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علي مدي العقود الأخرية باتت «العن�صرية» ،هي االمر املزعج
للعامل املتح�ضر ،و�شددت املنظمات الدولية العاملية وعلي ر�أ�سها
الأمم املتحدة علي �أن الإعتقاد ب�أن هناك فرو ًقا وعنا�صر موروثة بطبائع
النا�س �أو قدراتهم النتمائهم جلماعة �أو لعرق وتربير معاملة الأفراد
املنتمني لهذه اجلماعة ب�شكل خمتلف اجتماعيا وقانونيا ،هو �شئ
غري مقبول .حتي �أن الواليات املتحدة الأمريكية مازالت ت�ضع ن�صب
�أعينها ال�صورة التي التقطها «�إليوت �أيرويت» يف والية كاروالينا ،يف
منت�صب القرن املا�ضي ،والتي ت�شري �إيل التمييز بني ال�سود والبي�ض
يف �أماكن �شرب املاء يف الأماكن العامة .كذلك م�شهد اليوم الدرا�سي
الأول ،ل�صاحبة الب�شرة ال�سمراء «�إليزابيث �إيكفورد» ،وكيف كانت
نظرة و�سخرية زمالئها ،من �أ�صحاب الب�شرة البي�ضاء لها .و�أ�صبح
ال�شغل ال�شاغل جلماعات حقوق الأن�سان هو ر�صد �أي متييز عن�صري
�ضد عرق �أو لون �أو ن�سب �أو لغة �أو ثقافة .ويف م�صر انزعج املجتمع
من ت�صريحات تلفزيونية لوزير العدل« ،امل�ست�شار حمفوظ �صابر»،
عن �أن «�أبن عامل النظافة» ال ي�ستطيع �أن يتويل من�صب بالق�ضاء .وهو
بالطبع ت�صريح خطري له تبعات خطرية علي الدولة ونظام احلكم،
�أن يخرج مثل هذا الت�صريح من م�سئول حكومي رفيع ،وقبل
�إ�ستقالته � -أو �إقالته  -كتبنا �أن كل دقيقة ميكثها هذا الوزير بعد هذه
العبارة العن�صرية �ستل�صق بالدولة امل�صرية« ،عار ًا» .فحتي و�إن كان
لدينا واقع يتحيز �ضد فئات معينة ،ولكن جماهرة ال�سلطة التنفيذية
ب�أقراره ،ينقل الأمر من و�ضع خاطئ يتم يف الغرف املغلقة  ،لو�ضع
�صحيح حقيقي مقبول يتم بالعلن ،وهذه خطورة كبرية رمبا تق�ضي
متام ًا علي معاجلة هذا التمييز .كما �أن خلط اخلا�ص بالعام يف تعامل
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افراد من الدولة مع «�أبن عامل النظافة»،
لي�ست مربر ًا علي الأطالق لتعامل الدولة
الر�سمية ومن ميثلها معهم.
ولكن الغريب يف الأمر �أن املعنيني بحقوق
الأن�سان والذين انتف�ضوا بكثافة علي
مواقع التوا�صل الأجتماعي �ضد ت�صريح
تلفزيوين عن�صري لوزير ،دفاع ًا عن فئة �أقل �إجتماعي ًا ومادي ًا وعلي
مدي �أيام من وقت تلك العبارة حتي �إ�ستقالة الوزير ،مل ينتف�ض ن�سبة
ُتذكر من ه�ؤالء علي مدي عقود وهم يرون «عن�صرية» �ضد القبطي
�شريكهم يف الوطن ،وهي عن�صرية تتجاوز جمرد الت�صريح والتعليق،
�إيل �أحكام ال�سلطة الأعلي بالبالد وهي الق�ضاء ،وتتجاوز ال�سلوك
الفردي �إيل �أجراءات للدولة ،فاملحاكم امل�صرية متتلي بحيثيات
�أحكام ت�صف فيها امل�سيحي لي�س كمواطن ولكن ك «كتابي» ،
وعبارات مثلُ »« ،يخ�شى على دين ال�صغري من تربية الأم امل�سيحية»،
يف ق�ضايا حتول الأب �إيل الأ�سالم وبقاء الأم علي ديانتها امل�سيحية،
وعبارة «ال يجوز �شهادة امل�سيحي علي امل�سلم» ،يف الق�ضايا التي
تخ�ص حاالت �شهادة امل�سيحي �أمام الق�ضاء  ،والتي كان �أ�شهرها،
رف�ض حمكمة �شربا اخليمة ل�شئون الأ�سرة قبول �شهادة قبطي لإثبات
وفاة والد جاره امل�سلم يف ق�ضية �إعالم الوراثة وطلب القا�ضي من
�صاحب الدعوي �إح�ضار �شاهد م�سلم ،لتُقبل �شهادته ،وغريها
حجم الإنتفا�ضة �ضد وزير العدل ،عك�ست �أن حتي املدافعني
عن العن�صرية �ضد الفقراء ال يعنيهم العن�صرية �ضد �شريك الوطن
القبطي� ،أي �أننا «عن�صريون» يف دفاعنا �ضد «العن�صرية»
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« لوال دا سلفا «
ماسح أحذية برتبة رئيس !...

ماجي ماجد الراهب

حتدثنا في مقالة سابقة عن رئيس األوروجواي السابق خوسية
موخيكا وكيف كان منوذجا ً يحتذي به في اإلمكانيات اإلنسانية قبل
السياسية فقد كان فقير ماديا ً لكنه ثري بحب شعبه ! فالتصريحات
التي خرجت علينا في األونة اآلخيرة والتي حملت نبرة التمييز الطبقي والتوريث املنصبي
من جيل آلخر تلك التي أعادت لألذهان مرة آخري صورة العصور الوسطي معتقدة في ذلك
حفاظ علي الشكل العام وسير األمور علي ما يرام وعدم اخلروج علي البرتوكوالت السياسية
لكن في احلقيقة كل هذة أمور أنقرضت من معظم دول العالم منذ سنني عديدة ولم تبقي
سوي في أذهان مجتمعاتنا فقط ! .
ومن الواضح ان امريكا الالتينية لها جتربة أكثر من رائعة إلختراق كل احلواجز اإلنسانية
بني ما هو كائن وما ينبغي ان يكون حتي حتدث الشرارة احلقيقة لعملية التقدم  .فالتقدم
والتطور اإلنساني مما الشك فيه هو النواة األولي لفكرة التطور جملة ويعد البنية التحتية
لتقدم أي شعب علي كافة األصعدة اإلجتماعية  ،السياسية واإلقتصادية وهذا ما سوف
نرصده من خالل رحلة قصيرة في حياة املثابر “لوال دا سيلفا” وعلي مايبدو ان بالد السامبا
ليست متفوقة في مجال الساحرة املستديرة فقط بل لها جتربة سياسية إنسانية فريدة
تستحق أن تُدرس في علوم اإلجتماع والسياسية .
فلقد أضطر أن يترك لوال دا سلفا دراستة عند املرحلة اخلامسة لضيق احلال املادي الذي
كانت تعاني منة أسرته فخرج للعمل كماسح لألحذية لفترة ليست بالقصيرة بضواحي
ساوباولو ،وبعدها صبيا مبحطة بنزين ،ثم خراطا ،وميكانيكي سيارات ،وبائع خضار ،لينتهي
به هذا احلال كمتخصص في التعدين وذلك بعد كفاح مرير وإلتحاقة مبعمل في هذا اجملال
وحصوله علي دورة علي مدار ثالث سنوات وقد خسر لوال أصبعه الصغير في يده اليسرى
في حادث أثناء العمل في مصنع قطع غيار للسيارات !
فقصة الكفاح تلك لم تتوقف عند هذا احلد بل في عام  0891وأثناء إضراب للمصانع في
أطراف مدينة ساو باولو بالبرازيل ترأس خطاب لنقابات العمال الصناعيني ،وكانت خطاباته
مشجعة ضد احلكومة فأدى ذلك إلى احتجازه ملدة ثالثني يوم .وفي عام  1891حكمت علية
احملكمة بالسجن ملدة  3سنوات ونصف بتهمة التحريض ،ولكن أطلق سراحه في عام
 .2891رشح ” لوال” نفسه للرئاسة وخسر فى الثالث محاوالت األولى وبالرغم من ذلك بقي
قوي املعارضة وكان حزبه حزب العمل ينمو باستمرار إلى أن جنح فى اإلنتخابات الرئاسية عام
 3002وتولى الرئاسة دورتني متتاليتني حتى سنه 1102
لقد ظل دا سلفا ثمانية سنوات يطور في موارد البرازيل حتي أصبحت حتتل مرتبة متقدمة
في مصاف الدول اإلقتصادية الصاعدة وعندما انتهت مدة رئاسته رفض أن يعدل فى
الدستور بالرغم من رفض  %08من شعب البرازيل رحيله عن احلكم  .لم يخفي سلفا
شيئا ً علي شعبه فقد ُعرف بشفافيته أثناء فترة رئاسته فقد طرح كل ما يخص املوارد
واخلطط املقترحة لتنميتها إلي جانب سعيه املستمر لسداد ديون البرازيل في صندوق
النقد الدولي قبل عامني من املعاد احملدد للتسديد هذا إلي جانب في واليته الثانية برامج
(تسريع النمو) مزيالً بذلك احلواجز الروتينية التي تعيق اإلستثمارت اخلارجية إلي جانب
املواءمة بني القطاعني (العام واخلاص) فدمجهما في سياسة الشراكة وقد قضي دا سلفا
علي البطالة مبعدل عمالة  02مليون برازيلي فكان قاهر اجلوع األول ونصير الفقراء واحملرومني
صنف ضمن قائمة اخلمسني األكثر نفوذا ً في العالم !
وقد ُ
وقد ودع سلفا شعبه بالدموع قائالً  :أنا أغادر الرئاسة ..لكن ال تعتقدوا أنكم ستتخلصون
مني ألنني سأكون في شوارع هذا البلد للمساعدة في حل مشكالت البرازيل !
لقد كان دا سلفا أنسانا ً حقيقيا ً إستطاع أن يقيم دولة أقوي مما كانت عليه فيما سبق
وأكثر تطورا ً ولم يخجل سلفا يوما ً أنه عمل ماسح أحذية أو له أصبع قد خسره بل إعتبر
هذا وسام شرف يبقي ليؤكد قيمة اإلصرار والعمل والكفاح دون خجل فلم يصل سلفا
لسدة احلكم لكونه ابن وزيرا ً سابق أو رجل مرموق لكنه تربي في أسرة عرفت معني الكرامة
واملثابرة والكفاح وعزة النفس رغم قساوة احلياة والكوخ الصغير والفقر املدقع ! يا ساده
لم تكن املناصب يوما ً حكرا ً ملن هو سليل العائالت الراقية فقط فنحن من نصنع املناصب
وليست هي التي تصنعنا !

ملاذا تهدم كنيستي
« الكنيسة « كلمة عامة قد
يراد بها البناء املعماري الذي
يجتمع فيه املسيحيون للصالة،
كما تعني جماعة املؤمنني
انفسهم .وهي بأركانها متثل
الصورة املرئية للمسيحية.
في الكنيسة يتعلم مرتادوها
كيف يحبوا من يعاديهم ويصلوا الجل من
يعتدي عليهم عمال بأمر سيدهم « احبوا
اعداءكم باركوا العنيكم احسنوا الى
مبغضيكم وصلوا الجل الذين يسيئون
اليكم ويطردونكم» (مت  .)44 : 5وفيها
يتعلمون فعل اخلير واكرام الوالدين(مت
 ،)4 : 51وحب الوطن ،واحترام السلطات «
فاخضعوا لكل ترتيب بشري من اجل الرب
ان كان للملك فكمن هو فوق الكل «(1بط
 .)31 : 2والقسط في امليزان والكيل « عدل
امليزان واملعيار واملكسب « (سيراخ )4 : 24
ورعاية اليتامى واالرامل» ال تسئ الى ارملة
ما وال يتيم « (خر  ، )22 : 22وان يتجنوا الربا
(ال  )73 : 52واملسكر(ال  .)9 : 01يتعلمون
فيها دروب القداسة (1تس  ، )7 : 4والسير
في سبيل العفة « ان كل من ينظر الى
امراة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه «
(مت .)82 : 5
يتعلمون كيف يعدون انفسهم للملكوت
ليس باسلحة القتل والدمار بل بالتدرع
باالميان واحلق والبر (اف  .) 6كما يتعلمون
الصورة املثلى للملكوت والوجود في
حضرة اهلل حيث ال طعام وال شراب « ليس
ملكوت اهلل اكال وشربا» (رو  )71 : 41وال
زواج وال ما شابه « النهم في القيامة ال
يزوجون وال يتزوجون بل يكونون كمالئكة
اهلل في السماء « (مت .)03 : 22
فيها تتعلم املرأة كيف تعامل زوجها «
ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق
في الرب « (كو )81 : 3
وكيف للزوج ان يحب امرأته مثل
نفسه «على الرجال ان يحبوا نساءهم
كاجسادهم « (اف  )82 : 5في اطار شريعة
الزوجة الواحدة لرجل واحد لتحقيق
املساواة بني الزوجني ولضمان التنشئة
الصحيحة لالبناء.وغير ذلك الكثير
والكثير مما ال يضيق به املقام .وخالصة
القول انها تسعى لتقدم للمجتمع
انسانا سويا ً يدأب على عمل اخلير .كما
انها تساهم في نهضة اجملتمع من خالل
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قليني عطية  -مونتريال

اخلدمات االجتماعية مثل
املالجئ وبيوت املغتربني
واملسنني والوحدات الطبية
وفصول محو االمية وتقدمي
للمحتاجني
املساعدات
اجلتماعية.
والنوادي
والكنيسة لم تُ ّخرج يوما
ارهابيا يعيث الفساد في االرض .ولم
يعتلي منبرها من يكيل اللعنات للعباد
وال من يزرع االحقاد في االفئاد .وكما
اثرت فيمن هم بداخلها كذلك امتد
تأثيرها الى ما وراء اجلدران .فأحلانها اثرت
على املوسيقى في معظم بالد العالم.
وشريعتها السامية علمت العالم مبادئ
العدل واملساواة .ومن ناحية البناء اثرت
في الشكل املعماري لكثير من املساجد.
ومن امثلة ذلك كنيسة أيا صوفيا التي
اغتصبها االتراك ،قد مت تطبيق منوذجها
املعماري في مسجد سليمان باشا اخلادم
بقلعة صالح الدين سنة 8251م .ثم
استنسخ محمد على باشا منوذجا اخر لها
سنة 0381م .وعندما استولى اخلليفة
االموي عبد امللك بن مروان على كنيسة
يوحنا املعمدان فقد مت حتويلها الى ما
يعرف باجلامع الكبير بدمشق سنة 507م.
وما تزال اسقف عدد من املساجد املصرية
القدمية ترتكز على اعمدة ذات تيجان
كورنثية ،كانت دعائم لكنائس هدمها
بعض الوالة واحلكام واستولوا على
انقاضها ليقيموا عليها مساجدهم من
انقاض كنائس االقباط وجزيتهم وخراج
ارضهم .واذا استطاع معول الهادم والبناء
ازالة جدران بيع املسيحيني فلم ولن يقدر
على زعزعة االميان الكامن في صدورهم.
كما ال يستطيع ان ميحوا من ذاكرة التاريخ
ما الفاه االجداد وما ال يزال يلقاه االحفاد
من ظلم واضطهاد .وما حدث باالمس
القريب في مصر وسوريا والعراق وغيرها،
وما يحدث في املنيا االن ليس باالمر
الغريب او املستحدث ،فقد القى االجداد
مثله اضعافا مضاعفة .وما نطالعه االن
ليس سوى صفحة من كتاب تاريخ مقتظ
بصفحات من الظلم واالضطهاد.
فلماذا يهدمون الكنائس وما الذي
يضيرهم من بنائها ،والى متى يقف
املسؤلون من ذلك موقف من ال يهمه
االمر ،ورمبا من يعجبه االمر ؟
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كيف تعرف أنك في مجتمع متخلف؟
الزواج منها ..ويصفق له
كيف تعرف أنك تعيش
اجلميع حتي ًة؟
في مجتمع متخلف؟
أن تعتبر امرأة أن مصير أمها
معا ولنطرح بعض
لنفكر ً
حتما ينتظرها؟
األسئلة ونحاول التوصل
أن يكتنز اآلباء كل ما تصل
معا .هل مثالً
إلى اإلجابات ً
إليه أياديهم حماي ًة ملستقبل
لو:
أبناء سيكررون األمر نفسه
أن يجد الناس في تفاصيل
مع أبنائهم ..وهكذا دواليك؟
حياة اآلخرين ما يستدعي
خير
فاطمة
أن يكره كل قائد سيارة اآلخر
االهتمام أكثر من تفاصيل
جملرد أنه يقود سيارة أفضل من
حياتهم هم؟
حيث السعر؟
أن تتحول شبكات التواصل
االجتماعي إلى ساحات «للردح» على أن يهني كل قائد سيارة كل امرأة تقود
سيارة؟
اعتبار أن هذه هي حرية الرأي والتعبير؟
أن يصحو الشخص وهو يبحث بقوة عن أن كل ذكر يسير في الشارع هو متحرش
ٍ
سبب للنكد في هذا اليوم ،وإذا أعياه محتمل بالنسبة لكل امرأة؟
التفكير اعتبر أن هذا في حد ذاته سببا ً أن يقبع في كل فرد فرعون كامن ينتظر
فرصته؟
للقلق؟
أن يعتبر الشخص أن كل عقبة تواجه أن يتفاخر الفرد أن جدوده ما برحوا هذا
يومه وكل حجر عثرة في طريقه سببا احلى وأنه لن يبرحه وذريته حتى لو تكدسوا
ليلعن «سلسفني البلد» اللي عايش فوق بعضهم البعض؟
أن يخرب الفرد في امللكية العامة على
فيها؟
أن يولد اإلنسان فيدرك أول ما يدرك أن اعتبار أنها ال تخصه؟
حياته مصادرة سلفا بخيارات اآلخرين ..أن يسأل الشخص نفسه  :ما جدوى
حياتى ؟ فقط وهو على فراش املوت؟
األهل واجليران والفئة و...إلخ؟
هل تريدون أكثر؟ أم نكتفي اليوم بهذا
أن يتزوج إنسان دون أن يذوق طعم احلب؟
أن يعتبر الرجل أن مبادلته احلب من قبل القدر؟ ،األسئلة موجعة  ،لكن صدقونى
املرأة التي يحبها سببا في عزوفه عن اإلجابات أكثر أملا ً .

سيامة الراهب «إكليمندس أفا مينا»
أسقفاً عاماً لشرق كندا

من املقرر رسامة الراهب القمص
إكليمندس أفا مينا أسقفا ً عاما ً
ُ
لشرق كندا ،بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني ،وكان القمص
«إكليمندس أفا مينا» يخدم سابقا ً في منطقة ليون بفرنسا ،كما
كان يتمتع بشعبية كبيرة بني أقباط فرنسا ،عالوة علي أنه يتحدث
الفرنسية بطالقة ،مما سيساعده علي اخلدمة في مقاطعات شرق
كندا ،والتي متتد من منطقة كينجستون وحتي مقاطعة «نوفا سكوشيا» ،لوجود املناطق التي
تتحدث الفرنسية مثل مونتريال وكيبيك
وحتي مثول جريدة «جود نيوز» للطبع ،لم يتم معرفة إن كان مت موافقة اباء اجملمع املقدس علي
الرسامة أو أن هناك أي حتفظ من أحد أباء اجملمع املقدس
يُذكر أن أول اسقف للكنيسة القبطية جاء إلي كندا هو نيافة احلبر اجلليل االنبا مينا أسقف
أيبارشية مسيسوجا وغرب كندا ،والذي مت جتليسه علي تلك اإليبارشية في أبريل من عام 2013

ياللي ع�شت هم العمر

شعر جورج عبد املسيح

ياللي ع�شت هم العمر
و�شلته فوق را�سك
الدنيا جات عليك
و الزمن دا�سك
جاي الوجع مظبوط
ع الأد و مقا�سك
كلهم م�شيوا وفاتوك
ملقت�ش غري نا�سك

كل واحد فينا داق
يف مره �إح�سا�سك
اياك تبيع احللم

وي�ضيع معاه حما�سك
بكره الزمن ي�ضحك
وتالقيه با�سك ...

برج بابل

دوال أندراوس

كل مرة تصيبني لوثة أمل في غد أفضل وأفتح
التلفاز ملشاهدة ما يجري علي الساحة السياسية
في مصر ،أصطدم بأحد البرامج احلوارية فأصاب
بخيبة أمل ويأس تام من إنصالح األحوال .لم
يخيب أحد تلك البرامج ظني مرة واحدة ،ويخرج
عن الصورة النمطية التي إعتدتها في اآلونة
األخيرة .كل البرامج أصبحت عبارة عن خناقة
مبتذلة بني طرفني يظن كالهما أن علو الصوت
هو دليل سالمة املنطق وقوة اإلقناع ..وعندما
تفشل هذه اإلستراتيجية تبدأ إستراتيجية الردح
ووصالت السباب والشتائم  .هذا عن الضيوف ،أما
املذيع فأحد ثالثة؛ إما حائر أفلت منه الزمام وفقد
السيطرة علي إجتاه احلوار فأصابه الفزع وأخذ يحاول
التهدئة ..وإما منحاز إلي أحد الطرفني واليستطيع
أن يخفي انحيازه فيستمر في مقاطعة الضيف
الذي يخالفه الرأي بدون أي لباقة أوإتباع آلداب
احلوار ،في حني يصغي بانتباه شديد للضيف اآلخر
ويتيح له كل الوقت للتعبير عن رأيه ..وإما مذيع
إنتهازي اليهمه سوي حتقيق الشهرة واإلنتشار
فيستمر في الشعللة ومحاولة صب اجلاز علي النار
يحمي الوطيس وتزداد سعة املشاهدة .وفي كل
كي ّ
األحوال أخرج بصداع نصفي وقرار قاطع بأال أعاود
املشاهدة مهما حصل.
الكل ينادي باحلوار دون أن يفهم أحد أن احلوار نصفه
إنصات ونصفه تعبير .الكل يتكلم وال أحد يسمع..
فإذا حدث وسمع ال قدر اهلل ،فهيهات ثم هيهات
أن يفهم .أشعر وكأنني قد عدت بالزمن القهقرى
ألقف أمام برج بابل .ذلك البناء الشامخ العظيم
الذي توقف استكماله بسبب عجز الناس عن
التخاطب .ولألسف ما زلنا نرتكب اخلطأ ذاته مرة
بعد مرة دون أن نأخذ من ذلك الدرس التاريخي عبرة
أو موعظة .كم من أعمال عظيمة وأمور ٍ جليلة
اهدرتها عدم قدرة الناس علي التواصل أو حتي
رغبتهم فيه.
الكارثة احلقيقية تكمن في اننا شكليا ً نتكلم
نفس اللغة ونستخدم نفس املصطلحات ،بينما
فعليا ً توجد لغة خفية تستتر بني االلفاظ وتتالعب
بالعقول تسمى لغة األنا .فكل واحد يحاول تطويع
اللغة ومفرداتها ومفاهيمها بالطريقة التي حتلو
له والتي يستطيع بها أن يعزز منطقه في بلوغ
مآربه وطموحاته الشخصية.
مأساة لغة األنا هي أنها لغة مصالح ..واملصالح
الشخصية متنافرة ومتضادة بشكل ال ميكن معه
التوصل إلى أية حلول وسط .مما يؤدي إلى نشوب
ويعجز الناس عن
اخلالفات والنزاعات والتناحرات ّ
التواصل وبلوغ األهداف املرسومة.
اللغة املشتركة التي أهملناها منذ زمن هي لغة
جتمع وال تفرق ..هي اللغة التي نتكلمها جميعا ً
ّ
عندما تثقل قلوبُنا باحلزن واملوت واملرض ،هي اللغة
التي تلملمنا من مختلف بقاع االرض لنحضر
عرسا ً علي أرض الوطن أو لنحتفل معا ً مبراسم
األعياد ،هي اللغة التي تربط بيننا في امللمات
والشدائد وجتعلنا نقف يدا ً واحدة ،جنابه الطغيان
ونفضح تاريخا ً مترعا ً باإلساءة واملهانة واجلور ،هي
لغة أحالم الطفولة البريئة ..وآمال املستقبل
املشرقة ..لغة الشمس التي تشرق كل يوم على
عبيد اهلل كافة فتمنح ضوءها ودفئها للكل بال
متييز وال عنصرية وال حتيز.
برج بابل سيظل على مدى التاريخ رمزا ً للورطة
التي يقع فيها البشر عندما يعجزون عن التفاهم
وعن مد جذور التواصل بني بعضهم البعض.

كتابات ساخرة

سامح سمير

 lمش قادر افهم سر الهجوم الكاسح
والشكوى املستمرة من االسعار ،يكفي
انها احلاجة الوحيدة في مصر اللي
بتنافس على العاملية ،هنفضل طول
عمرنا اعداء جناح
السؤال اللي بيطرح نفسه ،هل
l
تصريح وزير العدل ان ابن «عامل النظافة»
ال ميكن أن يعمل بالقضاء ،سببه أن الوزير
لديه حتفظات على «عامل» وال على
«النضافة»؟
مبروك لكل عامل نظافة كان
l
بييحلم يعني ابنه في النيابة ،احلكومة
عملت اللي عليها وشالت الوزير
وأصبحت مواطنا كامل االهلية يتمتع
بكافة حقوقه التي كفلها له الدستور
والطريق مفتوح امامك على مصراعيه
لتحقيق حلمك ،يعني ملكش حجة،
اتشطر وشوفله واسطة محترمة ،وباذن
اهلل هيتعني هيتعني  ،وال دي كمان عايز
احلكومة تعملهالك؟
 lبعد االنتصار املدوي برحيل وزير العدل
 ،اقترح جعل يوم  ١١مايو من كل عام عيدا
لعمال النظافة نكرم فيه عامل النظافة
املثالي ونشيل وزير العدل
 lالناس اللي في كل مصيبة حتصل،
يقلبوها هزار ويقولوا البلد دي نيزك  ،يا
ريت تهمدوا وتتهدوا ال بعدين تالقوه
متعني وبيؤدي اليمني في التغيير الوزاري
القادم
على خطى ما كتبه السفير
l
البريطاني علي تويتر  ..السفير األمريكي
على تويتر :بكره في السفارة عاملني دقية
بامية بشاير هتاكلوا صوابعكم وراها،
نرحب باجلميع ،ونرحب بابن عامل النظافة
 lنوربرت المبر رئيس البرملان األملاني
يلغي مقابلته مع السيسي  ...عايزين
صور للجدع ده باملايوه
 lانا شايف ان تعيني الزند وزيرا للعدل
ضربة معلم الغرض منها ابعاده عن
نادي القضاة ،ثم التخلص منه في أول
تغيير وزاري بتعيينه رئيسا للوزراء البعاده
عن وزارة العدل ،متهيدا لترشحه في
االنتخابات الرئاسية القادمة والفوز بها
البعاده عن رئاسة الوزراء

647.447.0455
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سوق العقارات
اعلنت  Toronto Real Estate Boardان
5,655منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام
 MLSخالل النصف األول شهر مايو . 2015
و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  9.6في املائة
أو  5,655وحدة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن
عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث
كانت عدد الوحدات املعروضة  5,160وحدة.
و يالحظ تراجع أسعار الوحدات املعروضة مما
أدى الى تراجع اسعار البيع تراجعا ً طفيفاٌ.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت
 36في املائة من املعامالت  ،وصل متوسط
 732,709دوالر باملقارنة
سعر املنزل
 661,730دوالرلنفس الشهر من العام
املاضى بإرتفاع قدره  10.7في املائة .
و فى باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط
سعر البيع الي  607,747دوالر باملقارنة
 546,748دوالر لنفس الشهر من العام
املاضى بإرتفاع قدره  11.1فى املائة.

بيع وشراء وتأجير
العقارات
السكنية والتجارية

Free Market
Evaluation

List with me and receive:
Free home staging- Free professional photos
- Free virtual tour - Free youtube

engmaryibrahim@gmail.com

Fax: 905-886-7556

Office: 905-731-2000

Direct: 647.787.5505

بقلم :مدحت سابا

و في مجال الشقق اململوكة (Condo
 )Apartmentكانت املعاملة علي 1200
شقة خالل النصف األول شهرمايو .2015
استحوزت تورونتو علي نسبة  68باملائة من
اجمالى املبيعات .وكان متوسطسعر البيع
للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من
هذا العام  391,079دوالر بإرتفاع قدره 6.1
فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
متوسط السعر الى  425,451دوالر بإرتفاع
قدره  7.2فى املائة .و فى باقي ال GTA
(« )»905ارتفع متوسط سعر البيع الي
 315,167دوالر بإرتفاع قدره  3.4فى املائة.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
اجيب عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker

PROOFREADING ----- C

PROOFREAD YOUR ADVERTISE
ANY MISTAKES ARE

!IMPORTANT
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MORTGAGES

عامل العقارات

اسعار الشقق فى اكثر مناطق تورنتو
ارتفاعا فى األسعار

�إعداد� :إدوارد يعقوب

يالحظ ان كمية األبراج السكنية التى هى حتت األنشاء
منتشره فى مناطق عدة عبر كل مدينة تورنتو الكبرى وبدراسة
احصاءات الربع االول من عام  2015جند ان املنطقة الغربية على
ضفاف البحيرة تتربع على قمة القائمة ب عدد  454عملية بيع
للعقاريليها منطقة نورث يورك ب  264بيعة .وكان متوسط سعر
بيع الشقة فى قلب تورنتو (مناطق الكود التليفونى  )416هو
مبلغ  385الف دوالر وذلك خالل الربع األول من عام  2015بينما
حققت منطقة ما حول جامعة تورنتو وحدها متوسطا مقدارة
 507الف دوالر بزيادة قدرها  %32مقارنة باملتوسط العام لكل
املدينة وقد حققت معظم املناطق ارتفاعا ملحوظا فى االسعار
مقارنة بعام  2014وهذا يؤكد ما سبق و
وتوقعتة من ان األسعار لن تنخفض رغم كثرة املشروعات
اجلديدة لبناء األبراج السكنية فى تورنتو وضواحيها وذلك لتدفق
اموال املستثمرين من جميع انحاء العالم لتوقعهم بعد دراسة
تاريخ ارتفاع األسعار فى املدن العاملية الكبرى ان يحدث نفس
Centuryفترة الشتاء وفي حالة حدوث
21 Percy Fulton Ltd.في
السناريو مبدينة تورنتو .ان التوقعات تشير مبوسم ملتهب سعريا
بالنسب للشقق اجلديدة ورمبا نكون على ابواب دورة جديدة من
إنقطاع كهربائي في املنزل ،وهو عادة
األرتفاع احلاد فى اسعار الشقق كما حدث فى األشهر األخيرة
يحدث نتيجة عاصفة ثلجية أو بسبب
بالنسبة ألسعار البيوت.
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Nader
Zaky,
تتسبب في حدوث
والتي
شدة الرياح
ATT: Galil Fahmy
20 years of experience
الكهرباء.
CONTRACT
عطل بخطوط# G 6118
B.Sc.

Imm

Masters Hall of Fame 2014
Ranked #67 in Canada Jan-Jun 2014
Double Centurion Award Winner 2012
Centurion Honor Society Award Winner 2011
Centurion Award Winner 2007,08,09,10 & 11

لتدفئة RE:
Sutton Group
نحتاج 1st
West Realty
املنزل
الكهرباء
ونحن
عن
سواء كانت التدفئة داخل املنزل
1
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اعداد :ادوارد يعقوب

مع قدوم الصيف وغزارة األمطار تظهر عالمات تنبئ بوجود مشاكل
فى السقف اخلارجى للبيت جتعل املاء بخترق الطبقة العازلة للماء
فأذا الحظت تقشر ورق احلائط او تشرخ الطالء او وجود بقع فى
ناجـي جرجـ�س Nagi Girguis
السقف الداخلى او تساقط قطرات من املاء عبر السقف الداخلى،
جميع اخلدمات العقارية
املنزلإيجاراخلارجى .و فى أحسن
سقف
فأنت فى حاجة األن ألصالح
إ�ستثمار-ا
بيع�-رشاء-ا
عقارات جتارية
اف�سل اخلدمات
السقف -ثقة -
و�سكنية خربة
أسوأها
ولكن فى
جزء من
االحوال رمبا حتتاج فقط الى اصالح
Cell: 416.953.9416
 nagigirguis.comان
كل | األحوال يجب
قد تغيركلبالطات السقف ( .)shinglesعلى
nagi.girguis@century21.ca
تستشير احد املتخصصني فى اصالح األسقف مع العلم بأن:
* أن السقف يحتاج الى تغيير البالطات العازله ( )shinglesكل 20
–  30عاما .
* البحث عن مصدر التسرب و أصالحه رمبا ميثل احيانا حتديا صعبا
8000 Yonge st
فإن تغييره بالكامل يكون اوفر
حتى للمتخصص وفى هذه احلاله
Thornhill, on l4J 1w3
فى التكلفة.
Office: (905) 889-9330
889-5822
Fax:السقف اخلارجى و السقف
)(905بني
املوجود
* التهوية اجليدة داخل الفراغ
الرطوبه
تسببها
تقى من الكثيرمن املشاكل التى
 Abdellnourان
الداخلى ميكن
Guirguis
Guirguis
Azza
Direct:
(647) 296-4696
Direct:
(416) 625-8027
السقف.
الصيانه الدوريه قد تطيل من عمر
فالفحص و
لذلك
165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121 Office Fax: 905.471.0832

Sales Representative

* Independently Owned and Operated

azzaabd2014@gmail.com

Gguirguis2014@gmail.com

Buying, selling or leasing houses or condos

Buying or selling Pharmacies, Dental Clinics or Medical Buildings
بيع وشراء االعمال التجارية

بيع ،شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق

بيع وشراء الصيدليات  ،عيادات األسنان ،والعيادات الطبية

Buying، Selling and Leasing
Residential, Commercial & Investment
بيع ،شراء وتأجير استثماري جتاري سكني

www.torontojoyrealty.com

Designed by Good News Journal

Buying or selling business

Member of
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4349 Coquitlam, BC

عامل العقارات

ال

The Toronto Real Estate Board
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QUESTIONS? Call us at 1-888-922-1025
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Sales Associate

in Residential, Commercial and Investment.
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SIGNE

البيــــت
بيتـــــك

السبت  7يونيــو  - 2014العدد الرابع عشر

8

ال�سبت  23مايــو  - 2015العدد الثامن والثالثـون

طبق العدد

د .شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

كيف تتخل�صني من رائحة القدمني .
وكيفية احلفاظ علي جمالهما

 -1غسل القدمني بطريقة سريعة ،بدون
إستخدام الصابون ليس كافيا ً إلزالة
الرائحة الكريهة
 -2يجب اإلهتمام بالتنظيف بني األصابع،
وتنشيفهم جيدا ً
 -3تعريض القدمني للهواء بعد تنشيفهم
 ...فإبقاء قدميك رطبتني يجعلهما أرضا ً
خصبة للبكتريا ،خاصة بني األصابع
 -4ميكنك إستخدام مزيل العرق لتحت
األبط علي قدميكي ،للحد من الروائح
 -5إرتدي األحذية املفتوحة في فصل
الصيف  ،فهذا يحد من العرق وتراكم
البكتريا املسئولة عن الروائح ،وأيضا ً إرتداء
اجلوارب القطنية في فصل الشتاء
 -6ننصح بتوخي احلذر عند الذهاب لل

 ، NOLAS LIANواحلرص علي الذهاب
لألماكن التي تقوم بتعقيم األالت
املستخدمة في تنظيف األظافر أو إقتناء
األالت اخلاصة بك
 -7يُرجي اإلهتمام بتنظيف األحواض التي
يتم وضع القدمني فيها في الصالونات
املتخصصة  ،وميكنك أن تسألي عن املواد
املستخدمة النها من أحد األسباب التي
تؤدي إلي اإلصابة بالفطريات
 -8إحرصي علي إستخدام املستحضرات
املناسبة  NOITOL TOOFملنع تشقق
القدمني  ،وخاصة منطقة الكعبني
 -9التنظيف الدوري وخاصة في الصيف
كل  4 - 3أسابيع عن طريق متخصصني،
يحفظ جمال قدميك

بدون «كوافير» ..كيف تصففي شعرك بـ»حرفية» بـ 8خطوات سحرية
احصلي على شعر متألق ومصفف بحرفية ينافس
صالونات التجميل ،من خالل بعض احليل البسيطة
لك صحيفة ديلي ميل البريطانية.
التي تقدمها ِ
 تخلصي من شعرك اجملعد بواسطة فرشاة أسنانقدمية ،قومي برش القليل من سبراي الشعر عليها ثم
تصفيف شعرك من اجلذور لألطراف.
 رشي القليل من سبراي الشعر عليها ،ثم ضعيهاعلى شعرك املغسول لتضمني ثباتها في مكانها
طوال اليوم.
لتحصلي على شعر كيرلي مثالي ،لفي شعرك علىأصابعك ،غطيه بورق الفويل ،واستخدمي السشوار
عليه للحظات ،اتركي ورق الفويل حتى يبرد ثم فكيه
وشاهدي الفرق.
-بعد االنتهاء من تصفيف شعرك ،حولي السشوار

للهواء البارد ،لتضمني ثبات تسريحة شعرك لفترة
أطول.
بدال ً من رش مثبت الشعر ،قومي بوضعه على أصابعكومرريها في خصالت شعرك لتعطيه حج ًما أكبر.
مزقي اجلورب لنصفني ،قومي بلف شعرك عليهاورفعها ألعلى شعرك وتثبيتها بواسطة دبابيس
الشعر ،اتركي شعرك مرفو ًعا ملدة نصف ساعة ثم
فكيه والحظي التمويجات الرائعة.
كنت من صاحبات الشعر املفرود ،قبل الذهاب
إنِ
للنوم ،قومي برش سبراي لشعرك ثم تصفيفه على
شكل كعكة ونامي ،في الصباح ،فكيها والحظي
الكثافة التي منحتها الكعكة لشعرك.
تخلصي من الشعر املتطاير من خالل رش مثبتالشعر على الفرشاة ثم سرحي بها شعرك.

طريقة اختيار كرمي األساس املناسب لبشرتك

دائما ً ما نتردد عند شراء كرمي األساس؛
ألننا ال نستطيع حتديد الكرمي املناسب
لنوعية بشرتنا ،فكثيرا ً ما نشترى
كرميا ً العتقادنا أنه األنسب إلى بشرتنا،
ولكن نكتشف بعد استخدامه أنه ال
يناسبها بل يزيد من إبراز عيوبها.
لذلك سوف نقدم لك بعض النصائح
الختيار كرمي األساس املناسب لك:
عليك أوال ً حتديد نوع بشرتك ،ألن كل
بشرة لها الكرمي املناسب لها ،فالبشرة
الدهنية تختلف عن اجلافة واخملتلطة.
اختاري األلوان املناسبة مع لون بشرتك
واملماثلة لها ،وال تختارى االلوان االفتح
بأقصى من درجة واحدة حتى ال يتكتل
الكرمي ويعطى مظهر سىء للبشرة .
اختبري دائما ً األساس على وجهك ،ال على يدك ،ضعي القليل منه و امزجيه جيدا ً إذا لم تريه ،اعلمي أنه
املثالي.
ملظهر أكثر طبيعية اختارى األنواع السائلة من كرمي األساس وابتعدى عن األنواع املضغوطة .
اختيار التركيبة املناسبة ألن كل نوع من اجللد له احتياجات مختلفة ،وبالتالي نحن بحاجة لشراء التركيبات
الصحيحة من كرمي األساس .اختيار تركيبة غير مناسبة لبشرتك يضيع فائدة كرمي األساس

�إعداد� :أماين

دجاج محمر مع الليمون اخمللل

املقادير

 1دجاجة (حوالي  1 2/1إلى  2كيلو)
 2بصل متوسطة مقطع قطعاً صغيرة
 4فص ثوم مفروم
 2/1كوب كزبرة خضراء مفرومة
 2/1كوب بقدونس مفروم
 2/1ملعقة صغيرة جنزبيل طازج مطحون
 2/1ملعقة صغيرة كركم
ملح وفلفل
 2ملعقة كبيرة زيت زيتون
 1كوب ماء أو مرق دجاج
 2ليمون مخلل
 2/1كوب زيتون

الطريقة

يُغسل الدجاج بقليل من امللح جيدا ً ثميشطف ويجفف
 يُخلط البصل والثوم والتوابل والبقدونسوالكزبرة وامللح والفلفل مع الدعك باليد جيدا ً
ليتجانس اخلليط.
 يُسخن الزيت في وعاء على نار متوسطة. يُدعك الدجاج بنصف خلطة البصل ،ثم يحمرويقلَّب باحتراس حتى يصبح ذهبي اللون.
 يُضاف املاء أو املرق ويترك ليغلي ،ثم يغطىالوعاء ويترك على نار هادئة ملدة ساعة.
 تُقطع واحدة من الليمون اخمللل إلى قطعصغيرة ،وتُضاف مع املتبقي من خليط البصل
والثوم ويضاف اخلليط إلى الدجاج

مركز دكتوره شهيره بولس للتجميل
متخصصون في جميع مجاالت التجميل
خبرة في الليزر إلزالة التجاعيد
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع
Medical Aesthetic
Treatments
• Facials
• Chemical Peels
• Microdermabrasion
• Mesoglow Mesotherapy
• Massage Therapy

لدينا مختلف الطرق لعالج
التجاعيد واعراض البشرة
املجهدة ..اتصل اآلن
تخفيضات خاصة
للجاليات العربية

Medical Pedicure
• Using Margaret Dabbs
Products

Skincare Products
• Obagi Medical
• PCA / ElcaMD
• Alyria
• Margaret Dabbs

Injectables
• Botox Wrinkle Relaxer
• Juvederm Dermal Fillers

PRP
• Platelet-rich Plasma
Anti-aging Treatment
• Hair Thinning

VISIA
• Skin Analysis

Laser Treatments
• Skin Resurfacing
• Skin Tone & Tightening
• IPL Photo Rejuvenation
• Sun Damage
• Acne / Acne Scars
• Hair Removal
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مدرسني الثانوي يبدأون أضراباً بعدة
مناطق بأونتاريو

بدأ معلمي الثانوي واملدسني املساعدين أضرابا ً
قانونيا ً يوم  ٢١مايو  ،مع خطة لالنسحاب اجلزئي
من اخلدمات ومت األعداد لهذا في ثالثة مناطق هي
دورهام و رينبو و بييل  ،ووفقا جمللس إدارة املدارس
فأن االنسحاب اجلزئي سيؤثر علي الوظائف اإلدارية ،
كذلك لن يتم كتابة تعليقات أو اقتراحات تعليمية
في كروت التقييم للطالب ولكن األرقام التي
حصلوا عليها فقط  ،ولن يقوم املعلمني بعمل
تقييم ألي طالب ولكنهم سيكملون أي تقييم
بدأوا فيه  ،كذلك لن يحضر املدرسيني أي اجتماعات
تقيمها اإلدارة أو جلان مدرسية ولن يقوموا بتوزيع
مواد تأتي منها علي الطلبة  ،ولن يشارك املعلمني
في إكمال خطط التعليم السنوية أو املناهج
الدراسية أو أي جانب من خطط حتسن الدراسة
ولن يشاركوا في التدريس في اجملمعات األهلية ،
ولن يشاركوا في إكمال بيانات حصول الطلبة علي
تقدير أو درجات إضافية من نشاطات غير مدرسية
وسوف يستمر املدرسني في القيام بالرحالت
املدرسية والنشاطات كما كان مقرر  ،وقد يقوم
املعلمني تطوعا بالوقوف في مظاهرات حاملني
الفتات أو شرائط حول األذرع تقول بانهم في أضراب.
ويقول املوقع اإللكتروني إلحتاد مدرسيني الثانوي
في أونتاريو ،أن املدرسيني يعملون بدون عقود عمل
في  ٣٥منطقة منذ أغسطس  ٢٠١٤وان هناك
عدة محاوالت للتفاهم وان جميع االتفاقات التي
اجتمعوا عليها ُفرضت عليهم من قبل حكومة
أونتاريو  ،ومن ناحية أخري جتري املفاوضات بني نقابة
املدرسني وحكومة أونتاريو حتت أوامر رسمية بان
عقود العمل واخلدمات يجب أن تؤول في النهاية (
صفر) مبعني أن زيادة أجور املعلمني يجب أن تتوازن
بانقاص شيء في املقابل  ،وقالت وزيرة التعليم ليز
ساندلز نحن نعلم أن حتقيق ( صفر صافي ) صعب
ولكن اذا نظرنا إلي سجلنا فنحن لدينا طرق حلل
هذه املشكلة.

مشروع الختبار كاميرات يرتديها ضباط
شرطة تورنتو

بدأت شرطة تورنتو جتربة جديدة الختبار ثالثة أنواع من
الكاميرات يحملها ضباط الشرطة ،يبدأ املشروع في
شهر يونية ،حيث سيقوم ١٠٠شرطي بارتداء الكاميرات.
وهذه التجربة هي جزء من مشروع جتريبي بعد عدة
حوادث منها ما حدث عام  ٢٠١٣حني أطلق ضابط
شرطة النار على الشاب «سامي يتيم» ،والذي كان
مستقال ألترام حني لم يستجب ألمر ألقاء السكني الذي
بيده .وقال الرقيب راسل في مؤمتر صحفي أن الضباط
سيستعملون الكاميرات عندما يدعون للخدمة أو
عندما يقومون باالستقصاء عن شخص ما وسيقولون
للناس بانهم يسجلون لهم املوقف  ،وسوف يخزن
الفيديو املشفر امللتقط للحادث ملدة عام أو لوقت أطول
اذا دعت احلاجة لذلك  ،وقال الرقيب راسل أن الضباط
قد تدربوا علي حفظ حقوق األنسان وخصوصيته وان
ميزانية هذا املشروع هي  ٥٠٠الف دوالر ويأمل املسؤولون
أن تنشئ هذه الكاميرات بعض الشفافية حول كيفية
عمل الشرطة .ولكن املنتقدين لتلك التجربة قاموا
بطرح تساؤل ،ماذا سيعني هذا خلصوصية الفرد؟ وكيف
سيتم نشر لقطات الفيديو علي العامة؟  ،وقالت
الشرطة إنها سوف تقرر إبقاء أو ألغاء الكاميرات بناء
علي استفتاء سيجري بعد انتهاء املشروع.
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قرار بسحب اجلوازات للكنديني الذين يعتزمون السفر
للقيام بأعمال إرهابية

أعلنت احلكومة احملافظني الكندية قرارها بتسهيل
اإلجراءات املتبعة لسحب آو إلغاء جوازات سفر
مواطنيها في حالة األشتباه بأنهم يعتزمون السفر
إلي اخلارج بقصد إرتكاب أعمال إرهابية أو أعتدراءات
جنسية علي األطفال .وكانت احلكومة الكندية قد
سحبت جوازات شبان كنديني الشتباه أجهزة اآلمن في
أنهم يعتزمون االلتحاق بصفوف اجلهاديني في سوريا.
ولكن عملية سحب اجلوازات كانت تتم في حال توفر
دليل قاطع على عزمهم علي ذلك.
وحسبما صرح وزير اجلنسية والهجرة «كريس
الكسندر» ،أنه مبوجب القرار اجلديد فإن توفر الدليل
لم يعد شرطا لسحب اجلواز بل يكفي أن تكون هناك
شبهات غير مثبتة ،ولكن تستند إلى مبررات كافية،
حيث أنه مبوجب هذه التعديالت ميكن للوزير أن يلغي
جواز سفر إذا كانت لديه «دوافع منطقية للظن» في
أن هذا اإلجراء ضروري ملنع وقوع عمل إرهابي أو «جرمية
جنسية ضد أطفال».
وحتى إذا كان املواطنون املشتبه بهم خارج كندا ،ميكن
للسلطات أن تلغي جوازات سفرهم عن بعد .ولكن أكد
«كريس» علي أن سحب اجلواز أو إلغاءه هو إجراء مؤقت

يسري إلى حني انتهاء التحقيق .وإذا لم يثبت التحقيق
صحة الشبهات يعاد اجلواز عندها إلى صاحبه.
وأضاف أن احلكومة تعتزم أيضا متديد فترة سحب جواز
السفر أو رفض إصداره ،من خمس سنوات إلى عشر
سنوات في بعض احلاالت.

إعادة النظر في قواعد اللبس في املدارس الثانوية بعد
أن علق عليها مدير مدرسة بانها «مقرفة»

قام مدير معهد سنتانيال املهني مبدينة جوولف في أونتاريو« ،سكوت
بيشوب» بأطالق كلمة «مقرفة» علي املالبس التي يرتديها الطالب في
املعهد ،ولهذا خطط املعهد ألنشاء مجموعة من الطلبة واآلباء واملدرسني واإلداريني في املدرسة ملراجعة قواعد
اللباس في املعهد بعد رد الفعل الذي القته املدرسة من اجلمهور  ،وفي نفس الوقت قام بعض الطلبة باالحتجاج
علي كلمة املدير  ،وارتدوا قمصان كتب عليها رسائل للمساواة بني اجلنسني  ،وارتدي بعضهم مالبس غير الئقة
ليكسروا قواعد اللباس املدرسي  ،وقامت احد الطالبات بارتداء زي للراهبات وحملت الفتة تقول« ،هل هذا الزي
مناسب كفاية ؟» ،ومع وجود طلبة معترضني  ،فقد كان هناك مجموعة من الطلبة مؤيدين ملدير املعهد  ،وقامت
اإلدارة العليا جمللس املدارس بالتحدث مع مدير املعهد ولكن لم يتخذ أي أجراء .ومن جانبه قال مدير املعهد أن العديد
من اإلباء والطالب واملوظفني شكروه علي رسالته القوية والتي أراد بها لفت نظر الطلبة الرتداء مالبس مناسبة
في اجلو احلار .واجلدير بالذكر أن هذا اجلدل حدث في مدرسة في جنوب غرب أونتاريو بعد أن أفادت طالبة في مدرسة
ثانوية في نيوبرونزويك بانه قيل لها أن مالبسها التي تلبسها ملفته للنظر ومثيرة للغرائز.

اخلدمات اخلاصة لرجال الشرطة جتلب
ماليني الدوالرات خلزينتهم

تورنتو :علي مدي السنني عبر كندا يقف ضباط
الشرطة لينظموا حركة السيارات عند مفترق
الطرق أو يقفوا حول مواقع البناء ليبعدوا الناس
عنها  ،وفي املناسبات اخلاصة جندهم متواجدين
لتنظيم املرور  ،كذلك في مواقع املباريات واالحتفاالت
واملهرجانات  ،وهذه األعمال اجلانبية حتدث في أوقات
خارج أوقات عملهم الرسمي يتقاضون عنها أجرا ً ،
ولم يعرف كيف بدء هذا النظام ،وعند سؤال رئيس
مجلس خدمات الشرطة أجاب بان هناك مستند منذ
عام  ١٩٥٧يشير إلي أسعار اخلدمات التي تقدمها
الشرطة  ،وأصبحت هذه اخلدمات مصدر متويل
إضافي للشرطة ويثار لذلك مخاوف من أن الشرطة
قد متنح حماية افضل لهؤالء الذين يدفعون .ويبقي
السؤال ،هل سيبقي أداء الشرطة محايدا ً مع من
يقدمون لها عقودا مغرية ؟ .واملرتبات األساسية
لرجل الشرطة في تورنتو قد تتراوح ما بني ٦٣٫٤٣٦
دوالر سنويا إلي  ٩٠٫٦٢٣دوالر سنويا حسب املوقع
اإللكتروني للشرطة  ،وفي نفس الوقت يحصل ضابط
الشرطة علي ما يقرب من  ٨٫٩٠٩دوالر للخدمات
خارج وقت العمل  ،ويريد رئيس خدمات الشرطة أن
يجري إصالحا شامال مبا في ذلك ما يسمي ( تأجير
شرطي) حيث يوظف ضابط الشرطة ألداء بعض
املهام في املناسبات التي ال تتطلب وجود شرطة
من قبل القانون ،كما في دورات العاب الهوكي مثالً
 ،وفي عام  ٢٠١٤حصل ضباط الشرطة علي اكثر من
 ٢٧مليون دوالر للقيام مبهمات خارج نطاق عملهم ،
و %٨٠من تكلفة هذه املهمات دفعتها منظمات أو
أفراد ،ولهذا السبب فان رئيس نقابة الشرطة يقول أن
مناقشة املوضوع ليس بسبب األمور املالية الن هذه
اخلدمات ليس لها تأثير علي ميزانية الشرطة  ،ويقول
رئيس شرطة أونتاريو اجلديد« ،مارك سوندرز» أن هذا
املوضوع سيتم التصدي له بنقل بعض املهام احملددة
إلي مدنيني  ،وفي السابق قال رئيس الشرطة« ،بيل
بلير» أن وقف اخلدمات املدفوعة سيفقد الشرطة ١٦
مليون دوالر من اإليرادات وقد يكون لهذا تأثير سلبي
علي الروح املعنوية للشرطة

فوز طالب من فانكوفر باملركز األول في معرض
العلوم والهندسة الدولي (إنتل)

أصدر معرض العلوم والهندسة الدولي بيانا ً بشان الفائزين
بجوائز املعرض  ،حيث فاز باملركز األول لفئة الهندسة،
«رميوند واجن»  ١٧سنة من مدرسة سانت جورج من فانكوفر
وحصل علي  ٧٥الف دوالر أمريكي وذلك لتصميمه جهاز
جديد يحسن جودة الهواء داخل الطائرات ويحد من
امليكروبات وانتقال األمراض بني املسافرين  ،كما أن اجلهاز
اجلديد يوفر هواء نقي بأكثر من  %١٩٠ويقلل امليكروبات
التي تستنشق بتركيز يصل إلي  ٦٦مرة مقارنة بالنماذج
التقليدية  ،وميكن تركيبة بسهولة وبتكاليف قليلة في
الطائرات احلديثة .وقد مت تكرمي واجن من قبل مؤسسة انتل
والعلماء التابعني لها .وفازت أيضا «نيكول تيسا» بجائزة
مقدارها  ٥٠الف دوالر لتطويرها جلهاز اختبار لفيروس
نقص املناعة البشرية  ،سهل االستعمال وال يحتاج إلي
كهرباء  ،كذلك غير مكلف ملكافحة انتشار مرض اإليدز
في اجملتمعات الفقيرة.

BBC
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ماليزيا وأندونيسيا تعلنان منح
املهاجرين اللجوء ملدة عام

اتفقت ماليزيا وأندونيسيا على تقدمي ملجأ مؤقت حلوالي
سبعة آالف من املهاجرين املنتشرين على سواحلهما.
وأعلن عن القرار في بيان مشترك ،بعد اجتماع في العاصمة
املاليزية كواالملبور ضم وزارء خارجية ماليزيا ،وتايالند،
وأندونيسيا .وقال متحدث باسم املنظمة الدولية للهجرة
إن هذا التحرك سينقذ العديد من األرواح ،وهو فرصة رائعة.
ويعد البيان املشترك الذي أصدره وزراء اخلارجية الثالثة إشارة
إلى التعاون اإلقليمي ملواجهة هذا األمر الشديد احلساسية .وأوضح البيان أن القرار يأتي شريطة
أن يعاد توطني املهاجرين في مكان آخر خالل عام واحد .ولم يحضر ممثل عن ميامنار االجتماع ،ولم
يرد ذكرها بشكل مباشر .لكن البيان يشير إلى جذور األزمة احلالية ،وقال إنه يجب التعرف على
األطراف الضالعة والتعامل معها .وكانت ماليزيا قد قررت سابقا إغالق مياهها اإلقليمية أمام
قوارب الالجئني من الروهينغا الفارين من االضطهاد الديني في ميامنار.
وأكدت أنها التستطيع أن تتحمل مبفردها عبء استقبال آالف الالجئني القادمني من بنغالديش
وميامنار .وتعطي السلطات في كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايالند املهاجرين بعض الطعام واملاء
في املياه الدولية وترفض السماح لهم بدخول املياه اإلقليمية.
كما وقد أعلنت مفوضية األمم املتحدة إلغاثة الالجئني استعدادها لدعم ومساعدة احلكومة
املاليزية بخصوص الالجئني القادمني إليها من عدة دول أسيوية.
وقالت املفوضية إنها ستوفر مواد اإلغاثة الطبية واإلعاشية املطلوبة لكي تستقبل ماليزيا مزيدا
من الالجئني .حيث تستضيف ماليزيا حاليا أكثر من  45الف الجيء من الروهينغا ملدة زادت على
العام حسب إحصاءات األمم املتحدة .وعبرت املفوضية عن قلقها من قيام الزوارق والسفن احلربية
اإلندونيسية بطرد قوارب الالجئني في عرض البحر وإبعادهم عن املياه اإلقليمية .وقالت إنها على
استعداد الجراء مقابالت مع املهاجرين لتحديد العناصر التى حتتاج بالفعل للحماية.
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صد هجوم ملسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية
على بلدة قرب الرمادي غربي العراق

أفادت القوات األمنية العراقية أنها صدت هجوما ملسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية على
ناحية قرب مدينة الرمادي ،في الوقت التي تستعد فيه هذه القوات مسنودة مبتطوعي «احلشد
الشعبي» ،لشن هجوم إلستعادة املدينة املسيطر عليها بواسطة التنظيم.
وأوضحت مصادر في الشرطة واجليش العراقيني أن مسلحي التنظيم هاجموا بلدة حصيبة
الشرقية الواقعة على الضفة الشرقية لنهر الفرات في منتصف املسافة بني مدينة الرمادي
وقاعدة احلبانية العسكرية التي حتشد فيها القوات العسكرية العراقية واحلشد الشعبي استعدادا
لهجومهم املرتقب .ونقلت وكالة رويترز لألنباء عن أمير الفهداوي قائد قوة العشائر السنية في
املنطقة التي تقاتل إلى جانب القوات احلكومية قوله “هاجمتنا داعش (تنظيم الدولة اإلسالمية)
في حدود منتصف الليل بعد موجة من القصف بقذائف الهاون على مواقعنا”.
وأضاف “في هذه املرة قدموا من اجتاه آخر في محاولة لتحقيق هجوم مباغت ،إال أننا كنا متيقظني
وأحبطنا هجومهم بعد أربع ساعات من القتال”.
وتقع قاعدة احلبانية ،التي حتشد احلكومة العراقية حاليا قواتها النظامية وآالف املتطوعني
استعداد لهجومها املرتقب ،في منتصف الطريق بني مدينتي الفلوجة (الواقعة على بعد نحو
 50كيلومترا عن بغداد) والرمادي مركز محافظة االنبار غربي العراق (على بعد نحو  105كيلومتر
عن العاصمة العرقية) .ويشير الهجوم األخير إلى سعي مسلحي تنظيم الدولة اإلسالمية إلى
السيطرة على األراضي بني املدينتني وتعزيز مواقعهم الدفاعية فيهما.
ونقلت الوكالة ذاتها عن رئيس مجلس محافظة األنبار صباح كرحوت قوله “يريدون احتالل مزيدا
من األراضي في األنبار وهدفهم األولي ربط الرمادي بالفلوجة”.
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احلكومة اليمنية تشترط انسحابا ولو جزئيا
للحوثيني قبل املشاركة في محادثات جنيف

قال وزير اخلارجية اليمني ،رياض ياسني ،إن حكومة
الرئيس املعترف به دوليا عبدربه منصور هادي لن
تشارك في احملادثات اليمنية ،التي دعت إليها
األمم املتحدة في جنيف في  28أيار/مايو ،ما لم
ينسحب املتمردون احلوثيون ولو جزئيا من املدن
واألراضي التي سيطروا عليها .قال وزير اخلارجية
اليمني ،رياض ياسني ،في تصريح لوكالة فرانس
برس أن حكومة الرئيس املعترف به دوليا عبد ربه
منصور هادي لن تشارك في احملادثات اليمنية التي
دعت إليها األمم املتحدة في جنيف في  28أيار/
مايو ما لم ينسحب املتمردون احلوثيون من املدن
واألراضي التي سيطروا عليها .وأوضح الوزير أن
احلكومة اليمنية لم تدع رسميا حملادثات جنيف،
ولكن حتى لو دعيت لن تشارك من دون تطبيق
ما لقرار مجلس األمن  2216كمبادرة «حسن
نية» .وقال ياسني« :لن نشارك إذا لم يطبق
(القرار) أو على األقل جزءا منه ،إذا لم يكن هناك
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انسحاب من عدن على األقل أو تعز» .وكان القرار
 2216فرض حظرا على تسليح احلوثيني وطالب
بانسحابهم من األراضي التي سيطروا عليها.
وفي خطوة مفاجئة إلى حد ما ،أعلن ناطق
باسم األمم املتحدة األربعاء أن محادثات السالم
حول النزاع في اليمن ستبدأ في  28أيار/مايو
في جنيف .ونقل الناطق باسم بان كي مون عن
األمني العام قوله إنه يأمل في تساعد محادثات
جنيف «في إعادة إطالق العملية السياسية في
اليمن وخفض مستوى العنف وتخفيف العبء
اإلنساني الذي أصبح ال يحتمل» .ولم يصدر أي
تعليق من احلوثيني حول الدعوة للمحادثات في
جنيف .وفي األثناء ،كثفت قوات التحالف العربي
الذي تقوده السعودية االربعاء الغارات على
مواقع املتمردين احلوثيني في محيط العاصمة
اليمنية صنعاء ما تسبب بحركة نزوح كبيرة
للسكان بحسب شهود عيان.

الشرطة اإليطالية توقف مغربيا يشتبه
بضلوعه في الهجوم على متحف باردو بتونس

أعلنت الشرطة في مدينة ميالنو اإليطالية األربعاء أنها أوقفت مغربيا يشتبه
بضلوعه في الهجوم على متحف باردو بتونس .وقال متحدث باسمها أن هذا املغربي
مطلوب على املستوى الدولي .أوقفت السلطات اإليطالية في ميالنو (شمال)
مغربيا يشتبه بضلوعه في الهجوم على متحف باردو بتونس الذي أوقع  22قتيال في أواسط آذار/مارس،
حسب ما أعلنت مديرية شرطة املدينة .وقال متحدث باسم املديرية إن «مغربيا مطلوبا على الصعيد
الدولي أوقف في بلدة من منطقة ميالنو .وتشتبه السلطات التونسية مبشاركته في االعتداء على
متحف باردو» .وفي  18آذار/مارس ،أوقع هجوم إرهابي ضد متحف باردو القريب من البرملان في العاصمة
التونسية  22قتيال هم  21سائحا أجنبيا إضافة إلى شرطي تونسي .ومن بني الضحايا األجانب ،أربعة
سياح إيطاليني بينما أصيب خمسة آخرون بجروح في الهجوم الذي تبناه تنظيم «الدولة اإلسالمية».
وبعد الهجوم بعشرة أيام ،شارك رئيس احلكومة اإليطالية ماتيو رينزي إلى تونس إلى جانب قادة دوليني
آخرين بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند في مسيرة كبيرة ضد اإلرهاب في العاصمة التونسية.

رئيس البوندستاغ :ال يوجد حد
أدنى ألسس احلوار مع السيسي

أعلن رئيس البرملان األملاني ،نوربرت المرت ،إلغاء لقاء كان مقررا
مع الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي خالل زيارته ألملانيا.
وفي حوار مع  DWانتقد المرت انتهاكات حقوق اإلنسان في
مصر وحتدث عن سبب رفض اللقاء قائالً كنت أمتنى أن أعطي
للرئيس املصري خالل زيارته هنا في برلني ،إشارة قوية تدل على
الرغبة والعزمية في متابعة التطور الدميقراطي في هذا البلد
املهم .في احلقيقة فنحن نشهد منذ أسابيع وأشهر تصعيدا
في مالحقة اجملموعات املعارضة .فمنذ التغيير في السلطة قبل
عامني ،مت حل البرملان املنتخب وطرد رئيسه من منصبه ،ومنذ عامني مت اعتقال أكثر من  40ألف شخص
ألسباب سياسية ،وقتل أكثر ألف شخص أثناء مظاهرات .كما مت إصدار عدد ال ميكن تصوره من أحكام
اإلعدام بعد محاكمات مشكوك فيها ،ومن بني احملكومني قياديون ميثلون جماعات سياسية منافسة.
ال أعرف عما ميكن احلديث عليه بني رئيس برملان منتخب ورئيس دولة ،مع األسف ،لم يتم انتخابه بشكل
دميقراطي .عادة ما تتم اإلشارة إلى استقاللية القضاء .لكن تقريبا ،كل املنظمات الدولية التي لديها
خبرة في مراقبة وتقييم احملاكمات ،تصل إلى نتيجة تفيد بعدم وجود حد أدنى من املوضوعية وعدم
التأثير السياسي .في احلقيقة ،من الواضح أنه تقريبا وبدون استثناء ،كل القيادات السابقة للجماعة
مت انتخابها من األغلبية ،لم تتعرض فقط حملاكمات (تفتقر للموضوعية وعدم التأثير السياسي) وإمنا
ألحكام قاسية جدا ،وهو ما يدل على التخوف الذي أشرت إليه .على كل حال ال ميكن احلديث عن وجود
رغبة للتطور الدميقراطي في البالد .وهذا ال يوفر أي حد أدنى ألجراء محادثات .أنا أقول دائما ،إن على
احلكومات أن تتعاون مع بعضها البعض ،بغض النظر عن مسألة شرعيتها الدميقراطية .فإذا كانت
حكومتنا تريد إقامة عالقة فقط مع حكومات غير متشكك في شرعيتها الدميقراطية ،فإن عالقاتنا
الدبلوماسية ستتقلص بشكل ملحوظ ،وهذا لن يكون نهجا واقعيا .ولكن أؤكد ،إذا كان صحيحا أنه
يجب على احلكومات إقامة عالقات مع بعضها في كل األحوال ألسباب مصلحة الدول ،فإنه ومن نفس
املنطلق يلزم على البرملانات أن تتعاون مع بعضها إذا كانت موجودة ،غير أنه في مصر ال يوجد برملان!.

info@ashamalla.ca
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السجن  6سنوات ونصف حلاخام صور
نساء عاريات فى واشنطن

حكم على حاخام بارز فى واشنطن بالسجن ستة أعوام
ونصف العام بعدما اعترف بأنه صور مقاطع فيديو لعشرات
النساء عاريات دون علمهن أثناء طقوس استحمام.
وأقر احلاخام بارى فروندل وعمره  63عام ،فى فبراير بارتكاب
 52جنحة تلصص ،واعترف فروندل بتصوير النساء فى
الفترة من مارس عام  2012إلى سبتمبر 2014باستخدام
كاميرات مثبتة فى غرف تغيير املالبس.
وأصدر قاضى احملكمة العليا فى مقاطعة كولومبيا جيفرى
ألبرين احلكم أمام قاعة اكتظت بالناس ،كان اإلدعاء قد
طالب بسجن فروندل  17عاما بينما طالب محاميه جيفرى
هاريس بعقوبة تقتصر على اخلدمة اجملتمعية.
وكان فروندل رئيس كنيس كيشير إسرائيل فى العاصمة
األمريكية ملدة  25عاما.
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حداد في باكستان بعد مقتل 44
شيعيا في هجوم لـ»داعش»
ً

أعلنت احلكومة الباكستانية احلداد و أُغلقت املدارس واحملال
شخصا
التجارية ،أبوابها في مدينة كراتشي  ،حدادا على 44
ً
من الطائفة الشيعية قتلوا في أول هجوم ينفذه تنظيم
الدولة اإلسالمية في باكستان.
وشارك املئات من أقرباء الضحايا في اجلنازة حتى وصولها إلى
مقبرة في حي صفورا غوث ،وفق ما نقل صحافي من وكالة
فرانس برس في املكان.
وهاجم احلافلة ،التي كانت تقل  60شخصا ،ستة مقاتلني
مسلحني قتلوا السائق من ثم «صعد ثالثة منهم إلى احلافلة»
ليقتلوا  44راكبا بينهم  16امراة.
و «كانوا يحملون مسدسات عيار تسعة ملم وأسلحة
كالشينكوف».
وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية عبر بيان على أحد املواقع
اجلهادية على االنترنت الهجوم ،األول له في منطقة باكستان
وأفغانستان حيث ينشط تنظيم القاعدة.
وهذا الهجوم هو الثاني ضد الشيعة في باكستان العام
احلالي ،إذ أن االعتداء األول أسفر عن مقتل  60شخصا في
يناير في شيكاربور جنوب إقليم السند.

حبس طفل قبطي في «بني سويف»
إلتهامه باإلساءة لإلسالم

السجن ثماني سنوات لفرنسي قاتل
مع القاعدة في مالي

حكمت محكمة في باريس ،على فرنسي انضم إلى تنظيم
القاعدة في املغرب اإلسالمي مبالي ،بالسجن ثماني سنوات.
وقال محامي جيل لوغوين ، ،إنه سيستانف احلكم.
وحوكم الفرنسي خصوصا بسبب مشاركته في هجوم
اإلسالميني على مدينة ديابالي في يناير .2013
وكان في شاحنة «بيك اب» محملة باملتفجرات لكنه قال :إنه
لم يشارك مباشرة في الهجوم.
وهذا الفرنسي القبطان السابق في البحرية التجارية مت
توقيفه ليل  28إلى  29إبريل  2013من قبل القوات اخلاصة
الفرنسية في مالي.

السجن  20عاما ألميركي اعترف بدعم
تنظيم «داعش»

ديكتاتور كوريا الشمالية يعدم وزير
دفاعه لنومه بحضرته

أعلنت وكالة االستخبارات الكورية اجلنوبية ،أن النظام
الكوري الشمالي أعدم وزير الدفاع «هيون يونغ-شول» رميا
برصاص مدفع مضاد للطيران ،وذلك بتهمة عدم الوالء
للزعيم كيم جونغ-اون والتقليل من احترامه.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية اجلنوبية لألنباء عن نائب
مدير وكالة االستخبارات الوطنية هان كيم-بيوم قوله
أمام جلنة برملانية إن املئات من املسؤولني في النظام الكوري
الشمالي حضروا عملية اإلعدام التي جرت في  30إبريل.
وبحسب يونهاب ،فإن هيون الذي عني وزيرا للدفاع قبل أقل
من عام ،اتهم بعدم الوالء لكيم جون-اون والتقليل من
احترامه بسبب إغفاءاته خالل احتفاالت عسكرية ،ولتجرؤه
بالرد على الزعيم في مناسبات عديدة.
وأكد نائب مدير االستخبارات الكورية اجلنوبية أن الوزير
الكوري الشمالي أعدم رميا برصاص مدفع مضاد للطيران.
وفي  2013أزاح كيم زوج عمته جاجن سوجن ثايك الذي كان
يعتبر الرجل الثاني في هرم القيادة في بيوجنياجن وأعدمه
بعد اتهامه بالفساد وارتكاب جرائم تضر باالقتصاد مع
مجموعة من املسؤولني املقربني منه.
وهيون جنرال غير معروف نسبيا رقي الي رتبة نائب قائد
اجليش الكوري الشمالي في . 2012

حـــــــــوادث

قررت نيابة اهناسيا مبحافظة بني سويف بصعيد مصر ،
حبس طفل قبطي يدعي «ماهر فايز حبيب «طالب بالصف
الثاني الثانوي  4أيام علي ذمة التحقيقات بعد اتهام كالً
احمد إبراهيم  32عام ومحمود محمد  28عام بالتقدم ببالغ
ضد الطفل املتهم بنشر عبارات مسيئة علي صفحته علي
“الفيس بوك” ضد اإلسالم .
عاما
وطلبت النيابة العامة باهناسيا حتريات اإلدارة العامة أصدرت محكمة اميركية حكما بالسجن ألكثر من ً 20
ألميركي اعترف بدعم تنظيم الدولة اإلسالمية «داعش»،
للمعلومات بوزارة الداخلية لالستعالم عن صاحب الصفحة .بحسب ما صرحت السلطات.
واعتقل دونالد راي مورجان العام املاضي ووجهت إليه تهمة
دعم التنظيم املتطرف ومحاولة االنضمام إليه.
مقتل  55مدنيا فى هجومني لبوكو
وسافر مورجان إلى لبنان إال أنه لم يتمكن من عبور احلدود إلى
حرام على قريتني فى نيجيريا
سوريا ،بحسب االدعاء.
وقال موظف مكتب التحقيقات الفدرالي األميركي جون
ستروجن في كاروالينا الشمالية ،إن مورجان يشكل «تهديدا
لألمن القومي».
وقال االدعاء ،إن مورجان روج مرارا «لنشاطات إرهابية عنيفة»
ولتنظيم الدولة اإلسالمية على مواقع التواصل االجتماعي.

مصرع  9فى تبادل الطالق نار بني
«عصابات» تكساس

قتل  55مدنيا على االقل فى هجومني جلماعة بوكو حرام على
قريتني بشمال شرق نيجيريا حسبما افاد بعض السكان وممثل
ميليشيا محلية للدفاع الذاتى .
وقال اباشا زينارى وهو ممثل ميليشيا محلية لوكالة فرانس
برس «ان مقاتلى بوكو حرام هاجموا قريتى بالى وكايامال حيث
قتلوا  55شخصا على االقل واحرقوا عددا من املنازل قبل ان
يتوجهوا الى طرف مايدوغورى حيث قضى عليهم اجليش».
وتتطابق هذه احلصيلة مع تلك التى اعطاها سكان فى
القريتني.

قتل تسعة اشخاص وجرح عدد اخر فى تبادل الطالق النار بني
عصابات متنافسة من الدرجات النارية فى واكو بتكساس،
حسب وسائل اعالم محلية.
واندلعت املصادمات فى مطعم بني ثالث عصابات استعملت
خاللها عصى وسكاكني قبل استعمال االسلحة النارية،
حسب ما قال السرجنت باتريك سواتون حملطة التلفزيون
احمللية «كاى واى تى اكس» التابعة حملطة «سى بى اس».
ويبدو ان املصادمات بدأت داخل املطعم وان الشرطة كانت
فى املكان عندما خرج عناصر العصابات الى املرآب فى املركز
التجارى «سنتر تكساس ماركت» حيث وقعت اجملزرة.
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تقــــــــارير

سينفذ حكم االعدام في الرئيس املعزول محمد مرسي؟؟
“جود نيوز “ تفتح امللف الشائك :هل ُ

سينهى أى أمل للجماعة االرهابية و حلفائها
الفقيه الدستوري “نور فرحات” :تنفيذ حكم إعدام محمد مرسي ُ

شريف منصور :علي قضاء مصر أن ميارس سلطته القضائية بكل دقة وسرعة وينفذ احلكم
مدحت قالدة :إعدامه سيكون صفعة لتركيا وقطر وكل دولة عضدته

جود نيوز  -جرجس ابراهيم
اثار حكم االعدام الصادر بحق الرئيس االخواني
“محمد مرسي” ،ردود فعل دولية واسعة ،واعتبر
البيت األبيض“ ،أن احلكم يبعث على القلق
الشديد” .. ،ولكن السؤال الذي سيطرح نفسه
هل سيتم تنفيذ حكم االعدام؟؟  ،السيما بعد
اعدام  6من انصار اجلماعة االرهابية .
ففي حالة إعدام مرسي ،ستكون السابقة
األولي من نوعها في مصر ،أن يتم إعدام رئيس
سابق بحكم قضائي.
وقال الفقيه القانوني“ ،محمد نور فرحات” في
تصريحات خاصة ل “جود نيوز “ إن احلكم بإعدم
محمد مرسي يُنهى أى أمل للجماعة االرهابية
و حلفائها  ،و توقع نور بعد أنه وبعد إعدام
مرسي سيكون انتهي فصل مهم من تاريخ
االرهاب االسود الذي يضرب مصر.
و اضاف فرحات  ،يجب أن يعاقب بشدة محمد
مرسي و كل قيادات االخوان من أجل نقل رسالة
ال لبس فيها لكل من تسول له نفسه بإرهاب
الشعب املصري بأنه ال عودة إلى الوراء ،وملا قبل
يونيو .2013
و اشار الي انه بعد تنفيذ احلكم فإنه سيدفع
كثير من الشباب اإلخواني لبعض األعمال

اإلرهابية  ،ويجعل من املستحيل حتقيق املصاحلة
السياسية فى مصر.
بينما أكد “شريف منصور” رئيس مجموعة
أقباط حول العالم ،علي أن احلكم باإلعدام
علي محمد مرسي وقيادات اإلخوان هو حكم
منطقي قانونا و ليس به اي شايبة سياسية،
بل ومتوقعا ً ،مضيفا ً بأن االدلة سمعها العالم
كله علي قناة اجلزيرة بتواطئ مع حكومة قطر.
وتسائل “منصور” كيف يتسني ملسجون أن
يحصل علي تليفون قمر صناعي في وسط
الصحراء ،مستعد للتواصل مع قناة اجلزيرة
و يعرف الرقم و يتصل محددا ً موقع السجن
بإحداثيات دقيقة ،و يكرر مذيع اجلزيرة ان األهالي
هم من فتحوا السجن وأخرجوهم!  ،كل هذا
يؤكد التواطيء بينهم و التخطيط بالهجوم
علي السجن وهو منشأة سيادية.
ان لم يكن كل هذا إلخراج عناصر االرهاب
االخوان
سواء من حزب اهلل او حماس و جماعة ً
املسلمني و تهديدهم املستمر اثناء احتاللهم
ملنطقة رابعة العدوية في مدينة نصر .
والي األن كل الشواهد و الدالئل تشير علي
ان اجلماعة االرهابية هي من يدبر كل حوادث
االغتيال و اخرها اغتيال القضاة و التفجيرات

قراءة في اختيار «الزند» ،وزيرا ً للعدل

خالد البري

عجيب جدا قرار اختيار املستشار أحمد الزند وزيرا للعدل ،بالنظر إلى عدة اعتبارات.
أولها أن وزير العدل يختلف عن رئيس نادي القضاة .من حق القضاة أن يختاروا
ممثلهم كما يريدون ،كما من حق الزملكاوية أن يختاروا رئيسهم كما يريدون .أما
الوزير فهو وزير جلميع الناس .مبعنى آخر عقلية «زحف القضاة املقدس» ال تصلح
للمنصب السياسي.
هذا يقودنا إلى ثانيها .السياق الذي أقيل فيه وزير العدل املستشار محفوظ صابر.
والذي أقيل بسبب تصريحاته عن أبناء عمال النظافة الذين ال يحق لهم العمل
قضاة .فكأنك «شلت ألدو وجبت شاهني».
أما ثالثها ،فبعد االنتخابات البرملانية يستطيع حزب فائز أن يأتي مبن يريد في
املنصب الذي يريد ،هذا قرار سيتحمل مسؤوليته .أما حكومة قادمة بال انتخابات
فليس من حقها عرفا أن تأتي بشخصيات مثيرة للجدل .وأنا هنا ال أنكر أن للمستشار أحمد الزند مؤيدين
كثيرين جدا ،وأنه وقف مواقف حاسمة في أوقات حرجة .لكن هكذا األستاذ توفيق عكاشة أيضا .بغض
النظر عن رأيك الشخصي فيهما ،فال أعتقد أن كثيرين ينكرون حقيقة أنهما يثيران ردود فعل متباينة
جدا ،بني التأييد اجلارف واملعارضة الشديدة .وليس هكذا يُختار الوزراء وال سيما في احلكومات «االنتقالية».
هل غاب هذا عن متخذي القرار؟ ..ال أظن ...طيب أومال إيه؟
هذا يعني أن هناك أسبابا قوية من اجلهة األخرى جعلتهم يتخذونه .دعينا نقول ضغوطا قوية من
مؤسسة قوية ،حساسة ،مهمة سياسيا .رمبا لم تعجبها طريقة إقالة املستشار .رمبا أرادت تطمينات على
أن السياسة التي أقيل بسببها «وزيرهم» السابق مستمرة كما هي .وأقصد السياسة التي تضمن لهم
مصلحتهم الكبرى ،رفاهية فلذات أكبادهم.
ومن أفضل من املستشار أحمد الزند ضمانا لهذا .الرجل صاحب تصريح الزحف املقدس من أبناء القضاة.
قائد نادي القضاة الذي  -تعريفا  -مهمته األساسية تقدمي املزايا واخلدمات للقضاة.
الدول التي ال متارس احلكم الدميقراطي لفترات طويلة لديها وسيلة واحدة ملمارسة احلكم ،وتلك عن طريق
مراكز القوى .وبالتالي تلك أكبر مشكلة تواجه كل رئيس جديد .أول سؤال سياسي وجودي .هناك طريقتان
ال ثالث لهما أمام هذا الرئيس .إما املواجهة وهو ما فعله الرئيس أنو السادات في ثورة التصحيح ،مدعوما
بـ»شرعية ثورة يوليو» ،و»ال صوت يعلو فوق صوت املعركة» .أو املسايرة ،كما فعل الرئيس حسني مبارك،
احتياجا إلى كل املؤيدين ،وذلك في مواجهة محاولة قلب نظام احلكم التي قام بها اإلسالميون عقب
اغتيال سلفه .وفي مواجهة املقاطعة العربية واحلال االقتصادية املتردية ...لكن هل هذا دعم للزند بال
شك؟
كانت انتخابات نادي القضاة لتجرى في نهاية شهر مايو اجلاري ،ثم صدر حكم بتأجيلها .لو أجريت تلك
االنتخابات أثناء وجود املستشار أحمد الزند في الوزارة فسوف يفقد حقه في الترشح لهذه الدورة على
األقل .وسيبتعد عن موقع مهم جدا في الوسط القضائي .وستكون ملنافسيه فرصة أكبر كثيرا ليحلوا
محله .لو وضعنا هذا إلى جانب حقيقة أن االنتخابات البرملانية ستجرى قريبا ،وأنها ستشهد حكومة
جديدة ،سنتردد كثيرا في استخدام عبارة «بال شك».
التاريخ ال يعيد نفسه .لكنه يقدم لنا إشارات للفهم ،ودروسا سياسية .نحتاج إليه حتى ال تطير عقولنا
من رؤوسنا ،ونسيح في الشوارع بحثا عن إجابات إلهية لدى البشر واحلجر.

املستمرة ضد املنشأت احليوية التي تؤثر تأثير
مباشر علي حياة الشعب املصري  .غير ما تذيعه
اإلذاعات املعادية ملصر و لشعب مصر من تركيا
و من قطر .وتسائل “شريف منصور” ،ملاذا تُعطي
امريكا و دول الغرب نفسها احلق في تنفيذ
حكم اإلعدام في اسامة بن الدن دون محاكمه
و تستنكر حكم اإلعدام في محمد مرسي ،وهو
الذي حكم عليه بعد محاكمة علنية؟ .وختم
شريف منصور تصريحاته ل “جود نيوز”“ ،نعم
سيتم حكم اإلعدام في قادة اجلماعة االرهابية
 ،و اعتقد أن علي قضاء مصر أن ميارس سلطته
القضائية بكل دقه و سرعة.
وعلي اجلانب األخر قال “مدحت قالدة” رئيس إحتاد
املنظمات القبطية بأوربا ،أعتقد أن مرسي من

املمكن أن يعدم  ،ألن السيسي لم يتدخل في
القضاء .وتوقع “قالدة” أنه أن كان هناك تدخالً
بعد حكم القضاء سيكون باحلبس مدي احلياة.
سيعدم  ،ألن بقاءه
ولكن من االرجح أن “مرسي” ُ
سوف يسبب الكثير من املشاكل وكلمات
الشرعية والرئيس الشرعي وغيرها  ،وأعتبر
“مدحت قالدة” ،أن إعدامه سيكون صفعة
لتركيا وقطر وكل دوله عضدتة  ،كما أنه رد
إعتبار ملصر  ،كما أن “مرسي” لن يُعدم وحده،
بل سيكون معه عديدين من قيادات االخوان،
ونقل “قالده” امنياته ل “جود نيوز” بتطبيق حكم
اإلعدام علي “محمد مرسي”
علي اجلانب األخر علمت “جود نيوز” ،أن مرسي
لم يُقدم طعن علي حكم االعدام الصادر بحقة
،ألن التعليمات التي ارسلها له التنظيم الدولي،
عن طريق محاميه اثناء محاكمتة كانت بعدم
الطعن  ،حيث طبقا للقانون املصري في حال
عدم طعن املتهم احملكوم عليه باإلعدام تقوم
النيابة العامة بالطعن علي احلكم.

�إعـــالنـــــات
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Lowest price from and to the middle East and Egypt !

Worldwide Shipping

Shipping Services

Same Day
Delivery
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Packing & Moving Services

• UPS - DHL - CANPAR
• Same day Delivery Service
• Ground/Air Shipping and Receiving
• Domistic / International Shipping
• Overnight Document & Package
Delivery

Get your prestigious physical address
with a street name and number

•
•
•
•
•
•

Custom Packaging & Crating
Electronics Packaging
Pack & Ship Guarantee
Packaging Peanuts Recycling
Packaging Supplies
Packing and Moving Boxes
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All you need for your Business from design to print
Printing Products

Printing Services
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Online Printing
Full Service Digital Printing
Binding
1000
Laminating
Business card
Stapling
color 2 sides
Wide Format Printing with UV Coated
Collating
for $
.99
Padding
FREE delivery
Folding
Color and Black & White Printing
and Copying
• Tabbing

49

•
•
•
•
•
•
•

Business Cards
• Cheque Book
Letterhead & envelopes • Banners
Posters & Flyers
• Roll ups
Menus
• Car wraps
Postcards
• Notepads
Newsletter
• Signs
Presentations & Manuals

TWO LOCATIONS TO SERVE YOU BETTER

8 - 60 Bristol Rd E
Mississauga Ontario, L4Z 3K8

Village Plaza, 8 - 400 Steeles Ave E
Brampton Ontario, L6W 4T4

Tel: (905) 507-0110
Fax: (905) 507-9445
store14@theupsstore.ca

Tel: (905) 453-3558
Fax: (905) 453-3877
store246@theupsstore.ca

Contact Magdy & Wafaa Salama
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«داعش» يعلن سيطرته على مدينة
الرمادي العراقية بالكامل

أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية ،في بيان  ،سيطرته بالكامل على
مدينة الرمادي مركز محافظة األنبار في غرب العراق ،في ما يعد
أكبر تقدم ميداني له في العراق منذ نحو عام.
«من اهلل على جنود الدولة اإلسالمية بتطهير
وقال التنظيم،
ّ
الرمادي كاملة من رجس الصفويني «املفردة التي يستخدمها
لوصف القوات العراقية»وأذنابهم بعد اقتحام اللواء الثامن أهم
وأكبر معاقل الصفويني فيها ،فسيطروا عليه وعلى كتبية الدبابات
والراجمات فيه ،باإلضافة إلى مبنى قيادة عمليات األنبار» ،وذلك
بحسب البيان الذي تداولته منتديات إلكترونية جهادية.

«بوش» يعترف  :احلرب على العراق
لم تكن مجرد خطأ بل كانت «جرمية كاملة»

حتت عنوان «لقد كانت جرمية» ،نشرت صحيفة «هافينجتون
بوست» تقريرا يحمل اعترافات للرئيس االمريكي االسبق بوش االب
وصف من خاللها احلرب على العراق بانها لم تكن مجرد اكاذيب
استخبارتية ولكنها مبثابة اجلرمية الكاملة ومبشاركة كل املؤسسات
االمريكية .ونقلت الصحيفة تصريحات لبوش قال فيها :مازلنا نحن
«اجلمهوريون» مصرين على حتميل اخملابرات املركزية  CIAمسئولية
احلرب ولكن احلقيقة انها مسئوليتنا جميعا وانا أولهم.
وكانت الواليات املتحدة االمريكية قد اكدت قبل هجومها الكاسح
على العراق ان بغداد متتلك اسلحة دمار شامل حصلت عليها من
دويالت االحتاد السوفيتي املتفكك ,ولكن الهجوم على الراق لم
يفلح في اثبات االدعاء االمريكي.
وبحسب احمللل السياسي بول كروجمان فان احلرب على العراق
لم تكن بناء على معلومة استخباراتية خطأ ولكن أمريكا غزت
العراق الن ادارة بوش ارادت احلرب ،فمن الصعب القبول بفكرة ان
كل من اخملابرات االمريكية ونظيرتها في كل من بريططانيا وفرنسا
قد وقعوا جميعا في نفس اخلطأ اال لو كانت أجهزة الدول الثالت
يستقون معلوماتهم من مصدر واحد مشترك.
وبحسب التسريبات التي نشرتها الصحيفة ،نقال عن مصدر
مسئول داخل البيت االبيض ،فان بوش كان قد كتب مذكرات خاصة
حول احلرب في افغانستان والعراق ولكنه رفض نشرها كما سبق
واعلن ،حيث اوصى ان يتم نشرها بعد موته.
ولكن الصحيفة ترى ان مذكرات بوش لن ترى النور على االقل طيلة
العشر سنوات القادمة بسب استمرار بوش في املشهد السياسي
االمريكي.

سؤال لـ«طالب األزهر» عن عيوب
الفصاحة في آية قرآنية

قال الدكتور محمد أبوزيد األمير ،رئيس قطاع املعاهد األزهرية ،إنه
متت معاقبة موجه لغة عربية مبنطقة أسوان األزهرية ،ونزوله من
درجة موجه إلى درجة مدرس ،بسبب خطأ «فادح» وقع فيه عند وضع
امتحانات مادة البالغة للصف الثاني الثانوي األدبي.
وكان طالب منطقة أسوان األزهرية قد تقدموا بشكاوى ،وأرسلوا
فاكسات إلى قطاع املعاهد األزهرية ،بحسب قول «األمير»،
مؤكدين أنهم فوجئوا عند أدائهم امتحان مادة البالغة ،بسؤال
لـ«املتخلفني» ،وصفوه بـ«الكارثة» ،حيث يطلب السؤال من الطالب
أن يبني العيوب التي أخلت بفصاحة األمثلة ،وكان من بني األمثلة
سو ر ُ ُء ِ
ون نَ ِ
ند
وسهِ ْم ِع َ
«ول َْو تَرَ ٰى إ ِ ِذ المْجُ ْر ُِم َ
اك ُ
اآلية القرآنية الكرميةَ :
رَبِّهِ ْم».
وأوضح «األمير» ،في تصريحات صحفية ،أنه لم يكتف بنزول املدرس
واضع االمتحان من درجة املوجه إلى درجة املدرس فقط ،بل وحرمانه
من أعمال االمتحانات ومكافآته ملدة خمس سنوات.
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على طريقة مرسى..وزير إسرائيلى يكرر كلمة
الشرعية فى خطاب بالكنيست  18مرة

أفلت رئيس الوزراء اإلسرائيلى بنيامني نتنياهو بأعجوبة من رفض
حكومته اليمنية اجلديدة خالل تصويت أعضاء الكنيست عليها،
حيث حصلت حكومته على تأييد  61صوتا مقابل  59صوتا.
وكانت مشادة كالمية وقعت مساء اخلميس بني أعضاء الكنيست
من املعسكر الصهيونى اليسارى ووزير التخطيط والطاقة يوفيل
شطينتس من حزب الليكود الذى اتهم رئيس املعسكر الصهيونى
«يتسحاق هرتسوج» بالسعى وراء إسقاط نتنياهو والتقليل من
شرعيته ،وطالبه بشرعية الصناديق ،التى أدت إلى فوز الليكود فى
االنتخابات ،التى أجريت فى مارس املاضى.
وقال «شطينتس» إن فى الدول الدميقراطية اخلاسر يستقيل لكن
فى إسرائيل يريدون من املنتصر أن يستقيل حيث كرر «شطينتس»
كلمة شرعية نتنياهو أكثر من  18مرة خالل خطابه فى اجللسة
على طريقة الرئيس املصرى األسبق محمد مرسى.

أوباما ال يستبعد حل النزاع السورى قبل
رحيله فى 2017

يبدو انا الصراع الدائر في سوريا بني اجلماعات االرهابية املسلحة
و الرئيس بشار االسد الذي اوشك علي دخوله في العام السادس
لن يدوم طويال وفقا لتصريحات الرئيس االمريكي باراك أوباما الذي
توقع أن يحل النزاع فى سوريا قبل رحيله عن البيت األبيض مطلع
عام  ،2017مجددا التأكيد على اقتناعه بأنه لن يكون هناك «حل
عسكرى» .وقال الرئيس أوباما فى مقابلة مع قناة «العربية» ،إن
«الوضع فى سوريا محزن ولكنه ليس معقدا متاما».
وردا على سؤال حول إمكانية أن يحل هذا النزاع الذى أوقع أكثر من
 220ألف قتيل ،قبل انتهاء واليته فى يناير  ،2017أجاب أوباما« :على
األرجح ال» ،ومضى قائال« :هناك حرب أهلية نتجت عن توترات قدمية.
هى ليست شيئا تسببت به الواليات املتحدة وهى ليست شيئا كان
ميكن أن توقفه الواليات املتحدة» ،مضيفا« :غالبا ما ينسب الناس
فى الشرق األوسط كل املسئوليات إلى واشنطن».
وشدد الرئيس األمريكى على أن اخليار العسكرى فى سوريا «لن
يكون احلل» ،مجددا التأكيد على أن تسوية النزاع تطلب تعاون
احللفاء اخلليجيني ودول أخرى فى املنطقة مثل تركيا ،مشيرا إلى
أنه «من أجل حل هذه األزمة اإلنسانية اخلطيرة ،من األنسب لنا أن
نعمل معهم بدل التحرك بطريقة أحادية».

احلصول على تصريح أمني ..شرط سفر النساء
املصريات بني  18و 40عاما لـ»تركيا»

فرضت السلطات املصرية قيودا على سفر املواطنات املصريات بني
 18و 40عاما إلى تركيا ،بحسب ما أفادت الشرطة  ،بعد أشهر من
فرض اجراءات مماثلة على الرجال ملنعهم من االنضمام الى تنظيم
داعش .وصرح مسؤول بارز في الشرطة املصرية ان السلطات
فرضت على النساء بني الفئة العمرية  18الى  40عاما احلصول
على تصريح أمني للسفر الى تركيا ،إال انه لم يكشف عن السبب.
وقال انه «ميكن احلصول على التصريح االمني خالل  72ساعة ،وانه
اصبح لزاما على النساء احلصول على هذا التصريح قبل السفر الى
تركيا» .وبدأ تنفيذ هذه االجراءات من االسبوع املاضي  ،بحسب ما
افاد مسؤول في مطار القاهرة.

�أخبـــــــــار
كتاب إسرائيلي جديد :حكومة شاه إيران
طالبت املوساد باغتيال اخلميني

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اإلسرائيلية النقاب عن أن
رئيس الوزراء اإليراني الراحل شهبور بختيار ،آخر من تولى املنصب
قبل اندالع الثورة اإلسالمية ،طلب من عمالء املوساد في طهران
اغتيال زعيم الثورة اإلسالمية آية اهلل اخلميني.
وأوضحت الصحيفة  -في سياق تقرير أوردته على موقعها
اإللكتروني  -أن هذه املعلومات وردت في كتاب مت الكشف عنه
مؤخرا ملسؤول املوساد السابق يوسي ألبير ،حيث نص الكتاب على
أنه في يناير عام  ،1979تلقى رئيس بعثة «املوساد» في طهران
آنذاك أليعزر تسفرير ،طلبا من بختيار بقتل اخلميني الذي كان الجئا
في فرنسا عقب ترحيله من العراق.
وقال ألبير في كتابه إن العراق عرض على شاه إيران تسليم اخلميني
إلعدامه لكن الشاه رفض قبل أن يجد اخلميني مالذا في باريس،
ومنها أدار الثورة الناجحة ضد الشاه.
وأوضح الكتاب أن إسرائيل حافظت على عالقات سرية بالغة
مع شاه إيران آنذاك ،وأبرمت العديد من الصفقات الكبيرة والتي
شملت أسلحة مصنعة في إسرائيل  ..كما أن الدولتني أقامتا
شبكة عالقات وثيقة للتعاون االستخباراتي.وحسب ألبير ،قام
تسفرير بنقل الطلب إلى مسؤولي املوساد في تل أبيب ،والذين
عقدوا اجتماعا للبحث في الطلب ،وفي حينه استهل رئيس املوساد
اجلنرال اسحق حوفي ،االجتماع ،بالقول :أنه ال مييل إلى تأييد الطلب
العتبارات مبدئية ،لكنه مع ذلك يريد سماع آراء احلاضرين».
وحينها قال ألبير «صاحب الكتاب»« :قلت لرئيس املوساد أنه يتعذر
علي تأييد هذا الطلب ألننا ال نعرف الكثير عن ماهية وطبيعة
اخلميني» ،واستدرك قائال «آسف جدا ألنني لم أؤيد الطلب»

وسائل اعالم أملانية :استخبارات برلني
ساهمت فى مطاردة بن الدن

ذكرت وسائل اعالم املانية قريبه من االجهزة االستخبارتية املانية ان
االستخبارات اخلارجية االملانية ساعدت وكالة االستخبارات املركزية
االميركية «سى آى ايه» فى العثور اثر اسامة بن الدن فى باكستان
حيث قتلت قوات خاصة أمريكية زعيم تنظيم القاعدة فى .2011
وابلغت االستخبارات االملانية السى آى ايه بان بن الدن يختبىء فى
باكستان مع علم االجهزة االمنية الباكستانية
ونقلت وسائل االعالم عن مصادر فى االستخبارات االميركية لم
تكشفها ان مصدر املعلومات الذى اكد شبهات السى آى ايه مخبرا
فى االستخبارات االملانية يعمل لدى االستخبارات الباكستانية.
وبحسب املصادر االميركية فان املعلومات االملانية كانت «اساسية
للغاية» فى مطاردة العقل املدبر العتداءات  11سبتمبر ،2001
ونفت باكستان بانها كانت على علم بان بن الدن كان يعيش على
اراضيها او انها تبلغت مسبقا بعملية القوات اخلاصة االميركية
التى قتل فيها زعيم القاعدة فى ابوت اباد.
 .وبحسب الوسائل االعالمية حددت السى آى ايه الحقا املكان الذى
كان يوجد فيه بن الدن من خالل تتبع احدى رسائل زعيم القاعدة
كما اكدت واشنطن.
وقالت الصحف ان االستخبارات االملانية استخدمت ايضا محطتها
للتنصت فى بفاريا ملراقبة االتصاالت الهاتفية والبريد االلكترونى
فى شمال باكستان للتحقق من ان عملية القوات اخلاصة
االميركية بقيت سرية.
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الكنيسة القبطية في املهجر ومشاكل اجليل الثاني

على مدى عقود ونحن نقرأ لشخصيات قبطية محترمة
فى املهجر ،أمثال باحث األبائيات الراحل دكتور رودلف
ينى ورفاقه ،عن مشاكل اجليل الثانى من أوالدنا املولودين
فى املهجر ،واآلن لدينا جيل ثانى وثالث ورابع ولدوا فى
املهجر ويعرفون القليل عن مصر وال يتحدثون العربية،
ومازلنا نتعامل معهم بنفس الطريقة التى نتعامل
بها مع املولودين فى مصر رغم أختالف اللغة والثقافة
ونوع التعليم ومنظومة القيم ووتيرة إيقاع احلياة،
والبدائل املتاحة لكليهما ،ونوعية التحديات التى تواجه
كل منهما .ولهذا حذر العقالء من أن ابنائنا فى املهجر،
إذا واصلنا التعامل معهم بنفس النهج ،إما أنهم
سينفصلون بكنائس خاصة بهم فى املستقبل ،وإما
أنهم سيتركون عضوية الكنيسة القبطية متجهني إلى
كنائس أخرى ،وإما أنهم سيضيعون وسط صخب احلياة
الغربية فى حالة عدم وجود بديل جاذب لهم ،والقلة التى
ستبقى فى الكنيسة لن تستطيع حتى دفع أقساط
قروض الكنائس وستتحول تدريجيا مع الزمن عشرات
الكنائس التى بناها اجليل األول إلى كنائس فارغة.
ومنذ سنوات وأنا اتوقع أن تبادر الكنيسة القبطية
األم فى القاهرة بدعوة إلى مؤمتر علمى موسع للخبراء
لتقييم جتربة كنائس املهجر ومعاجة مشاكلها ووضع
تصور ملستقبلها ،على فرض أن األجيال املولودة فى
املهجر هى التى ستقود الدفة فى املستقبل ،لألسف لم
يحدث أن مت عقد مثل هذا املؤمتر ،وإن كنت أرى أن الوقت
غير متأخر وأناشد قداسة البابا تواضروس بسرعة عقده
فى أمريكا وخاصة بعد تناثر الشائعات املغرضة وغير
الصحيحة فى الصحافة املصرية عن أنفصال بعض

كنائس املهجر.
يؤسفنى أيضا القول بأن التوسع الكبير فى كنائس
املهجر لم تصاحبه رؤية واضحة للتعامل مع الوضع
اجلديد .لقد شجع قداسة البابا شنودة األقباط فى
املهجر على بناء الكنائس وتوصيل اخلدمة إلى كل األسر،
ولكنه لم يطرح للمناقشة العامة رؤية للتعامل مع
التحديات التى تواجه األجيال املولودة هناك ،كما أنه
اقتصر على سماع صوت األباء الكهنة واألساقفة فيما
يتعلق مبشاكل املهجر ...واؤكد أن حتى كتابة تاريخ كنائس
املهجر أوصى قداسة البابا شنودة أن يكتبه الكهنة رغم
أن الشعب هو الذى خطط وبنى هذه الكنائس وقاد
النهضة فى املهجر ،بل واقول لكم حقيقة ال يعرفها
الكثيرون ،أن كل الدكتوروهات الفخرية حصل عليها
قداسة البابا شنودة بصفته كرئيس للكنيسة القبطية
العريقة ،وكلها جاءت مبجهود أساتذة أقباط مرموقني فى
جامعاتهم فى اخلارج ،أى أن هذه الدكتوروهات الفخرية
هى اعطيت فى الواقع لألقباط  ،وقد مت تكرمي قداسة
البابا من خاللها كممثل لألقباط وللكنيسة القبطية.
مع تزايد اعداد املولودين باملهجر تفجرت املشاكل واصبح
من الضرورى البحث عن حلول لها ،وميكن تلخيص أهمها
فى التالى-:
اوال :مشكلة اللغة
معظم االجيال اجلديدة ال تعرف اللغة العربية ،وال تفهم
الصالة بها ،وال تتفاعل معها..بل وحتس بامللل والزهق من
الصالة بها ،والكثير منهم يذهب للكنيسة مجاملة
لألباء وحتت ضغطهم ،وهذا الوضع ال يترتب عليه خلق
شخصية مسيحية ثابتة فى األميان وفى أنتمائها

مذكرات الرسام العاملي هاني املصري
ذكريات املغامرة األمريكية

«البدايات» احللقة اخلامسة عشر
و في اليوم املوعود  ..داخل الشركة الصبح
 ..ال بيا و ال عليا… القيت أحمد جعفري جاي
في وشي ..و لونه زي البفته البيضا ..و اول ما
شافني قال لي “ :انا مش حاقدر اقدم املشروع..
مروح !” فرديت فورا “ :طب امال مني اللي حا
انا ٌ
يقدم ؟ ده دورك انت  ..مش رئيس الفريق ؟” فبص
لي و هو بيعرق“ :انا ما اقدرش ..ما اقدرش اتكلم
علي اسرائيل مع “آيزنر” ..قدم انت  ..مش فكرتك
؟” فقولت“ :ايوة … بس انا ما حضرتش نفسي..
و بعدين احنا كلنا بقي لنا  ٦شهور شغالني
 ..و ”..فقاطعني بسرعة“ :انت عارف تفاصيل
املشروع اكتر من اي حد ..حظ سعيد !” و راح
يركب عربيته !
صالة اجتماعات ضخمة ..يتوسطها املوديل
(املاكيت) العمالق ..و كل الناس قاعدة في
مجموعات حواليه ..كل فريق باعت رئيسه و
املصمم االول ..و مديرين الشركة  ..و اعضاء
مجلس االدارة ..و مديرين الشركة االم… و انا
قاعد لوحدي  ..و جنبي كرسي أحمد جعفري
 ..فاضي ! و دخل “مايكل آيزنر”  ..و معاه اتنني
من مساعدينه ..و علي طول ابتدي يتكلم “ :انا
كنت بافكر في النصب اللي حا نحطه علي
مدخل املدينة… و كنت عاوزه يبقي هرم ..بس
القيت انه نبقي بنصبغ املشروع بلون “مصري”
زيادة عن اللزوم ”!..فحصل همهمة عالية في
القاعة و القيت كل الناس بتبص لي… فسأل
“آيزنر”“ :ايه ..فيه ايه ..؟” فرد “مارتن سكالر”
عليه فورا “ :ما احنا معانا واحد زميلنا مصري
هنا “ ..و شاور عليا ..فقال “آيزنر” و هو باصص
لي“ :و انت رأيك ايه يا( ..و بص علي بادچ االسم
اللي كنت البسه) ..يا هاني ؟” فقمت و رديت “ :
انا بصراحة ما يضايقنيش ان مصر تبقي في
مدخل املشروع ..النها اصل احلضارات زي ما
انتو عارفني كلكم ..امنا شايف ان ده يبقي فيه
إجحاف للهرم ..النه حا يبقي صغير قوي  ..حجم
الهرم االصلي  ..تقريبا  ..قد مساحة املشروع
كله ”!..فضحك اجلميع ..و ابتسم “آيزنر”و قال:
“ عموما لسه بدري… احنا عندنا وقت نفكر
في حاجة تانية ..طيب ..ياال نبتدي ”!..و بكده..
اترصت القطع علي رقعة الشطرجن ..و اتعرفوا

اخلصمني علي بعض ..و ابتدا كل رئيس فريق
يقدم اجلزء بتاعه ..و مايكل يبدي مالحظات..
و يعلق ..ويطلب تغييرات ..و طبعا اللي بيقدم
بيتنازل فورا  ..و املصمم الرئيسي بياخد notes
و يكتب امللحوظات عشان ما ينسوش منها
حاجة… و جه دوري ..فإبتديت باالعتذار نيابة عن
أحمد و قولت انه جاله وعكة مفاجأة ..و اني حا
قدم مكانه ..و فعال قدمت جزء املشروع بتاع
افريقيا و الشرق االوسط من غير ما يقاطعني
“مايكل آيزنر” وال مرة ..لغاية ما خلصت ..فقال :
“جميل جدا ..امنا ..انا مالحظ ان فيه عمارة عربي
و إسالمي كتير في منطقة الشرق االوسط..
و ده طبيعي  ..طيب  ..ايه لزوم اجلامع اللي في
منطقة إسرائيل ..مش شايف انه زيادة شوية
؟” عارفني املغص اخلفيف اياه ..بتاع اخلناقات ..؟
خصوصا بقي ان الصالة كلها  ..ترمي االبرة ..ترن
! فرديت بهدوء “ :اجلامع ده  ..هو احلاجز الوحيد..
ضد اي عمل ارهابي !” رد الفعل الوحيد حواليا
كان ان كل العيون اتسعت ..و مافيش نفس
في الصالة  ..لغاية ما جه جواب “آيزنر”“ :بس
انا شايف ان كتر العمارة االسالمية ده ..ممل”!..
و بعدين تدارك نفسه ملا اخد باله هو بيقول ايه
و أضاف بسرعة“ :مش قصدي في بالدك يعني..
قصدي هنا ..في املشروع ”!..فإبتسمت ببراءة
و رديت “ :و في بالدي كمان  ..ما انا جاي من
هناك و عارف ..دي زي ناطحات السحاب عندك
في نيويورك ..بس تقدر تعمل نيويورك من غير
ناطحات سحاب ؟” فضحك ضحكة صفرا و
قال“ :ال طبعا ..اال لو بقت نيوچيرسي !” فضحك
اجلميع ضحكة عصبية ..و انتهي االجتماع  ..و
بعد ما خرج “آيزنر” بصيت ملدير “امياچينيرينج”
مارتن سكالر و قلت له“ :انا آسف اني اضطريت
اتالمض مع “مايكل” ..بس ”..فقاطعني و هو
بيقول بإبتسامة “ :عشان كده انت هنا ..إنت
الوحيد اللي كان ممكن يقول الكالم ده ملايكل ..و
ما يحصلوش حاجة”!..
ما حصليش حاجة فعال… امنا اللي اتنفذ في
منطقة ديزنيالند… كان املشروع  ..التاني  ..بتاع
كاليفورنيا!!!..

(البقية العدد القادم)

للكنيسة القبطية ،كما أنه
ينتهى مبجرد وصول األبناء
ملرحلة االستقالل.
ثانيا:الثقافة اخملتلفة
يواجه هذا اجليل فى املهجر
أيضا اختالفا ثقافيا واسعا،
فهم ال يعرفون مثال شم
النسيم ،وال يكترثون بالثرثرة
عن األوضاع السياسية فى
مصر،وتشغلهم أكثر األوضاع
فى دولهم سواء األقتصادية أو السياسية ،وال يعنيهم
نهائيا زيارة السفير املصرى للمعايدة ،بل ويستهجونون
ذلك باعتباره خلطا للدين بالسياسة وهو ضد قوانني
دولهم...الخ .فى حني يهتمون جدا باالحتفال بعيد امليالد
كما هو فى بالدهم يوم  25ديسمبر ،ويتفاعلون مع عيد
الشكر وعيد االستقالل فى بالدهم فى الوقت الذى
يتعجبون فيه من ذكر عيد ثورة  23يوليو وأمثاله ،فهذه
أمور يرونها ال تخصهم وال ينتمون اليها.
ثالثا :التحديات اجلديدة
فى الوقت ذاته يواجهون حتديات جديدة ويريدون من
يرشدهم ويفهمهم لكى يساعدهم فى جتاوز هذه
التحديات والتعامل معها بإيجابية ،على سبيل املثال
املثلية اجلنسية ،العالقات خارج الزواج ،ظاهرة الطالق
املتفشى فى الغرب،االسراف فى تناول اخلمور أو أدمان
اخملدرات ،حدود الصداقة ومعايير االختيار ،الزواج اخملتلط...،
الخ كل هذه األمور وغيرها حتتاج إلى شخص على دراية
كاملة بالثقافة اجلديدة ويفضل أن يكون مولودا مثلهم
فى الغرب وقادر على أقناعهم باخملاطر ووضع العالج
بطريقة مسيحية مقنعة جملتمعات عودتهم على طرح
األسئلة ،وهذا يقودنا إلى نقطة هامة أخرى.
رابعا :مواصفات كاهن املهجر
مع بداية اخلدمة فى املهجر كان معظم املوجودين من
اجليل األول ،وكانت خدمة املهجر جديدة على الكنيسة،
ومن ثم كان أختيار الكهنة للخدمة فى هذه البالد
البعيدة ال يتطلب سوى موافقة الكاهن وشعب
الكنيسة من اجليل األول ...مع التطور أصبح أغلبية
الشعب فعال من األجيال اجلديدة ،وبات من الضرورى وجود
كهنة يتمتعون مبواصفات خاصة منها إجادة االجنليزية
إجادة تامة ،ليس فقط لصالة القداس ولكن للرعاية
واملناقشة والوعظ بلغة سليمة وبلهجة مفهومة،
وهذه املواصفات ال تتوفر فى معظم كهنة املهجر...
قلة قليلة منهم استطاعت أن ترتقى مبستوى قدراتها
لكى تكون كهنة مهجريني ،واجلزء االكبر يعتمد على
إرضاء األباء دون األبناء...فى أحدى العظات كنت أستمع
لكاهن يتكلم األجنليزية وبجوارى شاب مولود بأمريكا
ودارس للمحاماة ،قال لى أنا الافهم هذه اللغة ألن اجلمل
غير مستقيمة ،قال هذا عن كاهن كان يعد الدكتوراة
هناك ،فما بالك بكهنة لغتهم دون املستوى مبراحل...
كاهن آخر طيب القلب يطالب الفتيات بعدم لبس اجلينز
إذا رغبوا فى التناول ،هذا الكاهن يخدم فى املدينة التى
تنتج طائرات البوينج ،ومع هذا يتحدث عن لبس الفتيات
للجينز .كاهن ثالث قادم حديثا سمعته فى أول شهر
خلدمته يتحدث عن ضرورة فصل السيدات عن الرجال
أثناء الصالة ،وعندما عاتبته على هذا السلوك القادم
من الثقافة اإلسالمية رد هل تستطيع الصالة وأمامك
سيدة شبه عارية..رغم أن كالمه خطأ ونساؤنا وبناتنا
محافظني فى املهجر فأنه سمح لنفسه بهذا التخيل
السلبى عن نساءنا...لم تعد نوعية هذه الكهنة تصلح
للمهجر اساسا ،ومما يؤسف له أن الكنيسة تأخرت فى
تنشئة جيل من الكهنة املولودين فى املهجر....قلة قليلة
من اجليل اجلديد قبلوا الكهنوت  ،ولكن الغالبية رفضت
هذه اخلدمة ...ويعود السب الرئيسى فى تردد اجليل اجلديد
من اخلدمة ككهنة إلى عدم توفر بيئة تخدم منو جيل من
اخلدام املهجريني ،فندخل فى حلقة مفرغة.
خامسا:مشكلة الكرازة
نظرا لوجود الكنيسة القبطية فى وسط بيئة إسالمية
جترم التبشير ،فأنها نقلت هذا السلوك السئ إلى كنائس
املهجر رغم أن الكتاب يقول اكرزوا باالجنيل للخليقة
كلها ،والكارز العظيم بولس الرسول يقول صرت
لليهودى كيهودى...صرت لليونانى كيونانى لكى اربح
اجلميع...أين هذا من سلوك كنائسنا فى اخلارج؟....حتى أنه
إذا زار أمريكى الكنيسة القبطية هناك بالصدفة سيجد
مجتمع مشغول باألكل والشرب واحلديث بالعربية فى
الشئون املصرية وال يجد من يرحب به ويعرفه على
الكنيسة وشعبها.
يؤسفنى القول أن الكنيسة القبطية فى املهجر،
رغم خدماتها اجلليلة ،إال أنها أثرت سلبيا بالفعل على
مسألة إندماج األقباط فى مجتمعاتهم اجلديدة ،وأثرت
سلبيا على فاعليتهم االجتماعية والسياسية فى هذه
اجملتمعات ،وأثرت سلبيا على تفاعلهم مع إيجابيات هذه
اجملتمعات وقيمها العظيمة ،وأثرت سلبيا على تطورهم
ثقافيا وفكريا ،فى حني قدمت القليل فى التعامل مع

مجدى خليل

التحديات اجلديدة.
فى ظل هذه الظروف التى
شرحناها ،شعر بعض األباء
مبسئولية جسيمة فى أهمية
التعامل بفاعلية مع متطلبات
األجيال اجلديدة ،فظهرت على
استحياء خطوات محدودة
جدا ومتأخرة جدا ،بتخصيص
كنائس تقتصر الصلوات فيها
باللغة االجنليزية دون العربية،
وتتماهى مع اجلانب اإليجابى فى الثقافة الغربية ،وفى
نفس الوقت حتاول إيجاد حلوال للتحديات اجلديدة هناك....
وكما قلت هى جتارب محدودة جدا وسط مئات الكنائس
القبطية فى املهجر ،رغم أن العكس هو الصحيح ،مبعنى
أن هذه التجارب ألبد أن تدرس بعناية لكى تكون هى
أغلبية الكنائس وليس العكس.
قام بتخصيص هذه الكنائس نيافة األنبا سرابيون فى
لوس اجنلوس ،ونيافة األنبا ديفيد فى الساحل الشرقى،
وقاموا بها فى كندا ...وأخيرا نيافة األنبا يوسف ،وهنا
ظهر بعض املغرضني ومثيرى املشاكل وادعوا كذبا بأن
هناك أنفصال لكنائس أمريكا عن الكرازة املرقسية ،وهم
يتجاهلون أن كل الكنائس القبطية األرثوذكسية فى
أمريكا مسجلة بأسم قداسة البابا شنودة بصفته ،وقد
أنتقلت امللكية لقداسة البابا تواضروس بصفته ،وجتاهلوا
أن هناك بروتوكوال قانونيا كنسيا وقعه قداسة البابا
شنودة ومعه  11أسقفا من اللجنة اجملمعية باملهجر
عام  1989بتسمية جميع الكنائس القبطية رسميا
فى املهجر بأسم «الكنيسة القبطية األرثوذكسية»
وهو الواقع فعال حتى اآلن ،أما التسميات اجلديدة ليست
سوى أسم شهرة للكنائس لكى يعرف اجلميع أنها
كنائس تصلى باالجنليزية فقط لتمييزها عن الكنائس
التى تصلى بالعربية أو بلغة مختلطة.
وعلى حد تعريف العالم الكبير دكتور سعد ميخائيل
سعد ،كل ما اشيع عن هذا املوضوع فى الصحافة
املصرية معظمه خطأ ،والعشرة فى املائة الصحيحة مت
تشويهها عمدا ...وملاذا نخاف من التجارب اجلديدة بدال
من محاولة دراستها وإثرائها وتقييمها بواسطة اخلبراء
كل عدة سنوات .كما قال« ،نحن شعب عريق وكنيسة
عريقة لدينا أقدم لغة فى العالم مازالت تستعمل،
واملوسيقى القبطية هى أقدم موسيقى مازالت يغنى
بها ،والفن القبطى هو أقدم فن فى العالم مازال يزين
اجلدران...ستة آالف سنة فن وثقافة وموسيقى هى شئ
نفتخر ونغترف منه وننمى به ثقتنا بأنفسنا ،وال يجعلنا
نخاف من جتديد أسلوبنا فى اخلدمة بكل ما حتتاجه
األجيال اجلديدة فى مصر واملهجر».
ولقد خلص القمص يوحنا نصيف فى رد على أحد ابناءه،
هذه الكنائس اجلديدة بقوله-:
 +الكالم عن إنشاء كنائس قبطية تصلي باإلجنليزية لم
يبتدعه أنبا يوسف بل نحن في شيكاجو اول من أنشأ
كنيسة من هذا النوع في أمريكا مبوافقة وبركة البابا
شنودة الثالث منذ ثالث سنوات ونصف ..وحاليا يوجد أكثر
من عشر كنائس في الشرق والغرب والوسط األمريكي.
وهي مندمجة معنا متاما على مستوى الكهنة واخلدام.
+أنبا يوسف يتكلم عن خطة طموحة لتطبيق ذلك
في إيبارشيته .وهذا تدبير رعوي بحت وليس فيه شبهة
أنشقاق أو حتى خالف.
+هذه الكنائس اإلجنليزية بدأت في كندا منذ حوالي 8
سنوات حتت مسمى الكنائس الكرازية وهدفها خدمة
الشباب من اجليل الثاني والثالث وحتويلهم لكارزين ،مع
خدمة العائالت اجلديدة التي بها طرف أجنبي من أصول
غير مصرية .وهي كنائس ناجحة وعددها حوالي  5في
كندا.
+الصالة تكون باللحن والنص املعروف في اخلوالجي ولكن
باللغة اإلجنليزية.
+وحتى عندنا اآلن في الكنيسة التي أخدم بها نحن
نقيم قداسني كل يوم أحد في نفس الوقت أحدهما
إجنليزي بالكامل وأحدهما عربي بالكامل مع وجود قبطي
بسيط في اإلثنني.
دائما من الكنيسة أن تهتم بجميع الفئات
+املطلوب ً
وبالذات اجليل الذي ينشأ هنا ،من أجل تقوية جذوره في
احلياة الليتورجية واألرثوذكسية ودراسة آباء الكنيسة.
وأيضا ضم الكثيرين من خارج الكنيسة ليتمتعوا بتراثنا
الغني.
ولهذا نكرر التماسنا فى نهاية املقال لقداسة البابا
املعظم األنبا تواضروس بضرورة عقد مؤمتر موسع فى
أمريكا يناقش فيه مع اخلدام واخلبراء واألباء واملتخصصني
مستقبل الكنيسة القبطية فى املهجر والتحديات
التى تواجهها مع وضع رؤية وخطة للتعامل مع هذه
التحديات ،والنهوض بالكنيسة هناك مبا فيه خير
الكنيسة واحلفاظ على أبنائها فى املهجر.
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األهلي يهزم اإلفريقي وينتظر
احلسم في تونس

يحررها سمير اسكندر

الزمالك يخسر في الكوجنو
نتيجة ظلم حتكيمي

وصلت بعثة الفريق األول لكرة القدم
بنادي الزمالك الى مطار القاهرة قادمة من
الكوجنو بعد االنتهاء من اداء مباراة الذهاب
لدور الـ 16الثانى للكونفدرالية اإلفريقية ..
وهى املباراة التى شهدت ظلم حتكيمى
واضح ضد الزمالك و انتهت بفوز الفريق
الكوجنولى بهدف غير لالشىء .
هذا ويستئناف تدريباته إستعدادا ً للقاء
األسيوطى املقرر له يوم  24من الشهر
احلالي  ،بعد ان أستغرقت الرحلة أكثر من 14
ساعة.

فاز فريق األهلي بهدفني مقابل هدف على
اإلفريقي التونسي في ذهاب دور الستة
عشر الثاني لكأس الكونفيدرالية اإلفريقية.
وتقدم فريق اإلفريقي عن طريق عماد
املنياوي «ق  »36قبل أن يتعادل أحمد
عبدالظاهر لألهلي «ق  »44ثم أضاف عماد
متعب الهدف الثاني «ق .»63
ويكفي األهلي حتقيق التعادل أو الفوز في
مباراة اإلياب للتأهل لدور اجملموعات لكأس
الكونفيدرالية التي يحمل لقبها بينما
يتوجب على اإلفريقي حتقيق الفوز بهدف
نظيف أو بفارق هدفني.
وشهد اللقاء تعرض صابر خليفة مهاجم
فريق اإلفريقي للطرد بعد احلصول على
بطاقتني صفراويتني ليغيب عن مباراة
اإلياب.

رسميا ..حتديد رؤوس مجموعات دورى أبطال أوروبا للموسم اجلديد

أسفرت مباريات االسبوع عن إعالن أبطال الدوريات الكبرى فى أوروبا ،وهى (إسبانيا ،البرتغال،
روسيا) ،حيث اقتنص برشلونة لقب الليجا ،وبنفيكا لقب الدورى البرتغالى ،وزينيت أصبح
بطال للدورى الروسى.
وينص النظام اجلديد لدور اجملموعات لدورى أبطال أوروبا فى املوسم القادم على وضع أبطال
الدوريات األوروبية السبعة الكبار بجانب حامل لقب «شامبيونز ليج» فى املوسم احلالى ،وإذا
كان حامل لقب البطولة من بني أبطال الدوريات الكبرى املذكورة سلفا سيتم وضع بطل
هولندا على رأس مجموعة.
وبعد تأهل يوفنتوس إلى نهائى دورى أبطال أوروبا ملواجهة برشلونة ،سيكون آيندهوفن على
رأس مجموعة فى البطولة املوسم القادم.
وسيكون رؤوس اجملموعات للموسم القادم :تشيلسى (بطل الدورى اإلجنليزى) ،برشلونة
(الدورى اإلسبانى) ،يوفنتوس (الدورى اإليطالى) ،بايرن ميونيخ (الدورى األملانى) ،باريس سان
جيرمان (الدورى الفرنسى) ،بنفيكا (الدورى البرتغالى) ،زينيت (الدورى الروسى) ،باإلضافة إلى
آيندهوفن (الدورى الهولندى).
ويذكر أن االحتاد األوروبى لكرة القدم «يويفا» أقر نظاما جديدا لدورى أبطال أوروبا فى املوسم
القادم ،ينص على وضع أبطال الدوريات الكبرى على رؤوس مجموعات البطولة.

عصام شلتوت :اجملامالت أفسدت
الرياضة املصرية

أكد الناقد الرياضى عصام شلتوت ،مدير حترير
جريدة اليوم السابع ،أن فتح باب اجملامالت واحد
من أهم األسباب فى فساد الرياضة املصرية،
وتراجعها على املستوى القارى والعاملى .أوضح
الناقد الرياضى فى تصريحات تليفزيونية  ،أن
مؤكدا أن ما نادى به الراحل أسطورة
اإلدارة،
الرياضة املصرية تفتقد لألسس االحترافية فى
ً
الرياضة املصرية محمود اجلوهرى بعد كأس العام عام  1990من تطبيق ألسس االحتراف لم
يطبق حتى اآلن.
وأشار شلتوت إلى أن الرياضة املصرية حتتاج إلى إعادة ترميم فى كل مؤسساتها من أجل
مؤكدا أن الفراعنة الذين كانوا يرعبون أفريقيا أصبحوا
العودة على اخلريطة العاملية مرة أخرى،
ً
يواجهون فرق بالتصفيات غى موجودة على اخلريطة الكروية .وأكد الناقد الرياضى ،أنه يجب
على املسئولني املصريني التعلم من التجارب األوروبية وكيفية تطبيق نظم االحتراف بالدول
مؤكدا أن املسئولني فى اخلارج ال يعملون بوظائف أخرى سوى
املتقدمة فى عالم الرياضة،
ً
داخل اجملال الرياضى ،بخالف ما يحدث فى مصر متاما.

برشلونة يهيمن على البطوالت
الكبرى فى أوروبا

جاء تتويج فريق برشلونة بلقب الليجا
اإلسبانية ،بعدما حقق فوزا ثمينا على
أتليتيكو مدريد ،بهدف سجله النجم
األرجنتينى ليونيل ميسى ،ليؤكد هيمنة
البارسا على بطوالت الدورى الكبرى فى
القارة األوروبية للموسم احلالى.
ولم يكن لويس إنريكى ،املدير الفنى للفريق
الكتلونى هو الوحيد من أبناء برشلونة
الذين يفوزون بلقب الدورى للموسم احلالى،
بل كان هناك  4مدربني آخرين سبق لهم
اللعب أو العمل فى قلعة البلوجرانا من
قبل ،وجنحوا جميعا فى التتويج بلقب
الدورى مع األندية اخملتلفة التى يقودونها،
خالل هذا املوسم.
وتوج فيليب كوكو ،جنم وسط برشلونة
السابق مع فريقه آيندهوفن بلقب الدورى
الهولندى ،ثم فاز بيب جوارديوال جنم
برشلونة واملدير الفنى السابق للفريق،
بلقب الدورى األملانى مع فريقه بايرن
ميونيخ ،وفى إجنلترا توج تشيلسى بقيادة
البرتغالى جوزيه مورينيو املدرب املساعد
السابق لبرشلونة بلقب البرمييرليج ،وأخيرا
توج لوران بالن مدافع املنتخب الفرنسى
وبرشلونة السابق ،بلقب الدورى الفرنسى
مع فريقه باريس سان جيرمان.

فوز كندا بامليدالية الذهبية
وبطولة هوكي اجلليد العاملية

حصلت كندا علي املركز األول وامليدالية
الذهبية في بطولة هوكي اجلليد العاملية
وانتصرت علي الفريق الروسي  ١–٦وبعد
انتهاء املباراة وقبل عزف النشيد الوطني
الكندي لم ينتظر الفريق الروسي عزف
النشيد وسارع عدد منهم باالنصراف
إلي غرفة املالبس مما ال يليق بأدب الرياضة
 ،وذكرت وكالة األنباء الروسية تاس أن
الفريق الروسي قد يواجه عقوبات لهذا
الفعل ولكن املدير العام للفريق الروسي
قال أن هذا كان مجرد خطاء تنظيمي
ولم يكن متعمدا وقال انه ينحني احتراما
للكنديني  ،وهذا أول انتصارا لكندا في
هوكي اجلليد منذ عام ٢٠٠٧
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Pet Corner

Dr. Ihab Messiha DVM

Ticks and Lyme disease

ينتج مرض المي عن اإلصابة بنوع من البكتيريا احللقية تسمى البوريال  ،Borrellaو تنتقل هذه البكتيريا للكالب
عن طريق لدغات القراد ،و مبجرد دخولها جملرى الدم تنتقل إلى أجزاء اجلسم اخملتلفة ،و تتمركز عادة في املفاصل.
هل ميكن أن يؤثر هذا املرض على البشر؟
نعم ،لكن البشر ال يصابون به من الكالب مباشرة ،لكنهم يصابون من لدغات القراد نفسه الذي نقل املرض
للكالب ،لذلك الوقاية من التعرض للقراد هام بالنسبة لك و لكلبك.
كيف يتأثر الكلب بهذا املرض؟ ..الكثير من الكالب التي أصيبت مبرض المي تؤخذ للطبيب البيطري ألنها تبدو
أنها تشعر بألم عام و قد توقفت عن الطعام ،و عادة ما تكون الكالب مرتفعة احلرارة جدا ،ايضا قد تصاب
الكالب بالعرج بسبب هذا املرض ،و عادة ما يظهر العرج املؤلم فجأة و قد ينتقل من قدم إلى األخرى ،إن لم يتم
عالجه ،قد يختفي بعد وقت لكن يعود مرة أخرى بعد اسابيع أو شهور.
كيف يتم تشخيص مرض المي؟  ..يحتمل أن تكون الكالب املصابة بالعرج ،تورم املفاصل ،احلمى مصابة مبرض
المي ،لكن هناك أمراض أخرى لها نفس األعراض ،فهناك اختبار للدم ميكن استخدامه للتأكد من التشخيص.
هو اختبار لألجسام املضادة .ال يكشف هذا االختبار عن البكتيريا املوجودة في الدم ،لكنه يكشف عن األجسام
املضادة التي أنتجها اجلسم ضدها ،قد يظهر االختبار نتيجة سلبية غير حقيقية إن كان الكلب مصابا لكن
لم يكون األجسام املضادة بعد ،أو إن كان لن يستطع تكوين األجسام املضادة لصنع تفاعل إيجابي ،و هذا
يحدث مع احليوانات التي تعاني من ضعف اجلهاز املناعي ،تعاني بعض الكالب التي أصيبت ألوقات طويلة من
عدم وجود قدر كافي من األجسام املضادة الكتشافها باختبار ،لذلك فالنتيجة اإليجابية لهذا االختبار نافعة
أما النتيجة السلبية ال يعتمد عليها.
كيف يتم عالج مرض المي؟  ..ألن امليكروب املسبب ملرض المي هو نوع من البكتيريا ،لذلك يتم عالجه بواسطة
املضادات احليوية ،لكن ،يلزم استخدام برنامج طويل من العالج حتى نتخلص من املرض متاما.
كيف احمي كلبي من اإلصابة مبرض المي؟
مفتاح الوقاية من مرض المي هو منع تعرض الكلب للدغات القراد ،استشر طبيبك البيطري في افضل و انسب
املستحضرات في حمايه كلبك من القراد.

Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA
كيفية تقلبل مخاطر احللويات على تسوس االسنان!!!
تشكـل األسنان السليمة عامال أساسـيا يؤثــر ايجابا علــى
منــو الطفل اجلسدي والنفسي ,فلألسـنان دورا مهما ال يختصر
فقط على عمليـة مضغ املأكــوالت بـل يتــسع ليشمل
عمليـة النطق والكـالم والتواصــل االجتمــاعـــي.
ال ترتبط صحة األسـنان بالعناية اليومية بها فقط بـل أيضا
بنـوعية املأكوالت وطريقة تنـاولها فمثال ان التنـاول املفرط
للمأكـوالت الغنية بالسكـر التي تلتصق على األسـنان ملـدة
طويلــة تشكل سببـا لظهـور عالمات التسوس.
اريـد أن أشـدد على نقطة أساسـية :ان كميـة احللويــات التي
يتنـاولها الطفل مهمــة ولكـن األهـم هـي طريقة توزيعهــا
خالل النهار :فمـن املستحب تنـاول احللوى خالل وجبـة
الظهــر الرئيسـية واالبتعـاد عـن تناولها قبـل النـوم او بيـن
الوجبـات () cariesلتفـادي التآكل احلمضي لألسنان و بالتالي التسـوس.
و أن لم يتوفر امكانيىة غسل االسنان حلظيا
فتجاوزا ميكن شــرب كـوب مـن املاء بعد تنــاول
احللوى الزالة الترسـبات الالصقة باألســنان و ايضا
تنــاول األجبــان البيضــاء بعد احللوى مفيــد
جــدا بحيــث أنهــا تبطـل مفعــول احلمضى
النــاجت عـن عمليـة تخمــر الســكر وبالتالي
جتنــب التســوس.
و يوجد خيـارات كثيرة صحية ،طعمهـا لذيذ
وذات سعـرات حرارية أقـل وتسـاعد على عملية
التنظيف الذاتــي لألسنـان الذي يـزيل الترسبـات الغذائية ويبعـد التسوس ،أبرز هذه املأكوالت
البديلة هـي التفاح واجلزر وانواع من السيريال.
هناك مفهوم خاطىء أشاهده باستمرار وهو ان بعض األطفال يظنون ان بامكانهـم تناول ال
 ”ketchupوال “ ”chipsالعتقادعم انها ال حتتوى على سكر و هـذا اعتقاد مغلوط ألن باالضافة
الى السكر اخملبأ والذى  ،يلتصق على األسنـان ملدة طويلة وبالتـالي يؤدي الى التسوس.

دراسة :تناول خبز احلبوب غير املقشرة أفضل للصحة

أكدت دراسة أجراها باحثون في جامعة «هارفارد» أن تناول
كميات عالية من األلياف الغذائية املتوافرة بغزارة في احلبوب
غير املقشرة ،يُقلل من خطورة حصول الوفيات نتيجة
اإلصابة بأمراض السرطان والقلب والسكري بنسبة .%17
فإن كنت تريد حتافظ على وزنك ينصحك خبراء بتناول خبز
التوست األسمر ،هذا ما أكدته الدراسة .وتتبع الباحثون
العادات الغذائية لنحو  370ألف شخص خالني من األمراض
السرطانية وأمراض القلب ،تراوحت أعمارهم عند بدء الدراسة
ما بني اخلمسني والواحد والسبعني عاماً ،تابعهم الباحثون
لنحو  20عاماً .األشخاص الذين كانوا يتناولون كميات عالية من األلياف الغذائية املتوافرة بغزارة في احلبوب غير املقشرة،
أقل وفا ًة خالل فترة عقدين بنسبة  %17مقارنة مب ْن يتناولون األلياف الغذائية بقلة ،هذا ما أكدته نتائج الدراسة .فضال
عن مؤشرات إيجابية وجدها الباحثون تتعلق بتناول احلبوب غير املقشرة إذ أن تناولها يُقلل من خطورة حصول الوفيات
نتيجة لإلصابات املبكرة بأمراض القلب أو اإلصابة بأمراض الرئة أو اإلصابة مبرض السكري .ونصح الباحثون بتناول نحو
 34غراما ً من احلبوب غير املقشرة لكل ألف كالوري من السعرات احلرارية أي ما يعادل  4شرائح من خبز التوست األسمر.

�صحــة نيـوز

أعراض سرطان القولون ()2
بدأنا من العدد السابق ،السلسلة اجلديدة عن «سرطان القولون»،

د .ياسر بطرس

قلنا أن سرطان «القولون» هو ثاني أكثر السرطانات شيوعا ً بني الرجال بعد
سرطان الرئة ،وبني النساء بعد سرطان الثدي .وفي هذا العدد سوف نتكلم عن
أعراض «سرطان القولون»  ..عن احلديث عن هذا املرض يجب التفرقة بني سرطان
القولون املوجود في بداية القولون ،علي الناحية اليمني ،وبني املوجود بالناحية
اليسري
في الناحية اليسري ،يكون السرطان قريب من «اخملرج» ،ويكون البراز ،صلب وأيضا ً
الناحية اليسري ضيقة نسبيا ً مقارنة بالناحية اليمني ،والغرض من هذا الكالم
هو التنبيه علي أن السرطان في الناحية اليسري تبدأ أعراضه مبكرا ً  ،وهذه
األعراض تتلخص في:
 -1التغيير في العادات اليومية  ،وزيادة في األمساك:
أي أن املريض يكون معتاد علي دخول احلمام يوميا ً  ،وفجأة تتغير العادة ،إلي دخول
احلمام كل يومني أو ثالثة أيام
والزيادة في األمساك تعني حتول براز املريض إلي قدر كبير من الصالبة  ،أو عدم
القدرة علي اإلخراج ،وذلك ألن السرطان يحتجز البراز فيصعب إخراجه
 -2النزيف:
وذلك ألن الناحية اليسري تكون قريبة من اخملرج ،ورمبا يجدث جروح في حالة اإلخراج ،وذلك ألن البراز يجرح
السرطان ،فيكون النزيف علي شكل نقط دم بالبراز
 -3يكون املريض غير قادر إمتام اخراج البراز كاملة ،مما ينتج عنه إنتفاخ بالبطن وجتمع الغازات ،مع حدوث ألم
مستمر بالبطن
 -4وفي احلاالت املتأخرة يالحظ نقصان وزن املريض
أما بالنسبة للسرطان من الناحية اليمني ،يكون
البراز لني  ،كما أن حجم القولون يكون كبير في
الناحية اليمني ،فال يظهر إنسداد أو دم.
وأعراض الناحية اليمني هي :ظهور األنيميا ،وذلك
ألن الدم ينزل بالبراز في شكل نقط بسيطة جدا ً
ألشهر أو لسنوات ،وتبدأ نسبة الهيموجلوبني في
األنخفاض
وميكن القول أن أهم األسباب لوجود األنيميا فوق
سن اخلمسني هو وجود سرطان القولون
وحيث أن القولون يصل طوله إلي متر تقريبا ً
فيعتمد سرطان القولون علي مكانه بالقولون
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أفقي

 1شاعر فيلسوف لقب برهين المحبسين  oسماء
 2رئيس أميركي مثير للجدل  oهولندي أسس للفلسفة األوروبية الحديثة وأبو
المذهب العقالني
 3استيعابنا لألشياء والزمن من حولنا وذاكرتنا  oنقيض الحرب
 4أخطأ خطأ صغيرا  oضربت كفيها معا  oقطع األشياء إلى قطع صغيرة
 5رياضة هندية في القدرة على التركيز  oتأدية اعمل بقدرة واقتدار
 6كلمة فرعونية قديمة بمعنى جميل  oقانون في الجبر
 7غاز خامل (ال يتفاعل)
 8فائدة للناس  oنقطة التقاء األشعة (أو األشياء) وتركيزها
 9ليونة  oأرسطو
 10نبات طبي يستفاد من بذوره ويشرب بغليه وتقديمه كما الشاي  oاسم
عربي قديم

رأسي

 1شاعر ووزير اندلسي من أهل قرطبة برع في الوصف والبالغة
 2للتمني  oقطعة مسطحة للكتابة  oالمناطق المفتوحة من األرض
 3رسوم على الجلد (معكوسة)  oنساعد في أمر ما
 4شخص بنى نفسه بنفسه دون االعتماد على اآلخرين  oضرس (معكوسة).
 5امواز ومقابل  oآلة موسيقية وترية
 6متشابهان  oميزان  oألف كيلوجرام
 7مادة تستخدم لعمل حلوى شبيهة بالمهلبية  oثلثا باب
 8انسكب  oأبو األسود ملك النحو العربي
 9ما يقوله المحامي دفاعا عن موكله  oإناء كبير من الفخار (معكوسة).
 10استخدام اآلالت في انجاز العمل واالسراع به  oتقابلها عشر أمثالها
(مبعثرة).
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لوحة ال�رشف

شكري املبخوت

أديب تونسي حاصل عل الجائزة العالمية للرواية العربية لعام
 .2015من مواليد عام  1962وحاصل على دكتوراة في
اآلداب من كلية اآلداب بمنوبة التي يشغل رئاستها كما شغل
ً
سابقا عمادة كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات في نفس
الجامعة ،وهو عضو هيئات تحرير مجلة إبال و مجلة رومانو ارابيكا.
حصل على جائزة البوكر  2015عن روايته الطلياني والتي
تحكي عن حياة الطلياني الشاب التونسي اليساري الذي
يدرس في جامعة تونس والقيادي السابق في االتحاد العام
لطلبة تونس وتعرض األحداث جزء من تاريخ تونس في فترة حكم
بورقيبة وما تالها.
كان من الصعب توقّع اسم الفائز بعدما ح ّلت أسماء «عادية» في القائمة القصيرة وأسقطت أسماء مهمة
ً
أن اسمين تم تداولهما كثيراً في اإلعالم بعد النجاح الذي حققته
ضمت 16
من الطويلة التي
اسما .إال ّ
ّ
روايتاهما ،وهما الروائي السوداني حمور زيادة والروائي التونسي شكري المبخوت ،ورأى البعض أن واحداً
منهما يجب أن يفوز على رغم فوزهما هذه السنة بجوائز مهمة عن روايتيهما المدرجتين في القائمة
القصيرة .رواية زيادة «شوق الدرويش» فازت بجائزة نجيب محفوظ التي تمنحها الجامعة األميركية في
القاهرة ،وهي من أرقى الجوائز في هذا الحقل ،أما رواية «الطلياني» ،الفائزة بالبوكر ،فسبق أن فاز صاحبها
شكري المبخوت بجائزتين كبيرتين في تونس ،األولى جائزة «كومار» والثانية جائزة معرض تونس للكتاب.
أن الرواية هي األولى
وأثار هذا الفوز المزدوج حفيظة روائيين تونسيين لم يحالفهم الحظ في الفوز .والالفت ّ
له ،وهو الناقد األكاديمي المعروف .وقد قام المبخوت بكتابة عدة مؤلفات أبرزها «سيرة الغائب ،وسيرة
ً
وأيضا «نظرية األعمال اللغوية».
ومتقبله في التراث النقدي»
اآلتي» وكتاب «جمالية األلفة :النص
ّ

حظك مع جود نيوز

مهمة صعبة ،تعاون مع
برج احلمل :قيامك بإجهاد ذهنك جلعل األمور متشى فى الطريق الصحيح تبدو
ّ
النظام املطلوب على األقل.
احلد األدنى من ّ
رفيقك لتحقيق ّ
برج الثور :إن كان أحدهم أخطأ بشكل غير مقصود ،فبإمكانك تلقى اللوم عنه حلمايته من قطع
أن مركزك كبير  ،أفعل اخلير في صمت.
العيش خاص ًة ّ
برج اجلوزاء :خذ حذرك ُ ،قد سيارتك بهدوء  ،تكلم بحذر ،قم بإجراءات الفحص مرتني فى كافة أعمالك،
عينيك على الطريق وال تنشغل بأحد .
،ثبت
تأكد أنك تتناول الدواء الصحيح ّ
ْ
الزوجية،
لعش
املالئم
املسكن
مات
مقو
وتوفير
املناسبة
السرطان :لقد قمت بارتداء املالبس
برج
ّ
ّ
ّ
واملطلوب إما البركة اآلن أو اللعنة لألبد ،هذا ينطبق على فرصة لوظيفة أو مشروع جتارى
قمت بإمتام شروطه وتنتظر املوافقة.
خصوصية باملنزل،حتى إن
حلفلة
ر
ض
ح
ألعصابك،
ريح
برج األسد :قم مبمارسة نشاط ترفيهى ُم
َ ّ
ّ
وس ِ
الشاى والبسكويت  ،وألبوم ُم ِ
يقى ضخم على جهاز
كانت احلفلة عبارة عنك ،وكوب من ّ
الكمبيوتر اخلاص بك.
برج العذراء :الشخص األكثر عبوساً فى وجهك قد تفاجأ بأنه حليفك املخُ
محبة إال بعد عداوة
ما
،
لص
ّ
َم َثلْ قابل للتحقق اليوم  ،لكن اليعنى أن تُعطى األمان للجميع.
اجلاد مع امل ُتراخني وهذا أفضل
الصرامة واحل َْزم والوجه ّ
متسكت باتباع ّ
برج امليزان :تأخذ القرار السليم إن ّ
مايمُ كنك عمله دون اللجوء لصنع العداوات.
برج العقرب :اليوم أحد األمواج الكونية املسعودة التى تتبعك أينما ذهبت لتكون اإلبتسامة على
وجهك طوال اليوم مبشيئة اهلل .
تعم منزلك
ة
الشهي
وائح
والر
املطبخ
ركن
فى
ا
نشيط
يبدومنزلك
برج القوس :على كل التو ّقعات
ً
ّ
ّ
ّ
الدار ،أو ِ
س ّت احلبايب.
ست
مكافأة
،التنسى
مبشيئة اهلل تَ َعالى
ّ ّ
فالسور
للجميع
أفضل
هذا
؟
الفاصلة
املسافة
تلك
على
األصدقاء
بعض
برج اجلدى :ترغب فى إبقاء
ّ
بالقوة أنك التتطفل عليهم وبالتبعية فموقفك صلب
املرتفع يصنع جارا ً أفضل ،ما يُشعرك
ّ
عند إيقافهم عن التطفل فى شئونك اخلاصة.
الدلو :ليس كل مايلمع ذهباً ،الداعى لتنخدع باملظاهر أو تتغافل عن الفحص والتدقيق وأنت تشعر
برج ّ
مرة.
ألف
صديقك
من
واحذر
ة
مر
ك
عدو
من
الشك،إحذر
بعالمات
نفسك
قرارة
فى
ّ
ّ
ّ
الن َمطى
باألسلوب
ك
ومتس
عملك
أداء
برج احلُوت :إبتعد عن الطرق اخملتصرة والفهلوة فى
الروتينى َ
ّ
ّ
الشاق لكنه املأمون مبشيئة اهلل
ّ
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األنبا يوسف يوضح في حوار شامل فكرة إنشاء كنائس مخصصة للشباب الذين
ولدوا في أمريكا ،ولألمريكيني الذين انضموا للكنيسة
جود نيوز :عرضنا في العدد السابق من جريدة «جود نيوز»
نفي نيافة األنبا يوسف ،أسقف «تكساس» وجنوب
الواليات املتحدة األمريكية ،ملا رددته بعض الصحف واملواقع
عن إنفصالة عن الكنيسة القبطية املصرية ،وفي حوار
لقناة «لوجوس» التابعة إليبارشية كاليفورنيا القبطية
األرثوذوكسية ،رد نيافة االنبا يوسف بالتفصيل علي ما حدث
فقمنا بتلخيصه لقرائنا ..قال االنبا يوسف ،إن ما قام به من
إنشاء كنائس مخصصة لألقباط الذين نشأوا في أمريكا
واألمريكيني ،الذين انضموا حديثا للكنيسة القبطية
األرثوذكسية ،ليست خدمة جديدة ،وإمنا مت طرحها منذ عهد
املتنيح البابا شنودة الثالث ،الذي رسم كهنة هذه الكنائس،
الفتا أن كل ما حدث هو طرح «أسم شهرة» لها مع بقاء
تسجيلها رسميا باسم «الكنيسة القبطية األرثوذكسية».
وأضاف األنبا يوسف« ،إن فكرة هذه الكنائس ليست جديدة
ولست أنا أول من فكر في هذه اخلدمة ،فهناك أساقفة
سبقوني في هذه اخلدمة ،وقد بدأت في عهد املتنيح البابا
شنودة الثالث ومباركته وموافقته وتشجيعه ،وتكلم عنها
في السيمينارات التي كنا نعقدها في بوسطن ،وقابل وفود
من هذه الكنائس ،وأخذوا معه صورا تذكارية وشجعهم،
وأيضا رسم كهنة لهذه الكنائس ،ومن بعده البابا تواضروس
أيضا قام بتشجيع هذه الكنائس وهذه اخلدمة ،وأيضا رسم
لهم كهنة وانتشرت هذه الكنائس في مناطق كثيرة في
جنوب الواليات املتحدة».
وأكد األنبا يوسف علي أن «تسمية هذه الكنائس باسم
«القبطية األرثوذكسية» حسب القانون املوحد هنا في
أمريكا والذي مضى عليه قداسة البابا شنودة سنة ،1989
ال يستطيع أحد أن يسجل كنيسة دون إضافة كلمة
القبطية األرثوذكسية» ،الكنائس التي رسم لها أباء كهنة
لها نفس التسمية بصيغة كنيسة القديس فالن القبطية

األرثوذكسية».
وأشار إلى أن «أساقفة أمريكا اجتمعوا مع اآلباء الكهنة
الذين يخدمون في هذه الكنائس ،ملناقشة هذه اخلدمة
وكيف ميكن أن تنتشر أكثر ،نظرا لوجود احتياج لدى أوالدنا
الذين نشأوا وترعرعوا هنا في أمريكا ،وأيضا األمريكان
الذين انضموا للكنيسة خلدمة موجهة لهم بشكل خاص
وبطريقة يتفهمونها».
وأوضح األنبا يوسف ،أنه بدأ التفكير في متييز هذه الكنائس
عن الكنائس التي ينتمي أغلب شعبها لفئة املهاجرين،
فبدأوا في إطالق اسماء شهرة ،وطُ رح اسم الكنيسة
القبطية األمريكية ،ونال رضى كثيرين إال أن البعض تخوف
من األسم
وأضاف« :طُ رح األمر في العام املاضي من قبل جلنة شئون
املهجر باجملمع املقدس ،أمام البابا تواضروس فسألنا عن
اقتراحتنا عن أسماء هذه الكنائس ،فكان لي مجرد وجهة
نظر قد تقبل الصواب أو اخلطأ ،وعندما شرحت وجهة نظري
ال يعني ذلك متسكي بها وعدم إمكانية التراجع عنها ،فهي
مطروحة للنقاش ألن اسم الشهرة ال يعني شيء ،فاملهم
هو محتوى اخلدمة».
ولتوضيح األمر قال االنبا يوسف« ،لدينا تقليد هنا في
كنائس أمريكا بعد حضورنا للقداس ،يجلس الناس في
قاعة الكنيسة في مائدة محبة ويتناولون الغذاء واحلديث
مع بعضهم البعض في مختلف املواضيع ،وحتى لو كان
القداس الذي أقيم كله باللغة اإلجنليزية ،فأن بعد انتهاء
القداس ،يشعر الذين تربوا في أمريكا والذين ال يجيدون
العربية أنهم غرباء وسط من يتحدثون بالعربية ويتحدثون
عن الشأن املصري وما يحدث في مصر».
وتابع« :هذا ما دفعنا لتخصيص خدمة ملن نشأوا في ثقافة
أمريكية ،فأنا أريد أال يشعر أحدا أنه غريب ،أريد لكل شخص

أن يشعر أن هذه كنيسته وأال يدفعه شعوره بالغربة للذهاب
لطوائف أخرى غير أرثوذكسية بحثا عن احتياجه للشعور
باإلنتماء».
وأضاف« :أجرينا دراسة عن أهم مميزات الثقافة األمريكية
وأهم القضايا التي ستطرح وما يخالف إمياننا فيها وقد
تلخصت في حوالي  18نقطة ،تنوعت ما بني قضايا اجلنس
قبل الزواج واملثلية اجلنسية والطالق ألي سبب ،وقد طرحنا
كيفية التصدي للتحديات اخلاصة بالثقافة األمريكية التي
قد حتوي أمورا تخالف إمياننا».
وأوضح أن الكنيسة لم جتري هذه الدراسات بشأن هذه األمور
لتقرها داخل الكنيسة ،بل للتصدي لها ،فعلى سبيل املثال،
قد يؤمن املتأثر بالثقافة األمريكية مثال أن اجلنس قبل الزواج
شيء طبيعي ،فالكنيسة ستبحث كيف تغير عنده هذا
الفكر عنده ،وأعلمه مفهوم العفة في املسيحية ،وقد يؤمن
بالطالق ألي سبب فالكنيسة سوف تبحث كيف تغير هذا
املفهوم عنده لتغييره لتعلمه قدسية الزواج في املسيحية».

With great joy, his holiness Pope Tawadros II layed down the cornerstone of the St. Anthony Coptic
Orthodox Monastery on Friday September 26, 2014

Daylight Visit

Weekly Liturgy

The Monastery’s grounds
are open to those who wish
to visit
from 9:00 am to 6:00 pm
- Evening Prayers - Each Day

is celebrated
Sat, sun. 10 am -12
All are Welcome to join.

St. Anthony Monastery
welcomes all visitors,

but through advance
arrangement for those who
would like to stay over night

”“God Loves a cheerful giver
2 Corinthians 9:7

The Monastery
gives tax receipt.

608 Miners Point Rd., Perth, ON K7H 3C5

www.Abbaanthony.ca

+ 1 - 613 - 264 - 8071
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يكذب األطفال ألسباب عديده
إلي البيت؟ )  .أيضا شعور الطفل
 .يكذب األطفال حلمايه مشاعر
بالرضا عن نفسه,
آبائهم ,أو إلشعارهم مبشاعر
و بأن لديه تقديرا لذاته و علمه أنه
أفضل .يرجع باألكثر إلي أنهم
مقدر و محبوب من اآلخرين يقلل
يخافون من اإلتهام املضاد ,أو
إحتماالت كذبه و إختالقه
العقاب  ,أو النبذ .قد يشعرون
أشياء غير صحيحه .ال نغفل أيضا
بالقلق الشديد في موقف يكون
إحترام خصوصيه أطفالنا  ,أحيانا
خيارهم الوحيد فيه هو اخلروج منه
تكون هناك أشياء ال يرغبون
بسرعه عن طريق الكذب .
في التحدث عنها  ,نسمح لهم
 +الكذب املزمن عند االطفال :
بذلك .فعند إجبارهم علي التحدث
األطفال الذين يكذبون بشكل
و عرض ما يعتبرونه من شأنهم
مزمن يفعلون ذلك ألنهم يفتقرون
اخلاص  ,فإننا نحفزهم علي
إلي إحترام الذات و يعتقدون أن
بقلم :مرفت روفائيل الكذب ,وفي حاله ما أطلعونا علي
إختراع األشياء سوف يجعلهم
أسرارهم النصدر أحكاما أو إدانات,
فانكوفر
أكثر جاذبيه و متعه لآلخرين ,أو
فعندما يعلمون أن صدقهم ال
يجعلهم أشخاص افضل بطريقه ما.
يوصلهم لشئ  ,فمن املمكن أن يسلكوا طريق
 +جميع اآلباء في حاجه أن يفهموا الدافع وراء الكذب.أخيرا شعور
كذب أطفالهم قبل أن يبحثواعن احلل  .فليس أوالدنا أنهم محبوبون بغض النظر عما يعملون
هناك فائده في أن نقول ألوالدنا الكذب سلوك و إخبارهم إنه من الطبيعي أن يخطئ اإلنسان
سيئ .
و إنه
 +الكذب األبيض
ممكن إستخدام األخطاء في تعلم أشياء معينه
نحذر من إرسال رسائل مربكه و محيره لهم من موقف ما.ذلك يساعدهم كثيرا في بناء
عندما نكذب ( كذبات بيضه طبعا ) فليس شخصيه صادقه.
هناك كذب ألوان  ,لكن دورنا أن نعلمهم أن ما يتعلمه األطفال
الصدق هو أفضل سبيل و انه يقي من مصيده مطلوب أن يتعلم الطفل أن الصدق هو أفضل
اخلداع احمليره
الطرق و أنه يقي من مصيده الكذب و اخلداع  ,و
التي ينتج عنها الكذب في أغلب األحيان.
من األيسر علي الناس أن يسامحوا و يعفوا إذا
أخبروا باحلقيقه و أن الكذب أمر سيئ و مشني .
ماذا نفعل
دون أن نحرج الطفل  ,نوضح له أننا نعرف أنه و ال بأس من يقع اإلنسان في خطأ  ,و أنهم
اليقول الصدق  .ميكنا أن نقول له « محاوله ينعمون بدعم و تشجيع األسره و مساعدتها
جيده.
لهم في إيجاد حلول .
أمتني أن أكون واسع اخليال مثلك  .ينبغي أن تكون الصيانه
نحاول أال نبالغ في السيطره علي أطفالنا و
كاتبا  .و اآلن ما رأيك احلقيقي فيما حدث؟.مع
إظهار روح الدعابه و املرح ,و إخباره إننا ال نعاقبه إال سيشعرون باخلوف و الضغط و سيزينون
 .هام جدا إننا ال نسأل أسئله تشجعه علي أن
أفعالهم مبا يخالف احلقيقه .نستمر في
يكذب علينا  ,فسؤال مثل « هل جئت من التشجيع و نتجنب إصدار األحكام و اإلدانات
املدرسه إلي هنا مباشره ؟ (عندما نعرف انه لم  ,و أخيرا إظهار تقديرنا لهم علي أمانتهم و
يفعل ذلك)
صدقهم .
ميكن أن يضطره للكذب .في هذا املوقب ميكننا ربنا يعيننا علي تربيه أطفالنا و بناء شخصيات
أن نقول (أشك في أنك أتيت من املدرسه مباشره سويه
إلي هنا .هل حدث شئ ما و أنت في طريقك و لربنا اجملد الدائم إلي األبد آمني.

البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس

هل الروح القدس هو روح مالك ،باعتبار أن املالئكة أرواح؟  ..وهل هو روح
إنسان ،نبي مثالُ يأتي فيما بعد؟

الروح القدس هو روح اهلل القدوس (أع  )4 ،3 :5لذلك فهو يحل في قلوب املؤمنني،
كما قيل في الكتاب «أما تعلمون أنكم هيكل اهلل ،وروح اهلل يسكن فيكم»
(1كو  ،)16 :3وأيضا ً (1كو  .)19 :6وكذلك قال عنه الكتاب «وأما أنتم فتعرفونه،
ألنه ماكث معكم ،ويكون فيكم» (يو  .)17 :14ومحال أن يكون مالكا ً أو إنسانا ً
يحل في جميع البشر ويسكن فيهم .ومما يثبت أنه ليس إنسان قول اإلجنيل عنه «روح احلق الذي ال يستطيع
العالم أن يقبله ،ألنه ال يراه وال يعرفه» (يو  .)17 :14فلو كان إنسانا ً أو نبيا ً ،لكان الناس يرونه ويعرفونه .وكذلك
قال لهم عنه «ميكث معكم إلى األبد» (يو  .)16 :14وال يوجد إنسان ميكث مع تالميذ املسيح
إلى األبد! .كذلك يُنسب إلى الروح القدس القوة على اخللق كقول املزمور للرب ،عن اخمللوقات« ،ترسل روحك
فتخلق» (مز  .)30 :104وقيل لتالميذ املسيح ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» (أع  .)8 :1وقد حل
ُ
في يوم اخلمسني .كذلك أمرهم أن يعمدوا باسم اآلب واالبن والروح القدس (مت  .)19 :28ومن غير املعقول
أن يعمدوا باسم مالك أو إنسان مع اآلب واالبن ...

يا رب جننى

		
دخل التالميذ السفينة
		
كانت الريح مضادة فاهتزت
		
و فى الهزيع الرابع من الليل
راه التالميذ و اضطربوا		
		
طمأنهم يسوع قائال أنا هو
		
بادره بطرس ان كنت أنت هو
			
لكنه خاف و بدأ يغرق
			
صرخ يا رب جننى
		
يا قليل االميان ملاذا شككت
			
مد يده و أمسكه
و كل من فى السفينة سجدوا له

و صعد يسوع للجبل يصلى لالله
السفينة و من عليها طلب النجاة
أتاهم يسوع ماشيا على املياه
و ظنوه شبحا يسلب احلياه
ال تخافوا أيها الرعاة
فمرنى أتى اليك على املياه
و هو الذى يحب البحر و يهواه
فأنت املسيح فى عاله
ألم أقل أن شعور رؤوسكم محصاة
وسكنت الريح فعظمته الشفاة
قائلني باحلقيقة انت ابن اهلل

جورج توفيق

ملاذا النصوم فور صعود الرب جسديا ؟

( حينئذ اتى اليه نالميذ يوحنا قائلني ملاذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا واما تالميذك فال يصومون
؟ فقال لهم يسوع هل يستكيع بنو العرس ان ينوحوا مادام العريس معهم ؟ ولكن ستاتى ايام حني
يرفع العربي عنهم فحينئذ يصومون ) مت ، 51-9:41مر ، 02- 2:91لو53-5:43
حينما سال تالميذ يوحنا الرب عن عدم صوم تالميذه اجابهم ان العريس معهم فهم فرحني لكن
حينما يصعد ويرفع عنهم فحينئذ يصومون  ،ولكن ملاذا التصوم كنيستنا بعد عيد الصعود تطبيقا
لقول الرب ؟!
واالجابة فى منتهى البساطة انه بعد صعود الرب ومفارقته لهم جسديا كان التالميذ مازالوا
فى حالة ارتباك وحالة ضعف لذلك انتظروا وعده بحلول الروح القدس عليهم ونوالهم البركة
والقوة ( لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لى شهودا فى اورشليم
وفى اليهودية والى اقصى االرض ) اع ( . 1:8واما املعزى الروح القدس الذى سيرسله االب باسمى
فهو يعلمكم كل شئ ويذكركم بكل ماقلته لكم ) يو 41:62لذلك عيد حلول الروح القدس يوم
اخلمسني هو عيد ميالد الكنيسة  .فقد اخذوا قوتهم بحلول الروح القدس عليهم وبداوا يكونون
مؤسسة كنسية يستطيعون من خاللها تنظيم وترتيب هذا الطقس الذى تسلمناه جيل بعد
جيل فصاموا وقرروا تنظيم هذا الصوم لنوال بركة وقوة الروح القدس فينا واصبح هذا الفكر
فكر الصوم قبل نوال فرحة وبركة من اهلل مثلما فعل فى القدمي موسى النبى الذى صام لينال
بركة استالم لوحى الشريعة  .واصبح منهجا فى طقس الكنيسة ان يكون هناك صوم الستقبال
جتسد الكلمة  ،وصوم الستقبال اخلالص بقيامة الرب منتصرا  ،واخر لالحتفال بتذكار اظهار
صعود جسد امنا العذراء  .وهذا ما يفعله الكاهن اجلديد لينال قوة وبركة اخلدمة الكهنوتية .
صحيح ان الرب سبق ونفخ فى وجه تالميذه فى لقائه معهم فى العلية فى االحد االول بعد قيامته
بدون توما ( وملا قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس ) يو 02:52كانت نفخة حياة جديدة
للخليقة اجلديدة اواحلياة املقامة  .اعطاهم الرب نفخة حياة جديدة ليمكنهم من العمل واخلدمة
كرسل مثلما نفخ الرب فى التراب عند بدء اخلليقة وحعل من التراب اومن ادم نسمة حية ( وجعل
الرب االله ادم ترابا من االرض ونفخ فى نفسه نسمة حياة فصار ادم نفسا حيا ) تك . 2:7ومرة ثانية
ينفخ الرب فيهم ليقيم االنسان اجلديد ليكرزوا باهلل العامل فيهم  .اما فى يوم اخلمسني فكان
حلول الروح القدس حلوال للسكنى فيهم
ابيذياكون  /ماهر ثابت اسكندر

نصلي ألجل

مجلس إدارة وأسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خالص التعازي
لألب القس  /شنودة مليكة
راعي كنيسة السيدة العذراء مرمي والقديس
يوسف النجار بريتشموندهيل  -أونتاريو
في إنتقال الوالد
الدكتور  /ناجي يوسف مليكة
عزاء لألسرة واألصدقاء واحملبني
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حتذير  ..ممارسات موقع «فيس بوك» تهدد خصوصية املستخدمني

اطلقت جلنة أوروبية معنية بشؤون حماية خصوصية مستخدمي اإلنترنت ،حتذيرا تنبه
فيه من قيام شبكة «فيس بوك» االجتماعية مبمارسات من شأنها تهديد خصوصية
املستخدمني .وأوضحت جلنة اخلصوصية البلجيكية« ،فيس بوك» تتبع أي مستخدم يقوم
بالضغط على زر اإلعجاب سواء داخل شبكتها االجتماعية ،أو بأي من اإلضافات التابعة لها
واملنتشرة في مواقع اإلنترنت .وتابعت اللجنة ،أن اإلضافات التابعة لـ»فيس بوك» تسمح
للشبكة االجتماعية بتتبع مستخدمي نحو  13مليون موقع إلكتروني ،حتى وإن قام أي من
هؤالء املستخدمني بتسجيل اخلروج من حسابه على الشبكة عند استخدام املوقع.
وبدأت جلنة اخلصوصية البلجيكية ،حتقيقاتها بشأن ممارسات «فيس بوك» املهددة خلصوصية
املستخدمني ،بعد أن حرك نحو  25ألف مستخدم للشبكة االجتماعية من خارج أمريكا
وكندا ،دعوة قضائية ضدها في محكمة مدنية في فيينا في التاسع من أبريل املاضي.
فيما تواجه الشبكة االجتماعية ،األكبر من حيث عدد املستخدمني النشطني على اإلنترنت،
اتهامات بجمع بيانات عن املستخدمني بطريقة تنتهك خصوصيتهم.

«الكالم» يدر املاليني على بيل كلينتون وهيالري

يبدو أن إلقاء اخلطب يعد أحد أبرز مصادر الدخل للرئيس األميركي
األسبق بيل كلينتون وزوجته هيالري ،التي تسعى إلى العودة
إلى البيت األبيض من باب االنتخابات الرئاسية .فوزيرة اخلارجية
السابقة وزوجها جمعا  30مليون دوالر على األقل منذ يناير ،2014
من بينها أكثر من  25مليون دوالر من إلقاء نحو  100خطاب ،وفقا
مللف مقدم إلى اإلدارة األميركية .كما حققت هيالري ،التي تسعى
إلى الفوز بترشيح احلزب الدميقراطي في  2016خلوض انتخابات
الرئاسة ،أكثر من  5ماليني دوالر كعائدات من كتابها «خيارات صعبة» ،الذي نشرته في يونيو.
ويضع دخل هيالري وبيل كلينتون على صدارة نسبة  0.1باملائة من فئة السكان األميركيني
ذي الدخل املرتفع ،في وقت يحتل التفاوت االقتصادي برامج مرشحي احلزبني لالنتخابات
الرئاسية .وواجه كل من هيالري وبيل كلينتون انتقادات لوضعهما املميز ،فالسيدة األولى
السابقة حققت ما يقدر بنحو  250ألف دوالر من كل خطاب ،منذ تركها وزارة اخلارجية في
.2013

خالص التهاني

من د .سمير ومدام أماني
جرجس للعروسني

مرمي و جوي

«دبلوماسية السيلفي» جتمع زعيمي
الهند والصني

في لقطة ميكن وصفها بالنادرة ،ظهر
رئيس الوزراء الصيني «لي كه تشيانغ»
مبتسما في صورة «سيلفي» مع نظيره
الهندي «ناريندرا مودي».
وتظهر الصورة الزعيمني في موقع
تاريخي ،يقفان مبتسمني جنبا إلى جنب
بينما يسقط جانب من أشعة الشمس
على وجه رئيس الوزراء الصيني أثناء
زيارة مودي للصني هذا األسبوع ،لتعزيز
الروابط االقتصادية وبحث نزاع حدودي
طويل بني اجلانبني.
ومن املعروف عن مودي أنه يتصرف على
سجيته مع وسائل التواصل االجتماعي
مبا في ذلك حسابه على تويتر الذي يضم
قائمة طويلة من املتابعني.
لكن نشر مثل هذه اللقطات التلقائية
على اإلنترنت أمر نادر بالنسبة لزعماء
الصني ،إذ يعد تناول حياة السياسيني
الشخصية من احملرمات ،كما أن نشر
تفاصيل مثل تواريخ مولدهم احملددة
يعتبر سرا من أسرار الدولة.
ونشرت اللقطة على موقع مودي
للمدونات املصغرة باللغة الصينية ،الذي
كان قد أنشأه قبل رحلته للصني.
وحصلت الصورة على تعليقات كثيرة
على موقع التدوين منها رسائل من نوع
«رئيس وزراء جذاب».

مجموعة روسية تُقيم نصب تذكاري

للرئيس «بوتني» مبظهر قيصر روماني

الرب يدمي حياتهما بالفرح
والسعادة

منوعات نيـــــوز
مطعم نيجيري يقدم حلوما بشرية
لزبائنه

أغلق مطعم نيجيري أبوابه بعدما تبني
أنه يقدم حلما ً بشريا ً لزبائنه ،إثر اكتشاف
أكياس حتتوي على رؤوس بشرية تقطر دماً
في مطبخه.
وأشارت تقارير إلى أن سكانا ً محليني في
مدينة بوالية «أنامبرا» الواقعة جنوب شرقي
البالد ،أبلغوا الشرطة أنهم يشتبهون
بوجود شكوك حول حدوث «أمور مخيفة»
في املطعم.
وبحسب التقارير ،فقد قامت الشرطة
مبداهمة املطعم ،و»يزعم» أنها عثرت في
أكياس بالستيكية على رؤوس بشرية تقطر
دماً ،كما عثرت على أسلحة تتضمن قنابل
يدوية.
وأفادت التقارير أن الشرطة اعتقلت 10
أشخاص على األقل ،بحسب ما ذكرت
صحيفة التليجراف نقالً عن تلفزيون
هيئة اإلذاعة البريطانية ،الناطق باللغة
السواحيلية.
وأفاد أحد السكان قائالً بأنه لم يتفاجأ
باالكتشافات املثيرة للصدمة ،مشيرا ً إنه
كثيرا ً ما الحظ نشاطات غريبة في املنطقة
وأن مالبس العمال لم تكن نظيفة أبداً،
موضحا ً أن هذا األمر دفعه للشك كثيراً.
وقال قس محلي ،من بني من تناولوا
طعامهم في املطعم ،إنه تفاجأ باألسعار
املرتفعة بشكل جنوني في املطعم،
موضحا ً أن قيمة الفاتورة بلعت نحو 4
دوالرات ،وهو  4أضعاف األجر اليومي ملاليني
العمال النيجيريني.
ووفقا ً للقس ،فإن العاملني في املطعم
أبلغوه أن اللحم الذي مت تقدميه له
«استثنائي» ،مضيفا ً «لم أكن أعلم أنه مت
تقدمي حلم بشري لي وأنه كان باهظا ً جداً».

بعد حضورهما صف جامعي معاً
اكتشفتا أنهما شقيقتان

لب ُه بعد
يحتضن َك َ
موته بلحظات

مشاعر إنسانية
صادقة ...

لسه فيه بشر !!!

صورة وتعليق

كشفت مجموعة تُسمي «عرق القوازق»
في مدينة سانت بطرسبرج الروسية عن
متثال جديد للرئيس الروسي« ،فالدميير
بوتني» ،في زي قيصر روماني مبناسبة
ذكرى انتصار االحتاد السوفيتي في احلرب
العاملية الثانية على أملانيا النازية.
ونقلت تقرير اعالمية عن زعيم القوزاق
احملليني« ،أندريه بولياكوف» ،قوله « :إن
فكرة إقامة نصب تذكاري للرئيس جاءت
بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في
العام املاضي».
وأوضح «إن القوزاق يريدون أن يكون بوتني
زعيما للروس طول العمر ،األمر الذي من
شأنه أن يعطي قوة للدولة ويرعى مصير
روسيا طوال حياته كلها».
وأضاف بولياكوف «الرؤساء يأتون
ويذهبون ،ولكن اإلمبراطور هو رمز ،وهو
على األرجح ما حتتاجه روسيا».

مبحض الصدفة ،اكتشفت سيدتان
أميركيتان أنهما شقيقتان خالل حضورهما
صف للكتابة بجامعة كولومبيا مبدينة
نيويورك.
واكتشفت كل من« ،كاتي أولسون» و «ليزا
فلفاردي» أنهما شقيقتان من أم مراهقة
تخلت عنهما للتبني في الثمانينات .وجاء
ذلك خالل الصف حيث عرفت كل من
السيدتني عن نفسيهما بوصفهما من
عائلتني بالتبني ،وهو ما جعلهما يتبادالن
احلديث ليجدا هذه املفاجأة في النهاية.
وأكدت أولسون ( 35عاما) ألختها فلفاردي
( 34عاما) أنها ستحضر حفل تخرجها
هذا العام وستكون بصحبتهما أمهما
البيولوجية وتدعى ليزلي باركر.
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Summer Science Facts
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But, do you know what? They
were.
There was something about
Joseph.
He gave himself to God, and he
let God lead him in everything he
did. It was like the light of God’s
presence was there, wherever he
went - even in a cold dark prison.
That’s what God wants for all of
us. God wants us to be the light of
His presence wherever we are.
The chief jailer must have seen
that in him, something maybe
he couldn’t even explain. But he
liked Joseph right from the start.
And before long, he put Joseph in
charge of the whole prison.
And God was with Joseph, and
blessed him in everything he did.
Time went by, and it happened that
the Pharaoh’s butler and his baker
must have been having a bad day.
Maybe the butler spilled a goblet
of wine in the Pharaoh’s lap. Or
maybe the baker’s sticky buns
were too sticky.
Or maybe they offended Pharaoh
much more seriously than that.
But whatever happened, Pharaoh
was not pleased with them. And
when Pharaoh is not pleased,
believe me, NO one is pleased!
And so he had the Butler and the
Baker thrown in jail.
They were there for a long time.
Now, it also just so happened that
they were thrown into the same
prison where Joseph was. And

before long, the Chief Jailer made
Joseph their servant. Of course,
this didn’t just happen. God was
working out his plan. A very big,
wild, wonderful plan.
One night, the Butler and the Baker
each had a dream. They were
very strange dreams, and the next
morning, they were both upset.
“You look troubled,” Joseph said
when he brought them their gruel
that morning (you don’t get bacon
and eggs for breakfast in prison!
You don’t get pancakes, french
toast and waffles with strawberries
and whipped cream. Nothing like
that! Nothing but gruel. Nasty gruel
for breakfast, nasty gruel for lunch,
nasty gruel for dinner - even nasty
gruel for dessert. Well, maybe
you would be lucky NOT to get
dessert).
Anyway, when Joseph set their
bowls of gruel down in the dirt,
the Baker said, “We both had very
strange dreams last night. We are
sure they mean something, but we
don’t know what!”
“Only God knows what dreams
mean,” Joseph said. Joseph knew
that everything we have, and
everything we can do comes from
God.
“But, tell me your dreams, and
maybe God will give me the
meaning.”
And so the Butler and the Baker
each told Joseph what they
dreamed.

•
•
•

Did you know June 21st is the first day of summer?
June was named either for Juniores, the lower branch of the Roman
Senate, or Juno, the wife of Jupiter, a Roman god.
July was named by Marc Antony in honor of Julius Caesar.
August was named for Julius Caesar’s adopted nephew, Gaius Julius
Caesar Octavinus, who received the title Augustus, meaning “reverend.”
He named the month for himself.
The last day of summer is September 20th. The first day of autumn
begins on September 21st.
September comes from the Latin word septem meaning ‘seven.’ Julius
Caesar gave it this name, when it actually was the seventh month in the
calendar!
On September 13, 1922, the temperature in the shade in the Libyan
Desert reached 136 degrees Fahrenheit. This is hot enough to fry an
egg on a rock!
On July 4th in the year 1956, a world record for the most rain falling in
one minute was recorded in Unionville, Maryland. The record was 1.23
inches in that one minute!

RIDDLE TIME
• Find Me! I start with ‘P’ and end with ‘E’, but I have
thousands of letters. Who am I?
• I have all the knowledge you have. But I am small as
your fist that your hands can hold me. Who am I?
• Four children and their pet dog were walking under a
small umbrella. But none of them became wet. How?

The answer
of the Riddle :
• 1- ( 1,2,3 )
• 2- in the river bank
• 3- weights
Solved by: Maria Elarif

Happy
Birthday
Jozef

Happy Birthday
Joy
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DO YOU KNOW YOUR

In two previous issues we looked at perception or how each of us sees things in his own
way. We talked about how our perceptions
are formed through the different experiences
each of us had, and explained how different people see the exact same situation but
each one interprets it differently. That leads
us to whether you know yourself enough to
explain why you interpret situations the way
you do and how is your self-concept similar
to or different from reality.
Let us see first what a self -concept is , how
it is formed and how it effects a person’s behavior.
The self-concept is a screen or a filter through
which a person sees, hears and evaluates
everything else. Therefore a person acts in
keeping with the ideas he has about himself
and the values he holds, his beliefs about the
kind of person he is or would like to be, what
he believes his skills and abilities are, and
what he expects of himself in the various
situations.
How the self-concept is formed: In order
to understand a person’s self-concept we
must first understand his values because the
value system is a very important element
of the self-concept. Values include beliefs,
principles, opinions and attitudes. They determine what is right, good, ethical and provide standards and norms. They develop a
person’s conscience. Values also determine
people’s attitudes towards issues and the affect the choice of social activity in which a
person engages and what principles he can
accept and assimilate and transmit without
distortion.
What are the sources of values ? Basically values are developed through norms,
religions, and ideologies of culture, through
heroes that people look up to, through the
family including parents , siblings , through
teachers and other authority figures , through
peers and associates to gain acceptance and
esteem. Gangs and other similar groups can
be sources of values that people adopt to gain
loyalty and acceptance. Many values are ad-

REAL SELF?

2. The self-concept is relaopted usually uncritically, and
tively stable: It stays with the
unconsciously.
person over time and people
An important principle rewill avoid any behaviour that
garding the self-concept is
is inconsistent with their selfthat we develop the concept of
concept.
self, we protect it, we maintain
3. The self-concept can be
it, and defend it against change.
changed: As we tend to cling
How does the self-concept afto our self-concept, we tend to
fect our behaviour?
resist any change in the face
1.
It helps us find exof any threat or critical judgecuses for our failures. For
Edward Salib
ment. People tend to become
example a tennis player who
defensive and start to use denithinks highly of his skill, but
keeps losing match after match may not ad- als, rationalizations and refuse to hear what
mit to himself that his skill was not that great may be useful information that may cause a
and finds excuses such as “the sun was in my threat to their self-concept. In order to avoid
resistance to change we need to rebuild trust
face, or my opponents play dirty.
2.
It is also believed that the desire to and help people to gain insight through conpreserve the self-concept is the most power- crete evidence in a warm atmosphere.
ful motivation. Whether accurate or not, we
cling to our self-concept for fear of losing CONCLUSION:
our identity.
The more your self-concept resembles your
3.
Behaviour usually stems from the true self, the better you will be able to deal
self-concept and not necessarily from the with the world and your circumstances betreal self.
ter. To get to this point, you need to exam4.
When the self-concept and the real ine your self-concept, your values, beliefs,
self perfectly coincide, this is the ideal situa- previous experiences and to watch for what
tion. However in most cases there is an over- pleases you, what upsets you, what changes
lay of the self-concept which covers the real your mood, how you communicate with othself. This makes it necessary to expand the ers, do they listen to you or shy away from
self-concept to include as much as possible you, do they understand what you are trying
of the real self.
to convey to them. Do you find yourself at
Characteristics of the self-concept:
odds with others, and you need to look criti1 The self-concept is learned through the cally into others’ reactions to your ideas and
continuous process since childhood. Imagine your behaviour in general and to consider
parents who keep telling one of their children any feedback that comes your way. If you
repeatedly “can’t you do anything right?” think this feedback is genuine and is made
“you will never amount to anything. ”This in a friendly and sincere manner, this could
would in many cases lead to the lack of con- benefit you and provide you with greater
fidence in the self and consequent belief that insight into your true self that you were not
Ï am a failure”. On the other hand parents aware of. This would eventually lead you to
who encourage a child and keep telling him expand your self-concept and get you closer
positive things about himself and lead him to
to your REAL self. The more you exsucceed in what he does, will probably develop self-confidence as the child sees him- pand your self-concept and uncover
self as capable and would probably succeed more of your real self, the more effective you will become.
in what he does.

The Culture wars
There are two sides to every story, two
sides to every argument, thousands a
day probably more. Then there is the
culture of life, and the culture of death,
and those are the culture wars.
The culture of life is believing that life
is sacred from the moment of natural
conception to the moment of natural
death. The culture of death is reducing
subjects to objects, not knowing what
a human being is. We live in both, a
constant battle within ourselves, what
media portrays, who our parents and authorities want us to be,
and ultimately what God tries to direct us toward.
The devil knows he cannot touch God, so he targets those
who he loves, his children, us. He’s come up with ways of
corrupting us, making us think less of ourselves, making is vulnerable and feeling that we aren’t good enough. He corrupts
us into thinking that it’s okay to use people, and that there is
an easy way out of “terrible” situations, there is a solution to
everything according to his book. “Take the things life… it’s not
a baby yet, it hasn’t come out of you yet! It’s your body!” the
devil tricks us! He has corrupted people into thinking that just
because a child is still in the womb means it has no meaning
and it’s not a human. This is where God steps in, the culture
of life, knowing and understanding that life is sacred. Every
human life, every soul has a purpose and no one in any way

Mary Farag

has any right to take the sacred life of another human being
from them. God has showed through himself, he came down
himself and died for me, died for you, he died for that baby that
was aborted last week, that baby that didn’t get to live because
another selfish human being didn’t want to burden themself.
That’s the devils job, he takes pleasure, it’s his passion to corrupt us, and has successfully done so for a lot of people. Every single person on this planet is corrupt in some way, even
that little 8 year old girl that thinks she’s fat because of what
she sees on television. Since we were that young we’ve been
targeted, pain that’s been afflicted upon us for so long we no
longer feel it. Still, God always wins, so don’t take the short
cut, suffer, suffering is the greatest thing, suffering is a grace.
We may sometimes forget but God is always on our side, the
more you resist the devil, the more temptation, the grater suffering, but that is how you know God is working through you
and he is there with open arms to save you. Carry you when
you are too weak to walk and walks beside you when you are
strong enough to move a mountain. Even though there are
those people who are so helplessly far gone, there are others
who know God and are there to stand up for what is right, they
are the culture wars. The devils army of corrupted individuals
who like to take the easy way and Gods army of believers,
those who know that power of the devils temptations but fight
to overcome them. God will always win, the devil knows this
so his only weapon is to try to steal Gods army, but the only
weapon God needs to use, is love.

Butterfly
I wanna live in
my own way Poem by: Nada Bakhoum
Not caring
what people
say
Can I be a butterfly ?
To wherever place I can fly !
I wanna see the world’s beauty
Sharing happiness is my duty
Freedom is what I need
No one can live without it indeed
To the heaven I wanna fly
See the world from very high
I wanna share love everywhere
At any place no matter where
I don’t care what people say
I took them out of my way .
Nada Bakhoum .

Perfect

Theodora Girgis

Your father taught
you to swim?
My Father walks
on water.
Your father comforts
you
in
storms?
My Father calms
the storms.
Your father often
keeps his word?
My Father will never break a promise.
You father spends time with you when he’s
not busy?
My Father is always with me.
Your father supports your decisions?
My Father knows my decisions before I even
make them.
Your father tells you that you have beautiful
hair?
My Father has numbered every hair on my
head.
Your father buys you medicine when you’re
sick?
My Father heals the hurt and the sick.
Your father makes mistakes?
My Father is sinless and perfect.
Your father leads many men?
My Father leads Angels.
Your father has hope for the future?
My Father holds the future in his hands.
Your father would die for you?
My Father did die for me.
Your father is king of his house?
My Father is the King of heaven and earth.
Your father is a great man.
My Father is God.

Saturday, May 23rd, 2015 - Issue (38)

June is Seniors Month!

Some People

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

(Ezekiel 37:17)

Some people always want to bring you down,
And it seems that they will never stop;
They tease and bully ‘til they make you frown,
Eventually, they make your confidence drop.
Some people hurt you with the words they say,
And they never seem to stop and think;
The sun disappears from your shining day,
But it all seems to happen faster than a blink.
Some people think it’s cool to be mean,
And that bullying others is a lot of fun;
They scream and shout to make a scene,
But they don’t see that it hurts you a ton.
Some people bully because they’re mad,
And they don’t want to let it show;
Others taunt and tease because they’re sad,
But they just don’t want others to know.
Some people become scared and start to cry,
And the memory never departs;
They always wonder the reason – why?
The pain continues to scar their hearts.
Some people think that ignoring won’t work,
And that bullies will continue to tease;
They think the bullies will just laugh and smirk,
That they will do as they please.
Some people are strong and persevere,
And they learn to ignore the insults and taunts;
They are brave and they don’t shed a tear,
Because they know that’s not what the bully wants.
Some people do this and find that it succeeds,
And that the bullies have left them alone;
So they give out this message: take heed!
You don’t deserve to be bullied: let it be known.

Canada is seeing now, more than ever before, a demographic shift in our population’s age. In 2012, almost one in seven Canadians was a senior, 65 years or older; by
2030 that number will jump to one in four
Canadians. Our country’s maturing population presents real opportunities, but it also
presents new and growing challenges. That
is why our Conservative Government will
continue to invest in the future of our seniors. Here are a few of the ways we are
helping now:
Providing over $2.8 billion annually in tax
relief compared to when we took office in
2006
Increased the Age Credit amount by $2,000
Doubled the maximum amount of income
eligible for the Pension Income Credit
Adopted pension income-splitting
Removed over 380,000 low-income seniors from the tax rolls completely
Made the largest increase to the Old Age
Security pension in over 25 years
Reduced the minimum withdrawal requirements for Registered Retirement Income
Funds
Introduced a Home Accessibility Tax Credit, worth up to $1,500 annually
Extended EI Compassionate Care Benefits
from 6 to 26 weeks
Increased the annual contribution limit into
Tax Free Savings Accounts to $1,000
Introduced a Family Caregiver Tax Credit

and Employment Insurance Special Benefits Program
Created the Targeted Initiative for Older
Workers employment program
Passed the Protecting Canada’s Seniors Act
and adopted the Canadian Victims Bill of
Rights
Committed $400 million over two years for
the construction of housing units for lowincome seniors.
Declared October 1 as National Seniors
Day
Invested over $15 million into research into
Alzheimer’s disease and other dementias
Allocated over $18 million to combat Elder
Abuse
Spending $50 million annually on the New
Horizons for Seniors Program
Seniors play an important role in our families, communities and workplaces. They
helped to build this country and contribute
to its success. They deserve our thanks and
our Government will continue our commitment to ensuring a high quality of life for
them.
Costas Menegakis is the Member of Parliament for Richmond Hill and Parliamentary
Secretary to the Minister of Citizenship
and Immigration. He can be contacted at
905.918.1880 or through his website at
www.costasmenegakis.ca.

