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م�صر احلديثة  ...والأحدث
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 ......................ملحق العقارات ص 7 - 6

حتل هذه الأيام ،ذكري وفاة الألباين «حممد علي» ،حاكم م�صر
ملدة  43عام ًا ،والذي جنح لي�س فقط يف بناء جي�ش ونظام تعليمي
و�إقت�صادي و�سيا�سي قوي ،بل �أي�ض ًا جتاوز �إيل ملف الوحدة
الوطنية احلقيقية ،وحال الأقباط داخل الدولة امل�صرية وقتها.
فحل القيود من علي بناء الكنائ�س كحق للأقباط ،ومل يتجاوز يف
حق الأقلية امل�ست�ضعفة بل �أن�صفها ،فعلي �سبيل املثال ال احل�صر،
يف عام  1814حينما حدث مترد حامية القاهرة وخاف الأقباط
على �أرواحهم و�أحيائهم  ،و�أقاموا املتاري�س و�أغلقوا الأبواب
حلماية �أنف�سهم من الغوغاء ،قام حممد على و�أمد الأقباط بالبارود
و�آالت احلرب و�أمنهم على �أرواحهم ومنازلهم ،وكذلك عام
 1845حني حدث �شجار بني م�سلم وقبطي ،و�أمر حاكم دمياط
وقتها ب�ضرب القبطي � 500ضربة والطواف به يف احلي الن�صراين
�إذ ً
الال له لتجرئه يف حق م�سلم  ،وعلم بذلك حممد علي� ،أر�سل
�أحد �ضباطه و�أمر ب�سجن حاكم دمياط � 5سنوات وتغرميه مبلغ ًا
مالي ًا كبري ًا .وعلي نهجه �سار �أبنه �سعيد الذي �ألغي اجلزية املُذلة
علي االقباط بعد �أكرث من  1200عام ،و�أي�ض ًا حفيده �إ�سماعيل،
والذي كان �أول من ر�شح �أقباط ملجل�س ال�شوري  ،وعني الأقباط
بالق�ضاء  ،و�أهدي املدرا�س القبطية �أالف الأفدنة للدور الذي
قامت به تلك املدرا�س يف نه�ضة البالد .وكذلك موقف �إ�سماعيل
ال�شهري مع «حممد �أغا» حاكم القليوبيه وقتها ،والذي رف�ض بناء
كني�سة �س�أءت �أحوال مبانيها و�ألت لل�سقوط ،معترب ًا �أنه بيت
كفر ،وعلم اخلديوي بالواقعة وبتعنت احلاكم املتطرف �ضد
الأقباط ،ف�أمر �إ�سماعيل بالقب�ض علي «حممد �أغا» ،وجتريده

ابرام مقار

من وظيفته  ،وب�سجنه ،كذلك �أمر
ب�أن تُر�سل فرقة من الأمن ملالقاة كاهن
الكني�سة ،لتحديد امل�ساحة املطلوبة
و�إمتام بناء الكني�سة اجلديدة.
بعد قرن ون�صف من الزمان يواجه
الأقباط نف�س التحديات ونف�س
الأعتداءات ونف�س نكران احلقوق ،فهل ي�سلك حاكم اليوم
م�سلك عظماء املا�ضي ب�أ�ستخدام �سلطاته الد�ستورية والدفع
بقانون حمرتم لبناء الكنائ�س ليمار�س الأقباط حق من حقوقهم
يف العبادة  ،هي ُيفعل الرئي�س الد�ستور مبكافحة التمييز الذي
ي�ضرب مناحي كثرية باملجتمع امل�صري  ،هل ي�ستغل الرئي�س
�صالحياته و ُيقيل حمافظ املنيا الذي ال يقل تطرف ًا عن «حممد
�أغا» ،والذي يقلب احلقائق ،فيهدد االقباط املعتدي عليهم لقبول
الإذعان وال�صلح ،ويطالب الكني�سة بالأعتدال حينما طالبت
بتفعيل القانون.
يف وقت حكم «حممد علي» ،كان يوجد ال�سلطان العثماين
ُيدعي «حممود الثاين» ومل يحدث �أن �أن�صف الأقباط مرة
واحدة ،ومع ذلك كان يقول يف �أحاديثه دائما« ،ال �أريد �أن تكون
هناك فوارق بني �أفراد �شعبي املنتمني �إيل �أقلية �أو �أديان خمتلفة،
ويحب �أال يختلفوا �إال يف طريقتهم �أثناء ال�صالة يف معابدهم» ...
ف�أما �أن ي�سري ال�سي�سي علي خطي «حممود الثاين» كالم ًا � ،أو �أن
ي�سري علي خطي «حممد علي» و�أبنائه م�ؤ�س�سو م�صر احلديثة،
وي�ؤ�س�س هو م�صر «الأحدث».

SmileDental ARTS CENTRE
3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

تعليم مجاني

طلبة دوليني من خارج كندا
سونيا  416.510.2739 :لفيزة الطلبة ..
عادل  647.271.9884 :اتصل لالستعالم
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الدهس الوحشى فى «نيس» بفرنسا ،منذ أيام ،نقطة حتول .ودعنى أعرض عليك
مخاوفى بال مواربة.
الغرب عن أسلوب املواجهة البوليسية مع اإلرهاب.
سيتخلى
عند حلظة معينة
ُ
سينصرف عن اعتبار اإلرهاب جرمية يمُ كن حصارها عن طريق مطاردة مرتكبيها
وتوقيف مدبريها .ستصل النُخب السياسية واألمنية حلالة من االعتراف بالعجز
عن االستمرار فى املواجهة بهذه الطريقة .هذه اللحظة تقترب بشدة .العملية
األخيرة فى فرنسا هى ثالث عملية ُكبرى خالل تسعة عشر شهراً .الشعور السائد
بني الشعب الفرنسى هذه املرة ليس الدعوة إلى الصمود ،وإمنا الذهول والعجز
أمام ظاهرة تبدو أكبر من أى استعداد .العمل البوليسى واخملابراتى ليس قادرا ً
على تتبع ما يجرى فى أدمغة ماليني املُسلمني الذين يعيشون بحرية فى أوروبا.
جمال أبو احلسن
العمليات اإلرهابية تُثبت ،مرة بعد أخرى ،أنه من السهل أن يتحول الشخص إلى
ال ُعنف والتطرف فى وقت قصير .أى جهاز أمنى يستطيع ُمتابعة وحصار ظاهرة بهذا االتساع؟ ما حجم املعلومات
االستخباراتية التى حتتاجها األجهزة األمنية ملُراقبة وتتبع حركة ُمجتمعات مفتوحة بطبعها؟ إذا تغلغل األمن فى حياة
الناس إلى هذا احلد ..أى معنى يبقى للحرية؟
شيئا ً فشيئا ً ستعلو أصوات السياسيني الذين يرون أن املواجهة األمنية والعمل البوليسى ليسا حالً ،الذين يعتبرون
املُشكلة فيما يمُ كن تسميته «األيديولوجية اإلسالمية» .سيميل اجلمهور إلى هؤالء على اعتبار أنهم ميلكون الدواء
الناجع .صعود اليمني فى أوروبا انعكاس لهذه الظاهرة .خروج بريطانيا من االحتاد األوروبى ليس بعيدا ً عن ذلك .ظاهرة
«ترامب» فى أمريكا امتداد لنفس اخلط .فى أوروبا ،كما فى أمريكا ،اليمني األقصى يتحرك بسرعة ليحتل مكانه فى
أحزاب وحركات متطرفة أمرا ً واقعا ً مقبوال ً بعدما كان
التيار العام لل ُمجتمع .هذا املد سيتصاعد .عما قريب ستُصبح
ٌ
شاذا ً ومرفوضاً .مع كل عملية إرهابية ُكبرى تكسب هذه األحزاب واحلركات مؤيدين جدداً.
هذا ٌ
منط مختلف ُكليا ً من املواجهة ،ويُرتب نتائج خطيرة .املواجهة فى هذه احلالة ليست مع اإلرهاب ،وإمنا مع ما يُسمى
«األيديولوجية اإلسالمية» .هذه األيديولوجية ال تضم فقط اجلماعات اإلرهابية مثل داعش وأخواتها .هى أيضا ً تُشير
إلى املظلة الواسعة التى ينتمى إليها مسلمون ُكثر ال ينظرون لإلسالم بوصفه ديناً ،وإمنا أيديولوجية .أى فكرة صاحلة
للحكم .مرجعية ُكلية وشاملة للتعامل مع العالم.
لتنظيم احلياة فى اجملتمع .إطار جامع ُ
من بني مليار ونصف مليار مسلم فى العالم ال أحد يعرف على وجه اليقني كم منهم يعتنق «األيديولوجية اإلسالمية».
املُرجح أنهم ليسوا األغلبية ،ولكنهم يشكلون نسبة معتبرة .إنهم هؤالء الذين يصوتون لألحزاب اإلسالمية التى
توصف بـ«املعتدلة» .الذين يؤمنون بضرورة تطبيق الشريعة فى املجُ تمعات اإلسالمية .داعش وأخواتها تستهدف هذه
َ
الكتلة الهائلة .اخلطة هى حتويل حياة األقليات املُسلمة فى الغرب إلى جحيم غير محتمل .هؤالء املسلمون يواجهون
اليوم الضغط على جبهتني :التيار اليمينى فى املجُ تمعات الغربية من ناحية ،وداعش من ناحية أخرى .مع الوقت -هكذا
تُفكر داعش -سوف يسقط مسلمون أكثر ضحايا للفكر املتطرف والعمل اجلهادى .ال يحتاج األمر سوى لشخص يائس
غريب عن ُمجتمعه يجرى حتويله ،فى أسابيع قليلة ،إلى ُقنبلة بشرية ُمتحركة .يبدو ،حتى اآلن ،أن هذا هو ما حدث مع
منفذ هجوم «نيس» .هذا الهجوم يعكس القدرة الهائلة على اإليذاء التى يتمتع بها فر ٌد واحد ،فقط إذا أطلق خلياله
اإلجرامى العنان .لهذه األسباب كلها يُعد هجوم «نيس» نقطة حتول .ليست تلك هى املوجة اإلرهابية األولى التى تضرب
أوروبا .بعد  11سبتمبر  2001شهدت مدريد ولندن عمليات إرهابية ُكبرى .اجلديد اليوم هو ما يرتبط بهذه املوجة من
تفاعالت سياسية واقتصادية .العالم اإلسالمى تعتصره حالة غير مسبوقة من التفكك والصراع .وصل األمر إلى أن
أراض شاسعة فى املشرق العربى وأنشأ دولة مزعومة .الالجئون يفرون باملاليني.
تنظيما ً إرهابيا ً سيطر ،للمرة األولى ،على ٍ
االستقرار يبدو ُحلما ً بعيد املنال.
على اجلانب اآلخر ،أوروبا لم تستفق بعد من أزمة  2008 2007املالية .نتيجة االستفتاء البريطانى وضعت مستقبل االحتاد
األوروبى على احملك .اليمني يضغط ،والطبقة الوسطى تتململ .األحزاب ُ
الكبرى تواجه انصرافا ً عاما ً من اجلمهور .قضية
الهجرة صارت هدفا ً سياسياً .وضع األقليات املُسلمة صار موضوعا ً رئيسياً -إن لم يكن املوضوع الرئيسى -على األجندة
ٌ
خليط مخيف .مسلمون ُكثر ال يشعرون بهذا ،ولكن ثمة احتماال ً لتغير دراماتيكى فى طريقة تعامل
األوروبية .ما سبق
العالم مع معتنقى الدين اإلسالمى .الطرح اليمينى جوهره أن «األيديولوجية اإلسالمية» تمُ ثل سرطانا ً يُشبه النازية.
يتعني اقتالعها وحصار معتنقيها أيا ً كانوا ،وأنى كانوا .املشكلة أن ذلك الطرح لن يتوقف عند هذا احلد .س ُيفضى
األمر إلى إجراءات جتعل من املسلمني مواطنني من الدرجة الثانية فى الغرب .جتعل كل مسلم ُمشتبها ً به إلى أن يثبت
العكس .فى مناخ ُملتبس مثل هذا ،وعلى خلفية قتل جنونى كذلك الذى شهدناه فى «نيس» ،لن يسمع الناس سوى
ألصحاب الصوت الزاعق .هى حلظة احلقيقة« .األيديولوجية اإلسالمية» جلبت على الدين اإلسالمى خرابا ً ما بعده خراب.
يوشك اإلسالم أن «يعود غريبا ً كما بدأ» .املُسلمون يقتربون من وضع يصيرون فيه «يهود التاريخ» .إنقاذ اإلسالم (الدين)
لن يكون سوى بالتخلى عن اإلسالم األيديولوجى والتبرؤ منه ولفظه .بكالم آخر :أن يصبح اإلسالم دينا ً كاألديان األخرى،
قادرا ً على التعايش معها ،والقبول بها .لن يخوض هذه املعركة سوى املسلمني أنفسهم .النكوص عنها لن يُفضى سوى
حاصرين ،فى عالم يتوجس
خلسران أبدى .سترتفع فى وجه املُسلمني ُجدران تعزلهم أكثر عن عاملهم .سيصيرون غرباء ُم َ
منهم ويكرههم ويصمهم بالعار .لن يقود وضع مثل هذا سوى إلذكاء التطرف أكثر بني ظهرانيهم .يتعني علينا ،نحن
املسلمني ،التماس كل سبيل من أجل تفادى الوصول إلى هذه النقطة اخلطيرة والبائسة.

Hosanna Bible Study Meeting
2 Hour Tusedays 6:30 - 8:30 pm
at the Church of Saint Luke
3200 Bayview Ave., N. York,
Finch & Bayview
Pick-up Service available

Kids program available 4-14 years old

www.smsv.ca
Email: hosanna@smsv.ca

�سيادة الرئي�س ..
هل يحب الأقباط م�صر من طرف واحد؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
ال يحتاج الرئيس السيسي أن يخبره أحد مدى احلب
والتقدير واملساندة ،الذي كان يتمتع به ،في أوساط
أقباط مصر في الداخل وبالد املهجر ،ألنه حسب قناعاتنا
خلص مصر من طاعون الدولة الدينية ،مبساعدة اجليش
املؤسسة الوطنية األولى في الدولة املصرية .لكن مبرور
الوقت بدأ هذا الرصيد اإليجابي في التآكل شيئا فشيئا،
بعد أن «استفرد» الكثير من اإلرهابيني املدعومني من
السلفيني في عدة محافظات مصرية في مهاجمة
وإرهاب األطفال والنساء والشيوخ والعائالت القبطية
في بعض املدن ،وحتديدا جمهورية املنيا اإلسالمية
املتطرفة ،وبني سويف وأسوان واألسكندرية وغيرها.
سيادة الرئيس السيسي ،هناك عدة حقائق يجب أن
تكون حاضرة في ذهنكم وذهن الهيئة االستشارية
احمليطة بكم ،يأتي في مقدمتها أننا نؤمن أنك رجل
وطني حتب الدولة املصرية ،وخاطرت بحياتك من
أجلها ،وأن املصريني متساوين كمواطنني أمام القانون
والدستور ،لكننا نرى أن تعليماتك بشأن تطبيق القانون
علي اجلميع حال االعتداء علي األقباط ،ال تنفذ وهناك
ما يتعمد أن يحرجك أمام املاليني من املصريني األقباط.
وكما نصحك الكثيرون بعد الذهاب عيد امليالد القادم
إلى الكاتدرائية للتهنئة بالعيد ،فهذه النصيحة
واجبة ألنك سترى تغيرا جوهرا في سلوكيات املصريني
األقباط جتاهك بسبب الفارق اجلوهري بني تصريحاتك
وقراراتك بشأن سواسية املصريني أمام القانون،
وتنفيذ هذه التصريحات ،التي ال تنفذ من قبل أدوات
السلطة التنفيذية في املدن ووحداتها احمللية ،التي
تعتبر سيادتك رئيسا لها واملسؤول األول عنها .وميكنك
الذهاب للكاتدرائية والترحيب بك كما تعودت علي هذا،
إذا تغير الوضع ،ووجد املصريون األقباط أن تصريحاتك
وقراراتك تؤخذ بجدية وتنفذ من قبل وحدات وآليات
السلطة التنفيذية في املدن واحملافظات.
مظاهرات أقباط املهجر
أما بالنسبة ملظاهرات أقباط املهجر ،فهي يجب أال
تقلقك سيادة الرئيس ،ألنها مظاهرات عن حق للدفاع
عن أبناء األمة املصرية ،نعم أبناء األمة املصرية ،من
األقباط ،وهم قاعدة رئيسية من قواعد هذه األمة.
فقد تظاهر أقباط املهجر ،عندما كان العالم تقريبا
كله ضدكم ،لسياندوك وجنحوا في ذلك في أمريكا
وكندا وأوروبا .في الوقت الذي كانت فيه هناك جماعات
إسالمية تؤلب عليكم نظم حكم غربية في مقدمتها
األميركية ذات العالقات املشبوهة بجماعات اإلرهاب
الديني ومنها اإلخوان.
أما أقباط املهجر فإن لم يكن مستشارو سيادتك
يعلمون أنهم يشكلون قوة يعتد بها في اجملتمعات
الغربية ،وأنا هنا ال أحتدث عن بعض ممن يتحدثون
ويقدمون أنفسهم علي أنهم قادة ألقباط املهجر في
اخلارج مبعني ممثلي بعض اجلمعيات القبطية-ألن هذا
ليس موضوعنا ،-ولكنني أحتدث عن الكتلة القوية
كثيرة العدد عن اجلالية القبطية في بالد املهجر ،والتي
تشكل في تعدادها السكانية أعدادا كبيرة ،فاجلالية
القبطية واملصرية في كندا تأتي مثال في املرتبة الثانية
في تعداد العرب بعد اللبنانيني ،وهناك عالقات وثيقة
وارتباط معني يعتد به بني هذه اجلاليات ومنها اجلالية
املصرية القبطية واللبنانية .وال يختلف احلال بالنسبة
ألميركا واململكة املتحدة وأستراليا وفرنسا وبقية دول
املهجر.
هؤالء املصريون في دول املهجر ،ال يطمعون في السلطة
مثل بقية أعداء مصر ،وال يريدون قلب نظام احلكم ،وال
يسعون بأي صورة من الصورة لتسويد «صورة مصر» في
اإلعالم الغربي ،وال  ..وال  ..ألنهم مصريون يعشقون تراب
مصر ،ويتمنون لها أن تكون في استقرار وخير ورخاء،
ولكن ما يسعون إليه أن يلفتون نظرك سيادة الرئيس
أن الكيل فاض ،والقلق يقتل النفوس على أخواتنا
وأبنائنا وأشقائنا وعائالتنا املصريني األقباط ،املساملني
في منازلهم ،الذين يتعرضون للرعب واإلرهاب ،من
قبل جماعات اإلرهاب السلفية ،التي تنتشر شائعات

قوية بأنك متحالف معهم ملواجهة اإلخوان ،وأن ياسر
برهامي املتطرف فكريا وسلوكيا في تصريحاته جتاه
املصريني األقباط يعد من املقربني للسلطة!!
سيادة الرئيس ،املشاركون في هذه املظاهرات ،وهم
على حق فيها ،وعلي استعداد لتكرارها ،ألن هدفها
االطمئنان علي املصريني األقباط ،ولو سيادتك اتخذت
قرارات جادة حلماية هؤالء املصريني ،بصورة فعلية،
ستجد كل هذه املاليني من األقباط ،تعود لاللتفات
حولكم من جديد.
أال تشعر سيادة الرئيس أن جمهورية املنيا اإلسالمية
املتطرفة وبني سويف والعامرية وغيرها من مدن معاقل
اإلرهاب والسلفية ،تشبه كثيرا حال إمبابة عندما
كانت دولة مستقلة داخل مصر احلبيبة أيام مبارك.
بناء جسور تواصل وحوار
إن ماليني املصريني األقباط يشعرون باحلاجة للحديث
معك ،كجزء أصيل من اجملتمع املصري .ملاذا يقوم جتتمع
مع عدد من ممثلي األقباط من مختلف الفئات العمرية
بعيدا عن املتاجرين بالقضية القبطية ،من بعض
القيادات اإلعالمية ،التي فاض الكيل باألقباط منهم
بعد أن ثبت فشلهم ،خاصة وأن النواب األقباط في
البرملان املصري« ،عينهم مكسورة» وال نعرف من ماذا،
وثبت عدم اخلبرة السياسية لبعض القيادات الكنسية
املسيحية التي تتصلون بها لتقدمي ترشيحات األسماء
ليكونوا نوابا في البرملان؟ فلقد مت انتخابهم العتبارات
فئوية دينية ،ورغم ذلك فهم ال يدافعون عن الفئات التي
بفضلها مت انتخابهم.
سيادة الرئيس ،تستطيع أن جتتمع ،حتى دون أن يدري
االعالم ،بعدد من ممثلي املصريني األقباط في الداخل
واخلارج ،وال تنسي الشباب .إننا نحب مصر ونعشق
ترابها ،وكان األقباط هنا يرسلون الدوالرات باملبالغ
الكبيرة وحتي باملائة واملائتني دوالر لدعم االقتصاد
املصري ،ال تخسر سيادة الرئيس ماليني املصريني ،الذين
يحبون الدولة املصرية الوطنية ،وعندهم استعداد
بالدفاع عنها بكل ما ميلكون ،وال يطمعون في شيء،
غير في املساواة ،واألمان والسالم والطمأنينة ودولة
املواطنة ،وهذه كلها حقوق ضرورية يكفلها الدستور
والقانون واملواثيق الدولية.
البابا وضغوط السياسة
سيادة الرئيس ،قداسة البابا تواضروس ،شخصية
عظيمة ويتمتع مبكانة وقامة في أوساط األقباط
ال ينافسه أحد فيها ،ولكننا ندرك أن لدى قداسته
ضغوط من الدولة متنعه من اتخاذ بعض القرارات .كما
أن سيادتك ال يجب أن تنسي أن األقباط أيضا يضغطون
علي البابا ملا يعانونه .وأذكرك هنا مبقولة البابا عندما
حرق اإلرهابيون كنائسنا ،بأن «وطن بال كنائس أفضل
من كنائس بال وطن» ،يعني الوطن وهو مصر ،يأتي في
املرتبة األولي في نسق قيمنا ،وفي مرحلة معينة إن
لم تساعد سيادة الرئيس قداسة البابا الحتواء حزن
وغضب األقباط ،فسيكون من الصعب أن يستمع
األقباط لكلماته –سياسيا -وسيتظاهرون مثلما
تظاهروا ضد مبارك بعد حادث كنيسة القديسني
باإلسكندرية والعمرانية في اجليزة ،وكانت هذه شرارة
ثورة يناير خلروج األقباط أول مرة في مصر ضد النظام،
وضد اإلخوان وجماعات اإلرهاب بني ثورتي يناير ويونيه.
نعم نعشق مصر
سيادة الرئيس السيسي ،تعلم أن األقباط يعشقون
مصر ويتمنون لها كل اخلير ،ولكنهم دائما ما يعتقدون
أنهم يحبون مصر من طرف واحد ،ورغم ذلك يعشقونها،
لذا ننتظر من سيادتك أن تكون قرارتكم بتنفيذ القانون
علي أرض الواقع ،وليس في وسائل اإلعالم ،بعيدا عن
مؤسسة األزهر املهيمن عليها من قبل تيارات سلفية
وأخوانية يعرفها القاصي والداني ،السبيل الوحيد
لتحقيق املساواة بني جميع املصريني ،وعقاب من يعتدي
علي احلياة اخلاصة ملواطنني مصريني (أقباط) هو السبيل
لتحقيق دولة املواطنة ،ومواجهة شائعات أن تيارات
سلفية هى التي حتكم الدولة املصرية حاليا.
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توظيف الدين في السياسة  ..ما بني ناصر وفاروق!
في ذكرى  23يوليو تتجدد احلرب الدائرة بني أنصار امللكية
وأنصار الناصرية  ،و في حقيقة األمر فإن انحيازك السياسي
ألحد الطرفني حرية شخصية إال إن قراءة التاريخ ليس كذلك
تدليسا  .ما يبهرني في أنصار كل فريق
و قراءته منقوصأ ُيعد
ً
أنهم ال يختلفون كثيرًا عن دعاة دولة اخلالفة  ،فأنصار اخلالفة
اإلسالمية يروجون لها على أساس أنها املدينة الفاضلة  ،و
يبحثون عن املستقبل في املاضي  ،و هكذا ال يختلف فريقي
ناصر و فاروق املتناحرين على مفهوم “ النوستاجليا “ ،و احلنني
في استرجاع املاضي الذي ُيخيل إليهم أنه األمثل  ..دون أن
يضعوا في اعتبارهم أن األمور كلها شديدة النسبية و دون أن
يضعوا في مخيلتهم التغيرات الزمنية .
إن قارنا بني العصرين فيجب أن تتم املقارنة بشكل منهجي ،
أي أن تبتعد متاما عن الثقافة السمعية  ،و تلجأ إلى مصادر
تاريخية متنوعة و كذلك تفنيد جوانب عديدة ُتبحث
كل منها على حدة  ،فنقارن بني العصرين في احلريات ،
الدميقراطية  ،حقوق املرأة  ،االقتصاد  ،متوسط الدخل لألفراد
 ،معدالت الفقر باملقارنة مع التعداد  ،القمع السياسي ( في
الزمنني )  ...الخ الخ
و نضع مع تلك املقارنة ما يدعمها تاريخ ًيا و نراعي فيها
التغيرات الزمنية و املكانية و االقليمية  ،أي أنه علينا أن
نفهم أن فاروق و ناصر كالهما كانوا نتاج بيئتهم الزمنية و
متطلبات عصرهما ...
الهدف من تلك املقارنة ليس أن ينتصر فريق على فريق و
لكن الهدف هو أن ننحاز لعقولنا فال ندع أحد ُيدلس علينا
مبعلومات غير حقيقة أو منقوصة  ،و الهدف اآلخر هو قراءة
التاريخ الستحضار دروس و رؤى للمستقبل و احلاضر .
فنحن في حاجة إلى استيعاب مفهوم احليادية  ،فمن حقك أن
تنحاز لفكر سياسي و ايدلوجي و لكن هذا ال يعني بالضرورة
أن تقوم بإغفال احلقائق و ترفض املوضوعية في القراءة و جمع
املعلومات ،فما املشكلة أن تكون من أنصار امللكية و تنتقد
امللك فاروق ؟و ما املشكلة أن تكون ناصريا و تنتقد جمال عبد
الناصر ؟ و ما املشكلة في النقد الذاتي ؟ حتى على األقل
يصبح انحيازك مبن ًيا على ما تراه أفضل من وجهة نظرك و
ليس الترويج حلقبة بأنها الذهبية و األفضل ألن كل إيجابية
لها وجه سلبي على حسب املستفيد و املتضرر منها .
فمثال إن قارنا بني املرأة في عصر ناصر و فاروق ،فمن املمكن
أن نتحدث عن موجات حترر املرأة في عصر فاروق و لكن ال يجب
أن ننسى أنها لم حتصل على حريتها السياسية في عهده
خاصة و أن فاروق أراد أال ُيغضب األزهر الذي كان داع ًما له و
مروجا له بلقب امللك الصالح  ،و أفتى األزهر
مللكه و عرشه و
ً
حينها بأن هذه احلقوق السياسية ( ترشيح و انتخاب ) فيها
حرمانية كبيرة و ال يجب أن جتلس املرأة في مجالس الرجال و
ال يحق لها أن تشرع و تسن القوانني .
قياسا  ،قد نتحدث عن أن املرأة نالت حقوقها السياسية
و
ً
في عهد ناصر و انُتخبت أول برملانية في عهده و لكن ال يجب
أن ننسى أن عهد ناصر شهد مثال اصدار قانون مينح فيه
الزوج حق رفض سفر الزوجة بل و يحق له رفض استخراج
جواز سفر لها  ،بل وضع بعض األزواج زوجاتهم على قوائم
املمنوعني من السفر و استمر الوضع كذلك حتى عام 2000
حني ألغت احملكمة الدستورية هذا القانون  ،فهل نتخيل أن
املرأة مهما وصلت ملناصب عليا كانت تأخذ إذن زوجها مكتوبًا
حتى تغادر البالد حلضور مؤمتر مثال !!املثال السابق جاء ذكره
على سبيل التفكر في األمور و ليس جام ًعا مان ًعا
اإلسالم السياسي ما بني ناصر و فاروق
أوجه املقارنة عديدة ولكن لرمبا واحدة من أكبر املقارنات بني
العصرين هو فكرة توظيف الدين في السياسة  ،فكالهما
استخدم ووظف الدين لصالح حكمه .
ناصر لم ُيبعد الدين عن السياسة كما ُيشاع عنه  ،لكنه
وظف الدين في محاربة جماعة اإلخوان املسلمني  ،و هذا
عن طريق تأميم اخلطاب الديني و تأميم املؤسسة الدينية
الرسمية “ األزهر “ خاصة و أنه واجه إشكالية والء علماء
الدين لطبقة مالك األراضي  ،فقام بتطويع علماء الدين
للترويج ملفهوم اتساق اإلسالم مع االشتراكية ( اإلسالم
االشتراكي )  ،و شملت هذه االستراتيجية دعاية إعالمية
موسعة لقادة الثورة أثناء تأدية فريضة احلج عام  ، 1954و
حتى و إن قدم ناصر منوذجا اسالم ًيا حداث ًيا متحررًا إال أن
هذا ال ينفي أنه استخدم الدين في السياسة  ،فتأسست
في عهده إذاعة القرآن الكرمي و ُبني في عصره مسجد
اإلذاعة و التليفزيون و هو املسجد املوجود حتى يومنا هذا في
الدور الثامن في مبنى ماسبيرو و كانت ذريعة تشييده هو
نقل شعائر الصالة منه بعدما انتقلت سيارة إذاعة خارجية
لنقل مباراة كرة قدم في ذات مرة بدال من نقل شعائر صالة
اجلمعة  .كما مت إنشاء نظمة املؤمتر اإلسالمي في عهده و
كذلك آالف املعاهد األزهرية و أغلق ناصر املعابد البهائية
..الخ  ،حاول ناصر تأميم اخلطاب الديني ليحارب اإلخوان و

مشكلة
		 حل
			 املشكلة

دوال أندراوس

رباب كمال
ليواجه به خطاب السعودية الوهابي  ،لكنه لم يحذو مثال
منوذجا
حذو الرئيس التونسي بورقيبه حتى نقول أنه قدم
ً
علمان ًيا أو أنه فصل الدين عن السياسة كما يروج بعض
أنصاره  ،فاستخدامه لنموذج اسالمي حديث جاء ألغراض
سياسية  ،حتى لو كان ناصر قد سخر من احلجاب  ،فهذا ال
ينفي سياساته سالفة الذكر في استخدام و توظيف الدين
ألهداف سياسية  .و نحن هنا ال نتحدث على توجهات ناصر
العقائدية لكننا نشير إلى سياساته باحلجة و األمثلة .
عادة يستخدم املعلومات املشار إليها أعاله  ..إما أنصار جمال
عبد ناصر الذين ينفون عنه صفة العلمانية أو اإلحلاد التي
يستخدمها تيار اإلسالم السياسي ضده  ،و إما يستخدمها
خصوم ناصر خاصة أنصار امللكية الذين يؤكدون أن إقحام
الدين في السياسة جاء بعد االنقالب على امللك فاروق .
لرمبا جلأ ناصر إلى تأميم اخلطاب الديني رسميا لكن هذا ال
يعني أن حقبة امللك فاروق شهدت فصال للدين عن السياسة
كما يروج بعض أنصاره ( بدون تعميم ) و الذين ُيرجعون
التجربة شبه الليبرالية قبل  1952إلى امللك نفسه بالرغم
أن ممارسته كان فيها تضييقًا على الليبراليني بل و ناهضهم
في سبيل ترويج نفسه كخليفة للمسلمني .
اعتلى امللك فاروق العرش في سن املراهقة عام ، 1936
فسيكون ال موضوع ًيا إن حتدثنا عن مشاريع اخلالفة
اإلسالمية كونها من بنات أفكاره أو أنه جاء للعرش يحملها
في نواياها  ،فكان املسئول عن رغبة تنصيب امللك فاروق
خليفة للمسلمني كان الشيخ مصطفى املراغي شيخ
األزهر و عاونه في ذلك رئيس الوزراء على ماهر و ُسميت
سياسة تنصيب الفتى الصغير كخليفة للمسلمني
سياسة “ املاهرية املراغية “ و تراءى للشيخ املراغي شيخ
األزهر أن الفرصة سانحة لتطبيق الشريعة اإلسالمية و نادى
بذلك و كانت له مواقف ضد تعيني األقباط في احلكومة  .ما
فعله الشيخ املراغي كان دليال على أن تدخل األزهر في الشأن
السياسي و هو ما يخالف الصورة النمطية لدى الكثيرين
بأن األزهر مت تسيسه بعد  1952و هو أمر غير صحيح تاريخ ًيا .
عام  5491كان امللك فاروق في عام حكمه التاسع و كان قد
بدأ إحكام سيطرته على األزهر من خالل البوليس السياسي
و حاول فاروق احتواء األزهر و قام عام  1946بتوزيع كتيبات
تدعو األزهر لاللتفاف حول امللك ال األحزاب  ،و بدأ فاروق نفسه
باستخدام لهجة مختلفة في رسائله امللكية تناول فيها
مبادئ اإلسالم ضد الشر و الهدم و التدمير و كان يقصد
الشيوعية  ،و البد أن نتوقف كذلك عند استعانة امللك فاروق
باإلخوان املسلمني من أجل محاربة الشيوعية  ،أي أنه سبق
السادات في هذا األمر بنحو  30سنة  ،كما أنه استخدم
اإلخوان و األزهر ضد حكومة الوفد حني استعان بهم في
مظاهرات رفعت شعار “ إن اهلل مع امللك “ ردا على تظاهرات
الوفد و شعارها “ الشعب مع النحاس “ في خضم خالفات
سياسية بني القصر و الوفد .
ظل فاروق يراوده حلم اخلالفة و قام باستصدار وثيقة من
نقابة األشراف تثبت نسبه إلى الساللة النبوية و كان ذلك
عام  2591لتسهل له الترويج لنفسه كخليفة للمسلمني
 ،بل و عمل فاروق من خالل حزب مصر الفتاة على الدعاية
السياسية لتنصيبه خليفة للمسلمني و دعت مصر الفتاة
لتأسيس حزب اخلالفة اإلسالمي عام  1940و ذلك من أجل
االلتفاف حول اخلليفة فاروق األول  ،خليفة رسول اهلل  ، .و
عمل فاروق على تأصيل فكرة خالفته بإرسال بعثات غير
رسمية لنشر الفكرة و الدعوة إليها .
ظل حلم اخلالفة اإلسالمية يراود امللك فاروق حتى يوليو 1952
و أراد تأكيد سلطته السياسية و الدينية املطلقة و هذا في
حد ذاته يدحض فكرة دعمه للحياة الليبرالية التي يتغنى
بها أنصاره .
أردنا فحسب وضع أيدينا على نقطة جوهرية و هي أن كل من
ناصر و فاروق حاوال تطويع الدين في صاحلهما السياسي من
أجل التصدي خلصومهما .و احلقيقة أنه لم يكن جمال عبد
الناصر رافضا القحام الدين في السياسة كما يروج أنصاره و
ال كان امللك فاروق داع ًما لليبرالية احلديثة كما يروج أنصاره .

يقول ألبرت أينشتني اننا ال نستطيع حل الكافية جملابهته .يحظرون النقد الذاتي بدعوى
املشكلة بنفس طريقة التفكير التي تسببت عدم ذكر املساوئ أمام العالم لكي ال نفضح
في صنعها .هذه اجلملة العبقرية تشير بوضوح أنفسنا وننشر غسيلنا املتسخ ..ولكن على
إلى اخللل املوجود في طريقة تفكير شعوب العكس مما يظنون فان اآلخرين الذين نسعى
العالم الثالث .فالغالبية العظمى من الناس لتخبئة أوضاعنا املتهرئة عنهم يعرفون
في هذه البلدان املنكوبة تتبنى نهجا ً فكريا ً فضائحنا أكثر منا ..ومشكلة هذا املسلك
منتجا ً للمشاكل يستخدمونه هو نفسه في أنه يساعد على استمرار خداع النفس والتباطؤ
محاولة إيجاد حلول لها ثم يتعجبون عندما في إيجاد حلول للمشاكل إلى ان تتفاقم
تتعقد األمور البسيطة وتتفاقم املشكالت .بدرجة جتعل حلها مستحيالً وتوقعنا في مصير
الرجل العربي لم يتعلم أن يدرب عقله أسود.
على التفكير العلمي القائم على الفهم استراتيجية خطيرة أخرى هي التقديس.
والتحليل واالستنتاج واالستدالل والقياس فالعقل العربي املتخم برواسب ال حصر لها من
وتفنيد الوقائع واملقدمات والنتائج والذي اخلرافات واألساطير والتعصب القبلي وهيمنة
يستطيع بواسطته حتديد أسباب حدوث املقدسات يرفض متاما ً املساس بايها و يأبى
املشكلة وحجمها ومدى تأثيرها ٬وبالتالي بشدة محاولة نقدها ويكتفي بإحاطة نفسه
بأسوار شائكة من التابوهات واحملرمات معتبرا
التوصل الى حلول ناجعة لها.
ولكن نوعية احللول التي ميكن التوصل إليها أن أية محاولة الختراقها أو التمرد عليها هي
تتناسب بشكل طردي مع دقة تعريف ووصف جرمية تستحق أن تهدر من أجلها الدماء .وبهذا
املشكلة (كما في حاالت التشخيصات الطبية يفصل نفسه عن مسيرة التطور اإلنساني
حيث ال ميكن للطبيب أن يصف عالجا ً ملريض ويقف جموده حائالً أمام أي نهوض حضاري أو
بدون تشخيص الداء أوالً) ٬والننا شعوب تتحكم ثقافي جملتمعه .كذلك تخوين اآلخر اخملتلف،
فيها االنفعاالت بدرجة كبيرة ومييل افرادها إلى استراتيجية أخرى يتبناها العربي جتنبا ً ملواجهة
االفكار النمطية التي تغني عن إعمال العقل نفسه بنقائصه فتسيطر عليه نظرية املؤامرة
ومشقاته وإلى التصرفات التلقائية االنفعالية ومييل إلى التحزب والتنميط .العالم بالنسبة
باعتبارها سلوكيات طبيعية تفاعلية ال تتطلب له ينقسم إلى قسمني نحن وهم وعليه
يواجه العقل فان وجودنا في اجلانب اخلير يضع اآلخر اخملتلف في
بذل أي مجهود ٬لذلك فعندما
َ
العربي مبشكلة ما فهو ينزع إلى استراتيجيات اجلانب الشرير .في حني يغيب عن ذهن األغلبية
وتقنيات من شأنها أن تساعده على الهرب أن التنوع ال يقتصر على فئتني أو شخصني أو
وااللتفاف حول املشكلة بدال ً من مواجهتها اجتاهني أو عقيدتني فحسب.
والتصدي لها وذلك من باب ترييح الضمير هذه التركيبة اخملية املتحجرة والنزوع إلى
التواكل وإلقاء اللوم على اآلخرين وإغفال
وتخليص الذمة.
أحد هذه االستراتيجيات اإلنكار والتجاهل أو املسؤولية والتعامي عن األخطاء واخلطايا تعوق
ما يعرف باستراتيجية النعام .كارثة حقيقية التطور وتقف حائالً أمام التوصل حللول حقيقية
يلجأ إليها الكثيرون باعتماد استراتيجية ملشاكلنا ومعاجلتها من اجلذور .ويجعلنا هذا
النعام ودفن الرأس في الرمال تفاديا ً لرؤية أمام خيارين ال ثالث لهما فإما أن نتكيف مع
اخلطر الداهم ألنهم ال ميتلكون الشجاعة املستجدات أو ننقرض.
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بقلم:مدحت سابا

Neighbourhood

بقلم :مدحت سابا

Rank

Average
5-year
Realtor
home price
price
grade (out
)(2015
change
)of 5
O›Neillخالل شهر 25
)(Oshawa
$296,700
★★★
نوفمبر
نظام MLS
املعاملة عليها من خالل
54.7%أن 7,385منزل مت
Toronto Real Estate
اعلنت Board

بنسبة  14في24املائة
النتيجة زيادة
متثل هذه
$729,000نوفمبر  .و
النتائج املسجلة لشهر
النتيجة تعد من احسن
 2015و هذة
★★★★
South
Riverdale
(To57.1%
ronto
)E01
املباعة  6,476وحدة.
الوحدات
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد
شامل كل أنواع23
O›Connor-Parkview
$684,900
62.2%
املنازل
املعامالت  ،كان متوسط السعر
مثلت  39في املائة من
★★★½ فقط  ،والتي
و في مدينة تورونتو
)(Toronto E03
أعلى  25منطقة فى GTA
 22فى
 8.4فى املائة .و
قدرة
بأرتفاع
وذلك
املاضى
العام
من
الشهر
لنفس
دوالر
دوالر
616,241
باملقارنة
 654,221دوالر
Aurora Heights (Au$636,700
64.1%
★★★½
)roraلنفس الشهر من
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر
املائة.
بإرتفاع قدره  12.4فى
العام املاضى
★★★★
21
)East York (Toronto E03 $723,500
65.6%
شهر نوفمبر 20
Langstaff
(Richmond
$744,200
★★★ اململوكة 71.7%
.2015
شقة خالل
املعاملة علي 1,924
( )Condo Apartmentكانت
و في مجال الشقق
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع )Hill
للشقق السكنية في
★★★
Valley
73.5%
Commerceتورونتو فقط19وصل
املائة ،و في مدينة
 $653,900قدره  4.10فى
 385,506 GTAدوالر بإرتفاع
من هذا العام لل
 Citation: King, Romana, and Mark Brown. “Top 25 Toronto Neighbourhoods toخالل هذه الفترة
)(Markham
متوسط سعر18البيع
املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع
بأرتفاع قدره  5.40فى
الى  415,316دوالر
 Buy in.” MoneySense. March 09, 2016. Accessed July 25, 2016. http://www.monمتوسط السعر)Uptown (Burlington
465,100
52.3%
★★★½
فى املائة.
بإرتفاع قدره 1.50
 eysense.ca/spend/real-estate/best-deals-in-real-estate-2016-top-25-torontoالي  315,223دوالر★★★★
17
)Crosby (Richmond Hill 753,800
65.3%
./neighbourhoods-to-buy-in/image/25
16
Bayview Northeast
$649,400
56.2%
★★★½لكافة املناطق:
بيان حتركات السوق
عقارات)(Aurora
Real
Estate
Broker
سابا
مدحت
نيوز
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

اعلنت  Money sense magazineعن املناطق التى حتقق أعلى
عائد ربح فى ال GTA
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People u trust..
Service u deserve

Temon Rassem

Irene Awad

Mobile Mortgage Specialist

Sales Representative

Atef Nekhil
Mortgage Agent

License
M14000008
Prime#Realty
Services inc.
Cell: 416.300.2443
*Brokerage
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Cell
): (647
778-6948
Work
for you
NOT the
lenders
License #11995

Cell : (416) 843-6618
We


ResidentialFax:
/ Commercial
Office: (416) 298-8200
(905)mortgage
721-0467

First time home buyers


New immigrants
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca

owned

pbÄ

 First and second mortgage

Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad
Credit
Each
office is Independently

Lowest mortgage rates

and operated

2014

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
goal is to help you save money and obtain
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently Owned & Operated

Independently owned and operated
My main

Member of

Atef Nekhil
Mortgage Agent

Rive

Blum

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil
Ph.D.

Alphons Beshay,

Courtier Immobilier - Real Estate Broker
License
License #11995
#11995

amak-estate@hotmail.com

We Work for you NOT the lenders

Mari

Bl
Ra

Cell: 514-812-8294


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
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Independently
Independently Owned
& Owned
& Operated
Operated

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
★★★
Woodbine-Lumsden
$627,800
60.9%
(Toronto &RPSRVLWH
)E03
\6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW
سابا
$OO7\SHVPark

'HWDFKHG
بقلم:مدحت 14
Weston-Pellam
$533,700 $WWDFKHG
68.3%
★★½
اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
(Toronto
)W03
75(%7RWDO





املائة
بنسبة  14في
النتيجة زيادة
نوفمبر  .و متثل هذه
املسجلة لشهر
من احسن النتائج
هذة النتيجة تعد
 2015و
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
+DOWRQ5HJLRQ





★★★★
13
Aurora
Highlands
$728,300
70.5%
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 8.4فى املائة .و فى
 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة
)3HHO5HJLRQ (Aurora





باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
املائة.
 12.4فى
بإرتفاع قدره
املاضى
العام
★★★
&LW\RI7RURQWR




12
Gorham-College
 $594,100
68.5%
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
Manor
)(Newmarket
<RUN5HJLRQفي
سعر البيع للشقق السكنية
وكان متوسط
اجمالى املبيعات.
نسبة  70باملائة من
 تورونتو علي
استحوزت


خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
★★★★
11
Danforth
Village-East
$698,200
64.9%
'XUKDP5HJLRQ


الى

البيع
متوسط سعر
(« )»905إرتفع
 و فى باقي ال
املائة.
قدره  5.40فى
بأرتفاع
 415,316دوالر
السعر
متوسط
الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
)E03
2UDQJHYLOOH York (Toronto


لكافة املناطق :
حتركات السوق 
بيان 
10
Freeman
)(Burlington
 $495,400
66.9%
\6RXWK6LPFRH&RXQW


 ★★★ 
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
$SDUWPHQW
$OO7\SHV

'HWDFKHG
★★★★
 9
Oak Ridges
Lake Wil$793,100 $WWDFKHG
66.5%7RZQKRXVH
75(%7RWDO





فقد
اجملال,
حسب
األرقام
تفاوتت
فقد
املؤجرة
املكاتب
و
التجاري
و
يشمل الصناعي
اجملال التجاري و الذى
اما في
 )Hill
+DOWRQ5HJLRQcox (Richmond


3HHO5HJLRQ





بإنخفاض
ذلك
و
خاللMLS
من
2015
أكتوبر
شهر
خالل
اؤجرت
قد
مربع
قدم
311,943
الصناعى
اجملال
فى
ذكر ان
&LW\RI7RURQWR



★★★ 

8
)Tansley (Burlington
 $485,800
 67.0%
<RUN5HJLRQ



'XUKDP5HJLRQ


سعر
 516,838قدم
املؤجرة
املساحة
كانت
املاضي حيث
 59.5%العام
الشهر من
لنفس
فى املائة
39.6
قدرة
★★★
 Ruralمربع .و كان 7
Innisfil
)(Innisfil
$272,600
2UDQJHYLOOH




\6RXWK6LPFRH&RXQW





للتجارى
االيجار
سعر
وإنخفض
املربع
للقدم
دوالر
5.68
ليصل
للصناعي
املائة
فى
14.5
مبقدار
إرتفع
قد
االيجار
★★★
6
Bristol-London
(New$478,000
57.5%

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
بإنخفاض
و ذلك
خاللMLS
 2015من
خالل
اؤجرت
قدم مربع
الصناعى
بنسبة فى
ذكر ان
)market
وصل متوسط
للمكاتب
بالنسبة
أكتوبر اما
شهراملاضية.
للسنة
دوالر
باملقارنةقد21.02
311,943دوالر
ليصل 19.58
اجملالاملائة
 6.8فى
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
للتجارى
سعر
وإنخفض
 5.68دوالر للقدم املربع
 66.7%للصناعي ليصل
مبقدار  14.5فى املائة
االيجار قد إرتفع
★★★
االيجار 5
Central
)(Oshawa
$274,100
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
فى املائة.
املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1
 67.7%دوالر دوالر للسنة
دوالر باملقارنة 15.25
اإليجار الى 12.79
★★★★
إنخفض 4
Stouffville
684,200
سعر
املائة
 43.5فى
مبقدار43.5
املبيعاتمبقدار
إنخفضتاملبيعات
إنخفضت
اجملالالصناعى
ففىاجملال
ففى
اجملالالتجارى,
مبيعاتاجملال
مبيعات
منحيث
أمامن
أما
املائةوو إنخفض سعر
فى
الصناعى
التجارى,
حيث
(Whitchurchاملاضى و ذلك بإنخفاض
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام
بإنخفاض
) Stouffvilleو ذلك
املاضى
املبيعاتلنفس
 148.16دوالر
فقد ب
مقارنة
اجملال دوالر
137.90
املائة .الى
فىليصل
املربع
أسعار
إنخفاض فى
العام تبعه
مناملائة و
الشهرفى
مبقدار 36.7
نخفضت
التجارى
أما فى
القدم6.9
قدرة
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
من
الفترة
مقارنة
فىفى
9.336.7
ليصل الى
البيع
اسعار
إنخفاض فى
اجملالو تبعه
فىاملائة
أمافى
61.1
مبقدار
أسعار
إنخفاض
املائةتبعه
املائة و
املبيعات مبقدار
نخفضت
التجارى فقد
املائة.
املبيعات فى
قدرة 6.9
بنفسفى 3
Bayview
Wellington
$561,300
55.6%
★★★½
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
)(Aurora
تباعا.فقد إنخفضت
املباعة
املكاتب
مجال
 soarin.homes@gmail.comوو فى
الى:ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع.
اسألتكماملائة
ارسال  1.8فى
املبيعات قدرة
عليها
اجيب
سوف
برجاء
2
Central
Newmarket
$531,200
75.2%
★★★½
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
)(Newmarket
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
1
Aurora Grove (Aurora) $560,800
82.0%
★★★½

Member
Member of
of

برجاء ارسال اسألتكم الى:

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

�إعداد� :إدوارد يعقوب

سوق عقارات مجنون ....مجنون

اعداد  :ادوارد يعقوب

املاضيةسرطان
خصوصا
األنسان
ملستلصحة
تهديدا
مدن،انها
البعض
استخدمه
الطبيعية وقد
األحجار
اصلب
اجلرانيت
تصرفات
األشهر
بنفسى في
تسبب وقد
بانه جنون.
وماحولها من
العقارات بتورنتو
االن قى سوق
مايحدث
منبوصف
الكثيرون
يعتبرمعى
يتفق
من
غاززبائنى
كبيرا مع
املباشرجهدا
وكنت ابذل
يسببةخيالية
قدالى ارقام
تصل
املنازل
شراء بعض
املضاربات على
تشكيلمنطق
فىالى عقل او
تستند
املشترين ال
من
الرادون
وانطالق
األشعاع
الذى
الرئه
اجلميلة
كانتمتاثيلهم
حيثمن
الكثير
املصريني
قدماء
عليه
يتزايد
كان
والذى
املنازل
احد
ان
حتى
السوقية
قيمته
كثيرا
يفوق
بثمن
منزل
شراء
في
ويتورطوا
التيار
هذا
خضم
في
ينساقوا
ال
لكى
املشتريني
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
حوالة  22مشترى بيع ب  150%من قيمته السوقية وفى احدى املناسبات األخرى اضطر الشارى الى التخلي عن التزامة بالشراء بعد ان افاق من جو
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
االثارة واالندفاع وادرك حقيقة ما إصابة وترك مقدم الشراء (مبلغ كبير ولكنه فضل ذلك لكى ال يخسر اضعاف املقدم اذا امت عملية الشراء) حيث لم
واألبحاث
التنافسعلى
وحرارة خطرا
التى متثل
النسب
التشطيباتكل ال
كعنوان
املطابخ
مناضد
اسطح
زبائنى
الصحة دائما
وهذا ما احذر
املنافسة
الىوطئ
تصلحتت
الشروط
لفخامةبعد ان تنازل عن
واسترداد املقدم
لالنسحاب
وسيلة أخرى
امامه اى
يكن
تعمقا
بالنسبهابحاث
يحتاج الى
واملوضوع
مستمرة
مازالت
واألحواض
الفني فى
استعماله
الداخلية
للمنازل .ب ُ
ايضا
اكثرولكن
للمشترى
ليس فقط
منتهى اخلطورة
فيه فى
التساهل
املطابخالذى يعتبر
()Inspecting
فىالتفتيش
خصوصاد َءشرط
الوقوع فيه
من
واذا اصر املشترى على ذلك فان مندوب املبيعات يأخذ
التصرف
مبدى خطورة
الصناعيةالنصح
واملوادإعطاء زبونه
مسئوال عن
املشترى النه
الذى ميثل
املبيعات
ذلك.
هذا نفى
ألثبات او
االخرى
للفورميكا
كبديل
1987
ملندوبعام
منذ
يقول قد حذره من ذلك.
مشعةاملبيعات
وان مندوب
خطورة هذا
االن يعرف
يفيد بانه
مكتوبا
ولكنتعهدا
علية
وجوداالمرمواد
تشير الى
األبحاث
احدث
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People
u trust..
BUSINESSService
FOR SALE
u deserve

1815 Lawrence Ave. Est, Scarborough
Used Cars Sales and Auto Repair Business

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



2

SOLD

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services

Sales Representative
Mobile Mortgage Specialist
Best Location
in Scarborough
D
D
D
L
4 BaysSOFacing
Lawrence
SOLAve.
SOL
City License for Auto Sales and Repair • Over 10 Cars Parking
4 Hoists Installed • Tire Allignment Machine • Oil Change
Prime Realty Services inc.
*Brokerage
2911BARRIE
Kennedy Rd. Toronto, ON M1VRichmond
1S8
Richmond Hill
Hill
SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948
ZLWK125,6.
)Office: (416
298-8200
Fax: (905) 721-0467
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill

Professional Real Estate Services
D
SOLD
SOL905-731-2000
SOLD
2014
Bus:
Ashraf Messiha
Each office is Independently owned
Fax: 905-886-7556
Broker, M. Sc. Arch.
and operated
messiha@rogers.com
8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4
416-846-9450
Independently owned and operated
Vaughan

North York

Markham

8
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رويترز
إسرائيل تقول إن طائراتها قصفت موقعا سوريا بعد نيران شاردة
قال اجليش اإلسرائيلي إن طائرات إسرائيلية هاجمت
هدفا في سوريا بعد أن سقطت نيران شاردة داخل
إسرائيل جراء االقتتال بني الفصائل في سوريا.
وقال متحدثة باسم اجليش إن النيران السورية سقطت
في منطقة خالية قرب احلدود ولم تسفر عن وقوع
إصابات وإن سالح اجلو رد «واستهدف بنجاح مصدر
النيران في سوريا».
وقال اجليش السوري إن طائرتي استطالع إسرائيليتني أطلقتا صاروخني أصابا مبنى سكنيا في
مدينة البعث بهضبة اجلوالن قرب احلدود مع إسرائيل.
وقال بيان للجيش نشرته الوكالة العربية السورية لألنباء (سانا) إن القصف الذي أصاب املدينة
التي تسيطر عليها القوات احلكومية أدى إلى وقوع «أضرار مادية في املكان» معتبرا أنه يأتي
في «إطار الدعم العلني املباشر من قبل إسرائيل للمجموعات اإلرهابية ومحاولة يائسة لرفع
معنوياتها املنهارة بسبب اخلسائر الكبيرة التي تتكبدها» على أيدي اجليش السوري.
وتسيطر القوات املوالية للحكومة السورية على املدينة وتنشط باملنطقة جبهة النصرة
وفصائل معارضة مدعومة من الغرب وجماعات بايعت تنظيم الدولة اإلسالمية.
ورغم حيادها الرسمي في احلرب األهلية السورية فقد استهدفت إسرائيل مسؤولني في حزب
اهلل اللبناني وقوافل أسلحة داخل سوريا عدة مرات خالل الصراع .وقال معارضون سوريون
وجماعة مراقبة إن انفجارين وقعا في نفس البلدة كانا نتيجة ضربة جوية إسرائيلية لكن حزب
اهلل ألقى باللوم على متشددين مرتبطني بالقاعدة .ورفضت إسرائيل التعليق

BBC

كاليفورنيا تكافح إلخماد حرائق الغابات قرب لوس أجنيليس
تبذل فرق اإلطفاء جهودا مضنية من أجل السيطرة على أحد حرائق الغابات الذي دمر  18منزال
ويهدد مئات املنازل األخرى في مناطق اجلبال الواقعة شمالي مدينة لوس أجنيليس األمريكية.
وانتشر احلريق ليغطي مساحة تزيد على  22ألف هكتار وجرى
إخالء نحو  1500منزل بالقرب من منطقة «سانتا كالريتا».
وعثرت السلطات على جثمان شخص في سيارة محترقة ،لكن
لم يتبني إذا كانت وفاته لها صلة باحلريق أم ال.
وتسببت الرياح القوية في تأجيج النيران وتصاعد الدخان
والرماد بكثافة في أنحاء لوس أجنيليس.
واندلع احلريق الذي يحمل اسم “حريق الرمال” ،اجلمعة املاضية في منطقة “ساند كانيون”
بالقرب من سانتا كالريتا على أطراف غابة “أجنلوس الوطنية”.يتزامن احلريق مع موجة حرارة
شديدة جتتاح مناطق جنوب كاليفورنيا.
وقال نيثان جودي املتحدث باسم غابة أجنيليس الوطنية إنه يسير في اجتاهات مختلفة بحسب
اجلهة التي تهب منها الرياح” .ويكافح نحو  900من رجال اإلطفاء النيران مبساعدة املروحيات
والطائرات التي تسقط املياه ومثبطات اللهب .ويقول خبراء األرصاد إنه قد يكون هناك بعض
االرتياح قريبا مع انخفاض درجات احلرارة.

DW

رئيس وزراء بافاريا يصف الوضع بـ “اخلطير” بعد هجوم أنسباخ
في حديث مع صحيفة «مونشينر ميركور»
بعد حادث أنسباخ ،وصف رئيس وزراء والية
بافاريا بجنوب أملانيا الوضع األمني «باخلطير»
معلنا عزمه زيادة أعداد الشرطة «زيادة
مؤثرة» وفي تصريح لصحيفة «مونشنر
ميركور» األملانية الصادرة غدا الثالثاء ،دعا
زيهوفر مواطنيه بالتيقظ وقال إنه ليس
من اجملد جتاهل الواقع بالنقاشات ،مضيفا:
«يعيش لدينا الكثير من الالجئني الذين
يعيشون مصيرا صعبا وعلينا مساعدتهم،
ولكن من بينهم و لألسف أشخاص لهم
قدرة مخيفة على ممارسة العنف».
وكان الجئ شاب قد أصاب خمسة أشخاص
خالل هجوم بفأس مساء االثنني املاضي
في أحد القطارات احمللية بالقرب من مدينة
فورتسبورغ بوالية بافاريا ،ثم فجر الجئ
سوري عبوة ناسفة من صنعه خالل مهرجان
موسيقي في مدينة أنسباخ بوالية بافاريا

جنوبي أملانيا أيضا وهو ما أدى إلى مقتله
وإصابة  15شخصا بجروح ثالثة منهم في
حالة خطرة .يعيش الشاب في أملانيا منذ
سنتني وقد ق َّدم طلب جلوء قبل عام ومت رفض
طلبه ،ومت إعطاؤه إقامة مؤقتة يجوز سحبها
أو إلغاؤها في أي وقت.
وأعلن زيهوفر عزمه زيادة أعداد الشرطة في
بافاريا كرد فعل على هذه الهجمات وقال:
«ستكون الزيادة مؤثرة» .ورأى زيهوفر أن من
حق الشعب أن تقوم حكومته بكل ما في
وسعها من أجل احلفاظ على أمنه.

نافذة على �صحافة العامل

France 24
انطالق مؤمتر احلزب الدميقراطي لتزكية مرشحه للرئاسة األمريكية

عقد في فيالدلفيا مؤمتر احلزب الدميقراطي لتزكية ترشيح وزيرة اخلارجية السابقة هيالري
كلينتون للرئاسة األمريكية ،بحضور نحو خمسة آالف مندوب.
وواجهت كلينتون ،التي تأمل بأن تصبح أول امرأة تتولى الرئاسة في الواليات املتحدة ،منافسة
شديدة وغير متوقعة من سناتور والية فيرمونت بيرني ساندرز.
وبالتزامن مع ذلك فتح مكتب التحقيقات الفدرالي األمريكي (أف بي آي) التحقيق في قضية
قرصنة معلوماتية استهدفت احلزب ،وفق ما أعلن املكتب ،وذلك بعدما نشر موقع ويكيليكس
رسائل إلكترونية شكلت إحراجا حلملة هيالري كلينتون.
وقال بعض املسؤولني واخلبراء األمريكيني إن القرصنة ونشر الرسائل قبيل بدء مؤمتر الدميقراطيني
رمبا متا بتوجيه من موسكو لتعزيز موقع املرشح اجلمهوري دونالد ترامب الذي يوجه انتقادات إلى
احللف األطلسي أكثر من منافسته الدميقراطية.
ونشر ويكيليكس نحو عشرين ألف رسالة مقرصنة من حسابات سبعة مسؤولني في احلزب
الدميقراطي ،مت تبادلها بني كانون الثاني/يناير  2015وايار/مايو .2016
وتظهر هذه الرسائل تشكيك مسؤولني في احلزب بحملة بيرني ساندرز ،املنافس السابق
لكلينتون في االنتخابات التمهيدية .ما يشكل إحراجا لكلينتون مع افتتاح مؤمتر احلزب
الدميقراطي والذي سيسميها رسميا مرشحة احلزب النتخابات تشرين الثاني/نوفمبر الرئاسية.
وملح روبي موك مدير حملة كلينتون إلى أن موسكو حتاول التأثير في االنتخابات األمريكية
لصالح ترامب ،عبر نشر هذه الرسائل املسروقة.
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خطيبة عمدة منطقة ستوفيل
«جيني هيلر» تدعو سكان املنطقة
جميعاً حلضور حفل الزفاف

قرر عمدة منطقة ستوفيل التي تقع علي
بعد  ٥٠كيلومتر شمال تورنتو هو وخطيبته
أن ميزقا قائمة املدعووين للزفاف ويدعوا
كل سكان املنطقة حلضور زفافهم الذي
سيعقد في أغسطس القادم وقال عمدة
املنطقة جسنت التمان أن عائلته عاشت
في هذه املنطقة ألكثر من قرن من الزمان
وهذا جعل من الصعب علي اخلطيبان ان
يعدوا قائمة للمدعويني وان يجدا مكان
يتسع ملا يقرب من  ٤٦الف ضيف ولهذا
أضطر اخلطيبان الي إيجاد حل لهذا فقد
قررا أن يتبادال التعهد في حديقة مركز
الفنون واالداء والترفيه في ستوفيل وهي
مفتوحة للجميع ثم يحضرا احتفال البلدة
باللحوم املشوية ويشاركوا السكان في
هذا االحتفال السنوي وسيحضر العروسان
كيكة كبيرة جدا حجمها ستة اقدام
في ثمانية اقدام ملشاركة السكان فيها
 ،وطلب اخلطيبان من السكان ان يتبرعوا
لشراء سيارةخاصة لنقل املسنيني وذوي
العاهات الي اماكن االحتفاالت بدال من
تقدمي الهدايا للعروسني .

تظاهر مجموعات في
مونتريال لدعم املسجونني
السياسيني في إيران
قامت مجموعة صغيرة متعاطفة مع السجناء
السياسيني احملتجزين في إيران بوقفة إحتجاج
يوم السبت  ٢٣يولية بالقرب من جامعة
كونكورديا في مونتريال  ،ففي خالل االشهر
القليلة املاضية قام  ٦٣سجني سياسي من
جميع انحاء العالم في السجون االيرانية
باالضراب عن الطعام ومن بينهم نرجس
محمد وهي أحدي نشطاء حقوق االنسان
في إيران والتي لها االن  ١٦يوما مضربة عن
الطعام لرفض السلطات االيرانية السماح لها
باالتصال بأطفالها  ،وايضا هناك االستاذة هوما
هودفار  ٦٥سنة من جامعة كونكورديا التي
كانت تزور أسرتها في إيران عندما القي القبض
عليها في بداية يونيو املاضي وكانت هذه
االستاذة قد كتبت مواضيع عن ارتداء احلجاب
والرجم العلني وقد القي القبض عليها بتهمة
إثارة احلركة النسائية وتشكيلها تهديدا لالمن
وقالت أسرتها أنها تشعر بالقلق الن السلطات
االيرانية ال تعطيها االدوية التي حتتاجها ،
وقال املتظاهرون في مونتريال املتضامنني مع
السجناء أنهم سيضربون عن الطعام ملدة ٤٨
ساعة تعضيدا لهم وان كندا قامت بالكثير
ألخراج االستاذة هودفار ولكنها عملية معقدة
ويحاول نشطاء حلقوق االنسان في أيران ذلك
ايضا وفي حني أن السياسة بني ايران وكندا
معقدة فان أمل املتظاهرين ان يعثروا علي
طريقة للتفاوض بشأن االفراج عن االستاذه
هودفار وأعادتها الي مونتريال واذا لم يحصلوا
علي نتائج سيغيروا اسلوبهم وتكتيكهم حتي
يحرزوا تقدما لهوالء الكنديون الذين يعانون في
ايران.
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أونتاريو وكيبيك وبريتش كولومبيا يعقدون صفقة تسمح بشراء
اخلمور عبر االنترنت
أجتمع رؤساء وزراء ثالثة مقاطعات هي
أونتاريو وكبيك وبريتش كولومبيا وعقدوا
صفقة جتعل من السهل علي املستهلكني
شراء اخلمور من أي واحدة منهم عبر االنترنت
 ،وكان هذا غير مسموح من قبل  ،ويستطيع
املستهلكون ان يحصلوا علي املشتريات
اما عن طريق الشحن املباشر او بالتقاطها
من املوزع احمللي في املقاطعة  ،وهذا االتفاق
يجعل أيضا من السهل علي منتجي اخلمور
ان يعلنوا عن منتجاتهم عبر االنترنت في

معاجلة أسنان الالجئني السوريني
مجانا في أوتاوا

املقاطعات الثالثة ،ويتضمن االتفاق أيضا دفع
عملية تسويق اخلمور لتعزيز مناطق صناعة
النبيذ الكندية املهمة واملوقع االلكتروني
اجلديد لهذا االتفاق يعمل االن  ،وقال رؤساء
الوزارات الثالثة أن هذا االتفاق هو خطوة
من عدة خطوات في إجتاه التجارة احلرة بني
املقاطعات وسوف تراقب عمليات بيع اخلمور
من قبل وكاالت توزيع اخلمور في كل مقاطعة
مثل ( أل – سي – بي – أو ) في أونتاريو و( أس –
أيه – كيو ) في كيبيك .

أونتاريو ستقدم مبلغ  ١٠٠مليون دوالر لرعاية املرضي واملسنني في
املنازل وللقائمني برعايتهم
سيحصل املرضي واملسنني الذين يعتمدون علي اخلدمات الصحية في املنازل وكذلك مقدمي
الرعاية الصحية لهم علي دعم اضافي من حكومة اونتاريو مقداره  ١٠٠مليون دوالر وقال وزير
الصحة أريك هوسكنز أن  ٨٠مليون دوالر منها سوف تستخدم لتوفير  ٣٥٠الف ساعة أضافية
للرعاية الصحية في املنازل و ١٫٣مليون ساعة أضافية علي التمريض والرعاية الشخصية.
وقال الوزير إننا سوف ندعم أولئك الذين هم في احلقيقة في أشد احلاجة للرعاية املنزلية
واصحاب احلاالت الصعبة وأن التمويل اجلديد قد أعد لالشخاص الذين يحتاجون للخدمات
املنزلية ليعيشوا مستقلني  ،وان كل فرد يريد أن يعيش في منزله ألطول فترة ممكنة حيث
تبني انهم يكونون سعداء واحسن حال وفي معظم احلاالت ميكن أن نقدم لهم خدمات صحية
بتكلفة أقل بكثير مما في دور الرعاية طويلة االجل أو املستشفيات .وقال الوزير أيضا أن ٢٠
مليون دوالر ستستخدم في توفير  ٦٠٠الف ساعة من اوقات الراحة ملقدمي الرعاية الصحية
و ١٠٠الف ساعة ألعادة التأهيل  ،وقال الوزير إن هذا البند مهما للغاية وسوف يوفر فترات من
الراحة ملقدمي الرعاية ليستنشقوا الهواء النقي في بعض االحيان حيث ميكن لهوالء أخذ
فترات قصيرة من الراحة ملدة يوم او اقل  ،ولكن في هذه احلالة قد يضطر املريض لدفع رسوم ملن
سيقوم بالعناية به اذا لم يكن مؤهال لتغطية نفقاته من مركز الرعاية احمللي في اجملتمع وقد
يضطر املريض لدخول دار الرعاية الطويلة االمد لفترة مؤقتة قد تصل الي  ٦٠يوما وبحد أقصي
 ٩٠يوما في العام الواحد  ،عندما يكون مقدم الرعاية املنزلية في أجازة ألكثر من يوم ويدفع
املريض عن كل يوم حوالي  ٣٦دوالر للغرفة  ،ولهذا ستقدم احلكومة فريقا من اخلبراء للنظر في
مستويات الرعاية املقدمة في جميع أنحاء أونتاريو وسيكون هناك أجابة واضحة لالسر التي
تريد أن تعرف ما ميكن أن تتوقعه ألحد أفرادها الذي يحتاج الي رعاية منزلية  ،واستنادا علي
هذا التقييم ميكن تقدمي االحتياجات املناسبة للمريض وتعريف االسر عن هذه اخلدمات وكيف
حتصل عليها  ،وكانت حكومة أونتاريو قد وعدت عام  ٢٠١٥بزيادة متويل الرعاية املنزلية مببلغ
 ٧٥٠مليون دوالررعلي مدي ثالثة سنوات.

هام لسكان مسيسوجا..وضع كاميرات بالشوارع
وغرامة  325دوالر لتلك اخملالفة
منطقة «بيل» والتي تضم مدينة مسيسوجا ،أعلنت علي بدء نظام جديد لإلشارات احلمراء  ،عبر
كاميرات ستلتقط قائدي السيارات الذين ال يتوفقون في اإلشاره احلمراء بطريقة صحيحة
ويجب أن تقف في اإلشارة احلمراء متاما ً حتي ولو كنت ستدير السيارة في إجتاه اليمنيRight« ،
 ،»Hand Turnوإال ستضطر لدفع غرامة نتيجة عدم الوقف متاما ً قبل الدوران ،وقيمتها  325دوالر
كندي
والكاميرات اجلديدة تعمل دائماً ،أي  24ساعة يوميا ً و 7أيام أسبوعيا ً  ،وتلتقط الكاميرا التاريخ
ووقت اخملالفة  ،ورقم السيارة  ،وسرعة السيارة وقتها.
ومت تركيب  26كاميرا في منطقة « ،»Peelمنهم  15كاميرا مبدينة مسيسوجا ،وذلك في األماكن
التالية:
Dixie Road at Bloor Street
Mississauga Road at Meadowvale Boulevard
Erin Mills Parkway at Folkway Drive
Derry Road at Winston Churchill Boulevard
Erin Mills Parkway at Credit Valley Road
Derry Road at Tomken Road
Erin Mills Parkway at The Collegeway
Erin Mills Parkway at Erin Centre Boulevard
Erin Mills Parkway at Thomas Street
Derry Road at Hurontario Street
Erin Mills Parkway at Eglinton Avenue West
Erin Mills Parkway at Britannia Road
Derry Road at Mavis Road
Derry Road at Airport Road
Derry Road at Rexwood Road

وصل كثير من الالجئني السوريني الي كندا
وهم في حاجة ماسة الي الرعاية الصحية
االساسية مثل معاجلة االسنان والتهابات
اللثة وغيرها من امراض االسنان  ،ولهذا
قامت جامعة اجلونكوين في أوتاوا بالتعاون
مع وكالة الصحة العامة في أوتاوا بفتح
عيادتها لالجئني السوريني لتقدمي خدمات
ملعاجلة االسنان مجانا وقال احد املرضي
وهو خالد غنيم أن هذه اول زيارة له لطبيب
االسنان منذ قدومه الي كندا من سوريا في
فبراير املاضي وانها املرة االولي التي يشاهد
فيها االدوات املستعملة في عيادات االسنان
في كندا  ،وخالد هو واحد من مائة فرد أخر
اعطوا مواعيد لزيارة العيادة طوال شهر
يولية واغسطس ملعاجلة أسنانهم مجانا ،
وقال االفراد املتطوعني للمساعدة في عيادة
االسنان أن العديد من الالجئني املرضي
يأتون للعيادة وهم في الم شديد وهناك
حوالي  ٢٥من طالب اجلامعة املتطوعني
للمساعدة في تنظيف االسنان وقال واحد
من هوالء كان يعمل طبيب أسنان سابقا
في سوريا ان اخلدمات التي تقدمها عيادات
االسنان في كندا تختلف عن املوجودة في
سوريا  ،وان الناس هناك في البيئات الفقيرة
يطلبون فقط ان يعاجلوا من الم االسنان وال
يذهبون الي طبيب االسنان كل ستة أشهر
كما يحدث في كندا حيث يهتم الناس هنا
بتجميل اسنانهم ومظهرها العام .وقال فرد
اخر من املرضي بعد ان عوجلت اسنانه أنه
شعر بان هناك من يعتني به ويهتم به الول
مرة

بعد جتربة أسبوع  ..قرار مبستشفي
أوتاوا بتغيير قائمة الطعام
بعد أسبوع من تناولهم طعام االفطار والغذاء
والعشاء املعد للمرضي ،قرر مدير مستشفي
أوتاوا تغيير قائمة الطعام  ،وجاءت هذه التجربة
بعد تلقي شكاوي بخصوص وجبات الطعام
التي تقدم في املستشفي للمرضي  ،وقال أحد
املرضي أن الطعام غير مقبول وعادي وال يثير
الشهية ،وقال مدير التغذية والنقل واألمداد
في املستشفي أن خالل السنة القادمة ستكون
قائمة الطعام طازجة اكثر وبها تنوع عرقي ،
وحتضر املستشفي الطعام حلوالي  ١٠٠٠مريض
يوميا  ،ولهذا فلن تتغير قائمة الطعام خالل يوم
واحد  ،وتخطط املستشفي الدخال نبات الكيوي
وسائر احلبوب واخلضراوات الطازجة إلي قائمة
طعامها وتقدمي السلطات الطازجة بدال من
الشطائر  ،وستتوفر أنواع جديدة من احللوي في
املستشفي
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ريجيم للق�ضاء على �سمنة امل�ؤخرة

�إكت�شفي 5..كلمات �سحرية تنهي اخلالفات مع زوجك
ما إن يعيش الثنائي املتزوج حتت سقف واحد ،حتى تكثر
اخلالفات بينهما على أبسط األمور وأسخفها .فإن الرجل
واملرأة بطبيعتهما ال يتفقان على العديد من املسائل احلياتية
بسبب طريقة تفكيرهما املتناقضة واختالفاتهما الكبيرة
من حيث الطبع والشخصية .ولكن هل كنت تعلمني أن
هناك  5كلمات سحرية تساعد على ّ
حل أي خالف بني الزوجني
بلحظات قليلة.
فكم من مرة تبادلت اللوم مع زوجك بسبب أمور حصلت في
ّ
تتمكنا من السيطرة عليها؟ كم من مرة قلت لزوجك أو سمعت منه اجلمل التالية « :لو لم
املنزل ولم
تأخذ(ي) بنصيحتي ،كنت ستفشل(ين) طبعاً»« ،لقد حذرتك من هذا املوضوع!»« ،ال أفهم طريقة تفكيرك
غير املنطقية» ...وغيرها من العبارات املزعجة واملثيرة للغضب التي تعزز تفاقم اخلالف واملشكالت بينكما.
إن كنت تريدين التخلص من اخلالف بأسرع وقت ممكن والتخلص من الغضب والتوتر بلحظات ،ننصحك
بإتباع نصيحتنا القيمة والفعالة .ما عليك سوى قول عبارة سحرية مؤلفة من  5كلمات فقط لزوجك
وهي« :حبيبي ممكن تكون على حق»
 .نعم! لن تصدقي ما وقع هذه العبارة على الشريك! فهذه الكلمات البسيطة ستنقذك من أكبر خالف
مع الزوج! كذلك; ،كما ميكن أن يستخدم الرجل هذه العبارة إلنهاء اخلالف مع زوجته.
فإن اخلطوة األساسية التي تساعد أي زوجني على التخ ّلص من املشكالت التي قد تعترض طريقهما هي
التنازل ،التضحية والتخلص من الكبرياء .هذه املبادرات تعبر عن احلب الصادق واحلقيقي.
أما العناد فقد يقتل شعلة احلب بني الزوجني ويؤدي إلى تدهور العالقة .بالتالي ننصح الزوجني بتفهم
بعضهما والتنازل قليالً بهدف إيجاد احللول املناسبة للطرفني.

املو�سيقى جتعل الطفل �أكرث ذكاء
أكد املوسيقار ومدرس املوسيقى الفرنسي جان مارى لو ،أهمية تعليم املوسيقى لألطفال منذ نعومة
أظافرهم ملا لها من تأثير فعال على حياة الطفل في الصغر وتنمية الذكاء في الكبر .وأوضح املوسيقار أنه
عند سماع املولود للموسيقى في فراشه فإن ذلك يساعده على تناغم ضربات قلبه مع أنغام املوسيقى
وموجات األصوات في املخ  ..مشيرا إلى أن ذلك يساعد على تهدئة الرضيع لينام نوما هادئا وتزيل عنه
اخلوف من اجملهول الذي يحيطه وال يعرف عنه شيئا .ونصح بأنه عند بلوغ الطفل عامه الثاني ،يفضل
سماع موسيقى شوبان و باخ وأعمال املوسيقار العاملي موتسارت ألنه كتبها بتلحني وتنغيم يجعلها
محفورة في الذاكرة وتعطيه نوعا رهافة احلس مما يهدء من غضبه وقلقه .وشدد املوسيقار الفرنسي على
ضرورة إحلاق الطفل عند بلوغه العام الرابع ،بإحدى الورش املوسيقية لتعلم وتذوق املوسيقى.

إذا كنت تريدين إنقاص وزنك ،خصوصا ً في منطقة املؤخرة والوركني ،فيجب أن تتخطي املفاهيم اخلاطئة
بشأن فقدان الوزن أوالً ،وعليك االلتزام بنظام غذائي متكامل بانتظام لفترة زمنية ،من خالل اتباع حمية
ألنواع محددة من األطعمة التي تساعدك على فقدان الدهون بنسبة أكبر من هذه املناطق تعرفي عليها
كما يلي:
الفاكهة :هي الغذاء الذي ميكن أن تعتمدي عليه لفقدان الدهون ،خصوصا ً إذا كنت ممن يحبون تناول
احللويات والسكريات كثيرا ً أو اآليس كرمي أو الصودا؛ ألن الفاكهة منخفضة في السعرات احلرارية ،ومرتفعة
في املواد الغذائية واأللياف ،ومن أنواع الفاكهة التي تساعدك على التخلص من الدهون املتراكمة التوت
واجلريب فروت والبرتقال والبطيخ ،فقط قومي بتناول ثمرة في الفطور أو الغداء أو تناول سلطة الفاكهة
في العشاء.
اخلضراوات :ميكن تناول اخلضراوات بدال ً من األطعمة العالية السعرات احلرارية لتساعدك على فقدان
الدهون من اجلسم بأكمله وخصوصا ً املؤخرة ،وتقريبا ً كل أنواع اخلضراوات مناسبة؛ ألنها منخفضة
السعرات ،ولكن يفضل تناول اخلرشوف والسبانخ واخلضراوات اخلضراء كاخلس واخليار ،وميكنك تناول طبق
سلطة منوع ،أو تناول اخلضراوات كاخلرشوف والسبانخ مسلوقة بعيدا ً عن إضافة الدهون التي تتراكم في
هذا املناطق بسرعة كبيرة ،وخصوصا ً مع قلة احلركة.
البروتني :تناول البروتني اخلالي من الدهون يساعد كثيرا ً على فقدان الوزن ،وميكن استبدال األطعمة الغنية
بالدهون والبروتني كاللحوم احلمراء وحلم البقر باألغذية البروتينية خالية الدهون للحد من السعرات
احلرارية اخلاصة بك ،فاألسماك كالسلمون واملاكريل والتونة كلها مصادر منخفضة السعرات احلرارية من
البروتني الطري ،وأيضا ً الدجاج من دون جلد وبياض البيض ومنتجات الصويا والفاصوليا ،فالدهون يجب أن
ال تتجاوز  %35من السعرات احلرارية اليومية ،فمثالً :نظام غذائي يحتوي على  2000من السعرات احلرارية،
 %35منها تساوي  65غراما ً من الدهون أو  700سعرة حرارية فقط.
شرب الشاي األخضر :تناول الشاي األخضر ثالث مرات يوميا ً مينح جسدك النشاط ،وينشط الدورة الدموية،
ويساعد على حرق الدهون املتراكمة ،ويفضل تناوله من دون سكر في الصباح قبل الفطور وبعد الغداء
وبعد العشاء.
التوابل :إضافة التوابل إلى وجبات الطعام من أهم األساليب لزيادة سرعة احلرق في جسدك ،ومن أهم هذه
التوابل الفلفل احلار أو رقائق الفلفل األحمر والثوم والزجنبيل.
نصائح أخري:
 -1ممارسة رياضة املشي ملدة ال تقل عن نصف ساعة يومياً.
 -2ممارسة متارين خاصة مبنطقة األرداف والوركني.
 -3تناول  8أكواب من املاء يومياً.
 -4جتنب احللويات والنشويات واملشروبات الغازية نهائياً.

امل�شي ال�سريع يقي اجل�سم من الإ�صابة بال�سكر
كشف بحث جديد أن ممارسة املشي السريع أفضل من ممارسة اجلري القوي حلماية اجلسم من اإلصابة
مبرض السكر .وعادة ما ينصح األطباء مبمارسة الرياضية بشكل متكرر وإتباع أنظمة غذائية قليلة
الدهون لتحسني التحكم في اجللوكوز بني األشخاص في املراحل املبكرة من اإلصابة بالسكر إال أن
الدراسة التي أجرتها أكادميية ديوك هيلث األمريكية وجدت أن املشي السريع بشكل منتظم رمبا يكون
أكثر تأثيرا من ممارسة الرياضة العنيفة.
وجاءت هذه النتائج استنادا إلى دراسة ملدة ستة أشهر وشملت  150مشاركا في مرحلة مبكرة من
السكر .وقال الدكتور كريس سلينتز املشرف على الدراسة واألستاذ املساعد بقسم القلب بجامعة
ديوك للطب إن إتباع ممارسة الرياضة متوسطة الشدة وحده ميكن أن يوفر تقريبا نفس الفائدة فيما
يتعلق بتحمل اجلسم للجلوكوز.

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

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

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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إعتقال «كنديني» عبرا األراضي األمريكية بحثاً عن «بوكيمون»
أفادت قوات حرس احلدود األمريكية باعتقال
مراهقني كنديني اثنني عبرا بشكل غير
قانوني وغير مقصود احلدود بني البلدين
أثناء محاولتهما العثور على شخصيات
لعبة «بوكيمون جو» االفتراضية في غابات
مونتانا.
وقال مايكل رابولد من دوريات حرس احلدود
في بيان ،إن «هذين الشابني اندمجا في
لعب بوكيمون جو لدرجة أنهما لم يدركا
إلى أين ميضيان .وعبرا احلدود الدولية من دون دراية منهما» .وعقب اعتقالهما ،اتصلت
عناصر حرس احلدود بوالدة املراهقني ،اللذين لم يتم الكشف عن أعمارهما ،لتتسلمهما
من قسم الشرطة .ووقع احلادث قرب بلدة سويت جراس احلدودية مع كوتس في والية ألبرتا
الكندية.
و»بوكيمون جو» لعبة تفاعلية تقوم على أساس حترك املستخدم بكاميرا جهازه احملمول
ونظام حتديد املواقع ( )GPSبح ًثا عن شخصيات البوكيمون االفتراضية في أماكن حقيقة.
جناحا عامل ًيا منذ طرحه ،كما رفع قيمة أسهم شركة
وحقق هذا التطبيق للهواتف احملمولة ً
(نينتندو) التي أنتجت اللعبة ،في البورصة.

مقتل عارضة أزياء باكستانية إلساءتها للمحافظني

حـــــــــوادث

إعتراف اثنني من أقارب زوجة الرئيس الفنزويلى بتهريب الكوكايني
إعترف اثنان من أقارب السيدة األولى فى فنزويال لضباط أمريكيني بالضلوع فى جرمية
مخدرات بعد اتهامهما بالتآمر لتهريب الكوكايني إلى الواليات املتحدة عقب اعتقالهما
وتضمنت وثائق نشرها مدعون أمام محكمة احتادية مبنطقة مانهاتن تفاصيل اعترافات
كل من فرانكى فرانشيسكو فلوريس دى فريتاس ( 30عاما) وافراين أنطونيو كامبو فلوريس
 29عاما
وتتضمن الوثائق ملخصات ملقابالت أجرتها إدارة مكافحة اخملدرات فى الواليات املتحدة على
منت رحلة جوية من هايتى إلى نيويورك واعتقلت السلطات خاللها االثنني وهما من أقارب
سيليا فلوريس زوجة الرئيس الفنزويلى نيكوالس مادورو

السرقة عبر البالوعات ..أحدث اجلرائم بإيطاليا
اعتقلت الشرطة اإليطالية ستة أشخاص بعدما حفروا حتت شوارع نابولي مستخدمني
شبكة من األنفاق واجملاري لسرقة احملال الفخمة.
وقامت الشرطة باعتقال ثالثة من السارقني من حتت األرض  ،بعد حتريات قامت بها وحدة
متخصصة من الشرطة
وينزل السارقون عبر البالوعات في منطقة املربع اإلسباني ،ويقطعون مسافة حتت األرض
إلى احملال الفخمة حيث يقومون بعمليات سطو خاطفة قبل االختباء بسرعة في باطن
األرض .وكشفت الشرطة عن هذه احلوادث بعد سبعة أشهر من التحقيقات ،وأصدرت
اتهامات ضد اجملموعة األصلية باإلضافة إلى ثالثة متعاونني
ومن ضمن املتهمني ،زوجان ،كانا يوفران مدخال إلى أسفل األرض عبر مخبأ في باحة
منزلهما.

احلكومة تطعن إلعادة التحفظ علي أموال أبوتريكة

قالت الشرطة الباكستانية إن عارضة األزياء« ،قنديل البلوشي» ،التي أثارت جدال مؤخرا ً
بنشرها صورة لها مع رجل دين مسلم على مواقع التواصل االجتماعي ،قد ُقتلت بيد
شقيقها .وأفادت املتحدثة باسم الشرطة نبيلة غضنفر بأن الشرطة تلقت بالغا ً بحادث
القتل وحتقق فيه بدعوي أن «البلوشي» أساءت للكثير من احملافظني بنشرها صورة لها مع
رجل الدين البارز ،مفتي قافي
وأضافت غضنفر أنهما كانا يستمتعان مبشروبات غير كحولية وسجائر خالل نهار شهر
رمضان ،بينما نفى قافي هذه املزاعم ،بقوله إنه اجتمع بها فقط ملناقشة تعاليم اإلسالم
وتقتل املئات من النساء في باكستان سنويا ً من قبل أسرهن ،على خلفية ما يعرف بجرائم
الشرف ،التي ينظر إليها باعتبارها عقوبة النتهاك التعاليم والتقاليد احملافظة

مقتل خمسة وإصابة  12فى اشتباكات بجنوب املكسيك
قال مسؤول حكومى مكسيكى أن خمسة أشخاص من بينهم رئيس بلدية محلى ُقتلوا
فى مواجهة فى بلدة صغيرة فى والية تشياباس بجنوب املكسيك
ووصلت مجموعة من احملتجني إلى بلدة سان خوان تشاموال لتقدمي شكاوى للحكومة
احمللية عندما أشهر البعض أسلحة نارية ليقتلوا رئيس البلدية دومينجو لوبيز وسائق
سيارة أجرة ومسؤولني آخرين وأحد السكان احملليني
وقال خوان كارلوس جوميز األمني العام حلكومة الوالية فى مؤمتر صحفى أن  12شخصا
يُعاجلون من جروح فى مستشفيات قريبة.

معاقبة أم تورطت في قتل أطفالها الرضع
عاقبت محكمة أملانية ،أما بالسجن  15عاما بعد إدانتها بجرمية القتل غير العمد ألربعة
من أطفالها الرضع
وادنت احملكمة األم ( 45عاما) التي لم ينشر اسمها بعد أن وجدتها مذنبة في جرمية قتل
األبناء ،فيما برأت زوجها من التهمة ذاتها
وكانت السلطات عثرت على  8جثث لرضع العام املاضي في شقة املرأة ببلدة فالنفيلز
بوالية بافاريا ،لكن السلطات ركزت حتقيقاتها على إثبات تورط املرأة في وفاة أربعة منهم.

قدمت هيئة قضايا الدولة ،ممثلة لرئيس
مجلس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية،
طعنا ً أمام احملكمة اإلدارية العليا ،إللغاء
احلكم الصادر من محكمة القضاء
اإلدارى بوقف قرار التحفظ على أموال
محمد أبوتريكة ،الالعب السابق بالنادى
األهلى ،والذى أصدرته جلنة حصر أموال
جماعة اإلخوان ،التابعة لوزارة العدل،
استنادا النتماء الالعب جلماعة اإلخوان.
وذكرت الهيئة فى طعنها أن حكم
أول درجة أهمل التحريات التى أجرتها
اجلهات املعنية عن أبوتريكة ،واستندت إليها اللجنة فى قرار التحفظ على أمواله.

12

ال�سبت  30يوليو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الثامن وال�ستون

تقـــــــــارير

«جود نيوز» تفتح ملف األعتداءات علي األقباط مع أعضاء البرملان

محمد انور السادات  :جلسات الصلح العرفية ساهمت في انتشار اإلعتداءات الطائفية
عماد جاد  :مخطط يسعي إلي دفع األقباط لوقف الرهان علي الرئيس في حتقيق املواطنة واملساواة
هيثم احلريري  :معاجلة قضايا ذات البعد الطائفي بالعقلية األمنية يؤدي الي تكرارها
جود نيوز  :أعلن عدد من نواب البرملان عن
رفضهم الطريقة االمنية في حل األحداث
الطائفية التي ضربت محافظة املنيا األسابيع
املاضية ،و جلسات الصلح العرفية التي تُطبق
مبعرفة األجهزة األمنية و التي اعتبرها النواب
وسيلة لهروب اجلناة من تطبيق القانون  ،واحدي
وسائل زيادة الفتنة التي تساعد علي تكرار هذه
احلوادث مره اخري .
وقال النائب محمد انور السادات  ،رئيس جلنة
حقوق االنسان مبجلس النواب  ،أن االعتماد علي
جلسات الصلح العرفية في االحداث الطائفية
 ،و االعتماد علي احللول االمنية التي تعتبر
مسكنات ال حتل املشكله  ،يؤدي إلى تكرار
احلوادث.
واضاف السادات في تصريحات خاصة لــ
«مراسل جود نيوز « بالقاهرة جرجس ابراهيم ،
أن التخاذل في عقاب اجلناة املتورطني في اعمال
عنف ضد االقباط يجعلنا ننتظر تكرر نفس
االحداث في وقت قصير .
مشدد علي أن أجهزة األمن ال تتعامل بجدية
مع االحداث الطائفية  ،مطالب بضرورة الغاء
جلسات الصلح العرفية  ،والتي تتم مبوافقة
ومعاونة أجهزة الدولة .
الفتا ً إلي أن الرئيس السيسي شدد علي ضرورة
محاسبة اجلناة بينما االجهزة االمنية تعمل

عكس تعليمات الرئيس في رعاية جلسات
الصلح العرفية حتي يفلت اجلناة من العقاب .
و في ذات السياق قال النائب هيثم احلريري  ،أنه
التوجد اي إجراءت تتبعها احلكومة حتي الوقت
احلالي إلنهاء األزمات الطائفية في محافظة
املنيا .
ً
مشددا علي ضرورة اقالة كافة املسؤلني
املقصرين في االحداث و علي راسهم احملافظ
و قيادات االمن في احملافظة الن تقصيرهم
يعد مشاركة في هذه اجلرائم التي حتدث بحق
الوطن.
واشار احلريري إلي استمرار معاجلة القضايا
ذات البعد الطائفي بالعقلية االمنية يؤدي
الي تكراراالعتداءات بدون مبرر فاحلل ميكن في
تطبيق القانون بكل قوة وحسم علي اخملطئ.
وأكد «احلريري» ،علي أن حل االحداث الطائفية
يتمثل في التزاما كامالً مبا أكد عليه الرئيس عبد

Tony’s Featured Listing
Markham
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60 Main Street #1
One Year New Medical Clinic On Street Level In The Heart Of Main Street Markham. High Demand Location With 4 Exam
Rooms Equipped. Well Designed, And Professionally Decorated. Low Monthly Lease, Including All Utilities.

Ofﬁce: 905.883.1988
1550 16th Avenue #C200 South
Richmond Hill, ON L4B 3K9

Tony Kamel
Sales Representative

Direct: 416.220.0889
E-mail: tonygkamel@yahoo.ca

Not intended to solicit any properties or clients currently under contract. *Each office is independently owned and operated.

الفتاح السيسي ،بضرورة تطبيق القانون على
اجلميع ،في جميع القضايا واألحداث املتعلقة
بالوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية.
ومن جانبه قال الدكتور عماد جاد  ،عضو
مجلس النواب ،بأن االعتداءات علي املسيحيني
أصبحت متكررة بشكل غير مسبوق ،وبدا
وكأنها جزء من مخطط عام واسع النطاق
يجري تطبيقه في عدد من محافظات الصعيد
وفي املنيا حتديداً ،كما بدا أن االعتداءات تأتي
كجزء من حترك عام يستهدف االقباط بغرض
االنتقام منهم ،النهم مثلوا العمود الفقري
حلركة االحتجاج ضد حكم املرشد واجلماعة،
وبالتالي فان عناصر اجلماعة القاطنة في
هياكل ومؤسسات الدولة املصرية تنفذ هذا
اخملطط ،وتتكامل معه حالة التشدد والتعصب
املوجودة داخل مؤسسات واجهزة سيادية
مصرية اعتادت التعامل مع االقباط باعتبارهم

ملفا ً امنياً ،ينبغي أن يظل
كذلك وال يسمح لالقباط
برفع الرأس أوالتطلع إلى
مواطنة متساوية.
موضحا بأن هناك من
يسعى الى دفع االقباط دفعا
لوقف الرهان على الرئيس
السيسي في حتقيق املواطنة
واملساواة ،وقد جنح هذا اخملطط في احداث حتول
داخل صفوف االقباط ،حيث تشعر الغالبية
الساحقة من املواطنني املصريني االقباط
بإحباط شديد من النظام احلالي والكثير جدا
منهم خاب ظنهم.
وقد حاولنا معاجلة املوقف عبر مخاطبة
املسؤولني بوزارة الداخلية ،واحملصلة كانت
تعامل بالقطعة دون تراجع عن اخملطط ،وحتركنا
داخل مجلس النواب من اجل تشكيل جلنة
تقصي حقائق لالعداد تقرير عن ما يجري
وتقدميه للمجلس من اجل وضع خطة للعالج
اجلذري للمشكلة ،فاصطدمنا بخطة محكمة
تستهدف وأد أي حترك وترك القضية تتفاعل،
فكانت النتيجة تكرار االعتداءات واجلرائم
وانتقالها من املنيا إلى بني سويف ،وأعلن
اننا نقف عاجزون عن وقف هذه اخملططات
اجلهنمية.
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رئي�س حترير «جود نيوز» مع الأعالمي وائل الإبرا�شي:

مل يتوقع �أقباط املهجر �أن ي�أتي يوما
يتظاهرون فيه �ضد نظام  30يونيو
أجري برنامج العاشرة مسا ًء ،علي قناة «درمي»
املصرية ،إتصاال ً تليفونيا ً باملهندس إبرام مقار
للسؤال عن تظاهر األقباط أمام البيت األبيض ،وأكد
«مقار» أن األقباط في اخلارج من حقهم التعبير عن
غضبهم في الدول واألماكن التي يعيشون فيها،
وعند سؤال اإلبراشي عن مكان «البيت األبيض»،
أجاب مقار «النه مكان سيحظي بإهتمام احلكومة
املصرية والتي ال تفعل شئ لوقف اإلعتداء علي
األقباط ،وأضاف «ابرام مقار» أن االقباط تظاهروا في
 30يونيو وفي التفويض ولم يتهمهم أحد وقتها بأي خيانة  ،ونفي «مقار» أي شبهة إستقواء
ولم تعلن منظمة التضامن القبطي األمريكية ،الداعية للتظاهرة ،ألي إستقوا ًء .وأضاف« ،أن
احلكومة ال تريد فعل شئ والدليل ما صرح به البرملاني عماد جاد والذي أشار أن مؤسسات
الدولة ال تريد أي حلول لتلك االعتداءات علي األقباط»

نقابة الأطباء حتيل امل�شاركني يف جهاز
«فري�س �سي» للتحقيق واملحاكمة
قرر مجلس نقابة األطباء املصرية إحالة املشاركني
في الترويج جلهاز»فيرس سي و األيدز» املزعوم ،
للمحاكمة .وعلق الدكتور عصام حجي عالم
الفضاء بوكالة ناسا األمريكية ،واملستشار العلمي
للرئيس السابق« ،عدلي منصور» في تدوينة على
حسابه مبوقع التواصل االجتماعي «فيس بوك»:
«حتية تقدير واحترام إلى نقابة األطباء في مصر
على قرارها بإحالة املشاركني في هذه املهزلة إلى التحقيق واحملاكمة» .وتابع« :و السؤال هل
تخطوا نقابة الصحفيني وإحتاد اإلذاعة والتلفزيون واجلامعات في محاسبة من شاركوا في
ترويج أكبر فضيحة علمية عصفت بالوسط العلمي واإلعالمي في مصر وسعت عمدا إلى
تغييب الرأي العام ؟ هل سيتم محاسبة أعضاء البرملان املعينني والعسكريني الذين شاركوا
في الترويج لهذه األكاذيب التي أضرت بسمعة مصر شعبا وجيشا ؟» .وأضاف« :حان الوقت
أن نعي جميعا أن التعليم هو العماد احلقيقي لدولة حتفظ كرامة كل املصريني».

رئي�سة الوزراء الربيطانية :م�ستعدة ال�ستخدام
النووي حتى لو �سقطت ح�شود من املدنيني
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ،تيريزا ماي ،استعدادها الستخدام السالح النووي حتى
لو تسبب هذا في مقتل آالف من املدنيني .وذكرت صحيفة «تليجراف» أن رئيسة الوزراء
اجلديدة قالت في أول ظهور لها أمام مجلس العموم البريطاني إنها تدعم نظام الردع النووي
«ترايدنت» الذي وصفته بحارس األمن البريطاني .وتأتي تصريحات ماي في نفس اجللسة التي
صوت فيها مجلس العموم على جتديد قانون الردع النووي ترايدنت اخلاص بالغواصات النووية
األربعة البريطانية ،حيث قالت ماي «إذا لم نأخذ خطوة في جتديد أنظمتنا الرادعة ،فإن ذلك
«عمل غير مسؤول» ،معتبرة نظام ترايدنت ضمن تأمني هذه بريطانيا ملا يقرب من  50عاما.
أما زعيم املعارضة جيرمي كوربني ،فعارض القانون ببساطة قائال إن التهديد بالقتل اجلماعي
ليست وسيلة مشروعة للتعامل مع العالقات الدولية.

موقع رو�سي:
م�صر ت�شرتي  46مقاتلة «ميج  »29بـ  2مليار دوالر
ذكر موقع «موسكو تاميز» الروسي ،أن مصر وافقت على شراء  46مقاتلة من طراز «ميج »29
الروسية ،في صفقة قد تصل قيمتها إلى  2مليار دوالر ،ما يعد أكبر طلبية للطائرات «ميج»
منذ سقوط االحتاد السوفيتي السابق ،حسب ما ذكرت صحيفة «فيدوموستي» الروسية،
نقال عن مصدرين لم تكشف عن هويتهما ،في صناعة الطيران.
وأوضح املوقع أنه تاريخيا ،كانت القاهرة تشتري معدات عسكرية أمريكية الصنع ،لكن
واشنطن علقت املبيعات بعد اإلطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في عام  ،2013ومنذ
ذلك احلني ،حتولت مصر إلى عدد من املوردين اآلخرين ،مبا في ذلك روسيا ،لتلبية احتياجاتها
العسكرية .وقال أحد املصادر لـ«فيدوموستي» ،إن مصر اشترت العام املاضي منظومة
صواريخ «إس  »-300الروسية املتقدمة للدفاع اجلوي ،مقابل مبلغ ال يقل عن  500مليون دوالر،
وقال أحد املصدرين اجملهولني في صناعة الطيران لـ«فيدوموستي» ،إنه من املقدر أن تبلغ
تكلفة صفقة  46طائرة مقاتلة من طراز «ميج  2 »29مليار دوالر.

�أخبـــــــــار

الأخ غري ال�شقيق لأوباما� :س�أ�صوت ل�صالح «ترامب»
قال مالك أوباما األخ غير الشقيق للرئيس األمريكي
باراك أوباما ،إنه سيصوت لصالح املرشح الرئاسي
اجلمهوري امللياردير دونالد ترامب .وأضاف مالك -في
مقابلة نشرتها صحيفة «نيويورك بوست»  -أنه أحب
ترامب ألنه يتحدث من القلب ،واص ًفا شعاره «لنجعل
أمريكا عظيمة مرة أخرى» بأنه عظيم ،معربًا عن رغبته
في مقابلة ترامب.
وتابع مالك -البالغ من العمر  ٥٨عاما واملتواجد حاليا في
كينيا -إن شعوره بخيبة األمل جتاه إدارة باراك أوباما جعلته يحول والئه إلى احلزب اجلمهوري ،على
الرغم من أنه كان عضوا في احلزب الدميقراطي.
وأوضح مالك -الذي عاش في والية ميريالند حيث عمل لسنوات طويلة كمحاسب وهو مسجل في
جداول الناخبني االمريكيني -إن القشة األخيرة كانت تصريح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
«إف بي أي» جيمس كومي ،والذي أوصى فيه بعدم ادانة املرشحة الدميوقراطية في انتخابات
الرئاسة األمريكية هيالري كلينتون جنائيا بسبب استخدام بريدها اإللكتروني الشخصي أثناء
شغلها حقيبة اخلارجية ،معتبرًا أنه كان على هيالري احلفاظ بصورة أفضل على املعلومات السرية.

رئي�س الوزراء الفرن�سي يتعهد بالرد على هجوم
الكني�سة «الرببري»
تعهد رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس مبواجهة
االعتداء البربري على كنيسة نورماندي الفرنسية بعزم.
وأعرب «فالس» عن صدمته من االعتداء على الكنيسة
والذي وصفه بالهمجي ،متعهدا بالرد عليه في أسرع
وقت .واختطف رجالن مجهوالن كاهنًا ،واحتجزا عددًا
من الرهائن في كنيسة تقع قرب مدينة روان مبنطقة
تورماندي الفرنسية بينما متكنت الشرطة من تصفية
املسلحني عقب قتلهما للكاهن ذبحا وألحد الرهائن.
وتشهد فرنسا حالة من عدم االستقرار األمني والعمليات اإلرهابية ،كان أبرزها هجوم نيس األخير
الذي أسفر عن مقتل  84شخصا وإصابة العشرات ،إثر دهس مراهق حشدا من الناس بشاحنته

البابا توا�ضرو�س للنواب :لن �أ�ستطيع ال�سيطرة
على غ�ضب الأقباط كثريا
قال البابا تواضروس الثانى ،بابا اإلسكندرية ،بطريرك
الكرازة املرقسية ،إن الكنيسة تسيطر حتى اآلن على
غضب األقباط فى الداخل واخلارج ،لكنها لن تصمد
كثيرا أمام الغضب،
وأعرب البابا ،خالل استقباله وفد اللجنة الدينية
بالبرملان ،األحد ،الرابع والعشرين من يوليو ،عن خشيته
من إقرار البرملان قانونا جديدا ينظم بناء الكنائس تضطر
الكنيسة لرفضه ،مطالبا ً بالشفافية فى إعالن ما يدور
داخل مجلس النواب  ،وسرعة إيجاد حل لإلعتداءات
الطائفية ،ألن الكنيسة لن تقبل سيطرة جهة معينة
على بناء الكنائس فى مصر ،خاصة أن القانون املعمول به حاليا ً يعود لعصر الدولة العثمانية.
وتابع« :أنا عن نفسى صبور ومتحمل ،لكن أمامى تقرير عن االعتداءات الطائفية منذ  ،2013يفيد
بوقوع  37حادثة فى املنيا فقط مبعدل اعتداء كل شهر ،واحلوادث التى سمعنا عنها مؤملة للغاية،
ففى املنيا تخرج مجموعات مؤججة بعد صالة اجلمعة وتتجه حلرق بيت ،بدعوى أنه كنيسة ،وهى
ليست جرمية اجتماعية بل اعتداء مقصودا وحني نسمى األسماء مبسمياتها نبدأ العالج ،وأرجو أن
يلفت ذلك نظركم :ملاذا غضب األقباط من االعتداءات الصغيرة؟».

الإذاعة الإ�سرائيلية تك�شف تفا�صيل زيارة وفد
�سعودي لـ»تل �أبيب»
وصل اجلنرال السعودي أنور العشقي على رأس وفد من رجال األعمال واألكادمييني السعوديني
األسبوع املاضي إلى إسرائيل .وبحسب تأكيدات اإلذاعة اإلسرائيلية «فإن الوفد السعودي التقي
مع مدير عام وزارة اخلارجية اإلسرائيلية دوري جولد ،ومبنسق شئون احلكومة في املناطق احملتلة
اجلنرال يواف مردخاي ،إضافة جملموعة من أعضاء الكنيست بهدف تشجيع احملادثات واحلوار داخل
إسرائيل حول مبادرة السالم العربية».
وصل العشقي والوفد املرافق له إسرائيل مطلع األسبوع ،والتقى يوم اجلمعة املاضي مبجموعة من
أعضاء الكنيست من كتل املعارضة بناء على تنظيم ودعوة عضو الكنيست من حركة ميرتس
فريج عيساوي.
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مأساة طبيب اخلليفة

الفصل الثانى (تكملة)

مقـــــــــاالت

بقلم :نسيم مجلي

املشهد الثالث (تكملة)

احملتسب :أعتقد أن موالى قد صبر عليه طويال .ولكن الظروف تطغط علينا .فجيش العباسيني
يجاهد فى مواجهة البيزنطيني الكفرة على احلدود ،وال بد من احلفاظ على استقرار البالد
داخليا ،وأعتقد أن حنني أضاع كل الفرص واألفضل أن ننتهى منه حتى تهدأ األمور.
املتوكل :قلت لك اترك األمر لى.
احملتسب :أمر موالى
( يتنحى احملتسب جانبا وتتقدم شهرزاد)
شهرزاد :إن حنني يتمنى أن تتاح له رؤية موالى ،وسماع شكوتك ،وهو أقدرمن اآلخرين على
معرفة مرضك .ونحن لن نخسر شيئا ياموالى إّذا أذنت له باجملىء .جربه ياموالى ولن تخسر
شيئا.
اخلليفة.:أنا اآلن فى محنة .صحتى تتدهور يوما بعد يوم .لم يعد أمامى طبيب آخر أجلأ إليه
سوى حنني .إننى أحوج الناس الى معونته اآلن بعد أن فشل جميع األطباء املعروفني .إن حياتى
مرهونة بحياته ،فكيف تريدنى أن أقتله؟
احملتسب :صحة موالى فوق كل اعتبار ،وفى سبيل ذلك يهون كل صعب.
اخلليفة :هل فكرت فيما نقوله للناس أو للفقهاء إن نحن أخرجناه من السجن؟
احملتسب :آلعليك ياموالى .أنا قادر بإذن اهلل على اسكات اجلميع وقطع لسان كل من يتفوه
بكلمة.
املتوكل :هذا ليس حال.
احملتسب :إننى أفكر جديا فيما نقوله للمشايخ أوال وسوف يتولون هم أمر احلديث الى العامة.
لقد اخترع املأمون حكاية ارسطو ليبرر إميانه بأفكار املعتزلة.
املتوكل :من هو أرسطو هذا؟
احملتسب :فيلسوف يونانى كافر يدعو إلى استخدام املنطق وتقدمي حكم العقل على حكم
الشريعة .وادعى املأمون أن أرسطو هذا قد ظهر له فى حلم ونصحه بهذا.
املتوكل  :وماذا تقول أنت؟
احملتسب :نقول ان النبى محمد قد ظهر لك فى املنام وتشفع فى أمرحنني.

ﻳﯾﻌﻠﻦ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻄﻴﯿﺮﺍاﻥن ﺑﺘﻮﺭرﻧﺘﻮ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪﮫ ﻟﺸﻐﻞ ﻭوﻇﻴﯿﻔﺔ ﺳﻜﺮﺗﻴﯿﺮ/ﺳﻜﺮﺗﻴﯿﺮﺓة ﺗﻨﻔﻴﯿﺬﻳﯾﺔ
ﺷﺮﻭوﻁط ﺷﻐﻞ ﺍاﻟﻮﻇﻴﯿﻔﺔ:
ﻣﺆﻫﮬﮪھﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
ﺇإﺟﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ ﻭوﺍاﻹﻧﺠﻠﻴﯿﺰﻳﯾﺔ ﻣﺤﺎﺩدﺛﺔ/ﻗﺮﺍاءﺓة/ﻛﺘﺎﺑﺔ.
ﺇإﺟﺎﺩدﺓة ﻣﻬﮭﺎﺭرﺍاﺕت ﻛﻤﺒﻴﯿﻮﺗﺮ ) (Word	
  –	
  Excel	
  –	
  Power	
  Pointﻋﺮﺑﻲ
/ﺇإﻧﺠﻠﻴﯿﺰﻱي.
ﺧﺒﺮﺓة ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝل ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  4ﺳﻨﻮﺍاﺕت.
ﺧﺒﺮﺓة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﯿﻦ ﻓﻲ ﺍاﻟﺴﻮﻕق ﺍاﻟﻜﻨﺪﻱي.
ﻣﻬﮭﺎﺭرﺍاﺕت ﺳﻜﺮﺗﺎﺭرﻳﯾﺔ )ﺇإﻋﺪﺍاﺩد ﺍاﻟﺘﻘﺎﺭرﻳﯾﺮ ﻭوﺍاﻟﻤﺮﺍاﺳﻼﺕت ﺍاﻷﺟﻨﺪﺍاﺕت ﺣﻔﻆ ﺍاﻟﻤﻠﻔﺎﺕت(
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍاﻟﻤﺮﺍاﺳﻼﺕت ﺍاﻟﺼﺎﺩدﺭرﺓة ﻭوﺍاﻟﻮﺍاﺭرﺩدﺓة.
ﻳﯾﻔﻀﻞ ﺇإﺟﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻔﺮﻧﺴﻴﯿﺔ ﻣﺤﺎﺩدﺛﺔ/ﻗﺮﺍاءﺓة/ﻛﺘﺎﺑﺔ.
ﻳﯾﻔﻀﻞ ﺍاﻹﻟﻤﺎﻡم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝل ﺍاﻟﻤﺎﻟﻴﯿﺔ ﻭوﺧﺪﻣﺔ ﺍاﻟﻌﻤﻼء.

هل يفعلها ترامب؟
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بعد فوز املرشح دونالد ترامب رسميا ً بترشيح الدول التي وصلت فيها املرأة إلى مقعد الرئاسة ،بينس ،حاكم والية إنديانا ،قال في أول خطاب كثيرا ً بورقة التهديدات التي تواجه الواليات
احلزب اجلمهوري خلوض انتخابات الرئاسة حيث سبقت دول كثيرة الواليات املتحدة على له “إن ترامب سيكون زعيما ً قويا ً يقف بجانب املتحدة خارجياً ،ولكن من الصعب عليه أن
األمريكية في نوفمبر املقبل ،فإن املنطق يقول هذا الدرب ،وهو أمر ال يليق بدولة تسعى دائما حلفاء أمريكيا ويدمر أعداء احلرية” ،كما يالحظ يكون العبا ً جيدا ً في ملف األمن االجتماعي الذي
أن هناك فرصة ال تقل مطلقا ً عن النصف لفوز إلى أن تتصدر مؤشرات التطور السياسي كذلك أن بينس كان ناقدا ً بحدة للحظر املقترح برز مؤخرا ،بتنامي نزعة العنصرية والتمييز ضد
ترامب في هذا االنتخابات ألسباب واعتبارات والنمذجة والقيم الثقافية في العالم ،ومن الذي يدعو إليه ترامب بخصوص دخول املسلمني األقليات ،السيما أن ترامب نفسه يتهم بأنه من
عدة أهمها أن فرص املرشحني الرئاسيني ـ ثم فإن تولي كلينتون منصب الرئاسة سيمنح إلى الواليات املتحدة ،لذا علينا إدراك رسالة شجع هذه النزعات منذ ترشحه للرئاسة!!.
الدميقراطية هيالري كلينتون واجلمهوري دونالد الواليات املتحدة بريقا َ وتوهجا ً سياسيا ً مهما الطمأنة الضمنية في هذا االختيار الذكي من بالنسبة لنا في منطقة اخلليج العربي ،فشأننا
ترامب ـ تكاد تكون ـ في الوقت الراهن ـ متساوية في مرحلة تعاني فيها خطر االضمحالل جانب املرشح اجلمهوري.
شأن بقية دول العالم ،يهمنا كثيرا ً هوية من
بالنظر إلى تقارب كفتيهما بشكل واضح في والتراجع في مواجهة قوى دولية صاعدة باتت علينا أن ندرك ايضا ً أن ترامب رمبا يخالف تاريخ يجلس على كرسي البيت األبيض ،فالشخص
استطالعات الرأي األخيرة ،بل إن ترامب قد قلص تنافسها بقوة إن لم يكن على قيادة النظام املرشحني اجلمهوريني في البيت األبيض ،فهو اجلالس هناك يؤثر حتما ً في سياسات دول العالم
املسافة التي تفصله عن كلينتون من نحو  13العاملي اجلديد ،فإن هذه املنافسة ستتمحور قد يكون أقلهم تقريبا ً احتكاكا ً بالسياسة أجمع ،وهذه حقيقة ال تقلل من شأن أي طرف
نقطة إلى  3نقاط في آخر استطالع للرأي ،وهذا على بناء هيكلية جديدة لقيادة جماعية أو اخلارجية قبل الترشح للمنصب ،ولكن يجسد أو أي دولة ،ألن املسألة ترتبط أساسا ً بشبكة
مؤشر ال يجب جتاهله أو القفز عليه مطلقاً.
متعددة األقطاب للنظام العاملي ،مبا يعنيه ذلك باملقابل منوذج النيوليبرالية األمريكية القادم املصالح االستراتيجية الضخمة واملعقدة التي
احلقيقة أننا امام انتخابات رئاسية أمريكية غير من تأثيرات سلبية على املصالح االستراتيجية من عالم املال واالقتصاد إلى عالم السياسة ،تربط الواليات املتحدة بدول العالم كافة.
مسبوقة بل يصعب التكهن بنتائجها لسبب األمريكية ،والطموحات الساعية إلى استمرار فهو رمز للثقافة الليبرالية التي تزاوج بني املال ال أحد يستطيع ان يجزم بهوية الفائز احملتمل
حيوي ،وهو أن الدولة األمريكية حترص متاما ً التفوق االستراتيجي واالبقاء على القرن احلادي واالعالم والتجارة والسياسة .وهو في هذه باالنتخابات الرئاسية األمريكية املقبلة ،ولكن
على ريادة فكرة “النموذج” ،الذي ميثل احد ركائز والعشرين قرنا ً أمريكيا ً استثنائياً ،.وهذه الورقة اجلزئية حتديدا ً ال ميتلك في احلقيقة ميزة متفردة ،هناك مؤشرات ترجيحية ،وهي مهمة ،ولكن
تفوقها وسيادتها عاملياً ،فاملعروف أن “تسويق” حتديدا ً تراهن عليها كلينتون بقوة ،حيث تركز فمنافسته هيالري كلينتون متثل بنظر الكثيرين علينا أال نفرط في التوقعات ،ألننا بصدد معركة
فكرة النموذج بحاجة دائمة إلى إبداع وابتكار ،على دعوة الناخبني األمريكيني إلى أن يكتبوا رمزا ً لقيم “وول ستريت” وأصحاب الثروات انتخابية غير تقليدية ،أحد طرفاها مرشح
بل إن احلرص على هذه الفكرة يدفع إلى السعى صفحة جديدة من تاريخ الواليات املتحدة ،عبر األمريكيني ،ولكن ترامب بالتأكيد يبدو مختلفا ً استطاع ان يقلب التوقعات وينتزع ورقة الترشح
باجتاه مفاجأة العالم مبا ال يتوقعه ،وقد كان انتخابها رئيسة للبالد.
عن الساسة التقليديني في احلزبني الرئيسيني ،عن احلزب اجلمهوري مخالفا ً كل التوقعات
الدفع بالرئيس احلالي باراك اوباما أحد جتليات على اجلانب املقابل ،هناك املرشح اجلمهوري بل يعتقد البعض أنه ميثل “الطريق الثالث” والتقديرات االستراتيجية التي قللت من فرص
هذا التفكير االستراتيجي األمريكي ،الذي تقف دونالد ترامب ،الذي ميتلك هو اآلخر مؤهالت كي الذي خرج من قلب احلزب اجلمهوري في ظل فوزه ليس فقط بالترشح النهائي ،بل بتجاوز
ورائه مراكز أبحاث ومؤسسات فكر تعمل على يصبح منوذجا ً جديدا ً للمفاجأة االستراتيجية صعوبة بروز تيار سياسي ثالث منافس للحزبني املراحل التمهيدية في االنتخابات احلزبية ،وعلينا
دراسة مستقبل التفوق والهيمنة األمريكية األمريكية ،فصحيح أن ترامب يعد بشكل العتيقني في السياسة األمريكية .وهنا حتديدا ً فقط أن نتذكر بدايات حملة ترامب ،وكيف
عاملياً ،السيما على الصعيد الثقافي ،أو سيادة أو بآخر رمز لالنعزالية املتجذرة في التاريخ ميكن االشارة بأحد مصادر قوته وتنافسيته واجهها اجلمهور واالعالم األمريكي وكيف تعامل
ما يعرف بالنموذج واحللم األمريكي.
األمريكي ،ولكن يجب عدم جتاهل دور املؤسسات في األشهر القالئل املقبلة ،فهو صوت غير معها ،وكيف كانت صورته وكيف أصبحت
من هذه الزاوية حتديداً ،أي زاوية املفاجأة واالبهار األمريكية في صناعة القرارات وأن األمر ليس تقليدي في السياسة األمريكية ،وال يتحدث لنتأكد أننا امام حتول غير مسبوق باستخدام
السياسي والثقافي ،أشعر أن االنتخابات مطلقا ً بيد الرئيس ،كما يجب أيضا ً مالحظة مثل املرشحني السابقني ،لذا فإنه سيراهن وسائل الدعاية والتسويق السياسي املؤثرة.
الرئاسية األمريكية املقبلة محيرة ،فكال االشارات والتغيرات النوعية في خطاب احلملة كثيرا ً على تكريس التغير في املزاج السياسي من اآلن وحتى جولة احلسم االنتخابي في نوفمبر
املرشحني قد ميثل منوذجا ً لهذا التفكير ،االنتخابية لترامب ذاته في األسابيع واأليام األمريكي من أجل تعزيز موقفه االنتخابي.
املقبل ،علينا أن نراقب ونتابع التحوالت املتوقعة
فبالنسبة للسيدة هيالري كلينتون ،هناك األخيرة ،فالرجل الذي اختاره ترامب خلوض يجب علينا أن ندرك أن هناك فترة ليست قصيرة في خطاب ترامب السيما جتاه القضايا املثيرة
احساس أمريكي بالتأخر كثيرا ً عن مسايرة ركب الترشح معه على ورقة نائب الرئيس ،وهو مايك على انتخابات نوفمبر املقبل ،وأن ترامب سيناور للجدل ،ثم علينا أن نتساءل :هل يفعها ترامب؟
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

العناية اخلاصة بالتقومي

يجب ان تتوقع ان العناية بأسنانك و لثتك ستكون أكثر
صعوبه بعد تثبيت التقومي  , Bracesو ذللك للشباب او
الكبار لكن املشاكل و الطريقة تختلف بأختالف السن.
بالنسبة للشباب ميكن اخلطر فى احتمالية تزايد التسوس
واماكنة اذا أخذنا فى االعتبار ان خطر التسوس تكون
نسبتة اعلى حتت سن  18عاما وذللك باالضافة الى نوعية
االكل و احللويات التى يقبل عليها الشباب وايضا الشباب
يتجاهلون استخدام وسائل العناية امام زمالئهم  ,أما
الكبار فخطر التسوس احتماليتة قائمة لكن اخلطر األكبر
يكون فى التهابات اللثة .
السبب فى احلالتني هو تراكم البلالك حول و
حتت التقومي املثبت و لذللك يجب ان تتخذ كل
طرق العناية من استخدام الفرشاة ,اخليط
الطبى  Flossبني و حتت سلوك التقومي و
كذللن املضمضة التى حتتوى على الفلورايد,
وذللك يجنبك تلون االسنان و اصفرارها
على شكل بقع بعدد مرور عددة اشهر بدون
استخدام هذة الوسائل.
و يجب احلرص على استخدام اخليط الطبى
 3 Flossمرات و يستخدم النوع املقوى منه
بني التقومي وبني االسنان و يكوت فى شكل
حرف  C Shapeكذللك املضمضة  4مرات
يوميا بعن استعمال الفرشاة .

�صحــة نيـوز

مشاكل املراهقة الستة
املشكلة الرابعة « :اإلنتحار»
( اجلزء األول )

املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية

مشاكل املراهقة الستة :
تبقي مشكلة إنتحار املراهقني -وإن كانت ليست
هي أخطر مشاكل املراهقة وال هي أكثرها شيوعا
 هي املشكلة األشد عنفا من حيث التراجيديا؛ ملاتخلفه من ألم نفسي ال يندمل أثاره بني املقربني
ممن فقدوا أحد أحبائهم باإلنتحار وتظل هذه األثار
تالحقهم وحتي أخر العمر وذلك بسبب اإلحساس
بالذنب واملسؤولية من جهة وعدم التصديق واحلزن
العميق من جهة أخري .
ومعدالت اإلنتحار في أي دولة ال تعكس فقط وجود
إضطراب في البنية الشخصية ملن يقدم علي
محاولة اإلنتحار ولكن أيضا في وجود إضطراب في
اجملتمع الذي ينتمي إليه هؤالء ،والذي لم يتمكن
من تقدمي الدعم الالزم ألفراده وذلك للحد من هذه
املشكلة.
وينطبق هذا باألكثر علي مشكلة اإلنتحاريني
والتي تعكس -وبصورة أقوي -اإلضطرابات
الشخصية والتصادم بني هؤالء األفراد واجملتمع
الذي يعيشون علي أرضه .ونحمد اهلل علي تدني
أعداد اإلنتحاريني وإلي مستويات ال تذكر في
دول العالم األول وخاصة بني األفراد املندمجني
واملتصاحلني مع هذه اجملتمعات .وهذا يؤكد ويعكس
أهمية التقدم احلضاري والعمل علي إندماج
املهاجرين مع هذه اجملتمعات وإستيعابهم ملا
وصلت اليه هذه اجملتمعات من حداثة تكنولوجية
وباألكثر حداثة أخالقية تتركز في أهمية إدراك
حقوق األخرين وإحترام حرياتهم وقبول التعايش
والتعامل مع األخر.
حقائق هامة حول ظاهرة اإلنتحار في العموم وفي
املراهقني بوجه خاص :
 في العالم يفقد شخص حياته باإلنتحار كل ٤٠ثانية .وفي عام  ٢٠٠٨إنتحر حوالي  ٨١٥,٠٠٠من
البشر بينما فقد أقل من نصف هذا العدد حياته
في النزاعات املسلحة في نفس العام ( .) ٣٠٦,٦٠٠
 في دراسة أجريت حديثا في  ١٧دولة مندول العالم األول واملتشابه الظروف من الدول
الرأسمالية كانت النتائج كاآلتي  :تقف كندا في
املوقع السابع من حيث معدالت اإلنتحار بنسبة
 ١١حالة وفاة باإلنتحار بني كل مئة ألف شخص.
وتتصدر قائمة هذه الدول اليابان مبعدل حوالي
ضعف معدالت اإلنتحار في كندا ويليها بلجيكا
ثم فنلندا .أما أقل الدول من حيث نسب اإلنتحار
فهي إيطاليا مبعدل يقترب من نصف معدالت
اإلنتحار في كندا ويليها إجنلترا  .أما بالنسبة
ملعدالت اإلنتحار في الواليات املتحدة فهي أكثر
قليال من نسب اإلنتحار في كندا.
تعليق  :اإلختالف بني اجملتمعات في نسب اإلنتحار
يعزي إلي اإلختالف في نسب البطالة والطالق وإلي
إختالف املعتقدات ونوع احلكومة وثقة األفراد في
اجملتمع وفي األخرين .
 الوفاة باإلنتحار ظاهرة ذكرية في األساس؛ وحيثيبلغ عدد من فقد حياته باإلنتحار من الذكور
ضعف عدد اإلناث.
أما في كندا فنسبة من فقدوا حياتهم باإلنتحار
من الذكور ثالثة أضعاف األناث  .بينما نسبة ممن
حاولوا اإلنتحار من اإلناث فتبلغ أربعة أضعاف
الذكور؛ ويعزي ذلك إلستخدام الذكور طرقا
أكثر فتكا وقتال مثل إستخدام األسلحة النارية
والشنق والقفز من األماكن شاهقة اإلرتفاع .
بينما تكثر محاوالت اإلنتحار في اإلناث بتعاطي
جرعات زائدة من األدوية أو بقطع الشرايني والتي
يسهل معاجلتها ومنع حدوث الوفاة.
 أكبر نسبة من املنتحرين بني الفئة العمرية ٣٠إلي  ٦٠عاما ثم يليها مرحلة املراهقة .أما نسبة
اإلنتحار فقليلة في كبار السن وتكاد تنعدم في
األطفال .وعلي عكس الكثير من الدول فنسبة

اإلنتحار في كندا ال تتزايد فوق عمر ٦٠عاما مع
تقدم العمر إال فوق عمر  ٩٠عاما بسبب اإلكتئاب
وتدهور القوي العقلية.
تعليق  :عدم زيادة نسبة اإلنتحار في كندا مع تقدم
العمر بعد الستني يعزي إلي الرعاية اإلجتماعية
والصحية الفائقة والتي توليها كندا لكبار السن.
ويبدو هذا من متتع الكنديون بثالث أطول متوسط
للعمر في العالم  ٨٠عاما للذكور و  ٨٥عاما لإلناث.
  ٪٩٥من املنتحرين كانوا يعانون من إضطراباتوضغوط نفسية وقت محاولة اإلنتحار.
 اإلنتحار هو السبب الثالث للوفاة في املرحلةالعمرية من  ١٥إلي  ٢٤عاما وذلك بعد الوفاة
كنتيجة للحوادث أو إلي القتل .والسبب الرابع
للوفاة في املرحلة العمرية من  ١٥إلي  ٤٤عاما وفي
نفس املرحلة العمرية (  ١٥إلي  )٤٤متثل محاوالت
اإلنتحار السبب السادس لإلعاقة البدنية أو
الذهنية .وأيضا  ٪٧٠من أسباب دخول املستشفي .
تعليق  :تزايد نسبة اإلنتحار في املراهقة يعزي
إلي اإلحساس بالقلق والضغط النفسي والذي
يصاحب عملية اإلنتقال من مرحلة الطفولة
إلي املراهقة وذلك بسبب ضغوط الدراسة و
تزايد املسؤولية وإكتشاف الهوية اجلنسية
وتزايد شبكة العالقات والرغبة في اإلستقاللية
والتصادم مع توقعات وأعراف األسرة واجملتمع.
 في كندا ميثل اإلنتحار السبب احلادي عشر منأسباب الوفاة .وعلي عكس الشائع فأكثر حاالت
اإلنتحار حتدث في كندا في أواخر يوليو وشهر
أغسطس وليس في وقت الكريسماس ( ديسمبر
) .بينما وقت الكريسماس يشتهر بزيادة نسبة
اإلكتئاب بسبب اإلحساس بالوحدة من بعض
األفراد في فترة األعياد بينما زيادة الروابط العائلية
للبعض األخر في نفس هذا الوقت هي التي تقلل
من معدالت اإلنتحار.
هوامش  :أما موسم اإلنتحار في املراهقني فهو مع
دخول املدارس أي شهر سبتمبر ( اخلريف ).
األسباب األساسية لإلنتحار في املراهقني :
 )١اإلضطرابات العائلية  :طالق أو إنفصال الوالدين/
رحيل أحد الوالدين  /تغير مكان اإلقامة /اإلنعزال
عن بقية أفراد األسرة  /إضطرابات مادية أسرية /
سوء املعاملة .
 )٢مشاكل مدرسية أو إجتماعية : .اإلغاظة
من األقران في الدراسة  / Bullyingأو الفشل في
الدراسة  /إنهيار في العالقات مع األصدقاء أو أزمات
عاطفية  /إساءة جنسية أو بدنية أو عاطفية.
 )٣أسباب شخصية  :إدمان الكحوليات أو العقاقير
 /أمراض نفسية وأهمها اإلكتئاب احلاد واإلضطراب
ثنائي القطبية.) bipolar disorder ( .
هوامش  :حوالي  ٪٥٠ممن فقدوا حياتهم باإلنتحار
كانوا مصابني مبرض نفسي .من هؤالء  ٪٨٥كانوا
مصابني باإلكتئاب احلاد  ٪ ٧,٥من إضطراب
ثنائي القطبية  ٪ ٣,٥من إنفصام الشخصية
 .Schizophreniaومن اجلدير باملالحظة أن السبب
األول للوفاة في إنفصام الشخصية هو اإلنتحار.
العوامل التي تزيد من إحتماالت اإلنتحار  :محاولة
سابقة لإلنتحار  /تاريخ عائلي لإلنتحار أو اإلكتئاب
احلاد  /املثليني ( الشذوذ اجلنسي ) في بيئة غير
متفهمة / .مجتمع وبيئة غير واعية أو متعاونة
حلل مشاكل املراهقني.
هوامش  ٪٥ :ممن فقدوا حياتهم باإلنتحار حاولوا
اإلنتحار في وقت سابق.
ونستكمل في العدد القادم بإذن اهلل كيف ميكن
التنبه لنواقيس اخلطر التي تنذر باحتمال إقدام
املراهق علي اإلنتحار؟ وكيف ميكن اإلقالل من
محاوالت اإلنتحار في املراهقني ؟  .وكيف ميكن
التخفيف من معاناة األسر التي فقدت أحد
أفرادها باإلنتحار ؟.
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محافظ إمارة المنيا اللواء
طارق نصر يحتل المركز األول
على قائمة العار لهذا العدد حيث
أنه المسؤول األول عن اشتعال
نيران الكراهية واالحتقان الطائفي
بالمحافظة .لم يكمل سيادته عاما
على توليه المنصب في حين ال
نالحق على تتابع األحداث المؤسفة
في المنيا حيث اشتعلت خمس
حوادث طائفية خالل شهرين
واشتدت االشتباكات الطائفية بين المسيحيين والمسلمين على اثر شائعات
عن بناء كنائس .وفي حين تستفحل األزمة بسبب تجاهل القانون وعدم فرض
عقوبات على المخطئين واالعتماد على ما يسمى بيت العيلة في حل النزاعات
والمشكالت وتهديد األطراف المعتدى عليها إلى أن تتنازل ،يعلن المحافظ بكل
صالفة أن األجواء آمنة تماما وأن األقباط ال يعانون من أي اضطهاد ولكن االعالم
يساهم في تصعيد األزمة وإثارة الرأي العام .ويقول سيادته أن القانون يسري
على الجميع ،وأن قوات األمن تالحق الجناة فو ًرا ،بعد كل حادث وكأننا ال نرى
وال نسمع.
سيادة المحافظ الذي نطالب بإقالته ،باعتباره المسئول األول عن اختالل األوضاع
بالمحافظة ،عمل في قطاع األمن الوطني منذ عام  1984وحتى عام ،2010
وتقلد خالل تلك الفترة عدة مناصب بقطاع األمن الوطني إلى أن تولى منصب
محافظ المنيا خلفا للواء صالح الدين زيادة .هذا الرجل سيذكره التاريخ على أنه
أسوأ محافظ ورد على مصر على االطالق وسوف تالحق ذكراه صورة سيدة
الكرم التي تعرت من مالبسها كاملة ثم انتهى بها األمر إلى التصالح تحت ضغط
وإرهاب بيت العيلة.

4

10
رأسي

 -1اول غزوة غزاها الرسول عليه الصالة والسالم
 -2كلمة ليالي مبعثرة  oطعام معكوسة
 -3احد االبوين  oمتشابهات
 -4اهتز لموته عرش الرحمن
 -5نوع من الغناء
 -6مكتشف قانون الجاذبية االرضية معكوسة
 -7شيء يسيل من الرطب  oبحر
 -8نصف كلمة رامي  oمهرج
 -9قلم من قصب  oمغلق معكوسة
 -10عصا تستخدم في لعبة البلياردو معكوسة
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 -1اقدم متحف بالعالم
 -2براق  oسورة في القران
 -3للتعريف  oما تعطيه التجارب  oللنداء معكوسة
 -4نصف بيان  oللوداع بالعامية  oارهاق معكوسة
 -5نحن باال جنبي  oنعمره
 -6حرف جزم  oحشرة قد توجد بالراس
معكوسة
 -7متشابهان  oاسم مؤنث o
Daily Sudoku:
للتمنيTue
28-Jun-2016
 -8متشابهات  oمكافآت
 -9المطر الخفيف اللطيف  oبيت الدجاج معكوسة
 -10نصف كلمة غالي  oشقيق االم  oطعم الصبر
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للفقراء6 7
إنتفاضة9 4
الثورات 2هي 5 1
كل8 3
ضد جور
يقولون اإلنتخابات هي الطريق للتخلص من
األغنياء3 4 8 6 9 2 5 1.
7
األوغاد.
األبرار9 1
دماء 7
ترويها 2
الثورات 3 6
كل4 5
ليحصد8ثمارها وأقول كيف هذا وهي غالبا ال تأتي إال بهم ! ؟
حفنة من األشرار.
2 6 5 1 4 8 3 7 9
ماذا ينبغي علينا أن نختار إذا كان
السياسيون الصغار عباقرة تعوزهم احلكمة.
الوقاحة7 3 4 5
هي فن6 9
السياسة 8
2 1
فإن أردت أن تكون سياسيا ناجحا فعليك أن والسياسيون الكبار حكماء تعوزهم
تتعلم 1 8 6 3 7 4 9 5:
2
العبقرية.
تعتقده.
ال
ما
تقول
أن 9 5 7 2 8 6 1 3 4
أفة السياسيني رغبة الثراء أو شهوة النساء.
أن تعد مبا لن توفيه.
تنتويه4.
كنت 2
وتفعل ما3 9
النقد 1 5
تتقبل7 6
أن 8
الدميقراطية ال تقاس مبقدرة تفرد األغلبية
يعذر.
أن
الشعب
من
وتطلب
تخطيء
Daily Sudoku: Wed 27-Jul-2016
أنvery hard
أن حتصد النجاحات وحتمل األخرين اإلخفاقات .ولكن بقدرتها علي حماية حقوق األقلية.
أن تصدق اخلرافات وتكذب املرئيات.
ال يوجد في الدميقراطية شيء أسمه
دوام حلكم حزب واحد .وال حاكم ملدي احلياة.
http://www.dailysudoku.com/ال ميتزجان
املاء والزيت
والدين والسياسة ال يختلطان
في الديكتاتوريات يحملون الزعماء فوق
فاألديان تكرز بالفضائل
الرؤوس.
والسياسة ال تعرف سوي الرذائل.
أما في الدميقراطيات فيسهل أن يرمونهم من
فكيف يكون رجل الدين سياسيا ؟
شواهق السطوح.
أو كيف يدعي السياسي تدينا ؟
معظم اإلنتخابات هي إختيار بني السيء رفعة األمم ال تبني بالثواب والعقاب
وإمنا بإدراك األفراد للحقوق والواجبات.
واألسوأ.

19

مقـــــــــاالت

ال�سبت  30يوليو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الثامن وال�ستون

«جود نيوز» تفتح امللف :
هل ما حدث بتركيا « ..إنقالب فاشل» أم «مسرحية ناجحة» ؟!

جود نيوز :تقريبا ً توقف العالم منذ مساء
اجلمعة  15يوليو وحتي صباح اليوم التالي،
وهو يتابع ما يحدث في تركيا ،بني أردوغان،
ومجموعة من اجليش التركي ،وخرج مئات
احملللني لتوصيف ما حدث ،وتتعرض «جود نيوز»
حملاولة فهم أحداث تلك الساعات ،ومعرفة
األجابة علي السؤال «هل هو إنقالب فاشل ،
أم مسرحية أردوغانية ناجحة؟!» ...
أنصار أنه إنقالب عسكري فاشل يقولون
َ
شروط فشله،
أنه حمل في كل تفاصيله
لألسباب التالية:
 - 1بخالف االنقالبات العسكرية األربعة
السابقة في تركيا ،فإن اإلنقالب األخير لم تقم
به قيادة القوات املسلحة بكل أركانها ،بل كان
ُ
املدبر لالنقالب هو القائد السابق ،وليس
العقل ّ
احلالي ،لسالح اجلو اجلنرال« ،آقني اوزتورك» ،ومن
عاونه كانوا قادة فرق أو ألوية من رتب متدنية.
وبذلك افتقدت احملاولة االنقالبية تغطي ًة ُعليا
من قادة اجليش ،وظهرت وكأنها انقالبا ً على
السلطة السياسية من جهة ،وعلى السلطة
العسكرية من جهة ثانية.
 - 2األدوات املستخدمة في احملاولة االنقالبية
كانت متواضعة ومحدودة .فعدد الدبابات
أو املدرعات أو الطوافات العسكرية أو حتى
املقاتلة كان قليال ً جداً ،وال يوفر له النجاح.
 - 3فشل اإلنقالب ،ألنه خال من محاصرة
املؤسسات السياسية ،مثل رئاسة جمهورية
ورئاسة حكومة ووزارة اخلارجية والداخلية
والبرملان.

في املرة املقبلة” .وأضاف «فيسك» في مقال
نشرته صحيفة االندبندنت البريطانية :أن
أردوغان نال جزاء ما فعله ،حيث لم يكن من
املمكن أن يظل اجليش التركي ممتثال ً له وهو
يسعى إلى إعادة إحياء اإلمبراطورية العثمانية
 ،ويحول دول اجلوار إلى أعداء  ،ويجعل بالده
مثار سخرية .وأن أردوغان تأخر في إدراك تبعات
تصرفاته الرعناء في املنطقة حيث اتخذت
تركيا طريق «الدولة الفاشلة» ،وحتول إلى
«ديكتاتور فعلي».

 - 4أصطدمت احلركة االنقالبية بجيش
اإلستخبارات .وهذا اجليش كان معروفا ً منذ
سنوات أنه جيش «حزب أردوغان» ،ويكاد
يقارب بتجهيزاته وعدده اجليش النظامي
نفسه ،وكان مبثابة «اجليش املوازي» للجيش
النظامي .ولعل أردوغان قد أخذ العبرة من
إطاحة «محمد مرسي» ،فجهز كل الظروف
ملنع تكرار احملاولة في تركيا.
وعلي اجلانب األخر يري البعض أن األنقالب
مسرحية أردوغانية للسيطرة علي اجليش
وقمع املعارضني وأحكام سيطرة «أردوغان» و
حزبه« ،العدالة والتنمية» علي حكم البالد.
ويستشهد أنصار ذلك الرأي بسيناريو اإلنقالب
الغريب واملريب .حيث أن رئيس احلكومة «بن
نسرين عيسي  -ساسكاشوان
علي يلديرمي» كان في مقره ،ولم يتعرض أحد
له ،كما لم يتقدم أحد الى القصر اجلمهوري ،هناك لوحة فنيه مرسومة تخطف قلبك من أول نظره  ،و تشعر
كذلك أردوغان كان ميضي عطلة في منتجع أن بينك وبينها شئ ما ال تستطيع انت تقاومه او حتى تضع يدك
مرمريس .ويتسائلون هل يُعقل أن حتدث
عليه لتعرف ما هو بالضبط  ،ولكن ينتابك شعور قوى بأن هناك
محاولة انقالبية من دون اعتقال أحد أو حتى
سحر ما بهذه اللوحه يجذبك إليها بقوه املغناطيس لتعرف اكثر
محاولة اعتقال أحد من املسؤولني؟ .فإذا لم
عنها ورمبا جتد من حولك يشاركونك هذا الشعور والبعض اآلخر ال
يكن الهدف تغيير السلطة السياسية ،فعن
ماذا كان يبحث االنقالبيون؟!  ،باإلضافة إلي وهذا أمر طبيعى  ،وبالفعل هذا ما حدث معى عندما وقعت عينى
البيان العشوائي لالنقالب والذي القته إحدى على بورتريه لسيده نوبية حتمل معالم وجهها الكثير من املشاعر
املذيعات علي قناة «تي أر تي»  ،لتخرج بعدها و التفاصيل واألحاسيس واألندهاش  ،ورمبا بعض األستفسارات  ،و
انت ؟! شعرت وقتها انها على وشك ان جتيبنى وهنا العبقرية
نفس املذيعة وتعلن فشل االنقالب بعد إخالء وددت ان أسئل هذا الوجه املرسوم من ِ
مقر التلفزيون من االنقالبيني .فضالً عن قلة فى رسم البورتريه  ،فقد جنح الفنان الذى رسمها ان يخلق بني خطوط فرشاته وضرباتها روحا ً للوحة
عدد اجلنود املشاركني باإلنقالب  ،وتسليمهم جعلت فيها حياة نابضة  ،و لم استطع عزيزى القارئ وقتها ان أجتاهل كل هذا وقررت ان اعرف من
ألنفسهم دون أدني مقاومة .وأخيرا ً حجم الفنان ذو احلس املرهف واألصابع احلريرية والعقل الفلسفى والرقى فى التعبير الذى خلق هذا العمل
ليخرج لنا بهذا األحساس  ،وبالفعل وصلت إليه
األجراءات التعسفية ألردوغان بحق األالف من
وعرفت اننى أمام الفنان التشكيلى املبدع الدكتور
«خالد السماحى « و الذى يعرفه الكثيرين من خالل
ويجهله قله قليله
مقتنياته بداخل مصر وخارجها
ّ
من املغتربني عن مصر بسبب الغربه عن الوطن .
بقلم :عـادل عطيـة
الدكتور خالد السماحي أستاذ اكادميي خريج كلية
الفنون اجلميلة قسم تصوير زيتى متيز برسم البورتريه
املوت!
هوذا ينطق جهرا ً وعالنية ،في
منذ الثالثة عشرة من عمره،قدم جلمهوره العديد و
كل خطبه الدينية ،بإهدار الدم
العديد من اللوحات أغلبها بخامة الزيت مع خامات
املسيحي على التراب ،وإعطاء
أخرى ،كما شارك فى الكثير من املعارض اخلاصه و فى
الركلة األخيرة ملن اتّبعوا
العديد من املعارض اجلماعية .
التسامح ،والغفران!
لوحاته التصويرية تؤكد أنه على عالقة وثيقة وقويه
هوذا يجوب شوارعنا ،وحاراتنا،
مبالمح وتعبيرات وانفعاالت البشر ،فهو دائما يقترب
وازقتنا؛ صارخا ً ومنذراً ،بهتافات
الوعد والوعيد“ :الكنيسة وقعت
من شخصيات أعماله يجالسهم ويتبادل احلديث
والقسيس مات ..قوم يا محمد
معهم ويندمج فى كل تفصيله صغيره من شئنها
ف ّرق الشربات”!
ان تبرز فنه وتضعه فى املقدمة دائما ً فكان اإلنسان ملهمه االول واألخير  ،عندما تنظر الى لوحاته
هوذا كتبه منشورة على
األرصفة ،وعناوينها ال تخطيء تذكرك بالزمن اجلميل بكل ما يحمله من جمال و دفئ وانسانيه وابداع
العني“ :رمز دافنشي” ،لرسوله ألفنان خالد السماحى هو امتداد لرائد فن البورتريه الفنان «احمد صبري « إال انه استطاع أن يكون
العظيم :دان براون ،و “عزازيل” ،لتلميذه اجملتهد :لنفسه خصوصية تشكيليه فنيه متيزه  ،وجعلت له بصمه خاصه وفريدة .
يوسف زيدان!
متيز بعبقريته فى استخدام األلوان وترجمتها ألحاسيس سواء كانت شجن او سعاده وطريقة توزيعه
...،...،...،
لألضاءه والظالل فأستطاع ان يصل بهما برسالته للملتقى بكل بساطه واتقان ومتعه  ،حتى
إن ثورة الشياطني ،التي تغلي في أسافل األرض،
عناوين لوحاته التصويرية الزيتية توحى بالدفء واإلنسانية مثل «اجلدة – األمومة – مواقف – انفعال
وتتراقص وتنتشي حولها :األقالم ،واألفواه اإلعالمية
املغرضة ،نهايتها معروفة ،وهي الفشل الذريع – عازف الكمان – مالمح من اجلنوب – موديل – فالح مصري -كبرياء -العازفون  -العابرون و » وغيرها
من املوضوعات ذات القيمهراإلنسانيه التى تعبر عن قيمه وأخالقياته ونظرته للحياه ومهارته الفنيه
املريع!
وألن هدفها ،هو“ :كثيرون يضلون في األزمنة العاليه فى الرسم  .ومع كل لوحه كانت هناك املوسيقى الكالسيكيه رفيقا لطيفا ً تشاركه في
األخيرة»؛ فلنعمل سويا ً على أن تخرج شباكهم من كل أوقات ابداعه منذ بدء الفكرة حتى اكتمال اللوحه فهو فنان عاشق للون والنغم الدكتور «خالد
بحرنا فارغة!...
السماحى» .

ثورة الشياطني!!
من مركز األرض ،من فوهات براكني
اجلحيم ،تنطلق زبانيته ،وتغمر
كوكبنا!
تنتخب للصحبة األبدية من
الهالكني :تالميذاً ،ورسالً!
تضع عليهم األيدي ،وتطلقهم؛
ليجولوا يصنعوا كل أنواع الشر في
البشر!
ومن كرسي زعيمهم اجلالس
على عرشه في العقول،
والقلوب ،والنفوس ..واملالك
على اجتماعاتهم ،ومبادئهم،
وتصرفاتهم؛ يصدر أوامره بإضرام
ثورة عارمة؛ حملاربة اهلل ،وطرده من
ملكوته!
هاهي ذا عصابات البغضة واألحقاد ،حتاول أن
تنهي الكنائس املزعجة جدا ً ملن يريدون التس ّيب من
كل ضابط!
وأن تخرس صوت املسيح إلى األبد؛ ألنه يدعو إلى
السالم ،وألنه يدعو إلى احملبة!
هوذا الرجيم القاسي ،ينتقم من شعب اهلل ،الذين
يهددون سلطانه ،بطريقة تفوق أي امكانية للفهم
اإلنساني ،فيلصق كل جرمية وفرية؛ ليزج بهم في
غياهب أعماق السجون ،ويصدر عليهم أحكام

ثروت اخلرباوي

العسكريني والقضاة والشخصيات العامة
 ،مع تعديالت متوقعة للدستور ت ُعطي
السلطة صالحيات أكبر  ،،جميعها أمور
ت ُظهر بأنه رمبا يكون ما حدث «مسرحية»
ُمعدة سلفا ً
وسوا ًء كان ما حدث إنقالب فاشل أو مسرحية
ناجحة ،فأن الكاتب البريطاني« ،روبرت
فيسك» ،اخلبير بشئؤون الشرق الوسط ،توقع
أن تشهد تركيا انقالبا ً جديدا ً حقيقيا ً في وقت
قريب مؤكدا أنه “سيكون ناجحا ً بالتأكيد

لوحه خطفتنى !!

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s
Word. Love it.
»Live it
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خواطر مسافر
إلي النور
( )28

كيف نفهم التوحيد في اهلل ( ) 4
كرامة اإلنسان املسيحي

بقلم  :د .رءوف إدوارد

هذا اجلنس اخملتار و امللوكي الذي يحفظ العالم من الهالك
شركاء جسد املسيح  ،الكنيسة جسد املسيح السرِّي .
 نعرف أن املسيحي هو من ينتسب إلي املسيح و يؤمنأنه اهلل الذي ظهر في اجلسد .
و املسيح هو إبن اهلل األزلي  .و هو غير محتاج ال لتجسد
و ال ملوت علي الصليب و ال لقيامة .
و لكنه أكمل لنا نحن البشر  ،و فينا و ألجلنا  ،التجسد
و املوت علي الصليب و القيامة من األموات .
 اهلل اآلب أرسل إبنه الوحيد إلي العالم و َّحل بالهوته
في أحشاء العذراء القديسة مرمي و اتخذ منها جسدا ً
بواسطة الروح القدس  .ثم ُصلب بإرادته للتكفير عن
خطايا البشر جميعاً ،ثم صعد بجسد القيامة ليجلس
به عن ميني اآلب .
 و ألن جسد املسيح كان فريدا ً و ليس من زرع بشر بل منزرع اهلل لذلك إعتُبر جسد املسيح  ،كما كان جسد آدم
األول  -أصالً جديدا ً للبشرية جميعا ً .
و من هنا صار كل ما أكمله املسيح في جسده  ،الذي
أخذه منا  ،أكمله من أجلنا .
لهذا صرنا شركاء املسيح في جتسده و موته و قيامته
و ميراثه في السماء  .فتجسد املسيح و حلول الروح
القدس علي جسد املسيح في نهر األردن كان تأسيسا ً
لإلنسان اجلديد فيه ِ ،عوضا ً عن اإلنسان العتيق نسل آدم
األول الذي بامليالد من األب و األم .
فاملسيح يعطينا جسده املقدس -و هو األصل للخليقة
اجلديدة في اإلنسان و الذي يسكن فيه الروح القدس .
يعطينا إياه في سر املعمودية و سر امليرون املقدس .

و يصبح جسد اإلنسان املؤمن باملسيح هيكالً جديدا ً
للروح القدس .
من أجل هذا صار املسيح بكرا ً لنا و نحن أخوة له في هذه
اخلليقة اجلديدة التي َّ
س َبقَ
تشرف العالم بها ” أل َ َّن الَّ ِذي َن َ
س َبقَ َف َع َّينَهُ ْم لِ َي ُكونُوا ُم َ
ني ُصور َ َة اب ْ ِن ِه ،
شاب ِ ِه َ
َف َعرَ َفهُ ْم َ
لِ َي ُكو َن ُه َو ب ِ ْكرًا بَينْ َ إِخْ َو ٍة َك ِثيرِي َن ( “.رومية )٨:٩٢
هذا هو سر املسيحية الرهيب و هبة اهلل العظمي
لإلنسان في املسيح  ،أنه كما كنا في ِخلقتنا األولي
في آدم األول  -مخلوقني علي صورة اهلل و مثاله  -هكذا
في جتديد اخلليقة باملسيح  ،يعطينا اخلليقة اجلديدة التي
سها في شخصه بالتجسد  .نأخذها منه بالسر في
أس َ
َّ
املعمودية .
هذا هو معني و حقيقة شركة املؤمنني في جسد
املسيح َ ” .
يح
هك َذا ن َْح ُن الْ َك ِثيرِي َنَ :ج َ
اح ٌد ِفي المْ َ ِ
س ٌد وَ ِ
س ِ
“ ( رومية .)21:5
و هذا هو معني و حقيقة أن الكنيسة هي جسد املسيح
س َت ِنيرَ ًة ُع ُيو ُن أَذْ َهان ِ ُك ْم ،لِ َت ْعلَ ُموا َما ُه َو ر َ َجا ُء
السري ُ ” .م ْ
ْ
ني ،وَ َما ِه َي
د
ق
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ا
ي
ف
ه
ث
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ر
ي
م
د
ج
م
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ن
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و
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ِّ
ِ ِ
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َ
ُ
َ َ
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ْ
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وَأ َ ْجلَ َ
َّ َ ِ َّ ِ ْ
س ِفي ه َذا
س َّمى لَ ْي َ
اس ٍم يُ َ
س َيادَ ٍة ،وَ ُك ِّل ْ
وَ ُ
ان وَ ُق َّو ٍة وَ ِ
سلْ َط ٍ
ض َع ُك َّل َ
ال َّد ْهرِ َفق ْ
َط ب َ ْل ِفي المْ ُْ
ش ْي ٍء
ضا ،وَأَخْ َ
س َت ْق َب ِل أَي ْ ً
سا َف ْو َق ُك ِّل َ
يس ِة،
ش ْي ٍء لِلْ َك ِن َ
تحَ ْ َت َق َد َم ْي ِه ،وَإِيَّا ُه َج َع َل رَأ ْ ً

رابطة القديس مرقس األرثوذكسية
St. Mark’s Orthodox Fellowship Canada

(416) 505-4876

smofonline.org

Annual Christian Orthodox Unity Conference # 13
Redemption and salvation from Orthodox perspective
Date: August 27 ( 11 AM to 3 PM ) ,
August 28 ( 2 PM to 5 PM ) 2016.
Location : St. Mary Armenian Apostolic Church.
stmarytoronto.com
[ Victoria Park & 401 ] 45 Hallcrown place.
North York , ONT. M2J-4Y4
Topics : How do we understand Christ’s death,

?according to early church
?Did Christ pay the price of our sins
?If so, to whom, If not, why He has to die
?How is «sin» to be understood?, as a legal reality or an ontological truth
?How does this affect our understanding of the incarnation
)Can one make sense of Biblical phraseology ( ransom, exchange,sacrifice..
?in the absence of penal substitionary theory
?Why does any of this matter

Speakers: Dr. George Habib Bebawi,
Director Emeritus of the Institute for Orthodox Christian Studies at the
University of Cambridge, UK.
Professor Richard Schneider, Program Co-Director of the Orthodox
School of Theology at Trinity College, University of Toronto
Bavly Kost, MA. Almnus, St. Vladimir’s Orthodox
Theological Seminary. New York.
Conference is free. No prior registration. Please spread the news.
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الطالق في مصر برعاية لعبة «كاندي كراش»
تتعدد أسباب الطالق وتتطور مع التقدم
في الزمن حيث وصلت نسب الطالق
في مصر مثال إلى  40%خالل السنوات
القليلة املاضية
وهو األمر الذي كشفت عنه إحصائيات
جديدة ملكاتب تسوية املنازعات مبحاكم
األسرة في مصر حيث أشارت إلى أن
حجم اخلالفات األسرية وعدد طلبات
التسوية التي قدمتها السيدات
للحصول على الطالق كبير جدا ،فبلغ
عدد دعاوى الطالق التي قدمت في العام
املاضي كأثر من آثار التكنولوجيا احلديثة املدمرة للحياة الزوجية  3500دعوى
وذكرت اإلحصائيات أن هناك  7000طلب تسوية قدمتها السيدات وأبدين فيها رغبتهن في الطالق
بسبب األلعاب التي تتصدرها «كاندي كراش» ،وبسبب مواقع التواصل االجتماعي كالـ»فيسبوك»
وخدمة الـ»واتس آب» ومحادثات الفيديو أيضا
وأشارت اإلحصائيات إلى أن أسباب الطلبات املقدمة حملاكم األسرة في مصر من قبل السيدات
بعد زواج يكون قد دام ملدة تتراوح بني  3أشهر و 12شهرا كحد أدنى و 7سنوات كحد أقصى،
ضمت إفراط أزواجهن في استخدام أجهزة احملمول طوال اليوم ،وفقدان التواصل ،وقلة االهتمام
باحتياجات املنزل ،وضمت ،في حال وجود أوالد ،الغياب التام عن رعايتهم ،كما انتشر الطالق أيضا
ولو بنسب قليلة ( )10%بني األزواج الكبار في السن أي بني من كان عمر زواجهم أكثر من «»20-25
عاما
كما رفع الرجال  2100دعوى طالبوا خاللها بالطالق بسبب التعلق املرضي للسيدات بالكمبيوتر
وتقصيرهن في تلبية متطلبات احلياة الزوجية ،وقضائهن وقتا طويال أمام شاشات الكمبيوتر ومع
الهواتف النقالة قد يصل ألكثر من  14ساعة يوميا.
ومت إحصاء عدد محاضر ضرب الزوجات داخل أقسام الشرطة فبلغ بحسب منظمات حقوق املرأة،
خالل الـشهور املاضية بسبب خالفات خلفتها التكنولوجيا احلديثة 1200 ،محضر.

توصية بالرضاعة داخل قاعة
البرملان البريطاني
دعت مراجعة داخل مجلس العموم البريطاني
إلى السماح للعضوات بالرضاعة الطبيعية
داخل غرفة البرملان ،إلعطاء مثال للمجتمع على
أهمية الرضاعة الطبيعية.
ورحب رئيس اجمللس جون بيركو بالتقرير الذي
خلص إلى أن السماح للنساء بالرضاعة
الطبيعية داخل اجمللس سيكون «رمزيا»
وسيظهر مجلس العموم على أنه مثال يحتذى
به كمؤسسة صديقة لألمومة
وتقترح املراجعة التي تهدف في األساس إلى
مكافحة التمييز ،إنشاء مراحيض للمتحولني
جنسيا ،وذلك ملواجهة احلساسيات القائمة
على النوع أو امليل اجلنسي
وتدعو الدراسة أيضا النواب من الرجال إلى
عدم ارتداء ربطة العنق ألنه ال يوجد مثيل لها
في املالبس الرسمية للنائبات ،وحثت في الوقت
ذاته على ارتداء النواب ألزيائهم الوطنية للتعبير
عن التنوع الثقافي للمملكة املتحدة.

سباك يفوز بـ  14مليون
جنيه إسترليني ويعود
للعمل بعد يومني

طائرة تغير وجهتها بعد مشاجرة عنيفة في السماء
غيرت طائرة أقلعت من
أستراليا باجتاه تايالند
وجهتها لتهبط في بالي
بعد شجار عنيف بني 5
من الركاب .وقال ركاب
على مواقع التواصل
االجتماعي إن «الدماء
كانت في كل مكان»،
حيث لم يستجب
الرجال اخلمسة لنداءات
من طاقم الطائرة
بالتزام الهدوء .وقالت
شركة «جيتستار إيروايز» إن الرجال اخلمسة كانوا « ُمخرِّبني للغاية» ،وقرر قائد الطائرة تغيير
وجهته إلى بالي ،حيث اقتادتهم الشرطة اإلندونيسية من الطائرة إلى احلجز.
وقال مدير مطار جنوراه راي الدولي في إندونيسيا إن ثمة اعتقادا بأن الرجال اخلمسة كانوا حتت تأثير
الكحول ،مشيرا إلى فتح حتقيق ملعرفة سبب اندالع املشاجرة .وواصل الركاب الباقون ،وعددهم
 309ركاب ،رحلتهم وهبطت طائرتهم بعد ساعتني من موعدها املقرر.

صورة
وتعليق
كيف تكون احلياة
جميلة وهناك من
يحمل هماً تنوء اجلبال
بحمله؟؟

عاد سباك بريطاني إلى عمله إلصالح احلمامات
بعد يومني من استالمه جائزة يانصيب قدرها
 14مليون جنيه إسترليني .وفاز دوهرتي وزوجته
آليسون مببلغ  14مليون و 671ألفا و 343جنيها ً
في آخر سحب جلائزة اليانصيب في بريطانيا.
وقال جون ،وهو من مدينة ألدرسلي في مقاطعة
رنفروشاير في اسكتلندا“ ،أنا أستمتع بعملي.
أقوم به منذ زمن طويل”.
ورغم ثروته اجلديدة ،يقول جون إنه ال يستطيع
أن يتخيل أن يبقى جالسا ً في البيت طول الوقت.
وأضاف جون ،الذي أنشأ مؤسسة للسباكة
وهندسة السخانات “ستشعر بامللل دون عمل.
لذا ،أواصل العمل” ،مؤكدا أنه يذهب إلصالح
سخان كان قد ّ
ركبه في منزل أحد الزبائن.
وأوضح “زبائني أناس من كبار السن .وقد
عاملوني بنفس الطريقة بعد الفوز باملال وذلك
ما أريده”.

منوعات نيـــــوز

السلطات اإليرانية تدمر
 100ألف طبق القط
للحفاظ علي األخالق

دمرت السلطات اإليرانية  100ألف طبق القط
ووسائل استقبال أخرى للبث التلفزيوني
باألقمار االصطناعية.
وقال الناطق بأسم امليليشيات املرتبطة
بحرس الثورة الذي يتمتع بنفوذ كبير ،أن كل
املعدات سلمت طوعا من قبل املواطنني
وقال قائد الباسيج اجلنرال محمد رضا نقدي،
إن «مليون شخص شاركوا في هذا البرنامج»،
وذلك في مؤمتر صحافي قبل تدمير هذه املواد
في حفل رسمي.
وأضاف أن «محطات التلفزيون الفضائية
تؤدي بشكل عام إلى الفساد وتفسد ثقافة
مجتمعنا  ،ومن آثارها ارتفاع عدد حاالت
الطالق وانتشار اخملدرات وغياب األمن»
والقانون الذي يتم جتاوزه بشكل كبير ،يحظر
امتالك وبيع مواد استقبال البث التلفزيوني
وميكن فرض غرامة على اخملالفني تتراوح بني
ثالثني و 2800دوالر.
وتقوم الشرطة باستمرار بعمليات دهم
ملصادرة أجهزة االستقبال التي تشاهد على
األسطح
وأكد الرئيس اإليراني حسن روحاني ،الذي
انتخب في  2013وتنتهي واليته في يونيو
 ،2017مرات عدة أن منع األطباق الالقطة غير
مفيد ويأتي بنتائج عكسية

املغرب تُنشأ أكبر جسر
معلق في إفريقيا
دشن ملك املغرب محمد السادس  ،أكبر جسر
معلق في القارة اإلفريقية .ويعلو اجلسر ،الذي
أطلق عليه إسم «محمد السادس» ،نهر أبي
رقراق الفاصل بني مدينتي سال والرباط ،وجرى
تشييده في إطار مشروع «الطريق السيار
املداري» حول الرباط
وميتد جسر «محمد السادس» على مسافة
 950مترا ،ويستند على برجني بارتفاع يبلغ
 200متر بعرض  30مترا
وبلغت تكلفة اجلسر ،الذي من املنتظر أن
تعبره  13ألف وسيلة نقل يوميا 700 ،مليون
درهم «حوالي  71مليون دوالر»
واستعان املغرب في إجناز هذا اجلسر بخبرات
صينية وفرنسية ،متمثلة في جتمع «كوفيك-
مبيك» الصيني ،وشركة «سيتيك-طي بي
إي» الفرنسية.

أكبر خروف بحر في العالم يطفئ شمعته 68
أكمل خروف البحر «سنوتي» الذي يعيش في متحف ساوث فلوريدا فيبرادينتون 68 ،عاما.
ورأى سنوتي النور في  21يوليو متوز  1948مبيامي ،لكنه يعيش ،خالل الوقت احلالي ،في حوض
«باركر» املائي خلراف البحر
ويرجح أن يكون سنوتي املوجود في املتحف أكبر خرفان العالم سنا.
وذكر موقع املتحف على اإلنترنت ،أن سلطات املتحف حتتفل سنويا بعيد ميالد سنوتي.
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Gideon

by Sharla Guenther

The story of Gideon starts out with God not
being very happy with his people, the Israelites.  If you remember the Israelites were
the ones God saved from Pharaoh.   The
people Moses led across the Red Sea on
dry ground.
Hundreds of years had passed since then
but throughout all of God’s miracles they
had experienced, they still did evil in the
eyes of the Lord.
There were consequences for these actions.  That means that when they did something wrong God didn’t bless them but gave
them into the hands of the Midianites.
The Midianites weren’t their friends.   They
took or ruined all their crops and animals.  
The Israelties had to hide from them in
caves.
After Israel had nothing left they finally cried
out to God for help.  God heard their cry (like
he always does) and had a plan.
The cool thing about all this is that God
wasn’t happy with the Israelites but He still
listened to them and answered their prayer!
This is where Gideon comes into the story.  
He was threshing wheat in a hidden place
so that the Midianites wouldn’t see him and
steal the wheat, when an angel of the Lord
came and sat next to him.
The angel spoke to him and said, “The Lord
is with you, mighty warrior.”
“But sir,”   Gideon replied, “if the Lord is
with us why is all this bad stuff happening?  
Where are all the miracles our fathers (the
people that crossed the Red Sea) told us
about?”
The Lord replied to Gideon, “Go with all your
strength and save Israel from the Midianites.  I am sending you to do it.”
Then Gideon started all the excuses. “But
Lord, how can I save Israel?   My people
are the weakest in Manasseh and I am the
smallest and the youngest in my family.”
I think God probably smiled here, but He
said “I will be with you, and you will defeat
all the Midianites together.”
Then Gideon asked God for a sign.   He
wanted to be sure this was really God that
he was talking to.  Gideon didn’t have a Bible to follow and didn’t know how or if God
went around talking to people, he wanted to
be sure.
First he prepared an altar as an offering for
God.  This was the way they gave gifts and
ask for forgiveness to God before Jesus

Happy
Birthday
Michael

Human Body Fun Facts
•
•
•
•

died on the cross.
He set his offering (meat and unleavened
bread) down on a rock and fire came from
the rock completely consuming the meat
and bread.  And the angel of the Lord disappeared.
Then Gideon realized that it was the angel
of the Lord.
That same night the Lord told Gideon to
take down the altar his father had built for a
pretend God (Baal) and to cut down an Asherah pole (this was made for another god
people wanted to worship).
The Israelites had started believing in these
fake gods and that’s why God had been angry with them.  He is the only real and true
God and these people were praying and
giving offerings to pieces of wood and statues that can’t do or hear anything.
So Gideon took ten of his servants at night
(because he was afraid of getting caught
from the people in the town) and tore down
the altars.
The people were mad when they realized
Gideon had wrecked their altars but they
decided that if Baal was really a god he
could punish Gideon.   Of course nothing
ever happened to Gideon because Baal
isn’t real.
Gideon still wanted to make sure that God
would save the Israelites so he asked for
another sign.   He placed a piece of wool
from a sheep on the ground.   If there was
dew only on the fleece and all the ground
around it is dry, then he would know that
God would save them.
When Gideon checked the wool in the morning it was soaking wet and the ground was
dry.  Still Gideon asked for one more sign...

•
•
•
•
•
•
•
•

The brain uses over a quarter of the oxygen
used by the human body.
Your heart beats around 100000 times a day,
36500000 times a year and over a billion
times if you live beyond 30.
Red blood cells carry oxygen around the
body. They are created inside the bone
marrow of your bones.
The colour of a humans skin is determined
by the level of pigment melanin that the
body produces. Those with small amounts
of melanin have light skin while those with large amounts have
dark skin.
Adult lungs have a surface area of around 70 square metres!
Humans have a stage of sleep that features rapid eye movement
(REM). REM sleep makes up around 25% of total sleep time and
is often when you have your most vivid dreams.
Most adults have 32 teeth.
The smallest bone found in the human body is located in the middle
ear. The staples (or stirrup) bone is only 2.8 millimetres long.
Your nose and ears continue growing throughout your entire life.
Infants blink only once or twice a minute while adults average
around 10.
As well as having unique fingerprints, humans also have unique
tongue prints.
The left side of your body is controlled by the right side of your
brain while the right side of your body is controlled by the left side
of your brain.

RIDDLE TIME
R: You will always find me in the
past. I can be created in the present,
But the future can never taint me.
What am I?
R: What is harder to catch the faster
you run?
R: I don›t have eyes, but once I
By: Philo Girgis
did see. Once I had thoughts, but
now I’m white and empty.

Happy
Birthday
Joanna

23

Saturday, July 30th, 2016 - Issue (68)

Family

Corner

Brexit, the
aftermath

Summer Break

In some countries, summer break does
not exist. Children attend school yearround in countries like China, Japan,
Nigeria, Australia, South Korea and
North Korea. The school terms in these
countries typically run for 11 months on
a trimester or quarter system, wherein
a week or so of vacation exists between
each term. My nieces and nephews attend school in the United States and
for them, their academic year ends in
May and re-commences next week
(July 26, 2016). I am not sure whether year-round
schooling is beneficial or not but I do know this…
summer is extremely long if your kids are all home.
There is so much you can do with your children during the day without having them want to tear each
other apart. It’s very stressful making sure that they
are stimulated, fed, cleaned, entertained, and cared
for during the days. In fact, I was so worried last
year about my eldest daughter going off to Kindergarten. I even blogged about how anxious I am to
leave her all alone in school all day. What a blessing it has been! School helped build her social skills
and academic ones. School provided an outlet for
her energy and creativity. Her teacher, (thank you
Ms. Bianchi) was amazing and she saw the potential in my daughter and rather than diminish her
strong and somewhat challenging personality, she
nurtured her assertiveness and utilized her natural
leadership skills (just like me, bossy bossy). School
was a Godsend for us since it kept her busy and motivated her to learn and grow. Her little sister was
in daycare and I was with their baby brother. Doing
stuff, running errands and being really productive.
Then school ended.
I never truly realized how amazing it is to drop your
child off somewhere for the day and have them returned to you with heads full of new information
and a sparkle in their eye. I took for granted the fact
that she was entertained, taken care of and taught
all at the same time while I’m home doing other
things. Even with a two-week vacation to the States
and a myriad of activities week after week, summer
has never felt so long!
It is quite the task to keep three children entertained for a full day, let alone 7 days a week. I am
consistently trying to get them to sleep in but what
ends up happening is I sleep in while they play

By: Sylvia Martignani

and sing and laugh in their
rooms. I have good kids but
I am learning just as quickly
how nasty they can be if
they are bored, hungry or
exhausted! So if summer
has you singing the blues,
here is a small list of things
you can do in order to avoid
it being a Summergeddon
and transform it instead into
a memorable break with

your little ones:
PREPARE early: Start in February- at least- to plan
your summer activities. Make sure you prepare for
camping trips, beach outings and pool days at your
friends. Write everything down into your calendar
because you will be receiving invites to BBQs and
parties as well. So BE PREPARED!
Plot a routine: if you have a consistent agenda of
what you are doing everyday, the children will be
more accommodating during transitions and activities will start and end a lot smoother. It doesn’t
have to be rigid nor detailed just a simple schedule:
Wake up, breakfast, craft activity, outside, lunch,
nap/movie/rest time, snack, playground/playroom/
playdate, dancing/studying, dinner, bath, sleep. Feel
free to use this schedule for your sanity if you like.
Playdates: I have more telephone numbers from
moms of kids that my girls like than personal friends’
numbers now. Why you ask? Well, there is this magical concept called playdate- where I can meet up
with another mom who has two or three children
the same age as mine and they can play in the McDonald’s play place or the park or the playground,
while I get to spend time with another adult and
have an actual conversation that does not center on
boogies, poops or ouchies and band-aids.
Pintrest: I am shamelessly plugging Pintrest here
because truly, for the craft portion of the aforementioned routine, that is the best place to go for ideas
on how to use toilet rolls, boxes, buttons, paper,
human hair, leftover spaghetti or pretty much any
material or substance known to man. It is a beautiful
resource that is all-encompassing in its goodness. I
sincerely hope Pintrest will be around when my kids
are parents!
Play: Yes. Play with your kids. Time goes by so much
faster when you play with them and you end up

building loads of amazing memories. Make sure you
also take lots of pictures and videos. They get a kick
out of seeing their home movies on TV afterwards.
Instead of movies or TV shows, you can watch the
videos you took with your phone or camera.
Practice academic skills. Set aside time each day to
learn the alphabet or the days of the week. It is important to keep the brain fed throughout the long
summer months so that when they return in September they are not completely lost. They also love
doing science experiments and sensory activities
(consult Pintrest again).
Participation from your kids: Ask your little ones for
a list of things they would like to do for the following
week. Get them to give you their ideas and then incorporate what you can into the routine. It encourages their ability to take initiative and enforces their
self-esteems and confidence.
Pay for camps: Summer camps are worth the investment. Save throughout the year if you have to but
make sure you set aside at least $1000 for summer camps. My daughters are attending a variety
of camps (Church camp, Oxford Learning Academic
Camp, and Dance Camp). I don’t particularly encourage town or city run camps because most of the
counselors are young and I don’t think it’s good for
our very young children. I think I will sign them up
for those camps when they are 10 or 11 years old.
Plan for a babysitter: the summer is a time for you
and your spouse to enjoy as well. Make sure you
take a few nights off in the summer and go for dinner, see a movie or just have some ice-cream on a
patio.
Pay a visit: reconnect with your relatives, your
friends and your community. Go for coffee with new
friends and old ones. Let your kids see you socializing so they can emulate your behavior and mannerisms. Let them see the value of friendship and
that we can all use a break from our routines to care,
communicate and connect with others.
I hope these tips help you optimize your summer.
Personally, I am a big proponent of year-round
schooling for one simple reason. I took the kids to
the pool, the beach and then the playground- then
we ate, played, built castles and climbed the monkey bars- and after all this I looked at my watch and
it was only noon, of day one! Oh, alas, when will it
be September?? J
Thank you and God bless.

The way to pray
“God answers prayers.”
We ask our parents and
This statement is repeatthey say: “Sometimes
ed to us multiple times
God says ‘yes’, somethroughout our lives, by
times He says ‘no’ and
our parents, Sunday school
sometimes He is waiting
teachers, youth group serfor the right time.” We
vants and fathers of conask our Sunday school
fession. From the days of
teachers and they say:
our childhood, we try so
“God spoke to Adam,
hard to convince ourselves By: Theodora Girgis Abraham, Joseph, Mothat this is true, but as we
ses, Joshua, Elijah, King
grow, the concept becomes increas- David, the apostles (the list goes
ingly more difficult to grasp since on); so He will speak to you too.” We
we cannot essentially see God or ask our youth group servants and
feel God or hear God. We cannot they say: “God speaks to us indirectphysically meet up with God for cof- ly through the people around us like
fee and ask Him to give us strength our parents or the priests.” We ask
in a situation or ask Him why things our fathers of confession and they
are the way they are. It just does not say: “God speaks to us through the
work that way. And so, we continue Bible and we meet Him in the Liturto seek answers and we continue to gy.” We listen to all their advice and
ask why God does not seem to be we continue to hope for a response,
responding to our prayers.
but it feels like the “right time” God

is waiting for never arrives, it feels
like God only answered the characters in the Bible who lived over 2000
years ago, it feels like the people
around us are just speaking nonsense and it feels like the Bible and
the Liturgy are not directly directed
towards our specific lives.
At this point, we give up on waiting
for a response from God. However,
we continue to follow through with
the motions of being a Christian.
We read the Bible, pray the Agpeya
prayers, attend the Liturgy and go to
youth group and Sunday school. Every now and then we might ask God
for guidance in a situation or plead
with Him to send help in times of
despair, but to some degree, we no
longer believe that He will ever respond.
Stay tuned to find the secret to
prayer in the next issue. God bless.

Robert Boulos
The Brits are coming to
terms with the dramatic
results of the Brexit referendum. Not just Britain,
but the whole world is on
edge since 17.4 million
people in Britain voted
to leave the European
Union, when the referendum took place on the
23rd of June 2016. The
results have stunned the
Brits which have left them
scratching their heads, not knowing what just hit them.
Jitters have overcome the whole world, manifesting itself in stock exchange plunges and the Sterling pound
dropping in value, which might require the Bank of England to regulate the currency.
The outcome of the referendum led 2 million people to
sign a petition on the Parliament’s website calling for a
second vote. Unfortunately for them, there is no mechanism in the UK for the public to trigger a referendum.
At best, this petition can only lead to a debate among
lawmakers, so most likely it will not go very far. But, is
all this nervousness justified, or is it too early to judge.
Britain has not left the EU yet. There are many obstacles that need to be overcome for this to happen.
The referendum that took place is non-binding; the UK
prime minister is under no legal obligation to act upon
the results. In theory, the prime minister can negotiate
with the EU for a new deal before taking it back for a
new vote, however this is very unlikely as the EU cannot
ignore the millions who voted to leave. Furthermore, it
would be politically almost impossible to overlook the
results of this plebiscite.
So in order for Brexit to take place, the UK parliament
must ratify the referendum and the prime minister
would have to trigger Article 50 of the Lisbon treaty,
which would give the UK a two year period for the decoupling process to take place, and only then the UK
would exit the EU. However, if the prime minister and
parliament are willing to invoke Article 50, they must
gain the consent of Scotland who has voted 62% to
38% against Brexit. In order to carry out Brexit, Scotland would need to amend section 29 of the Scotland
Act 1998. Also the Welsh and Northern Ireland assemblies would need to amend their respective legislation,
in order to be compatible with EU law, and for the UK
departure to be possible. But Scotland’s First Minister
Nicola Sturgeon has vowed to block Brexit in the Scottish parliament.
On the EU side, it is a different story. All indications so
far are that Berlin, Paris and Brussels want a quick separation, limiting the UK’s leverage and making a tough
example of Britain so other member states do not follow. The EU Commission President Jean-Claude Juncker
stated, “It’s not an amicable divorce, but it never really was a close love affair anyway”. But the EU have no
power to force the UK to leave, only the sitting prime
minister can trigger Article 50, which gives leverage to
the UK to negotiate new trade treaties with the EU before the 2 year period even starts counting down. But
once Article 50 is triggered, then the advantage will
switch to the EU. So timing plays a crucial part in this
unprecedented process, as no nation has yet separated
itself from the EU. So when will the UK formally leave
the EU, not for some time. David Cameron has resigned
and has left the decision to his successor, Mrs Teresa
May, who has stated that the UK will not start official
negotiations on leaving the EU during 2016. Accordingly, it seems very unlikely that the UK will leave the
EU until late 2018 at best. Commentators around the
world have already indicated that to sever the UK from
the EU can be so difficult and impossible in that untangling this relationship might fail altogether. But since
there is no precedence for this endeavour, the world
can only wait and speculate on the aftermath of this
new phenomenon called Brexit.
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My weakness,
His strength

Babies count too

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
Ever had one of those mornings that starts your
day off with the feeling that it’s going to be a
tough day? You know the drill: your alarm rings,
and you realize that you haven’t really slept all
night because you were thinking about the pile
of things you have to do. As you drag yourself
out of bed, you feel the heaviness of your exhausted body weighing you down. You get ready
in a hurry, hopeful that you can avoid the morning rush – which, of course, you cannot. Now
you’re stuck in traffic, and you haven’t moved
for the past ten minutes. Now you’re going to
be late, your shoulders are aching, you forgot to
pack your lunch, your head is pounding because
you didn’t get a chance to stop for coffee, and
your phone is constantly ringing with reminders
for you to check. This day cannot possibly get
more stressful.
And of course, it probably does. Your coworkers
tell you that your boss is in a bad mood today.
Or your peers let you know that you have a test
next week. Your mom texts you and tells you that
she isn’t feeling well and is going to the doctor
again, for the fifth time this week. You get an
email reminding that you haven’t paid your bill
yet, and it’s long overdue with an incredibly high
interest fee. You are tired, hungry, in pain, annoyed, confused, exhausted, and overwhelmed.
Yes, those are some of our toughest, darkest
days. It is so difficult to carry on, as every minute feels as though things are constantly getting
worse. Naturally, you break down.
God! Why is this happening? I am so tired. I
am frustrated. I cannot do this. I need a break. I
want to get away from all of this. I want for all of
this to be taken away from me. Why aren’t you
listening? Take it all away, please! God, why? I
don’t have the strength to carry on, so why are
You allowing this to continue?
And then through all the tears, screams, and anger, there’s a voice trying to talk to you. A reminder that God is trying to instill in you.
My child. I am here. And I am listening, as always. Did you ever consider that all of these circumstances are happening for a reason that you
don’t see? Everything is serving a purpose in My
plan for you. But you must be patient. You will
see how it will unfold. But I also want to teach
you an important lesson. You don’t feel strong. I
know that. I feel your pain, and I see you struggling. But why are you relaying on your own
strength? I am the Comforter. I will give you
strength. But you are depending too much on
yourself – I want to know that you need Me. My
strength is made perfect in weakness (2 Corinthians 12:9).
And suddenly, it hits home. For the past few
weeks, you’ve been so caught up in life that you
neglected to ask God for His strength. You were
so focussed on getting things done that you re-

lied too heavily on yourself; you forgot to ask
God to take control, to strengthen you with His
amazing power. And that’s okay. We all fall into
this trap. We become so entrapped in our worldly lives that we often forget that we are here to
serve a purpose: to bring God glory in what we
do. He has given us each our lives as He sees
deem fit, and He is in control. That’s one reason
why we often feel weak, tired, and hopeless –
we have simply forgotten to depend on Him. We
have forgotten to ask Him to strengthen us. We
have become reliant on ourselves, and we have
lost sight of Him.
God gives strength to the weary, and power to
the weak (Isaiah 40:29). He wants to help us. He
wants us to enjoy our lives, to serve His name,
to help others, and to have success. But we need
to remember to trust in Him, to depend on Him,
and to ask for His strength. We need to remember that we alone cannot do anything; all good
things come from Christ. Even in our toughest
moments, God uses things for the good. But we
need to trust Him. To pray to Him. To depend
on Him. To put all things in His hands – and not
our own.
This is challenging. But prayer makes it a lot
easier. Come to God in prayer and let Him know
that you are struggling. That you realize you
have been depending on yourself, and that you
cannot do this on your own. That you need Him.
And that you want Him to fill you with His never-ending peace, strength, and hope.
And God will not let you down. He will never
leave you or forsake you (Deuteronomy 31:6).
He loves you so much, and He is watching over
you at all times. You are inscribed in the palm
of His hands – He will never forget about you,
and He has the most amazing plan for you (Isaiah 49:16; Jeremiah 29: 11). All you need to do
is ‘let go and let God’. Surrender to Him. And
He’ll do the rest.
Discussion: Have you ever had one of those days
when you feel weak and cannot carry on? Did
you talk to God about it?

Parliamentary Secretary Gould’s recent remarks in New York at a UN political forum are
another example of the liberal double speak
we are hearing too often.
MP Gould states that the Liberal government
is re-focusing its international assistance. Yet
in the same breath, she says that the approach
will advance gender equality and empowering
women and girls will be at the heart of Canada’s efforts.
Her remarks go on to include an oddly worded
phrase, “Women and girls can be transformative agents of change, if given the right tools
and opportunities. It’s 2016, and high time
that they harness their full potential in order
to contribute to and benefit from development
progress.”
This is new? Hardly. And what about the millions of female babies born every year who
will not live past the age of five, let alone be
in a position to receive ‘the right tools.’ How
about the opportunity to live?
Women in developing countries are just like
women in Canada—they have the same desires and aspirations for their children. Yet,
mothers and children in developing countries
have catastrophically lower chances of survival. In fact, having a baby is one of the riskiest
things a mother in a developing country can
do.
It is always shocking to note that there is a one
in 39 chance of a woman in sub-Saharan Africa dying from pregnancy-related complications during their lifetime. These women die
because they don’t have access to skilled-birth
attendants or other basic health services many
Canadians take for granted.
The reality for children is even more tragic.
According to the latest data, 6.6 million children die before their fifth birthday. Of that
number, 2.9 million die within the first month
of life, and 1 million die within the first 24
hours, making the first day of a baby’s life

the most critical to his or her survival. Most
of these deaths could be prevented with access
to nutritious food, clean water, basic medical
care and simple vaccinations.
Prime Minister Harper launched the Muskoka
Initiative in 2010 because he believed that if a
child’s death can be prevented, we should do
everything we can to do just that. We simply
cannot stand idly by while women and children around the world suffer and die from
largely preventable causes.
In 2015, Prime Minister Harper co-hosted a
global summit right here in Toronto to call
on all global partners to renew efforts to end
all preventable maternal and child deaths, attracting such global leaders such as the Queen
of Jordan, His Highness the Aga Khan, UN
Secretary General Ban Ki-moon and Melinda
Gates.
The result of this major development initiative? By working with Canadian and global
partners, Canada has improved the health of
women and children across the globe. For example, more than 75 thousand health workers
have been trained. Over 1.9 million pregnant
women have received iron and folic acid supplements to help ensure healthy pregnancies,
and more than 5.8 million children received
life-saving vaccinations against leading infectious diseases. Many more women are surviving pregnancy and childbirth, and many more
children are living to celebrate their fifth birthday.
The Liberals may continue to talk about what
they may or may not do, but it is the Conservatives who put Canada on the map in terms of
support for the world’s poorest and most vulnerable people.
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