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فعلتها كندا بعد قرن من الزمان  ...فهل يفعلها ه�ؤالء؟
جدل كبري يف هذه الأيام ،بعد الر�سالة الرعوية التي �أر�سلها رئي�س �أ�ساقفة
الكاثوليك ل�شعبه يف كندا ،طالب ًا منهم «الغفران» ،ب�سبب ما عاناه �أبناء
ال�سكان الأ�صليني يف املدار�س الداخلية ،التي �أ�شرفت عليها الكني�سة
ل�سنوات ،داعي ًا لل�صالة من �أجلهم ومتمني ًا حتقيق م�صاحلة بينهم وبني
الكني�سة ،وو�صف «رئي�س الأ�ساقفة» هذه الفرتة «باملظلمة» يف تاريخ
الكني�سة .ومعتذر ًا عن جتريد ال�شعوب الأ�صلية من هويتهم ،وتعليمهم لغة
وثقافة جديدة غري لغتهم وثقافتهم الأ�صلية ،ونزع قرابة  150الف طفل من
�أ�سرهم ،مما �أدي �إيل تدمري الأ�سر لل�سكان الأ�صليني ،حينما كانت الكني�سة
الكاثوليكية والأجنليكانية تدير تلك املدرا�س يف نهايات القرن التا�سع ع�شر.
وعلي نف�س الطريق �أعتذرت الكني�سة الإجنليكانية عن تلك الأفعال خالل
فرتة �إدارتها لتلك املدار�س ،بل و�أعتذروا لل�سكان الأ�صليني و�أ�سرهم عن
الإنتظار كل هذا الوقت الطويل حتي مت هذا الأعتذار ،ودعت �أتباعها
لل�صالة لأ�سابيع للتوبة عن هذا اخلط�أ ،ودقت الكني�سة الإجنليكانية �أجرا�س
كاتدرائية القدي�س يوحنا يف «�سا�سكات�شوان»� ،أكرث من الف مرة ،بداية
من  ٣١مايو املا�ضي ،حيث �أنتهي يف هذا اليوم عمل جلنة تق�صي احلقائق
والتي حتقق يف تلك الق�ضايا .وعلي نف�س الأخالقيات �سار الق�ضاء الكندي
والذي فتح التحقيق يف الأمر و�سمع ملئات ال�شهود و�أمر ب�صرف تعوي�ضات
مادية للمت�ضريني من ال�سكان الأ�صليني ،والزم احلكومة بالأفراج عن
جميع وثائق تلك الفرتة ،وغريها من الإجراءات لتحقيق العدالة وتعوي�ض
االحياء منهم.
وكم�صري مقيم يف كندا وتتابع هذا اجلدل حول هذا الأمر و�أهتزاز املجتمع
الكندي رغب ًة يف �أن نعي�ش جميع ًا يف جمتمع �صحيح ،يحمل قيم العدل،
وحما�سبة املخطئ ،حتي و�أن مر علي خط�أه �سنوات طويلة ،ويف ذات
الوقت تتابع تاريخ «�سكان �أ�صليون» يف بقعة �أخري من العامل  ،ي�صبح
الت�سا�ؤل �ضرورة حتمية :
ً
ُ
مُ
متي يعتذر الأزهر علي ن�شره وتدري�سه كتبا تول من �ضرائب الأقباط،

هام من السفارة املصرية لقراء «جود نيوز»

$179

Special package two pairs for

ابرام مقار

حت�ض علي قتلهم وحتقريهم
متي تعتذر الأجهزة ال�سيادية بالدولة امل�صرية،
علي عدم وجود قبطي واحد بها
متي يعتذر كل قا�ضي و�صف القبطي
بالكتابي الذي ال جتوز �شهادته باملحكمة النه
«غري �شريف»
متي تعتذر وزارة الأوقاف عن ما يفعله بع�ض
ال�شيوخ بخطاب ديني ي�سخر من االقباط وعقائدهم علي مر�أي وم�سمع
منهم
متي يعتذر الأعالم امل�صري علي �سلوكه الغري حمايد بل والكاذب ،ون�صرته
للجاين البلطجي وحتميل ال�ضحية امل�سئولية يف كل الإعتداءات الطائفية
متي يعتذر الأمن عن كل جرمية �أعتداءات طائفية مل يتم التحقيق فيها،
وعلي رعايته جلل�سات عرفية �ضاعت فيها احلقوق ،وجرائم التهجري
لعائالت من ديارهم ،واخرها ما حدث يف بني �سويف والتي لن تكون
الأخرية
متي تعتذر احلكومات املتعاقبة عن عدم وجود قيادات حملية قبطية
وا�ستبعادهم الدائم من الوزارات الهامة
متي تعتذر وزارات التعليم علي حمو التاريخ القبطي متام ًا من املدار�س يف
الوقت الذي يدر�س فيه خارجها
متي تعتذر الأندية الريا�ضية عن م�سئوليتها عن الغياب التام للالعب
القبطي من معظم اللعبات ،يف ظاهرة ال تخطئها العني
متي يعتذر كل ه�ؤالء؟  ،متي ميلكون ثقافة الإعتذار؟  ...لن ي�صيبنا الي�أ�س
من �أن هذا �سيحدث يوم ًا ما ،فاملحكمة الكندية الأن حتقق يف ق�ضايا ملواطنني
تعر�ضوا لظلم عام � 1880أي منذ �أكرث من قرن  ،ولرمبا يتحقق هذا العدل
يوم ًا ما يف بالدنا  ،ويعتذر املخطئ عما فعله ،ولو بعد قرن من الزمان ،كما
حدث يف كندا!
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حلقة الفن املفقودة !...

ماجي ماجد الراهب

تعدد وكثر مؤخرا ً حديثا ً عن نقطة من النقاط امل ُهملة داخل
مجتمعاتنا والتي تعد محورا ً رئيسا ً ليس رفاهية او عالمة من
عالمات تطور الشعوب فحسب إمنا ضرورة ُملحة تستطيع ان
تقلب املشهد جملة رأسا ً علي عقب وحتد من عالمات الشيخوخة
املبكرة ألي حضارة تريد أن حتتفظ بنضارتها الوجودية في مضمار
هذا الوجود !
منذ أن ُوجد آدم األول علي سطح هذه األرض وهناك نزعة جتذب وجدانه نحو كل ما هو
جميل فأنغام الطبيعة ولوحات الكائنات القائمة معه وتتابع الفصول وقوة الشمس
وسحر الليل جعل من اإلنسان عاشق ومتتبع لرحلة تلك الروح الساكنة باملوجودات
وأولها شخص اإلنسان ذاته وصوالً إلي جمال الروح التي انبثقت من املثل األعلى واحملرك
األعظم الذي حتدث عنه أفالطون كثيرا ً وتابعة في ذلك أرسطو.
أن فكرة الفن في األساس قائمة علي جتسيد املعني وانعكاس الفكر ألي مضمون
حضاري فما من حضارة مرت علي هذا الكوكب إال وتركت بصمات مازلت شاهدة عليها
حتى اآلن فالفن رسالة حاسمه بسيف ذو حدين يشهد علي قمم احلضارات وانهياراتها
في آن واحد معا ً سواء كانت تلك احلضارات عقالنية كانت أو حاملة !
فاملعمار الفرعوني واملالحم اليونانيه واملسارح الرومانيه وغيرها الكثير من احلضارات
التي توالت بعد ذلك مطعمة بالنزعات الروحانية التى تضج بصخب العقول اجملسد
من خالل األعمال املتنوعة التي تتجلي للبشرية حتى وقتنا هذا فال ميكن أن نغفل دور
الفن كعمود رئيسي في هذه احلياة ومهما تعالت الصيحات املعاديه واملريضة التي تطل
برأسها األسود من احلني لآلخر أن متحي آثار الفن اجلادة احلقيقة من أن ثبت نفسها .
ان الفن يا ساده لغة للحياة فمن يبدع في مجاله فنان ومن يرتقي فى املعاملة مع اآلخر
واضعا ً اعتبار اإلنسانيه قبل اجلنس و الدين واللون والعرق فهو فنان من يخلق من اجملتمع
املعتم والفقير إبداع يدفعه نحو التغيير لألفضل فهو فنان ومن يُعبر بكلمة ملحنه
أو صورة كاريكاتير او قصة حتكي كفاح شعب خلف السياج فهو فنان  ...فالفن حالة
شئنا ام أبينا تسري داخل اجملتمعات النامية منها واملتقدمة وقد يصبح الفن في بعض
األحيان عنوانا ً لشعب بعينه األمر الذي يدفعنا ان نبحث عن كل ما هو حقيقى داخلنا .
وما حدث في االونة االخيرة من ضجة حول ما بدا يظهر علي الساحة من محتوي فنحن
بالضرورة من نُسأل عنه ألنة ال ميكننا ان نلوم أيا ً كان علي ما يقدمه او يطرحه وذلك ألننا
وبالضرورة مشاركني أوائل في سيادة الذوق العام كمجتمع والرغبة في التلقي من عدمه
ملا هو مطروح كما ذكرنا فمن سمح بظهور السوفسطائية اواخر القرن اخلامس ق.م في
بالد اليونان وحتولها من معناها والذي كان يعني معلمني اخلطابة واجلدل إلى خدمة
املصالح الشخصية لطبقة معينه وتعليم اخلداع واملغالطات الكالمية هو الشعب
األثيني نفسه بعد هزمية أثينا علي يد اسبرطة بعد حرب دامت سبعة وعشرين عام .
فحلقة الفن املفقودة نحن من يجب ان نعيدها إلي مسار احللقات اإلنسانية الراقية
فالفن مرآة اجملتمع وأسلوب شعب يجب أن يُراجع دوما ً ملعرفة موقعه علي خريطة
اإلنسانيه  ...فالفن ليس رفاهية أو محاولة حاملة من بعض ممن ميلكون اخليال اخلصب
لكن الفن لغة حيه ملا هو قائم بالفعل وكما أن الفن مسئول رئيسي عن تشكيل الوعي
الكامل إلفراد اجملتمع واجملتمع أيضا ً مسئول أن يرتقي بروحه نحو مسار جاد للتعبير عن
ذاته من خالل الفن  ..كما قال الفنان بابلو بيكاسو “ الفن ميسح عن الروح غبار احلياة
اليوميه ! “ .
وبالتالي يجب أن تهتم املؤسسات التعليمة بغرس تلك النزعه في نفوس الطالب ليس
فقط من خالل حصص التربية الفنية واملوسيقية واملهارات الصناعية والزراعية والتي
في أغلب األحيان لألسف تُستبدل بحصص املواد الرئيسية أو تصبح الغرف اخملصصه
لهذه املهارات مخزن لكل ما هو قدمي ! هذا ما يجعل النشأ غير واعي أو مدرك ملعني
االرتقاء والتذوق مما يجعل االبتذال والتجارة من أهم العناوين العظمي  .لذلك يجب أن
تتم املراجعات السوية لكل األفكار حتى نستطيع أن نستعيد املعني احلقيقى لإلنسان!

العائالت القبطية املهجرة تعود
ملنازلها ببني سويف

وسط حفاوة بالغة وبالدموع والقبالت عادت األسر
اخلمسة املهجرة ملنازلها بقرية كفر درويش مبركز»
الفشن»  ،عقب جلسة الصلح عقدت بحضور محافظ
بني سويف ومدير امن بني سويف ونيافة االنبا
اسطفانوس اسقف ببا والفشن وسمسطا  ،حيث قام
املئات من املسلمني بزيارة يوسف توفيق وأسرته عقب عودتهم ملنازلهم.
وفي نفس السياق  ،قال القمص عبد القدوس حنا وكيل مطرانية الفشن وسمسطا ،أن عودة
األسر القبطية املهجرة اليوم ملنازلها بكفر درويش مبحافظة بنى سويف انتصار لدولة القانون
وتضميد للجراح واعادة املياه جملاريها بعد عاصفة مر بها اجلميع .
وأضاف :إن اعالء القانون اليوم كان له أثر إيجابي على اجلميع في حتقيق السالم للقرية ومشاركة
كافة األطراف جنح في إزالة االحتقان ،وجاءت املشاعر الطيبة من اجلميع في املؤمتر الذي حضره
محافظ بنى سويف واالنبا اسطفانوس اسقف الفشن وسمسطا ووكيل وزارة األوقاف وكبار
العائالت ،والقى االنبا اسطفانوس كلمة عن التعايش واحلب والسالم بني اجلميع وبعدها مت
اصطحاب األسر إلى منازلها التي شعرت باالرتياح بعد عودتها ملنازلها بسالم.
وذكرت تقارير صحفية أن املستشار محمد سليم وعد بتعويض األقباط املتضررين من اخلسائر
التي حلقت بهم من حرق منازلهم ،مؤكدا ً أن جميع األطراف استقبلت الوضع بصدر رحب وتفهم
للوضع وضرورة ترك األمور للقانون

ماذا يحدث يف اليمن؟ ..
ق�صة اليمن ال�سعيد
ايليا مقار
				
قال لي صديقى اليمني أن النكتة التى يتداولها اليمنيون
هذه األيام هي أن “احلج مجاني هدا العام” .يعنى أن اليمنيني
على وشك اإلنتصار على التحالف العربي بقيادة السعودية
حتى أن احلدود بني السعودية واليمن ستكون مفتوحة للحج
أمام اليمنيني .هالني ما سمعت فأنا أعرف أن صديقى ليس شيعيا ً حوثيا وال أعتقد أنه مناصر
لعلى عبداهلل صالح (حسني مبارك :النسخة اليمنية) والذي متت إزاحته بثورة شعبية مينية
ركبها التيار الديني (!!)
كنت متأثرا ً -على غير العادة -باألعالم العربي الدي يكرر أن التحالف العربي بقيادة السعودية
أتى الي اليمن محررا ً لها من “إنقالب” احلوثى (وهو للحق إنقالب فاجر اجتاح فيه احلوثيون
الشيعة -املهمشني تاريخيا ً -العاصمة صنعاء وعدد من املدن وحبسوا الرئيس ،وعطلوا
الدستور ،وإستولوا علي املصالح احلكومية) .رميا تكون التغظية العربية للحرب الدائرة في
اليمن هي التغطية الوحيدة التى إتفق فيها إعالم اخلليج ،مع إعالم اجلزيرة ،مع اإلعالم املصري
في حتديد املصطلحات ،فاطلقوا صفة “اإلنقالبيون” علي احلوثيني ،وأطلقوا إسم “قوات صالح”
علي قوات اجليش املنضمة للرئيس السابق على عبد اله صالح وإبنه أحمد (جمال مبارك
اليمني) و”املقاومة الشعبية” على مجموعات اإلخوان والسلفيني واملوالني حلزب التجمع اليمني
لإلصالح (احلرية والعدلة النسخة اليمنية) وقوات اجليش املوالية للرئيس هادي .
كنت قد زرت اليمن عام  ،3102بعد يوم واحد من تفجير إنتحاري أودي بحياة العشرات من
طالب وخريجي كلية الشرطة ،كانت أثار الدماء وقطع الزجاج مازالت على األرض أمام الكلية
في صنعاء عندما مررت من أمامها وكان جرافيتي لصور شهداء الثورة اليمنية التى بدأت مع
الثورة املصرية في يناير  ،1102تزين األسوار طوال الطريق وسط عبارات عن النصر والتغيير.
أشار لي السائق الى تبة بعيدة وقال هناك يقع مركز ألنصار على محسن األحمر وأشار الى
الناحية املقابلة وقال أنها تابعة للرئيس السابق على عبد اهلل صالح .قال السائق أن قذائف
الهاون وقذائف الدبابات كانت تنطلق من كل جانب الي اجلانب األخر ،كانت صنعاء بالنسبة لي،
كمدينة منقسمة على داتها وهي في احلقيقة كدلك.
على محسن األحمر كان لسنوات الذراع األمين لعلى عبداهلل صالح قبل أن ينقلب عليه وينضم
“للثورة” ،وهو الرجل صاحب الصلة األقوى باململكة العربية السعودية واجلماعات املتشددة
األخرى في اليمن .وهو أحد مؤسسي حزب التجمع اليمني لإلصالح والذي يعتبر النمودج اليمني
جلماعة اإلخوان املسلمني وجماعات سلفية أخرى ،يضم هدا احلزب في عضويته أيضا ً ،توكل
كرمان التى إشتهرت بعداءها للنظام احلالي في مصر ( .صمتت كرمان األن عن إنتقاد للجيش
املصري وللرئيس السيسي بعد مشاركة مصر في التحالف العربي الي جانب السعودية).
في وقت ما ،حينما كان إسامة بن الدن يقاتل السوفييت في أفغانستان ،كان األحمر على وجه
اخلصوص ،على صلة وثيقة باملمكلة السعودية التى دبرت مع اليمن عمليات نقل “اجلهاديني”
السعوديني واليمنيني وغيرهم من العرب من اليمن الى إفغانستان ،ويقال أنه في بعض األوقات
وصلت عدد الرحالت التى تنقل اجلهاديني املمولني سعوديا ً من اليمن الي افغانستان الى ثالثة
رحالت يوميا! ،وعندما بدأت رحالت عودة اجلهاديني العرب من أفغانستان ورفضتهم بعض
دولهم ،إهتمت السعودية بتوفير مالذ أمن لهم في اليمن .مت إعتمدت على حزب اإلصالح وغيره
من اجلماعات السلفية في محاولة عرقلة الوحدة بني اليمن الشمال واجلنوبي وفشلت في دلك.
أما األن ،ففي الوقت الدي تساند فيه اململكة العربية السعودية النظام املصرى الدي أزاح
اإلخوان ،فإنها تساند إيضا ً إخوان اليمن وأعوانهم حملاربة احلوثيني -املوالني إليران -وإعادة
نظام الرئيس هادي الى السلطة .وفي سبيل حماية كرسي أل سعود املهتز من اخلطر احلوثي
اإليراني ،فإن طائراتها وطياريها املدللني الغير مدربني يدمرون املباني واملدارس واملساكن مبن فيها
(وهي جرمية يشترك فيها أيضا احلوثيون) .وفي الوقت الذي يحارب فيه النظام املصرى اإلخوان
ويعتقلهم ويصدر ضدهم أحكام اإلعدام في مصر ،فأنه يقف في نفس اخلندق مع السعودية
ملساندة إخوان اليمن والنظام اليمني اخمللوع حماية لباب املندب وضمانا ً إلستجالب دوالرات
اخلليج التى مت الوعد بها خالل مؤمتر شرم الشيخ اإلقتصادي.
أما وقد عرفت قصة اليمن الذي أطلقوا عليه يوما ما ،رمبا تهكما“ ،اليمن السعيد” ،فإني أدعوك
للتأمل وإستنباط الدروس والعبر!

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

Kids program available 4-14 years old

www.smsv.ca
Email: hosanna@smsv.ca
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ومصري!
مسيحي
ّ
ّ

حوادث سابقة ،في الوقت
أول يونيو هو عيد دخول
الذي يعيش فيه مسيحيو
السيد املسيح -عليه
شمال سيناء مأساة أجبرتهم
السالم -أرض مصر،
على الرحيل ،بسبب اجلماعات
ألم أن يحتفي به
فأي
ٍ
قامت
التي
التكفيرية
املسيحيون وبعض أسرهم
بتهديدهم مما دفع األغلبية
تخرج منها ُمجبرة؟! األرض
العظمى من األسر املسيحية
التي رحبت باملسيح وأمه
في العريش إلى الرحيل
وحمتهما ،هي ذاتها التي
خير
فاطمة
خارجها.
تضيق بأبنائها بعد ألفي
إن املادة  64في الدستور
عام!
املصري ،تنص على أن «يحظر
لم يعد «تهجير» األسر
املسيحية من قراها سرًا ،ومن يُنكر ذلك التهجير القسري التعسفي للمواطنني
وبعيدا بجميع صوره وأشكاله ،ومخالفة ذلك
يدفن رأسه في الرمال ليس إال،
ً
عن التفاصيل التي ترتبط بكل حادثة جرمية ال تسقط بالتقادم» .والسؤال هنا:
من احلوادث التي ينطبق عليها وصف من املسئول عن وقوع هذه اجلرمية أيا ً كان
فإن تكرار وقوعها على فترات الشكل الذي تتخذه فى كل مرة؟ ما الذي
التهجير؛ ّ
متقاربة أصبح عالمة تُنذر باخلطر ،ليس يكفل حماية مواطن مصري يتعرض
ألن إجبار مواطن على ترك محل سكنه لالنتهاك بسبب دينه أو عقيدته؟ ما
وإقامته هو وأسرته ال يجوز بأي حال من الذي يرسخ إميان هذا املواطن بأنه يعيش
األحوال فحسب ،وليس ألن هذا هو إهدار في «وطنه» ؟ بأن له احلقوق كافة وفقا ً
واضح حلقوق املواطنة ملواطنني مصريني للدستور؟ من الذي ينزع احلزن الدفني
وحسب ،وليس ألن هذه احلوادث تنضوي واإلحساس بعدم املساواة ،وبعدم األمان؟
على متييز على أساس الدين وحسب ،من يكفل للمواطن املصري املسيحي
وليس ألن هذه اجلرمية ال تعكس سوى أمانه؟ وكيف مننع وقوع هذا التمييز؟
أيضا ألن كيف نطفئ النار امل ُشتعلة بالفعل حتى
فتنة لم تعد نائمة وحسب؛وإمنا ً
وتيرة تسارعها أصبحت مقلقة ملن يفهم ،وإن جتاهلها أولي األمر؟
مقلقة إلى ح ٍد كبير ،وال تعني سوى أن البيت الذى يسكن فيه هذا املواطن
«التهجير» أصبح عقابًا ملن يعتنق الديانة البسيط هو وطنه ،وهذه القرية هي عامله،
املسيحية في مصر عند وقوع أي خالف لو تركهما ماذا تبقى له على هذه األرض؟
لن يكون هناك فرق حينها بني أرض وأخرى،
معه ،وهي مصيبة لو تدركون عظيمة.
واقعة تهجير خمس أسر مسيحية من بني بالد وأخرى ،لن تكون مصر بيته وال
قرية كفر درويش مبركز الفشن ببنى مقصده؛ فمن الكاسب حينها ؟ ومن
سويف ،مجرد حادثة جديدة ،تضاف إلى اخلسران؟.

دستور 2014

يف و�سط زحمه احلياه

شعر جورج عبد املسيح

يف و�سط زحمه احلياه
قلبي متلخبط وتاه
كان حمتاج ل�شئ يدله
كان حمتاج لطوق جناه
واتقابلنا
يف ال�شوارع واحلارات
وهو بيلف بحاجات ..
للأرامل واليتامي
للغالبه واحلزاين

واللي عا�شوا باالمانة
كان بيدي ديه فرحه
وكان بيدي ده ثبات ..
كان يف �أيده تعزيات
ويف النهايه

كان بيم�شي من �سكات
..
كان بيعي�ش تفا�صيل
حياتنا
واحنا فاكرين انه فاتنا
احلب عنده ملنتهاه
م�ستحيل تعرف مداه
هو ده ابو قلب طيب
هو ده ا�صله االله

ملاذا نبغض النصارى

دوال أندراوس

 يا عبد اهلل ..يا عبد اهلل ..لي زمن أناديك يا رجل أالتسمعني؟
 بلى سمعتك ولكن اسمي ليس عبد اهلل. وما العيب في هذا االسم إنه اسم جميل..هل يوجد من يكره أن يكون عبدا ً هلل ..ألسنا كلنا
عبيده سبحانه  ..أم أنك ستكفر به عز وجل؟
 استغفر اهلل ما أنا بكافر ..لكن اسمي ليس عبداهلل .من أين جئت بهذا االسم؟
 أمي أخبرتني أن هذا هو اسمك ..هل تبغض أمي؟هذا هو املنطق الذي يتبعه الذين يصرون على
تلقيب املسيحيني بالنصارى محاولني بكل الطرائق
تأويل اللفظ بشكل مقبول كي ينفوا عنه صفة
السبة ..فما أصل اللقب وملاذا يبغضه املسيحيون؟
لو اجريت بحثا ً عن كلمة نصارى على محرك
البحث جوجل لهالك ما سوف جتده من مقاالت
وأبحاث ومنشورات تنضح بالكراهية والبغضة
والعنصرية .مئات اللينكات التي تطعن في
املسيحية وحترض ضد املسيحيني وحتض على
كراهيتهم والسلوك بعدوانية جتاههم.
يشيع البعض أن الكلمة مشتقة من اسم املدينة
الفلسطينية الناصرة التي تعد تقليديا ً
مهد السيد املسيح ،بيد أن هذا التأويل ليس
سليما ً الن االشتقاقات الصحيحة لغويا ً في هذه
احلالة تكون ناصري وناصريون ال نصراني ونصارى،
كما أن هذا الزعم يطرح فرضية أن يسمى كل
مسلمي املدينة احلاليون «نصارى» ما داموا يقيمون
في الناصرة وينتسبون إليها .أو أن كل الوثنيني
الذين كانوا في املدينة وقت ظهور املسيحية
وانتشارها ،هم أيضا ً «نصارى» نسبة إلى املدينة
مثلهم مثل املسيحيني .إن املسيحية ديانة وليست
قومية ولهذا فإنه من غير املنطقي أن ترتبط مبكان
معني وأن تقتصر على فئة بعينها من قاطني هذا
املكان.
في بداية حقبة الثمانينيات عندما أعلن الرئيس
املؤمن أنه رئيس مسلم لدولة مسلمة وذلك
في تصريح ضمني إلطالق يد جماعات اإلسالم
السياسي في الشارع املصري ،كانت تلك
بداية طغيان الفكر الديني وانحسار العلمانية،
وقامت أحزاب اليمني املتطرف بتداول شعار
اإلسالم هو احلل ،كإحدى وسائلهم لنشر
املشروع اإلسالمي وبث ثقافة التشدد والهوس
الديني لدى رجل الشارع العادي ،وذلك من أجل
بسط نفوذهم عليه واستخدامه كأداة لتحقيق
أغراضهم السياسية فيما بعد .ومنذ ما يزيد عن
العام انطلقت حمالت مشابهة لنشر ملصقات
حتمل عبارة «هل صليت على النبي اليوم؟» ولم
تكن سوى فكرة أخرى عنصرية ترمي إلى إشاعة
الفكر الطائفي وفصل املسلم عن غيره من
املواطنني وخلق الشقاق واالنفصام ونشر العداوة
والكراهية بني فصائل الشعب املصري .من ضمن
هذه املساعي كذلك محاولة بعض الشيوخ
والدعاة استبدال كلمة «مسيحي» و»مسيحيون»
و»مسيحية» ،بلفظ «نصراني» و»نصارى»
و»نصرانية» ..بحجة أن التسمية جاءت في القرآن
و أن نسب املسيحيني إلى املسيح هو نسب غير
صحيح فاملسيح بريء منهم ألنهم لو كانوا
أتباعه حقا ً آلمنوا بأنه عبد اهلل ورسوله وملا حرفوا
رسالته .الفكرة محملة بأفكار عنصرية تكفيرية
بغيضة وبرغم كل احملاوالت التي ترمي إلى تأويل
الكلمة بأفضل طريقة ممكنة ٬تبقى املشكلة
األساسية وهي أن هناك كلمات تبدو في ظاهرها
بريئة وبسيطة لكنها حتمل في طياتها دالالت
مسيئة ٬وأشيعت عن عمد ألسباب ال تخلو من
سوء النية مما يجعل استخدامها غير مقبول
لدى البعض وعلينا جميعا ً احترام حق اآلخر في
اختيار اللقب الذي يريده لنفسه والذي يتوافق مع
معتقده هو ال معتقد غيره.

كتابات ساخرة

سامح سمير

خبير أمني :لم يتم القبض على
l
أحمد موسى نظرا لعدم وجود اتفاقية
لتسليم املتهمني واحملكوم عليهم بني
مصر ومدينة االنتاج االعالمي
 lبعد ماعرفنا مني بيكتب للبرادعي
تويتاته فاضل نعرف مني بيسشور حلمدين
شعره وتبقى  30يونيو انتصرت وحققت
كل أهدافها
 lبعد احلكم عليه بالسجن ملدة عامني،
أحمد موسى في أملانيا لتغطية زيارة
الرئيس ،أي حد هعرف انه رفع عليه قضية
بعد كده ملوش عندي غير اجلزمة ،لبعدين
ياخد مؤبد ونصبح نالقيه وزير إعالم
 lوزير التخطيط طلع تصريح بيقول
فيه ان شعب مصر من اسعد شعوب
العالم ..وهو التصريح بتاع سيادة الوزير
تقريبا فيه غلط مطبعي او حاجة ألن
هو أكيد يقصد يقول ان شعب مصر من
شعوب العالم بس
-lمساء اخلير ،ممكن اعمل مداخلة
اه اتفضل حضرتكانا احلقيقة مستاء جدا من دعواتالعيال السيس اللي بتطالب احلكومة ان
بكره يبقى اجازة بحجة ان اجلو هيبقى حر
ايوة بس حضرتك تعرف ان مصر موقعةعلى اتفاقية تلزمها بده
بال اتفاقيات بال كالم فاضي ،ده كالماخلونة واللي ماشيني وراهم ،كل بلد
لها ظروفها ،واحنا عايزين بنبني بلدنا
ومحتاجني كل دقيقة ،معندناش وقت
نضيعه في الكالم الفاضي
افهم من كده ان حضرتك هتروحالشغل بكره
طبعا ،ومش انا لوحدي ،املصنع كله منالنجمة هيكون هناك
حتى لو احلرارة وصلت 50؟حتى لو صلت  ،150كله يهون عشانخاطر مصر
بارك اهلل فيكو ،أقدر اعرف حضرتكبتشتغل ايه؟
محسوبك ريس عمال في مصنعالعامرية أللواح التلج

647.447.0455
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ملاذا ال يباع املنزل
إذا كان إعالن منزلك لم يجذب املشترين
لبضعة أسابيع في سوق العقارات الذى يسير
بخطى سريعة ،أو لبضعة أشهر في سوق
أبطأ فإن لديك بالتأكيد سبب وجيه للقلق.
وهناك عدة أسباب قد تتسبب فى عدم البيع
بعضها ميكنك التحكم وبعضها ال ميكنك.
األشياء
مع
نبدأ
دعونا
بها.:
التحكم
ميكنك
التي
سعر املنزل:
منذ البداية يجب أن يحدد السعر الصحيح
للمنزل ,ومندوب املبيعات سوف يساعد على
ذلك من خالل حتليل شامل ألسعار السوق
( ( CMAو عمل مقارنة شاملة .فاملنزل
املعروض بسعر عالى يطيل بقائة فى السوق
ملدة طويلة و ال يغرى أحد بتقدمي عرض شراء.
حتى لو خفضت في وقت الحق الثمن،
فإنك فقدت القوة الدافعة األولى و
سوف يضع الريبة لدى املشترين أن
هناك شيء خطأ فى املنزل و في النهاية
واألكثر إحتمال أن سعر البيع النهائي
سيكون أقل من السعر الصحيح .
وينبغي أن يستند السعر على ظروف
السوق احمللية احلالية ،وليس على ما حتتاجه
لسداد الرهن العقاري اخلاص بك ،وليس
على تخمينات خاصة أو أحالم.
املنزل
حالة
بغض النظر عن ظروف السوق احمللية،
فاملشترين لديهم توقعات بأن يرو منزل
عالى اجلودة.
إبدء من اخلارج  .ليس من الضرورى أن تنفق
الكثير من املال ،ولكنك بحاجة لرفع مستوى
منزلك إنزع األعشاب الضارة ،وقلم العشب،
وأزرع بعض الزهور ورمبا تدهن الباب األمامي
جلعل النزل أكثر جاذبية للمشترين احملتملني.
في الداخل ،منزلك يجب أن

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

يكون نظيف باستمرار ،أنيق ،و روحه عامة
ليست شخصية بحيث ميكن للمشترين
تصور أنفسهم يعيشون فيه .وينبغي أن
يكون مندوب املبيعات اخلاص بك قادرا على
اقتراح طرق إلعداد منزلك للبيع .يجب
أن يكون املطبخ نظيف وخالى  ،و الغرف
مرتبة و نظيفة و البيت دائما ً جاهز للزيارة.
تسويق بيتك
عند اختيار السمسار ® لقائمة منزلك،
تأكد من أن تسأل عن الصور .غالبية
املشترين يلقون النظر الى الصور قبل أى
شئ  .يجب أن تكون الصور جيدة اإلضائة ,
عالية اجلودة و تظهر أماكن كثيرة فى املنزل.
أجعل منزلك متاح
واحدة من أكثر اجلوانب الصعبة فى عرض
املنزل للبيع هو أن يكون متاح للمشترين
بسهولة  .املشترين يفضلون رؤية املنزل
دون وجود املالك هناك ،لذلك يجب أن يقوم
مندوب املبيعات بوضع صندوق املفتاح
وذلك لتسهيل دخول املشترين احملتملني.
التغلب على التحديات
في بعض األحيان وجود خلل معني في
املنزل يجعله من الصعب بيعه بسرعة،
كأن يكون التصميم الداخلى غير مرغوب
به أو يقع املنزل على شارع مزدحم ولكن
مندوب املبيعات ميكن أن يساعدك على
لفت إنتباة املشترين الى املميزات اخلاصة
للمنزل كتجديد املطبخ أو عمل تنظيم
جذاب للحديقة اخللفية.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
اجيب عليها تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker

IMPORTANT!
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عامل العقارات

 �إدوارد يعقوب:�إعداد

MORTGAGES

مشروع قانون جديد للشقق
السكنية فى اونتاريو

16 هذا القانون لتحديث القانون السابق الذى عمره يناهز ال
 وهو اساسا حلل. مليون نسمة1.3 عام خلدمة ما يربو على
اخلالفات التى تظهر دائما بني مجالس ادارات العمارات ومالكى
 والتعديل يشمل ان يكون لدى العامة.الوحدات السكنية
معلومات اكثر عن قرارات مجلس ادارة املبنى وايضا كيفية
 وسيضمن.االتصال بسهولة باملسؤلني فى مجالس األدارات
القانون للمالك امان وحماية اكثر فى التعامل مع املسئولني فى
االمور املتعلقة بتملك الوحدة السكنية وذلك برفع مستوى
األداريني بتبنى برامج دراسية لهم يحصلون مبوجبها على
.ترخيص يكون الزما الى ادارى لكى ميسك مثل هذه املناصب
وهذا القانون سيوفر حماية للمالك من التعرض فجأه لرسوم
.جديدة تفرض عليهم مباشرة بعد شرائهم لوحدة جديده
سيفرض القانون على شركات البناء لوائح اكثر شفافية
و خطوات واضحة للمشترى تغطى مجاالت هامة مثل
 ملزيد من.حدود الوحده و مقابل الصيانة و متطلبات التأمني
:املعلومات ابحث فى األنترنيت عن
Ontario CondominiumAct

ATT:

165 Main Street North Markham, ON. L3P 1Y2
Business : 905.471.2121 Office Fax: 905.471.0832

Nagi Girguis

RE:

ناجـي جرجـ�س

1

Sales Representative

جميع اخلدمات العقارية
اإيجار-اإ�ستثمار-�رشاء-بيع

عقارات جتارية و�سكنية

 اف�سل اخلدمات-  ثقة- خربة

PROOFREADING ----- C

PROOFREAD YOUR ADVERTISE
ANY MISTAKES ARE

Century 21 Percy Fulton Ltd.

Nader Zaky,

B.Sc.

Galil Fahmy Sales Associate
20 years of experience
CONTRACTin #Residential,
G 6118 Commercial and Investment.

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

Sutton Group 1st West Realty

PLEASE
VERIFY:
Cell: 416-451-2744

2911 Kennedy Rd, Toronto, Ont. M1V 1S8

 No
Yes No
2) IS THE ADDRESS CORRECT?
3) IS THE PHONE/FAX CORRECT? Yes No

(416) 298 8200
1) IS THE NAMEOff
CORRECT?
Yes

Cell: 416.953.9416

Fax (905) 492 5672
nader_zaky@rogers.com

nagigirguis.com | nagi.girguis@century21.ca

* Independently Owned and Operated



3

QUESTIONS? Call us at 1-888-922-1025
FAX SIGNED PROOF TO

Thornhill, on l4J 1w3

Office: (905) 889-9330

Guirguis Guirguis
Direct: (647) 296-4696

Designed by Good News Journal

Gguirguis2014@gmail.com

Att: SUE

N.B. 2 COLOR/FULL COLOR AD’S COLORS MAY VARY BETWEEN PROOF & PUBLICATION
If ad is not approved by print deadline, National Graphics is not responsible for any mistakes in this ad.

Professional Real Estate Services
Azza Abdellnour

Rawso

n

Direct: (416) 625-8027

4349 Coquitlam, BC

Page 21

azzaabd2014@gmail.com

Buying or selling business

Buying, selling or leasing houses or condos

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

FOR SALE - INDUSTRIAL BUILDING & LOTS in BARRIE

Brand New 20,000 SQ/FT Free Standing Building.
10 Acres Land with Excellent Frontage. Min. from Hwy 400 Mapleview Dr. Exit

,000

$3,800

 شراء وتأجير العقارات السكنية منازل وشقق،بيع

 والعيادات الطبية، عيادات األسنان، بيع وشراء الصيدليات

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

www.torontojoyrealty.com

SOLD in 7 days @ Markham
Highest Price in the street

SOLD

Ashraf Messiha
Broker, M. Sc. Arch.

SIGNE
DATE

514-367-1318

8000 Yonge st

Fax: (905) 889-5822

2

99

FOR SALE- North York

$349,9

Luxury 1Br + Den w/amazing down town view
in one of the best residential communities

416-846-9450

PLEAS
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طبق العدد

د .شهيره بولس تكتب ل “جود نيوز”

ن�صائح هامة للعناية ب�أظافرك

 -1جتنبي إزالة ال  ، selcituCوهو اجلزء
الذي يحرص اجلميع علي إزالته عند الذهاب
للصالونات ،أو في املنزل ،وحيث أن هذا اجلزء
هو املسئول عن حماية األظافر من األصابة
بالبكتريا والفطريات ،التي تؤدي إلي تدمير
األظافر
 -2احلفاظ علي رطوبة األظافر يساعد علي
منو األظافر وعدم تشققها وعدم تكسيرها،
فإحرصي علي ذلك
 -3توجد بعض الدراسات التي تؤكد أن
األشخاص الذين يتناولون ال  ، nitoiBوهو
أحد العناصر املوجودة في مجموعة فيتامني
 ، Bيؤدي إلي أظافر سليمة
 -4نصائح هامة عند الذهاب إلي
الصالونات:
 إحرصي علي إستعمال ادواتك اخلاصة بكأو الذهاب إلي أماكن تقوم بتطهير هذه
األدوات حيب املواصفات الطبية
 -جتنبي إستعمال مزيالت طالء األظافر

احملتوية علي مادة االسيتون
 إستخدام األنواع الناعمة من املبارد أثناءعملية برد األظافر ،ألن األنواع اخلشنة تؤدي
إلي تشقق األظافر
 -5جتنبي تعرض األظافر للغسيل بصفة
متكررة خالل اليوم وعند القيام بأعمال
املنزل ،عليكي إختيار املنظفات املناسبة مع
مراعاة إستخدام sevolG rebbuR
 -6يجنبي مالحظة تأثير املستحضرات
املستخدمة لترطيب األيدي واألظافر ألن
البعض منها يضر باألظافر ،فالبد من
التغيير في حالة عدم اإلستفادة منها
 -7جتنبي إستخدام األظافر الصناعية ملدة
طويلة ،وأيضا ً أنواع الطالء الذي يستمر
تأثيره ملدة طويلة مثل callehS ،أو ال leG
 -8وأخيرا ً أعطي إلظافرك فرصة للتعرض
للهواء والشمس ،خاصة أظافر القدمني ،في
فصل الشتاء حيث يُنصح بعدم إستخدام
أي طالء إلعطائهم فرصة للراحة

ورق عنب مع ريش ضأن

املقادير

 3ملعقة كبيرة زيت زيتون
 2/1كيلو ريش ضأن
 4/1كيلو ورق عنب طازج
 1 2/1كوب أرز مصري
 1بصل كبير مفروم ناعما ً
 4/1كوب بقدونس مفروم
 4/1كوب شبت مفروم
(مقطعة مكعبات صغيرة)
 2طماطم ُ
 4ملعقة كبيرة صلصة طماطم (معجون)
ملح وفلفل
 2/1ملعقة صغيرة شطة مطحونة (اختياري)
 1ملعقة صغيرة (كمون ،نعناع جاف وجوزة
الطيب)
 4ملعقة كبيرة زيت زيتون
 2كوب مرق ساخن
 4/1كوب عصير ليمون
 1بصل ُمقطع حلقات
 1بطاطس ُمقطع حلقات
 1طماطم ُمقطعة حلقات
قطع طماطم وليمون ،للتزيني
الطريقة

دراسة :ناقشي زيادة مصروف البيت مع جوزك في الـ 8:15
مساء
ً

كنت تبحثني عن فرصة مناسبة ملناقشة زيادة
إن
ِ
مصروف البيت مع زوجك ،انتظري للساعة الثامنة
والربع الليلة.
كشفت دراسة علمية حديثة حقيقة مذهلة للنساء؛
أن الرجل يكون في أفضل حاالته في الساعة الثامنة
والربع ،وهو الوقت اخملصص للعشاء في أغلب املنازل.
وأوضحت الدراسة التي أجريت على ألف رجل ،أن أفضل

األوقات ملناقشة األمور اخلاصة باملنزل ،والتي تتطلب
تركيزًا عميقًا ،هي أثناء تناول العشاء ،أو قيادة السيارة،
أو أمام والديه.
وعبر الرجال الذين أجريت عليهم الدراسة ،أنهم
يشعرون باالستياء في حالة محاولة زوجاتهم فتح
حديث مهم أثناء استحمامهم ،أو مشاهدة ماتش كرة
قدم ،أو اللعب بألعاب الفيديو.

 يُسخن الزيت في إناء على نار متوسطة ،توضعالريش وتحُ مر من اجلهتني.
 تُرفع جانبا ً (حلني االنتهاء من حتضير ورق عنب)وتُتبل بامللح والفلفل.
 يُغسل ورق العنب جيدا ً ،ويُوضع في ماءمغلي ملدة  5دقائق حتى ينضج ،ثم يُصفى ويتم

التخلص من العروق الغليظة.
 يُغسل األرز ،ثم يُصفى من املاء ويُخلط معالبصل والبقدونس والشبت والطماطم ونصف
كمية صلصة الطماطم ،ويُتبل بامللح والفلفل
وباقي البهارات و 2ملعقة كبيرة من الزيت مع
التقليب اجليد حتى تتجانس مكونات احلشو.
 يُحشى ورق العنب بوضع ورقة على صحن(بحيث يكون اجلزء الناعم للخارج) ،وتُوضع كمية
مناسبة من احلشو في وسط الورقة ،وتُقفل
اجلوانب ويُلف حول احلشو مع الضغط اخلفيف
إلحكام الغلق.
 يتم تكرار السابق حتى االنتهاء من حشو باقيالكمية.
 يُخلط  2كوب من املرق مع عصير الليمون وباقيالزيت وصلصة الطماطم ،ويُتبل بامللح والفلفل
مع التقليب حتى تندمج مكونات الصلصة.
 تُرص حلقات البصل ثم البطاطس ثمالطماطم في أسفل اإلناء.
 تُرص الريش ،ثم يُرص ورق العنب حتى االنتهاءمن الكمية.
 تُصب الصلصة ،ويتم إحكام الضغط على ورقالعنب بوضع طبق أصغر قليالً من حجم اإلناء
فوقه.
 يُغطى اإلناء ويُوضع على نار متوسطة ويُتركحتى يبدأ في الغليان.
 تُخفف احلرارة ،ويُترك اإلناء ملدة  30دقيقة أوحتى متام النضج.
ليبرد قليالً ،ثم يُقلب في طبق
يُترك
ُ
التقدمي ويزين بقطع الطماطم والليمون.

مركز دكتوره شهيره بولس للتجميل
متخصصون في جميع مجاالت التجميل
خبرة في الليزر إلزالة التجاعيد

مبناسبة صوم الرسل  :النظام النباتي يخفف ألم
األعصاب بني مرضى السكر

منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع
Medical Aesthetic
Treatments

أظهرت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائى نباتى يخفف من آالم األعصاب
املنتشر بني مرضى السكر ،وفقا لتجربة صغيرة.
وأوضح الباحثون أن الوجبات النباتية اخلالية من كل املنتجات احليوانية  -مبا
فى ذلك البيض ومنتجات األلبان  -ميكن أن تكون بديال للحصول على البروتني
والدهون وجميع العناصر األخرى من األطعمة البروتينية النباتية مثل :الفول،
املكسرات ،واحلبوب الكاملة واخلضروات والفواكة والزيوت النباتية.
وفى الدراسة اجلديدة ،اختبر الباحثون ما إذا كان النظام الغذائى النباتى قد
يساعد الذين يعانون من مرض السكر النوع الثانى وتلف األعصاب املؤلم فى
أقدامهم أو اليدين.
ووجد الباحثون فى معرض الدراسة التى استمرت قرابة  20أسبوعا ،فعالية األنظمة النباتية فى خفض أوزان
املشاركني فى الدراسة بواقع  15كيلو جراما ،فضال عن حتسني آلية تدفق الدم إلى أقدامهم وتخفيف اآلالم.

لدينا مختلف الطرق لعالج
التجاعيد واعراض البشرة
املجهدة ..اتصل اآلن

عالج سحري يخلصك من انتفاخ اجلفون نهائياً

للجاليات العربية

تعانى معظم السيدات من االنتفاخ حتت العني أو الهاالت السوداء بدون
معرفة السبب احلقيقى ورائها ،وأكدت أحد خبراء التجميل أن االنتفاخات
والهاالت السوداء املوجودة حتت العني تأتى نتيجة احتباس السوائل
واألنسجة ،تناول األمالح بكثرة  ،كثرة البكاء ،النوم لساعات طويلة أو قلة
النوم .
كذلك نقص نشاط الغدة الدرقية ،واألمالح املوجودة بالدموع تؤثر على
العني وتزيد من وجود الهاالت.
ويُنصح للفتيات ،بوضع كمادات مياه باردة أو ثلج على العني ،أما إذا كانت
االنتفاخات نتيجة جيوب دهنية فرمبا حتتاجني إجراء عملية جراحية إلزالتها

�إعداد� :أماين

• Facials
• Chemical Peels
• Microdermabrasion
• Mesoglow Mesotherapy
• Massage Therapy

تخفيضات خاصة

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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أكبر استدعاء للسيارات في التاريخ

يؤثر على  ١٫٢مليون سيارة في كندا

أصدرت وزارة النقل الكندية قائمة مفصلة
عن السيارات التي مت استدعائها بسبب وسائد
الهواء املعيبة من إنتاج شركة تاكاتا اليابانية ،
وقالت النشرة أن هناك  ١٫٢مليون سيارة في كندا
ضمن هذا االستدعاء العاملي ،وقد نشرت القائمة
علي موقع وزارة النقل في كندا وتضم القائمة
السيارات األتية ؛ هوندا سيفيك واكورد و( سي أر
– في) ومنتجات شركة كرايزلر مبا فيها دودج رام
و فورد راجنر و كرايزلر  ٣٠٠و بي أم دبليو سيدان و
اكس فايف وموستاجن ومعظم املوديالت املتأثرة هي
موديالت من عام  ٢٠٠١حتي عام  ٢٠١٤علي الرغم
من أن موديل موستاجن األخير أيضا تأثر  ،ووسائد
الهواء املنتجة من شركة تاكاتا بدء استدعائها
من عام  ٢٠٠٨بسبب قلق من تناثر شظايا معدنية
تقذف بقوة علي السائقني والركاب عند انفتاح
الوسادة الهوائية  ،وقال جهاز التنظيم األمريكي أن
 ٦أفراد لقوا مصرعهم وان اكثر من  ١٠٠فرد أصيبوا
بسبب هذا  ،ولكن وزارة النقل الكندية لم تتلقي
أي تقرير عن وفيات أو إصابات من املستهلكني
الكنديني أو الشركات املصنعة للسيارات في
كندا  ،وقد أعلنت شركة تاكاتا اليابانية األسبوع
املاضي عن استدعاء  ٣٣٫٨مليون وسادة هواء في
أمريكا وهو اكبر استدعاء في التاريخ  ،والقائمة
الكاملة حلوالي  ١٫٢٤٢٫١١١سيارة مستدعاه توجد
علي املوقع اإللكتروني من أوتاوا لصحة الكنديني
 ،بينما القائمة املتأثرة باالستدعاء توجد علي
املوقع اإللكتروني لوزارة النقل الكندية  ،وقد قام
املستهلكني في كندا والواليات املتحدة بإقامة
دعوي قضائية ضد شركات صناعة السيارات
وشركة تاكاتا اليابانية لفشلهم في توفير حتذير
للمستهلكني حول هذه املشكلة ،وقد اتسعت
قائمة االستدعاءات مؤخرا ففي عام  ٢٠١٣و٢٠١٤
استدعت شركة مازدا وتايوتا وجنرال موتورز
ونيسان وبي أم دبليو و سوبارو وهوندا املزيد
من السيارات وقد قامت شركة كرايزلر طوعا
باستدعاء اكثر من  ٢٥٨الف سيارة بيعت في شهر
يناير املاضي

وزير مالية كندا يتوقع تعافي االقتصاد
الكندي

قال وزير املالية الفيدرالي «جو أوليفر» انه لن يناقش
احتماالت الركود ألنه يتوقع أن يتعافى االقتصاد متاما
بعد أن تقلص خالل األشهر الثالثة األولي من السنة
املالية  ، ٢٠١٥وقال الوزير ذلك أمام جلنة مجلس الشيوخ
بعد أقل من أسبوع لظهور بيانات تقول أن االقتصاد
انكمش بنسبة  % ٫٦مبعدل سنوي في الربع األول من
السنة املالية  ،وقال الوزير انه يتوقع أن يتعافى االقتصاد
مرة أخري في الربع الثاني وهذا ما يتوقعه بنك كندا
وصندوق النقد الدولي وخبراء االقتصاد في القطاع
اخلاص  ،وعادة ما يستدل علي الركود االقتصادي اذا
استمر في النمو السلبي ال اكثر من عدة أرباع متتالية ،
وقال الوزير أن حكومة هاربر ال تزال تتوقع فائضا مببلغ ١٫٤
بيليون دوالر مليزانية عام  ٢٠١٦- ٢٠١٥مع أن الربع األول
كان اضعف من املتوقع  ،وقال أيضا أن البنك املركزي في
كندا يتوقع أن ينمو االقتصاد بنسبة  % ١٫٩عام ٢٠١٥
وأضاف أن االنخفاض احلاد في أسعار النفط وعدم
تعافي القطاعات األخرى هو ما ساعد علي الركود في
الربع األول من العام  .وهذا جاء غير متوافق مع توقعات
بنك كندا حيث اجتهت معدالت النمو إلي الناحية
السلبية بدال من التعادل ،وباإلعالن عن انخفاض الناجت
احمللي اإلجمالي «جي دي بي» اخمليب لآلمال قبل خمسة
اشهر فقط من انتخابات احلكومة الفيدرالية في أكتوبر
فسوف ينعكس هذا علي املشهد السياسي حيث تظل
صحة االقتصاد هي القضية األساسية في صندوق
االقتراع
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إستقالة وزير العدل بيتر ماكاي املفاجئة ضربة جديدة
لوزارة هاربر

أعلن وزير العدل الكندي« ،بيتر
ماكاي» ،عن استقالته يوم اجلمعة،
التاسع والعشرين من مايو ،وهذه
ثاني إستقالة لعضو مهم في
وزارة ستيفن هاربر بعد االستقالة
املفاجئة منذ عدة اشهر جلون بيرد
وزير الشؤون اخلارجية .ويأتي هذا قبل
بضعة اشهر من اصعب انتخابات
يواجهها حزب احملافظني أمام ثالثة
أحزاب معارضة في أكتوبر القادم ،
وقال بيتر ماكاي انه لن يسعي ألي
إعادة انتخابه في أكتوبر القادم وانه
سيبقي وزير للعدل حتي هذا التاريخ
 ،وقال أيضا انه يتخلي عن منصبه
ألسباب شخصية متاما وان الوقت جاء ليبتعد عن احلياة
العامة ويركز علي أسرته  ،ويبلغ بيتر ماكاي من العمر
 ٤٩سنة وهو ابن وزير سابق هو ايلمير ماكي في وزارة
بريان مولروني السابقة وقد انتخب للمكتب الفيدرالي
وعمره  ٣١سنة وهو احد املؤسسني مع هاربر حلزب

احملافظني احلديث حيث قام االثنان معا
بعملية تفاوض الندماج اثنني من
األحزاب اليمينية املتطرفة عام ٢٠٠٣
وتكوين حزب احملافظني اجلديد الذي
فاز باحلكم عام  ٢٠٠٦وقد كان بيتر
ماكاي وهاربر معا في قرارات احلرب
في أفغانستان ومشاركة كندا في
التحالف األمريكي ضد ما يسمي (
الدولة اإلسالمية ) وقد تزوج بيتر عام
 ٢٠١٢من ناشطة في مجال حقوق
األنسان اإليرانية الكندية وهي نزانني
افشني ولديهما طفل وينتظرون مولد
طفلة قريبا  ،وقال محللون سياسيون
عن استقالة وزير العدل بيتر ماكاي
أنها جاءت نتيجة عاملني أولهما لكي يهتم بأسرته
والثاني لعلمه انه ال يوجد احتمال الن يتخلى هاربر عن
رئاسة احلكومة ليترك فرصة لقائد جديد من وزرائه
وأيضا الن سياسة هاربر الصارمة ال تدع ألي وزير فرصة
ألثبات نفسه.

زيادة العقوبات على سائقي السيارات غير املنتبهني للقيادة في أونتاريو
جود نيوز :صدرت تشريعات جديدة بزيادة العقوبات علي السائقني الذين
يرسلون رسائل من خالل الهواتف الذكية أو يستعملون الهواتف الذكية
أثناء قيادة السيارة  ،وارتفعت العقوبات من  ٦٠دوالر الي ٥٠٠دوالر سابقاً،
إلي ما بني  ٣٠٠إلي  ١٠٠٠حاليا  ،مع إضافة ثالثة نقط «دمييرت» ،لسجل
السائق وهذه مبثابة ثالثة عالمات سيئة له  ،وقد مت حظر إستخدام األجهزة
اإللكترونية احملمولة أثناء القيادة منذ عام  ٢٠٠٩باستثناء مكاملات الطوارئ
 ، ٩١١وتقول الشرطة أن نسبة احلوادث نتيجة لعدم انتباه السائقني تفوق
نسبة احلوادث بسبب السرعة أو تناول الكحوليات  ،وزادت أيضا العقوبات علي من يفتح باب السيارة أثناء مرور
درجات هوائية بجانبه وملن ال يترك مسافة واحد متر بينه وبني دراجة هوائية مير جانبها ويلزم القانون سائقي
السيارات بالوقوف متاما واالنتظار أثناء عبور املشاة عند أماكن العبور احملددة سواء في مناطق املدارس أو عند تقاطع
الطرق

امرأة كندية تستعد الستقبال الطفل
رقم  ١٠٠في سلسلة عائالتها

ديلثا هارميان  ٩٦سنة من مقاطعة ساسكاتشوان
تستطيع أن تتذكر أسماء أفراد عائلتها التسعة
والتسعني وتستعد الستقبال الطفل رقم ١٠٠
من أبناء األحفاد  ،وتقول أنها تعودت أن ترسل لهم
بطاقات للتهنئة بعيد ميالدهم ولكن ال تستطيع
ذلك األن ويكونوا محظوظني إن استطاعت احلديث
معهم بالتليفون  ،وتقول أنها تشعر بان هذا
العدد من األبناء واألحفاد وأبناء األحفاد هو نوع من
«البركة» ،وهي التي بدأت هذه العائلة الكبيرة وقالت
ابنتها باتريشا خالل زيارتها لها في مجمع سكني
لكبار السن إن أمها ولدت في  ٢٩يونيو عام ١٩١٩
من أسرة بولندية من تسعة أطفال هاجرت إلي كندا
وانها كانت تعمل بجد في مزرعة العائلة ولم تكن
تفكر في الزواج  ،حتي قابلت شاب مواطن طلب منها
مصاحبته للرقص ثم مشاهدة السينما وكان هناك
حب بينهما وتزوجت منه وهي في سن  ١٩عام وأجنبت
تسعة أطفال وكان زوجها يعمل مزارع ثم أدار االثنان
محطة بنزين علي مفترق الطرق السريعة وكانت
احلياة صعبة داخل هذ األسرة الكبيرة .وأضافت ديلثا
كنا نعمل ونلعب معا وكان أطفالنا يقطفون التوت
ويبيعونه لسائقي الشاحنات التي متر بنا ويستعملون
النقود للذهاب إلي معرض ساسكاتشوان  ،ومعظم
أطفالها التسعة لهم عائالت كبيرة وأيضا أحفادها
ولديها األن سبعة أطفال ألحفادها وتقول إن اجلميع
يزورونها ويتكلمون معها بالهاتف  ،وديلثا ال تزال في
صحة جيدة وتذهب للتمشي بجوار مكان أقامتها
وال تزال تطهي معظم وجبات الطعام اخلاصة بها
وقالت إنها متحمسة الستقبال الطفل رقم  ١٠٠في
عائلتها والذي سيولد حلفيدتها أيرين في شهر يونية
وهي تأمل إن تظل بصحة جيدة حتي حتضر بعض
األفراح وحفالت التعميد القادمة.

محكمة كيبيك العليا تأمر شركات التبغ
بدفع  ١٥٫٥بيليون دوالر كندي للمدخنني

امرت احملكمة العليا بكيبيك شركات التبغ بدفع ١٥٫٥
بيليون دوالر للمدخنني في مقاطعة كيبيك ،الذين ادعوا
بأنهم لم يتم حتذيرهم أبدا عن اخملاطر الصحية املرتبطة
بالتدخني .ورُفعت هذه القضية عام  ١٩٩٨من قبل ما
يقرب من مليون مدخن بعض منهم لم يستطيع التوقف
عن التدخني والبعض مصاب بسرطان احلنجرة أو الرئة
والبعض مصاب بانتفاخ الرئة .وقد مت احلكم في القضية
مؤخرا ً وقال املدعون أن شركات صناعة السجائر أهملت
في حتذير عمالئها بشكل صحيح عن مخاطر التدخني
وفشلت في واجبها العام باال تتسبب في ضرر لشخص
أخر ،كما اتهموا شركات التسويق بعدم الضمير وبتدمير
وثائق ذات صلة بالقضية  ،وقالت شركات صناعة السجائر
أن قرار احملكمة ال تدعمه ادله وأقسموا أن يستأنفوا احلكم
وقال متحدث عن واحدة منهم انه منذ عام  ١٩٥٠كان
الكنديني علي علم تام مبخاطر التدخني الصحية وانه مت
دعم الوعي الصحي ألخطار التدخني باملطبوعات علي كل
علبة سجائر ألكثر من أربعني سنة
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بعد استقالة بالتر -هل حتتفظ
قطر بحق تنظيم كأس العالم؟

رويترز

استئناف محادثات إيران النووية على
مستوى اخلبراء في فيينا

أدت االستقالة املفاجئة لرئيس االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جوزف بالتر ( 79عاما) إلى
فتح باب املنافسة على مصراعيه من أجل انتخاب رئيس جديد لهذه املؤسسة ،التي يرى مراقبون أنها
تواجه مشاكل فساد كبرى .في حني أفادت وسائل إعالم أميركية ،أن مكتب التحقيقات الفدرالي (اف
بي آي) وسع حتقيقاته في إطار فضيحة الفساد التي تهز الفيفا ،وباتت تشمل بالتر بشكل مباشر.
ويبدو أن استقالة بالتر قد أثارت التنبؤات فيما يخص تنظيم مونديال  2022في قطر ،حيث دعا الرئيس
السابق لالحتاد األملاني لكرة القدم «تيو تسفانتسيغر» إلى إعادة النظر في منح قطر استضافة
مونديال  ،2022واصفا الدولة اخلليجية بـأنها»سرطان كرة القدم العاملية».
وفي حني أفادت شبكة «ايه بي سي» أن احملققني األميركيني يشتبهون بتورط بالتر في وقائع مرتبطة
بفساد ورشاوى في ما يخص تنظيم قطر لنهائيات كأس العالم ،اعتبر االحتاد القطري لكرة القدم أن
استقالة بالتر لن تؤثر على استضافة البطولة كون قطر «ليس لديها شيء تخفيه في ما يتعلق مبلف
ترشيحها» .في حوار له من دبي مع DWعربية أكد الصحفي واحمللل الرياضي حيدر الوتار أن الكالم عن
فقدان قطر حق تنظيم مونديال  2022بعد استقالة بالتر هو كالم “غير دقيق” ،مؤكدا أن حق قطر
“محمي بحسب القانون” ،كون أن هنالك اتفاقية رسمية بني قطر والفيفا تنص على االلتزام بإقامة
هذه البطولة ،وتوضح ماهية االلتزامات املفروضة على كل جانب .وفي حال أراد الفيفا أن يتنصل من
كالمه فإن هناك عقوبات جزائية رادعة ميكن أن تتخذ بحقه ،حسب ما ذكر الوتار .وعلى العكس من ذلك
يرى الصحفي واحمللل الرياضي في صحيفة األيام الفلسطينية أحمد العلي أن “قطر معرضة لفقدان
حق تنظيم البطولة الكروية على أراضيها” ،وذلك يعود لسببني رئيسيني ،األول :أن قضايا الفساد التي
حتيط باملنظومة الكروية ،ميكن أن تتخذ ذريعة ،من أجل سحب شرعية إقامة البطولة من قطر .والثاني:
وجود توجه غربي ،تقوده دول ذات نفوذ ،يبدو أنها “ال تريد أن تقام هذه البطولة في قطر” .وقبل يومني
فقط من إجراء انتخابات رئاسة الفيفا قامت الشرطة السويسرية بتوقيف سبعة من مسؤولي االحتاد
الدولي الرئيسيني في زيورخ بناء على طلب من السلطات األميركية ،حيث يجري القضاء األميركي
حتقيقا حول وقائع فساد تعود إلى  25عاما مضت .كما متت مداهمة مقر الفيفا في إطار قضية جنائية
سويسرية منفصلة ،لالشتباه في أعمال “غسيل أموال وإدارة مخالفة للقانون” تتعلق باختيار روسيا
وقطر الستضافة نهائيات كأس العالم  2018و.2022

واشنطن (رويترز)  -قال مسؤولون من الواليات املتحدة
واالحتاد األوروبي إن احملادثات بني مسؤولي القوى العاملية
بخصوص احلد من برنامج إيران النووي استؤنفت في
فيينا وإن الوفد اإليراني سينضم إلى املفاوضات في
وقت الحق .وشاركت املفاوضة األمريكية ويندي شيرمان
واملديرة السياسية لالحتاد األوروبي هيلجا شميد في
اجتماعات في أحدث جولة من احملادثات التي دخلت
شهرها األخير قبل مهلة انتهت في  30من يونيو حزيران
للتوصل إلى اتفاق مع إيران .وظهرت تساؤالت بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق عقب إصابة وزير
اخلارجية األمريكي جون كيري بكسر في عظمة الفخذ بعد يوم من محادثاته مع نظيره اإليراني
محمد جواد ظريف في جنيف في مطلع األسبوع.
وقالت ماري هارف املتحدثة باسم وزارة اخلارجية األمريكية إنها واثقة من أن كيري سوف «يشارك
في تلك احملادثات في النهاية».
والتقى الطرفان في محاولة للتغلب على عقبات في طريق اتفاق نووي نهائي.
وقال دبلوماسيون إن تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة لألمم املتحدة للمواقع
العسكرية اإليرانية واالتصال بالعلماء النوويني اإليرانيني من أشد القضايا محل اخلالف التي يجري
التصدي لها في احملادثات احلالية.
وتطالب إيران برفع كل العقوبات مبجرد التوصل إلى اتفاق

BBC

نافذة على �صحافة العامل

France24

آالف املقاتلني العراقيني واإليرانيني في سوريا

تدفق اآلالف من املقاتلني العراقيني وااليرانيني
في اآلونة األخيرة على سوريا للدفاع عن
دمشق وضواحيها بدرجة أولى ،بعد إعالن
مقاتلني جهاديني أن العاصمة تشكل
هدفهم املقبل ،وفق ما أعلن مصدر أمني
سوري.
وقال املصدر اليوم األربعاء “وصل نحو سبعة
آالف مقاتل إيراني وعراقي إلى سوريا وهدفهم
األول هو الدفاع عن العاصمة” ،موضحا أن
“العدد األكبر منهم من العراقيني”.
وأوضح املصدر الذي رفض الكشف عن هويته
أن “الهدف هو الوصول إلى  10آالف مقاتل
ملؤازرة اجليش السوري واملسلحني املوالني له
في دمشق أوال ،وفي مرحلة ثانية استعادة
السيطرة على مدينة جسر الشغور التي
تفتح الطريق إلى املدن الساحلية ومنطقة
حماة في وسط البالد”.
وخسرت قوات النظام سيطرتها على مدينة
جسر الشغور اإلستراتيجية في محافظة
إدلب في شمال غرب البالد ،بعد اشتباكات
عنيفة خاضتها ضد فصائل ما يعرف بجيش
الفتح الذي يضم جبهة النصرة (ذراع تنظيم
القاعدة في سوريا) وفصائل إسالمية.
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية “إرنا”
االثنني تصريحا لقائد فیلق القدس في احلرس
الثوري اإليراني اللواء قاسم سلیماني جاء
فيه “سيفاجئ العالم مبا نعد له نحن والقادة
العسكريون السوريون حاليا”.
وأوضح مصدر سياسي قريب من دمشق
أن املسؤولني السوريني وبعد سلسلة
اخلسائر التي مني بها النظام في األسابيع
األخيرة مبواجهة اجلهاديني وفصائل املعارضة
املسلحة ،دعوا حلفاءهم إلى ترجمة دعمهم

للدفاع عن دمشق

بأفعال ويأتي هذا النداء في وقت تكثف
الفصائل املقاتلة شن هجمات ضد النظام
على جبهات عدة.
وقال مسؤولون عسكريون سوريون إن عشرات
اآلالف من مقاتلي املعارضة ،بعد توافق
السعودية وقطر وتركيا اجلهات اإلقليمية
الثالث املناوئة لنظام الرئيس بشار األسد،
يشنون اليوم سويا هجمات كثيفة ضد
مواقع اجليش .وأعلن أمير جبهة النصرة أبو
محمد احلوالني أن مهمة مقاتليه في سوريا
هي “إسقاط النظام ورموزه وحلفائه”.
وبحسب مصدر دبلوماسي في دمشق ،انتقد
اإليرانيون فشل الهجوم األخير الذي شنته
قوات النظام بهدف قطع خطوط إمداد
فصائل املعارضة في مدينة حلب (شمال).
وأصر اإليرانيون الذين عارضوا العملية
بسبب سوء اإلعداد لها وفق املصدر ،على
أن يغير السوريون إستراتيجيتهم ،مع األخذ
بعني االعتبار أنه من األفضل السيطرة على
مساحة أقل من األراضي شرط السيطرة
عليها جيدا.

مقتل شخص واعتقال آخر “خططا لقطع
رؤوس رجال شرطة” في بوسطن األمريكية

قال مكتب التحقيقات الفيدرالية األمريكي (اف بي اي ) إنه
قتل مشتبها به واعتقل آخر في بوسطن «خططا لقطع رؤوس
عناصر من الشرطة األمريكية».
والتقى املشتبه بهما ديفيد رايت وأسامة رحيم مع رجل وبحثوا
كيفية استهداف رجال الشرطة.
واعتقلت الشرطة بعد يومني من هذا اللقاء أحد الرجال الثالثة
في منزله بعدما قتلت آخر في مرآب للسيارات خالل محاولة
ضبطه الستجوابه .وحكم على رايت بتهمة “محاولة إتالف دليل
جنائي” .وكان رحيم اشترى عددا من السكاكني الكبيرة من على شبكة االنترنت ،وكان يخطط “لقطع
رأس أحد الضحايا في والية أخرى” بحسب مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وأضافت (آف بي آي) أن رحيم التقى بصديقه رايت ليعلمه بتغيير اخلطة وأنه يخطط ملالحقة “ الصبيان
باللباس األزرق” .ويعتقد احملققون أن “الصبيان باللباس األزرق” تعني رجال شرطة بوسطن.
وقتل رحيم ( 26عاما) بعد ساعتني من لقاء صديقه رايت الذي كان يخضع للمراقبة من قبل مكتب
مكافحة االرهاب .وقالت الشرطة إن “رحيم حاول مهاجمة  5من رجال الشرطة مستخدماً سكينا
كبيرا” .وأطلقت الشرطة  3مرات عليه ،وتوفي الحقاً في املستشفى.
وأكد رئيس جلنة األمن الداخلي األمريكي مايكل ماكول إن “رحيم كان يتواصل مع تنظيم الدول
اإلسالمية ويعمل على نشر أفكار التنظيم عبر االنترنت”.
وأضاف ماكول أن” هذه القضايا تذكرنا باخملاطر التي تتمثل باألشخاص الذي يتم جتنيدهم على وسائل
التواصل االجتماعي” .وعرضت الشرطة شريطا تسجيليا مصورا لوقائع احلادثة  -التي سجلتها
كاميرات املراقبة -أمام زعماء اجلالية املسلمة احمللية واملسؤولني احملليني في املدينة.
ووصف أحد زعماء اجلالية املسلمة احمللية يدعى عبد اهلل فاروق ،فيديو املراقبة ،بأنه “غير قاطع” ،ألنه ال
يظهر تفاصيل بدء الواقعة .وأضاف فاروق أن الفيديو “يؤكد أن رحيم لم يطلق عليه النار من اخللف من
قبل رجال الشرطة اخلمسة”.

info@ashamalla.ca
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ذخيرة حية تتسبب في اعتقال حارس
بقصر امللكة إليزابيث

ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحد حراس امللكة
إليزابيث الثانية العاملني في قصر بوكنغهام بعد اكتشاف
ذخيرة حية في الصندوق اخلاص به حيث يحتفظ مبتعلقاته
أثناء تواجده في فترة اخلدمة.
فقد مت العثور على رصاص حي مطابق لنوعية الرصاص
الذي توفره شرطة «سكوتلند يارد» لرجال الشرطة ،علما
أن هؤالء ملزمون بالكشف عن كل رصاصة بحوزتهم عبر
تقارير دورية ،وال ميلكون حق االحتفاظ بها ضمن حاجياتهم
الشخصية.
هذا واتخذت اجلهات البريطانية اخملتصة خطوات اضافية
لتعزيز اإلجراءات األمنية في املرافق احلكومية الهامة ،
وذلك على إثر اعتقال احلارس الذي ال يزال التحقيق معه
مستمر ،فيما تخضع العديد من املواقع ذات األهمية
اخلاصة للتفتيش.
وحتى احتجازه كان عنصر األمن يعمل في مجموعة
« »CO14املعنية بتوفير احلماية في القصور امللكية واملواقع
الرسمية ،لكنها غير مسؤولة عن توفير األمن الشخصي
ألي من أعضاء العائلة املالكة.

فى سابقة هى االولى فى ايطاليا:
حكم بسجن مدى احلياة على مهرب

ال�سبت  6يونيــو  - 2015العدد التا�سع والثالثـون

رجل يسرق متجرا ً  ..بثمرة موز

أظهر شريط مراقبة أمني أن رجال كان مسلحا بثمرة موز سرق
متجرا في مدينة فيالدلفيا األمريكية وفر على دراجته حامال
معه أمواال وعلب سجائر.
ووفقا لشريط املراقبة الذي نشرته الشرطة فقد دخل
املشتبه به متجر تاجيدا ووقف في الطابور خلف عميل آخر
حيث كانت ثمرات املوز تباع بالواحدة.
ومع اقتراب دوره في الطابور وضع الرجل ثمرة موز في جيبه
واستخدمها لتبدو مثل مسدس.
وقالت الشرطة إن الرجل طلب أمواال وسجائر.
وأظهر شريط املراقبة أنه هرب بعد ذلك على دراجته.

أم تقتل ابنها لتحميه من اعتداءات
والده اجلنسية

ريا وسكنية بنسخة هندية

ذكر تقرير إخباري أن حكم االعدام الصادر بحق أختني غير
شقيقتني في الهند بسبب خطفهما وقتلهما ألطفال،
مت إيقافه ،حيث وافقت احملكمة على النظر في التماسهما
بتخفيف احلكم.
وأفادت صحيفة «ذا هندو» احمللية على موقعها االلكتروني،
بأن االختني قالتا إن تأجيل تنفيذ احلكم الصادر ضدهما ملدة
 13عاما ،كان زائدا عن احلد ،مطالبتني بأن يتم تخفيف احلكم
للسجن مدى احلياة.
وكانت االختان رينوكا شيندي وسيما جافيت وهما من مدينة
كولهابور التابعة لوالية ماهاراشترا الواقعة غرب الهند ،أدينتا
عام  1996بتهمة خطف  13طفال وقتل تسعة.
وقال االدعاء إنهما تديران شبكة تسول .وأيدت كل من
محكمة بومباي العليا واحملكمة العليا في البالد ،احلكم.
يشار إلى أن القرار ،الذي اتخذته محكمة بومباي باملوافقة
على االلتماس ،سمح أيضا بتدخل منظمة «مجلس» املعنية
بالدفاع عن حقوق املرأة والتي عارضت احلكم..

إعتقال زعيم إحدى عصابات الـ»مافيا»
اإليطالية بعد هروبه لنحو  30عاماً

أم  18عاما ،بعد
أصدرت إحدى احملاكم األمريكية ،حكما بسجن ّ
ثبوت قتلها طفلها املصاب بالتوحد في أحد فنادق منهاتن.
أدينت األم جيجي جوردان بجرمية القتل غير العمد لطفلها،
بعد اعترافها للمحكمة أنها أعطت طفلها جرعة دواء زائدة
أدت إلى قتله.
وحاول محامو «جيجي» تبرير تصرفها ،وقالوا إنها قتلت
جنسيا ،وهو ما رفضه
طفلها لتنقذه من اعتداء والده عليه
ً
املدعون ووصفوه بالعبث.
وفي بيان مدته  30دقيقة ،التمست جوردان من احملكمة الرأفة،
وقالت مجددا إنها كانت تتصرف ملصلحة ابنها.
وقالت جوردان ،وهي مسؤولة تنفيذية سابقة بشركة لألدوية
ومليونيرة عصامية« ،إنني أحب جود أكثر من أي شيء في هذا
العالم».

أميركية تقضي  17عاما بالسجن
بسبب «كذبة»

ذكرت وسائل إعالم محلية إيطالية ،أن محكمة فى صقلية
حكمت بالسجن مدى احلياة على مهرب بشر متورط فى
حادث غرق دموى لسفينة مهاجرين وهو احلكم االول من
نوعه الذى تصدره محكمة إيطالية.
وذكرت العديد من الصحف من بينها صحيفتا ال ريبابليكا
وكوريير ديال سيرا أن أحد قضاة احملكمة فى منطقة كاتانيا
أصدر احلكم ضد احلاج حموده رضوان من تونس والذى أدين
فى العديد من تهم القتل غير العمد.
وأصدرت احملكمة حكما ضد مهرب آخر هو املغربى حامد
بوشاب بالسجن عشر سنوات.
وتضمن احلكم مسئولية االثنني عن غرق السفينة فى
 12مايو  2014على بعد نحو  50ميال بحريا ( 93كيلومترا)
قبالة الشواطئ الليبية وعلى بعد نحو مئة ميل بحرى
جنوب جزيرة المبيدوسا أقصى جنوب إيطاليا .وانتشلت
البحرية االيطالية  206من الناجني وجثث  17ضحية من
بني هؤالء رضيعة لم تتجاوز بضعة أشهر.

حـــــــــوادث

قضت سيدة أميركية أكثر من  17عاما في السجن قبل أن
يأمر أحد القضاة في والية كاليفورنيا بإطالق سراحها ،وذلك
بعد أن تبني أنها أدينت «بطريق اخلطأ».
وقالت صحيفة لوس أجنلوس تاميز األميركية أن قاضيا أمر
باإلفراج عن السيدة بعد أن تبني أن إدانتها متت على أساس
شهادة امرأة عرف عنها بأنها اعتادت الكذب.
وأسقط القاضي القضية ضد سوزان ميلني التي أدينت بقتل
زوجها  ،بناء على طلب ممثلي االدعاء في مقاطعة لوس أجنلوس.
وأصدر القاضي هذا األمر بعد أن أثبت حتقيق أجراه مدع محلي
وجود مشكالت كبيرة في مصداقية شاهدة االدعاء الرئيسية
في احملاكمة ،حسب لوس أجنلوس تاميز.
وقال قاضي محكمة لوس أجنلوس العليا ،مارك أرنولد« ،أعتقد
أن السيدة ميلني ليست مذنبة فحسب ،وإمنا أعتقد بناء على
ما قرأته أنها بريئة ولهذا السبب أعتقد أن نظام العدالة
اجلنائي أخفق».وذكرت الصحيفة إن هذا القرار قوبل بتهليل
في قاعة احملكمة من قبل عشرات من أنصار ميلني البالغة
من العمر  59عاما.

ألقت الشرطة البرازيلية القبض على زعيم إحدى عصابات
املافيا اإليطالية بعد أن ظل هاربا من يد العدالة نحو  30عاما.
وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة اإلجنليزية أن بسكوال
سكوتى –  56عاما – زعيم عصابة «كامورا» املعروفة متكن من
الهرب من نافذة إحدى املستشفيات عام  ،1984حيث اتهم
بقتل أكثر من  20شخصا خالل ثمانينيات القرن املاضي.
ومتكنت الشرطة البرازيلية من اعتقال سكوتى خالل قيامه
بتوصيل اثنني من أطفاله الذين يحملون اجلنسية البرازيلية
إلى املدرسة.
وكانت الشرطة اإليطالية قد حاكمت سكوتى غيابيا عام
 ،1991وذلك بعد أدين بارتكاب جرائم قتل أكثر من  20شخصا
وحيازة أسلحة نارية بشكل غير مشروع.

للمرة الثانية استهدف مساجد
الشيعة بالسعودية

للمرة الثانية في غضون اسبوع قام انتحاري بتفجير نفسه
امام مسجد للشيعة باملنطقة الشرقية باململكة العربية
السعودية  ،اسفر التفجير عن مصرع اربعة اشخاص وإصابة
العشرات بجروح.
و كان انتحاري قام بتفجير نفسه منذ اسبوع في مسجد
للشيعة بقرية القديح شرق السعودية و اودى بحياة 21
شخصا كانوا يؤدون صالة اجلمعة فى سالم.
و اعلن تنظيم داعش االرهابي مسؤليته عن احلادث و هو مايزيد
من صعوبة املوقف في املناطق وهو ماينذر بقرب انداع حرب
طائفية بني الشيعية و السن في منطقة الشرق االوسط .
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تقــــــــارير

القس “بيشوي سالمة” يروي تفاصيل أهم مؤمتر للكنيسة القبطية عن املهجر
املؤمتر برئاسة قداسة البابا تواضروس وحضور وفود من عشرة إيبارشيات من أربع قارات

املؤمتر ناقش خطة عمل الكنيسة ألبنائها في املهجر خلمسون سنة قادمة
ماذا قال قدراسة البابا عن فكرة إنشاء كنائس كندية أو أمريكية ؟

علي مدي أربعة أيام وحتت رئاسة قداسة البابا
تواضروس الثاني ،وبأحد املقرات التابعة لدير
األنبا بوال مبحافظة البحر األحمر أُقيم مومتر
“مستقبل الكنيسة القبطية في أرض املهجر”،

والذي أعتبره الكثيرين أهم مؤمتر للكنيسة
القبطية ناقش قضايا املهجر حتي األن،
وذلك بسبب عدد احلضور  ،وتنوع اإليبارشيات
املشاركة به من عدة دول مختلفة بالعالم،
كذلك مت التطرق جلميع التحديات التي تواجه
الكنيسة واجليل الثاني في بالد املهجر ،وملعرفة
تفاصيل ذلك املؤمتر الهام ،التقينا باالب الورع
القس “بيشوي سالمة” راعي كنيسة القديسة
موريس والقديسة فيرينا ،ليس فقط النه حضر
ذلك املؤمتر كأحد املمثلني عن األباء في كندا،
ولكن النه أول من بدأ خدمة خاصة للجيل
الثاني في شمال امريكا منذ أقل من سبع
سنوات لتثمر األن عن  23كنيسة جميعها
أخذت كثيرا ً من جتريته وخدمته ،ودار هذا احلوار
التالي:
ما سبب إقامة هذا املؤمتر الهام في هذا الوقت
من عمر الكنيسة القبطية في اخلارج؟

عن الهدف من هذا املؤمتر الهام ،قداسة البابا
تواضروس أعطي مقدمة في بداية املؤمتر بأنه
في ظل اإلحتفال مبناسبة مرور  50عام علي
تأسيس الكنيسة القبطية في املهجر ،فأن
الكنيسة تريد التفكير في مستقبل اخلمسون
عاما ً القادمة  ،وأضاف قداسة البابا ،األن لدينا
خبرة في تلك البلدان فمن خالل اخلمسون عاما ً
نستطيع التعلم من املاضي ونقيم احلاضر
ونضع ترتيبات للمستقبل.
كيف كان ترتيب هذا املؤمتر سواء بالنسبة
للمشاركة من اإليبارشيات اخملتلفة  ،ومن مثل
الكنيسة في كندا به؟

جاءت االباء االساقفة بصحبة وفود من كندا
وامريكا واستراليا واململكة املتحدة وانضم
ايبارشية جنوب امريكا فقط ،وحضر عشرة
أباء أساقفة ميثلون عشرة إيبارشيات ،وكل
أب اسقف كان بصحبته كاهن له أكثر من
عشرين عاما ً باخلدمة ،وكاهن له أقل من 20
عاما ً ،وأحد األراخنة العلمانيني ،وشاب وشابة
من اخلريجني .فمن كندا حضر نيافة األنبا
مينا ،والقمص أجنيلوس سعد ،والقس بيشوي
وصفي ،والقمص يوحنا رمزي وشخصي وابونا
روفائيل من مونتريال وعدد من العلمانيني ،وكان
الترتيب أن كل أب أسقف مسئول عن موضوع
معني باملؤمتر ،فمثالً االنبا سوريال كان مسئول
عن موضوع الكليات الالهوتية  ،واعداد اخلدام
،نيافة االنبا مينا حتدث عن التحديات التي
تقابل اجليل الثاني في املهجر  ،نياقفة االنبا
ديفيد تولي مسئولية مناقشة أمر الكرازة ،
نيافة االنبا سرابيون كان مسئول عن مناقشة

العالقات املسكونية والطوائف واألديان األخري
 ،وهكذا ..

هل تطرق املؤمتر لفكرة مسميات إنشاء كنائس
أمريكية أو كندية بعد اللغط اإلعالمي حول
تلك األمر بعد كنائس جنوب الواليات املتحدة
األمريكية ؟

قداسة البابا تواضروس قال أمر هام بخصوص
تلك املسميات أو غيرها حيث قال قداسته ،أن
أهم شئ أنه عند تشييد كنائس أو طباعة
مطبوعات خاصة بالكنائس في املهجر هو،
وضع عبارة “الكنيسة القبطية األرثوذوكسية”
أو “بطريركية األقباط األرثوذوكس” ،وحتت تلك
العبارات نستخدم االسماء التي نريدها مبرونة،
سواء كندية أو أمريكية أو غيرها ،طاملا أنها حتت
مظلة الكنيسة القبطية أو بطريركية األقباط
األرثوذوكس ....
اجرى احلوار :إبرام مقار
هل اثار املؤمتر أي تخوفات من فكرة أو وجود
كنائس كندية أو أمريكية بأفراد لهم سمات
قد تكون مختلفة ،قد يحمل أي أنقسامات أو
إنفصال عن الكنيسة األم؟

لم يتحدث أحد باملؤمتر عن تلك التخوفات،
فاملسيمات ليست املهم بل الشئ األهم هو
الرعاية وتقدمي اإلميان االرثوذوكسي السليم
جملموعة من الناس لهم ثقافات مختلفة ،ونيافة
األنبا سرابيون قال في هذا األمر عبارة جميلة
وهي “أن من أهم سمات الكنيسة املصرية انها
كنيسة مصرية ،فمن واجبنا أن تكون كنائسنا
في املهجر كنيسة وطنية ،أي وطنية كندية،
وطنية أمريكية ،وطنية أسترالية” .فال يجب
أن تكون كنيستنا كنيسة غريبة في اوطانها
اجلديدة أو كنائس للمهاجرين فقط ،ونغرس
في أوالدنا اإلنتماء للوطن واإلنتماء للعقيدة
واإلميان .وال يجب أن ننساق خلف مخاوفنا ،بل
نعمل الواجب فعله ونرعي األجيال اجلديدة ،ورمبا
إذا لم نحتوي ثقافات اوالدنا اجلديدة رمبا يبتعدون
عن الكنيسة .وهذا فكر قداسة البابا حيث
أوصانا باإلستماع لكل األراء بحرية .والدليل
أقامة هذا املؤمتر في حد ذاته
هل كانت اللقاءات عبارة عن محاضرات أم
مناقشات مفتوحة ،وهل حتدث اجلميع من أجل
الوصول للتوصيات النهائية؟

املؤمتر كان عبارة عن مجموعة محاضرات لعدد
محدود من األباء األساقفة والكهنة ،بعدها
تكونت مجموعات عمل صغيرة للمناقشة،
وفيها حتدث اجلميع في تلك اجملموعات ،ومت بلورة
األفكار والطروحات لتخرج كل مجموعة بعدة
توصيات ،مت رفعها لقداسة البابا بعد ذلك من
أجل الطرح النهائي للتوصيات النهائية والتي
أعلن قداسة البابا أنه سيتم نشرها أما في
مجلة الكرازة أو علي موقع قداسته الرسمي
هل ترى ان املؤمتر يعتبر وسيلة مختلفة في
التعامل مع املهجر ما بني حبرية قداسة البابا
تواضروس الثاني  ،ومثلث الرحمات قداسة
البابا شنودة الثالث؟

قداسة البابا شنودة كان يتقابل مع الكهنة

وزوجات الكهنة فقط في بوسطن ،وكان يعتبر
مؤمتر رعوي لكهنة شمال أمريكا فقط  ،لكن
ليس بهذا الشكل وهذه املشاركة من العدديد
من االيبارشيات في املهجر الذي رأيناه بهذا
املؤمتر وعلي مدي عدة أيام
ما املالحظ في هذا املؤمتر وماذا رأي القس
“بيشوي سالمة” في اربعة أيام هي عمر هذا
اللقاء الهام؟

احلقيقة أنا سعيد بعمل الروح القدس في قيادة
الكنيسة واختياره لهم ،وعلي كل املستويات
نري حكمة ومحبة عميقة ،وابائنا يدركون
أهمية إحتياجات ابناء الكنيسة في املهجر،
وقداسة البابا تواضروس يكمل ما بدأه قداسة

البابا شنودة في املهجر ،وقداسته نفسه
قال “أن في عصر البابا شنودة كان اإلنتشار
واألن نحتاج لوضع لوائح وتنظيم ورؤية ،مازال
الكثير من العمل أمامنا” ،وشعرت أن قداسة
البابا تواضروس متفهم جدا ً وشجعنا قداسته
جدا ً  ،وفي لقائنا اخلاص مع قداسته قال أنه
يشعر بأهمية الكرازة في املهجر والتحديات
التي تواجهنا ،وكان قداسته سعيد بإنتشار
الكنيسة واتساع اخلدمة .وكان قداسته
متفهم بأن الكنيسة عاملية وليست مصرية
فقط .وحقيقة لقد عدت من ذلك املؤمتر وأنا
غاية في السعادة والتفائل للمستقبل ملا دار به
هناك.
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«مايكل �إنرايت» ..من جنم بهوليوود
�إىل مقاتل �ضد تنظيم «داع�ش»

جود نيوز :في مفاجأة سعيدة للمصريني
املقيمني بتورنتو أعلنت قنصل مصر في
كندا« ،أمال سالمة» ،أن اخلارجية املصرية
بصدد إنشاء قنصلية في مدينة تورنتو
خالل أشهر قليلة ،وأضافت «سالمة»
أن الدولة املصرية تعلم إحتياج اجلالية
املصرية بتورنتو لتلك القنصلية املصرية
وتدرسه لتنفيذه .كان ذلك في لقاء قنصل مصر السيدة« ،أمال
سالمة» مع اإلعالمي «مجدي منير» علي قناة «سي سات» أثناء
تغطية مهرجان «كارسوجا» باملركز القبطي الكندي مبسيسوجا
الطريف أن «مجدي منير» كأن من أكثر من طالبوا بإنشاء قنصلية
ذرعا من فظائع تنظيم «داعش» ،فقرر
«مايكل إنرايت» ضاق
ً
بتورنتو في كتابات صحفية سابقة  ،وخاصة بعد أقرار حق املصريني
أن يحمل القليل من أمتعته ويسافر إلى سوريا ،وراسل أسرته
في اخلارج بالتصويت باإلنتخابات بعد ثورة يناير ،مما يضطر معه
وفقا ملدون ة �world
مجددا،
وأصدقائه يخبرهم أنه رمبا ال يراهم
ً
ً
عشرات األالف من املصريني مبدينة تورنتو للسفر ملسافة  400كيلو
« »viewsاملنشورة على «واشنطن بوست» األمريكية.
متر للتصويت  ،بخالف السفر لتلك املسافة لإلجراءات الورقية
يتحدث املمثل بريطاني املولد ألول مرة منذ ذهابه إلى سوريا مع
الرسمية األخري عند اإلحتياج
قناة «اآلن» ،فيقول إنه لم يذهب للهرب وإمنا «جئت للقتال وإن
قدر لي املوت فليكن ذلك» ،وفي هذه األيام أصبح إنرايت مقاتلاً
مع وحدات حماية الشعب الكردية ،ليقف حتت اسم «مصطفى
ميكائيل علي» في الصفوف األولى للقتال ضد «داعش».
وأثناء وجوده في الواليات املتحدة األمريكية ،شارك املمثل ،البالغ من
العمر  51سنة ،في سلسلة من األدوار التليفزيونية والسينمائية،
من بينها «قراصنة الكاريبي :صندوق الرجل امليت» ،و»وكالء
سياسية فرنسية :السعودية حتارب
 ،»S.H.I.E.L.Dو»القانون والنظام :لوس أجنلوس».
اإلرهاب بعد أن كانت متوله
مؤمنا
يوضح إنرايت أن تركيزه الوحيد هو قتل محاربي «داعش»،
ً
قالت رئيسة حزب اجلبهة الوطنية
ومضيفا «إنهم وصمة
جميعا من على وجه األرض،
بأهمية محوهم
ً
ً
الفرنسية «اليميني املتطرف» ،مارين
عار على اإلنسانية» ،وبالنسبة له شكلت عملية ذبح الصحفي
لوبان ،إن هناك تغيرا في موقف
األمريكي جيمس فولي نقطة حتول.
السعودية حيال اإلرهاب في الشرق
وفي تصريحات صحفية سابقة لصحيفة ل إنرايت واضحا أن
األوسط ،مشيرة إلى أن اململكة «كانت
ندمه األكبر في حياته هو أنه لم يذهب إلى أفغانستان عندما
متول اإلرهاب ،لكنها اآلن أصبحت في حرب ضده» ،على حد زعمها.
وقعت أحداث  11سبتمبر ،مشيرًا إلى أن «فيديوهات الذبح أخرجت
وأضافت لوبان ،في مؤمتر صحفي في ختام زيارتها ملصر« ،أملح
نفس املشاعر بداخلي ،وشعور حقيقي أن لدي واجب جتاه أمريكا ،أنا
تغيرا في موقف السعودية ،فبعد أن كانت متول اإلرهاب غيرت اآلن
حقا أشعر بأنني مديون لهذه البالد ،لقد رحبوا بي بأيادي مفتوحة».
ً
موقفها حينما أصبحت ضحية له» ،وفقا لقولها.
وأوضح «ثم ما أضاف لألمر هو هذا الرجل اإلجنليزي اجلهادي جون،
وتابعت رئيسة حزب اجلبهة الوطنية« :السعودية قدمت نفسها
الذي ميتلك لكنة إجنليزية ،لقد ملسني األمر بشكل شخصي
لتساند مصر ،وهذا شيء يسعدنا» ،مشيدة أيضا باملبادرات الكثيرة
بطريقة عميقة للغاية».
التي قدمتها اململكة من أجل إنقاذ ليبيا من الفوضى خالل الفترة
جاءت بعد ذلك قصص عن اغتصاب وقتل األقلية اليزيدية في
املاضية.
العراق ،وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير هي لقطات فيديو
وأشارت لوبان إلى أنه «على العكس ،تقوم قطر بتمويل التطرف
حيا ،يقول إنرايت «لقد فكرت
واألصولية في فرنسا» ،مشيرة إلى أن الدوحة «متول اجمللس اإلسالمي داعش التي توضح حرق طيار أردني ً
فقط  ..أنني يجب أن أحاول تصحيح ذلك اخلطأ».
الذي يسيطر عليه اإلخوان األصوليون في فرنسا».
وفي سياق آخر ،قالت مارين لوبان إنها إذا تولت الرئاسة لن تسمح
لرئيس خارج من جماعة أصولية أن يزور بلدها ،أو يقيم عالقة مع
املسلمني في فرنسا ،مشيرة إلى أنها ال تريد تكرار جتربة مصر من
صعود اإلصوليني للحكم وإثارتهم للتطرف.

�سيا�سية فرن�سية :ال�سعودية حتارب
الإرهاب بعد �أن كانت متوله

القب�ض علي اثنان من اخطر قيادات
اجلماعة االرهابية باجليزة

�أخبـــــــــار

داع�ش ميتلك � 2300سيارة
«هامفي» بقيمة مليار دوالر

ذكرت وسائل إعالم قريبة من تنظيم الدولة االسالمية «داعش «،
أن مقاتلي التنظيم  ،الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من
سوريا والعراق ،جنحوا في بناء إمكانات عسكرية عبر استيالئهم
على سيارات «هامفي» العسكرية األمريكية الصنع ،بقيمة مليار
حاليا.
دوالر إذا مت بيعها
ً
وأكدت التقارير أن إحدى تلك السيارات استخدمت في تفجير
انتحاري وقع في وقت سابق اليوم في قاعدة للجيش بالقرب من
شخصا.
العاصمة بغداد ،وأسفر عن مصرع 45
ً
واستشهد التقرير بتصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي،
خالل مقابلة على قناة العراقية ،أقر فيها باستيالء التنظيم
اإلرهابي على آالف من سيارات الهامفي بعد هجومه على مدينة
املوصل شمال البالد في  10يونيو العام املاضي.
وأوضح التقرير أنه في أعقاب سقوط املوصل ،فقدت القوات العراقية
الكثير من األسلحة؛ بينها  2300سيارة هامفي في املوصل وحدها،
ما يشير إلى أن سرقة أسطول من املركبات العسكرية األمريكية
الصنع تؤكد صعوبة ضمان وصولها في أيدي القوات التي تسعها
إلحلاق الهزمية مبقاتلي التنظيم.
وأشار إلى أن اخلارجية األمريكية وافقت العام املاضي على عقد
لبيع  175دبابة من طراز «أبرامز» للعراق تقدر قيمتها بـ  12مليار
دوالر فضال عن  1000سيارة هامفي تقدر قيمتها بـ  579مليون
دوالر ،لكن األمر ما زال قيد موافقة الكوجنرس حيث يخشى بعض
املشرعني من سقوط تلك املعدات في أيدي «األعداء» على حد
وصفهم.

«�أوباما» يلمح �إىل �شن هجوم
ع�سكري على �إيران

الأالف ي�ؤدون ال�صالة �أمام «�آيا
�صوفيا « برتكيا مطالبني ب�إعادة
فتحه كم�سجد

نوه الرئيس األمريكي ،باراك أوباما ،إلى إمكانية استخدام القوة
العسكرية ضد إيران إلجبارها على التخلي عن برنامجها النووي
وذلك خالل املقابلة التي أجراها مع القناة الثانية اإلسرائيلية.
وأوضحت القناة أن تصريحات أوباما تأتي كمحاولة إلقناع
اإلسرائيليني مبا توصلت إليه محادثات القوى الغربية مع إيران بشأن
برنامجها النووي وذلك قبل شهر من امليعاد احملدد للوصول اتفاقية
نووية .وقال أوباما إنه يعتقد أن أفضل الطرق ملنع إيران من امتالكها
للسالح النووي هي اتفاقية صارمة تلتزم طهران بجميع بنودها،
موضحا أن اخليار العسكري لن ينظم تلك املسألة حتى إذا شاركت
ً
أمريكا خالله« ،بل سيؤدي فقط إلى تأخير زمني للبرنامج النووي
ليس إال» وذلك على حد قوله.
وأكد أوباما خالل مقابلته ،أن الواليات املتحدة ،لن تستطيع الدفاع
عن إسرائيل في احملافل الدولية ،إذا استمرت في جتميد مسألة
احتشد االالف ألداء الصالة أمام متحف آيا صوفيا الشهير في املفاوضات مع اجلانب الفلسطيني.
مدينة إسطنبول التركية االحد املاضي  ،مطالبني بإعادة فتح املبنى
كمسجد.
وذكرت وكالة دوجان التركية لألنباء أن جماعة شباب األناضول هي
التي نظمت هذه الفعاليات لالحتفال بالذكرى السنوية لسقوط
القسطنطينية  ،التي يطلق عليها حاليا إسطنبول  ،عام 1453
 .ويذكر أنه في ذلك الوقت  ،كانت آيا صوفيا الكنيسة الرئيسية عني الرئيس األوكرانى بيترو بوروشينكو ،رئيس جورجيا السابق ميخائيل
لإلمبراطور البيزنطية .
حاكما إلقليم أوديسا جنوب البالد.
ساكاشفيلي،
ً
ثم أصبحت مسجدا في عهد اإلمبراطورية العثمانية حتى عام وقال الرئيس األوكراني ،في تصريحات نقلتها هيئة اإلذاعة البريطانية
 ، 1934عندما حوله مصطفى كمال أتاتورك  ،مؤسس تركيا «بي بي سي» ،إن ساكاشفيلي حصل على اجلنسية األوكرانية .ويرجع
احلديثة  ،إلى متحف .
الفضل «لساكاشفيلي» في إجراء إصالحات جذرية في جورجيا خالل
ومع ذلك مارس أعضاء حزب العدالة والتنمية احلاكم ضغطا منذ فترة واليته في .2008-2013
أعوام من أجل إعادة املتحف ليكون مسجد مجددا .
وحتت حكم ساكاشفيلي خاضت جورجيا حربا قصيرة مع روسيا عام
وقد أصبحت هذه القضية متثل صداما ثقافيا بني الشرائح  ،2008ويواجه اتهامات بإساءة استخدام السلطة في بالده ،ورفضت
العلمانية وغير العلمانية في اجملتمع التركي.
أوكرانيا الشهر املاضي طلب جورجيا بتسليمه.
وتأتي هذه الفعاليات بعد يوم من تنظيم احلكومة احتفاالت في وسكان أوديسا من الناطقني بالروسية وقاوموا النزعات االنفصالية
أنحاء املدينة لالحتفال بذكرى سقوط القسطنطينية.
التي أدت إلى نشوء منطقتني انفصاليتني في دونيتسك ولوجانسك
وقد شارك في هذه االحتفاالت كل من رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو في شرق أوكرانيا ،إال أن منطقة أوديسا شهدت انفجارات عدة غامضة
والرئيس رجب طيب أردوغان.
استهدفت منظمات موالية ألوكرانيا خالل األشهر القليلة املاضية.

�أوكرانيا متنح جن�سيتها لرئي�س جورجيا
ال�سابق و تعينه حاكم لإقليم �أودي�سا

متكنت األجهزة األمنية مبحافظة اجليزة ،من القبض على القياديني
اإلخوانيني محمود غزالن ،وعبدالرحمن البر.
وقالت مصادر األمنية ل «جود نيوز» ،إن اجهزة االمن باجليزة ضبطت
محمود غزالن ،وعبدالرحمن البر في شقة باجليزة ،بعدما أرشد
عنهما محمد وهدان ،عضو مكتب إرشاد اجلماعة.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعالن األجهزة األمنية ،رصد وإحباط
مخططات تنظيم اإلخوان الدولي ،التي تستهدف جمع معلومات
استخباراتية ،وتنفيذ عمليات عدائية ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها
وشعبها ،وبصفة عامة رجال الشرطة واجليش والقضاة واإلعالميني،
وقيادات سياسية وشخصيات عامة ،برعاية القيادي اإلخواني خيرت
الشاطر
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«غادة ملك» تكتب ل «جود نيوز» أخر
خطوات التصعيد ضد املناهج اجلنسية
اجلديدة حلكومة أونتاريو
 18الف توقيع ضد تلك املناهج وتظاهرة
بلندن أونتاريو وأخري في السابع من يونيو
بتورنتو
في يوم االثنني املوافق االول من يونيو اجلاري ،و تزامنا ً مع اليوم
العاملي للطفل ،أقام التحالف املعني بحقوق األسرة الكندية
مؤمترا ً صحفيا ً داخل برملان أونتاريو لشجب التجاهل التام الذي
أبدته حكومة كاثلني وين الليبرالية جتاه أولياء األمور املعارضني ملناهج اجلنس اجلديدة مبقاطعة
أونتاريو .كما قاموا بدعوة األسر لتظاهرة جديدة ينظمها التحالف الذي ضم العديد من
اجلاليات واملنظمات املدنية مبراجعها الثقافية والدينية اخملتلفة.
كما قام احلضور بتقدمي التماسا ً يطالب بإلغاء احملتوى اجلنسي اجلديد من املنهج بعد جتميع
ما يزيد عن  ١٨ . ...توقيع من جميع ارجاء املقاطعة ،و هو ما يفوق بقدر كبير ال  ٤٠٠٠استفتاء
الذين جلأت اليهم كاثلني وين رئيسة املقاطعة لتمرير املنهج .و قد قرأ عضو البرملان ،عن حزب
احملافظني اجلديد ،مونتي ماكنوتن االلتماس اثناء جلسة االستماع في البرملان ،و أعلن سعادته
بدعم االلتماس عن طريق املشاركة في التوقيع.
و تعتبر التظاهرة املقرر ان تقام يوم األحد  ٧يونيو هي الثالثة ملدينة تورونتو بعد تظاهرة فبراير
التي ضمت املئات في درجات حرارة جتاوزت  ٢٧-حتت الصفر ،تلتها تظاهرة ابريل والتى حضرها
اآلالف و كانت لها أصداء واسعة في الدوائر السياسية و اإلعالمية.
مساء في كوينز
السادسة
و جدير بالذكر ان التظاهرة ستقام ما بني الساعة الثانية ظهرا و
ً
بارك مبدينة تورونتو .وستسبقها تظاهرتان أخريتان ،االولى في مدينة اوتاوا يوم اجلمعة  ٥يونيو
امام مبنى البرملان ما بني الواحدة والثالثة ظهرا ،و الثانية في مدينة لندن يوم السبت  ٦يونيو
في ميدان فيكتوريا بارك من الثانية و حتى الرابعة ظهرا.
كما يدعو املنسقون كل من يرغب للتظاهر امام مكاتب أعضاء برملان املقاطعة في صباح اول
يوم للتظاهر ( ٥يونيو من  ١٢-١٠ص) مع تقدمي خطابات ملمثليهم بدعم مطلبهم في إيقاف
املنهج .و سيكون شعار التظاهرات« :إما سحب املنهج او استقالة رئيسة احلكومة».

مجلس إدارة وأسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خالص العزاء
للقس  /ميصائيل عطاهلل
راعي كنيسة مارمرقس بتورنتو
في إنتقال والدته
السيدة  /أمال شنودة
عزاء لألسرة واألصدقاء
مجلس إدارة وأسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خالص العزاء
للصيدلي  /هاني توفيلس
عضو حزب احملافظني الكندي
في إنتقال اخته
األستاذة  /هناء أنور توفيلس
عزاء لألسرة واألصدقاء

سقوط روما
نشبت عدوات وحروب كثيرة بني اكثر
شعوب العالم على مر التاريخ .ومهما
طالت احلرب او قصرت كان البد وان تضع
اوصالها .وكانت تنتهي اما بخضوع االقل
قوة وعتاد لالكثر بطشا وعنادا ،او بجلوس
االطراف املتصارعة على طاولة املفاوضات
واخذ التعهدات وابرام املعاهدات .لقد
دقت طبول احلرب تارة هنا وتارة هناك
بني هذا الطرف وذاك ،واستمر العداء والعراك لعام او
عامني ،لعقد او عقدين ،لقرن او قرنني .اما العداء بني
العرب واليهود فهو عضال عمره ينيف عن اربعة عشر
قرنا من الزمان .واظن انه لن ينتهي اال بنهاية العالم
وال مشاحة في ذلك .ولكن ما يدعوا الى الدهشة ان
هذين الشعبني -وهما من اكثر شعوب العالم اعتدادا
بالهوية العرقية فكالهما يعتقد انه اسمى شعوب
االرض  -قد خرجا من اب واحد هو سام ،ثم انحصر
اصلهما في ارفكشاد ثم ضيق في ابني عابر وهما فالج
ويقطان(قحطان في لسان العرب) وقد استوطن ابناؤه
في جنوب ووسط شبه اجلزيرة وعرفوا بالعرب العاربة.
واشتهر منهم سبأ وحضرموت .ومن نسل فالج جاء
ابراهيم الذي خرج منه اسماعيل (من هاجر) ،وعدد اخر
من االبناء الذين اجنبتهم له الزوجة الثالثة قطورة .وقد
حلقوا باخوانهم من القبائل التي سبقتهم الى شبه
اجلزيرة وعرفوا باسم العرب املستعربة .واليهود هم
ابناء يعقوب(اسرائيل) ابن اسحاق ابن ابراهيم ،فالعرب
املستعربة-وليس كل العرب  -واليهود ينتسبون الى
ابراهيم .هذا من الناحية العرقية؛ واما من ناحية
االعتقاد فيؤمن املسلمون بأكثر املوضوعات التوراتية
سواء ما ورد منها في القران الكرمي او في االحاديث مثل
قصة خلق ادم وحواء واكلهما من الشجرة احملرمة ،وهو
ما اسفر عن خروجهما من اجلنة .وقصة قايني(قابيل)
وهابيل وتقبل اهلل لقرابني البار منهما وما ترتب عليه
من غدر شقيقه به .وقصة نوح وجناته هو وابنائه من
الطوفان الذي اتى على البشرية .وقصة ابراهيم
وامتحان اهلل له في ابنه .ويعقوب واالسباط :يوسف
واخوته ،وموسى وفرعون ،وداود وسليمان ،وغيرهم من
االشخاص واالحدات التي شغلت مساحة كبيرة بني
دفتي التوراة وكتب االنبياء.
كما يتفقون في بعض الطقوس والشعائر كالصالة
والصوم والوضوء واحلج وغيرها .وفي الشرائع مثل
القصاص وتعدد الزوجات ،والطالق ،واكرام الوالدين.

قليني عطية  -مونتريال

ويتفقون في املناهي مثل النهي عن
الشرك ،وعن القتل والزنى والسرقة،
وعن شرب اخلمر ،كما يتفقون حول
التوحيد .بل ويتفقون على صفات اهلل
التي وردت في التوراة واالنبياء مثل
الواحد ،احلي ،القيوم ،الدائم ،القدوس،
احلق ،األمني ،احلافظ ،الثابت ،الراسخ،
املطمئن ،الرقيب ،القدير ،العالم،
الرحيم  ،الرؤوف ..الخ .وهذه وغيرها وردت في التوراة وفي
كتب االنبياء على هذا النحو (تث  ،4 : 6دا  ،26 : 6سيراخ
 ،1 : 18رؤ  ،7 : 3تث  ،29 : 23 ،23 : 7 ،9 : 7خر ،6 : 34نح
 .) 17 : 9وصدق القران الكرمي على توحيد اليهود بقوله:
“ وال جتادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي احسن اال الذين
ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم
والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون “.
ويعتقد اليهود ان اختيارهم دائم وبال قيد او شرط،
وهو ما يخالف نص التوراة التي جعلت االختيار رهينة
البقاء في معية اهلل وفي حفظ جميع وصاياه .فقد
كان االختيار مشروطاً بحفظ العهد وانه انتهى مبجئ
املسيح وتأسيس امللكوت السماوي على خالف ما كان
يتوقع اليهود في ملك ارضي يخلصهم من االستعمار
الروماني ال من ريقة شرورهم .ويعتقد العرب ان
اهلل استبدلهم باليهود وانهم افضل امة على وجه
البسيطة .ويعتقد اليهود أن اهلل وعدهم بارض كنعان
التي دانت لهم جزئيا على عهد موسى النبي ثم كلياً
على عهد يشوع ابن نون .وانحصر جهادهم العسكري
في احلفاظ على حدود هذه البقعة من االرض طيلة
عهد امللوك وحتى سقوط اورشليم سنة  70م على
يد تيطس ابن فسبسيانوس .بينما يعتقد املسلمون
باجلهاد غير احملدود في سبيل اهلل .ولذلك ،وبعد ان
فرغوا من اخضاع القبائل العربية ،فقد جيش اخللفاء
اجليوش وارسلوها الواحد تلو االخر الى الشام ومصر
وغيرهما حملاربة الكفار واجبارهم على االسالم او اداء
اجلزية والبقاء على دينهم .ولم تفتر عزائم االئمة
وبخاصة االصوليني منهم عن الدعوة الى اجلهاد اينما
وكيفما استطاعوا الى ذلك سبيال .والفارق بني اليهود
واملسلمني ،ان االولني وعدوا بقطعة ارض وحاربوا من
اجلها فدانت لهم ثم طردوا منها منذ زمان ،واالخرين
وعدوا بكل االرض وعليهم ان يقاتلوا في سبيلها طيلة
االزمان الى ان تسقط رومية في قبضة امة االميان .تلك
عقيدة متأصلة عند داعش وبوكو وطالبان.

ِ
قطة سوداء
فى رثاء
نعم كانت تقفز من اليمني اىل
الي�سار
ومن الي�سار اىل اليمني
وكان بذيلها ندبة
�سببتها لها الدراجة النارية
نعم كانت وحيدة
�سرق منها �أبناء احلي �صغارها
اخلم�سة
وتركوها متوء فى اذالل
ُم َت َعمد !
وكانت ُت َ�صدق كل ما تراه
وكانت قطة �سوداء
يبتعد عنها املاره
و ترتك هي عينيها ُم َعلقتني
على �أدق تفا�صيلهم
هى تتلهف اىل امل�شي
جوارهم
والإلت�صاق ب�أحذيتهم
وثيابهم
ً
احتواءا
هى تق�صد
لآدمي �أو �أكرث
ولكن املاره
يعب�سون
و يبتعدون
القطة �سوداء
وبالدي تخاف من القطط ال�سوداء
بال �سبب
القطة �سوداء
وفى هالو�س �أمتنا
حق ًا ال عجب !
قطتنا ال�سوداء

قصيدة  :أميرة الوصيف

وديعة
تفتح عينيها
فى اطمئنان
ال تخ�شى الب�شر
و ال ُيخيفها نباح كلب
احلاكم!
ِ
ب�صوت عال
و ال متوء اال
ُتبهجها الأ�ضواء
وال�شرائط امللونة
و قرع الطبول فى
الكرنفاالت
و جتذبها الأ�سماك الطازجة
وهى ترق�ص ب�شباك �صياد
املدينة
قطتنا ال�سوداء
حُتب الدوائر املر�سومة

بنوافذ ديارنا
تعدو خلف عربة بائع احللوى
و حتت�ضن فى �أمومه
رائحة خبز الفجر
و تطربها خطوات
�أطفال احلي
وثرثرة ال�سيدات
قطتنا ال�سوداء طيبة
لي�ست كما
تظن �أمثالنا ال�شعبية
بعينى
ر�أيتها ُتعيد لإحداهن حقيبتها بفمها
و ر�أيت الأخرية
بحجر
تقذفها
ِ
وجتعلها متوت
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كاسياس لديه سر «خفى» وراء
بقائه فى ريال مدريد

يحررها سمير اسكندر

تغيير اسم كأس االحتاد اإلجنليزى
إلى «كأس اإلمارات»

أعلن االحتاد اإلجنليزى لكرة القدم توصله
التفاق مع شركة طيران اإلمارات ،لرعاية
بدءا من
بطولة كأس االحتاد اإلجنليزى،
ً
املوسم املقبل وتستمر حتى .2018
وكشف االحتاد عبر موقعه الرسمى أن اسم
البطولة سيتغير إلى «كأس اإلمارات االحتاد
وفقا
بدءا من املوسم املقبل،
اإلجنليزى»،
ً
ً
لعقد الشراكة اجلديد بني الطرفني.
ولم يكشف الطرفان عن القيمة املالية
للصفقة ،وكشف االحتاد اإلجنليزى أن
البطولة ستنطلق يوم  15أغسطس املقبل،
على أن يقام النهائى يوم  21مايو  2016على
ملعب وميبلى.

يرفض إيكر كاسياس ،الرحيل عن صفوف
ريال مدريد األسبانى على الرغم من تعرضه
الستهجان طيلة املوسم احلالى من جماهير
الفريق امللكى.
وكشف موقع «جول» باللغة اإلجنليزية ،عن
سر بقاء كاسياس حارس مرمى الفريق فى
ريال مدريد هو رغبته فى احلصول على 14
مليون يورو إذا قرر النادى امللكى عرضه للبيع.
وأضاف املوقع ،أن كاسياس سوف يتقاضى
قيمة باقى عقده مع امليرينجى املنتهى فى
يونيو  2017املقبل فى حال استغناء الريال
عنه.
وكان كاسياس أعلن أنه يريد إنهاء مسيرته
فى صفوف ريال مدريد وال يرغب الرحيل عن
ملعب «سانتياجو برنابيو».
ويرغب نادى ريال مدريد فى التعاقد مع
دافيد دى خيا ،حارس مرمى مانشستر
يونايتد االجنليزى ليخلف كاسياس خالل
فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.

جدل فلسطيني حول سحب طلب تعليق عضوية اسرائيل من
االحتاد الدولي

خيم اجلدل والتضارب في االراء في الشارع الفلسطيني حول سحب االحتاد الفلسطيني
لكرة القدم طلبه بتعليق عضوية اسرائيل في االحتاد الدولي لكرة القدم ،في اجتماع االحتاد
الدولي «فيفا» v.وشن نشطاء عبر صفحات االنترنت هجوما على رئيس االحتاد اللواء «جبريل
الرجوب» ،في حني قال سياسيون ان ما جرى هو شيء طبيعي ،معتبرين ان اخلطأ متثل في رفع
مستوى التوقعات مسبقا للتوجه نحو الفيفا.
ونظمت العديد من التظاهرات في املدن الفلسطينية املطالبة بطرد اسرائيل من فيفا قبل
ساعات من انعقاد الكوجنرس في زيوريخ .واطلق نشطاء فلسطينيون ،هم جزء من منظمة
افاز العاملية ،التي تأسست في العام  ،2001حملة يطالبون فيها االحتاد الفلسطيني
مبحاسبة رئيسه الرجوب على سحب طلب تعليق عضوية اسرائيل في فيفا.
وكان رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو ابدى ارتياحا ملا وصفه «افشال محاولة
السلطة الفلسطينية الستبعادنا من الفيفا».

إصابة متعب تهدد مشاركته أمام اإلفريقي

غاب عماد متعب مهاجم الفريق األول بالنادي األهلي عن املران اجلماعي الذي أقيم اليوم ،
استعدادا ملواجهة اإلفريقي التونسي في دور الـ 16الثاني من الكونفدرالية.
ً
ويعاني عماد متعب من
اجهاد في العضلة اخللفية،
وفضل خالد محمود طبيب
الفريق اراحته من التدريبات.
كما شهد املران مشاركة
حسني السيد في جزء من
وفقا
التدريبات دون التحامات ً
لتوصية اجلهاز الطبي ،وذلك
بعد عودته من اإلصابة التي
ابعدته عن املباريات الفترة
املاضية.
ويستعد األهلي ملواجهة
اإلفريقي التونسي في
إياب دور الـ 16الثاني من
الكونفدرالية واملقرر له األحد
بتونس.

فضيحة الفيفا :مزيد من
االتهامات تنتظر مسئولي كرة
القدم

كشف مسئول التحقيقات اجلنائية في
هيئة العائدات االميركية عن احتمال صدور
اتهامات جديدة في اطار فضيحة الفساد
في االحتاد الدولي لكرة القدم.
وقال ريتشارد ويبر لصيحفة نيويورك تاميز
االميركية« :انا واثق من حصول موجة
اتهامات اخرى .نعتقد بقوة بوجود اشخاص
وشركات اخرى متورطة في اعمال جرمية»
من دون ان يوضح اسماء املستهدفني
بالتحقيقات.
وتابع« :لم يكن هناك اي قرار باستهداف
كرة القدم ،نحن نكافح الفساد ...خبرتنا
تسمح لنا مبتابعة االموال في قضية فساد
دولية مماثلة».
واتهم القضاء االميركي  14مسؤوال كرويا ً
واعتقل سبعة منهم بتهم فساد ،احتيال،
ابتزاز وتبييض اموال في قضايا تشمل تقدمي
رشى تزيد عن  150مليون دوالر اميركي على
ندى  24عاما.
وكان كيلي كوري النائب العام املوقت في
بروكلني نبه عالم كرة القدم بان هذه «بداية
جهودنا وليست النهاية».
ووجهت اتهامات البرز اركان االحتاد الدولي
جنا منها الرئيس السويسري جوزيف بالتر .

ميسى يغرد منفردا فى صدارة أكثر
العبى األرجنتني حتقيقا لأللقاب

تربع النجم األرجنتينى ليونيل ميسى
العب برشلونة اإلسبانى ،على صدارة
قائمة أكثر العبى األرجنتينى حتقيقا
للبطوالت فى التاريخ ،برصيد  25لقبا.
وذكرت صحيفة «سبورت» اإلسبانية ،أن
ميسى جنح فى رفع رصيده إلى  25لقبا
بعد قيادته الفريق الكتالونى فى التتويج
بلقب كأس ملك إسبانيا ،على حساب
أتليتك بلباو.
وأضافت الصحيفة أن «البرغوث» جنح
فى توسيع الفارق مع أقرب منافسيه
ستيبان كامبياسو الذى حقق  23بطولة،
ودى ستيفانو برصيد  22لقبا ،ثم كارلوس
تيفيز الذى حقق  20بطولة.
وحقق النجم األرجنتينى ميسى 23
بطولة خالل مسيرته الطويلة مع
برشلونة ،تقسم إلى  7بطوالت لليجا،
و 6بكأس السوبر اإلسبانى ،و 3بطوالت
كأس ملك إسبانيا ،و 3ألقاب دورى أبطال
أوروبا «تشامبيونزليج» ،وبطولتني للسوبر
األوروبى ،وبطولتني مونديال األندية.
كما توج ميسى مع املنتخب األرجنتينى
بلقبني هما ،كأس العالم حتت  20سنة
عام  ،2005وبطولة دورة األلعاب األوليمبية
.2008
وتبقى الفرصة سانحة أمام ليونيل ميسى
لرفع رصيده من البطوالت إلى  26بطولة،
حيث يخوض مع برشلونة مباراة حاسمة
أمام يوفنتوس اإليطالى ،فى نهائى دورى
أبطال أوروبا ،في السادس من يونيو احلالي،
على امللعب األوليمبى بالعاصمة األملانية
«برلني».

ترقبوا ....

حلقات جديدة و مميزة لسهرة و مقابلة مع شمس
االغنية اللبنانية جنوى كرم و تغطية ملهرجان كرسوجة
وحلقات متنوعة لشهر يونيو من البرنامج العربي
«آسك ميرنا  ”AskMirnaعلى قنوات روجرز التلفزيونية
حيث يبث كل سبت الساعة العاشرة صباحا أو الثانية
عشر والنصف ظهرا ً على قنوات (& 63 ,59 ,10
.)510HD
يُعاد بثه:
الثالثاء الساعة اخلامسة والنصف مساءاً,
االربعاء الساعة الثالثة صباحا,
مساء,
اخلميس الساعة السادسة
ً
اجلمعة الساعة الرابعة صباحاً,
السبت الساعة الرابعة صباحا( .بث اإلعادات ملنطقة
تورنتو و سكاربورو فقط).
**** ميكنكم االستماع على راديو StarFMمباشر من دبي على **** AskMirna.com
** ملعرفة كل ما يجري من نشاطات في اجلالية العربية في تورونتو الكبرى ،تابعوا «آسك
ميرنا  »AskMirnaعلى الفيسبوك.
** تستطيعون املشاركة في البرنامج و بأي موضوع ترغبونه.
كما ونستقبل مواهب الكبار والصغار ،لذلك ابعثوا بأرائكم و إقتراحاتكم ونحن
نستقبلها بكل ترحاب .
** إذا كان لديكم نشاطات وترغبون ببثها على قناة روجرز التلفزيونية و لإلعالنات في
البرنامج ،يرجى ارسال إمييل على املوقع  www.askmirna.comأو على الفايسبوك.
** أيضا ميكنكم مشاهدة جميع احللقات على  AskMirna YouTubeأو على موقع
 .AskMirna.com under Rogers TV Sectionملزيد من املعلومات ،زوروا املوقع
التاليwww.rogerstv.com/askmirna :
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Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

العناية اخلاصة بالتقومي
يجب ان تتوقع ان العناية بأسنانك و لثتك ستكون أكثر صعوبه
بعد تثبيت التقومي  , Bracesو ذللك للشباب او الكبار لكن
املشاكل و الطريقة تختلف بأختالف السن .بالنسبة للشباب
ميكن اخلطر فى احتمالية تزايد التسوس واماكنة اذا أخذنا فى
االعتبار ان خطر التسوس تكون نسبتة اعلى حتت سن  18عاما
وذللك باالضافة الى نوعية االكل و احللويات التى يقبل عليها
الشباب وايضا الشباب يتجاهلون استخدام وسائل العناية امام
زمالئهم  ,أما الكبار فخطر التسوس احتماليتة قائمة لكن
اخلطر األكبر يكون فى التهابات اللثة .
السبب فى احلالتني هو تراكم البلالك حول و حتت التقومي املثبت
و لذللك يجب ان تتخذ كل طرق العناية من استخدام الفرشاة,

اخليط الطبى  Flossبني و حتت
سلوك التقومي و كذللن املضمضة
التى حتتوى على الفلورايد ,وذللك
يجنبك تلون االسنان و اصفرارها
على شكل بقع بعدد مرور عددة
اشهر بدون استخدام هذة
الوسائل.
و يجب احلرص على استخدام
اخليط الطبى  3 Flossمرات و
يستخدم النوع املقوى منه بني
التقومي وبني االسنان و يكوت فى
شكل حرف  C Shapeكذللك
املضمضة  4مرات يوميا بعن
استعمال الفرشاة .

“السوشى” سبب صحة اليابانيني..
يحمى من أمراض القلب والسرطان

يحتوى السوشى على الكثير من املعادن والفيتامينات،
وأحماض أوميجا  3الدهنية ومستوى عال من األغذية ،ليس
هذا فحسب ولكن أثبتت العديد من الدراسات الفوائد
الصحية للسوشى .ووفقا ً للموقع الطبى األمريكى “”Health
 ،اخملتص بفوائد األغذية والعالجات الطبيعية ،فإن السوشى
هو خيار صحى ألنه دائما ً مصنوع من املنتجات الطازجة ،وهذا
يجعله يحتكر املركز األول الحتوائه على مضادات األكسدة
التى حتفظ خاليا اجلسم من أمراض القلب والسرطان وأمراض
أخرى.
وأوضح اخلبراء أن السوشى هو مجموعة من األسماك واملأكوالت البحرية ،وعند إضافة بعض اخلضراوات له يصبح
مصدرا غنيا ً للفيتامينات والبروتينات واملعادن والكربوهيدرات الهامة للجهاز املناعى.
وأشار اخلبراء أن أولئك الذين يرغبون فى خفض الوزن ميكنهم أن يتناولوا السوشى مع اخلضروات التى حتتوى على الكثير
من فيتامني  ، Kمثل اجلرجير.
وأضاف اخلبراء أن السوشى الذى يتكون من مزيج من السمك هو غنى بالبروتينات والكالسيوم ،فيتامني ، B2، A، C
املنجنيز وغيرها من املعادن الهامة .وأخيراً ،فإن العديد من األبحاث أظهرت أن الشعب اليابانى يتميز بصحة جيدة ،وهو
أقل عرضة لإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

أفضل النصائح الغذائية لتجنب الصداع النصفى

1 Inline image
الصداع النصفى من األمراض الشائعة
املنتشرة للغاية ،وهو عبارة عن صداع
يصيب غال ًبا أحد جانبى الرأس ،ومن
أبرز أعراضه بجانب اآلالم التى يسببها:
الشعور بالغثيان واحلساسية املفرطة
جتاه اإلضاءة والصوت ،ونقدم لكم من
خالل هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية
التى تساهم فى الوقاية من اإلصابة
بالصداع النصفى ،وذلك حسبما نشر
املوقع الطبى األمريكى «العالج بالغذاء»ـ
وهى تشمل:
.1تناول األطعمة الغنية باملغنسيوم
حيث حتد بشكل ملحوظ من أعراض
الصداع النصفى ،وذلك من خالل التأثير
على األوعية الدموية بالدماغ ،ومن أبرز هذه األطعمة :اخلضراوات الورقية خضراء اللون مثل السبانخ واجلرجير.
.2احلد بشكل ملحوظ من األطعمة الغنية بامللح ،نظرًا ألنه يؤدى إلى احتباس املياه باجلسم ،ويرفع الضغط الدموى
وهو ما يزيد من حدة الصداع.
.3جتنب األطعمة واملشروبات التى حتفز إصابتك بالصداع النصفى ومن أبرزها :فول الصويا والباذجنان والطماطم
واملشروبات الغنية بالكافيني مثل الشاى والقهوة.
.4تناول األطعمة التى تتمتع مبؤشر جاليسيمى منخفض مثل البروتينات وغالبية اخلضراوات والفواكه ،وابتعد عن
تناول احللويات.
.5قلل من تناول األطعمة الغنية بالدهون والتى تزيد من حدة الصداع النصفى.

سرطان القولون ()3

مراحل «سرطان القولون»

د .ياسر بطرس

بدأنا سلسلة «سرطان القولون» ،حيث أنه ثاني أكثر السرطانات شيوعا ً بني
الرجال بعد سرطان الرئة ،وبني النساء بعد سرطان الثدي .وحتدثنا في العدد
السابق من جريدة« ،جود نيوز» عن أعراض «سرطان القولون» ،وفي هذا العدد
نتحدث عن مراحل «سرطان القولون» والتي تشمل أربع مراحل وهم:
املرحلة األولي:
في هذه احلالة يكون السرطان متواجد فقط في القولون ،أي أن الورم مازال في
جدار القولون ،ولم ينتشر إلي اخلارج بعد
املرحلة الثانية:
وفي تلك املرحلة ،ينتشر السرطان خارج جدار القولون
املرحلة الثالثة:
في هذه احلالة ،ينتشر السرطان خارج جدار القولون ويتجه إلي الغدد الليمفاوية
املتواجدة حول القولون
املرحلة الرابعة:
وفي هذه املرحلة ،ينتشر السرطان خارج جدار القولون إلي مناطق أبعد من الغدد الليمفاوية ،وأشهر تلك
األعضاء التي يصل إليها سرطان القولون هي الكبد والرئة
ولذلك هناك إجراءات يجب عملها قبل البدء في عالج مريض سرطان القولون ،وهذه اإلجراءات هي ما يلي:
أوالً :يتم التشخيص باملنظار ،وبعد ذلك يتم أخذ عينة من السرطان للتأكد من وجوده
ثانياً :إذا وجد السرطان
يتم عمل أشعة مقطعية
للمريض علي كل أجزاء
اجلسم  ،وخاصة منظقة
الصدر والبطن ملعرفة إذا
كان السرطان أنتشر في هذه
األجزاء
ويتحدد العالج علي حسب
مرحلة سرطان القولون،
ففي املرحلة األولي والثانية
والثالثة ،يكون العالج جراحي
ثم كميائي أما املرحلة الرابعة
يكون العالج كميائي أوال ً
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لوحة ال�رشف
راندي تايلور

مواطن كندي مقيم بمدينة ريتشموند هيل بمقاطعة
انتاريو ،قام بإلقاء خطاب شديد البالغة والتأثير أمام
أعضاء المجلس المحلي للمدينة الذين امتنعوا عن إنشاد
النشيد الوطني عند بدء اجتماعهم ،كما هي العادة،
وذلك بناء على نصيحة قدمها لهم أحد المحامين الحتواء
النشيد على كلمة «الرب» ،ما قد يتعارض مع حكم محكمة
النقض العليا بحظر إقامة الصلوات في اجتماعات البلدية.
وبرغم تصويت ثلثي أهالي ريتشموند هيل على رغبتهم
في االبقاء على النشيد إال أن المجلس المحلي قرر االمتناع
عن إنشاده .قال راندي في خطابه :أنه ال يعتقد أن هذه
مسألة سياسية ولكنها قضية كندية في العموم ..وأنه
ً
ً
ً
شيئا يعتبر من األساسيات التي
رهيبا لدى أعضاء المجلس جعلهم يطئون
ضعفا
يرى أن هناك
تقوم عليها كندا وهو نشيدها الوطني .وقال أن الدفاع عن النشيد والعلم يجب أن يكون مدعاة فخر
وشرف وأن تقصيرهم فيه قد يفقد الدولة كيانها وقد يجعلنا نشعر بالخزي أمام أطفالنا ذات يوم وقد
ضحينا بكيان الدولة ولم نحافظ عليه .وقال أنهم بفعلتهم هذه قد داسوا على الناس الذين فعلوا كل
ً
قائال اننا قد سئمنا
ما بوسعهم من أجل أن يتيحوا لهم فرصة الجلوس في هذا المنصب .واستكمل
وحاسما ورمزاً
ً
ً
ً
قويا
سياسيا .كان خطابه
من التصويب السياسي ومن محاوالت التصرف بطريقة الئقة
للسلوك اإليجابي الذي ينبغي أن يتحلى به كل مواطن شريف يحاول التصدي لما يراه خطأ.

حظك مع جود نيوز

ينية لكن ليس
برج احلمل :احلالة
املزاجية املنقبضة بإمكانك إزالتها بأداء أمورك ّ
الد ّ
ّ
بالفضفضة بأسرارك للغرباء.
والتملق،لكن بإمكانك وضع طلباتك داخل عبارات
للمداهنة أوالنفاق
برج الثور :ال
ّ
ُ
الد ْين/
تقضى
ين
الز
ُستمع،الكلمة
مل
ا
أذن
الجترح
سوليفان
لطيفة
بة
هذ
ُم ّ
ّ
ّ
الديون.
ّ
اآلخر ليست بتلك
برج اجلوزاء :التنزلق إلغراء عاطفى أوتساهل أخالقى َف ِن ّية الطرف
َ
اإلجتماعية.
السذاجة ،اكترث لسمعتك ومكانتك
ّ
السرطان :أحد األيام التى يكون اخلط البيانى لك بدنيا ً ونفسيا ً فى اإلرتفاع
برج
ّ
بتحسن ولو طفيف على أحد أو بعض اجلبهات.
ل
اء
ف
ت
اهلل،
مبشيئة
َ
َ َ
ّ
والتمسك ببرود األعصاب يوفر عليك أخطاء ،أُخرج إلستنشاق
برج األسد :الهدوء
ّ
هواء نظيف حتى تهدأ أعصابك وتسترد إتزانك العصبى.
برج العذراء :فرص لزيارات
إجتماعية ِم ْن أو إلى األقارب واألصهار ،تأدية الواجبات
ّ
النفسية فال تستخف بها.
صحتك
كبيرعلى
اإلجتماعية لها أثر
ّ
ّ
السائلة
ة
،النقدي
أرض
أو
عقار
لشراء
توفير
إحتياطى
بتكوين
برج امليزان :إبدأ من اليوم
ّ
ّ
تُغرى باإلنفاق فسارع بوضعها فى بنك لتبعد اإلغراء عن نفسك.
برج العقرب :جناحك قد يتسبب فى مشاعر حسد من صديق أو قريب لك فحاول
كتمان جناحاتك حتى عن أقرب امل ُقربني.
برج القوس :القمر بدر ٌ ُمكتمل فى برجك وتدرك مقدار الطاقة امل ُتدفقة فحاول
إستغاللها لتنفع نفسك وغيرك.
برج اجلدى :فرصة عمل تعنى باب خير لك وجملموعة من الناس وعوائلهم،هذا يعنى
لكن لديه أسرة يقوم
أن تتحلى بالصبر وطول البال مع شخص غشيم أخطأ
ّ
بإعالتها.
املالية اليوم فقد يعمد أحدهم إلستغفالك ،
تعامالتك
فى
باحلرص
عليك
الدلو:
برج ّ
ّ
لعدو.
ينقلب
قد
لصديق
بأسرارك
د
وتغر
فمك
تفتح
أن
قبل
مرت
فكر
ينْ
ّ
ّ
برج احلُوت :حتتاج للتغيير من آ ٍن آلخر حتى تستمر فى احلياة،إبحث لنفسك عن هواية
در الربح وتكسر امللل.
جديدة مفيدة أو وظيفة
ّ
إضافية تُ ّ
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بحضور «جود نيوز» « ...هاربر» ُيعلن أجراءات جديدة للتأكد من القادمني لكندا

مزيد من الدعم املادي ألجهزة اإلستخبارات الكندية ملواجهة اإلرهاب

منع اجلمعيات اخليرية الكندية التي متول اإلرهابيني

بدعوة رسمية من احلكومة الكندية ،شاركت «جود نيوز»
في لقاء رئيس الوزراء الكندي« ،ستيفن هاربر» صباح
اخلميس ،الرابع من يوينو احلالي ،والذي أعلن فيه عدة
أجراءات ملذيد من األمان واحلماية لكندا والكنديني من
األرهابيني في الداخل واخلارج .وقال هاربر أمام املئات بأحد
القاعات بتورنتو ،أن احلكومة ستنفق أكثر من  300مليون
دوالر علي مدي اخلمس سنوات القادمة جلمع معلومات
حيوية للقادمني إلي كندا والذين يتطلب منهم احلصول
علي تأشيرة للدخول إلي كندا» ،وأضاف« ،سنتأكد من أن
الشخص القادم إلي كندا هو نفس الشخص الذي تقدم
لطلب تأشيرة الدخول من خارج البالد ،حيث ميكن تزوير
األسم أو الوثائق ولكن لن يستطيع تزوير بصمة األصابع،
ولهذا فنحن بصدد إجراءات واسعة للتأكد من بصمات
وصور املسافرين الذين يريدون دخول كندا».
وقال «هاربر» ،أن كندا جتمع معلومات حيوية من املسافرين
من  29دولة حتي األن وتعهد بزيادة هذا األمر إلي 150

دولة بحلول عام 2019
وأكد «هاربر» علي أن احلكومة ستعمل على تكريس
املزيد من املال جلهاز االستخبارات األمنية الكندية CSIS
 ،و الوكالة الكندية لإليرادات  ، CRAلتعزيز جهودهما
في مكافحة اإلرهاب عن طريق مواجهة لإلرهاب أمنيا ً
وكذلك منع اجلمعيات اخليرية الكندية من متويل اإلرهاب
في اخلارج.
وقال «هابر» أن كندا تسمي هؤالء اإلرهابيني بأسمائهم
كجهاديني أمثال «داعش» وغيرها
اجلدير بالذكر أن من بني املشاركني باللقاء ،كان نيافة األنبا
مينا أسقف مسيسوجا وغرب كندا ،وشاركه القمص
مرقس مرقس والقمص أجنيلوس سعد وعدد من األباء
الكهنة .وشارك أثنني من األساقفة من كنائس أخري،
وشارك من «جود نيوز» ،املهندس رمزي شنودة واملهندس
إبرام مقار والكاتبة الشابة مارينا عبد امللك .وقدم اللقاء
وزير مالية احلكومة الفيدرالية« ،جو اوليفر»

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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البابا شنودة ..وسنوات مع اسئلة الناس

تأديبا و ليس عقاب

األسره هي الوحده االجتماعيه
ايجابيه و سلبيه و يعتبر التوجيه
التي ابتدعها اهلل مللئ العالم باحملبه
 ,الشرح والتدريب من وجهات
 ,وهي املكان لتربيه و تأديب و
التهذيب اإليجابي  .فعلينا أن
تطوير أطفالنا و ليس معاقبتهم ,
نربي أوالدنا « بتأديب الرب و إنذاره
و نحن بصدد التمييزبني التأديب و
« أفسس  »6:4أما مكابده نتائج
العقاب  ,و إ ذا وجدنا أنفسنا قد
األفعال ليتعلموا درس في حتمل
حدنا عن املفاهيم التربويه
املسؤليه أي « تأديب شر لتارك
السليمه فهناك فرصه للتطوير
الطريق « (أمثال  )51:01والتدريب
حتي نهايه العمر  ,ألن النفس
الرادع و العواقب التصليحيه يعد
البشريه في حاله ديناميكيه
تهذيبا سلبيا.
مستمره للتغيير و التطور  ,بشرط
مثال
أن يكون لدينا الرغبه في التغيير
حددت األم الساعه العاشره كوقت
و اإلشتياق أن أري أوالدنا يتطوروا .
بقلم :مرفت روفائيل نوم ألبنتها ذات العشر سنوات «
فانكوفر
و لكننا أعجز من أن نغير أنفسنا
يجب عليك الذهاب للنوم في
و لكن بدوام الصلوات و الطلبات
العاشره مساءا ألخذ قسط كافي
ألجلهم و اإلشتياق للتغيير من أجل حياه أفضل من النوم إلستيعاب دروسك في املدرسه « عند
ألوالدنا .نستطيع كل شئ في املسيح الذي إخبارها يعد ذلك تهذيب إيجابي  ,لكن نفترض
يقوينا.
إنها تسكعت حتي احلاديه عشر ستقول في
+نحتاج للتمييز بني « التأديب» و « العقاب» اليوم التالي « إلنك لم تلتزمي و لم تنامي في
فالعقاب هو دفع ثمن األخطاء  ,و العقاب ال الوقت احملدد أمس ,فإنك ممنوعه من مشاهده
يعطي مساحه للممارسه و التجريب  ,وال برنامجك املفضل اليوم « ,تهذيب سلبي « قانون
يعطي فرصه للتعلم من األخطاء ,فهو يعد احلصاد « ما يزرعه اإلنسان إياه يحصد «
دافع إنتقامي.
 +التأديب يختلف عن العقاب في كونه يزيد
 +التأديب علي أيه حال يختلف عن العقاب فهو من اإلحساس باملسؤليه و السيطره علي حياه
ال يعني التكفير عما ارتكب من أخطاء  ,لكنه
أطفالنا بينما يؤدي العقاب فقط الي شعور
ميثل القانون اإللهي الطبيعي  ,حصاد نتيجه الطفل بالعجز و اخلوف من العقاب مما بضطره
أعمالنا.
الي الكذب ليحمي نفسه من الضرب أو احلبس
 +أيضا التأديب يختلف عن العقاب من حيث أو احلرمان من اخلروج.
التوقيت  ,فالعقاب ينظر الي املاضي  ,بينما
 +إذن أطفالنا يصلون إلي النضوج أوال :عن
التأديب ينظر إلي األمام  ,و الدروس التي طريق احلصول علي املعلومات و تطبيقها  ,و في
يتعلمها أطفالنا من خالله تساعدهم علي حاله إرتكاب اخلطأ  ,يعيدوا احملاوله ليقوموا
عدم ارتكاب نفس األخطاء مره أخري  ».ألن أولئك باألمر بطريقه أفضل في املره التي تليها .
أدبونا أياما قليله حسب استحسانهم  ,و أما ثانيا :عن طريق التأديب الآلمن  ,نحبهم و لن
هذا فألجل املنغعه ,لكي نشترك في قداسته « يتغير قلبنا  ,التأكيد علي انها عالقه مفتوحه
( عب  , )21:01فالتأديب يعطي أطفالنا فرصه و ليست فيها إدانه .
للتعلم من اخلطأ دون خوف من احلكم  ,و دون  +يبقي أن يكون لدينا الثقه في قدره أوالدنا علي
اخلوف من فقدان العالقه  ,فاخلطر الوحيد هنا حتقيق آمالنا و توقعاتنا  ,و ال نتوقف عن الصاله
هو النتائج و التبعيات  ,و ليس إدانتهم.
و الطلبات من أجل أن نتغير و نتطور ألجلهم .
 +التأديب يعني» تعليم» و لهذا التعليم وجهتان و اجملد هلل دائما أبديا آمني

هل كل رسول هو مؤيد بالروح القدس؟ وعلى هذا األساس ،هل السيد
املسيح مثل باقي الرسل في عالقته بالروح القدس؟

الرسل لهم عالقة بالروح القدس ،ألن الروح القدس ـ كما ورد في قانون اإلميان
ـ هو الناطق في األنبياء.
ولكن املسيح يتميز عن اجلميع بأن عالقته بالروح القدس عالقة أقنومية،
وعالقة أزلية ،وعالقة تساوي ..
عالقة املسيح بالروح القدس ،هي قبل خلق العالم ،وقبل كل الدهور ،وقبل الزمن ،هي منذ األزل ،وال يوجد
رسول هكذا ..
هو ثابت في الروح القدس ،والروح القدس ثابت فيه ،وكالهما ثابتان في اجلوهر  .نفس الطبيعة  ..وفي هذا
يختلف عن الكل.
السيد املسيح هو الذي أرسل الروح القدس لتالميذه القديسني ،فحل عليهم في اليوم اخلمسني ،ومنحهم
التكلم بألسنة.
وال يستطيع رسول أن يقول إنه أرسل الروح القدس.

يدك املثقوبة

جبلتنى على صورتك و رسمك
و كل هدفك أن أمجد اسمك
لكنى ذهبت بعيدا
و رسمت لنفسى طريقا
و فى محبتك وقفت ببابى تقرع
قائال طوبى ملن له اذان ليسمع
مددت يدك من الكوة فأنت عليك أحشائى
بكيت نادمة فسمعت صوتك
حولى عينيك فقد غلبتانى
من أنا يا رب حتى تفتقدنى
و بيدك املثقوبة ألجلى جتتذبنى
دمك و برك يا يسوع غطايانى
و من خاللهما يا رب أصبحت ترانى
قصبة مرضوضة ال تقصف
لكنك جتول بني قطيعك و تعطف
هنيئا لك يامن تسمع نداه
يكتب اسمك فى سفر احلياة
و حتيا العمر كله فى حماه

أواني املذبح
الصينية:

منى لويس

ابيذياكون
ماهر ثابت اسكندر

و هي تكون على شكل مستديرة  ،و تكون مسطحة ،و هي دائما تكون مصنوعة من الفضة او
الذهب اومطلية باحداهما ،و يضع فيها القربانة التي تتحول فيما بعد إلى جسد السيد املسيح .

القبة:

القبة عبارة عن شريطان مقوسان متقاطعان يرسموا شكل صليب ويربطما مسمار على هيئة
صليب  ،وتكون مصنوعة أيضا من الفضة او الذهب اومطلية باحداهما  ،وتوضع فوق الصينية
لتوضع عليها اللفافة حتى ال متس القربان.

الكأس :

وهذا الكأس أيضا يصنع من الفضة او الذهب اومطلى باحداهما  ،ويوضع فيه عصير العنب
املهيأ له أن يتحول فيما بعد إلي الدم املقدس الذي لسيدنا يسوع املسيح .

املستير (امللعقة):

و يستخدمها الكاهن في التناول ( هو والشعب)  ،فتلك امللعقة تصنع أيضا من الفضة او الذهب
اومطلية باحداهما.

الكرسي:

الكرسي هو الصندوق الذي يوضع فيه الكأس ،و يصنع من اخلشب وجوانبه من الزجاج ،وفي أعاله
غطاء يفتح من املنتصف  ،و يرسم على جوانبه االربع صورة العشاء الرباني والسيد املسيح من
اجلهة االمامية  ،ومن اجلهةاالخري صورة السيدة العذراء  ،وفي أحد اجلانبني صورة رئيس املالئكة ،
وفى اجلانب اآلخر صورة شفيع الكنيسة .

الشوريه  ( :وهي كلمة قبطية  :تعنى املبخرة أو اجملمرة )

 +و حتملها ثالث سالسل وهما يشيروا ألي الثالوث القدوس  .و تتجمع في دائرة صغيرة من أعلي
أشارة ألي اهلل الواحد و إلي السماء حيث كرس اهلل .
 +و اجلزء اجملوف من الشورية يشير إلي بطن العذراء التي حملت الالهوت املتحد مع الناسوت
(كالفحم املتحد بالنار ).
 +البخور الصلوات التي تصعد إلي السماء معطيه رائحة ذكية.
ويوضع فيه حبات البخور ،ويوضع في الهيكل علي املذبح ويكون علي ميني الكاهن  .وله معلقة
صغيرة يستخدمها الكاهن فى اخذ البخور من احلق ووضعه فى الشورية .

إناء الذخيرة :

و يوضع فيه جسد و دم السيد املسيح ملناولة املرضى في منازلهم  ،و ذلك اإلناء يصنع من الفضة
او الذهب اومطلي باحداهما .
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بعد اختطافه  41عاما منذ والدته ..أمريكي يلتقي بوالديه

اجتمع األمريكي ترافيس توليفير بعائلته التي لم يستطع التحدث معها بسبب حديثه
عاما على سرقته بعد والدته بساعات.
باللغة اإلجنليزية ،بعد مرور ً 41
وخصوصا مع والدته التشيلية« ،نيلي رييز» ،ألنه يعتبر
بالعناق،
وعبر توليفير عن حنينه لهما
ً
ّ
اللقاء األول لهما بعد سرقته.
وقالت والدته وهي تبكي «سوف أقوم بعناقه كل يوم في حياتي ،وأنني أحبه لدرجة كبيرة»
حسبما ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية.
وأضافت أن العاملني في املستشفى أخبروها حلظة والدته أنه من غير املرجح أن يعيش ،وبعد
ذلك أخبروها أنه قد توفي بعد والدته بساعات ،وأنهم لم يقدموا لها شهادة وفاة ابنها ،وأنها
لم تر جثته.
عاش الشاب األربعيني حياته في مدينة تاكوما في والية واشنطن ،وال يعلم هو والعائلة
التي تبنته ما حدث معه وهو صغير ،لكن عندما أصبح في سن الـ 40قرر البدء في عملية
البحث عن والداه البيولوجيان عن طريق اإلنترنت.

إعتقال فنان بسبب صورة فكاهية لرئيس الصني

يواجه فنان صيني عقوبة السجن بسبب إقدامه على نشر
صورة فكاهية للرئيس «شي جني بينغ» ،على الرغم من أن
السلطات الصينية لم تتهمه باإلساءة لزعيم البالد.
بل أن الشرطة وجهت لداي جيان يونغ تهمة «خلق حالة
اضطراب» بعد أن اعتقلته بالقرب من منزله في شنغهاي،
حسب ما قالت زوجة الفنان.
ودأب داي على نشر صور انتقائية على منصات اإلعالم
االجتماعي من ضمنها بعض الصور ،التي يظهر فيها مع آخرين وقد مت ثني شفاههم
وأعينهم بطريقة ساخرة.
وقبل عدة أيام عمد داي إلى نشر صورا للرئيس الصيني بعد أن أدخل عليها بعض التعديالت
من بينها رسم شارب ،كما طبع أيضا ملصقات عليها صورة شي.
وكانت السلطات الصينية شددت قبضتها على املعارضة السياسية ،وشنت حملة ضد
الفنانني الصينيني الذين دعموا املتظاهرين املطالبني بالدميقراطية في هونغ كونغ العام
املاضي.

اجملر  ..مخاوف من «تزايد» اإلجتار بالبشر

دعا تقرير من مجلس أوروبا اجملر إلى التحقيق في اإلجتار في البشر داخل البالد ،الذي يقول التقرير
إنه في ازدياد.
وأضاف التقرير الصادر من «مجموعة خبراء ضد االجتار في البشر» أن «االجتار الداخلي في البشر
هو ظاهرة متنامية» ويؤثر بصفة خاصة على فقراء املنطقة الشمالية الشرقية في اجملر.
وميثل الغجر نحو  40في املائة من الضحايا ،الذين يعانون االستغالل اجلنسي ،أو استغالل
العمالة ،أو الزواج القسري.
واستنادا إلى زيارات إلى اجملر في  2014دعا التقرير السلطات أيضا إلى زيادة اكتشاف ضحايا
االجتار في البشر احملتملني بني العدد املتزايد من الساعني إلى اللجوء واملهاجرين ،وإلى وضع إطار
عمل لدعم الضحايا من األطفال ،وتعيني ممثلي ادعاء مدربني على نحو خاص على التعامل مع
قضية االجتار في البشر.

صورة وتعليق
ال يوجد مستحيل!!!!

في مكتبة «بن الدن» ..روايات
غرامية وكتب ترفيهية

كشف رئيس جهاز اخملابرات السرية
األمريكية عن عدد كبير من الكتب
والوثائق واألدبيات التي حصلت عليها
القوات اخلاصة األمريكية من موقع
في منطقة أبوت أباد بباكستان الذي
قتل فيه أسامة بن الدن ،زعيم تنظيم
القاعدة السابق ،وكانت منها كتب
ترفيهية وروايات غرامية.
وعثر عناصر اخملابرات األمريكية في
مكتبة «بن الدن» على كتاب «الغطرسة
اإلمبريالية ..ملاذا يخسر الغرب في احلرب
ضد اإلرهاب» ،بقلم «مايكل شوير»،
الضابط السابق في وكالة االستخبارات
املركزية الذي صور فيه زعيم تنظيم
القاعدة السابق أسامة بن الدن،
شخصية رومانسية ومحترمة وأكثر
قدرة على العمل.
وكانت الواليات املتحدة ،قد أشارت في
وقت سابق ،إلى أن أسامة بن الدن كان
يهتم بصورة خاصة باملراجع التي تتحدث
عن العمليات اإلرهابية التي دبرها ضد
الواليات املتحدة األمريكية في 11
سبتمبر  ،2001وكان يحث مساعديه
وعناصر التنظيم على التركيز على قتل
األمريكيني.
ورغم اهتمام «بن الدن» باحلرب في املقام
األول إال أنه من الغريب أن يتم اكتشاف
قائمة كتب كانت حتتويها مكتبة زعيم
القاعدة السابق تدل على هوسه باحلياة
العامة والكتب الترفيهية ،وكان منها
كتب الفن والرياضة ومنط احلياة الصحية،
ومن ضمنها كتاب «مختبر اخلط العربي»،
و»تعليمات الغذاء الصحي».
أيضا في منزل أسامة بن الدن،
واكتشف ً
كتبا ترفيهية مثل الروايات البوليسية
ً
والغرامية ،وكتب تاريخية وسياسية
بكثرة ومنها كتاب «صعود وسقوط
الدول العظمى» بقلم بول كينيدي،
وكتاب «الواليات املتحدة وفيتنام» بقلم
يوستاس مولينس ،وكتاب «حروب أوباما»
بقلم بوب فودفورت.

«ميت» يعود للحياة مبدينة أميركية

بعد أن أعلن الطبيب الشرعي وفاة رجل
من مدينة ميلووكي األميركية ،أصيب
املسعفون بهلع عندما بدأ يتحرك
ويتنفس.
ووفقا لتقرير الطب الشرعي  ،توجه
مسعفون إلى منزل الرجل البالغ من
العمر  46عاما ،بعد أن اتصلت صديقته
بهم ،طلبا للمساعدة لعدم اتصاله بها
ملدة يومني.
وذكر التقرير أنه عندما وصل املسعفون
إلى منزل الرجل وجدوه باردا وشاحبا
ومتصلبا في فراشه ولم يحاولوا إنعاشه.
وأضاف التقرير أنه بعد  50دقيقة وصل
الطبيب الشرعي وأبلغ عائلة الرجل
بوفاته ،وأثناء استعداده لنقله إلى
املشرحة حرك الرجل ذارعه اليسرى
وساقه اليمنى.
ونقل املسعفون الرجل ،الذي لم يتم
الكشف عن هويته ،إلى مستشفى
قريب ،حيث نقل إلى وحدة العناية املركزة.

منوعات نيـــــوز
غضب من « كان» ملنع سيدة من دخول
املهرجان إلرتدائها حذاء دون» كعب»

يواجه مهرجان كان السينمائي الدولي
في دورته السادسة و الثمانني عديد من
االنتقادات احلادة بسبب منع أدارة املهرجان
من دخول النساء و خاصة النجمات دون
ارتدائهن حذاء ذا كعب عال.
أشارات صحيفة االندبندنت البريطانية
إلى أن مت الكشف عن القوانني الصارمة
للمهرجان  ,عندما منعت إدارة املهرجان
سيدة من حضور العرض اخلاص لفيلم»
 « Carolبسبب ارتدائها حذاء دون كعب.
فقامت إدارة املهرجان بالتعليق علي األمر
بأنه مرفوض حلضور أي سيدة مهرجان
« كان» دون أن ترتدي حذاء بكعب عالي
للحفاظ علي مظهر املهرجان .
علقت السيدة التي منعت من دخول «
كان»  ,التي تبلغ من العمر  50عاما  ,أنها
جلأت الرتداء حذاء دون كعب بسبب شعورها
باآلالم في قدميها.
يذكر أن إدارة املهرجان برئاسة اخملرج تيري
فالنكيس قد وضعت هذا العام بعض
القوانني الصارمة مثل منع التقاط سيلفي
في كان  ,و الذي اخترقه عدة جنوم اشهرهم
سلمي حايك و سلفستر ستالون.

كيني يقدم  150رأس ماشية
مهرا البنة أوباما

وعد الكيني« ،فيلكس كيبروني» ،االبنة
الكبرى للرئيس األميركي باراك أوباما ،مالياً،
بتوفير «حياة بسيطة» لها إذا وافق والدها
على مهر لها يتألف من  150رأسا ً من
األبقار واملاعز واألغنام.
وقال فيلكس ،الذي يعمل محامياً،
لصحيفة «ذي نيروبيان» إنه مستعد لتقدمي
 50رأسا ً من األبقار و 70رأسا ً من األغنام و30
رأسا ً من املاعز مهرا ً ملاليا ،البالغة من العمر
 16عاماً.
وأشار احملامي الكيني العاشق ،الذي لم
يكشف عن عمره ،إلى أن الزواج من االبنة
الكبرى ألوباما هو «حلمه» منذ سنوات
طويلة.
وأوضح «لقد بدأ اهتمامي بابنة أوباما في
العام  ،»2008مضيفا ً «في الواقع لم أواعد
أي فتاة منذ ذلك الوقت ،وأتعهد بأن أخلص
لها».
وقال فيلكس إنه سيتقدم خلطبة ابنة
الرئيس األميركي عندما يزور كينيا في يوليو
املقبل.
وأكد احملامي العاشق إنه بدأ يصوغ رسالة
إلى أوباما يطلب فيها يد ابنته ماليا ،وفقا ً
لسكاي نيوز البريطانية.
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Science Facts
•
•
•
•
•
“In my dream,” he said, “I saw a
grapevine with three branches. All of a
sudden, leaves began to grow on the
branches, and then blossoms, and then
grapes. When the grapes were ripe, I
picked some and squeezed them into
the Pharaoh’s cup and brought it to
him.”
“I have good news!” Joseph said.
“Here is what your dream means. The
three branches stand for three days.
In three days, you will be lifted up from
this cold, dark prison. You will be set
free, and you will be restored to your
Master’s house!”
And then Joseph added, “When you
are back, serving in Pharaoh’s house,
please remember me. Put in a good
word for me with Pharaoh, and help me
get out of prison, because I did nothing
wrong.”
Now, when the Baker heard the good
news about the Butler’s dream, he
thought, ‘Whew! That IS good news!
I can’t wait to hear what my dream
means!’
And so he grabbed Joseph by the arm
and said, “I had a dream too!
“In my dream, I was carrying three
baskets on my head. In the top basket
there were all kinds of tasty baked
goods for Pharaoh, and the birds were
eating them.”
Joseph’s paused a moment, not
knowing quite how to say what he had
to say. “I am afraid for you the news is
not so good.
“The three baskets stand for three days.
And in three days, you will be lifted up
too. But it won’t be like the Butler is
going to be lifted up. You are going to
be lifted up - Pharaoh is going to cut off
your head, and hang your body on a
pole for the birds to eat.”

That’s pretty scary.
But it has to be scary, because it is a
warning. At the end of our life, each of
us will be like either the Butler or the
Baker.
Jesus was like both.
The Baker offended his Master, and
he had to suffer the punishment for it.
Jesus was like the Baker. Jesus was
lifted up on a pole when he was put to
death on the cross. Only Jesus suffered
for OUR offenses, not his own.
But then, just like the Butler, after three
days in a cold dark tomb, Jesus was
lifted up to live in his Father’s house
forever.
And so, when we come to the end of
our life, everyone who believes in Jesus
will be like the Butler. That is the Good
News! We will be lifted up with Jesus,
and we will live with him in our Master’s
house forever.
But everyone else will be like the Baker.
And that will not be good news at all.
There is Good News, but there is the
bad news too. And that is something
important to remember.
Well, three days later, it was Pharaoh’s
birthday.
And Pharaoh gave himself a great party
to celebrate how wonderful and mighty
he was. Pharaohs can do stuff like that!
“Happy birthday to me! Happy birthday
to me!”
Pharaoh must have been in a very good
mood, because he forgave the Butler.
He even invited him to his party, and
gave him his old job back in the palace.
But things were not so happy for the
Baker. It all happened just as Joseph
said it would.
But the moment the Butler returned to
the palace, he forgot all about Joseph,
and never said a word to Pharaoh about
him.

•
•
•
•
•

Rabbits and parrots can see behind themselves without even moving
their heads!
Butterflies taste food by standing on top of it! Their taste receptors are in
their feet unlike humans who have most on their tongue.
Most of the dust in your home is actually dead skin! Yuck!
Although the Stegosaurus dinosaur was over 9 metres long, its brain was
only the size of a walnut.
Humans get a little taller in space because there is no gravity pulling
down on them.
Because of the unusual shape of their legs, kangaroos and emus struggle
to walk backwards.
A hippopotamus may seem huge but it can still run faster than a man.
Even if an analog clock is broken, at least it shows the correct time twice
a day.
Sneezing with your eyes open is impossible.
The trickiest tongue twister in the English language is apparently “Sixth
sick sheik’s sixth sheep’s sick”. Give it a try and see for yourself.

RIDDLE TIME
• What color socks do bears wear?
• What do you give a sick snake?
• I’m full of keys, but I can’t open any
door. What am I?
The answer
of last issue Riddle:
• 1- The Post officE
• 2- The brain
• 3- It was Sunny
Solved by: Michael Elarif

Happy
Birthday
George

Happy Birthday
Emily

23

Saturday, June 6th, 2015 - Issue (39)

Family

Corner

Hold On

Summer Learning

I warn you now as a parent and a teacher, do not waste the summer in mindless activities. Sports feed the physical
health like reading and writing feed the
academic soul. It is important to practice the skills learned in school so that
the children do not return to school in
September with a huge mental gap.
The brain, like every other muscle in
our body, atrophies if not put to use.
We function best when our minds are
stimulated and sharp. You child operates the same way. Canada is one
of the only countries that has over 6
weeks off for summer break. Most other countries only allow a maximum of 5
weeks consecutively. This is because
most other countries have clued in and
seen the research based studies that
focussed on children in North America
compared to children in Asia, Europe
and the Middle-East.
Summer should be about experimenting with creative learning that is outside the classroom. However, the key

to success if continuous
learning. Ensure that you
are reading with your child
and speaking to them in
complete sentences. Use
complex and sophisticated
vocabulary- we usually
have one word a day that
we just implicitly add to our sentences.
It is quite the surprise when my threeyear-old goes up to a friend in Church
and says – “If he can’t focus, there
will be consequences”. This is only
because we speak to her in such a
manner as to arouse her curiosity and
allow her- not provoke her- to ask us
questions about the words we choose
to use.
So, I am now going to provide you a
list of activities you can do this summer
that are fun and educational:
Play board games like Life, Scrabble,
Monopoly, Pictionary, Win, Lose or
Draw and Trivial Pursuit.
Play games that develop their skills

Christ’s love
She fell in love
with his smile,
every time she
walked by him,
he was smiling, he was
always smiling. It was the way that he talked,
the way that he walked, the way
that his eyes were as bright as
the skies even at the darkest of
times. But she didn’t know, she
didn’t know what to say, she didn’t
know what to do, people always
told her he’s like that only around
you. Her insecurities overpowered, she said if it were true than
she would’ve knew. He was too
kind, too smart, that there’s no
way they could’ve happened
without falling apart. She walked
away without saying another
word. Then he came and asked
where she had gone, they told
him that she would not return, his
smile quickly faded and his structure became firm. He turned as a
tear fell from his face, he started
to run after her but came back,
it was too late. It was only then
when I could relate, it was their
star-crossed fate. His smile was
the reason for her happiness and
her happiness was the reason
for his smile. But they never became one, although his love for
her was infinite, she didn’t know.
We are like this with Christ, we
tell ourselves that we are not wor-

By: Sylvie Martignani
in strategy like Chess,
Checkers, Sorry, Connect four and Tic-TacToe as well as most
card games.
Choose
excursions
that have some academic value such as
the zoo, aquariums, Science Centre,
Galleries and Museums.
Insist that children draw/write their experiences from summer as a journal
entry to exercise their linguistic skills.
Play math games in the car and at
home where children can add and
subtract food items (fries), grouping
and ungrouping (multiplication and division) or teaching them how to read
the clock or calculating percentages of
their allowances/savings.
If you have any other activities you
think would be nice to add to this list,
please email me at sylviamartignani@
gmail.com.
Until next time

Sometimes you
think you are a
mistake ?
Everything around
you is fake ?
And you feel like
you’re about to Poem by: Nada Bakhoum
break ?
You don’t know
why you are here ?
Having that feeling of fear ?
Don’t know what’s your goal ?
Depression has filled your soul ?
And you don’t know what’s your role?
Wait ! If so ? Have you ever thought
Why did God come here ?
Why is He always near ?
Why did He die ?
And made every tear dry ?
Why would He heal ?
And forgive when I kneel ?
God said : “ I knit you together in your
mom’s womb
And brought you forth on the day you
were born “
So hold on ! You are not a mistake!
Nada Bakhoum

Mary Farag

thy of his love. With all the sins
and terrible things we’ve done,
there’s no way he would want
anything to do with us. Though
it’s true that we did nothing to
deserve it, but we have no ability
to even start to comprehend the
power of God’s grace, mercy and
everlasting love for us. We put in
our minds that we are all alone in
this world, we shut out Christ because we are ashamed of what
we’ve done, we can’t forgive ourselves so we believe God won’t
want to forgive us, and if he is
willing to, then we are not worthy
of his forgiveness. We distance
ourselves more and more because we are ashamed of what
we have done and who we have
become, we think God will be disappointed in us and leave us. But
this is in no way true. Distancing
ourselves from Christ, we are
only hurting ourselves more. He
promised us “Never will I leave
you, nor will I ever forsake you.”
(Hebrews 13:5). Christ believes
in us and is here for us; here to
lift is up at our darkest times, he
believes in us even when we no
longer believe in ourselves. He
will come looking for us when we
stray away and bring us back into
his loving arms. He is here for us,
to walk with us, and to guide is.
He is here to love us, and is here,
so that we will never be alone.

Coptic Orthodox Patriarchate

GTA Speaking Schedule of Fr. Boutros Samy
General Topic: Homosexuality & Sex Education
Thursday, June 18:
7:00 pm – 9:00 pm

City Ministry

“Neither Do I Condemn You: Homosexuality & the Church Mission in the City” (John 8:11)
SMSK (St. George the Martyr Church) 205 John St., Toronto

Friday, June 19:
8:00 pm – 10:00 pm

Youth Meeting

“David & Jonathan Knit at the Soul: Is Same-Sex Attraction Biblical?” (1 Samuel 18:1)
Archangel Michael & St. Mina Church 33 Mallard Rd., North York

Saturday, June 20:
12:00 pm – 3:00 pm

Servants Meeting (Toronto)

7:00 pm – 9:30 pm

Family Meeting

“Created Them Male and Female: Serving Homosexuals” (Genesis 5:2)
St. Mark Church 41 Glendinning Ave., Scarborough
“Taught by God: What Every Parent Should Know About School Sex-Education”
St. Mary & St. Joseph Church 11308 Yonge St., Richmond Hill

Sunday, June 21:
8:30 am – 11:00 am
11:30 am – 12:30 pm

Divine Liturgy
J.O.Y. Meeting

6:00 pm – 9:00 pm

Servants Meeting (Mississauga)

Love Does No Harm: How Can Christians Extend Love & Hope to Homosexuals?”(Romans 13:10)
SMSV (Brebeuf School) 211 Steeles Ave. East, North York
“Created Them Male and Female: Serving Homosexuals” (Genesis 5:2)
Virgin Mary & St. Athanasius Church 1245 Eglinton Ave. W., Mississauga

Tuesday, June 23:
8:00 pm – 10:00 pm

Young Adults Meeting

“My Beloved is Mine: Meditation Inspired by the Book of Song of Solomon”

SMSV (Church of St. Luke) 3200 Bayview Ave., North York
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How do we Teach about
Health in Schools?

(Ezekiel 37:17)

From my own school experiences, there is
much emphasis on healthy eating and controlling weight. I am sure you can think back
to your own (or your children’s, friends’, etc.)
school experiences and pinpoint a time when
‘healthy eating’ and weight was discussed. In
my case, the focus on weight and eliminating ‘junk’ food led me to become more entrenched in the eating disorder. So, how do
schools ‘prevent’ ED through their education
programs? One article focussed on just that:
http://www.ocoped.ca/PDF/ODea_2000.pdf.
Not surprisingly, the authors found that programs that focussed on obesity were unsuccessful. This makes think when we think
about it: if we are telling kids that they
shouldn’t enjoy chocolate because they will
become obese, what does this say about being
overweight? It makes children feel that being
overweight is equal to being inferior, lazy, or
sinful. Furthermore, it makes students feel
nervous about food and their weight, opening the door for negative thoughts and emotions to occur - about themselves, and about
food. In addition, speaking negatively about
certain foods (ex. chips, bread, juices, candy,
etc) makes students think in an all-or-nothing
manner: ‘if teachers say that candy is bad, I
am bad if I eat candy. So, I cannot eat candy
at all - not even a little bit’. Students fail to
see that moderation and enjoying all foods is
encouraged. To add to that, the emphasis on
food and weight makes students become easily influenced by the media and other sources, and this makes them believe that eating is
all about appearance:. For example, students
will come to view eating not as a necessary
component for health, but rather, as a means
of looking tall, beautiful, thin, attractive,
sexy, etc. Instead of helping students understand that all food is needed and acceptable
for a healthy body and mind, schools pressure students to see eating as a competitive
activity, one in which the ‘best’ and ‘healthiest’ eater has the ‘best and fittest’ body. Without a doubt, this can lead to serious mental
and emotional issues....and eating disorders.
I highly recommend that you read this article
- it is easy to understand, and also has great
information not only for schools, but also for
us in our everyday lives. The authors note
that rather than presenting food in a negative manner, schools (and you, as a member of society!) should speak about food in
a more positive light. We need to acknowledge our dependence on food for energy and
sustenance. We ought to be mindful that all
foods are perfectly acceptable in a healthy

lifestyle. We need to stop seeing weight and
calories as dictators of health and happiness.
We must not be swayed by images and media pressures that tell us that beauty is only a
matter of weight and appearance. Focussing
on strategies to improve self-esteem and confidence are essential, as this helps students
understand that their self-esteem and appreciation for themselves should not be based on
what foods they eat or what the scale says.
Food and eating should be presented in a positive manner that allows students to feel safe
and comfortable. Eating ought to be viewed
as a fun experience that allows for creativity, adventures, social time, enjoyment,
and even learning (ex. trying new foods,
other cultures, nutrients and vitamins, body
processes that depend on nutrients, etc.).
As a member of society, this article has implications for you too, not only teachers. If
you are a parent, this article can help you
understand how you can teach your children
about food and health. In the workplace, at
home, or even when you are out with family and friends - you can be a positive role
model. You can approach food and health in
a positive manner and you can demonstrate
that food is to be enjoyed, celebrated - not
despised or feared. You can illustrate that
health comes in all sizes and is not dictated
by a number on the scale. You can model
that healthy eating means being able to eat
a variety of foods, even sweets/desserts/salty
chips/fats/carbohydrates (and other foods!)
without feeling guilty. If you can do this, you
will see that others will learn from you. That
will see your positive approach to food and
health and they will adopt this in their lives
as well. Soon enough, more and more people
will begin to see the truth: that food is a necessary, and not evil, part of life. And that beauty
doesn’t come from a mirror, body shape, or
clothes size. This will help you and others
live happier, healthier lives...and will likely
reduce the prevalence of eating disorders.
I challenge you today to look at how you
view food and health, and to reflect on how
you can change your actions and thoughts
to model positive and healthy relationships
with food. You will see and feel the difference - and others will, too. And you will be
helping to spread a very important, but often
neglected and hidden message: that health
is more than just a number on the scale, that
food is necessary and life-saving, and that we
ought to focus on living HEALTHY, BALANCED, and HAPPY (not thin, muscular,
miserable, etc) lives.

Federal funds continue to
build our communities

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

Each year, the federal Gas Tax Fund assists municipalities by providing funding for local infrastructure projects. The
federal government understands that by
building stronger communities and modernizing and developing our infrastructure, we are creating jobs and opportunities and building a better Canada for
future generations.
Since the program began, $15 billion
through the federal Gas Tax Fund has
been made available to municipalities
from coast to coast to coast to support
local infrastructure, including $2 billion
this year alone. Since 2007, our government has made many significant improvements to provide long-term, stable
infrastructure funding to Canadian communities:
In 2007 it was extended through its original program end date to 2014,
In 2008 it was doubled from $1 billion to
$2 billion annually,
In 2011 it was legislated as a permanent
source of funding,
In 2013 it was indexed at 2% per year,
and
In 2014 it was made more flexible with
the addition of 11 categories.
Over the next ten years close to $22 billion in funding will flow to communities
across the country. By enshrining these
commitments in legislation, provinces,
territories and municipalities are assured
of an ongoing funding stream to address
their municipal infrastructure needs and

priorities.
Eligible investment categories under the
Gas Tax Fund include: drinking water;
wastewater; solid waste; public transit;
local roads and bridges; community energy systems; capacity building; disaster mitigation; broadband connectivity;
highways; short-line rail; brownfield redevelopment; regional and local airports;
and projects supporting culture, tourism,
sport and recreation.
The federal Gas Tax Fund is flexible, allowing communities to choose projects
locally and prioritize them according to
their needs. Reliable, up-front funding
provides greater certainty for municipalities to plan and carry out projects.
Gas tax funds have been used in every
corner of the GTA for numerous local
road reconstruction and drainage improvement projects that have also allowed for the replacement of deteriorated
watermains and service connections, sanitary sewer repairs, and the installation of
curbs and sidewalks; improvements that
we all appreciate each and every day.
The Gas Tax Fund is another example of
how our Government is supporting Canadian communities and families.
Costas Menegakis is the Member of
Parliament for Richmond Hill and Parliamentary Secretary to the Minister of
Citizenship and Immigration. He can be
reached by phone at 905-770-4440 or
through his website at www.costasmenegakis.ca.

