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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

والضغط مجانا
مركزالسكر
 قياسشهرية بولس للتجميل
دكتورة
 -توصيل األدوية للمنزل مجانا

 األدوية لكبار السن مجانامتخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 No $2.00 co-payخدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة  No $6.11 co-pay Tel: 905.868.8000ومجيع انواع الليزر
 جميع انواع التأمني مقبولةللجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
للعنايةبالبشرةوازالةالبقع
905.771.0800
منتجاتيوميًا
 - 490 Harry walker parkway south unit 2خصم خاص للجالية العربية
العربيــــة
C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview
)& Leslie
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
Matt Dawoud

General Surgeon, North York General Hospital
General Surgeon, North York General Hospital
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميلLecturer, University of Toronto
تخفيضات Lecturer, University of Toronto

Sr. Mortgage Advisor

/Arklimo

Matt Dawoud

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

Sr. Mortgage Advisor

خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة
301-4800 Leslie Street
www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
North York, ON, M2J 2K9
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
T: 416 494 0123
واعراض البشرة اجملهدة
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

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

Matt Dawoud

Sr. Mortgage
Advisor
Ave, Suite 200
2901 Bayview
North York, ON M2K 1E6

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

301-4800 Leslie Street
North York, ON, M2J 2K9
T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

 العدد الثالث و- 2016 يناير
2 السبت
إعـــالنـــــات
�

7

عـقـارات

اجلران

Temon Rassem

Irene Awad
Sales Representative

Mobile Mortgage Specialist

Prime Realty Services inc.
Brokerage*

2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Temon Rassem

Irene Awad
Sales Representative

Cell : (416) 843-6618

Cell : (647) 778-6948

Office: (416) 298-8200

Fax: (905) 721-0467

Email : irene.awad@century21.ca

Email : temon_rassem@centum.ca

Mobile Mortgage Specialist
2014

Independently owned and operated

Each office is Independently owned
and operated

pb

Prime Realty Services inc.
Brokerage*

2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Cell : (416) 843-6618

Cell : (647) 778-6948

Office: (416) 298-8200

Fax: (905) 721-0467

Email : irene.awad@century21.ca

Email : temon_rassem@centum.ca

2014

Each office is Independently owned
and operated

Independently owned and operated

Rive

Alphons Beshay, Ph.D.
pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a
2
amak-estate@hotmail.com
Cell: 514-812-8294

Blum

Courtier Immobilier - Real Estate Broker
ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

Mar

River Walk

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

Professional Real Estate Services
SOLD

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

Alphons Beshay, Ph.D.
SOLD

SOLD

Courtier Immobilier - Real Estate Broker

Cell: 514-812-8294
BARRIE

amak-estate@hotmail.com

Richmond Hill

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

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

SOLD

SOLD

Markham

North York

Vaughan

Hill
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People u trust..
Service u deserve

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيع
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء
 ويستعمل اجلرانيت االن وب.للمبانى
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لف
 بُد َء فى استعماله فى.الداخلية للمنازل
 كبديل للفورميكا واملوا1987 منذ عام
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود

Hill

People u trust..
Service u deserve

$VKUDI0HVVLKD
%URNHU06F$UFK



وادي دﺟﻠﺔ

Egyptian @NNN@Òãíbjﬂ@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ
Artisan Baker
needed.
b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Blumar El Dome

Perm/FT. Wage $14
to $16/hr.
Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ
Duties: Prepare authentic Egyptian Bread,
Marina WD El Sokhna
Pastries, Sweets & Desserts.
Must have 5+ yrs exp.
Ancient Pita :
7370 Woodbine Ave. Unit 20 Markham,
Blumar Sidi Abdel
ON, L3R 1A5.
Rahman
Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€
Email resume to:
Toll Free: 1-855-410-8811
ancientpita@rogers.com

www.wadidegla.com

B
R
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اقرأ في هذا العدد ايضاً
بنود مشروع قانون بناء الكنائس
املقدم للبرملان إلقراره  .................ص 14
كيف تساعدي زوجك علي خسارة
وزنه؟؟  ..............سيدتي اجلميلة ص 8
الصليب االحمر يوزع  ٦٧مليون دوالر
علي سكان «فورت ماكموري»  ...ص 9
«رابتورز تورنتو» يتجاوز «ميامي هيت»
ويتأهل للنهائي للمرة األولي  ...ص 12
امرأة حامل تلقي مصرعها بتورنتو
بطلقات نارية بطريق اخلطأ وجناة
الطفل  .........................................ص 11
وسائل املواصالت وتأثيرها علي سوق
العقارات  ...ملحق العقارات ص 7 -6

املجد للعلمانية!
تلك هي «العلمانية» ،هذه هي �أول �أجابة ت�أتي �إيل العقل عن
�سبب فوز مر�شح حزب العمال ،الباك�ستاين الأ�صل «�صادق
خان» مبن�صب عمدة مدينة لندن� ،أمام مناف�سه امللياردير
ال�شهري« ،ذاك جولد�سميث» .حيث مل مينع �إختالف الدين
�أو الأ�صول الغري �إجنليزية لـ «خان» ،من �أن ينال �أعلي من�صب
يف واحدة من �أكرب عوا�صم العامل� ،إن مل تكن الأكرب� .إنها
العلمانية  -ذلك امل�صطلح الذي ابتدعه الكاتب الإجنليزي،
«جورج هوليوك» يف منت�صف القرن الـ  - 19والتي جعلت
�أبن الكيني رئي�س �أكرب دولة بالعامل  ،و�أبن اجلزائري الالعب
الأ�شهر  ،وال�سيخي وزير دفاع دولة كربي  ،واملغربية املهاجرة
وزيرة بدولة اوربية عظمي� .إنها العلمانية التي ر�سخت مبد�أ
العدالة بني الب�شر دون النظر لأي �أمر �أخر ،ففاز الأكفئ حينما
كان م�سيحي ًا او م�سلم ًا �أو يهودي ًا �أو بهائي ًا �أو �سيخي ًا ،وح�صل
الفقري علي فر�ص مت�ساوية متا ًم للغني ،وبها عرفت «ر�شيدة
داتي» ،املغربية الفقرية ،الأخت بني �أحد ع�شر �أخ ًا ،والتي
كانت تعي�ش علي هام�ش احلياة يف وطنها الأم ،طريقها للنجاح
يف وطنها الفرن�سي اجلديد ،وبالعلمانية فاز من ينتمي للأقلية
�أمام مناف�سني من الأغلبية .فهي ال تعطي �أي امتيازات لأغلبية
علي �أقلية ،اجلميع علي نف�س القدر وحتت نف�س احلقوق
والواجبات  ،بعملك وجهدك فقط ت�صل �إيل ما تريده � ،سوا ًء
علي ال�صعيد ال�سيا�سي �أو الإجتماعي �أو الديني .ومل ينتهي
عدل العلمانية يف ال�سيا�سة فقط ،ولكن حتي يف املعتقد،
فاجلميع له نف�س م�ساحة احلرية �أن يعتنق ما ي�شاء بكل حرية

ابرام مقار

و�أمان ،و�أن يب�شر مبا ي�ؤمن به ،
حتي و�أن �أعتنقه �شخ�ص واحد
 ،و�أن ت�شيد دور عبادتك بكل
حرية ،بل و�إ�ستقطاع ما ُينفق
عليها من �ضرائب �أتباعها
فالعلمانية لي�ست كفر ًا ولي�ست
�ضد الدين كما يعتقد �أو يروج البع�ض ،فهي لي�ست عقيدة �أو
�أيدولوجية دينية لتكون نقي�ض �أو بديل للأديان ،بل كما قال
الفيل�سوف الأجنليزي «جون لوك» عنها � :أنه من �أجل الو�صول
�إيل دين �صحيح ينبغي علي الدولة �أن تت�سامح مع جميع
�أ�شكال الأعتقاد ديني ًا �أو فكري ًا.
العلمانية نظام �إجتماعي للحكم ،ولي�ست بدي ً
ال ملا ي�سمي
باحلكم الديني ،فال يوجد بامل�سيحية ما ي�سمي بالدولة دينية،
فال�سيد امل�سيح جاء رب ًا ولي�س ملك ًا  ،خمل�ص ًا ولي�س زعيم ًا،
وحينما �أ�ستقبلوه بالثياب و�أغ�صان ال�شجر يف �أور�شليم ليملك
عليهم ،خرج خارج املدينة .وعلي اجلانب الأخر ف�أن الدول
الدينية الإ�سالمية مل تقدم منوذج للم�ساواة بني امل�سلم وغري
امل�سلم � ،أو بني املر�أة والرجل .بينما هرب اليهود من فخ الدولة
الدينية  ،وقالوا �أن �أية و�صايا كتابية �سابقة ،يفرت�ض �أنها تعرب
عن طريقة حكم كانت لـ زمانها فقط.
ال يوجد عامل �أو نظام كامل بال �أخطاء �أو ثغرات  ،ولكن �شئنا
�أم مل ن�ش�أ هي �أف�ضل منوذج للتعاي�ش بني الب�شر عرب تاريخه ...
املجد للعلمانية

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

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

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details
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�سن ُ
التقاعد  ..و ال انتظاره
بلوغ ّ

فما كان منه إال أن أصدر أمرا ً
سن
أكتب في توقيت يفصلني عن ّ
بنقلي من عمل استمر 52
التقاعد  ..أيام  .أعترف أني من فترة
عاما  ،ملوقع و نوعية عمل
ليست بالقصيرة  ،كنت مشغولة
جديدين متاما  .الشكل العام
باألمر  ،مته ّيبة اللحظة  ،مير أمامي
كان يشي بأنه عقاب  /نقل
شريط الذكريات  ..حلوها و ُم ّرها .
تعسفي  .قاومت بكل الطرق
املشوار طويل و احملطات كثيرة ...
القانونية  ،و كانت اإلجابة
وددت أن أشارككم بعضها في مجال
ُ
النهائية ّ ،
نفذي و بعد شهر
حياتي العملية.
ارجعي  .و حدث  .و مرة آخرى
كان أولها  ،قبولي العمل بعد
ً
 ،و بعد جتاوز األزمة نفسيا ..
تخرجي  ، 8791كــ ُمدرِّسة ابتدائي
ايفت صموئيل
بدأت أفحص عملي اجلديد
بالثانوية العامة في احدى قرى املنيا
بعني املوضوعية  ..كان بالفعل
 ،براتب صافي  5,31جنيه  ..علما ً بأن
نقلة نوعية متميزة  ،أضافت لي الكثير  ،حتى
املواصلة الوحيدة للقرية كانت سيارات الـ 2/1
أنه بعد شهور و في مناسبة خروج رئيس مجلس
نقل  ..متخيلني ؟؟
اإلدارة للتقاعد  ،دعاني مشكورا ً ملكتبه و عرض
و ألن ربنا كرمي  ..كرمي قووووي  ،مت تسويتنا مبؤهالتنا
علي إمكانية العودة ملكاني القدمي إذا كنت مازلت
بعد  3شهور فقط و قفز الراتب الصافي إلى
ّ
أفضل
راغبة في العودة  .شكرته و اعترفت بأني ِّ
 72جنيه  .بكل املعايير  ،كان عملي في جمعية
موقعي األخير .
الصعيد للتربية و التنمية  ،فاحتة خير  ،التدريس
أمام شريط الذكريات  ،اكتشفت اني استعرضه
بحد ذاته ُ ،متعة  .التعامل مع أطفال الريف و
بسعادة بالغة  ،رغم عثرات الطريق  .حتى عثراته
اكتشاف متيز الكثيرين منهم رغم محدودية
 ،كانت محطات تهدئة النطالقة جديد و اجناز
الفرص  ..أضاف لي الكثير  .غير أن الفرصة
األعظم كانت حني ّ
ُمضاف  .أشعر بالرضا و بإشباع نفسي ال سقف
رشحنى رئيس مجلس إدارة
له رغم بعض املعاناة  .أدين بالفضل لكثيرين
اجلمعية فى نهاية العام األول لعمل دبلوما
فيما بلغت و أجنزت  ،في مقدمتهم والداي ،
في التربية  .و دراسة العلوم اإلنسانية ممتعة و
راهبات القديس يوسف حيث كانت مرحلتي
كاشفة للنفس و اآلخر  ،خاصة إذا كان للدارس
االبتدائية  ،دير اآلباء اليسوعيني باملنيا  ..بيتي
فضول و حب للمعرفة و قوة مالحظة للسلوك
التاني الذي عايشته مستفيدة من تعليمه
االنساني  ..و قدرة على التحليل و الربط .
و خدماته ثم مشاركة في تقدمي التعليم و
كانت الثانية  ،حينما اخترت آسف ًة عام ، 2891
اخلدمات  .أشخاص ما أن ميروا بخاطري  ،حتى
تس ّلم قرار تعييني بالقوى العاملة كـ مهندسة
يتجسد حضورهم أمامي و تتسلسل في ذهني
 ،حيث املواعيد أكثر انتظاما و مالءمة لسيدة
كل
..
أثر
من
طبعناه
ما
و
اختالفاتنا
و
نقاشاتنا
تنتظر طفلها األول  .و بدأت معاناتي  ،مهندسة
ٍ
منا في اآلخر .
صيانة بني مجموعة من الرجال  ،عمال و فنيني  .و
أكن احتراما ً و تقديرا ً خاصني لزوجي شريك املشوار
لكم أن تتخيلوا  ،معنى أن تترأس إمرأة فريق عمل
ّ
 ،البني و ابنتي  ،ملشاركتهم الواعية و حتم ّلهم
رجالي  % 001في الصعيد  .صعب جدا أن يعاملك
الظن فيهم  ،دعموني
 ،كانوا بحق عند حسن
اآلخرون بحسب جنسك ال بحسب تخصصك أو
ّ
باجتهادهم بل بتف ّوقهم  ..أسرح و أنا أتخ ّيل ،
حتى بوصفك إنسان تصادف كونه أنثى .
لو أنهم خانوا تو ّقعي منهم و تعثروا دراسيا
أعرف أني بحكم تربيتي و تكويني  ،مختلفة عن
ُ
يخل
أو أخالقيا ً  ..ما كنت حتملت إخفاقات لم
النموذج النسائي السائد  ..و لالختالف رافضيه و
طريقي منها  ،ما كنت شعرت مبذاق لنجاحات
على اخملتلف ضريبة مستحقة  .على سبيل املثال
الطريق مهما تعددت  ،جناحهم كان سر سعادتي
 ،بطبيعتي مرِحة دون القبول بتجاوز  ..جادة في
و قوتي الدافعة ملزيد من النجاح  .ألطف ما في
عملي دون تعسف  .و لم نعتد أن جتتمع الصفتان
في القُدرة على
َت
من
،
العمر
م
د
بتق
انه
،
املوضوع
املرح و اجلِد ّية  ،فما بالك ان اجتمعا في امرأة ..
ُّ
ّ
الهضم  .صحيح  ،ال تنقطع األماني و األحالم ..
صعيدية ؟؟
تعد آمالي ُمعلَّقة على انتظارات  ،قد
لم أعط طوال حياتي العملية املمتدة طوال
لكن لم ُ
أحب
حللت ،
تأتي و قد ال تأتي  .ازر ُع وِ ّدا ً حيثما
ألي من العاملني معى  ..و مع
ُ
ُّ
 83عام  ،جزاءا ٍ
من كل قلبي  ،أجنِّب نفسي مرارة ُ
الكره أو احلقد
هذا حاسبت كل من حاول التجاوز في العالقة
قدر االستطاعة  ،اجتهد بقدر اإلمكان  ،أتواصل
الشخصية أو العمل  ..اختلفنا و تشاكسنا ،
مع شرائح مجتمعية متنوعة  ،أطرح أو أشارك
امنا حرصي على عدم االضرار بأي منهم  ،ساعد
في مبادرات جادة مهما بدت صغيرة و محدودة ،
على منو ارتباطنا في االجتاه االيجابي  ،خاصة و
أستمتع باللحظة في حجمها  ،ال أنتظر شيئا ً ،
قد حرصت من الوهلة األولى على تقوية عالقاتي
ال أنتظر أحدا ً  ،ما و من يأتي  ،أهالً به و مرحبا ً ..
العائلية مع معظمهم .
صة أو مرارة
احملطة الثالثة  ،كانت في بداية السنوات العشر
و ما و من ال يأت  ..فال غضب  ،ال ِغ ّ
 ....في احلياة ما يستحقّ أن يُعاش دون تعقيدات .
األخيرة  .جترأت و رفضت إمرار جتاوزات رئيسي
مررت بهم
أشكر ربنا على كل ما و من م ّروا بي أو
فج غير
ُ
املباشر لصالح أحد املقاولني بشكل ّ
في رحلتي .
قانوني  .رفعت األمر لرئيس مجلس اإلدارة ..

قابلتني وكانت فرحانه

شعر جورج عبد املسيح

�سالت الليل ميتاخر�ش
ع�شان العتمه بتداري
قايل يا ّعم متك�شر�ش
زي ما نا�س كتري جترح
يف قلوب حلوه بتداوي

«تعالوا نكمل ملتنا»  ..بقى!!
مونتريال – عبد املسيح يوسف

وسط خضم العديد من األنباء غير املبهجة ،واحلرائق التي
انتشرت فجأة في مصر احملروسة ،حفظها اهلل وحماها
من كل األعداء في الداخل واخلارج .ويبدو أنها مرحلة حترك
لبعض عناصر اجلماعات اإلرهابية ،الرافضة الستقرار
مصر ،ألم الدنيا مصر ،أسعدني كثيرا نشر فيديو علي
شبكات التواصل االجتماعي ،خلريجي كلية الصيدلة
دفعة  ،6102بجامعة القاهرة ،في صورة أغنية للتعبير عن
فرحتهم بالتخرج ،بعنوان «تعالوا نكمل ملتنا» .فعال  ..نحن
في حاجة لكي نكمل ملتنا ،ملتنا يا مصريني من كل التيارات
والفئات ،من أجل استقرار مصر وتنميتها.
بسبب صورتهم الذهنية في اإلعالم ،والهيمنة السابقة
علي نقاباتهم من قبل التيارات املتطرفة ،ومن جتاربي
السابقة مع األطباء في مصر ،أعرف إلى أى مدى يسيطر
التيار الديني املتطرف علي كليات الطب البشري
والصيدلة ،شأن كلية الهندسة .ولكن ما رأيته في فيديو
كلية الصيدلية ،جعلني أشعر بكل البهجة والسعادة،
والفخر بأنني مصري.
وجدت في الفيديو شباب مصر 52يناير و 03يونيه ،الذي
تخلص من سيطرة طيور الظالم وقوى الشر والتطرف
الديني ،شباب وشابات ،مسلمني ومسيحيني ،يتواصلون،
يتفاعلون ،يعبرون عن رأيهم ،وعن معاناتهم ،وعن فرحتهم
بالنجاح والتفوق .بل واألهم من كل هذا ،شباب يقدم
الشكر والعرفان لزميلتهم النابغة نهي عيسي .وهنا
ال يجب أن نشكر نهي عيسى فقط ،التي تستحق كل
الشكر ،هي ومثيالتها في كليات آخرى عديدة ،ولكن
الشكر كذلك لكل الشباب والشابات ممن شاركوا في هذا
الفيديو املبدع ،وملن لم يشاركوا ،ليعبروا لنا عن البهجة
الغائبة علي مصر ،منذ فترة.
منذ فترة طويلة ،واألزمات حتاصر مصر ،اخلالف حول جزيرتي
تيران وصنافير ،والذي يرفض العقل واملنطق أى شئ غير
أنهما مصريتان ،ألنهما ببساطة قبل نشأة إسرائيل
والسعودية معا ،يتبعان مصر ،وأزمة اقتحام وزارة الداخلية
حلصن وبيت احلريات في مصر ،نقابة الصحفيني ،واألزمات
االقتصادية الطاحنة التي تالحق مصر ،واالرتفاع اجلنوني
املتواصل للدوالر اجملنون أمام اجلنيه املصري املسكني .ولهذا
كان هذا الفيديو شعاع ،يسر النفس.
نعم ،أنا فخور بشباب مصر ،وما قدمه شباب وشابات
كلية الصيدلة .ولكنني أنتهز الفرصة للتأكيد علي أنني
حتى اليوم أجد صعوبة في تقبل واستيعاب حبس شباب
مصري كان يدافع عن جزيرتي تيران وصنافير ،ألنهما جزء
من األرض املصرية ،قبل نشأة دولة إسرائيل عام ،8491
وكذلك قبل تأسيس اململكة السعودية عام  ،2391وأدعو
الرئيس عبد الفتاح السيسي ،باعتباري أحد الذين منحوه
صوتهم في االنتخابات الرئاسية العفو عن هؤالء الشباب،
فمصر حتيا بكل املصريني ،وفي املقدمة شبابها ،ذخيرتها
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احلية في التنمية الداخلية والدفاع عن أمنها واستقرارها
خارجيا.
أعرف أن هناك انتقادات توجه لسياسات الرئيس من
تيارات مختلفة ،لكن ال أحد يستطيع أن ينكر حب الرئيس
السيسي ملصر ،ودوره الوطني اخمللص ،بدءا من مخاطرته
بحياته والوقوف أمام جماعات اإلرهاب الدينية ،التي كانت
ستقود مصر ملصير الهالك واالقتتال الداخلي وجلب املزيد
من عناصر اجلماعات اإلرهابية ألرض احملروسة مصر أم
الدنيا.
بالفعل مصر أصبحت أكثر أمنا واستقرار ،مقارنة بفترة
الظالم حلكم جماعة اإلخوان وأذيالها من محترفي اإلرهاب.
لكن الثقة في وطنية عبد الفتاح السيسي ،جتعل
املصريني مستعدين للوقوف خلفه ،لكنهم في حاجة
لفهم بعض األمور ،وأبعادها األمنية والوطنية ،مبا في ذلك
موضوع جزيرتي تيران وصنافير املصريتني.
إن ما فعله شباب كلية الصيدلة يؤكد أمر طاملا عملت
جماعات اإلرهاب والتطرف الديني علي قتله في نفوس
الشباب ،وهو أن حب احلياة واالستمتاع والفرحة بها،
يتناقض مع قيم اجملتمع والدين .لكن شباب كلية صيدلة
القاهرة ،وكل شباب مصر ،أيقنت أن ثورتي  52يناير و03
يونيه ،وكل تضحيات الشعب املصري العظيم ،والدور
الوطني للرئيس السيسي ،إمنا كلها استهدفت حتقيق
استقرار وحياة أفضل لكل املصريني اخمللصني حلب مصر
أم الدنيا .نعم نحن في حاجة لنكمل ملتنا يا مصريني،
من أجلنا ومن أجل مصر أم الدنيا .ورغم الصعوبات
االقتصادية ،بدأت التقارير الدولية للبنك الدولي تتحدث
عن تقدم االقتصاد املصري علي اقتصاد دولة جنوب أفريقيا،
فضال عن توقعات البنك األوربي للتنمية واإلعمار DRBE
مبعدل منو يدور حول  %2.4العام القادم  ،7102/6102بعد
أن عاني االقتصاد املصري من تباطؤ خالل املرحلة احلالية،
خاصة وأن السياسة املالية والنقدية حملافظ البنك املركزي
طارق عامر عليها تساؤالت عديدة ،بعد االنخفاض احلاد
في اجلنيه املصري أمام الدوالر ،فضال عن النقص احلاد في
العملة الصعبة ،وتراجع منو االقتصاد لنحو .%3
إن هذه النوعية من الشباب املصري ،ومنه شباب كلية
الصيدلة ،احملب ملصر واحلياة ،هو الذي يتخرج في املؤسسات
التعليمية ،لينضم إلى سوق العمل ،مخلصا في عمله،
وإنتاجيته تعادل املعدالت العاملية ،بدال من ثقافة أن العمل
في مصر ال عالقة لها باإلنتاج ،وتقف عن حد احلضور
واالنصراف في الكشوف بالنسبة للمؤسسات احلكومية،
ومجرد التواجد البدني في غالبية األماكن .فمصر حتتاج
إلى شبابها ،وتقوى وتتقدم بهم ،والشباب يحتاجون إلى
مصر ليشعروا باألمان واالطمئنان .ولذا ننتظر من صانع
القرار السياسي واالقتصادي دعم هذه الثروة البشرية
ممثلة في شباب مصر الوطني واملبدع.
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قصاقيص

ومضة !...
اجملازفه هي إجناز الفكره غير املتوقعه في املكان غير
املتوقع والنتيجه هي جناح املنظومه بأكملها ! ...
فقط ألنك آمنت بالفكره دون اإللتفات للمزعجني
واحملبطني وذوي العقول الضعيفه التي تخاف
التفكير املتجدد  ....فقط حني تؤمن ال مجال حليز
الفراغ الفكري أو الواقعي
فمازال الصراع يحتدم فى دائرة النهائية بني أحالمنا
التى يزداد شغف حتقيقها بداخلنا يوما ً بعد اآلخر
وبني واقع مهترىء تشعبت فية أمراض مزمنة
جعلتة منتهى اكلينيكاً...
واألسئلة التى تطرح نفسها :إلى متى يستمر هذا
الصراع؟
ومتى سيأتى فى النهاية من يقّ وم هذا العالم
املقلوب رأسا ً على عقب ؟ كما قال كافكا !
و إلى أن تتاح األجابات على هذا األمر تظل مقولة
منديال(:إنى أجتول بني عاملني  ،أحدهما ميت واآلخر
عاجز أن يولد وليس هناك مكان حتى اآلن اريح
علية رآسى) هى األعلى صوتا ً !
فهناك دائما ً ضريبة علينا دفعهاخاصة عندما
نتبع الطريق االخر عندما نرفض التقليدى والصوت
الواحد والنغمة الهزيلة بإيقاع الوجود عندما
نرفض الوجود املُهَ مش والواقع الفوضوضى ونترجى
اإلنسانية
ولكن .....كيف ميكننا ان نرفض ؟! فنحن بالطبع
مخبولون إذا فعلنا ذلك بل ونُتَهم إيضا ً باخللل
النفسى حينا ً بل وإدعاء البطولة حينا ً آخر بحجة
ُسلط األضواء نحونا !
اننا نريد ان ت َ
يا لهذا اجملتمع املريض ! اسرع األشياء لدية ان يرمى
كل من يحاول ان يخرج على رجعتية باإلتهمات
اجملحفة
ليس من أجل شىء سوى رفضة ملواجهة نفسة
فقد إعتاد ان اليسمع سوى صوت صداة فقط وذلك
ألنة يعيش فى الفراغ فهناك ازمة وعى متفاقمه
ومتراكمه جعلت من التردى املعرفى املصنف االول
بواقعنا الذى يتداعى بسرعه هائله ،
أصابت اجملتمع بتصدع بالغ العمق نحو معنى
اإلنسان ووجوده وقيمته وجعلت احلياه هامشيه
الطابع
تضائل بها شغف البحث وخلفت ورائها عقول
منهكه آليه األهداف ُمصيره نحو كل ما يبعث
على اجلمود
وهذا الوضع يدفعنا إلى تساؤالت هامه....

دوال أندراوس

ماجي ماجد الراهب
هل عامل األرث الثقافى من التغ ُيب الذى تشعب
وتشبع به وعى الفرد أثناء تكوينه هو األساس؟
ام هى فوبيا مرتفعات النقد ،التحليل الذى طاملا
يصاب بها الفرد فى مجتمعنا ؟
ام هى حاله األستسالم التى تنتاب الفرد نتيجه
تبعيه للصوت الواحد والنغمه الهزيله والتى
اقامت اخلوف
كمحرك رئيسى إلرادته وشكلت وعيه كنمط
ُمتحجر ال يستطيع من خالله القيام بديالكتيك
ف َعال جتاه وجوده ؟
وأيا ً كانت التساؤالت املطروحه للبحث بتلك
األزمه يظل مبدأى معرفه األنسان لنفسه وكسره
للحواجز املفرغه التى اصابت شرايني وجوده
بتصلب حاد هما األساس .....او مبعنى ادق إستعادته
للمفهوم احلقيقى لفاعليه وجوده !
تلك الفكره التي اعيش واموت من اجلها ! جملة
قالها كيركجارد وهي في احلقيقة ليست مجرد
جملة لكنها حياة ...والتي ال يضاهيها شيء علي
االطالق جتعلك دائما ً شغف بالوجود حتي وان كنت
تعيش بواقع مشوه  ..تلك الفكره التي كافح من
اجلها سقراط وارجيانوس و كوبرنيكوس وهيباتيا
وديكارت وكيركجارد وكافكا واينشتني وغوركي
والكثير فالقائمة لم ولن تنتهي  ..فقط حينما
جتدها اعلم انك حيا ً وعندما تختبرها فأعلم انك
موجود !

WANTED

We need a lady
Live in Care Giver
for an elderly blind lady
as a personal care attendant
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic
(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals.
Administer personal
care such as ambulation, bathing,
personal hygiene.
Please email your resume to

rafemployer@hotmail.com

فكرة فرض الوصاية األخالقية واألدبية علىاجملتمع فكرة إخوانية متاما،
وعندما أسس حسن البنا جماعة اإلخوان
املسلمني ،قام بتدوين مطالب خمسني
في وثيقة أرسلها حلكام الدول اإلسالمية
أسماها نحو النور وطالبهم فيها بتطبيق
النظم اإلسالمية وإصالح نظم احلكم من
منظور إسالمي .تتضمن هذه
الوثيقة حوالي  ٠٣بند أو يزيد متعلقني بتقومي
اجملتمع وتربيته أخالقيا..أول بند فيها ينص
على تعويد الشعب احترام اآلداب العامة،
ووضع إرشادات معززة بحماية القانون في
ذلك الشأن ،وتشديد العقوبات على اجلرائم
األدبية .باالضافة إلى بنود أخرى من ضمنها
منع االختالط ومقاومة التبرج وحترمي الرقص
ومراقبة دور التمثيل وأفالم السينما .هذه
الفكرة االستعالئية التي تعكس اإلحساس
بالتفوق األخالقي وادعاء امتالك مقياس
األخالق والقدرة على إصدار األحكام النافذة
على سلوكيات الغير ،إمنا تقود حتما إلى خلق
أجواء من التعصب واالنغالق الفكري وتوجد
مزيدا من املشاحنات والصراعات واالنقسام
اجملتمعي .ويبقى السؤال من الذي ميكنه
حتديد القيم اإلنسانية وبأي معيار إذا كانت
املبادىء األخالقية نفسها نسبية وترتبط
بالتطور الثقافي والبيولوچي لإلنسان؟
الصمت والتغاضي عن اجلرائم واالنتهاكاتالتي ترتكب في حق اإلنسانية بدافع اخلوف أو
باعتبارها مشاكل ال تخصنا ،أو ألن ما يحدث
من ظلم يتوافق نو ًعا مع أهوائنا ،هو مبثابة
تربية لوحوش كاسرة وسيأتي يوم تنقلب فيه
علينا ،وعندها لن نتمكن من السيطرة عليها
ومنعها عن أن متزقنا بال رحمة.
حبس أربعة أطفال مسيحيني بتهمة ازدراءاألديان بسبب ڤيديو سخرية من داعش هو
فعل مشني ومسيء لإلسالم جدا.
تناقضا
فمن يعتبر الداعشية دينًا ومن ال يجد
ً
بني ما يؤمن به وبني املمارسات اإلجرامية،
عليه مبراجعة عقيدته وتصحيح إميانه ألن
العنف والقتل والكراهية ليسوا من اهلل.
التبرع فكرة طرحها الرئيس في كل خطاباتهبداية من طلب التبرع إلنشاء تفريعة القناة،
مرورا بطلب التبرع من املصريني املقيمني
باخلارج ،ونهاية بجنيه التصبيحة.
فكرة التبرع ممكن تكون مقبولة لو طرحت
كحل مؤقت ألزمة عاجلة ،شريطة أن
تطرح مبوازاتها خطط ومشروعات إقتصادية
نهضوية يكون لها أثر ملموس على أرض
الواقع .أما أن تطرح كحل دائم النطالق
وتسيير القافلة اإلقتصادية فهذا
عبث واعتالل واستمرار للتردي الغارق فيه
إقتصادنا القومي.

كتابات ساخرة
سامح سمير

 lواضح ان اجلنيه ماشي على خطى
عمرو دياب وواخده مثل اعلى ،كل يوم يعدي
يصغر عن اللي قبله
 lحتس إن احلرارة قالت للدوالر ر ّيح انت
وسيبلي الطلعة عليهم
مبناسبة موسم احلرائق  ،،الشيف
l
الشربيني هيطلع يشرح لنا طريقة حرق
طاجن البامية باللحمة الضاني
دونالد ترامب اقترب بشدة من
l
كرسي الرئاسة االمريكية ،محاولة يائسة
ومكشوفة من االمريكان للتحول الى دولة
غرائبية بهدف سحب البساط وسرقة
االضواء مننا ،لكن على مني ،مصر هتفضل
مصر
 lاعتقد اننا محتاجني قرار بحظر نشر
درجات احلرارة ،الصيف لسه في اوله والبلد
مش مستحملة
 lبالش حكاية أول مرة في التاريخ يتم
إقتحام نقابة الصحفيني دي عشان ممكن
دكتورة هدى عبد الناصر تروح تدعبس تاني
في البؤجة وتطلع بوثيقة تثبت ان والدها
اقتحم النقابة وتكبسكم كلكم
 lالريس قال مش عايز اسمع كالم في
موضوع اجلزيرتني ده تاني ،وعليه اقترح ان
تتم مناقشة االتفاقية في البرملان عند
عرضها عليه بلغة االشارة
 lالصيف كويس ،العيب في الشهور
اللي حواليه
 lإنشاء اهلل أول ما نعرف مني اللي حرق
القاهرة سنة  ، 52هنبدأ نحقق في مني اللي
حرق العتبة في 2016

647.447.0455
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الثالث وال�ستون
العددالعدد
الثالثة -
يناير -ال�سنة
مايــو20162
ال�سبت 21
واخلمسون
الثالث
- 2016
السبت

العقاراتبارية
مقطتفات إخ
وسائل املوصالت و تأثيرها على سوق

املعيشة حول وسائل النقل العام لم يكن دائما
خيارا جيدا عندما يتعلق األمر بالعقارات .كان إجتاة
املواطنني بعد احلرب العاملية الثانية ،الى السكن فى
الضواحي من أجل إيجاد أرض أكبر وأكثر اخضرارا.
ونتيجة لذلك ،ارتفعت أسعار العقارات خارج املدينة.
اليوم نرى إجتاه معاكس ,حيث يفضل الناس املعيشة
فى قلب املدينة حيث وسائل املوصالت متاحة و
تشغل املواصالت العامة العاملني فى السياسة.
في مدن مثل تورنتو وفانكوفر .كاجلاري وأوتاوا تنفق
مليارات الدوالرات على مترو االنفاق والترام وحشد
خدمات النقل العام استجابة الرتفاع الطلب من
السكان.
في الواقع ،أن كل مدينة من املدن الكبرى في جميع
أنحاء كندا لديها خطط للتركيز على وسائل النقل
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عقارات نيوز
بقلم:مدحت سابا

بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
العام .إستجابة لزيادة طلب السكان ،و تقليل تكلفة  2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
املوارد االقتصادية والبيئية.
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
ارتفاع أسعار املساكن هي نتيجة الرتفاع الطلب .و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
من حيث السكن بالقرب من وسائل النقل العام 654,221 ،دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
فقد زاد هذا الطلب ألن الناس يريدون راحة املشي باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
إلى املترو أو الترام .هذه هي ميزة ألنه ال يوجد شرط العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
لدفع ثمن وقوف السيارات .االجيال الشابة حتت  30و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
سنة يفضلون املغيشة بالقرب من وسائل النقل استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
العام .وكان قرارهم قرارا واعيا القل التنقل بالسيارة خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
واملشي أكثر ،وهذا بالتالي ،يجعلهم أكثر اعتمادا متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
على وسائل النقل العام .هذا ينطبق بشكل خاص الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
واخلمسون
حتركاتالثالث
- 2016بيانالعدد
العديد 2منيناير
السبت
املستأجرين
في سوق التأجير ,حيث يختار
السوق لكافة املناطق:
العيش في مساكن متكنهم من السير على األقدام
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
إلى املترو أو الترام الطريق.

عقارات نيوز

$SDUWPHQW

مقطتفات إخبارية

7RZQKRXVH

\6LQJOH)DPLO
$WWDFKHG

\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO
 $OO7\SHV
'HWDFKHG

بقلم:مدحت سابا
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نوفمبر
خالل نظام  MLSخالل شهر
املعاملة عليها من
7,385منزل مت
 Toronto Realأن
Estate Board
اعلنت
3HHO5HJLRQ





املواصالت أمر حيوي لبناء اجملتمعات .انها توفر كما أن املدن في جميع أنحاء كندا أصبحت أكثر
املائة
النتيجة زيادة بنسبة  14في
نوفمبر  .و متثل هذه
املسجلة لشهر
من احسن النتائج
هذة النتيجة تعد
 2015و
&LW\RI7RURQWR




اخلدمات الضرورية للتنقل ،وخلق فرص عمل وتقلل تطورا ،وسوف يكون أكثر وأكثر صعوبة للتنقل
<RUN5HJLRQ




وحدة.
عدد الوحدات املباعة 6,476
 2014حيث كانت
نفس الفترة من عام
املعلن عنها خالل
مببيعات املنازل
باملقارنة
ونتيجة لذلك،
السيارات فى الشارع.
عدد
العقارات
السيارة .وبالتالي ،فإن
 املدينة عبر
يتم تقليل وسط
'XUKDP5HJLRQ



و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
قيم
االقتصاد.
في
االقتصادي
النمو
وتعزيز
االزدحام،
سهولة
ولها
املدينة
وسط
إلى
أقرب
تقع
التي



2UDQJHYLOOHفى
بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و
العام املاضى وذلك
لنفس الشهر من
 654,221دوالر باملقارنة 616,241دوالر دوالر
\6RXWK6LPFRH&RXQW

العام تزيد 

املمتلكات التي تقع 

على مقربة من النقل
في
النقل العام سوف تستمر
الوصول إلى وسائل
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\6RXWK6LPFRH&RXQW

Mortgage Agent

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

برجاء ارسال اسألتكم الى:
License
License #11995
#11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates

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

Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443



اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

Atef Nekhil

Atef Nekhil
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عامل العقارات
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الثالثالعدد الثالث
الثالثة -
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مايــو - 2016
ال�سبت
واخلمسون
العدد
- 2016
 21يناير
السبت 2

عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

�إعداد� :إدوارد يعقوب

االن فرصتك لالستثمار في الشقق

اعداد  :ادوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
الشهر
مسبوقة في
يسببة بدرجة
)detachedقدفي توروتو
(houses
متاثيلهمالفيالت
منفي أسعار
الكثيرالزيادة
ارتفاع نسبة
السابق عن
قدماء في العدد
كتبت
احصائياتالرادون
وانطالق غاز
غير املباشر
األشعاع
الرئه الذى
اجلميلة
تشكيل
املصريني فى
في
الشقق
شراء
على
االقبال
يزيد
ان
أتوقع
جعلنى
مما
تورنتو
في
بيت
شراء
على
قادرة
غير
الكنديني
من
عريضة
شريحة
أصبحت
بحيث
املاضى
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
سيؤدى
وكذلك
أساس علمى
الكالمتوقعات
هذاولكنها
االستثمار
وبكثرةاكيدفىفي عالم
يوجد ضمان
سيؤدى غالبا
املستقبل القريب وهذا
خبره)املنطلق
الرادون
اكادميىالغاز
األشعاع او
على كمية
ويدعون ان
تكسية
اجلرانيت(ال االن
ويستعمل
للمبانى.
الشقق
شراء
في
اإلسراع
في
املستثمرين
انصح
لهذا
وضواحيها.
تورنتو
في
الشقق
أسعار
في
حاد
تزايد
الى
القادمة
القليلة
اسطح السنني
على مر
مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
فتكون
الدورة لتبدأ
حتى تعود
مستمرةعلى األقل
خلمس سنوات
واألحواضتستمر
التي أتوقع ان
الفترةفىالقادمة
استثمارفىعالية خالل
لتحقيق نسبة
االن
جديدتعمقا
ابحاثمناكثر
يحتاج الى
واملوضوع
مازالت
املطابخ
استعماله
للمنازل .بُد َء
الداخلية
ذلك.في قراره املدروس لالستثمار في العقارات وإعطاء
مستثمر
اى
مساعدة
ميكننى
جرا.
وهلما
الشقق
ويتبعها
الفيالت
ثم
املتالصقة
للبيوت
الذروه
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى
الكبيرة
مجانية من
االستثمار .مشعة يقول
الىفيوجود مواد
خبرتىتشير
خالل االن
األبحاث
نصائح احدث
ولكن
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�سيدتي اجلميلة

ال�سبت  21مايــو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الثالث وال�ستون

كيف ت�ساعدي زوجك علي خ�سارة وزنه؟؟
ميكنك أن تساعدي زوجك علي خسارة وزنه
بالطرق األتية:
ً
ً
زوجك
كان
إذا
املنزل:
في
ا
صحي
ا
 إتبعي نظامِ
يتناول معظم وجبات ِه اليومية في املنزل فإنه
عليك تقدمي وجبات متنوعة شهية
يتوجب
ِ
وذات قيمة غذائية عالية بحيث تكون قليلة
السعرات احلرارية ،مبا في ذلك بعض أطباق
التحلية كأن تُق ِّدمي ل ُه سلطة الفواكه أو
بسكويت النخالة مع قطع الفاكهة املجُ ففة،
وهذه اخلطوة ستُقلل عدد السعرات التي
يتناولها يوميا ً وبالتالي سيخسر بعضا ً من وزن ِه.
زوجك أن ينطلق ملمارسة الرياضة
زوجك :رمبا أن تطلبي من
 مارسي الرياضة في الصباح أو املساء معِ
ِ
مشاركتك في ذلك من
الصباحية أو املسائية يُعتبر من األمور اململة التي ال يتقبلها ،أما أن تطلبي منه
ِ
عليك اختيار رياضات متنوعة
زوجك ،وفي هذه احلالة
اخلطوات اجليدة لتفتحي طريقا ً خلسارة الوزن أمام
ِ
ِ
جتذبه ملمارستها كاملشي معا ً في حديقة جميلة ،أو التنافس على كرة القدم ،أو الرقص معا ً كبديل مميز
عن ممارسة الرياضة.
لك
زوجك
زوجك :أخبري
 إذهبي لزيارة أخصائي التغذية معبأنك ترغبني بإتباع نظام غذائي صحي ِ
ِ
ِ
ِ
لك وله معا ً
وشجعي ِه على
واطلبي منه ُم
ِّ
شاركتك واستشيري أخصائي التغذية حول األغذية املُناسبة ِ
ِ
جانبك.
إتباعها إلى
ِ
ً
لديك بعض اخملاوف على صحت ِه إذا
وأن
ا
جد
حتبينه
بأنك
ه
أخبري
صحته:
على
خوفك
لزوجك
 أظهريِ
ِ
ِ
ِ
ً
وأنك تتمنني أن يكون دائما ُمعافى.
استمر وزنه باالزدياد كاإلصابة بالسكري ،أو أمراض املفاصل والقلبِ ،
زوجك ملساعدت ِه بإتباع طريقة خلسارة
 أطلبي املُساعدة من أصدقاء العائلة أو األقارب املفضلني لدىِ
الوزن مع إظهار احلماس لذلك.

تراجع معدالت الإجها�ض يف العامل
أفادت دراسة دولية أن معدالت اإلجهاض
تراجعت إلى مستويات قياسية فى السنوات
اخلمس والعشرين املنصرمة فى الدول الغنية
لكنها شهدت إنخفاضا طفيفا فى الدول
النامية ,وخلصت الدراسة -التى أجرتها
منظمة الصحة العاملية ومعهد جومتاهر
إلى أن سن قوانني تقيد اإلجهاض ال يؤثر
بشكل يذكر على إنخفاض معدالته لكنه
على األرجح سيجبر الناس على اللجوء
لطرق غير آمنة.
وتشير التقديرات إلى إجراء  56مليون حالة
إجهاض كل عام على مستوى العالم من  2010حتى  ,2014ويقول الباحثون إن النتائج بشكل عام تسلط
الضوء على نقص الوسائل احلديثة ملنع احلمل فى الدول الفقيرة.
وقالت “جيلدا سيدج” التى قادت فريق البحث فى معهد جومتاهر فى الواليات املتحدة “فى الدول النامية,
يبدو أن خدمات تنظيم األسرة ال تواكب الرغبة املتزايدة فى تكوين أسر صغيرة”.
وذكرت أن أكثر من  80فى املائة من حاالت احلمل غير املقصود حتدث بني نساء ال يحصلن على موانع احلمل
التى يحتجن لها وأن “الكثير من حاالت احلمل غير املرغوب فيه تنتهى باإلجهاض”.
وأكدت أن تراجع معدل اإلجهاض فى الدول األغنى يرجع بشكل كبير إلى “تزايد استخدام موانع احلمل
احلديثة التى منحت النساء قدرا أكبر من التحكم فى توقيت احلمل وعدد األطفال ”.واستخدمت الدراسة
التى نشرت فى مطبوعة “النسيت” الطبية بيانات إجهاض من دراسات مسحية وطنية وإحصاءات
رسمية وغيرها من الدراسات املنشورة وغير املنشورة إلى جانب معلومات عن حجم االحتياجات التى ال
تلبى من موانع احلمل وهيمنة استخدام حبوب منع احلمل

احذري ..م�ستح�ضرات التجميل قد
ت�شوه الب�شرة
تزعج ندوب اجللد الصغيرة الكثيرات ،ما
يدفعهن إلخفائها بواسطة مستحضرات
التجميل .لكن مستحضرات التجميل ال
تخفي الندبات ظاهريا ً وحسب ،بل إن لها
تأثيرا ً سلبيا ً على البشرة .ومن بني هذه اآلثار
إحمرار في البشرة وتوسع مواضع البثور
الصغيرة وحكة وزيادة حجم حب الشباب.
قد يلجأ البعض إلى استخدام منظفات
الوجه للتخلص من بثور الوجه .لكن األمر
ليس بهذه السهولة ،بل إن األمر قد يتطور
وتتحول هذه البثور إلى التهاب جلدي إذ
لم يتم تشخيصها بدقة كافية وبالتالي
استخدام مراهم العالج املناسبة.
ومن أجل تشخيص العلة ،يستخدم
بعض أخصائيي األمراض اجللدية ،ومن
بينهم الطبيب أفشني فاتيمي ،مصابيح
األشعة فوق البنفسجية ،التي تسمح
برؤية مسببات االلتهاب اجللدي ،حسبما
يقول فاتيمي ،مضيفاً“ :من أهم مسببات
االلتهاب اجللدي العدوى الفطرية والبكتيرية .العدوى الفطرية تسببها عادة أدوات التجميل التالفة أو
املنتهية صالحيتها”.
وهنا تكمن اخلطورة ،إذ تستخدم الكثيرات أقالم جتميل البشرة في املواضع امللتهبة من البشرة ولفترات
طويلة ،رغم أن هذه األقالم تكون مليئة بالفطريات ،ما يعني أن اخلطوة األولى لعالج االلتهاب اجللدي تكون
بالتخلص من كافة أدوات التجميل التالفة .أما اخلطوة الثانية فيلخصها الطبيب فاتيمي بقوله“ :يجب
عالج اجللد مبضاد للفطريات ،فهو يساعد على العالج بشكل جيد وبسرعة نسبياً”.
ويحذر الطبيب فاتيمي أولئك اللواتي يستخدمن مستحضرات التجميل من خطورة تغيير شكل
مدة صالحيتها.
املستحضرات ورائحتها ،مشيرا ً إلى ضرورة االنتباه إلى ّ
يشار إلى أن الفطريات والبكتيريا تتكاثر في املواقع الدافئة والرطبة .وملنع تكاثر الفطريات في مستحضرات
التجميل يجب االحتفاظ بها في مكان بارد ومظلم وجاف .كما ينصح الطبيب فاتيمي بعدم عدم إزالة
املاكياج باإلصبع ،بل استعمال فرشاة نظيفة أو القطن ،دون نسيان رمي جميع مستحضرات التجميل
املنتهية صالحيتها.

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome

حاربوا بدانة �أطفالكم باملاء

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

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

إ ّن املشروبات السكر ّية هي سعرات حرارية
ال قيمة لها ،وإ ّن الناس تخلوا عن عادة شرب
املاء مع الوجبات .من هنا كشفت مجموعة
من خبراء التغذية عن طريقة سهلة ج ًدا
لعالج البدانة عند األطفال ،أو احلد منها،
وذلك من خالل شرب املاء وحده خالل الوجبات
التي يتناولها األطفال .وقال خبراء التغذية:
إ ّن شرب األطفال للماء وحده أثناء الوجبات،
واالمتناع عن تناول املشروبات الغازية،
ستساعد ج ًّدا في مكافحة البدانة .وقال
خبراء التغذية :إ ّن املشروبات السكر ّية هي سعرات حرارية ال قيمة لها ،وإ ّن الناس تخلوا عن “عادة شرب
املاء” مع الوجبات .وتوجهت البروفيسور ،سوزان جيب ،من جامعة أوكسفورد إلى املستهلكني قائلة:
“األمر يتوقف على نصيحة بسيطة للكبار .شجعوا أطفالكم على شرب املاء” .وأضافت“ :إ ّن األطفال ال
بد وأن يشربوا املاء بعد فطامهم ،احلليب مفيد ولكن تبقى نصيحتي اجلوهرية هي شرب املاء”.
ّ
ونقلت شبكة الـ ( )BBCعن البروفسور توم ساندرز ،رئيس قسم أمراض السكري وعلوم التغذية في كلية
كينجز كولدج بلندن قوله“ :ينبغي أن يتعود األطفال على شرب املاء” .وأضاف“ :املشكلة أن الناس تخلوا
عن شرب املاء ،فالبد أن تضع العائالت املاء على الطاولة وليس املشروبات الغازية ،التي ينبغي أن يكون
استهالكها فقط كنوع من احللوى”.

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

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

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

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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الصليب االحمر يوزع  ٦٧مليون
دوالر علي سكان «فورت ماكموري»
الهاربني من حرائق الغابات
سيبدأ الصليب االحمر الكندي قريبا ً في توزيع
أموال التبرعات التي جمعها علي سكان فورت
ماكموري ،الذين مت أجالؤهم قسرا من منازلهم
بسبب حرائق الغابات وسيتم توزيع االموال مبقدار
 ٦٠٠دوالر للبالغ و ٣٠٠دوالر للطفل .وستصل إلي
حسابات االفراد املسجلني لدي الصليب االحمر
الكترونيا في خالل من  ٢٤ساعة الي  ٤٨ساعة
واليزال في أمكان الناس الذين لم يسجلوا
أسماؤهم لدي الصليب االحمر أن يفعلوا
هذا وأي فرد ال يستطيع الوصول الي اخلدمات
املصرفية االلكترونية ميكنه احلصول علي
االموال عن طريق شيكات مصرفية مصدقة او
بطاقات بنكية وكانت تقديرات الصليب االحمر
االولية ألحتياجات االشخاص الذين مت إجالؤهم
 ٦٠مليون دوالر ولكن مت جمع حتي االن  ٦٧مليون
دوالر وقالت نائبة رئيس الصليب االحمر أن
هناك أكثر من  ٧٠٠موظف من الصليب االحمر
ومتطوعني مدربني من جميع أنحاء كندا
موجودين في البرتا ملساعدة االشخاص الذين
في مالجئ االيواء في االحتياجات االساسية
والعاجلة  ،ومن ناحية أخري أعلنت رئيسة وزراء
املقاطعة راشيل نوتلي عن توفر بطاقات بنكية
محملة سابقا بي  ١٢٥٠دوالر لكل بالغ و ٥٠٠
دوالر لكل طفل في مواقع أقامة الالجئني من
سكان فورت ماكموري في أدمنتون وكاجلاري
واالماكن االخري وطالبت أن ينتظر الناس الذين
ليسوا في حاجة لهذه االموال يوما أو نحو ذلك
ليسمحوا لالشخاص احملتاجني أكثر للحصول
عليها اوال وقالت أن هناك بطاقات بنكية كافية
لكل فرد من سكان فورت ماكموري .

أمرأة من أونتاريو تقود سيارتها
متبعة أرشادات ال «جي بي أس»
تسقط في بحيرة

قال رجال الشرطة أن أمرأة تبلغ من العمر  ٢٣سنة
من مدينة كتشنر في أونتاريو كانت تقود سيارتها
ليلة الثاني عشر من مايو ،في جو من الضباب
واالمطار ال يسمح بالرؤية وكانت تستعمل النظام
األلي لتحديد املواقع« ،جي بي أس» ،وقامت بالدوران
اخلاطئ لتسقط بسيارتها في ميناء للقوارب
في بحيرة هورون علي بعد  ٣٠متر من الشاطئ
 ،وقالت الشرطة أن املرأة كانت قادرة علي فتح
نافذة سيارتها وأخذ حقيبتها ثم السباحة في
مياه مثلجة بلغت حرارتها  ٤درجات مئوية الي
الشاطئ ولم تعاني املرأة من أية أصابات أو جتمد
األطراف بسبب برودة املياه  ،وقد سحبت الشرطة
السيارة من املياه صباح اليوم التالي ولم توجه أية
أتهامات للمرأة حيث أن الكحول لم يكن عامالً في
هذه احلادثة

ثلوج في أونتاريو وكيبيك في
منتصف مايو!
فوجي الكنديني مبقاطعتي أونتاريو وكيبيك
بسقوط ثلوج يوم األحد ،اخلامس عشر من مايو
احلالي ،في مساحات كبيرة باملقاطعتني ،وبرغم أن
كميات الثلوج كانت قليلة ،إال أنها اثارت أستياء
وتعجب الكثيرين من طول مدة الشتاء بهذا العام.

ال�سبت  21مايــو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الثالث وال�ستون

تعديل مقترح في أونتاريو سيطلب من أولياء أالمور الذين يرفضون
تطعيم أطفالهم حضور دروس تعليمية
أونتاريو  :اولياء االمور الذين يرفضون تطعيم أبنائهم
ألسباب غير طبية ،سيتعني عليهم حضور دروس
تعليمية حول مخاطر هذا األمر .وقال وزير الصحة
إن هذا التعديل لقانون تطعيم تالميذ املدارس
الذي ستدخله املقاطعة ،سيساعد االباء واالمهات
واالوصياء علي االطفال أن يتخذوا قرارات مستنيرة
حول تطعيم أطفالهم  ،ويقترح التعديل أن يحصل
االباء واالمهات الرافضون لتطعيم أطفالهم علي
دروس تعليمية قبل املوافقة علي إعفاء أطفالهم
من التطعيمات  ،وسوف يكونوا قادرين علي
احلصول علي االعفاء بسبب أسباب دينية او بسبب
ضميرهم .ولم تظهر بوضوح بعد تفاصيل الدروس
التعليمية ولكنها ستقدم عن طريق وحدات صحية
عامة واالطفال الذين ال يحصلون علي األعفاء لن
يقبلوا في املدارس  ،وقال متحدث من وزارة الصحة
ان مقاطعة أونتاريو ومقاطعة نيوبرونزويك هما
فقط املقاطعتان اللتان تطلبان أعطاء تطعيمات
لالطفال لاللتحاق باملدارس مالم يكن هناك
أعفاء قانوني  ،ويجب أن يكون لدي االطفال إثبات

بالتطعيم ضد الدفتيريا و الكزاز و شلل االطفال
وجدري املاء واحلصبة والنكاف واحلصبة االملانية
والسعال الديكي واملكورات السحائية الولئك
الذين ولدوا بعد عام  ، ٢٠١٠وقد أتهمت مجموعة
تنادي بعدم أعطاء التطعيمات لالطفال إجباريا ً
وتريد أن جتعل التطعيمات أختيارية في كندا،
وزارة الصحة في أونتاريو بأنها لم تُعلم املواطنني
في أونتاريو عن حقهم القانوني في االعفاءات من
متطلبات التطعيم التي يقرها قانون التطعيمات
لطلبة املدارس ،وقالت اجملموعة في شكوي بتاريخ
 ٥مايو ،أن التطعيمات االلزامية غير صحيحة
ومضللة وأن هناك إستثناءات قانونية موجودة
ومتوفرة لالباء واالمهات ألسباب دينية او صحية
او بسبب الضمير  ،ومن ناحية أخري سيعمل
التعديل اجلديد في قانون التطعيمات علي إسناد
مهمة تسجيل أي تطعيم جديد للطلبة تطلبه
املدرسة الي ممارسي الرعاية الصحية كالطبيب
او املمرض ليسجل في وحدة الصحة العامة وكان
الوالدين يقومون بهذا من قبل .

كاثلني وين تتوجه الي الشرق االوسط في بعثة جتارية
تبدأ كاثلني وين رئيسة وزراء مقاطعة
أونتاريو بعثة جتارية ملدة أسبوع الي الشرق
االوسط ويرافقها وفد مكون من  ١٣٠فرد
من املسؤولني احلكوميني ورجال االعمال
وممثلي البحوث .وقد ذكرت كاثلني وين في
وقت سابق أن أونتاريو تشترك مع أسرائيل
في كثير من االشياء الهامة منها تدعيم
االبتكارات والتطوير وان هذه الزيارة سوف
تساعد علي تقدمي أونتاريو علي انها قمة في
املعرفة االقتصادية واالبتكار وبالتعاون مع إسرائيل سوف يتم توقيع أتفاقات جديدة لالعمال التجارية
وستعزز هذه الزيارة تبادل املعلومات واملعلومات  ،وهذا سيخلق فرص لنمو األقتصاد و األعمال في كال
البلدين .وقال مكتب رئيس وزراء أونتاريو ،أن قيمة التجارة بني أونتاريو وإسرائيل العام املاضي بلغ أكثر من
 900مليون دوالر .وستقوم «كاثلني وين» أيضا ً بزيارة إلي «رام اهلل» و حيفا في وقت الحق

كندا تتعهد بتقدمي املزيد من
االموال ملكافحة االيدز والسل
واملالريا

أعلن رئيس وزراء كندا جاسنت ترودو عن تبرع
كندا مببلغ  ٧٨٥مليون دوالر للصندوق العاملي
ملكافحة االيدز والسل واملالريا وميثل هذا زيادة
كبيرة في التمويل الكندي بحوالي  %٢١عما
قدم من قبل وسوف يتم دفع املبلغ علي دفعات
بداية من عام  ٢٠١٧وحتي عام  ٢٠١٩وأعلن
جسنت ترودو أيضا أن كندا سوف تستضيف
مؤمتر عاملي جلمع التبرعات العاملية في ١٦
سبتمبر القادم وسيعقد في مونتريال وهو اول
مؤمتر عاملي تستضيفة كندا في وقت رئاسة
جاسنت ترودو  ،ويقوم الصندوق العاملي ملكافحة
االيدز والسل واملالريا بجمع  ٤باليني دوالر كل
عام يتم توزيعها علي اخلبراء احلليني في البالد
النامية

إستدعاء حللوي جرانوال من كويكر
بسبب مخاوف ميكروب الليستريا

تهديد بقتل الرهينة الكندي الثاني لدي جماعة أبو سياف في الفلبني إذا لم
تدفع الفدية املطلوبة

في شريط فيديو جديد أرسلته جماعة أبوسياف االرهابية في جنوب الفلبني  ،ظهر الرهينة الثاني
الكندي الباقي علي قيد احلياة «روبرت هول» ،وأعلن أن خاطفيه سيقطعوا رأسه واالخر النرويجي
اخملتطف معه الشهر القادم إذا لم يتلقوا مبلغ  ١٦مليون دوالر فدية عنهما  ،وقال أيضا ان خاطفيه
سوف يقتلوه في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم  ١٣يونية إذا لم تلبي حكومة كندا مطالبهم ،
وقال انه يناشد حكومة كندا وحكومة الفلبني مساعدته  ،قال هذا في صوت هادئ روتيني وكان يقف
خلفه مسلحون ملثمون وكان هو والنرويجي االخر يرتديان مالبس برتقالية اللون كالتي يرتديها
الرهائن لدي داعش والذي أقسمت جماعة أبو سياف بأوالء له  ،و أنتهي شريط الفيديو ببيان أدلي به
أحد االرهابيني امللثمني بصوت مرتفع غاضب ويلوح بساطور في الهواء وسط صيحات من املسلحني
االخرين «اهلل أكبر»  ،وقال نحن نقول حلكومة كندا والفلبني أال يتالعبوا بنا ألننا مصممون علي ذبح
جميع االسري إذا لم جٌتب مطالبنا ولسنا خائفني من جنود أو طائرات  ،وقد أرسل هذا الشريط يوم
 ١٣مايو وأكتشفه فريق االستخبارات وذلك بعد ثالثة أسابيع من مقتل الكندي «جون ريدسديل» ،من
قبل نفس اجلماعة وكانت قد أختطفته مع روبرت هول واثنان اخران  ،وقال متحدث بأسم الشؤون
العاملية الكندية إنهم يعلمون بأمر هذا الفيديو ولكن لن يتحدثوا عن شئ حتي ال يعرضوا اجلهود
اجلارية للفشل أو يعرضوا سالمة الرهائن الباقني للخطر ويُذكر أنه في أعقاب مقتل «جون ريدسديل»
قال رئيس وزراء كندا أن حكومة كندا لن تدفع أية فدية عن الرهائن  ،هذا وقد كثفت القوات املسلحة
الفلبينية عملياتها ضد جماعة أبو سياف في جزيرة جولو بعد مقتل أول كندي ولكن هناك القليل
الذي يدل علي إنهم حققوا تقدما في العثور علي الرهائن لتحريرهم

أعلنت شركة كويكر في كندا وهي تابعة لشركة
بيبسي كوال يوم االثنني  ١٦مايو عن إستدعاء
ملنتجني من منتجاتها لقطع حلوي كويكر خوفا من
أن تكون بذور عباد الشمس الداخلة في صناعاتها
ملوثة مبيكروب الليستريا .ويشمل االستدعاء قطع
حلوي ( كويكر كينوا بالشيكوالتة واملكسرات )
ومكتوب عليه أن يستحسن إستهالكه قبل ١٦
أكتوبر  ٢٠١٦واملنتج االخر ( كويكر كينوا بالزبادي
واملكسرات ) ويحسن إستهالكه قبل  ١٢أكتوبر
عام  ، ٢٠١٦وتباع هذه احللوي في الصيدليات
ومحالت لوجنوز عبر أونتاريو  ،وقالت وكالة فحص
الغذاء الكندية أنها جتري حتقيق مما قد يؤدي الي
إستدعاء منتجات أخري .وقد بدأت شركة كويكر
في الواليات املتحدة بأستدعاء مماثل لنفس االنواع
والنكهات من حلوي جرانوال  ،ولم يبلغ حتي االن
عن أصابة باملرض نتيجة تناول هذه احللوي ويجب
علي الذين أشتروا هذاه احللوي إعادتها الي املتجر
أو التخلص منها واالغذية امللوثة بالليستيريا عادة
ال يظهر عليها اي مظهر للفساد و حتمل أي رائحة
ولكنها ال تزال تسبب املرض والذي تتمثل أعراضه
في القئ والغثيان واحلمي املستمرة واالم في
العضالت وصداع شديد وتصلب في الرقبة وتظهر
هذه االعراض بعد ثالثة إيام من تناول الطعام امللوث
وقد تستمر مدة طويلة تصل الي  ٧٠يوما.
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رويترز
البيت األبيض يبدي مخاوف حول مشروع قانون بشأن هجمات  11سبتمبر
قال البيت األبيض إن لديه «مخاوف جادة» بشأن مشروع قانون وافق عليه
مجلس الشيوخ من شأنه السماح للناجني من هجمات  11سبتمبر أيلول
وذوي القتلى بإقامة دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات من احلكومة
السعودية .وقال جوش إرنست املتحدث باسم البيت األبيض للصحفيني
«في ضوء اخملاوف التي عبرنا عنها  ...من الصعب تصور أن يوقع الرئيس
على هذا التشريع .وقد قال وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير إن بالده
حذرت الواليات املتحدة من أن مشروع قانون أمريكي مقترحا من شأنه
حتميل السعودية املسؤولية عن أي دور في هجمات  11سبتمبر أيلول  2001قد ينال من ثقة املستثمرين
من مختلف أنحاء العالم في الواليات املتحدة.
ونفى اجلبير في حديثه للصحفيني في جنيف بعد محادثات مع وزير اخلارجية األمريكي جون كيري تركزت
باألساس على األزمة السورية أن تكون السعودية قد «هددت» بسحب استثماراتها من الواليات املتحدة.
وقالت صحفية نيويورك تاميز الشهر املاضي إن حكومة الرياض هددت ببيع أصول بقيمة تصل إلى 750
مليار دوالر إذا ما أقر الكوجنرس األمريكي مشروع قرار ينزع احلصانة من احلكومات األجنبية في قضايا
تتصل «بهجوم إرهابي يقتل فيه أمريكي على أرض أمريكية .ونقلت نيويورك تاميز عن مسؤولني في اإلدارة
األمريكية ومساعدين في الكوجنرس القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما حشدت نوابا بالكوجنرس للتصدي
ملشروع القانون الذي أقرته اللجنة القضائية مبجلس الشيوخ في وقت سابق هذا العام.

BBC

االحتاد األوروبي قد يواجه «انتفاضة شعبية» بسبب أزمة املهاجرين
قال الرئيس السابق جلهاز االستخبارات البريطاني «أم .أي  »6ريتشارد
ديرلوف« :إنه إذا عجزت أوروبا عن إظهار قدرتها في السيطرة على
أزمة الالجئني ،فإن االحتاد األوروبي سيجد نفسه حتت رحمة انتفاضة
شعبوية ،هي في األساس بدأت تتصاعد».
جاءت تصريحات املسؤول البريطاني السابق اثناء حديثه لهيئة اإلذاعة
البريطانية بي بي سي .وأضاف ريتشارد أن عدد املهاجرين القادمني
حاليا إلى أوروبا ميكن أن يصل إلى املاليني في السنوات القادمة ،محذرا
من أن هذه األزمة ميكنها أن تنعكس ايضا على جغرافية القارة األوروبية وتعيد تشكيلها.
كما حذر في تصريحاته من قرار منح األتراك حق الدخول إلى أوروبا دون تأشيرة ،واصفا هذه اخلطوة بأنها
كوضع الزيت على النار.
وقد وصل االتفاق التركي األوروبي لتسوية قضية الالجئني إلى طريق مسدود ،بعد أن رفضت أنقرة طلبا
أوروبيا بتغيير قانون مكافحة اإلرهاب مبا يتماشى مع اتفاقية حقوق اإلنسان األوروبية ،قبل رفع التأشيرة
على دخول األتراك إلى أوروبا
ووصف االستفتاء على بقاء أو خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي على أنه من أولى مظاهر اللعبة
اجليوسياسية الكبيرة.

DW

أملانيا :حظر نشر أجزاء من قصيدة تسخر من أردوغان
حقق الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
نصرا جزئيا في معركته
القضائية في أملانيا
ضد الفنان الساخر يان
بومرمان .فقد أصدرت
محكمة في هامبورغ
حكما أوليا يقضي
بحظر إعادة نشر مقاطع
من قصيدة ساخرة
الكوميدي
للفنان
األملاني يان بومرمان يسخر فيها من الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان قائلة إنها ترقى إلى مستوى
اإلساءة والتشهير واعتبرها أردوغان تشهيرا به  .
وفي حكمها ،الذي يسري على كافة أنحاء
أملانيا ،حددت محكمة هامبورغ  18من بني 24
بيتا بالقصيدة قالت إنها تنطوي على «إساءة
وتشهير» .وذكرت احملكمة في حكمها أن قرارها،
القابل لالستئناف ،يستند إلى ضرورة حتقيق التوازن
بني احلفاظ على احلرية الفنية واحلقوق الشخصية
ألردوغان.
وقالت احملكمة في احلكم إن «اإلشارة إلى التحيز
العنصري واالفتراء الديني وأيضا العادات اجلنسية
تذهب باألبيات إلى أبعد مما يتوقع من الشاكي

(أردوغان) أن يتسامح فيه» .وتشمل األبيات الست
التي لم حتظرها احملكمة إشارات إلى تعامل تركيا
مع األقليات.
وتال يان بومرمان قصيدة على برنامجه في التلفزيون
األملاني تتضمن إشارات جنسية ضد أردوغان دفعت
الرئيس التركي لرفع شكوى تتهم الفنان بالسب
والتشهير به.
وفي شكوى منفصلة طالب محامون ميثلون
أردوغان من محكمة في هامبورغ بحظر إعادة نشر
القصيدة .كما يشار إلى أن القانون اجلنائي األملاني
ال يسمح بسب الزعماء األجانب لكن للحكومة
صالحية التصريح للمدعني باالستمرار في أي
دعاوى من هذا النوع أو رفضها.

نافذة على �صحافة العامل

France 24
ليبيا :قوات حكومة الوفاق تعلن استعادة السيطرة على منطقة
أبو قرين شرق طرابلس

أعلنت القوات املوالية حلكومة الوفاق الوطني في ليبيا أنها استعادت السيطرة على منطقة أبو قرين
االستراتيجية شرق طرابلس بعد معارك مع تنظيم «الدولة اإلسالمية» قتل فيها سبعة من عناصر هذه
القوات.
وقد سيطر «تنظيم الدولة اإلسالمية على منطقة أبو قرين ،وبالتالي على الطريق التي متر بها ،بعد أن
خرج التنظيم من قاعدته في سرت ومتدد غربا بعد معارك مع القوات املوالية حلكومة الوفاق الوطني .وتقع
أبو قرين ،في منطقة استراتيجية قرب الساحل عند الطريق الرئيسي الذي يربط الشرق الليبي بغربه،
ومدينة مصراتة ( 200كلم شرق طرابلس) مبدينة سرت وباجلنوب الليبي أيضا .وتخضع القوات العسكرية
في الغرب الليبي لسلطة حكومة الوفاق الوطني ،بينما يقود الفريق أول ركن خليفة حفتر مدعوما من
البرملان ،قوات في الشرق الليبي مؤيدة حلكومة ال حتظى باالعتراف الدولي.
وقالت غرفة العمليات اخلاصة مبحاربة تنظيم “الدولة اإلسالمية” على صفحتها في موقع فيس بوك
“قواتنا تسيطر على بلدة أبو قرين بالكامل وطالئع اجليش تصل إلى بلدة الوشكة شرق أبوقرين على بعد
 25كلم”.
وأضافت أن “سرية هندسة امليدان تواصل متشيط بلدة أبو قرين والكشف على األلغام واملفخخات في
املباني السكنية”.
وجاء جناح التنظيم في التمدد غرب سرت للمرة األولى قبل أن توقف قوات حكومة الوفاق تقدمه ،في وقت
تعلن احلكومة الليبية وقوات احلكومة املوازية في الشرق قرب مهاجمة قواعد التنظيم الستعادة سرت.
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احلكم علي زوجني كنديني باخلدمة في اجملتمع  12شهر لضربهم
ابنتهم املراهقة
أدانت محكمة في بريتش كولومبيا أب وأم بسبب ضربهم البنتهم
املراهقة بعصا بالستيكية وحبل وحكم عليهم القاضي بأفراج
مشترط باخلدمة في اجملتمع احمللي ووضعهم حتت املراقبة ملدة ١٢
شهراً ،وأمرهم القاضي بعدم توقيع أي عقوبة بدنية علي أطفالهم
القصر  ،ويجب أن يقدموا عينة من احلمض النووي ( دي إن أيه) .وكانت
هذه القضية قد رفعها البوليس الفيدرالي ضد االب واالم بعد أن ال
حظ زميالت الفتاة املراهقة أثار ضرب وكدمات علي جسدها فأبلغوا
إدارة املدرسة التي أبلغت الشرطة الفيدرالية وعرفت الشرطة أن
االب واالم ضربا أبنتهم وعمرها  ١٤سنة بعصا الهوكي البالستيكية بعد أن أكتشفا إنها أرسلت صورتها
وهي عارية الي شاب عبر االنترنت  ،وفي دفاعه عن نفسه قال االب أنه ال يعرف أن تاديب أبنته بالضرب غير
قانوني وقرأ محامي االب واالم رسالة من ثالثة صفحات كتبتها االبنة تقول فيها إنها تعتقد أن والديها
متمسكون بتعاليم الكتاب املقدس التي تقول أدب أبنك بقضيب والتي تعني التأديب بوسائل احلب وقالت أنه
ليس لها صوت في هذه القضية وال تريد أن يكون البويها سجل أجرامي ولهذا أمر القاضي بأن يخدم الوالدين
ثالثة أشهر في املدرسة واجملتمع احمللي  ،وقال القاضي أنه تلقي العديد من الرسائل التي تشيد بتدين الوالدين
املسيحيني وبتمسكهم بالقيم املسيحية وقيامهم بأعمال تطوعية  ،وقال القاضي أنه ال ينكر علي الوالدين
قلقهم من إرسال أبنتهم صورتها عارية لشاب عبر االنترنت ولكنه يدين رد فعلهم وضربها بالعصي الذي
ليس فيه اي تعليم وال يصحح ما حدث وهو شئ غير مقبول مع ميزان التوافق االجتماعي احلالي

القبض على متسلل اخترق احلسابات اإللكترونية لزوجة رئيس
البرازيل املؤقت
ذكرت الشرطة فى البرازيل ألقت القبض على ثالثة أشخاص
بتهمة اختراق حسابات إلكترونية لزوجة الرئيس املؤقت ميشال
تامر ،ومحاولة ابتزازها ماليا بعد سرقة صور خاصة.
وقالت الشرطة ألقت القبض على املتسلل وزوجته وأخت زوجته.
وامتنع متحدث باسم الشرطة عن التعقيب قائال« :إن التحقيقات
جارية».
ومارسيال تامر ملكة جمال سابقة عمرها  32عاما وهى زوجة
نائب رئيسة البالد ميشال تامر « 75عاما» الذى تولى السلطة
بعدما أوقف مجلس الشيوخ الرئيسة ديلما روسيف عن العمل
لستة أشهر حملاكمتها عن انتهاك قوانني امليزانية.
وقالت  ،إن املتسلل املزعوم اخترق هاتف مارسيال وحساباتها على االنترنت قبل شهر.
وأضافت أنه حاول احلصول على أموال من أفراد أسرة تامر لكنها لم تذكر اسماء من حاول ابتزازهم.

جرمية اغتصاب جماعى لفتاة تطلق دعوات غاضبة فى إندونيسيا
دعا الرئيس اإلندونيسى جوكو ويدودو  ،إلنزال عقاب صارم مبجموعة من الرجال اغتصبوا فتاة عمرها  14عاما
وقتلوها فى قضية أثارت غضب جماعات حقوقية ترى أن احلكومة ال تتخذ اخلطوات الكافية حلماية النساء
واألطفال.
والعنف اجلنسى شائع فى إندونيسيا -أكبر دول جنوب شرق آسيا من حيث عدد السكان -لكن االغتصاب
اجلماعى نادر.
وكتب الرئيس على تويتر «يعتصرنا جميعا احلزن لوفاتها املأساوية .امسكوا باجلناة وأنزلوا بهم أشد عقوبة
ممكنة ».وجاءت التغريدة بعد أكثر من شهر من وقوع اجلرمية بجزيرة سومطرة بغرب البالد.
وأصدرت اللجنة القومية حلماية املرأة من العنف بيانا قالت فيه «هذه القضية تصور كيف أن اجلرائم اجلنسية
ال تزال جتذب أقل قدر من االهتمام ».وأضافت «الدولة ال بد وأن تبدى شعورا باألهمية البالغة ...وأن تعيد شعور
األمان للمرأة».

حـــــــــوادث

ترك حفيدته مع مسدس في الصحراء فعوقب بالسجن  6أشهر
قضت محكمة أميركية في والية
أريزونا بالسجن  6أشهر في جناية
إساءة معاملة طفل بعدما ترك
حفيدته البالغة من العمرخمس
سنوات في الصحراء وترك
معها مسدسا محشوا وجاهزا
لالستخدام وطلب منها أن تطلق
النار على أي شخص «شرير».
وقال االدعاء إن بول أرماند راتر
( 54عاما)أقر بالذنب في اتهامه
بإساءة معاملة طفل مبوجب اتفاق
لتخفيف العقوبة في الواقعة .
وقالت السلطات إن أفراد أسرة
الفتاة أبلغوا أنها مفقودة بعدأربع ساعات من اصطحاب جدها لها في سيارته اجلديدة.
وكشفت وثائق قضائية أن أم الطفلة عثرت عليها وهي حتمل مسدساعيار  45ملليمترا.
وقالت الطفلة للمحققني إن جدها قال لها «أطلقي النار على أيأشرار» وأضافت «ال أعرف ملاذا تركني جدي».
واعترف راتر بأنه ترك الطفلة حتت شجرة ومعها املسدس بعد أنتعطلت سيارته فيما يبدو وغادر بحثا عن
مساعدة .وكشفت وثائق قضائية أنه ذهب بعد ذلك إلى مكان لتناول الطعام وبعض املشروبات.

حادث مؤلم بتورنتو..امرأة حامل تلقي مصرعها بطلقات نارية
بطريق اخلطأ وجناة الطفل
جود نيوز الكندية :حادث ُمفجع مبدينة تورنتو ،حيث تعرضت أمرأة حامل في طفل عمره خمسة أشهر وبطريق
اخلطأ لطلقات نارية ،لقت علي أثرها مصرعها ،ومازالت شرطة تورنتو تبحث عن املشتبه بهم في هذا احلادث
األليم مساء األحد ،اخلامس عشر من مايو،
وكانت السيدة “كانديس روشيل بوب” في طريق عودتها إلي منزلها مع أخرين ،وكانت جتلس باملقعد اخللفي،
وبينما توقفت السيارة إلنزال أحدهم ،حدث إطالق نار من مجهولني باجتاه السيارة التي كانت تستقلها ،فلقت
“روشيل” مصرعها ،وحترك السائق مسرعا ً إلي مستشفي “إيتوبيكو” ،وجنح األطباء في أنقاذ الطفل البالغ ما
العمر خمسة أشهر فقط
وروشيل هي أم البنني أخرين وعمرهما  16و  12عام وكانت في إنتظار الثالث

مقتل صحفى فى والية فيراكروز املكسيكية
أعلنت السلطات املكسيكية
مقتل مراسل صحفى يدعى
«مانويل توريس» فى والية
«فيراكروز»؛ ليرتفع مبقتله عدد
املراسلني الذين لقوا مصرعهم
فى البالد منذ مطلع العام احلالى
إلى ستة.
وأعلن املدعى العام بوالية
«فيراكروز» أنه مت فتح حتقيق
فى مقتل «توريس» والذى يعمل
مراسال إلحدى القنوات املكسيكية.
وقتل مانويل توريس فى مدينة «بوزا ريكا» التى تبعد عن العاصمة املكسيكية  300كيلومتر ،وكان يعمل
لصالح موقع «نوتيسياس ام تى» اإلخبارى وبلدية بوزا ريكا.
من ناحيتها أدانت اللجنة الدولية حلماية الصحفيني ،التى أنشأتها إدارة فيراكروز ،وهى جلنة مستقلة ،مقتل
الصحفى بشدة ،مطالبة بتحقيق جدى لتوضيح وقائع مقتله.
يشار إلى أن  18صحفيا قتلوا منذ عام  2010فى والية فيراكروز باملكسيك.

صورة «سيلفي» تتسبب مبقتل رجل أعمال
في دبي وسجن شاب خليجي

ضبط متهمني بتعذيب نساء حتى املوت في أملانيا

أصدرت محكمة اجلنايات في دبي حكما على شاب خليجي يقضي بحبسه ملدة سنتني لتسببه مبقتل رجل
أعمال آسيوي ،بعد أن وجه عدة لكمات إليه.
ووقع احلادث عندما كان املتهم الشاب ( 22عاما) جالسا مع خطيبته في مطعم ،في أثناء قيام رجل أعمال
بالتقاط صور مع أصدقائه ،مما أدى إلى حدوث مشادة كالمية بينهما أدت لقيام الشاب بلكم الرجل على وجهه
حتى املوت.
وأفاد تقرير اخملتبر اجلنائي أن سبب الوفاة هو نزيف حاد في رأس الضحية ،وقد مت إجراء حتقيق مع النادل املوجود
أثناء احلادثة ،الذي أكد على أن الشاب كان جالسا مع فتاة فيما كان رجل األعمال جالسا على طاولة قريبة
منهما مع صديقيه ،وكان وصديقاه يصور بعضهم بعضا بالهاتف ويقومون بالتقاط صور «السيلفي» ،مما
سبب استياء الشاب الذي طلب من النادل أن يكف هذا الرجل عن التصوير.
وقال النادل أنه توجه إلى رجل األعمال فعال وأبلغه بطلب الشاب ،فرد عليه بأنه لم يقم بتصويره وإمنا صور
صديقيه ،وفي هذا الوقت اقترب الشاب منه وتبادال الكلمات الغاضبة وانتهى األمر بأن قام الشاب بضرب
الرجل على رأسه مما أدى إلى سقوطه أرضا.
وتابع النادل احلديث بأنه حاول إيقاظ الرجل ولكن هذا لم يستعد وعيه ،األمر الذي جعل مدير املطعم مينع
الشاب من املغادرة.

قال محققون أملان ،أنهم يشتبهون في مسؤولية رجل وصديقته في األربعينيات ،عن تعذيب امرأتني على األقل
حتى املوت في منزلهما غربي أملانيا وتقطيع جثة إحداهما وحرقها في غرفة املعيشة.
ولم يستبعد احملققون وفاة ضحية ثالثة ،وقالوا إن لديهم أدلة على وجود مزيد من النساء الالئي جنني من
التعذيب .وأغلقت الشرطة ـ»منزل الرعب» في بلدة هوكستر الصغيرة على حدود واليتي ساكسونيا السفلى
وشمال-الراين وستفاليا ،وبدأت البحث عن أي مؤشرات بوقوع املزيد من احلوادث املماثلة.
وقال رالف ماير باالدعاء العام ،إن احملققون يعتقدون أن امرأة تبلغ من العمر  33عاما قيدت بالسالسل وتعرضت
للضرب بعد ردها على إعالن بأحد الصحف وانتقالها لإلقامة في املنزل في خريف عام  .2013وتوفيت في األول
من أغسطس عام .2014
وقال ماير« :تعرضت الضحية النتهاكات جسدية خطيرة للغاية تنوعت بني الضرب املبرح في جميع أنحاء
اجلسد إلى التقييد بالسالسل والكي بالنار .وفي بعض األحيان اضطرت الضحية للنوم على األرضية الباردة».
وأضاف أن املرأة توفيت في نهاية األمر بسبب تدهور حالتها .وأشار إلى أن احملققني بنوا شكوكهم على اعترافات
املتهمة التي تدعى أجنيلكا ( 47عاما) التي قالت إنها كانت خاضعة لصديقها السابق ويلفريد ماكس (46
عاما) الذي نفى التهم املوجهة له .وجذب املنزل اهتمام الشرطة بعد وفاة امرأة تدعى سوزان (41عاما) في
املستشفى في الشهر املاضي بسبب إصابات متصلة بتعرضها للتعذيب.
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رابتورز تورنتو» يتجاوز «ميامي هيت» ويت�أهل
للنهائي للمرة الأويل يف تاريخه»

اقتنص فريق «تورونتو رابترز» فوزا ً رائعا ضد ضيفه «ميامي هيت» بنتيجة  89-116في املباراة
السابعة واألخيرة بينهما بسلسلة قبل نهائي القسم الشرقي بدوري كرة السلة األمريكي
للمحترفني.
ففي صالة أير كندا سنتر وأمام حشد جماهيري وصل لـ 20257متفرجا ،متكن فريق رابترز من
بلوغ نهائي القسم الشرقي بعدما ضرب ميامي هيت في مباراة مميزة أستحق اخلروج منها
باإلنتصار بعدما تفوق باألربع فترات بحنكة ومتيز ليحسم املواجهة لصاحله بفارق  27نقطة.
لينجح رابترز بذلك في التفوق على ميامي هيت بالسلسلة التي حتسم على أساس األفضل في
سبع مباريات ويبلغ النهائي ألول مرة أمام كليفالند كافاليرز الذي يضم النجم اخملضرم والشهير
ليبرون جيمس.
وتألق الثالثي املميز لفريق تورونتو رابترز ضد هيت ،كايل لوري  35نقطة (  5ثالثيات 7،متابعات)
ودميار دي روزان  28نقطة (  8متابعات) وبيسماك بيومبو  17نقطة (  16متابعة).
وستقام بداية سلسلة نهائي القسم الشرقي بني كليفالند كافالييرز وتورونتو رابترز فجر
األربعاء في صالة كويكن لونز أرينا بكليفالند.
وعبر مدرب تورونتو رابترز عن سعادته الغامرة بالفوز ضد ميامي هيت والتأهل للنهائي للمرة
األولى وأكد بأن اإلنتصار ميثل خطوة إضافية لفريقة وامتالكه مجموعة من الالعبني القادرين
على فعل الكثير واالستمرار في املنافسة حتى النهاية.

�إعـــالنـــــات

�إتهامات للحزب الليربايل بتغيري النظام الإنتخابي
للبقاء بال�سلطة
أعلن احلزب الليبرالي الكندي
عن نيته في تغيير النظام
اإلنتخابي احلالي والذي يقوم
على مبدأ« :األغلبية تُشكل
احلكومة» بدعوي أن النتائج ال
متثل الرأي العام .غير أن هذا األمر
أثار إعتراضات بشأن الهدف من
هذا التغيير  ،من جانبها صرحت
الناشطة السياسية« ،غادة
ملك» ،أن احلزب الليبرالي يستمر
في جتاهل أصوات املعارضة التي
تطالب بإجراء إستفتاء شعبي
على التغييرات املقترحه كما
كان يحدث في السابق ،وهو األمر
الذي يثير الشكوك بأن احلزب يريد
اإلستئثار بالسلطة إلى مدى غير
معلوم خاصة .وقالت «ملك» أنه
ينبغي أن يتم أخذ األمور التالية في اإلعتبار:
أوال ً  ..أن احلزب سيقوم بتشكيل جلنة مكونة من  ١٠أشخاص لدراسة اخليارات املتاحه وطرح
مقترحاتهم بعد القيام بعملية تصويت .وستتكون تلك اللجنة من ستة أعضاء من الليبراليني،
وثالثة من احملافظني ،وعضو واحد من احلزب الدميقراطي اجلديد .أي إن تكوين اللجنة ال يعد متوازنا ً
من البداية حيث سيفوز الليبراليون بأغلبية األصوات.
ثانيا ً  ..رغم إدعاء العضوة البرملانيه املسؤولة« ،مرمي منصف» ،أن طرح فكرة اإلستفتاء هي مبثابة
وضع العربه أمام احلصان ،إال أن زمن االعتراض سيكون قد ولى بعد أن تنتهي اللجنة من التصويت.
ثالثا ً  ..لن تقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي كما هو متوقع في حالة طرح الفكرة لإلستفتاء،
ولكن ستعتمد مقترحاتها على بضع آالف ورمبا مئات من اآلراء التي ال متثل إال شريحة ضئيلة من
اجملتمع الكندي .وهي نفس احليلة التي اتبعتها «كاثلني وين» لتمرير مناهج اجلنس املتطرفة رغما ً
عن أنوف أولياء األمور.
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جمل�س ال�شيوخ ي�صدق علي قانون ي�سمح
مبقا�ضاة ال�سعودية ب�ش�أن �سبتمرب 11
مرر مجلس الشيوخ األميركي الثالثاء مشروع قانون يسمح لذوي ضحايا هجمات  11سبتمبر
والناجني منها ،مبقاضاة احلكومة السعودية عن األضرار التي تعرضوا لها .ومت مترير مشروع القانون
املعروف بـ»قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب» باإلجماع.
وإذا ما صادق مجلس النواب على مشروع القانون ،وحظي مبصادقة الرئيس باراك أوباما ،سيتيح رفع
دعاوى في محكمة فيدرالية في نيويورك.
ويأتي ذلك في ظل مساع تبذلها مؤسسات قانونية
إلثبات تورط مسؤولني سعوديني في الهجمات على مركز
التجارة العاملي ووزارة الدفاع البنتاغون .وينفي املسؤولون
السعوديون بشدة أي عالقة بتلك الهجمات.
ونقلت الوكالة عن البيت األبيض تصريحا جاء فيه« :من
الصعب تصور إمكانية توقيع الرئيس باراك أباما على
تشريع يسمح مبقاضاة السعودية».

البابا فران�سي�س ينتقد الدول الغربية
انتقد البابا فرانسيس ،بابا الفاتيكان ،محاوالت الدول الغربية فرض دميقراطيتها بدول الشرق األوسط،
كــ ليبيا والعراق.
وأوضح البابا فرانسيس أن الدول القائدة كبريطانيا وأمريكا ال حتترم الثقافة السياسية لسكان تلك
الدول ،كما شدد على ضرورة بذل أوروبا مزي ًدا من اجلهود لدمج الالجئني باجملتمع.
وقال البابا« :فى أثناء مواجهة اإلرهابيني اإلسالميني ،علينا أن نشك فى منوذج الدميقراطية الغربى
صدر إلى دول كانت قبضة السلطة فيها قوية ،مثل العراق وليبيا حيث يتنشر نظام القبائل ،لن
الذى ُ
ميكننا أن نتقدم دون أن نضع هذه الثقافات فى احلسبان».
وتابع« :كما قال أحد الليبيني كان لدينا قذافى واحد ،بينما اآلن أصبح لدينا .»50

الأمم املتحدة تدعو ملنح الرجال «�إجازة �أبوة»
دعا أمني عام األمم املتحدة بان كى مون ،إلى محاربة العنف األسرى فى العالم ،مطالبا مبنح الرجال
«إجازة أبوة» ،باعتبار ذلك إجراء ضرورى لضمان «صحة» األسرة.
وأوضح بان كى مون ،مبناسبة احتفال األمم املتحدة بيوم األسرة الدولى ،أن دول العالم مطالبة بضمان
الظروف املالئمة لتكوين «أسر صحية» ال مكان فيها للعنف والتمييز ،داعيا إلى تطبيق برامج
التخطيط األسرى فى كافة دول العالم.
وقال أمني عام األمم املتحدة إنه «على احلكومات أن تدعم الدور احملورى لألسر ،باإلضافة إلى منحها
إمكانية الوصول إلى اخلدمات الضرورية فى مجال صحة الوالدة» ،وتابع «صحة األم وإجازة األبوة لألب،
من العوامل املهمة للغاية من أجل السماح لآلباء بضمان أفضل بداية حلياة أطفالهم».
يذكر أن عددا من دول العالم متنح الرجال «إجازة أبوة» ،مثل اليابان التى متنح  40يوما إجازة ،بينما متنح
هولندا  5أيام فقط.

الأردن تعترب «الإخوان» غري مرخ�صة وتغلق
مقرها التاريخى
أغلقت السلطات األردنية ،املقر التاريخى جلماعة اإلخوان ،الذى افتتحه امللك املؤسس عبد اهلل األول،
فيما وصفت اجلماعة اخلطوة بأنها «استهداف إلرث يخص األردنيني قبل أن يكون لإلخوان».
ويعد املقر يعتبر رمزا سياسيا لتاريخ تأسيس اجلماعة فى البالد عام  1945كامتداد لفرع اجلماعة فى
مصر ،ومت افتتاحه فى قلب العاصمة عمان فى شارع «السلط» ،لم يكن خالل السنوات األخيرة سوى
مقر «رمزى» دون أنشطة ،بحسب الناطق اإلعالمى جلماعة اإلخوان باألردن بادى الرفايعة.
وقال الناطق اإلعالمى جلماعة اإلخوان باألردن إن هذه «اخلطوة تشكل تصعيدا ملا له من صلة رمزية
تتعلق بالعائلة الهاشمية» ،ولكنه أكد متسك اجلماعة بلغة احلوار مع الدولة ومؤسساتها ،معتبرا أن
الدولة «هى التى ال ترغب باحلوار» ،على حد تعبيره.

املخابرات الأمريكية تك�شف تفا�صيل القب�ض
على «مانديال»
كشف ضابط سابق بوكالة اخملابرات املركزية األمريكية ،ألول مرة ،عن قيادته قوات األمن إللقاء القبض
على السياسى املناهض لنظام الفصل العنصرى فى جنوب إفريقيا والثورى نيلسون مانديال عام
.1962
وقال دونالد ريكارد 88 ،عا ًما ،إنه كان يعمل نائ ًبا للقنصل األمريكى فى مدينة «دوربان» ،وإنه كان ضمن
لعبة حرب باردة العتقال مانديال باعتباره من أخطر الشيوعيني خارج االحتاد السوفييتى السابق.
وبحسب وسائل اعالم اجنليزية  ،فإن الضابط السرى ريكارد علم مبوعد سفر مانديال من دوربان إلى
«جوهانسبرج» يوم  5أغسطس وادعى أنه أبلغ كل تفاصيل طريق مانديال للشرطة.
وأوضح ريكارد أنه مت إيقاف سيارة «مانديال» وتعرف عمالء اخملابرات عليه عندما كان جالسا فى السيارة
مرتديًا زى سائق ثم اقتادوه إلى السجن.
وبعد إلقاء القبض عليه ُحكم عليه بالسجن مدى احلياة ،ولكنه قضى  27عا ًما فقط قبل إطالق
رئيسا جلنوب إفريقيا ومن أكثر الشخصيات تأثيرًا فى مجال حقوق اإلنسان،
سراحه ليصبح بعدها
ً
ورغم ذلك أكد ريكارد أنه غير نادم على إلقاء القبض على نيلسون مانديال.

�أخبـــــــــار

بنود م�شروع قانون بناء الكنائ�س املقدم للربملان لإقراره
من املقرر أن يناقش مجلس النواب املصري قبل انتهاء
دور االنعقاد احلالية مشروع القانون الذى أعدته الكنائس
املسيحية الثالث ،والذي سيتم مبوجبه املوافقة على تصاريح
وتراخيص املبانى التى يثب إقامة الشعائر الدينية فيها ملدة
 5سنوات سابقة على العمل بالقانون ،كما سيتم الترخيص
للكنائس حال ثبت سالمتها من الناحية اإلنشائية ،وعدم
تعديها على أمالك الدولة أو األراضى اخلاضعة لقانون حماية
اآلثار أو خارج حدود األحوزة العمرانية ،وسيتم إنشاء فى كل
محافظة سجل خاص لهذه الطلبات.
وبعدها تتولى جلنة خاصة ،فحص الطلبات تلك املسئولية برئاسة سكرتير عام احملافظة وعضوية مفوض
مجلس الدولة باحملافظة وقاضى باحملكمة االبتدائية باحملافظة ،ومدير عام مديرية اإلسكان  ،ومدير اإلدارة
الهندسية باحملافظة.
ومينح مشروع القانون اجلهة اإلدارية احلق فى إصدار تراخيص بناء الكنائس على أن يتم التظلم فى حالة
الرفض خالل  60يوما ً وإحالة الفتوى للجنة اخملتصة مبجلس الدولة .ويضم مشروع القانون ،أربعة عشر
مادة ،ومن املقرر عرضه وإقراره فى الدورة البرملانية األولى بعد املوافقة عليه ،ويشمل مشروع القانون فصلاً
خاصا بالتعريفات ملكونات الكنيسة كصحن الكنيسة وقاعة املعمودية واملنارة وقاعات اخلدمات املتعددة
ً
من قاعة املناسبات واملكتبة وفصول مدارس األحد ،باإلضافة إلى حتديد جهة إصدار التراخيص ومدتها مبا
يسهل اإلجراءات ويوقف محاوالت بناء دور العبادة دون ترخيص.
كما يشتمل مشروع القانون أيضا ً على فصل آخر يحدد طرق الترميم وإعادة البناء ،على أال يشترط أن
يتم التجديد وفقًا للمساحة أو االرتفاع السابق ،كما كان يتبع فى املاضى ،حيث أصبح مبا يتفق مع الزيادة
السكانية ،فضلاً عن توفيق أوضاع الكنائس القائمة ،حيث توجد مواد أخرى لتقنني ما مت بناؤه دون تراخيص.

فخري عبدالنور :جزيرتا «تريان و�صنافري» جزء
اليتجز�أ من م�صر..واخلرائط تثبت ذلك
أكد وزير االستثمار األسبق ،والقيادي الوفدي منير فخري عبدالنور ،أن جزيرتي تيران وصنافير جزيرتني
مصريتيني ،مؤك ًدا أن التاريخ واخلرائط البريطانية التي تعود إلى عام  1906تثبت ذلك .وقال عبدالنور،
في لقاء تلفزيوني « :لم أقتنع مبلكية السعودية لهاتني اجلزيرتني ،وأعتقد أن هناك ورقة ناقصة ،وأقول
وأنا قارئ جيد للتاريخ ،أوال ً منذ عهد محمد علي وحتى نهاية حكم اخلديوي توفيق كانت مصر التابعة
للدولة العثمانية تشمل باإلضافة إلى سيناء أجزاء من احلجاز شرق خليج العقبة وبالتالي تيران وصنافير
كانت جزء اليتجزأ من مصر» .وأضاف أنه «سنة  1892عند تولي اخلديوي عباس حلمي خديوية مصر
خل ًفا لوالده توفيق ،أصدر السلطان عبداحلميد الثاني فرمان ًا يحدد والية اخلديوي اجلديد ،وفي هذا الفرمان
استبعد سيناء بالكامل فثارت بريطانيا التي كانت حتتل مصر منذ عام  ،1882وضغطت على األمبراطورية
العثمانية ،وجنحت في أن تغير موقف االمبراطورية من الفرمان ،وأعادت سيناء إلى مصر دون جزء من األراضي
احلجازية التي كانت تتبع اخلديوي» .وتابع «سنة  1906حدث حدث مهم ج ًدا كيف لم تتحدث الصحافة
ً
جيشا
عنه في سياق األحداث ،عرف في التاريخ باسم حادث طابا ،حيث أرسلت االمبراطورية العثمانية
الحتالل طابا على الضفة الشرقية من خليج العقبة ،فواجهه اجليش البريطاني واملصري وكادت أن حتدث
احتكاكات مع اجليش التركي ،إال أنه حدثت مفاوضات انتهت بترسيم احلدود املصرية ،ومت ترسيم احلدود
نتيجة الضغوط البريطانية على اآلستانة التي كانت ترفض هذا الترسيم» .وأشار «بريطانيا هي التي كانت
تقود املفاوضات ،وكانت مقدرة ألهمية السيطرة على خليج العقبة باإلضافة إلى خليج السويس وقناة
السويس ألهيمتهما ،وبالتالي مت ترسيم احلدود املعروفة اخلط املستقيم شر ًقا مبا فيها سيناء كلها ،وهذه
هي احلدود البرية فقط ،ومبا أن بريطانيا هي التي تقود هذه املفاوضات ،فإن اخلرائط البريطانية الصادرة في
هذه السنة عام  1906وما تاله تعتبر مهمة ج ًدا ومرج ًعا تضع تيران وصنافير في احلدود املصرية» ،مضي ًفا
«كلنا قرأنا املكاتبات التي صدرت عن وزارات اخلارجية واحلربية واملالية ،في الفترة التي تلت عام  1906خالل
العشرينيات والثالثينيات واألربعينيات والتي تؤكد أن تيران وصنافير مصرية» .وذكر «وقع سنة  1951حدث
مهم ج ًدا ،حيث كانت الوزارة وفدية برئاسة مصطفى باشا النحاس ،وكان وزير احلربية مصطفى نصرت،
الذي أعطى أمر للجيش املصري املرابط في رأس شيطان من ناحية وجزيرة تيران من ناحية أخرى بتوقيف
باخرة إجنليزية من الدخول في خليج العقبة ألنها كانت قاصدة ميناء إيالت وبالفعل عادت الباخرة من حيث
أتت» .ودعا إلى قراءة الصحف املصرية والبريطانية الصادرة في يوليو  1951التي تناولت هذا احلدث ،وما قاله
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في  22مايو .1967

�ساركوزى  :خروج بريطانيا وان�ضمام تركيا هما
الأ�سو�أ لالحتاد الأوروبى
أعتبر الرئيس الفرنسى السابق نيكوال ساركوزى إن أسوا
ما ميكن أن يحصل لالحتاد األوروبى «هو خروج بريطانيا
منه وانضمام تركيا إليه» ،داعيا إلى اتفاقية جديدة «على
فرنسا املبادرة بها اعتبارا من صيف .»2017
وصرح ساركوزى « إن «األسوا هو مغادرة بريطانيا
«بركزيت» وانضمام تركيا :بهذا نكون ارتكبنا كل
األخطاء املمكنة».
أضاف «لكن سواء خرجت بريطانيا أم ال ،يترتب فى جميع
األحوال إجراء إعادة تأسيس فى العمق للمشروع األوروبي،
وذلك مبوجب اتفاقية على فرنسا املبادرة بها اعتبارا
من صيف  ،»2017علما إنه مرشح النتخابات متهيدية
فى املعارضة اليمينية استعدادا لالنتخابات الرئاسية
الفرنسية فى .2017
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بريد القراء ..
السيد الفاضل
املهندس ابرام مقار
رئيس مجلس االدارة ورئيس التحرير جلريدة جود نيوز الغراء
حتية طيبة وبعد
ارحو التفضل والتكرم باالحاطة بان مقدمه لسيادتكم م  .ح مصرى اجلنسية وايضا اجلنسية الكندية
ارفق مع هذا االتاتشمنت املرسل خاص مبشكلة احتاج ملن يساعدنى فى حلها عن طريق االعالم او
السوشيال ميديا او ما ترونه متى امكن ذلك  -حيث ان لى مصنع فى مدينة برج العرب اجلديدة
باالسكندرية متعثرا فى سداد مديونياته منذ العام  1998من ضمن العديد من املصانع واملتوقفه عن
التشغيل لالن وكلها حتولت للمحاكم االقتصادية ولم يتم االنتهاء منها حتى االن .
فانا فى حاجة الى مناشدة رئيس اجلمهوريه فى مصر للنظر فى امر املصانع ومن ضمنها مصنعى
للعمل على اعادة التشغيل  .وشرح هذا فى االتاتشمنت
سيدى الفاضل هل اطمع فى حتقيق صحفى معى اوضح فيه فكرتى للراى العام نحو حل امثل ملعاناتى
مع كل من القضاء  -تسهيل تشغيل املصنع ليكون مصنعى منوذج يحتذى به لباقى املصانع املتوقفه
عن التشغيل  .هذا يتوقف على موافقة سيادتكم سواء بالرفض او القبول .
بالتحديد اننى فى حاجة ماسة الى تعضيد معنوى فقط فيما وضحته بعاليه او ما جاء فى االتاتشمنت
 .اما احتياجاتى املادية فهى واضحة فى املقترحات املوضحة ايضا فى املرفق
هذا وعلما بان مصنعى مسجل ومشهر عنه بالشهر العقارى من ارض ومبانى ومعدات فاملصنع ليس
وهمى بدليل انه حتت عناية احملكمة االقتصادية باالسكندرية التى عرضته باملزاد العلنى منذ عامني
ولم يتم التصرف فيه حتى تاريخه وفى نفس الوقت البنك بيطالبنى بالسداد والننى ال املك شيئا غير
ان عرض اقتراحاتى مع اقتراحات ممن يساعدونى فى الدراسة هذه متمنينا ان تاتى بنتيجة
سيدى الفاضل ال يسعنى اال ان اهنئكم من كل قلبى على اللقب الذى منح لشخصكم الكرمي وهو
سفير السالم فى كندا وسفير سالم ايضا فى تناول ملف املصانع املصريه املتعثرة وطلب التماس
للمسئولني فى مصر لالهتمام بهذا امللف
للعلم سيدى الفاضل من جهتى احتمل املسئولية الكاملة فى كل ما عرضته االن عل ىسيادتكم -اما
من جهة املسئوليه فى النشر حتت اى مسمى ترونه سيادتكم حيث يتم طبقا للقانون اللى انا لم
اعرفه ولكن تعرفونه جيدا دون املساس لشخصكم الكرمي او للجريدة الغراء فى هذه احلالة اعتبر ان
محاولتى باءت بالفشل واعتذر بكل ما اوتيت من قوة على تطفلى بعرض موضوعى على شخصكم
الكرمي
واذ انا فى انتظار رد سيادتكم الكرمي باالمييل او بالتليفون
ارجو قبول فائق احترامى وتقديرى ولسيادتكم جزيل الشكر واالمتنان
جود نيوز  ...سنتصل بحضرتكم لنري ما نستطيع فعله.

مأساة طبيب اخلليفة
الفصل الثانى

املشهد األول (تكملة)
احملتسب :وهل صدقت أنت هذه اخلرافات؟
حنني :وما شأنى أنا؟.هذا قول اخلليفة املأمون .وهل كان يجرؤ أحد على تكذيبه.
القاضى :دعونا من أمر التصديق أو التكذيب .املهم هو كيف فهم املأمون هذه الرسالة التى بعث بها أرسطو ؟
حنني :لقد فهم املأمون من كالم أرسطو أنه ليس هناك اختالف كبير بني العقل والشريعة .وتنفيذا لهذه
السياسة أرسل الرسل للحصول على الكتب من القسطنطينية بناء على اتفاق مع ملك الروم ،وجدد بيت
احلكمة وأضاف إليه وحوله من مكتبة الى مجمع علمى كبير يضم مكتبة وأكادميية ومركز للترجمة.
احملتسب  :وما هو دورك أنت فى هذا املركز ؟
حنني :لقد اختارنى املأمون رئيسا لهذا املركز فاخترت بعض التالميذ وجمع هو بعض النجباء ليعملوا معى
وكلفنى بترجمة كتب املنطق والفلسفة بصفة خاصة.
احملتسب :فرحبت طبعا.
حنني  :هذا عملى.
احملتسب :ألم يكن من حقك أن تشير إلى الضرر احملتمل نتيجة لهذا لقرار ؟
حنني :لست من الذين ميلكون القدرة على قراءة بالغيب..
احملتسب  :لكن كيف يقيم اخلليفة مذهبه على أساس أألحالم ؟
حنني  :هذا شأن اخلليفة املأمون وحده ؟
احملتسب  :وهل تؤمن أنت باألحالم ؟
حنني  :األحالم تتراءى للكثيرين بفعل اخملاوف أو الرغبات .وعلى رأى املثل :حلم اجلعان عيش.
احملتسب :يعنى املأمون كان يفكر فى هذا احللم أو ينتظره؟.
حنني :ال أعتقد ذلك .فلو كان املأمون ينتظر هذا احللم أو هذه الرؤية لكان ذلك يعنى أن املأمون لديه معرفة
سابقة بأرسطو وفلسفته ،وإذا لم يكن األمر كذلك فإنه يعنى أن املأمون خطر له هذا احللم فعال وتأثربقول
أرسطو.
القاضى  :كيف تفسر قبول املأمون لهذا احللم يا حنني ؟
حنني  :احلكاية بسيطة جدا .إن املأمون الذى اعتنق نظريات املعتزلة التى تقول بأن النصوص الدينية يجب أن
تتفق مع العقل قد وجد فى فلسفة أرسطو دعما ملوقفه ،فأعلن ذلك.
احملتسب :أليس من األوفق أن نقول إن العقل يجب أن يتقبل النصوص الدينية على أساس التسليم بصحتها ؟
حنني :لكنه لم يقل هذا.
احملتسب :وهل هناك فارق كبير إذا قلنا هذا ؟.
حنني :طبعا .فيه إلغاء لدور العقل فى الفهم والتفسير .فكيف يسلم اإلنسان بصحة النصوص قبل أن
يفهم معناها .وفهم النصوص الدينية يحتاج الى معرفة تاريخ نزول األيات وأسبابها كما أن هذه النصوص
حتتاج الى شرح وتوضيح وتأويل حتى تفهم على وجهها الصحيح.
القاضى :هذا يكفى اآلن ودعونا نأخذ فترة استراحة .

احملرك االول
في احد االيام كنت برفقة مجموعة من السائحني
داخل املتحف املصري والذي يضم في جنباته ما
يزيد عن مائة وعشرين الف قطعة اثرية .وتوقفت
بهم  -كعادة املرشدين  -عند اشهر متاثيل االلهة
وامللوك والنبالء واالفراد ،وغيرها من القطع الفنية
املصنوعة من احلجر واخلشب والبردي والكتان
والذهب والفضة واالحجار الكرمية .وتأرجح احلديث
ما بني التاريخ والفن وامليثولوجيا .واثناء توجهنا
من املتحف الى هضبة اجليزة ،حيث ال تزال اهرامات
خوفو وعائلته تناطح الزمان واملكان ،دار جدل بيني
وبني احدهم عن حقيقة وجود اهلل  -وكان معظم
اجملموعة ال يعتد بوجوده .هناك على سفح الهضبة،
بدأت استعرض عليهم النظرية تلو النظرية مما
قيل بشأن الكيفية التي شيد بها القدماء حبور
ملوكهم .وتطور البناء من املقبرة البسيطة ،الى
الهرم الكامل ،مرورا باملصطبة فالهرم املدرج ثم
املنحى ،وحتى وصلنا الى هرم خوفو االكبر ،والذي
ما زال يثير العجب والذهول عند كل من شاهده او
قرأ عنه .وبعد ذلك قلت لهم انه منذ حوالي اربعة
االف وخمس مائة عام ،ان مليونني وثالثمائة الف من
القطع احلجرية التي يتراوح وزن كل منها ما بني
ُطنني ،وخمسة عشر ُطنا ،قد اقطتعت من محاجر
طرة على الضفة الشرقية من النيل .ثم انتقلت الى
حيث يرقض الهرم االكبر االن ،قاطعة مسافة تقدر
بنحو عشر اميال .هذا بخالف االحجار اجلرانيتية
التي تغطي وتكسوا حجرات الدفن .وقد ُجلبت
من جنوب مصر ،من مسافة تزيد على خمس مائة
صت فوق بعضها وفقا لتلك
ميل .ثم ت َهندمت ورُ َّ
الهندسة العجيبة ،وكل ذلك مت مبحض الصدفة.
عندئذ انفجرت ينابيع الضحك من حناجرهم .وهنا
قلت لهم اذا كنتم ال تعقلون ان يكون هذا الهرم
قد بني مبحض الصدفة فكيف تعتقدون بوجود
الكون مبا فيه من مجرات وما بها من جنوم وكواكب
وكائنات .كيف لهذه ان توجد بتلك الصدفة عينها
التي ا َ َحلْتُم اليها املعقول واالمعقول ؟! كما ا َ َحلْتُم
اليها تلك التعقيدات الهائلة التي توجد بالكائنات
احلية وعلى رأسها مخ االنسان ؟! .وكيف ترفضون
مبدأ اخللق من العدم وفي نفس الوقت تصدقون
نظرية االنفجار العظيم ( )Big Bangالتي تقول
بصدور الكون عن كتلة صغيرة تعادل قبضة اليد،
يقول العلماء انها انفجرت منذ نحو 13,8مليار
سنة .واذا كان ذلك قد حدث بالفعل ،فمن الذي
اوجد تلك املادة ؟ ومن الذي منحها تلك القدرة على
االنفجار في ذلك التوقيت دون غيره؟ وكيف لهذا
االنفجار ان يحدث نظاما كونيا وال يحدث فوضى
كما تعلمنا التجربة ؟ .وكيف تخرج احلياة من النار
واالحجار؟ فمن غير املعقول ان يكون ذلك كله قد
حدث مبحض الصدفة او من تلقاء نفسه دون ان
يكون وراءه عقل مدبر وقدرة غير محدودة.
ان الفكر الوثني القدمي ،وعلى الرغم من بدائيته،
لم يقل بهذه الصدفة التي يقول بها املستعقلون
اليوم ،بل انه كان يعتقد باستحالة صدور شي
عن غير علة؛ فأحال االشياء الى قوى خارجة عن
الطبيعة .وجعل لكل عنصر من عناصرها الها
عبده .فتصور ان للشمس والقمر والنهر وغيرها
َضمن
من املوجودات قوى اوجدتها ،وتهيمن عليها وت ْ
وجودها .وفي اطار تصوره لوجود عالقة تالزمية بني
العلة واملعول ،او بني املصدر والصادر عنه ،فانه خلع
الصفات املعنوية واحلسية للموجودات على من
تصوره مصدرا لها .فعندما نظر الكائنات احلية على
جنسني :ذكر وانثي ،انه تصور االرباب كذلك .والحظ
ان كل زوجني يتكاثران بالتزواج .ومن ثم فقد اعتقد
بزواج االلهة وتناسلها .كما تزوج اوزيريس بايزيس
واجنب منها حورس؛ وكما التقى جب (االرض) بـ نوت
(السماء) واسفر لقاؤهما عند والدة شو (الهواء).
وكما قال السومريون بوالدة انليل من اختالط (آن)
رب السماء بـ (كي) ربة االرض .ومثل قول االغريق

قليني جنيب  -مونتريال

بأن زيوس بنى بـ هيرا واجنب منها أثينا واخوتها
واخواتها.
ثم تطور الفكر وارتقى عند االغريق في القرنني
السادس واخلامس قبل امليالد ،فثاروا على هذه املبادئ
التي دارت في اروقة املعابد .ونظروا الى الوجود نظرة
اكثر معقولية .بدأت فكرتهم بسيطة في شرق
البلقان على يد فالسفة املدرسة االيونية :طاليس،
وانكسيمانس ،وانكسيمندر؛ ثم ارتقت في غربه
على يد فالسفة اثينا :سقراط وافالطون وارسطو.
ففي الشرق ،اقتصر الوجود على ما رأوه بأبصارهم،
وما ملسوه بايديهم من تلك املوجودات املادية التي
تتشكل عناصرها من املاء والتراب والهواء والنار-
على حد قولهم؛ بينما واصل الفكر ارتقاءه في
غرب البلقان ،فنحا به افالطون نحو املثالية معتقدا
بوجود عاملني :عالم روحاني ،وعالم مادي ،االول
حقيقي والثاني خيالي .وعبر عن ادراكنا للعاملني
مبثل سجني الكهف .كما انه ارجع االول الى كائن
اعظم ميثل اخلير املطلق .واعاد العالم احملسوس الى
وسيط بينهما اسماه اللوجوس .ثم قفز ارسطو
بالفكر قفزة لم يسبقه اليها من الفالسفة سابق،
ولم يلحقه بها الحق ،عندما رد الوجود الى كائن
اعلى مغاير ومفارق .وقدم الثبات وجوده دليالً عرف
حتت اسم احملرك االول .وقد غدي هذا الدليل العقلي
مبثابة برهان نقلي تداوله املشتغلون بااللهيات
الثبات وجود خالق السماوات .فتبناه القديس توما
االكويني ،وقال فيه شارحا بأن “ كل متحرك فهو
يتحرك من اخر ،النه ال يتحرك شئ اال باعتبار كونه
بالقوة الى ما يتحرك اليه .اذ ليس التحريك سوى
اخراج شئ من القوة الى الفعل .واخراج شئ الى
الفعل ال ميكن ان يتم اال مبوجود بالفعل ...وهنا
ال يجوز التسلسل الى ما ال نهاية .فاذا البد من
االنتهاء الى محرك اول غير متحرك من اخر هو اهلل”.
ومثال التحريك من القوة الى الفعل ،مثل الشجرة
التي ينوي النجار ان يحولها الى منضدة ،فهي تظل
منضدة بالقوة  -في عقله فقط  -الى ان ينشرها
ويجعلها منضدة بالفعل .وال ينتقل الشئ من
القوة الى الفعل بدون فاعل.
ومن هنا نالحظ ان االكويني  -وفقا ملبدأ ارسطو
 قد برهن من خالل املعلول ،وهو هنا احلركة فياملوجودات ،على وجود علته .اي انه استدل على وجود
اهلل الغير مدرك من خالل اعماله التي ندركها.
واالمر يشبه اعتقادنا في اجلاذبية االرضية والقوى
الكهرومغناطيسية .فنحن وان كنا ال نراها بأعيننا؛
اال اننا نستدل على وجودها من خالل تأثيرها في
االشياء التي حتركها .وقد عبر االكويني عن ذلك
ببليغ القول “ :النه متى كان معلول اوضح لنا من
علته فاننا نتأدى باملعلول الى معرفة العلة  ...فاذا
ملا كان وجود اهلل ليس ب ِّينا ً بذاته لنا كان ُم َبرْ َهنا ً
باثاره البينة لنا “ .وكما كما يقول القديس بولس« :
الن اموره غير املنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة
باملصنوعات قدرته السرمدية والهوته « (رو.)2
اذا فالبد من وجود مدبر لهذا الكون ،يكون غايته
وقصده ،ومن العبث ان نتصور ان كل ذلك النظام
صدر من تلقاء ذاته ما لم يكن وراءه كائن واجب
الوجود ،سواء وصفته الفالسفة باحملرك االول والعلة
الفاعلة .او كما وصفه الوحي بأنه اخلالق االعلى جل
وعال.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

ما هو جير األسنان؟

كيفية ازالة جير االسنان

يُعتبر جير األسنان على أنه الطبقة والرواسب املعدن ّية ( طبقة
تتكدس و تتراكم على الطبقة
لزجة وشفافة أو باللون األبيض) التي
ّ
اخلارجية من األسنان نتيجة بعض املشروبات أو األطعمة التي
نتناولها يوميا  ،باإلضافة إلى اإلهمال في تنظيف األسنان واالعتناء
مبظهر سيء ،واألهم
بها؛ حيث إ ّن هذا اجلير يؤدي إلى ظهور األسنان
ٍ
غنى
في
نحن
واألسنان
من ذلك هو حدوث أمراض ومشاكل باللثة
ً
عنها مثل تس ّوس األسنان وفقدانها ،لذلك يجب التخلص من هذه
الطبقة في أسرع وقت ممكن.
ملاذا يجب التخلص من اجلير
يسبب اجلير العديد من املشاكل التي تصيب اللثة واألسنان:
تشكل بيئة مالئمة لعيش البكتيريا وتكاثرها ،مما يسبب التهاب اللثة وانتفاخها وحتول لونها إلى األحمر
بدل اللون الزهري أو الوردي الفاحت ،وفي حاالت متقدمة نزيف اللثة ،عند تنظيف األسنان ،أوعند األكل
أحياناً ،خاصة اخلضار أو الفواكه القاسية عند قضمها.
ميأل اجلير الفراغ بني اللثة واألسنان مما يؤدي إلى تراجع اللثة لألسفل نحو جذور األسنان ،ممّا يضعف اجلذور،
ويؤ ّدي إلى تخلخل األسنان وارتخائها ومن ثم تساقطها.
يسبب تسوس األسنان بسبب تراكم البكتيريا حولها ،ممّا يؤ ّدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.
كيف أتخلص من اجليراألسنان
كما ذكرنا فإن اجلير طبقة صلبة فمن الصعب
إزالتها وتفتيتها ،خاصة أنّها بني األسنان وفي
مناطق ضيقة جداً ،فينصح بزيارة طبيب
بشكل
األسنان ،وعندها سيخلصك من اجلير
ٍ
إما بواسطة أدوات يدوية رفيعة
كاملّ ،
امنة تدخل بني األسنان وبني اللثة ،فيتفتت
اجلير امللتصق على األسنان ،أو عن طريق
األلتراسونيك ،وهي اهتزازات فوق صوتية تقوم
أيضا ً بتفتيت اجلير و ايضا يجب استمرارية
و مواظبة زيارة طبيب االسنان بشكل دورى و
منتظم .

�صحــة نيـوز

القلق املرضي
«مرض العصر»
( اجلزء األول )
املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية
القلق جزء من اإلنفعاالت النفسية الطبيعية لكل
البشر ويحدث كنتيجة لضغوط احلياة مثل مشاكل
العمل ،وفي حالة الترقب ألشياء هامة مثل نتائج
اإلمتحانات أو اإلختبارات الطبية اخلطيرة وغيرها،
وميكن إعتباره مفيدا في الكثير من األحوال؛ وذلك
عندما يؤدي إلي زيادة التنبه واإلستيقاظ مبا يقلل من
إحتماالت اخلطأ.
أما القلق املرضي فهو قلق غير مبرر ،أو يتخطي
احلدود الطبيعية لدواعي القلق في الشخص العادي،
ويؤدي هذا النوع من القلق إلي إضطراب في ممارسة
احلياة الطبيعية ،ويتضمن ظاهرتني أساسيتني وهما
القلق واخلوف ،ويؤدي إلي أعراض بدنية ونفسية.
وإذا إستثنينا اإلدمان للكحوليات والعقاقير ،فالقلق
املرضي هو أكثر األمراض النفسية شيوعا ،ويليه
اإلكتئاب النفسي .وكما سبق وذكرنا فان نصف
مرضي اإلكتئاب علي األقل يعانون من القلق املرضي.
ونسبة القلق املرضي في اإلناث ضعف نسبته في
الذكور .وفي أمريكا الشمالية تتراوح نسبته بني ١١
إلي  ٪١٨وعلي مدي العمر يصيب حوالي  ٪٣٠من
األشخاص أما في بقية العالم فنسبته ٤إلي ٪ ٧

وعلي مدي العمر يصيب حوالي  ٪١٥ويعزي اإلختالف
الكبير في نسب املصابني بني األجزاء اخملتلفة من
العالم إلي صعوبة إيجاد اخلط الفاصل بني القلق
الطبيعي والقلق املرضي.
األنواع الثمانية األكثر شيوعا من أنواع القلق املرضي
:
 )١القلق املرضي العام Generalized Anxiety
 : Syndrome GASوهو أكثر األنواع شيوعا في
البالغني  .ويلزم لتشخيصه توافر الشروط األربعة
األتية :
ا) قلق عام غير مرتبط بشيء معني أو وضع أو حالة
معينة ،ولكنه قلق من أحداث احلياة العادية .ب) البد
وأن تستمر األعراض ألكثر من ستة أشهر.
ج) أال يكون املرض بسبب عقار أو حالة طبية أخري.
د) أن يتضمن علي األقل ثالثة من األعراض األتية :
خوف وقلق  /إضطراب في النوم  /صعوبة في تذكر
الواجبات اليومية بسبب القلق أو عدم التركيز /عدم
املقدرة علي الثبات والهدوء  /إحساس بالتعب /توتر
عضلي /عرق أو تنميل في اليد أو القدم  /خفقان
في القلب  /ضيق في النفس  /غثيان نفس  /صداع
 /دوخة.
هوامش  :في حالة وجود دموع في العينني فرمبا يدل
ذلك علي إكتئاب.
 )٢الرهاب  : Phobiasهذا النوع يصيب  ٥إلي  ٪١٠من
البشر ،وهنا القلق مرتبط بشيء أو وضع معني مثال
الكالب أو القطط أو مكان معني .ورغم أن الشخص
يعلم أن اخملاوف ( الرهبة ) ال تتناسب مع خطورة
الرضع إال أنه ال يستطيع التغلب علي اخملاوف.

 )٣إضطراب الذعر ( الرعب )  : Panic Disorderنوبة
قصيرة من ذعر شديد تصل إلي أشدها في حوالي
 ١٠دقائق  .ويتسبب فيها ضغوط عصبية أو خوف أو
متارين رياضية ولكن أحيانا يكون السبب غير معروف.
وتؤدي النوبة إلي رعشة أو إهتزاز وعدم تركيز ورمبا
دوخة وغثيان وصعوبة في التنفس وقد تستمر
النوبة عدة ساعات .ولكن تأثيرها مزمن مثل اخلوف
من النوبة وتوابعها أو من حدوث نوبات مستقبلية
ويؤدي ذلك إلي تغير ملحوظ في التصرفات أو إلي
أعراض خارج نطاق النوبة مثل تغير في ضربات
القلب مع إعتقاد بوجود مرض في القلب مع التيقظ
الشديد لوظائف اجلسم أثناء النوبة وإلي كل شيء
يظنون أنه يعرض حياتهم للخطر.
 )٤اخلوف من األماكن الضيقة أو الواسعة
 Agoraphobiaقلق خاص باألماكن الذي يعتقد
املريض بصعوبة الهروب منها أو إستحالة املساعدة
وتؤدي إلي نوبة من الذعر وقد حتدث أثناء القيادة
وتؤدي إلي أن يضطر املصاب إلي تفادي القيادة.
وقد تؤدي إلي تداعيات خطيرة في احلياة وذلك في
محاولة لتفادي هذا اإلحساس باخلوف Avoidance
.Behaviours
 )٥الرهاب اإلجتماعي Social Anxiety Disorder
 SADخوف شديد ومحاولة لتفادي املناسبات
اإلجتماعية بسبب تصور اإلهمال أو اإلحباط من
احلاضرين أو صعوبة التعامل معهم وصعوبة أكثر
عند طلب املواجهة مثل إعطاء كلمة في جمع من
الناس .وقد يؤدي هذا النوع إلي إنعزال إجتماعي تام.
هوامش  :ويندرج حتت هذا النوع «الرهاب اإلجتماعي
من شكل اجلسم» Social Physique Anxiety SPA
 :خوف من سوء تقدير األخرين لشكل جسم املصاب
ويحدث أكثر في اإلناث خاصة في فترة املراهقة.
 )٦اإلضطراب العصبي بعد احلوادث Post Traumatic
 Stress Disorderنوع من القلق املرضي الذي يعقب
أحداث معينة مثل الزالزل أو العواصف املدمرة
أو احلروب أو األخذ كرهينة أو في األطفال بسبب
اإلغتصاب أو سوء املعاملة أو اإلستهزاء من الزمالء
 Bullyingوقد تؤدي إلي إستدعاء األحداث املؤملة
للذاكرة Flash Back .وإكتئاب.
 )٧قلق إإلنفصال عن األشخاص أو األماكن املألوفة
 Separation Anxietyونسبته  ٪٧في البالغني ٪٤
في األطفال ولكن في األطفال أكثر شدة ورمبا يؤدي
لذعر ويحتاج إلي عالج ّ
مبكر ويشمل تعليم األهل
كيفية التعامل مع املوقف ورمبا يحتاج املصاب أدوية
اإلكتئاب.
هوامش  :توتر اإلنفصال البسيط ظاهرة طبيعية
وجزء من تطور الرضع واألطفال وال يعتبر مرض إال في
حالة زيادة حدته عن الطبيعي.
 )٨رهاب الوضع أو تغير األحداث .Situation Anxiety
وهو يختلف من شخص ألخر ،فعلي سبيل املثال
بعض الناس يصيبهم قلق شديد من األماكن
املزدحمة ،أو اإلصطفاف في صفوف طويلة أو دخول
أجهزة الرنني املغناطيسي املغلقة .أو مع تغير
األحداث مثل دخول الكلية أو الزواج.
هوامش  :التوتر املصاحب للوسواس القهري
 Obsessive Compulsive Disorder OCDال يصنف
ضمن أمراض القلق املرضي وهذا النوع يصيب ١إلي
 ٪٢من البالغني و يصيب اإلناث أكثر من الذكور
وأيضا يصيب  ٪٣من األطفال واملراهقني .ويضطر
الشخص للقيام بتصرفات وسواسية متكررة إلزالة
التوتر ،رغم أنه يعلم أنها مصطنعة ويحاول أن
يقاومها .وعلي أي فمع الوقت تزول  ٪٢٠من األعراض
وتقل  ٪٥٠منها.
وفي املقالة القادمة باْذن اهلل سوف نتابع ونستكمل
أسباب وتشخيص وعالج وتطورالقلق املرضي.
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حتى2 9
واملديونيات 6
املصروفات 1 5
حتصر8 4 3
برج احلمل :أمورك املالية تبدو إيجابية ولكن عليك أن 7
تستطيع
4 3 1 7 6 9 5 8 2
أن تضع ميزانية جيدة للعمل.
برج الثور :إن كنت عازبا ً
الصغيرة
متقدما ً للزواج
امللكة8 7
شهد 5
لتحصل2على3 4
فتحمل امللكة 6األم9 1
ّ
ّ
ً
باحلالل  ،إن كنت ُمتزوجا فاستمتع بيوم عسل9 2 3 5 1 4 7 6 8.
عليك
برج اجلوزاء :سكوتك فى جتمعات اإلحتفاالت
توفر 7
قد 1
لكنها 4
ُكلفك6ماال ً8 2
الكبيرة لن 5ت 3
9
غنى عنها.
6 5 8 9 3 7 1 2 4
ُمشاجرة مع ُمستف ّز أنت فى ً
جليس
السرطان :إبتعد عن دعوات اللهو غير البريئ
من 5
خي ٌر 8
،الوحدة 9
اإلغراءات 2 7
كانت 1 6
مهما 4
3
برج ّ
السوء.
3 4 2 6 9 5 8 7 1
ّ
احلوار ،أو
البسطاء
تتماشى مع
 7فى1 6
أسلوب4 8
3 2
برج األسد :إبتعد عن احلساسية الزائدة وحاول أن 9 5
إبتعد عنهم طاملا ترغب فى اإلحتفاظ مبظهرك الراقى دون إهتزاز.
صلَة ال ّر ِح ْم العائل ّية اليوم هامة للغاية ،قد تتمكن من حتصيل مستحقات
برج العذراء :زيارت ِ
مالية لك عند الغير أثناء أحاديث و ّد ّية.
http://www.dailysudoku.com/
برج امليزان :فرصة للقمة عيش عن طريق وظيفة إضافية أو عمل إضافى قد تُتاح لك اليوم أثناء
حديث و ّدى مع قريب أو صديق خالل الزيارات الو ّد ّية.
برج العقرب :ترغب فى السفر للترفيه ولكنه مكلف ،متضية الوقت املُمتع مع أسرتك فى أمان
أفضل من رحلة تكلفك األموال وال جتلب سوى اإلرهاق.
برج القوس :قم مبايلزم لتأمني إناث أسرتك إن حدث وخرجت لنزهة،إبتعد عن أماكن اإلزدحام
واملشاكل ،مهما كانت درجة تشبث نساء العائلة بتلك األماكن.
برج اجلدى :منزلك يعج باألقارب واألصهار فى ج ّو إحتفالى يعيد لك حيو ّيتك املفقودة لتشعر
باستمرارك على قيد احلياة وأنك بؤرة اإلهتمام من اجلميع.
الدلو :قد تُصاب بحمى التّس ّوق وتقوم بشراء أى شيئ جتده أمامك ،هناك دائما ً حدود لإلسراف
برج ّ
ويبدو أنك قد ال تُدرك هذه احلدود حتى تُفرغ محفظتك.
(c) Daily Sudoku Ltd 2016. All rights reserved.

ولدت في  11إبريل 1912م في مدينة الهاي
بهولندا .هي السادسة بين ثمانية أبناء ( خمس
بنات وثالثة أوالد ) .شاركت في بداية مخيمات الشابات
في هولندا سنة 1929م وفي السابعة عشر شعرت
بدعوة من اهلل للذهاب إلي مصر للعمل كخادمة للرب
هناك .وافق والدها بشرط أال تذهب قبل سن الخامسة
والعشرين .التحقت بمدرسة المعلمات سنتين  ،ثم عملت
كمدرسة بمدرسة اإلخوة بالهاي لمدة سنة وعملت
بعد ذلك في ملجأ أطفال في ألمانيا لمدة سنة أخرى،
ثم التحقت بدورة طبية في انجلترا خاصة بالمرسلين،
ثم بدورة خاصة بسويسرا .وصلت االسكندريه ألول مرة
في  22سبتمبر  1937م ومنه إلي للقاهرة حيث اقامت
لمدة عامين تتعلم العربية .سنة 1939م ذهبت إلي طما
لتساعد مس نتر في إدارة المدرسة حتي 1940م ثم
عادت إلى القاهرة لمدة سنة ثم عادت إلي طما لتستقر
فيها منذ  1941م وحتى اآلن .خدمت الرب في المدرسة
وزيارات البيوت وسداد االحتياجات في طما والقري المجاورة لها.
في االربعينيات بدأت اجتماعات طابيثا للسيدات المحتاجات وفي  1946م اشترت قطعة أرض لبناء
مبني جديد للمدرسة  ,وقد أرست أمها حجر األساس في  1951م وأفتتحتها في  5فبراير  1954م
وعين مدير مصري وناظرة
وسميت مدرسة بيت إيل التي تغير اسمها بعد ذلك إلي مدرسة النور ُ ،
مصرية لهاُ .منحت وسام الفروسية من ملكة هولندا سنة 1955مفي  1959م وفي سنة 1970م
تعرضت لإلبعاد من مصر لكنها عادت لمواصلة خدمتها من جديد.
كانت آخر رحلة لها إلي هولندا سنة 1997م  ،قررت بعدها أال تغادر مصر مرة آخري.
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تقريـــــر

أال تنتحر الدولة بسيف األزهر؟!
أتذكر أنني قررت الرحيل عن جماعة اإلخوان املسلمني بعد مدة قصيرة
ال تتجاوز عشرة أشهر من االستقطاب داخل اجلماعة ،فمفاهيم اجملتمع
اجلاهلي الذي نعيش فيه ودعوات االرتداد عن احلداثة وإقامة دولة اخلالفة
والشريعة كانت أفكارًا في غاية التطرف حتى إن حاول اإلخوان إلباسها
رداءا حضاريًا ..متا ًما كمن يرتدي املالبس ناصعة البياض في محاولة إلخفاء
الثياب املهلهلة الرثة من حتتها.
كنت في مقتبل العشرينيات حينها وقررت أن أخرج من براثن التطرف
واألصولية إلى رحاب “اإلسالم الوسطي” ،وكانت مرجعية هذا النوع من
اإلسالم شيوخ األزهر وأئمة مساجد وزارة األوقاف.
تركت دروس جماعة اإلخوان التي كانت حتض على الكراهية والقتال و
تكفير اجملتمع والتفتيش في ضمائر وعقائد الناس وانعزلت إلى أئمة بعض
اجلوامع ألستمع إلى خطب اجلمعة ألبحث فيها عن “الوسطية”..
عادة كانت تبدأ خطب اجلمعة بدعاء طاعة أولي األمر وتنتقل إلى رسالة
الوسطية في اإلسالم ثم يناقض اإلمام نفسه وينتهي بالدعوة على
النصارى واليهود والشيعة واملالحدة ،ومن ثم مير مرور غير كرمي على األدباء
واملفكرين والفنانني لتكفيرهم واتهامهم بالفسوق واخلالعة ..ووجدت
نفسي أمام منوذج ال يختلف كثيرًا عما كنت أسمعه داخل أروقة جماعة
اإلخوان املسلمني .أدركت حينها أن التطرف ليس حكرًا على اإلخوان! وإمنا
نضع نحن عمامة الوسطية على رأس التطرف حني نشاء.
فتاوى التكفير والردة لدى شيوخ الوسطية
كان أكثر ما يزعجني هو فتاوى التكفير والردة ،و التي كنت أعتقد أن شيوخ
األزهر منارة الوسطية ال يعتمدونها في منهجيتهم .أتذكر الفاجعة التي
شعرت بها في فترة البحث واالستقصاء ،حني قرأت نص شهادة اإلمام
محمد الغزالي في محاكمة قتلة فرج فودة.
فاإلمام الغزالي كان أزهري جليل ورمز ملا أطلق عليه األزهر وإعالم الدولة
“الوسطية”.
اعتمدت فلسفة الشيخ الغزالي في الدفاع عن املتهمني الذين اغتالوا د.
فرج فودة على فرضية تكاد تبكينا من فرط مآساتها ،لقد دافع الغزالي
عن القتلة ألنهم فعلوا ما كان يجب على ولي األمر (أي احلاكم) أن يفعله،
وأكد أن تهمتهم ليست قتل فرج فودة وإمنا تهمتهم هي تنفيذ ما كان
يجب على ولي األمر أن يفعله!! وهنا علينا أن نتوقف لنسأل أنفسنا قبل
أن نردد شعارات الوسطية بدون فهم ،هل ُيعد مطالبة الدولة بتطبيق حد
الردة على مواطن آخر (أيًا كانت مرجعيته الفكرية) فتوى وسطية!! هل
اإلشكالية هي عدم تنفيذ أحكام الردة بأيدينا وإمنا حمل الدولة على قطع
رقاب من يختلف معهم شيوخ األزهر؟
الشعراوي ..إمام الدعاة يجيز الردة في فتوى صريحة
لم يكن الغزالي من الشيوخ الذين أفتوا بوجوب حد الردة منفردًا ،بل كان
الشيخ الشعراوي نفسه صاحب فتاوى من هذا القبيل ،وأفتى من خالل
تليفزيون الدولة بأن املسلم التارك للصالة عم ًدا أو كسال يستتاب ثالثة

أيام ثم يقتل ،ثم نظر مبتس ًما للمذيع في لقطة مخيفة
مزعجة.
و أفتانا إمام الدعاة والذي ارتبط اسمه بالوسطية لدى جموع
الشعب املصري بأن املرتد ُيقتل في عبارة واضحة وصريحة كررها
مرارًا وتكرارًا ..فأين الوسطية في فتوى قتل شخص قرر أن يتبنى
مفاهيم مختلفة؟ أال يعد قتل اخملتلف عنصرية؟
وفي حقيقة األمر فإن فتاوى قتل املرتد وتارك الصالة باتت من
الفتاوى التي ال تهز ضمير الكثير من أبناء الشعب املصري من
املسلمني (بدون تعميم ألن التعميم مرفوض) والذين ال يرون
وجها
غضاضة قي قتل اخملتلف عقائديًا على اعتبار أنهم ال يرون ً
للتطرف في إقامة حد الردة؟
فكان دعاة الوسطية الواهية والذين فتح لهم إعالم الدولة
أبواب اإلذاعة والتليفزيون على مصراعيه في زمن ما قبل
الفضائيات ..سب ًبا محوريًا في نشر جرثومة التطرف واألصولية مبنهجية
واضحة في عقول املصريني.
الشيخ الدكتور أحمد عمر هاشم
شيخ شيوخ الوسطية األزهرية الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس
جامعة األزهر األسبق -والذي كان يو ًما ما كذلك عضو أمانة احتاد اإلذاعة
والتليفزيون املصري -شرح األمر بوضوح أكثر في برنامج “السالم عليكم”
على قناة القاهرة والناس بتاريخ  18يوليو  2014والذي قدمه اإلعالمي
طوني خليفة .وقال الشيخ عمر هاشم أن حد الردة واضح في حديث نبوي
صحيح قال فيه الرسول “من بدل دينه فاقتلوة” وأن السنة شارحه ملا
كان مبه ًما في القرءان .وبالتالي يستتاب املرتد ومن بعدها يُقتل إن رفض
االستتتابة ،وكان االختالف في مدة االستتابة بني األئمة وليس حكم الردة.
الشيخ أحمد كرمية
الشيخ أحمد كرمية أستاذ الفقة املقارن والشريعة اإلسالمية ...البعض
أسماه محمد عبده هذا العصر وتوسم فيه الكثيرون خير الوسطية ،إال
أنه كمثل سابقيه اعتاد تكفير وإطالق فتاوى الردة ضد من يختلف معه
في الرأي ..وأثارت تصريحاته كثيرًا من اجلدل على قناة صدى البلد حني أفتى
منفعال بارتداد فريق أطفال الشوارع عن اإلسالم ووجوب تنفيذ حد الردة
عليهم مبوجب حكم قضائي ..هنا فعل الشيخ كرمية ما فعله الشيخ
الغزالي وأكد أن أحكام الردة ينفذها القضاء ال آحاد الناس .وكان الشيخ
أحمد كرمية له سابقة في تكفير وإعالن ارتداد استاذ الفلسفة حسن
حنفي عن اإلسالم في شهر إبريل املاضي بسبب مقال األخير (هل يغيب
العقل النقدي عن فكرنا اإلسالمي؟) فالشيخ اجلليل اعتبر التفكير والنقد
كفر وبهتان عظيم.
هذه النماذج ليست على سبيل احلصر وإمنا مناذج قليلة واضحة من
فتاوى شيوخ الوسطية والذين يشرحون دائ ًما حد الردة ،ليس على حسب
أهوائهم وإمنا حسب مصادر شرعية.

إي األلوان انت ؟!

							

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

الناس كاأللوان يختلفون فتجد فيهم الشخصيات احليويه كاألحمر و فيهم الشخصيات
املتزنه الهادئة كاألزرق وقد تصادفك الشخصيات البمبيه الرومانسيه لتضفى عليك حب
ونشوه وأحيانا جتد فيهم أفراد واضحني كالون األبيض او غير محددين كالرمادى وحتما ً ستقابل
الشخصيات الكئيبة كاللون األسود  ،ولكن ليس أمامك بديل غير ان تتقبل كل البشر بال
استثناء والتعامل معهم فقد خلق اهلل كل واحد بالونه لهدف وحكمه وماعليكم سوى البحث
ّعن امليزه الذى تساعدك على التعايش مع كل األلوان
وعن ألوان البشر جنح الفنان األستاذ فارس الريشة واأللوان كما عرف عنه «حسني بيكار «فى
رسم كل هذه الشخصيات وتفوق فى ابداعه لها جميعا ً بال استثناء .
وإذا كنّا بصدد احلديث عن ألوان الناس
فمن اجلدير انت نتحدث عن اللون االنسانى لألستاذ الفنان الراحل
«حسني بيكار « فالود واحلب واجلمال واملثالية وعالم فريد من األخالق
اإلنسانيه والتواضع الشديد هم تكوين لونه الداخلي والروحي
دخل بيكار ساحه األبداع من الباب املوسيقى ليستقر به احلال فى
مملكة الفن التشكيلي ويتربع فيها  ،كانت عالقته بالبورتريه عالقه
فريده ليست عالقه فنان مبوديل بهدف الرسم فقط وإمنا كان يحرص
على التقرب من الشخصيه باحلوار واحلديث حتى يحدث ترابط
عقلى وجدانى بينهما وقتها يقتنص نظره العني التى ترشده لرسم
البورتريه  ،كان يضيف على البورتريه شيئا من سكينة روحه ووداعتها
اتسمت خطوطه باألنسيابيه وتكويناته باألحكام الشديد .
رسم بيكار لنفسه العديد من البورتريهات منذ تخرجه فى الثالثينيات حتى الثمانيات عبرت كلها عن تطور مالمحه وارتباطها
بحياته لكنها ظلت حتمل شئ من قوه النفس وعزتها رغم تقدم العمر وتغير املالمح
وعن النساء فى لوحاته ظهرن وديعات تغلف وجوههن سمو وشموخ وآباء كان بيكار يهتم بالتفاصيل فى املالبس واإلكسسوار
ووضع الشخصيه جلوسا ً او وقوفا ً و زاوية الرسم  ،حتى أعماله البعيدة عن املباشرة فى البورتريه فى موضوع النوبه والريف جتد
اخلطوط فيها موجزه و تغلب على املساحات التسطيح فكان تكنيكه ان يستلهم من احلى املتحرك املوجود فى شخصياته
ليحيله الى رمزيته احلامله  ،فخرجت الفالحة اجلميلة كما احللم والنوبى رشيقا ً كالنخيل فكانت التكوينات محكمه جتريدتها
ال تفقد الشكل معناه وجماله  ،فكان حسني بيكار أمير اجلمال فارسا ً لألخالق متعايشا ً بحب مع كل ألوان البشر .

تلك النماذج تضعنا أمام أسئلة أكثر صعوبة
أهمها ...أال تتعارض هذه الفتاوى مع فتاوى حرية
العقيدة في اإلسالم التي يتحدث عنها هؤالء
الشيوخ؟! كيف يرددون آيات من شاء فليؤمن ومن
شاء فليكفر ثم يؤكدون وجوب حدة الردة؟ أال يعد
تناقضا عقائديًا؟
هذا
ً
اخلامتة ..نوجز فيها النقاط التالية:
أوال :ال ميكن أن نعتبر دعوى إقامة حد الردة من
مفاهيم الوسطية ،ألن فتوى قتل مواطن آخر
ليست وسطية وإمنا دعوى للقتل وسفك الدماء
ولذا يجب علينا تسمية األشياء بأسمائها،
رباب كمال
ففتاوى حد الردة ما هي إال حتريض صريح على
القتل يُعاقب عليه القانون .ألم حترك مثل هذه
الفتاوى اجلهاديني في قتل خصومهم؟!
ثان ًيا :البد أن نسأل أنفسنا ما الفرق بني فتاوى شيوخ الوسطية وبني
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش) ..فاالختالف ليس في االعتراض على حد
الردة وإمنا يختلف الطرفان على اجلهة التي تنفذ حد الردة .فتنظيم الدولة
اإلسالمية تنفذ مثل هذه احلدود بنفسها بينما يتراءى لشيوخ الوسطية
أن هذه مهمة ولي األمر (احلاكم) ،متا ًما كما أفتى الشيخ محمد الغزالي
في محاكمة قتلة د .فرج فودة في تسعينيات القرن املاضي ومتا ًما كما
أفتى الشيخ أحمد كرمية حني قال حد الردة ال ينفذه آحاد الناس قبل يومني
على قناة صدى البلد.
ثالثا :يعتقد العامة أن الدولة املصرية ال تعمل باحلدود ألنها ال تعترف بها
كجزء من الشريعة وفي حقيقة األمر أن املشرع املصري لم ينكر احلدود وإمنا
عطل العمل بها لتعذر إقامتها وقد صرح وزير العدل السابق أحمد الزند
عام  2012أن القضاة في مصر يتوقون للعمل بأحكام الشريعة وأنه يجب
أن يتم حل إشكالية احلدود املعطلة!!
راب ًعا :كل ما سبق ال أهمية له إن كنا نعيش في دولة مدنية ال يحكمها
األزهر والحتكمها قوانني ثيوقراطية ،فإن كنا نعيش في بلد مدني العتبرت
الدولة املصرية الشيوخ الذين أطلقوا فتاوى التكفير والردة مبثابة خارجني
عن القانون قاموا بالتحريض على قتل مواطنني آخرين اختلفوا معهم
فكريًا وعقائديا ،وهو األمر املرفوض في البالد املتحضرة ..وال ميكن غض
البصر في دولة مدنية عن أي شكل من أشكال التحريض على القتل حتى
وإن كانت فتوى تستند إلى نص شرعي ..وال توجد حصانة ضد محرض على
القتل جملرد أن الدولة تطلق عليه اسم شيخ أزهري وسطي!!
أليست فتاوى الردة والتكفير من جرائم التحريض على القتل الذي يجب
أن يعاقب عليه القانون؟ قد يقول البعض أن الدولة املصرية بريئة من مثل
هذه الفتاوى ،وهنا نسأل أليس األزهر مؤسسة دينية حكومية؟ أال تنتحر
الدولة املصرية بسيف األزهر؟!

الهزمية احللوة!
بقلم :عـادل عطيـة

«الهزمية احللوة» ،تعبير نطلقه من
مشاعر املواساة ،عندما ينهزم فريق
رياضي أمام فريق آخر!
لكن “الهزمية احللوة” ،التي ننشدها،
تخرج من إطار التعزية؛ لتشبه متاماً:
 ..انسحاب الشمس في نهاية
النهار!
 ..وهزمية املصلوب على صليب العار؛
لكي مينحنا احلياة األبدية!
 ..وكما في سفر نشيد األناشيد،
عندما ناشد احلبيب ،حبيبته :أن حت ّول
عنه عيناها؛ ألنهما قد غلبتاه!
...،...،...،
وكم من هزائم في حياتنا ـ مع انها تبقى هزائم ـ ،فهي حلوة ،ومجيدة:
عندما نتعمد هزمية أنفسنا في لعبة تسلية للمحبة مع أوالدنا الصغار؛ لكي
يشعروا بنشوة االنتصار!
عندما يضع من عاديناه جمرة نار على رأسنا؛ ألنه سقانا في عطشنا ،واطعمنا
في جوعنا!
عندما ننحني ونركع أمام اخمللص؛ معترفني له بضعفاتنا ،وسقطاتنا ،وطالبني
منه العفو والغفران!
عندما ينهزم احتياجنا أمام احتياج اآلخرين!
عندما نخسر أنفسنا ،وأوالدنا ،وبيوتنا ،وأموالنا من أجل اسم املسيح!
عندما نفشل أكثر من مرة في معاملنا ،وفي جتاربنا العلم ّية؛ لنكتشف اخطاءنا
التقنية ،ونتجاوزها!
...،...،...،
الهزمية احللوة ،هي الهزمية التي فيها قوتنا ،وهي الوسيلة إلى غاية اجملد!...
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اإلجتاهات اإلنسانيه
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
حتول عن موقف الشك .....
«ُ »Hosannaيقيـــم
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد

نحن بعد عده لقاءات في البحث في اإلجتاهات
الفرص  ,و الشك يري العقبات.
اإلنسانيه و إستبدال املواقف السلبيه بأخري
 +نعم إنه كذلك إنه إختيار للمواقف  .الشك
إيجابيه ,ها نحن ذاهبون إلي موقف آخر و هو
يري العقبات  ,و اإلميان يري الفرص  .الشك و
«حتول عن موقف الشك»
اإلميان من أمناط التفكير التي تتشكل عبر
الشك هو عدم اإلميان  ,و التعريف األكثر
مده طويله من الزمن  .و لكن الشك يتنكر
اكتماال هو عدم الثقه أو التأكد من أن اهلل
في أشكال عديده  ,إنه يعمل من وراء قناع
سوف يفي بوعوده .يتضمن الشك اختيارا
 .فما الذي يستخدمه الشك كقناع ؟علي
ثابتا وراسخا للعيش في عدم يقني  .إنه ليس
سبيل املثال
مثل موقف توما الذي أراد التأكد من قيامه
اخلوف  « :اهلل ال يوفر لي سبل احلمايه «
« »Hosannaلدراسة الكتاب
مجموعة
إحتفلت
املسيحنيوز:
جود
الذي راح يبحث
جسده و
بلمس
الشك و عدم الثقه واليقني بأن اهلل سوف
يونانبأعياد الكريسماس،
كموقفاحلالي
أسئلته,منبلديسمبر
الثاني عشر
املقدس
فيعلي
إجابات
عن
يفي بوعوده لذا فإن اخلوف أحد أقنعه الشك .
هذا الشك
اتخاذ
اإلحتفالعدم
املصمم علي
روفائيل القلق  « :ما الذي يخبئه لي القدر « ؟ ما الذي
مرفتهذا
بقلم:وفي
األجتماع كل عام
مثلهذا
قرار .أفراد
يقيمه
الذي
وهو
اجملموعةعدم
تصميم علي
مدمر و
خطير و
سأكون علي ما يرام ؟
إقامهسنوات ،وهيفانكوفر
سوف يحدث لي ؟ هل ٍ
أحدي
منذ 5
فيه تلك
,ونشأت
التوقيت،
مع اهلل .
عالقه
هذا القلق شك .
كنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا ،وتعتبر
خدمات
ميكن
حتي
,
اإللهيه
الوعود
من
عينات
نعرض
دعونا
اإلحباط و الغضب « :اهلل لن يحل هذه املشكله التي في
 ،»Hosanna« +من أقوي اجملموعات التي تقوم بدراسة الكتاب
توضيح موقف الشك بصوره أفضل
أجندتي في مده حياتي علي األرض «أنني بذلك أشك في
املقدس باللغة اإلجنليزية ،ويشرف عليها د« .ياسر بطرس» ،ومن
 لقد وعد اهلل بتدبير أمورنا (في« )4:91يقول فيمأل إلهي اهلل  .االنسحاب  « :أي األبتعاد عن اآلخرين أو إقامه حواجزسفر«.أشعياء
األجتماع في
املقرر أن يبدأ
بدراسةيسوع
اجلديداملسيح
العاماجملد في
غناه في
احتياجكم بحسب
كل
بيني وبينهم  ,لست علي إستعداد لإلقترات من الرب  ,هذا
القدمي
العهد
النبي من
موقف الشك يقول رمبا ال يدبر اهلل كل احتياجاتي
و لكن
هو اإلنسحاب روحيا « إنه موقف الشك املتزايد.
)يقول « كل
45:71
يحمينا (إش
اجلديراهلل بأن
 +وعد
املراره « :اهلل لن يشفي هذا اجلرح الذي أعاني منه « الشعور
صورتأسبوع،
الثالثاءآيهمن كل
يقام في
اإلجتماع
بالذكر أن هذا
يتعهد
اهلل
«
الرب
عبيد
ميراث
هو
تنجح....هذا
ال
ضدك
باملراره و عدم الصفح  ,الشعور بحساسيه شديده جتاه
من الساعة  6:30إلي الساعة التاسعة مسا ًء بكنيسة القديس
بالعنوانو من
املوجودهأي شئ
بحمايتنا من
التاليأي شخص ينوي إيقاع األذي ذلك  ,لعدم اإلميان بأن اهلل ميكن أن يشفي ذلك اجلرح الناجت
لوقا
بنا .ولكن موقف الشك يقول و لكن رمبا ال يحميني و رمبا عن اإلساءه التي حلقت بي  .لكنه يستطيع و يريد ذلك,
اليقني .
Ave.,علي وجه
Northالشك
 yorkهذا هو
يحدث شئ مرعب
فقط يريد أن نترك له الفرصه .
3200
Bayview
+وعد اهلل بأن ينجحنا (مز  ) 48:11يقول «ال مينع خيرا عن إذا كانت لدينا أي شكوك أو أسئله لكن قلوبنا علي
السالكني بالكمال «ال ينقص حياتنا شئ واحد ميكن أن إستعداد لإلميان  ,و لدينا ثقه في اهلل ,فإن اهلل علي إستعداد
«Study God’s
يزيد سعادتنا إذا سرنا باإلستقامه مع الرب  .هل نصدق أن يعلن عن نفسه لكل من يريد أن يحصل علي إجابات .و
ذلك ؟
Word. Love it.لكن نحن ال نستطيع أن نغرس ذلك اإلميان بأنفسنا  .و لكن
كل تلك الوعود السابقه ,جنبا الي جنب مع مئات الوعود ميكننا أن نذهب إلي اهلل بإتضاع كما فعل التالميذ خني
»Live it
اإلخري  ,حتمل توقيع اهلل نفسه  .الشك هو عدم الثقه أو قالوا « يارب زد إمياننا «
عدم اليقني بأن اهلل سوف يفي بهذه الوعود ,فاإلميان يري
و إللهنا اجملد الدائم الي األبد آمني.

خواطر مسافر
إلي النور
( )22

” َ
أبطل اخلطية بذبيحة نفسه “

فاهلل يَغ ِلب و ال ي َ
ُغلب .
بقلم  :د .رءوف إدوارد

في البدء قال اإلله و صدق  ” :و َقا َل ُ
اهلل« :لِ َي ُك ْن نُورٌ»َ ،ف َكا َن نُورٌ ( “.تكوين  . )١:٣نعم إنقضت
َ َ
َ
ماليني السنني و لكن حتققت كلمة اهلل فكانت األرض و اخمللوقات و اإلنسان .
س َل
ان ،أَر ْ َ
و أيضا ً ذهب زمان و جاء زمان و لكن أتي الزمان املوعود ” وَ ِ
لك ْن لمَ َّا َجا َء ِم ْل ُء الزَّ َم ِ
ُ
اهلل اب ْ َن ُه َم ْولُودًا ِم ِن ا ْمرَأ َ ٍة “ ( غالطية  ، )٤:٤و أمت َّ اهلل خالصه لإلنسان بذبيحة املسيح علي
لك َّن َكالَ ِمي ال َ يَزُو ُل( “ .متي
فحقَّ قول الرب يسوع إن
”الس َما ُء وَاألَر ْ ُ
َّ
الصليب َ .
ض تَزُوال َ ِن وَ ِ
 . )٤٢:٥٢في القدمي أراد اهلل أن يوقظ ضمير شعبه و بالتالي البشر جميعا ً لينتبه اإلنسان
إلي خطورة اخلطية أي اإلنفصال عن اهلل و أنه هذا هو املوت  .فأوصي اهلل بتقدمي ذبائح
حيوانية كفدية رمزية ملغفرة اخلطية حسب ناموس موسي ليتعلم اإلنسان أن اخلطية
ْك دَم ال َ
ون َ
متيت اإلنسان و بالتالي ال يرفعها اهلل عن اخلاطئ إال َّ بسفك دم ِف ْدية ” وَب ِ ُد ِ
سف ِ ٍ
ص ُل َم ْغ ِفرَ ٌة “ ( عبرانيني .)٩:٢٢
تحَ ْ ُ
و أخيرا ً أظهر اهلل تدبيره الذي قصده قبل كل الدهور بخالص اإلنسان بذبيحة واحدة إلهية
ميكنها أن ترفع خطايا اإلنسان جميعا ً  .فأرسل اهلل ابنه الوحيد ل ُيق ِّدم نفسه ذبيحة ح َّية
إلهية عن كافة خطايا العالم كله .
فأصبح صليب املسيح و قوة القيامة معا ً  ،حلساب كل إنسان جتاه كل خطية  ،قوة جديدة
تتغلغل ضميره وتسود علي كل أفكاره و تصوراته التي كانت محصورة في دائرة اخلطية
و املوت .
و لكن املسيح كان ي َ ْعلَم أنه بالرغم من كل عمل الفداء و اخلالص هذا سيكون هناك
من ينتكص إلي عهد الظلمة و يهرب و كأن صليب املسيح صار عدوَّه  ،بينما هو خالصه
الوحيد  .و ” كما كان هكذا يكون و إلي دهر الدهور “ ( صالة القداس )  ،فبالرغم من الزمن
اخمللوق الذي قد يطول و الزمن غير اخمللوق الذي ال ينتهي  ،فاهلل له موعد حب و رحمة مع
كل أحد مهما طال الزمان حتي ” ي ُكون ُ
اهلل الْ ُك َّل ( أن حتب الرب إلهك من كل قلبك وكل
َ َ
فكرك و كل قدرتك ) ِفي الْ ُك ِّل ( كل بشر ) “ (كورنثوس األولي  . )٥١:٨٢و حينئذ يُستَعلَن متام
حتقيق كلمته أنه حقا ً أبطل اخلطية  ” :آل َن ( املسيح ) َق ْد أ ُ ْظ ِهرَ َمرَّ ًة ِع ْن َد ان ْ ِق َ
ض ِ
اء ال ُّد ُهور ِ
ْس ِه ( “.عبرانيني . )٩:٦٢
ط َّي َة ب ِ َذب ِ َ
لِ ُي ْب ِ
يح ِة نَف ِ
ط َل الخْ َ ِ
فال يزال املسيح بعد أن أكمل ذبيحة نفسه يَجري وراء اخلاطئ و يبحث عنه ليسقيه ماء
احلياة مجانا ً و يجذبه إلي حظيرة اخملتارين  ،فليس عند املسيح خاطئ  ،وال يقبل كلمة ”
اخلطية “  -مبعني أنه و اإلنسان ملتحدون  -فهو مات بسبب اخلطية من أجل اإلنسان ليرفع
املوت الناجت عنها الذي َحرم اإلنسان من هدف ِخلقته األساسي و هو اإلحتاد باهلل  .فاهلل
يَغلِب و ال يُغلَب .
السبح هلل
و ُ
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 4ماليني زجاجة فارغة تشكل لوحة جوخ
استخدمت شركة تايوانية  4ماليني
زجاجة بالستيكية ملونة من أجل
نتاج نسخة عمالقة من لوحة
للرسام الهولندي العاملي فينسنت
فان جوخ.
وذكرت شركة تايوانية تبنت املشروع
أن مبادرة رسم لوحة « وستاري نايت»
جاءت لتشجيع إعادة تدوير القمامة.
وا ُفتحت اللوحة التي تغطي
 53هكتارا في متنزه «ستاري
باردايس»،عند أطراف مدينة كيلوجن
أمام اجلمهور في بداية هذا العام في
ذكرى مرور  125عاما على وفاة الرسام
الهولندي.
وقال ايسني يه مسؤول العالقات
العامة في شركة «يونيسون» للتطوير»:نفكر في دمج فكرة حماية البيئة بالزجاجات (التي أعيد تدويرها) وهذا
املنظر الطبيعي خللق قطعة فنية حتى ميكن للجميع أن يعرف اجلانب اآلخر من إعادة التدوير».
وكان فان جوخ قد انتهى من اللوحة األصلية عام  1889قبل عام من وفاته مستخدما األلوان الزيتية على قماش
من الكتان.

صور طفلك على فيسبوك
قد تسجنك أو تغرمك
حذرت السلطات الفرنسية اآلباء من
نشر صور أطفالهم على موقع التواصل
االجتماعي فيسبوك ،خاصة الصور احملرجة.
وفقا لقوانني اخلصوصية الصارمة في
فرنسا ،ميكن لألطفال أن يقاضوا آباءهم
حني يكبرون ،ويصبح اآلباء عرضة لدفع آالف
اجلنيهات كغرامة ،أو حتى السجن.
الغرامة في هذه احلالة قد تصل إلى 35
ألف جنيها استرلينياً ،إذا ثبتت إدانة اآلباء
بانتهاك حق ابنهم في اخلصوصية حني كان
صغيرا.
ووجدت إحدى الدراسات احلديثة في عام
 ، 2015أن معدل نشر زوجني بريطانيني لصور
أبناءهم «حتت سن اخلامسة» يقارب 200
صورة بالسنة ،ما يعني أنه سيجد 1000
صورة له على اإلنترنت قبل أن يتم  5سنوات.

صورة
وتعليق

الهند تبحث عن «ملكة
جمال» البقر

«هتلر راكعاً» مقابل  17مليون
دوالر

سار مئات من الثيران واألبقار على منحدر ببلدة
شمالي الهند  ،خالل مسابقة جمال البقر والتي تهدف
إلى الترويج للسالالت احمللية ورفع الوعي بشأن صحة
احليوانات.
وبينما قاد الفالحون البقر للمشاركة في املسابقة
املقامة ببلدة روهتاك الريفية الواقعة في والية هاريانا،
فحصت جلنة من اخلبراء حجم الثيران املشاركة
ومظهرها العام وطول قرونها ،وبالنسبة لألبقار مت
فحص قدراتها على إنتاج احلليب.
ومت عرض البقر بشكل فردي على منحدر ،حيث ترنح
البعض على العشب األملس فيما حفر البعض اآلخر
األرض باحلوافر واضطر أصحاب البقر إلى جره نحو جلنة
التحكيم.
واختارت جلنة التحكيم  18فائزا من فئات مختلفة ،إذ
انتقت األبقار والثيران األكثر صحة واألفضل مظهرا
من بني بقر عدده  630في املسابقة ،وذلك بناء على
توجيهات املعهد الدولي للتعليم البيطري واألبحاث.
وحصل الفائزون ،والذين ميثلون ثالث سالالت مختلفة،
على جوائز ووشاح الفائز.
وفي السياق ،قال املسؤول عن تريبة احليوانات في والية
هاريانا إنه سمح للسالالت احمللية فقط باملشاركة في
املسابقة ألن حكومة الوالية حتاول نشر هذه السالالت.
وشارك مزارعون من إحدى وعشرين مديرية في هاريانا
في املعرض واملسابقة ،وفقا للمسؤول.

بيع متثال للزعيم النازي األملاني أدولف هتلر وهو يركع،
مقابل  17.2مليون دوالر « 11.9جنيه إسترليني» في
مزاد بوالية نيويورك األميركية.
ويبدو التمثال املنحوت كالطفل الصغير الذي يركع
في الصالة عندما تقترب إليه من اخللف ولكن
عندما تنظر إليه من األمام ترى شبها ال لبس فيه
للديكتاتور النازي.
وسرعان ما بيع التمثال في بداية عرضه في مزادين
لدار كريستيز وسوذبي في نيويورك ،للفنان اإليطالي
ماوريتسيو كاتالن ،الذي بلغ آخر رقم قياسي حققه
من أحد أعماله  7.9مليون دوالر .وقال كاتالن« ،هتلر»
ميثل اخلوف في أبهى صوره.
وتعليقا على السعر القياسي للتمثال قال لويك
جوزير نائب رئيس في صالة كريستيز ،في بيان« :إن
عمق االهتمام بهذا العمل يتحدث عن شهرته
طور فريق من العلماء اإلسرائيليني طريقة تراسل الدولية ،وقدرته على اختراق حدود الفنون اجلميلة
جديدة تعتمد على مواد كيميائية في مشروبات والثقافة الشعبية».
الكوال ،قد تسهل على اجلواسيس إرسال شفرات حتمل
رسائل سرية إلى اجلهات التي يتعاملون معها.
ومتكن العلماء في معهد وايزمان للعلوم بإسرائيل
من تخليق جزيئات تعطي ضوءا ذات أطوال موجية
مختلفة عند تفاعلها مع بعض املواد الكيماوية،
وبقياس تلك األطوال املوجية يتم احلصول على شفرة
كشف فريق من املهندسني املعماريني عن تصميم
حتمل رسالة معينة ميكن قراءتها.
وميكن حتضير تلك اجلزيئات في املعمل حسبما قالت أول ناطحة سحاب خشبية في لندن.
صحيفة «ناتشر كومينيكيشنز» العلمية ،أما املواد وترغب مجموعة املهندسني من جامعة كامبردج
الكيماوية التي تتفاعل معها فهي منتج شائع في في بناء هيكل من ألف قدم أي ما يعادل أكثر من
 300متر ،قبالة مركز الباربيكان للفنون التعبيرية
مشروبات الكوال أو القهوة أو حتى غسول األسنان.
ودخلت الكيمياء في علوم التجسس منذ عقود ،ففي في شمال مدينة لندن ،ويأمل املصممون أن يتضمن
املبنى ألف منزل في  80طابقا.
احلرب العاملية األولى استخدم عصير الليمون كحبر
ويحمل املبنى اسم برج «  »Oakwoodويقع على
سري يختفي مع جفافه ويظهر إذا مت تسخني الورق
مساحة  93ألف متر مربع ،وفي حال مت بناء هذه
املكتوب عليه.
املنشأة فإنها ستكون ثاني أطول ناطحة سحاب في

الكوال ..أحدث طرق
التجسس لدى إسرائيل

لندن :تصميم أطول ناطحة
سحاب خشبية في العالم

مطعم أملاني يغلق بسبب
هامبرجر «أردوغان»

نامت الطفلة
بائعة اللبان ...
ُ
لتحلــم
نامت
بواقع أفضل!!!

منوعات نيـــــوز

أغلق مطعم لتقدمي الوجبات السريعة أبوابه في
مدينة كولونيا األملانية ،بسبب تلقي أصحابه تهديدات
بعد ظهور شطيرة «أردوغان برجر» في قائمة طعامه.
وظهرت شطيرة جديدة في قائمة طعام مطعم
«أوربان برجري» ،أطلق عليها اسم الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان.
ووصف هذا البرغر بأنه «لذيذ وطيب املذاق» و»يقدم
عادة بجبنة من حليب املاعز» ،وذلك في إشارة إلى
قصيدة شعرية للكاتب األملاني الساخر «يان بيمرمان»،
الذي اتهم أردوغان سابقا مبمارسات شاذة ،وارتكاب
جرائم ضد األقليات القومية واملعارضة.
وحظي «أردوغان برجر» في البداية بشعبية واسعة،
وكتبت وسائل اإلعالم احمللية عن ظهوره ،إال أنه سرعان
ما تعرض املطعم املذكور النتقادات وتهديدات متزايدة،
وقد وصل األمر إلى إعالن أصحاب املطعم عن إغالقه
مؤقتا ألنهم غير قادرين على ضمان أمن العاملني به.

لندن بعد «جسر برج لندن» ،وأطول مبنى خشبي

قدم متساح تدل على
قاتله
اعترف رجل أميركي بصيده للتماسيح بشكل غير
قانوني ،بعد أن عثر مسؤولو احلياة البرية في فلوريدا
على أجزاء من جسم متساح في شاحنة الرجل.
أوقفت جلنة احلفاظ على احلياة البرية السائق في
فحص روتيني ،ما استرعى انتباه الضابط لوجود قد
متساح تخرج من لوحة القيادة في الشاحنة.
في البداية قال السائق إنه قتل التمساح بطريقة
قانونية منذ سنوات طويلة ،إال أن الضابط الحظ
وجود عدة أطراف منتشرة في الشاحنة ورائحتها
بدت وكأن التمساح قتل حديثا.
واعترف السائق أخيرا أنه قتل التمساح في األيام
القليلة املاضية ودون احلصول على تصريح لذلك.
وتعطي الواليات املتحدة األميركية  5آالف تصريح
في السنة ،لقتل متساح أو اثنني ما بني  15أغسطس
و األول من نوفمبر.
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Elijah’s Prayer

This story is about a
prophet named Elijah.  
Elijah was a regular
man who made mistakes, who was afraid
sometimes, yet when
it really mattered he
trusted God.  Elijah did
amazing things with
God›s help and God
did amazing things for
Elijah.
A few things you should
know before we start
the story is that the land of Israel
where Elijah was going was very evil.  
There was a king named Ahab who
believed in a god named Baal (the
weather god).    He and most of the
people worshipped this god and did
many things that the Bible says we
shouldn’t do.
King Ahab also had a wife named
Jezebel.  The king and his wife both
came from very evil families.  Together
they helped make Israel a place that
God did not like.  That›s why God sent
Elijah, he would show the people that
God was more powerful and the one
they should be worshipping instead.
It all started when Elijah was told by
God to deliver a message to King
Ahab.   Elijah went to Ahab and told
him, «My God has told me that there
will be no rain or even dew in the next
three years until I tell it to.»  I›m going
to guess that Ahab didn›t believe this
would happen because he worshipped
Baal who was the lord of the weather
and he should›ve been able to give
rain whenever the people prayed for
it. Now just think for a second if you
had no rain, snow, or even dew for
three years.  Rivers and lakes would
get very small or dry up completely.  
Since that›s where we get our water
from we probably wouldn’t be able to
have baths or flush toilets anymore.  
Getting a drink of water   wouldn’t be

as easy anymore, we
might only be allowed
to have one cup of water a day.
After Elijah told King
Ahab what would happen the Lord told Elijah
to go and hide.   And
while there would be no
rain and not much food
in the land, God made
sure Elijah had what
he needed.  He stayed
by a brook where there
was water for him to drink and a type
of bird called the raven, brought him
bread and meat for breakfast and
supper everyday.  Neat, huh?!
After some time passed, the brook
that Elijah was drinking from dried up
and there was no more water to drink.  
So God told Elijah to go to a place
called Zarephath, there he would find
a lady who would give him food and
water to drink.
So Elijah trusted God and did just
what he said.  When Elijah got to the
entrance of the town he saw a woman
there gathering wood.  He asked her,
“Would you please bring me a little
water in a cup so I can drink and a
small piece of bread?”
She replied, “I believe in God as you
do, but I don’t have any bread to eat,
just a small amount of flour in a jar
and a little oil in a jug.  I was just going
to go home and make the rest of the
food for me and my son and then we
will probably die because we will have
no food left.”
Elijah said to her, “Don’t be afraid!  Go
home and make the food for you and
your son, but first make a small loaf of
bread for me, and bring it to me.  The
Lord has told me that if you do this
your jar of flour will never go empty
and the jug of oil will not go dry until the day the Lord gives rain on the
land.”

Happy
Birthday
Maria
& Marina

Animal Facts “Leopards”

•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

Leopards are part of the cat family, Felidae. The scientific name for
a leopard is Panthera pardus.
Leopards are well known for their cream and gold spotted fur, but
some leopards have black fur with dark spots. These black leopards
are often mistaken for panthers.
Adult leopards are solitary animals. Each adult leopard has its own
territory where it lives and, although they often share parts of it, they
try to avoid one another.
A leopard’s body is built for hunting. They have sleek, powerful
bodies and can run at speeds of up to 57 kilometres per hour. They
are also excellent swimmers and climbers and can leap and jump
long distances.
A leopard’s tail is just about as long as its entire body. This helps it
with balance and enables it to make sharp turns quickly.
Leopards are mostly nocturnal, hunting prey at night.
Leopards protect their food from other animals by dragging it high up
into the trees. A leopard will often leave their prey up in the tree for
days and return only when they are hungry!
Female leopards give birth to a little of two or three cubs at a time.
By the time a cub is two years old it will leave the company of its
mother and live on their own.
When a female leopard is ready to mate she will give a scent and rub
her body on the trees to leave her smell there. Male leopards either
smell the females scent or hear her call to know that she is ready to
mate.
Some people believe that the bones and whiskers of leopards can
heal sick people. Many leopards are killed each year for their fur and
body parts and this is one reason why the leopard is an endangered
animal. While they were previously found in the wild in a number
of areas around the world, their habitat is largely restricted to subSaharan Africa with small numbers also found in India, Pakistan,
Malaysia, China and Indochina.

Happy birthday
Carla
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Family

Corner
Time is priceless

I’m always astounded at how quickly time
flies when we are on vacation. When I was
pregnant with my first, every experienced
parent out there told me to “Enjoy every
second, they grow up so fast!” I look at my
4-year-old almost 5-year-old and I am in
awe of how quickly, indeed, she’s grown
up.
I lament the loss of her chubby cheeks and
toddler waddles but I am more and more
proud of her each and every day for her
developing mind and curious nature. I
love this stage of mental and intellectual
growth that she is currently experiencing.
I enjoy hearing her thoughts and answering her questions. Her queries are indicative of an active and inquisitive mind and
nothing brings me more joy.
My two-year-old almost three-year-old is
also quickly maturing. She lost her toddler figure and is slimming out. She is getting taller and leaner. No longer the soft
and chubby baby I remember cuddling
and kissing endlessly until she’d cry out
“STUOUUOOOP mammmammaa”. She is
now expressing herself in complete sentences and even has a personality of her
own! She loves to eat. It’s her favourite
pastime. After she finishes dinner, and
yogurt and dessert – she loudly demands
“Cereal” then follows a demand for “Oatmeal”. I love her but she really loves her
food. Again, I am enjoying the stage she
is in now because I look at her and really
wonder where the time went. I feel like it
was yesterday that I held her in the hospital after they finally released her from the
NICU. I looked at her and thought, you will
be the one who looks like me, feels like me
and acts like me. So far, this is true.
Then there is my little baby boy who is
growing exceptionally fast. He is 6 months
already and chubby as chubby can be. He
is animated, playful, charismatic and so
sweet. He laughs when tickled and smiles
at his sisters always- even when he is not
feeling well. His two sisters bring him pure
joy. He is loud when he wants to be and
vocal too. His cooing is more like ranting
and I love every second of it. I feel like I
blinked and he became a bigger version of
the newborn I so tenderly held in my arms
when he was born.
My children have taught me so much so
far. At the top of the list of what I learned
is that initial and repeated warning from
other parents was as true as can be. Here
is a short list of how you can optimize your
time because it is so valuable and so short:
Spend time with those who matter. Don’t
waste your time on negative people. Individuals who are angry, vengeful, unkind,
inconsiderate or impolite. Invest your time
in people who are strong, creative, and exude positive energy.
Hug and cuddle your kids as often as possible. Don’t waste time on anger and sadness. Build happy memories with your
kids, you never know when you will be
reaching the end of your journey here

on earth. Inspire them. Love
them. Make them laugh. Volunteer with them and show
them truth and kindness in
everything you do day to day.
Make a bucket list and fulfill
it. There is a common phrase
in the English language for
someone who has passed away, it’s called
“Kicked the bucket”. So a bucket list is a
list of all the things you wish you can do
before you die. For example, mine has
some of the following items: a) save a life
b) learn to dance c) travel to Maldives d)
enjoy my children.
Live your life true to yourself. Don’t be
someone you are not. Embrace your
quirks and all the myriad of traits that
make you unique. This world has too many
people who pretend that they are something they’re not. If I die tomorrow, I want
people who knew me to say that I was
always true to myself. I didn’t care what
people said or what people did. I walked
in the light of truth and I loved who I was
regardless of the flaws and shortcomings.
Join a group, community, hobby crew,
team or club. We often underestimate the
importance of being part of a unit. God
created us as social creatures. Whether we
thrive on the intimacy of being with one
close friend or prefer the chaotic interaction of a group of rowdy peers, we were
made to love and share and laugh and
care… So join a group of like-minded individuals who share a passion for one of the
things you love. At work, I created a small
belly-dancing group, a separate prayer
group and I was the Chair of a community
of young and emerging leaders. I also love
getting together with my closest friends to
discuss politics, pray together or even just
laugh at the absurdity of everything. Set
your goals and achieve them now. This is
similar but different from number three
because a bucket list is a challenging and
often either expensive or time-consuming
goal that you want to fulfill. Your life goals
include going to University, attaining a
Master’s degree or Doctorate, having children, training for the job of your dreams,
pursuing evangelical or missionary paths
to make an impact on the world. Be it going to school or starting a school, if you
have a goal that needs to be achieved- get
on it now not tomorrow or next year or after the kids grow up. You don’t want to
live your life without meaning and goals
create meaning for the lives we live.
Invest in helping the needy. Investing your
time to feed the homeless, visit the sick,
walk for charity, raise money for the helpless, travel to distant lands to build schools
or homes, assist in humanitarian efforts after a life-altering and horrific natural disaster- any of this is essential to adding a
flavour and joy to the quality of your life.
Giving of yourself with no desire for return
is the single most beautiful and fulfilling
feeling you will ever achieve. Try it. Be-

By: Sylvie Martignani
lieve me, you will never
feel better.
Call your family members
often and tell them you
love them. Your children
and spouse are important but so are the members of your extended
family. Your parents, siblings, their families, relatives near and far, aunts, uncles,
cousins, second-third-fourth cousins and
the host of people who are related to you
in one way or another (be it biologically,
through marriage or close friendship)
also require your love and attention. I
know that sometimes you don’t have time
which is what we are talking about here
but make time because this is important.
Let me share with you a short story about
a friend who would call her neighbour up
every Wednesday to see how he is doing.
He moved to another State and she continued to do so. Then one Wednesday, he
did not pick up. He didn’t return her call
and on Saturday of the same week, she
flew over to see him. He had passed away
but none of his family members knew because for whatever reason they were upset with him and so he was cut out of their
lives. While mourning his loss and praying
for his soul at the cemetery, she was approached by his Estate lawyer. Her neighbour had left all his assets to her and her
family. She was able to use the inheritance
he gave her to give back to the poor in her
community. So call them. Whoever they
are. Make peace and love them. You don’t
know when God will choose them.
Travel. Working is time-consuming and
sometimes soul-sucking. Find time to
gallivant across the globe. The wonders
and natural beauty of this world is magnificent. Travel to the rainforest or explore
the jungles. Taste the exotic flavours of
fruits and vegetables that are abundant
in our world and almost non-existent at
your local supermarket. Ride a boat, a
camel, a horse or even an elephant. Discover the beauty of sleeping in a small
hut or a beautiful room with transparent
floors over the ocean. Save money in order to travel because only when you see
the awesome greatness of God’s creation,
can you finally appreciate the smallness of
your daily hustle.
Spend your time for a higher purpose.
If you spend a lot of time on yourself
and your needs and your looks and your
dreams, you will die an accomplished, satisfied, beautiful and successful individual
but you will die alone. Spend time doing
God’s work. Showing love and service. I
wrote about this in my previous article
about my mom. Lead an army of people
who are pursuing a higher purpose and
you will definitively impact our world for
the better good.
Time is of the essence. Thank you for taking the time to read my article.
Be blessed.

People need to
understand that
this world is
temporary.
By: Theodora Girgis

This statement can be digested two different
ways. One person can say that since everything is temporary, why bother putting time
or effort into anything if it won’t be there
forever? I used to always ask my mom why
I have to clean my room if it’s going to get
messy again anyways. Eventually simple
questions like these turn into questions like:
Why bother studying? Why bother going to
work? Why bother even being a good person? This is the pessimistic and lazy outlook
on life.
Another person can see this statement and
say that they really need to make the best
of the time they have here on Earth since it
will not last forever. They always want to go
above and beyond. This is the mindset that
each and every one of us needs. In another
sense, we need to be positive. Yes, this world
is temporary, meaning that all our problems
are nothing but waves tossed in an ocean, all
the negative influences around us are nothing but vapors in the wind and so they should
not stop us from making the right decisions.
We need to comprehend the fact that impressing others and wasting our time worrying about earthy issues are incorrect decisions. This is what separates us from peace;
this is what rips us apart every day, this is
why we cannot concentrate, this is why we
are upset, lost and worried.
And it all comes down to a very simple and
practical solution. We need to calm down
and we need to grasp the concept of something we have all heard multiple times. No
matter how hard we try, no matter how
much yoga we do, how many walks we take,
how many cups of coffee we have every day,
we will never find everlasting peace in this
world. Everything is temporary, everything is
fleeting, and everything is coming to an end.
We feel pressured by others, we feel jealous
of their false and temporary happiness. We
get stressed out when faced with problems;
we crumble under the weight of the troubles
which are all coming to an end. We feel unsatisfied, incomplete, and lonely. And there
is only one permanent being which can bring
it all to an end.
This being is God and it is He who has everything under control. And only in Him, only in
God can we ever find true peace.
“These things I have spoken to you, that in
Me you may have peace. In the world you
will have tribulation; but be of good cheer, I
have overcome the world.» (John 16:33)
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Summer planning fun or foe?

Where’s the job plan?

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
As the days get longer and summer
approaches, I hope that while we plan our
summer days, we also take the time to
realize that summer breaks don’t have to
be the craziest, most wild times of the year.
As long as you are doing what you enjoy/
need/want to do, summer will be great! As
you plan your summer break, don’t forget
to be realistic - but also don’t be afraid to
explore new interests, to make new goals,
to see new places (or old ones!), and to
RELAX!
As the summer is quickly approaching,
it is quite exciting to think about all the
wonderful things we are planning to do.
You may have a list of things that you’ve
put off, and cannot wait to get done.
Perhaps you want to go on a vacation,
organize your house, plan a weekend trip,
read a good book, meet up with old friends,
etc.
One important thing that I’ve learned is
that this can get overwhelming if we aren’t
careful. Last week was like that. Everyone
was discussing what they are doing over the
summer, and I realized - oh no! I haven’t
spent nearly as much time on planning as
everyone else has!
And that’s okay. Because I DO know what I
want to do...but I need to organize the details.
When I thought about EVERYTHING at
once, it was overwhelming. But when I

broke things down into steps, it became a
lot more manageable. For example, I know
that I want to go on vacation somewhere.
I’ll start thinking about where. I also know
that I want to take time to attend some skill
conferences that will keep me engaged
in patient care and clinical knowledge.
I’ve started looking into upcoming dates
for that. Another thing I plan on doing is
some art (for fun), simply because I love
getting creative! I’ll go out shortly and buy
a few crafts that I can work on during the
summer.
Phew! That made me feel a lot better!
Breaking it down into baby steps or tasks
made planning SO much easier! I think
this is a pitfall we all get into. We have
SO much we want to do, and there isn’t
enough time (or so it seems) to do it all.
Then we get overwhelmed. And tired. And
frustrated. And stressed. And moody.
But when we SLOW DOWN, we
can think straight. We can see that
there are priorities. And we can
take one step at a time, plan what
we want to do, and enjoy our time
all the while. One helpful tip as
well is to STOP COMPARING
yourself to others. Others may
have grand plans to tour several
countries during the summer, and
this might make you feel that your
humble -1week vacation won’t be
so great. Or, someone might be
working on a really great research
project, while you are volunteering.
REMEMBER: YOU NEED TO
DO WHAT IS BEST FOR YOU.
Don’t compare your plans to others
- find what you want to do with your
vacation time, and plan it according
to YOUR needs, resources, desires,
etc. Summer is the time for you to
do what YOU want and need!

The former Conservative government’s
Economic Action Plan helped Canada become a leader among industrialized countries on a range of economic indicators
including low debt levels, infrastructure
spending, and public investments in science
and technology.
With the Canadian economy creating 1.3
million net new jobs since the depths of the
global recession – with the majority being
full-time positions in high-wage, private
sector industries – Canada had one of the
strongest job creation records in the G-7.
Indeed when the Conservatives left office
last fall, more Canadians were working than
before the recession – the most ever in our
country’s history.
Back then, as it is now, the global economy
was weak and in turmoil. Thanks to the
Conservative government’s careful economic management, the Canadian economy
proved to be stronger than other countries’
but remained vulnerable to instability elsewhere in the world and needed to be protected.
To keep our focus on maintaining and creating new, well-paying jobs, our Conservative
plan set a measurable job creation goal of
1.3 million net new jobs by 2020. With our
low-tax, balanced budget plan, we believed
it to be an achievable “stretch” target for the
next four years.
Our jobs and growth plan, presented to Canadians in the last election included:
Keeping the budget balanced
Cutting payroll taxes for workers and employers by over 20 percent
Cutting red tape on small businesses by 20
percent
Bringing in a new, permanent Home Renovation Tax Credit to support residential con-

struction
Lowering taxes on small businesses that
hire apprentices and skilled trade workers
Supporting the transformation of Canada’s
manufacturing sector
Funding innovation and research and development in manufacturing, agriculture, and
fisheries
Providing tax relief for mining exploration
Financing important economic infrastructure, such as marine ports and internet
broadband in rural communities, to help
move Canadian goods to market and support rural economic development
We believed that these types of low-tax, affordable investments were required to help
protect Canada’s economy and keep it moving forward in order to ensure that we continue to create good, well-paying jobs for
Canadians.
Our plan was not to be, however, as Canadians rejected our low-tax, balanced budget
plan, preferring instead the high-tax, deficit
spending ways of the Liberals.
Albeit this Liberal Government is just 7
months into its mandate, however, there is
a growing concern that little has been forthcoming thus far from this regime in terms
of concrete proposals for continued jobs and
economic growth.
For all our sakes, let’s hope that the Liberals
will soon put forward a solid jobs plan so
that employers and prospective employees,
especially our youth, will continue to have
confidence in their future.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship
and Immigration and small business owner.
He resides in Richmond Hill, Ontario and
can be contacted at costas@aorconservative.ca.

