على أحدها لم  أن أطلقنا 
ستطلق النار على القرود إن اقتضت احلاجة، كما أنها ستستخدم أفخاخا إلعادة البعض اآلخر إلى الغابة  
تدفع  الغابات  الطبيعية في  املواطن  تدمير  إن  احليوانات  قال نشطاء معنيون بحماية  أخرى،  ومن جهة 

القرود لالشتباك مع البشر، إال أن قتلها أمر غير مقبول
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Alexander Graham Bell Facts

Learn about the man credited with the invention of the 
first practical telephone with our Alexander Graham Bell 
facts for kids. Find out about his life growing up in Scot-
land, his move to Canada, his study of sound and his many 
experiments and inventions. Read on and enjoy our range 
of interesting facts and information related to Alexander 
Graham Bell.
Interesting facts about Alexander Graham Bell
• Alexander Graham Bell was an influential scientist, engineer and in-

ventor.
• He was born on March 3, 1847 in Edinburgh, Scotland. He died on 

August 2, 1922 at the age of 75.
• He is widely credited with the invention of the first practical telephone.
• Bell’s mother and wife were both deaf, this had a major influence on 

his work.
• He didn’t have the middle name “Graham” until he turned 11 when his 

father gave it to him as a birthday present. He’d earlier asked to have a 
middle name like his two brothers.

• Bell became an excellent piano player at a young age.
• When he was 23, Bell and his parents moved to Canada.
• Bell studied the human voice and worked with various schools for the 

deaf.
• Bell experimented with sound, working with devices such as a ‘har-

monic telegraph’ (used to send multiple messages over a single wire) 
and a ‘phonautograph’ (used to record sound).

• He worked on acoustic telegraphy with his assistant, an electrical de-
signer named Thomas Watson.

• On February 14, 1876, Bell and an American electrical engineer named 
Elisha Gray both filed patents with the U.S. Patent Office covering the 
transmission of sounds telegraphically. There is debate about who got 
there first but the patent was awarded to Bell. A few days later he suc-
ceeded in getting his telephone to work using elements similar to those 
of Gray’s water transmitter.

Blessed are the merciful, for they will be shown 
mercy. [Matthew 5:7]

“The Great Tiger”
“What do you mean I do it wrong? All coyotes 
hunt.” Rodney defended himself when his best 
friend George Coyote accused him of being “too 
cruel” when he hunted. Rodney was right about 
one thing. All coyotes and in fact, every living 
thing hunts for its food and that is the way God cre-
ated the world to be for now. There is a whispered 
belief in the coyote community that a world will 
be one day where all creatures would be at peace 
together and God would provide all the food and 
nobody would have to hunt or be hunted but that’s 
not the way it is now so Rodney knew his instinct 
to hunt was not evil. 
But Rodney had a love of the hunt that was far 
more intense than any other coyote he knew. He 
lived for the hunt. But it wasn’t just hunting that he 
loved. He loved to corner a rabbit or small animal 
and see how terrified it was and make it stay like 
that instead of using the methods his mother and 
uncles taught him to hunt quickly and efficiently. 
No, to Rodney, the stalking and “playing with” his 
pray was exciting. 
“That’s what I am talking about.” George said. It’s 
kind of gross Rodney so why don’t we hunt sepa-
rately for a while. 
George’s scolding and change so he couldn’t hunt 
with the pack upset Rodney but he considered 
them all to be just weak and not as good as hunt-
ing as he. So he hunted alone. “I might as well 
hunt alone.” He said to himself since he was the 
only one still talking to him. “I am the only real 
expert at it. Who needs the pack anyway when I 
WHOOP…………” 
Rodney felt himself falling and then there was a 
THUNK. The “Thunk” was Rodney hitting the 
bottom. Rodney had toppled down a steep incline 
that dropped off at the end about 20 feet from the 
bottom. He stood up and looked around. It wasn’t 
a pit like the hunters use to capture wild animals. 
It was a ravine that used to be a dead end canyon 
but it had been closed off after a rockslide. Three 
of the walls were sheer slick wall that went up 20 
feet before there was a ledge which then sloped up 
to where Rodney had fallen from. The fourth wall 
was solid rock from the landslide and unclimbable. 
Now Rodney knew what the pack was for. Sudden-
ly he was terrified at being trapped at the bottom 
like this. Rodney was trapped. He paced from end 
to end of the tiny space he had to himself and tried 

his best to figure out how to escape but no good. 
He yelped for help but no good. He was starting to 
panic. He knew very well that he could starve to 
death in this pit without anyone even knowing he 
was here. “This couldn’t get much worse.” Rod-
ney said to himself pacing and trying to leap up the 
walls only to fall with a painful YELP! 
Then it got worse. Night began to settle in. As Rod-
ney strained his eyes to see if anyone was coming 
to help him, he saw a huge shadow pass over the 
ridge. Then that shadow moved down the embank-
ment and settled in on a very wide flat bed of grass 
right above the 20 foot rock wall. Rodney froze in 
place but did not make a sound for fear of what it 
could be. He hunkered down in fear trembling and 
finally fell asleep. 
Before Rodney opened his coyote eyes, he heard 
the rumble. It was like a loud roar of one of the 
human engines but different. It was an animal. And 
it was coming from where that dark shape was last 
night. It was almost like a purr but very very loud. 
Slowly he let one eye open and then he squeezed it 
shut in terror. It could not be. But he forced his eyes 
open and it was true. What sat on that ledge was as 
large as a small rhinoceros but it was covered in a 
smooth matt of stripped fur that could only belong 
to one being. They said it was a myth, something 
someone made up to scare little coyotes but there 
he was. It was Havohej, the Great Tiger. He stared 
directly at the tiny coyote with piercing eyes but he 
did not blink. And he was purring. 
“Wake up little one.” The mighty tiger spoke. Rod-
ney reluctantly opened his eyes and stood to face 
his doom. 
“Are you Havohej, the Great Tiger?” He said with 
his voice quivering. 
“Yes and I know you. You are Rodney, the cow-
ardly coyote who makes his hunt a game of terror 
for those he finds, who finds cruelty to be fun and 
a way to take joy where there is none inside you.” 
“Are you going to kill me?” Rodney said his voice 
seeming squeaky and small more like a mouse than 
a predatory coyote. Suddenly a mighty roar burst 
from the chest of the powerful cat. The roar was 
so startling and powerful it blew Rodney off his 
feet and he hit the wall opposite where Hovohej 
was laying. 
“Truly you deserve to be killed and eaten. Justice 
would even call for terror to enter you before your 
doom. But redemption is a more powerful law than 
revenge.” 
Then Havohej did something Rodney did not ex-
pect. He rose and walked with huge cat strides to 

Blessed are the Merciful

R I D D L E  T I M E
You will know that I am coming From the jingle 
of my bell, But exactly who I am is not an easy 
thing	to	tell.	Children,	they	adore	me	for	they	find	
me jolly, but I do not see them when the halls are 
decked with holly. My job often leaves me fro-
zen, I am a man that all should know, But I do 
not do business in times of sleet or ice or snow. I 
travel much on business, But no reindeer haul me 
around,	I	do	all	my	traveling	firmly	on	the	ground.	
I love the time of Christmas, But that›s not my vo-
cational season, And I assure that is because of a 

sound economic reason.
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I was pleased to host a commu-
nity BBQ at Wismer Park on Au-
gust 19th. Thank you to the many 
hundreds of people who came by. 
Meeting with residents and hear-
ing their concerns directly is the 
most important part of my job. I 
will be taking these issues to the 
House of Commons in the fall. 
Marijuana legalization, terrorist 
Omar Khadr’s multi-million dol-
lar payout, illegal border cross-
ings and what NAFTA renegotia-
tions could mean for Canada are 
top of mind.
The Trudeau Liberals continue 
to ignore the growing problem 
of illegal border crossings. It is 
a serious crime for any person to 
cross our border outside of official 
crossings. The RCMP has inter-
cepted over 3000 people illegally 
entering Canada into Quebec in 
July, and the problem is on track 
to get worse. In addition to the 
flow of people, several of these 

migrants have been found in pos-
session of child pornography at 
a Quebec border crossing. These 
people have committed multiple 
crimes; first they crossed illegally, 
then they trafficked child pornog-
raphy. This is very concerning to 
me.
As talks begin to renegotiate NAF-
TA, I hope to see the Liberals take 
this responsibility seriously and 
stand up for the interests of Cana-
dian workers and business. Con-
servatives believe in free trade. 
Conservatives have negotiated the 
majority of Canada’s free trade 
agreements. These agreements are 
vital in ensuring a strong Canadi-
an economy as so many jobs are 
dependent on free trade.
As always, should you require 
any kind of assistance please do 
not hesitate in reaching out to my 
office.
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville

Column from 

Bob Saroya, MP

Prayer For Victims of Terrorism and Persecution 
on September 10

Sunday September 10 is the Eve of the 
Coptic New Year, when martyrs are re-
membered by the Coptic Orthodox 
Church. To raise awareness of the suf-
fering of Christians in the Middle East, 
an arrangement was made with the Ro-
man Catholic Church to host a remem-
brance prayer at St. Michael’s Cathedral 
in downtown Toronto.
On Sunday September 10 from 3 pm - 
4 pm, a Prayer for Peace will be led by 
Cardinal Thomas Collins, Roman Catho-
lic Archbishop of Toronto  with Bishop 
Mina, Coptic Orthodox Bishop of Mis-
sissauga, Vancouver and Western Can-
ada. This is a joint effort to remember 
the victims of terrorism and persecution 
around the world, especially Copts and 
other Christians throughout the Middle East.
Please join us in prayer and show your support for the victims. To reg-
ister, please send an email with the names of people attending to cmec-
congress@gmail.com.

Sameer Bishay writes a letter to the Egyptian 
president, Abdel Fattah El-SISI

Mr. President,

What you are saying is just talk added to all other talks 
we have heard in the last few centuries and we are tired 
of hearing it, reading it or mere seeing it. The present 
Constitution doesn›t give the Egyptian Copts any Equal-
ity as Egyptian Citizens, because it is based on a single 
article that Islam Sources are the Principle of  Ruling. 
Egyptian Christians are forced to abide not by the law 
or the Human Rights but by the Sharia which doesn›t 
give Christians any rights at all. So they are not treated 
as citizens but as Dhemmis or second class citizens. Un-
til this moment, and you are the President for 3 years, 
churches couldn›t be built to accommodate the Chris-
tian Copts populace and some of what was built were 
not allowed to pray in it because of some Muslim fanatics objections to the point 
that they interfere in the church design and if it should or shouldn›t have a dome 
or Cross placed on it.  Not a single Muslim or a group of Muslims fanatics were 
arrested or accused of disturbing the peace of the country or breaking the country 
peace or law. Why these Muslims are not arrested and gone for trials while they 
are disturbing the peace of their country and breaking the law. But you boldly 
ask the Christian Egyptians to bear with all these abuses and maltreatment›s. You 
dared not to arrest the Muslim abusers because the country is in turmoil. But you 
are asking the abused Coptic populace who are losing their lives, and the lives of 
loved ones inside and outside churches, homes, businesses and farmlands to bear 
with all killings and kidnappings because the country is fighting a serious war with 
outer forces.
Mr. President, Why some of the churches which were closed by the security forces 
of the Ministry of Internal Affairs are not open back until this moment? Have 
you ever heard that a church was a security concern or disturbing peace for the 
last 20 centuries? Why do your police force arrest the abused Innocent Christians 
and keep them under arrest while the Muslim abusers are left free in all the re-
cent incidents in Upper Egypt? Why your appointed Governers of Provinces, their 
Heads of security, Senior Police Officers are fully accepting and participating in 
traditional Sittings «Galsat 3orfeyyah» to solve problems between fighting parties 
instead of applying the Law?  Astonishingly, Egypt was the first country and Civi-
lization in the whole world which has a law and court justice for seven thousand 
years, all this was cancelled under your care and replaced by tribal sittings!!! Why 
the law is not applied in the country we are proud to be our own?

Mr. President, May i conclude with a very simple logic and rule of thumb, we all 
know and use « Before you ask a crying person to stop crying you  should stop the 
offender from offending.
Long Live Egypt, Long Live Egypt, Long Live Egypt.

Father Pishoy Salama
and The congregation of 

Saint Maurice & Saint Verena 
Coptic Orthodox Church 

(SMSV)

Congratulate
 Father 

Thomas Hanna
May God bless 

his future 
ministry



Resilience. You may have heard of this word be-
fore. To many of us, resilience may mean some-
thing along the lines of ‘being able to endure hard-
ships and moving forward’. But for some of us, 
resilience might simply mean having the strength 
to carry on today and not even thinking about to-
morrow. Resilience could mean coping with a neg-
ative experience and trying to manage our lives, 
despite the pain that it may have caused.
I think the easiest and most basic way of looking at 
resilience is this: we all deal with challenging ex-
periences. Resilience implies some form of emo-
tional, physical, spiritual, and mental coping with 
these situations that enables us to acknowledge our 
suffering, but to cope with it and attempt to adapt 
and adjust our lives accordingly.
Why do I put resilience this way? Because some 
individuals will try to say that resilience means ex-
periencing something challenging, but then ‘for-
getting about it’ and ‘moving on’ because the past 
is in the past, and you are stronger now. While it 
is true that experiences teach us lessons, it is not 
- in my opinion - acceptable or effective to tell 
someone to move on and forget about it. We are a 
sum of our experiences - positive and negative. It 
is quite another thing to tell the person that though 
the challenge was difficult and perhaps traumatiz-
ing, it may be helpful to be thankful that the expe-
rience is over. Or to reflect on one’s ability to navi-
gate through this tough time and to be alive today.
Resilience, to me, means understanding that tough 
times can - do most certainly do - occur. When 
we go through something challenging, we are 
(of course!) challenged to make decisions: do we 
give in to the hopelessness and fatigue? Do we 
fight and try to find a way out? But what if we 
cannot control what is happening? What if we feel 
as though we are truly stuck? In those scenarios, 
resilience means acknowledging that, to be blunt, 
‘this sucks’. Then, it means looking for a way to 
cope with the situation. Can you do something - 
anything - to handle the issue? If you can, do it! If 
you cannot, how can you cope with the emotions, 

the pain, and the circumstances that you are now 
facing? 
I will admit: when faced with tough and troubling 
times, I start to freak out. I am frustrated by what is 
happening. I am tired of unpredictable and ‘sucky’ 
things happening. I get angry with how life is full 
of problems and trials....and then, I talk to some-
one I trust. I let out my emotions. I think about 
my own strengths inside of me - the passion, re-
silience, and perseverance that has kept me sight-
ing my entire life. I think about the knowledge and 
skills I have that make me unique and talented. I 
think about my loyalty and love as a healthcare 
provider, student, friend, sister, daughter, and 
young woman. I remember the strength and power 
of my God, who is above all things and has never 
- or will ever - leave me. And then, I think about 
the situation. What can I do? Then I do it. Okay 
- now, how can I make myself relax a bit? Can 
I take a break? Can I simply acknowledge that I 
have done what I can, leave it to God and time, and 
hope for the best? YES. Because life will always 
be throwing things our way. And building resil-
ience means dealing with the situation as it comes, 
letting it play out (assuming you have done what 
you needed or could do), and looking forward to 
the next minute of life. Having hope, faith, and 
trust that things will get better. Because they do. 
Taking care of myself in in ways that enable me 
to face challenges and life head-on. Knowing that 
I am enough.
That, to me, is resilience. I am working on building 
resilience in life - we all have to. I don’t think that 
one day, one will ever be able to say that they are 
100% resilient in all situations. But, we can take 
small steps such as engaging in self-care, catching 
in negative thoughts, finding ways to remain moti-
vated, etc. in order to build resilience to the hurdles 
and roller-coasters of life. And once you start do-
ing this, you will realize that some problems in life 
really aren’t that bad at all. Sure, it is unfortunate 
that they happen. But with the right tools and cop-
ing skills, you realize that you are ABLE to over-
come this. You are ENOUGH. You are STRONG. 
You are, my dear reader, RESILIENT.

Conservatives, through CPC immigration 
critic Michelle Rempel, have consistently 
predicted today’s chaotic illegal border 
crossing problem. The situation started 
its climb to crisis proportions ever since 
Prime Minister Justin Trudeau tweeted 
his #WelcometoCanada version of our 
immigration policy in January to score 
political points against the Trump admin-
istration.
A recent government report confirms 
that there has been more than a 1000% 
increase in illegal border crossings since 
January 2017 especially in Quebec. 
This could have been avoided, had the 
Liberals taken immediate action follow-
ing the misleading tweet.  At the very 
least, they should have signalled that 
crossing the border illegally does not 
guarantee you Canadian citizenship.
Instead, they are encouraging more peo-
ple to continue to cross the border ille-
gally by setting up housing and refugee 
camps to welcome them. 
Worse yet, the huge numbers of illegal 
asylum seekers have put an enormous 
strain on our once-lauded refugee sys-
tem. An asylum seeker who crosses le-
gally from the U.S. will be immediately 
returned. An asylum seeker who manages 
to cross illegally – i.e. at an unmanned 
border point – is welcomed with shelter, 
welfare and other benefits and will have 
an 11-year stay in Canada until their case 
is heard! This does not make sense.  Hon-
est applicants are being punished while 
dishonest ones are rewarded.  
This is outrageously unfair. It is unfair to 
those who have already entered Canada 
through legal methods through our gen-
erous immigration or refugee systems al-

ready in place. It is unfair to those who 
are currently waiting in line and follow-
ing the rules. It is unfair to hard-working 
Canadians who pay taxes and now have 
to fund billions of dollars in benefits to 
the illegals. Most importantly, it is unfair 
to the asylum seekers themselves who 
through no fault of their own, thought 
that Canada would welcome them with 
open arms, despite them not coming from 
a country of persecution. Life has already 
been lost by those attempting illegal bor-
der crossings.
Canadians believe our laws should be 
respected. A recently released Ipsos poll 
indicates that 62 percent of Canadians do 
not think the Liberal government has a 
“solid plan” in place to respond to the 
chaos at our borders. 67% believe the 
border crossers are trying to skip the le-
gal immigration process and 56% say the 
government isn’t doing enough to protect 
the border from “those who want to cause 
harm to Canada”. 
As Michelle Rempel states, under our for-
mer Conservative government, Canada’s 
asylum system was compassionate, oper-
ated smoothly and protected the most vul-
nerable. We are a welcoming nation, but 
that welcome must be on our own terms. 
There are many people waiting in line and 
following the rules, and they are being de-
layed because of a self-made problem. 
The Trudeau liberals need to get onside 
with the majority of Canadians and im-
mediately fix the system that is clearly 
broken.  It’s only fair.
Costas Menegakis is the former Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Citi-
zenship and Immigration and can be con-
tacted at info@aorconservative.ca.

Illegal Border Crossing 
Crisis a Liberal-Made Problem  By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

What is 
Resilience?

By:
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