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We speak English and Arabic to serve your needs

Bobby Tut
Partner

Sheriza Mohammed-Ali
Barrister, Solicitor & Notary Public

Sherif Rizk

Lawyer and Notary Public

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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لن يظهر العب قبطي!
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حدة .....................................ص 10
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يف حوار للكابنت« ،ح�سن �شحاتة» ،املدير الفني للمنتخب امل�صري
مع قناة بي بي �سي� ،س�أل املذيع« ،ح�سن �شحاتة»« ،ملاذا ال يوجد
العب قبطي باملنتخب امل�صري بالرغم من �أن ن�سبتهم ال تقل عن
ع�شرة باملائة» ،ف�أجاب «�شحاتة» ،بالأجابة املعتادة «فيه هاين رمزي
وحم�سن عبد امل�سيح « ف�أجاب املذيع «هذا يف املا�ضي �أنني اتكلم
عن ا َالن» ،فقال له الكابنت ح�سن «واهلل دي حاجة بتاعة ربنا �إنه ال
يوجد العبني �أقباط باالندية» ثم ا�ستطرد �شحاتة�« ،أنه لو ظهر العب
باالندية �سين�ضم للمنتخب» ...وهنا بالطبع نُطمئن �شحاتة وغريه �أن
هذا لن يحدث ،لأن التجفيف يبد�أ من املنبع ،من قطاعات النا�شئني،
و�أ�سوار اندية الأهلي والزمالك واال�سماعيلي وامل�صري بل حتي
معظم �أندية الدرجة الأويل �أ�صبحت مثلها مثل جامعة الأزهر ال
يدخلها غري امل�سلم ،و�أُحيل �شحاتة وغريه ايل �إلكاتب امل�سلم اال�ستاذ
�سامي البحريي ،ليحكي لك ما حدث مع �صديقة امل�سيحي املوهوب
جدا «ماجد نبيه ميخائيل» حينما �إختاره املدرب الأجنبي للأهلي
يف ذلك الوقت وذهب للإدارة ليملأ الإ�ستمارة ،و�س�أله املوظف،
«ا�سمك �إيه يا �إبني؟» فقال له «ماجد» ،قال له «ماجد �إيه؟»� ،أجاب
«نبيه» ،قال له «نبيه �إيه؟»� ،أجاب «نبيه ميخائيل» ،وهنا توقف �إداري
الفريق عن الكتابة فور ًا ،وقال «�إحنا م�ش هنقدر ناخدك ال�سنة دي
تعال ال�سنة اجلاية �إن�شاء اهلل» ،وح�سب ماذكره البحريي� ،أن ماجد
ظل يبكي و�سار علي قدميه من مقر النادي الأهلي �إيل �شربا حيث
ي�سكن ،وبالطبع كان �سبب الرف�ض هو «ميخائيل»� .أطمئن يا كابنت
�شحاته فاالندية �أ�صبحت مثلها مثل باقي الوظائف العليا التي مل ولن
يدخلها الأقباط ب�سبب ديانتهم� .أطمئن يا كابنت �شحاتة فم�صر لي�ست
دولة مت�ساحمة مثل غانا تلك الدولة التي يقدر عدد �أقليتها امل�سلمة
�إيل اغلبيتها امل�سيحية متاما مثل عدد الأقلية امل�سيحية �إيل االغلبية
امل�سلمة يف م�صر ،ولكن �شتان الفارق ،فمنتخب غانا به �ستة العبني

ابرام مقار

م�سلمني وهناك املئات باالندية ،وال
�أعتقد �أن جمموع الالعبني امل�سيحيني
يف تاريخ م�صر الكروي جمتمعني و�صلوا
�إيل �ستة العبني� .أطمئن فاملناخ الريا�ضي
عامة بكل عنا�صره الفنية والإدارية �أ�صبح
�شديد التزمت ،و�أ�صبحت الت�صريحات
الدينية التي تخرج من الالعبني �أكرث من
الت�صريحات الفنية ،وياليته تدين مقرون بالف�ضيلة فنف�س اليد التي
ي�سجد بها الالعب هي نف�س اليد التي يوقع بها الالعب علي �أكرث من
عقد لأكرث من نادي� .أطمئن يا كابنت �شحاتة ،الأقباط الذين يعي�شون
يف جمتمع يتعر�ضون فيه للأعتداء عليهم وعلي ممتلكاتهم ،بل والقتل
دون �أدين عقاب للجناة ،هل �سيجعلونهم يلعبون ب�أنديته ليكونوا بني
م�شاهريه� .أطمئن يا كابنت �شحاتة ،فهناك من يربر هذا الظلم ،ف�أحدهم
قال يف جملة «روز اليو�سف» مربر ًا عدم وجود اقباط يف االندية
بالقول «�أن كرة القدم ال ت�ستهويهم!» ،رغم من �أن دوري الكنائ�س
يتناف�س عليه �أكرث من  700فريق جميعهم من االقباط� .أطمئن يا
كابنت �شحاتة فالكرة اثبتت �أن بع�ض عنا�صر اللعبة يف�ضلون امل�سيحي
الغاين والإجنويل والنيجريي دون امل�سيحي امل�صري .يا كابنت �شحاته
عدم وجود قبطي باالندية امل�صرية لي�س «�شئ بتاع ربنا» كما قلت يف
حديثك «فالظلم» لي�س من عمل ربنا علي �إالطالق و�أنت تعلم جيدا
ال�سبب احلقيقي وا�س�أل زمالئك مدربني النا�شئني ومدار�س الكرة يف
كل م�صر».
�أطمئن يا كابنت �شحاتة فلم �أجد ولن جتد وطن يتعاون فيه كل جماالت
احلياة من �سلطة تنفيذية وت�شريعية �إيل تعليم و�إعالم وثقافة حتي الفن
والريا�ضة ،اجلميع يتعاون للق�ضاء علي وحدتها الوطنية وقطع كل
م�صادر احلياه عن �أقليتها امل�ساملة �إال يف بالدنا احلبيبة م�صر.

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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حنفي  -ق�صة ق�صرية
كان ُجرم الطفل “حنفى” الوحيد هو كونه يدعى حنفى .مجرد اسم
اختاره األب أو اجلد فى حلظة خائبة عرفانا بجميل أحدهم هو ما حكم
على ذلك الطفل بكل هذا البؤس  ..طفل أسمر دقيق املالمح تنبئ
عيناه بذكاء لم يكتشف بعد ،يشبه الكثيرين من أبناء تلك الطبقة
الكادحة التى يسعى أهلها للصعود إلى خط الفقر منذ ميالدهم وحتى
رحيلهم دون جدوى ،بيد انهم مازالوا يحتفظون برفاهية تسمية أبنائهم
فكان “كرمي وشادى وهيثم وتامر ”..محاوالت بائسة لم تنجح سوى فى
حمايتهم على األقل من اجللوس اإلجبارى بجوار حنفى ورضا ونحمدو فى
املقعد األخير من الفصل .حتت نافذة محطمة الزجاج تسكب الشمس
القاسية صيفا واألمطار شتا ًء ،جلس حنفى بأمر من أول مدرس اقتحم
هدوء طفولتنا بجعيره املتواصل الرتيب فى الصف األول االبتدائى ،ورغم
كون اسم “حنفى” لم يكن مبررا كافيا لهذه القسوة ،إال انه امتثل للشاعرة إرين يوسف
وتراجعت خطواته أكثر فأكثر متبعة إشارات عني املعلم وذقنه التى لم
تكف عن أمره بالرجوع للخلف أى للنهاية بحيث لم يترك حلنفى مجاال لعقابه -إذا أخطأ يوما -باجللوس فى
مؤخرة الفصل .هو بالفعل اآلن يدفع فاتورة كل أخطائه احملتملة مقدما .وحده  ..فلم حتتمل أصابع نحمدو
الرقيقة وعفوية رضا ،عصا التمييز الغليظة ورحال ال ندرى إلى أين ولم نهتم ،رمبا تسربا من التعليم أو
انتقال إلى ساحة تعذيب أخرى ،بينما ظل حنفى جالسا وحده فى النهاية يفسد علينا صفاء استسالمنا
باعتراضه الصامت املستمر ،ال يؤدى فروضه املنزلية وال يقوم للمعلمني يوفهم التبجيال وال ينضم ألى نشاط
حتى أثناء الفسحة يبقى على مقعده احملطم جامد املالمح .عصيان مدنى مكتمل األركان ،قابلته سلطة
املدرسة بالتجاهل حينما لم يظهر له أى ولى أمر ،ولم جتد عصاهم وال جوابات الطرد أية منفعة معه،
فلعدالة السماء عينا حنفى لم تبك يوما مثلما لم تضحك .هو يفعل اخلطأ بدراية كاملة وينتظر العقاب
بقلب شجاع .ومع بداية العام الثانى وصال كالهما -حنفى واملدرسة -إلى تسوية غير معلنة :يبقى حنفى
كما هو عليه معفيا من كل واجباته وكأنه غير موجود مقابل أن يوفر املعلمني جهودهم معه آلداء مهام
عملهم الفارغ ،مما سمح له بالتفرغ ملراقبة زمالئه ،هو اآلن انتهى من حربه مع السلطة وجلس منتصرا
يتابع عن بعد ارتعاشة جسد تامر املتزايدة طرديا مع اقتراب حصة احلساب ،وأقالم شريف امللونة ،وجدائل
“زهرة” التى ال تكف عن النمو ،كانت األخيرة هى األكثر إثارة فى عيني حنفى ،كانت لغزًا ال يجد له إجابة،
يتعقد أكثر كلما مر عام دراسى ودخال فى آخر جديد ،هو يتذكر جيدا كيف تركها العام املاضى ولم تتعد
شريطتها منطقة الوسط ،اآلن تتمايل الشريطة بزهو على مؤخرتها! وهذه اخلصل العنيدة الرافضة دخول
صف اجلدائل املتطايرة من مقدمة رأسها تشبهه ،حتسس رأسه حني راودته هذه الفكرة فال وجه للشبه
بني شعره األجعد وشعرها ،هى جميلة ورقيقة متر كالفراشة بني صفوف الفصل توزع األوراق وتبتسم كأم
تطعم صغارها ،تنجح وال تتفاخر جترى وال تتعثر ،حتمل األغنيات فى جدائلها البنية وال تكف عن الضحك ..
هو فقط كان يتمنى لو تخلت عن مقعدها األول ليوم واحد وجلست بجانبه  ..ماذا كنت ستفعل يا حنفى؟
ال يدرى  ..كان سيرجع بظهره إلى آخر نقطة فى مربع الفصل ويالمس احلائط برأسه ليراقب ملرة أخيرة
جدائل “زهرة” السحرية ورمبا يلمسها  ..أو يتشممها  ..ويرحل  ..تاركا كل مجده إلدارة املدرسة التى ستلقى
بعده بآخر مقعد محطم على سطح املبنى ،املقعد الوحيد الذى لم تشمله عملية اإلحالل والتجديد
وتُرك ليعذب حنفى فى جلسته ،كان سينبت أزهارا بجلوس زهرة  ..هو كان يحلم على كل حال ولم ينتظر
مجيئها  ..ولكنها جاءت! كان يوما شتويا غائما ال يليق مبجيئها ،وأكثر برودة حتت هذه النافذة املبتلة واملقعد
املفروش بأوراق اجلرائد واألرض املتسخة بفعل األحذية ،تسللت “زهرة” إلى مقعد حنفى غير مبالية بكل هذا
وسط حركة من التالميذ تعرب عن قلق غير مفهوم  ..كانت أطراف حنفى هى األكثر جمودا فى هذا اليوم
ووهن جسده ينبئ عن مرض قادم ال محالة ولكن قلبه كان عف ًيا دافئا نابضا بتوتر ولهفة ودهشة ،تساءل
حنفى رمبا كانت مقدمة الصفوف أكثر برودة وجائت تلتمس الدفء ورمبا أغضبها أحدهم وتعاقبه بغيابها،
أو رمبا جاءت لتطمئن عليه هل يبدو شاحبا بهذا القدر! كل هذا و”زهرة” تتمايل فى جلستها وتقلب رأسها
ميينا ويسارا ،ال يدرى هو ماذا تفعل وال يهمه سوى مجيئها هذه الفرصة التى لطاملا حلم بها وانتبه سريعا
 ..كانت رائحتها تشبه حديقة املنتزه التى زارها ملرة واحدة فى عيد قدمي ولم ينسها أبدا ،وأصابعها بيضاء
غضة ال يبدو انها أمسكت شيئا أبدا خالل سنواتها العشر ،وفستانها زاه ال جترؤ ذرات تراب الفناء أو طباشير
املعلمني على املساس به ،وشعرها ينمو!  ..اقترب حنفى ال إراديا وكاد يلمسه ولكنها انتفضت سريعا تقول
لزمالئها “معهوش حاجة  ..ظلمناه” كانت كلمتان من فم زهرة اجلميلة هما الهزمية املدوية حلنفى الذى لم
حترك قوات السلطة -بأكملها -فيه ساكنا فى هذا اليوم مضى حنفى دون رجعة ،تكسو وجنتاه قطرات
اعتقدناها جميعا أمطار الشتاء ..

عارفه اللي داق ..

شعر جورج عبد املسيح

عارفه اللي داق ..
طعم الفراق
بيعي�ش حياته يف ا�شتياق
حاجات كتري بتوجعه
لو حد مره يودعه
دائما يح�س ان احلياه
بتحب دائما تخدعه
عل�شان كده

لو يوم فارقنا بَع ضُ�نَا
ون�صيبنا كان يف بعدنا
ام�شي يف �سكات
متودعي�ش
و�سبيني احلم يوم
واعي�ش
ان احلياه بتنتهي
ب�س اللي بينا مينتهي�ش

الرئي�س واالقت�صاد وبناء الكنائ�س:
ماذا حققت م�صر بعد ثورتني؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
ماذا حققت مصر بعد ثورتني؟ هل حتققت احلرية ،هل
حصل الشعب علي العيش؟ هل شعر كل مواطن،
خاصة األقباط بكرامته اإلنسانية؟ هل هذه التطورات
السياسية الراديكالية أثرت بالسلب علي االقتصاد
الوطني ،وأصبحت مصر تعود إلى اخللف؟
أسئلة كثيرة تدور في الذهن ،نتيجة احللم باليوم
الذي تتمتع فيه مصر باالستقرار والتنمية ,مصر التي
نعشقها ،وتشغلنا أحوالها .مصر التي لها فضل
عظيم علي كل واحد منا ،سواء اعترف بذلك أو لم
يعترف .مصر أم الدنيا ،وستبقي أم الدنيا ،سواء رغب من
يعشقها ،أو أنكر كل مغرض غير أمني علي ما قدمته
مصر الغالية له.
الكثيرون يشكون من املستقبل ،وهذا أمر طبيعي في
ظل عدم استقرار األحوال ،لكن ال أحد ينكر أن علي
املستوى األمني ،األحوال أصبحت أكثر استقرار مقارنة
بفترة حكم اإلخوان .لكن الغريب أن ثورة  03يونيه قامت
للتخلص من احلكم الديني لإلخوان وحتالف املعلن مع
السلفيني “حتالف األخوة األعداء” ،ولكن سرعان ما
باع السلفيون اإلخوان وحتالفوا مع قوى  03يونيه بحثا
عن مصاحلهم .ومت استبدال اإلخوان ،ليحل محلهم
السلفيني ،وإن لم يكونوا ظاهرين بصورة سافرة ،لكن
مجريات األمور تسير وفق أهوائهم املتشددة.
الكل يعترف ،حتى السلطة احلاكمة أن األحوال
االقتصادية متردية للغاية .وهناك تقارير دولية في
اإلعالم املتخصص اقتصاديا عن تردي أداء صانع القرار
السياسي فيما يتعلق باملناحي االقتصادية والتمويلية.
الكل يعرف أن العملة الوطنية هي مرأة ألداء االقتصاد
الوطني .وال يخفي علي أحد الوهن الذي غرق فيه اجلنيه
املصري ،ووصل سعر صرفه أمام الدوالر في السوق
السوداء ألكثر من  31جنيها ،بعد أن كان أقل من 6
جنيهات قبل ثورة يناير  .1102وتعتبر العملة املصرية،
من العمالت النادرة التي تفقد أكثر من  %002تقريبا من
قيمتها خالل أقل من  5سنوات.
وتأتي الطامة الكبري في صندوق النقد الدولي وقرضه
احملدد بقيمة  21مليار دوالر .فهذا القرض بالتأكيد
سيحل الكثير من املشاكل االقتصادية بالنسبة ملصر.
لكن في املقابل فهو سيفرض قيودا عظيما علي اجملتمع
املصري ،وسيتحمل تكاليفه وأعبائه املواطن البسيط
قبل األغنياء.
إن اللجوء إلي صندوق النقد عام  6102النتشال االقتصاد
املصري من الهاوية ،ال يختلف كثيرا عما حد ملصر أيام
الرئيس األسبق حسني مبارك ،عندما خضعت مصر
لبرنامج “التكيف الهيكلي” مقابل احلصول علي متويالت
الصندوق .وهو البرنامج الذي كان حتت مظلته بيع
القطاع العام وتسريح مئات اآلالف من العمال واملوظفني
حتت مسمي املعاش املبكر ،وغيرها من السياسات التي
عانت منها فئات اجملتمع الفقيرة واحملدودة الدخل.
صندوق النقد الدولي ليس بالغبي لكي يعطي مصر عام
 6102قرضه اجلديد دون أن يفرض عليها حزمة جديدة من
السياسات االقتصادية والتمويلية ،التي ستطبق قسرا
علي اجملتمع املصري ،ويتحمل أعباءها املواطن البسيط،
محدود الدخل .في مشهد كما لو كانت مصر تعود إلي
اخللف من عام  ،6102لتعيش مرة أخرى مآسي عام 0991
–  1991االقتصادية واالجتماعية.
الغريب في األمر أن األعالم املصري في جزء منه ،إعالم
جوبلز يعمل غسيل ألدمغة الغالبة مصورا االقتصاد
املصري بأنه قوى ،ولذا فالصندوق وافق علي القرض ملصر.
*********
أما القضية احملورية األخري ،فهي القانون املوحد لبناء
الكنائس في ظاهرة غريبة وعجيبة ،في دولة ينص
دستورها علي حرية املعتقد الديني ،خاصة وأن املصريني
األقباط ،مكون أصيل ،بل وأصيل جدا لألمة املصرية ،إال
أنهم لكي ميارسوا شعائرهم الدينية معرضني لإلرهاب
والعنف والقتل واحلرق من قبل مصريني آخرين يدينون
بالوهابية السلفية.
أصبحت حوادث العنف الطائفي ضد املصريني األقباط،
ليست من األمور املعتادة ،ولكنها من احلوادث املكررة،
التي فاض الكيل بسببها .أما الغريب والعجيب أن

تكون احلكومة سلفية أكثر من املتطرفني ،وتعدل في
قانون بناء الكنائس مبا يري األهواء املريضة للسلفيني
املتشددين واملتطرفني علي حساب املصريني األقباط
أحد املكونات الرئيسية لثورتي يناير ويونيه التي جاءت
بالرئيس السيسي ،الذي مازال يثق فيه األقباط ،لكنهم
أصبحوا يطرحون الكثير من التساؤالت بشأن عالقته
بالسلفيني.
نعم األقباط يحبون الرئيسي السيسي ،ولكنهم يريدون
فهم حقيقة من أين كل هذه القوة واجلبروت التي
يتمتع بها السلفيون املتشددون في نظام ثورة يونيه
والسيسي.
يبدو أن العالقة القوية التي بني السيسي وقداسة البابا
تواضروس ،لن تنفع الرئيس للحصول علي دعم األقباط،
بعد تأكد سلفية العديد من املسؤولني التنفيذيني ضد
مصلحة األقباط وأمنهم واستقرارهم .فاألقباط يدينون
بالطاعة واحلب لقداسة البابا ،باعتبارها ذو مكانة روحية
ومعنوية .ولكن يبدو أن تدخله السياسي هو وبعض
االساقفة وخاصة األنبا بوال ،كشف عن أمور لألقباط ،أن
هناك سيكون إضرار تاريخي ،وتكرار ملا حدث في الشروط
اإلرهابية لقانون العزبي باشا بشأن بناء الكنائس في
مصر .ولذا كان املوقف الوطني احلتمي للبابا تواضروس
بفرض مقترح قانون احلكومة بشأن قانون بناء الكنائس.
وهذا األمر أحرج احلكومة ،ألن قداسة البابا أن األقباط
لن ينسوا لقداسته إذا واقف علي قانون مناظر للشروط
اجملحفة للعزبي باشا.
وملاذا األقباط وحدهم هم الذين يحتاجون لقانون بناء
دور عبادتهم؟ وماذا يضر املصريني املسلمني أن يصلي
املسيحيون في كنائس؟ إن اهلل خلق األديان خلير وصالح
اإلنسانية والبشر ،ولم يخلق األديان ليتم قتل البشر
وترهيبهم باسمها.
الرئيس السيسي ،يعلم جيدا أن األقباط يحبونه
ويؤيدونه ،لكنهم بدأوا في عالقة احلب هذه طرح العديد
من األسئلة ،التي إن لم يجدوا عليها إجابات شافية،
ستؤثر سلبا .وعلي النظام أن يدرك أن األقباط كل ما
يحتاجونه هو استقرار مصر وتنميتها ،دون أن يكون ذلك
علي حساب العقيدة املسيحية ،وحق املصريني األقباط
في ممارسة أديانهم.
ال يجب أن ينسي النظام ،أو أى مصري ،نعم ال يجب
أن ينسي أحد ،أن األقباط أحد أعمدة استقرار مصر
الرئيسية ،وأنهم يرفضون دائما أى طرح دولي لقضاياهم،
ويرفضون تدخل أي دول أو منظمات دولية حكومية أو
أهلية في عالقتهم بدولتهم املصرية الغالية واحملروسة.
ونذكر كذلك في هذا املقام كل مصر ،مبا فعل قطاع أخر
من املصريني ،غير األمناء ،وغير احملبني واخمللصني ملصر ،من
أعضاء جماعات إرهابية ،كاألخوان وفرق من السلفيني،
بالدعوة لتدخل الواليات املتحدة األميركية وغيرها من
الدول في مصر للتخلص من حكم الرئيس السيسي،
الذي يلقبونه باإلنقالب علي الشرعية والدميقراطية،
وهذه لقوى الظالمية ،أهل الشر كما يلقبهم الرئيس
السيسي ،يجدون دائما الدعم والتمويل من قوى خارجية
تبحث عن هدم مصر ،كقطر وتركيا والسعودية وأمريكا
وبريطانيا وفرنسا وغيرها .نعم يجب أن نذكر كل مصر،
أن كل مصري قبطي مؤمن بأنه وطن بال كنائس أفضل
من كنائس بال وطن ،كما قال قداسة البابا .لكن يجب
أن يدرك كل مصري ،أن األقباط لم يعدوا هؤالء املواطنني
السلبيني ،غير الفاعلني في حركة األحداث .وليتذكر كل
مصر أن شرارة ثورة يناير كانت من املصريني األقباط ضد
ظلم رفض بناء كنيسة السيدة العذراء بشارع اإلخالص
بالعمرانية في اجليزة ،وأن األقباط كانوا من املكونات
الرئيسية الداعمة لثورة يوينه التي جاءت بالرئيس
السيسي حلكم مصر ،ولذا كان اإلرهابيون من اإلخوان
والسلفيني املتحالفني معم يستهدفون حرق الكنائس
املصرية وحرق بيوت األقباط.
املصريون األقباط يحبون مصر ،ويتمنون لها كل اخلير،
ويعمل من أجل استقرارها ورخاءها ،وبعد كل ذلك
تريدون منهم إما عدم املطالبة ببناء كنائس ليصلوا
فيها ،أو بناء كنائس بناء صلبان؟ عيب يا مصريني ،وحتيا
مصر لكل املصريني احملبني ملصر.
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إبراهيم عيسى يكتب  :أضاعوا ثالثني يونيو..
ً
جميعا ال أستثنى أح ًدا
فمنهم هلل
هى حقيقة باتت مؤكدة ،بل هى واقع نعيشه مع
كل ر ّفة جفن.
لقد أضاعوا ثالثني يونيو منهم هلل.
ما سعى إليه الشعب املصرى فى هذه الثورة كان
اخلالص من احلكم الدينى ،ومن احلكم املغلق على
ذاته ،ومن احلكم املعتقد أن اهلل هو َمن جاء به
واهلل هو َمن يدعمه واهلل -جل جالله -هو الذى
يلهمه ،وأنه حكم ال يخشى إال اهلل وال يقصد إال
اهلل ،ومن ث َ َّم فال حاجة له إلى الشعب ،ال رأيه وال
موقفه ،ف َمن هذا الذى يحاسب أح ًدا جاء به اهلل
للحكم والسلطة؟ َمن هذا الذى ميكن أن ينافس
ويعارض ويسائل أو حتى يختلف مع الذى وضعه
اهلل على مقعد احلكم؟
كنا نسعى إلزاحة حكم ينظر إلى شعبه باعتباره
رعايا ال مواطنني ..رعية فى املعية وليسوا مواطنني
مشاركني.
كنا نسعى إلطاحة منهج حكم الغرف املغلقة
والقرارات السرية ،واالنفراد بالقرار واحتكار
احلقيقة.
لكننا فشلنا.
نعم أطحنا بحكم اإلخوان وجئنا بحكم وطنى
حقيقى ،لكن كل أجهزته مش َّبعة متا ًما بالتسلُّف
والوهابية بل والطائفية.
نشهد يوميًّا مهازل احلكم فى التعامل مع
املفكرين واجملددين واجملتهدين واملبدعني.
نعيش أسوأ من عصر اإلخوان ألف مرة من حيث
ِّ
ويفكر فى دينه
مطاردة ومالحقة كل َمن يجتهد
ولدينه بطريقة غير سلفية وهابية.
ُّ
والتجمد
للتخشب الدينى
األزهر يقود حربًا
ُّ
الفقهى ويقيم دعاوى قضائية ملنع كاتب من
عرض أفكاره تليفزيونيًّا ،النائب العام يتعامل مع
كل بالغ ازدراء أديان كأنه مقدم من لدن حكيم
خبير ويقرر القضاء التفتيش فى قلوب الكتاب بال
ذرة تردد ،اعتداءات على األقباط حتت رعاية اجللسات
العرفية ودعاية بيت العائلة ،انكشاف وتعرٍّ فاضح
لطائفية أجهزة الدولة وسلفيتها حني إعداد
تشريع قانون الكنائس ،مناهج تعليم تدعو إلى
العنف املذهبى والطائفى وتنشر التطرف ،منافقو
الرئيس ممن تطلقهم الدولة فى وجه معارضيه
إذا بهم يرفعون أعالم السعودية فى طابور عرض
األوليمبياد ،فى ما يشكل اخترا ًقا وهابيًّا سلفيًّا
للدولة وسط طرمخة وتدليس يشيب لهوله
الولدان ..أليست هذه األعالم نفسها التى كانت
ترفعها أذرع اإلرهابيني السلفيني فى مظاهرات
اإلخوان فها هى دولة ثالثني يونيو ترعى رافعى
األعالم السعودية التى تشوه وتضرب الهوية
املصرية التى خرجنا فى ثالثني يونيو لندافع عنها
وندفع بها الطغيان الدينى ،ثم إن دولة ثالثني
يونيو هى التى تلقى مبَن يرفع أعالم مصر دفا ًعا
عن تيران وصنافير فى السجن ،ثم األشد بيان ًا

وتبيان ًا هو هذا االنفصام الغريب والعجيب واملريب
حدته بني الكالم الشفوى املتناثر على
واملوغل فى ّ
لسان السيسى حول جتديد اخلطاب الدينى ،بينما
يعصف بكل ما هو جتديد دينى حتت جنازير قوانينه
ومخالب أجهزته.
تأميم ناعم لوسائل اإلعالم اخلاصة وسيطرة
الدولة اخلفية التحتية على مقاليد اإلعالم اخلاص
عبر شركات واجهة يعرف القاصى والدانى أنها
مجرد واجهة ألجهزة الدولة.
سجن فرَق موسيقية وغنائية ورمى الفنانني
واملبدعني فى الزنازين ،وسجن األدباء بتهم خدش
احلياء العام.
هى أمور لم يجرؤ اإلخوان فى عامهم األسود أن
يفعلوها ففعلها َمن يظن فى نفسه أنه تخلَّص
من اإلخوان.
هذا من ناحية الفكر والعقيدة وطريقة التفكير.
أما من ناحية اإلدارة والسلطة فها هو نظام حكم
يعتقد أن الرئيس ملهم وأنه يعرف ما ال يعرفه
عالم أو مفكر أو سياسى أو بنى آدم آخر.
ثم هو حكم مغلق على مجموعته وأهل ثقته
من جماعة الوالء للرئيس املقدس ،والبراء من أى
اختالف أو نقد أو مناقشة أصالً.
ثم هو حكم يرى اآلخرين أغيارًا ،فإذا كان كل َمن
خارج اإلخوان كافرًا فى مفهوم هذه اجلماعة فكل
َمن خارج مجموعة احلكم وأجهزته متآمر أو عميل
أو خائن أو أهل شر أو وال حاجة.
ثم نحن أمام حكم ال يرى إال ما يرى وال يطيق ما
يسمعه من جدل أو خالف معه أو حوله ،ويتجاهل
أى نقد ويعيش حالة إنكار للواقع ،ويترفع عن أى
اعتراف بخطأ ،بل يظن مؤمنًا متا ًما أنه ال يخطئ.
ونحن أمام حكم يرى فى ما يفعل الصواب املطلق
والنجاح املذهل.
كنا أمام اإلخوان نحذر من ذرة تراب على أرضنا
تدخل ضمن مفاوضاتهم أو صفقاتهم مع النظم
العربية ،بينما اآلن تتبارى أجهزة دولة ثالثني يونيو
فى الصراخ بأن مصر دولة محتلة جلزيرت َى تيران
وصنافير ،وأن الرئيس لو عايز يهدى السعودية
الهرم فهو حر!
فهل يصح ساعتها أن نقول إننا جنحنا فى إزاحة
اإلخوان من احلكم؟

دولة الرب
في بالد بعيدة … مالمحي الشرق أوسطية
جتعلهم يسألون عن موطني ،هل أجيب عليهم
بدبلوماسية ؟ هل أخبرهم عن جنسيتي املدونة
في وثيقة السفر ؟ أنا ال أعرف ماذا عساني
أن أقول ؟ فالوطن ليس كلمة تدون في الوثائق
الرسمية  ،فأنا أتيت من بقعة مباركة أسموها
أرض الكنانة  ،بالد احلضارات  ،التي كانت سباقة
في علوم شتى  ،حضارة لم تأمر املرأة بأن تتلفح
بالسواد و لم تخبرها بأنها عورة ولم تؤمرها أن
تختبئ خلف حجاب أو حتت حجاب  ،حضارة لم
تعتبر والدي ديوثًا ألنني غير محجبة أو مستقلة
 ،حضارة لم تعتبرني ناقصة عقل  ،حضارتي
لم تخبرني بأن هناك  07ألف ملك في السماء
سيلعنوني حني يطلب مني زوجي أن أقفز إلى
الفراش فال ألبي طلبه  ،حضارتي لم تعتبرني
كاسية عارية  ،حضارتي لم تخبرني أنني أكثر
أهل النار في اآلخرة .
أنا مصرية خالصة و أفتخر مبصريتي ،أنا مصرية
أبًا عن جد  ،و مصرية أ ًما عن جدة  ،أعيش على
ضفاف نيلها  ،و أعشق ترابها حتى و إن ٌقذف
التراب في وجوهنا ليكمم أفواهنا  ،فالتراب
سيعود إلى األرض الطيبة وتظل أفواهنا حرة ،
فالسجون حتبس األجساد ال األرواح  ،رصاصهم
يسلب األنفس لكنه ال يقتل ثورة أفكارنا ،
رصاصهم ُيسكت ألسنتنا لكنه ال يخرسها
 .رصاصهم قتل فرج فودة و عاش فودة بيننا ،
سجونهم حبست أنفاس اسالم البحيري و تظل
كلماته و أفكاره بيننا حتثنا على املزيد من البحث
و التنقيب .
أنا مصرية و مصريتي ال تكفي و عشقي لتراب
الوطن ال يكفي  ،فأنا ال أريد أن أموت في سبيل
اهلل  ،أريد أن أحيا في سبيل الوطن  ،إال أن عقيدتي
لدى دولة الرب أهم من مصريتي  ،حتى لو ُدون
في الدستور كال ًما معسولاً عن املواطنة  ،ألن بني
طياته ستجد الثغرات  ،ثغرات خبيثة لئيمة ،
ستجدهم يدسون سم الطائفية و التطرف في
عسل دولة القانون و املواطنة  ،و ما هي إلى دولة
الرب .
إنها بالد ثارت دفا ًعا عن حق الكلمة احلرة  ،و من
ثم أعطت نيابتها العامة حق حتريك الدعاوى ضد
أصحاب الكلمة احلرة  ،بالدي ثارت لتظفر بحقوق
املرأة ثم وضعتها في إطار ما ال يخالف الشرع و
عبارات تكرمي املرأة الغير مفهومة  ،و من يقوم
بتأويل الشرع في دولة الرب ؟
بالدي ثارت من أجل املواطنة و املساواة بني
العقائد  ،ثم قامت أجهزتها األمنية باالشراف
على تهجير املسيحيني  ،بالدي وقف رئيسها
يتحدث عن جتديد اخلطاب الديني ثم سجنت
محاكمها اجملددين .
فأنا أعيش في مصر ،أرض الكنانة  ،مصر احملتلة
من دولة الرب ،دولة عزفت عن مسئوليتها على
األرض و تفرغت للدفاع عن اهلل في السماء ،
فأصبحت تتحدث باسمه و تصوغ التشريعات
حملاكمة من يخرج عن النص حسب تأويالت
الفقهاء و األئمة الذين يتقاضون رواتبهم في دولة
الرب  .مصر احتلتها دولة الرب  ،احتلتها ثقافة
و قانون حرصا على التفتيش في عقيدة املرء ال
صالحه و دوره اجملتمعي ،أعيش في مصر التي
تتسع لكل األديان و العقائد و األعراق  ،لكنها
لم تتسع للكاتب املصري عالء حامد  ،موظف
الضرائب الذي كتب رواية ” مسافة في عقل رجل
” في مطلع التسعينيات  ،و ُاتهم بازدراء األديان
 ،فتشوا في عقيدته و قلمه  ،اعتبروه مجر ًما
كافرًا ملح ًدا فسجنوه ثمانية سنوات في
سجون الرب  ،نظافة يده و رفضه قبول الرشاوى
في وظيفته لم تشفع له  ،دولة الرب شفعت
لزميله املاسك بالسبحة كمن ميسك على دينه
بيد و يتقاضى االتاوات و الرشاوى باليد األخرى ،
فليس مهما أن تكون صاحلًا أم فاس ًدا في دولة

رباب كمال
الرب  ،املهم أنك تسبح بحمده  ،تسبح بحمد
رب الدولة و دولة الرب .
في دولة الرب التي ظنت أنها ظل اهلل على
األرض  ،سيطلب القاضي من املطرب الشهير أن
ينطق الشهادتني تكفيرًا عن غناء قصيدة كما
حدث مع موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب
عام  ، 9891فنال األخير البراءة ليس لسخافة
القضية و إمنا نالها بعدما طالبه قاضي القضاه
بنطق الشهادتني في محاكم الرب .
في دولة الرب سيتم تفريق زوج و زوجة ألن الزوج
ينادي بتنوير العقول و إعمال العقل في النص
الديني ،كما فعلوا مع استاذ الفلسفة املصري
د .نصر حامد أبو زيد في تسعينات القرن املاضي ،
ففرقوه عن زوجته د .ابتهال يونس و شعر يومها
املفكر بأن القاضي يتبول في عقله كما قال ،
لقد جن جنون املفكر  ،أال يعلم أنه يتحدث عن
قاضي في محكمة الرب ؟!
في دولة الرب سيطالب الشيوخ و االعالميني بل و
الرياضيني برجم األديبة املصرية نوال السعداوي
 ،فهي ترى املرأة صوت الثورة و هم يرونها عورة  ،و
ال حياة ملن تنادي في دولة الرب .
ماذا فعلت دولة الرب مؤخرًا ؟ أوعزت إلى نائبها
العام أن يحيل د .سيد القمني إلى احملاكمة
بتهمة ازدراء الدين  ،ألم يدرك سيادة النائب
العام أن من اغتال النائب العام السابق له لم
يكن القمني و ال كتاباته  ،بل ُاغتيل بشظايا
االرهاب و مناهج التطرف و التمويل الوهابي الذي
نخر في عقول شبابنا و هو الفكر الذي يحاربه
القمني نفسه  ،النائب العام أحال القمني في
أغسطس  6102إلى أمن الدولة العليا بتهمة
ازدراء االديان و ماذا عن من يزدرون األوطان يا
سيادة النائب العام ؟
ملاذا تسطحون فكرتنا عن اهلل في دولة الرب
؟  ،اهلل هو العدل هو الرحمن هو الرحيم هو
الغفور هو السالم هو احلميد هو الكرمي هو
اجلليل هو الشكور هو احلليم  ،أليست هذه
أسماء اهلل يا دولة الرب ؟ ملاذا تشوهون أنتم اهلل
و جتعلون منه سجانا كلما اختلف أحد معكم
في الفكر و التأويل ؟
ملاذا تختزلون اهلل في نطق الشهادتني في ساحة
احملاكم  ،فكم من قاتل سفاح نطق الشهادتني
و هو ينحر ضحيته  ،أفهو مؤمن و أنا كافرة
في دولة الرب ؟ هل من يدعو إلى تقبل اآلخر و
التعايش و التفكر و إعمال العقل كافر ماجن
عابث !
إلي برسائلهم مهددين أنني لن أفلت
يرسلون
ّ
منهم و لن أفلت من دولة الرب و سجونها ،
يصفونني بالكافرة الداعرة  ،نعم انا كافرة
 ،آمنت بوطني و مصريتي و ترابها و نيلها و
صحراءها و سمائها و أرضها و كفرت بدولة
الرب  ،كفرت بالقاضي الذي سيسألني عن ديني
و عقيدتي و سأشهد أنني مصرية ال سلطان
عليكم إال مبصريتي  .فالوطنية ليست حكرًا
على رئيس أو نائب عام أو قاضي أو رئيس جهاز
أمن الدولة حتى لو كنت أنا املصرية احلرة التي
حتيا في دولة الرب
و حتيا مصر حتيا مصر حتيا مصر ألن حتيتها ليس
حكرًا على أحد …
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اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر

اعلن ت � The Canadian Real Estate Asحيث سجلت  22,613وحدة مباعة خالل مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى.
 sociationعن إنخفاض املبيعات للشهر
الثالث على التوالى .و اوضحت :
عن إنخفاض املبيعات  % 1.3بني شهرى
يونيو و يوليو .2016
وقد جائت النتائج منخفضة بنسبة 2.9%
عن شهر يوليو للعام املاضى.
إرتفاع عدد الوحدات املعروضة بنسبة
 1.2%بني شهرى يونيو و يوليو . 2016
إرتفاع أسعار امليعات  9.9%فى شهر يوليو
باملقارنة بنفس الشهر من العام املاضى.
فى اونتاريو حققت املبيعات ارقما ً
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مستوى املقاطعة  517,831دوالر خالل لنفس
استفسارتكم
البيع و
اسألتكم
قدره ارسال
برجاء
في
للشقق
متوسط
املبيعات.
اجمالى
باملائة من
العام 70
مننسبة
منعلي
تورونتو
السكنيةوصل
تورونتو فقط
مدينة
سعرفي
املائة ،و
وكان 4.10فى
دوالر بإرتفاع
385,506
لل GTA
هذا
استحوزتالفترة
خالل هذه
لبيع
االزمة
االشهر
هذهبعدد
يقدر
سوف
@ soarin.homesو
gmail.com
الي
وصل
فقط
تورونتو
املائة ،و
4.10
بإرتفاع
دوالر
دوالرGTA
العام لل
من هذا
شهر يوليو و ذلك أعلى مبقدار  13.9%خالل
البيع
سعر
مدينةمتوسط
فيإرتفع
(«)»905
فىال
باقي
قدرهفى
املائة .و
املعروضفى
5.40 385,506
بأرتفاع قدره
415,316
الفترةالى
السعر
متوسط
(« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
اجيب فى
املائة.قدره  5.40فى املائة .و
بأرتفاع
دوالر
415,316
السعر
متوسط
احلالى)
معدلالىالبيع
بنفس
باقي التباعا.
عليها
 1.50فى
بإرتفاع قدره
دوالر
315,223
مقارنة بالعام السابق .وفى خالل هذة الي
املائة.
فى
1.50
قدره
بإرتفاع
دوالر
315,223
الي
مدحت سابا
املناطق :على مستوى
املبيعات
حتركاتقيمة
قدرت
السوق لكافة
الفترة منذ بداية العام ,كان متوسط بيان
املناطق:
لكافة
السوق
حتركات
بيان
نيوز
عقارات
واخلمسون
 - 2016العدد
السبت 2
Real Estate Broker
يناير12.8%
قدرها
االسعار  528,532دوالر بزيادة
دوالر خالل شهر
الثالث 11.7بليون
املقاطعة ب
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW
سابا
بقلم:مدحت
\$OO7\SHV  6LQJOH)DPLO
'HWDFKHG
$WWDFKHG
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO

7RZQKRXVH $SDUWPHQW
نوفمبر
شهر
خالل
MLS
نظام
خالل
من
عليها
املعاملة
مت
7,385منزل
أن
Toronto
اعلنت Real Estate Board
$OO7\SHV

'HWDFKHG
$WWDFKHG
75(%7RWDO





املائة
النتيجة زيادة بنسبة  14في
نوفمبر  .و متثل هذه
املسجلة لشهر
من احسن النتائج
هذة النتيجة تعد
 2015و
وحدة.
عدد الوحدات املباعة 6,476
 2014حيث كانت
نفس الفترة من عام
املعلن عنها خالل
مببيعات املنازل
باملقارنة
75(%7RWDO





+DOWRQ5HJLRQ




و في 
مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل




+DOWRQ5HJLRQفى
بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و
العام املاضى وذلك
لنفس الشهر من
 616,241دوالر دوالر
 654,221دوالر باملقارنة
3HHO5HJLRQ





باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
3HHO5HJLRQ





املائة.
فى
12.4
قدره
بإرتفاع
املاضى
العام
&LW\RI7RURQWR





و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
&LW\RI7RURQWR





<RUN5HJLRQفي
سعر البيع للشقق السكنية
وكان متوسط
اجمالى املبيعات.
نسبة  70باملائة من
 تورونتو علي
استحوزت


وصل
املائة ،و في مدينة تورونتو فقط
قدره  4.10فى
 385,506دوالر بإرتفاع
العام لل GTA
الفترة من هذا
خالل هذه
<RUN5HJLRQ




البيع
(« )»905إرتفع متوسط سعر
 و فى باقي ال
قدره  5.40فى املائة.
 415,316دوالر بأرتفاع
متوسط
'XUKDP5HJLRQ


السعر الى

املائة.
فى
1.50
قدره
بإرتفاع
دوالر
315,223
'XUKDP5HJLRQ




الي
2UDQJHYLOOH


لكافة املناطق :
حتركات السوق 
بيان 
2UDQJHYLOOH





\6RXWK6LPFRH&RXQW





1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,

مقطتفات إخبارية
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People u trust..
Service u deserve

Temon Rassem

Irene Awad
Sales Representative

Mobile Mortgage Specialist

Atef Nekhil
Mortgage Agent

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

2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

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

Cell : (416) 843-6618
We


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

First time home buyers


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

owned

pbÄ

 First and second mortgage

Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad
Credit
Each
office is Independently

Lowest mortgage rates

and operated

2014

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

Independently owned and operated
My main

Member of

Atef Nekhil
Mortgage Agent
Mortgage Agent

Rive

Blum

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

Alphons Beshay,

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

amak-estate@hotmail.com
We
We Work
Work for
for you
you NOT
NOT the
the lenders
lenders

Mari

Bl
Ra

Cell: 514-812-8294


Residential / Commercial mortgage

Residential
/ Commercial

First
time home
buyers mortgage

First immigrants
time home buyers

New

New immigrants

First
and second mortgage
 Mortgage
First andRenew
second

or mortgage
Refinance

Mortgage
Renew or Refinance

Self
employed

Self employed

Investment
properties

Investment
Good
or Badproperties
Credit
Good ormortgage
Bad Credit

Lowest
rates
I
amLowest
dealingmortgage
with major rates
banks and 40+ lenders.
I ammain
dealing
major
and money
40+ lenders.
My
goalwith
is to
helpbanks
you save
and obtain
the
loan
you are
making
large
My perfect
main goal
isfor
to you
helpwhen
you save
money
and aobtain
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Member of
Independently Owned & Operated
Independently Owned & Operated

Member of

شقة  ٣غرف للبيع
فى مصر
ملعرفة معلومات اكثر
الرجاء االتصال








\ 6RXWK6LPFRH&RXQW

$SDUWPHQW

7RZQKRXVH

\6LQJOH)DPLO
$WWDFKHG

\6LQJOH)DPLO
'HWDFKHG

&RPSRVLWH
 $OO7\SHV














































<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
2UDQJHYLOOH











\6RXWK6LPFRH&RXQW

فقد
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,
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
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
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
للتجارى
االيجار
سعر
وإنخفض
املؤجرةاملربع
املكاتبللقدم
 5.68دوالر
5.68
للصناعي ليصل
للصناعي
املائة
الذى فى
مبقدارو 14.5
مبقدار
إرتفع
فيقد
االيجار
فقد
االيجاراجملال,
سعرحسب
األرقام
فقد تفاوتت
التجاري و
الصناعي و
يشمل
التجاري
اجملال
اما
للتجارى
وإنخفض
املربع
للقدم
دوالر
ليصل
املائة
فى
14.5
إرتفع
قد
االيجار
بإنخفاض
للمكاتبو ذلك
خاللMLS
 2015من
أكتوبر
شهر
خالل
اؤجرت
باملقارنةقد
قدم مربع
311,943
الصناعى
اجملال
فى
ان
ذكر
متوسط
وصل
بالنسبة
اما
املاضية.
للسنة
دوالر
21.02
دوالر
19.58
ليصل
املائة
فى
6.8
بنسبة
سعر
كان
و
مربع.
قدم
516,838
املؤجرة
املساحة
كانت
حيث
املاضي
العام
من
الشهر
لنفس
املائة
فى
39.6
قدرة
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
املائة.
 16.1فى
16.1
بإنخفاض قدره
بإنخفاض
للسنةذلك
املاضية
للسنة
دوالر دوالر
دوالردوالر
15.25
باملقارنة
دوالر
12.79
بنسبةالى
اإليجار
وصل متوسط
للمكاتب
بالنسبة
املاضية .اما
للسنةدوالر
باملقارنة 21.02
19.58
ليصل
املائة
 6.8فى
املائة.
فى
قدره
ذلك
املاضية وو
دوالر
15.25
باملقارنة
دوالر
12.79
الى
اإليجار
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
سعر
إنخفض
و
املائة
فى
43.5
مبقدار
املبيعات
إنخفضت
الصناعى
اجملال
ففى
التجارى,
اجملال
مبيعات
حيث
من
أما
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
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
بإنخفاض
املاضى وو ذلك
املاضى
املبيعاتلنفس
 148.16دوالر
148.16
مقارنة
اجملال دوالر
137.90
املائة .الى
فىليصل
املربع
أسعار
إنخفاض فى
العام تبعه
مناملائة و
الشهرفى
مبقدار 36.7
نخفضت
التجارى
أما فى
القدم 6.9
قدرة
بإنخفاض
ذلك
العام
من
الشهر
لنفس
دوالر
فقد بب
مقارنة
دوالر
137.90
الى
ليصل
املربع
القدم
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
من
الفترة
بنفس
مقارنة
املائة
فى فى
9.336.7
ليصل الى
اسعار البيع
إنخفاض فى
اجملالو تبعه
فىاملائة
أمافى
61.1
مبقدار
املبيعات
أسعار
فى
إنخفاض
تبعه
و
املائة
مبقدار
املبيعات
نخفضت
فقد
التجارى
املائة.
فى
6.9
قدرة
املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
نخفضت
301.82فقد
متوسطالتجارى
ليصلأماالىفى اجملال
املاضىاملائة.
العام 6.9فى
قدرة
املربع.
دوالر للقدم
إنخفضت
فقد
املباعة
املكاتب
مجال
فى
و
املربع.
للقدم
دوالر
254.65
الى
ليصل
املائة
فى
1.8
قدرة
املبيعات
اجيب
سوف
اسألتكم
برجاء
تباعا.فقد إنخفضت
عليهااملباعة
املكاتب
مجال
 soarin.homes@gmail.comوو فى
الى:ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع.
املائة
ارسال  1.8فى
املبيعات قدرة
الفترة من
بنفس الفترة
مقارنة بنفس
املائة مقارنة
فى املائة
 9.3فى
الى 9.3
ليصل الى
البيع ليصل
اسعار البيع
فى اسعار
إنخفاض فى
تبعه إنخفاض
املائة وو تبعه
فى املائة
 61.1فى
مبقدار 61.1
املبيعات مبقدار
املبيعات
من
للقدم املربع.
دوالر للقدم
 301.82دوالر
متوسط 301.82
الى متوسط
ليصل الى
املاضى ليصل
العام املاضى
العام
املربع.

75(%7RWDO
+DOWRQ5HJLRQ
3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR

Mike Mekhail
647-274-7662

برجاء ارسال اسألتكم الى:

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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عامل العقارات

ال�ســـبعون
ال�سبت  27اغ�سـط�س  - 2016ال�سنة الثالثة  -العـدد
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

ادوارد يعقوب
أهمية التفتيش الفنى على املنزل قبل اعداد :
الشراء

سرطان
األنسان
لصحة
تهديدا
تسبب
البعض
استخدمه
الطبيعية
األحجار
اصلب
من
خصوصااملقدم
عرض الشراء
يتضمنه
يجب ان
والذى
انهااملنزل
على
التفتيش الفنى
وقدشرط
التنازل عن
خطورة
سابق عن
منمقال
اجلرانيتفى
يعتبرقد نوهت
كنت
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
الشارى وسأركز االن على فوائد هذا التفتيش .صحيح ان التفتيش يكلف الشارى ما بني  400-600دوالر ولكنه قد يوفرعشرات األالف من
يتضمنهاصحة
يشككون فى
هناك
ناحية آخرى
يعطىومن
املفتشاملشع.
اخلارجى
عيبا للبناء
كماده
اكتشفايضا
واستعمل
تقريره
آخرونالتى لم
العيوب
مبسؤوليته عن
ضمانا
والكساءحيث ان
خطيرا فى املنزل
املفتش
الضخمةفيما لو
الدوالرات
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
و يكون مسؤول عن اى اضرار وتكاليف إصالح لها واذا لم يكن فى استطاعته دفعها فان التأمني اخلاص به يتولى عنه دفعها .واليكم
الصحةغيرواألبحاث
املفتشمتثل خطرا
النسب التى
التشطيبات ال
كعنوانفىلفخامة
للعيوباملطابخ
مناضد
ملحوظ
علىتسريب
املتخصص1- :
تصل االالىعن طريق
اكتشافها
إصالحها و إلتى ال ميكن
اخلطيرة املكلفة
اسطحاألمثلة
بعض
اكثر تعمقا
ابحاث
سالمةيحتاج
واملوضوع
مستمرة
مازالت
واألحواض
استعماله فى
للمنازل –.بُد َء فى
الداخلية
وهوصعب
املنازل
الى عفن
املنزل3- .
خطرا على
تشكل
انشائيه أخرى
املطابخعيوب
باألساسات أو
تشققات أو شروخ
بالبدروم2 .
للمياه
التشطيبات 5- .حالة السقف واألجهزة الرئيسية
جوهرية فى
الداخلية واخلارجية.
ما بني احلوائط
1987انتشر
عامكان قد
ازالته اذا
نفى ذلك.
إصالحاتألثبات او
الصناعية 4-االخرى
للفورميكا واملواد
كبديل
منذ
جهاز التدفئة
املركزى.تشير الى وجود مواد مشعة يقول
األبحاث االن
واهمهااحدث
ولكن

2

عـقـارات
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People
u trust..
BUSINESSService
FOR SALE
u deserve

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

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

BARRIE

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



2

SOLD

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services

Sales Representative
Mobile Mortgage Specialist
Best Location
in Scarborough
D
D
D
L
4 BaysSOFacing
Lawrence
SOLAve.
SOL
City License for Auto Sales and Repair • Over 10 Cars Parking
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Each office is Independently owned
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Broker, M. Sc. Arch.
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8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4
416-846-9450
Independently owned and operated
Vaughan

North York

Markham

8

نافذة على �صحافة العامل

ال�سبت  27اغ�سـط�س  - 2016ال�سنة الثالثة  -العـدد ال�ســـبعون

DW

جلنة برملانية تدعو للتحقيق في أنشطة االستخبارات
التركية بأملانيا

دعت جلنة الرقابة في البرملان األملاني (يوندستاغ) إلى الكشف عن معلومات بشأن
األنشطة التي تقوم بها االستخبارات التركية داخل أملانيا .ويعتزم هانز-كريستيان
شتروبله ،عضو اللجنة املعنية مبراقبة األجهزة االستخباراتية ،وضع هذا املوضوع على
جدول أعمال جلنة الرقابة بالبرملان األملاني بعد انتهاء العطلة الصيفية .وقال شتروبله
املنتمي حلزب اخلضر األملاني في تصريحات خاصة لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» األملانية
األسبوعية إن هناك «أنشطة سرية ال تصدق» لالستخبارات التركية.
ونقلت وكالة األنباء األملانية عن هذا السياسي األملاني أنه من الضروري أن تفحص االستخبارات الداخلية
األملانية واالستخبارات اخلارجية األملانية والشرطة تعاونها مع تركيا «وإال ستتعرض خلطر أن تصبح مشاركة
في املسؤولية اجلنائية عند وقوع أحداث إجرامية».
ومن جانبه قال رئيس جلنة الرقابة البرملانية كليمنس بينينغر املنتمي حلزب املستشارة األملانية أنغيال
ميركل (االحتاد املسيحي الدميقراطي) في تصريحات للصحيفة ذاتها إن اللجنة سوف تهتم بفحص
التعاون الثنائي بني أجهزة البلدين.
ونقلت الصحيفة األملانية عن سياسي أمني لم يتم ذكر اسمه ،قوله إن االستخبارات التركية لديها
شبكة واسعة مكونة من ستة آالف مخبر على مستوى أملانيا إلى جانب عدد كبير من عمالء أساسيني.
ومن جانبه قال رئيس اجلالية الكردية في أملانيا علي توبراك في تصريحات للصحيفة األملانية« :إنه البد من
مراقبة املؤسسات القريبة من (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان في أملانيا مثل االحتاد اإلسالمي-التركي
للشؤون الدينية في أملانيا ديتيب وفرع حزب العدالة والتنمية في أملانيا وهو احتاد الدميقراطيني األتراك
األوروبيني .وتقع املسؤولية على عاتق مكتب حماية الدستور في هذا الشأن أيضا».

24 France

ترامب سيتعامل مع ملف املهاجرين
ب»انصاف وانسانية» بحسب حملته
اكدت املديرة اجلديدة حلملة دونالد ترامب االحد ان املرشح اجلمهوري يريد ان يتعامل ب»انصاف وانسانية» مع ملف
 11مليون مهاجر غير شرعي في الواليات املتحدة ،وذلك بعدما تعهد في وقت سابق ان يطردهم مستعينا بقوة
خاصة .وتشير تصريحات كيليان كونواي الى ليونة في موقف ترامب حيال هذا امللف رغم انها نفت اي تراجع من
جانبه .وحذر الدميوقراطيون من ان اجراء تعسفيا كهذا سيؤدي الى تشتيت عشرات االف العائالت التي تقيم في
الواليات املتحدة منذ اعوام وتساهم في عجلة االقتصاد .ويسعى ترامب الى اجتذاب الناخبني من اصول التينية
والتقى اجلمعة ممثلني لهذه اجلالية .وافاد احد املشاركني في هذا االجتماع املغلق ان معسكر ترامب يبدي انفتاحا
على اقتراحات تتيح ابقاء بعض املهاجرين في البالد شرط اال يحصلوا على اجلنسية.
وفي حال تأكد ذلك ،فسيكون حتوال في برنامج املرشح الذي يحاول االنطالق مجددا على قواعد جديدة لتعويض
تراجعه في استطالعات الراي في مواجهة هيالري كلينتون .وتقضي مهمة كيليان كونواي باملضي قدما في هذه
االستراتيجية بعدما استقال مدير احلملة السابق بول مانافورت هذا االسبوع.
وتبنى ترامب منذ االربعاء اسلوبا اكثر هدوءا وانسانية سواء في الشكل او املضمون واعرب اخلميس عن «اسفه»
الستخدام كلمات جارحة خالل احلملة .وفي لويزيانا التي ضربتها فيضانات خطيرة ،توسل ترامب اجلمعة خطابا
جامعا محاوال استقطاب الناخبني السود املؤيدين تقليديا للحزب الدميوقراطي.

BBC

الرئيس الفلبيني يهدد باالنفصال عن األمم املتحدة وتكوين كيان جديد
هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتا «باالنفصال»
عن األمم املتحدة بعد انتقادها حلربه على اخملدرات
ووصفها لها باجلرمية طبقا للقانون الدولي.
وقال دوتيرتا إنه قد يطلب من الصني ودول
إفريقية تشكيل كيان جديد .كما اتهم األمم
املتحدة بالفشل في عالج اإلرهاب ،واجلوع وإنهاء
الصراعات.
وكان دوتيرتا ،املنتخب في شهر مايو /أيار ،قد أقر
قتل مهربي اخملدرات في محاولة للقضاء على جتارة
اخملدرات في بالده.
وأدانت األمم املتحدة مرارا تلك اخلطوة معتبرة إياها
اختراقا حلقوق اإلنسان.
و ُقتل نحو  900متهم بتهريب اخملدرات منذ أن تولى
دوتيرتا السلطة.
وقال خبيران في حقوق اإلنسان تابعان لألمم املتحدة
األسبوع املاضي إن تعليمات دوتيرتا للشرطة
والعامة بقتل املتهمني بتجارة اخملدرات تصل إلى
حد “التحريض على العنف والقتل وهما جرمية

طبقا للقانون الدولي”.
وفي رد شديد اللهجة ضد األمم املتحدة ،وصف
دوتيرتا اخلبراء “بالغباء” ،قائال إنهم البد أن يحصوا
عدد األبرياء الذين ذهبوا ضحايا للمخدرات.وقال
دوتيرتا إن األمم املتحدة فشلت في محاربة اجلوع
واإلرهاب كما فشلت في وقف قتل املدنيني في
سوريا والعراق.وشغل دوتيرتا ،في السابق ،منصب
عمدة مدينة دافو ،ثالث أكبر مدن الفلبني ،لفترة
 22عاما حيث أدت سياساته القاسية وتعبيراته
املثيرة للجدل إلى إطالق أسم “املعاقب” (بكسر
القاف) عليه.

رويترز
الرئيس اليمني السابق
يقول إنه قد يتعاون مع روسيا في “مكافحة اإلرهاب
قال الرئيس اليمني السابق علي
عبد اهلل صالح إن مجلس احلكم
الذي تشكل حديثا في اليمن
قد يعمل مع روسيا «ملكافحة
اإلرهاب» من خالل السماح
ملوسكو باستخدام القواعد
العسكرية بهذا البلد الذي
مزقته احلرب.
وأضاف صالح الذي كان حليفا
للواليات املتحدة في مكافحة
اإلرهاب والذي أطيح به في
احتجاجات شعبية حاشدة عام
 2011لقناة روسيا  24اململوكة
للدولة إن اليمن مستعد ملنح
موسكو حرية استخدام قواعد
جوية وبحرية .وقال صالح في
مقابلة أجريت معه في صنعاء
«نحن على استعداد لتفعيل
االتفاقات مع روسيا االحتادية في مكافحة اإلرهاب .نحن مند أيدينا ونقدم كافة التسهيالت في قواعدنا
ومطاراتنا وفي موانينا ونحن جاهزون لتقدمي كل التسهيالت لروسيا االحتادية ».ورمبا يفتقر الرئيس السابق
للنفوذ الالزم لتنفيذ مثل هذا العرض .لكن مسؤولني من احلزب الذي يرأسه يديرون اآلن مجلسا سياسيا
يسيطر على الكثير من أراضي البالد مع احلوثيني املتحالفني مع إيران .وتعتبر روسيا البلد الكبير الوحيد
الذي أبقى على وجود دبلوماسي في اليمن الذي يشهد منذ  16شهرا حربا بني حتالف تقوده السعودية
واحلوثيني أودت بحياة أكثر من  6500شخص وزادت احتماالت حدوث مجاعة في أفقر بلد عربي .وامتنعت
روسيا عن التصويت على قرار مجلس األمن التابع لألمم املتحدة والذي صدر عام  2015وقضى بفرض حظر
للسالح على املتمردين احلوثيني.
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حوالي  ٤٠٠٠شخص تقدموا
للعمل كرواد فضاء في وكالة
الفضاء الكندية

أوتاوا  :أستقبلت وكالة الفضاء الكندية
حوالي  ٤٠٠٠طلب للعمل كرواد للفضاء لديها
وكانت الوكالة قد أعلنت في يونية املاضي عن
بدء حملتها الرابعة للتعيني في وظيفتني لرواد
الفضاء وبعد أن أغلق باب التقدميات كانت
الوكالة قد أستلمت  ٣٧٧٢طلب للوظيفتني
 ،كان منهم  %٦٩من الذكور و  % ٢٤من االناث
و % ٧لم يذكروا نوع اجلنس والذين سوف يتم
أختيارهم في املرحلة االولي سوف ميرون في
عدد من االختبارات الصارمة تستمر ملدة عام
الختيار الصالح منهم للمهمة  ،وبعد االختبار
النهائي في الصيف القادم سيختار أثنان
فقط لتدريبهم مع وكالة ناسا الفضائية ،
ويذكرإنه منذ عام  ١٩٨٣قامت كندا بتعيني ١٢
رجل فضاء شارك ثمانية منهم في  ١٦بعثة
فضائية .

مراهقة من مسيسوجا
تستدعي الشرطة لوالديها
النهم ارغماها علي قضاء
االجازة معهما

أستدعت مراهقة تبلغ من العمر  ١٥عاما من
مدينة مسيسوجا شرطة الطوارئ  ٩١١لوالديها
قائلة إنهما ارغماها علي الذهاب معهما لقضاء
عطلة في أحد االكواخ املؤجرة  ،وعند ذهاب
الشرطة لتفقد االمر وجدت أن الفتاة تعتقد ان
إرغمها علي قضاء عطلة مع ابويها أمر خطير
ولهذا قامت الشرطة بالتاكد من أن الفتاة في
أمان وتقابلت مع والديها للتاكد من أن هذه
مجرد أجازة عائلية ثم قامت بتنبيه الفتاة بعدم
االتصال بشرطة الطوارئ ألجل أمر بسيط ألن
هذا ميكن أن يؤثر علي سالمة االخرين في اجملتمع
الذين هم في حاجة حقيقية للمساعدة.
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سائقي سيارات االجرة يتظاهرون احتجاجا
علي منح مدينة تورنتو ترخيص لشركة ( أوبر )
قام سائقو سيارات االجرة العامة مبظاهرة صباح
يوم االربعاء  ١٧أغسطس ورفعوا الفتات تنتقد
تريسي كوك املديرة التفيذية لتراخيص البلدية
في مدينة تورنتو وتطالب باستقالتها بسبب
منحها ترخيص لشركة ( أوبر) لسيارات االجرة
للعمل كشركة خاصة للنقل  ،وقال رئيس رابطة
سائقي سيارات االجرة العامة في املدينة والتي
متثل  ٣٥٠٠سائق أن مدينة تورنتو تركت سائقي
سيارات االجرة االعامة علي الرصيف لصالح
شركة أوبر التي قطعت أرزاقهم وهم الذين
يعملون طول اليوم ليوفروا الطعام لعائالتهم
بينما يقوم سائقو سيارات االجرة في شركة أوبر
بعمل أضافي بجوار عملهم الرئيسي وهم أيضا
ال يتم التحقق من خلفياتهم من قبل املدينة

 ،وأنتقد رئيس رابطة سائقي سيارات االجرة
املدينة لعدم حمايتها لهم وعدم احترامها لهم
واعطاء ترخيص لشركة أوبر بالعمل وهي املرة
االولي التي يتم الترخيص فيها لشركة خاصة
لسيارات االجرة للعمل في كندا وفقا ملا قاله
مسؤولون في تورنتو

حكومة كندا
ستقدم  ٣٥مليون دوالر ملكافحة التطرف
ستقدم أوتاوا مبلغ  ٣٥مليون دوالر علي مدي خمسة سنوات لتمويل برامج تصل الي الناس السهل
خداعهم املنفتحني علي التطرف في محاولة منها ملنع وقوع هجمات أرهابية في كندا وسوف
تنشئ احلكومة الكندية مركزا وطني ملكافحة لتطرف سيقوم بتنسيق اجلهود لهذا العمل  ،وقال
وزير االمن العام رالف جودال أن معظم االموال ستذهب الي اجملموعات واملنظمات احمللية التي تكون
مستعدة للتدخل بطريقة صحيحة ومع أساليب صحيحة وفي الوقت املناسب لوقف التطرف ،
وقد زار الوزير مركز مكافحة التطرف ملعرفة ما الذي يفعله ملساعدة الشباب الصغير غير الواعي
الذين هم عرضة للتطرف  ،هذا ويقوم مسؤولني من احلكومة بالتشاور مع خبراء من أجل توظيف
االشخاص املناسبني للعمل في املركز  ،ويذكر أنه منذ فترة قصيرة قامت الشرطة بايقاف هجوم
ارهابي محتمل من قبل رجل متطرف في أونتاريو بعد أن أبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالية( أف بي
أي) الشرطة الفيدرالية عن قيام الرجل ويدعي آرون دريفر بعمل شريط فيديو لالستشهاد يعلن
فيه والؤه لداعش  ،ولهذا قال وزير االمن العام ان هذه االحداث التي وقعت في كندا تثبت أننا بحاجة
للحصول علي طريقة أفضل للتفاهم والتعامل مع قضية التطرف اخلطيرة  ،وسوف تستشير أوتاوا
خبراء في هذا اجملال من اململكة املتحدة وفرنسا و أن كندا ستصبح من افضل دول العالم في التعامل
مع التطرف إذا أردنا احملافظة علي مجتمع منفتح ومتعدد ودميقراطي وسوف نسعي لضمان ان كندا
هي االفضل في العالم لفهم التطرف ومن هم عرضة العتناقه وماهي أسبابه وماهي الرسائل
اخملادعة التي جتذب الناس الي هذا السلوك املنحرف وما هي التقنيات الالزمة للتصدي لكل هذه
السلبيات وما هو الترياق لهذا السم ؟

نشطاء يحثون حكومة أونتاريو علي رفض جتديد
التصريح لشركة نستلة بأستخراج املياه لتعبئتها
تورنتو  :حث أنصار البيئة حكومة أونتاريو
علي عدم جتديد واحدة من التصاريح
لشركة نستلة ألخذ املياه من االبار في
جنوب غرب أونتاريو قائلني إن املياه يجب أن
تكون للحياة وليست للربح  ،وقال مراقبون
أن تصريح أخذ املياه لشركة نستلة قد
أنتهت صالحيته في  ٣١يولية ولكن
الشركة مستمرة في أخذ املياه من االبار رغم موجة اجلفاف الشديدة وقال فريق املراقبني أن وزارة البيئة
لم تؤخر النظر في جتديد طلب الشركة ملدة  ٣٠يوما كاملعتاد لنشرة في وسائل االعالم للعامة واخذ
الرأي العام  ،وبدال من ذلك منحتها جتديد تلقائي دون التشاور مع االشخاص الذين يعيشون في املنطقة ،
وقد ردت علي ذلك وزارة البيئة قائلة أن تصريح أستخراج املياه يبقي صاحلا إذا كانت الشركة قدمت طلبا
لتجديده قبل  ٩٠يوما من إنتهاء صالحيته وقالت أيضا إنها سوف تعلن عن طلب شركة نستلة بتجديد
الترخيص في الوسائل العامة  .ويتبني من وثائق علي موقع وزارة البيئة إن لدي شركة نستلة بكندا ثالثة
تصاريح لسحب  ٨٫٣مليون لتر من املاء كل يوم لتعبئتها في زجاجات وكذا لدي شركة مياه نستلة في
كندا وهي فرع من الشركة العامة تصريح ألستخراج  ١٢مليون لتر من املياه في اليوم وهناك شركات
أخري تعبئ املياه مثل جولد مونتني سبرينج والتي لديها تصريح بسحب  ٦٫١مليون لتر ماء في اليوم
وتتقاضي حكومة أونتاريو  ٣٫٧١دوالر من شركات تعبئة املياه عن كل مليون لتر من املياه بعد ان تدفع
ثمن تصريح استخراج املياه وهو  ٧٥٠دوالر عن كميات املياه املنخفضة و  ٣٠٠٠دوالر ألستخراج كميات
كبيرة تعتبر خطرا وتسبب أثر بيئي ضار  ،وتبلغ عدد تصاريح أستخراج املياه حوالي  ٦٠٠٠تصريح وهي
تشمل شركات التعدين والبلديات ومالعب اجلولف وشركات تعبئة املياه في زجاجات وهذه كلها تسحب
حوالي  ١٫٤تريليون لتر من املياه السطحية واجلوفية يوميا في مقاطعة أونتاريو  ،وتصاريح أستخراج املياه
تصلح ملدة عشرة سنوات واحيانا فترة اطول واليدفع املزارعون رسوم الستخراج املياه لالغراض الزراعية
النهم يأخذون أقل من  %٥من كمية املياه املسحوبة يوميا  ،ولكن ال تعفي من هذا مصانع جتهيز االغذية
او مصانع املشروبات الغازية او الكحولية والنبيذ او شركات تعبئة املياه في زجاجات.

خطة كندا العسكرية ألفريقيا
ستكون طويلة االمد
أوتاوا :أعلن وزير دفاع
كندا هارجيت ساجان
بعد أختتامه لبعثة
تقصي احلقائق في
أفريقيا والتي زار فيها
خمسة دول أفريقية
عن ان احلكومة
الكندية ستعلن قريبا عن خطة لتعزيز جهود
االمم املتحدة للسالم في أفريقيا مبا في ذلك
عمليات عبر احلدود  ،وقال في حني إنه ليس
هناك قرارات نهائية بعد عن الوقت او املكان
فإن مساهمة كندا في بعثة االمم املتحدة حلفظ
السالم في القارة االفريقية سوف تكون اكبر من
إرسال جنود حلفظ السالم وايا كان الشكل الذي
ستأخذه البعثة فانها سوف تعمل خارج حدود
معينة فكل املناطق مترابطة واذا إنتهي االمر بنا
للنظر في مشاكل داخل حدود معينة فلن يكون
لنا تأثير حقيقي وهذه هي الصعوبة التي تواجه
االمم املتحدة ،هذا وقد أعلن مجلس االمن يوم
اجلمعة  ١٢أغسطس عن إرسال  ٤االف جندي
لكبح أعمال العنف االخيرة في جنوب السودان
االمر الذي رفضته احلكومة املسئولة هناك وقال
الرئيس سلفاكير الحقا إنه سينظر في االمر في
ظل ظروف معينة وكان هناك قتال في جنوب
السودان في االيام االخيرة مما أثار مخاوف من
إنزالق البلد الي حرب أهلية مرة أخري بعد أن
نالت أستقاللها عام  ٢٠١١وقد قام مسئوولوا
الدفاع والشؤون اخلارجية في كندا بتقييم
إمكانية إرسال قوات كندية لالنضمام الي
قوات حفظ السالم في مالي او في جمهورية
أفريقيا الوسطي كجزء من محاولة كندا وضع
اللمسات االخيرة اللتزامها بزيادة عدد اجلنود
املشاركني في حفظ السالم في أفريقيا.

إتهام رجل كندي بعدم احلرص
علي ابنته بعد ان قامت الفتاة
بقتل طائر السيجال علي احد
شواطئ الواليات املتحدة

قامت شرطة منتجع شاطئ ريهوبوث في
الواليات املتحدة بالقاء تهمة علي رجل كندي
يبلغ من العمر  ٤٨سنة لسماحة البنته بقتل
طائر السيجال  ،وقال بيان الشرطة ان الناس
اشتكوا للشرطة بان فتاة حتاول قتل طائر
السيجال مبجرفة وقال البيان أن الفتاة وتبلغ من
العمر  ١٣عاما صنعت حفرة في الرمال ووضعت
بها طعام لتستدرج طائر السيجال ثم قامت
بقتلة مبجرفة ورمته في سلة املهمالت الحقا ،
وتقول السلطات انها عثرت علي والد الفتاة وهو
يشرب اخلمر علي الشاطئ واتهمته بتعريض
أبنته للخطر وهي تعتبر جنحة في امريكا .
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لل�سمنة � 6أنواع تعرفى عليها

حدد العلم  6أنواع من السمنة الناجمة عن عوامل
مختلفة .اكتشفي إلى أي فئة تنتمني وكيفية حل
مشكلة السمنة.
 -1تراكم الدهون في اجلزء العلوي من اجلسم:
السمنة الناجمة عن الغذاء
ً
هذا النوع هو األكثر شيوعا في العالم .فالسمنة
حتدث نتيجة تناول الطعام والسكريات بشكل
مفرط .من أجل حل هذه املشكلة ،قومي بتغييرات
في نظامك الغذائي وق ّللي كمية الطعام وتوقفي
عن السكريات ومارسي الرياضة ملدة  30دقيقة في
اليوم على األقل.
 -2تراكم الدهون في محيط البطن :السمنة
الناجمة عن املعدة العصبية
ينتج هذا النوع من السمنة عن التوتر والشدة
والقلق واالكتئاب .فاالشخاص الذين يعانون من هذه
األعراض يزيدون استهالكهم من احللويات .أفضل
شيء ميكنك فعله هو احلد من التوتر والسيطرة
عليه والتخلص منه بالنشاط الرياضي.
 -3تراكم الدهون في منطقة األرداف :سمنة
الغلوتني
هذا النوع من السمنة أكثر شيوعا ً لدى النساء
اللواتي ميررن مبرحلة انقطاع الطمث واللواتي يعانني

�سيدتي اجلميلة

من اضطراب هرموني .أهم شيء هنا هو االبتعاد
عن اجللوس لفترات طويلة واالقالع عن التدخني
والكحول .مارسي الرياضة مع رفع األثقال.
 -4تراكم الدهون على البطن :السمنة الناجمة عن
التمثيل الغذائي
األشخاص الذين يعانون من انتفاخ املعدة مثل
البالون تتراكم لديهم الدهون في هذا اجلزء من
اجلسم .واألشخاص األكثر تأثرا ً هم أولئك الذين
يتناولون الكحول والذين لديهم مشاكل نفسية أو
مشاكل في التنفس.
 -5تراكم الدهون على كامل االساقني :السمنة
الناجمة عن الدورة الدموية الوريدية
هذه السمنة في املقام األول وراثية .وحتدث أثناء احلمل
ولدى األشخاص الذين يعانون من تورم الساقني .احلل
هو التمارين الرياضية مثل اجلري وتسلق الساللم.
 -6تراكم الدهون على البطن الظهر :السمنة
الناجمة عن اخلمول
يؤثر هذا النوع من السمنة على أجزاء اجلسم التي
كانت نشطة في املاضي .احلل للتخلص من هذه
الرواسب الدهنية هي عدم البقاء لفترات طويلة دون
طعام ،ألن اجلسم قد يسرع عملية التمثيل الغذائي
ويحرق السعرات احلرارية بشكل أسرع.

هذه الأطعمة جتنبيها قيل ركوب الطائرة
فيما يلي مجموعة من األطعمة التي ينصح
باالبتعاد عنها قبل الصعود على منت الطائرة ألنها
تسبب إنتفاخ البطن ،بحسب موقع دايلي ريكورد:
 -1الفول
 -2احلمص
 -3البروكلي
 -4الكرنب
 -5العدس
 -6املشروبات الغازية
 -7مضغ العلكة
 -8األطعمة املقلية
 -9األطعمة الدهنية
ولكن ماذا تتناول قبل السفر بالطائرة؟
قبل كل شيء عليك بتناول كميات كبيرة من
املاء ،ويفضل تناول اخلضروات باستثناء املذكورة

سابقاً ،حيث تساعد على تليني املعدة ،ومتنع حدوث
االنتفاخ والغازات واإلضطرابات الهضمية األخرى.
كما ينصح بتناول املشروبات العشبية بدال ً من
الشاي والقهوة واملشروبات الغازية ،ومن أفضلها
لتحسني عملية الهضم الشمر والنعناع والزجنبيل
والبابوجن ،حيث تساعد هذه األعشاب على
التخفيف من الشعور بالغثيان ،ومتنحك الشعور
بالراحة واالسترخاء خالل الرحلة.

و�ضوح املر�أة يجعلها
�أكرث جاذبية
أكدت دراسة علمية أملان ّية ،أن هناك صلة عصب ّية تربط
أي أن تكوني
الفهم العاطفي باالجنذاب نحو اآلخرينّ ،
يجعلك
مشاعرك أمر
واضحة يسهل على الرجل فهم
ِ
ِ
تلقائي.
بشكل
أكثر جاذب ّية
ّ
ٍ
ً
الدراسة شملت  90شخصا ،عرضت عليهم الدكتورة
 Silke Andersومجموعة من الباحثني ،مقاطع فيديو
لنساء يظهرن مشاعر مختلفة كاخلوف ،الفرح ،احلزن ...خالل الدراسة متّ مراقبة حركة الدماغ لهؤالء
األشخاص .بعد مشاهدة الفيديو ،سأل العلماء هؤالء األشخاص عن مدى فهمم لر ّدة فعل ومشاعر
النساء ،فالحظوا أنه كلما ارتفع فهم الشخص ملشاعر امرأة مع ّينة ،زادت نسبة إعجابه بها واجنذابه
إليها.
ّ
أردت جذب
إذا
هنا،
من
االجتماعي.
التفاعل
إلجناح
ضروري
أمر
اآلخر
مشاعر
فهم
على
القدرة
أن
أندرز
تؤكد
ّ
ِ
نفسك قدر اإلمكان!
الرجل يا عزيزتي ،استفيدي وعبري عن
ِ

�إ�ستخدامات غري معتادة لغ�سالة الأطباق
معظم السيدات ال يعرفون أي استخدامات لغسالة األطباق إال أنها تقوم بغسل األطباق فقط ,ولكن
هناك استخدامات كثيرة لها قد توفر لك اجلهد والوقت ,تعرفي عليها.
نظفي األمشاط والفرش
ستقوم اآللة عنك بغسيل فرشاة الشعر واملكياج واألمشاط التي لن تتذكري متى نظفتها آخر مرة,
فقط قومي بترتيبهم بنفس طريقة ترتيب الصحون ،شغليها ،واحصلي على أشياء نظيفة بدون جهد.
 .اغسلي الطعام
ميكنك وضع البطاطس ,اجلزر  ،في رف الغسالة واضبطيها على وضع التشطيف بدون منظفات،
وسيخرجون المعني ،ويجنبوك الوقوف الطويل أمام احلوض ممسكة بالفرشاة.
 .ملّعي األحذية
ميكنك تنظيف أحذيتك بكل أنواعها ،املطاطية ،البالستيكية ،النسيجية ،وأحذية البحر ،ووضعها
جميعا في دورة سريعة دافئة لتحصلي على نتائج براقة.
 .نظفي ألعاب األطفال
احلمام ،وغيرها وكل األلعاب التي أصبحت قامتة ألقيهم في غسالة الصحون
األعداد البالستيكية ،لعب ّ
لتقتلي اجلراثيم وتعيدي األشراق لهم.

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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فشل انتحارى كندى تابع لـ «داعش»
في تفجير سيارة قبل أن تقتله الشرطة
قال مسؤول كبير بالشرطة الكندية  ،إن قنبلة
محلية الصنع فجرها  ،كندى كان يستلهم
أفكاره من تنظيم داعش على ما يبدو لم تنفجر
بشكل كامل
وقال مايك كابانا نائب مفوض الشرطة الكندية
إنه على الرغم من وقوع انفجار فى املقعد اخللفى
لسيارة أجرة فى بلدة ستراثروى فى أونتاريو مع
إطباق الشرطة فقد نتج عن أجهزة التفجير ولم
تنفجر املادة الناسفة.
وقتلت الشرطة بالرصاص آرون دريفر ( 24عاما) وقالت شركة السيارة األجرة فى تلك املدينة
الصغيرة إن السائق لم يصب سوى بجروح بسيطة فى االنفجار
ولم يذكر كابانا تفاصيل أخرى بشأن القنبلة .وقال إن حتقيق الطب الشرعى مازال جاريا .ولم
يُعرف هدف ما وصفته الشرطة بهجوم خطط له دريفر.
واعتُقل دريفر العام املاضى لتأييده العلنى لتنظيم داعش على مواقع التواصل االجتماعى،
ولم تُوجه له اتهامات بارتكاب أى جرمية لكن أمرا قضائيا صدر فى وقت سابق هذا العام بتقييد
حتركاته واتصاالته.

ف ّر من خاطفيه وعلق في الشباك
استطاع بحار إندونيسي الفرار من خاطفيه جماعة أبو سياف جنوبي الفلبني ،إال أن حظه
العاثر أوقعه في شباك الصيد
وكان محمد سفيان (  28عاما) وجد طافيا وعالقا في شباك صيد عند شاطيء جزيرة جولو
الواقعة جنوبي البالد ومتكن األهالي من إنقاذه
وسفيان هو واحد من سبعة بحارة خطفوا بالقرب من املياه الفلبينية  ،وال يزال  9إندونيسيني
هم من بني  16أجنبيا حتتجزهم جماعة أبو سياف املتطرفة
واتفقت إندونيسيا وماليزيا والفلبني في مايو على تسيير دوريات إلحباط عمليات اخلطف في
املمرات املائية

ضبط لصني بعد أن فقدا الوعي داخل سيارتهما في مسرح
اجلرمية
قالت الشرطة في والية كاليفورنيا األمريكية ،إنها اعتقلت شابني عمريهما  17عاما في بلدة
وينتون بوسط كاليفورنيا وسلمتهما إلى أولياء أمورهما بعد أن فقدا الوعي في ضباب من
دخان املاريوانا داخل سيارتهما الرياضية التي كانت متوقفة أمام موقع بناء بعد سرقة أسالك
نحاسية وأشياء أخرى من العقار وقال جاسون جوينس مساعد قائد الشرطة في منطقة
ميرسيد إنه كان بحوزة الشابني بندقية محشوة قال محققون إنها ُسرقت في مارس هذا العام
وقال جوينس إن أحد نواب قائد الشرطة رصد الشابني في سيارتهما بعد فترة وجيزة
وأضاف «كانت رائحة ماريوانا تنبعث بشكل قوي من السيارة« .كانا مغشيا عليهما وتعني
عليه إفاقتهما» .واعتقل الشابان اللذان قال جوينس إنهما عضوان في إحدى العصابات
لالشتباه مبشاركتهما في عصابة شوارع إجرامية وحيازة ممتلكات مسروقة وسالح ناري محشو
في السيارة

مقتل بريطانى طعنا فى منتجع سياحى بقبرص
قالت الشرطة القبرصية أن بريطانيا قتل طعنا
وأصيب آخر بجروح فى هجوم بسكني فى منتجع
ساحلى فى آيا نابا وذكر جورجيوس إكونومو،
النائب املساعد لقائد شرطة مدينة فاماجوستا
أن بريطانيني ،كالهما فى الثانية والعشرين من
عمرهما ،تعرضا لهجوم من قبل رجلني يحمالن
سكاكني خالل سيرهما فى شارع مزدحم بعد
فترة وجيزة من الدخول فى مشادة مع أحدهما
 ،وقال أكونومو أنه ال توجد شبهة فى ارتباط
الهجوم باإلرهاب .توفى أحد البريطانيني متأثرا
بطعنة فى الرقبة .فيما أصيب اآلخر بأربع طعنات فى الظهر ،لكنها غير مهددة للحياة وقال
أكونومو وفقا لروايات شهود عيان ،أن الشرطة ال تزال تبحث عن املهاجمني ،اللذين على ما يبدو
أنهما من األجانب.

حـــــــــوادث

خروج قطار عن القضبان فى كندا
وتسريب كبير فى وقوده
قالت هيئة سالمة النقل الكندية إن قطارا تابعا لشركة
سكك حديد الباسيفيك الكندية خرج عن مساره مما
تسبب فى تسرب لوقود الديزل فى مدينة تورونتو املكتظة
بالسكان لكن لم تقع أى إصابات .وقال مارتن سيج املتحدث باسم الشركة إنه ال توجد مخاوف
بشأن السالمة العامة لكن مت إغالق خط السكك احلديدية لدواعى التحقيق
وأضاف أن قطار شحن مكون من عربتني صدم مؤخرة قطار آخر ولم يكن أى من القطارين يحمل
«بضائع خطرة» .ولم يوضح املتحدث نوعية حمولة العربتني
وقال «إن احلادث وقع نتيجة خلطأ بشرى ولذا ال توجد مشكالت تتعلق باخلط احلديدى أو اإلشارات
أو آلية (التشغيل) ».وقالت هيئة سالمة النقل إن التحقيقات مازالت جارية مبوقع احلادث ،
وقالت شرطة تورونتو إنه لم توجه أى اتهامات على صلة بهذا احلادث

إعتقال رجل ووالدته
تركا طفلة داخل سيارة مغلقة وذهبا للتسوق
يواجه رجل من فلوريدا ووالدته تهم بإهمال طفل بعد أن قالت السلطات إنهما تركا طفلة
عمرها  3سنوات فى سيارة رياضية أثناء جتولهم وتسوقهم فى متجر وملارت
وقال املالزم فى شرطة ليك ويلز ،ديفيد بالك ،فى بيان صحفى إن أحد الزبائن رأى الطفلة وأبلغ
موظفى املتجر ،واضاف لبيان  ،ان أفراد الشرطة قاموا بكسر الزجاج األمامى للسيارة وسحبوا
الطفلة التى كانت تبكي ،لكنها كانت سليمة ،ويقول بالك إن درجة احلرارة فى ذلك الوقت
كانت  86درجة فهرنهايت .واعتقلت الشرطة تيموثى آدامز 28 ،سنة ،ووالدته آنا آدامز 57 ،سنة.
وقاال للمحققني إنهما ظنا أن كل منهما أخذ الطفلة من السيارة ،ولم توضح سجالت احلبس
تواجد محامني معهما ،وقام قسم األطفال والعائالت بأخذ الطفلة ومعها طفل أكبر منها

الشرطة النمساوية تعتقل  9عراقيني بتهمة اغتصاب جماعى ألملانية
قالت الشرطة النمساوية  ،إن تسعة عراقيني بني طالب
جلوء والجئ اعتقلوا على ذمة قضية اغتصاب جماعى
مزعوم ألملانية عمرها  28عاما فى فيينا فى رأس السنة وهى
قضية يرجح أن تشعل النقاش العام حول الهجرة واجلرمية.
ولم يحدث فى النمسا ما اشتكت منه مئات النساء فى
مدينة كولونيا األملانية للشرطة من تعرضهن عشية رأس
السنة للتحرش أو الهجوم أو السرقة على يد حشود.
لكن مهاجرين اتهموا فى النمسا بهجمات معزولة بينها هجمات جنسية أسهمت فى إزكاء
الشعور العام املناهض لسياسة الباب املفتوح أمام املهاجرين الفارين من احلروب والفقر فى
الشرق األوسط وغيره وهو نفس ما حدث فى أملانيا بسبب هجمات كولونيا .وقال متحدث باسم
الشرطة ،إن العراقيني التسعة احتجزوا فى فيينا وإقليمني آخرين تتراوح أعمارهم بني  21و47
عاما وإنهم أنكروا ارتكاب أى مخالفة .وجميعهم بني حاصل على اللجوء أو طالب له .وهم
متهمون باالعتداء على األملانية فى شقة كان يقيم فيها اثنان منهم خالل زيارة املرأة لصديق
فى فيينا .وقالت الشرطة فى بيان« :من املرجح أن مقترفى اجلرمية املفترضني استغلوا إفراط
الضحية فى شرب اخلمر».

احلكم بالسجن مدى احلياة على رجل من كاليفورنيا لقتله
طالبا سعوديا
قال ممثلون لإلدعاء إنه ُحكم ،على رجل من جنوب كاليفورنيا بالواليات املتحدة بالسجن مدى
احلياة لقتله طعنا طالب هندسة من السعودية ،كان اجلانى قد التقى به بعد أن نشر الضحية
إعالنا على االنترنت لبيع سيارته قبل عامني .و ُعثر على رفات القتيل عبد اهلل عبد اللطيف
القاضى ( 23عاما) على جانب طريق سريع فى بلدة إنديو الصحراوية الواقعة على بعد 200
كيلومتر شرقى لوس أجنلوس فى أكتوبر  2014بعد نحو شهر من اختفائه .وكان القاضى
قد شوهد آخر مرة فى مسكنه فى ضاحية ريسيدا فى لوس أجنلوس  ،وكان القاضى طالبا
دوليا فى جامعة والية كاليفورينا بنورث ريدج .وقالت السلطات إن القاتل أجوستني روسيندو
فرنانديز( 30عاما) طعن القاضى حتى املوت فى ذلك اليوم عندما حضر إلى منزل الضحية ألخذ
سيارة من طراز «أودى أيه  ،»5كان القاضى قد اتفق على أن يبيعها له مقابل  35ألف دوالر خالل
لقاء جرى بينهما فى وقت سابق .واحتفظ فرنانديز باملبلغ واستولى على السيارة ثم تخلص من
جثة القاضى فى الطريق .وقال ممثلو اإلدعاء إن السيارة املسروقة ُعثر عليها فيما بعد متوقفة
عند شقة القاتل فى لوجن بيتش ،وحوكم فرنانديز فى يونيو وثبت إدانته بجرمية قتل من الدرجة
األولى فى قتل القاضى .
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تقرير اقتصادي عن قرض صندوق النقد الدولي
خبراء االقتصاد :قرض صندوق النقد شهادة في حق االقتصاد املصري
حازم الببالوي  :صندوق النقد حريص ان يكون برنامج االقتصادي للحكومة املصرية اصالحي
رابح راتيب  :صندوق النقد يضع روشته عالج لالقتصاد املصري
حتقيق ــ جرجس ابراهيم
اكد خبراء االقتصاد ان قرار احلكومة املصرية
باحلصول علي قرض من صندوق النقد الدولي
بقيمة  12ميليار دوالر هو قرار صائب  ،السيما و
ان االقتصاد املصري مير مبرحلة خطيرة في الوقت
الراهن .
وان حصول احلكومة علي القرض هو شهادة قوية
بحق االقتصاد املصري بانه في طريقة للتعافي من
جراء االحداث التي عاني منها في الفترات التي
اعقبت ثورتي 25يناير و  30يونيو و االنفالت االمني
الذي اثر علي االقتصاد بشكل كبير .
واكد الدكتور حازم الببالوى ،رئيس الوزراء املصري

مختار الشريف  :القرض خطوة علي
الطريق الصحيح  .....االقتصاد املصري
في عنق الزجاجة
االسبق  ،و املدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى
وممثل اجملموعة العربية بالنبك  ،ان صندوق الدولي
ال يشترط علي الدول التي تتطلب االقتراض اي
شروط  ،و لكن احلكومات الراغبة في احلصول علي
قرض من صندوق النقد الدولي ان تعرض برنامجها
االقتصادي علي الصندوق و في حالة املوافقة علي
البرنامج االقتصادي يتم منح القرض .
واضاف الببالوي في تصريحات خاصة لـمراسل

«جود نيوز « بالقاهرة جرجس ابراهيم  ،ان الصندوق
النقد حريص كل احلرص ان يكون برنامج احلكومة
املصرية برنامج اصالحي و ان تستمر احلوكمة في
النهج االصالحي .
مشدد علي ان هناك بدائل كثيرة
للحكومة املصرية دون االقتراض
من صندوق النقد ولكن احلصول
علي القرض هو البديل االفضل
للوضع االقتصادي املصري احلالي
كما ان ثمن القرض هو الثمن
االفضل حاليا.
و في ذات السياق قال الدكتور رابح راتيب بسطا ،
عميد كلية احلقوق بجامعة بني سويف ،واستاذ
التشريعات االقتصادية ،ان قرار احلكومة املصرية
باحلصول علي صندوق النقد الدولي هو قرار صائب
السيما وان مصر هي عضو في الصندوق من حقها
ان حتصل علي قرض  ،السيما و ان القرض له عدت
فوائد ابرزها انه يعطي فترة سماح طويلة و ليس
له فائدة تذكر .
موضحا  ،ان الصندوق يضع عدت شروط وضوابط
للدول النامية لالصالح االقتصادي التي حث لها
خالل اقتصادي وترغب في احلصول علي قرض حتي
يضمن تعفيها االقتصادي و ان تسطيع سداد
هذه االموال  ،ولكن في احلالة املصرية البنك وضع
روشتة عالج حقيقة لالقتصاد املصري و في حال

اتبعها سوف يضمن االقتصاد التعافي بشكل
كبير .
مشدد علي ان املواطن البسيط سوف يشعر باثار
سلبية في حال احلصول علي القرض جراء
االصالح االقتصادي و لكن علي املدي الطويل
سوف يشعر بتحسن اقتصادي لالقتصاد
الوطني .
الفتا الي ان البديل عن القرض يتطلب
العمل وبذل املزيد من اجلهد واالعتماد
علي السلع التي نصدرها للخارج و تقليل
االستيراد بشكل كبير مع ضرورة ان تقوم
الدول العربية و الغربية احملبة ملصر بتقدمي بعض
املساعدات ملصر .
و قال اخلبير االقتصادي الدكتور مختار الشريف  ،ان
قرار احلكومة املصرية هو قرار صحيح وسليم  ،الن
مصر متر بازمة طاحنة من عجز بالعمالت الصعبة
 ،نتيجة قلة املوارد من العمالت و زيادة الطلب ،
السيما و ان الدول اخلليجية التي كانت تساعد
مصر في الفترات السابقة يعاني اقتصادها بشدة
جراء انخفاض اسعار البترول في االسواق العاملية
نتيجية للركود االقتصادي حتي اصبحنا نشاهد
الدول اخلليجية التي كنا نطلق عليها دول غنية
تفتح ابوابها لالقتراض .
مشدد علي ان قيمة قرض صندوق النقد لن تصرف
في مشروعات تنموية و لكنها تصرف في اصالح

العجز في ميزان املدفوعات  ،كما ان القرض هو
االفضل الن قيمته تبلغ 12ميليار دوالر وهو رقم
كبير و فترة السماح تصل الي 5اعوام و بفائدة
زهيدة .
الفتا الي ان احلصول علي قروض للمشروعات
تنموية له طرق اخري غير صندوق النقد الدولي.
موضحا بان احلصول علي القرض هو خطوة علي
الطريق الصحيح الن االقتصاد املصري اصبح في
عنق الزجاجة .
مشدد علي ان احلصول علي القرض هو شهادة
قوية في حق االقتصاد املصري و بداية للتعافي
االقتصادي السيما واننا في حال احلصول علي
القرض سوف نحصل علي قرض اخر من صندوق
النقد االفريقي باالضافه الي مبالغ مالية مقدمة
من حكومات االمارات و الكويت و السعودية مما
يعني انها ستعطي دفعة قوية لالقتصاد املصري
ناحية النمو .
مؤكد ان ان شروط البنك ليست شروط باملفهوم
العام ولكنها ضمانات للسداد في املواعيد احملددة ،
و علي املواطن املصري ان يعلم ان احلياة تغيرات في
الشرق االوسط  ،فهناك دول خليجية لم تصرف
مرتبات عملها منذ يناير املاضي و تعاني من ازمات
اقتصادية طاحنة .
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الكني�سة توافق علي قانون بناء الكنائ�س بعد رف�ضه
رفضت الكنيسة القبطية األرثوذكسية ،التعديالت املقترحة على مشروع قانون بناء الكنائس.
Cوقالت الكنيسة ،في بيان مساء اخلميس ،الثامن عشر من أغسطس احلالي« ،حضر ممثلو
الكنائس املصرية إجتماعا ً هاما ً وضم ممثلي جهات عديدة بالدولة ملناقشة مشروع قانون بناء
الكنائس املزمع إصداره  ،وقد فوجئت الكنيسة بتعديالت غير مقبولة وإضافات غير عملية».
وأضاف البيان « ،تعلن الكنيسة أن هذه التعديالت سوف تسبب خطرا ً على الوحدة الوطنية
املصرية بسبب التعقيدات واملعوقات التي حتويها وعدم مراعاة حقوق املواطنة والشعور
الوطني لدى املصريني اﻷقباط».
وتابع البيان أن مشروع القانون مازال قيد املناقشة ويحتاج إلى نية خالصة وحس وطني عال
ﻷجل مستقبل مصر وسالمة وحدتها.
ومن جانبه أكد رئيس حترير جود نيوز ،املهندس «ابرام مقار» ،تأييده لبيان الكنائس ضد هذا
املشروع ورفض كل عبارات االبتزاز التي تقوم بها بعض الصحف ضد الكنيسة جملرد رفضها
هذا القانون اجملحف .كذلك نرفض أي ادعاءات أو ضغوط حكومية على الكنائس لقبول قانون
من املفترض أنه مت اقتراحه لألمل في إنهاء معاناة األقباط بشأن هذا األمر الهام ،وسيكون له
صفة العدم حال إقراره رغم الرفض القبطي له
إال ان اجملمع املقدس انعقد في  24اغسطس  2016ملناقشة «مشروع قانون بناء وترميم الكنائس
« وصدر بيان يقول في اطار املناقشات واملقابالت التي متت خالل االشهر القليلة املاضية مع
رئيس اجلمهورية ورئيس الوزراء ومع وزير الشئون القانونية يعلن اجملمع املقدس التوصل الى
صيغة توافقية مع ممثلي احلكومة متهيدا للعرض على مجلس الوزراء وتقدميه جمللس النواب
وفي هذا الصدد نود ان نشكر كافة املسئولني وجموع القانونيني والكتاب واملثقفني ورجال
االحزاب واالعالم والذين تقدموا باقتراحات ثرية وقدموا جهدا مشكور في صياغة مواد القانون
ووضع معايير السالمة والوضوح والشفافية ونحن نصلي ان يكون تطبيق القانون بعد إقراره
خطوة لالمام في بناء مصرنا اجلديدة ونفهم ان السنوات األولى لتطبيق القانون سوف
تكشف مدى فاعليته وصالحيته واحترامه لآلخر آملني اال تظهر مشكالت على ارض الواقع

رئي�س جامعة يورك لربنامج �أوك�سجني»:
التع�صب الديني مب�صر يحرم م�صر من فر�ص هائلة
في احللقة السابعة من برنامج «أوكسيجني توك شو» ،إستضاف اإلعالمي« ،رامي بطرس»،
األستاذ الدكتور ممدوح شكري رئيس جامعة يورك ،و احلاصل علي عدة مناصب علمية
و أكادميية .وإستعرض فيها« ،شكري» ،رحلة جناحه بكندا ،و أشار د .شكري علي سبب
تقدم كندا العلمي و االجتاه العام داخل هذا البلد لتشجيع الكفاءات .وأضاف د .شكري أن
الستينيات من القرن السابق كانت مختلفة كل الختالف عن العقود التالية في مصر اذا
إختلفت املقايس و ازداد االحتقان الطائفي و قل االهتمام الثقافي  ،في حني كندا كان منو
قيمة االنسان واضح جدا .و اشاد د .شكري مبعلميه و اساتذته في مصر .و أكد شكري مبداء
العدالة و سيادة القانون في مصر اذ ليس معني ان أشخاص خدموا مصر في مجاالت عملهم
يكون لهم اي متييز عن االخريني في تطبيق القانون .و انتقد التعصب الديني في مصر و الذي
يحرم مصر من فرص تقدم هائلة .ملتابعة احللقة علي الرابط التالي
https://www.youtube.com/watch?v=JBibgDxSJoE

قا�ض �أمريكى ي�أمر كلينتون بالرد كتابة على
ق�ضية ب�ش�أن ر�سائلها الإلكرتونية
أصدر قاض فيدرالى أمرا بأن
ترد املرشحة اجلمهورية هيالرى
كلينتون خطيا على قضية تتعلق
باستخدامها خادم (سيرفر)
خاص لرسائلها اإللكترونية أثناء
شغلها منصب وزيرة اخلارجية،
وفى حكم من صفحتني  ،رفض
القاضى امييت سوليفان اصدار
أمر مبثول كلينتون شخصيا أمام
احملكمة للشهادة فى القضية
التى رفعتها مجموعة «جوديشال
ووتش» (املراقبة القضائية)
احملافظة وأمهل القاضى كلينتون
 30يوما ً للرد على أسئلة اجملموعة القضائية حول استخدامها خادم غير مصرح به أثناء
شغلها منصب وزارة اخلارجية ،وفى مطلع يوليو قالت وزيرة العدل األميركية لوريتا لينش أنه
لن يتم توجيه اتهامات ضد كلينتون فى هذه املسالة وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالى
(اف بى اي) جيمس كومى أنه رغم أنه ال يوجد دليل واضح على أن كلينتون ومساعديها كانوا
يقصدون انتهاك قوانني السرية «توجد معلومات أنهم لم يظهروا حرصا كافيا فى تعاملهم
مع معلومات حساسة وسرية للغاية».
وتهدد مجموعة «املراقبة القضائية» باإلبقاء على اجلدل مشتعال بشأن رسائل كلينتون
اإللكترونية قبل االنتخابات الرئاسية التى ستجرى فى الثامن من نوفمبر

�أخبـــــــــار

رئي�س الوزراء الكندى يدافع عن «البوركيني»
دافع رئيس الوزراء الكندى جاسنت ترودو ،
عن احلريات الدينية التى تضمن حق ارتداء
لباس البحر «البوركيني» ،معتبرا أنها
رمز لـ»قبول» اآلخر فى مجتمع منفتح
وقال ترودو املدافع عن التعددية الثقافية،
فى مؤمتر صحفى إن «القبول بشخص ما
يعنى تقبل حقه فى الوجود ،لكن شرط
أال يأتى ويسبب الكثير ( )...من االزعاج
لنا» .وردا على سؤال حول اجلدل الدائر فى
فرنسا حول «البوركيني» ،دعا ترودو إلى
«احترام حقوق األفراد وخياراتهم» وهو مبدأ «يجب أن يحتل املقام األول فى خطاباتنا ونقاشاتنا
العامة» على حد قوله وحظر عدد من رؤساء البلديات فى فرنسا خالل األسابيع األخيرة السباحة
بلباس البحر «البوركيني» ،وهى خطوة دعا نواب كنديون إلى تطبيقها فى كيبيك باسم مبدأ
العلمانية .ويرى منتقدو «البوركيني» أنه يعكس نظرة غير متسامحة عن اإلسالم.
وتابع رئيس الوزراء الكندى« :نعم ،بالتأكيد ،هناك ( )...جدل هنا وهناك ،كما هى احلال دائما،
والنقاشات ستتواصل» ،مشددا فى املقابل على انه «فى كندا يجب أن نذهب إلى ما هو أبعد من
التسامح.

ال�سي�سي :ال توجد مل�صر قوات برية يف �أي بلد
أكد الرئيس املصري ،عبدالفتاح
السيسي ،أنه ال توجد ملصر قوات برية في
أي بلد باملنطقة وأن القوات البحرية تقوم
بتأمني حرية املالحة في املمر املالحي في
باب املندب وتأمني وصول السفن إلى قناة
السويس ،فضال عن عناصر من القوات
اجلوية تعمل بالتعاون مع السعودية
وأوضح السيسي ،خالل حوار صحفي
أجراه مع رؤساء حترير الصحف القومية
املصرية استمر ملدة  7ساعات ،أن مصر
تسهم بقوة في الوصول إلى تسويات في سوريا واليمن وليبيا من منطلق احلرص على األمن
القومي املصري والعربي
وأثنى السيسي على مسار العالقات مع دول اخلليج ،وقال إن اختزال العالقات في قيام تلك الدول
بتقدمي منح للدولة املصرية أمر «غير صحيح»
وشدد السيسي على أن مصر في سياساتها تقوم على مبادئ أساسية هي «عدم التدخل في
شؤون اآلخرين ودعم إرادة الشعوب واحللول السلمية
وعن ليبيا ،قال السيسي إنه كلما زادت الضغوط على اجلماعات اإلرهابية في سوريا والعراق
بسبب النجاح في املواجهة فإنها تنتقل إلى ليبيا ،مضيفا أن مصر رصدت تلك التحركات من
جانب جماعات اإلرهاب منذ عدة شهور

وديعة �إماراتية مبليار دوالر مل�صر
أعلنت دولة اإلمارات ،أنها ستقدم وديعة مالية ملصر قدرها مليار دوالر توضع لدى البنك املركزي
املصري ملدة  6سنوات ووقع االتفاقية من اجلانب اإلماراتي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية،
محمد سيف السويدي ،ومحافظ البنك املركزي املصري ،طارق عامر .ويأتي هذا الدعم في إطار
التعاون والتنسيق االستراتيجي بني البلدين ومن منطلق موقف دولة اإلمارات الثابت في دعم مصر
وشعبها لتعزيز مسيرة البناء والتنمية وتقديرا لدورها احملوري في املنطقة.

رئي�س الوزراء الرتكي� :أنقرة تريد حت�سني عالقاتها
مع القاهرة
أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلديرمي ،أن تركيا تريد حتسني عالقاتها مع مصر املتوترة منذ
عزل د .محمد مرسي ،في  2013وقال «يلديرمي» ،للصحافة األجنبية« ،نعتقد أننا بحاجة لتنمية
العالقات االقتصادية والثقافية مع مصر كبلدين يقعان على ضفتي املتوسط وأضاف «نعتقد أنه
علينا أن نبدأ من نقطة ما» ،ملمحا إلى أن العملية تستلزم وقتا والعالقات بني البلدين توترت في
 ،2013بعد أن مت عزل الدكتور محمد مرسي ،احلليف القريب للرئيس رجب طيب أردوغان ،وحزبه حزب
العدالة والتنمية .وهذه ليست املرة األولى التي يعرب «يلديرمي» فيها عن األمل في تطبيع العالقات
مع القاهرة .ففي يونيو أعلن أنه ال يريد «عداء دائما» مع دول مثل مصر أو سوريا.
والسعودية البلد النافذ في املنطقة واحد الداعمني الرئيسيني للرئيس عبد الفتاح السيسي،
أجرت تقاربا مع تركيا وترغب في مصاحلة بني القاهرة وأنقرة .ويبدو أن أنقرة عادت لتعتمد هذا
العام سياستها السابقة التي تقوم على «صفر مشاكل مع الدول اجملاورة» .وفي يونيو تقاربت
تركيا مع روسيا وإسرائيل
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�سيد القمني بني ال�شهادة والفرجة
والكسل فوق امللل والتململ من
لألسف كل فريق يريد شهداء
خمول العقل يفوح في املكان بلون
ليتفاخر ويتاجر بهم  ..انا مع احلياة
أصفر في مقهى شعبي أو مكيف
واإلنتاج وهذا ال يقدر عليه إال احلي
 .فال تكن هذا القربان على مذبح
احلر الطليق  ..وقد كنت أرى يوم أن
الشيطان في صدورنا املريضة
اضطروه إلى أن يكتب اعتذارا في
املوت آت  ،وهو آت  ،وهو اليقني – ولكن
روزا ليوسف عام  ، 2005مهددين
االنتحار لرفع راية ال يضيف لهذه
اياه بالقتل إن لم يفعل  -إن ذلك
الراية إال ذنوبا وآثام – فاالنتحار فقط
عني العقل  ...وكم كنت أشعر
ملن لم يقدر على احلياة ولكنه ليس
ببالهة وحماقة وتهور من اعتبروا
ذلك خيانة  ..اخليانة هي خيانة ارنست وليم
فيه مجد  ..الهروب شرف ال يدركه
ضيقو األفق  ،وما نحسبك منهم ..
الصدق مع الذات واإلفصاح عنها
ملن هم أهل لذلك وليس للخبثاء  ..فلو قتلوا أهرب إن استطعت لذلك سبيال وال تكن فرجة
من الناس كل الناس ما طرف لهم جفن  ،وكل فمن معك ومن ضدك يريد فقط فرجة مثيرة ،
حديث في الشعر مع البقر جنون محقق  -وال مسلية يلعب فيها دورا حماسيا وال يخسر فيه
يغير الدم لون املطر  ،ولن يغير  ..واحلق ثابت بغير شعرة.
دم وال قطع رقاب  ،والباطل سيثبت بطله ولو وملاذا تضع مصيرك في يد رعاع ؟ ..أليست
االفكار قيمتها في ذاتها ال في الناطقني بها وال
أقاموا منه آلهة من عجوة أو ذهب.
فال تلق بحتفك يا سيد القمني  ،وال تخدع في حجم التضحية التي دفعت فيها؟
نفسك مبجد يعطيه املوت  ..فكل َمن صنع فاحلي ينطق ويبدع ويكتب  ...أما امليت  ،ولو مات
لهم املوت ما لم تصنعه احلياة أمجادهم باطلة شهيدا  ،فهو ميت.
سيكشف الزمن زيفها ولو بعد حني  ..ومهما فما أكثر املرددين لكلمات براقة  ..وما أقل
طال هذا احلني .أو هي خالدة عند اشباه الرجال الصادقني .ومن لم ميت من أجل قضية فال يزين
املوت لغيره فيموت اثما يحمل وزر احملرض على
ومساكني العقل واخليال.
ولكن اجلمهور من العوام  ،واغلبهم رعاع  -االنتحار.
يريدون من حني حلني  ،شهيدا  ،او ذبيحة وقربان الناس جوعانة لطم ومزنوقة في جنازة  ،فال
 ،فال تكن قربانا لهم  ..فبئس املدافعني عن تضع نفسك في الصندوق واهما البطولة
القضية املنتحرين واملشاركني في طقوس متسوال تعاطفا وشفقة – فال دمع مدرار على
جهنمية  ،تأكل حلم اإلنسان ميتا وتشرب دماءه أحد إال فقط مبا يليق باملناسبة  ،وبعدها تُنسى
حيا  ،ثم تنساه أو تعود لتذكره والقدم على – فال ترضي إال غرورهم أو وهمك ثم سكون املوت
القدم واحلذاء على احلذاء  ،والرباط فوق الرباط  ،وال شيء بعده  ،ويُقضى األمر قبل أن يُقضى.

ما بعد السواد!
كنت ال أزال أواصل قراءة أحد
كتب التراجم ،عندما رأت
عيني هذه الكلمات« :ليس
بعد السواد سواد»!
رمبا كانت هذه الكلمات املك ّونة
ملثل فارسي ،إجابة عن سؤال
افتراضي« :وهل بعد السواد
سواد»؟
هذا السؤال ،انتابني كاللعنة؛
وكأنه يجبرني على البحث،
والتأمل ،والتأكيد ،على أنه« :بعد السواد
سواد»!
مررت بعبارة :يا خبر أسود» ،و «يا نهار أسود»،
التي يطلقها من أتاه نبأ سيء!
أسود من قرن
وبعبارة« :سأجعل نهارك ّ
اخلروب» ،التي يصرخ بها كل غاضب موتور!
وإذ بدأت أفكر في كيف يرى هؤالء :اخلبر
أسوداً ،والنهار أسوداً ،بل وكيف يصنعون
ألح على
أسود من لون اخلروب ،حتى ّ
نهارا ً ّ
السؤال ،مجدداً« :وهل بعد السواد سواد»؟
لم أكن محتاجا ً للقبعة السوداء ،احدى
قبعات التفكير الست ،التي ابتكرها
الطبيب إدوارد دي بونو ،والتي متثل منط
التفكير املتشائم!
وال أن أضع على عيني نظارة السلبية؛ لكي
أرى بها األشياء سوداء ،ومعتمة ،وكئيبة!
كما انني ـ واحلمد هلل ـ ،لست مصابا ً بداء:

جماجم بال عقول

														
ليس املثقف هو من يحشى جمجمته بقدر كبير
من املعلومات او من االشعار والنصوص واحملفوظات
التي ميكنه ان يتلوها عليك عن ظهر قلب .وليس
هو ذلك الشخص الذي يقرأ التاريخ من كتاب واحد،
وال الذي ينظر لالمور من جهة واحدة .وليس هو من
يتعصب لفكرة او معتقد دون تبصر واستبصار؛ وال
هو من ينساق للرأي اجلماهيري سوق اخلراف ملوردها.
وال هو الذي يؤمن باملتناقضات فيطرح لك الفكرة
ونقيضها في حديث واحد؛ ويستميت في االقناع
بأمر يرفضه العقل ويلفظه الضمير .وال هو من يرفع
من شأن الباطل ،ويحط من مقام احلق .وال هو من
يحيل كل شئ الى ذاته ،بدال من يزن افكاره وثوابته
مبيزان العقل ويطابقها مبقاييس املنطق ومبادئ
التفكير احلر؛ بل هو من يفعل نقيض ما ذكرت .هو
الذي ينظر في القضايا نظرة موضوعية حيادية ال
تتقيد بالعقل اجلمعي ،فال يعتد به عند البحث عن
احلقيقة؛ بل احلقيقة عنده اولى من جميع الناس
كما قال ارسطو عن معلمه افالطون « اني احب
افالطون واحب احلق ولكن حبي للحق اعظم «.
ولذلك فان دراسة الفلسفة واملنطق من شأنهما
ان ميرنا االنسان على التفكير احلر ويكسبانه القدرة
على التحليل والنقد واالستنتاج ،وبعينا العقل
على االنتقال من مرحلة التفكير البدائي اخلرافي
الى التفكير العلمي الواعي .ولست اقصد ببدائية
التفكير اي من الناحية الزمانية ،بل التفكير البدائي
مهما اختلف الزمان واملكان .فاذا كان القدماء قد
عزوا الفشل واملصائب إلى غضب اآللهة ،فما يزال
اكثر الناس  -حتى املثقفني منهم  -في اجملتمعات
النامية فكريا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا ،ما زالوا
يسقطون اخطاءهم وخطياهم وجرائمهم  -التي
يأتونها بكامل ارادتهم  -يقسطونها على غيرهم او
يلقون بها على كاهل الشيطان .كما يعزون فشلهم
إلى اعني احلاسدين واعمال اجلن والشياطني.

في املاضي كان الناس يلجأون الى التعاويذ السحرية
للوقاية من الشرور واملصائب .وال يزال احياء القرن
الواحد والعشرين يسارعون اليها ،حتي املثقفني
منهم؛ فتجدهم يعلقون عينا ً زرقاء في اعناقهم
وعلى أبواب بيوتهم ،وفي سياراتهم .وذلك على
اختالف ثقافاتهم ونحلهم ،اعتقادا منهم بأن
لهذه العني القدرة على درء الشر والوقاية من
أعني احلاسدين .وفي ذات الوقت ال يخجلون من
انفسهم عندما يتشدقون باالميان باهلل القادر
واملهيمن على كل شيئ .وإذا كانوا يؤمنون حقا
بالعناية اإللهية وان ثقتهم في اهلل ال تهتز وال
تتزعزع؛ ملا كانوا يلجأون ملثل تلك العني الزرقاء التي
التشفع وال تنفع .ولعلهم بهذا ال يختلفون كثيرا
عن اليونانيني القدماء الذين اعتادوا على وضع رأس
امليدوزة في مقابرهم ،وعلى أعتاب بيوتهم ،اعتقادا
منهم في قدرتها على اإلطاحة مبن يضمر الشر
لهم وملمتلكاتهم .والفيلسوف بل العقالء عموما
ال يقبلون مثل هذه االعتقادات ،ألنها تفتقر إلى
البرهان املنطقي.
وكذلك االعتقاد في احلسد بفهومه الشائع بني
الناس ال يجد له مستقرا اال في عقول اجلهالء.
والذين يؤمنون باحلسد على هذا النحو يتعللون بأنه
قد ورد في الكتب السماوية؛ كما في حسد بني
يعقوب ألخيهم .وحقيقة االمر ان احلسد املشار اليه
هنا هو حقد تبعه فعل خبيث .وليس كما يشيع
عندنا اليوم انه متى وقعت عني فالن او فالنه على
شئ ثمني لهم او على شخص عزيز عليهم  -بات
ذلك نذير شؤم يهدد هذا الشئ او ذاك الشخص.
وذلك ال ينطبق على حسد بني يعقوب الخيهم.
فلم تصب اعينهم االفتى وال قميصه بسوء ،بل ان
حقدهم اجلم هو ما جعلهم يحتالون عليه؛ فكان
من سوء فعلهم ما قبح وشان ،وكان من امر اهلل
ما افلح وزان.

مقـــــــــاالت

ولو كانت العني تضر احملسود  -وليس
احلاسد  -ملا كنا نرى اثريا ًء يتفاقم
ثراءهم يوما بعد يوم ،وملا كنا نرى
ناجحني يزداد جناحهم عاما بعد
عام ،وها هي اعني احلاقدين تترقبهم
باملرصاد! وفي الواقع ان احلقد
يصيب احلاقد وليس احملقود عليه.
يصيبه باحلزن وبخيبة االمل واحيانا
باالكتئآب ان هو استسلم للفكر
الالعقالني ومتادى في حسده وحقده.
وساد في العصور القدمية كذلك االعتقاد بوجود
عالقة بني ظاهرة املوت وسقوط النجوم ،وهو ال
يختلف كثيرا عن تشاؤم الناس من نعيق البوم حتى
وقتنا هذا ،او من القطط السوداء او من العدد .13
ولهذا قام املفكرون في املاضي ،كما هو في احلاضر،
مبحاوالت لتنقية العقول من التفكير اخلرافي
البدائي ،باحثني عن العلل احلقيقية للظواهر
واألشياء .وقد اثبت التفكير العلمي والفلسفي
املناهض للخرافات ،ان هذا النجم الذي رأيناه يهوي،
قد انفجر قبل ان يخلق االنسان مباليني السنني.
ونظرا حلجمه الهائل ولبعده الكبير عن كوكبنا
لهذا راينا وميض هذا االنفجار بعد مرور تلك املاليني
من السنني .وهي املدة التي استغرقها نور النجم
الهاوي من الفضاء الى مرآنا.
وال يزال الناس في مختلف بقاع االرض يقدسون
تابوهات ويؤمنون بتخاريف ال تتفق ،ليس فقط مع
ما وصل اليه العالم من تقدم ،ومال حصلوا هم
عليه من زخم معرفي ،بل ال تتفق مع املبادئ االولية
للتفكير الراشد .وقد جنح البعض في التخلص
من براثن التخلف القاهر الذي تفشى في بعض
اجملتمعات واصاب انصاف املتعلمني وغير املتعلمني؛
ولكنهم لم يسلموا من بطش رعاة اجلهل ،ومصدري
الرجعية .وكما يذكر كارل ساجان عن توماس آدي

بقلم :عـادل عطيـة

“العوامات” ،أو“ :الذباب الطائر”،
الذي يجعل نقاط سوداء ترقص
في عيني ،تزداد وضوحا ً كلما
نظرت إلى شيء مضيء!
لم أكن محتاجا ً لشيء من
هذا؛ لكي أجد اإلجابة..
 ..فقد قرأت عن الثقوب
السوداء ،املنتشرة في جميع
انحاء الكون ،والقادرة على ابتالع
الكثير من النجوم والكواكب،
تأكيدا ً على أننا زائلون ،والكون زائل!
 ..ورأيت على الفضائيات ،كيف ترفرف رايات
داعش السوداء ،على الدمار املؤلم ،واملوتي
املذبوحني ،واحملروقني ،واملتناثرين أشالء على
اخلراب!
 ..وسمعت عن التناحر الدموي ،املستمر
في بعض البلدان العربية ،التي جعلت
في مك ّونات علمها الوطني ،جزءا ً أسوداً؛
للتذكير مبا وصفوه بالعهود البائدة السيئة؛
فإذا بهذا السواد ،يعقبه سوادا ً أعمق من
كل سواد أنقضى!
 ..واختبرت ،شخصياً ،السواد الذي
بعده سواد ،في ذلك الكيس األسود ،الذي
يستخدمه التاجر ،بصنعة وحرف ّية ،فيضع
فيه الكثير من الثمر الرديء مع القليل من
فيسو ّد وجهي أمام أهل بيتي!
الثمر اجل ّيد؛ ّ

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
قوله في خطورة اجلهل على
اجملتمعات ان “ األمم تهلك من جراء
االفتقار الى املعرفة  ...فالبؤس
الذي تتحاشاه االنسانية ،ال يرجع
السبب فيه للحماقة بقدر ما
يرجع للجهل ،وخاصة جهلنا
بأنفسنا.»...
ولذلك فان دراسة الفلسفة من
شأنها ان تنير العقول وتعينها
على التمييز بني الصواب واخلطأ ،وبني احلقيقة
والبهتان .ويظن البعض ان الفلسفية تقود الناس
الى انكار وجود اهلل .ولكن العكس هو الصحيح
الن دراسة الفلسفة تنتقل باإلنسان من احملسوس
إلى املعقول فتقربه من اإللهيات .وزيادة على ذلك
يقول فرانسيس بيكون “ ان القليل من الفلسفة
قد يسوق االنسان الى االحلاد ،ولكن التعمق في
الفلسفة والعلوم الطبيعية من شأنه ان يلقي
باالنسان في حضن االميان” .بل اننا باملنطق واملنهج
الفلسفي ميكننا ان منيز احلق من الباطل ،ونتعرف
على الصواب من اخلطأ.
كما انهما يطهران الفكر من األحكام السطحية
ومن التعميم اخلاطئ ،كمن يحكم على شعب
بأكمله باجلهل ،ألنه قابل فردا ً جاهالً ينتمي لهذا
الشعب .أو كمن يحكم على بيئة معينة بالفساد،
ألن بعض أفراد تلك البيئة منحرفون .أو كمن ينعت
بالبهتان من يخالفوه في الرأي والعقيدة وهو ال
يقف على حقيقة ما يعتقدون به .ويكتفي مبا يردده
اخللف عن السلف .واإلنسان اآلخذ بأسباب العقل،
ال ينساق وراء الشائعات دون التحقق من صحتها؛
وال يقبل كل ما يسمعه أو يقرأه قبول الساذج دون
فحص أو نظر عقلي مهما كان مصدره ومهما كانت
الثقة في قائله أو في كاتبه .الن ذلك ال يصدر عن
عقول واعية تتبصر ،بل عن عقول واهية تتعسر.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

مشاكل ضرس العقل

(Wisdom Tooth )2

ضراس العقل أربعة ،اثنان يقعان في الركن اخللفي للفك العلوي
وآخران في الركن اخللفي للفك السفلي .وتظهر أضراس العقل
عموما ً بني نهاية سن املراهقة واخلامسة والعشرين.
مشكلة أضراس العقل باتت شائعة ،وتعود في الدرجة األولى
الى عدم توافر مساحة كافية تتسع لألضراس ،وقد يكون
األمر عائدا ً الى وصول الفكني العلوي والسفلي الى مرحلة
النضوج النهائي فعندئذ ال يبقى مكان كبير إليواء هذه
األضراس ،ومع ذلك فهي تضطر للنمو كيفما كان وبأي ثمن.
وعندما يكون املكان الذي يبزغ فيه ضرس العقل ضيقا ً فإنه ،يضطر
الى النمو ولكن في شكل أعوج في شكل أفقي أو في اجتاهات
أخرى فيضغط بقوة على الضرس احملاذي له مسببا ً آالما ً قد تكون مبرحة ال تطاق .والضرس الذي
ينمو معوجا ً قد يطل الى خارج اللثه أو انه قد ال يتمكن من الظهور فيبقى مختفيا ً كليا ً في داخلها.
وتسبب أضراس العقل املطمورة حتت اللثة اضطرابات كثيرة و منها:
 -1التهاب اللثة ،فمنطقة ضرس العقل املطمور ميكن ان تصبح بيئة خصبة لتكاثر امليكروبات
فتؤدي الى التهاب األنسجة احمليطة به ،وعندها يعاني املريض من األلم وعدم القدرة على
فتح الفم وظهور الرائحة الكريهة في الفم وتبدل املذاق ،وفي احلاالت املتقدمة قد يتطور
اإللتهاب الى بؤرة التهابية تكون سببا ً في ظهور بؤر أخرى في أمكنة مجاورة أو بعيدة.
 -2التسوس ،ان وقوع ضرس العقل في منطقة عمق الفك
من شأنه أال يسمح بتنظيفه في شكل جيد ،األمر الذي
يقود الى تراكم فضالت الطعام واجلراثيم ،وهذان العامالن
يشكالن الشرارة التي تقدح زناد لإلصابة بالتسوس.
 -3األلم واالنزعاج عند فتح الفم ،وقد ينتشر األلم الى
مفصل الفك والى العني واألذن.
 -4تشوهات األسنان ،ان الضغط الذي متارسه اضراس
العقل ينعكس سلبا ً على األسنان األمامية التي تتراكب
فوق بعضها بعضاً.

�صحــة نيـوز

مشاكل املراهقة الستة
املشكلة اخلامسة  :مشاكل الدراسة.
( اجلزء الثاني )

املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية

مشكلة األباء قبل األبناء
اجلزء األول  :عن إضطرابات التعلم «« Learning Disorder
إن مشاكل األبناء في الدراسة هي من أكثر
املشاكل في املراهقة التي تؤرق األباء ،ورمبا أكثر مما
تؤرق املراهق نفسه ،وذلك رمبا ألن املراهق ال يعاني
من تبعياتها إال في املستقبل البعيد ،أو ألن بعض
األسباب واملمارسات -والتي تؤدي لهذه املشاكل
مثل اإلدمان  -تسبب للمراهق لذة وقتية تلهيه
عن رؤية توابع املشاكل الدراسية الناجمة من
هذه املمارسات اخلاطئة.
>>> ومشاكل الدراسة الرئيسية أربعة وهي :
خوف من الذهاب للمدرسة  /غياب متكرر بدون
إذن  /إسقاط كامل وترك للدراسة  /أو عدم حتقيق
التقدم الدراسي املفترض .
وبالنسبة ملشكلة اخلوف من الذهاب إلي املدرسة
والتي يعاني منها من  ١إلي  ٪ ٥من الطالب
فهذا اخلوف رمبا يعزي إلي  :اخلوف من شخص
معني في املدرسة ( مدرس ورمبا طالب ) ومن
أشهر تلك احلاالت هي حالة إضطهاد ومضايقة
مستمرة لطالب معني من قبل زمالئه ( bullying
)  /أو بسبب الكراهية ملادة علمية معينة  /أو
لصعوبةممارسة األنشطة املدرسية .وفي هذه
احلالة قد تظهر األعراض في صورة مجرد عدم
إرتياح للذهاب للمدرسة أو عدم حتقيق تقدم
دراسي أو ألم في البطن أو إلي اإلنخراط في
أنشطة خطرة مثل اإلدمان أو جنس غير أمن
وفي حاالت نادرة قد تؤدي إلي إرتكاب جرمية أو إلي
اإلنتحار خاصة مع حاالت .Bullying
وأسباب املشاكل الدراسية هي :
 )١التمرد  Rebellionوالذي ميثل أهم أسباب
املشاكل املدرسية  -وقد حتدثنا عن هذه املشكلة
في مقاالت سابقة  -وهذا التمرد موجه في
األساس إلي األباء واملدرسني ،وذلك بسبب رغبة
اإلستقاللية واثبات الذات في املراهقني وإثبات
قدرتهم علي حتدي الكبار .وقد مت جتسيد هذا
السبب في واحدة من أشهر املسرحيات املصرية
وهي « مدرسة املشاغبني «
 )٢اإلدمان للكحوليات وللعقاقير وقد تناولنا هذه
املشكلة أيضا في مقاالت مستقلة.
 )٣خالفات أسرية ومشاكل مادية.
 )٤إضطرابات في مقدرة التعلم Learning
 .Disordersوأشهر هذه اإلضطرابات هو
 ،Dyslexiaوالذي سنتناوله بإذن اهلل في املقالة
القادمة.
 )٥إضطرابات في التصرفات Attention Deficit
Hyperactive Disorder ADHD
هوامش  :رمبا يعزي عدم حتقيق تقدم دراسي
إلي إعاقة جسدية مثل ضعف البصر أو ضعف
السمع أو إلي إعاقة ذهنية خفيفة لم تكتشف
أو إلي مرض جسدي مزمن.
وعلي أي ففي جميع حاالت مشاكل الدراسة
البد من حتديد السبب لهذه املشاكل وذلك بإجراء
فحص طبي جسدي  ،أو نفسي  ،أو كليهما
إذا لزم األمر للطفل أو املراهق ومراجعة األباء
واملدرسني واألخصائيني اإلجتماعني وذلك بغرض
الوصول إلي السبب وراء تلك املشاكل ومعاجلته
في أسرع وقت.
ونخصص هذه املقالة لدراسة إضطرابات التعلم

.Learning Disorders
وإضطرابات التعلم تعني ضعف املقدرة علي
إكتساب وإستخدام املعلومات واملهارات بسبب
نقص اإلنتباه أو الذاكرة أو مقدرة إيجاد عالقة
السببية .reasoning
حقائق  :يعاني  ٪٥من األطفال واملراهقني من
إضطرابات التعلم ،ومن املهم أن نعلم أنه تختلف
متاما عن إضطرابات الذكاء ( التخلف العقلي
) ،وعليه فقد حتدث في أطفال عاديني أو حتي
أطفال أذكياء .وهذه اإلضطرابات تؤثر في وظائف
تعليمية محددة وليس في كل أوجه اإلدراك.
ومن اجلدير باملالحظة أن هذه اإلضطرابات أكثر
شيوعا في الذكور خمسة مرات عنهافي اإلناث.
ويوجد ثالث أنواع أساسية من هذه اإلضطرابات
وهي  :إضطرابات في القراءة أو في الكتابة أو
في احلساب .وعليه قد يعاني الطفل املصاب من
صعوبة شديدة في احلساب بينما ال يعاني من
أي صعوبة في القراءة أو الكتابة أو أوجه التعلم
األخري .وأشهر أمثلة إضطرابات التعلم هو
.Dyslexia
أما أعراض إضطرابات التعلم فتشمل علي األتي
 :بطيء في تعلم األلوان  ،واحلروف ،أواحلساب ،أو
في األشياء واملهارات التعليمية األخري ،أوبطيء
في تعلم القراءة والكتابة ،ورمبا يعاني من ضعف
اإلنتباه ،أو ضعف في الذاكرة قصيرة املدي،
وأيضا رمبا تشمل األعراض إضطراب في احلركات
التناسقية التي تستخدم في الطباعة والنسخ
 printing and copyingوأيضا رمبا يعاني الطفل
من ضعف في التواصل ومن ثم إحباط واضطراب
في التصرفات تؤدي للخجل أو النشاط الزائد
والتشتت.
التشخيص :من املهم أن يالحظ األباء واملدرسون
أي طفل يعاني ضعفا في مقدرة القراءة أو التعلم
مقارنة بأقرانه وطلب املعونة لهذا الطفل؛
وتشمل عمل فحص شامل له يتضمن  :إختبار
نظر وسمع  /فحص طبي جسدي ونفسي شامل
 /إختبارات تعليمية خاصة إلختبار مقدرة القراءة
والكتابة واحلساب  /إختبارات للذكاء شفهية
وعملية.
وأهم العالجات إلضطرابات التعلم هو العالج
الذي يتم تصميمه لكل حالة علي حدة وعلي
حسب نوع القصور التعليمي للطفل .ومن
املهم أن نعلم أنه ال يوجد دواء يزيد من الذكاء
التعليمي للطفل .ولكن يجب مراعاة األتي في
غذاء األطفال  :عدم تناول أي أطعمة حتتوي علي
إضافات غذائية مع تناول كميات كافية من
الفيتامينات ومن املعادن النادرة.
هوامش  :في حالة () ADHDوالذي يعتبر إضطراب
في التصرفات  -وليس في التعلم  -وإن كان أيضا
يؤدي إلي نقص في مقدرة التعلم ،فهذا املرض
 وعلي عكس إضطرابات التعلم السابق ذكرها فانه يتحسن كثيرا بالعقاقير ومن أهمهمعقار ( Methylphenidate. (Ritalinوسوف نتناول
هذا املرض وغيره  -من األمراض التي تؤدي إلي
إضطراب في مقدرة التعلم  -بالشرح في املقال
القادم باْذن اهلل.
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 - 1شاعر ووزير اندلسي من أهل قرطبة برع في الوصف والبالغة
 - 2للتمني  oقطعة مسطحة للكتابة  oالمناطق المفتوحة من األرض
 - 3رسوم على الجلد (معكوسة)  oنساعد في أمر ما
 - 4شخص بنى نفسه بنفسه دون االعتماد على اآلخرين  oضرس
(معكوسة).
 - 5مواز ومقابل  oآلة موسيقية وترية
 - 6متشابهان  oميزان  oألف كيلوجرام
 - 7مادة تستخدم لعمل حلوى شبيهة بالمهلبية  oثلثا باب
 - 8انسكب  oأبو األسود ملك النحو العربي
 - 9ما يقوله المحامي دفاعا عن موكله  oإناء كبير من الفخار (معكوسة).
 - 10استخدام اآلالت في انجاز العمل واالسراع به  oتقابلها عشر أمثالها
(مبعثرة).
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باحث تاريخي ومتخصص في فلسفة
األديان والتاريخ اإلسالمي ،من مواليد
 1947بمدينة الواسطى
مارس
13
بمحافظة بني سويف .تناولت معظم أعماله
األكاديمية منطقة شائكة في التاريخ
االسالمي .يعتبره البعض ماركسي ويعتبره
ً
البعض مرتداً
ومرتزقا لدى مؤسسات معادية
لالسالم بينما يجمع الكل على أنه صاحب
أفكار تتسم بالجرأة في تصديه لفكر جماعات االسالم السياسي .تلقى
تهديدات كثيرة بالقتل كان خاصة بعد مقال كتبه بعنوان «إنها مصرنا يا
كالب جهنم» ولكن القمني لم يأخذها بجدية حتى وصله التهديد األخير
من جماعة الجهاد والذي أخذه على محمل الجد .بعد هذه الرسالة أعلن
ً
صونا لحياته وحياة أسرته .وعبر عن
القمني عزمه على اعتزال الكتابة،
ً
قائال وبهذا اعلن استقالتي ليس من القلم وحسب ،بل ومن
استقالته
ً
أيضا .لكن القمني لم يكف مع ذلك عن طرح آرائه التنويرية وظل
الفكر
يطالب بتغيير المناهج التعليمية االسالمية التي رآها سببا في نشر
الكراهية واالرهاب في العالم .واليوم تدعم جريدة جود نيوز القمني إذ
ً
حربا ضروس أخرى من حروب االرهاب الفكري بعد احالته للنائب
يواجه
العام على خلفية البالغ المقدم من المحامي خالد المصري ،بتهمة إزدراء
الدين االسالمي وسب الصحابة وذلك خالل ندوة نظمتها منظمة بلجيكية
تسمى «آدهوك».
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مقـــــــــاالت

سيد القمني يتحدث لــ «جود نيوز عن الغاء خانة الديانة و قانون «بناء الكنائس»
قال الكاتب و املفكر الدكتور سيد القمني
 ،ان الدعوة التي اطلقها الدكتور عالء عبد
املنعم املتحدث االعالمي الئتالف دعم مصر
 ،إللغاء خانة الديانة من االورق الرسمية
املصرية سبق وأن طالب بها منذ ربع قرن.
واضاف القمني في تصريحات خاصة
لـمراسل «جود نيوز « بالقاهرة جرجس
ابراهيم  ،انه البد من ازلة كافة املواد
املتعلقة بالدين من االوراق الرسمية  ،كذلك
ضرورة ازلة املواد املتعلقة بدين الدولة من
كافة القوانني والدساتير.
مشدد علي ان من يتحكم في مصر حاليا ً
هو التيار الوهابي السعودي املتشدد  ،حتي
أصبحنا نفكر بطريقة الوهابي بشكل
كبير في شتي مناحي احلياة الفكرية و
الثقافة و االجتماعية.
الفتا ً إلي أن الدولة يجب أن تتضمن املشترك
االجتماعي العام لكل املصريني بينما تترك

حرية االعتقاد بني كل االنسان وخالقه.
و اكمل القمني قائال « ان قانون بناء
الكنائس املعروض امام البرملان متهيد القرار
 ،هو قانون «عبيط « ــ علي حد وصفه.
معلال ً ذلك بأن مصر ال حتتاج الي قانون لبناء
الكنائس لكنها حتتاج الي قانون لتحريرها
من الفكر املتطرف االرهابي الذي يتحكم
في عقول اجلهله.
واكمل القمني كالمه قائال « كيف يصدر
في مصر في القرن الـ  21قانون لبناء
الكنائس  ،مصر التي كانت جتمع أديان و
معتقدات و ثقافات و هويات و جنسيات
مختلفه أصبحت حتتاج الي قانون بناء
كنائس  ،مصر حتولت الي سعودية وهابية
جديدة .
مطالب املصريني بالعمل علي إستعادة
مصر املصرية دون دعوات طائفية التي
قسمت الوطن.

منظمة قبطية تتقدم بشكوي لـ «اللجنة األوملبية»
بسبب خلو البعثة املصرية من أي العب قبطي
منظمة «التضامن القبطي» في شكوي رسمية للجنة األوملبية:
ضمن  122العب باألوليمبياد ال يوجد قبطي
ضمن  540العب بالدوري املصري ال يوجد العب قبطي واحد
أقباط يتم إستبعادهم من االلتحاق بالفرق الرياضية كتمييز دينى ضدهم رغم تفوقهم

فيما يُعتبر فتحا ً مللف التمييز ضد األقباط ولكن هذه املرة في اجملال الرياضي ،تقدمت منظمة
التضامن القبطى( كوبتك سوليدرتى) بشكوى رسمية للفيفا وللجنة األوملبية الدولية بشأن
التمييز الرياضى الواسع ضد األقباط فى مصر .ومت اإلشارة بالشكوي إلي أن من ضمن  ١٢٢العب
مصري يشاركون فى االلعاب األوملبية لعام  ٢٠١٦فى “ريو دى جانيرو” ،ال يوجد قبطى واحد .وضمن
 ١٨فريق لكرة القدم فى الدورى املمتاز يضمون  ٥٤٠العب حاليا ال يوجد قبطى واحد .وعلى مدى
أكثر من ثالثة عقود لم يشترك فى لعبة كرة القدم سوى  ٦أقباط فقط ،ومورس على بعضهم
ضغوطا ً كثيرة.
وقالت منظمة التضامن القبطي في بيان :إن العنصرية الرياضية متغلغلة فى الثقافة الرياضية
فى مصر  ،وحيث أن قانون الفيفا واللجنة االوملبية الدولية مينعان التمييز على أساس الدين أو
العرق أو اللون او اجلنس ،فقد طالبت املنظمة القبطية بإرسال جلان حتقيق للوقوف على مدى
تغلغل التمييز الرياضى ضد األقباط فى مصر.
وقالت منظمة التضامن القبطى أنها تلقت العديد من الشكاوى من أقباط يقرون فيها
بإستبعادهم من االلتحاق بالفرق الرياضية كتمييز دينى ضدهم رغم اجتيازهم جميع مراحل
االختبارات بنجاح وتفوق.
ُ
وناشدت املنظمة األقباط الذين أستبعدوا من الفرق الرياضية نتيجة للتمييز الدينى ضدهم أن
يتصلوا باملنظمة لإلدالء بشهاداتهم لهذه اللجان الدولية فى حالة احلاجة لذلك .كما ناشدت
“التضامن القبطي” ،كل املنظمات احلقوقية املصرية التى تتابع هذا امللف أن تتعاون معها فى هذا
الشأن من آجل القضاء على التمييز الدينى الرياضى فى مصر.
وأكدت املنظمة علي أن الرياضة يُفترض أن تكون بوتقة تنصهر بداخلها كل الفروق فى اجملتمعات،
ولكن مصر تتصدر دول العالم فى التمييز الرياضى ضد أقلية دينية.

شمشون ودليله بريشة روبنز

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

كل شخص منا يرى اجلمال
 ،ففي تصميماته جند ابداعا ً فى
من زاويته اخلاصة ،فمنا من
مزج األلوان واالهتمام بالنسب
يراه فى لوحة مرسومه بدقة
وتكامل األجزاء وتارة يربطها
أو متثال منحوت بعبقريه أو
بعنصر تراثي أو مبفردات وحروف
قطعة موسيقيه ساحرة أو
من اللغة العربيه أو بخلفية
رمبا نراه فى الطبيعه بألوان
هندسية وغيرها من احللول
األرض أو السماء  ،فاجلمال
واألفكارء املبتكرة التي جعلت من
موجود فى كل شئ حولنا
تصميماته ابداعات فنيه تنقلها
ً
حتى فى القبح ميكن ان جتد فيه جمال لو النساء فى كل مكان وجماال يجعلنا نشعر
أحببت ذلك  ،ولكننى رأيته عزيزى القارئ فى بنوع من البهجة .
شئ آخر مختلف هذه املرة يحمل بني طياته ومتر مراحل الفستان الواحد بعدة مراحل فى
كل الفنون اجلميلة التى تعرفها  ،فقد رأيته عقل الفنان شامخ  ،أوال ً الفكرة ثم يتبعها
فى فستان جميل  ،نعم
الرسم والتصميم باالستعانة
فستان جميل !! ورغبت ان
ببرنامج “الفوتوشوب” ثم تفريغ
يكون لى فى يوم من األيام
القطعة لعمل تصميم بأكثر
فستان مثله يصمم لى
من موديل باستخدام خلفيات
فقط وأكون سفيرة بني
تشمل مثال الزهور اجلميله
األماكن والدول بأرتدائى إياه
أو غروب الشمس أو قطعة
لنشر جمال وفن األبداع
اكسسوار  ،أو مبنى معمارى
وأحمل على أطراف فستانى
هندسي محاو ًﻻ دمج الصورة
توقيع شامخ البلوي.
مع اخللفية بطريقة شديدة
الفنان  /شامخ البلوي
الفنان شامخ البلوي هو
اﻻحترافية وبذكاء ميكنه من
مهندس معماري من اﻷردن
استغالل البيئة احمليطة إلخراج
ومتخصص في رسم اﻷزياء التصويري  ،قدم أعماال ً رائعة  ،ممكن ان نقول ان أزياء شامخ
مؤخرا ً مجموعة من التصميمات ملوديالت البلوي هى لوحه فنيه بها ملسات هندسة
مجسمة ومفرغة على الورق  ،جاب بها أماكن معمارية تغازل الطبيعه ببراعة الفنان ودقه
مختلفة من العالم ليظهر تصميمات في املهندس  .استطاع شامخ البلوي بذكاء
منتهى الروعة بخلفيات تعتمد على املناظر شديد ايضا ً أن يلفت انتباه الناس لتصميماته
الطبيعية واﻷشكال املعمارية مبختلف البارعة إليه من خالل مواقع التواصل
ألوانها.
األجتماعى واألنستجرام فبدأت تصميماته
وكان للسفر والترحال دور كبير فى تشكيله تنتشر فى الوطن العربى بقوه وسرعه
كفنان وبراعته الفريده من نوعها فساعده دائما نقول قل لى ماذا تلبس ..اقل لك من
على ان يدمج الرسم البسيط بخلفية انت ! كل فرد تنعكس شخصيته من خالل
فوضاوية أو كثيرة التفاصيل والعكس املالبس التي يرتديها بل اصبح األمر أكثر من
بإحساس عميق .
ذلك نستطيع ان ننشر رساله بهجه وحب
عندما ترى تصاميم شامخ البلوي تشعر وجمال وسالم من خالل ما نرتديه من مالبس
بالذكاء احلاد و بأهمية الثقافة واملوهبة فهى دعوه لنشر اجلمال و السالم ولو بأبسط
لكل من يتعامل فى مجاالت الفن بأنواعه اخليوط .

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s
Word. Love it.
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خواطر مسافر
إلي النور
( )30

الكلمة نيوز

” في املسيح “ و ” املسيح فيكم “

بقلم  :د .رءوف إدوارد

بني املعرفة و اإلستعالن في املسيح يسوع
 -املعرفة موفورة لكل إنسان  ،أما اإلستعالن فهو عطية نرجوها من اهلل .

 بولس الرسول أ ُ ِخ َذ إلي السماء الثالثةو ،وهناك إنفتحت عيناه باإلستعالن .
اإلستعالن في أبسط صوره  ،هو إنفتاح عيون
الذهن ال اجلسد  .وهذا تعبير سري ألنه يفيد
معرفة احلق في جوهره حينما يُو َهب اإلنسان
في عالقته باملسيح أن يدخل فوق دائرة املعرفة
العقلية و تنفتح له أصول احلقائق و جوهرها
اإللهي و يختبر احلق علي مستوي كيانه من
روح و نفس و جسد  ،و يتمسك به حتي املوت .
وجه الرب يسوع دعوة عليا لإلنسان
 لقد َّإلستعالن احلق السمائى لكل مؤمن به عندما
قال له اجملد ”وَت َ ْعرِ ُفو َن الحْ َقَّ  ،وَالحْ َقُّ ي ُ َحرِّرُ ُك ْم»( “.
يوحنا . )٨:٢٣
و الوصول إلي إستعالن احلق في جوهره و الذي
كان مبحث الفالسفة وحكماء الدهر في كل
العصور  ،هو مكنون في إستعالن املسيح
لشخصه أي أقنومه لإلنسان .
فلقد إستجاب اهلل إلشتياق اإلنسان و شقائه
في بحثه عن احلق و ذلك بأن أتاه احلق و أعلن
له ذاته في شخص يسوع املسيح  -اهلل الذي
ظهر في اجلسد  .لقد صرَّح املسيح  -له اجملد -
بأنه احلق في جوهره املطلق عندما قال ”«أَن َا ُه َو
َّ
الطرِيقُ وَالحْ َقُّ وَالحْ َ َياةُ( “.يوحنا.)٤١:٦
و ملا استؤمن بولس الرسول علي إستعالن احلق
في السماء ،كرَّر بولس دعوة إلهه لكل إنسان
لكي يرجو و يطلب إستعالن احلق اإللهي  .بل
و جند بولس الرسول يقدم طلبة و رجاء إلي
اهلل لكي ينال كل املؤمنني هذا اإلستعالن
س َت ِنيرَ ًة ُع ُيو ُن أَذْ َهان ِ ُك ْم  ،لِ َت ْعلَ ُموا َما
قائالً ” ُم ْ
ُه َو ر َ َجا ُء دَ ْع َوت ِ ِه ،وَ َما ُه َو ِغنَى َم ْج ِد ِميرَاث ِ ِه ِفي
ني “ ( .أفسس . )١:٨١قال هذا ألن وعود
يس َ
الْ ِق ِّد ِ
اهلل الصادقة و األمينة البد أن تقع من نصيب
الذي يرجوها .
 ثم إستطرد القديس بولس و كشف أبعادإستعالن احلق اإللهي في املسيح يسوع

س َت ِنيرَ ًة ُع ُيو ُن أَذْ َهان ِ ُك ْم،
لإلنسان قائالً ” ُم ْ
لِ َت ْعلَ ُموا َما ُه َو ر َ َجا ُء دَ ْع َوت ِ ِه ،وَ َما ُه َو ِغنَى َم ْج ِد
ني ،وَ َما ِه َي َع َ
ظ َم ُة ُق ْدرَت ِ ِه
يس َ
ِميرَاث ِ ِه ِفي الْ ِق ِّد ِ
س َب َع َم ِل
الْ َفائ ِ َق ُة ن َْح َون َا ن َْح ُن المْ ُ ْؤ ِم ِن َ
نيَ ،ح َ
َ
َ
يح ،إِذْ أقا َم ُه
ش َّد ِة ُق َّوت ِ ِه الَّ ِذي َع ِملَ ُه ِفي المْ َ ِ
ِ
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َ
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ن
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ِم َ ْ َ ِ َ ْ َ ُ َ ْ يمَ ِ ِ ِ ِ
سلْ َ
س َيادَ ٍة ،وَ ُك ِّل
َف ْو َق ُك ِّل رِي َ َ
اس ٍة وَ ُ
ان وَ ُق َّو ٍة وَ ِ
ط ٍ
س ِفي ه َذا ال َّد ْهرِ َفق ْ
َط ب َ ْل ِفي
س َّمى لَ ْي َ
اس ٍم ي ُ َ
ْ
َ
ضا “ (.أفسس .)١:٨١فاإلنسان
س َت ْق َب ِل أي ْ ً
المْ ُ ْ
محتاج أن تنفتح عيناه علي حقيقة دعوة اهلل
له :
أنه اخمللوق الوحيد الذي هو حسب صورة خالقه
ُ
صور َ ِة
صورَت ِ ِهَ .علَى ُ
ْسا َن َعلَى ُ
” َفخَ لَقَ اهلل اإلِن َ
َه ْم( “.التكوين 1:72
هلل خَ لَ َق ُه .ذ ََكرًا وَأُن ْ َثى خَ لَق ُ
ا ِ
).
و أن اهلل عن طريق املسيح و ما أكمله في
جتسده من أجل اإلنسان ،أعلن لإلنسان الصورة
احلقيقية ملا سيكون عليه مصيره .
ألن املسيح هو حامل في جسده جنس
اإلنسان اجلديد  -اخلِلْقَة الروحية التي لكل
املؤمنني باملسيح  -حيث املسيح هو الرأس و
ُحسب نحن كأعضاء جسده
ن َ
و أن قيامة يسوع املسيح  -إبن اهلل و إبن
اإلنسان  -من بني األموات و معه البشرية
املؤمنة به هي عمل فائق احلد و فائق الوصف ،
و هو األول و األخير من نوعه .
و أن اهلل س ُيجلِس اإلنسان عن ميينه كأعضاء
جسد املسيح املُق َّدسة و المُ برَّرَة و القائمة
ض ْي ُت
في اجملد حسب وعد املسيح لنا ”وإ ِ ْن َم َ
ضا وَآخُ ُذ ُك ْم إِلَ َّي،
وَأ َ ْع َددْ ُت لَ ُك ْم َم َكان ًا آتِي أَي ْ ً
َ
ضا“ (يوحنا
َحتَّى َح ْيثُ أ َ ُكو ُن أَن َا ت َُكونُو َن أَنْت ُْم أي ْ ً
)41:3
هذا الكالم هو اإلجنيل  ،كلمة اهلل التي ت َه ُّز
السماء و األرض  ،وال يستحقها أحد إال َّ الذي
السبح هلل.
يؤمن بها !  .و ُ

مجلس ادارة
واسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خالص العزاء
للقس مينا أسعد
وتاسوني جينا
في انتقال
الوالد الشماس  /وديد جرجس أسعد
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افتتاح أعلى وأطول جسر زجاجي في العالم وسط الصني

افتتح أعلى وأطول جسر زجاجي للزائرين وسط الصني  ،طبقا ملا ذكرته وكالة أنباء الصني
«شينخوا».
واملمشى ،الذي يبلغ طوله  430مترا وعرضه  6أمتار وقاعه من الزجاج  300متر معلق فوق واد
ضيق في حديقة «تيامننشان ناشونال فورست» في إقليم هونان وسط الصني.
وبحلول يونيو  ،2017سيتمكن الزائرون أيضا من أن يتدلوا من اجلسر على  3أرجوحات ضخمة أو
القفز من جانبه ،طبقا ملا ذكره جوي شني ،نائب املدير العام لشركة (تشاجنياجي كانيون توريزم
ماجنمانت) ،ملدونة «انهابيت».
وقالت جلنة اإلدارة لصحيفة «تشاينا ديلي» احلكومية إن اجلسر ،املؤلف من  99من األلواح
الزجاجية الشفافة املكونة من  3طبقات ،سجل  10أرقام قياسية عاملية للتصميم واإلنشاء.

الشرطة اإليطالية «تصالح» زوجني مسنني بطبق مكرونة

وصل عناصر الشرطة في حي في روما لـ»إنقاذ» زوجني مسنني يتشاجران ،قبل أن ينتهي بهم
املطاف بإعداد طبقني من املكرونة لهما.
قال البيان إن الشرطيني األربعة أدركوا أنه ليست هناك جرمية جتري ،لكنهما مجرد شخصني
يحتجان ملن يطمئنهما
وقرروا عمل وجبة لهما لتناول العشاء ،وذلك باستخدام مكونات حتت تصرفهم ،مكرونة ،الزبدة،
واجلنب باإلضافة إلى العنصر الثمني وهو «كل ما لديهم من إنسانية».

صورة وتعليق

أقدم أهرامات العالم..
في كازاخستان

منوعات نيـــــوز

القراء يعيشون أطول
لطاملا حتدث البشر عن الفوائد التي يجنوها
من مطالعة الكتب ،التي يبدو أنها متتد اليوم
إلى أمر في غاية األهمية وهو أعمارهم ،حيث
أظهرت دراسة جديدة أن األشخاص الذين
يواظبون على القراءة يعيشون لفترة أطول
من أولئك الذين ال يقرأون ،وفق موقع «ذا ندفر
بوست وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون
في جامعة ييل في والية كنتيكت األميركية،
أن القراءة تقلل خطر الوفاة بنسبة  20للقراء
مقارنة بالذين ال يقرأون وذلك خالل  12سنة
من املقارنة بينهما
ودرس الباحثون  3625حالة ألشخاص تزيد
أعمارهم عن  50عاما ،وجرى تقسيمهم إلى
 3مجموعات ،تضم األولى الذين ال يقرأون
والثانية يقرأون مبعدل  3.5ساعة يوميا،
والثالثة تضم من يقرأ  3.5ساعة أسبوعيا
واعتبر الباحثون أن نتائج الدراسة استثنائية،
بعدما أوضحت أن القراء يعيشون عامني أكثر
من أولئك الذين ال يقرأون
وخلص الباحثون إلى أنه مثل النظام الغذائي
املتوازن والتمارين الرياضية ،فإن القراءة تعد
ميزة تساعد على البقاء لفترة أطول

اكتشف العلماء هرما مشابها لهرم سقارة
املصري على بعد أكثر من  6200كيلومتر
من مصر ،ويشبه الهرم الذي اكتشف في
كازاخستان إلى حد بعيد هرم زوسر ،لكنه
أقدم منه بنحو  1000عام
ويعتقد علماء اآلثار من معهد
سارياركينسكي لآلثار في كاراغاندا بقيادة
عالم اآلثار إيغور كوكوشكني ،أن الهرم
الكازاخي ،الذي اكتشف العام املاضي وظل
أمره طي الكتمان ،يعود لزعيم قبلي
وسوف يبدأ علماء اآلثار في غضون أيام قليلة
عملية استكشاف غرفة الدفن املغلقة في
الهرم الذي يعود إلى العصر البرونزي
ووفقا للصور ،فإن هرم كازاخستان شبه
مدمر ،لكن يعتقد أنه يشبه إلى حد بعيد
تصميم هرم زوسر.
وقال عالم اآلثار فيكتور نوفوجينوف إن الهرم
شيد قبل أكثر من  3000عام في منطقة
سارياركي لـ»فرعون» محلي ،أو زعيم قبيلة
محلية قوية في أواخر العصر البرونزي
وأضاف أن عملية االستكشاف ستستمر في
غضون أيام قليلة وأن موجودات الهرم ستنقل
إلى جامعة كاراغاندا احلكومية
وتشير املكتشفات األثرية في املنطقة ،التي
كانت منفى للنشطاء السياسيني إبان
احلقبة السوفيتية ،إلى أن كاراغاندا ،الوافعة
وسط كازاخستان ،كانت في املاضي ،ذات
حضارة غنية وثرية
يشار إلى أنه اكتشفت أهرامات في مناطق
أخرى من العالم ،مثل املكسيك والبوسنة
والصني ،غير أنها لم تكن شبيه بأهرامات
مصر ،بينما يعد الهرم املكتشف في
كازاخستان األكثر شبها بهرم زوسر

قضى قائد طائرة خفيفة للغاية في أملانيا
أكثر من  12ساعة وهو عالق فوق شجرة
بعدما لم يتمكن املنقذون من الوصول إليه
خالل الليل ,وقالت الشرطة في والية بادن-
فورمتبرغ ،جنوب غرب البالد ،إن الرجل ،الذي
لم تكشف هويته ،هبط اضطراريا على
الشجرة ،في وقت متأخر على مسافة نحو
 30كيلومترا شرق مدينة شتوتغارت
وأوقفت محاوالت إنزال الرجل من ارتفاع 30
مترا بعد هبوط الظالم ،بسبب احتمال حترك
الطائرة أو قائدها وسقوطهما إلى األرض،
وفق الشرطة
وأنقذت السلطات بالوالية ،،الرجل البالغ من
العمر  59عاما ساملا

فصل  10موظفني بسبب
إساءة معاملة الدجاج

نهاية مؤثرة ..تزوجا  63عاماً
وماتا في ساعة واحدة

أعلنت شركة تايسون فودز إنها فصلت
عشرة موظفني ضبطوا يسيئون معاملة
دجاج مخصص للتربية في والية فيرجينيا
األميركية ،في فيديو ُصور بشكل سري وبثته
جماعة للدفاع عن حقوق احليوان.
وقالت الشركة أيضا إنها ستعيد تدريب
عمالها على معاملة الدجاج احلي بناء على
سياسة رعاية احليوان ،بعد كشف النقاب عن
أحدث واقعة إلساءة معاملة الطيور
وأظهر الشريط املصور الذي بثته جماعة
«كومبيشن أوفر كيلنغ» عمال تايسون في
عدة منشآت يضربون ويركلون ويرمون الطيور
احلية
كما ظهر أحد املوظفني يسحق رأس دجاجة
حية بحذائه.
وبُث الشريط الذي ُسجل في مايو ويونيو على
موقع تلك اجلماعة التي حتارب من أجل حقوق
احليوان وتشجع على النهج النباتي.

في نهاية مؤثرة ،توفي زوجان أميركيان
مسنان ،خالل نصف ساعة ،بعد عالقة دامت
 63عاما كاملة وكان الزوجني توفيا ،في إحدى
دور الرعاية ،بوالية ساوث داكوتا األميركية،
في الغرفة نفسها ،ويد كل منهما متسك بيد
اآلخر وتوفيت الزوجة ،جانيت دي النغ ،أوال عن
عمر  87عاما جراء معاناتها من مرض ألزهامير.
وبعد  20دقيقة من وفاة الزوجة ،فارق الزوج،
هنري دي النغ 86 ،عاما ،احلياة ،وهو عسكري
سابق قاتل في احلرب الكورية ،وعانى من
سرطان البروستات وكان الزوج طلب نقله
إلى دار الرعاية كي يظل قريبا من زوجته،
التي رافقها طوال العمر ،ولم يتأخر كثيرا عن
اللحاق بها بعد املمات وقال لي دي النغ ،وهو
ابن الزوجني ،إن العائلة رأت في النهاية فعال
إلهيا رحيما ،مشيرا إلى أن والده كان يحرص
بصورة كبيرة على رعاية أمه طوال سنوات
مرضها

أملاني يقضي ليلة فوق
الشجرة مع طائرته

22

Saturday, August 27th, 2016 - Issue (70)

The Good Samaritan

by Sharla Guenther

This is one of the last parables
we will be looking at.   There
are many other parables in
the Bible, so if you want to
hear more ask your parents
to read them to you.
This next parable started with
a man asking Jesus a question.   The man who asks
Jesus a question was very
smart. Maybe he was trying
to trick Jesus and see if he
was a good teacher or not.  
This is what he asked: “Teacher, what
should I do so I can go to Heaven and
live forever?”
Jesus replied, “What is written in the
Bible?  What do you think?”
The man answered, “Love the Lord your
God with all your heart, with all your
soul, and with all your strength, and love
your neighbor as yourself.”
“That is right!”  Jesus said.  “Do this and
you will live forever in Heaven.”
But the man wanted to know more so
asked Jesus, “And who is my neighbor?”
Jesus decided to answer this question
with a parable to help everyone who
was listening understand.
Jesus said:
“There once was a Jewish man walking along a road.  He was coming from
Jerusalem and was heading to Jericho,
which was a full day or two of walking.
The road was rocky and there were
small hills all around.  The man was just
humming to himself and enjoying the
nice day when suddenly a group of men
jumped out from behind a hill.   They
took all his belongings and tore off most
of his clothes.  They didn’t want him to
follow them so they beat him up very
badly, and left him lying and bleeding on
the side of the road.
A few minutes later, a priest was walking down the same path and noticed the
man lying on the side of the road.   Do
you know what he did?  You’d think he
would run over and help the man.   Instead he crossed the road and walked
on the other side and acted like he didn’t
see the man.
About an hour or so later, another man,
called a Levite, was walking down the

road.   Levites were people
who assisted priests with their
work.  He would probably help
the man.   But you know what
he did?  He slowed down and
walked a little closer to the
man, but then kept walking
without helping him at all.
You might be thinking that
maybe the man lying by the
side of the road looked like he
was resting or something and
that is why the priest and the Levite
didn’t stop to help.  The trouble is, it was
easy to tell he was badly hurt.  The man
was bleeding, had most of his clothes
ripped off him, and he was bruised and
hardly breathing.
Just a few minutes later, another man
came walking.   He was a Samaritan.  
One thing you should know about Samaritans is that Jews didn’t like them.  
Jews usually didn’t treat Samaritans
very well, so they never got along.  The
man who was dying on the road was a
Jew.  So what do you think the Samaritan did?  You would think he would walk
by and maybe even laugh at the man.
The children’s version Bible story of
the Good SamaritanBut as soon as he
saw the man, he went over to him and
felt compassion for him.   He put bandages on his sores and poured oil and
wine (which were quite expensive) on
the sores to prevent them from getting
worse.   Then he lifted the man on his
own donkey and took him to a hotel to
take care of him.
The next day the Samaritan took out
enough money so the man could stay
at the hotel until he was well enough
to leave. He paid the man at the front
desk and asked him to take care of the
man.  If he wasn’t better after about  two
months the Samaritan would come back
and pay for any extra cost.”
After Jesus finished the story, he asked,
“Which of the three men do you think
was a neighbor to the man who was left
beaten on the side of the road?”
The man who asked him the question
at the beginning replied, “The one who
had compassion and helped him.”
Jesus told him, “Go and do the same.”

Fire Fun Facts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fire is a chemical reaction that releases
light and heat.
Substances combine with oxygen in the
air, combusting with a flame and often
smoke.
Fires require fuel, oxygen and heat to
burn.
Different types of fuel include coal, oil
and wood.
Flames are the part of a fire which we
can see, they can be different colors,
depending on the substance which is burning.
A candle flame typically burns at around 1000 degrees Celsius (1800
Fahrenheit).
Fire is very dangerous to humans as it can easily burn or blister skin.
It is important to take safety precautions when using fire.
Fire is also very useful to humans for lighting, heating, cooking and
more.
Scientists believe that humans began using fire to cook food in a
controlled way around 1 million years ago.
Forest fires can be extremely destructive and are dangerous to both
humans and wildlife.
Fires are also an important ecological process that can stimulate
growth.
Fires can be stopped in 3 different ways:
Removing the fuel source by exhausting it or taking it away.
Removing the oxygen by smothering the fire.
Removing the heat by absorbing it with water.
Fire extinguishers are often used to control fires by discharging
water, foams, carbon dioxide, dry chemicals or other substances

RIDDLE TIME
1- Mr. Smith has 4 daughters. Each
of his daughters has a brother. How
many children does Mr. Smith have?
2- What disappears the moment you
say its name?
3- I go in hard. I come out soft.
You blow me hard. What am I?

Congratulations

Congratulations

to Michael Elarif

to Peter Elarif

On getting the

On getting the

FIRST PLACE

FIRST PLACE

TROPHY

TROPHY

at the kids

at the COOL

convention !!!

convention !!!

By: Philo Girgis
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Family

Corner
Education all the time

With so much going on, when
do parents have the time to
teach their children academics? Life is so busy and we often
rely too much on technology
to teach our children colours,
numbers ad reading. I hope to
provide you with some strategies on how to teach your
children reading, math and science all while living your regular daily lives. Integrating
education and simply living makes it more relevant and
easier to remember for children. Here are some games
we play at our house to reinforce academia:
Mathematics
When eating fries or peas, we count the number then eat
some to learn subtraction. We trade some to learn addition and then we group them for multiplication. We then
divide them evenly between us.
When we are eating pizza, we bake it in the oven then
talk about fractions. We also look at the clock and talk
about fractions. We distribute candy evenly between us
and discuss how much of the whole number did each
person get.
Reading
We sometimes mute the movie and put on subtitles to
“read” the lines of the actors instead of just listening to
them reciting them. We karaoke so that we can learn to
read the lyrics of songs. We play word games and rhyming games in the car all the time. Pat, pat, pat, what
rhymes with pat?

We read cereal boxes and instructions for games. We
take turns reading the Bible and we also read the side
of any box in our pantry. Reading is what we do all the
time in order to reinforce the skill.
Vocabulary
We use extensive and expansive words when we speak
to our children. They understand what the word consequence means and my toddler often tells me that
she is “frustrated” because she can’t do something on
her own. She will also look at her infant brother and
describe him as “Hamsome”. She also annunciates her
words and speaks clearly when requesting more “snack”
or wanting to “play with my baby brother”. The other day,
her borther sneezed on her and she remarked that it was
:disgusting”.
We use a new big word every week and use it often and in
as many contexts as possible then it becomes ingrained
into their vocabulary. That is how you teach children
complex language.
Science
Everyday presents a new opportunity to talk about Science. My 5-year-old daughter knows about Cumulus and
Cirrus clouds. She understands the difference between
yellow jackets and bees. She knows the proper names
of all kinds of apples. She also has a firm grasp on the
circle of life and our ecosystem. She can recite the difference between liquids, gases and solids. She is curious and
whenever she asks a question about the atmosphere or
ay scientific element, we honestly answer her and take
the chance to teach her.
When we can, we do arts and crafts activities and discuss

In Need of « Come to Jesus « Moment?
Is it just me or is life getting faster? It
can’t be just me can it?
I don’t know what it is but the more
I desire to get my life in order and
under control, the faster and more
chaotic life seems to get. Always on
the run…late to an appointment…
stuck in traffic…got 2 hours worth
of errands to run in 45 minute lunch
break. Busy, busy, busy. Finish one
busy season and the next one is even
more busy. ENOUGH!!!!
Believe me, no one knows the stress
of a busy life more than me – especially these days. Between the responsibility of shepherding a church
or leading my family or just
trying to be faithful in my walk
with the Lord, it just seems like
I can’t get caught up on everything. One task gets done
and two more are waiting right
around the corner to take its
place.
I’m not alone am I? My question for you today is this:
where do you turn when you
are stressed? Where do you
go when you are at the end of
your rope?
“Come to Me, all you who labor and
are heavy laden, and I will give you
rest.” Matthew 11:28-30

Have you learned how to Father Anthony Messeh as He did for Zacchaeturn to the Lord? It’s not
us [see Luke 19], and
as hard as it sounds. Turn
as He did for the sinto Jesus.
ful woman [see Luke
My guess is that most of
7]. But we must do
us have a place where we
our part.
turn to, but it may not be
All of those people
the Lord. We may turn to
who got rest had one
TV or to friends or to our
thing in common…
jobs. We may turn to a bad
THEY CAME TO JESUS.
habit or some other pleaThey didn’t sit around
sure inducing vice. Those things may sulking. They didn’t complain. They
or may not be bad, but they certainly came to Jesus. Even though they
won’t give you what you need. They may not have known what He had to
won’t give you the rest that you’re offer – they knew that the solution
looking for.
was in His hands.
Can you come to Jesus when
you are tired and weary? Do
you trust that He will give you
rest? Or are you seeking your
rest elsewhere?
The Lord is making a very
sweet invitation to all of us
today. He offers us REST –
something that all of us are
searching for. And the gift is
freely offered to you today.
Will you seek it out? Will you
take Him up on the offer that
Jesus didn’t come to this earth to He is making?
make your life more difficult. He No matter what may be weighing you
came to give you rest – as He did for down today, God is telling you: Come
the Samaritan woman [see John 4], to Me and I will give you rest.

By: Sylvia Martignani

hues, shades and colours. We also teach the kids about
measurement by baking treats and cooking easy meals.
We give them receipts often and ask them to read them
aloud to discuss taxes and percentages. They don’t quite
understand it all but it doesn’t mean we don’t expose
them to it.
Music
I cannot impress enough upon you how important music
is to the development of the creative parts of the brain.
Music allows children to channel their frustrations, invest their energy into positivity and feeds their creativity.
Dancing and playing instruments are two activities that
are very popular in our household. There are all kinds of
instruments in their playroom and my 5-year-old takes
drumming lessons. We play songs in the car and teach
them about pitch and tone. We also dance often at home
to a variety of genres and the girls often like to be recorded so they can replay and watch themselves dancing. We
share so much laughter and joy when there is music. My
5-year-old can repeat the words of complicated Worship
songs and she even has favourite ones that she requests
when we are driving to camp or school. Music builds the
child’s confidence and allows them to explore other areas
of academia. In fact, both my daughters learned how to
spell their names because I put a tune to the letters in
their name.
So there you see some easy examples of how to include
education everywhere and all the time. These are practical examples or what we do. Please email me if you have
ones you do that you would like to share with me.
Thank you and God bless,

Blue Sky
Mary Farag
Have you ever looked up and
truly appreciated, the wonderful blue sky that God has
graced us with. Wondering
how it’s like over there, on the
other side of the world where
the sky is bare. Grey skies,
black clouds, all the colour that
is nowhere to be found.
Have you ever looked up and truly appreciated, the
humming sounds of the birds flying around. Wondering how it’s like over there, where children have never
seen a bird soar through the air.
Have you ever looked up and truly appreciated, everything around us, everything we’ve ever overlooked,
taken for granted, everything that we have ever been
given or handed. Tossed it aside, not knowing its
worth.
A child who has nothing on the other side of the world
is thanking God for mud they can write on, the sip of
water they had from a dirty river.
We’re over here with Gold and silver, taking, wanting
more but always ending up disappointed.
So thank God for all you have, thank him for the big
things, thank him for waking you up this morning.
Thank him for the little things, thank him for getting
you home safe.
Thank God for everything, that’s the least that we
owe to him, for loving us, taking care of us, and giving
us this blue sky.
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Eating Disorders – It is
NOT just ‘in their heads’

Power of Sport

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
Why is recovering from ED so hard?’.
It can be difficult to understand why
and how eating can be so difficult for
someone. If you have read around
this blog, you will likely have noticed
that I am very interested in the brain/
hormone changes that occur with
ED. You will have also noticed that
there are many of these changes, thus
partially accounting for the changes we
see in people who battle EDs.
Well, yet another study now gives us
more insight into why eating for ED
patients is so hard (you can learn more
at
h t t p : / / o n l i n e l i b r a r y. w i l e y. c o m /
doi/10.1002/eat.20937/full). This study
found that in patients with ED, eating
does not stimulate the ‘reward’ centre
in the brain (the dopamine system, DA).
In people without ED, eating causes
DA release, which makes our brains
realize that it is ‘happy’ or ‘good’.
As a result, our brains learn that food
= happy and food = reward and food
= good. But, what if our brains DID
NOT release DA when we ate? What
would happen? We would think food =
bad, food = not exciting and food = not
rewarding. So, why would we want to
eat? We wouldn’t. And it appears that
this is exactly what goes on in the brain

of a patient with ED.
This finding also helps to explain why
patients with ED find that restricting
helps alleviate anxiety or stress. Think
about it: if dopamine (DA) is released
and this makes us feel happy, we would
not feel anxious at that time. So, if DA
is NOT being released in response to
food, we would feel anxious. When
presented with food, patients with ED
feel anxious, angry, and frightened.
Why? Perhaps because of the DA
malfunction. The brain seems to
sense that food is dangerous and
unrewarding. As a result, the patient
truly is fearful of eating - their brain is
telling them so! What this also implies
is that if their brains are saying that
food = bad, it might also be saying that
no food = good.
To Be Continued

As Team Canada concludes the most successful Summer Olympic Games in history, we can happily reflect on the knowledge
that Canada is a leading sport nation. Our
athletes are an enormous source of national pride and that is why our Conservative
Government invested an all-time high of
close to $200 million annually in Canada’s
sport system, supporting participation and
excellence from playground to podium.
Our Olympic athletes also serve as inspiring role models of sportsmanship, perseverance and excellence for our children
and youth. Our Conservative Government
was committed to supporting our Canadian
Olympic athletes and more than doubled
Olympic sports funding and direct funding for athletes during our term. In 2009,
we launched Own the Podium funding for
summer sport. Rio was the first Summer
Games where Canadian athletes have benefited from a full quadrennial of targeted
funding and contributed towards our Canadian Olympic athletes performing above
expectations.
Conservatives strongly believe that participation in sport is part of a healthy lifestyle and contributes to a healthy society.
Sport strengthens individuals, as well as
our communities by bringing people of all
backgrounds and all ages together.
Our sport system allows Canadians from
all segments of society to get involved in
sport activities at all levels and in all forms
of participation. From childhood to adulthood, sport is part of a healthy, active lifestyle.

Indeed, we were proud to declare 2015 as
“The Year of Sport in Canada,” a proactive
pan-Canadian initiative to celebrate the role
sport plays in our country and to encourage Canadians to participate in and seek its
benefits. The Year of Sport in Canada provided several benefits to Canadians such as:
celebrating the power of sport in enhancing
the lives of Canadians;
increasing awareness of the many sport
events in Canada;
contributing to national pride;
raising awareness of the health benefits
that sport provides;
recognizing the many Canadian volunteers
in sport and their vital importance; and
drawing public attention to the role of sport
as a driver in Canada’s economy.
We know that when we embrace the power
of sport and lead more active lifestyles,
not only do we benefit individually, but we
also build healthier, stronger communities.
The Town of Aurora also declared 2015 as
the Year of Sport and worked with Sport
Aurora to champion the benefits of sport
and healthy, active living.
We need to continue to reinforce the importance of sport and active living from
playground to podium and I hope our current government will continue our commitment to healthy, active communities.
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.

