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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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�إنتخابات حمبطة و خمجلة

اقرأ في هذا العدد ايضاً
تشريعية النواب توافق
على إلغاء «خانة الديانة»
بالبطاقات املصرية  ...ص 14
مفاجأة  ..خريطة تركية
جديدة تضم املوصل وحلب
وكركوك  ......................ص 19
بعد  7سنوات  ..توقيع
معاهدة االتجارة احلرة بني
كندا واإلحتاد االوربي  .....ص 9

منذ �أ�سابيع كنت يف زيارة ملدينة «ال�س فيجا�س» الأمريكية،
ف�شاهدت �أحد املت�سولني ،الـ « ،»Homelessرافع ًا الفتة
مكتوب ًا عليها «�أدفع يل نقود و�إال �س�أعطي �صوتي لـ هيالري
كلينتون!!»� ،أي �أن كراهية ناخبني ملر�شح� ،أ�صبحت و�سيلة
ذكية جلذب الأموال ،وهي الفته رغم ب�ساطتها وطرافتها،
�إال �أنها تعرب عن حالة الأنق�سام الغري م�سبوقة بني الأمة
الأمريكية هذه الأيام ،حالة الإنتخاب بني ال�سئ والأ�سوء،
�أو كما و�صفها املخرج الأمريكي ال�شهري�« ،أوليفر�ستون»،
�صاحب الثالث جوائز �أو�سكار ،ب�أنه �إختيار بني الكولريا
والطاعون .حتي �أن البابا فران�سي�س و�صف عملية الإنتخاب
اجلارية بـ «الإختيار ال�صعب» .وهو ما �أكده «وي�سلي
برودن» ،ال�صحفي ب�صحيفة وا�شنطن بو�ست ،ب�أنه �أ�سوء
اخليارات يف تاريخ الواليات املتحدة .بل ويري الكثري
من الأمريكيني �أن �أي ًا من «هيالري» و «ترامب» حال فوز
�أحدهما� ،سيكون مكانه يف قائمة �أ�سوء الر�ؤ�ساء الأمريكيني
بجانب�« ،أندرو جاك�سون» و «ليندون جون�سون» و «وودرو
ويل�سون» وغريهم .ورمبا هذه هي املرة الأويل التي �سنجد
بها دميقراطيني �سينتخبون املر�شح اجلمهوري والعك�س،
حتي �أن بع� ًضا من رعاة احلزبني �أعلنوا رف�ضهم ال�شديد �أن
يكون �أ�سم ك ً
ال منهما حتديد ًا مر�شح ًا للحزب الذي يرعاه.
بل واملناظرات الثالث مل ت�ضف لأي منهما �إال �سو ًء فوق
�سوء ،كذلك �إحتفال الع�شاء اخلريي الكاثوليكي �أي� ًضا،
كان مكان ًا للهجوم علي الأخر� .أ�ضف �إيل ذلك �إتهامات

ابرام مقار

هيالري لـ «ترامب» بالعن�صرية
و�إحتقار الن�ساء ،يقابلها �أتهامات
من ترامب لـ «كلينتون» ،بالف�ساد
وكراهية الكاثوليك ،مما يعك�س
م�ستوي متدين ،ولهذا مل يجد
وزير اخلارجية« ،جون كريي»،
و�صف ًا لتلك الأنتخابات يف لقاءه مع بع�ض الطلبة �أثناء زيارته
لربيطانيا عند �س�ؤاله عن ر�أيه يف هذه الإنتخابات �إال بالقول
�أنها «خمجلة».
يف الثامن من نوفمرب �سوف يتحدد من �سيكون رئي�س
الواليات املتحدة رقم  ، 45وال يعلق الكثريين الأمال علي
�أي ًا منهما حال فوزه ،وي�ستحيل �أن تتوقع ما �سريتكبه اي�أ من
الناخبني وما �سي�صدر من قرارات من داخل البيت الأبي�ض
خالل الأربعة �سنوات القادمة .ولكن �سل�سلة ف�ضائح
«هيالري» ،والتي بد�أت بر�سائلها الأليكرتونية ال�سرية،
وعالقاتها املت�شعبة بجماعة الأخوان وتيارات �إ�سالمية
مت�شددة ،مرور ًا بت�سريب �أ�سئلة املناظرات ،والكذب ،
و�إنتها ًء مبا فعله زوجها «بيل كلينتون» حني �أ�صدر عفو
رئا�سي عن ال�سجني« ،مارك ريت�ش» ،لتتربع زوجة «ريت�ش»
بعدها مل�ؤ�س�سة كلينتون اخلريية! ،كل هذا يجعلها املر�شح
الأ�سوء علي الإطالق.
اخلطري يف الأمر �أنه �إذا �أ�صاب الكولريا �أو الطاعون البيت
الأبي�ض� ،سيعاين الأمل العامل ب�أكملة!

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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تريان و�صنافري  ..ماخفي كان �أ�سو�أ
مكرم محمد أحمد ،شيخ من
شيوخ الصحافة املصرية ،وصل
ألعلى املناصب اإلدارية فى عدد من
املؤسسات الصحفية احلكومية،
وانتخب نقيبا للصحفيني عدة
مرات ،له باع طويل فى الكتابة
السياسية ،وهو شخص موثوق فيه
بالنسبة لدوائر احلكم ،وكان من
املؤيدين لنظام مبارك حتى تنحيه عن
احلكم بعد ثورة يناير ،فهو ابن الدولة،
لم يتهمه أحد يوما بخيانة بالده ،ولم يشكك أحمد
موسى أو مصطفى بكرى فى وطنيته ،وهذا كفيل فى
زمننا للتعامل معه بأريحية فى اإلعالم املوجه ،فهو من
أصدقاء النظام احلالى (كما كان صديقا لنظام مبارك)...
وبالتالي فال ميكن أن يقصد اإلدالء بتصريحات حترج
النظام.
()2
ظهر األستاذ مكرم مع املذيعة عزة مصطفى فى
برنامج “صالة التحرير” املذاع على فضائية “صدى
البلد” التي تؤيد الرئيس وال تسمح باخلالف معه ،وحتدث
الصحفى اخملضرم فى عدد من املوضوعات ،ما يهمنى
هنا هو ما تطرق إليه في حديثه عن العالقات املصرية
السعودية ،فقد حاول بأسلوبه الرزين الهادئ أن يرأب
الصدع ،ويوصل رسالة إلى نظام آل سعود مفادها :ان
مصر لم تبخل بجهد في استرضاء السعودية حتى
وصل احلال بالسيسى ،أن يشترى خاطرالسعودية على
حساب قوى املعارضة الداخلية ملعاهدة تيران وصنافير،
وهي قوى (كما قال) ليست قليلة ،وكشف مكرم
عن موقفني ،لم ينكرهما أحد ال في احلكومة وال في
الرئاسة حتى اآلن ،ومكرم ليس بالشخص قليل اخلبرة أو
احلنكة الذى ميكن أن يصرح بشائعات ليس لها أصل من
حقيقة ،وعليه فسنتعامل مع ما قاله على أنه حقيقة
حتى يثبت لنا العكس او يخرج مصدر مسؤول ينفى ما
قاله ويطالب مبحاكمته بتهمة توريط نظام السيسى
واتهامه بالتفريط فى السيادة والكرامة الوطنية.
()3
أكد مكرم فى حديثه التليفزيونى أن السعودية أصرت
على إمتام اتفاقية تيران وصنافير قبل هبوط طائرة
امللك سلمان ،أى انها وضعت شرطا المتام زيارة امللك
ملصر ،وهو موقف ال يليق مبصر أن تقبله ،ألنه ينال من
استقالل قرارها وكرامتها ومن سيادتها ،ورغم ذلك
وافق النظام املصرى على الشرط السعودي دون انتظار
لتهيئة الظروف الداخلية واتخاذ اخلطوات الدستورية

واإلعالمية التي تقدم االتفاقية
للشعب وملؤسسات الدولة
بغرض اتخاذ قرار دستوري سليم،
وليس قرارا ً فوقيا يضع اجلميع
في مازق ،وقد أدى هذا املوقف
املتسرع من النظام إلى معارضة
قوية فى الشارع الذى استيقظ ،
دون سابق إنذار ،على خبر توقيع
اتفاقية ترسيم احلدود والتنازل عن
تيران وصنافير ،ودخلت احلكومة
كخصم للشارع أمام القضاء ،كل ذلك من أجل عيون
السعودية ورضاها.
()4
احلقيقة الثانية واملزلزلة ،أن مكرم محمد أحمد برر
أسباب تأخير تسليم اجلزيرتني للسعودية ،بأنك هناك
إجراءات قانونية ودستورية لم تستكمل ،وأيضا إجراءات
أمنية فقال :لقد وقعنا االتفاقية وإحنا مش متأخرين
في تسليم اجلزيرتني وفيه إجراءات قانونية ،وفيه طرف
ثالث إسرائيل التي ستتسلم املهام األمنية ،وهذا
التسلم والتسليم يتم مبوافقة مصر والسعودية
وإسرائيل.
()5
كالم األستاذ مكرم الذي لم يكذبه أحد واضح..
وملخصه أن تأمني اجلزيرتني وفق املعاهدة سينتقل
إلسرائيل ولن يستمر مع مصر كما سبق وقيل ،بل ولن
يذهب إلى السعودية!! ...وهذا شىء خطير للغاية ،فهل
انتهى بنا األمر لتسليم قطعة من أرضنا إلسرائيل؟.
()6
“الشقيق الكبير” ..تعبير يبدو عاديا في لغة اجملامالت،
لكنه يكشف عن أسباب “تقزمي” مصر ،ويتمثل في
وصف نقيب الصحفيني األسبق للسعودية بأنها
“شقيقي الكبير” ،فقد قال :أنت صديقي وشقيقي
الكبير ..خليك حنني عليا مش هتبقى ضغوطك
وضغوط األمريكان كمان!.
()7
حني انحنى السيسى ليقبل رأس امللك عبداهلل فى
طائرته اخلاصة ،اعتبرنا ذلك إكراما لسن العاهل
السعودى الذى حضر ليدعم مصر رغم مرضه ،ولم
يكن طقسا يقدمه الشقيق األصغر لتأكيد الطاعة
والوالء للشقيق األكبر ،فكيف تكون السعودية هي
الكبرى وعمرها ال يزيد عن  84سنة ،بينما مصر هي
الصغرى وعمرها ميتد إلى سبعة اآلف سنة؟
لك اهلل يا مصر.

مي عزام

هل ترتنح ال�سعودية وتفقد كل
احللفاء بعد وفاة امللك �سلمان؟
مونتريال – عبد املسيح يوسف
«كل بالد الدنيا جميلة  ..كندا ،وأمريكا ،وفرنسا،
واإلمارات .... ،بالتأكيد ،لكن أجمل من مصر  ..أكيد
ال».
مواقف عديدة برزت مؤخرا تشير إلى أن اململكة
العربية السعودية تتجه لالنتحار السياسي وفقدان
حلفاءها االستراتيجيني في املنطقة العربية.
مغامرات القيادة السعودية املترهلة ممثلة في امللك
سلمان ،والطائشة ممثلة في ابنه محمد بن سلمان،
جعلت السعودية تخسر الكثير من احللفاء.
من يصدق أن لبنان احلليف األقرب للسعودية،
خرجت عن نطاق السيطرة ،والتحالف مع الرياض.
وال يختلف احلال بالنسبة ملصر احلليف األقوى،
واألهم أمنيا وعسكريا واستراتيجيا للمملكة ،التي
باتت تترنح سياسيا ،وفضال عن مشاكل اقتصادية
ومتويلية لم تعد خافية على اإلعالم ،أجبرت القيادة
السعودية علي اإلعالن الرسمي عن خفض مرتبات
املسؤولني بأكثر من  ،20%فضال عن تغيير التقومي
من الهجري للميالدي ،لتوفير  15يوما عن كل سنة،
كانت تدفعها احلكومة السعودية مرتبات ،ستوفر
لها مليارات ،علما بأن هذا األمر يناقض ثوابت
اململكة ،التي تعتبر الوهابية كل ما هو غربي ،فهو
كفر بني!!!
يعتقد بعض اخلليجيني ،وليس كلهم ،ألن منهم
شخصيات مستنيرة جدا ،ومحبة ملصر أم الدنيا،
ذات الفضل الكبير عليهم خالل سنوات نشأة
الدولة لديهم ،أنه باملال تستطيع شراء كل ما هو
مصر ،بسبب معدالت الفقر في مصر أم الدنيا .علما
بأن ميزانية مصر مقارنة ببعض الدولة أكبر بكثير،
لكن الناجت احمللي املصري عندما يقسم علي أكثر من
 95مليون نسمة ،سيكون نصيب كل فرد صغيرا
جدا ،مقارنة بدول خليجية ال يزيد تعداد سكانها
عن ما بني  800ألف نسمة ألقل من  1,25مليون
نسمة ،وهذا حال غالبية دول منطقة اخلليج .لكن
للتأكيد هناك دول وشعوب محبة ملصر ،واملصريون
شعبا وحكومة يبادلونهم نفس احلب واالحترام.
إال أن هناك فئات تتهكم علي املصريني وظروفهم
الصعبة خالل املرحلة احلالية بعد ثورتني ،ويريدون
الشماتة في أم الدنيا ،ولكنهم صغار النفوس،
وذوي ميول دينية متطرفة مناصرة جلماعات
إرهابية تتخفي وراء املتاجرة بالدين .وكان آخر هذه
الشخصيات إياد مدني األمني العام ملنظمة التعاون
اإلسالمي ،تلك املنظمة تستحق موقفا حازما من
قبل مصر ،بعد إهانة مدني لرمز وشخص رئيس
الدولة املصرية العريقة ذات حضارة السبعة آالف
سنة.
السعودية ،وقيادتها احلالية ،كانت تعتقد أنها
اشترت النفوس والذمم بالرياالت ،ولكن ما يحدث
في املنطقة يكشف أن هذه أكاذيب كانت تصدقها
الرياض فقط ،وأن األمن القومي لكل دولة هو ما
يحدد قرارات قياداتها السياسية.
السعودية كانت تنتظر من مصر أن تخوض بدال
منها حربها الكاذبة ضد األشقاء في اليمن
السعيد ،والذي جنحوا في احراج السعودية ،واثبات
مدى وهن اجليش السعودي واجلندي السعودي ،غير
القادر على حسم معركة ،وتأكيد أن السعودية
تشتري باملليارات اسلحة ال يستطيع ان يستخدمها
بكفاءة اجلندي السعودي ،ولذا تلجأ للمرتزقة من
جنسيات آخري.
مصر لم تتدخل ،ولن تتدخل ضد األشقاء في اليمن،
وكان التدخل املصري ،لتأمني املالحة في البحر
األحمر وباب املندب وهي مسألة أمن قومي مصرية.
وال يختلف احلال بالنسبة لإلمارات ،واحة االستنارة
في منطقة اخلليج ،حيث منيت القوات اإلمارات

بإصابات وضحايا جعلت موقفها صعبا لالستمرار
بجانب السعودية في هذه احلرب غير العادلة ضد
اليمن.
أما لبنان ،فحدث وال حرج ،هذه الدولة الصغيرة،
التي كانت سويسرا املنطقة العربية ،وحولتها
النعرات الطائفية ،ملستودع للحروب األهلية في
مرحلة سوداء .ويعاني لبنان من فراغ سياسي
بسبب عدم انتخاب رئيس للدولة منذ عامني .وأخيرا،
وافق سعد احلريري رئيس تيار املستقبل ،احلليف
األكبر للسعودية ،أو الذي كان حليفا للسعودية،
في التوافق علي اختيار ميشيل عون ،رجل حزب
اهلل الشيعي ،ليكون رئيسا للبنان ،والقاصي
والداني يعلم مدى الكراهية بني السعودية وحزب
اهلل الشيعي ،ذراع إيران في املنطقة ،والعدو األول
والرئيس للسعودية في اإلقليم.
السعودية تترنح ،خالفات غير معلنة وعميقة
داخلة األسرة املالكة ،بني الشاب املتهور ،ولي ولي
العهد محمد بن امللك سلمان ،وولي العهد محمد
بن نايف .ويبدو أن امللك يدعم ابنه إلزاحة كل ابناء
العمومة للوصول إلي سدة احلكم بعد ابنه امللك
سلمان ،الذي حاول تلطيف األجواء مع مصر بعد
جتاوزات إياد مدني ،وحتدث عن مدي الفقر الذي كانت
منه أسرة مؤسس اململكة ،حيث كان يشتري لهم
احللوي من البقالة دون أن يكون معه ما يكفي من
أموال ،وكان يشربون املياة الغازية الكوكاكوال
عند زيارتهم فقط ملكة ،ولم يكن لديهم ثالجة،
في محاولة من شيخ يفترض فيه حكم السنني
لتلطيف االجواء مع مصر بعد تهكم األمني العام
ملنظمة التعاون اإلسالمي السعودي من حديث
الرئيس السيسي عن أن ثالجته لم يكن فيها إال
مياه ملدة عشر سنوات.
السعودية تفقد احللفاء ،ولم تعد أموالها ،التي
اشترت بها بعض الذمم تنفعها ،وتأكدت لها أم
مسألة جزر تيران وصنافير ،أنها مصرية ،100%
وأن بعض األبواق الكاذبة في اإلعالم املصري ،ال
تقوى حاليا عن فتح احلديث مرة أخرى في أحقية
السعودية في هذه اجلزر ،ألنها مسألة أمن قومي
مصري ،وخيانة للوطن وللدماء املصرية الطاهرة،
التي سفكت دفاعا عن التراب املصري الغالي
والنفيس على كل مصر محب ألم الدنيا.
لم يعد للسفير السعودي أحمد القطان ،اليد
الطولي في بعض وسائل اإلعالم ،حيث أصبح
ظهوره مكروها ،ومن يخاطرون باستضافته أو
فتح قنوات له للتواصل مع املصريني ،سيخاطرون
مبستقبلهم املهني شعبيا ،بعد أن تأكدت سياسات
السعودية املدمرة ملصر.
وملواجهة النفوذ السعودي في مصر ،يجب أن تعامل
التدفقات التمويلية السعودية الوهابية لبعض
التنظيمات الدينية ،معاملة التمويالت املوجهة من
الغرب لبعض منظمات حقوق اإلنسان ،خاصة وأن
بعض األجهزة تغمض العيون جتاه هذه التمويالت،
رغم الفارق الكبير في متويالت حقوق اإلنسان ،التي
يذهب غالبها للدفاع عن حرية احلرية ،في حني توجه
متويالت السعودية لتعميق التطرف واإلرهاب لدى
هذه التنظيمات املستقبلة للتمويالت الوهابية
السعودية املغرضة.
وستكون هناك تطورات خطيرة ملستقبل السعودية
خالل السنوات الثالث أو اخلمس القادمة ،وهي
ليست بالفترة الطويلة في حياة الدول ،عقب وفاة
امللك سلمان ،والصراع علي السلطة لتولي ملك
جديد ،وسياسة جديدة ململكة تترنح بقوة حاليا.
وسيتأكد للمملكة أن مصر هي الشقيقة الكبري،
واحلليف الذي ال ميكن االستغناء عنه.

5

ال�سبت  5نوفمرب  - 2016ال�سنة الثالثة  -العـدد اخلام�س وال�ســـبعون

لو كنت ههنا ما حل  ..ما قد حل بنا !!
اين �أنت يا اهلل ؟
تعالت �أ�صوات و �أوجاع النا�س
فى عامل فقد كل معانى االح�سا�س
ازداد ال�شر و انت�شر الظالم
ومل يعد هناك مكانا لل�سالم
ف�أين �أنت يا اهلل ؟
من �أناتنا  ..من �أوجاعنا ؟
هل ت�سمع �أهات القلب اخلفية ؟
هل ترى دموع الروح املنحنية؟
تتزاحم الأ�سئلة فى �أذهاننا
ملاذا ترتكنا ملتاعب احلياة و ق�سوتها ؟
�أه  ..لو كنت ت�شعر دائما بنا !!!
�أعلم يقينا �أن فى يدك زمام الأمر
و انك تريدنا �أن نحيا بالتقوى و الرب
الهى � ..أعن �ضعف اميانى
و علمنى �أن �أثق فى تدبريك حلياتى

ندى باخوم

قرارات هامة لراغبي اإلستثمار في مصر
أجتمع المجلس األعلي لإلستثمار
والذي يضم في عضويته ،الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،ورئيس مجلس الوزراء،
ومحافظ البنك المركزي  ،وعدداً من الوزراء
 ،وأصدروا قرارات هامة لدفع اإلستثمار
في مصر ،وتتلخص تلك القرارات فيما
يلي :
المرفقة
 -1تخصيص األراضي الصناعية ُ
ً
ً
وفقا للضوابط
مجانا
في الصعيد
واالشتراطات التي تضعها الهيئة العامة
ً
وطبقا للخريطة
للتنمية الصناعية
االستثمارية للدولة.
 -2الموافقة على اإلعفاء من الضريبة
على األرباح لمشروعات استصالح
األراضي الزراعية التي تنتج محاصيل
رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو
المحاصيل التي يتم تصديرها للخارج.
- 3الموافقة على إعفاء االستثمار
الزراعي والصناعي الجديد في الصعيد
من الضريبة على األرباح لمدة خمس
سنوات من تاريخ استالم األرض.
 -4الموافقة على اإلعفاء من الضريبة
على األرباح لمدة خمس سنوات
للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو
السلع االستراتيجية التي يتم استيرادها
من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
 -5الموافقة على مد قرار تجميد العمل
بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة
لمدة ثالث سنوات.
 -6منح نسبة  %35تخفيض على أسعار
األراضي عند سداد القيمة المحددة
بواسطة اللجنة العليا السترداد أراضي
الدولة ،وذلك لمدة شهرين تنتهي في
نهاية ديسمبر .2016
 -7اتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الالزمة
للتصالح الضريبي بالنسبة للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة التي ليس لها
ملفات ضريبية.
 -8الموافقة على قيام الهيئة العامة
للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية
مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع
ً
طبقا للضوابط التي
ألوضاعها ،وذلك

يحددها السيد وزير التجارة والصناعة.
 -9طرح أراضي العاصمة اإلدارية الجديدة
والمدن الجديدة في شرق بورسعيد،
واإلسماعيلية
والجاللة،
والعلمين،
الجديدة بنسبة خصم تبلغ  % 25عن
التسعير المحدد ،وذلك لمدة ثالثة أشهر
من تاريخ الطرح.
 -10فيما يخص المدن الجديدة بالصعيد
(المنيا الجديدة ،وسوهاج الجديدة،
وأسيوط الجديدة ،وبني سويف الجديدة)
يكون سعر المتر المربع  500جنيه ،على
أن يبدأ تسليم األراضي بمرافقها بعد
عام.
 -11الموافقة على زيادة عدد الشركات
التابعة للدولة التي سيتم طرح نسبة
 % 24 – 20منها خالل الثالث سنوات
القادمة ،على أن يشمل ذلك شركات
مشروعات الريف المصري ،والعاصمة
اإلدارية الجديدة ،ومدينة العلمين
الجديدة ،ومحطات الكهرباء.
 -12إلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ
كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية
لفض منازعات االستثمار خالل ً 15
يوما.
 - 13الموافقة على إنشاء المجلس
القومي للمدفوعات لخفض استخدام
النقد خارج البنوك.
-14تكليف األمانة الفنية للمجلس بعقد
لقاءات مع مجتمع األعمال لدراسة
جميع مقترحات إزالة معوقات الستثمار،
على أن تعرض نتائج هذه اللقاءات على
المجلس بشكل فورى.
 - 15تفعيل المشاركة مع القطاع الخاص
من خالل وحدة مشروعات المشاركة
مع القطاع الخاص ،ودراسة أفضل إطار
مؤسسي لتبعيتها.
 -16تشكيل لجنة دائمة بوزارة االستثمار
لبحث شكاوى المستثمرين ورفع
تقرير دوري بشأنها للمجلس األعلى
لالستثمار.
- 17الموافقة على قيام الهيئة العامة
لالستثمار والمناطق الحرة بتأسيس
ً
ً
وخارجيا.
داخليا
شركة للترويج لالستثمار

ياسمينا و الطيور
كنا في مطلع عام  ،2015حتديدا في شهر مارس،
وبالرغم أنني كنت أمر بأوقات عصيبة إال أنني
حملت نفسي على السفر خارج مصر اللتزامي
بورشة عمل في تونس ،كانت ورشة عمل تضم
أفراد ومتدربني شباب ناشطني ومهتمني بالشأن
العام والعمل السياسي من مختلف األيدلوجيات
السياسية.
بعد انتهاء اليوم األول في ورشة العمل ،توجهت إلى
منطقة سيدي بوسعيد ،وهي ضاحية سياحية في
شرق تونس تعود للقرون الوسطى وتتميز ببيوتها
املعمارية البديعة ..بدأت أسير في الضاحية وحدي،
وأتذكر أنني كنت في وقت عصيب أراجع فيه
الكثير من املواقف السياسية والشخصية ،حينها
وجدت ي ًدا تربت على كتفي ،كانت يد زميلتي في
الورشة وتُدعى ياسمينا الشيخ.
ياسمينا فتاة عشرينية ،محامية وحقوقية،
وبالرغم من نضجها إال أنه كانت لها ضحكة
أشبه بزقزقة العصافير ،قالت وهي تبتسم «مالك
يا جميلة ..والنبي تبسم» ،لكني قلت لها أريد أن
أكون وحدي أعذريني يا ياسمينا...
فقالت سأتركك وحدك لكن أريد منك صني ًعا...
أريدك أن تصوريني أوال ً مع الطيور ومن ثم سأتركك
حلالك!! ومن اجلدير بالذكر أن تلك املنطقة
السياحية كان فيها باعة يحملون «طيورًا
مروضة» ويعرضون على زوار املنطقة أن يلتقطوا
صورًا مع تلك الطيور مقابل سعر زهيد ..فأرادات
ياسمينا أن تلتقط صورة لنفسها مع الطير احلر
حتى وإن كان ً
ملكا ملن أسر ُه.
وافقت على مضض وأنا أقول لها «مش فاهماكي
ُ
وأنت عايزة
يا ياسمينا ...أنا محتاجة أكون لوحديِ ...
تتصوري مع الطيور؟ ماشي يا ستي اتفضلي..
إلي،
في حقيقة األمر ياسمينا لم تكن في حاجة ّ
فكانت هي برفقة زمالء آخرين وكانوا يلتقطون
الصور لبعضهم البعض ،أنا من كانت تسير
وابتسمت
جانحة عن اجلموع ،إال أنني لبيت طلبها..
ُ
لسعادة ياسمينا بهذا الكائن احلر ،ووجدت نفسي
أضحك كثيرًا وهي تسألني مازحة «تنفع صورة
حلملة انتخابية؟»
تركتني ياسمينا؛ تلك الفتاة ذات العقل النير
بعدها حلالي ،فبدال من أن تسألني عما يضايقني
ويصارع أفكاري ،انتزعت مني ضحكة في لفتة
كرمية وقالت وهي ترحل عني «والنبي تبسم» مرة
أخرى.
ياسمينا لم تكن رفيقة درب ،بل كانت زميلة ورشة
عمل سياسي ،سافرت معها عدة بالد داخل وخارج
مصر ،لم ننتمي لنفس األيدلوجية السياسية،
ياسمينا كانت عضوة بحزب مصر القوية وهو
أحد أحزاب اإلسالم السياسي ،أما صاحبة هذه
السطور املدعوة «أنا» فكانت تصول وجتول بالقلم
والفكرة والنشاطات من أجل علمانية القوانني
والتشريعات ،وال يخفى على أحد أنني وقفت
ألطالب بحذف املادة الثانية من الدستور «مادة
الشريعة» في جلنة اخلمسني في سبتمبر ،2013
وبالطبع لم أكن أتخيل أن احلضور سيحملني
واضحا بأن
على األعناق ولكن كنت أسجل موق ًفا
ً
الدولة املدنية ليست تلك التي تزيح اإلخوان عن

رباب كمال
احلكم ولكن هي تلك التي تقر قوانني علمانية
واضحة لتبقى العقائد حريات شخصية ال مصادر
للتشريع ألن هذا هو مربط الفرس.
تذكرت أنني نشرت صورة جتمعني مع ياسمينا في
سيدي بوسعيد في مارس  2015بعدما انتزعت
مني ضحكة من القلب ،وأتذكر كل التعليقات
السلبية التي سمعتها من األصدقاء وغير
األصدقاء ،مفادها أنني جلأت للنفاق وللمداهنة
السياسية مع اإلسالميني!! أنا لم أداهن ولم أغير
التقطت صورة لي مع
مواقفي السياسية ،بل
ُ
زميلة أثبتت املواقف أنها من فصيلة بني إنسان.
نعم كانت االختالفات جمة في الفكر السياسي
بيننا ،لكن هذا لم مينع حوارنا على طاولة اإلفطار،
وكنا جند مساحات اتفاق أحيانا ،لم حترض ياسمينا
اإلنسانة التي أعرفها يو ًما على حمل سالح أو قتل
اخملتلف ،لم متنعنا أفكارنا اخملتلفة من احلديث عن
تربية القطط والرفق بتلك اخمللوقات التي كانت
تعشقها ياسمينا وحتنو عليها ،لطاملا وجدت
ياسمينا –ليس معي فحسب وإمنا مع اخملتلفني
معها -مساحات من احلوار الراقي ،وكانت تؤمن
مبا تفعله كحقوقية ،ولم حترم أصدقائها وال
معارضيها من لفتاتها اإلنسانية املتكررة..
حني انتزعت ياسمينا مني ضحكة في وقت
عصيب لم أغير قناعاتي السياسية والفكرية،
نشرت أنا صورتنا سويًا لم تغير هي قناعتها
وحني
ُ
السياسية واستمر اختالفنا وخالفنا السياسي
قائما في محله حتت قبة املؤمترات وورش العمل
السياسية دون أن ُنكيل اإلهانات لبعض.
«اختالف الرأي ال يفسد للود قضية» ،قالها الشاعر
املصري أحمد شوقي منذ عقود فائتة ،وفي حالة
ياسمينا الشيخ فإن اختالف الرأي لم يفسد
لإلنسانية قضية..
لطاملا تساءلت ياسمينا عن مصير تلك الطيور
املروضة التي لفتت انتباهها في سيدي بوسعيد
بتونس ،تساءلت هل ميكن أن ُحتلق في السماء دون
عودة وال رجعة لصاحبها ،وفي احلقيقة ال أحد فينا
يعلم مصير كل طيور األرض ...لكن هناك طير حر
عرفنا مصيره مساء يوم االثنني  17أكتوبر .2016
لقد توفيت الزميلة والصديقة واإلنسانة
ياسمينا سمير الشيخ في ريعان شبابها ،بعدما
استسلمت روحها احلميدة إلى مرض خبيث نهش
جسدها لكنه لم يتمكن من قلبها العطوف ،و ال
مجال للتنظير السياسي هنا ,ال يسعني سوى أن
أقول «أحياء في قلوبنا ُيذكرون» ..ولطاملا سأذكر
ياسمينا و الطيور!

احتفال جسنت ترودو بالهالوين مع افراد اسرته
ارتدي جستن تردود مالبس
الطيار في فيلم الكرتون
(االمير الصغير) وارتدي ابنه
هادرين مالبس االمير الصغير
مع الصغير
والتقطا صورة
ماكس الذي ارتدي مثل واحد
من حراس الحاكم العام وهذا
في حفل الهالوين يوم االثنين
 ٣١اكتوبر

6
6

اخلام�س وال�ســـبعون
الثالثة -
ينايرال�سنة
- 2016
ال�سبت 5
واخلمسون
العـددالثالث
العدد
- 2016
نوفمرب 2
السبت
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون
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نيوز 2يناير  - 2016العدد ال
عقاراتالسبت

عقارات نيوز

ارية
ب
إخ
ات
ف
مقطت
مقطتفات إخبارية

حتركات سوق اإليجارات
للربع الثالث لسنة 2016

بقلم:مدحت سابا
بقلم:مدحت سابا
اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر

نوفمبر اعلنت oard
شهرفي املائة
بنسبة 14
النتيجة زيادة
منهذه
عليهامتثل
نوفمبر  .و
لشهر
النتائج املسجلة
من احسن
Estateتعد
النتيجة
اعلنتو هذة
2015
 MLSخالل
خالل نظام
املعاملة
7,385منزل مت
 Torontoأن
Real
Board
6,476فيوحدة.
زيادةاملباعة
الوحدات
هذهعدد
متثلكانت
حيث
عام 2014
املسجلة من
نفس الفترة
احسنخالل
املعلن عنها
املنازل
مببيعات
بنسبة 14
النتيجة
نوفمبر  .و
لشهر
النتائج
تعد من
النتيجة
باملقارنةهذة
بقلم :مدحت سابا  2015و
املائة  2015و هذة
وحدة.
6,476
املباعة
الوحدات
عدد
كانت
حيث
2014
عام
الفترة
نفس
خالل
عنها
املعلن
املنازل
مببيعات
باملقارنة
املنازل
أنواع
كل
شامل
السعر
متوسط
كان
،
املعامالت
من
املائة
في
39
مثلت
والتي
،
فقط
تورونتو
مدينة
و في
باملقارنة مبب
أعلنت  TREBأن عدد عقود اإليجارات املوقعة لشقق التمليك قد إنخفضت بنسبة  4.8%و وصلت عدد العقود املبرمه الى
املائة .و فى
شامل فى
السعرقدرة 8.4
متوسطبأرتفاع
املاضى وذلك
من من العام
الشهر
والتيدوالر
616,241
654,221
املنازل
كل أنواع
املعامالت  ،كان
لنفساملائة
دوالر 39في
مثلت
باملقارنةفقط ،
دوالرتورونتو
مدينة
 9,164مقارنة ب  9,629لنفس الفترة من العم السابق .كما تالحظ إنخفاض املعروض بنسبة  17.3%و يرجح ذلك الى قلة عدد و في
فى و في مدين
املشاريع املنتهية مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى.
الشهرو من
باملقارنة
العامدوالر
619,050
البيع الي
باملقارنةإرتفع
دوالر («)»905
GTA654,221
باقي ال
لنفس املائة.
دوالر 8.4فى
550,825قدرة
وذلك بأرتفاع
املاضى
الشهر من
سعرلنفس
متوسط دوالر
 616,241دوالر
حتركات سوق اإليجارات للربع الثالث لسنة 2016
املائة.سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من  654,221دو
متوسط
إرتفع
العام ال
باقي
 12.4فى
(«)»905قدره
GTAبإرتفاع
املاضى
 12.4فى املائة.
بإرتفاع قدره
( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر  .2015باقي ال TA
اململوكة
املاضىالشقق
العام مجال
و في
.2015
نوفمبر
شهر
خالل
شقة
1,924
علي
املعاملة
كانت
)Condo
(Apartment
اململوكة
الشقق
مجال
في
و
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
باملائة
70
نسبة
علي
تورونتو
استحوزت
العام املاضى
Apartments
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
باملائة
70
نسبة
علي
تورونتو
استحوزت
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
وصل و في مجال
فىالاملائة ،و
4.10
بإرتفاع
دوالرGTA
العام لل
من هذا
خالل
فقط البيع
تورونتو سعر
مدينةمتوسط
فيإرتفع
(«)»905
باقي
قدرهفى
املائة .و
دوالر فى
5.40 385,506
بأرتفاع قدره
415,316
الفترةالى
هذهالسعر
متوسط
املائة.قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع استحوزت ت
بأرتفاع
 415,316دوالر
دوالرالى
السعر
متوسط
 1.50فى
بإرتفاع قدره
315,223
الي
All Bedroom
Bachelor
One Bedroom
Two Bedroom Three Bedroom
املائة.
فى
1.50
قدره
بإرتفاع
دوالر
315,223
الي
خالل هذه ال
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
متوسط الس
Listed Leased Leased Avg.,Rent Leased Avg.,Rent Leased Avg.,Rent Leased Avg.,Rent
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
الي 15,223
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW
\$OO7\SHV  6LQJOH)DPLO
'HWDFKHG
$WWDFKHG
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO

Q3,2016 12,093 9,164 377 $1,488 5265 $1,777 3333 $2,419 189 $3,058
7RZQKRXVH $SDUWPHQW
 75(%7RWDOبيان حتركات
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG






$1,657 3610 $2,241 209 $2,693

5486

14,622 9,629 324 $1,375

Q3,2015

7.2% -7.7% 7.9% -9.6% 13.6%

-4.0%

-17.3% -4.8% 16.4% 8.3%

Yr./
.Yr.,%,Chg

Townhouses
Three Bedroom

Two Bedroom

One Bedroom

Avg.,Rent Leased Avg.,Rent Leased Avg.,Rent

Leased

All Bedroom

Bachelor

Listed Leased Leased Avg.,Rent

$1,537 217 $2,142 330 $2,176

54

$1,375

3

604

945

Q3,2016

$1,478 174 $1,872 335 $2,066

65

$1,292

3

577

1030

Q3,2015

4.1% 24.7% 14.5% -1.5% 5.3%

-16.9%

6.5%

-8.3% 4.7% 0.0%

Yr./
.Yr.,%,Chg




















































برجاء ارسال اسألتكم الى:














اما في اجملال
ذكر ان فى ا
قدرة 39.6
االيجار قد إ
بنسبة 6.8
اإليجار الى
أما من حيث
القدم املربع
قدرة  6.9فى
املبيعات قد
املبيعات مبق
العام املاضى

برجاء ارسا

Atef Nekhil
Mortgage Agent
Mortgage Agent

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
License #11995
License #11995

We
We Work
Work for
for you
you NOT
NOT the
the lenders
lenders

Independently Owned & Operated

<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
2UDQJHYLOOH
2UDQJHYLOOH
\6RXWK6LPFRH&RXQW
\6RXWK6LPFRH&RXQW

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

مدحت سابا
Real Estate Broker

Member of

















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR
&LW\RI7RURQWR
<RUN5HJLRQ

SDUWPHQW

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
االيجار للتجارى
سعر االيجار
وإنخفض سعر
املربع وإنخفض
للقدم املربع
دوالر للقدم
 5.68دوالر
ليصل 5.68
للصناعي ليصل
املائة للصناعي
فى املائة
 14.5فى
مبقدار 14.5
إرتفع مبقدار
قد إرتفع
االيجار قد
االيجار
للتجارى
متوسط
وصل
للمكاتب
بالنسبة
اما
املاضية.
للسنة
دوالر
21.02
باملقارنة
دوالر
19.58
ليصل
املائة
فى
6.8
بنسبة
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
فى املائة.
 16.1فى
قدره 16.1
بإنخفاض قدره
ذلك بإنخفاض
املاضية وو ذلك
للسنة املاضية
دوالر للسنة
دوالر دوالر
 15.25دوالر
باملقارنة 15.25
دوالر باملقارنة
 12.79دوالر
الى 12.79
اإليجار الى
اإليجار
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
ذلك بإنخفاض
املاضى وو ذلك
العام املاضى
من العام
الشهر من
لنفس الشهر
دوالر لنفس
 148.16دوالر
مقارنة بب 148.16
دوالر مقارنة
 137.90دوالر
الى 137.90
ليصل الى
املربع ليصل
القدم املربع
القدم
بإنخفاض
أسعار
فى
إنخفاض
تبعه
و
املائة
فى
36.7
مبقدار
املبيعات
نخفضت
فقد
التجارى
اجملال
فى
أما
املائة.
فى
6.9
قدرة
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
إنخفضت
فقد
املباعة
املكاتب
مجال
فى
و
املربع.
للقدم
دوالر
254.65
الى
ليصل
املائة
فى
1.8
قدرة
املبيعات
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
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
املربع.
للقدم
دوالر
301.82
متوسط
الى
ليصل
املاضى
العام
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

برجاء ارسال أسالتكم و استفسارتكم الي  soarin.homes@ gmail.comو سوف اجيب
عليها تباعا.
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Refinance

Mortgage
Renew or Refinance
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employed
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Investment
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or Badproperties
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Bad Credit
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dealingmortgage
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making
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عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

�إعداد� :إدوارد يعقوب

قيود جديدة خاصة بالقرض العقارى

اعداد  :ادوارد يعقوب

تهديدا لصحة
تسبب
البعض
الطبيعية
األحجار
2016اصلب
أكتوبر من
يعتبر17اجلرانيت
سرطانما
خصوصاومنها
األنسان املفعول
اصبحت سارية
الكندى
وزيرانهااملالية
استخدمهمن قبل
اجلديدةوقدالتي اعلنها
اإلجراءات
أصبحت
منذ
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
يتعلق ب القرض العقارى وما يسمى ب “ .”Mortgage stressوسيطبق فقط على القرض العقارى الذى يخضع للتامني على
زيادهصحة
يفترض فى
يشككون
آخرون
القروضهناك
ناحية آخرى
اخلارجى 20%املشع .ومن
للبناء
واستعمل ايضا
سعر
جديد
الختبار
وستخضع هذه
والكساءالثمن عن
فيها مقدم
كمادهيقل
القروض التي
الضخمةالعقارية اى
القروض
الدفعة
القرض ثم
الكالموحسب
هذاالزيادة
تكسية لهذه
املستقبلية
ويستعملمبقدار
للمبانى.على القروض
الفائده
مقداراملنطلق
حسابالرادون
يتماو الغاز
األشعاع
مدةكمية
ويدعون ان
التوقعاتفى
يتناسباالنمع وبكثرة
اجلرانيت
واألبحاثال
الصحة ومن ثم
السداد ام ال
سيتحمل
كان
اذا
ما
ملعرفة
املقترض
بدخل
ومقارنتها
الفائدة
سعر
في
الزياده
افتراض
بعد
الشهرية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على
بالسلب
تؤثر
قد
اإلجراءات
واملوضوعان هذه
مستمرةمن احملللني
مازالت كثيرون
االختبار .ويرى
املطابخفي هذا
اذا فشل
فى إعطاء
املقرضهد َءعلى
اجلهه
توافق
يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
واألحواض
القرضفى
استعماله
الداخلية
للمنازل .ب ُ
هدأت قليال حدة جنون األسعار الذى شوهد في
حيث
املاضية
القليله
األيام
غضون
في
فعال
لوحظ
وهذا
العقارات
أسعار
على عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
منذ
الشهور األربعة املاضية.
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
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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
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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 Bays
Lawrence
SOLAve.
SOFacing
SOL
City License for Auto Sales and Repair • Over 10 Cars Parking
4 Hoists Installed • Tire Allignment Machine • Oil Change
Prime Realty Services inc.
*Brokerage
2911BARRIE
Kennedy Rd. Toronto, ON M1VRichmond
1S8
Richmond Hill
Hill
SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948
ZLWK125,6.
)Office: (416
298-8200
Fax: (905) 721-0467
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill

Professional Real Estate Services
D
SOLD
SOL905-731-2000
SOLD
2014
Bus:
Ashraf Messiha
Each office is Independently owned
Fax: 905-886-7556
Broker, M. Sc. Arch.
and operated
messiha@rogers.com
8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4
416-846-9450
Independently owned and operated
Vaughan

North York

Markham
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BBC

تنصيب ولي عهد تايالند ملكا للبالد مطلع الشهر املقبل
قال مصدر رفيع املستوى في تايالند إن مراسم
تنصيب ملك البالد اجلديد ستجري في األول من
ديسمبر /كانون أول القادم.
ومبجرد انتهاء مراسم تنصيب ولي العهد احلالي
األمير ماها فاجيرالونغكورن ملكا للبالد يتوقع
أن يصدق على مرسوم ملكي بوصفه القائد
العسكري األعلى في البالد بتعيني فريقه اخلاص
من املستشارين والقياديات احلكومية الكبرى.
وكان والد األمير ملك تايالند الراحل بهوميبول
أدولياديج قد توفي الشهر املاضي عن عمر ناهز  88عاما وكان يعد أكثر ملوك العالم استمرارا في املنصب.
وأعلنت تايالند حال احلداد ملدة عام كامل على امللك الراحل الذي استمر في منصبه ملدة  70عاما.
وبقول جوناثان هيد مراسل بي بي سي في باتغكوك إن هناك قلقا من كيفية تعاطي ولي العهد مع
منصبه كملك للبالد.
وكان األمير ماها قد طلب تأخير مراسم تنصيبه ملكا للبالد بهدف مشاركة املواطنني حزنهم على رحيل
والده.
وكانت احلكومة التايالندية قد فرضت حظرا على أماكن الترفيه ووسائل اإلعالم احمللية منذ وفاة امللك
وكانت قنوات التلفزة احمللية قد أوقفت بث برامجها بعد دقائق من إعالن وفاة امللك السابق وبدأت بث
لقطات مباشرة من قصر امللك ولقطات أرشيفية للعائلة املالكة.

DW

اليمن يتض ّور جوعاً ـ حتذيرات من كارثة إنسانية
أعلن املبعوث األممي إلى اليمن عن خارطة طريق للخروج من األزمة اليمنية
مؤكدا العمل على توفير حلول سريعة للحد من التدهور االقتصادي ،فيما
حذرت وكاالت أممية من تفاقم أزمة األمن الغذائي في هذا البلد الذي أنهكته
احلرب والكوارث.وأعلن املبعوث األممي عن تقدمي خارطة طريق للخروج من
األزمة اليمنية ،معوال ً على الدول الفاعلة لتحفيز اليمنيني على تخطي
العقبات .ومن جانبها حذرت منظمة األغذية والزراعة (فاو) وبرنامج األغذية
العاملي التابعني لألمم املتحدة من تفاقم انعدام األمن الغذائي في جميع
أنحاء اليمن .وقال منسق الشؤون اإلنسانية لألمم املتحدة في اليمن جيمي
ماغولدريك «إنها إحدى أسوأ األزمات في العالم وما زالت تتفاقم» .وتتعلق احلالة الطارئة بـ  10من 22
محافظة في البالد وتطال في بعضها حتى  %70من السكان الذين يجدون صعوبة في احلصول على الغذاء.
وقدرت الفاو وبرنامج األغذية العاملي ،في بيان مشترك ،عدد األشخاص الذين يعيشون في «حالة طوارئ»
غذائية بـ 7ماليني على األقل من سكان البلد الـ 24مليونا ،بزيادة  %15عن العام الفائت ،فيما يعيش 7,1
ماليني في «حال أزمة» ،في تقييم بحسب مستويات انعدام األمان الغذائي .كما ذكر التقرير املشترك
بيانات اليونيسيف التي كشفت أن ثالثة ماليني طفل دون اخلامسة مهددون بسوء التغذية احلاد الذي بلغت
نسبه مستويات «خطيرة» في أغلبية املناطق .وحسب البيان فإن برنامج األغذية العاملي ومنظمة األغذية
والزراعة «في حاجة ماسة إلى التمويل» ووجهتا نداء عاجال إلى الدول املانحة.

France 24

تركيا ترسل قافلة عسكرية حلدودها مع العراق والعبادي يحذرها
من مغبة “االجتياح”
شددت بغداد من لهجتها جتاه أنقرة ،حيث حذر
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا من مغبة
«اجتياح» العراق ،معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى «تفكيك
تركيا» ،في أعقاب قيام أنقرة بنشر قوات على احلدود
العراقية.
وأعلن مسؤولون عسكريون أتراك لوكالة األنباء
الفرنسية أن قافلة عسكرية تركية تضم حوالي
ثالثني آلية تنقل خصوصا دبابات وقطع مدفعية
كانت في طريقها إلى منطقة قريبة من احلدود
العراقية .وفي هذا السياق ،قال العبادي خالل مؤمتر
صحافي إن “لدينا خشية من أن يكون هناك خطوة
متهورة” من جانب تركيا ،مضيفا “نتمنى أال حتصل،
ليس خوفا منهم بل خوفا من التداعيات”.
وتابع العبادي “ال نريد حربا مع تركيا وال نريد مواجهة
مع تركيا ،لكن إذا حصلت املواجهة فنحن مستعدون
لها”.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن “أي اجتياح (تركي)
للعراق سيؤدي إلى تفكيك تركيا” ،ألن “ليس لدى
تركيا القدرة على القتال خارج حدودها” .وقد دخلت
قوات اجليش العراقي مدينة املوصل من اجلهة
اجلنوبية الشرقية بعد إسبوعني من بدء هجومها
على املدينة الواقعة شمال البالد والتي يسيطر
عليها تنظيم الدولة االسالمية منذ أكثر من عامني.
وترغب تركيا في إشراكها بالهجوم ضد مدينة
املوصل ،ويتمركز مئات من اجلنود األتراك في قاعدة
بعشيقة في منطقة املوصل رغم معارضة بغداد
التي تعتبرهم “قوة احتالل”.

رويترز
كيري ورايس يجتمعان مبسؤول صيني كبير في نيويورك
التقت مستشارة األمن القومي األمريكية
سوزان رايس ووزير اخلارجية جون كيريبعضو
مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي واتفقوا
على معاجلة اخلالفات الثنائية بني البلدين
بشكل بناء وتوسيع التعاون بشأن التحديات
اإلقليمية والعاملية.
وأصدر البيت األبيض بيانا مقتضبا ذكر فيه أن
املسؤولني الثالثة التقوا في نيويورك ملراجعة
تقدم الصني والواليات املتحدة «في إقامة
عالقات ثنائية أكثر بقاء واستقرار وإنتاجا».
وأضاف بيان البيت األبيض أنه «لتحقيق
هذا الهدف التزم املسؤولون مبعاجلة اخلالفات
بشكل بناء وتوسيع التعاون العملي في (وجه)
التحديات اإلقليمية والعاملية».
ويتزامن االجتماع مع تقرير نشرته شبكة
فوكس بيزنس نقال عن مسؤولني أمريكيني لم
تذكر اسمهما أن كوريا الشمالية جتهز إلطالق صاروخ باليستي متوسط املدى خالل أيام.
وسيكون إطالق الصاروخ هو األحدث في سلسلة عمليات إطالق صواريخ قامت بها بيوجنياجن هذا العام في
انتهاك لقرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة التي حتظر أنشطة كوريا الشمالية املتعلقة بالصواريخ
الباليستية.
وأثارت كوريا الشمالية إدانة دولية مبا في ذلك من الصني حليفتها الرئيسية بعد إجراء أكبر جتربة نووية
لها في التاسع من سبتمبر أيلول.
وقال الرئيس األمريكي باراك أوباما بعد التجربة النووية إنه سيعمل مع الدول األخرى من أجل اتخاذ
«خطوات (إضافية) كبيرة مبا في ذلك عقوبات جديدة» ضد كوريا الشمالية إلظهار أن هناك عواقب
ألنشطتها النووية.
وتتفاوض الواليات املتحدة والصني على مشروع قرار جديد في مجلس األمن ملعاقبة بيوجنياجن .وفي مارس
آذار فرض مجلس األمن املؤلف من  15عضوا عقوبات جديدة قاسية على كوريا الشمالية بعد التجربة
النووية الرابعة في يناير كانون الثاني.
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أوتاوا تبدأ في جلب الالجئني اليزيديني
الي كندا في غضون اربعة أشهر

قال وزير الهجرة الكندي «جون ماكالوم» أن
احلكومة علي أستعداد جللب الالجئني اليزيديه
الي كندا في غضون أربعة أشهر  ،وقال أن
احلكومة ستدعم أقتراح من حزب احملافظني
يدعوا الي إملزيد من الدعم لليزيديني الذين
يتلقون معاملة وحشية من داعش .وقال
ماكالوم إن أدارته قد أرسلت الي الناس في
املنطقة لبدء عملية الهجرة ولم يذكر الوزير
عدد الذين سيهاجرون الي كندا من اليزيدية
 ،وكان حزب احملافظني قد وصف هؤالء بأنهم
ضحايا االسترقاق واجلنس واالبادة اجلماعية ،
ودعي احلكومة بالقيام مبا في وسعها ملساعدة
النساء والفتيات اليزيدية ،وقال ماكالوم ان وزارته
تعمل علي جلب هوالء رغم الصعوبات اخلطيرة
التي تعترضها وقال ليس من السهل أحضار
اليزيديني من األماكن التي يعيشون فيها  ،ولكن
الوزارة سترسل فريق الستكشاف املنطقة
هناك وقال نحن ملتزمون باحضارهم في حوالي
 ١٢٠يوما ً او أقل ونحن نعمل جاهدين لذلك ولقد
عدت للتو من مهمة في املنطقة لتحديد عدد
املهاجرين ومن اين سنجلبهم وكم من الوقت
سيستغرق هذا  ،وهناك مشكلة واحدة هي
أن هوالء اليزيديني محاصرين في مناطق قتال
معزولة بعيدا ً جدا ً عن مخيمات الالجئني في
تركيا وسوريا وال يستطيعوا الوصول الي اجلهات
املسؤولة إلستيفاء أوراق الهجرة والتحقق من
شخصيتهم  ،واضاف أن االمور سوف تسير
باقصي سرعة ممكنة ونحن ال نضيع الوقت فقد
احضرنا  ٢٥الف الجئ سوري في ستة أشهر .

التوقيت الشتوي

في صباح األحد السادس من نوفمبر احلالي ،سيتم
تغيير الوقت إلي التوقيت الشتوي  ،حيث يقصر
النهار ويطول الليل ،وعليك بتاخير ساعتك في
متام الساعة الثانية بعد منتصف الليل من صباح
يوم االحد الي الساعة الواحدة .وبذلك يتوفر لك
ساعة أزيد للنوم ،وبهذه املناسبة انتهز الفرصة
لتغير بطاريات أجهزة الكشف عن الدخان وأول
اكسيد الكربون في منزلك .وكل عام وقراء «جود
نيوز» بخير
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بعد سبع سنوات  ..توقيع معاهدة
اإلتفاق التجاري احلر بني كندا واإلحتاد االوربي
رحبت «كاثلني وين» رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو
بالتوقيع علي أتفاق التجارة احلر بني كندا واالحتاد
االوربي  ،وأصدر وزير التجارة الدولية باملقاطعة
«مايكل تشان» بياناً ،بهذا الشأن فقال أن هذا
اإلتفاق قد أخذ خطوة هائلة جتاه التنفيذ بعد
سبع سنوات من املفاوضات الشاقة ،وقد وقع
عليه أخيرا جاسنت ترودو في صباح يوم االحد ٣٠
اكتوبر .ومع أن هذه االتفاقية ال تزال حتتاج إلي
تصديق البرملان االوربي وايضا تصديق حكومات
الدول التي تشكل االحتاد االوربي  ،فأن هذا االتفاق
في نهاية املطاف سيخفض احلواجز التجارية بني
كندا واالحتاد االوربي وستكون النتيجة خلق ٣٠
الف وظيفة جديدة في أونتاريو وزيادة االنتاج احمللي
بي  ٤٫٥مليون دوالر في املقاطعة  ،وقد بلغت قيمة
صادرات مقاطعة أونتاريو الي بالد اإلحتاد االوربي
 ١٩بليون دوالر السنة املاضية وتعتبر دول االحتاد
االوربي ثاني اكبر شريك ملقاطعة اونتاريو .ولهذا
سوف تعمل املقاطعة مع حكومة كندا الفيدرالية
بشكل وثيق للتاكد من إنها ستحصل علي أعلي
فائدة ممكنة من هذا االتفاق  ،وعند اكتمال االتفاق

سيسقط  % ٩٥من التعريفة اجلمركية بني كندا
واالحتاد االوربي وألول مرة ستتمكن الشركات
الكندية من التقدم بعطاءات تتعلق مبشتروات
احلكومات االوربية .وكان هذا االتفاق الذي بدأته
حكومة احملافظني السابقة برئاسة «ستيفن
هاربر» قد لقي معارضة من منطقة صغيرة في
بلجيكا ورفضت تاييده وتظاهرت اعداد من الناس
خارج مقر االحتاد االوربي ضد هذه املعاهدة .ولكن
بعد ان حلت بلجيكا مشكلتها الداخلية أنضمت
الي الـ  ٢٧عضوا ً االخرين في اإلحتاد االوربي ومتت
املوافقة علي املعاهدة ومت التوقيع عليها وهذه
اخلطوة االولي التي ستمكن كندا من ازالة رسوم
االستيراد بحلول عام ٢٠١٧

بنك «سي أي بي سي» يعوض زبائنة بي  ٧٣٫٣مليون
دوالر عن مصاريف التي تقضاها منهم

كندا ستحضر  ٣٠٠الف مهاجر
جديد اليها العام القادم

بعد حتذيرات من املستشارين االقتصاديني في
حكومة كندا لزيادة معدالت املهاجرين بعشرات
االالف من اجل ضمان منو اقتصادي أفضل وبسبب
قلة عدد املواليد  ،وتقدم نسبة كبيرة من سكان
كندا في العمر  ،أوصي هوالء املستشارين بان يزيد
معدل الهجرة تدريجيا ليصبح  ٤٥٠الف مهاجر
في السنة كل عام علي مدي اخلمس سنوات
القادمة .وعليه قال وزير الهجرة جون ماكالوم ان
 ٤٥٠الف مهاجر في السنة هو هدف نرمي اليه
ولكن لن يوضع في االعتبار خالل السنة القادمة
وان كندا سوف حتضر  ٣٠٠الف مهاجر جديد العام
املقبل وهو سيكون االساس لزيادة عدد املهاجرين
في املستقبل .وأضاف «ماكالوم»،
إن الهجرة تلعب دورا مهما فى احلفاظ على القدرة
التنافسية لكندا على صعيد االقتصاد العاملى،
ألنها تعوض عن تقدم السكان فى السن ،الفتا إلى
أن عدد  300ألف شخص يتم استقبالهم سنويا
فى كندا ،ميكن أن يصبح املعيار على أن تكون
الغالبية من «املهاجرون االقتصاديون»
وكان «جاسنت ترودو» قد أعلن فور توليه منصبه
قبل أقل من عام ،إعادة حتفيز الهجرة إلى بالده،
خصوصا من خالل استقبال الجئني ..ومنذ الرابع
من نوفمبر  ،2015استقبلت كندا أكثر من  33ألف
سورى ،وتشير األرقام األخيرة إلى أن نحو  22ألف
الجئ سورى تقدموا بطلبات للهجرة

وافق بنك «سي أي بي سي» ،علي
تعويض عمالؤه بـ  ٧٣٫٣مليون دوالر
بعد أن تقاضي منهم مصاريف زائدة
في بعض خدمات االستثمار ملدة
 ١٤سنة  ،كما سيقوم البنك بدفع
 ٣مليون دوالر الي جلنة االوراق املالية
في اونتاريو مقابل عملها في حماية
املستثمرين  ،وسيدفع أيضا  ٥٠الف
دوالر لتغطية تكاليف التحقيقات.
وقد وافقت هيئة «سي أي بي سي»،
العاملية وهيئة خدمات املستثمرين
في البنك علي دفع هذه املبالغ للعمالء بدون االعتراف أو رفض النتائج التي توصل اليها املسؤولني في جلنة
االوراق املالية في أونتاريو ،والتي خلصت الي أنه كان هناك تقصير في نظام الضبط واالدارة في خدمات
املستثمرين مما أدي الي خصم مصاريف كبيرة اكثر من املعتاد من بعض العمالء  ،بداية من يناير عام ٢٠٠٢
الي يناير  ، ٢٠١٥كما وجد املسؤولني في جلنة االوراق املالية انه ليس هناك عدم أمانة او سلوك غير شريف من
قبل البنك فهو الذي قام بذاته باالبالغ عن هذه املشكلة.
أجرت شركة تأمني دولية (أفيفا ) دراسة علي سكان
 ١٣دولة في العالم ملعرفة هل يحصلون علي نوم
كافي في اليوم الواحد او يصيبهم االرق فوجدت
أن كندا تقع في املرتبة الثالثة من بني هذه الدول
حيث أن  % ٣٠من سكانها ال يحصلون علي كمية
كافية من النوم في اليوم وكانت اململكة املتحدة
هي االولي بنسبة  %٣٧وتبعتها إيرلندا بنسبة % ٣٤
من السكان الذين يعانون من االرق وعدم كفاية النوم
وجاء االمريكان في املرتبة الرابعة بينما جاءت أيطاليا
وأندونسيا والهند من بني البالد التي يتمتع سكانها
بنوم هادئ وقالت باحثة في علوم النوم ومتخصصة
في علم النفس من جامعة ماكجيل أن الكنديني قد
يصيبهم االرق واالرهاق لعدة اسباب منها االجهاد
والقلق اليومي والعادات السيئة فمن ضمن العادات
السيئة التي تساهم في االرق هو قضاء وقت طويل
في التطلع الي شاشات التليفزيون والكمبيوتر
واالجهزة االلكترونية في الليل وهذا يحفز النشاط
الدماغي واجلهاز العصبي اللذان يصبحان في حالة
تأهب مستمر فيصعب تهدئتهم او وقف التفكير
أشترك االالف من سكان مقاطعة بريتش كولومبيا في جتربة عاملية للتأهب والوقاية من حدوث زلزال قوي لتهدئ احلواس وتسكن للنوم وهذا ما يحدث أيضا
قد يهز العالم  ،وبدأت التجربة في الساعة العشرة وعشرون دقيقة من صباح يوم اخلميس  ٢٠أكتوبر  ،وذلك مع االطفال وهناك عادة اخري قد تكون السبب في
بهدف زيادة الوعي عما يجب أن تفعله في حالة حدوث زلزال قوي في منطقتك  ،واشترك أكثر من  ٥٠مليون االرق وهي حتفيز الذهن بشرب القهوة ليال او مواد بها
فرد في  ٧٠دولة في العالم في هذه التجربة وفي مقاطعة بريتش كولومبيا أشترك حوالي  ٨٠٠الف فرد ،كافيني وهو ما يؤدي لعدم القدرة علي النوم  ،واشارت
وبينما لم يحدث زلزال قوي منذ أعوام طويلة في املقاطعة إال إن املقاطعة تقع في منطقة جغرافية بركانية الدراسة الي اهمية احلصول علي قدر كافي من
خطيرة جتعلها دائما في خطر من وقوع الزالزل ويحذر علماء الزالزل من هزة ارضية رئيسية كبيرة قد تقع في النوم في اليوم الن له دورا هاما في الصحة البدنية
أي وقت  ،وقد صدرت تعليمات للمشاركني بالبقاء في أماكنهم وعدم اجلري الي اخلارج بينما ال تزال االرض تهتز والعقلية ويستخدمه اجلسم لبناء واصالح اخلاليا
والوقوع علي االرض واالختباء حتت غطاء مثل طاولة او ما شابه ذلك وتغطية الرأس باليدين والبقاء في هذا واالنسجة في اجلسم.
الوضع ملدة دقيقة علي االقل وذلك حلماية الفرد من االجسام الطائرة او احلطام الساقط .

كندا في املرتبة الثالثة من
بني ثالثة عشرة دولة يعاني
سكانها من «االرق»

االالف من الكنديني يشاركون
في جتربة عاملية للوقاية من زلزال مدمر
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عالمات ت�ؤكد على �إحتياج ج�سمك للمياه
نقص املياه في اجلسم تؤدي إلى مشاكل كثيرة
 ,وهذه هى أكثر العالمات التي تدل على احتياج
جسمك للمياه.
الصداع والدوخة:
من العالمات احملتملة التي تشير إلى أن اجلسم
يفتقر إلى املاء ،حيث يسبب نقص املاء في اجلسم
إلى نقص كمية السائل احمليط بالدماغ ،ما يسبب
الشعور بالصداع املزعج ،كما إن اجلفاف يقلل من
تدفق األكسجني والدم إلى الدماغ.
وهناك بعض النصائح الطبية التي توصي بشرب
املاء بكثرة عند الشعور بالصداع بدال ً من تناول
احلبوب املسكنة ،فقد يكون الصداع بسبب جفاف
اجلسم والذي يزول بعد شرب املاء.
سوء رائحة التنفس:
رائحة الفم الكريهة هي عالمة أخرى على قلة
املاء في اجلسم ,ونظرًا لنقص وجود املاء ،فإن
اجلسم ينتج كمية أقل من اللعاب الذي يحتوي
على خصائص مضادة للجراثيم ،وهذا يؤدي إلى منو
املزيد من البكتيريا في الفم ،ما يسبب رائحة الفم
املزعجة.
 اإلمساك ومشكالت اجلهاز الهضمي:يساعد املاء على مرونة اجلهاز الهضمي ونظافته،
ما يحفظ حركة األمعاء العادية ومينع اإلمساك,
أما عندما يتم فقدان السوائل في اجلسم بسبب
القيء أو اإلسهال ،فذلك يسبب تصلب البراز،
ويؤدي إلى اإلمساك ،كما يسبب نقص املاء في
اجلسم الشعور باحلرقة وعسر الهضم.
 قلة التبول وتغير لون البول:إن الكمية الصحية من التبول بانتظام هي 4-7
مرات في اليوم ،حيث يتخلص اجلسم من السموم
عن طريق التبول ،فإذا انخفضت مرات التبول عن

ذلك فيمكن أن تكون هناك مشكلة توحي بنقص
كمية املاء في اجلسم .كما إن لون البول هو مؤشر
هام على مستوى الترطيب ،حيث إن البول الشفاف
أو الفاحت يشير إلى أن اجلسم رطب بشكل جيد ،في
حني أن البول الغامق أو األصفر يعد عالمة على أن
اجلسم يفتقر إلى املاء.
 آالم وتشنج العضالت:عندما يفتقر اجلسم إلى املاء ،يؤثر ذلك في صحة
املفاصل والغضاريف ويسبب الشعور باأللم
واإلصابة بخشونة العظام .أما إذا كان اجلسم
رط ًبا ،فإن املفاصل تتعامل مع احلركات املفاجئة
مثل اجلري أو القفز دون الشعور باأللم.

�أكالت �إذا و�ضعت بالثالجة� ..ستف�سد ..تعريف عليها
معظمنا يقوم بوضع األطعمه في الثالجة
للحفاظ عليها  ,ولكن عليك أن تعلم أن هناك
أشياء إذا وضعت بالثالجة ستتلفها  ,ومنها
املوز:
ال تضعي املوز األخضر في الثالجة ألنه لن ينضج
لديك
أب ًدا بهذه الطريقة ،أما إذا كان املوز الذي
ِ
قد بدأ ينضج ولن تأكليه في الوقت احلالي ،فمن
األفضل أن تضعيه في الثالجة ،فسيصبح لون
القشرة بني ،لكن داخلها يبقى على ما هو ،ولكن
سيتغير طعمه لذلك ،فأحضري من املوز ما يكفي
احتياجات األسرة حتى ال يتعرض للتلف.
 العسل:يتمتع العسل بعوامل حتفظه من الفساد ،فمهما
وضعتيه خارج ثالجتك لن يفسد ،ولكن بوضعه
في الثالجة سيتجمد السكر الذي فيه ،ويصبح
من الصعب التعامل معه.
 الزيوت:تبريد الزيوت وبخاصة زيت الزيتون وزيت جوز الهند،
يجعلها تتحول إلى ما يشبه السمن ،ما يتطلب
وقتًا طويلاً لتعود سائلة ،لذلك فمن األفضل
حفظها في أوعية زجاجية بعي ًدا عن الضوء
واحلرارة.
 -الطماطم:

�سيدتي اجلميلة

وضع الطماطم في الثالجة يفقدها نكهتها،
فاتركيها خارج الثالجة لالستمتاع بطعمها
اللذيذ ،أما إذا كانت غير ناضجة ،فضعيها في
كيس ورقي واغلقيه ،فالطماطم عندما تكون
ناضجة ميكن أن تبقى جيدة ملدة أربعة أيام خارج
الثالجة.
البصل:وضع البصل داخل الثالجة يعمل على تلفه
وتعفنه ،وذلك حسب ما خلصت إليه اجلمعية
الوطنية للبصل في الواليات املتحدة ،لذا يجب أن
معرضا للهواء خارج الثالجة،
يبقى البصل بقشرته
ً
نزعت قشرته ألي سبب من األسباب ،فيجب
أما إذا
ِ
االحتفاظ به داخل وعاء مغطى بالثالجة.
 البطيخ:ال تضعي البطيخ حال عدم فتحها في ثالجتك،
حيث أثبتت األبحاث أن تخزين البطيخ في درجة
حرارة الغرفة يحافظ على مستويات املواد املضادة
لألكسدة داخلها.
 الثوم:وضع الثوم في الثالجة يتسبب في تلفه وتعفنه،
رغم أن مظهره اخلارجي ال يتغير ،ولكنك
ستالحطني ذلك عند تقطيعه ألنه يكون متعفنًا
من الداخل.

اكت�شفي �سر ال�شباب الدائم جلينيفر اني�ستون
ّ
مج ّلة» »People Magazineاألمريك ّية

اختارتها
كأجمل امرأة على قيد احلياة .ولكن كيف تستطيع
جينيفر انيستون احلفاظ على إثارتها وجمالها
السن بعد أن بلغت عامها الـ 47؟
التقدم في
مع
ّ
ّ
سنتع ّرف على طرق عنايتها ببشرتها ،وحميتها
الغذائ ّية:
النصيحة األولى :حتفيز عضالت الوجه:
ترى Jenniferأ ّن النساء يفهمن املوضوع بشكل
خاطئ فيذهنب للخيارات السهلة كجراحة
التجميل والبوتوكس وبالتالي ضمور العضالت،
فيما هي تقوم بالعكس عن طريق امليكروكورينت
تعمد الكثير من الس ّيدات لوضع الزيوت للحصول
 Microcurrentوهو أشبه ببعض الرياضة للوجه
برونزي ،ولكن هذا األمر شديد الضرر
على لون
ّ
عن طريق شحنات كهربائ ّية توضع من خالل نوابض
بالفعل.تعتبر Jenniferبأ ّن مع ّ
كل اجملهود الذي نقوم
فوري وحتافظ على
فتقوم بإظهار الفارق بشكل
ّ
ندمرها باحلصول على
جتانس البشرة في خمس دقائق يومياً .هناك أجهزة به جلعل بشرتنا صح ّية ،فإنّنا ّ
ّ
الشمسي
حمام الشمس بهذه الطريقة .الواقي
ّ
ّ
منزل ّية ميكنها القيام باألمر.
ّ
وطري ،شديد
واق غير ثقيل،
على
احصلي
.
احلل
هو
ّ
ٍ
النصيحة الثانيةّ :
ركزي على النسيج وامللمس
الترطيب ورائحته عطرة.
أكثر من التجاعيد:
النصيحة اخلامسةّ :
تغذي بشكل ج ّيد ولكن ال
هل ّ
الشد هي اخليار الصحيح؟
تفكرين بأ ّن عمل ّية
ّ
تصبحي مهووسة
حتصلJennifer Anistonعلى عالج بالليزر
االعتدال هو س ّر ّ
كل شيء في احلياة ،وفلسةفة�An
الستعادة بريق شبابها .خالل ثالثني دقيقة تختفي
 istonفي الغذاء تقوم على هذا املبدأ.حميتها غن ّية
املشاكل من بشرتها ،وتنتعش من جديد ،على
باخلضراوات العضو ّية والبروتينات الطر ّية املفيدة،
حسب وصفها.يقوم هذا العالج باستخدام املوجات
وعاد ًة ما يكون فطورها من األفوكادو مع قطعة
وشد البشرة.
لتحفيز الكوالجني ،تنعيم
ّ
محمص أو عصير سموثيز ،مع محاولتها
توست
ّ
النصيحة الثالثة :ط ّبقي ماكياجا ً ّ
أقل:
التخفيف من تناول منتجات األلبان من أجل
ترى Jennifer Anistonأ ّن ّ
أقل كم ّية من املاكياج
القولون والنفخة.
كافية ،داعية الس ّيدات لتخفيف طبقات
النصيحة السادسةّ :
يهم بالفعل.
ركزي على ما ّ
الفونديشن والبودرة ،كما تقوم بشرب الكثير
تنصح Jennifer Anistonالنساء بالتركيز على أمور
من املياه الصح ّية ،وتقول بأ ّن «املاء ،النوم والواقي
أخرى في احلياة ،فاجلمال لن يكون األكثر أهم ّية في
يحميك كثيرا ً من عالمات
الثالثي
الشمسي ،هذا
ِ
ّ
ّ
عمر معينّ  ،معتقدة بأ ّن البحث عن احلكمة والقراءة
السن».
التقدم في
ّ
ّ
وفهم احلياة مينح السالم ويغ ّير اإلنسان ليصير
الشمسي
الواقي
اجعلي
الرابعة:
النصيحة
ّ أجمل دوماً.
صديقك:
ِ
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WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958
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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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ألول مرة بالكنيسة القبطية في كندا
 فرق أجراس في إحتفاالت الكريسماس لهذا العام6

الفرق املشاركة
St. Mark›s Coptic Orthodox Church, Scarborough
Knox United Church, Agincourt
Scarborough Chinese Alliance Church
St. John›s York Mills Anglican Church, North York
Bells of Bowmanville
Jubilate Junior from Trinity United Church, Cobourg
Heather Nicholson – Hand Bell Solo
The event will consist of: 3 massed pieces performed by all choirs,
An individual performance by each participating choir,
A handbell solo , And sing along

هذا احلدث الهام بكاتدرائية القديس مرقس الرسول مباركهام
) Steels & Warden ( تقاطع شارعي
 جناتي بنايوتي. م: حتت إشراف قائد فريق األجراس بالكنيسة
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تقـــــــــارير

صحيفة بريطانية تكشف أسرار جديدة بني مبارك وأوباما فى «ليلة التنحى«
ماذا طلب أوباما من مبارك؟  ..ونصيحة مفاجئة لـ «هيالري كلينتون»!
نشرت صحيفة الفايننشيال تاميز البريطانية تقريرا ً
يروى كواليس ما حدث داخل البيت األبيض مع
اندالع مظاهرات  25يناير ،وتضارب اآلراء بني كل من
الرئيس «باراك أوباما» ووزيرة اخلارجية أنذاك «هيالرى
كلينتون» حول رد الفعل األمريكى.
«هذا غير كاف ،هذا لن يكون كافيا» ،هذا ما
قاله الرئيس األمريكي باراك أوباما حينما شاهد
تظاهرات ميدان التحرير وهو داخل غرفة املؤمترات
بالبيت األبيض فى األول فبراير عام  ،2011محاطا ً
مبستشاريه األساسيني فيما يتعلق بشئون
السياسة الدولية ملناقشة األزمة املصرية ،وكيفية
التعامل مع الرئيس احملاصر آنذاك «حسنى مبارك».
وخالل الفترة التى تلت اندالع ثورة  25يناير شهد
البيت األبيض إنقساما ً ومناقشات ساخنة تشير
إلى اختالف األجيال داخل إدارة «أوباما» ،ففى الوقت
الذى طالبته فيه «كلينتون» بالتعامل بحيطة مع
املوقف ،محذرة من أنه قد مير أكثر من عقدين قبل
إنشاء دميقراطية مستقرة فى مصر ،كان مستشارو
«أوباما» األكثر شبابا ً يُخبرون «أوباما» بأن التاريخ
يتحرك سريعاً ،مطالبون إياه باتخاذ موقف صائب
سريعاً ،وكان املوقف الصائب من وجهة نظرهم
هو اإلنحياز لإلرادة الشعبية فى مصر املتمثلة فى
املتظاهرين.
وتعرض االجتماع لتوقف قصير ملشاهدة اخلطاب
األول للرئيس مبارك الذى قال فيه إنه لم يكن
ينتوى الترشح لفترة رئاسية جديدة ،لكنه لم يذكر
أى شىء عن تسليم السلطة خالل فترة رئاسته،
ورأى الرئيس األمريكى أن خطاب «مبارك» لم يكن
كافيا الحتواء األزمة ،وأدلى برأيه لألخير عبر مكاملة
هاتفية.
واتبع «أوباما» مكاملته الهاتفية للرئيس املصرى

السابق بخطاب اعتبرته الصحيفة البريطانية
األهم واألكثر تأثيرا ً طوال فترة رئاسته ،وأفصح
فيه «أوباما» عن إنتقال منظم للسلطة فى مصر
نزوال ً على رغبة املتظاهرين ،وهو اخلطاب الذى أثار
اعتراض عدد كبير من مستشاريه األقدم داخل
أروقة السياسة األمريكية.
ويقول التقرير إن تنحى الرئيس املصرى «حسنى
مبارك» كان أول أزمة تقابل «أوباما» و»كلينتون»،
أزمة سلطت الضوء على االختالفات بني الرئيس
األمريكى ووزيرة خارجيته آنذاك ،كما أنها تقدم
رؤية للكيفية التى ستتعامل بها إدارة املرشحة
الدميقراطية حاليا فى حال وصولها إلى البيت
األبيض.
وأكدت «كلينتون» خالل حملتها االنتخابية فى
أكثر من مناسبة بأنها سوف تضع سياسة خارجية
أمريكية أكثر تقليدية ،سياسة حترص على احترام
حلفاء أمريكا باخلارج ،وتبدو أكثر ثقة فى تشكيل
الساحة الدولية .وحرصت «كلينتون» أيضا فى أكثر
من مناسبة على اإلشارة إلى صحة تنبؤاتها حول
مصير الثورة املصرية.
ونبتت أول بذور االنقسام داخل اإلدارة األمريكية
حول املوقف فى مصر مع حلول «جمعة الغضب»
يوم  28يناير ،فقد رأى فريق -أغلبه من الشباب-
يقوده «سوزان رايس» ممثلة أمريكا داخل األمم
املتحدة ،و»بني رودز» مستشار األمن القومى للرئيس
األمريكى ،أن الثورة املصرية متاثل تلك التى نشبت
فى عدد من دول الشرق األوروبى ضد هيمنة االحتاد
السوفيتى ،مطالبون الرئيس األمريكى «أوباما»
باالنحياز إلرادة الشعب املصرى قبل فوات اآلوان.
فى حني رأى أخرون فى مقدمتهم «كلينتون»،
ونائب الرئيس األمريكى «جو بايدن» ورئيس هيئة

األركان املشتركة «مايك مولن» أن الثورة اإليرانية
فى عام  1979هى السيناريو األقرب ملا قد يحدث
فى مصر ،حيث بدأ احلراك مبجموعة من الليبراليني،
لكنه انتهى بقمع دينى.
ولفت التقرير إلى أن الرئيس األمريكى «أوباما» لم
تربطه عالقة وثيقة مع الرئيس املصرى السابق
«حسنى مبارك» الذى ظل حاكما ملدة  30سنة،
على عكس عدد من مستشاريه وأعضاء إدارته،
مثل «كلينتون» التى راسلت قرينة الرئيس «حسنى
مبارك» «سوزان مبارك» قبيل عامني لتقدمي العزاء
فى وفاة حفيدها.
وبعد االجتماع مع عدد من مستشاريه أجرى
الرئيس األمريكى مكاملة هاتفية مع الرئيس
املصرى ،ينصحه فيها بتلبية مطالب املتظاهرين
وتسهيل انتقال السلطة ،ليقلل الرئيس املصرى
من شأن مخاوف نظيره األمريكى ،قائال إنه يحتاج
فقط لبعض الوقت الحتواء األمر.
وبناء على نصيحة من «هيالرى كلينتون» أرسل
الرئيس األمريكى سفير بالده السابق فى مصر
«فرانك ويزنر» إلجراء مقابلة مع الرئيس املصرى
فى  31يناير ،نصح فيها «ويزنر» «مبارك» بعدم
استخدام العنف ضد املتظاهرين ،وتنظيم انتقال
سلمى للسلطة ،ليرد «مبارك» بأنه ال يوجد حاجة
لهذا األمر ،مكررا أنه يستعني فقط مبرور بعض
الوقت الحتواء األزمة.
وتابعت الواليات املتحدة إرسال مبادراتها إلى
الرئيس املصرى «حسنى مبارك» ،باعثة نائب رئيس
جهاز االستخبارات األمريكى «سى آى إيه» آنذاك
«مايكل موريل» ،ليجرى مقابلة مع ممثل لرئيس
اخملابرات املصرى الراحل «عمر سليمان» ليتفقا على
بعض النقاط التى عرضها «موريل» على إدارة أوباما
التى بحثتها ،ليعود «موريل» فى  1فبراير  2011إلى
مصر مع بعض النقاط التى شملت تنحى الرئيس
عن السلطة.
وقالت الفايننشيال تاميز نقال عن مسؤول بالبيت
األبيض آنذاك أن «عمر سليمان» وافق على تلك
النقاط وأقنع بها الرئيس املصرى ،وظهر األخير فى
خطابه الثانى واألخير قبل تنحيه ،ليذكر بعض
النقاط املتفق عليها مع اإلدارة األمريكية ،لكن قدم
نفسه كحل وحيد ،فإما هو أو الفوضى.
ودفع خطاب «مبارك»« ،أوباما» إلى مكاملته هاتفيا
مطالبا إياه بتسليم سريع للسلطة ،ليثير غضب

الرئيس املصرى الذى رد عليه بأن «األمريكيون
السذج» ال يعلموا أن اجملتمع املصرى قد ينقسم فى
حال رحيله عن السلطة.
وبعد رد مبارك الغاضب ،ناقش الرئيس األمريكى
مستشاريه حول إصدار بيان آخر من قبله يطالب
فيه اإلدارة املصرية بانتقال منظم للسلطة،
وعارضه وزير الدفاع األمريكى آنذاك -الذى كان
غائبا عن اجتماع اإلدارة األمريكية فى  28يناير-
«بوب جيتس» ،الذى رأى أن على أمريكا التوقف عن
مطلب انتقال السلطة طاملا أنه ال يوجد أى رؤية
للقوى السياسية القادمة.
ولفت التقرير إلى قلق «كلينتون» من أن يثير
مطلب أمريكا بانتقال للسلطة فى مصر توجسا
بني حلفاء أمريكا فى املنطقة ،مثل دول اخلليج وفى
مقدمتهم السعودية ،ودولة إسرائيل التى أبددت
تخوفها من القوى التى قد تخلف الرئيس املصرى.
وكانت «كلينتون» حريصة طوال تلك الفترة –
حسب الفايننشيال تاميز -على استخدام نبرة
أقل هدو ًء عند التعاطى مع األزمة املصرية ،مما
أثار توجسا داخل البيت األبيض من أن املرشحة
الدميقراطية ترسخ لتبنى سياسة خاصة بها
فى اخلارجية األمريكية بعيدا عن موقف «أوباما»
وإدارته ،لينتهى األمر باتصال من «أوباما» كان أقرب
إلى املشاحنة مع وزيرة اخلارجية آنذاك ،يطالبها فيه
باحلفاظ على وحدة اخلطاب األمريكى حيال األزمة
املصرية.
وعند خروج «مبارك» من الصورة ،قال الرئيس
األمريكى أنه يتمنى أن يسيطر ليبراليوا التحرير
على مقاليد األمور فى مصر ،لكنه توقع أن يكون
انتقال السلطة «طويل وصعب».

ال جتعلوا عقولكم تنام!

بقلم :عـادل عطيـة
عندما أشرقت املسيحية على
وفي عصر مضى ،أخرجت
سخر جنوده
املطابع :سفر اإلحلاد ،الذي أصبح
عاملنا ،أخذ الشيطان ي ُ ّ
؛ حملاربتها!
للشيوعية كتابها
من أهم هذه احلروب :تزييف كلمة
املقدس!
اهلل!
تقدمه للشعب؛ ليعلن لهم :أن ال
فقد ظهرت كتب مزيفة ،تبدأ
إله هناك!
بكلمة إجنيل:
من بني كتّابه:
 ..إجنيل بطرس.
 ..مؤرخون ،مثل :بليانيف ،وبلينوفا.
 ..وباسيليدس املبتدع.
 ..وفالسفة ،أمثال :تخانشيف،
 ..وبرثلماوس.
والشينا.
 ..وبرنابا.
 ..أما املشرف ،فهو األستاذ
...،...،...،
اجلامعي :كوفاليف.
وعندما توهج اإلسالم في اجلزيرة العربية ،ظهر ...،...،...،
اخلوارج ضد القرآن!
وهذا ينبهنا إلى أن ليس أحد معصوما ً عن
أرادوا اغاظة املسلمني؛ فألفوا قرآنات كثيرة:
اخلطأ ،في احلقيقة ..وعلى رأسهم:
 ..قرآن مسيلمة الكذاب.
األساتذة ،والكتب!
 ..وابن املقفع.
ويعلمنا ما هو األكثر أهمية :أن ال نسمح
 ..واخملتار بن عبيد.
لعقولنا بالنوم ،وأن منتلك شجاعة النظر
 ..وطليحة بن خويلد األسدي.
في أعني الناس ،وفي أقالمهم ،وأن جناهر برأينا،
 ..وبنان بن سمعان الهندي.
والقول لهم :أنهم مخطئون ،ان
...،...،...،
وجدنا ،حقاً ،أنهم مخطئون!...
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ت�شريعية النواب توافق على �إلغاء خانة الديانة
بالبطاقات ال�شخ�صية
وافقت اللجنة التشريعية من حيث املبدأ
على مشروع قانون املواطنة وعدم التمييز
وأمهلت احلكومة شهر نوفمبراحلالي
لتتقدم مبشروعها ،والذي يتضمن إلغاء
خانة الديانه بالبطاقة ،مع االنتظار لتقدمي
احلكومة قانونها في هذا الصدد .جاء ذلك
بعد أن رفضت احلكومة هذا القانون فى بداية
مناقشته بدور اإلنعقاد األول ،إال أن أعضاء
اللجنة أصروا على مناقشته حتى متت
املوافقة عليه مع انتظار احلكومة لتقدمي
قانونها فى هذا الصدد
وقال بهاء الدين أبوشقة إن اللجنة ستمهل احلكومة وهي آخر مهلة لها لتتقدم مبشروعها وفي حالة عدم تقدمها
مبشروعها ستشرع اللجنة في مناقشة مشروع القانون تنتهي منه .جاء ذلك عقب حالة اعتراض شديدة من
النواب خالل اجتماع املشارك للجنة التشريعية وجلنة حقوق اإلنسان لتعطيل مقترحات النواب ومشروعات القوانني
املقدمة نظرًا؛ ألن احلكومة لم تتقدم مبشروعها للمجلس حتى اآلن

البابا فرن�سي�س يقبل دعوة قيادات
كن�سية بجنوب ال�سودان لزيارة البالد
قالت قيادات فى كنيسة جنوب السودان أن البابا فرنسيس قبل دعوة لزيارة البلد الذى يعيش صراعا عرقيا وسياسيا.
وقال القس بيتر جاى لوال مارو من الكنيسة املشيخية فى جنوب السودان بعد لقاء البابا فى مدينة الفاتيكان «قبل
الدعوة وقال أنه يريد القدوم فعال من حيث املبدأ».
وعقد مارو باإلضافة إلى بولينو لوكودو لورو وهو األسقف الكاثوليكى للعاصمة جوبا ومطران الكنيسة األسقفية
دانييل دينج بول ياك محادثات مع البابا الذى طلب منهم احلضور إلى الفاتيكان لبحث األوضاع فى بالدهم .وانزلقت
جنوب السودان الغنية بالنفط والتى نالت استقاللها عام  2011إلى حرب أهلية فى ديسمبر كانون األول عام 2013
عندما أدى نزاع بني الرئيس سلفا كير ونائبه املقال ريك مشار إلى قتال بني مؤيديهما على أسس عرقية.

الدبلوما�سية امل�صرية تتن�صر
و جترب اياد مدين علي اال�ستقالة
استقال إياد بن أمني مدني األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي بعد أيام من إثارة غضب احلكومة املصرية مبا
يبدو أنه سخرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي .وفي بيان قالت منظمة التعاون اإلسالمي إن إياد مدني استقال
لـ»أسباب صحية» .وكان إياد مدني قد اعتذر ملصر ،قائال إنه لم يكن يقصد اإلساءة
ووصفت اخلارجية املصرية تعليق مدني الساخر بأنه «تطاول على عضو مؤسس في منظمة التعاون اإلسالمي».
وكان إياد مدني قد حتدث عن تعليقات للسيسي قال فيها إن على املصرييني حتمل الظروف االقتصادية الصعبة ،وأنه
على مدى عشرة أعوام كانت ثالجته خاوية إال من املاء وقال إياد مدني للرئيس التونسي األسبوع املاضي «أنا على
ثقة أن ثالجتكم فيها أكثر من املاء فخامة الرئيس» ،فيما يبدو أنه إشارة ساخرة للسيسي .وقال بيان للمنظمة أن
السعودية رشحت يوسف بن أحمد العثيمني وزير الشؤون االجتماعية السابق لتولي املنصب خلفا إلياد مدني وفي
بيان رحبت اخلارجية املصرية بترشيح العثيمني للمنصب.

نتنياهو :العديد من الدول العربية مل تعد ترى يف �إ�سرائيل
عدوا
أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو أن ما «يبعث األمل في
نفسه» أن العديد من الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل عدوا لها
بل حليفا في مواجهة اإلسالم املتطرف « .
ولدى استقباله الرئيس اإليطالي سيرجيو ماتاريال في القدس قال« :ما
يبعث األمل في نفسي ،هو التغيير الكبير احلاصل في موقف العالم
العربي».
وأضاف حسب بيان صادر عن احلكومة اإلسرائيلية :التغيير الذي أعنيه،
«يتمثل في مكافحة اإلرهاب اإلسالمي ،سواء كان بقيادة إيران أو
«داعش».
وعلى صعيد حتقيق السالم ،اعتبر نتنياهو أن املنطقة قد اختلفت،
حيث لم يعد السالم مع الفلسطينيني شرطا للسالم مع العرب ،بل
صار السالم مع العرب سبيال للسالم مع الفلسطينيني».
وأضاف« :كنا نعتبر في املاضي أن االختراق على املسار الفلسطيني ،سيحقق لنا سالما أوسع مع العالم العربي،
فيما صارت االحتماالت القائمة في الوقت الراهن تشير إلى أن السالم سوف يتحقق عبر مسار عكسي ،أي مع
العرب قبل الفلسطينيني».
وفي معرض التعليق على املوقف الفلسطيني إزاء السالم ،أشار نتنياهو إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس
مستمر في رفض قبول «الدولة اليهودية» ،معتبرا هذا الرفض جوهر الصراع ،وأنه «ليست «حماس» الرافض الوحيد
للدولة اليهودية ،بل الرئيس عباس كذلك».
ومضى يقول« :الصراع لم يكن أبدا على قيام دولة فلسطينية ،حيث أكدت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة ،ونؤكد
نحن أيضا استعدادنا لقيام دولة فلسطينية منزوعة السالح تعترف بالدولة اليهودية» ،منتقدا التركيز في بحث
فرص التسوية على االستيطان.

�أخبـــــــــار

بعد انتخاب « عون « رئي�س لبنان
اال�ستقرار ال�سيا�سي هو خطوة لإ�ستقرار لبنان
قال رئيس اجلمهورية اللبنانية ،ميشال عون ،عقب فوزه
مبنصب رئيسا للبالد ،إن االستقرار السياسي هو أول خطوة
نحو االستقرار من خالل الشراكة الوطنية .وأضاف «عون»
خالل كلمته مبجلس النواب ،أن تعزيز قدرات اجليش علي
قمة أولوياته حلماية سيادة لبنان ،وأن االستقرار األمني لن
يحدث إال بالتنسيق مع القضاء.
وأكد علي ضرورة وضع خطة اقتصادية شاملة لبناء لبنان،
ودعا إلي تطبيق وثيقة االتفاق الوطني دون انتقائية.

ويكيليك�س تك�شف غ�ش كلينتون:
تلقت �أ�سئلة املناظرات م�سبقا
لم تتمكن املرشحة الدميقراطية هيالرى كلينتون بع ُد من ترتيب أوراقها بعد قرار مكتب التحقيقات الفيدرالى فتح
ملف بريدها اإللكترونى من جديد ،لتتلقى ضربة جديدة قد تؤثر على شعبيتها
وذلك قبل أيام قليلة من موعد االنتخابات األمريكية ،عبر موقع «ويكيليكس» ،والذي نشر عن رسائل إلكترونية جديدة
تكشف أن كلينتون تلقت مسبقاً أسئلة ُطرحت عليها خالل مناظرات االنتخابات التمهيدية للحزب الدميقراطى ،مما
يؤكد اتهامات وجهها إليها منافسها اجلمهورى ،دونالد ترامب .إحدى هذه الرسائل كتبتها الرئيسة املؤقتة للحزب
الدميقراطى دونا برازيل ،كانت موجهة إلى رئيس حملة كلينتون ،جون بوديستا ،وإلى مديرة االتصال فى حملة هذه
األخيرة ،جنيفر باملييرى .تعود تلك الرسالة إلى  5مارس ،أى عشية املناظرة فى مدينة فلينت ،املدينة التى تعانى من
املشاكل بسبب شبكة املياه امللوثة بالرصاص .وقالت برازيل ،التى كانت تعمل وقتها معلقة على شبكة «سى إن
إن» ،إن أحد األسئلة التى ستطرح على هيالرى رودهام كلينتون سيكون من امرأة مصابة بطفح جلدى ،وأضافت:
«عائلتها تسممت جراء الرصاص ،وستسأل ماذا ميكن لهيالرى فعله للسكان فى فلينت فى حال أصبحت رئيسة».
فى اليوم التالى أثناء املناظرةُ ،وجه بالفعل سؤال إلى كلينتون من جانب امرأة عبرت عن استياء من املشاكل اجللدية
التى تعانى منها عائلتها ،إال أن صياغة السؤال كانت مختلفة .وعلي اجلانب األخر متكن املرشح اجلمهوري لالنتخابات
االميركية ،دونالد ترامب من التفوق على هيالري كلينتون للمرة االولى..
وبحسب إستطالع حديث وأجرته اي بي سي وواشنطن بوست ،فإن ترامب تقدم على كلينتون للمرة االولى  ،وحصل
ترامب على دعم  %46باملئة من نسبة املستطلع اراؤهم في حني حصلت كلينتون على  ، %45وتدهورت أوضاع كلينتون
بشكل درامتيكي في االسبوع االخير ،وفي إستطالع أخر كشف عن أن  %53من الناخبني أبدوا حماسة كبيرة لترامب
مقابل  %45لهيالري كلينتون .وتتعرض كلينتون حلملة انتقادات خاصة بعد اعالن مكتب التحقيقات الفدرالية أف بي
اي ،إعادة فتح التحقيقات بقضية بريدها االلكتروني.

رو�سيا:
ال�سالم يف �سوريا بات بعيدا
أعلنت روسيا عن تأجيل عودة سوريا للحياة السلمية،
وأعلن وزير دفاعها سيرغي شويغو أن آفاق احلل السياسي
باتت بعيدة ،كما أعلن عن دخول قطع السفن الضاربة
من األسطول الروسي بقيادة الطراد« ،بطرس األكبر» إلى
مياه املتوسط .وقال وزير الدفاع الروسي خالل حديث عبر
الهاتف مع قادة القوات املسلحة الروسية ،إنه مت تأجيل احتمال بدء العملية السياسية وعودة الشعب السوري
للحياة السلمية إلى أجل غير مسمى .مؤكدا ً أن اإلرهاب يقف حجر عثرة على سبيل إحالل السالم في سوريا .وشدد
شويغو على ضرورة تضافر اجلهود املبذولة ملكافحة اإلرهاب في سوريا.
مشيرًا إلى «أن املطلوب حتى يتم القضاء على اإلرهاب في سوريا ،عمل جماعي مشترك وليس وضع العصي في
دواليب الشركاء ألن اإلرهابيني يستغلون ذلك لتحقيق أهدافهم» .وتقول موسكو إن جماعات املعارضة «املعتدلة»
متنع انطالق عملية السالم في سوريا .ونقلت وسائل اإلعالم الروسية عن وزير الدفاع الروسي قوله إن املسلحني
يقتلون عشرات املدنيني في حلب يوم ًيا ،إذ يطلقون النار على من يحاول مغادرة املدينة .وال ميكن التوصل إلى اتفاق
إلحالل السالم مع «هذه املعارضة» ،كما أشار إلى ذلك وزير الدفاع الروسي.
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مصر
في الكتاب املقدس
بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
ينتمي املصريون الى مصرامي ابن حام ابن نوح،
كما جاء بسفر التكوين “ :وبنو حام كوش
ومصرامي وفوط وكنعان”(تك .)10وقد ورد اسم
مصر في اسفار الكتاب املقدس نحو سبعمائة
مرة .وعرفت بذات االسم عند العرب وشعوب
الشرق ،حيث وردت في االثار االشورية باسم
صر .ولكنها عرفت عند الغرب باسم ايجيبتي
ُم ُ
 Aigyptièالقريب من (قبطي) ،حيث ذكرها
هوميروس في ملحمة االوديسا في القرن الثامن
قبل املسيح .ومنها انتقلت الى باقي اللغان
االوربية.
وذكرت اسفار العهد القدمي اخبار بعض ملوك
مصر في زمن الفراعنة ،فأشار سفر التكوين
الى فرعون الذي التقاه ابراهيم ،ويعتقد انه
سنوسرت الثاني احد ملوك االسرة الثانية عشرة
معتمدين على نقش وجد على جدران مقبرة
املدعو (خنوم حتب) أحد رجال سنوسرت ،ويروى
قصة مجئ عشيرة من األجانب وعلى رأسهم
شخص يدعى إبشاه الذي يعني ابا الرمل .كما
اشار السفر ذاته الى فرعون الذي استوزر يوسف
ابن يعقوب ،وهو غير معروف حتى االن .وفرعون
الذي شرع في اضطهاد بني اسرائيل عندما كان
موسى طفال رضيعاً ،ويعتقد الباحثون االوائل
مثل فالندرز بتري ،وجورج سميث ،وادوارد نافيل
وغيرهم انه رمسيس الثاني .كما يعتقدون ان
فرعون الذي في عهده خرج بنو اسرائيل من
مصر بقيادة موسى كليم اهلل ،وقد ناهز الثمانني
حوال ،هو ابنه مرنبتاح.
وجاء في سفر امللوك االول خبر فرعون الذي
اقترن سليمان باحدى بناته ،وهو بسوسنوس
الثاني احد ملوكا االسرة الواحدة والعشرين.
وفرعون الذي استقبل يربعام بن ناباط عندما فر
الى مصر هربا من وجه سليمان ،وهو شيشق
(شاشنق) احد ملوك االسرة الثانية والعشرين
الذين اقاموا في اهناسيا .وقد اعطاه احدى
االميرات زوجة ،مخالفا بذلك تقاليد اسالفه
التي متنع اقتران املصريات باالجانب للحفاظ
على الدم امللكي .ويبقى من اثاره البوابة التي
حتمل اسمه واملالصقة ملعبد رمسيس الثالث
بالكرنك .وقد سجل عليها اخبار حملته التي
قام بها على فلسطني ذاكرا املدن التي استولى
عليها .وبعد موت سليمان عاد يربعام الى
بالده والتف حوله جل االسباط وبايعوه بامللك
نكاية في رحبعام .فانقسمت اململكة بني ابن
سليمان الذي ميلك الشرعية ،وبني يربعام الذي
لقي التأييد الشعبي .فتأمر االول على سبطي
يهوذا وبنيامني في اورشليم ،وحكم الثاني بقية
االسباط من شكيم .وبعد خمس سنوات ،قام
شيشق مبهاجمة مملكة يهوذا(1مل .)14واعتقد
انه قام بتلك احلملة استجابة لرغبة صهره
يربعام ،وذلك حتى يضعف من قوة خصمه.
وذكر سفر امللوك الثاني (2مل )19اخبار
ترهاقة(طهارقة) ،وهو رابع ملوك االسرة اخلامسة
والعشرين التي حكمت مصر من طيبة .وترك
طهارقة مجموعة من االثار ،ال يزال بعضها
باقيا مثل مقصورة الزورق املقدس التي اقامها
امام الصرح الثاني مبعبد الكرنك .كما يوجد
له اكثر من اثر يحمل اسمه باملتحف املصري.
وكان معاصرا حلزقيا ملك يهوذا ،ولسنحاريب
واسرحدون االشوريني .وقد وردت اخبارهم جميعا
في اخبار ملوك بني اسرائيل .وخالصة ذلك ان
سنحريب ملك اشور قام بحملة موسعة على
املدن واملمالك السورية ،ومتكن من االستيالء على
عدد من مدن يهوذا .ومن مركز قيادته في الخيش،
بعث سنحريب برسالة تهديد الى حزقيا،
يستخف به وبحليفه ملك مصر؛ ولكن حدثت
معجزة النصر بغير قتال حسبما روى هيرودوت
تأكيدا ً ملا جاء فى سفر امللوك األيام الثانى (18و
 .)19وعاد طهارقة الى مصر ليباهى بنصر لم
يحرزه .ورجع سنحاريب الى اشور بطنطن بفوز

لم يحققه ،ثم تعرض لالغتيال فتولى ابنه
اسرحدون احلكم .وهو الذي عاد فحارب طهارقة
وانتصر عليه في عقر داره ،وسجل انتصاره في
حولياته.
وجاء بالسفر ايضا (2مل )23خبر فرعون نخو
(نكاو) الذى إنضم إلى أشور ضد بابل ،فتصدى
له يوشيا ملك يهوذا كحليف مللك بابل ،وأسفر
اللقاء عن مصرع يوشيا وهزمية جيشه عند
مجدو ،ثم واصل نخو طريقه ملساعدة أشور
أوبالليت الثانى ضد بابل التى كان لها النصر.
وفى طريق عودته مال على يهوذا فوجد يهوآحاز
على عرشها فقبض عليه ،وعني بدال ً منه أخيه
األكبر ألياقيم ،وجعل اسمه يهوياقيم ،فأعلن
والءه ملصر وقدم لها اجلزية .وبعد ان أمن جانبه
ترك حامية هناك ،ثم عاد إلى مصر .وبعد أربع
سنوات كان قد مات خاللها نبوبالسر ملك بابل،
وخلفه نبوخذ نصر فانه حارب احلامية التي
تركها فرعون عند كركميش وهزمها .وقد تنبأ
أرميا النبى عن تلك االحداث قبل وقوعها (إر.)46
وبعد موت نكاو خلفه بسماتيك ،ثم حفرع (حع-
إب-رع) وفى عهده دهم البابليون أورشليم بقيادة
نبوخذ نصر .وسبوا جل سكانها إلى بابل (2مل
 .)25وفر قسم آخر إلى مصر حيث استقبلهم
(حفرع).
وفى عام 1886م عثر فالندرز بترى فى تل دفنة
(حتفنحيس) مبصر السفلى على أطالل قصر،
عرف بـ قصر بنت اليهودى ،كان فرعون قد أنزل
فيه بنات صدقيا ملك يهوذا املأسور في بابل،
وأرميا النبى وبعض الوجهاء الذين هاجروا إلى
مصر عقب التدمير والسبى اللذان حال مبملكة
يهوذا وبعاصمتها أورشليم .وكان هذا القصر
قد بناه بسماتيك األول .وعثر فيه بترى على خامت
من نحاس أصفر يحمل اسم أمازيس (أحمس
الثانى) خليفة فرعون حفرع .وهو الذي حرض
صدقيا ملك يهوذا على العصيان على ملك بابل
فجلب الدمار على بالده .وأثار أخرى حتمل اسمى
نخو ،وحفرع الذى ورد اسمه فى نبؤة ارميا()44
كما عثر على رصيف من اللنب كان يستخدم
لتحميل وتنزيل حموالت أو لنصب خيام .وفى
ساحة خارج هذا القصر مرصوفة باآلجر ،عثر
بترى حتت اآلجر على حجارة غير مهندمة تذكرنا
بقول إرميا النبى:
«خذ بيدك حجارة كبيرة وأطمرها فى املالط فى
امللنب الذى عند باب بيت فرعون فى حتفنحيس
أمام رجال يهوذا .وقل لهم ،هكذا قال رب اجلنود...
هأنذا أرسل وآخذ نبوخذ نصر ملك بابل عبدى،
وأضع كرسيه فوق هذه احلجارة التى طمرتها
فيبسط ديباجة عليها ( »...إر .)8 :43ويبدوا أن
ذلك قد حتقق فى عهد أحمس الثانى الذى اعتلى
حكم البالد خلفا ً لـ حفرع.
ويبقى من اثار حفرع ،لوح تذكاري ال يزال قائما
باملتحف املفتوح بقرية ميت رهينة حيث كانت
تقوم عاصمة الدولة القدمية ،فيما كان يعرف
بـ من -نفر(ممفيس) .كما نشاهد له لوحة اخرى
باملتحف املصري ،ومتثالني اخرين ميثالنه على
هيئة ابي الهول ،مبنطقة كوم الشقافة حيث
توجد مقبرة الكاتكومب باالسكندرية.
وجاءت اخبار امللك سوا (تف-ناخت) في سفر
امللوك الثاني (2مل .)17الذي استعان به هوشع
ابن ايلة على ملك اشور؛ ولكن هذا احلليف لم
تكن له القدرة لتقدمي يد املساعدة إلى ملك
إسرائيل .وكل ما كان فى يده أن حرض زعماء
املدن الفلسطينية ضد أشور ليتجنب شرها.
ولكن ملا علم شلمناصر اخلامس بذلك ،فإنه
قبض على ملك إسرائيل الذى دخلت مملكته فى
طور الزوال.
وهذه االحداث هي قليل من الكثير الذي ورد بني
دفتي الكتاب املنير ،وقد جاءت كلها متفقة مع
ما كشف عنه علماء االثار من تاريخ االمم الغابرة
وحوليات امللوك واجلبابرة.

مـقــــــــاالت

شريف سبعاوي يسعي ليكون مرشح حزب احملافظني عن دائرة
»«أيرين ميلز  -مسيسوجا
أعلن املهندس شريف سبعاوي بأنه سيبدأ خطواته األولي ليكون
مرشح حزب احملافظني عن دائرة «إيرن ميلز  -مسيسوجا» في
أنتخابات برملان أونتاريو القادمة ،وكتب «سبعاوي» علي صفحة
التواصل اإلجتماعي «فيس بوك» يقول «أصدقائي وجيراني االعزاء
في دائرة ايرن ميلز ،يسعدني االعالن عن بدء اخلطوة التالية ألعالني
عن نيتي في الترشح لبرملان أونتاريو عن حزب احملافظني عن دائرة
مسيسوجا ايرن ميلز .مبساعدتكم نستطيع التواصل مع الدوائر
اخملتلفة من اصدقائكم ومعارفكم و جيرانك لتسجيل اكبر عدد
ممكن من االعضاء ليكون لهم حق التصويت  ،نحاول تسجيل
املقيمني في الرمز البريدي .»L5L & L5M
ومن املعروف أن املرشح الذي يحصل علي أعلي األصوات في إنتخابات احلزب الداخلية ،يصبح هو
مرشح احلزب عن هذه الدائرة
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السجن عامني إلمريكي «لقرصنة الصور العارية»
حكم القضاء األميركي على قرصان إنترنت سطا على صور عارية ملشاهير بالسجن ملدة عامني .وكان «رايان
كولينز» ،من والية بنسلفانيا قد أمضى سنتني يتصيد كلمات السر ألكثر من مئة من املشاهير مبن فيهم
املمثلة العاملية احلائزة على جائزة األوسكار جنيفر لورنس واملغنية الشهيرة ريهانا واملمثلة واملغنية أفريت
الفني ،ليسرق بعد ذلك معلومات شخصية مبا فيها صورا ً عارية
والهاكر الذي سرق صور املشاهير من املمثالت في عام  2014حكم عليه بالسجن في سجن فيدرالي ،كما
أعلن مسؤولون
و اعترف رايان كولينز البالغ من العمر  36عاما بالتهم الفدرالية املوجهة إليه

إعتقال النجم املغربي «سعد جملرد»
في باريس بتهمة محاولة االغتصاب

حـــــــــوادث

ممرضة سعودية عوقبت بخصم من راتبها بسبب
انتعالها حذاء رجالياً!
عوقبت ممرضة سعودية تعمل بأحد املستشفيات التابعة لوزارة الصحة في محافظة الطائف بحسم يوم
من مرتبها بعد أن حضرت إلى املستشفى وهي تنتعل حذاء رجاليا األمر الذي أثار بلبلة كبيرة حيث ظنها
البعض رجالً يرتدي عباءة مما عرضها ملالحقة األجهزة األمنية وهي في طريقها للعمل.
وقالت مصادر إن األجهزة األمنية كانت قد الحقت املمرضة قبل فترة في شارع شهار العام بعد أن اشتبه
فيها أحد املواطنني الذي ظنها رجال متنكرا في زي امرأة ومت الوصول إلى السيارة التي كانت تقلها وكانت بها
سيدة أخرى أكدت لهم أن السيدة املعنية تعمل ممرضة في أحد املستشفيات وكانت في طريقها للعمل،
وأنها كانت في عجلة من أمرها ولم تالحظ عند خروجها أنها انتعلت حذاء ابنها.
إدارة املستشفى أحالت املمرضة إلى التحقيق حيث مت حسم يوم من مرتبها النتعالها حذاء رجاليا األمر الذي
أوقعها في موضع شبهة يعاقب عليها النظام.

هندي يهرب لينام في سطح سجنه
لم يجد سجني هندي سوى سطح السجن الذي يقبع فيه بشرق الهند ألخذ قسط طويل من الراحة قبل
أن يقبض عليه احلراس.
ً
وقال مسؤولني إن سجينا اختفى من سجن بوالية كالكتا مدة  24ساعة ،عثر عليه غارقا في النوم فوق
سطح السجن بعد حملة تفتيش شنها احلراس.
وصرح مسؤول كبير بالشرطة إنه بعد االختفاء املفاجئ للسجني «أطلقنا صفارات اإلنذار وبحثنا عنه في
كل مكان ،ولكن لم نتمكن من اقتفاء أثره».
وأضاف أنه في ظهيرة يوم اخلميس سمع حراس السجن غطيطا عالي الصوت يصدر من أحد املباني ،مشيرا
إلى أنه حني صعد احلراس إلى سطح املبنى فوجئوا بالسجني يغط في نوم عميق.
وبرر السجني راجو جاجي ( 19عاما) فعلته هذه للشرطة بالقول إنه مل من الروتني في السجن ورغب في
احلصول على قسط من النوم.
وقال املسؤول بالسجن إن السجني بدت عليه الدهشة وهو يترنح عندما وجد نفسه محاطا بحراس يصوبون
أسلحتهم نحوه.

اعتقلت الشرطة الفرنسية ،النجم املغربي «سعد جملرد» ،عقب تقدم فتاة فرنسية بشكوى ضده تتهمه
فيها مبحاولة اغتصابها
وقالت شرطة الدائرة  17بباريس ألقت القبض على جملرد داخل فندق «ماريوت شانزيليزي» ،وقضي  48ساعة
رهن احلراسة النظرية ،في انتظار عرضه على احملاكمة  ،على خلفية اتهامه من طرف فتاة مبحاولة اغتصابها
خالل قضائها معه ليلة «ماجنة»
وع ّبر مجموعة من الفنانني املغاربة عن تضامنهم مع «جملرد» ،حيث نشروا صورا على حساباتهم الرسمية
مبواقع التواصل االجتماعي تتضمن عبارة «كلنا مع ابن بلدنا سعد جملرد
كما قالوا إنه ال يجب إصدار أحكام مسبقة إلى حني إنهاء التحقيق والتأكد من الشكاية التي تقدمت بها
الفتاة ،مشيرين إلى أن احلادثة قد تكون «مؤامرة» ضد جملرد من طرف أعداء النجاح.

دفن تونسي ساقه املبتورة ..فاس ُتخرجت له شهادة وفاة
قالت صحيفة االسبوعي ،أن شيخا ً في اخلامسة والستني من العمر مصابا بالسكري اضطر لدفن ساقه
التي بترت بعملية جراحية بعد ان حصل على اذن إداري لدفن هذا العضو غير أن موظفي قسم احلالة املدنية
سجلوا وفاة الشيخ عن طريق اخلطأ.
وأضافت أن الشيخ أراد استخراج شهادة ميالد لقضاء شؤون ادارية ففوجيء بتسلم شهادة وفاته فاضطر
للذهاب الى احملكمة إلثبات أنه الزال على قيد احلياة.

هروب ثالثة سجناء
من سجن فرنسي باستخدام هليكوبتر

قال مسؤولو سجن أن ثالثة سجناء هربوا من سجن بشرق فرنسا ،في طائرة هليكوبتر مخطوفة من مطار
قريب كان من املقرر أن تغادر املطار لنقل متزجلني من جبال االلب القريبة.
واضاف املسؤولون أن مسلحني أثنني خطفوا الهليكوبتر في البيرفيل وأجبروا الطيار على الهبوط في باحة
سجن على بعد عشر دقائق حيث صعد اليها السجناء الثالثة .واقلعت الطائرة باالشخاص اخلمسة الذين
هربوا منها سيرا على االقدام فور هبوطها في منطقة خارج السجن.
وتابع املسؤولون انه لم يتم العثور على السجناء الفارين بحلول الليل.
ورفض املسؤولون الكشف عن اسماء الفارين ولكنهم قالوا ان أحدهم كان يقضي عقوبة بالسجن مدى
احلياة بتهمة تهريب اخملدرات واالخر كان متهما بالسطو املسلح بينما يعتبر الثالث أخطرهم لتزعمه
عصابة في عملية سطو مسلح.

حبس ضابط شرطة بالصني قاد حتقيقا
أدى إلعدام شاب عن جرمية لم يرتكبها
أصدرت محكمة صينية حكما بالسجن  18عاما على ضابط كبير فى الشرطة بتهم الفساد وحيازة
أسلحة غير مرخصة بعد أن قاد حتقيقا أدى إلى إعدام شاب عن جرمية قتل لم يرتكبها
وفى  2014برأت احملكمة الشاب «هوجيلت» ،وهو من منطقة منغوليا بعد إعدامه بتهمتى اغتصاب وقتل
امرأة فى مرحاض عام
وأثارت القضية التى اسيء فيها تطبيق العدالة غضبا ً عاما ً واسعا ً فى الصني .وأدين رجل آخر بارتكاب اجلرمية
وصدر عليه حكم باإلعدام
وقالت وسائل إعالم رسمية أن  27شخصا عوقبوا جراء اإلدانة اخلاطئة وتلقى معظمهم عقوبات إدارية
غير أن تهما جنائية وجهت إلى «فنج زميينج» ،الذى تولى فى السابق منصب نائب قائد الشرطة فى هونهوت
عاصمة منغوليا الداخلية والذى قاد التحقيق الذى أدى إلى إعدام هوجيلت

فتاة روسية
مهددة بالسجن  5سنوات لوقوعها فى غرام إرهابى
قامت االجهزة االمنية بالتحقيق
مع فتاة روسية تدعى «فارفارا
كاراولوفا» ،وهى طالبة فلسفة
بجامعة موسكو احلكومية ،ومت
اعتقالها بعد أن وقعت فى غرام
إرهابى تابع لتنظيم داعش وحاولت
لقائه ،كما مت عرضها على احملكمة
العسكرية فى روسيا بتهمة
االتصال بجهات إرهابية
ومت اعتقالها فى تركيا عندما كانت
تستعد لعبور احلدود السورية وقد
تتعرض لعقوبة السجن حتى
خمس سنوات حملاولتها االنضمام
إلى «منظمة تعتبر إرهابية وفقا
للقوانني الروسية».
قالت الفتاة خالل التحقيقات
األولية معها وتوجيه التهم إليها،
«لم أنضم إلى أى منظمة ولست
إرهابية ولم أنو إطالقا أن أصبح
يوما إرهابية».
ومن ناحية أخرى قال محاميها
سيرجى بدامشني أنه من الواضح
أن الهدف من محاكمتها هو لكى تكون عبرة للشابات اللواتى وقعن فى غرام إرهابيني مثل فارفارا ويفكرن
فى التوجه إلى سوريا ،وبالطبع إنها مهزلة النهم استهدفوا شخصا ً ال عالقة له باألنشطة اإلرهابية
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

التهاب اللثة ()3

تكلمنا فى املقالة السابقة عن امراض اللثة و اعراضها و اليوم
سوف نتكلم عن عالج التهاب اللثة و طرق الوقاية منها .
عالج التهاب اللثة وطرق الوقاية :
زيارة طبيب االسنان للمعاينة واتباع تعليماته ملعاجلة ما هو
متضرر في احلاالت املتقدمة .
ينصح بزيارة الطبيب مرة كل  6اشهر او كل سنة ( ) Recall
او كما يقرر الطبيب حسب احلالة .
املواظبة على تنظيف االسنان بالفرشاة واملعجون الذي
يحتوي على فلوريد للوقاية من التسوس .
استخدام اخليط االسنان الطبى مرة على االقل يوميا ( .)Floss
ميكن استخدام الفرشاة الكهربائية اذا وجدت الزالة الطبقة الصفراء بنفس الوتيرة.
تنظيف االسنان مدة دقيقة الى ثالث دقائق مرتني باليوم .
التوقف عن التدخني ،حيث يصعب عالج امراض اللثة وال تكون نتائجه ايجابية للمدخنني
استخدام غسول الفم و املطهر
والذي يحتوي على مضادات البكتيريا
(. )Antiseptics
في احلاالت الصعبة ،يقوم الطبيب
بالتدخل اجلراحي الزالة الطبقة
املتكلسة اسفل اللثة.
عند اتباع اجراءات الوقاية واتباع
منط حياة صحي للعناية باالسنان
او لعالج التهاب اللثة ،فان من يعانون
من امراض اللثة يلحظون حتسنا
كبيرا في شكل ووضع اللثة لديهم.
فاللثة الطبيعية مييل لونها الى
الوردي ،وانسجة اللثة تكون اكثر
صحة ونضارة.

إضطراب فرط احلركة ونقص اإلنتباه
(اجلزء الثاني)

اإلضطراب السلوكي األكثر شيوعا
ولكن املمكن عالجه
املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
ADHD
نعيد فنذكر مبا مت ذكره في املقال السابق من أن
هذا االضطراب السلوكي الفوضوي هو األكثر
شيوعا في العالم حيث تبلغ نسبته وكما
قلنا  % 5في عموم البشر ،وتبلغ هذه النسبة
 % 11في طلبة املدارس ويؤدي إلي إعاقة في
قدرة هؤالء الطلبة علي التعلم .ويتم ّيز
بأعراض ثالثة رئيسية وهي نقص القدرة
علي اإلنتباه والتركيز وزيادة احلركة البدنية
عن املعدالت الطبيعية وتكرار التصرفات
اإلندفاعية .وكما ذكرنا فان هذا املرض ينقسم
إلي ثالثة أنواع رئيسية؛ وذلك حسب أي
األعراض من خصائص املرض الثالث هي األكثر
وضوحا وهم  :نقص اإلنتباه هو السمة
املميزة  /فرط احلركة واإلندفاع هو السمة
املميزة /أو نقص اإلنتباه مع فرط احلركة
واإلندفاع يتساويان
معايير تشخيص املرض ( :البد من توافر أربعة
معايير لتشخيص املرض) :
 )١البد من ظهور األعراض قبل السن السابعة
من العمر.
 )٢البد من إستمرار هذه األعراض  6شهور
علي األقل.
 )٣البد من أن تتسبب هذه األعراض في
إعاقة مقدرة الطفل عن مواصلة احلياة
الطبيعية في مجالني علي األقل من اجملاالت
األتية  :الفصل  /فناء امللعب  /املنزل  /اجملتمع
 /أو البيئات اإلجتماعية اخملتلفة التي ميارس
فيها الطفل نشاطه مبا فيها األندية ومنازل
أصدقائه.
 )٤اال تكون هذه األعراض لسبب فجائي
مؤقت مثل حدوث وفاة أو طالق في العائلة
 /نوبة مرضية  /إصابة لألذن تؤدي إلي إعاقة
السمع  /عدم كفاية النوم أو نوم غير مريح /
إساءة معاملة الطفل  /قلق مرضي أو اكتئاب
 /مشاكل تؤدي إلي صعوبة التعلم.
أما عن تشخيص النوع الذي يعاني منه
الطفل من األنواع الثالثة الرئيسية لهذا
اإلضطراب وذلك حسب السمة السائدة هل
هي فرط احلركة واإلندفاع أو نقص اإلنتباه أو
لكليهما فالبد أن تتوافر ستة أعراض علي
األقل أو أكثر لهذه السمة املميزة.
أعراض نقص اإلنتباه  :تشتت الذهن بسهولة
وعدم اإلنتباه للتفاصيل والنسيان مبا يعوق
تنفيذ املهام  /صعوبة التركيز في أمر واحد
 /امللل من أداء نشاط واحد لبضع دقائق إن لم
يكن ممتعا  /صعوبة إستكمال العمل أو تعلم
شيء جديد  /صعوبة إمتام الواجبات املدرسية
 /فقدان األغراض املدرسية أو اللعب  /عدم
اإلصغاء  /اإلستغراق في أحالم اليقظة /
صعوبة معاجلة املعلومات وإتباع اإلرشادات .
أعراض اإلندفاع و َفرَّط احلركة  :عدم الصبر/
تعليقات غير مالئمة  /عدم إنتظار الدور/
تصرفات إندفاعية دون تقدير للعواقب /
النشاط احلركي الزائد املندفع  /القلق والتملل
في املقاعد  /التحدث املستمر  /التحرك
املستمر في كل مكان  /مالمسة كل شيء
ميكن أن تقع عليه األيدي واللعب بكل شيء /

صعوبة اجللوس في سكون أثناء تناول الطعام
 /صعوبة إمتام املهام بهدوء.
هوامش  :ال يوجد إجراء معملي أو أشعة ميكن
إن يتم عن طريقها تشخيص املرض .ولكن
يتم تشخيص املرض عن طريق ما يقدمه األباء
أو املعلمون أو الزمالء أو املريض نفسه.
> األمراض املتزامنة مع هذا اإلضطراب
مثل اإلكتئاب أو التوتر املرضي قد تؤدي إلي
تعقيد التشخيص والعالج.ويالحظ أن مرض
اإلكتئاب يزيد مع تقدم العمر خاصة في اإلناث
وعليه يجب البدأ بعالج اإلكتئاب .ولكن األباء
يفضلون البدأ بعالج إضطراب نقص اإلنتباه
و َفرَّط احلركة الن اإلستجابة للعالج تكون
أسرع.
يوجد عالقة ثنائية متبادلة بني إضطرابات
النوم  -بسبب احلرمان من النوم أو النوم
املتقطع  -وإضطراب فرط احلركة.
مثال ملظاهر النعاس عند األطفال  :مظاهر
عادية مثل التثاؤب وفرك العينني ومظاهر
أخري؛ مثل تقلبات مزاجية وعدم اإلنتباه
والنشاط الزائد والعدوانية.
عالج إضطراب فرط احلركة ونقص اإلنتباه :
من حسن احلظ أن نتائج عالج هذا اإلضطراب
جيدة جدا وتدعو إلي التفائل هذا إلي إحتمال
زوال املرض بدون عالج والذي يحدث أحيانا.
ولكن في العموم تزول األعراض في نصف
األطفال ممن مت تشخيصهم وذلك بعد ثالث
سنوات من التشخيص .ويوجد ثالثة طرق
لعالج هذا اإلضطراب.
 )١العالج األكثر جناحا هو العالج الدوائي مع
العالج السلوكي Cognetive Behavioral
. Therapy
 )٢عالج دوائي فقط )٣ .عالج سلوكي فقط.
هوامش  :العالج الدوائي اإلكثر شهرة وهو
الريتالني ( ميثيل فينديلني هيدروكلوريد )
 Retalinويعتبر األكثر فاعلية وذلك بسبب
التكلفة املنخفضة .وهو يحسن السلوك
علي املدي القصير لثالث سنوات وليس علي
املدي الطويل .ولكن أثاره اجلانبية في بعض
احلاالت قد تكون سيئة وعليه ال ينصح
باستخدامه قبل سن الدراسة .وتشمل األثار
اجلانبية األتي  :في معظم األطفال ال توجد
أثار جانبية ماعدا نقص الشهية .ولكن ميكن
أن يحدث خلبطة في النوم أو صداع أو ألم في
البطن أو إرتفاع في الضغط أو إكتئاب أوزيادة
في أعراض اإلنفصام أو إضطراب املزاج ثنائي
القطبية في حالة معاناة الطفل من هذه
اإلضطرابات وأيضا لوحظ زيادة إحتمال اإلدمان
للكوكايني إلي الضعف بني مستخدمي عقار
الريتالني .
العالج السلوكي  :أكثر تكلفة ويحتاج
تصميم لروتني معني ووضع خطة مدرسية
وإلي تعديل سلوك األباء.
وفي النهاية فالبد من التنبه إلي هذا
اإلضطراب السلوكي األكثر شيوعا وإلي
حقيقة أنه يبدأ مبكرا وإلي أهمية بدأ العالج
املبكر قبل أن يؤدي هذا اإلضطراب إلي تاثيرات
سلبية في مقدرة الطفل علي التعلم وعلي
إقامة عالقات إجتماعية سوية مع األخرين .
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فاروق شوشة

3
4
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7
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9
10
أفقي 3
رأسي
4 1
طريق واسعة
النيل 6 o
 - 1ممثل بلجيكي من ممثلي أفالم اآلكشن  oأرض فيها جنائن خضراء يانعة  - 1بحيرة افريقية تمثل احد منابع5
متسرع
يتحدثون االنجليزية فيها عددهم أكبر من سكان
 - 2حديث  oسوق كبير تباع فيه المنتجات المتنوعة والترويج لها
8الواليات المتحدة 7 o
 - 2بلد ،الذين 4
 - 3ربط بـ وأعطى المسؤولية  oالعمل السينمائي إذا أضيف عليه صوت غير الصوت األصلي
 - 3تصيد  oوكالة فضاء
 - 4من جسمك ويتحكم في باقي6األعضاء  oالعب كرة برازيلي صنف1األحسن في العالم
 - 4نصف كلمة قروي  oمغارة  oأقدم ودخل
4
7
 - 5بيت  oثمن 9
معاملة
 - 5ثلثا كلمة قرن  oشدة الخوف والفوضى النفسية
 - 6نصف مبنى  oمن أسماء القرد  oوجه (بالعامية)
 - 6أظلمت
9 2
 - 7أداة نصب  oيا للدهشة
 - 7أعطيك وعدا  oفرض من فروض االسالم
1 2
4
 - 8ممارسات تجارية يتنافس فيها المشترون  oخوف شديد
 - 8قوي وعظيم الجبروت  oاالسم األول ألحد بابوات الفاتيكان
6
3
8
 - 9كتب وبعث 7
واستقبل ما كتبه اآلخرون  oمعنى
 - 9سيارة اشترك في تصميمها أدولف هتلر
9

8

4

6
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 - 10ملك آشوري سميت باسمه احدى أشهر مالحم التاريخ  oسأم
(معكوسة)
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 - 10ما يصنع منه لب قلم الرصاص  oتمثال للعبادة أيام الجاهلية
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فمثال تضع رمز املفتاح فى أعمالها اشارة للتفكير واحلياة!
شاركت جنالء فتحى بالعديد من املعارض من أهمها اتيليه
القاهرة و بينالي اخلزف الدولي السادس ومعرض االكادمييه
املصرية للفنون بروما حيث قام بترشيح أعمالها الفنيه لهذا
املعرض الفنان وزير الثقافة االسبق فاروق حسني فعاشت
هناك على ارض مايكل أجنلو وتنقلت بني اعمال ليوناردو
دافنشى وتأثرت بطبيعه روما اخلالبة وتشبعت بعبق املتاحف
وتاريخها كل هذا اجلمال والفن الذى أحاطها تستدل عليه
من خالل خطوط وضربات فرشتها ،كما تسكن لوحاتها
كمقتنيات جدران االماكن العامة والهامه مثل متحف الفن
املصرى احلديث  ،مكتبه االسكندرية وزاره الصناعه وزاره
البترول وزاره الثقافة وبنك تنمية الصادرات املصرية باالضافة
ملقتنيات خاصه لدى أفراد مبصر واخلارج وذلك فى رساله لنشر
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9 3 4
6 5 2
7 1 8
5 4 7
التشكيلى
الفن 1
2 3
بني لوحاتها الفنيه أميل
ومن 8
9 6
4 8 5
شخصيا للوحه قارئة الفنجان وفى
هذه 3
7 9
اللوحه باللذات نستطيع ان
2 6 1

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

نقول التعبير في اللوحة ،ال يأتي
من تكشيرة في الوجه أو إمياءه هنا
أو لفته هناك ،ولكن التعبير يأتي
من اللوحة كلها ،بتكوين وترتيب أجزائها ،واختيار ألوانها
وتنافر وانسجام كل لون واملساحات التي تشغل موضوعاتها
و النسبة والتناسب كل هذه العناصر مت توظيفها بشكل
جمالى من قبل الفنانه التشكيلية جنالء فأعطانا التأثير
النفسى املطلوب .لوحة قارئة الفنجان هى مبثابة كادر فى
مشهد سينمائى فى حجره مبنزل مبنطقه شعبيه جتلس
سيده املنزل وفى اجلانب املقابل لها جتلس على سجاده باألرض
قارئة الفنجان وهى سيده عجوز مالمح وجهها تقول انها
تنحدر من أصول افريقيه او نوبية هذه اللوحه اذا كنت تتفق
معى عزيزى القارئ تأخذك بذاكرتك الى اجواء ومناخ اجلزء
االول من ثالثية جنيب محفوظ «بني القصرين»  .استخدمت
جنالء فيها ألوان الزيت على توال وحجم اللوحه 150:سم
×  150و املالحظ فى هذه اللوحه ان جنالء اهتمت بنظرهة
عني قارئة الفنجان فترى فى نظرة عينيها احساس قوى
استطاعت ان توصله لنا بجداره الفنانه جنالء وهو ان األمور
التى يحملها الفنجان الذى تقرأه غير مريحة وال يحمل اخبارا
ساره للسيده اجلميله التى جلست لتسمع فى ترقب ما
يؤكد لها ظنونها وما يخبئه لها القدر  ،فسرحت قارئة
الفنجان و كأنها تفكر كيف ستقول لها هذا ؟!
قارئه الفنجان للفنانه جنالء فتحى التى جنحت ان تدخلنا
معها عالم لوحاتها لنعيش حلظات من التفكير والتشويق
فى ماذا يخبئه الفنجان ؟ وسواء صدقت قارئه الفنجان ام ال
جاء دورنا لنقول كذب املنجمون ولو صدقوا
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كان صاحب مشوار أدبي طويل ،تم
تتوجيه بأرفع جائزة أدبية في مصر وهي
جائزة النيل في اآلداب العام الماضي.
يذكر أن شوشة ولد في العام  1936بقرية
الشعراء بدمياط وحصل على ليسانس دار
العلوم  ،1956كما حصل على بكالوريوس
التربية.
كذلك عمل باإلذاعة المصرية وكان يقدم
ً
برنامجا عن اللغة والشعر اسمه «لغتنا الجميلة» الذي يعتبره البعض بأنه
لم يكن مجرد برنامج بل كان مدرسة ،استقطب فيها طالبه ومحبيه للغة
العربية ونصوصها الجميلة ،كما قدم برنامج «اُمسية ثقافية» بالتليفزيون
استضاف فيها مئات النجوم من رواد الفكر واألدب .كانت أمسيات فاروق
شوشة لقاءات فكرية دسمة ومحترمة ،كانت وجبات من الفن والفكر
تغذى الوجدان المصرى .وكان مخلصا للغة ويقدم برنامجه اإلذاعى
األشهر حتى قبل رحيله بأيام.
وكان الشاعر الراحل عضواً في لجان تحكيم عدة عن الشعر واألدب وفاز
ً
رئيسا للجنة النصوص
بجائزة الدولة التقديرية العام الماضي ،كما كان
باإلذاعة ،وشارك في مهرجانات دولية عديدة عن الشعر واألدب وكان
ً
رئيسا لجمعية المؤلفين والملحنين.
وقد نعاه «مجمع اللغة العربية» بالقاهرة وكثير من الكتاب واألدباء
واإلعالميين العرب من بينهم المفكر السعودي سلمان العودة والكاتب
اإلماراتي حمد الحمادي والكاتب المصري يوسف القعيد والشاعر المصري
محمد إبراهيم أبو سنة ووزير الثقافة المصري السابق جابر عصفور.

تستطيع أن تقول أن الرسم هو
لغتها الثانيه تنطق به فرشتها
وتعبر بإحساس عنه الوانها  .أرى
فى معظم لوحاتها نوع من التمرد
واخلروج عن ح ّيز التفكير املتواضع
فهى تضعك امام أول الطريق لكى
تفكر ! اننى استهل كالمى بهذا
الوصف عن الفنانه التشكيلية
املتميزة جدا ً جنالء فتحى .
جنالء فتحى
إن لوحات جنالء حتمل الكثير من
االسئلة وتدعونا كمتذوقني للفن إلى الغوص في اعماق
اللوحة وتعبيراتها االميائية التي حتمل الكثير من الرمزية و
التى تساعدك على التأمل واخليال وهذا األسلوب معروف «
بالتعبيرية الرمزيه» كما انه اهم ما مييز أعمالها الفنيه ،
و قد اشاد بذلك النقاد فى مجال الفن التشكيلى  ،عندما
حصلت على جائزه الرسم االولى بصالون الشباب الثالث
وهو يعتبر من اهم املسابقات الفنيه التى تقيمها القاهرة
لشباب الفنانني
وتقول الفنانه التشكيلية جنالء فتحى ان احلضاره القبطية
واالسالميه كان لها دور كبير في تكوين شخصيتها الفنية
الى جانب دور والدها فى تشجيعها وحتفيزها بقوه على
الرسم فكان الدافع األكبر لها للوصول الى نقطة االبداع
فى مجال الفن التشكيلى
ساعدها ايضا فى بدايتها زيارتها للمتاحف العامليه كمتحف
اللوڤر بفرنسا ومتحف كريستال باالس والفن احلديث بلندن ،
فكل ذلك بدون شك نافذه على انفتاح ثقافى وفكرى أضاف
ثقالً أخر فى احترافها فى مجال الفن التشكيلى وتضيف
ايضا ً الفنانه التشكيلية جنالء فتحى ان الفلسفة اخلاصة
بها فى لوحاتها هي التعبيرية التي تعبر بها عن كل مكونات
الكون وهي االشجار والطبيعة والطيور واالشخاص واألحالم
واخليال عن طريق دمج الرموز مع التعبير بأشكال مختلفة
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خريطة تركية جديدة يروج لها إعالم اردوغان تضم املوصل وحلب وكركوك

هل يتكرر سيناريو تقسيم قبرص في املوصل وحلب؟
في االيام القليلة املاضية نشرت وسائل االعالم احلكومية التركية
“خريطة جديدة” لتركيا تتضمن توسيع اخلريطة احلالية ،وتعديل احلدود،
بحيث تتضمن شريط حدودي على طول الشمال السوري ،ميتد من حلب
وحتى مدينة كركوك ،مبا في ذلك مدينة املوصل بطبيعة احلال ،عالوة
على بعض اجلزر اليونانية في بحر ايجة.
نشر هذه اخلريطة اجلديدة يتزامن مع حديث الرئيس رجب طيب اردوغان
عن ضرورة تعديل اتفاقية لوزان ،التي جرى التوصل اليها بني مصطفى
كمال اتاتورك والدول الغربية بعد انتهاء احلرب العاملية االولى بهزمية
دول احملور ،وتضمنت االمبراطورية العثمانية ووضع حدود تركيا احلالية.
الرئيس اردوغان بدأ يتحدث عن “العقد الوطني” الذي يكرس القومية
التركية ،ويصف تخلي اتاتورك عن املوصل وحلب ليس باألمر الواقعي،
وامنا خيانة وطنية لهذا العقد ،وللشعب التركي.
اصرار الرئيس التركي على بقاء حوالي الفي جندي تركي في قاعدة
بعشيقه قرب ال موصل ،وتدريب اكثر من  5000مقاتل سني من اهل
املوصل ،حتت اسم قوات حماية نينوي بزعامة السيد اثيل النجيفي،
محافظها السابق ،واصراره على املشاركة في احلرب إلخراج قوات
“الدولة االسالمية” من املوصل كلها ،مؤشرات على رغبته في ضم
املدينة ،ان لم يكن اآلن ،ففي املستقبل القريب ،استغالال حلالة الفوضى
واحلروب التي تسود املنطقة ،وتصاعد الفتنة والتقسيمات الطائفية،
وضعف العرب على وجه اخلصوص.
في عام  1939استغلت تركيا ظروف مماثلة ،أي قبل بدء احلرب العاملية
الثانية ،واقدمت على ضم اقليم “هاتاي” او آنطاكيه السوري ،الذي كان
خاضعا لالستعمار الفرنسي اسوة باألراضي السورية واللبنانية ،وهناك
مؤشرات على ان السيناريو نفسه ميكن ان يتكرر حتت عنوان حماية
االقليات التركية خارج حدود تركيا احلديثة ،على غرار ما حدث عندما
ارسلت تركيا قواتها الحتالل شمال قبرص عام  1974حيث االغلبية
التركية.
استخدام وجود اقليات تركمانية في املوصل ،وبعض املدن والبلدات في
ريف حلب وشمال غرب سورية ،وضرورة تدخل تركيا عسكريا حلمايتها،

عبد الباري عطوان

على غرار ما يحدث حاليا في مدن الباب وجرابلس ومنبج ،حيث ال يوجد
خليط اثنى من العرب واالكراد والتركمان ،رمبا يكون اخلطوات االبرز إلعادة
رسم احلدود التركية وفق اخلريطة اجلديدة ،والرئيس اردوغان اعاد التأكيد
اكثر من مرة بأن تركيا لن تخذل ابناءها التركمان واشقاءها العرب
السنة.
بوادر مواجهات بني طائرات تركية واخرى يونانية فوق بحر ايجه في
االيام القليلة املاضية مؤشر على قلق اليونان ،وقصف طائرات سورية
لفصائل تابعة للجيش السوري احلر تقاتل حتت مظلة قوات وطائرات
“درع الفرات” التركية ،التي تتوغل في االراضي السورية في محيط حلب

الشمالي ،يعكس القلق السوري ،حيث وصف بيان للجيش السوري هذا
التوغل بانه احتالل وانتهاك للسيادة السورية وسيتم التصدي لهما.
القاعدة املتبعة في محكمة العدل الدولية واالحتاد االفريقي ،ومنظمات
اقليمية اخرى هو مقاومة أي محاولة لتعديل احلدود القائمة منذ عهد
االستعمار ،ولكن الرئيس اردوغان الذي يؤمن بالعثمانية اجلديدة يرى
عكس ذلك متاما ،ويعتقد ان قوة تركيا وضعف اآلخرين ميكن ان يحقق
طموحاته في تعديل معاهدة لوزان ،وضم ما تخلى عنه اتاتورك من

اراضي ،خاصة املوصل وحلب وكركوك اذا استطاع الى ذلك سبيال.
القضاء على تنظيم “الدولة االسالمية” يجري توظيفه كذريعة إلعادة
رسم حدود املنطقة العربية على اسس طائفية وعرقية جديدة،
والرئيس اردوغان يلعب دورا كبيرا في هذا االطار فهل ينجح في احالمه
االمبراطورية هذه؟
هيتلر اراد تعديل حدود املانيا واعادة امبراطوريتها الى الوجود مجددا،
وانتهى االمر بخسارته وتقسيم املانيا ،والشيء نفسه حصل تقريبا ً في
مناطق اخرى في اوروبا ،مما يعني ان الرئيس اردوغان يقدم على مخاطرة
كبيرة ،وان احلروب في املنطقة تطول لعقود قادمة ،هذا اذا لم تتطور الى
حرب عاملية ثالثة او رابعة.
مرة اخرى نقول ان العرب باتو هم الرجل املريض جدا ،بل املوضوع في
غرفة االنعاش ،ويعيش على اآلالت الصناعية ،وفي انتظار من يضغط
بإصبعه على زر وقف هذه اآلالت.
ال نعتقد ان الرئيس اردوغان سيكون افضل حظا من الذين ساروا على
الطريق نفسه ..ولكن مع تسليمنا انه تظل لكل قاعدة استثناءات..
واهلل اعلم.

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s
Word. Love it.
»Live it
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الكلمة نيوز

خواطر مسافر
إلي النور ” أ َ َنا ُه َو ُنورُ الْ َع َال ِم “  /نور من نور.
( )35

” أَنْ ُتمْ ُنورُ الْ َع َال ِم “  /نور إلي نور.

أشرق اهلل بنور روح قدسه علي اإلنسان
ض خَ رِب َ ًة وَخَ الِ َي ًة،
عندما خلقه  ” :وَ َكان َِت األَر ْ ُ
هلل يَرِ ُّف َعلَى
وَ َعلَى وَ ْج ِه الْ َغ ْمرِ ُظلْ َم ٌة ،وَرُ ُ
وح ا ِ
وجه المْ ياه 3.و َقا َل ُ
َ
اهلل« :لِ َي ُك ْن ن ُورٌ»َ ،فكا َن ن ُورٌ“.
َ ْ ِ َِ ِ َ
(التكوين  . )2:1ثم أشرق عليه بنور إبنه الذي
جتسد لفداء و خالص اإلنسان بعدما سقط ،
ليخرجه من ظلمات املوت الذي تسلط عليه :
” ألَن َ
اهلل الَّ ِذي َقا َل«:أ َ ْن ي ُ ْ
شرِ َق ن ُورٌ ِم ْن ُظلْ َم ٍة»،
َّ
ُه َو الَّ ِذي أ َ ْ
شرَ َق ِفي ُقلُوبِنَا ،إلِن َار َ ِة َم ْعرِ َف ِة َم ْج ِد
يح 2 (“.كورنثوس )6:4
هلل ِفي وَ ْج ِه ي َ ُ
سو َع المْ َ ِ
ا ِ
س ِ
 .جاء إبن اهلل إلينا علي األرض بذاته و ليس
مبواهب أرسلها إلينا  ” :أَن َا َق ْد ِجئ ُْت ن ُورًا إِلَى
الْ َعالَ ِمَ ،حتَّى ُك ُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن بِي ال َ يمَ ْ ُكثُ ِفي
ُّ
الظلْ َم ِة( “ .يوحنا  . )46:12و صار اهلل مرة أخري
هو نور العالم في شخص إبنه يسوع املسيح
ان آت ِ ًيا
” َكا َن النُّورُ الحْ َ ِقي ِق ُّي الَّ ِذي ي ُ ِني ُر ُك َّل إِن َ
ْس ٍ
إلَى الْ َعالَ ِم ( “.يوحنا . ) 9:1
ِفبعدما إستَعلن أبن اهلل نفسه قائالً « ” :أن َاَ
شي ِفي
ُه َو ن ُورُ الْ َعالَ ِم َ .م ْن ي َ ْت َب ْع ِني َفالَ يمَ ْ ِ
ُّ
الظلْ َم ِة ب َ ْل ي َ ُكو ُن لَ ُه ن ُورُ الحْ َ َيا ِة»( “.يوحنا ،)12:8
أعطي نفسه  -ال مواهبه  -لإلنسان الذي
آمن به وأحبه قائالً  ” :أَنْت ُْم ن ُورُ الْ َعالَ ِم “ (متى
 . )14:5و هكذا أمتد نور املسيح من نور إلي
نور  .فكل من عاش مع املسيح و أحبه  ،يحبه
املسيح و يعطيه ذاته  ،فهو القائل  ” :اَلَّ ِذي
صايَا َي وَي َ ْح َف ُ
ظ َها َف ُه َو الَّ ِذي ي ُ ِح ُّب ِني،
ِع ْن َد ُه وَ َ
وَالَّ ِذي ي ُ ِح ُّب ِني ي ُ ِح ُّب ُه أَبِي ،وَأَن َا أ ُ ِح ُّب ُه ،وَأ ُ ْظ ِه ُر لَ ُه
ذَاتِي» “ ( يوحنا  . ) 21:14و عندما يقول الرب
له كل اجملد أنه يُظهر ذاته لإلنسان  ،فهذا
إستعالن املسيح لذاته  -النور احلقيقي  -في
قلب اإلنسان  .هنا يستنير اإلنسان باملسيح
الذي فيه و يصير نورا ً كاملسيح أي يصير نورا ً
للعالم  .هذا كان إختبارا ً للقديس بولس ـ و

بقلم  :د .رءوف إدوارد

ليس تعليما ً فقط  -عندما قال في غالطية
يح ي َ ْح َيا ِف َّي “ .
س ُ
َ ” : 20:2فأ َ ْح َيا ال َ أَن َا ،ب َ ِل المْ َ ِ
القديس بولس صار باحلق نورا ً في العالم يضئ
بنور املسيح و مجده  .النور هو املسيح الذي
في بولس  ،ولكن املسيح ينسب النور إلي
ض ْئ ن ُورُ ُك ْم
اإلنسان كما في متى َ ” : 16:5فلْ ُي ِ
َ
س َن َة،
َّاس ،لِ َك ْي يَرَ ْوا أ َ ْع َمالَ ُك ُم الحْ َ َ
هك َذا ُق َّدا َم الن ِ
َ
َّ
وَيمُ َ ِّج ُدوا أب َ ُ
ات . “.و عندما
اك ُم ال ِذي ِفي َّ
الس َماوَ ِ
نقول أن اإلنسان يصير نورا ً للعالم كاملسيح
 ،واضح هنا أن اإلنسان ال يصير إلها ً بدال ً من
دخل اإلنسان في
اهلل  ،و لكن اهلل هو الذي ي ُ ِ
شركة معه لينير العالم باملسيح الذي في
اإلنسان  .و هذا يوضحه قانون اإلميان املسيحي
في شهادته للمسيح أنه ” نور من نور “  .فنور
املسيح هو طبيعة اهلل ” نور من نور “ .أما
نور املؤمنني فهو ” نور إلي نور “ أي نور طبيعة
املسيح الساكن فيهم ميتد إليهم ليجعلهم
نورا ً للعالم بنوره  .و حتما ً يتبع ذلك كنتيجة
 ،أعمال بر معمولة في نور املسيح .
ض ْئ
إن صيغة األمر في قول املسيح ” َفلْ ُي ِ
“ توضح أن األمر ليس فضيلة شخصية
لإلنسان بل هو تكليف سمائي لكل من َّ
حل
املسيح باإلميان في قلبه أن ينير  ،و لكن ليس
لنفسه و ال ألخصائه بل للعالم  ،أي لآلخر .
و بالنهاية يتمجد اهلل وحده  .و نفس املعني
”
يكرره الرب في متى 15:5
ْ
تحَ
لمْ
ْ
َ
ال ،ب َ ْل
ي
ك
ا
ت
ه
ن
و
ع
اجا وَي َ َ
سرَ ً
وَال َ يُو ِق ُدو َن ِ
ض ُ ُ َ ِ َ ِ
َ
يع الَّ ِذي َن ِفي الْ َب ْي ِت“.
َعلَى المْ َنَار َ ِة َف ُي ِ
ضي ُء لجِ ِم ِ
 .فالضرورة موضوعة علي من سكن املسيح
قلوبهم أن ينادوا بإسم املسيح  ،حتي يستنير
العالم بنور املسيح الذي فيهم .فالظلمة
تتسحب علي العالم ألن إسم املسيح أصبح
َّ
َمخ ِّفيا ً حتت املكيال  .و السبح هلل .

خلقنا أحرارا
إستعرضنا في العدد السابق ,كيف أن منظومه التنجيم
بأكملها مدمره لإلنسان .تخيل معي لو أن كل قرار في
حياه شخص ما يتخذه عن طريق إلقاء قرعه مستخدما
عمله معدنيه( ملك و ال كتابه) .هذا هو حجم اخملاطره
التي سيتحملها هذا الشخص في إتخاذ القرارات عندما
يلجأ للتنجيم .كما أنه ينكر سياده اهلل احملبه و الكرميه,
و مثل هذه الفلسفه جتعله ال يتحمل أي مسؤوليه
شخصيه عن اخلطايا التي يرتكبها.
+قد يدافع أحد املنجمني عن معتقداته قائال إن الكتاب
املقدس يوافق علي التنجيم مدعيا بأن اجملوس املذكورين
في قصه ميالد املسيح كانوا في واقع األمر منجمني.
هنا يجب أن نتذكر أن ديانه املشرق في زمن يسوع
كانت تتضمن دراسه النجوم .لذلك عندما أرسل اهلل
ابنه الوحيد إلي العالم ,برحمته الالنهائيه و بحكمته,
تأكد من أن إعالن ميالده نفذ أيضا إلي أعماق هذه
الديانه الباطله .حتدث اهلل مع أتباع هذه الديانه الباطله
باألسلوب املفهوم لهم ,لكنه طالبهم بترك ديانتهم ,و
دعاهم ليأتوا ليسجدوا للطفل يسو ,كوكب الصبح ,نور
العالم .تخلي اجملوس عن عباده النجوم ,سجدوا ليسوع ,و
نسوا كل ما يتعلق يالتنجيم.
 +إن القوه التي تنظم الكون ليست كامنه في قوه
مجهوله غامضه تسيطر عليها النجوم .القوه التي
تنظم الكون هي بالتحديد ابن اهلل ذاته ,فهو له
السلطان علي جميع الكائنات احليه و غير احليه ,حتي
علي النجوم و الكواكب أيضا ,كما عبر الرسول بولس
علي نحو رائع عندما كتب:

« الكل به و له قد خلق,
الذي به و قبل كل شئ
و فيه يقوم الكل «( كو
.)17,16 :1
 +بعض أقوال آباء
الكنيسه عن التنجيم
« إذا كنا نوجه
بقلم :مرفت روفائيل
بسلطان النجوم ,إذن
فانكوفر
اخلير و الشر ال وجود
لهما ,ألننا نفعل ما
نفعله بتوجيه من النجوم .هذا يعني أن وصايا اهلل التي
تدور حول أن اإلنسان يجب عليه أال يخطئ ,أو أن اإلنسان
يجب أن يفعل الصالح ,تصبح ال تساوي أي شئ سوي
احلماقه»( القديس يوحنا ذهبي الفم)
»+إذا كنا مجرد أدوات تتحكم فيها أجسام تدور في
الفلك ,إذن فنحن ليس لدينا إراده حره ,و اإلنسان إذا فقد
حريته ,فقد كل شئ»( القديس غريغوريوس النيصي)
فالتنجيم هو استبدال حق اهلل بالكذب ,لو نظرنا له
من أي زاويه,سنجد أنه ال قيمه له ,فهو مدان من قبل
الكتاب املقدس ,و آباء الكنيسه و القانون الكنسي.
العلم يفضح خداعه .بدال من أن يتطلعوا إلي اخلالق,
يتطلع املنجمون إلي اخلليقه ,فينطبق عليهم ما قاله
بولس الرسول في روميه « 25:1الذين استبدلوا حق اهلل
بالكذب ,و أتقوا و عبدوا اخمللوق دون اخلالق» .املسيحي
احلقيقي ال يعبد سيدين.
و إللهنا اجملد الدائم إلي األبد آمني.
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اخملابرات البريطانية :جيمس بوند «ال يصلح»
رغم أن شخصية جيمس بوند السينمائية
تشتهر بقدرتها على إنقاذ العالم من الكوارث
بكل سهولة وإغواء النساء ،قال رئيس جهاز
اخملابرات البريطاني «إم.آي  »6أليكس يانغر
إن العميل  007ال يصلح أن يكون جاسوسا ً
بريطانيا ً  ,وأضاف يانغر أن اجلواسيس احلقيقيني
بإمكانهم التصدي لكل التحديات األخالقية
واجلسدية في أكثر البيئات احملرمة على وجه
األرض ،مما يستبعد شخصية العميل السري
الشهير ،ألنه يفتقر إلى الوازع األخالقي القوي وقال على عكس جيمس بوند فإن عمالء «إم.
آي  »6ال يلجأون إلى الطرق اخملتصرة أخالقياً .وأضاف« :ميكن القول إن جيمس بوند لن يجتاز
عملية التجنيد لدينا» وأشار إلى أن عمالء «إم.آي  »6احلقيقيني يحملون صفات البطولة
واحلماس والصالبة التي يتسم بها بوند ،لكنهم يحتاجون خلصائص إضافية ليست موجودة في
الشخصية التي لعبت دور البطولة في أفالم ناجحة مثل «غولد فينغر» و»دكتور نو» ومؤخرا
«سكايفول» و»سبكتر» وقال يانغر «يكون ضابط اخملابرات في جهاز «إم.آي  »6احلقيقي على درجة
عالية من الذكاء العاطفي ويقدر العمل اجلماعي ويحترم القانون دائما على عكس السيد بوند».

فازت مبليون دوالر «صدفة»
اشترت امرأة من والية كارولينا الشمالية األميركية تذكرة يانصيب لتُظهر لزوجها أن تذاكر
اليانصيب مضيعة للمال ،لكنها فازت مبليون دوالر .وقالت غليندا بالكويل من مدينة ليستر إن
زوجها طلب منها شراء تذكرتي باوربول من كويك مارت  ،لكنها اشترت تذكرة كارولينا املليونية
من التي يتم خدشها مببلغ  10دوالرات بدال من ذلك وأوضحت بالكويل أنها كانت حتاول أن تظهر
لزوجها أنه ال أحد يفوز أبدا ،وأن شراء التذاكر مضيعة للمال ،إال أنها تراجعت عما قالت
وقالت بالكويل « 57عاما» إنها تنوي استخدام املبلغ ومقداره  415500دوالر بعد خصم الضرائب
لشراء منزل ودفع مصروفات كلية حفيداتها

أكبر محمية بحرية بالعالم ..جنوبي األرض
وافقت  24دولة ،واالحتاد األوروبي ،على إقامة أكبر محمية بحرية في العالم في احمليط القطبي
اجلنوبي ،لتغطي مساحة هائلة تبلغ  1.55مليون كيلومتر مربع من احمليط وقالت جلنة احملافظة على
املوارد البحرية احلية في القطب اجلنوبي ،التي اجتمعت في هوبارت بأستراليا إن منطقة احلماية
البحرية في بحر روس ستكون محمية من الصيد ملدة  35عاما ويعتبر بحر روس أحد أهم مناطق
احمليطات من الناحية البيئية في العالم وسوف تغطي منطقة احلماية البحرية أكثر من  12في املئة
من القطب اجلنوبي ،حيث يوجد أكثر من عشرة آالف نوع ،تشمل معظم طيور البطريق واحليتان
والطيور البحرية واحلبار الضخم وأسماك القطب اجلنوبي املسننة في العالم وسيكون الصيد
محظورا متاما في  1.1مليون كيلومتر مربع من بحر روس ،بينما سيسمح ببعض الصيد في املناطق
التي حتدد باعتبارها مناطق أبحاث ووصف باحثون ونشطاء االتفاق بأنه حدث تاريخي في اجلهود
العاملية حلماية التنوع البحري .وقال الباحثون إن احملمية البحرية ستتيح أيضا فهما أكبر لتأثير تغير
املناخ .ووافقت روسيا على االقتراح بعدما عرقلت مقترحات احلماية خمس مرات من قبل.

صورة وتعليق

إن املوت ليس هو اخلسارة الكبرى ..
اخلسارة األكبر هو ما ميوت فينا ونحن أحياء

طبيب يكشف عن والدة أول
طفل في العالم «ثالثي اآلباء»
جنح علماء في تطبيق تقنية تخصيب جديدة
«ثالثية اآلباء» حيث يسعى الفريق إلى عرض
النتائج األولية والتي مكنت عائلة أردنية من
احلصول على طفل.
ومنعت الواليات املتحدة استخدام التقنية
خملاطر محتملة على األم واجلنني.
قال أخصائي في اخلصوبة في نيويورك ،إنه جنح
في تطبيق أول تقنية لتخصيب «ثالثي اآلباء»
في اخملتبر أدي إلى مولود ،ووصف اإلجراء بأنه
«أسلوب ثوري في التكاثر البشري».
وقاد جون تشانغ املدير الطبي ملركز نيو هوب
لإلخصاب في نيويورك فريقا استخدم تلك
التقنية مع زوجني أردنيني رزقا باملولود قبل حوالي
ستة أشهر في عيادة طبية في املكسيك.
والتقنية التي متنعها احلكومة األمريكية بسبب
مخاطر محتملة على األم واجلنني مخصصة
ملساعدة األسر التي لديها مرض عصبي وراثي
ينتقل عن طريق األم ويصاب به واحد من بني كل
 6500طفل في العالم.
وتستخدم التقنية املادة اجلينية (احلمض النووي)
من األبوين وبويضة من متبرعة لتخليق اجلنني.
ويقول خبراء في اخلاليا اجلذعية إن املكسيك
تفتقر لإلشراف التنظيمي واخلبرة اإلكلينيكية
إلجرائها بأمان .وقال تشانغ لرويترز أثناء مؤمتر
بشأن اخلصوبة في نيويورك «في هذه التقنية
اجلديدة -وهي األولى في التاريخ البشري -يجري
تخليق شخص معافى بواسطة بويضتني يعاد
دمجهما ثم جمعها بحيوان منوي ،هذا لم
يحدث حتى في الطبيعة».
وأضاف أن أم اجلنني تعاني مصابة مبتالزمة لي.
وهو مرض وراثي مميت ناجت عن حتوالت في احلمض
النووي مما يؤثر على اجلهاز العصبي املركزي .وتبدأ
أعراض املرض في غضون عام من والدة الطفل
وتؤدي إلى الوفاة في غضون بضع سنوات .وقال
تشانغ الذي من املقرر إن يعرض نتائجه في
اجتماع للجمعية األمريكية للطب اإلجنابي.

جناة طفلني قفز بهما أبوهما
من فوق جسر ارتفاعه  30متراً
قالت الشرطة إن طفلني جنيا من السقوط من
ارتفاع  30مترا بعدما قفز أبوهما من فوق جسر
في والية نيوجيرزي األميركية وهما بني ذراعيه,
وقفز الرجل واسمه جون سبنكن من فوق جسر
على طريق إنترستيت  187في منطقة واناك
في حادث وصفته الشرطة بأنه انتحار ,وقال
كريستوفر دوبويت ضابط الشرطة في بكوانوك
مقر إقامة الرجل إنه عثر على سبنكن «37
عاما» ميتا في مكان احلادث لكن ابنيه البالغ
عمرهما عاما وثالثة أعوام بقيا على قيد احلياة
ونقال إلى مستشفى للعالج ,وقال الضابط
إن االبن األصغر أصيب بارجتاج ورضوض بالرئة
وكسر في أحد الضلوع بينما أصيب شقيقه
األكبر بارجتاج واالثنان في حالة مستقرة بوحدة
العناية املركزة مبستشفى في باترسون ويتوقع
أن يتعافيا متاما ,وقال دوبويت «إنها معجزة حقا»
مضيفا أن سقوط الطفلني رمبا تباطأ نتيجة
أوراق األشجار في السد اخلشبي حتت اجلسر,
واتصل صديق زوجة سبنكن بالشرطة وقال إن
الزوجني دخال في شجار قبل أن يهدد الزوج بإيذاء
الطفلني وإنه اصطحبهما معه في سيارته

منوعات نيـــــوز

أنثى إنسان الغاب األكبر عمراً
بني احليوانات في العالم

قالت متحدثة باسم حديقة حيوان بيرث في
أستراليا ،إن موسوعة جينيس العاملية لألرقام
القياسية أدرجت أنثى إلنسان الغاب موجودة
في احلديقة كأكبر حيوان من نوعه في األسر
على مستوى العالم عندما بلغت اليوم  60عاما,
وذكرت دانييال هنري أن بوان احتفت بيوم مولدها
بإفطار مميز من فاكهة الرامبيوتان االستوائية
التي كانت تتغذى عليها في طفولتها مباليزيا.
وكانت أهديت إلى احلديقة عام  1968من سلطان
جوهور الذي تلقى في املقابل بعض احليوانات
األسترالية ,كما أشارت إلى أن أنثى إنسان الغاب
ال تعيش في البرية أكثر من 50عاما« ،لكن بسبب
الرعاية التي حتظى بها هنا وخصوصا من الناحية
البيطرية فقد جتاوزت بشكل ملحوظ كثيرا
عمرها املتوقع» .ومتثل حديقة بيرث واحدة من
أفضل أماكن تكاثر إنسان الغاب.

تعويض هائل لسيدة أميركية
بسبب «بودرة التلك»
أصدرت محكمة أميركية ،حكما بتعويض قدره
 70مليون دوالر لصالح سيدة ادعت أن استخدامها
لبودرة «جونسون آند جونسون» ،طيلة سنوات،
أدى إلى إصابتها بسرطان املبيض ,ويأتي احلكم
القضائي في والية كاليفورنيا ،وسط تزايد اخملاوف
الصحية من بودرة التلك التي تستخدمها نساء
كثيرات في مناطق حساسة من أجسامهن.
وأصيبت املدعية ،ديبورا غيانشيني ،بسرطان
املبيض سنة  ،2012واستندت في الدعوى التي
رفعتها إلى عدم تقدمي الشركة ما يكفي من
اإلرشادات بشأن استخدام منتجاتها
ورحب محامي السيدة األميركية باحلكم ،قائال
إن القضاة قاموا مبا يتوجب فعله وأكدوا حاجة
«جونسون آند جونسون» إلى حتذير زبائنها من
سرطان املبيض املرتبط بأحد منتجاتها ،وفق قوله

األمم املتحدة :الوجبات السريعة
مصدر قلق حلقوق اإلنسان
قالت خبيرة باألمم املتحدة إن الوجبات السريعة
مصدر قلق بالنسبة حلقوق اإلنسان .وأفادت «هالل
إلفر» بأن ارتفاع إنتاج األغذية الصناعية وحترير
التجارة سمح لشركات كبيرة بإغراق األسواق
العاملية بأطعمة رخيصة وفقيرة في قيمتها
الغذائية ما يجبر الفقراء على االختيار بني اجلدوى
االقتصادية وبني نوعية الغذاء ،منتهكة بذلك
حقهم في تناول الغذاء املناسب .وأضافت إلفر
«في إطار حقوق اإلنسان ،تلتزم الدول بضمان
تدابير فاعلة لتنظيم صناعة املواد الغذائية
والتأكد من أن مساحات صناعة سياسة التغذية
خالية من تأثير القطاع اخلاص وتنفيذ سياسات
شاملة ملكافحة سوء التغذية بجميع أشكاله.
وقالت إلفر ،وهي مقررة األمم املتحدة اخلاصة
للحق في الغذاء ،إنه البد أن تتجاوز الدول ضمان
املتطلبات الالزمة للبقاء على قيد احلياة ،بحيث
تضمن احلصول على املواد الغذائية املالئمة
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A Strong Man Who Lost His Strength

Afterward, Samson fell in love with a woman in
the valley of Sorek, named Delilah. Then the rulers of the Philistines came to her and said, “Find
out by teasing him how it is that his strength is
so great and how we may overpower and bind
him that we may torture him. Then we will each
one of us give you eleven hundred pieces of
silver.” So Delilah said to Samson, “Tell me how
it is that your strength is so great and how you
might be bound to torture you?” Samson said
to her, “If they should bind me with seven green
bowstrings which have not been dried, I would
become weak like any other man.”
Then the rulers of the Philistines brought her
seven green bowstrings which had not been
dried, and she bound him with them. She had
the men lying in wait in the inner room, but
when she said to him, “The Philistines are upon
you, Samson!” he snapped the bowstrings as
a piece of yarn is snapped when it comes near
the fire; so they did not find out the secret of his
strength.
Then Delilah said to Samson, “You have deceived me and lied to me; now tell me with what
you can be bound fast.” He said to her, “If they
should bind me securely with new ropes with
which no work has been done, I would become
weak like any other man.” So Delilah took new
ropes and bound him with them and said to him,
“The Philistines are upon you, Samson!” Men
were also lying in wait in the inner room; but he
snapped the ropes from his arms like thread.
Again Delilah said to Samson, “So far you have
deceived me and lied to me; tell me now with
what you can be bound fast.” He said to her, “If
you should weave the seven braids on my head
along with the web and beat it into form with
the weaving pin, I would become weak like any
other man.” So while he was asleep, she took
the seven braids of his hair and wove it with the
web and beat it into form with the pin, and said
to him, “The Philistines are upon you, Samson!”
But he awoke out of his sleep and pulled up the
loom and the web.
Then she said to him, “How can you say, ‘I love
you,’ when you do not trust me? You have deceived me three times already and have not
told me the secret of your great strength.” But
in time, since she daily begged and urged him,
he was wearied to death, and told her all that
he knew, saying, “A razor has never touched
my head; for I have belonged to God from my
birth. If I should be shaved, my strength would
be gone, and I would become weak like any
other man.”
When Delilah saw that he had told her all that

he knew, she sent and called for the rulers of
the Philistines and said, “Come at once, for he
has told me all that he knows.” Then the rulers
of the Philistines came up to her and brought
the money with them. After she had put Samson to sleep on her knees, she called for a man
and had him shave off the seven braids on his
head. Then she began to tease him, and his
strength went from him; and she said, “The Philistines are upon you, Samson!” And he awoke
out of his sleep and thought, “I will get up as
I have done at other times and shake myself
free”; for he did not know that Jehovah had left
him. So the Philistines seized him and bored
out his eyes. Then they brought him down to
Gaza and bound him with chains of brass, and
then he was set to grinding in the prison. But the
hair of his head began to grow again as soon as
he was shaved.
Then the rulers of the Philistines assembled to
offer a great sacrifice to their god Dagon and to
rejoice, for they said, “Our god has given Samson, our enemy, into our power.” When the people saw him, they also praised their god, saying:
“Our god has laid low our foe,
He who brought our country woe,
He who slew us with many a blow.”
When they were in high spirits, they said, “Call
Samson that he may amuse us.” So they called
Samson from the prison and he amused them;
and they placed him between the pillars.
Then Samson said to the young man who held
him by the hand, “Let me touch the pillars on
which the building rests, that I may lean against
them.” Now the building was full of men and
women, and all the rulers of the Philistines were
there, and on the roof about three thousand
men and women were looking on while Samson
amused them. Samson called on Jehovah and
said, “O Jehovah, remember me and strengthen me, I pray thee, just this once, O God, that
by one act I may avenge myself on the Philistines for the loss of my two eyes.”
Then Samson took hold of the two middle pillars upon which the building rested, one with
his right hand and the other with his left, and
leaned against them. And Samson said, “Let
me die with the Philistines.” Then he bent over
with all his strength, and the house fell upon the
rulers and upon all the people who were in it.
So those whom he killed at his death were more
than those whom he killed during his lifetime.
Then his brothers and all his family came down
and took him away and buried him between Zorah and Eshtaol in the burying-place of Manoah
his father.

Kids & Youth

Albert Einstein facts
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Albert Einstein was born on the 14th of March 1879 and died on
the 18th of April 1955.
Born in Germany to a Jewish family, Einstein made many
contributions to the field of theoretical physics.
Even when very young, Einstein showed great ability in both
math’s and science. He was naturally curious and had a brilliant
analytical mind.
Einstein worked in a patent office evaluating patents for
electromagnetic devices not long after he graduated.
He produced perhaps one of the most famous equations ever: E =
mc² (energy equals mass multiplied by the speed of light squared).
He is also well known for his theory of relativity. Special relativity
being introduced in his 1905 paper “On the Electrodynamics of
Moving Bodies” before Einstein developed the theory of general
relativity between the years of 1907 and 1915.
Einstein won the 1921 Nobel Prize in Physics for his work on
theoretical physics.
He worked on many other influential theories and projects
including: the deflection of light by gravity, the quantum theory
of atomic motion in solids, Brownian motion, an explanation for
capillary action and much more.
Famous Albert Einstein quotes include: “Whether you can observe
a thing or not depends on the theory which you use. It is the theory
which decides what can be observed.”
“If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often
think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms
of music.... I do know that I get most joy in life out of my violin.”
“Physical concepts are free creations of the human mind, and are
not, however it may seem, uniquely determined by the external
world.”
“I am enough of an artist to draw freely upon my imagination.
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is
limited. Imagination encircles the world

RIDDLE TIME
R. What type of house weighs the
least?
R. What do you call a
rabbit with fleas?
R. What jumps high- By: Philo Girgis
er than a building?

Happy
Birthday
Kiara
Happy Birthday Tito
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Ghada Melek writes: Update on My Ontario PC
Nomination In Mississauga Streetsville
Dear Friends
As you probably know by now, I have decided to
run for the nomination of the Ontario Progressive
Conservative Party in
Mississauga Streetsville
As a mother, a professional and a businessperson, I
believe in education as the best investment parents
can make for their children. I value diversity, stand for
individual freedoms, support equal opportunity and
believe in a social justice that does not promote lack
of accountability. I also believe that the family is the
nucleus of society and needs to remain strong if we
are to keep our society strong. I endorse evidencebased-policy, the prevalence of common sense, and
fiscally conservative governance.
I am alarmed with the wasteful spending of the
Ontario Liberals, which is drowning
our province in debt and is harming
the future of our province and our
children. I am concerned over the
deterioration in the public school
system, the decline in academic
standards, and the cuts to programs
that are most needed by teachers
and students alike. This is why I
decided to run.
Help Me Be Your Voice
As I take this leap of faith and put
my name forward in the Mississauga
Streetsville PC Nomination race, I will
need to rely on the support of people
like you who care about the future of
Ontario and are looking for someone
to stand up for them. This is a very

Remembrance
Day

Mary Farag
short race and your support in signing up your family,
friends and neighbours who live in the riding will be
greatly appreciated (Riding Map). Please feel free to
contact me should you have any questions or if you
want to help my nomination.

Behind closed doors of what we don’t see,
Lies these stories of entropy.
Destruction,
Not only of the world, not only of people,
But their minds and souls,
is this what we call freedom?
When did peace become something that is fought
for,
When did love become decided by war.
Those who fight, those who serve,
They go through things no human deserves.
To lose their sanity so we can live in serenity,
Their sacrifice, we have to think twice,
Because we don’t know.
We don’t see whats behind the trenches,
We can’t imagine our lives in suspense.
Victims of strife, Hero’s in life,
Their memory in our hearts will never suffice.
The honour that stays behind every name,
Stand to defend their country without shame.
Brothers in arms is what we see,
Its their bravery that keeps us free.

JESUS DWELLS IN ME – THAT’S MY SELFIE
A young lady once asked if she could
ond student has never tasted such high
take a selfie with me. After agreeing
marks and can’t imagine it.
and getting ready for the picture, I noThis is exactly how it is with us. We were
ticed she was uncomfortable. I asked if
created “holy and without blame.” To
she is ok and she replied “Can we swap
know that and understand that gives
sides because this is not my good side?”
me hope to work towards getting back
At first I thought she was joking, but
to my original state – which is holy and
quickly realized she wasn’t!
without blame.
In the first chapter of St. Paul’s epistle
To understand this point further, conto the Ephesians, he highlights for us
sider two points. The first is that when
the believers, whom he calls saints,
God called us for holiness, He was not
our calling in Christ. After he tells us
oblivious to the fact that we have sins.
Father
that we have been chosen before the Anthony St. Shenouda A few verses later, St. Paul continues
foundation of the world, he continuous
“in Him we have redemption through
in verse 4: “That we should be holy and without his blood, the forgiveness of sins.”
blame before him in love.”
Having forgiveness of sins assumes that we have
So He chose us not for destruction or to send us sinned, and that He knows it, but that sin is not
to hell, but to be “holy and without blame” – that the end of the story. There is redemption of sins
is how He sees us, “holy and without blame”. He and He gives it to us “according to the riches of His
doesn’t focus on your faults or sins but He sees you grace”.
as “holy and without blame”.
It is vital that we understand this point well because
The significance of this verse is that we are holy be- we often view our spiritual life as merely falling into
cause God made us that way. It is like two students: sin and rising out of it… falling and rising… falling
the first gets 100% most of the time and sometimes and rising. We make sin a condition to start our
he gets 90% or 95%. The second however has nev- spiritual life and live as if we will never stop sinning.
er gotten anything over 80%.
Here St. Paul puts sin in its place in the middle of
Which of them do you think is more enthusiastic our relationship with God. Our relationship with
to get 100% in their next exam? The first student God starts with Him choosing us before the founis because he’s been there and done that. The sec- dation of the world to be holy and without blame.

Even when he refers to sin, he refers to its forgiveness – not just to its fall. All we need to do is simply
get up, confess our sin, and receive forgiveness and
then continue on our spiritual journey.
The second point is that the secret behind having
all these gifts is in a key phrase that St. Paul uses
again and again in this epistle: “IN HIM.” What
does it mean to be “in Him”?
When we partake of the Body and Blood of our
Lord Jesus Christ, the outcome is that “He dwells in
me, and I in Him.” When I am baptized, I die with
Christ and rise up with Him as well. When we go
to Confession, we enter with sins but we come out
having new life in Him.
So it is by participating in the sacraments that we
become “in Him”.
But not only the sacraments, but also when we fast,
do good deeds, reach out to those who are marginalized in society… all these we do because Jesus did
them and by doing them we become “in Him”.
If we would simply realize who we are in the eyes
of God, there would be no good and bad sides to
take a selfie – but only one side, the side that God
sees in us.
“You are altogether beautiful, my darling, and there
is no blemish in you” (Song of Solomon 4:7).
I’ll end with my favorite line from one of the songs
in Asaph Tunes Latest album “Jesus Dwells in me,
that’s my selfie, that’s my true self”.

Saturday, November 5th, 2016 - Issue (75)

DO NO HARM!

Never forget
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
From my own school experiences, I have
found that there is much emphasis placed
on healthy eating and weight control. I
am sure you can think back to your own
or your children’s school experiences and
pinpoint a time when ‘healthy eating’ and
weight were discussed. So, how do schools
‘prevent’ EDs through their education
programs? One article focused on just that:
School-Based Interventions to Prevent
Eating Problems: First Do No Harm.
Not surprisingly, the authors found that
programs focusing on obesity were
unsuccessful. If we are telling kids that they
shouldn’t enjoy chocolate because they will
become obese, what does this say about
being overweight? It can make children
feel that being overweight is equal to being
‘inferior’, ‘lazy’, or ‘sinful’. Furthermore,
it can make students feel nervous about
food choices and their weight, opening the
door for negative thoughts and emotions
about themselves, and food. In addition,
speaking negatively about certain foods,
like chips, bread, juices, candy, etc. can
lead students to think in an all-or-nothing
manner: ‘if teachers say that candy is bad,
then I am bad if I eat candy. So, I cannot eat
candy at all - not even a little bit’. Students
fail to see that moderation and enjoying all
foods is encouraged. The emphasis on food
and weight makes students become more
easily influenced by the media and other
sources, which can lead them believe that
eating is all about one’s appearance. For
example, students can come to view eating
not as a necessary component for health,
but rather as a means of looking a certain
way. Instead of helping students understand
that all food is needed and acceptable
for a healthy body and mind, school
environments are pressuring students to
see eating as a competitive activity, one
in which the ‘best’ and ‘healthiest’ eaters
have the ‘best and fittest’ bodies. Without
a doubt, this can lead to serious mental
and emotional concerns....and potentially,
eating disorders.
I highly recommend that you read the
article mentioned above- it is easy to
understand, and also has great information
not only for schools, but also for us in
our everyday lives. The authors note that
rather than presenting food in a negative
manner, schools (and you, as a member of
society!) should speak about food in a more
positive light. We need to acknowledge

our dependence on food for energy and
sustenance. We ought to be mindful that all
foods are perfectly acceptable in a healthy
lifestyle. We need to stop seeing weight
and calories as indicators of health and
happiness. We must also not be swayed
by images and media pressures that tell
us that beauty is only a matter of weight
and appearance. Focusing on strategies to
improve self-esteem and confidence are
essential, as they help students understand
that their self-esteem and appreciation for
themselves should not be based on what
foods they eat or what number is on the
scale. Food and eating should be presented
in a positive manner that allows students to
feel safe and comfortable. Eating should
be viewed as a fun experience that allows
for creativity, adventures, social time,
enjoyment, and even learning.
As a member of society, this article has
implications for you, too. If you are a
parent, this article can help you understand
how you can teach your children about food
and health. In the workplace, at home, or
even when you are out with family and
friends - you can be a positive role model.
You can approach food and health in a
positive manner and you can demonstrate
that food is to be enjoyed, celebrated - not
despised or feared. You can illustrate that
health comes in all sizes (HAES) and is not
dictated by a number on the scale.
I challenge you today to look at how you
view food and health, and to reflect on
how you can change your actions and
thoughts to model positive and healthy
relationships with food. You will see and
feel the difference - and others will, too.
And you will help spread very important,
but often neglected and hidden messages:
health is more than just a number on the
scale, food is in fact a necessary and lifesaving component, and our focus ought to
be on living HEALTHY, BALANCED, and
HAPPY lives!

From November 5-11, Canadians will
join together to celebrate Veterans’
Week to honour our veterans and those
who have made the ultimate sacrifice.
The week also reminds us of the great
debt we owe the courageous men and
women who have always been there to
serve and defend our great country.
Our Veterans answered the world’s call
in the two Great Wars and in Korea and
Afghanistan, as they answered the call
on peacekeeping missions and military
operations in troubled places around
the world.
More than 1,500,000 Canadians have
served our country in this way, and
more than 100,000 have died. They
gave their lives and their futures so
that we may live in peace. They distinguished themselves as the best in the
world and they helped to define us as
a nation.
On November 11, let us all pause in
a silent moment of remembrance for
those who have served and continue to
serve our country during times of war,
conflict and peace.
Why remember? We often take for
granted our Canadian values and institutions, our freedom to participate in
cultural and political events, and our
right to live under a government of our
choice. I believe it is vital that all of us
become more aware of the incredible
sacrifices and accomplishments of Canadians who have worn, and continue
to wear, the uniform. If we do not, their
sacrifices will be meaningless. We must
never take the freedom and peace we

enjoy today for granted. It is in fact, our
duty.
By remembering their service and their
sacrifice, we recognize the tradition of
freedom these men and women fought
to preserve. They believed that their
actions in the present would make a
difference for the future, but it is up to
us to ensure that their dream of peace
is realized. On Remembrance Day, let
us acknowledge the courage and sacrifice of those who served their country
and acknowledge our responsibility to
work for the peace they fought hard to
achieve. For our Veterans do not seek
glory or honour—because that is already theirs. They seek only remembrance—for the comrades who never
returned home with them. For the men
and women they vowed never to forget.
Wear a poppy, attend a ceremony, and
show your recognition and respect for
those who gave their lives for our freedom. Wearing a Poppy has become a
traditional symbol of honour for those
who serve and helps raise funds in support of Veterans and their families.
On November 11, please join me in
acknowledging the courage and gallantry of those who served their country. It is our duty. Lest we forget.
Costas Menegakis is the Former Member of Parliament for Richmond Hill
and Parliamentary Secretary to the
Minister of Citizenship & Immigration
and small business owner. He resides
in Richmond Hill, Ontario and can be
contacted at
costas@aorconservative.ca.

