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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
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We speak
English
and Arabic to
serve your needs
نتحدث االجنليزية والعربية
خلدمة مصاحلكم

Cell: 647-997-7246
1200 Derry Road East, Unit 16, Mississauga, ON, L5T 0B3
sherif@jurislawoffice.com
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بريطانيا والإحتاد الأوربي  ..طالق متوقع

اقرأ في هذا العدد ايضاً
مصر تشهد ثورة اجتماعية صامتة أهم
مظاهرها خلع احلجاب واإلحلاد  .....ص 14
فرنسا وأملانيا وإيطاليا تستبعد
التفاوض مع بريطاني قبل تأكيد
خروجها من اإلحتاد  ..........................ص 10
ألول مرة في تاريخ مصر احلديث :احلكم
بحبس راهب قبطي  ......................ص 11
إيقاف موظف في بلدية مونتريال
لتهليله فرحاً مبقتل أفراد النادي الليلي
بأورالندو  ..............................................ص 9
في إندونيسيا ..اقرأ القرآن وتزود بالوقود
باجملان  ................................................ص 21
البنك املركزي يُطلق حتذيراً بشأن سوق
عقارات تورنتو وفانكوفر ...........................
 .................................ملحق العقارات 7 - 6

يف ال�سابع والع�شرين من نوفمرب عام  ،1967ويف خطاب
للرئي�س الفرن�سي «�شارل ديجول» ،داخل ق�صر الإليزيه،
و�أمام ح�شد من كبار رجال الدولة الفرن�سية وقتها ،و�صف
«ديجول» العالقة بني بريطانيا وباقي الدول الأوربية بعبارة
هامة جد ًا حيث قال �« :إن بريطانيا متلك كراهية متجذرة
للكيانات الأوروبية» .ورمبا تلك العبارة جتعل نتيجة �إ�ستفتاء
 ،الثالث والع�شرين من يونيو املا�ضي ،متوقعة .فرغم اخل�سائر
التي قد يالقيها االقت�صاد الربيطاين  -خام�س �إقت�صاد يف
العامل  -نتيجة اخلروج من الإحتاد الأوربي ،وخ�سارة املزايا
االقت�صادية التي توفرها ال�سوق الأوروبية امل�شرتكة لأع�ضائها،
والتي �أهمها رفع الإجراءات اجلمركية بني �أع�ضاء ال�سوق.
ورغم ال�ضغط الدبلوما�سي والدويل الهائل علي الربيطانيني
قبل الإ�ستفتاء ،متثل يف زيارة خا�صة للرئي�س الأمريكي «�أوباما»
لربيطانيا من �أجل حث الربيطانيني علي البقاء ،والذي يري
�أن وجود بريطانيا داخل الإحتاد ُيعد م�صلحة �أمريكية من �أجل
احلفاظ علي التن�سيق بني الواليات املتحدة والكتلة الأوربية
عرب حليفهم الأهم داخل الأحتاد الأوربي ،كذلك �ضغوط
امل�ست�شارة الأملانية «�أجنيال مريكل» ،والتي تخ�شي من �ضعف
الأحتاد بعد خروج بريطانيا .ورغم حتديات التفكك ،ب�أحتمال
�إنف�صال �أ�سكتلندا عن اململكة املتحدة حال خروج بريطانيا من
الإحتاد  ،ورغم كل ما �سبق �إال �أن نتيجة الإ�ستفتاء الربيطاين
كانت باخلروج من الإحتاد الأوربي .وال�سبب يف هذا  -ف�ض ً
ال
عن مقولة «ديجول» � -إال �أن التاريخ ي�ؤكد �أن الربيطانيون ال
ي�شعرون بهويتهم الأوربية ،هم ي�شعرون ب�أنهم جزء من �أوربا
باملكان ولي�س بالكيان  ،فعندما اختار �أع�ضاء االحتاد الأوروبي

ابرام مقار

الإ�شرتاك يف نظام موحد لت�أ�شريات
الدخول« ،ال�شنجن» ،رف�ض
الربيطانيون الأن�ضمام .وعندما تبني
الأوربيون «اليورو» ،كعمل ٍة موحدة
لهم� ،أختار الربيطانيون االحتفاظ
باجلنيه اال�سرتليني .وعند �إن�شاء
البنك املركزي الأوربي ،قرر الربيطانيون احلفاظ علي �سلطة
بنك �أجنلرتا املركزي وعدم خ�ضوعه للبنك الأوربي .بل ويف
الثمانينيات من القرن املا�ضي ،رف�ضت «مارجريت ثات�شر»،
رئي�سة الوزراء وقتها منح بروك�سل ،حيث مقر املفو�ضية
الأوروبية� ،أي �سلطات مركزية �أو ت�شكيل ما يعرف با�سم
«الواليات املتحدة الأوروبية» ،بل حتي املوافقة علي الإن�ضمام
لإحتاد الدول الأوربية ،كان بعد  16عام ًا من �إن�شائه .بالنظر ملا
�سبق من عوامل داخل عقول وقلوب الربيطانيني جتاه الدول
وال�شعوب التي يف اجلوار ،بالإ�ضافة �إيل الأعباء املالية التي
حتملها املجتمع الربيطاين ،ب�سبب تدفق املهاجرين ،حملت
�إتهام الربيطانيون لـ قوانني الإحتاد الأوربي والتي تفتقد �إيل
�ضوابط ب�ش�أن الهجرة ،وكان نتيجة تلك املتاعب والأعباء رفع
�شعار «عودة بريطانيا �إيل الربيطانيني» .ولهذا كانت النتيجة
الطبيعية هو الطالق بني بريطانيا والإحتاد الأوربي ،هذا �إن كان
حدث زواج من الأ�سا�س!!
خروج بريطانيا من الإحتاد الأوربي �سيعطي دافع للأحزاب
اليمينية يف الدول الأوربية الأخري للدفع ب�أ�ستفتاء مماثل بتلك
الدول للإنف�صال عن الأحتاد  ،والذي قد يتفكك فيما بعد ،
ورمبا تعود القارة الأوربية �إيل عامل ما قبل احلرب العاملية الثانية

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

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

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

تعليم مجاني

طلبة دوليني من خارج كندا
سونيا  416.510.2739 :لفيزة الطلبة ..
عادل  647.271.9884 :اتصل لالستعالم
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لقمة عي�ش !...

الكل يكدح حتت هذه السماء من اجل ان
يعود اخر يوميه يحمل من غبار احلياة املمتزج
مبشاعر متخلطة بني التعب والم املعافرة وبني
استرشاف مستقبل رمبا ال يعرف احدا ً عنه
سوي عبارات مت توارثها عبر اجيال مختلفه
تكون مبثابة مسكنات مؤقته او دائمة ال احد
يستطيع ان يجيب علي هذا السؤال  ...مشهد
االنسان الباحث عن احلياة فقط احلياة التي
توفر القوت اليومي له وملن يعيشون حتت ظله
مشهد ثابت ال يعرف اال رتوش من التغيير
الطفيف  .البحث عن الرزق منذ آدم االول من
اجل احلياة غريزة تدفع اإلنسان نحو األستقرار
والسعي الدائم ولكن السؤال الذي يطرح
نفسه دوما ً هل نحن نعيش من أجل أن نأكل ؟
أم نأكل من أجل ان نعيش ؟
ذلك الفواعلي الذي يخرج صباحا ً ال يعرف أين
وجهته يجلس علي حافة الطريق يستجدي
الرزق لعله يأتي او اليأتي فهو يجلس ينتظر ان
متن احلياة بلقمة له وملن يعولهم  ...وأيضا ً ال
ميكن ان نغفل ذلك املشهد العظيم املوظف
الذي يحمل في يديه ما يجود به يومه حتي
يلحق باألتوبيس من أجل ان يعود بشيء
مختلف إلي من ينتظرونه في نهاية نهار شاق
وعيونهم رجاء نحو ما يحمله في يديه وكأنه
أكسير السعادة لعدة أيام متتاليه  ...فهذا
عالم نتحدث عنه يحمل علي كتفيه البحث
عن حياة ليس بالضرورة أن تكون كرمية بقدر
كافي وأمنا تضمن ان متر أيامه مستورة .
وهناك عالم آخر يبحث هو أيضا ً عن لقمة
عيش يدعي كوكب الكمبوندات وفيه يعيش
نوعا ً اخر من البشر بخواص مختلفه الرزق
يختلف معدله لديهم ومقدار السعادة لديهم
يقاس مبدي مجارتهم لكل ما هو جديد وحديث

بريطانيا تن�سحب وهوالند «املكري» فا�شل يف
انت�شال القارة العجوز من الركود واالنق�سام
مونتريال – عبد املسيح يوسف

ماجي ماجد الراهب
وقيم والبعد عن ازعاج الواقع املزدحم نحو
عالم خاص منعزل مبرافق وحياة البد ان تكون
كرمية بالكلية حتي يستطيعوا العيش دائما ً
مبستوي معني ...
الفكرة التي يتم طرحها هنا التدعوا إلي
الطبقية علي األطالق أو تسخط علي قلة
كفائة العدالة األجتماعية لكن الفكرة كلها
تكمن في كيفية تقريب املسافات واألبعاد بني
البشر اخملتلفني حتي ال يعيش قلة وينقرض
األغلب حتي يتالشي احلاجز والسور فكيف
ميكن ان يكون هناك جسرا ً بدال من ذلك السور
...؟ كيف ميكن ان يتحطم البعد األخر ويصبح
عالم واحد بعدة أبعاد ...؟ احلل ليس ببعيد احلل
داخل البشر أنفسهم احلل هو كيفية رؤية
اإلنسان بصورة صحيحة هي كيفية ان تعاد
هيكلة املوازين بعيدا ً عن التقاليد العتيقة
 ...الوعي بالقيمة احلقيقة وليست الظاهرية
الوعي بساعد العامل وفأس الفالح وكد
املوظف يعطي معني آخر !

مأساة طبيب اخلليفة

املشهد الثانى

الفصل الثانى (تكملة)

وهذه مناقشة للبرهان الذى أرسله لى ابن عيسى بن املنجم .وقد أحببت أن اوضح له أنه
عرض هذه املقدمات على أنها معروفة عند جميع األمم ،وهى ليست كذلك.
والثانية إنه استنتج من تلك املقدمات نتائج ال تنتجها تلك املقدمات.
القاضى :هل لديك إضافات أخرى ياحنني ؟
حنني :جملة واحدة فقط « فأنت تعرف أن جماعة ممن تتزيا بزى اإلسالم وتنتحله ،قد فضلوا
على بن أبى طالب على محمد ،وأكثروا فيه القول .ويزعمون أنه عقل هذه الدولة ،والذى
قوى أمرها ،حتى صارت إلى ما صارت إليه».
القاضى :ما قول احملتسب فيما سمعت ؟
احملتسب :هو كالم صحيح لكن فيه جرؤة تستفز العامة وهذه هى املشكلة.
حنني  :أنا لم أحتدث إلى العامة بشىء من هذا بل كنت أحاور أحد املفكرين اجملتهدين.
احملتسب :بقت هناك نقطة خاصة بإنكارك إلعجاز القرآن.
حنني :ليس فى كالمى مايعنى هذا.ألن هذه النقطة أيضا ترتبط مبقارنات ومقدمات خاطئة
وضعها ابن املنجم  .فهو يقول إن األمم تشهد بأن محمدا قد أتى العرب بالقرآن الذى هو
لغتهم ،وليس فيه كلمة ،إال واستعملتها العرب فى كالمها .وكان ردى وكيف تشهد األمم
بهذا  ،وهى التعرف هذه اللغة ؟ إذ كانت هذه اللغة للعرب فقط .ال لغيرهم من األمم .كيف
ميكن أن يشهد الروم والهند أنه أتى العرب بقرآن هو لغتهم ،وهم ال يعلمون عن لغة العرب
شيئا ،وال يفصلون بينها وبني سائر اللغات ؟ إذ كانت كل أمة منهم التعرف غير لغتها،
وهى جاهلة مبا سواها.
القاضى :خالص ؟ انتهت أقوالك .
حنني  :احلمد هلل.
احملتسب :نتركك اآلن ياحنني لنعرض هذه األقوال على موالنا اخلليفة املتوكل ،وهلل األمر من
قبل ومن بعد.
املشهد الثالث
( يتغير املشهد ويتركز الضوء على وجه اخلليفة املتوكل وهو راقد على فراش املرض).
يدخل القاضى واحملتسب الغرفة

حالة من التخبط تسود أوساط السياسيني بعد
استفتاء بريطانيا األسبوع املاضي ،الذي نتج عنه
قرار  %25من الناخبني االنسحاب من االحتاد األوروبي.
وهناك مخاوف من مطالب دول أخرى ،خاصة
القوى اليمينية الرافضة لالحتاد ،الضغط علي
الراي العام في بالدها للمطالبة بإجراء استفتاء
لالنسحاب من االحتاد ،الذي فقد حوالي سدس ناجته
االقتصادي ،بانسحاب بريطانيا .معروف للجميع أن
حصاني الرهان لسحب عربات قطار االحتاد األوروبي
هما فرنسا وأملانيا .وطبيعي أن تكون هناك ثورة
طموحات وتطلعات ،لدى األوروبيني ،في فرانسوا
هوالند «أوالند» .ويراهن املؤيدين هنا على التوجهات
االشتراكية لهوالند ،ودعمه للفقراء وساسيات
التشغيل ،وإعادة النظر في السياسات املالية
والضريبية وإعادة توزيع الثروات ،فضال عن العالقة
مع أوروبا ودور فرنسا في القارة العجوز .إال أن الواقع
يكشف أن هذه كلها مجرد أوهام سياسية ،ألن
الواقع السياسي يعبر عنه أزمة انسحاب بريطانيا
 ،واشتداد أزمة منطقة اليورو ،واستهداف اإلرهاب
وحتديدا داعش لعاصمة النور باريس ،في عجز
غير مبرر لألجهزة األمنية واخملابراتية الفرنسية
واألوروبية .هنا نحاول رصد أهم أبعاد أداء هوالند،
والطموحات التي توجه إليه ،ومدي قدرته علي
حتقيق هذه الطموحات.
فرانسوا جيرار جورج أوالند ،ولد في  21أغسطس
 ،1954وهو الرئيس السابع للجمهورية الفرنسية
اخلامسة .وتولى قيادة احلزب اإلشتراكي الفرنسي
خالل الفترة من  ،2008 – 1997املوقع الرسمي لقصر
اإلليزية الرئاسي .مت انتخابه رئيسا للجمهورية
الفرنسية املعروفة مجازا باسم «جمهورية ماريان»،
وهى رمز اجلمهورية وموجودة على شعار خامتها
الرسمي ،مثل خامت النسر في مصر ،في  6مايو .2012
وكان عضوا في اجلمعية الوطنية الفرنسية ،الغرفة
األولى للبرملان الفرنسي.
ذكرت مجلة جاال  Galaاألسبوعية للمشاهير
أنه عاش مع سيجولني رويال ،املرشحة السابقة
النتخابات الرئاسة الفرنسية أمام ساركوزي ،ملدة
أكثر من عشرين عاما ،واجنبا (خارج نطاق الزواج،
وهذا أمر معترف به في فرنسا) 4 ،أبناء ( 3أوالد
وبنت واحدة) .وانفصل عن أم أوالده ،رويال ،ثم ارتبط
بالصحفية الفرنسية فاليري تريرواالر ،التي تأمر في
االنتخابات التشريعية األخيرة ضد رويال ،ودعمت
مرشح اشتراكي آخر ،ليفوز بعضوية اجلمعية
الوطنية ،في إطار من صراع الغيرة ،بني «سيدات
الرئيس».
تولى هوالند ملقاليد السلطة في «جمهورية ماريان»،
ساهم في سيادة حالة من االرتياح في األوساط
الفرنسية واألوروبية الشعبية .اعتبرها البعض
فرصة السترداد احلكم االشتراكي بعد  17عاما ،من
حكم اليمني املوالي لألثرياء على حساب الفقراء
ومتوسطي احلال ،الذي تال حكم فرانسوا ميتران.
قال جريدة اجلارديان البريطانية عن هوالند أنه «رجل
التغيير» ،الذي ميهد حلركة جديدة في فرنسا وأوروبا
على السواء ،ستتجه كل منهما نحو اليسار،
وسياسات عدالة اجتماعية أكثر اشتراكية ملصلحة
اجلماهير الفرنسية واألوروبية .ورفع طموحات
اجلماهير في فرنسا وأوروبا ،األزمة املالية العاملية،
وأزمة الديون السيادية ،التي تضرب منطقة اليورو.
لكن هذه التوقعات باءت بالفشل الذريع بعد
انتخابات اجلبهة الوطنية اليمينية املتطرفة في
فرنسا في اجلولة األولي لالنتخابات اإلقليمية
منذ عدة شهور ،ومع انسحاب بريطانيا من االحتاد
األوروبي ،واالستهداف املتتالي للجماعات اإلرهابية

للعاصمة الفرنسية.
وال يخفي حتى عدد من اليساريني ،ومن بينهم
جريدة ليبراسيون اليومية ،احملسوبة على اليسار،
تخوفها من حتصن هوالند ،خلف تصريحات وردية،
خيالية ،تسترجع أمجاد املاضي ،وال حتقق أي نتائج.
وقالت ليبراسيون ،أن هوالند بالنسبة للفرنسيني،
متثل األمل ،ولكن هذا األمل ،إما أن يتحقق ،أو أن
يتحول إلى سراب .وهنا سيكون يوم احلساب،
بعد أمام صندوق االنتخاب ،إال أننا يجب أن نتوجه
بأنظارنا إلى األمام وليس إلى اخللف ،إلى أن يثب
هوالند بأدائه عكس املأمول .وهناك حتوالت كبيرة في
توجهات الناخب الفرنسي ،وتوقعات بأن تعود دفة
احلكم لليمني املعتدل ،خاصة وأن األداء السياسي
واالقتصادي لالشتراكيني ،ال يسر ال عدو وال حبيب.
يدعو هوالند ،على اخلريطة االقتصادية األوروبية،
إلى ضرورة استمرار بقاء اليونان وإسبانيا والبرتغال،
وهى الدول األكثر معاناة اقتصاديا ،في منطقة
اليورو .ويدعو ثالث مؤسسات ،لتقدمي كل الدعم،
وهى املفوضية األوروبية ،والبنك املركزي األوروبي،
وصندوق النقد الدولي .وهذه الدول قطاعات من
سكانها لم تعد ثقى في الضغوط الفرنسية
واالملانية بدعوي الوحدة األوروبية ،وتبللورت مؤخرا
في استفتاء اليونان والبقاء في االحتاد بسبب األزمة
االقتصادية الطاحنة ،القيود الكبيرة التي يفرضها
االحتاد األوروبي.
وهناك تساءلت صحيفة الباييس اإلسبانية ،حول
جدوى تطبيق إسبانيا للنصائح الفرنسية ،وهل
ستقود إلى مجتمع الرفاهية األوروبي واإلسباني
والفرنسي األوروبي .موضحة أن فرنسا نفسها
تعاني من ركود ،ومعدالت بطالة ،فشلت في حلها.
ورغم كل هذا ،تتبع احلكومة الفرنسية شأن بقية
احلكومات األوروبية ،إجراءات تقشف حادة.
ويحاول هوالند مواجهة أزمة النمو في فرنسا
وأوروبا ،عبر وسائل عدة ،من بينها غلق أبواب فرنسا
وأوروبا أمام املهاجرين والالجئني الذي يأتون من كل
صوب وحدب ،خاصة بعد أن وصلت معدالت البطالة
في فرنسا إلى  ،%10لنحو  3ماليني عاطل فرنسي.
وأشار دونالد هوبير في مجلة لونوفل أوبزرفاتير إلى
سعى هوالند إلى إتباع سياسة مالية وضريبية
جديدة ،تهدف من ناحية لتقليص الضرائب لتحقيق
النمو من ناحية ،وزيادة الضرائب على الفئات
والشرائح األكثر ثراء.
هنا ووصف مجلة اإليكونوميست «هوالند بالرجل
اخلطير» ،بسبب سياساته املالية ،التي ستقود
إلى مزيد من التأزم لالقتصاد الفرنسي واألوروبي.
وأشارت إلى أزمة الكثير من الشركات الفرنسية،
التي تخلت حكومة باريس عن دعمها ،ومنها
تسريح آالف العمال من مصانع شركات ستروين
وبيجو .هذه القضية دفعت اإلعالم الفرنسي،
لتشجيع املواطنني على شراء املنتجات الفرنسية،
من السيارات ،مقابل الدعاية السلبية للمنتجات
اآلخرى ،وحتديدا اآلسيوية واألمريكية ،من السيارات
اليابانية والكورية واألمريكية ،وهو ما اعتبر في
نطاق «املنافسة غير الشريفة» .وبالتالي ال يجب أن
يراهن أحد علي هوالند.
اخلالصة أن الوضع االقتصادي صعب ،والقوة
الشرائية للفرنسيني واألوربيني في تدهور مستمر،
وخفض احلكومة للنفقات ،يصيب املواطنني
بالذهول ويزيد الصعوبات عليهم .ويأتي هذا في
الوقت ،الذي تتراجع فيه مؤشرات النمو األوروبية،
وهو ما أدى لزيادة مساعدات البطالة ،رغم خطط
التقشف ،وسيادة حالة من االستياء لدى املواطن
األوربي جتاه أداء االحتاد ككل.
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كبوة الشيخ ..الداعية ليس إلهاً
املرأة يجب أن تكون مستورة حتى ال يشك
زوجها في بنوة أبنائه منها”
يالها من عبارة صادمة ،برهنت على احتقار
املرأة في اخلطاب الديني الذي أسسه بعض
الدعاة .سمعت هذه العبارة و سط جمع من
الزميالت املتعلمات املتطوعات في منظمات
اجملتمع املدني التي تهتم بقضايا املرأة خاصة
احلق في التعليم واحلماية من العنف األسري
واخلتان ،وكلنا متطوعات في املناطق الفقيرة
املهمشة.
ً
وسخطا من نساء
العبارة القت استهجان ًا
يُدافعن عن حقوق املرأة بضراوة ويجتزئن من
وقتهن ملساعدة الفتيات في القرى والنجوع.
أثارت العبارة حفيظتهن وأكدت الكثيرات
منهن أن هذه الفتاوى دخيلة على اخلطاب
الديني املعتدل ،وأن فتاوى السلفية حقرت
ودنست من شأن املرأة.
اتفقت معهن في الرؤية ولكن
بالتأكيد
ُ
الطامة الكبرى هي أن هذه املقولة لم تكن
فتوى سلفية بل كانت من بنات أفكار إمام
الدعاة الشيخ الشعراوي (  ،)1998-1911والتي
صرح بها في شهر رمضان عام .1984
انفصام املواقف بني االستنكار والدفاع
إمام الدعاة كان دو ًما خطا أحمر واملدافعون
عنه باستماتة رفعوه إلى منزلة املعصوم من
اخلطأ ،رغم أنهم ال يعرفون عن أفكاره الكثير
سوى تقدميه تفسيرا للقرآن قبل مدفع اإلفطار
في شهر رمضان على شاشات التلفزيون ،وأنه
كان على خالف مع جماعة اإلخوان املسلمني
منذ عام  1938بسبب قصيدة مديح كتبها
للزعيمني الوفديني مصطفى النحاس وسعد
زغلول وهو ما أغضب اجلماعة.
اعتبر املدافعون عن إمام الدعاة أن خالفه مع
جماعة اإلخوان دليل دامغ على خطابه الديني
السمح .تناسوا هؤالء أن الشيخ محمد
الغزالي (  )1999-1916اختلف مع اإلخوان
تنظيم ًيا ولم مينعه ذلك من الشهادة في
محاكمة قتلة فرج فودة حني دافع عن اجملرمني
قائال“ :يجوز أن يقوم أفراد األمة بإقامة احلدود
عند تعطيلها” .فاالختالف مع اإلخوان ليس
برهان ًا على السماحة والدليل على ذلك أن
السلفيني هم أكثر من اختلفوا تنظيم ًيا مع
اإلخوان املسلمني ،وال يعني هذا بالضرورة أن
اجتاهاتهم الفكرية كانت أكثر سماحة أو
حداثة بل العكس صحيح!
لذا ال بد أن نتفكر في حالة االنفصام التي
نعيشها ما بني رفض واستهجان الفكر
املتطرف وما بني الدفاع املستميت عن صاحب
الفكر الذي نستنكره جملرد أننا صنعنا منه
أيقونة .فالدعاة مبا فيهم الشعراوي بشر
يخطئون ويصيبون ولو أن أخطاءهم في بالد
يعمها اجلهل واألصولية املترسخة قد ُيكلف
أرواحا وشهداء وأزمات طائفية نحن في
الوطن
ً
غنى عنها.
نبشت قبر الشعراوي ؟
هل
ُ
ملاذا اعتبرنا رفض فتوى حتمل حتقيرًا للمرأة،
نبشا لقبر صاحب الفتوى؟ أال ميكن لنا مثال أن
نكون ناقدين للفكر ولإلرث الذي خ ّلفه من بعده،
ونحاول أن نحد من تأثيره؟ فالدعاة يرحلون عنا
ويتركون لنا إرثًا من الفتاوى الكارثية التي نظل
نناهضها في بيئة حاضنة للجهل والتطرف.
يتمتع الشيخ الشعراوي بشعبية جارفة
لدى املصريني بشكل عام وخاصة في الكفور
والقرى والنجوع ،وكانت فتاواه عن اخلتان رائجة

رباب كمال

رباب كمال
حتى بعد مماته بسنوات عديدة ،رغما من اجملهود
املضني ملنظمات اجملتمع املدني والدولة في
التوعية ضد اخلتان واللجوء إلى فتاوى دينية
أخرى حترمه.
فتوى اخلتان الشعراوية
في حوار الكاتب والباحث اإلسالمي محمود
فوزي مع الشيخ الشعراوي والذي مت طرحه في
كتاب يحمل عنوان فتاوى العصر ،قال الشعراوي
نصا بلغته العامية املمزوجة بالفصحى:
ً
“بالنسبة للمرأة فاخلتان كرامة ،ألن القدر الزائد
خارجا عن الشفرتني ،فإن كان مرتف ًعا
يكون
ً
وجاء الثوب عليه أو مر به أهاج شهوة املرأة
وإذا هاجت شهوة املرأة جعلها تطلب الرجل
ً
هلوكا ،إذن نشيل هذا الزائد علشان
فتكون
دائما ال تصبح في حاجة لهذا املوضوع .إذن
يصبح هذا كرامة للمرأة ألنها لو ظلت كما هي
ستصبح هائجة ،وحتتك بالرجل وتتمحك فيه،
يعني إذا كان هناك شيء زائد عن الشفرتني
اخفضيه لكن ال تقطعيه حتى آخره ،ألن هذا
من شأنه أن يتعب الرجل!” ( املصدر  :كتاب
الشيخ الشعراوي و فتاوى العصر – الطبعة
السادسة – دار اجلداوي للنشر – ص  74و ) 75
غض البصر
حاولت أن أتخيل إن كانت فتاوى كهذه مت
إصدارها في زمن اإلعالم احلديث والتواصل
االجتماعي والسماوات املفتوحة ،هل كانت
ستمر علينا مرور الكرام مهما بلغت مكانة
قائلها؟ صدرت هذه الفتاوى في مجملها في
ثمانينيات وتسعينيات القرن املاضي الذي
توهجت فيه الفتاوى األصولية دون رادع ،ولم
نسمع اإلعالم يتصدى لفتاوى خطيرة كهذه
ولرمبا يرجع هذا لسببني:
أوال :الدولة مبؤسساتها كانت تغض البصر عما
يقوله الشعراوي حتديدا بسب قربه للنظام
احلاكم ،وهو ما اتضح جليا حني مدح الشيخ
الرئيس األسبق مبارك قائال“ :إن حاكم مصر
لم يأمر مبا يخالف الشرع”( .املصدر :مجلة
املصور عدد رقم  3720الصادر بتاريخ  26يناير
) 1996
ثانيا :لم تكن وسائل اإلعالم متعددة كما
خاصا،
هي اآلن سواء أكان إعالما حكوم ًيا أو
ً
فاألبواق اإلعالمية كانت ُمحتكرة بشكل كبير
وتهيمن عليها الدولة وال يبدو أن الدولة كانت
ستسمح بحمالت إعالمية تعترض على فتاوى
الشعراوي طاملا أنه ال يناهض أولي األمر.
املوضوعية ستحتم علينا أال نختزل تاريخ
الشعراوي في فتاوى بعينها إال أن هذه الفتاوى
ال يجب أن متر مرور الكرام ونغض البصر عنها
كما فعلت الدولة ،جملرد أن اجلماهير صنعت من
الشعراوي صن ًما ال يُقبل االقتراب منه ،واضعني
في االعتبار أن األثر السلبي لتلك الفتاوى في
تغييب العقول كارث ًيا ،مدركني أن الداعية ليس
إلها.
ً

ملاذا األقباط أقلية
عام  2012ثار جدل في
مصر حول تعداد األقباط
حيث أعلن مسؤول اجلهاز
املركزي للتعبئة واالحصاء أن
عدد األقباط يربو قليالً على
اخلمسة مليون قبطي مؤكدا ً
أن هذا العدد مت التوصل
إليه بناء على إحصائيات
موثقة .وقد أثار هذا التصريح
استنكارا ً في األوساط
املسيحية التي رأت فيه محاولة لتهميش
األقباط والتهوين من عددهم احلقيقي
بشكل مستفز وذلك خشية أن تطالب
القيادات الكنسية بزيادة عدد الكنائس أو
برفع الكوتة اخملصصة لألقباط في مقاعد
البرملان أو بتوفير فرص عمل للكفاءات منهم
في املناصب الرسمية لتتالئم مع نسبتهم
العددية .وترى الكنيسة أن العدد احلقيقي
يتراوح ما بني  51إلى  81مليون مواطن وفقا
لكشوف االفتقاد وسجالت املعمودية .وسواء
أخذنا باالحصاء الرسمي أو باإلحصائيات
الكنسية ،فسنخلص إلى نفس النتيجة وهي
أن األقباط أقلية عددية.
وبالنسبة للتعريف املعجمي فاألقلية
حسب معجم املعاني واملعجم الوسيط من
َّ
قل عددُهم عن غيرهم ،وعكسها أكثر ّية،
وهي جماعة مم ّيزة بدينها أو عرقها أو لونها
تعيش في مجتمع يفوقها عددًا .كما عرفتها
املوسوعة البريطانية بأنها جماعات من
األقوام الذين يتمايزون عرقياً ،دينياً ٬لغويا ً أو
قوميا ً عن باقي أفراد اجملتمع الذي يعيشون
فيه ،كذلك عرفتها املوسوعة الفرنسية
الروس بأنها تلك التي تكون أقل هيمنة وأقل
تأثيرا من الناحية العددية.
أما عن تعريف األقلية في املواثيق الدولية
واتفاقات حقوق اإلنسان ٬فقد اجتهد
الباحثون الستخالص بعض املعايير العامة
التي تسمح بتصنيف بعض اجلماعات
كأقلية .أهم هذه املعايير هو املعيار العددي
ويعني أن األقلية يجب أن يكون عددها أقل
باملقارنة بباقي املواطنني الذين ميثلون األغلبية
في اجملتمع .معيار آخر هو عدم الهيمنة
ويعني أن تكون هذه األقلية في وضع غير
مسيطر الن الهدف من اهتمام هذه اجلمعيات
باألقليات هو حمايتها من عسف األغلبية..
كذلك معيار التمايز مبعنى أن يكون لهذه
اجلماعات سمة أو سمات مشتركة خاصة
بهم وحدهم من ذلك اشتراكهم في الدين
أو العرق أو اللغة أو الثقافة ويجب أن يكون
عدد األقلية كافيا ً للحفاظ على تقاليدها
وخصائصها كما يجب أن تدين بالوالء للدولة
التي تتمتع بجنسيتها.
واستنادا ً إلى هذه املعايير والتعريفات
نستطيع أن جنزم أن األقباط املسيحيني اقلية
في مصر .ولذا استغرب بشدة أن يوجد من
يتعامى عن هذه االعتبارات ويستنكر حقيقة
بديهية ال يوجد لبس فيها وال يقوم جدال
حولها .أما األغرب من ذلك بكثير فهو
أن يصدر ذلك االستنكار عن كاتبة قضت فترة
طويلة من حياتها تدعي انحيازها إلى
القضايا احلقوقية رافعة شعارات مساندة
األقليات وبخاصة أقباط مصر .السيدة

دوال أندراوس

فاطمة ناعوت في كلمتها
ملؤمتر عن “مستقبل األقليات
في الشرق األوسط” وقفت
تعطي احلضور درسا ً في اللغة
العربية وفي معاني األلفاظ
واشتقاقاتها مستنكرة إطالق
مصطلح األقلية على أقباط
مصر ومطلقة تعريفها اخلاص
(مصطلح
للكلمة على أنها
ٌ
سياسى ،يُطلق على جالية
وافدة “من غير املواطنني”).
ناعوت
السيدة
كذلك استنكرت
على
أقباط
تطلق تسمية
أن
املصريني املسيحيني ورفضت التعامل مع
الكلمة على انها خطأ شائع وان العرف
قد جرى على اطالقها على مسيحيي
مصر ،وانه حتى في املعاجم العربية يعرف
األ ْق ٌ
ني
يح ِّي َ
باط على أنهمَ :
س ِ
“ج َما َع ٌة ِم َن مْال َ ِ
صرَ ُم ْن ُذ ال ِق َد ِم”،وان الكلمة
س َكنُوا ِم ْ
َ
ستظل تطلق على املسيحيني إلى أن
يتبناها كل مسلم ويطلقها على نفسه
(مبا في ذلك اجلماعات السلفية واالخوانية).
حتايلت الكاتبة على اللغة واملنطق متجاهلة
مناقشة موضوع املؤمتر -الذي كانت قد وافقت
مسبقا على موضوعه وتقاضت أجرها كامال
عنه -لتخلص إلى أن مسيحيي مصر ال هم
أقباط وال هم أقلية وذلك في حتول واضح عن
نهج جذب التعاطف واالستمالة الذي كانت
تنتهجه فيما قبل.
فبعد أن فشلت خطتها في التلميح للحكومة
املصرية مبكانتها لدى أقباط املهجر وبعد
احتراق كارت دغدغة العواطف الدينية وتأييد
احلكم بحبسها بتهمة ازدراء األديان لم جتد
أمامها سوى اللعب بكارت العصر “املباركي”
الذي كان يعمد إلى تخوين أقباط املهجر
وجتريدهم من وطنيتهم من أجل تهميشهم
وتأليب الناس عليهم واحلد من دورهم الفاعل
في رسم سياسة الدولة احلديثة حتى أصبحت
هذه التسمية مبثابة السبة في عهد النظام
السابق .فقامت الكاتبة -في استعراض زائف
للوطنية ومحاولة ساذجة إلحراز هدف لدى
احلكومة املصرية -باتهام قيادات املنظمة
مبحاولة دفعها النتقاد الدولة املصرية أمام
اخلارجية األمريكية .وكأن نشطاء األقباط
ورؤساء املنظمات القبطية وكل القائمني
على العمل القبطي مبثابرة وجدية منذ
ستينيات القرن املاضي ،وبكل ما أحرزوه من
خبرات وعالقات ممتدة على كافة املستويات
االجتماعية واحلقوقية والسياسية كانوا
بانتظار السيدة ناعوت لتتحدث “باللغة
العربية” إلى اخلارجية األمريكية وتسب
في الدولة املصرية نيابة عنهم .إدعاء غير
مستساغ للبطولة من سيدة تتقاضى أجرا
عن كل كلمة تتلفظ بها .ويؤسفني أن يكون
استخدام األقباط ٬ماديا ً ومعنوياً ٬هو الكارت
الذي يستسهل البعض اللعب به لتحقيق
مصالح شخصية أو لتحصيل مكاسب
وإحراز أهداف لدى احلكومة املصرية .ولكن
احلال سيظل على ما هو عليه وسيظل
األقباط يدفعون ٬عن استحقاق واستئهال
وجدارة ٬ثمن مسكنتهم واجنرافهم وراء كل
من يستميلهم مبعسول الكالم.
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قلق البنك هو أن الناس يعتقدون أن مسار  2015و
املائة
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التدابير
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الضروريةالوحدات
حيث كانت عدد
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الفترة
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باملقارنة
تورونتو،والتيأشار
مدينةو في
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يحدد
السعرلم
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يستطيعون حتمل
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كل أنواع
شامل
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العام
من
الشهر
لنفس
دوالر
دوالر
616,241
باملقارنة
دوالر
654,221
صحفي في أوتاوا بعد صدور التقييم ارتفع األسعار إلى  15في املائة ،مقابل  10نوع من التغييرات أو متى قد تقدم.
للدفعةمن
لنفس الشهر
باملقارنة
فصل دوالر
متوسط سعر البيع الي 619,050
ستةإرتفع
(«)»905
باقي ال
أشهر.
GTAقبل
املائة
نصف السنوي للبنك عن حالة االستقرار في
دوالراألدنى
550,825احلد
قام بزيادة
الشتاء،
املائة.
فى
12.4
قدره
بإرتفاع
املاضى
العام
املالي في كندا “يجب أن أعترف ( أن هناك) و اوضح البنك في أخر مراجعة للنظام املقدمة للمنازل التى يزيد ثمنها عن
.2015
1,924
األسركانت املعاملة
ديون)Condo
(Apartment
االرتفاعاململوكة
مجال الشقق
إمكانية إنخفاض االسعار  فعال في هذه و في
مستمر في
املالي أن
نوفمبرعلى
شهريهدف
خاللإجراء
شقةوهو
% 10
عليإلى
$ 500,000
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
الظروف“ .لكننا ال نتوقع ذلك  .وقال أيضا أعلى مما كانت عليه قبل ستة أشهر .في وجه التحديد إلى تهدئة اسواق تورونتو
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
“نحن فقط ننبه للمخاطر التي ميكن أن حني أن احتمال وجود ركود حاد ،ال يزال وفانكوفر .وكانت واحدة من عدة تغييرات
متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
هذافىاحلدث
دوالر أن
منخفضا ،إال
املائة .قد زاد قامت بها احلكومة في السنوات األخيرة.
إحتمال 1.50
بإرتفاع قدره
حتدث  -أيا كانت  -النها تنمو ونحن جنلس الي 315,223
هنا”.
الثالثفى ديسمبر.
تقييمها
منذ
وأضاف مورنو أن أوتاوا تدرس أيضا ما إذا
واخلمسون
العدد
السوق لكافة املناطق:
حتركات
السبت  2يناير - 2016بيان

اوتاوا  -اطلق بنك كندا املركزى حتذيرا يوم
اخلميس ان ارتفاع أسعار املساكن في
األسواق الساخنة فى فانكوفر وتورونتو
ترتفع إلى مستويات غير قابلة لالستمرار.
و قد حذر محافظ البنك Stephen Poloz
أن إرتفاع أسعار العقارات فاقت األسس
االقتصادية احمللية مثل خلق فرص العمل
والهجرة ومنو الدخل .وقال  Polozإن قرار
البنك املركزي بالتفكير مليا على ما كان
يبعث للقلق لفترة طويلة بعد أن رأى
البنك أدلة متزايدة من توقعات “التعزيز
الذاتي” بني املشترين احملتملني واملقرضني .أشار البنك إلى منو أسعار املنازل في وقال  ,Polozكلما زادت فترة اخملاطر كلما كان هناك أي دليل يدعم فكرة عند البعض
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
ساهموا فى إرتفاع
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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
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

Atef Nekhil

Independently
Independently Owned
& Owned
& Operated
Operated

Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
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عامل العقارات

وال�ستون
ال�سبت  2يوليو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد ال�ساد�س
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

بتورونتو
ادوارد يعقوب
ثانى اكبر مبيعات في تاريخ الشقق السكنية اعداد :

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
كما توقعت من قبل في مقاالتى السابقة فقد بدأت دورة تزايد أسعار الشقق السكنية لكى تلحق بالفيالت واملساكن املتالصقه التي
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
وصلت الى قمة الدورة اخلاصة بها .فقد حقق عدد مبيعات الشقق السكنية خالل الشهر املاضى (مايو) في العمارات الشاهقة في تورونتو
فى صحة
يشككون
آخرون
هناك
( 3733آخرى
 2011ناحية
نوفمبر ومن
اخلارجىشهراملشع.
الرقمللبناء
كماده
وهو ايضا
واستعمل
الضخمة
االرتفاع.
الشاهقة
العقارات
تاريخ
وحده) في
والكساءحتقق فى
القياسى الذى
الثانى بعد
وحدة سكنية
3632
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
بينما انخفضت مبيعات الفيالت واملسكن املتراصة  .15%وهذا ينبا بتزايد مضطرد في االقبال على شراء الشقق بعد ان أصبحت البدائل
واألبحاث
الصحة
متثل خطرا
التى
للمستثمرال تصل
التشطيبات
الطبقة كعنوان
املطابخ
مناضد
األشهر
خالل
على أتوقع
سكنية النى
شقق
النسباالن
الىيشترى
الفطن ان
لفخامةنصيحتى
املتوسطة .واكرر
متناول
اسطحفي غير
األخرى
تعمقا
اكثر
ابحاث
الى
يحتاج
واملوضوع
مستمرة
مازالت
واألحواض
املطابخ
فى
استعماله
فى
ء
د
ب
للمنازل.
الداخلية
َ
ُ
القليلة القادمة صعودا حادا في أسعار الشقق السكنية قد يستمر ملدة ثالث الى اربع سنوات قادمة لتحقق دورة جديدة مشابهه ملا حدث
ذلك.
سعيدااو نفى
سأكونألثبات
االخرى
للفورميكااى واملواد
كبديل
بخبرتى في االستثمار العقارى.
المدادك
الصناعيةاجملال
استفسار في هذا
اذا كان لديك
.2011 1987
عام– 2008
منذأعوام
في
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
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عـقـارات
عـقـارات

الثالثواخلمسون
العددالثالث
- 2016العدد
يناير- 2016
السبت22يناير
السبت
واخلمسون

Peopleuutrust..
trust..
People
Serviceuudeserve
deserve
Service

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Irene
Awad
Irene
Awad Temon
TemonRassem
Rassem
Professional Real Estate Services

Mobile
MobileMortgage
MortgageSpecialist
Specialist
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



22

BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a
ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

SOLD

Prime
Realty
Prime
RealtyServices
Servicesinc.
inc.
*Brokerage
*Brokerage
Richmond Hill

Sales
SalesRepresentative
Representative

SOLD

SOLD

29112911
Kennedy
Rd.Rd.
Toronto,
ONON
M1V
1S8
Kennedy
Toronto,
M1V
1S8
BARRIE
Richmond
Hill

SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
Cell
:
)(416
843-6618
Cell
:
)(647
778-6948
Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948
ZLWK125,6.
Office:
)(416
298-8200
Fax:
Office:
)(416
298-8200
)Fax:(905
(905)721-0467
721-0467
Email
:
irene.awad@century21.ca
Email
:
temon_rassem@centum.ca
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
SOLD
Each
office
is is
Independently
Each
office
Independentlyowned
owned
and
operated
and operated

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a
pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Vaughan

SOLD

2014
2014

SOLD

Independently
owned
andand
operated
Independently
owned
operated

North York

Markham
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�سيدتي اجلميلة

ال�سبت  2يوليو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد ال�ساد�س وال�ستون

خرباء :اجللو�س لفرتة طويلة
ي�ضر ب�صحة الأطفال م�ستقبال

 5ن�صائح ت�ساعدك على خ�سارة وزنك الزائد
 تقليل كمية الطعام :من األخطاء الشائعة لدى البدء بأيبرنامج حمية تقليل عدد الوجبات ،بينما يفضل زيادة عدد
الوجبات إلى خمس أو ست وجبات مع تقليل الكمية ،ألن
الشخص عندما يعتاد على تناول الطعام بكميات كبيرة
تتوسع املعدة لديه ،وحتتاج لفترة من الوقت حتى تعود
لشكلها الطبيعي.
 خل التفاح :خطوة سهلة وبسيطة وغير مكلفة ،أبدئيصباحك بشرب كوب من املاء مع ملعقة من خل التفاح،
فاخلل معروف بفوائده في حرق الدهون وخفض الكوليسترول.
 ممارسة الرياضة :الرياضة ،ليس من الضروري الذهاب إلى النادي الرياضي إن كنت ال متلكني الوقتالكافي لذلك ،فقط حاولي إدخال بعض النشاطات الرياضية على برنامجك اليومي كاملشي
مثالً ،املشي يجب أن يكون جزءا ً من برنامجك وملدة ثلث ساعة على األقل ،حاولي أن تستغني عن
الصعود باملصعد وتصعدين الدرج بدال ً منه كلما أمكن ذلك ،ورمبا آن األوان القتناء دراجة هوائية
وذلك مهما كان عمرك وشكل جسدك.
 ممارسة التخيل :التخيل ،رمبا لم تسمع من قبل عن أهمية هذه اخلطوة ،نعم إنها احدى تطبيقاتعلم البرمجة اللغوية العصبية وعلم الطاقة وتعتبر من أحدث األساليب في إنقاص الوزن.
علق صورة لك سبق أن التقطها في املاضي عندما كنت في ذلك الوزن الذي ترغب بالوصول إليه
اآلن ،وإن لم جتد فصورة شخص من املشاهير الذين حتبهم تفي بالغرض ،يستحسن أن تضع
الصورة فوق السرير أو املرآة أو على اخلزانة أو باب غرفتك بحيث تراها معظم الوقت وخاصة وقت
االستيقاظ وقبل النوم ،وكلما نظرت إليها ابتسم وردد نعم إن ذلك ممكن .أستطيع أن أفعل ذلك.
إن املواظبة على هذه التأكيدات لها األثر الكبير على إعادة برمجة العقل الباطن على الصورة
التي يرغب جسدك باحملافظة عليها ،والذي سيعمل في مساعدة جسدك للوصول إلى الوزن
املطلوب مع الوقت.
 تقبل الذات :تقبل الذات ،ال تلم نفسك على سوء عاداتك الغذائية أو منط حياتك الذي قادكللوصول إلى هذا الوزن .فمن املهم أن متنح نفسك الكثير من احلب خالل هذه املرحلة ،وأن تتقبل
نفسك كما هي وجسدك على ما هو عليه دون تذمر أو شكوى وتستمر بتطبيق العادات الصحية
اجلديدة حتى الوصول للوزن الذي ترغب به.

�أف�ضل الأوقات ملمار�سة التمارين
الريا�ضية
الصباح الباكر :ممارسة التمارين الرياضية في الصباح الباكر وقبل تناول وجبة الفطور تعد هى
انسب األوقات للتخلص من السعرات احلرارية اخملزنة في اجلسم على هيئة دهون ،حيث أثبتت
الدراسات العلمية أن ممارسة التمارين الرياضية تساعد على التسريع من عملية احلرق بنسبة
 %20عند ممارستها قبل تناول وجبة الفطور وفي الصباح الباكر.
قبل األكل :أثبتت الدراسات العلمية أن ممارسة التمارين الرياضية قبل تناول الوجبات األساسية
اليومية يساعد على التقليل من الرغبة في تناول الطعام مما يساعد على خسارة الوزن بنجاح
وبسرعة ،كما تساعد ممارسة التمارين الرياضية قبل تناول الوجبات اليومية على حتسني املزاج
وإكساب اجلسم الطاقة الالزمة للقيام باألنشطة اليومية بدون الشعور بتعب وإرهاق.
الرياضة في املساء :يعتبر املساء من األوقات التي يفضل فيها ممارسة التمارين الرياضية اليومية
حيث تكون عضالت اجلسم في أفضل حاالتها وتنشط الرئتان في املساء بنسبة أكبر من الصباح،
كما تساعد ممارسة التمارين الرياضية في املساء على حرق الدهون بكفائة عالية ،أما بالنسبة
لفائدة ممارسة التمارين الرياضية في املساء على صحة اجلسم فإنها تساعد على االستغراق في
النوم بدون اإلصابة باألرق املزعج.

حذر خبراء من أن مرور فترات طويلة على األطفال وهم جالسون ،سواء أ كانوا يأكلون أو يؤدون
واجباتهم الدراسية املنزلية أو يشاهدون التلفاز أو يستمتعون بألعاب الكمبيوتر ،يجعلهم أكثر
عرضة للمشاكل الصحية على املدى الطويل .ومن بني هذه املشاكل الصحية التي يتعرض لها
األطفال السمنة واضطرابات التمثيل الغذائي وانخفاض كثافة العظام .ولكن الشيء اجليد هو
أنه مع كثرة أنشطتهم اليومية ،من املمكن أن تقل فترات اجللوس أو يتم تفاديها متاما.
وقال ينز بوكش ،الذي يعمل في قسم علوم الصحة بجامعة بيلفيلد في أملانيا ويجري أبحاثا
حول الوقاية من املشاكل الصحية ،قال إن األمور تكون مثالية عندما يشارك جميع أفراد األسرة
في مساعدة بعضهم البعض في الواجبات .وعلى سبيل املثال ،ليس مفروضا على الطفل عمل
واجباته الدراسية املنزلية وهو جالس ،وميكنه الوقوف خالل القراءة أو الكتابة.
وأشار بوكش إلى أن الكثير من األطفال لديهم مكاتب قابلة لتعديل االرتفاع في غرفهم ،موصيا
بوضع كتب سميكة أسفل أرجل املكاتب التي ال ميكن رفعها إلى مستوى كاف للعمل بشكل
مريح والطفل واقفا.
كما ميكن تزويد غرفة الطفل بأدوات للقفز والتسلق والتأرجح .وإضافة إلى ذلك ،ميكن أن يتفق
جميع أفراد األسرة على قضاء وقت أقل من اجللوس السلبي .وعلى سبيل املثال ،فإنه خالل
مشاهدة التلفاز ميكنهم الوقوف أو التجول خالل الفواصل اإلعالنية .ورغم أن الدراسة حول
اخملاطر الصحية للجلوس املطول غير مكتملة ،يقول الباحثون إنه من الواضح أن التدريبات ال
تعوض متاما مساوئ اجللوس .ويوضح بوكش ذلك قائال إن كل ساعة من التدريب مفيدة  ،بالطبع،
ولكنه أضاف أن ممارسة لعبة كرة القدم لساعة واحدة ال تعني قضاء باقي ساعات املساء أمام
شاشة ألعاب الفيديو .

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

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

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

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

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

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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تنبيه من مدينة تورنتو :أكواب القهوة الفارغة
ال ميكن إعادة تدويرها وليست «ريسيكيل»
قامت الصفحة االلكترونية ملدينة تورنتو
بتذكير املقيمني فيها بأالغراض التي ميكنهم
ألقائها في الصناديق الزرقاء ألعادة التدوير (
ريسيكل )  ،واالخري التي ال ميكنهم وضعها
فيها فمثال أكواب القهوة الورقية ال ميكن
وضعها في صندوق أعادة التدوير بسبب إنها
مصنوعة من ورق ولكنها مغطاة بطبقة
بالستيكية رقيقة متنع أعادة تصنيعها  ،والميكن
اعادة تصنيع الغطاء البالستيكي اخلارجي لها ،
وميكن فقط أعادة تدوير االكواب املصنوعة من
الكرتون فقط  ،وتشرح صفحة املدينة علي
شبكة االنترنت عدة أشياء أخري ال ميكن أعادة
تصنيعها وال تلقي في الصندوق االزرق ،مثل
أشرطة الفيديو القدمية واملالبس واملنسوجات
واالغذية املتبقية .وقد شنت املدينة حملة في
وقت سابق من هذا الشهر بسبب أن هناك
 ٤٥الف طن من القمامة مت وضعها خطأ في
صناديق أعادة التدوير في العام املاضي وحده ،
وتوضح صفحة املدينة علي االنترنت معلومات
مفصلة حول النفايات والقمامة والي إين
تذهب  ،وقالت إملي الفريد من أحتاد البيئة في
تورنتو انه في عام  ٢٠١٠أستعمل الكنديني
حوالي  ١٫٥مليون كوب للقهوة مبا يعادل قطع
أكثر من نصف مليون شجرة  ،وقالت أن القاء
اكواب القهوة في صناديق أعادة التدوير يسبب
خلالً في نظام التدوير  ،ويقلل قيمة املنتج
من اعادة التصنيع ألنه ال ميكن فصل الطبقة
البالستيكية عن الورق في هذه االكواب وقد
ُطلب من متاجر القهوة أن توفر لزبائنها أكواب
قابلة ألعادة التصنيع ُ
وطلب من مصانع هذه
االكواب ان تتحمل مسؤولية أعادة تدوير هذه
االكواب .

ملاذا يشتري االباء عقارات بأسم أطفالهم
في فانكوفر؟؟
بينما تواصل أسعار العقارات في فانكوفر
ارتفاعها ،يحاول بعض االباء ضمان
بقاء أوالدهم الي جانبهم في املدينة،
فيشترون ألطفالهم الصغار منازل
وشقق بأسمائهم  ،ويقومون بتأجيرها
ملدد طويلة قد تصل الي عشرون عام حتي
يأتي الوقت الذي يستطيع فيه أبنائهم
االعتماد علي أنفسهم والعيش فيها ،
وذلك ليضمنوا ألوالدهم عدم اخلروج من
املدينة .وقالت كرستني سكينز وهي
مستشارة مالية في مؤسسة «بلو شور
املالية» إنها ساعدت خمسة من عمالئها
علي شراء شقق متليك ألطفالهم
الذين في سن املدرسة هذا العام وحده
 ،وتقول عنهم إنهم يعيشون في مدينة
فانكوفر  ،ويريدون ألبنائهم أن يظلوا
معهم في املدينة  ،ولقد أصبح شراء
العقارات في فانكوفر مهمة مستحيلة
ألستمرار أرتفاع االسعار  ،ووفقا لرابطة
العقارات الكندية فأن مدينة فانكوفر
تشهد أرتفاع في االسعار بنسبة ٢٩٫٧
 %عام بعد عام  ،وقال مجلس العقارات
في فانكوفر أن شهر مايو شهد أرتفاع
في أسعار البيوت املنفصلة بأكثر من
 ١٫٥مليون دوالر  ،وقال أستاذ مساعد في
جامعة بريتش كولومبيا ،إن أستراتيجية
أبقاء الشباب في املدينة بشراء عقارات
لهم للمستقبل استراتيجية معقولة
وتضمن لهم عدم اخلروج من سوق
االسكان.
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أجتماع رؤساء شمال أمريكا
يتطرق للعالقات التجارية واملناخ
قالت وزيرة البيئة كاترين ماكينا أن أمريكا
الشمالية تتوقع من قادتها األعالن عن جتارة حرة
خالل مؤمتر القمة املسمي «االصدقاء الثالثة»
في أوتاوا  .وقالت الوزيرة أن أوباما وجاسنت
ترودو والرئيس املكسيكي أنريكو بينانيتو
يجمعهم االعتقاد بأننا في حاجة الي عالقات
جتارية قوية  ،وهذه رسالة عظيمة للعالم
بأننا نعمل معا ونؤمن بالتجارة احلرة  ،ووزيرة
البيئة هي ضمن عدد من الوزراء الذين لهم دورا
رئيسيا ً في إجتماع القادة الثالثة والذي يتوقع
أن ينفق بعض الوقت في قضايا املناخ  ،وغالبا
ما تتصاعد حمالت حلماية املصالح االمريكية
التي يخشي عليها قبل االنتخابات الرئاسية.
فقد قال املرشح اجلمهوري دونالد ترامب أنه
سيناقش «النافتا» ،أو سيلغيها و»النافتا» هي
أتفاق للتجارة احلرة بني بالد امريكا الشمالية،
كندا والواليات املتحدة واملكسيك ،وأنتقدتها
من قبل عشرة سنوات هيالري كلينتون  ،وكان

من املفترض أن يعقد إجتماع الرؤساء الثالثة
العام املاضي عندما كان هاربر رئيس للوزراء
ولكن بسبب إيقاف الرئيس االمريكي أوباما
ملشروع متديد أنابيب البترول «إكس أل» من كندا
الي امريكا وبسبب رفض كندا إلغاء تأشيرة
الدخول للقادمني من املكسيك تأجل أالجتماع
 ،هذا وقد وعدت حكومة الليبراليني برئاسة
جاسنت ترودو بالغاء تأشيرة الدخول لكندا
للقادمني من املكسيك ولكن ليس واضحا ً ما
الذي سيحدث

برج السي إن الشهير في تورنتو يحتفل مبرور  ٤٠عام علي أفتتاحه
بلغ برج السي إن الشهير في تورنتو عامه
االربعون يوم االحد  ٢٦يونيو وكان أطول برج
في العالم حني مت أفتتاحه في  ٢٦يونيو عام
 ، ١٩٧٦ولكن اليوم يعتبر برج خليفة في
دبي هو االطول في العالم .ولكن يبقي برج
السي إن االطول في نصف الكرة االرضية
الغربي  ،وقد قام أكثر من  ١٥٠٠عامل بناء
في تشييد هذا البرج عام  ١٩٧٣وكانوا
يعملون علي مدار الساعة ملدة أربعون شهرا
لينتهوا من هذا املشروع ولم يكن بناء برج
السي إن خاليا من احلوادث ففي شهر فبراير
عام  ١٩٧٤بينما كانت طائرة هليكوبتر حتاول
تفكيك رافعة في قمة البرج تعلقت بأحد
الدعامات وامسكت منه ولم يكن لدي
الطائرة وقود كافي لتظل في الهواء وكان يجب فصلها في أسرع وقت ومما جعل االمر أسوء
هو أن ُمشغل الرافعة «كارين» ،كان ال يزال بداخلها  ،وقام العاملون في البناء بالصعود الي
قمة البرج وتخلصوا من الدعامات التي أمسكت الطائرة ومت حتريرها هي والرافعة في النهاية
وهبطت الهليكوبتر بسالم علي االرض  ،وعندما أفتتح البرج أقيم حفل رسمي حضرة رؤساء
وسياسيون وزوار من جميع البالد مبا في ذلك رئيس وزراء كندا وقتها« ،بيير ترودو» الذي قام
بوضع كبسولة للزمان والتاريخ لتحكي قصة البرج وتدل علي الزمن الذي مت فيه بناؤه واحتوت
الكبسولة علي رسائل كتبها أطفال املدارس اخملتلفة ونسخ من ثالثة صحف يومية ورسالة
لم تقرأ من قبل كتبها بيير ترودو وهو الذي أغلق علي الكبسولة وختمها حتي تفتح في العيد
املئوي للبرج عام  ٢٠٧٦وبرج الـ «سي إن» أخذ أسمه من شركة السكك احلديدية الوطنية
الكندية «سي إن» ،وفي عام  ١٩٩٥أُعتبر البرج واحد من عجائب الدنيا السبع من قبل جمعية
للمهندسيني املدنيني االمريكيني  ،هذا ويقوم هذا البرج بدورا مهما ً في االتصاالت السلكية
والالسلكية ألكثر من  ١٦محطة راديو وتليفزيون فيبث أالشارات من هوائي أعال البرج وايضا
يبث أشارات السلكية للهواتف احملمولة ويضئ البرج بأضواء متعددة حسب كل مناسبة ففي
عيد ميالد كندا يضئ بالون االحمر واالبيض رمزا للعلم الكندي.

إيقاف موظف في بلدية مونتريال لتهليله
فرحاً مبقتل أفراد النادي الليلي بأورالندو
مت أيقاف موظف في االشغال العامة في مونتريال بسبب تهليله فرحا ً إلطالق النار علي رواد
امللهي الليلي للمثلني في أورالندو  ،وقالت نادية سعيد متحدثة من املكان أن الرجل كان في
غرفة االستراحة باملبني مع عدد من زمالؤه يشاهدون التليفزيون ،عندما بثت الصور االولي الطالق
النار في أورالندو يوم  ١٢يونية  ،وقال زمالء الرجل أنه كان راضيا ً عن قتل الناس وقال« ،ليس جيدا ً
أن القاتل لم يستطيع قتل اجلميع» ،وقال أيضا أن الهه ال يقبل الشذوذ اجلنسي  ،ورد عليه احد
زمالؤه قائال « :أن لدي هؤالء دم مثلنا وال نسمح لك بأن تكون سعيدا بهذا» ،وقام زمالء الرجل بأبالغ
الرؤساء بالواقعة فتم إيقاف الرجل وكان هناك علي االقل أربعة شهدوا علي ما حدث  ،وسوف يتم
التحقيق في هذه الواقعة وسيتقرر علي أساسه كم من الوقت سيوقف الرجل عن العمل وأيضا
مت تعيني حارس أمن مؤقت للمبني .

محكمة تورنتو تقضي بتسليم منزل
وأصول تابعة للدولة اإليرانية لضحايا
اإلرهاب في الواليات املتحدة
رفض قاضي احملكمة بتورنتو احلجج بحصانة
الدولة االيرانية ،وأمر بتسليم منزل خالي يقع
في شارع شبرد بنورث يورك كان يُستخدم في
وقت ما كمركز للدراسات االيرانية ولم يعد
يستخدم لضحايا االرهاب االمريكيني الذين
أقاموا دعوي ضد أيران  ،وقد سلمت احملكمة
هذا املبني وبعض املباني االخري في أوتاوا
وحسابني في البنوك مملوكة للجمهورية
االسالمية االيرانية للمتضررين واسرهم
الذين كسبوا القضية ضد إيران التي ترعي
اجملموعات االرهابية مثل حماس وحزب اهلل
 ،ورفض القاضي حجج حصانة الدولة
االيرانية  ،وجاءت هذه القضية وماتالها من
حكم في وقت تبحث فيه حكومة كندا
طريقة ألعادة العالقات الدبلوماسية مع
إيران وإيضا سلطت هذه القضية الضوء
علي حقيقة معروفة بأن التشريع الفيدرالي
يسمح لضحايا االرهاب الذي ترعاه دولة من
الدول وعائالتهم أن يطلبوا من محكمة
كندية أن تصادر اصول هذه الدولة لصاحلهم
إذا أثبتوا قضيتهم  ،وقد مت وضع هذا القانون
من قبل حكومة احملافظني السابقة التي
وضعت إيران وسوريا في قائمة الدول الراعية
لإلرهاب  ،وتتعلق القضية بعشرات من
الضحايا االمريكيني وعائالتهم الذين جنحوا
في احلصول علي حكم مبصادرة أصول إيرانية
من محاكم في الواليات املتحدة تعويضا
عما أصابهم وجاءوا الي كندا ليحصلوا
عليها وقال احملامي جون أدير الذي ميثل بعض
الضحايا أنهم سعداء للغاية بالنتيجة.

أمرأة كندية تُصبح
السيدة االولي جلزيرة أيسلندا
قام الناخبون في أيسلندا بأنتخاب رئيس
جديد للبالد ،ولهذا أصبحت إمرأة كندية
السيدة االولي في هذه البلد  .وقد مت االعالن
يوم االحد  ٢٦يونيو أن «جودي جوهانسون»،
هو الفائز في سباق الرئاسة وتصبح زوجته
اليزا ريد السيدة االولي  ،وقد نشأت الياز فيي
أوتاوا وقابلت جوهانسون في أجنلترا عندما
كانا يدرسان التاريخ هناك  ،وأنتقل االثنان
للعيش في إيسلندا عام  ٢٠٠٨ثم تزوجا
واجنبا أربعة أطفال واليزا التي تبلغ من العمر
أربعون عاما تعمل كاتبة ومصححة للكتب،
قالت انها تعتقد أن خلفيتها الكندية
ساعدتها كثيرا إثناء احلملة االنتخابية
لزوجها النها لم حتاول أن تبدو علي غير
حقيقتها وهذا أدي الي إعجاب الناس بها
وبزوجها  ،وجوهانسون يعمل أستاذ للتاريخ
ولم يسبق له شغل مناصب عامة وقد
التحق بالسباق للرئاسة في أيسلندا مع
وعد بأستعادة الثقة في النظام السياسي
بعد مظاهرات أدت الي أستقالة رئيس الوزراء
وسط فضيحة حسابات مالية في اخلارج
 ،وقالت اليزا أن اجملتمع في إيسلندا رحب
بها وانها تعتبر هذا شرف عظيم بأن تكون
السيدة االولي في هذه البلد .وأيسلندا هي
جزيرة تقع في شمال أوربا ويبلغ محيطها
 ١٠٣الف كيلومتر مربع وعدد سكانها
 ٣٣٢٥٢٩نسمة
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رويترز
مفجرون انتحاريون يقتلون خمسة في قرية لبنانية
قتل أربعة مفجرين انتحاريني خمسة أشخاص على
األقل وأصابوا  19آخرين في سلسلة هجمات في قرية
لبنانية مسيحية على احلدود مع سوريا في أحدث امتداد
للعنف من احلرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من خمس
سنوات إلى لبنان .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن
الهجوم الذي استهدف قرية القاع التي تقطنها أغلبية
مسيحية وتقع على بعد بضعة كيلومترات من احلدود.
وقالت مصادر أمنية لبنانية إنها تعتقد أن تنظيم الدولة اإلسالمية وراء الهجوم .وتعرض لبنان
للعديد من الهجمات املسلحة املرتبطة باحلرب الدائرة في سوريا اجملاورة حيث تقاتل جماعة حزب
اهلل الشيعية اللبنانية إلى جانب الرئيس السوري بشار األسد .ونقلت وسائل إعالم لبنانية عن
شهود عيان قولهم إن االنتحاري األول فجر نفسه بعد أن تصدى له احد السكان الذين فتحوا
النار على مجموعة من املهاجمني .وفجر اآلخرين أنفسهم واحدا تلو اآلخر فيما كان الناس
يتوافدون على مكان احلادث .وقال نائب رئيس بلدية القاع داني عواد لرويترز إن االنتحاري الرابع
فجر نفسه بعدما أطلق رئيس اجمللس البلدي النار عليه .وذكر اجليش اللبناني إن أربعة جنود
كانوا ضمن دورية اجتهت إلى موقع التفجير األول من بني اجلرحى .ووقع التفجير األول عندما
فجر انتحاري نفسه خارج منزل لتتوالى التفجيرات األخرى في شارع مجاور .وفرض اجليش طوقا
أمنيا في املنطقة ويقوم بتفتيش القرية واملناطق احمليطة بحثا عن مشتبه بهم .وكانت األجهزة
األمنية في حالة تأهب قصوى لهجمات متشددين في األسابيع األخيرة .وحث تنظيم الدولة
اإلسالمية أتباعه على شن هجمات على «غير املؤمنني» خالل شهر رمضان املبارك الذي بدأ في
أوائل يونيو حزيران .وحذر أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل يوم اجلمعة من التهديد
الذي يشكله املتشددون انطالقا من منطقة حدودية بني لبنان وسوريا قائال إنهم ما زالوا يعدون السيارات
املفخخة في املنطقة.

BBC

العثور على بقايا ماموث في املكسيك
أعلن خبراء في املكسيك انتهاء أعمال احلفر من أجل استخراج عظام متحجرة حليوان ماموث
عثر عليه بالقرب من العاصمة مكسيكو سيتي.
وعثر على بقايا املاموث بالقرب من قرية «تولتيبيك» بينما كان
يجري تركيب أنابيب للصرف .ويعتقد بأن عمر هذه العظام
يعود إلى نحو  14ألف عام وكانت متناثرة ،وهو ما يشير إلى أن
مجموعة من البشر قطعت حيوان املاموث للحصول على حلمه
وجلده .وجرى العثور على بقايا أخرى في املنطقة التي كانت
عبارة عن بحيرة ضحلة علقت فيها حيوانات ماموث ضخمة.
وقال لويس قرطبة ،وهو خبير آثار في املعهد الوطني لعلم اإلنسان والتاريخ ،إن هذه البقايا التي
تعود ألكثر من  50من املاموث اكتشفت في املنطقة الواقعة حول العاصمة مكسيكو سيتي،
حسبما نقلت عنه فرانس برس .وأوضح أن حيوان املاموث في قرية «تولتيبيك» عثر عليه على
عمق مترين أسفل أحد الشوارع في القرية .وأشار إلى أن هذا احليوان كان يبلغ عمره  20إلى 25
عاما عندما كان على قيد احلياة ،وهيكله العظمي شبه كامل وفي حالة جيدة مع وجود أنياب
ال تزال ملتصقة بجمجمته .ويرغب العلماء في أن يتمكنوا في نهاية املطاف من جتميع هذه
احلفريات وعرضها للجمهور.واكتشفت بقايا حليوانات ماموث في أنحاء املكسيك وتكساس
األمريكية وفي أقصى الغرب في «ال بريا تار بيتس» في كاليفورنيا.

BBC

الكنيسة الكاثوليكية «مدينة باالعتذار» للمثليني جنسيا
قال البابا فرانسيس إن على الكنيسة الكاثوليكية
أن تعتذر للمثليني جنسيا بسبب األسلوب الذي
تعاملت به معهم .وأوضح في تصريحات للصحفيني
أنه ليس من حق الكنيسة إطالق األحكام على
املثليني ،وأنها يجب أن تظهر لهم االحترام .وأكد
البابا ضرورة أن تطلب الكنيسة الصفح من فئات
أخرى همشتها ،بينها النساء والفقراء واألطفال
الذين أجبروا على العمالة ويجب عليها االعتذار على
مباركة الكثير من األسلحة” .ويشيد الكثير من
املثليني باملوقف اإليجابي للبابا جتاههم .لكن بعض
الكاثوليك احملافظني ينتقدونه إلدالئه بتصريحات
اعتبروها غامضة بشأن األخالق اجلنسية .وفي
تصريحات للصحفيني على منت الطائرة أثناء عودته
من زيارة ألرمينيا ،قال البابا “سوف أكرر ما تقوله
تعاليم الكنيسة ،وهو أنه ال ينبغي أن يكون [املثليون
جنسيا] عرضة للتمييز ،وأنه ينبغي احترامهم

ومرافقتهم أبويا” .وكان البابا فرانسيس أكد في
عام  2013مجددا موقف الكنيسة الكاثوليكية بأن
ممارسة املثلية اجلنسية متثل ذنبا ،لكن التوجهات
املثلية ليست كذلك .وقال البابا “إذا كان هناك
شخص مثلي اجلنس ..ونيته طيبة ويسعى في
سبيل الرب ..فمن أكون أنا ألحكم عليه؟” .وخالل
زيارته إلى يريفان عاصمة أرمينيا ،وصف البابا
عمليات قتل األرمن التي وقعت في احلرب العاملية
األولى بأنها “إبادة جماعية” .وتعترض تركيا باستمرار
على استخدام وصف “اإلبادة” ،وتقول إن مقتل األرمن
كان نتيجة حرب أهلية أثارتها احلرب العاملية األولى
وقتل فيها غيرهم ،كما تشكك في عدد الضحايا.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي نور الدين جانيكلي إن
تصريحات البابا “مؤسفة للغاية” ،مضيفا أنه “من
املمكن رؤية جميع االنعكاسات والبصمات لعقلية
احلملة الصليبية في أفعال البابوية”.

نافذة على �صحافة العامل

France 24
فرنسا وأملانيا وإيطاليا تستبعد التفاوض مع بريطانيا قبل تأكيد
خروجها من االحتاد

أبدت برلني وباريس وروما معارضتها لفتح مفاوضات مع بريطانيا حول مرحلة ما بعد خروجها
من االحتاد االوروبي طاملا لم تقدم رسميا طلب االنسحاب كما أعلنت املستشارة األملانية أنغيال
ميركل في ختام لقائها الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ورئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي
في برلني .وقالت ميركل “نحن متفقون على أنه لن حتصل مفاوضات رسمية أو غير رسمية حول
خروج بريطانيا من االحتاد االوروبي طاملا لم يتم تقدمي طلب خروج من االحتاد األوروبي على مستوى
اجمللس األوروبي .من جانب آخر قالت ميركل إن أملانيا وفرنسا وإيطاليا تنوي أن تقترح على الدول
األخرى في االحتاد األوروبي «إعطاء زخم جديد» للمشروع األوروبي في مجاالت الدفاع واالقتصاد
خصوصا .وأوضحت «سنعرض اقتراحا على زمالئنا» رؤساء دول وحكومات االحتاد األوروبي بهدف
«إعطاء زخم جديد» ملشروع أوروبا في مختلف اجملاالت في األشهر املقبلة.
في حني دعا هوالند إلى “عدم إضاعة الوقت” لرحيل بريطانيا من االحتاد األوروبي فيما يتريث
البريطانيون في تقدمي طلب االنسحاب رسميا .وقال هوالند في برلني “احلس باملسؤولية يتضمن
عدم إضاعة الوقت ملعاجلة مسألة رحيل بريطانيا” .ومن جهته قال رئيس املفوضية األوروبية
جان كلود يونكر “ليس األمر طالقا وديا .ال أفهم ملاذا حتتاج احلكومة البريطانية إلى االنتظار
حتى شهر تشرين األول/اكتوبر لتقرر ما إذا كانت سترسل رسالة االنفصال إلى بروكسل أو ال.
أود أن أحصل عليها فورا”.
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حـــــــــوادث

ألول مرة في تاريخ مصر احلديث :احلكم بحبس راهب قبطي
غضب قبطي بعد احلكم علي الراهب بولس الرياني بالسجن عامني

القبض على أمريكى بعد محاولته سرقة سالح شرطى
ومهاجمة «ترامب»

ألول مرة في تاريخ مصر احلديث يتم حبس راهب
قبطي ،حيث حكمت محكمة جنايات الفيوم برئاسة
املستشار جنيدى الوكيل ،رئيس احملكمة ،على الراهب
بولس الريانى ،أحد رهبان الدير املنحوت بوادى الريان
باحلبس ملدة عامني ،بتهمة التعدى على موظف بإدارة
البيئة ،وذلك بعد إعادة اإلجراءات فى احلكم الغيابى
الصادر ضده فى نفس الواقعة ،من قبل بالسجن 5
سنوات .وكانت األجهزة األمنية مبحافظة الفيوم قد
ألقت القبض على الراهب منذ فترة ووجهت أليه عدة
إتهامات من بينها التعدى على موظفى البيئة ،والتعدى على محمية طبيعية وحرق
«لودر» تابع لشركة املقاولون العرب.
ونشر رهبان الدير بيانا ً ردا ً علي احلُكم ،نُشر على موقع التواصل االجتماعى «فيس بوك»
يقول :مت حبس أبونا بولس سنتني مع الشغل ،رغم املوافقة على شق الطريق منذ  3شهور،
هل هذه وعود الدولة واملهندس إبراهيم محلب ،ومن أتوا إلى الدير حلل هذه املشكلة!!.
وقال الدكتور إيهاب رمزى ،احملامى ،إنه سيقدم طعنًا بعد كتابة أسباب احلكم ،معتبرا ً
أنها سابقة فى احلكم على رجل دين ،بينما قال احملامي جنيب جبرائيل ،رئيس منظمة
االحتاد املصرى حلقوق اإلنسان ،عضو جلنة الدفاع عن الراهب :أن واقعة حبس الراهب غير
تعط فريق
مسبوقة ،وما نسب إليه من اتهامات ال أساس لها من الصحة ،واحملكمة لم ِ
الدفاع الفرصة الكاملة للدفاع عنه وأضاف «جبرائيل» :ال يوجد دليل واحد فى األوراق على
ما نُسب إلى الراهب من أنه قاوم سلطات أو حاز أسلحة نارية دون ترخيص ،أو أطلق أعيرة
نارية لتخويف وترهيب موظفى البيئة أو شرع فى سرقة أشياء مملوكة جلهاز البيئة أو أقام
بنا ًء دون ترخيص وأنه ال يوجد دليل مادى واحد فى األوراق.

وجهت الشرطة األمريكية تهمة القتل لرجل أمريكى،
حملاولته سرقة سالح شرطى لقتل دونالد ترامب ،خالل
جتمع لصالح املرشح اجلمهورى للرئاسة األميركية.
وبحسب الدعوى املقدمة  ،جاول مايكل ساندفورد
سرقة سالح شرطى خالل جتمع فى كازينو «تريجور
آيالند» فى الس فيجاس ،قبل أن تسيطر عليه الشرطة،
وأوضحت الدعوى أن «ساندفورد كشف أنه وضع خططا
للمجئ إلى الس فيجاس بهدف قتل ترامب».القبض
على أمريكى تسبب فى وفاة طفلته الرضيعة بعد
وضعها داخل ثالجة
قالت وثيقة أن رجال فى والية تكساس األمريكية وجه إليه اتهام بالتسبب فى وفاة ابنته
البالغة من العمر ستة أشهر بأن تركها فى سيارة ساخنة ثم قام بوضعها فى ثالجة
بعدما وجدها فى حالة سيئة فى املقعد اخللفى للسيارة.
وألقى القبض على مايكل ثيدفورد ( 33عاما) وهو معلم عاطل عن العمل فى مقاطعة
كولني خارج داالس  ،ووجه الى الرجل إتهام بالقتل اخلطأ وأفرج عنه بكفالة ،وجاء فى
شهادة مكتوبة حول السبب احملتمل للوفاة أن نسى الرجل ابنته فى املقعد اخللفى
للسيارة بعد ان قام بانزال طفليه االخرين عند مركز لرعاية االطفال.
وبحسب الشرطة كانت زوجته فى العمل وقت وقوع احلادث ،وقالت الوثيقة إنه اكتشف
بعد أربع ساعات أن ابنته مربوطة بحزام مقعدها لالمان بالسيارة فأخذها ووضعها داخل
الثالجة «لفترة غير معروفة من الوقت» وإتصل بهاتف الطواريء 911

الشرطة البرازيلية تعتقل وزير التخطيط السابق
القت الشرطة البرازيلية القبض على الوزير السابق للتخطيط« ،باولو برناردو» ،وداهمت
مكاتب حزب العمال فى إطار حتقيق واسع فى عمليات فساد تستهدف األحزاب الرئيسية
ومجموعة من كبار املسؤولني.
وقال محققون إن برناردو الذى كان وزيرا للتخطيط واالتصاالت خالل تولى حزب العمال
للسلطة فى الفترة من  2005وحتى  2014حصل على رشاوى بأكثر من سبعة ماليني
ريال ( 2.08مليون دوالر ،وقالت الشرطة فى مؤمتر صحفى إن حزب العمال استفاد أيضا
من الرشاوى.
وفتشت الشرطة  40موقعا فى خمس واليات وسعت إللقاء القبض على  10أشخاص
آخرين فى عملية التى أطلق عليها «تكلفة البرازيل» وتلى عملية أوسع قائمة منذ
عامني وهى «عملية غسيل السيارات» التى تركزت على رشاوى دفعت عبر شركة النفط
احلكومية بتروليو برازيليو.

إصابة  50شخصاً فى حادث إطالق نار على مجمع للسينما بأملانيا

إعتقال العب برازيلى سابق الغتصابه  4مراهقات
القت الشرطة البرازيلية القبض على مهاجم فريق بوتافوغو السابق لكرة القدم
جوبسون لياندرو بيريرا املتهم باغتصاب  4فتيات بني  12و 14عاما
وأوقف جوبسون  28عاما ،على ذمة التحقيق من قبل شرطة والية بارا االمازونية فى شمال
البالد ،وذلك بعد القاء القبض عليه فى ممتلكاته الواقعة فى والية توكانتينس اجملاورة .بدأ
التحقيق عندما اشتكت احدى الضحايا البالغة  13عاما لدى الشرطة ،حيث قالت ان
صورا لها فى وضعيات اباحية ،نشرت على وسائل التواصل االجتماعى ،بحسب بيان من
شرطة بارا .وأوضحت ان جوبسون ،الذى حمل الوان االحتاد السعودى فى  ،2014دعاها الى
حفلة فى منزله مع ثالث مراهقات حيث تعرضن لالغتصاب بعد تعاطى الكحول واخملدرات.
وشرح مفوض الشرطة رودريغو داموتا :يتعلق االمر بأربع مراهقات ،احداهن ستبلغ الثالثة
عشرة ،واحدة بلغت الثالثة عشرة واثنتان بعمر الرابعة عشرة ،كان يجذب املراهقات
لتنظيم حفالت مليئة بالكحول واخملدرات .ومت فحص املراهقات من قبل خبراء طبيني
وقدمن شهاداتهن للشرطة .وأشارت املراهقتان اللتان تبلغان  14عاما انهما وافقتا على
ممارسة اجلنس ،لكن مع التشديد ان ذلك حصل حتت تأثير اخملدرات والكحول.
وال يحمل املهاجم البرازيلى راهنا الوان اى ناد بعد ايقافه حتى عام  2019بسبب رفضه
اخلضوع لفحص منشطات فى اململكة العربية السعودية.

ضابط أمريكى مسلم
يقاضى شرطة نيويورك لعدم السماح له بإطالق حليته

ذكرت وسائل إعالم أملانية ،إن مسلحا ً ملثما ً يحمل بندقية وحزام ذخيرة فتح النار فى
مجمع لدور السينما مبدينة فيرنهامي فى غرب أملانيا ،قرب فرانكفورت مما أسفر عن إصابة
ما يتراوح بني  20و  50شخصا وأنه حتصن داخل اجملمع.
واضافت وسائل االعالم االملانية إن فرقة من العمليات اخلاصة أنتشرت في مسرح احلادث ،
وأعانت أنها قتلت منفذ الهجوم.

قاضى ضابط شرطة أمريكى مسلم إدارة شرطة نيويورك ،لعدم السماح له بإطالق حليته
ألسباب دينية ،فيما أمر قاضى املدينة بإعادة دفع راتب الضابط بعد يوم من وقفه عن
العمل وطرده من مقر الشرطة .وقال الضابط مسعود سيد البالغ من العمر  32عاما ،إنه
مت وقفه عن العمل خالل شهر رمضان لرفضه حلق حليته.
وطالب سيد خالل الدعوى التى أقامها الشرطة بتغيير السياسة التى يقول محاموه إنها
تنتهك حق أكثر من  100ضابط يسعون ملمارسة حرياتهم الدينية دون خوف من التمييز
أو االنتقام .وفى جلسة طارئة للمحكمة فى مانهاتن  ،أمر القاضى كيفني كاستل إدارة
الشرطة باالستمرار فى دفع الراتب للضابط حتى موعد اجللسة للنطق باحلكم  ،عندما
تقرر احملكمة ما إذا كان سيتم إعادته إلى العمل أم ال .وقالت محامية الضابط ،لونا دروبى
 ،إن األمر محبط ألن هذه املدينة يفترض أن متثلنا ،وهذه نيويورك ،لكنهم فى الشرطة
يقولون ألصحاب الديانات اخملتلفة أنهم ال يستطيعون أن يحموا ،وأنهم ال ميكن أن يكونوا
ضباطا ألنهم مختلفون» .من جانبها ،قالت شرطة نيونيورك إن القاعدة اخلاصة بحظر
اللحى ألسباب دينية هامة لسالمة الضباط ،وأضاف مسئول الشرطة لورانس بيرن« :ال
نزال الهدف األول لإلرهابيني فى العالم ،ونحن بحاجة ألن يكون ضباطنا البالغ عددهم 36
ألفا قادرين على االستجابة».
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تقـــــــــارير

ألول مرة رفع العلم املصري فوق مدينة كندية
رفع العلم املصري فوق «كوبري األمم» مبدينة «سادبري» في الثالثني من يونيو
اجلالية املصرية بـ «سادبري» تنجح في حجز مكان لـ علم مصر بجوار أعالم  88دولة
كنديني ومصريني من أماكن مختلفة بكندا شاركوا في الدعم املادي
جود نيوز  :جنحت اجلالية املصرية في مدينة
«سادبري» الكندية ،في حجز مكان لعلم
مصر علي كوبري الدول الشهير هناك
« ،»Bridge of Nationsوجنحت اجلالية املصرية
باملدينة ،والتي يُقدر عددها بخمسني فرد
فقط ،في حجز مكان للعلم املصري بعد دفع
مبلغ  1200دوالر .والعلم املصري واحد من بني
 7أعالم أخري مت رفعهم بعد ظهر اخلميس،
الثالثني من يونيو ،والدول السبع هي بوروندي
 ،واندونيسيا  ،وفلسطني  ،ونيبال  ،وباربادوس ،
وتونس  ،باإلضافة إلي مصر .ومت رفع العلم في
إحتفال رسمي باملدينة.
وعلي صفحته ،كتب «جاسون بيباوي» أحد
املصريني املقيمني مبدينة «سادبري» يهنئ
اجلميع بعد موافقة املدينة علي هذا األمر
وبعد أن كللوا جهودهم بهذ اإلحتفال وهذا
التكرمي املشرف ملصرز
وفي تصريح خاص من «بيباوي» لـ «جود نيوز»
قال أنهم فور علمهم باألمر وأمكانية إضافة
أعالم جديدة ،قام باإلتصال بالسفارة املصرية،

وبعضو البرملان عن املدينة وقام بالتنسيق
معهم .وأضاف «بيباوي» أن تكاليف العلم
واحلامل وتصميمه جتاوز السبعة أالف دوالر،
باإلضافة إلي مبلغ لف دوالر سيتم دفعه
سنويا ً مقابل الصيانة ،إال أن اجلميل أن هذا

«مع املسيح ذاك أفضل جدا»
كنيسة الشهيد العظيم مارمينا بهاملتون
مجلس الكنيسة و الشمامسة و اخلدام و كل الشعب
يودعون علي رجاء القيامه

األم البارة  /ايفون لبيب ميخائيل
والده ابيهم احملبوب

القس متياس سعيدابراهيم
و القمص مكسيموس سعيد

و يقدمون التعازي لآلباء اإلجالء وكل االسرة بكندا ومصر.
تعزيات الروح القدس تعزي اجلميع.

املبلغ مت جمعه من مصريني من عدة
أماكن في كندا ،باإلضافة إلي كنديني
يحبون مصر
ومت إقامة اإلحتفال و «جود نيوز» ماثلة
للطبع وسنقوم في العدد القادم
بنشر تقرير بالصور عن هذا اإلحتفال
الهام .
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�إعـــالنـــــات
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ترامب  :كلينتون تركت العراق وليبيا لداع�ش
ودعمت الإخوان وتلقت املال ال�سعودي
اتهم املرشح اجلمهوري لالنتخابات الرئاسية األمريكية ،دونالد ترامب ،منافسته الدميقراطية
الرئيسية ،هيالري كلينتون ،بنشر الدمار في الشرق األوسط ،معتبرا أنها لعبت دورا بإطاحة
نظام الرئيس األسبق حسني مبارك ،ومتهيد الطريق لإلخوان املسلمني ،كما زعم أنها تلقت
أمواال من دول إسالمية على رأسها السعودية تطبق عقوبات مشددة على املثليني.
وقال ترامب ،في خطاب خصصه ملهاجمة منافسته ضمن الصراع املشتعل بينهما« :قرارات
قدم السفير
هيالري كلينتون نشرت املوت والدمار واإلرهاب في كل مكان طالته يدها ..لقد ّ
األمريكي في ليبيا ،كريستوفر ستيفنز وطاقم القنصلية في بنغازي مئات املناشدات طالبني
املساعدة لكن كلينتون رفضتها جميعها ».وتابع ترامب بالقول« :عندما تولت كلينتون وزارة
اخلارجية عام  2009كان العالم مكانا مختلفا ،ليبيا كانت دولة متعاونة بينما كان العراق
يشهد تراجعا مبعدالت العنف كما كانت سوريا حتت السيطرة وإيران مختنقة بالعقوبات
ومصر يحكمها نظم صديق يحترم معاهدة السالم مع إسرائيل ،ولم يكن تنظيم داعش
موجودا حتى ».وزعم املرشح الرئاسي األمريكي أنه بحلول عام  2014كانت كلينتون قد
«خربت الشرق األوسط برمته» ،معتبرا أنها فعلت ذلك من خالل «اجتياح ليبيا وتسليم
الدولة لداعش »،وأن إيران باتت بفضل ذلك «القوة املسيطرة في الشرق األوسط وبطريقها
لتمتلك سالحا نوويا ».وأضاف ترامب« :دعم كلينتون الستخدام العنف من أجل تغيير
النظام في سوريا دفع البالد إلى حرب أهلية تفوق بدمويتها ما رأيناه سابقا كما بات لداعش
منصة تسمح له بشن هجماته على الغرب ،وقد مصر ساعدت على اإلطاحة بنظام صديق
واستبدلته بنظام متشدد تابع لإلخوان املسلمني ،وقد متكن اجليش املصري من استرداد
السيطرة لكن كلينتون فتحت علبة الشرور اخلاصة باإلسالم املتطرف».
واتهم ترامب منافسته بـ»االنسحاب من العراق وتسليم أجزاء واسعة منه إلى داعش» كما
شن هجوما شخصيا عليها بالقول« :لقد قبلت كلينتون مجوهرات بقيمة  58ألف دوالر
من حكومة بروناي وماليني الدوالرات منها للمؤسسة التي تديرها .سلطان بروناي شخص
فرض تطبيق الشريعة اإلسالمية املتشددة التي تفرض أحكامها عقوبة الرجم للمثليني .لقد
حصلت كلينتون على  25مليون دوالر من السعودية وماليني من الكويت وقطر و ُعمان ،ودول
أخرى ال تعترف بحقوق النساء واملثليني»

فورين بولي�سى :م�صر ت�شهد ثورة اجتماعية
�صامتة �أهم مظاهرها خلع احلجاب والإحلاد
حتدثت مجلة “فورين بوليسى” األمريكية عن ثورة اجتماعية حتدث فى مصر ،وقالت إن ما
يحدث اآلن شيئا أعمق بكثير مما يسمى الربيع أو اخلريف العربى ،فبعيدا عن األعني العامة،
هناك ثورة اجتماعية حتدث حتوال ُ فى مصر .وهو خلع احلجاب وأوضحت الصحيفة أنه ألول مرة
منذ خمسني عاما ،بدأت النساء فى خلع احلجاب ،وأصبح كل مصرى على ما يبدو يعرف امرأة
واحدة على األقل فى محيط عائلته أو دائرة أصدقائه قامت بالعمل الثورى الصغير لكنه هام،
وفقا ً لوصف اجمللة األمريكية ،التى أضافت “ال يعد خلع احلجاب هو العمل العلمانى الوحيد
الذى يكسب زخما بني املصريني ،حيث يناقش عدد أكبر وأكبر سرا ً بعض احملرمات مثل اإلحلاد
أو الهوية اجلنسية ،فى حت ٍد ليس فقط لألصولية الصارمة لإلسالميني مثل اإلخوان املسلمني،
بل أيضا اإلسالم القائم الذى يدافع عنه النظام احلالى “.
وترى “فورين بوليسى” أن ما تصفه بالثورة الصامتة ،تتناقض مع األخبار اليومية التى تصل
للغرب من العالم العربى ،حيث تتركز كل األعني على تنظيم داعش ،وبعد فظائع طالبان
والقاعدة ،يشعر العالم بالصدمة من رؤية نسخة أكثر تطرفا ووحشية من احلكم اإلسالمى
تقيم منطقة إرهاب ،وتضيف اجمللة متسائلة” لكن هل أصبح املزيد من األشخاص أكثر
تطرفا ،وهل زاد تطرف املتطرفني أنفسهم؟ ..ال يوجد شك أن بعض املصريني أصبحوا أكثر
تطرفا ً منذ احلملة على اإلخوان املسلمني ،بل إن بعض أعضاء اإلخوان قد ينضمون لداعش
أو اجلماعات اإلسالمية األخرى “ .وتضيف اجمللة األمريكية“ :لكن األكثر أهمية هو ما يحدث
بني األغلبية الصامتة فى مصر ،وهنا يصبح االجتاه املعاكس أكثر وضوحاً ،حيث أصبح عدد
أقل من سائقى التاكسى وسيارات األجرة فى مصر يستمعون إلى القرآن فى سياراتهم،
وهناك ظاهرة خلع احلجاب ،وجيل الشباب الثورى يصلى أقل من ذى قبل” .وحتدثت اجمللة عما
ذكرته الكاتبة رنا عالم عن صدمتها عندما بدأ جنلها البالغ من العمر  12عاما فجأة فى عدم
احترام الشيوخ ،وكيف أن صديقه توقف عن الذهاب إلى املسجد ألن اإلمام يهني النساء غير
احملجبات ،ولم يعد الفتى قادرا على حتمل مزيد من اإلهانات ألمه ،وأصبح الغالبية يكتفون
بالتنديد باإلسالم السياسى الذى يتم التبشير به فى العديد من املساجد ،بينما يذهب آخرون
إلى حد أبعد من ذلك ويغازلون اإلحلاد.
وتقول اجمللة األمريكية إن الشباب املصرى ينقل ثورته الصامتة ملواقع التواصل االجتماعى،
مشيرة إلى أن ارتداء احلجاب فى أوروبا يعد عمال متمرداً ،بينما التمرد فى مصر يتمثل فى
خلعه ،وتتابع قائلة “ليس ارتداء احلجاب هو ما يجعل املرء محافظا ،وال عدم ارتدائه يجعله
تقدميا ،لكن فعل التغيير والتمرد هو الذى يصنع الفارق” .وترى فورين بوليسى إنه رمبا تكون
ثورة يناير فشلت فى عدة مستويات ،لكنها جنحت فى إقناع الشباب أن بإمكانهم أن يكونوا
أحرارا لو أرادوا ذلك حقا ،على األقل فى عقول الناس وفى حياتهم الشخصية ،وهذا اجليل
من الشباب أصغر من  25عاما ليس بجماعة صغيرة ،بل هم ميثلون  50%من سكان مصر،
وهو اجليل الذى جعل ثورة  25يناير حتدث ،واآلن يقوم بتحويل البالد مرة أخرى وإن كان بطريقة
مختلفة ،فتلك الثورة االجتماعية صامتة حتى اآلن ،لكن على املدى الطويل ،رمبا تؤدى إلى
تغيير أعمق من أى توقعات.

�أخبـــــــــار

رد قا�سي من ال�سعودية حال رف�ض الربملان امل�صري
اتفاقية تريان و�صنافري
أكد الدكتور أنور عشقي ،رئيس مركز الشرق األوسط السعودي للدراسات االستراتيجية ،أن
املمكلة العربية السعودية ستلجأ لألمم املتحدة إذا رفض البرملان املصري اتفاقية تيران وصنافير.
ٌ
تعليقا على حكم بطالن اتفاقية ترسيم احلدود البحرية املصرية السعودية إن ما
وأضاف عشقي،
«احملكمة املصرية التي أصدرت احلكم لبست صاحبة اختصاص ،ألن املسألة دولية تتعلق باحلدود،
وكان يجب عليها أن حتكم بعدم االختصاص».
وكانت محكمة القضاء اإلداري قد قضت ببطالن توقيع احلكومة على اتفاقية ترسيم احلدود
البحرية بني مصر والسعودية التي سلمت القاهرة مبوجبها جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض.
وأضاف عشقي أن «اخملتص هو السلطة التشريعية وإذا رفض هذه االتفاقية ستضطر السعودية
أن تُدخل األمم املتحدة ووقتها ستشكل هيئة لتقصي احلقائق ويصدر قرارا من احملكمة الدولية
للفصل في هذه القضية».
وتوقع عشقي عدم صدور تعليق رسمي سعودي على احلكم وقال «اململكة ال تريد التدخل في
الشؤون الداخلية املصرية».
وقالت احملكمة في حكمها :أوال ً (رفض دفع احلكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء اإلداري
ومحاكم مجلس الدولة والئيا ً بنظر الدعوى .ثانياً :قبول الدعوى شكالً ،وبطالن توقيع ممثل
احلكومة على اتفاقية ترسيم احلدود بني مصر والسعودية واستمرار السيادة املصرية على جزيرتي
تيران وصنافير).

الرئي�س القادم للمجل�س الأوروبى  :ال مكان للإ�سالم
فى بالدنا
تقول صحيفة «واشنطن بوست» إن أحد األسباب الدافعة حلركة خروج بريطانيا من االحتاد األوروبى
هى اخلوف من الهجرة والالجئني ،ويقول أنصار تلك احلركة إن سياسة القارة األوروبية احلالية التى
تسمح بحرية احلركة ومقترحات الستيعاب تدفق الالجئني من الشرق األوسط ومناطق أخرى غير
مقبولة ببساطة.
ومن املفارقات ،أن هذا القول هو الذى يؤيده ويتعاطف معه رئيس الدولة التى ستتولى رئاسة
اجمللس األوروبى ،والتى تعد مبثابة الكيان التنفيذى لالحتاد األوروبى ،وهو رئيس وزراء سلوفاكيا.
وتشير صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن مهمة رئاسة اجمللس األوروبى تتم بالتناوب كل ستة
أشهر بني الدول األعضاء فى االحتاد ،وخالل أيام ستتولى سلوفاكيا رئاسة اجمللس من هولندا.
ويعد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو واحدا من القادة األوروبيني األكثر معارضة لفكرة هجرة
املسلمني إلى الدول األوروبية ،فمنذ أسابيع ،صرح روبرت فيكو قائال :إن اإلسالم ال مكان له فى
سلوفاكيا ،وحذر من أن املهاجرين يغيرون شخصية بلده وأعلن أنه لن يسمح بهذا التغيير ألن يؤثر
على بالده.
وسبق وأن أدلى فيكو بتصريحات مشابهة خالل العام املاضى مع تصاعد األزمة اإلنسانية فى
سوريا وتدفق الالجئني منها إلى القارة األوروبية.
ففيكو مثل سياسيني آخرين فى أوروبا الشرقية واألوسط ،قال إن بالده ليس لديها أى التزام
الستضافة الالجئني ،وأنها على العكس من الواليات املتحدة والدول األوروبية الغربية ،ليس لديها
خبرة كبيرة بهجرة املسلمني إليها.
وفى يناير عام  ،2015قال «مب أن سلوفاكيا بلد مسيحى ،ال نستطيع أن نتسامح إزاء تدفق ما بني
 300إلى  400ألف مهاجر مسلم ميكن أن يبدأوا فى بناء املساجد فى كافة أنحاء البالد ،ويحاولون
تغيير طبيعة وثقافة وقيم البالد»

�أقباط العامرية :الأمن يخرينا بني قبول ال�صلح مع
املعتدين �أو احلب�س
مازال تهجير األقباط والضغط عليهم لقبول الصلح مع املعتدين عليهم موجودا ً في مصر،
حيثأعرب أقباط قرية البيضاء بالعامرية مبحافظة اإلسكندرية عن تخوفهم الشديد من أن يُفرض
عليهم احلبس أو الصلح بعد االعتداء عليهم وتدمير وحرق بعض ممتلكاتهم واصابة بعضهم
وغلق مبنى اخلدمات الذى كانوا ميارسون فيه شعائرهم الدينية ،ولم يتم القبض على أي من
املعتدين .وكشف «نعيم عزيز» ،أحد اقباط القرية عن قيام قسم شرطة العامرية بتقدمي حتريات
للنيابة العامة من شأنها إدانة األقباط ،حيث مت توجيه إتهام لــ  6اقباط و  7مسلمني بإثارة
الشغب واالشتباك مع بعضهم البعض مما أدى حلرق دراجة بخارية وتكسير سيارة القس كاراس
نصر .وتابع نعيم “بهذه التحريات أصبح األقباط مدانون بالقضية بوصفهم مشاغبني حيث صدر
قرار ضبط واحضار لهم ،مما يجعلهم أمام خيارين احلبس او الرضوخ جللسة صلح عرفية لقبول
التصالح مع من اعتدى عليهم ”.وأشار الى ان هذه اخلطوة جاءت كرد فعل لرفض األقباط جللسة
الصلح ،وهو األمر الذى يتسق مع ما أوصى به نيافة األنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح
واخلمس املدن الغربية والذى طالب بتطبيق القانون .وقال عزيز “نحن لم نتمكن من دخول منزلنا
حتى اآلن بأمر األمن ،وبصدور قرار ضبط واحضار أصبحنا مطاردين ،هذا فضالُ عن احملضر الذى مت
حتريره لنا فى بداية األزمة ببناء مبنى بدون ترخيص والصالة بدون تصريح ،وال نعرف ماذا نفعل بعد
ان تساوى اجلانى واجملنى عليه”.
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حفل تاريخي ملجل�س املر�أة بحزب املحافظني ب�أونتاريو وللجالية امل�صرية يف كندا
غادة ملك :اليوم �شعر اجلميع بقوة الدور الذي ميكن للجالية ان تلعبه يف بناء احلزب ب�صورة تتواءم مع التحديات امل�ستقبلية للمقاطعة.
رامي بطر�س� :أخريا جنحت املر�أة ال�شرق �أو�سطية يف ر�سم خطوة للأمام على ال�ساحة ال�سيا�سية يف كندا
دعاء حم�سن :هذه ً
االحتفالية جعلتني فخورة بالدور الذي تلعبه املر�أة عامة يف املجتمع الكندي وبالتنوعية والتعددية التي هي �سر جناح كندا.
جمدي ي�شوع� :شاهدنا يف هذا اللقاء جناحات عديدة �أ�سعدتنا كثريا .جناح للجالية امل�صرية علي م�ستوي احل�ضور والتنوع الثقايف ،جناح لغادة ملك يف التخطيط اجليد والظهور املتميز
هاين تاوفيل�س :ا�ستمتعت بح�ضور مميز يعك�س كفاءة غادة يف توطيد العالقات االن�سانية والتوا�صل مع الآخرين وامتنى لها مزيدا من النجاحات امل�ستقبلية
ً
ستثمرها جيدا
دوال اندراو�س :اليوم بال �شك كان �أحد �أبرز العالمات على طريق حتقق اجلالية من جهة التواجد ال�سيا�سي واحلزبي امتنى �أن ن�
ً

شاركت جريدة جود نيوز مساء األحد  26يونيو في حفل
عشاء أقامه مجلس املرأة بحزب احملافظني التقدمي،
والذي ميثل حزب املعارضة الرئيسي مبقاطعة أونتاريو .أقيم
احلفل بهدف رفع درجة املشاركة النسائية في احلزب .وقد
كان حفال ناجحا ً بكافة املقاييس سواء بشهادة احلضور
أو بشهادة ممثلي احلزب الذين اشادوا بالدرجة العالية
من التنظيم كما انبهروا باملشاركة التي جتاوزت 250

شخص أتوا من أماكن متعددة ومثلوا مختلف اجلاليات
واجملتمعات االثنية.
ويعد ذلك احلفل مبثابة خطوة جناح جديدة للجالية املصرية-
الكندية حيث قامت بتنسيقه وتقدميه الناشطة غادة
ملك عضو احلزب والتي مت انتخابها جمللس املرأة ،كمسؤولة
عن مدينة تورونتو الكبرى ،أثناء مؤمتر احلزب الذي أقيم في
العاصمة أوتاوا في مارس املاضي.
وفي رسالة لداعميها قالت ملك« :أشكر جميع من
ساهم أو شارك في احلفل الذي أحرز في تقديري قدرا ً كبيرا ً
من النجاح على كافة األصعدة ،سواء من حيث التنسيق
واجلودة في العروض الفنية و املأكوالت ،او من حيث عدد
احلضور الذي جتاوز  250ضيف من جاليات متعددة .وقد شرف
احلفل بحضور عدد كبير من القيادات السياسية أبرزها
باتريك براون رئيس حزب احملافظني التقدمي وعدد من نواب
البرملان الفيدرالي وبرملان أونتاريو وكذلك عدد من أعضاء
اجملالس احمللية مبسيساجا و كاليدون و أوكفيل .وتباعاً،
فأني أود ان اهنئكم جميعا ً على حضور قوي ومشاركة
رائعة للجالية املصرية والقبطية ،ظهر من خاللها الرقي
والتحضر وقوة العمل اجلماعي .وأؤكد لكم اننا اليوم قد
وضعنا أرجلنا على بداية الطريق ،حيث شعر اجلميع بقوة
الدور الذي ميكن للجالية ان تلعبه في بناء احلزب بصورة
تتواءم مع التحديات املستقبلية للمقاطعة .لذلك أمتنى
ان نستمر في العمل معا ً في الشهور والسنوات املقبلة
لنوجد ألنفسنا موطئ قدم داخل حزب احملافظني ولنسطر
معا ً تاريخ البلد الذي اخترناه وطنا ً ألبنائنا».
وقال رامي بطرس معد برنامج أوكسجني توك شو وكان
أحد احلضور :أخيرا ً جنحت املرأة الشرق أوسطية في رسم
خطوة لألمام على الساحة السياسية في كندا وسعيد أن
أرى الدور الذي تلعبه يتطور بهذه الصورة اجلميلة .لقد جاء

العمل الذي قامت به غادة ملك غاية في الرقي والتنظيم
مبا فاق كل التوقعات ».ثم أضاف« ،يعد هذا احلفل خطوة
غير مسبوقة وقوية في تاريخنا السياسي في كندا ،وهي
تظهر حراكا وتطورا غير مسبوق للجالية حيث تعودنا
أن الكثيرين يتحدثون دون فعل ولكن قليلون هم الذين
يعملون في صمت واضعني الهدف نصب أعينهم  -هؤالء
هم من يدركون النجاح  .ونحن اليوم نرى نتيجة العمل اجلاد
في ردة فعل شديدة االيجابية من السياسيني وقادة احلزب.
كما علق د .مجدي يشوع على احلفل قائالً :شاهدنا في
هذا اللقاء جناحات عديدة أسعدتنا كثيرا .جناح للجالية
املصرية علي مستوي احلضور والتنوع الثقافي ،جناح لغادة
ملك في التخطيط اجليد والظهور املتميز لها كممثلة
للجالية املصرية وحضور الشخصيات احلزبية والتمثيل
احلكومي علي املستويات الثالثة البارزة .توقعات بنجاح
األستاذة غادة علي املستوي السياسي حيث ظهر بوضوح
من خالل هذا احلفل -دعم اجلالية املصرية لها ومقداراحملبة والتقدير جملهوداتها في خدمة اجلالية .كل التقدير
واالحترام لها ودعواتنا الصادقة بالنجاح والتوفيق في كل
اخلطوات القادمة.
كذلك قالت دعاء محسن ،وهي مديرة مشروع مبجلس
مدينة تورونتو وسفيرة مبنظمة  World Visionباألمم
املتحدة :سعدت بحضور ذلك احلفل الرائع الذي متيز باألناقة
واملهنية و جمع عددا ً كبيرا ً من السياسيني على جميع
املستويات احلكومية .وأنا حني احتدث كسفيرة ملنظمة
«ورلد فيچنب» باألمم املتحدة ،فأنا اعكس نظرة شخص
شارك في العديد من املؤمترات واالحتفاليات وله قدرة
على التقييم .هذه االحتفالية جعلتني فخورة بالدور الذي
تلعبه املرأة عامة في اجملتمع الكندي وبالتنوعية والتعددية
التي هي سر جناح كندا .و في تلك املناسبة أود أن أشكر

الوجودية
مثالب
من
														
نحن ندرك األشياء من حولنا من خالل احلواس والعقل
معا ،بالعني نرى األلوان ومنيز األشكال واخلواص
اخلارجية ،وباألذن منيز األصوات عن بعضها ،ونتعلم
اللغات واأللسن .وباللمس نحس بحرارة األجسام
وببرودتها؛ بنعومة ملمسها وبخشونتها .وبالذوق
نستطعم األشياء وندرك مرارتها من حالوتها.
والبد لكي تعمل هذه األعضاء احلاسة من وجود الروح
لتمنحها احلياة ،ومن وجود العقل مرافقا ليدرك هذه
املؤثرات فتتحقق عملية اإلحساس .فاإلحساس من
صفات االحياء وهو فعل العقل ،ووسيلته احلواس.
والدليل عليه انه عندما تالمس اليد سطحا ساخنا،
فعلى الفور ينتقل األثر إلى الدماغ عبر العصب
احلسي ،وعندئذ يشعر اإلنسان بالسخونة.
ويدل عليه أيضا انه قد تتلقى األذن حديثني فى وقت
واحد؛ ولكن املتلقي ال يعي من احلديثني إال أحدهما
فقط ،هو ما يعيره االنتباه؛ واالنتباه من عمل العقل.
لذلك فان عملية االدراك وان كانت تتم عن طريق
احلواس ،إال انه البد لنشاطنا العقلي من عمل فيها.
ويسرى ذلك على اإلنسان ،أما احليوان فاألمر عنده
يقوم على الفعل ورد الفعل بطريقة ميكانيكية
وكيميائية ال إرادة فيها وال عقل.
واإلدراك العقلي وان كان يبدأ معتمدا على احلواس إال
ان نشاطه يقوم أيضا على االستنباط معتمدا على
ما لديه من صور حسية وخبرات وجدانية التقى بها
فى حياته وانطبعت فى ذاكرته.
وقد اختلف املفكرون حول مصدر املعرفة ،فقال
بعضهم بأن مصدرها احلواس مثل ديفيد هيوم
وأرجعها البعض األخر إلى العقل مثل اميانويل كانت،
اما اساس املعرفة عند برجسون ومالبرنش فهو
احلدس اي االدراك املباشر لالشياء .ومع هذه االختالفات
فقد اجمع املشتغلون بالفلسفة على أن املعرفة هي
فعل إيجابي يسعى الحتواء الوجود بحيث يثرى الذات
العارفة بادراكها السراره وخفاياه.
واملعرفة من الناحية السيكولوجية ،فطرية في

اإلنسان ومالزمة للعقل ،ولوالها ما كانت حواء
وزوجها انساقا وراء احلية “ تنفتح أعينكما وتصيران
كاهلل عارفني اخلير والشر” ،وملا خرج اإلنسان من كهفه
ليفتش عن اجملهول ،وملا طاف ماجالن وكولومبس
البحار واحمليطات ،وملا جاب الرواد الفضاء ،وملا حلقت
عقول الفالسفة في سماء الوجود والالوجود .وما
نراه في سلوك الطفل من محاوالت استطالعية
للخروج من عامله الضيق (املهد) ثم للخروج من
الغرفة ،فاملنزل ،إن هي إال محاولة من جانب اإلنسان
منذ مهده تكشف عن رغبة متفطرة فيه لكشف
اجملهول ،وإلشباع رغبة العقل في املعرفة.
واملعرفة من الناحية الفلسفية ممكنة على الرغم مما
ذهب إليه دعاة الشك سواء املطلق منه او املنهجي،
فإن الشك في كال املذهبني يفترض احلقيقة .وميكن
الوصول إليها بحسب الشك املطلق الذي في جتاهله
إلمكان الوصول للحقيقة أو نكرانها ،إمنا يفترض
حقيقة معينة هي الدراية بالشك .فإن الشك
بإمكان الوصول إلى احلقيقة ،حقيقة ،والشك في
املعرفة ،معرفة .وهو ما اثبته رائد الفكر التنويري
رينيه ديكارت بقولته الشهيرة “ انا اشك(افكر) ،اذا
انا موجود”.
وينزع الوجوديون احملدثون مثل توم ستونير ،وفوملر،
وممفورد ،وغيرهم إلى توقع استحداث قوانني بعينها
يظنون أنها هي التي حتكم الكائنات اجلامدة واحلية
مبا فيها اإلنسان .فيقولون ان القوانني الفيزيقية
للمادة هي بعينها التي تتحكم في طريقة تفكير
اإلنسان ،وتؤثر في مشاعره وأحاسيسه وانفعاالته.
« وفى تلك احلالة تكون العالقات بني احملبني هي
عالقة جاذبية مماثلة لعالقة اجلاذبية بني اجلزيئات
والذرات وتخضع للقوانني اخلارجية .أما عملية
اختيار احلبيب دون ماليني البشر ،فهي عملية اختيار
حر تخضع للطبيعة الداخلية للمحبني ،مثلما أن
اختيار ذرة الهيدروجني لذرة األكسجني هو اختيار
حر يخضع للقوانني الداخلية « .وفي هذا غلو كبير

من جانب القائلني به ،فهو يتنافى
مع املعنى احلقيقي للحرية ،كما
انه يجعل احلياة اإلنسانية أشبه
بآلة ميكانيكية بال حياة وبدون
عقل وبغير وجدان .ويؤدى إلى إنكار
وجود الروح باعتبارها جوهر مغاير
للجسم ،وهي سبب الوعي واإلدراك
واملتحكم في سلوك اإلنسان
والضابط النفعاالته .ولوال اإلدراك
عند اإلنسان ملا كان هناك انفعال .فلو لم يعي الفرد
اجلمال ملا افتنت به الشاعر والفنان .ولوال وجود النفس
ملا بكينا عزيزا فقدناه ،وملا انتشينا خلل القيناه .وليس
كما زعم سنكا من ان « الغضب واحلب واحلزن وغيرها
من اهواء النفس اجسام «.
ويذهبون كذالك الى ان حركة األجسام املنتظمة
والدقيقة إمنا تتم بقدر من الوعي موجود على نوع
ما في املادة أشبه بالعقل داخل اإلنسان .وال يستبعد
بعد ذلك ان يقولوا بان احلجر يفكر وان الشجرة
تنتشي لزقزقة العصافير من فوقها ،او ان الرصاصة
حتزن عندما تخترق بدن الضحية! وغير ذلك من
الشطحات الالعقلية .انها محاولة يائسة النكار
وجود ذلك العقل املدبر واملغاير لتلك املوجودات .ولنفي
تلك القوة التي أبدعت ونظمت تلك العالقات داخل
األجسام والظواهر والنواميس الكونية .ويدور العلماء
في حلقة مفرغة .فال هم يعترفون بوجود اهلل خالق
هذه جميعا ،وواضع نواميسها ،وال هم يستطيعون
تقدمي الدليل املادي على أن املادة اجلامدة تستطيع أن
تهب احلياة لذاتها ،والعقل لذاتها ،والنظام لذاتها.
إن هذا الغلو الكبير من جانب املفكرين يجعل من
احلياة اإلنسانية آلة ميكانيكية تفتقر إلى احلياة
والى اإلرادة ،سيرا على العقيدة الدارونية التي ترى
ان االنسان ما هو اال حلقة في سلسلة التطور
الوجودية ،تشبه املراحل التي متر بها الفراشة بدءا من
اليرقة الساكنة ،فالدودة الزاحفة ،فالفراشة الطائرة.

الناشطة غادة ملك على دعوتي وعلى جهودها في تنسيق
هذا احلفل الرائع .لقد عهدت غادة نشيطة ،مثابرة و مهنية
في خدمة اجلالية ،وقد كان هذا احلفل مبثابة جناح جديد لها
و لكل أعضاء مجلس املرأة باحلزب.
وعن رأيه في احلفل قال د .هاني تاوفيلس  :اتقدم بالشكر
لغادة على اجملهودات التنظيمية الرائعة التي توجت
حفل مجلس املرأة بحزب احملافظني .متيز احلفل بدقة في
املواعيد وقدرة تنظيمية عالية من جهة املكان واحلضور
والعروض .أنا شخصيا ً استمتعت بحضور مميز يعكس
كفاءة غادة في توطيد العالقات االنسانية والتواصل مع
اآلخرين وأمتنى لها مزيدا ً من النجاحات املستقبلية.
كما قالت دوال اندراوس الكاتبة وسكرتير حترير جريدة جود
نيوز :فخورة مبا تبذله غادة من جهد مخلص ودأب ومثابرة
خلدمة اجلالية املصرية ويسعدني دائما ً أن أرى أحالمها من
أجل اجلالية تتحول إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع.
اليوم بال شك كان أحد أبرز العالمات على طريق حتقق
اجلالية من جهة التواجد السياسي واحلزبي امتنى أن
نستثمرها جيدا ً حتى يكون للمصريني دور فاعل في
احلراك اجملتمعي وفي رسم خريطة الطريق السياسية في
املستقبل القريب.

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
ويصبح اإلنسان مثل احليوان ال
يختلف عنه إال فيما استجد فيه من
طفرات تلقائية آلية على زعمهم.
إننا ال ننكر ما للجانب اجلسمي من
تأثير على اآلخر النفسي كأن يصاب
شخص مريض جسمانيا باالكتئاب،
واالكتئآب مرض يصيب النفس.
ولكن ذلك ال يسري على جميع
الناس ،فاألبرار يقبلون اآلالم بغبطة
ويقدمون على الشهادة بفرحة وبهجة.
من ذلك ومن غيره ال ميكن انكار وجود الروح كجوهر
مفارق ،والنفس كقوة غير مادية .وكما يقول مارين
دى بواليف في (ميزان احلق) “ :املادة ال ميكنها أن
تكون علة لالفتكار الذي هو غير محدد وكلى ثم أن
االفتكار مالزم لإلرادة ....واحلال أن املادة ليست بعلة
لالفتكار فإذا ً ليست بعلة لإلرادة أيضا “ .وقال بشأن
النفس« :إنها متتد بعقلها وتتذكر قدمي الوقائع وجتول
في األعصر اخلالية وتنظر في احلوادث املاضية وتدرك
مبادئ العلوم العامة وتفهم حقائق وكليات ال تعلق
لها البتة باحلواس اجلسدية»
واما االعتقاد بان القوانني الطبيعية هي وسيلة
لتفسير الظواهر الطبيعية واحليوانية واإلنسانية
على حد سواء .ومحاولة اخضاع سلوك اإلنسان
بانفعاالته ومشاعره قيد التفاعالت الكيميائية
والفيزيائية التي حتدث داخل جسمه ،امنا يؤدى إلى
إلغاء حرية اإلنسان وإرادته .ويصبح سلوكه ناشئا ال
عن فعل ارادى بل عن فعل ميكانيكي غائي شبيه
بسلوك احليوان .وقد قادت هذه االفكار الوجودية/
العدمية التي انكرت العنصر الروحاني في االنسان
الى انكار احلياة االخرى ،وانكار القيم االنسانية التي
يختص بها البشر دون غيرهم من الكائنات ،حتى
بات اكثر الناس مثل االالت ،واصبحت املادة واجلسد
هما صلب اهتمام الناس الذين باتوا عبيدا للمال
والسلطة واجلنس.
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مارتن يول :فرحة الدوري انتهت

ريا�ضة نيـــوز

فريق كليفالند يفوز بلقب الدوري األمريكي لكرة
السلة ألول مرة في تاريخه

أكد الهولندي مارتن يول املدير الفني للفريق األول لكرة القدم باألهلى ،على أن اجلهاز الفني
والالعبني أغلقوا متاما ملف الفوز بالدوري وفرحة إحراز اللقب مؤقتًا حلني االنتهاء من مباراة
أسيك أبيدجان الهامة واملقرر لها مساء
غ ًدا الثالثاء على ملعب برج العرب
باإلسكندرية.
وأوضح أن اجلهاز حرص على احلديث أكثر
من مرة مع الالعبني للتأكيد على أهمية
املرحلة القادمة وعلى ضرورة النظر لألمام
مع استغالل الدفعة املعنوية التي حصل
عليها الفريق بعد التتويج بالدرع من
أجل الظهور بالصورة الالئقة في مباراة
أسيك حتى يتم تصحيح املسار ،وتعويض
اخلسارة التي تعرض لها الفريق في أول مباراة بدورى اجملموعات أمام زيسكو الزامبي.
وقال أن اجلهاز الفني والالعبون تعرفوا جي ًدا على فريق أسيك من خالل مشاهدة العديد من
مباريات للفريق اإليفواري للوقوف علي نقاط القوة والضعف في صفوفه ،مشددًا على أن املنافس
ميتاز بالقوة والسرعة في الثلث األخير من امللعب األمر الذي يتطلب ضرورة التركيز ،خاصة في
إنهاء الهجمات لهز شباك الفريق اإليفواري مبكرًا مثلما حدث في مباراة اإلسماعيلي.
وشدد يول على ثقته في إمكانات العبي األهلي وقدراتهم على حتقيق الفوز ،والدخول بقوة في
املنافسة على قمة اجملموعة ،مؤك ًدا على أن غياب رمضان صبحي عن املباراة لم يتحدد بعد وأن
الفحص الطبي هو الذي يحدد إمكانية دخوله في التشكيل من عدمه لكنه في كل األحوال
جنح فريق كليفالند في أن يُحدث مفاجأة بقيادة «ليبرون جيمس» ،ويتفوق على خصمه جولدن
ميتلك البديل اجلاهز لتعويض غياب أي العب في الفريق.
س ِت ْي ْت وارْيورْز بنتيج ِة ثالث ٍة وتسعني مقابل تسعة وثمانني لينتزع ألول مرة في تاريخه لقب
ْ
الدوري األمريكي حملترفي كرة السلة ،في املباراة التي أقيمت يوم التاسع عشر من يونيو املاضي،
والتي كانت واحدة من املبارايات الشديدة الصعوبة علي الفريقني.
وقال جنم فريق كليفالند ،الالعب «ليبرون جيمس» معلِّقا على هذه املباراة إنه بذل أقصى جهوده
خاللها ولعب بقلبه ودمه ودموعه على حد تعبيره
جيمس تق َّدم لالعبي كليفالند بتسجيله سبع ًة وعشرين نقطة واستحوذ على إحدى عشرة
كرة مرتدة ،باإلضافة إلى متريره إحدى عشرة كرة حاسمة.
فريق كليفالند الذي لم يفز بأ ِّي بطولة رياضية منذ عام ألف وتسعمائة وأربعة وستني كما إنهزم
في نهائي العام املاضي أمام جولدن ستايت وارْيورْز.
جيمس الذي بكى وهو يحتضن الكأس حقق إجنازيْن في هذه املباراة احلاسمة ،هما حصوله على
ثالث لقب له في الدوري وإجناز وعده بالفوز ومنح اللقب لوالية أوهايو.

تشيلي تفوز ببطولة «كوبا أمريكا» وميسي يعلن اعتزاله
اللعب مع منتخب األرجنتني

مصر مع غانا في تصفيات املونديال 2018
 ..واجلزائر في مجموعة املوت
توج منتخب تشيلي ،للمرة الثانية على التوالي
في تاريخه ،بلقب بطولة «كوبا أمريكا» لدول
أمريكا اجلنوبية لكرة القدم ،بعد فوزه على
األرجنتني في املباراة النهائية على ملعب
«ميتاليف ستاديوم» في إيست راثرفورد مكررا
سيناريو العام املاضي .وتعبيرا عن إحباطه
من الهزمية ،قرر ليونيل ميسي العب منتخب
األرجنتني اعتزال اللعب دوليا مع منتخب بالده
حرمت تشيلي منافستها األرجنتني من إحراز
أول لقب كبير لها منذ عام  1993وتوجت
بالنسخة املئوية من بطولة كأس أمريكا
اجلنوبية «كوبا أمريكا» بفوزها عليها بركالت
الترجيح ( 2-4الوقتان األصلي واإلضافي صفر-
صفر) على ملعب «ميتاليف ستاديوم» في
إيست راثرفورد .وكانت تشيلي تغلبت على
األرجنتني وبالسيناريو ذاته في البطولة التي
استضافتها العام املاضي.
فيما قرر جنم برشلونة األسباني وقائد
املنتخب األرجنتيني ،ليونيل ميسي ،أن يضع
حدا ملسيرته الدولية بعد خسارة بالده مجددا
أمام تشيلي في نهائي بطولة أميركا اجلنوبية.
وقال ميسي بعد نهائي النسخة املئوية من
البطولة القارية« :املنتخب انتهى بالنسبة لي،
إنه النهائي الرابع الذي أخسره والثالث على
التوالي» ،في إشارة إلى نهائي مونديال 2014

وكوبا أمريكا  2015و.2016
وأضاع ميسي الركلة الترجيحية األولى لبالده
في املباراة النهائية التي كانت إعادة لنسخة
 2015حني خسرت األرجنتني بنفس السيناريو
بعد انتهاء الوقتني األصلي واإلضافي بالتعادل
السلبي.
وتابع جنم برشلونة الذي خسر نهائي البطولة
القارية عام  2007أيضا ضد الغرمية األزلية
البرازيل (صفر« :)3-قمت بكل ما ميكنني،
وصلت إلى أربع مباريات نهائية ويؤملني أن
ال أصبح بطال .إنها حلظة صعبة جدا لي
وللفريق ورغم أنه من الصعب النطق بهذه
العبارة لكني وصلت إلى النهاية مع املنتخب
األرجنتيني».
ومن املؤكد أن اخلسارة أمام تشيلي كانت مؤملة
جدا مليسي الذي كان يطمح إلى منح بالده
لقبها األول منذ تتويجها القاري عام  1993ضد
املكسيك ( ،)1-2خصوصا أن جنم برشلونة كان
دائما عرضة لالنتقادات بسبب فشله في نقل
تألقه على صعيد األندية إلى الساحة الدولية.
وكان أفضل العب في العالم قريبا جدا من اجملد
لكنه مني في النهاية باخليبة لثالثة أعوام على
التوالي بعد خسارة نهائي مونديال البرازيل
 2014امام أملانيا (صفر 1-بعد التمديد) ثم
نهائي كوبا أمريكا  2015و 2016ضد تشيلي.

ًسحبت قرعة الدور النهائي للتصفيات
اإلفريقية املؤهلة لكأس العالم  2018املقرر
إقامته في روسيا ،مبقر االحتاد اإلفريقي
لكرة القدم «كاف» بالقاهرة ،وأسفرت عن
خمس مجموعات متوازنة نسبيا.
ويتأهل متصدرو اجملموعات اخلمس إلى
النهائيات مباشرة .ويواجه املنتخب املصري
نظيره الغاني في تكرار للدور الفاصل
من تصفيات النسخة املاضية من كأس
العالم ،والكونغو ،وأوغندا ،في اجملموعة اخلامسة.
وأوقعت القرعة تونس وليبيا في مواجهة عربية باجملموعة األولى ،باإلضافة إلي الكونغو
الدميوقراطية و غينيا .فيما وقع املنتخب اجلزائري في مجموعة املوت الثانية التي تضم إلى
جانبه الكاميرون ،ونيجيريا ،وزامبيا .أما املنتخب املغربي فسيصطدم بكوت ديفوار ،واجلابون
ومالي في اجملموعة الثالثة .بينما جاءت السنغال و جنوب إفريقيا و بوركينا فاسو و كاب فيردي
في اجملموعة الرابعة .وشارك في سحب القرعة محمد النني ،العب أرسنال واملنتخب املصري،
وهنريك كاسبرزاك ،املدير الفني ملنتخب تونس..

الزمالك يستعد إلقالة محمد حلمي
وتصعيد «صالح»
يستعد نادي الزمالك إلقالة محمد حلمي من منصب املدير الفني للفريق وتصعيد محمد
صالح ليحل بديلاً له على أن يستمر إذا حقق نتائج إيجابية في املوسم اجلديد.
ويأتي ذلك لعدم رد محمد حلمي على اتصاالت أعضاء اجمللس حلسم مصيره بعد أن كان
رئيس النادي قد قرر خصم  3شهور من راتبه.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

االسعافات االولية الصابة االسنان (كسور االسنان)

هى تقدمي املساعدة الفورية ألى من اصابات االسنان فى حالة
الكسر او الفقد اثر حادثة معينة حتى وصول املساعدة الطبية
املتخصصة.
و االسنان الدائمة التى تخلع من مكانها ميكن أحيانا اعادة
زراعتها مرة اخرى اذا مت العثور عليا بعد احلادثة او االصابة باخذعا
الى اقرب مكان متخصص طبى .
أسباب اصابة االسنان:
حوادث سيارات.
قضم الطعام اجلامد .
السقوط اثناء اللعب او ممارسة الرياضات .
االسعافات االولية الصابات االسنان:
-1االحتفاظ باية اسنان مت فقدها من االثة المكانية زراعتها مرة اخرى و حملها لطبيب االسنان
باقصى سرعة ممكنة الن االنتظار يقلل من فرص النجاح فى الزراعة .
استخدام استخدام احدى اخليارات التالية لنقل االسنان:
حاول ابقاء السنة اخمللوعة فى مكانها بحيث تكون فى مستوى االسنان اجملاورة مع محاولة
الضغط عليها .
اذا لم يستطيع املصاب وضع السنة فى مكانها يتم وضعها فى اناء صغير بة لنب .
-2وضع كمادات باردة على الفم او اللثة لتخفيف
االلم.
-3الضغط املباشر على مكان االصابة باستخدام
شاشة للتحكم فى النزيف.
-4البحث على املساعدة الطبية على الفور.
و فى حالة الكسور اخلطيرة قد تتأثر انسجة
االعصاب التى توجد داخل االسنان وفى هذة
احلالة التدخل الطبى الفورى مطلوب .

�صحــة نيـوز

 - Algorithmاألجلوريزم ومستقبل البشرية
وليكن كل شيء بلياقة وبحسب ترتيب
املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية
ال يوجد تعريف محدد لكلمة أجلوريزم ولكن ميكن
تبسيطه بالقول بأنه ترتيب مجموعة من اخلطوات
املسلسلة واملنطقية حلل معضلة معينة .وفي أكثر
األمثلة تبسيطا هو كيف ميكن ترتيب عدد من األرقام
من األصغر إلي األكبر أو العكس؟  .أو في مثل أخر يتضح
معه أكثر أهمية األجلوريزم كيف ميكن حساب أقل
عدد وطريقة ترتيب بالطات من نوع وحجم معني تريد
شرائها لتغطية مساحة معينة من اإلرضية بالكامل
وبأقل إهدار لهذه البالطات ؟ وسوف نعرض عدد من أهم
التطبيقات لألجلوريزم وسيتضح منها كيف تستحيل
احلياة احلديثة بدون هذا األجلوريزم ؟
هوامش  :كلمة أجلوريزم هي نسبة لعالم الرياضيات
محمد اخلوارزمي وهو عالم فارسي األصل عاش بني
سنة  ٧٨١إلي  ٨٤٧ميالدية .وكان عاملا في الرياضيات
واحلساب والفلك واجلغرافيا وقد عمل في بيت احلكمة
في بغداد في عصر اخلليفة العباسي املأمون .ويعتبر
اخلوارزمي أول من أسس لعلم اجلبر ومن أهم أعماله
كتاب اخملتصر في حساب اجلبر واملقابلة.
ويدخل األجلوريزم وتطبيقاته في الذكاء الصناعي
وذلك للوصول للطريقة املثلي ذات اخلطوات املرتبة
واملسلسلة حلل املشاكل بنظام غاية في السرعة
والدقة والفاعلية وَممَِّا ال ميكن للعقل البشري اللحاق
به أو حتي إجنازه .
بعض من أهم التطبيقات لألجلوريزم في املدنية احلديثة
:
 )١في الصناعة  :مثال لتصميم الطائرات والسيارات
يصبح األجلوريزم أساسي في سرعة إختيار أفضل املواد
والتصميمات لتحقيق املعادلة التي تستحيل بدونه وهي
املالئمة بني إختيار مجموعات من املواد والتصميمات
األقل وزنا واألوفر سعرا واألكثر أمانا لتحقيق التوازن
بني السرعة واألمان والوفر في إستهالك للوقود .ونفس
الشيء تقريبا لوضع التصميمات للمصانع واآلالت
واملنتجات لتوفير أعلي جودة وأكبرمعدل من اإلنتاج
األقل تكلفة .وكيف ميكن الوصول ألصغر حجم
ممكن لالالت وعليه أقل مساحة للمصانع وأيضا توقع
املشاكل الهندسية وسبل حلها باإلسلوب األمثل.
وبإختصار يدخل األجلوريزم األن في معظم الصناعات
من أبسطها مثل الغساالت الكهربائية إلي أعقدها
مثل صناعة اإلنسان األلي والذي يستخدم في كل
اجملاالت الهندسية والطبية واملنزلية وايضا ً يستخدم
نظام األجلوريزم في املصنوعات التي حتاكي الطبيعة
وذلك لإلستفادة من هذه اخلصائص الطبيعية.
 )٢في حتديد مسارات النقل ولنأخذ مثاال في صعود
وهبوط الطائرات من املطارات املزدحمة «وما أكثرها»
يقوم نظام األجلوريزم بترتيب تتابع صعود وهبوط
الطائرات باملطار تبعا إلجتاهاتها وألحجامها اخملتلفة فال
ميكن مثال إطالق أو هبوط طائرات صغيرة أو متوسطة
في تتابع أو في مواجهة لطائرات كبيرة واال تأثرت
وسقطت كنتيجة للدفع الهوائي الهائل والناجم عن
الطائرات الكبيرة» .وبسبب الذكاء الصناعي لنظام
األجلوريزم والذي يعجز العقل البشري عن مجاراته
أمكن ترتيب الطائرات ترتيبا صحيحا مع تقاطر
وفواصل زمنية قصيرة جدا بينهم لوصول املطار إلي
طاقته القصوي مع إخبار كل طائرة بالوقت احملدد لها
تقريبا لإلستعداد وبذلك أمكن توفير مليارات الدوالرات
من اخلفض في إستهالك الوقود كنتيجة إلختصار مدة
التقاطر واإلستعداد مع حتقيق أكبر نسبة ممكنة من
األمان برغم التتابع واألعداد الضخمة لصعود وهبوط
الطائرات.
هوامش  :مطار هاتز فيلد بأتالنتا أزحم مطار في العالم
أكثر من  ١٠١مليون مسافر وأكثر من  ٨٨٢ألف رحلة في
عام  ٢٠١٥وزمن التقاطر بني الطائرات أقل من  ٤٥ثانية
وأيضا في نقل البضائع في سيارات النقل لعدد ضخم
من املواقع يحدد هذا النظام املسار الذي يجب أن تتبعه
السيارة لزيارة كل موقع مرة واحدة فيحدد املسار
األقصر لزيارتهم جميعا وفي الوقت األقل إزدحاما لكل
موقع وميكن تصور الوقت والوقود الذي ميكن توفيره
لكل سيارة باستخدام هذا النظام والذي كان العقل
البشري يعتبره فزورة لو زاد عدد املواقع عن عشرة

متناثرين وميكنك أن جترب ذلك بنفسك ولن أخبرك
لتكتشف بنفسك العدد الرهيب لإلحتماالت .
هوامش :قبل هذا اإلجناز كان دائما مطلب رجل املبيعات
 sales manأن يدله أحد علي أقصر طريقة لزيارة عدد
كبير من املواقع « كل موقع مرة واحدة وفي الوقت
الصحيح» .
 )٣في التجارة  :في حتميل عربات النقل الضخمة من
املستودعات الهائلة لنقلها للمتاجر والسوبر ماركات
الضخمة :يقوم هذا النظام بترتيب مسارات وحتميل
العربات األلية والتي تسير علي قضبان أو سيور بني
أرتال البضائع وذلك لتحميل كل عربة آلية باملناسب
منها لكل متجر وبترتيب معني ونقلها لعربة النقل
اخلاصة بهذا املتجر .ولو نظرت للشبكة العنكبوتية
احلقيقية لهذه املسارات لهذه العربات األلية وكيف
يتم حتميلها وتسيرها أليا إلي عربة النقل الصحيحة
لوجدته شيء مذهل ويستحيل أن يرتبه العقل البشري
ولكن ينظمه ويرتبه األجلوريزم .وأيضا توجد نفس هذه
الشبكة العنكبوتية من السيور والتي حتمل حقائب
املسافرين أتوماتيكيا باملطارات الضخمة وكل حقيبة
ضمن عشرات اآلالف من احلقائب إلي مئات الطائرات مع
حتميل احلقيبة الصحيحة للطائرة املظبوطة دون خطأ.
 )٤في املؤسسات املالية مثل البورصة واإلستثمارات
يقوم هذا النظام بالترتيب الفوري للمعلومات املتدفقة
تبعا ملقدار املكاسب أو اخلسائر وأيضا بترتيب اإلحتماالت
وذلك ألخذ القرار الصحيح و بالسرعة املطلوبة وحيث
الوقت ال يقدر بثمن .وإيضا في التسويق واملبيعات يقوم
بوضع الترتيب الصحيح لعرض األشياء واملعلومات علي
املشتري لتحقيق أعلي نسبة للتسويق ولألرباح.
 )٥في حل شفرة تركيب املركبات الكيميائية والطبيعية
بغرض تصنيعها أو ما مياثلها والوصول للمادة الفعالة
وكيف ميكن حتسينها.
 )٦في حل الشفرات في احلروب وحيث زمن حل الشفرة
ميثل العامل احلاسم وال يستطيع حل هذه الشفرات
املعقدة وفي الوقت املناسب إال نظام األجلوريزم وهذا
حدث في احلرب العاملية الثانية في حل شفرة ألة إجنما
 « Enigmaوتعني اللغز «وكان عامال حاسما في هزمية
أملانيا وميكنك مشاهدة الفيلم الرائع عنها وإسمه
.Enigma
 )٧وإيضا في األلعاب اإللكترونية مبا فيها الشطرجن
يحسب هذا النظام كل اإلحتماالت من الالعب ويقوم
بترتيب سبل التعامل جتاهها من األفضل إلي األقل وفي
وقت ال يذكر.
 )٨وحتي في حل املشاكل اإلجتماعية مثل البحث
عن الشريك املناسب عبر اإلنترنت تقوم البرامج التي
تستخدم نظام اإلجلوريزم وبعد إدخال املعلومات اخلاصة
واملطلوبة من طالب البحث بترتيب األشخاص الذي
ميكن توافقهم مع الطالب ومن األفضل إلي األقل
ولكنه «ودون احلاجة إلي ذكر ذلك «يترك التفاعل
البشري عند اللقاء الشخصي .وعلي أي فقد حقق
هذا النظام عامليا وباإلحصائيات  ٪ ٣٠من اإلرتباطات
وبأعلي نسب في جناح إستمرار اإلرتباط حيث أنه يتبع
اإلسلوب العلمي في اإلختيارات املتوافقة تبعا لألمزجة
واخلصائص البشرية رغم تعددها وتنوعها.
ثم نأتي إلي مثال أخر وهام جدا ولكنه بالقطع ليس
األخير فقد متكن طالبان « الري بيج Larry Page
وسيرجي برين  Sergey Brinبجامعة ستانفورد
بكاليفورنيا في عام  ١٩٩٨وفي جراج املنزل من تطبيق
األجلوريزم فيما يعرف بآلية البحث جوجل والتي تختار
وترتب وبصورة فورية املوضوعات التي تبحث عنها
وبترتيب أهميتها تبعا لعدد مرات إستخدامها من
اإلخرين ويقوم النظام بتحديث نفسه أليا كلما زاد عدد
املهتمني مبوضوع بعينه ليضعه في الصدارة وبسبب
تطبيق هذا النظام حقق نظام جوجل صافي أرباح
١٤،٤٤مليار دوالر في عام  .٢٠١٤وتبلغ ثروة كل من بيج
و برين علي حدة أكثر من  ٣٠مليار دوالر.
وال تسعني الصفحات وال الوقت لعرض كل ما يساهم
فيه األجلوريزم في صناعة املدنية احلديثة ! ولكنني أيضا
ال أستطيع تصور حال العالم لو لم يستخدم هذا
الذكاء الصناعي لنظام األجلوريزم!!! .
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 - 1مدينة روسية تعرضت لكارثة نووية  oحيوان صغير يتحمل العطش أكثر من الجمل
4
3
 - 2له عالقة برأس الدولة  oمكان ذو سقف خفيف التقاء الشمس
العالم وأكثر من  %80من سكانها مسلمون
4- 3دولة في وسط آسيا3فيها أطول سد في 6
 - 4اختالط األمر في موضزع ما
8
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 - 5خصلة حسنة  oتوجد عادة في بناء الجامع والجامعة وأحيانا البرلمان
بياض األبنية
 - 6توقف في
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5
 - 7تجدها في البحر وقد تحتوي على ما يتخذ كمجوهرات
5- 8ارتفاع في2جانب الطريق 4oغشيم  oعبودية
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 - 9ذو مكانة خاصة وذات احترام
 - 10مكان مفتوح يحوي حياة برية  oقرص للمعلومات
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خفيفا ً9فى 7 3
لطيفا ً 6
4 8
برج احلمل :قد يرغب كل من حولك مبساعدتك مبح ّبة دون 2
طلباتك ،إن5كان
مقابل1فكن
8 1 9 3 5 2 6 4 7
حبيبك عسل.
4
6
2
1
7
8
3
9
5
ّ
َ
ّ
َ
َ
ً
َ
ُ
ُ
برج الثور :أنت لست موظفا لتسلية اآلخرين أو الترفيه عنهم  ،من كثرَ كال ُمه كثرَ خَ طؤه و قلت َه ْي َبتُه.
لزيارة 9
املساء4 8
إستغل 7
1 6
2 5
الشراء لتفرح 3
برج اجلوزاء :حاول املوازنة بني التوفير و ُمتعة ّ
الطبيب
وأسرتك ،
نفسك
1 2 7 5 8 3 9 6 4
إن دَ َعت احلاجة.
3
5
6
2
4
9
7
8
1
السرطان :قد تضطر الصطحاب زميل لك أو قريب فى مشوار خاص ويكون مصدر إزعاج ،مهما يكن
برج ّ
7 9 1 8 2 5 4 3 6
املهم أال تسير وحيداً.
2 8 4 6 3 1 5 7 9
العداوات
برج األسد :الجتادل احلمقى أو تدخل مبناقشات عقيمة اللزوم لها  ،أثرها الوحيد الصداع وتكوين
6 3 5 4 9 7 1 2 8
َس ُك ْت.
اجملانية ،لِ َت ُق ْل خ ْيرا ً أو لِت ْ
برج العذراء :احلظ على كتفك على شكل فرص لوظائف إضافية لزيادة دخلك باحلالل مبشيئة اهلل ت َ َعالى،
إشترِ هد ّية مناسبة للخطيبة-الزوجة وتص ّدق على فقير.
http://www.dailysudoku.com/
برج امليزان :إن بدأت اليوم بتجنيب أموال إحتياطية للطوارئ أو ملستقبل األوالد املالى فقد تتفاجأ بسرعة
تراكم املال وحجم الراحة التى جتلبها الودائع املالية.
برج العقرب :اخلط البيانى لك بدنيا ً ونفسيا ً فى اإلرتفاع مبشيئة اهلل ت َ َعالى  ،وظف نشاطك إلنهاء
األعمال التى جتدها ثقيلة فى األيام العادية.
برج القوس :الفشل لن يتركك إن كنت عنيدا ً متش ّبثا ً بعالقات أو مشاريع قدمية فاشلة من املاضى
الطائل من ورائها اآلن ،ركز على املُستقبل.
السرعة فتأكد من ضبط لسانك.
برج اجلدى :الغضب يزول سريعا ً لكن كلماتك الغاضبة قد التزول بنفس ّ
ُ
السور املرتفع سبب جليرة ممُ تازة.
برج ال ّدلو :التتطفل على غيرك أو تسمح لغيرك بالتدخل بشئونك ّ ،
برج احلُوت :التو ّرط نفسك فى قروض جمل ّرد توافر فرصة لقرض مالى ب ّراق  ،وال ت َْشتَرِ ما لست فى حاجة
لشرائه جمل ّرد ُمتعة الشراء.
(c) Daily Sudoku Ltd 2016. All rights reserved.

بروفيسور مصري بريطاني وجراح قلب بارز ولد في  16نوفمبر
 1935في مدينة بلبيس بالشرقية .درس الطب بجامعة
القاهرة وتعلم في شكغو ثم إنتقل إلى بريطانية عام  1962ليعمل
بمستشفى الصدر بلندن ثم أصبح أخصائي جراحات القلب والرئتين
في مستشفى هارفيلد ثم مدير قسم األبحاث العلمية والتعليم
وبعد ذلك عين أستاذاً في المعهد القومي للقلب والرئة .اهتم بتطوير
تقنيات جراحات نقل القلب منذ عام  1967وفي عام  1980قام بعملية
نقل قلب لمريض أصبح أطول مريض نقل قلب أوروبي على قيد الحياة
حتى موته في يوليو  .2005منحته الملكة إليزابيث الثانية لقب فارس
في عام  1966ويطلق عليه في االعالم البريطاني لقب ملك القلوب.
ومنظر لعمليات
كاستشاري
حين أصبح عمره  65سنة اعتزل إجراء العمليات الجراحية واستمر
ُ
نقل األعضاء .في عام  2006قطع الدكتور مجدي يعقوب اعتزاله العمليات ليقود عملية معقدة
تتطلب إزالة قلب مزروع في مريضة بعد شفاء قلبها الطبيعى .حيث لم يزل القلب الطبيعي للطفلة
المريضة خالل عملية الزرع السابقة والتي قام بها السير مجدي يعقوب.
حصل على زمالة كلية الجراحين الملكية بلندن وحصل على ألقاب ودرجات شرفية من ً
كال من
جامعة برونيل وجامعة كارديف وجامعة لوفيرا وجامعة ميدل ايسكس (جامعات بريطانية) وكذلك من
جامعة لوند بالسويد وله كراس شرفية في جامعة الهور بباكستان وجامعة سينا بإيطاليا .حظى
بمكانة علمية متميزة في مجال جراحة القلب واألوعية الدموية ،فكان واحداً من رواد جراحة زراعة
القلب بالعالم ،فقام بالعديد من العمليات الجراحية الناجحة والتي تجاوزت  2000عملية جراحية
على مستوى العالم ،هذه العمليات التي أنقذ بها حياة اآلالف ،ولم يدخر جهداً من أجل القيام
بالعديد من العمليات الجراحية المجانية في الدول النامية للمرضى واألطفال الذين ال يتوافر لهم
المال الالزم ألجراء مثل العمليات .حاليا يوجه كافة جهوده نحو انشاء صرح طبى عالمى بمدينة
أسوان الجديدة يوفر الخدمات الطبية فائقة المستوى لكافة المصريين غير القادرين مجانا
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زلزال بريطاني يهز اوربا و الشعب يُصوت باخلروج من اإلحتاد األوربي

مخاوف من تفكك االحتاد  . .االجنليز يحتفلون بعيد االستقالل
األحزاب اليمينية األوربية تُرحب بالنتيجة وكاميرون يتنحي من منصبه

للمرة األولى في تاريخ االحتاد األوروبي تصوت احدى
الدول األعضاء فيه لصالح اخلروج من االحتاد .هذا
ما فعلته بريطانيا حني صوت أغلبية الناخبني فيها
خلروج بالدهم من االحتاد في االستفتاء.
وأختار  %52من الناخبني اخلروج من االحتاد األوروبي،
فيما صوت  %48لصالح االستمرار به ،وتباينت
اجتاهات الناخبني بشكل واضح من منطقة الخرى
في اململكة املتحدة ،أذ اختارت اجنلترا وويلز اخلروج
من االحتاد ،فيما اختارت اسكتلندا البقاء ،وكانت
احملصلة النهائية هي انهاء عضوية بريطانيا في
االحتاد التي استمرت  43عاما.
وسرعان ما توالت ردود االفعال على نتائج االستفتاء،
اذ اعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون،
الذي دعا الناخبني إلختيار البقاء في االحتاد االوروبي،
أنه سيتنحى من منصبه بحلول شهر أكتوبر من
العام احلالي ،وذلك إلتاحة الفرصة امام قيادة جديدة
ميكنها ان تبحث صيغة جديدة لعالقة بريطانيا
باالحتاد.
وعلى اجلانب اآلخر عبر نايجل فاراج ،زعيم حزب
االستقالل ،الذي طالب الناخبني باخلروج من االحتاد
االوروبي ،عن سعادته الغامرة بنتيجة التصويت،
وقال ان هذا هو يوم «استقالل بريطانيا» ،ووصف

تقريـــــر

هل رمضان كرمي؟!..
يطيب لنا أن نستخدم تعبير« :رمضان كرمي»؛
كتحية قلب ّية ،طوال شهر رمضان!
فهل هو كرمي في ذاته ،كأسم؟!..
أم هو كرمي بنا ،حني نبسط يدنا ،ونعطي غيرنا،
بحب وسخاء؟!
ان البشرية متتلك االمتياز ،واالمكانية؛ لكي تضفي
الكرامة والعظمة على األشياء التي مننحها والؤنا
الصادق العميق!
فكتبنا املقدسة ،رغم عظمتها املستمدة من
عظمة الذي أوحى بها ،تبقى باهتة إلى أن تلتمع
وتشع وتضيء بحياتنا ،عندما نسير على هداها،
ونتمثل بتعاليمها السامية الرفيعة!
كما أن تصرفاتنا كمؤمنني :إما أن تمُ ّجد اهلل ،أو
جتعل من الذين ال يعرفونه مجدفني على إسمه!
ها هوذا رمضان يأتي في موعده ،ويعيش بيننا ملدة
شهر من الزمن ..نحن ال نراه ،إال من خالل الروزنامة،
ورسالتنا هي أن يراه اآلخرين من خاللنا نحن،
وبالصورة التي يستحقها من التبجيل!
فال جتعل من هذا الشهر ،دافعا ً للتمييز بينك وبني
غيرك من الناس!
ال جتعله فرصة لقهر اآلخر الذي ال يدين بدينك،
بإجباره على أن يصوم صومك!
وال جتعله مناسبة من ثالثني يوماً؛ لتمطره
بالسباب ،واللعنات ،والدعاء عليه ،وعلى أهله،
وعشيرته!
وال جتعله كمن يفرض عليك تشييد األسوار
الفاصلة ،بينك وبني عملك الذي أؤمتنت عليه!
وال جتعله كمن يفتح لك وحدك :مخازن الطعام،
والشراب ،وكافة املسل ّيات املتنوعة؛ فتأخذ منها

بإفراط دنيء ،وشراهة ،حتى التخمة!
...،...،...،
لكن أجعله شهرا ً لصيامات مجيدة ،متارسها بقدر
قامتك الروحية ،فتصوم عن كل عادة رديئة ،وكل
قول سيء ،وكل فعل مشني!
واجعله شهرا ً تفقد فيه مشغولياتك الباطلة
املنهكة؛ حتى جتد الفرصة لإلصغاء إلى صوت اهلل،
عبر ضميرك!
شهراً ،تترك فيه نفسك لتكون طفالً كبيراً؛
فالطفولة هي األجمل ،وهي األنقى ،وهي األمثل،
وهي نافذتك املفتوحه صوب السماء!
...،...،...،
تذكر ،وأرجو أن تتذكر دائماً ،في كل رمضان قادم..
أنه عظيم بك.
وكرمي بك.
وهذه هي مسئوليتك ،التي ال تستطيع غسل
يديك منها!...

نتيجة التصويت بأنها «انتصار للمواطن العادي».
ردود االفعال كانت ايضا واسعة في أوروبا ،اذ وصف
وزير اخلارجية االملاني« ،فرانك والتر شتاينماير»،
التصويت خلروج بريطانيا من االحتاد بأنه «يوم حزين
ألوروبا ولبريطانيا».
كما أغتنم زعماء أحزاب مينية متشددة في أوروبا
الفرصة للمطالبة بتصويت مشابه ،اذ قالت
ماري لوبان زعيمة اجلبهة الوطنية في فرنسا ،أن
الفرنسيني ايضا من حقهم التصويت على عالقة
بالدهم باالحتاد ،وان فرنسا لديها ألف سبب للخروج
منه ،وهو ذات ما طالب به جيرت فيلدر زعيم حزب
«احلرية» في هولندا ،وماتيو سلفيني ،زعيم «رابطة
الشمال» في ايطاليا ،الذي عبر عن اعجابه مبا وصفه
«بشجاعة املواطنني االحرار» في بريطانيا.
وعلى املستوى االقتصادي أنخفض سعر صرف
اجلنيه االسترليني القل مستوى له منذ عام ،1985
فيما تراجعت مؤشرات بورصة لندن وسط مخاوف
من مستقبل العالقات التجارية بني بريطانيا واالحتاد
نسرين عيسي -
االوروبي بعد خروجها من االحتاد ،والنتائج احملتملة
على السوق االوروبية املوحدة التي تعد أكبر جتمع «عندما أرسم أشعر أنى مغمض األعني تتحرك يدي بدافع وأمر
اقتصادي في العالم ،وتستقبل قرابة نصف صادرات مباشر من عقلي ...فأنا أرى املنظر بعقلى أفضل الف مره بعينى «
بريطانيا.

رئي�س حترير «جود نيوز» �ضيف برنامج « �أوك�سجني توك
�شو» يف عيد الفطر
يحل املهندس «ابرام مقار» رئيس حترير جود نيوز ،ضيفا ً علي برنامج «أوكسجني توك شو» والذي يقدمه
اإلعالمي «رامي بطرس» ،وذلك في احللقة التي تُذاع مساء يوم اخلميس السابع من يوليو املقبل ،والذي
يوافق ثاني أيام عيد الفطر ،كما يشارك باحللقة اخلبير املالي «سعيد يونس» والناشطة اإلجتماعية،
«مروة جمال»  .وبرنامج «أوكسجني» ،يتناول حوارات مع شخصيات عربيه ناجحة في اجملتمع الكندي،
وميكن متابعته علي املوقع األليكتروني www.oxygentalkshow.com
واجلدير بالذكر أن “رامي بطرس” مقدم البرنامج له خبرات في العمل اإلعالمي في مصر قبل هجرته
من خالل قناة «أون تي في» و صحيفة «املصري اليوم»
St. Mary and St. Mark Coptic Orthodox Church.
Sudbury, Ontario, Canada
Come to Me, all you who labor and are heavy laden,
and I will give you rest. Mat.11:28
A new commandment I give to you, that you love one
another, as I loved you” Jn. 13:34
With hearts full of gratitude we thank God for the many blessings He
provided for us.
We thank our Holy Father Pope Taowadros the 2nd and His Grace Abba Mina the
Bishop of Mississauga & Western Canada
For the establishment of St. Mary & St. Mark Coptic Orthodox Church, the first Coptic
Orthodox Church in Northern ONT
Services are held at St. Peter & St. Paul Serbian Orthodox Church, 515 Antwerp
Avenue, Sudbury, ON P3C 4M9.
Next Liturgy held on Saturday July 16, 2016 - Bible study and Sunday School every
Tuesday at 7pm
“Truly my soul silently waits for God; From Him comes my salvation.” Psalm 62:1

بقلم :عـادل عطيـة

عندما يكسر الفنان حاجز اخليال !!

ساسكاشوان

تلك هى الكلمات التى عبر بها الفنان االيرانى أمين املالكى عندما
سئل عن سر عبقريته فى الرسم  ،فنحن هنا نقف امام فنان مبدع و
اسطوره ان جاز الوصف فنان فاق فنه كل خيال  ،فأبدع ولم يستطع
غيره يصنع صنعه على اإلطالق ،
رسام فى العالم
فأستحق وعن جداره أن ينال جائزه أفضل ّ
يعتبر أمين املالكي أشهر الرسامني اإليرانيني في العصر احلديث ،فهو
إن متيز  ،فلكونه يقوم برسم الواقع كما هو دون أي إضافة تعبيريه او منظور خاص فنالت لوحاته
إعجاب كل من نظر إليها ،وشهرته جتاوزت احلدود اإليرانية لتصل إلى العديد من دول العالم فظهرت
لوحاته لنا
 ،وكأنها عبارة عن صورة مأخوذة من عدسة الكاميرا ،ودائما كان يختار رسومات ومواضيع واقعية ذات
إطار كالسيكي بحت ،وللتأكيد على موهبته أكثر
اريد منك قارئي العزيز ان تدقق معى النظر بشكل
أعمق فى لوحاته فبعد أن تنظر الى العمل بشكل عام
أرجو منك أن تدقق النظر جيدا ً إلى تفاصيل الشعر
وخصالته  ،إلى دقه اخليوط فى ثنايه القماش إلى
طيات الزى املتناسبة مع وضعيه اجللوس  ،إلى الظل
فى لوحاته وتناسق األلوان  ،انظر الى ادق التفاصيل
ستكتشف بنفسك انك امام اسطوره فى عالم
الفن الواقعى وستخرج بنظره اندهاش متلئ عينيك
وعالمات تعجب ترتسم على وجهك وكلمه اهلل يبوح
بها وجدانك فأنت اما الرسام املبدع واملتمكن من
أدواته الفنية بشكل مدهش أدهش العالم.
ولد الفنان أمين املالكي في عام  ١٩٧٦في طهران
 ،ومنذ صغره كان مفتنونا بالفن والرسم فى سن
 ١٥بدأ يدرس الرسم حتت إشراف معلمه ( مرتضى
كاتوزيان )  ،أعظم رسام واقعي في ايران
وتخرج الرسام «أمين مالكي» من جامعة طهران
بشهادة البكالوريوس في التصميم اجلرافيكى ثم بدأ « طريق الشهرة مبشاركته فى عده معارض
وأنشأ استوديو للتصوير الزيتى «آتلیه نقاشی آرا»وبدأ يدرس فيه القيم الكالسيكية والتقليدية في
الرسم و حصد العديد من اجلوائز حتى وصل للعامليه فأبهر العالم وأبهرنا معه
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اإلجتاهات اإلنسانيه
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حتول عن موقف التمرد......
«ُ »Hosannaيقيـــم
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
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التمرد! ما الذي يبادر الي أذهاننا عندما نسمع كلمه « التمرد
« ؟ رمبا نتصور شابا يبلغ من العمر 61عاما يعارض والديه و
يرفض بإصرار أن يفعل ما طلب منه .أو نفكر في أناس يقاومون
سلطه احلكومه و يقومون مبسيره في الشوارع للمطالبه
بحقوقهم.للتمرد عده أوجه ليست كلها سيئه .كما حدث
بالنسبه للحركات النسائيه و احلقوق املدنيه في القرن
املاضي .لكن عندما يكون التمرد ضد اهلل و سلطانه ,تكون
العواقب وخيمه .ميكن تلخيص التمرد في عباره واحده إنه
معرفه ما يريدني اهلل أن أفعله و رفض عمل ذلك.متاما مثل
لدراسة الكتاب
مجموعة
إحتفلت
ماجودفعلنيوز:
«»Hosannaمتردنا في
يونان.....و مثلي ,كلنا
شمشون ,و
شاول ,و
الكريسماس،
بأعياد
احلالي
ديسمبر
من
عشر
الثاني
في
املقدس
فقد كانت هناك جوانب في حياتنا فضلنا عدم عمل
قلوبنا.
نعرف أفضل مما
جتاهها .و
نعرف أنه
نعمله.عام وفي
األجتماع كل
جميعنا هذا
يقيمه أفراد
صائبالذي
اإلحتفال
ماوهو
هذامرفت روفائيل
بقلم:
و ذلك مترد
التوقيت, ،ونشأت تلك اجملموعة منذ  5سنوات ،وهي أحديفانكوفر
 +التمرد خطير ,إذ ليس هناك أصعب و أشد قسوه من قلب
فيرينا ،وتعتبر
خدمات كنيسة القديس موريس والقديسة
متمرد يريد اهلل أن يتعامل معه و يغيره .جند في أحداث سفر العدد أصحاح  ,61كان موسي و
الكتاب
بدراسة
اجملموعات
« ،»Hosannaمن
أرض املوعد .فهي في
الي حدود
تقوممن مصر
التي رحله
منهم  -في
أقوي 2مليون
إسرائيل -
هرون يقودا بني
ومن
بطرس»،
«ياسر
د.
عليها
ويشرف
اإلجنليزية،
باللغة
املقدس
رحله طويله .فاملسافه حوالي  005كيلومتر ,كانت تستغرق  61شهرا فقط بدون
لم تكن
الواقع
أشعياءخيام في ذلك املكان,
يقيمون في
سيناء حيث
املده في
يبدأسنه من
قضاء
تيه,
كانواسفر
بدراسة
العامجبلاجلديد
تلك في
األجتماع
املقررمعأن
القدمياتخذوها ,جعلت من تلك الرحله القصيره رحله استغرقت أعمارهم
التمرد التي
و لكن
مواقفالعهد
النبي من
كلها 04 -سنه من التجوال في البريه.
الثالثاء من
ذكرنافي
كمايقام
اإلجتماع
بكلهذا
بالذكر أن
+اجلدير
أسبوع ،العدد ,فإننا بحاجه
كل من سفر
إصحاح 61
التمرد في
قلب بشري,
التمرد موجود
فعندما ال أعرف أكون
بكنيسةاجلهل -
املوقف؟ ال أقصد
الساعةنسلك
إليهل نحن
أنفسنا.
من للنظر
الي
القديس
نفس مسا ًء
التاسعة
إلي6:30
الساعة
اإلحباط  -عندما أعرف ,و لكني أكون محبطا .كال التمرد هو
بالعنوانأقصد
يعلمني -و ال
بحاجه ملن
التالي
املوجوده
لوقا
املعرفه املصحوبه بعدم العمل .إن التمرد ليس األلم الناجت عن احملاوله و اخلطأ و التوبه و احملاوله
Bayviewأنه3200
Ave.,
ينبغي علي أن أفعل  -و لكني لن أفعله,
شيئا  -إني أعرف
Northأفعل
yorkسوف ال
من جديد .التمرد هو
و أنت ال تستطيع أن جتبرني علي ذلك .فالتمرد هو موقف تتحدث فيه الشفاه ,و تكف األذرع عن
العمل .فالذين يختارون التمرد كنمط حلياتهم سوف يقضون حياتهم في قفر مجدب.
 +أحيانا ينتج التمرد عن العناد .العناد وقود التمرد و هو دليل ضعف .أو من اليأس ,إن الشعور
بخيبه األمل جتاه اآلخرين من األشياء التي تصلح كوقود للتمرد.
 +يارب ,أنا أعرف أن التمرد سهل ,و أن التواضع و اخلضوع شئ صعب .ساعدني أن ألتزم بالطريق
الضيق ألنه هو الطريق األفضل ,و هو طريقك .ساعدني أتخذ موقف اخلضوع فهو الطريق املؤدي
الي الفرح و السالم.
و إللهنا اجملد الدائم إلي األبد آمني.

«Study God’s
Word. Love it.
»Live it

خواطر مسافر
إلي النور
( )25

أنواع التوحيد و أثرها على حياة اإلنسان
أوال ً  :التوحيد اﺠﻤﻟهول
وهو إميا ٌن بإله واحد ينكر فيه العقل البشري
والشرك  .ولكنه إلٌه مجهول
تعدد اآللهة
ِ
ال يقيم عالقة مع اإلنسان من أي نوع  ،و
يكتفي اإلنسان باحترامه و اإلقرار بوجوده ،
دون أن يساهم هذا اإلميان في خلق أي اجتاهات
إنسانية روحية عند املؤمنني ؛ ألن اهلل مجهول
متاماً ،رغم اإلشارة إليه بكلمة “واحد” .فاهلل –
طبقا ً لهذا النوع من التوحيد  -بعيد متاما عن
اإلنسان  .هذا النوع من اإلميان يجعل اإلميان
عقيما ً وهو ال يختلف عن اإلحلاد في شيء .
فاهلل بعي ٌد متاما ً عن وعي اإلنسان وحياته وال
يؤثر فيها مطلقاً.
وتساهم احلياة االجتماعية القائمة على
التمييز املطلق بني السيد والعبد في
تدعيم هذا النوع من اإلميان ؛ ألن تلك احلياة
االجتماعية تؤكد وجود هوة واسعة ال ميكن
عبورها  ،فال السيد يرغب في التنازل وال العبد
قادر على العبور أو حتى الدخول في حوار مع
السيد.
عقيم متاما ً  ،وهو نتاج العقل
هذا التوحيد
ٌ
البشري ،ولذلك يُ َع ِّبر عنه اإلنسان بأشكال
شتى وفق درجة النضوج اإلنساني .
وفي أغلب مراحل هذا التوحيد تصبح قضية
احلرية اإلنسانية من أدق املوضوعات  .ذلك أن
اجلهل باهلل يؤدي دائما ً إلى التطرف في فهم
احلرية على أﻧﻬا بال التزامات  ،وبالتالي تنقلب
هذه احلرية إلى فوضى  .أو يؤدي اجلهل باهلل
إلى بروز أشكال من الديكتاتورية والقهر
؛ الن اإلنسانية تفقد املصدر األول للحرية
وينبوعها األصيل وهو اهلل .
ثانيا ً  :التوحيد السلبي:
وفيه يُ َع ِّبر اإلنسان  -بشكل جزئي  -عن اهلل
ويجاهر باإلميان به  ،ولكنه ال يؤ ِّكد أي شيء
ايجابي  .ويأخذ هذا التوحيد شكل معارضة

نيوز
الكلمة
تقــــارير

كيف نفهم التوحيد في اهلل ( ) ٣
للشرك  .هذا العنف يؤدي إلى
حادة وعنيفة ِ
عزل اهلل متا ًما عن فكر اإلنسان و حياته .
هذا التوحيد دائم احلذر  ،ال يحاول الكالم
عن اهلل بأي شكل إيجابي و غالبا ً ينكر على
اإلنسان أي صلة باهلل سوى صلة العبودية .
وهو مثل التوحيد اﺠﻤﻟهول يصرف اإلنسان عن
التفكير باهلل  ،ويحصر انتباه اإلنسان في
البحث عن كل طرق جتنب الشرك .
وغالبا ً يص ِّور هذا التوحيد احلياة بعد املوت
على أﻧﻬا استمرار للحياة على األرض مع
ضمان مطلق لكل ما يرغب فيه اإلنسان من
أنواع اللذات مهما كانت  .و جوهر احلياة بعد
املوت في إطار هذا التوحيد هو ابتعاد مطلق
عن اهلل  ،ألن اهلل معروف بشكل سلبي ،
ولذلك ما ميأل حياة اإلنسان بعد املوت ليس
اهلل ،وإمنا اللذات .
وألن التوحيد السلبي ال يق ِّدم أي جانب إيجابي
عن اهلل  ،لذلك يحرص على تأكيد حقيقة
واحدة و هي أن اهلل أعلن أحكاما ً و وصايا
لإلنسان  ،وطاملا أن اهلل أعلن عن هذه الوصايا
واألحكام و لم يعلن عن ذاته  ،تكتسب هذه
الوصايا أهمية تعلو على كل شيء  ،وتصبح
من الفرائض التي ال ميكن تطويرها.
هذا النوع من التوحيد على موعد مع املشاكل
االجتماعية ،فهو يأخذ شكل نظام قائم على
أحكام و فرائض تتعارض من آن آلخر مع احلياة
االجتماعية  .ولذلك يصبح التهديد احلقيقي
لهذا التوحيد هو التطور االجتماعي .
وغالبا ً ما يوحي هذا النوع من التوحيد
بالسلوك الطفيلي إزاء التقدم و احلضارة ؛
ألنه قائم  -كما ذكرنا  -على السلبيات  ،و
هو ما يجعل اإلنسان يتقاعس عن السلوك
االيجابي والتقدمي والعطاء .
وألن اهلل – في ظل هذا التوحيد  -موضو ٌع
يستحيل معرفته ؛ باعتباره بعيد متا ًما عن
تاريخ اإلنسان و ال يتدخل فيه و ال يعلن عن

بقلم  :د .رءوف إدوارد
ذاته  ،بل يأخذ شكل السيد في اﺠﻤﻟمتعات
البدائية  ،أي السيد الذي يعطي وصاياه و
أوامره  ،ويعاقب من يتأخر عن تنفيذ الفرائض
 ،لذا ففي ظل هذا التوحيد تنشأ دائما ً كل
أشكال القهر والتسلط  ،ألن اهلل حاكم مبا
أمر و ليس حاضرا ً مشاركا ً لإلنسان .وطاملا
أن اهلل بعيد عن اإلنسان أمكن لفكرة انفراد
شخص واحد بالسلطة أن تنمو في ظل هذا
التوحيد  .وغالبا ً ما يأخذ أو يستلهم هذا
احلاكم صورة اإلله الذي يعبده .
وألن هذا التوحيد قائم على التناقض املطلق
بني اهلل و اإلنسان  ،فهو بالتالي يؤكد -
بشكل مباشر – على التناقض بني احلاكم
واحملكوم والسيد و العبد .أي أنه ينعكس على
تصرفات اإلنسان .
والتوحيد السلبي يعطي للوحي قيمة
مطلقة  .في حني أن الوحي هو عبارة عن
مرحلة واحدة مآلها أن تنتهي  .ولذلك كل
ما بني اإلنسان واهلل هو الكلمة فقط  .و
قد ذاع هذا الشكل في أوساط املثقفني في
أوروبا وهو ما أدى في النهاية إلى حذف األسرار
الكنسية متاما ً  ،باعتبار أن االشتراك في احلياة
اإللهية مستحيل.
وطاملا أنه توجد هوة واسعة بني اهلل و
اإلنسان  ،فإن هذه الهوة تأخذ شكل التناقض
بني قداسة اهلل و فساد اإلنسان  ،ولذلك ينشأ
في أحضان هذا التوحيد تشديد على ضرورة
السلوك األخالقي ابتغاء مرضاة اهلل.
التوحيد السلبي ٌ
خطر يهدد احلضارة ؛ ألنه
منهج يعتمد على مقاومة األخطاء دون
إمكانية اكتشاف احلق  .ولذلك ال يوحي
لإلنسان بإمكانيات املغامرة بطلب احلق.
و لعل في كلمة “السلبي” املفتاح إلدراك كل
أسباب الكسل والتراخي التي تصيب احلياة
اإلنسانية ،فاإلنسان يكتفي باالبتعاد عن
األخطاء  ( .يُتبع )
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زفاف أسطوري ملصري بكلفة  5ماليني يورو
تستعد جزيرة «ميكونوس» إلحياء حفل زفاف
أسطوري بتكلفة مبدئية تبلغ  5ماليني يورو
للشاب «كرمي» جنل رجل األعمال املصري حامد
الشيتي إذ سيتزوج عارضة األزياء»أجنل».
و سيحضر هذا احلدث الكبير ضيوف قادمون
بطائرات خاصة من مختلف دول العالم وآخرون
باليخوت ،كما ستخصص العائلة سفينة
سياحية من أجل نقل أفراد العائلة من مصر إلى
اجلزيرة ليتم نقلهم الحقا في سيارات فارهة إلى
صص طاقم مضيفات خلدمة
الفنادق والفيالت حيث سيقيمون من أجل حضور احلفل ،كما خُ َ
الزوار والضيوف على مدار  24ساعة.
هذا وقد ُجهزَ ما يزيد عن  20فيال للضيوف الذين يتجاوز عددهم  400ضيف ،وسيقوم بحراستهم
نحو  100من احلراس الشخصيني ،حيث ستتكفل أسرة العريس املصري بكل النفقات
يُذكر أن العريس املصري ذو أصول يونانية ووالدته من أبناء اجلالية اليونانية في مصر ،وقد التقى
عارضة أزياء فريق فيكتوريا سيكريت في اجلزيرة اليونانية «ميكونوس» التي كانت تزورها كل
صيف ومت االتفاق على الزواج الصيف املاضي ،أما شهر العسل فسيكون في جزيرة سردينيا
اليونانية.

ظهور مخدر جديد في أوروبا
انتشر في النوادي الليلية األوروبية نوع جديد من اخملدرات هو عبارة عن شوكوال أو كاكاو خام،
تقدمه ملرتاديها كمشروب أو في شكل حبوب أو بودرة
ويكسب هذا اخملدر اجلديد املرء حالة من النشاط ويريح العضالت ويعطي دفعة كبيرة من
الطاقة ،وقد القى ردود فعل إيجابية عالية من قبل الشباب األوروبي املرتاد لهذه النوادي
كما يعطي الكاكاو اخملدر دفعا من األندروفني في مجرى الدم ،ميكن أن يعطي شعورا بالنشوة
والنشاط خاصة في أثناء الرقص على أحلان املوسيقى ،وحتتوي الشوكوال على كميات عالية من
املاغنيسيوم املريح للعضالت

إندونيسيا ..اقرأ القرآن وتزود بالوقود باجملان
فوجئ سائقو السيارات في جاكرتا ،عند دخلوهم
بعض محطات الوقود بالعاصمة االندونيسية،
مبلصقات إعالنية عن بنزين مجاني ،إذا كان السائق
يقوم بقراءة القرآن في شهر رمضان
وتأمل شركة «بيرتامينا» للوقود اململوكة للدولة،
في أن يساعد ذلك على تشجيع املسلمني املتدينني
لقراءة آيات من القرآن بصورة يومية
كما أُنشئت غرف للصالة بداخل محطات الوقود،
شهدت جميعها تدفقا مستمرا لزوار احملطات
ويحرص بعض سكان جاكرتا على التمتع بالعرض املتوفر في  5محطات للوقود في جاكرتا،
آملني في أن يتمكنوا من ختم آيات القرآن الكرمي بنهاية شهر رمضان املبارك
وتكافئ احملطة قارئ جزء كامل من القرآن بلترين مجانا من البنزين ،وهي كمية جيدة مبا فيه
الكفاية مللء نصف خزان دراجة نارية ،تعتبر أكثر وسائل النقل شيوعا في البالد
ويجب على املشاركني ملء استمارة التسجيل قبل إقامة الصالة ،ثم بعدها ميكنهم احلصول
على نسخة من القرآن الكرمي ،وقراءة أي جزء يحلو لهم

صورة
وتعليق
يا من تشكو من كل شيء ...
وتتذمر من أي شي ،
انظر إلى حال من ال ميلك شيء ،
واعتبر !!!...

بيل جيتس ينصح الفقراء
املعدمني بتربية الدجاج
أعلن بيل جيتس مؤسس شركة «مايكروسوفت»
أنه تبرع إلحدى املنظمات األهلية اإلنسانية
مبئة ألف دجاجة ملساعدة عائالت معدمة
تعيش في إفريقيا جنوب الصحراء وأوضح
جيتس الذي تقدر ثروته بنحو  75مليار دوالر أن
مؤسسة «بيل وميليندا جيتس» أبرمت اتفاقا
مع منظمة «هيفير أنترناشونال» األهلية
للتنمية ملنح عائالت تعيش باقل من دوالرين
في اليوم جنوب الصحراء اإلفريقية 100000
دجاجة وعد مؤسس «مايكروسوفت» أن تربية
الدواجن أفضل للخروج من الفقر املدقع من
اقتناء أجهزة الكمبيوتر ،وكتب على حسابه
في موقع التواصل االجتماعي تويتر «لو أنني
عشت في فقر مدقع ،لوددت تربية الدواجن»
وأشار بيل جيتس إلى أن تربية الدواجن سهلة
وغير مكلفة ،ألن هذا النوع من الطيور الداجنة
«يتغذى عند الضرورة على ما يجده على األرض،
باإلضافة إلى البيض الذي ميكن استغالله في
حتسني تغذية األسرة» .وشدد امللياردير األمريكي
على أن الدواجن استثمار جيد ،مضيفا «فليبدأ
املربي اجلديد بخمس دجاجات بياضات ،وعقب 3
شهور ميكن أن يصبح لديه  40فرخا .وبنهاية
املطاف بسعر  5دوالرات لكل دجاجة ،وهو
متوسط الثمن في غرب إفريقيا ،ميكن كسب
أكثر من  1000دوالر في العام ،في حني أن حد
الفقر املدقع يقدر بنحو  700دوالر في العام».

زبدة عمرها  2000عام قد
تصلح لألكل
انتشلت كومة من الزبدة وزنها  9كيلوغرامات
من مستنقع في مقاطعة ميث االيرلندية
مؤخرا .يعتقد علماء اآلثار والتاريخ أن هذه الزبدة
كانت مبثابة قربان لآللهة وقد ال تزال تصلح
لألكل وقد سلمت هذه القطعة من الزبدة التي
اكتشفت في املستنقع عند ملتقى أراضي ثالث
ممالك سلتية قدمية إلى متحف ايرلندا القومي.
وكانت املستنقعات تعتبر آنذاك أراضي من
الصعب الوصول إليها وأراضي تكتنفها األلغاز.
كما كانت تلك املنطقة تعتبر أرضا بال مالك
من الناحية السياسية وخبئت هذه القطع من
الزبدة في سلة أو لفت في جلد أحيانا إلخفائها
عن أعني العدو عند قيامه بغاراته ..أما هذه
القطعة فكانت قربانا غير ملفوف بشيء وعلى
حد قول مسؤول من املتحف القومي ال تزال هذه
القطعة تنبثق منها رائحة مشتقات احلليب
كما أنها احتفظت ببنيتها املرتخية وقد تكون
صاحلة لألكل وكان كبير الطهاة كيفني تورنتون،
وهو شهير في ايرلندا ،قد تذوق في عام 2014
عينة من قطعة أخرى من الزبدة املكتشفة في
مستنقع بلغ عمرها  4آالف عام وقدر مزاياها
تقديرا ً عاليا ً

منوعات نيـــــوز

كهنة يؤدون طقوسا
للتأثير على حملة
انتخابية

أدى كهنة بيروفيون طقوسهمم في ليما ،
في محاولتهم التأثير على نتائج االنتخابات
الرئاسية التي ستجري في بيرو
فقد رقص الكهنة ورتلوا وفي أيديهم
صور للمرشحني األوفر جظا وهما كيكو
فوخيموري من حزب القدرة الشعبية وبيدرو
بابلو كوجونسكي من «احلركة في سبيل
التغيير».
وفي أثناء الطقوس استخدم الكهنة زهورا
وجماجم وبخورا وحتى ثعابني
وقد انتهز الكاهن خوان أوسكو هذه الفرصة
للتنبؤ بفوز فوخيموري قائال إن الشعب
تسيطر عليه الشكوك ولكن السيدة
فوخيموري ستحقق الفوز
من جهة أخرى تنبأت الكاهنة أنا ماريا
سيميون بفوز كوجونسكي على الرغم من
معاناة هذا املرشح من سحر فودو باستخدام
دمية

بريطاني يدفن مليون
إسترليني في حديقته!
دفن متقاعد بريطاني كمية من الذهب في أماكن
مختلفة من حديقة منزله ،تزيد قيمتها على مليون
جنية إسترليني
وقبل وفاته وضع قائمة من التعليمات التي ميكن أن
ترشد الورثة إلى موضع الكنز وحدد كيفية توزيعه
بني بناته األربعة وأحفاده وحفيداته البالغ عددهم
 14شخصا
ويُعرف عن املتقاعد فقط أن اسمه رون ،وكان يحب
الروايات حول القراصنة وحول الكنوز التي تركوها
خلفهم.
ولهذا السبب قام قبل وفاته بدفن كمية من الذهب
بقيمة  850ألف جنيه إسترليني «  1.2مليون دوالر»
ومنذ بداية العام ازدادت قيمة الكنز بنسبة  ،17%و
عملية البحث عن  18كنزا في حديثة تزيد مساحتها
على هكتارين من األرض ،ليست باألمر السهل بتاتا،
ومن أجل تسهيل املهمة وضع املتقاعد خارطة مع
مجموعة من النصائح لكل وريث
وتبني أن املتقاعد جمع هذا املبلغ من املال خالل فترة
طويلة من العمل كمهندس.
وقام محامي العائلة بتوزيع اخلرائط على الورثة
ويجب على كل منهم البحث عن حصته وفقا
للخارطة.

دبي تسمح بشراء اخلمور نهاراً خالل رمضان
أصدرت إمارة دبي قرارا بتخفيف القيود على شراء اخلمور ومشروبات الكحول في النهار خالل شهر رمضان
ويعكس هذا القرار حرص اإلمارت على زيادة إيرادات الدخل والسياحة من تلك التجارة خاصة أنه من املنتظر
أن يزور البالد نحو مليون سائح الشهر احلالي
وتشير الصحيفة إلى سبب آخر يبرر قرار دبي وهو فرضها ضرائب على مبيعات واستيراد اخلمر ،ففي عام
 2014باعت  67.2مليون لتر بيرة ،و 20مليون مشروبات كحول أخرى
وخالل السنوات املاضية ،كانت قوانني البالد تفرض على من يرغب احتساء اخلمر االنتظار حتى املغرب ،كما
تضطر صاالت اخلمر في أبراج دبي لتخفيض صوت املوسيقى
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Ruth and Naomi

Naomi was married to Elimelech.
They had two sons, Mahlon
and Chilion.
They lived in Bethlehem.
There was a terrible famine in
Bethlehem so they moved to
Moab.
An awful thing happened.
Elimelech died.
Naomi was so sad.
She missed him so much.
Later, both her sons married.
They married Orpah and Ruth.
Then another awful thing happened.
They died.
All three ladies were so sad.
They lived together.
They loved each other.
Then Naomi said one day, “I
want to go back to Israel. I hear
the Lord has blessed His people with good crops.”
All three women decided to go
with Naomi to Israel.
They got ready and set off for
Israel.
Right after they had begun their
journey, Naomi changed her
mind.
She told both women, “Return
to your parents home. I thank
you for everything you have
done for me and may the Lord
to bless you with another happy
marriage.”
Naomi kissed them good-bye.
They all cried.
“No,” they both said. “We want
to go with you to your people in
Israel.”
Naomi said, “I love you both but
I am old. You are young and
need to be married. Now go
back to your parent’s home.”
And again they cried together.

Orpah kissed Naomi good-bye
and tearfully went back to her
parents home.
Ruth insisted on going with
Naomi.
Naomi told her, “Orpah has returned to her parents home and
to her gods. You should do the
same.”
“Don’t make me leave you,”
said Ruth. “I want to go where
you go and live where you live.
I want your people to be my
people and your God to be my
God.”
Naomi loved Ruth.
Ruth loved Naomi.
Naomi agreed that she could
go with her.
They continued on their 120
mile journey to Israel.
Once they got there, they were
poor and had little to eat.
Ruth worked in the fields to get
food.
She would go behind the reapers and pick up the grain.
She worked continually with no
breaks.
She worked hard to get food for
she and her dear mother-in-law.
She was working in a man’s
field named Boaz.
Boaz, after a long time, introduced himself to her.
He was kind to her.
He thought her beautiful and
kind.
They fell in love.
They got married.
They had a son.
They named him Obed.
Naomi took care of her grandson.
She loved him and cared for
him the way Ruth loved and
cared for her

Animal Facts (Wolves)
•

•
•
•
•

•
•
•

Wolves are excellent hunters
and have been found to be
living in more places in the
world than any other mammal
except humans.
The wolf is the ancestor of all
breeds of domestic dog. It is part of a group of animals called
the wild dogs which also includes the dingo and the coyote.
Most wolves weigh about 40 kilograms but the heaviest wolf
ever recorded weighed over 80 kilograms!
Adult wolves have large feet. A fully grown wolf would have a
paw print nearly 13 centimetres long and 10 centimetres wide.
Wolves live and hunt in groups called a pack. A pack can
range from two wolves to as many as 20 wolves depending
on such factors as habitat and food supply. Most packs have
one breeding pair of wolves, called the alpha pair, who lead
the hunt.
Wolf pups are born deaf and blind while weighing around 0.5
kg (1 lb). It takes about 8 months before they are old enough
to actively join in wolf pack hunts.
Wolves in the Arctic have to travel much longer distances than
wolves in the forest to find food and will sometimes go for
several days without eating.
When hunting alone, the wolf catches small animals such as
squirrels, hares, chipmunks, raccoons or rabbits. However, a
pack of wolves can hunt very large animals like moose, caribou
and yaks.

RIDDLE TIME
R: We see it once in a year, twice in a
week, and never in a day. What is it?
R: They come out at night without being
called, and are lost in the day without being stolen. What are they?

By: Philo Girgis

R: How many seconds are there in a year?

Happy
Birthday
Demiana
Happy Birthday Tony
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Don’t Be
Silenced

Why Do We Feel So Bad
			about Feeling Good?
“If it looks good, feels good, tastes
good, or smells good, STAY AWAY
FROM IT! It’s probably sinful and from
the devil.” ~ something Jesus never
said
You may never have heard it said exactly that way before, but if you grew
up in church, you’re probably familiar with that type of thinking. It’s the
thinking that says you can either a) love
God and hate everything in the world,
or b) enjoy the world in sinful defiance
of God… but you can’t do both!
“If it feels good, it’s sinful. If it makes
you happy, it’s not God’s will for your
life. God wants you to have self-control and not to fulfill your desires with
earthly things. If you love Jesus, then
He should be enough to fulfill you and
anything more is idolatrous and sinful.”
Well apparently Gary Thomas, the
author of several best-sellers such as
Sacred Marriage and A Lifelong Love,
disagrees with that idea (and I do too!).
In his book, PURE PLEASURE, he addresses this idea and shows that God
and pleasure are not as opposed to
one another as we have been led to
think. In fact, he makes the argument
that learning to enjoy pleasure might
just be the missing link that’s inhibiting
your ability to grow spiritually.
How can that be? He opens the book
with a story to illustrate his point.
Gary is out on a run on a sweltering
hot, 95-degree day in the humidityfilled streets of Houston. Apparently
he underestimated the heat and went
out without a water bottle. It was just
him and the hot streets of Houston.
But how thirsty could he get during a
short run?

Fifteen minutes later, he had his answer.
It was so hot that he said it felt like
“chewing hot sand for ten minutes,
spitting it out, and then letting someone blow the air of a hair dryer directly
down your throat.” He describes his
condition by saying “when a discarded,
half-consumed bottle of Diet Coke lying in a ditch started to look inviting, I
knew I was in trouble.”
What happened next is not for the faint
of heart (or stomach). Finding himself
in such dire straits of thirst, he sees a
woman standing in her driveway with a
rubber garden hose. He asks if it would
be possible for him to get a quick drink
from the hose. She obliges and Gary
proceeded to drink “the most plastictasting, mineral-encrusted water you
can imagine.”
That water had been boiling inside that
rubber hose for days and was filled
with more bacteria than a backwoods
outhouse, but he still drank it. And not
only did he drink it, HE YEARNED FOR
IT! And if he was in the same situation
again, he’d probably do the same thing.
What caused Gary – an intelligent man
who knew the dangers of drinking nasty hose water on a 95 degree day – desire that water so greatly? How could
he yearn for something so unfulfilling
and so unsatisfying and so potentially
harmful to him?
Simple. HE WAS THIRSTY! And when
you’re thirsty, you’ll do just about anything for a drink – no matter what it
may be.
“A thirsty man crawls in the desert
toward water. When he discovers it’s
only a mirage, what does he do? He

Father Anthony Messeh
drinks the sand.” Ancient Proverb
That’s the world we live in today. We
are so thirsty that we’ll drink just about
anything to try to quench that thirst.
He writes:
“My physical condition mirrored what
many people face – spiritually, relationally, and emotionally. And spiritually
thirsty people will put a lot of poison
in their mouths, just to stop the thirst.”
Another night out at the bar won’t
solve our problems… but we’re just so
lonely that we do it anyway.
Another hour online won’t bring us
any closer to success… but we’re just
so frustrated that we need something
to distract us.
Another slice of cake won’t make us
feel any better… but we’re just so discouraged that we need a break.
What’s the problem here? Is it that
we lack self-control? Is that we’re not
spiritual enough? Or we’re not praying enough? Or could it be that we’re
so pleasure-starved that we’ll do just
about anything to feel good?
I’ve always believed that the strongest
defense is a good offense. Don’t try to
avoid the bad; try to pursue the good.
Look at marriage. Instead of trying to
“not-cheat” on my wife, I want to build
so much excitement and intimacy and
pleasure in my marriage that cheating
would be a step down, not a step up.
But if my marriage lacks excitement…
and we’re low on intimacy… and I’m
not experiencing pleasure with my
wife, that’s when I’m most susceptible
to fall into sin by seeking pleasure in
the wrong way. That’s when I’m most
susceptible to drinking sand because
I’m thirsty.

Mary Farag
Never could control,
the words that haven’t
been yet formed, on
the tip of my tongue
ready to be stolen,
misplaced, misread,
misused, forgotten.
We all have our own
state of mind, we have
our own thoughts,
we have our own
dreams, we each have
our own unique way of looking at the world.
7,432,663,275 different point of views, so
then why are we hearing, again and again, the
same news. If we each have our own perspective why are we not subjective to the things
going on around us. Why do we conform to
the norm? Who came up with the way that
we are broken up, into different groups, different races, all wanting to be in different places
because neglecting one another is now easier
than acceptance. Why is it that when we are
told something is wrong or something is right
by an authority in our society do we just close
off our thoughts, shy away and agree. Where
has our individuality gone? The voice that was
given so you could project what you’re thinking. God gave each of us a different personality, a different gift, a different mind so that we
could help one another; be combined. Mathematicians, Teachers, Nurses, Writers, Pilots,
Farmers, each couldn’t be more different but
each there to help out the other. White or coloured, black or asian we’re all the same by
human nature. All equals in the eyes of the
Lord, none should be silenced, no ones voice
should be stolen. Because that would be one
less individual perspective, one less brilliant
mind, one less opinion that could’ve helped
better the world. “It is not what goes into the
mouth that defiles a person, but what comes
out of the mouth; this defiles a person” (Matthew 15:11).

A Historic Event for the On June 26, the Good News Journal Women Executive in an effort to at- position of Conservative party leader
PC Women and
the Egyptian
Community in Ontario

was among the hundreds of guests
who attended the third Women-inPolitics event to be held across the
province (the first in Mississauga)
and hosted by the recently elected

tract Ontario women to become active members of the Ontario PC party.
Organized and presented by our very
own Ghada Melek, who was elected
to the women executive as the VPGTA during the party’s convention
in Ottawa last March, the event was
ranked as extremely successful by attendees and party representatives
alike due to the outstanding level of
organization, quality, and the numbers & diversity of the crowd. Dignitaries in attendance included PC
Party leader Patrick Brown, MPP
Sylvia Jones, MPP Gila Martow, five
city councilors from the cities of Mississauga, Caledon and Oakville, as
well as MPs Kellie leitch and Michael
Chong who are both racing for the

following departure of Prime Minister Stephen Harper.
In a message to her supporters, Melek emphasized: “I would like to take
this opportunity to congratulate all
of you for presenting a very positive
image for the Coptic, Egyptian community; one that is well composed
and speaks of strength, cohesion
and class. Today, we are one step
ahead of where we were yesterday:
We are more aware of our individual
strengths and talents; We have organized ourselves as a team that complements and supports one another
selflessly; and most importantly, we
were recognized by the PC Party as a
potential powerhouse and a partnerin-waiting.”
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Do Doctors
treat Communities, Too?

Protecting those who protect us

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
“The doctor will see you now”. This is what
patients hear when they go to visit their
healthcare provider. During this visit, the
doctor may perform several examinations,
order investigations, listen to the patient’s
narrative, write a prescription, provide patient teaching, follow-up, and so forth.
Hopefully, by the end of the encounter, the
patient has received the care and guidance
they need to feel better.
What if we were to replace this patient with
a community? What would be the physician’s role? How would the encounter be
similar or different? Is there a role for physicians in the community, and does this have
an impact on health?
A community can be defined as a group of

people who share a common living space,
certain interests, resources, and/or needs1.
In this context, a community need not be
restricted to a neighbourhood. In fact, communities can include workplaces, schools,
cultural centres, groups of individuals, and
so forth. Therefore, when considering who
the physician is working with in a community, one must recall that communities need
not have defined locations. For example, a
group of single-parent mothers can be considered a community.
What does a physician do when he or she
works with a community? Can they, like the
previously-mentioned patient encounter, order investigations and prescribe pills? Does
the work differ when a physician works with
groups of people, rather than individual
patients? To answer these questions, one
ought to recall that the role of the physician
is to advocate for patients, to use his or her
knowledge and skills to promote health and
prevent disease.
In a community context, physicians can still
very-well listen to narratives, perform examinations, and prescribe treatments. But the
methods and processes by which this is done
may vary. For example, consider the physi-

cian who is working with a school plagued
by poverty. The children are tired and their
health suffers because their parents cannot
afford to pack healthy lunches, nor do they
eat breakfast at home. What can a physician
do? The first step would be to identify the issue; this can be done by listening to the children describe their problem, and by observing the effects of the problem on the children
(ex. Fatigue, poor concentration, poor developmental growth, etc.). The next step would
be to consider how one can approach or
solve the problem – what needs to change or
occur so that the children can have healthy
food to eat? The physician must then use his
or her knowledge, skills, and any available
resources to create a care plan (the ‘prescription’) that will be effective. Just like writing a prescription for a blood pressure pill
or a new pain medication, the community
physician in this case may consider ‘writing’ a prescription that informs parents on
food banks they can access for assistance.
Or, perhaps the physician will decide to pro-

vide free workshops for the parents on how
to purchase and prepare healthy foods on a
budget, and the importance of doing so. This
is, in essence, equivalent to providing individual patient teaching and counselling on
the treatment regime.
To be Continued

Last week, I was deeply honoured to receive a beautiful rendering of Police Service Dog Quanto from the Edmonton Police Service in recognition of my work on
Bill C-35, the Justice for Animals in Service Act (Quanto’s Law) which came into
force one year ago on June 23, 2015.
Quanto was stabbed to death while helping
to apprehend a fleeing suspect in October
2013. With four years of decorated service,
Quanto had participated in more than 100
arrests.
Quanto’s Law may have been named in
honour of a police service dog in Edmonton, but it recognized the important risks
that all law enforcement animals face daily
as they help police keep our communities
safe.
Police and service animals are unsung heroes in our communities. Police dogs for
example, are trained specifically to assist
police and other law-enforcement personnel in their work, such as sniffing out drugs
and explosives, searching for lost people,
looking for crime scene evidence, and protecting their handlers.
In overdue recognition of their bravery,
our Conservative Government created a
new Criminal Code offence to specifically
prohibit the wilful injuring or killing of
animals that are trained to aid law enforcement officers, persons with disabilities or
the Canadian Armed Forces.
Those who wilfully kill a law enforcement
animal while the animal is aiding a law
enforcement officer in carrying out that officer’s duties now face a mandatory minimum sentence of six months imprisonment

in cases where the offence is prosecuted by
indictment. The maximum penalty for this
new offence is five years imprisonment.
Quanto’s Law also enhanced protection for
specially trained service animals that assist persons with disabilities, such as guide
dogs for the blind, as well as those that aid
members of the Canadian Armed Forces in
carrying out their duties.
Service animals perform tasks to help their
disabled human masters live independent
lives.
Most service animals are dogs, such as Seeing Eye dogs; however, other kinds of animals may be trained to be service animals.
The costs associated with training a new
service animal are often significant.
The Canadian Armed forces use a variety
of animals on a contracted basis as required. For example, animals assist members of the Canadian Armed Forces by sniffing for bombs.
These animals all put their lives on the line
for us, and deserve protection. I am proud
to have provided the impetus for Quanto’s
Law through my original Private Members
Bill tabled in 2013. I am also proud that
our Conservative Government believed in
these heroic animals and created new laws
to ensure that innocent animals that aid
in our protection are now protected themselves.
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.

