مدير التحرير :مسيـر اسكنــــــدر

حكومــــــة إنقــــــالب
السبت
www.good-news.ca
«تــــرودو»سمرب  - 2016ال�سنة الرابعة  -العـدد ال�سابع وال�س ــبعون
ال�سبت  3دي�
www.good-news.ca
داخــــــــل
416-737-3121
تعتــــــزم
«اإلخــوان»
حكومــــــة إنقــــــالب
50¢
50
جلــــب
وانشقاقـات
«تــــرودو» داخــــــــل
اردوغــــــان
الـــف الجئ
تعتــــــزم
تهــــــــدد
«اإلخــوان»
أوروبا
�
يهدد
حكومــــــة إنقــــــالب
ســـــــوري
50
جلــــب
جديـد خالل بنهايــــــة
بفتــــــــــح
«تــــرودو» وانشقاقـات
داخــــــــل
الـــف الجئ
جهنم»
أبواب
�
«
اجلماعـــــة
تعتــــــزم
2016
عــام
تهــــــــدد
ســـــــوري «اإلخــوان»
ســـــــال
�
أر
�
و
50
جلــــب
بنهايــــــة
عـام 2016
الطبيعـي
الغـاز
ــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري
وانشقاقـات
خالل
جديـد
ماليني
ثالثة
الجئ
الـــف
2016
عــام
تهــــــــدد
اجلماعـــــةالعليا:
باملحكمة الإدارية
الدولة
مفو�ضي
الجــيء اىل
ســـــــوري
م�صـــــريــــة
�صـــنافــري
و
تيـــــران
حدودهــــــا
الطبيعـي عـام 2016
بنهايــــــةالغـاز
فواتري
خفـض يف
سيشاهـدون
أونتاريــو
سكــان
جديـد خالل
�صيدلية العذراء مرمي St . Mary Pharmacy
عــام  2016اجلماعـــــة
حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
لالتصال باجلريدة
 2يناير  - 2016العدد الثالث و اخلمسون  -السنة الثالثة
قزمــاناجلديد
امليالد والعام
عدد خاص  28صفحة مبناسبة اعياد
416-737-3121
ماجــــــــد
لالت�صال باجلريدة
جملة ت�صدر
gnjournal@gmail.com
توزع ىف أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا
مقـــــــار
رئيس التحرير :ابـرام
جملـــــــــس اإلدارة

عن م�ؤ�س�سة
حســـــام غري ربحية كل
منيــــــر
ا�سبوعني
رمــــزي شنــــــودة

مدير التحرير :مسيـر اسكنــــــدر
سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

لالتصال باجلريدة
gnjournal@gmail.com
416-737-3121
ماجــــــــد قزمــان
اوتاوا
مونرتيال
اونتاريو
� 24صفحة بالألوان توزع يف
gnjournal@gmail.com
توزع ىف أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا
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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
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لعالج التجاعيد
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 األدوية لكبار السن مجانامتخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 No $2.00 co-payخدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة  No $6.11 co-pay Tel: 905.868.8000ومجيع انواع الليزر
 جميع انواع التأمني مقبولةللجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
للعنايةبالبشرةوازالةالبقع
905.771.0800
منتجاتيوميًا
 - 490 Harry walker parkway south unit 2خصم خاص للجالية العربية
العربيــــة
C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview
)& Leslie
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
Lucie Mé Medical Spa
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة
Advanced Laser & Anti-Aging Clininc

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

Sr. Mortgage Advisor

سمير بسادة Samir Besada
أخصائي احلقن
التجميلي

Aesthetic Injection
Specialist

عالج التجاعيد التعبيرية BOTOX
 تعبئة اخلدود والشفاة FILLERS
استعادة نضارة البشرة PLASMA

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

Matt
Dawoud
جتميل
Fat

وتنحيف
Advisor
القوام

Sr. Mortgage
Melting
Injection

 تخفيضات خاصة للجاليات العربية
2 Steeles Avenue West Thornhill Ontario
Tel.: 416-414-2271
www.lucieme.com

Matt Dawoud

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

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

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

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

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

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

�إعـــالنـــــات
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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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يف عيد الإمارات القومي

اقرأ في هذا العدد ايضاً
كاثلني وين تعترف بخطأها
في أرتفاع اسعار الكهرباء
وإنخفاض شعبيتها في أونتاريو
 ................................................ص 9
أمر لبلدة فرنسية بإزالة متثال
للعذراء مرمي  .......................ص 14
القبض علي قتلة الصيدلي جنل
كاهن النزهة  .....................ص 11

ُعدت من زيارة عمل �سريعة لدبي ،واحلقيقة تلك الإمارة
الرائعة ،تثري بك ت�سا�ؤالت هامة ،وت�ضعك يف مقارانات
لي�س منها مفر ،بينها وبني وطننا امل�صري الأم ،مقارانات رمبا
كـ كندي من �أ�صل م�صري ،جتد �أنها يف غري حملها بني دولة
مثل كندا و م�صر ،رمبا لإختالف الثقافة واملبادئ والتوجه
و�أمور �أخري عديدة ،لكن ال جتد لها مربر ًا علي الأطالق
يف احلالة امل�صرية والإماراتية ،فك ً
ال منهما يت�شابه يف �أمور
كثرية ،بل التاريخ واجلفرافيا ي�صب يف �صاحلنا ،فتاريخي ًا دولة
عمرها � 7أالف �سنة وكانت تقود العامل يف قرونها الأويل،
مقابل دولة �أحتفلت منذ �أيام بعيدها الـ  45عام علي �إن�شائها
حيث مل يكن لها وجود من قبل .كذلك اجلغرافيا �أي�ض ًا،
فمدينة مثل دبي ال متلك برتو ًال ومل تعطيها الطبيعة حظ ًا
من ثروات مثلنا .ولكن الفارق �أنهم حينما مل يجدوا ثروات
�صنعوها هم ب�أنف�سهم ،فالأن هم يقيمون ح�ضارة جديدة يف
القرن احلادي والع�شرين ،هم يرون امل�ستقبل يف م�شروع
«دبي  »2020حني يقام بها �أكرب معر�ض بالعامل ،ولديهم
خطة ي�سريون عليها لعام � 2050ستجعل مدينة دبي ،املدينة
الأهم علي كوكب الأر�ض وقتها ،بينما نحن نري امل�ستقبل
فقط ب�أن نتجنب م�صري �سوريا والعراق .هم يعتمدون علي
�أهل اخلربة من خالل �أف�ضل العقول يف الإدارة يف العامل ،
ونحن مازلنا نعتمد علي �أهل الثقة دون �أدين خربات .بني
من يريد �أن يكون الأول يف العامل يف كل �شئ ،فيبحث كيف
�شيد �أف�ضل مطار و �أعلي بناء  ،و�أكرب مدينة مالهي ،بينما
ُي ٌ

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

ابرام مقار

تتعر�ض �أثارنا لل�سرقة ونيلنا للتلوث
وبنياتنا العريقة للهدم .مقارنة تثري
الت�سا�ؤل ملاذا �أ�صبحنا هكذا؟ ،
وكيف حدث هذا الفارق احل�ضاري
الرهيب يف عقود فقط؟
مقارنة تثبت مبا ال يدع جما ًال لل�شك
�أن لدينا م�شكلة كربي يف الإدارة يف م�صر ،فال نري خطط ًا
 ،وال ن�سمع عن درا�سة جدوي لأي م�شروع ،مهما كرب �أو
�صغر  ،وال ثقة يف �أننا ن�سري علي الطريق ال�صحيح بعد.
الرئي�س ال�سي�سي كان يف زيارة لدولة الأمارات منذ �أيام،
وكم كنت �أمتني �أن تتجاوز الزيارة بروتوكول امل�شاركة يف
عيد الدولة القومي� ،أو اللقاء  -الذي مل يتم  -مع ملك
ال�سعودية� ،إيل البحث يف ق�صة جناح تلك الدولة ومدينة
دبي حتديد ًا ،وكيف �أن الإدارة ت�صنع املعجزات �إن �أرادت.
وكيف �أن جناحهم يتمثل يف ك ٌم امل�شروعات و رقي البنايات
و �سحر امل�شهد وحتقيق الأهداف  ،ويرون ف�شلهم هو واقعة
موت قتيل �إماراتي واحد يف حرب اليمن ،بينما �إعالمنا
يهلل لنجاح علي �شاكلة جناح قوات الأمن امل�صرية يف
تفريق املت�شددين املتجمهرين �أمام منازل الأقباط بـ «�أبو
النغامي�ش»� ،أحتجاج ًا علي حتويل دار منا�سبات �إيل كني�سة،
و يعترب «الف�شل» ،هو عدم قدرة حمافظ املنيا علي �إقناع
متطريف قرية «كوم اللويف» بفتح كني�سة القرية لي�صلي بها
جريانهم!!  ...فهل هناك �أمل؟!

جـــود نـــيوز تبدأ عامها الرابع

القس “موسي رشدي”
والكاتبة السعودية “زينب البحراني”

إضافة جديدة بأعداد العام اجلديد
بهذا العدد تبدأ “جود نيوز” عامها الرابع ،لتواصل جناحها  -مبعونة اهلل  -فعلي مدي سنوات ،شرفنا
بلقاء أفضل الشخصيات في حوارات نقلتها صحف مصرية عديدة وكان أهمها مع قداسة
البابا تواضروس  ،ورئيس الوزراء حازم الببالوي  ،ونائب رئيس مجلس الوزراء املستشار يحي اجلمل
 ،ونواب برملان ووزراء سابقني ووسياسيني وكتٌاب ورياضيني .علي مدي ثالث سنوات قدمنا العديد
من اجليل الثاني من املوهبني في الكتابة .علي مدي ثالث سنوات ،نحرص أن نقدم ٌكتاب موهوبني،
وجميعهم له خبرات عديدة إحتراما ً للقارئ وما يتناوله عبر “جود نيوز” .علي مدي ثالث سنوات،
حرصنا أن نقدم شكل مييزنا ويحترم القارئ مهما ً كانت التكلفة ،ونرجو أن ينال الشكل اجلديد
للصفحة األولي إعجابكم .علي مدي ثالث سنوات ،حل مسئولي حترير “جود نيوز” ضيوفا ً مع
أشهر البرامج املصرية ومت اإلشارة ملوقعهم باجلريدة .وكما جنحنا في أن نكون توليفة محترمة
ومحترفة من ٌ
الكتاب ،منهم عضو البرملان الكندي ،واألستاذ جامعي ،والباحث ،والدارس ،وخبراء في
مجالهم سواء األسرة أو املشورة أو الطب أو طب األسنان أو العقارات وأعضاء بنقابة الصحفيني.
نسعد ونتشرف بأن ينضم لكتٌاب جود نيوز في عامها الرابع ،القس املعروف األب “موسي رشدي”
والذي يُطلق عليه محبوه بأسم “اللحن الروحاني” ،باإلضافة للكاتبة السعودية الشهيرة “زينب
البحراني” ،كل ما سبق وقبل كل شئ نفخر بقارئنا العزيز  ..كل عام واجلميع بخير

مبناسبة بدء “جود نيوز” عامها الرابع
أسعار خاصة لإلعالنات ولفترة محدودة

أتصل علي  416-737-3121أو 647-447-0455
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ترامب والهجرة واللجوء
وصلتنى أسئلة عديدة ،وبشكل
خاص من أقباط ،تتعلق مبخاوف من
أن تؤثر سياسات ترامب في حاالت
اللجوء والهجرة إلى الواليات
املتحدة .ونظرًا ألننا ما زلنا فى
فترة انتقالية ،سنتابع معكم هذا
امللف الهام مع تداعياته مختلفة
األبعاد .ولنبدأ فى هذا املقال بشرح
خطوط عامة حول هذا املوضوع-:
أولاً  :ال ميكن لدولة هامة وكبيرة وقائمة على
الهجرة مثل الواليات املتحدة أن توقف الهجرة.
فهذا أمر غير وارد على اإلطالق .لكن ما يفكر فيه
ترامب ونسبة كبيرة من األمريكيني هو مسألة
ضبط الهجرة .فأفكار ترامب انعكاس لتيار
ضخم فى الواليات املتحدة بدأ يتململ من بعض
األثار السلبية للهجرة ،وبشكل خاص بعد وصول
سكان أمريكا إلى ما يزيد عن  330مليون نسمة،
أي الوصول إلى قدر كبير من التشبع السكاني.
واحلديث عن تعديل قواعد الهجرة وقوانينها
حديث ممتد منذ سنوات طويلة ،وكان يحتاج
إلى شخص شجاع ،بل رمبا متهور ،مثل ترامب
أن يطرحه بهذه الفجاجة حتى يحدث تغييرات
فعلية فى هذا امللف ،ألن أيادي السياسيني
مرتعشة من االقتراب من هذا امللف الشائك
الذي حتول إلى صراع سياسي حزبي رخيص على
حساب املصلحة احلقيقية ألمريكا.
ومن هنا ميكن القول إن النقاش احلقيقي واجلاد
حول مسألة الهجرة سيدفع ترامب وفريقه،
إضاف ًة إلى معارضيه ،إلى االلتقاء على أرضية
واقعية تضبط هذا امللف الشائك وتستجيب
لرغبات التيار الرئيسي من األمريكيني فى إجراء
تعديالت جوهرية على قوانني الهجرة.
ثان ًيا :في ما يتعلق باللجوء ،إن كل دول العالم
ملتزمة بقبول الجئني ،سواء أكان ذلك ألسباب
سياسية أم إنسانية أم حلاالت االضطهاد الديني.
لكن هذا االلتزام ال يلغي سيادة الدول فى حتديد
حصص الهجرة املقبولة لديها وشروطها.
والواليات املتحدة أكبر دولة فى العالم تقبل
املضطهدين دين ًيا كالجئني ،حيث إنها قامت
تاريخ ًيا كدولة على الفارين من االضطهاد الديني
من أوروبا .ومن ثم ستستمر الواليات املتحدة
متسقة مع تاريخها فى قبول اللجوء الديني.
لكن ،بطبيعة احلال ،تتغير مستويات القبول
وأوليات الدول التى يتم قبول الجئني دينيني منها
حتما
مع الوقت ومع تغير اإلدارات .وستتغير
ً
بدرجة ما فى عهد ترامب.
ثال ًثا :بالنسبة خملاوف األقباط من تراجع حاالت
اللجوء الديني مستقبال ،فإنها حقيقية لكن
مبالغ فيها كثيرًا ،ألن التباطؤ حدث بالفعل قبل
انتخاب ترامب .فتحديد ميعاد فى مقابلة فى
مكاتب الهجرة أصبح يستغرق حال ًيا سنتني على
األقل نظرًا لتقليص ميزانية هذه املكاتب ،كما أن
حتسن فى عهد السيسي
وضع األقباط األمني َّ
عن عهد اإلخوان املسلمني أو فترة االضطرابات
التي وقعت بعد ثورة  25يناير  .2011وقد أدى هذا
فعل ًيا إلى تراجع قبول حاالت جلوء األقباط فى
مكاتب الهجرة وإحالة الكثير منها إلى احملاكم
ننس أن تصريحات كبار رجال
للفصل فيها .وال َ
الدين األقباط ،والتي تكرر أن األقباط فى العصر
الذهبى مع السيسي ،أثرت سل ًبا في حاالت جلوء
األقباط .ففي أملانيا ،قال ضابط هجرة لسيدة
قبطية“ :ملاذا تريدين اللجوء وتدعني االضطهاد
فى حني أن بابا كنيستكم يؤكد مرارًا وتكرارًا أن
وضع األقباط ممتاز فى عهد السيسى؟” ومن ثم
أصبحت املهمة أصعب ،إذ صار على القبطي الذي
يرغب فى اللجوء أن يثبت بشكل مقنع لضابط
الهجرة أو للمحكمة بأن هناك اضطهادًا دين ًيا
وقع عليه بشكل شخصي.
راب ًعا :ذكر ترامب أثناء حملته االنتخابية أنه مستاء

من منح اجلنسية األمريكية لكل
سيدة تلد فى أمريكا ،ومن ثم
فمن املتوقع مناقشة وقف هذا
املوضوع مع تضييق مسألة هجرة
األقارب واحلد منها .لكن هذا
يتطلب تقدمي قانون يوافق عليه
الكوجنرس لضبط مسألة الهجرة
عموما.
خامسا :بالنسبة لطرد املهاجرين غير الشرعيني،
ً
فإن هذا امللف معقد جدا ومن املستحيل
تطبيقه ،والسيما أن كثيرين من أبنائهم يحملون
اجلنسية األمريكية وهم حتت رعاية والديهم غير
الشرعيني .وقد تراجع ترامب بعد الفوز قائلاً إنه
سيطرد املهاجرين غير الشرعيني ممن ارتكبوا
جرائم على األراضي األمريكية .وحتى هذا أيضا
ليس موضو ًعا سهل ،وهو يحتاج إلى قانون .وإذا
صدر هذا القانون هل سيطبق بأثر رجعي ،أم على
مرتكبي اجلرائم بعد صدوره .وفي كل االحوال،
فإن املتوقع هو ضبط مسألة الهجرة على أرضية
واقعية.
سادسا :بالنسبة للمسلمني وعالقتهم بترامب،
ً
فإن لهذا املوضوع ثالثة اجتاهات .ففي ما يتعلق
باملسلمني الذين يعيشون فى أمريكا ويحملون
إقامة أو جنسية ،فال ضرر عليهم إال إذا انخرطوا
فى التطرف اإلسالمى أو فى عالقة مبنظمات
إسالمية متطرفة .وبالنسبة للمهاجرين
املسلمني غير الشرعيني ،فمن الطبيعي أن
يسري عليهم ما سيطبق على املهاجرين غير
الشرعيني عمو ًما .ومن جهة قبول مسلمني
من الدول اإلسالمية ،من املتوقع أن يخضع األمر
لتدقيق أكثر فى عهد ترامب ،وبشكل خاص من
دول إسالمية محددة ينتشر فيها التطرف الديني.
وأما املنظمات اإلسالمية فى أمريكا ،فإنها
بدورها ميكن أن تخضع لتقييم أنشطتها :فهل
يقتصر دورها على خدمة املسلمني فى أمريكا
دين ًيا واجتماع ًيا أم لها أنشطة أخرى مريبة؟
وهل تتلقى تبرعات من دول إسالمية أم متول من
تبرعات املسلمني فى أمريكا؟ وأما مسألة بناء
املساجد فى أمريكا ،فهي حق طبيعي ودستوري
للمسلمني األمريكيني .لكني أمتنى أن يتم وقف
متويل هذا البناء القادم من اخلارج ،وبشكل خاص
من السعودية ودول اخلليج.
ساب ًعا :وفقًا ملا نشرته النيويورك تاميز عن
املرشحني فى إدارة ترامب ،وبعد اإلعالن عن تعيني
ستيف بانون ككبير املستشاريني اإلستراتيجيني
لترامب ،فنحن أمام مجموعة قوية من أقطاب
اليمني املؤمنني واملتسقني مع خطاب ترامب
االنتخابى .بل هم الذين كانوا وراء هذا اخلطاب،
ومن ثم سيتم تنفيذ الكثير من الوعود االنتخابية،
لكن بعد ضبطها على أرضية الواقع وعلى أرضية
القانون والدستور األمريكي.
ثامنًا :وفقًا ملا ذكرته الـ سى أن أن ،شرع 12
شخصا فى اإلدارة االنتقالية لترامب بالفعل
ً
فى مناقشة اجلدار العازل وفى مناقشة موضوع
صحيحا وليس
هجرة املسلمني .وإذا كان هذا اخلبر
ً
كيديًا ،فإن من دالالته أن أفكار ترامب ستخضع
للتطبيق بدرجة أو بأخرى بعد ضبطها.
وأخيرًا :فإن أمريكا دولة قانون ودستور ،وال
يستطيع ترامب أو غيره أن يخرج على احلقوق
الدستورية للمواطن .إذ هناك محكمة عليا
تراقب ذلك .لكن فى نفس الوقت ،لدى املسؤول
فى أمريكا حرية حركة كبيرة وفقًا للدستور
والقانون والتفويض الشعبي ،ومن ثم ميكن
لترامب وفريقه أن يصنعوا فر ًقا ويطبقوا كثير
من أفكارهم من دون جتاوز القانون والدستور .نعم،
أمريكا دولة مؤسسات ،وعمل هذه املؤسسات
مقيد بالقانون والدستور .ويستطيع املسؤول أن
يترك بصمته ويطبق سياساته وأفكاره ،حيث إن
سقف حركته كبير وواسع.

مجدي خليل

متي تفر�ض م�صر علي قطر ..
«عد الفلنكات»
مونتريال – عبد املسيح يوسف
من الغريب لكل من يدرك مقومات القوة
الشاملة ،أن يجد قطر ترتع بال ضابط أو رقيب
في املنطقة ،بدعوى الوفورات املالية البترودوالرية
من ناحية ،وحماية األمريكان ،وحتديدا إدارة أوباما
من ناحية ثانية .فهل يأتي الوقت الذي توضع فيه
قطر في وضعها احلقيقي ،كدويلة ،إمارة ،محدودة
مقومات القوة الشاملة ،وال يتوفر لديها إال بعض
الوفورات املالية ،ستنفد مع سوء التوظيف؟
املتابع لتطورات األمور ،يتعجب من أن مصر ،الدولة
الكبيرة ،العريقة ،أم الدنيا ،تصمت أمام جتاوزات
قطر من سنوات ،خاصة وأن هذه اإلمارة الصغيرة،
ال تتمتع باملكانة املعنوية والروحية ،التي تتمتع
بها مملكة الوهابيني املتشددة ،والداعمة ألهل
الشر من جماعات اإلرهاب ،املتاجرة باسم الدين
اإلسالمي .مع تغير معطيات النظام الدولي ،بعد
فوز الرئيس دونالد ترامب في الواليات املتحدة،
وإعالنه منذ بدايات حملته االنتخابية الذكية،
بأنه معجب بشخصية الرئيس السيسي ،ودور
مصر احملوري في أمن واستقرار املنطقة أن جند رد
فعل مصري حقيقي ،شعبي ورسمي ومخابراتي
وإعالم  ..علي مختلف املستويات يضع قطر في
وضعها احلقيقي.
ال نتحدث هنا عن احلرب ،ولكن العالقات بني
الدول ،اشبه بالعالقات بني البشر ،هناك ضرب من
حتت احلزام.
واعتقد أن معطيات البيئة اإلقليمية والدولية
تتيح الفرصة حالية ملصر أن ترد الضربات
لقطر من حتت احلزام ،مثلما فعلت الدوحة جتاه
الشقيقة الكبري ،التي طاملا شعرت بعض دول
اخلليج بالقهر من مكانتها ،مع استثناء لعدد من
دول اخلليج احملبة واخمللصة في عالقتها ملصر مثل
اإلمارات والكويت وسلطنة عمان.
وملن ال يعرف ملاذا حتديدا قطر والسعودية ،يضمران
كل الكراهية واحلقد ،حتى علي مستوى املواطن
البسيط القطري والسعودي .فمن خالل جتربة
سابقة بالعمل واإلقامة في إحدى دول اخلليج،
والتي تعد إحدى مناراته في التقدم ،وهي
اإلمارات ،جتد أن العالقة بني املواطنني اخلليجيني،
وبعضهم البعض ليست سوية .مبعني ،أن
اخلاليجة يضايقهم كثيرا حالة التعالي والتكبر،
التي تنفخ األنا لدى املواطن السعودي ،مقارنة
بغيره من مواطني اخلليج ،فالسعودي يري في
نفسه أكثر سموا ورفعة من بقية مواطني دول
اخلليج .وهذا األمر رمبا يتجاهله الكثير من الناس
في اخلليج ،لكنه يترك مرارة لدى البعض اآلخر،
خاصة وأن السعودية لم تترك دولة خليجية،
إال واعتدت علي حدودها لتوسيع حدود مملكة
آل سعود ،سواء كان باغتصاب جزء من حدود
اإلمارات ،والكويت ،والبحرين ،واليمن ،وغيرها،
وبعضها مناطق غنية بثروات البترول والغاز ،حتي
إمارة الشر ،قطر فلم تسلم من اخلالفات احلدودية
مع مملكة آل سعود.
تستطيع مصر أن ترد علي احلرب النفسية ،التي
تشنها قناة اجلزيرة ،ويكفي أن تترك مصر ،عدد
من مواطنيها علي شبكات التواصل االجتماعي،
الفيسبوك وتويتر وجوجل بلس وغيرها للسخرية
والتهكم من قطر ،وأن تطلق العنان بعيدا عن
بروتوكوالت الدبلوماسية ،التي لم تراعيها قطر،
لوسائل اإلعالم اخملتلفة للحديث عن قمعية
النظام القطري ،ونقصان سيادته في ظل تواجد
القاعدة العسكرية األمريكية علي أراضيه
بجانب مباني قناة اجلزيرة ،سالح قطر في محاربة
مصر.

إن احلرب النفسية ،والضرب املصري لقطر من
حتت احلزام ،دون أن تفرض احلكومة املصرية قيودا
علي حرية املصريني ،أو من يريد منهم التعبير
عن سخريته من قطر ،وسلوكياتها العدوانية
واإلرهابية جتاه مصر ،كفيل بأن يحدث هزة عميقة
في نفسية املواطن القطري البسيط .خاصة وأن
قطاع يعتد به من املواطنني هناك تعود علي حياه
الرفاهية ،وادمان أذنية لسماع املدح والغزل املزيف
في إمارة الشر.
نعم وسائل التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم
املصرية ،قادرة وكفيلة علي هز ثقة واستقرار
املواطن القطري ،خاصة وأن قطر ،كانت تعيش
في حمى إدارة أوباما الدميقراطية ،أما اآلن فالوضع
اختلف .فكل حلفاؤها يعانون من مخاوف العزلة
اإلقليمية ،مع قرب تبوء ترامب لسدة احلكم
رسميا في البيت األبيض ،ليعدل دفة إدارة األمور
في النظام الدولي ،بعد أن أفسدتها إدارة أوباما
الراعية جلماعات اإلرهاب املتاجرة باسم الدين.
السعودية ،تخلي عنها كل حلفاءوها ،مصر
ولبنان ،واإلمارات (في اليمن) ،وليبيا ،واجلزائر ،ولم
يتبق حولها غير اململكة الطيبة ،مملكة البحرين.
أما تركيا ،فرئيسها ،رجب طيب أوردغان ،فهو
تاجر ،يلعب مع من تتالقي مصاحله معه ،وعلي
استعداد لبيع السعودية علي أقرب طاولة ،بعد
أن يحاصره التالقي اإليجابي بني الواليات املتحدة
بقيادة ترامب ،واالحتاد الروسي بزعامة بوتني.
إن الوقت مناسب حاليا ،لكي تستعيد مصر دورها
اإلقليمي ،وتوجه ضربات ناعمة لعدد من قوى
الشر من بني قطر ،اما السعودية ،فاألشقاء في
اليمن كفيلني بتأديب “عجرفتهم” ،في تكشف
حقيقي أن اجلندي السعودي غير قادر علي شن
حرب حقيقية ،إذ أنه ينتظر أن يشتري املرتزقة،
واجليوش العربية ،برياالته والدوالرات التي متأل فم
األبواق غير الشريفة في الدول العربية للدفاع عن
مملكة آل سعود الوهابية.
وملن ال يعرف ،فإن اجليوش اخلليجية وإن متتعت
بدرجة عالية من التسليح النوعي ،لكن العنصر
البشري فيها ضعيف للغاية ،وهناك أجانب،
خاصة من بعض دول أوروبا الشرقية يعملون في
عدد من اجليوش اخلليجية بجان اآلسيويني ،وحتديدا
الباكستانيني واليمنيني واألفغان .وهذا يفسر ملاذا
اجليوش اخلليجية دائما تشعر بالرعب من إيران،
ألن األسرة املالكة علي وعي تام بأن مواطنيها ،لن
تشارك في أى حروب دفاعات عن ترابها الوطني،
وانظروا للمواطن واجلندي السعودي وحاله املتردي
في حربه الظاملة ضد دولة اليمني ،التي تعد إحدى
أفقر دول املنطقة والعالم ،وعلى الرغم من ذلك
فاجلندي اليمني أكثر شجاعة وحتمال لظروف
وقساوة احلروب من نظيره السعودي.
لقد حان الوقت لتسترد مصر مكانتها
اإلقليمية ،ألن هذه املكانة ،ستدر عليها العديد
من التدفقات االستثمارية ،خاصة وأن التوافق
األمريكي الروسي بني ترامب وبوتني ميكن أن يحدد
مالمح نظام دولي جديد تستفيد منه مصر ،علي
الرغم من إضراب وتردد نظم أوربا االشتراكية
أمامه لفترة من الوقت ،في انتظار فوز أحزاب
ميينة في عدد من الدول األوروبية الفاعلية في
مقدمتها فرنسا ،لترسيخ قواعد النظام الدولي
اجلديد ،الذي سيعمل كل من ترامب وبوتني علي
تدشينه ،مع احملافظة علي مكاسب كل منهما،
وفق قاعدة ،أن الكل يحقق مكاسب ،بعيدا عن
النظرة القدمية أن مكاسب الواليات املتحدة ،تعد
خسائرا لروسيا.
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النقاب ..وخرافة احلرية الشخصية
ال شك أن االختالف بني ثقافات البشر
النفسية غير السوية على زوجاتهم حتت
وتوجهاتهم
ومذاهبهم
وأديانهم
حجة ما يسمونه “الغيرة”.
الفكرية والعاطفية والسلوكية ضرورة
تع ّرض املرأة لشكل من أشكال “غسل
من ضرورات حماية التوازن اإلنساني
الدماغ” اجلمعي أو الفردي الذي يص ّور لها أن
على األرض ،لكن ذاك االختالف الضروري
ارتداء النقاب فرض شرعي ضروري ،وإخضاع
الذي ال بد من تعايُش ُمتناقضاته حتت
عواطفها بالترهيب من سخط اخلالق
مظلة السالم يغدو مهددًا بالتدمير
وجهنم اآلخرة إذا رفضت ارتدائه ،والترغيب
والزوال إذا فتحنا أبواب السماح لبعض
الوهمي الذي يصوره رمزا من رموز العفة
«السلوكيات التخريبية» للتسلل إلى
وصدق اإلميان ووسيلة من وسائل درء الرذيلة
اجملتمعات ونخر نسيجها اإلنساني
والفساد عن نفسها وعن غيرها.
بحجة «احلُرية الشخصية» ..إذ أننا لو
تع ّرض املرأة لصدمة نفسية ُمفاجئة
تغاضينا عن سلوك السارق بحجة احلرية زينب علي البحراني -تطفئ ألوان احلياة ومذاقها في نفسها
الشخصية ،وسلوك القاتل بحجة احلرية
وتقودها نحو عزلة روحية تؤدي إلى تبنيها
السعودية
بحجة
النقاب كشكل من أشكال العزلة اجلسدية.
الشخصية ،وسلوك ُمعذب احليوانات ُ
بحجة احلرية في كل هذه احلاالت ال متلك املرأة حقا ُحرية االختيار دون
احلرية الشخصية ،وسلوك ُمدمن اخملدرات ُ
الشخصية ،وسلوك الكاذب بحجة احلرية الشخصية ،مؤثر خارجي يعبث مبعتقداتها الداخلية احلقيقية ورغبتها
بحجة احلرية الشخصية ،الصادقة في فعل الشيء أو عدم فعله ،وال يسعنا جتاهل
وسلوك الباصق في كل مكان ُ
فلن تنتهي سلسة اإلجرام والفساد والتخريب وراء حجة النوايا اخلبيثة للجهات التي تتعمد التأثير على معتقدات
«احلرية الشخصية»!
املرأة وبرمجة أسلوب تفكيرها ومن ثم التحكم بتصرفاتها
من أخطر املشكالت املنبثقة عن انخفاض الوعي في للسيطرة على شريحة ال يستهان بدورها في اجملتمع ،ومن
بلداننا العربية إيجاد أعذار لكثير من السلوكيات الضارة هنا ينتفي مفهوم ارتباط «احلرية الشخصية» بظاهرة
بالفرد واجملتمع في سبيل اعتبارها «حرية شخصية» مقابل انتشار النقاب.
ابتداع كثير من التهم ضد سلوكيات أخرى مناقضة قد لنفترض جدال ً أن ألف أنثى ُولدن في جزيرة معزولة عن
تكون أقل ضررًا بحياة الفرد واجملتمع ،واالدعاء بعدم إمكانية املؤثرات السالف ذكرها دون أن تكون معزولة عن كافة
«حرية شخصية» ،ومن أبرز األمثلة على تلك تفاصيل احلياة األخرى التي تعيشها أي أنثى في بلدان
اعتبارها ُ
النظرة املزدوجة تلك االدعاءات التي تُدافع عن انتشار الشرق األوسط ،وم ّرت عليهن عشرات األعوام في تلك
النقاب في تلك اجملتمعات حتت ستار «احلُرية الشخصية» .اجلزيرة دون أن يرين النقاب أو يسمعن باسمه؛ كم واحدة
لم ُ
«حرية منهن ستخطر لها فكرة ارتداء لباس يحتاج إلى عوامل
يكن ارتداء النقاب يو ًما في عصرنا احلاضر ُ
شخصية»؛ فاحلُرية الشخصية احلقيقية تتطلب دائما مؤثرة واضحة ودوافع نفسية معقدة الرتدائه كهذا مقارنة
قدرة ُحرة على االختيار دون «مؤثر خارجي» ،بينما ال ترتدي مبئات اللواتي سيخترن ارتداء مالبسهن العادية التي
املرأة النقاب إال إلحدى خمسة أسباب:
تقي أجسادهن من مشكالت تقلبات الطقس وحتميها
قانون رسمي يُجبر املرأة على ارتدائه ويُع ّرض من ترفضه من اآلفات واجلراثيم ،وبعشرات اللواتي رمبا يخترن تغطية
لعقوبات مهينة مثل القانون الذي كان يحكم النساء رؤوسهن بأي شكل كان اتقاء البرد واحلر أو بسبب ظروف
سلطة حركة «طالبان».
صحية ،وبعدد نادر ج ًدا ممن يخترن التعري أو ما يشبه
األفغانيات حتت ُ
قانون ُمجتمعي سائد ترتدي بسببه النساء النقاب التعري؟ رمبا ال واحدة؛ ألن النقاب لباس آيديولوجي معقد
كتحصيل حاصل من باب سيادة السلوك اجلمعي ،ما يحتاج إلى غرسه في فكر املرأة بطريقة متعمدة مثلما
يجعل من النساء اللواتي ال يحترمن هذا التقليد وال يُطقنه يحتاج بيئة وظروف تدفعها لتطبيق تلك الفكرة .وقد
وال يؤمن به مضطرات الرتدائه خوفا من بطش أهلهن يعترض أحدهم“ :ما شأنكم مبرتديات النقاب مادام األمر
أو تعرضهن ألشكال مختلفة من مناذج األذى والتحقير يخصهن وحدهن؟!” ..وهنا جنيب :شأننا أن األمر ال يخصهن
احلسي واملعنوي الذي تص ّبه عليها األكثرية املجُ تمعية غير وحدهن؛ بل يخص اجملتمعات التي يعشن فيها ويتفاعلن
الواعية على األقل ّية التي ال تسلك مسلكها.
معها وكل شخص يتعاملن معه وهن يرتدينه ،ألنه رمز من
تع ّرض املرأة لقهر بعض الذكور من أفراد أسرتها املتشددين رموز ثقافة اخلوف والتخفي وانعدام الثقة بالنفس ،وباب
الذين يجبرونها على ارتدائه ،أو إلى شكل من أشكال ييسر الطريق نحو اإلرهاب واجلرمية بإخفاء هوية الشخص
“االبتزاز العاطفي” الذي يفرضه بعض األزواج ذوي امليول حتت قناع ،ويساهم في نشر الرذائل حتت ستار الفضيلة.
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عفوا إسالم  ..لم يكن عفوا
ال أعرف ملاذا كان خبر احلكم على إسالم البحيري في
ديسمبر  2015صاد ًما على مجتمع الثقافة أو محبي
البحيري من طبقات نخبوية أو غير نخبوية .
لرمبا جاء اخلبر صادم بسبب مجموعات من القوى
العلمانية و التنويرية التي روجت الشاعة مفادها أن
الرئيس يقف متضامنًا مع البحيري و أن البراءة مضمونة
بل و لرمبا ساهم اخلطاب التفاؤلي السالم البحيري بدعم
هذه النظرية .
بل و انتشرت نظرية أخرى بني التيارات العلمانية في
مصر مفادها أن الرئيس يخطط الصدار العفو بعد انتهاء
اجراءات التقاضي ليكون ضربة قاصمة للسلفية!
بالطبع هذه نظريات كانت بعيدة متا ًما عن قراءة الواقع  ،ألن
الرئيس السيسي تبرأ من جتديد إسالم البحيري للخطاب
الديني عالنية في ابريل  2015أي قبل تأييد احلكم بحوالي
ثمانية أشهر و قال أن هناك من أساء فهم جتديد اخلطاب
الديني ألن هذا املوضوع منوط به الدولة املصرية ..ما
قاله السيد الرئيس كان مبثابة إعالن رفع يده عن البحيري
ليواجه األخير مصيره .
قضى إسالم البحيري  11شهرًا من العقوبة و من ثم مت
إصدار العفو  ،و خرج البحيري و قام بوضع منشور على
صفحته على التواصل االجتماعي بتاريخ يوم  19نوفمبر
في متام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة  ،و كانت اخلالصة
هو التقدم بالشكر للرئيس املصري على العفو .
البد أن نتقدم بالتحية السالم البحيري على ثباته
االنفعالي في كتابه تلك السطور  ،و ُأدرك أنه كان على
درجة كبيرة من الوعي حتى ال يفسح اجملال لإلخوان و
السلفيني لالصطياد في املاء العكر.
الشكر الذي تقدم به إسالم البحيري للرئيس جعل
البعض يتهمه بالتملق و املزايدة  ..أي مزايدة ؟ هل نسينا
إن إسالم البحيري دفع ثمن حريته في السجن؟ هل
سيزايد البحيري على نفسه ؟ بالطبع ال ..
يبدو أن إسالم البحيري لديه رغبة حقيقية في استكمال
مشواره التنويري و لهذا قرر أن يجعل قضيته األهم  ،ال
التراشق مع النظام  .إال أن البحيري بالرغم من حسن نواياه
وقع في عدة مغالطات في منشوره ال ميكن أن نغفل عنها
و إال نكون نحن من نزايد و نكون نحن من يتملق السلطة .
التعليق على املنشور ال يعني أننا ال ُنقدر ما مر به البحيري
من أوقات عصيبة بينما كنا نحن في بيوتنا نكتب له
بضعة شعارات على التواصل االجتماعي تضامنًا ..لكنه
يعني أنه البد من مخاطبة املشكلة بدون حرج ،على األقل
صاحبة هذه السطور لن تستشعر احلرج .
أوال قال اسالم البحيري :أن العفو كان مطلوبا إلعالء
للدستور املصري الذي مينع مواجهة أي فكر بعقوبات
سالبة للحرية
في احلقيقة ..هناك ثالثة مواد في الدستور قد نعتبرها
محورية في إطار مواجهة الفكر بعقوبات سالبة للحرية
و منها املادة  64و  65و املادة  67على النحو اآلتي :
املادة  ( 64مادة حرية العقيدة )  ،و هي تنص على أن حرية
العقيدة مطلقة لكن ممارسة الشعائر ُحتظر على أصحاب
ديانات غير إبراهيمية و بالتالي فهي مادة منقوصة خاصة
أنها لم متنع من مالحقة الالدينني و الشيعة و تنظيم
دورات األزهر حملاربة اللبهائيني و كل من سبق ذكرهم
مصريون ال يجب التمييز ضدهم.
املادة  ( 65حرية الفكر مكفولة )  ،و هي مادة مت انتهاكها
عدة مرات في قضايا ال متت للحسبة أو ازدراء األديان  ،حيث
الزال هناك مسجونني في قضايا رأي – ال تخريب و ال حتريض
– و لم يتم االفراج عنهم.
املادة  67من الدستور ( حماية االبداع ) و هي مادة متناقضة
غريبة األطوار  ،تعطي احلق في االبداع  ،و احلق في مالحقة
املبدعني على يد النيابة العامة .
ثانيا قال البحيري  :العفو كان مطلوبا انتصارا للتنوير
الذي أطاح بدولة السلفية التي حكمت مصر لعام
هل انتهت السلفية في مصر بعد عام حكم اإلخوان ؟
لو كانت انتصرت ما كان اسالم البحيري ليدخل السجن
في قضية ازدراء أديان بالرغم أنه كان ال يهاجم االسالم
بل كان يدافع عنه بالتجديد و التنقيح من الشوائب
السلفية و الرجعية  ،لو كان التنوير انتصر على السلفية
ما كان لينص احلكم على البحيري بأن األخير يبث أفكارًا
متطرفة! و ال تعليق لنا على أحكام القضاء و القدر .
ثالثا قال البحيري  :فذكروني بدخول الرئاسة مثال في أي
عصر من العصور السابقة في قضية كهذه
لقد ارتكب البحيري مغالطة تاريخية كبيرة هنا ،ألنه في
احلقيقة تدخلت الرئاسة املصرية في اعادة صياغة قوانني
احلسبة و ازدراء األديان عام  1995بعد قضية د .نصر حامد

رباب كمال
أبو زيد  ،فقامت الرئاسة متمثلة في الرئيس األسبق
مبارك بإلغاء التقاضي املباشر أمام احملكمة و وضع األمر
في يد النيابة العامة و التي في حقيقة األمر حفظت
قضايا عدة .
بل أن دستور  2014و مادته  67لم يضيفا أي جديد للتعديل
الذي أدخله مبارك و الذي كان سببا في وقف سيل من
قضايا احلسبة التي هدد بها شيوخ السلفية و منهم
الشيخ يوسف البدري و كان على رأس قائمته األديب جنيب
محفوظ و الفنان عادل إمام و غيرهم .
الفقرة السابقة اخلاصة مببارك ال تعني تأيي ًدا كامال
لشخصه بقدر ما تعني أن املوضوعية البد أن تكون سيد
املوقف و هنا مت الرد على اسالم البحيري في هذه اجلزئية
حتديدا اخلاصة بالقانون  ،أما على سبيل التجديد نفسه ،
فهناك أمثلة عدة لرمبا ال عالقة لها بقضية حرية الرأي و
نذكر منها ضغط الدولة املصرية على األزهر لتجرمي ختان
اإلناث و الذي مت عام  ، 2007و ال يخفى على أحد أن األزهر
خاض معركة ضد جترمي اخلتان عام 1994
رابعا قال البحيري  :أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي
على إيقاف تنفيذ احلكم كفكرة ال يجب ربطها باملوعد
بالعكس  ،موعدها كان غاية في األهمية  ..ألن العفو
الرئاسي إن كان قد مت بعد انتهاء اجراءات التقاضي
مباشرة متاما كما ينص القانون  ،لكانت مبثابة صفعة
حقيقية ضد السلفية في مصر  ،و إمنا انتظار  11شهرًا
للعفو يعني إرضاءا لألزهر الذي الحق البحيري و للهوية
السلفية املتجذرة في الدولة املصرية  .كما أن العفو عن
اسالم البحيري لم يتم منفردًا بل مت في وسط االفراج عن
 82سجينًا آخر و لرمبا كان السبب هو منع الزخم االعالمي
الذي انتظر لالحتفاء بخروج البحيري  ،فتتحول اآللة
االعالمية من استقبال اجلماهير للبحيري خارج السجن
إلى قرار العفو الرئاسي بشكل عام عن مجموعة من
املسجونني الشباب .
خامسا قال البحيري في مطلع املنشور :العفو جاء
لتصحيح وضع فاسد وهو قانون القرون الوسطى
و هنا مغالطة أخرى  ،ألن الرئيس املصري قام بصياغة أكثر
من  250قانونا قبل انتخاب البرملان في نوفمبر  ، 2015و لم
تقم الرئاسة بصياغة أي مشروع قانون حلماية املفكرين أو
وقف العمل بقضايا احلسبة .
بل أن البرملان املصري رفض مشروع تعديل الفقرة ( و ) من
املادة  98في نوفمبر  2016و هي مادة ازدراء األديان  ،و ملن
يقول أن البرملان سلطة تشريعية منفصلة  ،نذكرهم بأن
اجراءات رفع الدعم و حترير سعر الصرف و التعاقد على
قرض صندوق النقد الدولي جاء مخالفًا للدستور دون
مراجعة السلطة التشريعية .و اخلالصة هنا أن الرئاسة
حني تهم بشيء تفعله  ،فلهذا فإن احلديث عن العفو عن
اسالم البحيري بعد قضاء  11شهر من عقوبة مدتها عام
كامل و اعتبار ذلك انتصار للتنوير خطأ فادح و العالقة
له بأن الدولة عقدت العزم على التخلص من السلفية .
اخلامتة  .ال ميكن أن نقول أن البحيري يزايد  ،فهو من عاني
من ويالت السجن  ،لكن في احلقيقة الدولة كانت تزايد
عليه حني أفرجت عنه بعد قضاء العقوبة إال قليال  ،كما
درسا هاما و هو أن نراهن و ندافع عن
أن ما حدث يعلمنا ً
األفكار ال األشخاص .
أما كلمتي إلسالم البحيري فهي كاآلتي :
ما يعجبني في املنشور يا إسالم هو ثباتك االنفعالي
ورغبتك في استكمال املسيرة ..حتى وإن كان في رأينا
املتواضع ان الصفعة احلقيقية على وجه التطرف كانت
ستكون حقيقية إن مت العفو بعد انتهاء إجراءات
التقاضي وليس بنهاية احلكم  ..وهذه ليست صفعة على
وجه األزهر بل تأخر العفو كان إرضاءا لألزهر ..
نحن سعداء بخروجك للنور يا مناضل ...وسعيدة بأنك
قررت أن تركز في قضيتك وال تتراشق وتصفي حسابات
..ألنك صنعت تاريخا لن ميحوه أحد .
لكن عفوا يا إسالم ...لم يكن هذا عف ًوا
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تعد من
النتيجة
باملقارنةهذة
 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
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
و في
فى و في مدين
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
املائة.سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من  654,221دو
متوسط
إرتفع
العام ال
باقي
 12.4فى
(«)»905قدره
GTAبإرتفاع
املاضى
املائة.
فى
12.4
قدره
بإرتفاع
املاضى
العام
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر  .2015باقي ال TA
للشقق نوفمبر
خالل شهر
وكانعلي
املعاملة
اجمالى كانت
من )Condo
(Apartment
و في
السكنية في
شقةالبيع
1,924سعر
متوسط
املبيعات.
اململوكة  70باملائة
الشققعلي نسبة
مجالتورونتو
استحوزت
 .2015العام املاضى
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
املائة.
فى
1.50
قدره
بإرتفاع
دوالر
315,223
الي
خالل هذه ال
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
املناطق:
باملشاركة مع واحدة من شركات السمسرة الرائدة في البالد ،كان صفر بيان حتركات السوق لكافة
متوسط الس
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
فى املائة لفائدة الرهن العقاري فى كندا هو خيارا حديثا ألولئك الذين
الي 15,223
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW
يحتاجون إلى تأمني التمويل العقاري التي تلتزم بالشريعة اإلسالمية.
\$OO7\SHV  6LQJOH)DPLO
'HWDFKHG
$WWDFKHG
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW
 75(%7RWDOبيان حتركات
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG





ذكرت مسلم لينك (  ) Muslim Linkان الشركة حتالفت مع
75(%7RWDO





+DOWRQ5HJLRQ





 ، True North Mortgageلتوفير الكثير من اخليارات للمسلمني
+DOWRQ5HJLRQ





3HHO5HJLRQ





3HHO5HJLRQ





الكندين خاصة بالقروض العقارية التقليدية بأسعار تنافسية.
&LW\RI7RURQWR





SDUWPHQW
&LW\RI7RURQWR





<RUN5HJLRQ





احملبون لقانون الشريعة يواجهون مأزق فريد من نوعه عند متويل شراء منزلهم.
<RUN5HJLRQ





'XUKDP5HJLRQ






'XUKDP5HJLRQ





«التحدي األول هو خلق املنتجات التي تلبي الظروف املالية اإلسالمية وتتوافق
2UDQJHYLOOH






2UDQJHYLOOH





\6RXWK6LPFRH&RXQW





مع اإلطار التنظيمي الصارم فى كندا .وقال عمر عبد الرحمن أن على رأس






\ 6RXWK6LPFRH&RXQW
فقد
ذلك ،علينا أن نكون قادرين على التنافس مع نوعية اخلدمة واألسعار التي 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

تقدمها مصادر غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لتمويل املساكن « .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
وأوضح عمر عبد الرحمن « أن العائد بنظام “املشاركة” هو املفضل من قبل املستثمرين 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
املسلمني .واضاف ان اخلالف الرئيسي ملنتجاتنا هو أنه بدال من الفائدة ،يتم إجراء دفع

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
مبلغ للسكن» على أساس شهري «على حد قوله“ .

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.
ثانيا ،وافق شركائنا جلميع الشروط الشرعية.
إنخفض سعر
املائة وو إنخفض
فى املائة
 43.5فى
مبقدار 43.5
املبيعات مبقدار
إنخفضت املبيعات
الصناعى إنخفضت
اجملال الصناعى
ففى اجملال
التجارى ,ففى
اجملال التجارى,
مبيعات اجملال
حيث مبيعات
من حيث
أما من
أما
سعر اما في اجملال
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
وأخيرا ،نحن نسمح لصاحب املنزل لالستفادة من امللكية كما يحلو القدم
بإنخفاض ذكر ان فى ا
أسعار
فى
إنخفاض
تبعه
و
املائة
فى
36.7
مبقدار
املبيعات
نخفضت
فقد
التجارى
اجملال
فى
أما
املائة.
فى
6.9
له ،مبا في ذلك إدخال التحسينات املنزلية .في الواقع أن استعدادنا قدرة
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
إنخفضت قدرة 39.6
فقد إنخفضت
املباعة فقد
املكاتب املباعة
مجال املكاتب
فى مجال
املربع .وو فى
للقدم املربع.
دوالر للقدم
 254.65دوالر
الى 254.65
ليصل الى
املائة ليصل
فى املائة
 1.8فى
قدرة 1.8
املبيعات قدرة
سيسعد العمالء احملتملني»  .املبيعات
لتمويل بعض التحسينات املنزلية
من االيجار قد إ
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
للقدم املربع.
دوالر للقدم
 301.82دوالر
متوسط 301.82
الى متوسط
ليصل الى
املاضى ليصل
العام املاضى
وقال عبد الرحمن مت وضع نظام يستند إلى الشريعة خصيصا لتلبية احتياجات األفراد العام
املربع.
بنسبة 6.8
«كارهى الربا» “وفيما يتعلق بقضايا الشريعة ،فإن القاعدة األساسية في التمويل
اإليجار الى
اإلسالمي هي جتنب جنى الرسوم فى حالة التأخر في الدفع و ذلك لتجنب وضع صاحب برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.
أما من حيث
املنزل حتت ضغط و لقد عملنا بجدية إلقناع شركائنا لالمتثال لهذه القواعد وفي
القدم املربع
نهاية املطاف قد قبلوا شروطنا .وبطبيعة احلال ،منتجاتنا تلبي املتطلبات التنظيمية
قدرة  6.9فى
واملالية الكندية.
املبيعات قد
برجاء ارسال أسالتكم و استفسارتكم الي  soarin.homes@ gmail.comو سوف
املبيعات مبق
اجيب عليها تباعا.
العام املاضى
مدحت سابا
Real Estate Broker

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


Residential / Commercial mortgage

Residential
/ Commercial

First
time home
buyers mortgage

First immigrants
time home buyers

New

New immigrants

First
and second mortgage
 Mortgage
First andRenew
second

or mortgage
Refinance

Mortgage
Renew or Refinance

Self
employed

Self employed

Investment
properties

Investment
Good
or Badproperties
Credit
Good ormortgage
Bad Credit

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

Member of

Atef Nekhil
Mortgage Agent

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

License #11995
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عامل العقارات

وال�ســـبعون
ال�سبت  3دي�سمرب  - 2016ال�سنة الرابعة  -العـدد ال�سابع
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

يعقوب
ناطحة السحاب «ترامب» في تورونتو للبيع ب 300اعداد :
ادوارددوالر
مليون

سرطان
خصوصا
للبيعاألنسان
لصحة
تهديدا
تسبب
الطبيعية وقد
ناطحة من
تعرض اجلرانيت
يعتبر
دوالر
مليون
بسعر 300
فخم،
فندق
انها على
البعضأيضا
استخدمه و حتتوى
تورنتو ( 56طابق)
األحجار في قلب
اصلب«ترامب»
السحاب
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
مع االشتراط على املشترى تغيير االسم .وكان بعض سكان تورنتو قد جتمهروا امامها محتجني على فوزه برئاسة الواليات
للشركة صحة
يشككون فى
آخرون
هناك
ناحية آخرى
مملوك والكساء
غير للبناء
كماده
املالكة
رخصت
ترامب
مؤسسة
ومن ولكن
املشع.ترامب
اخلارجى املنتخب
للملياردير والرئيس
ايضا االمر
واستعملحقيقة
الضخمةواملبنى في
املتحده.
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
احلق في استعمال االسم والنمط التي تسير علية فنادق ترامب املشهورة يالفخامة الفائقة .وكان املبنى قد تعرض لعدد من
واألبحاث
الصحة
خطرا على
وحداته متثل
النسب التى
تصل الى
التشطيبات ال
لفخامة
املطابخفي كعنوان
اسطح
وحده
زالت 74
حيث ما
السكنية
صعوبة بيع
وكذلك
افتتح في 2012
تشطيبة حيث
مناضد التأخير
املشاكل تشمل
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
املراقبون ان هناك عدد من املستثمرين االجانب مهتم بالشراء .وكان املبنى على وشك البيع في أكتوبر ولكن
لم تباع .ويرى
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
الشركة املنفذه للمشروع (تالون العاملية) لم تلتزم ماليا.
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
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عـقـارات

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

People
u trust..
BUSINESSService
FOR SALE
u deserve

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

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

BARRIE

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



2

SOLD

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services

Sales Representative
Mobile Mortgage Specialist
Best Location
in Scarborough
D
D
D
L
4 BaysSOFacing
Lawrence
SOLAve.
SOL
City License for Auto Sales and Repair • Over 10 Cars Parking
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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ال�سبت  3دي�سمرب  - 2016ال�سنة الرابعة  -العـدد ال�سابع وال�ســـبعون

رويترز

كوبا الفرنسيون يريدون فوز فالس
بترشيح احلزب االشتراكي خلوض انتخابات الرئاسة
أظهر استطالع للرأي أن الناخبني الفرنسيني يرغبون في أن يفوز رئيس الوزراء
مانويل فالس بترشيح احلزب االشتراكي للتنافس في االنتخابات الرئاسية
العام القادم وذلك بعد ساعات من إعالن الرئيس فرانسوا أولوند إنه لن
يسعى للفوز بفترة والية ثانية .وأوضح االستطالع الذي أجرته مؤسسة
هاريس إنتر أكتيف بعد قول أولوند إنه لن يخوض انتخابات الرئاسة أن غالبية
ممن شملهم االستطالع يرغبون في أن يفوز فالس باالنتخابات التمهيدية
التي سيجريها احلزب االشتراكي في يناير كانون الثاني .وفالس هو املرشح
املفضل لدى  24في املئة ممن شملهم االستطالع مقابل  14في املئة ملن يؤيد
منافسه اليساري أرنود مونتيبورج .وهناك ستة مرشحني آخرين يتنافسون
على نيل بطاقة الترشح عن احلزب االشتراكي .وقال  47في املئة ممن شاركوا
في االستطالع إنهم ال يريدون أيا من املرشحني الثمانية

BBC

احلكومة البريطانية
تعتزم إجراء بحث بشأن إمكانية تغيير قوانني البغاء
قالت احلكومة البريطانية إنه سيتم إجراء بحث حول «نطاق
وطبيعة تغير البغاء» في البالد قبل الدعوة لتعديل قوانني
بهذا الشأن .وكانت جلنة الشؤون الداخلية في مجلس العموم
(البرملان) البريطاني قد قالت إنه ال يجب أن يظل طلب اجلنس
جرمية في اجنلترا وويلز .واقترح النواب أيضا ضرورة مشاركة
العامالت في مجال اجلنس األماكن ،بدال من اخملاطرة بالعمل
وحدهن .وأكدت وزيرة الداخلية أمبر رود أن هناك حاجة الى
“قاعدة أدلة قوية” قبل إجراء تغييرات في السياسات بهذا
امللف .ودعا التقرير املؤقت للنواب أيضا إلى إلغاء اإلدانات السابقة واإلنذارات التي وجهت للبغايا من
سجالتهن  ،قائال إنه خلق حاجزا منيعا للراغبات في االنتقال إلى العمل “النظامي”.
وأضاف أن القوانني يجب أن تتغير فورا ،لكنه شدد على بقاء تلك التي تقاضي األشخاص الذين يديرون
مواخير للسيطرة على العامالت في مجال اجلنس واستغاللهن.
وفي رد وزارة الداخلية على التقرير ،قالت رود إن حماية الفئات الضعيفة واحلد من األضرار التي ميكن أن ترتبط
بالبغاء ميثل أولوية .وأضافت قائلة إن أولئك الالئي يرغنب في ترك املهنة يجب منحهن كل الفرص اليجاد
طرق للخروج .ولكنها أضافت أن أي رد من قبل احلكومة يجب أن يتضمن “ضمان أمن البغاء والعاملني في
مجال اجلنس ،واالستهداف الفعال للمهربني وألولئك الذين يستغلون الضعفاء ،وضمان إمكانية التعامل
مع مخاوف اجملتمع جتاه البغاء والعمل في مجال اجلنس”.

DW

والية بافاريا ترحب بقرار ترحيل الالجئني األفغان املرفوضني
قال وزير داخلية والية بافاريا يواخيم هيرمان بشأن
عمليات ترحيل الالجئني األفغان »:سندعم ذلك
بقوة من جانب والية بافاريا ،وقد أعلنا أسماء
قائمة كاملة ألشخاص لم يعد يحق لهم
اإلقامة في أملانيا وعليهم العودة إلى وطنهم في
أفغانستان».
ونقلت وكالة األنباء األملانية عن هيرمان أن بافاريا
يعيش بها مئات ممن ينطبق عليهم هذا اإلجراء،
مشيرا إلى أن من املهم تطبيق الترحيالت في
العام اجلديد.
من جانبها ،أفادت مجلة «دير شبيغل» األملانية أن
من املنتظر ترحيل عشرات األفغان إلى أوطانهم
خالل الشهر اجلاري ،وقالت متحدثة باسم وزارة
الداخلية االحتادية أمس إن هذه اخلطوة سيتم
تنظيمها بناء على اتفاق ثنائي ،وأوضحت أن هذا
املوضوع يتعلق مبغادرين متطوعني وأشخاص ليس
لديهم حق في اإلقامة.
في الوقت نفسه ،اعترف هيرمان أن عمليات
الترحيل إلى بعض املناطق في أفغانستان ال ميكن

أن يكون معقوال ،لكنه أضاف أن هناك مناطق
مثل مزار الشريف يوجد بها « احلد األدنى لألمن»،
وتابع أنه لذلك فإن من املمكن إعادة طالب جلوء مت
رفض طلبه من قبل املكتب االحتادي للهجرة إلى
مثل هذه املناطق.
وأعرب هيرمان عن رفضه لالتفاق الذي توصلت
إليه أحزاب االئتالف الثالثي اجلديد في والية برلني
(احلزب االشتراكي وحزب اليسار وحزب اخلضر)
واخلاص بخفض عمليات الترحيل إلى أدنى حد
ممكن ،وقال هيرمان إن هذا االتفاق « غير مقبول
متاما».

نافذة على �صحافة العامل

France 24

النمسا :اليمني املتطرف يقر بهزميته في االنتخابات
الرئاسية أمام مرشح اخلضر
اعترف اليمني املتطرف
في النمسا بهزميته في
االنتخابات الرئاسية ،أمام
مرشح اخلضر الليبيرالي
ألكسندر فان دير بيلني.
وقال هوفر في بيان “أنا
حزين للغاية لعدم فوزي.
أهنىء ألكسندر فان دير
بيلني بفوزه وأدعو جميع
النمسويني إلى البقاء
متضامنني والعمل سوية”.
وصرح فان دير بيلني
للتلفزيون النمسوي العام
“منذ البداية ،خضت
املعركة ودافعت عن منسا تشكل جزءا من أوروبا” ،مؤكدا أنه سيدافع عن “قيم املساواة واحلرية
والتضامن”.
وأفادت توقعات التلفزيون النمساوي تقدم فان دير بيلني على منافسه مرشح اليمني املتطرف
نوبرت هوفر في الدورة الثانية من االنتخابات الرئاسية.
وتظهر هذه النتيجة تقدما واضحا للمرشح املدافع عن البيئة ،إذ لم يحصل سوى على 50,3
في املئة من األصوات في الدورة السابقة والتي ألغيت بسبب أخطاء في العملية االنتخابية بعد
طعن حلزب “احلرية”.
وتشكل هذه النتيجة هزمية للمعسكر الشعبوي الذي تصاعدت شعبيته مع خروج بريطانيا من
االحتاد األوروبي وفوز دونالد ترامب في سباق الرئاسة األمريكي.
من جهته ،شدد فان دير بيلني املنتخب على القيم اإلنسانية للجمهورية النمسوية وعلى أهمية
العالقات مع الشركاء في االحتاد األوروبي ،علما بأن أكثر من أربعني في املئة من إجمالي الناجت
الداخلي للنمسا مرتبط بصادراتها

9
كاثلني وين تعترف بخطأها
في أرتفاع اسعار الكهرباء وإنخفاض
شعبيتها في أونتاريو

قالت كاثلني وين رئيسة وزراء أونتاريو ،إن أرتفاع
أسعار الكهرباء هو خطأؤها وعبرت عن ندمها
في واحدة من القضايا الرئيسية التي تهدد
أعادة أنتخاب الليبراليني عام  .٢٠١٨وأعترفت
كاثلني وين في أجتماع حلكومتها بأنخفاض
شعبيتها ،وقالت إن الناس ينظرون إلي ويفكرون
انني لست كما كان يظنون وانني اصبحت مثل
بقية السياسيني .وقالت كاثلني وين أنها قد
أعطت الناس سببا ً للتفكير بعدم صالحيتها
وإنها ستفعل أي شئ للفوز في األنتخابات
القادمة .وقالت أيضا أن االعتراف باخلطأ هو
جزء من إقناع سكان أونتاريو بأنها تفعل ما في
مصلحتهم  ،وأن الناس قالوا لها أن عليهم األن
أن يختاروا ما بني دفع فاتورة الكهربا أوشراء املواد
الغذائية أو دفع االيجار  ،وأن هذا االمر غير مقبول
لها ومن غير املعقول أن يواجه سكان أونتاريو
هذه االختيارات .وقالت لقد أرتكبت حكومتنا
خطأ وكان هو خطأي وقالت انها سوف جتد
املزيد من الطرق خلفض االسعار وتخفيف
العبأ علي املستهلكني وإنها تأخذ املسؤولية
كزعيمة ألونتاريو النها لم تعطي اهتماما كافيا
للضغوط اليومية في حياة سكان أونتاريو  ،هذا
وسوف يتم خصم  %٨من فواتير الكهرباء بداية
من أول يناير .٢٠١٧

سكان ريتشموند يتظاهرون ضد
منشورات عنصرية ضدهم وزعت
علي منازلهم

جتمع عدد من املتظاهرين الكنديني من أصل صيني
يوم األحد  ٢٧نوفمبر في منطقة ريتشموند ،مبقاطعة
بريتش كولومبيا في مظاهرة سلمية إحتجاجا علي
منشورات وزعت علي منازلهم في وقت سابق من هذا
الشهر  ،وتقول هذه املنشورات أن الناس البيض ليس
لهم مكان في منطقة ريتشموند التي يسكنها
غالبية من اصول صينية ال يتحدثون االجنليزية وحتث
املنشورات الناس لالنضمام الي حركة «احلق» وهي
حركة أمريكية سياسية فضفاضة مت حتفيزها من
قبل حملة الرئيس األمريكي املنتخب دونالد ترامب،
وقال أحد املتظاهرين أن الغرض ببساطة من هذا
املنشور هو تقسيم اجملتمع حسب االصل العرقي
ألن غالبية سكان ريتشموند من اصل صيني  ،وقالت
أيضا «ليزا ديسكاري» أن هذه املنشورات وزعت
ملعرفة كم من الناس سيستجيبون لها وينضم الي
حركتهم  ،وقالت ال نريد أي عمل من أعمال دونالد
ترامب هنا ،ووقال نفس الشئ أحد سكان املنطقة
وهو فرانك ماكليستون الذي قال أن املنشور هذا
جعله يغضب وميرض فإن لديه أصدقاء من الصينيني
عبر الشارع وأن هذه ليست أمريكا وقالت الشرطة
الفيدرالية أنها حتقق في هذه املنشورات التي دافعها
الكراهية وحثت الشرطة املواطنني علي األتصال
بهم إذا تلقوا مثل هذه املنشورات.
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إنتقاد محلي وعاملي لبيان ترودو
بشأن وفاة الرئيس الكوبي كاسترو
أدلي جاسنت ترودو ببيان صباح يوم السبت ٢٦
نوفمبر بعد أعالن التليفزيون الكوبي عن وفاة
فيدل كاسترو الرئيس الكوبي السابق عن عمر
 ٩٠عاما ً  ،وقال ترودو في بيانه أنه بحزن عميق
علم بوفاة الرئيس السابق لكوبا فيدل كاسترو،
وقال أنه كان زعيم أكبر من احلياة وأدخل
حتسينات علي التعليم ونظم الرعاية الصحية
في كوبا  ،وأشار الي أن فيدل كاسترو زعيم رائع
وثائر أسطوري .وقال إن والده كان فخورا ً جدا ً
بأن يدعوه صديق له  ،وقدم ترودو تعازية احلارة
باسم جميع الكنديني للشعب الكوبي  ،وقال نشارك الشعب الكوبي خسارته لهذا الزعيم الرائع .وعلي أثر
بيان رئيس الوزراء الكندي توالت ردود فعل غاضبة تدين هذا البيان فأرسل «ماكسيم بيرنييه» الذي يتنافس
لقيادة حزب احملافظني تغريدة علي تويتر ينتقد فيها بيان ترودو وقال ال أصدق أن رئيس وزراء كندا يُعرب عن
حزنه العميق لوفاة كاسترو  ،ويقول أنه ثائر أسطوري وهو الديكتاتور الذي قتل وسجن االف االبرياء  ،والقي
أكثر من مليون فرد في املنفي .وأرسلت إيضا ً ليزا رايت املرشحة لقيادة حزب احملافظني رسالة مفتوحة لـ
«جاسنت ترودو» تلومه فيها ألنه بسهولة تناسي كل اجلرائم البشعة التي قام بها كاسترو ضد االنسانية
ودعته لعدم حضور جنازة الرئيس الكوبي السابق ،إذا دُعي اليها  ،وقالت إن كندا ال يجب أن تظهر بأنها حتتفل
بحياة الطاغية .وقال مستشار السياسة اخلارجية السابق لترودو في تغريدة له علي تويتر إنني ال أوصي
ببيان مثل هذا  .وقال تايلور نيلسون من املؤسسة الكندية الكوبية إن بيان جاسنت ترودو يُحرج املؤسسة ،
ويضر بالقيم الكندية والشعب الكوبي ،وأن رئيس وزراء كندا الذي أعطيناه اصواتنا قد أعطي نفس االحترام
والكفاءة لطاغية  ،وكذلك أنتقد اخلصوم السياسيني لكوبا في الواليات املتحدة بيان جاسنت ترودو .

األمم املتحدة تأمر حكومة «سري النكا» بتعويض
كندي عن سجنه وتعذيبه لديها
أمرت جلنة حقوق االنسان في االمم املتحدة حكومة سيري النكا بتقدمي تعويضات لرجل كندي مت سجنه
وتعذيبه علي مدي ثالثة سنوات  ،وتقول اللجنة أن علي حكومة سري النكا مالحقة ومعاقبة املسؤولني عن
سجن «روي ساماثانام» ،الذي مت أعتقاله وتعذيبه عام  ٢٠٠٧عند زيارته للبلد ،والذي مت االفراج عنه عام ٢٠١٠
 ،وقد أُجبر علي توقيع أعتراف بأنه عضو في جماعة منور حترير تاميل إيالم .ويعيش ساماثانام األن مع زوجته
وطفله في تورنتو  ،وقال أنه أخيرا ً حصل علي قدر من العدالة ،وقد ساعده املركز الكندي للعدالة الدولية علي
تقدمي شكوي للجنة حقوق االنسان في االمم املتحدة قبل ثالثة سنوات  ،وبعد صدور قرار اللجنة بالتعويض
أثني املركز علي قرار اللجنة ودعي حكومة سري النكا بتنفيذ ما طلبته منها جلنة االمم املتحدة.

استدعاء لـ سلطة «البروكلي سلو» بسبب مخاطر
تلوثها ببكتيريا الليستيريا
قالت وكالة فحص الغذاء الكندية أنه مت أستدعاء
منتجات «بروكلي سلو» ،التي بيعت في جميع
مقاطعات كندا ما عدا كيبيك ،وقد أزالت محالت
«صوبي» هذا املنتج من جميع الرفوف وال ينبغي أكل
هذا املنتج  ،واملنتج هذا يباع في عبوات تزن  ٣٤٠جرام
وعلي املستهلكني التخلص منه  ،أو إعادته ملكان
الشراء وإذا شعرأي من املستهلكني لهذا املنتج بأعراض
مرضية فيجب رؤية الطبيب  ،هذا ولم يتم االبالغ عن أي حالة مرضية مرتبطة بإستهالك هذا املنتج.

تكرمي الكنديني الذين قدموا خدمات جليلة جملتمعاتهم
وفي أنحاء العالم
منح احلاكم العام ،ممثل امللكة في كندا« ،ديفيد
جونستون» ،يوم اجلمعة  ٢٥نوفمبر في قاعة ريدو
في أوتاوا ،خمسة وأربعني شخصا ً وسام األعمال
اجلديرة بالتقدير ،مكافأة لهم علي األعمال التي
أحدثوا بها تغييرا ً في مجتمعاتهم وفي العالم ،
ومن ضمن الذين مت تكرميهم سبعة ضباط شرطة
من مدينة فانكوفر لتصويرهم فيلم وثائقي عن
الفقر واليأس و أضرار إدمان اخملدرات في اجلانب
الشرقي من مدينتهم املضطربة  ،وبدأ ضباط
الشرطة في تصوير هذا الفيلم خارج أوقات العمل
الرسمي عام  ، ١٩٩٧وحصل هذا الفيلم الوثائقي
الذي يسمي «من خالل عدسة زرقاء» علي جائزة ،
وقال ضابط الشرطة «ألن أرسينولت» ،كان علينا
أن نفعل شئ في هذا البؤس وكان علينا تثقيف
الناس بشأن مخاطر إدمان اخملدرات .ويواصل هذا

الفريق من ضباط الشرطة اعداد أفالم وثائقية
إلظهار احلقائق اخلطيرة من تعاطي اخملدرات
واجلرعات الزائدة من األدوية اخملدرة لطالب املرحلة
الثانوية  ،وجاءت ردود الفعل لعمل هذا الفريق
من االباء واالمهات وحتي مدمني اخملدرات بالشكر
لهذا الفريق الذي أضفي طابع أنساني علي
املدمنني .وكان أيضا من ضمن الذين مت تكرميهم
«ليفلور بركنسنج» ،والذي قال عن نفسه أنه كان
في وقت ما مدمن مخدرات ولص بيوت بسبب
كمية هائلة من الغضب الداخلي الذي دمره ،
ولكنه أكتشف هواية الرقص ،فترك وراؤه طريقه
املُظلم وبدأ يستخدم الرقص ليساعد شباب
الشعوب االولي الضائع علي حتقيق ذاته والتغلب
علي االمراض النفسية ويعتبر برنامجه للرقص
هو برنامج للشفاء

رفع اسعار تذاكر املواصالت بتورنتو بـ ١٠
سنتات العام القادم

صوت مجلس إدارة هيئة النقل العام في تورنتو
علي زيادة أجرة النقل العام بـ  ١٠سنتات ،وسوف
حتصل املدينة علي مبلغ  ٢٧مليون دوالر بسبب
هذه الزيادة  ،وهذه هي املرة السادسة التي
ترتفع قيها أجرة املواصالت في املدينة .كما وافق
مجلس إدارة الهيئة أيضا علي جتميد أسعار تذاكر
وبطاقات املواصالت عام  ٢٠١٨حتي يخفف علي
املستهلكني بعد زيادة العشر سنتات  ،وستدخل
هذه الزيادة حيز التتفيذ في األول من يناير عام
 ، ٢٠١٧وسيصبح ثمن التوكن ( العملة املعدنية
للمواصالت )  ٣دوالرات بدال ً من  ٢٫٩٠دوالر  ،وثمن
بطاقة املتروباس ستصبح  ١٤٦٫٢٥دوالر بدال ً من
 ١٤١٫٥٠دوالر  ،و عند استعمال النقود يدفع كبار
السن  ٢٫١٠دوالر بدال ً من  ٢دوالر وتباع التذاكر لكبار
السن مببلغ  ٢٫٠٥دوالر بدال ً من  ١٫٩٥دوالر  ،وثمن
امليتروباس لهم هو  ١١٦٫٧دوالر بدال ً من  ١١٢دوالر
وللبالغني سيبقي سعر التذكرة كما هو ٣٫٢٥
دوالر  ،واألطفال من عمر  ١٢سنة أو أقل يركبون
باجملان ، ،هذا ولن تكون زيادة االيرادات املتوقعة من
رفع األسعار كافية لتغطية مصاريف التشغيل
في الهيئة ،والتي تبلغ علي األقل  ٦١مليون دوالر.
وتعتزم الهيئة مناقشة ميزانيتها مع مستشارين
املدينة واحلصول علي مساعدات مالية من املدينة

استدعاء منتجات احلمص املهروس من شركة
صبرا إلحتمال تلوثه مبيكروب الليستريا

أستدعت شركة صبرا للمنتجات الغذائية منتجاتها
من احلمص املهروس بسبب إحتمال تلوثها مبيكروب
الليستريا ،وقالت الشركة في بيان لها انها وجدت
هذا امليكروب في بعض مرافق التصنيع  ،ولم يتحقق
من وجوده في املنتجات النهائية .وقالت وكالة فحص
األغذية الكندية أنها تقوم بالتحقيق في سالمة
منتجات احلمص من شركة صبرا ،وتُذكر املستهلكني
بعدم تناوله والتخلص منه او أعادته للمتجر الذي مت
الشراء منه .وهذه بعض أسماء منتجات احلمص التي
اُستدعيت والتي قد يكون تاريخ صالحيتها حتي نهاية
شهر يناير القادم  ، ٢٠١٧وهي احلمص الكالسيكي ،
وحمص مع البريتزل  ،وحمص مع الثوم  ،وحمص مع
املكسرات احملمصة  ،وحمص مع الزيتون  ،وحمص مع
الفلفل االحمر  ،وحمص مع الطماطم اجملففة  ،وحمص
مع البصل احملمر  ،وحمص مع االعشاب  ،وحمص مع
الثوم واالعشاب  ،وحمص بامللح البحري .وأعراض
األصابة مبيكروب الليستريا هي القئ والغثيان واحلمي
وأالم العضالت وصداع شديد مع تصلب في الرقبة.
ويكون تأثير هذا امليكروب خطيرا ً علي النساء احلوامل
وكبار السن واملصابني بضعف املناعة ،فقد يؤدي الي
والدة مبكرة او يؤثر علي سالمة اجلنني وميكن ان يؤدي الي
التهابات حادة والي الوفاة لكبار السن  ،وقالت شركة
صبرا أنها تتخذ االجراءات لتصحيح املشكلة واذا كان
لدي املستهلكني سؤال ميكنهم االتصال علي رقم
التليفون التالي 1-866-265-6761.
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طرق لتحتفلي بحبك لزوجك بدون منا�سبة
الكثير من الزوجات ترى عيد زواجها أو يوم ميالد
زوجها أو عيد احلب أو األعياد الرسمية ملفاجأة
زوجها وإعادة احلياة لقصة حبها التي أصبحت
حياة روتينية وعادية مليئة بامللل بعد الزواج
وكأنها وضعت حدا ملشاعرها ولم تعد في حاجة
إلى السعادة ،خاصة وأن العشق ليس مكتوبا على
الشباب أو املراهقني فاحلب احلقيقي هو الكم من
املشاعر الصادقة بعد الزواج وليس قبله.
احلب
يجب على املرأة أن تعطي أهمية أكبر لوجود
الرجل الذي لطاملا متنته في حياتها فهي املسؤولة
األساسية عن جناح أو فشل حياتها الزوجية ،لذلك
ال جتعلي سعادتك رهينة األعياد أو املناسبات
العادية ،فاليوم الذي مير دون فرح اعتبريه يوم فاشل
يضاف إلى األيام التعيسة فحاولي سيدتي البحث
عن األساليب التي جتعل من بيتك وحياتك أكثر
فرحا وسعادة خاصة أن األيام في نقصان وليست
في زيادة ومن املؤسف أن تكون أيام حزنك أكثر
من أيام فرحك ،لذلك اعتبري كل يوم هو آخر أيام
حياتك واغمري فيه زوجك بحبك وعطفك وأخبريه
أنه أجمل أقدارك واتركي في نفسه اشتياقا وحبا
لالستمرار وعيش أيام أخرى معك.
املفاجأة
ليس من الضروري إقتناء ساعة ذهبية أو عطر باهظ
جللب اهتمام زوجك ومفاجأته ،فاملفاجأة تستطيع
أن تكون رسالة مكتوبة بكلمات جميلة ترسلينها
إليه على ورق بسيط مكتوبة بخط يديك وممزوجة
بعطرك الذي ال يقاوم تضعينها بجانب هاتفه
ليستيقظ في الصباح على استدعاء أنيق من

إمرأة راقية إلى عشاء هادئ مليء باحلب واملودة.
األناقة
من املؤكد أنك تثقني في شكلك وجمالك لكن من
املستحسن اخلروج في بعض األحيان من الطبيعي
واملعتاد إلى جتربة االختالف لتلفتي انتباه زوجك من
جديد فأروع ما في الرجل هو وقوعه لعدة مرات
في حب إمرأة واحدة ،لذلك دعيه يراك بأشكال
مختلفة وأزياء جديدة وإطالالت متنوعة ،وقومي
بتغيير لون شعرك من احلني إلى اآلخر وإطلبي من
أخصائية التجميل التي تزورينها أن حترص على
التجديد في األلوان واإلطالالت التي تختارها لك،
كذلك حافظي على رشاقتك وصحة جسمك
وأسنانك ونضارة وجهك ألجله وغيري وال تسمحي
للزمان أن ينال من جمالك ،فكلما أعتنيت بأبسط
تفاصيلك في سبيل سعادة زوجك كلما كافأك
باملزيد من احلب واإلهتمام اللذان يعززان ثقتك في
نفسك ويزيدان في جمالك ،فاملرأة في حاجة إلى
اإلهتمام قبل احلب والفعل قبل القول.

تغلب علي جفاف العيون بالهواء الطلق
أفادت الرابطة األملانية ألطباء العيون أن التنزه في
الهواء الطلق وتناول الكثير من املشروبات والسوائل
ميكن أن يساعد في معاجلة جفاف العيون ،التي
قد تنتج عن االنتقال من الهواء البارد باخلارج إلى
جو دافئ داخل املنزل .وأوصت الرابطة األملانية
األشخاص الذين يجلسون أمام شاشات احلاسوب
لفترات طويلة بالرمش أكثر من مرة عن عمد ،ألن
العمل بتركيز أمام شاشة الكمبيوتر يقلل من عدد
املرات التي يتم فيها الرمش بالعني ،وهو ما ينتج

�سيدتي اجلميلة

عنه عدم جتديد الطبقة الدمعية .وأشار األطباء
األملان إلى أن تنظيف حافة اجلفن تفيد في بعض
األحيان ،حيث يتم فيها إفراز الطبقة الدهنية
العليا من الطبقة الدمعية ،وهي تضمن عدم تبخر
الطبقة بسهولة ،وميكن تنظيف حواف اجلفن باملاء
الدافئ برفق ،مع التدليك اللطيف بواسطة
قطعة من القطن والتي تعزز من عملية اإلفراز,
ونصحت الرابطة األملانية بضرورة استشارة
الطبيب في حالة جفاف العني بشكل دائم.

�أ�سرار جمال ميالنيا ترامب رغم جتاوزها الأربعني
تتمتع زوجة الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب
وعارضة األزياء السابقة ،ميالنيا ترامب ،بجمال
الفت وقوام ممشوق ،بالرغم من أنها شارفت
بجمال
على بلوغ الـ 50من العمر .تتمتّع ميالنيا
ٍ
اجلمالي
طبيعي وساحر ،وندخل اليوم إلى عاملها
ّ
ّ
كي نتع ّرف أكثر على أسرار جمال الس ّيدة األولى
وكيف حتافظ على رشاقتها ونضارة بشرتها  ،فهي
في الصباح تستخدم الكرميات الغنية بفيتامينات
 Aو Eو ،Cلبشرة منعشة طوال اليوم
يومي ونادرا ً ما تخرج من
بشكل
تضع املكياج
ّ
ٍ
دونه ،وهو مبثابة واجب بالنسبة لها تقوم به منذ
أ ّيام املراهقة ،متارس الكثير من التمارين الرياض ّية
املفضل
لكن التمرين
للحفاظ على رشاقتها،
ّ
ّ
لديها هو السير واضعة األثقال على كاحليها.
الضروري أن
تزيل املكياج قبل اخللود إلى النوم ،إذ من
ّ
تريح بشرتها وتتركها ّ
تتنفس ،كما تعزّز نعومتها
من خالل تطبيق كرمي ّ
الغني بالكافيار.
املرطب
ّ

تخلد ميالنيا ترامب إلى النوم باكراً ،وغالبا ً ما تكون
في املنزل الساعة  10مساء كح ٍّد أقصى فهي ال
حتب أن تطيل في السهر .كما أن ترامب لم تخضع
ّ
ألية عمليات جتميل من احلقن والبوتوكس ،فهي
تفضل جمالها الطبيعي .وتهتم سيدة أمريكا
األولى بالفواكه واخلضروات ،حيث تتناول ما ال يقل
عن  7ثمرات من أنواع الفاكهة اخملتلفة ،باإلضافة
التباعها نظا ًما غذائ ًيا ،مع ممارسة الرياضة يوم ًيا.

كم مرة يجب تنظيف منا�شف احلمام؟
كثيرا ً ما تقفني في حيرة أمام مالبسك هل حتتاج إلى غسيل أم ال؟ هل أغسلها اآلن أم سيتسبب
الغسيل في تغير لونها ،وخاصة عندما يتعلق األمر مبالبس مثل اجلينز واملناشف ومالءات السرير ،تعتمد
الكثير من النساء على حاسة الشم ،لكن حاسة الشم ال تعني بالضرورة أن املالبس ال حتتاج إلى غسيل.
أوالً :مالءات السرير :اغسلي مالءات السرير على األقل مرة كل أسبوعني ،إذا كنت تعرقني كثيرا ً خالل
نومك قومي بغسلها مرة كل أسبوع ،الوسائد احملشوة بالريش تنظف مرتني أو ثالثة في العام ،والوسائد
العادية مرة كل موسم ،قومي بإلقاء مالءة السرير في سلة الغسيل بعد شفاء أي مريض في املنزل.
ثانيا :مناشف احلمام :حتتاج للغسيل بعد  3أو 4مرات استخدام ،فغالبا ً ما تكون هذه املناشف رطبة
وحتمل بكتيريا ،لذا احرصي على جتفيفها بشكل مستمر ،باإلضافة إلى تنظيفها باستمرار ،واحلرص على
غسل ستائر احلمام مرة كل أسبوع ،وال تنسي غسل سجاد احلمام مرة كل أسبوع أيضاً.
ثالثاً :املالبس :ارتداء املالبس يوما ً واحدا ً ال يعني بالضرورة أنها متسخة ،لذا ميكنك ارتداؤها أكثر من مرة
وخاصة في حالة اجلاكيتات والفساتني ،أما اجلينز عندما تشعرين أنه أصبح أكثر اتساعا ً ميكنك غسله،
لكن انتبهي فكثرة غسل اجلينز تتسبب في بهتان األلوان ،بالنسبة لبيجامة النوم ميكنك ارتداؤها لعدة
ليال وخاصة في حالة االستحمام قبل النوم.

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

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

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

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

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

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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القبض علي قتلة الصيدلي
جنل كاهن النزهة
كشفت األجهزة األمنية غموض واقعة
العثور على جثة الصيدلى املذبوح داخل
صيدليته مبنطقة السالم  ،جنل كاهن
الكنيسة القبطية بالنزهة ،وتبني أن
وراء ارتكاب الواقعة طالب وعامل ،ومت
ضبطهما وأحالهما اللواء خالد عبدالعال
مدير األمن للنيابة العامة للتحقيق.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء
محمد منصور مدير مباحث القاهرة
إخطارا من الرائد محمد السيسى رئيس
مباحث قسم شرطة السالم أول ،مفاده
العثور على جثة مينا مكرم جنيب بشاي
صيدلي ،ومقيم بعني شمس ،حيث وجدت اجلثة مسجاة على ظهرها داخل صيدليته الكائنة بشارع
اخلمسني مبدينة السالم ،وبها جرح طعني غائر بالرقبة من اجلهة اليسرى ،وآخر بالصدر من ذات اجلهة ،ونقل
ملشرحة النيابة ،وبسؤال والده قرر بعدم علمه مبالبسات مقتل جنله ،وأضاف باكتشافه سرقة مبلغ  15ألف
جنيه ،وهاتفي محمول ،أحدهما خاص بنجله ،واآلخر خاص بالصيدلية.
وعلى الفور مت تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد منصور مدير اإلدارة العامة ملباحث القاهرة مبشاركة
اللواء أحمد األلفي والعميد نبيل سليم لسرعة تعقب وضبط مرتكبي الواقعة.
وتوصلت اجلهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كــــل مـن عبداهلل  21 ،سنة ،طالب ،ومحمد  19 ،سنة ،عامل
– ويقيمان دائرة القسم .وعقب تقنني اإلجراءات وإعداد األكمنة الالزمة متكن الرائد محمد السيسي رئيس
مباحث القسم والقوة املرافقة له من ضبط األول ،ومبواجهته اعترف بارتكابه الواقعة باالشتراك مع الثانى،
وقرر بأنه نظرًا ملرورهما بضائقة مالية ،وعلمهما باحتفاظ اجملني عليه مببالغ مالية داخل الصيدلية اختمرت
في ذهنهما فكرة التخلص منه وسرقة ما بحوزته من مبالغ ،وفى سبيل ذلك توجها في اليوم السابق على
ارتكاب الواقعة للصيدلية لالستعالم منه عن مواعيد الغلق ،وبتاريخ الواقعة توجها للصيدلية ،واستغال
تواجد اجملني عليه مبفرده وهدوء املنطقة ،وطلب األول منه حقنة «مجموعة برد» والثاني «حقنة كيتوفان»،
وأثناء انشغال اجملني عليه بإعطاء احلقنة للثاني داخل املعمل ،قام بتكميم فمه وإسقاطه أرضً ا ،وتعدى عليه
بسالح أبيض «سكني» محدثًا اإلصابات املنوه عنها والتي أودت بحياته.
واستولى املتهمان على مبلغ  12ألف جنيه وهاتف محمول ،وشاحن من داخل درج املكتب ،والذا بالفرار،
وأضاف بتحصله على مبلغ  900جنيه بينما احتفظ املتهم الثاني لنفسه على مبلغ  11.100جنيه ،والهاتف
احملمول .وأرشد املتهم األول عن تركه مبلغ قدره  470جنيها لصديقه أحمد سالم «كان مدينًا له به» وقرر
بأن املتهم الثاني يختبئ طرف صديقه محمد س ك 19 ،سنة ،طالب ومقيم بدائرة قسم شبرا اخليمة ثان -
قليوبية وأنهما في سبيلهما للتوجه ملدينة اإلسكندرية .ونسقت مديرية أمن القاهرة مع قطاع مصلحة
األمن العام ،ومديرية أمن القليوبية لضبط املتهمني ،وعثر بحوزة املتهم الثاني على مبلغ  2000جنيه،
وهاتف اجملني عليه ،وبنطال عليه آثار دماء ،ومبواجهته أيد ما جاء باعترافات األول ،وقرر بتخلصه من السالح
املستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بترعة الرشاح  -دائرة القسم ،وأضاف أن البنطال املعثور عليه كان
يرتديه أثناء ارتكاب الواقعة ،واملبلغ املضبوط بحوزته من متحصالت نصيبه من ارتكاب الواقعة ،فيما أنفق
باقي املبلغ على متطلباته الشخصية .حترر عن ذلك احملضر الالزم ،وتولت النيابة العامة التحقيق

الشرطة األمريكية تبحث عن لص سرق ذهباً بقيمة 1.6
مليون دوالر
تبحث شرطة مدينة نيويورك األمريكية
عن رجل سرق قدرا من رقائق الذهب يزن
 39كيلوجراما من شاحنة قبل شهرين
واختفى حامال معه كنزا تقدر قيمته
بنحو  1.6مليون دوالر.
ونشرت شرطة املدينة صورا ومقطع
فيديو للمشتبه به الذي كان يسير قرب
الشاحنة واستغل حلظة سهو من حراس
األمن لينتشل القدر الذي يعادل  19لترا
ويظهر الرجل في الفيديو وهو يسير
مبتعدا بصعوبة على األرجح بسبب وزن
القدر
وقالت الشرطة إن احلادثة وقعت في منطقة مزدحمة من شارع  48في مانهاتن قرب مجمع روكفيلر
وعبرت الشرطة عن اعتقادها بأن الرجل هرب إلى فلوريدا وقالت إنه يتراوح بني  50و 60عاما من أصول التينية
وكان يرتدي سترة سوداء وقميصا أخضر

اعدام مغربي بتهمة قتل  3مصليني داخل املسجد
قضت محكمة مغربية  ،باعدام شب مغربي  ،بعد إدانته بجناية القتل العمد مع سبق اإلصرار والترصد بحق
ثالثة مصلني مبسجد األندلس مبدينة تطوان املغربية .
وتعود وقائع احلادث الي منتصف العام املاضي عندما أقدم شخص مدمن على اخملدرات بطعن احد املصليني
 ،بطريقية عشوائية ،كان يؤدي صالة الفجر مبسجد األندلس بحي املالح بتطوان.
وتوفي على إثر احلادث ثالث مصلني بينهم إمام املسجد
وكان هذا احلادث قد أثار مبدينة تطوان وقتها سلسلة من االحتجاجات العفوية للمواطنني نددوا فيها بانتشار
ظاهرة إدمان اخملدرات وبسهولة اقتنائها من لدن مروجني منتشرين في األحياء الشعبية للمدينة

حـــــــــوادث

معجزة جناة  5من ركاب الطائرة البوليفية
رغم أن الغالبية الساحقة من حوادث
حتطم الطائرات تنتهي مبقتل كل الركاب
الذين يكونون على متنها ،إال أن الطائرة
البوليفية التي سقطت في كولومبيا
وعلى متنها فريق برازيلي لكرة القدم
كانت متثل استثناء بسبب أن خمسة من
ركابها أفلتوا من املوت وأصيبوا بجراح
فقط مت نقلهم على إثرها الى املستشفى.
وتبني أ ّن الركاب اخلمسة الناجني هم ثالثة
العبني من جنوم الكرة البرازيلية ،إضافة إلى
شخصني اثنني آخرين ،فيما متكنت جريدة «ديلي ميل» البريطانية من تفكيك لغز جناة األشخاص اخلمسة
رغم أن الطائرة حتطمت بشكل كامل وسقطت على األرض ومات أغلب من كانوا على متنها وعددهم 81
شخصاً .ويرجع الفضل في جناة الركاب اخلمسة إلى قائد الطائرة الذي يصفه التقرير بأنه «بطل خارق وغير
عادي» ،وهو ميكي كويرجا البالغ من العمر  54عاماً ،حيث تشير إلى أنه «عندما أصبح واضحا ً لديه بأن
الرحلة اجلوية ستنتهي إلى كارثة ،وأن الطائرة بدأت تعاني من مشاكل تقنية كارثية ،قام ميكي بتفرييغ
خزان الوقود من محتواه لتجنب االنفجار واالحتراق وآثارهما ،سواء على الركاب أو على األرض التي ستسقط
بها الطائرة» ،وهو األمر الذي َّ
مكن خمسة من الركاب من اإلفالت بأعجوبة من املوت احملقق.
وتقول الصحيفة إنه «يسود االعتقاد بأن فطنة وذكاء الكابنت وسرعة بديهته وقدرته على التفكير السريع
هو السبب وراء جناة الركاب اخلمسة من املأساة».
والطائرة التي حتطمت فوق أراضي كولومبيا تتبع لشركة «الميا» في بوليفيا ،وكانت تقل على متنها فريق
كرة قدم برازيلي كامل ،إضافة الى عدد من الصحافيني والركاب .أما قائد الطائرة فينتمي إلى عائلة من
الطيارين ،حيث أن والده وابنه وابن شقيقه طيارون ،كما أن املفارقة أن والده كان قد قضى قتيالً في حادث
حتطم طائرة عام  1963بينما كان هو يبلغ من العمر عاما ً واحدا ً فقط.

سجن بريطانى مدى احلياة لقتله برملانية معارضة
للخروج من االحتاد األوروبى
اصدر القضاء االجنيلزي  ،احلكم على «إرهابى أبيض» بالسجن مدى احلياة لقتله البرملانية جو كوكس مع
سبق اإلصرار والترصد فى األيام السابقة ،لتشجيعها خروج بريطانيا من االحتاد األوروبى.
وأطلق املتهم توماس مير النار على كوكس 41 ،عاما وأم لطفلني 3 ،مرات وطعنها  15مرة قبل أن يصرخ أمام
جثتها« :بريطانيا أولاً  ،هذه من أجل بريطانيا.
وبالرغم من تقدمي مير للعدالة كإرهابى ،مت احلكم عليه بالقانون العام اخلاص بجرائم القتل ،وبالرغم من أن
له تاريخ من األمراض العقلية ،فلم يرد أن تستعمل هذه احلجة فى الدفاع عنه.
وتبني للمحكمة احتفاظ مير مبقاالت عن معارضة النائبة العمالية للخروج من االحتاد األوروبى ونسر الرايخ
الثالث والصليب املعقوف وكتب عن التاريخ العسكرى األملانى وأخبار عن حوادث قتل جماعية.
وقال مير عند القبض عليه إنه «ناشط سياسى» ،وقال للقضاة فى أول مرة سألوه عن اسمه« :املوت للخونة
واحلرية لبريطانيا»
يذكر أن االستفتاء الذى انتهى بتصويت األغلبية للخروج من االحتاد األوروبى قد سبقه جدل كبير بني الفريق
املؤيد للبقاء فى املؤسسة األوروبية والفريق املعارض لذلك

الصني تعتقل نحو  100عضو
فى شبكة للمقامرة عبر احلدود
اعتقلت الشرطة فى وسط الصني  94عضوا فى شبكة للمقامرة عبر احلدود يصل حجم نشاطها إلى 72
مليار دوالر وميتد إلى جنوب شرق آسيا
وقامت شرطة مدينة جينتشينغ فى إقليم شانشى باعتقلت أعضاء الشبكة التى نقلت بصورة غير
قانونية أكثر من  400مقامر عبر احلدود إلى الوس وميامنار للمقامرة فيما تتجاوز قيمته  500مليار يوان «72.28
مليار دوالر» فى صورة رهانات.
وأوضحت الشرطة أنها كانت اكتشفت هذه الشبكة عام  2013بعد حادث قتل على خلفية عدم الوفاء
بديون مقامرة .وقالت الشرطة إنها أنقذت خالل عمليات االعتقال األخيرة ثمانية مقامرين كانت حتتجزهم
هذه الشبكة فى ميامنار .وعادة ما يسافر مواطنون صينيون وهم من بني أشهر املقامرين فى العالم إلى
اخلارج من أجل املراهنات حيث أن املقامرة محظورة فى الصني منذ عام .1949

محكمة فرنسية تقضى بالسجن ضد  3موظفني بـ»إير
فرانس»
قضت محكمة فرنسية بعقوبة السجن مع إيقاف التنفيذ ضد  3موظفني تابعني لشركة « إير فرانس»
التابعة للخطوط اجلوية الفرنسية ،وذلك لثبوت اتهامهم فى واقعة التعدى على مديرين الشركة خالل
اجتماع لهم من أجل التخطيط لتسريح نحو  3آالف موظف ،ما تسبب فى تقطيع مالبس مدير املوارد
لبشرية بالشركة الفرنسية ،وكذلك مت التعدى بالضرب على مديرين آخرين
وكانت محكمة بوينى حكمت بالسجن  4أشهر مع إيقاف التنقيذ ضد ثالثة موظفني ،بينما قضت ببراءة
إثنني آخرين ،ومن ناحية آخرى أدانت احملكمة عشرة موظفني آخرين وفرضت عليهم غرامة قدرها  500يورو
ويشار إلى أن املدعى العام الفرنسى طالب احملكمة بتغرمي املتهمني العشرة اآلخرين فى نفس القضية مبلغ
يقدر بـ  1000يورو ،لتورطهم فى أعمال عنف خالل املظاهرة في العام املاضى  ،2015أمام املقر الرئيسى
للشركة فى مدينة رواسى ،والتى مت رصدها إعالم ًيا حول العالم
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اردوغان يهدد أوروبا بفتح “أبواب جهنم” وارسال ثالثة ماليني الجيء الى حدودها

هل ينفذ هذا التهديد؟ وكيف سيكون الرد األوروبي؟
عبد الباري عطوان :أطلق الرئيس التركي رجب
طيب اردوغان الطلقة األولى واالهم في احلرب
النفسية الباردة التي يشنها حاليا ضد دول
االحتاد األوروبي عندما هدد اليوم “اجلمعة” بفتح
احلدود التركية امام الالجئني الراغبني بالتوجه
الى أوروبا ،كرد على تصويت البرملان األوروبي
باألغلبية الساحقة على قرار بتجميد مؤقت
ملفاوضات انضمام تركيا الى االحتاد.
وواصل الرئيس التركي التحدي عندما اكد انه
سيوقع على قانون تطبيق احكام اإلعدام في حق
من تورطوا في االنقالب العسكري األخير ،في
حال اقراره من قبل البرملان ،وهي عقوبة يشترط
االحتاد األوروبي عدم العمل فيها في أي دولة تريد
االنضمام اليه.
تهديد اردوغان الواضح والصريح باستخدام
الالجئني كسالح قوي في حربه ضد أوروبا ،يعني
الغاء االتفاق الذي توصل اليه مع االحتاد االوروبي
مبنع تدفق الالجئني عبر تركيا الى دول االحتاد،
مقابل السماح للمواطنني االتراك بالتنقل
بحرية في أوروبا دون احلاجة الى تأشيرات دخول
“فيزا” ،وفوق ذلك ستة مليارات دوالر للخزينة
التركية كتعويضات مالية.
يتواجد حاليا حوالي ثالثة ماليني الجيء سوري
على االراضي التركية ،وميكن ان يتضاعف هذا
الرقم في حال تخلي تركيا عن اتفاقها مع أوروبا،
وسمحت بقدوم املزيد من حلب والرقة واملوصل،
ومثلما سمح الرئيس اردوغان باستخدام األراضي
التركية كممر للجهاديني املتوجهني الى سورية
والعراق للقتال في صفوف “الدولة اإلسالمية”،

و”جبهة النصرة” ،ومئات الفصائل األخرى،
ومليارات الدوالرات لتمويلهم وتسليحهم ،فإنه
اآلن قد يعكس اآلية ويسمح للمهاجرين ورمبا
املسلحني ،بالتوجه الى أوروبا.
ردود فعل األوروبيني جتاه هذه التهديدات تبدو فاترة
حتى اآلن ،فالسيدة اجنيال ميركل املستشارة
االملانية اعتبرتها بال قيمة ،بينما قالت فرنسا “ان
التهديدات واملزيدات ال طائل منها”.
من املفارقة ان تركيا عضو مؤسس في حلف
“الناتو” الذي يضم معظم الدول االوروبية الى
جانب الواليات املتحدة االمريكية ،ويشعر الرئيس
التركي ان هذا احللف خذله ولم يقف الى جانبه،
اثناء توتر عالقات بالده مع موسكو اثر اسقاط
مقاتالته طائرة سوخوي روسية قرب احلدود
السورية ،الى جانب دعم احللف لالكراد ،وانتقادات
االحتاد األوروبي حلملة االعتقاالت الواسعة التي
جرت في اعقاب االنقالب العسكري الفاشل،
وشملت  30الفا ما زالوا قيد االعتقال ،عالوة على
طرد اكثر من مئة الف موظف بتهمة التعاطف
او االنتماء الى “حركة اخلدمة” التي يتزعمها فتح
اهلل غولن اإلسالمية املتهمة بدعم االنقالب.
االمر املؤكد ان تهديدات اردوغان هذه اربكت
االحتاد األوروبي وقيادته ،للحساسية القصوى
التي تتسم بها مسألة الهجرة بالنسبة اليهم،
ورمبا نصب هذه التهديدات في خدمة االحزاب
اليمينية املتطرفة التي تتسم سياساتها
بالعداء لالسالم واملسلمني ،وجتد من فوز الرئيس
اليميني العنصري دونالد ترامب الذي وصل الى
هذا الفوز عبر املعاداة لالسالم والهجرة في الوقت

نفسه ،دعما ومنوذجا ،ومصدر تفاؤل بالفوز في
االنتخابات ،وفي فرنسا وأملانيا الوشيكة خاصة.
ال نعتقد ان األوروبيني سيقفون مكتوفي االيدي
في مواجهة
هذه التهديدات االردوغانية ،وال نستبعد ان
يكونوا قد وضعوا خططا ملواجهة أي استخدام
لورقة الالجئني كسالح ضدها ،سواء مبنع هؤالء
من التسلل الى داخل حدود بالدهم ،او فرض
عقوبات على تركيا ،ورمبا يذهبوا الى ما هو ابعد
من ذلك وهو دعم خصومها باملال والسالح،
ونحن نتحدث هنا عن االكراد ،األتراك او السوريني.
الرئيس اردوغان يقاتل حاليا حزمة من األعداء،
وعلى العديد من اجلبهات في الوقت نفسه،
فهو يقاتل االكراد في سورية ،وشرق تركيا،
ويتوغل في األراضي السورية ويصطدم بالنظام
في دمشق ،ويخوض حربا ضد اخطر تنظيمني
متهمني باإلرهاب ،وهما “الدولة اإلسالمية”
و”حزب العمال الكردستاني االنفصالي”،
ويتحدى النظام العراقي ،وال يخفي اطماعه في
املوصل ،وعالقاته التجارية والسياسية مع ايران

في تراجع ،والدولة الوحيدة التي ميكن القول
ان عالقته جيدة معها في دول اجلوار هي دولة
االحتالل اإلسرائيلي.
هل يستطيع الرئيس اردوغان ان يخوض كل
هذه احلروب في الوقت نفسه وينتصر فيها ،او
ال يخسرها؟ نشك في ذلك ،فتركيا دولة قوية،
ولكنها ليست دولة عظمى.
ال نعرف ماذا يخفي الرئيس اردوغان من حيل في
اكمامه ،يظهرها في اللحظة األخيرة ،ولكننا
ال نستبعد اقدامه على املقامرة األكبر في
حياته السياسية ،أي اخلروج من حلف “الناتو”،
واالنضمام الى التحالف الروسي ،فهل يفعلها،
ام سيتراجع في نهاية املطاف مثلما تراجع عن
الكثير من املواقف التي اعتقد البعض انها
استراتيجية وراسخة ،وآخرها الصلح مع تل
ابيب ،وتقدمي سلسلة من التنازالت للمصاحلة
مع صديقه القدمي اجلديد فالدميير بوتني.
الرئيس اردوغان مثل النمر اجلريح يخبط في
جميع االجتاهات ..ومحاط بالكثير من األعداء
الذين ينتظرون سقوطه.

الدكتور نبيل عبد املسيح
والصيدالنية سامية صهيون
يقدمون خالص العزاء
للمهندس  /عادل عطية
في أنتقال والدته
خالص العزاء لكل أفراد األسرة
املهندس حسام ابراهيم
وحرمه سالي عبد املالك
يقدمون خالص العزاء
للمهندس  /عادل عطية
في انتقال والدته
عزاء لكل أفراد االسرة
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�إعـــالنـــــات
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�أخبـــــــــار

للمرة اخلام�سة  ..ف�شل �إقناع املت�شددين بفتح كني�سة
«كوم اللويف» باملنيا

الالعب �أحمد بالل ي�ست�ضيف رئي�س حترير “جود نيوز” يف
برناجمه اللعبة احللوة

في مشهد مؤسف جديد ومعيب للدولة املصرية ،وللمرة اخلامسة فشلت اجللسة التى عقدها محافظ
املنيا عصام البديوى مع املتشددين من قرية كوم اللوفى مركز سمالوط مبحافظة املنيا  ،وذلك فى مبنى
احملافظة وبحضور ممثلني من االقباط  ،فى اقناع املتشددين بأهمية فتح مبنى مغلق الستخدامه فى
ممارسة الشعائر الدينية لالقباط  .ورغم ان اجللسة كانت اقل توتر من اجللسات السابقة فى ظل اصرار
احملافظ على ضرورة فتح املبنى لكن املتشددين لم يعطوا اجابة واضحة معللني ذلك برفض اهالى القرية
لصالة االقباط  .فى نهاية اجللسة اكد احملافظ انه سيذهب للقرية خالل هذا االسبوع لعقد جلسة مع
االهالى متهيدا لفتح املبنى املغلق  ،وطالب البديوى من املتشددين حسن االستقبال وضرورة الرضوخ
للقانون .يذكر ان القباط ميتلكون مبنى ملك مطرانية سمالوط مغلق منذ  5سنوات  ،ويجد االقباط
صعوبة فى ممارسة شعائرهم الدينية ويضطرون قطع مسافة طويلة لقرى اخرى للصالة  .وسبق تعرض
بعض اقباط القرية حلرق منازلهم فى يونيو املاضى على خلفية شائعة عن حتويل منزل قبطى لكنيسة .

إستضاف العب األهلي السابق “أحمد بالل” في برنامجه “اللعبة احللوة” علي قناة “ ”LTCالفضائية ،املهندس إبرام
مقار،رئيس حترير “جود نيوز” ،والذي حتدث عن اإلستثمار الرباضي و أهميته ،وكيف أنه ال يوجد أندية في مصر يُطلق
عليها إستثمارية وحتقق أرباحاً سوي ناديي األهلي و وادي دجلة .وقال أن علي األندية أن تفكر في مصدر للربح بعيدا ً عن
فقط عائد املباريات وعوائد البث التلفزيوني ،إلي مشروعات أكثر جدية ،وأشار مقار إلي أن هناك مسئولية علي الدولة
عبر إقرار إعفاءات ضريبية ووجود قوانني واضحة وملزمة كما يحدث في بلجيكا والتي تعطي إعفاءات ضريبية ملدة 25
عام للمنشأت الرياضية ،وعلي رجال األعمال أن يتجاوزوا الشو والتباهي الرياضي والتصوير مع الالعبني إلي اإلستثمار
في الرياضة ،والذي أعتبره “مقار” ،منجم دهب بحسب تعبيره

�أمر لبلدة فرن�سية ب�إزالة متثال ملرمي العذراء
أُبلغ مسوؤلو بلدة فرنسية بضرورة إزالة متثال للسيدة مرمي
العذراء امتثاال حلظر وطني على الرموز الدينية في األماكن
العامة .وكانت محكمة فرنسية قد أمهلت بلدة «ببلير»،
شرقي فرنسا ،ثالثة أشهر إلزالة التمثال .في حالة عدم
االمتثال ،ستفرض على البلدة غرامة قدرها  100يورو يومياً.
وقال العمدة «غاستون الكروا» إنه سيحاول نقل التمثال
املصنوع من الرخام إلى أرض ذات ملكية خاصة .غاستون الكروا
يقول في هذه التغريدة« :أعتقد بأن لدي عقال متفتحا ،لكنني
ال أستطيع حتمل هذا النوع اجلديد من االستبداد ».وتعلق لوحة
تصور والدة السيد املسيح على شواطئ بحيرة جنيف منذ عام  .2011وكانت اللوحة مثار جدل محلي
لبضعة سنوات بعدما دفعت تكاليف رسمها من أموال البلدية .ولقي قرار إزالة التمثال انتقادات على
مواقع التواصل االجتماعي ،إذ تساءل البعض عما إذا كان القرار يقيد حرية التعبير .وتتبنى فرنسا منذ
زمن طويل قوانني صارمة تفرض فصال بني الكنيسة وشؤون الدولة .وفي  ،2010كانت فرنسا أولى الدول
في أوروبا التي تفرض حظرا على نقاب املسلمات الذي يغطي الوجه في األماكن العامة.

كبار م�ساعدي ترامب� :أوباما و ترامب �أ�صبحا �أ�صدقاء
رغم الهجوم العاصف بينهما أثناء احلمالت االنتخابية للرئاسة األميركية ،فقد حتول ترامب وأوباما إلى
صديقني حميمني ،بل إنهما حتدثا مع بعضهما ملا مجموعه  30ساعة على األقل؛ وفق تصريح إحدى
كبار مساعدي ترامب ،التي ذكرت أن ترامب يتكلم «بانتظام» مع الرئيس أوباما ،بل إنه «يستمتع جدا
باحلديث معه» .وقالت مستشارة ترمب ،كيليان كونواي ،لقناة أن بي سي التلفزيونية في برنامج «واجه
الصحافة» إن ترامب تشاور مع أوباما حول سياسته جتاه كوبا ،وقد حتدث االثنان في نهاية هذا األسبوع.
وأضافت« :لقد أصبحا يتكلمان بشكل منتظم ،منذ أن جلسا معا بالبيت األبيض عقب فوز ترامب ..وقد
حتدثا حوالي  30ساعة من ذلك الوقت ،وهما يناقشان معا مختلف القضايا».
وقد استغرقت احملادثة األخيرة بني الطرفني  40إلى  45دقيقة ،لكن لم توضح املستشارة ماذا قاال بالضبط
فيها .لكنها أكدت أن االثنني كانا «في أفضل رفقة» ،بغض النظر عن أوجه االختالف بينهما.
وأكدت كذلك« :أستطيع القول بالنيابة عن الرئيس املنتخب أنه يستمتع كثيرا ً باحلديث مع أوباما،
وهما يتحدثان عن القضايا الهامة فيما يتعلق بأميركا والعالم» .وأضافت« :قد يختلفان لكنهما
لطيفان مع بعضهما ،واالختالف ال يغير شيئاً» .وردا ً على ذلك ،أشار البيت األبيض إلى تصريحات سابقة
للسكرتير الصحافي ألوباما جوش إرنست ،ورد فيها أن ترامب وأوباما حتدثا فعليا ً بعد االجتماع بينهما
قبل أسبوعني ،وهما يرغبان في احلفاظ على خصوصية هذه األحاديث .وتعتبر هذه املكاملات بني الطرفني
إشارة واضحة لتحوالت في العالقة بني الطرفني ،بعد فوز ترامب.

ت�صاعد التيار اليمينى
كابو�س ي�ؤرق الأحزاب التقليدية يف �أوروبا
حذر احلزب االشتراكي األوروبي في ختام مؤمتره في براغ من أن االحتاد األوروبي مهدد من السياسات
الليبرالية اجلديدة واحملافظة ومن التطرف والشعوبية ،داعيا إلى كسر اليأس  ،في موقف يحمل في طياته
مالمح اخملاوف الكبرى التي باتت تؤرق األحزاب التقليدية في أوروبا من موجة صعود األحزاب اليمينية في
دول االحتاد األوروبي تباعا .وقال احلزب في بيان بعنوان إنقاذ أوروبا  ،إن سنوات من تدابير التقشف غير
احلكيمة ،وتصاعد عدم املساواة ،وانعدام األمن ،وفرت أرضا خصبة لليأس .
واعتبر أن الشعبويني يستفيدون من هذا الوضع لنشر األكاذيب والكراهية واالنقسام ،كما أظهرت لنا
نتائج االستفتاء البريطاني واالنتخابات األميركية  .وتابع أن اليمني في بلدان عدة بات حاليا حقيقة قامتة
.وأشار بيان احلزب االشتراكي األوروبي الذي يضم األحزاب االشتراكية واالشتراكية الدميقراطية والعمالية
في االحتاد األوروبي ،إلى أن هناك حتديات كبيرة تنتظرنا في األشهر املقبلة ،مع انتخابات أساسية في عدد
من الدول األعضاء العام  2017وما بعده  .وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع شروع النمساويون في
اإلدالء بأصواتهم األحد في اقتراع يثير اهتماما كبيرا وقد يحمل للمرة األولى ميينيا متطرفا إلى رئاسة
واحدة من الدول األعضاء في االحتاد األوروبي .كما يأتي في وقت تتصاعد فيه التقديرات بإمكانية فوز
زعيمة اليمني املتشدد في فرنسا ماري لوبان في انتخابات الرئاسة الفرنسية القادمة ،فضال عن تصاعد
حظوظ اليمني املتطرف في أملانيا على وقع أزمة الالجئني في البالد .ويبدو أن الصعود الالفت لليمني في
أوروبا بات يخيف األحزاب التقليدية في أوروبا والتي تقف عاجزة وقف هذا املد السياسي الشعبوي اجلديد
في عدد هام من كبريات دول االحتاد األوروبي.

الرئا�سة امل�صرية تعلق
على عدم لقاء ال�سي�سي بالعاهل ال�سعودي
أعلنت الرئاسة املصرية أن زيارة الرئيس عبدالفتاح
السيسي إلى االمارات متت دون أي تعديل على املواعيد،
في إشارة الى عدم لقائه العاهل السعودي امللك سلمان
بن عبد العزيز .فقال املتحدث الرسمي باسم الرئاسة
املصرية السفير ،عالء يوسف ،إن «زيارة الرئيس السيسي
إلى اإلمارات متت وفقا للمواعيد احملددة لها سلفا ،دون
حدوث أي تعديل» .وأضاف املتحدث باسم الرئاسة ،في
تصريحات صحيفة  ،أن «الزيارة كانت تهدف إلى إجراء
مباحثات ثنائية مع قادة دولة اإلمارات وحضور فعاليات العيد الوطني» .وذكرت تقارير إعالمية في وقت
سابق أن االمارات تخطط لعقد اجتماع ثالثي امللك سلمان والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي والشيخ
محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي .لكن مع عودة السيسي إلى القاهرة قبل وصول امللك سلمان إلى
اإلمارات تؤكد فشل اجلهود اإلماراتية حلل اإلزمة بني القاهرة والرياض والتي تفجرت على خلفية تصويت
مصر لصالح مشروع قرار روسي في مجلس األمن متعلق باألزمة السورية.

مفو�ضي الدولة باملحكمة الإدارية العليا :تريان و �صنافري م�صرية
ورف�ض طعن احلكومة
 ،أوصى تقرير هيئة مفوضي احملكمة اإلدارية العليا،
بتأييد احلكم مبصرية اجلزيرتني ،ورفض الطعن املقام
من هيئة قضايا الدولة وكيال عن احلكومة املصرية
على حكم أول درجة ببطالن اتفاقية ترسيم احلدود
بنب مصر والسعودية ،وقال التقرير الذي أودعته الهيئة
في  ٨٣ورقة ،واملتضمن رفض طعن قضايا الدولة
على حكم بطالن االتفاقية ،إن احلكومة املصرية
لم تقدم دليال على طعن احلكم .يذكر أن الدائرة األولى فحص الطعون باحملكمة اإلدارية العليا ،مبجلس
الدولة ،برئاسة املستشار أحمد الشاذلي ،نائب رئيس مجلس الدولة ،قررت تأجيل طعن احلكومة على
احلكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري ،ببطالن اتفاقية ترسيم احلدود البحرية بني مصر والسعودية،
واملتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ،جللسة  ١٩ديسمبر اجلاري .ووقعت مصر والسعودية -في
أبريل املاضي -اتفاقية يتم مبوجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر األحمر من مصر إلى اململكة
العربية السعودية ،وأثار توقيع االتفاقية ردود فعل معارضة في مصر ،ونظم عدد من النشطاء والقوى
السياسية تظاهرات رافضة لها ،وأقام عدد من احملامني دعاوى قضائية تطالب ببطالنها ،وقضت محكمة
القضاء اإلداري في يونيو املاضي ببطالن االتفاقية واستمرار اجلزيرتني حتت السيادة املصرية .وكانت محكمة
القضاء اإلداري قضت في يونيو املاضي ببطالن اتفاقية ترسيم احلدود بني مصر والسعودية واستمرار
اجلزيرتني حتت السيادة املصرية ،ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء اإلداري،
لوقف تنفيذ احلكم الصادر من الدائرة األولى ببطالن االتفاقية .ورفضت محكمة القضاء اإلداري في 8
نوفمبر املاضي استشكال الهيئة وتغرمي احلكومة  800جنيه ،كما قضت بقبول االستشكال املقدم من
احملامي خالد علي ،والذي يطلب فيه االستمرار في تنفيذ احلكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

�أ�صوات يف الكوجنر�س تدعو لتعديل قانون «جا�ستا»
ينوي اثنان من كبار أعضاء مجلس الشيوخ إدخال تعديل على قانون «جاستا» الذي يسمح برفع دعاوي
قضائية ضد السعودية بسبب هجمات  11سبتمبر ،وذلك لتضييق نطاق الدعاوى القضائية احملتملة.
وقال لينزي جراهام وجون ماكني  ،وهما اثنان من زعماء السياسة اخلارجية بالكوجنرس ،إنهما سيقدمان
تعديال على القانون حتى ال ميكن مقاضاة حكومة ،إال إذا كانت تتعامل «عن عمد» مع منظمة إرهابية.
وقال جراهام في كلمة أمام مجلس الشيوخ «كل ما نقوله ألي حليف للواليات املتحدة هو أنه ال
ميكن مقاضاتك في الواليات املتحدة عن عمل يتعلق باإلرهاب ،ما لم تشارك فيه عن علم ،وأن نفس
الشيء ينطبق علينا في بلدكم» .ومينح القانون (قبل التعديل املقترح) استثناء للمبدأ القانوني اخلاص
باحلصانة السيادية في قضايا اإلرهاب على األراضي األمريكية ،ما يسمح برفع دعاوى قضائية للحصول
على تعويضات من احلكومة السعودية .وتنفي الرياض الشكوك القائمة منذ فترة طويلة بأنها ساندت
مواطنيها اخلاطفني الذين خطفوا الطائرات وهاجموا الواليات املتحدة في عام .2001
وكان الكوجنرس مبجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط «فيتو» الرئيس باراك أوباما على «قانون العدالة
ضد رعاة اإلرهاب» املعروف اختصارا باسم «جاستا» ،والذي يتيح لعائالت ضحايا هجمات  11سبتمبر
 2001اإلرهابية مقاضاة احلكومة السعودية بذريعة تقدميها الدعم املادي لالرهابيني.
يذكر أن  15من أصل  19إرهابيا من منفذي هجمات  11سبتمبر يحملون اجلنسية السعودية ،وأن هناك
إتهامات مت توجيهها لعدد من املسؤولني الرسميني السعوديني لتقدميهم الدعم املادي.
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من صفعات التاريخ
بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
في بالد الغرب الكافر ،قلما يقام احتفال او ينتدى
االهل واالصدقاء دون ان يكون للخمر مكانا بينهم.
ولكنهم مع ذلك يفرقون بني وقت العمل ووقت
املرح ،وقت اجلد ووقت الهزل ،لكل شي آنه ومكانه
فال يحتسون اخلمر في محل العمل؛ وال يفترشون
املكاتب باالطعمة .وال يحولونها الى ( ُغرزة) للشاي
والقهوة ،وال منتدى للنميمة واالغتياب واللعنة.
وال يضيعون وقت العمل في قراءة الصحف
واجملالت ،وال في التسامر والغراميات؛ وال في اجلدل
في شئون الدنيا وامور الديانات .ولذلك فانهم
لم يتقدموا علميا ً وانسانيا ً لورعهم وتقواهم
وامنا لفصلهم بني اجلد والهزل ،والعمالهم للحق
والعدل .ولعدم ريائهم ولوضوحهم مع انفسهم
وألمانتهم وصدقهم مع غيرهم ،فال يظهرون
مبظهر التقوى عالنية ،ويأتون املوبقات خفية.
واخلمر ليست شرا في حد ذاتها الن الثمر اخملتمر
وناموس التخمر هو من وضع اخلالق ،ولكن االثم هو
في سوء استعمالها ،وفي مخالفة االوامر االلهية
اخلاصة بها .وقد كان اخلمر واحدا ً من الطيبات
التي اقبل عليها البشر منذ القدمي للترويح عن
انفسهم وللحد من االمهم؛ فقبل اكتشاف اخملدر
الطبي كانوا يستعينون بها على التخفيف من
االالم ،مثلها في ذلك مثل الدواء؛ بل انها كانت
كذلك بالفعل ،القليل منها نافع لقليل واالفراط
فيها ُمهلك لكثير .وكما قال ابن سيراخ « اخلمر
حياة لالنسان اذا اقتصدت في شربها « .ومع ذلك
فقد حذر من االفراط في تناولها « ال تكن ذا باس
جتاه اخلمر فان اخلمر اهلكت كثيرين « (سيراخ .)31
وقدميا كانت اخلمر مشروبا تقليديا لدى الشعوب
كافة ،احلضري منها والبدوي .بل وكانت تستعمل
في اداء الطقوس الدينية لدى بعضها .وكان
يعتقد بأنها الشراب املفضل الهل اجلنة .ولهذا
كان املصريون القدماء يضعون ازقة اخلمر بجوار
املقبورين .وجاء بالتلمود ان بالفردوس نهر من
اخلمر الى جانب ثالثة انهار اخرى :واحد من
العسل ،وواحد من اللنب ،وواحد من البلسم.
وكانت اخلمر الشراب التقليدي لسكان البادية
العربية في العصر اجلاهلي ،وقد مت حترميها في
العام الثاني عشر او الثالث عشر للدعوة .وعلى
الرغم من اجماع الفقهاء على حترميها اال ان االمام
ابا حنيفة اباح ما انتبذ منها وكان غير مسكر.
وفي ذلك انشد ابن الرومي قائال:
احل العراقي(ابي حنيفة) النبيذ وشربه  ...وقال
احلرامان املدامة والسكر
وقال احلجازي(الشافعي) الشرابان واحد  ...فحلت
لنا بني اختالفهما اخلمر
وعلى الرغم من ان الوصايا العشر خلت مما ينهى
عن شرب اخلمر ،اال ان التوراة حرمتها عند الصالة
كما جاء بسفر الالويني « :خمرا ومسكرا ال
تشرب انت وبنوك معك عند دخولكم الى خيمة
االجتماع لكي ال متوتوا فرضا دهريا في اجيالكم»
(ال .)10
كما حرمت التوراة كذلك على املنذورين للخدمة
الربانية احتساء اي نوع من اخلمور ما هو مسكر
وما هو ليس كذلك .كما جاء بسفر العدد « فعن
اخلمر واملسكر يفترز وال يشرب خل اخلمر وال خل
املسكر وال يشرب من نقيع العنب وال ياكل عنبا
رطبا وال يابسا كل ايام نذره ال ياكل من كل ما
يعمل من جفنة اخلمر من العجم حتى القشر «
(عد  ،)6وذلك على الرغم من ان بعض تلك احملرمات
كانت حال لغير النذير .ومثلها في ذلك مثل تناول
الطعام ومثل العالقة الزوجية ،فهي وان جازت
في بعض االوقات اال انها ال جتوز في بعضها االخر
كما في ايام االعتكاف والصوم والصالة التى فيها
ميثل املرء في حضرة الرب االله .ونالحظ في النص

مقـــــــــاالت

السابق  -وفي نصوص كثيرة اخرى  -انه ميز بني
اخلمر وهي عصير العنب املنتبذ ،وبني (املسكر)،
وهو اخملتمر وامل ُ َعتق والتى عنها نهى االنبياء « :ال
تكن بني شريبي اخلمر بني املتلفني اجسادهم « (ام
 « ،) 23الزنى واخلمر والسالفة تخلب القلب « (هو
 « .)4اخلمر مستهزئة املسكر عجاج ومن يترنح
بهما فليس بحكيم « (ام  .)20والترنح ينجم عن
االفراط في الشراب وعن ادمان املسكر.
ني
وصدق رسل السيد املسيح على التوراة ُم َح ّر ِم َ
س ِكر ،فأمر بولس الرسول مسيحي
الس ْكر وامل ُ ْ
ُ
افسس باجتنابه قائال « :وال تسكروا باخلمر الذي
فيه اخلالعة بل امتلئوا بالروح « (اف .)5ونهى عنه
القديس بطرس مازجا ً بني السكر والدعارة وعبادة
االوثان في اناء واحد(1بط .)4وكان من شروط
املفرزين خلدمة الرب ان يكونوا “ ذوي وقار ال ذوي
لسانني غير مولعني باخلمر الكثير وال طامعني
بالربح القبيح “ (1تي .)3وان يكون الراعي “ :غير
مدمن اخلمر وال ضراب وال طامع بالربح القبيح
بل حليما غير مخاصم وال محب للمال” (1تي
 .)3ويبدوا ان تيموثاوس كان ممتنعا متاما عن شرب
اخلمر حتى ان بولس الرسول قد اذن له بالقليل
منها من اجل االمه واسقامه الكثيرة وذلك من
قبيل اباحة احملظور للضرورة كما في اباحة الفطر
للمريض ،لهذا قال له “ استعمل خمرا قليال من
اجل معدتك واسقامك الكثيرة “ (1تي .)5
وذكرت التوراة مناذج لسوء استعمال اخلمر
عندما يتجرعها االنسان الى حد الثمالة
فيذهب عنه عقله ويفعل الشر او يصير عرضة
لالستهزاء .كما حدث مع حام ابن نوح الذي سكر
فتعرى(تك .)9وكما حدث مع لوط وابنتيه (تك.)19
وحدثنا التاريخ عن مآسي كثيرة وقعت نتيجة
لتصرفات حمقاء صدرت عن قادة مخمورين،
مثل نيرون الذي امر بحرق روما ،وملا ذهبت عنه
اخلمر وادرك الكارثة فانه القى بجرمه على
كاهل املسيحيني وشرع ينكل بهم .وروى لنا
االجنيل الشريف َقسم هيرودس وهو مخمور عن
استعداده العطاء ابنة هيروديا نصف اململكة ان
ارادت ،ولكنها طلبت بإعاذ من امها رأس املعمدان.
ومن ينظر في اسباب تداعي وانهيار البيوت
احلاكمة في املمالك واالمبراطوريات القدمية يرى
ان االنحطاط االخالقي ،الذي انصب على معاقرة
اخلمر ومضاجعة النساء ،كان على قائمة تلك
االسباب .ولكن ال ينبغي ان يغيب عن بالنا ان
الشرور واحلماقات التي ارتكبها البشر الواعون
قد فاقت كثيرا تلك التي فعلها الثملون .فاخلمر
مثل السكني ،قد استخدمها االنسان في صيد
احليوان ،كما استخدمها في طعن وذبح اخيه
االنسان.
ويقف بعض الناس من اخلمر موقفا ً عدائياً،
ويبغضون شاربيها؛ ولكنهم يقبلون على تدخني
التبغ واحلشيش وغيرهما من املضرات ،على الرغم
من ان للخمر نفع في القليل بينما التدخني
ضار في القليل والكثير .وهناك من يحرمون
اخلمر؛ ولكنهم يستبيحون االعتداء على حرية
االخرين ويغتصبون حقوق الضعفاء واملقهورين.
يحرمون اخلمر ويحقرون شاربيها النها تذهب
العقول الى حني؛ بينما يستبيحون  -بوعي ثاقب
 اموال الناس ودمائهم واعراضهم وسحلهموكشف عوراتهم امام الناس .يلعنون اخلمر بينما
يستحلون ذبح البشر مثل احليوانات ،ويسبون
النساء والفتيات القاصرات .يغتصبون العذارى،
ويتسرون باحملصنات .هؤالء الذين قيل عنهم انهم
“ يُ ْط َع ُمون خبز الشر ويشربون خمر الظلم “(ام.)4
قد ذهبت عقولهم وضمائرهم الى ظلمات اجلهل
دون اياب.

درس التماثيل!
عندما رأي نابليون بونابرت ،اثني
عشر متثاال ً من الذهب اخلالص ،في
جنبات احدى الكاتدرائيات ،سأل:
من هم أصحاب هذه التماثيل؟،
فقيل له :أنهم االثنا عشر رسوال ً
من تالمذة السيد املسيح .فقال
لهم :انزلوهم ،واسكبوهم نقوداً،
ودعوهم يطوفون صانعني خيرا ً
كما فعل معلمهم!
وما أكثر التماثيل التي انتشرت
في زوايا الوطن ،والتي طلت نفسها باللون
األصفر ،لون العلة .ونصبت قوائمها في
واجهات احلديد ،وانتصبت تتفرج على احلقل
كيف يحترق ،وعلى العمارة كيف تتهدم ،وعلى
اإلنسان كيف ينتحر ...وهي جامدة كالصلب
حتت أقدام الصليب!
هذه التماثيل التي يفترض فيها أن تكون
هي الرائدة ،وهي املتحركة ،وهي ناشرة رسالة
السالم واخلير والوفاق ،اكتفت بالتفرج والصمت
إلى حد التواطؤ .ونسيت ما قاله من رفض أن
يكون في الهند متثاالً .هذا الرافض هو “جواهر
الل نهرو” ،الذي أطلق صيحته املشهورة“ :نحن
الزعماء ،من أقدس واجبنا أن نبث في الشعب
روح األمل ،والتفاؤل ،واملستقبل السعيد .فإن
الشعوب الضعيفة املقهورة لن تقوى ،ولن
تنتصر ما بقيت يائسة متشائمة مذعورة.
ولكن ال سبيل إلى ذلك ،إال إذا ضرب الزعماء
األمثال على أنهم في املقدمة والطليعة :جرأة،

بقلم :عـادل عطيـة

واقداماً ،وتضحية”!
كم نحتاج إلى هكذا زعماء،
ينزلون عن علياء كبريائهم،
ويسكبون عاطفتهم اإلنسانية
مشاعر خالقة ،منادين بالتوقف
عن متجيد صناعة التماثيل
البشرية العارية من النبض،
مستعيدين درس سقراط ،الذي
عندما شاهد متاثيل تفنن في
النحاتني ،قال:
إبداعها بعض
ّ
“عجبا ً لهؤالء الفنانني كيف يحيلون األحجار
إلى أشباه الناس .وأعجب من ذلك أن نرى أناسا ً
يحيلون أنفسهم إلى أشباه األحجار ،مبا فيها
قلوبهم!
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األهلي يواصل صدارة الدوري والزمالك
يُعلن اإلنسحاب
خطف االهلي  3نقاط ثمينة من اقرب مالحقيه على الصدارة
ضيفه مصر املقاصة بفوزه عليه -1صفر االحد على ملعب السالم
ضمن املرحلة الثالثة عشرة من الدوري املصري لكرة القدم .وسجل
عبداهلل السعيد ( 21من ركلة جزاء) الهدف فارتفع رصيد االهلي
الى  35نقطة وتقدم بفارق  7نقاط على املقاصة الذي ميلك مباراة
مؤجلة مع الزمالك السادس ( 21نقطة مع  4مباريات مؤجلة).
وكانت بداية املباراة سريعة وهجومية من الفريقني ،واعتمد العبو
يحررها سمير اسكندر
الفريقني االندفاع البدني على حساب االداء اجلمالي االمر الذي
تسبب باحتساب العديد من االخطاء الى ان احتسب احلكم ركلة
جزاء بعد ملس احد مدافعي املقاصة الكرة انبرى لها السعيد ووضع الكرة على ميني احلارس (.)21
وسيطر العبو املقاصة على مجريات اللعب امال في ادراك التعادل وتعددت احملاوالت الهجومية فلم
يحققوا مرادهم مع انكماش االهلي دفاعيا والتكتل امام منطقة اجلزاء .وفي الشوط الثاني ،لم
تتبدل الصورة كثيرا فخرج االهلي بالفوز السادس على التوالي واحلادي عشر هذا املوسم مقابل
تعادلني ،فيما مني املقاصة بهزميته الثانية .ومن جانبه أعلن مرتضي منصور انسحاب الزمالك
إحتجاجا على التحكيم .وقال منصور في بيان على موقع النادي «تقرر عدم استكمال مسابقة
الدوري في ظل استمرار األداء التحكيمي الفاجر والفاسد» .في اشارة الى قرار احلكم إبراهيم نور
الدين الذي احتسب ركلة جزاء لصالح االهلي.

«رابتورز» تورنتو يواصل إنتصاراته في دوري كرة السلة
للمحترفني
تابع تورونتو رابتورز نتائجه الرائعة في
االونة االخيرة وحقق فوزه السادس على
التوالي عندما عمق جراح اتالنتا هوكس
بالفوز عليه  84-128على ملعب «اير
كندا سنتر» وامام  19800متفرج.
وهو الفوز الرابع عشر لتورونتو في 20
مباراة فلحق لكليفالند كافالييرز حامل
اللقب الى صدارة املنطقة الشرقية
( 13فوزا في  18مباراة) علما بانهما
سيلتقيان في قمة نارية غدا االثنني
في تورونتو ،فيما مني اتالنتا هوكس
بخسارته التاسعة في مبارياته العشر االخيرة وباتت حصيلتهم سلبية للمرة االولى هذا املوسم
( 10انتصارات و 11خسارة) .وبدت بوضوح معاناة اتالنتا في غياب بول ميلساب ،وكانت اكبر غلة الحد
العبيه  15نقطة سجلها كل من دينيس شرويدر والبديل تيم هارداواي ،فيما اكتفى دوايت هاوارد
ب 10نقاط (مع  17متابعة) على غرار البديل االخر كريس هامفرييس .في املقابل ،برز دميار ديروزان في
صفوف تورونتو بتسجيله  21نقطة ،واضاف كل من كايل الوري والبديل باتريك باترسون  17نقطة،
والبديل االخر تيرنس روس  15نقطة .وحسم تورونتو الربع االول بفارق  10نقاط ( ،)22-32والثاني
بفارق  5نقاط ( ،)25-30قبل ان يصمد الضيوف في الربع الثالث وخسروه بفارق نقطة واحدة (،)24-23
لكنهم انهاروا في الربع االخير وخسروه بفارق  28نقطة (.)42-14

Two Egyptian Artisan
Bakers needed

ريا�ضـــــــــة

التعادل يسيطر علي كالسيكو برشلونة وريال مدريد

واصل املدافع سيرخيو راموس هوايته املفضلة
وسجل رأسية قاتلة في الدقيقة االخيرة منحت
ريال مدريد التعادل  1-1في مباراة الكالسيكو
على ارض برشلونة ،لتبقي على فارق النقاط
الست مع غرميه في صدارة الدوري االسباني
لكرة القدم ،في املرحلة الرابعة عشرة .ورفع
ريال رصيده الى  34نقطة متجنبا خسارته
االولى هذا املوسم ،كما عزز سلسلته من 33
مباراة بال خسارة متتد من ابريل فاز خاللها 25
مرة .وجاء الشوط االول رتيبا من دون اي فرص مع
افضلية بسيطة لريال الالهث وراء لقب الدوري
منذ  ،2012فيما بسط برشلونة ،حامل اللقب
في اخر موسمني ،هيمنته على الثاني .والتقى
الفريقان  265مرة في كل املسابقات واملباريات
الودية ،ففاز ريال مدريد  97مرة وبرشلونة 109
وتعادال  59مرة .ودخل برشلونة املباراة حتت
ضغوطات كبيرة بسبب نتائجه اخمليبة في االونة
االخيرة وحتقيقه اسوأ بداية منذ  9مواسم.
جاءت تشكيلة ريال مدريد متوقعة مع الثنائي
الهجومي املؤلف من البرتغالي كريستيانو
رونالدو والفرنسي كرمي بنزمية ،في ظل غياب
اجلناح الويلزي غاريث بايل الذي سيغيب عن
املالعب لفترة قد تصل الى اربعة اشهر بعد
جراحة في الكاحل .واعتمد مدرب ريال الفرنسي
زين الدين زيدان على دفاع مشابه للتشكيلة
التي فازت على مضيفه اتلتيكو مدريد -3صفر
قبل اسبوعني ،مع سيرخيو راموس والفرنسي
رافايل فاران .وعلي ملعب «كامب نو» وامام
 98455متفرجا ،بدا برشلونة االكثر ثقة في اول
 10دقائق من دون فرص ،قبل ان تتكافأ املواجهة
تدريجا ويخرج العبو ريال مدريد من منطقتهم

بحثا عن مرمى احلارس االملاني مارك اندريه تير
شتيغن .وطالب برشلونة بركلة جزاء اثر ملسة
على دانيال كارباخال بعد عرضية من جوردي
البا ( .)40واختتم بنزمية محاوالت الشوط
بعرضية على شكل تسديدة القى بيكيه
صعوبة في ابعادها الى ركنية ( .)44وانتهى
الشوط االول بتعادل سلبي من دون اي فرصة
خطيرة للطرفني .وفي الشوط الثاني ومن ركلة
حرة على اجلهة اليسرى حصل عليها نيمار اثر
دفعة من فاران ،لعبها البرازيلي جميلة على
رأس سواريز ضربها املهاجم الفتاك من مسافة
قريبة ،متفوقا على فاران بالذات ومن دون ان يترك
اي فرصة للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس
( .)53وهذا الهدف الثاني عشر لسواريز هذا
املوسم والتاسع في الدوري فتساوى مع زميله
ميسي في املركز الثاني في ترتيب الهدافني وراء
رونالدو .وشهدت الدقيقة  60دخول اينيستا بدال
من راكيتيتش ،وضبط برشلونة ايقاع املباراة ،في
وقت بقي زيدان متمسكا بتشكيلته االساسية
حتى الدقيقة  66عندما اراح ايسكو ملصلحة
البرازيلي كاسيميرو .وكاد نيمار يقتل املباراة
عندما استلم من اينيستا واطاح كارباخال ارضا
بحركة سحرية لكنه سدد من مسافة قريبة
فوق العارضة واملرمى مشرع امامه ( .)68وفي
وقت كانت عقارب املباراة تدور باجتاه برشلونة،
كاد رونالدو يسرق هدف التعادل من رأسية على
القائم البعيد تلعثم البا قي ابعادها ( .)89وما
فشل به رونالدو ،جنح به سيرخيو راموس عندما
عكس برأسه ركلة حرة بعيدة ملودريتش ارتدت
من يد تير شتيغن الى شباك برشلونة مسجال
هدف التعادل ()90

مجلس إدارة وأسرة حترير
«جود نيوز»

Perm/FT. Wage $14 to $16/hr.
يقدمون خالص العزاء
Duties: Prepare authentic Egyptian Bread,
للهيئة القبطية الكندية
Pastries, Sweets & Desserts.
Must have 5+ yrs exp.
في إنتقال
Ancient Pita 7370 Woodbine Ave. Unit 20
Markham, ON, L3R 1A5.
األستاذ  /صموئيل تواضروس
Email resume:
عضو مجلس إدارة الهيئة
ancientpita@rogers.com
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Laughing gas Nitrous Oxide or

إضطرابات النوم واألحالم
النوم واألحالم  :اجلزء الثاني

املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية

من الشائع جدا اإلحساس بالقليل من التوتر و القلق عند
الذهاب الى طبيب األسنان .أحد طرق التخفيف من هذا
حتدثنا في اجلزء األول ،كيف يقضي اإلنسان
التوتر هي استخدام غاز النيتروس ،حيث يستنشق املريض
حوالي ثلث عمره نائما ؟ .وكيف متثل دورة النوم
خليطا من غازي النيتروس و األكسجني من خالل قناع
واإلستيقاظ اإليقاع احليوي الدوري األساسي
مطاطي  Maskيوضع على األنف .يكون املريض عادة ملما
لإلنسان ؟ وكيف يقضي اإلنسان فترة النوم
مبا حوله و لكنه في حالة من اإلسترخاء التام مما يسهل
في صورة مجموعة من الدورات ؟ مدة كل دورة
على الفريق الطبي عمله بدون مضايقات من املريض.
تسعون دقيقة .وتشمل كل دورة علي نوعني
التوتر:
مختلفني متاما من النوم؛ النوع األول يستمر
عادة ما يجعل اإلحساس باأللم يزداد بصورة ملحوظة
ملدة سبعني دقيقة ويسمي النوع الصحيح
اخلالي من األحالم ،وغير املصحوب بحركة العني
فتالحظ أن املريض املتوتر يعاني من أقل و أبسط العمليات
أملا و لكن اذا انصرف تفكير املريض الى شيء آخر (مثال شاشة تلفاز) جند أن العالج أصبح السريعة ،وتقل خالله كل العمليات احليوية مثل
متقبال و هذا ما يحدث مع استخدام غاز النيتروس حيث أنه يشتت التفكير مع احساس النبض والتنفس ،وي ّلي هذا النوع  -وملدة عشرين
دقيقة  -النوع الثاني وهو النوم املصاحب لألحالم
بالراحة و السعادة و ميكن أن ينسى املريض ما حدث في فترة العالج.
يعتقد بعض الناس أن غاز الضحك قد يكون بديال عن استخدام التخدير املوضعي (البنج) و وتضطرب أثنائه العمليات احليوية وتصاحبه
حركة العني السريعة حتت اجلفون.
لكن الواقع أن التخدير املوضعي ال بد منه حيث أن الغاز يعمل كمهدئ لألعصاب فقط أما
> ونستأنف في هذا املقال دراسة بعض من
تخدير عصب السن بحيث يتوقف األلم الناجت عنه خالل العالج فهو دور التخدير املوضعي .أشهر إضطرابات النوم واألحالم وميكن تقسيمها
عادة ما يستخدم هذا الغاز في احلاالت إلي ثالثة أنواع رئيسية األرق  / Insomniaفرط
التالية:
النوم    / Hypersomniaأو خلل النوم �Parasom
عالج االطفال- .
 niaويشمل اإلضطراب األخير علي العديد من
 .املرضى شديدي التوتر و القلق من األمراض والتي سوف نتعرض لألكثر شهرة منها :
> األرق  : Insomniaوهو أكثر إضطرابات النوم
عالج األسنان أو صوت احلفار -
 املرضى الذين يعانون من التقيؤ في شيوعا.ويشمل صعوبة البدأ في النوم ،أوحالة عالج األضراس اخللفية القريبة اإلستيقاظ املتكرر أثناء النوم وصعوبة اإلستمرار
من منطقة احللق أو تؤثر عليهم رائحة في النوم ،أو اإلستيقاظ املبكر دون اإلحساس
بالشبع من النوم وإحساس باإلكتئاب.
املواد الطبية.
> أما عن أسباب األرق فهي األرق أولي املنشأ
أي غير الناجت من أمراض أخري  -وإمنا بسببالتوتر واملشاكل و الضغوط النفسية  /اإلمراض
العضوية  :مثال أمراض القلب ،وأزمة الربو
الشعبي ،وزيادة إفراز الغدة الدرقية ،وسوء
التغذية وتقدم العمر  ..الخ  /األمراض النفسية
 :مثال اإلكتئاب ويتسبب غالبا في اإلستيقاظ
املبكر جدا دون الشعور بالشبع والراحة والقلق
النفسي ،ويتسبب في صعوبة الدخول في النوم،
واإلنفصام ويؤدي إلي اخلوف من النوم إعتقادا
بحدوث خطر أثناء النوم مثل التعرض إلي القتل
أو السرقة ،أو الهوس أواإلضطراب الذي يعقب
اإلصابات النفسية مثل ما يحدث لبعض احملاربني
عقب احلرب أو عقب الكوارث الطبيعية كالزالزل /.
إضطرابات النوم األخري مثال اإلحالم والكوابيس،
أو الفزع الليلي،أو إضطراب دورات النوم
واإلستيقاظ عند السفر بالطائرة غربا أو شرقا
وفي األخيرة ( السفر شرقا) تكون اإلضطرابات
إكثر حدة  /.تعاطي اخملدرات مثال الكوكايني أو
األمفيتامني واملنبهات والكحوليات .أو أعراض
إنسحاب من تعاطي املنومات أو األفيون.
> أما عن عالج األرق ،فالبد أوال من اإلقرار بصعوبة
العالج لهذا اإلضطراب ؛ ويجب البدأ بعالج سبب
األرق وذلك في حالة األرق الثانوي ( غير أولي
املنشأ) ،أما عن العالج الدوائي ويكون باملنومات،
فغالبا ما يؤدي إلي إدمان املنومات ،أو تفاقم حالة
األرق في حالة التوقف عن تعاطي املنومات بعد
التعود عليها لفترة طويلة .وعل أي فانه ميكن
اإلستعانة بهذه املنومات ولفترة قصيرة في بداية
العالج وسحبها بالتدريج  .أما عن العالج األمثل
وليس األكيد فهو العالج السلوكي ويشمل
األتي  :جتنب تعاطي الشاي والقهوة والكوكاكوال
بأنواعها في املساء  /جتنب الوجبات الثقيلة في
وجبة العشاء والتي يجب تعاطيها قبل ميعاد
النوم بثالث ساعات / .جتنب الرياضات العنيفة في
املساء مع التعود علي رياضة املشي اليومي ٢٠

إلي  ٣٠دقيقة / .جتنب النوم أثناء ساعات النهار
 /أخذ حمام ساخن قبل النوم  /تعاطي كوب
من اللنب الدافيء قبل الذهاب إلي الفراش نظرا
إلحتوائه علي مادة التريبتوفان وهو مادة طبيعية
تساعد علي النوم  /عدم الذهاب للفراش اال عند
احلاجة للنوم ،ومغادرة الفراش فورا في حالة عدم
املقدرة علي النوم  /عدم ممارسة أي أنشطة مثل
القراءة أو مشاهدة التلفاز في الفراش /.تهيئة
اجلو املناسب للنوم بالبعد عن الضوضاء ،ومصادر
الضوء ،والتأكد من إظالم الغرفة ،وإستخدام
مراتب مريحة ولكن غير مفرطة في الليونة very
 soft mattressأو اخلشونة ويجب جتنب اجلو احلار
أو البارد أو اخلانق .ولكن نعيد فنذكر بأن العالج
األساسي لألرق هي باكتشاف سبب األرق وعالجه
> فرط النوم  : Hypersomniaويشمل النعاس
الشديد خالل ساعات النهار ،أو النوم لفترات
طويلة خلل النهار ال ميكن تفسيرها بعدم كفاية
النوم خالل ساعات الليل ،أو إستغراق وقت طويل
لإلنتقال من حالة النوم إلي حالة اإلستيقاظ.
> وتشمل أسباب فرط النوم  :فرط النوم أولي
املنشأ  /األمراض العضوية مثل الفشل الكبدي
والكلوي أو نقص إفراز الغدة الدرقية ..الخ /
األمراض النفسية مثل اإلكتئاب املزمن -الذي
ميكن أن يتسبب وكما ذكرنا في األرق أو فرط النوم
 وأيضا نوبات اإلكتئاب احلاد ،واإلضطراب ثنائيالقطبية  / Bipolar disorderاخملدرات مثل األفيون
واإلفراط في املنومات.
> ويشمل العالج عالج السبب في حالة فرط
النوم الثانوي ( وليس أولي املنشأ ) وأيضا العالج
باألدوية املنشطة وتناول كوبني أوثالثة من القهوة
خالل اليوم وبعد التأكد من سالمة القلب.
> هوامش  :القهوة تقلل من إحتمال اإلصابة
بسرطان الكبد وتزيد من النشاط البدني والتركيز
الذهني وعليه فالقهوة هي املشروب الوحيد الذي
ينصح األطباء بتناوله.
> نوبات النوم املرضي  : Narcolepsyوهي هجمات
من نوبات من النوم الذي ال يقاوم أثناء النهار.
وتتكرر عدة مرات يوميا -كل مرة ملدة  ١٥دقيقة أو
أقل  -ويستيقظ املريض في غاية النشاط.
> وقد متثل هذه النوبات خطورة بالغة  -خاصة إذا
حدثت في أثناء قيادة السيارات أو أثناء الطهي -
ولكن ميكن أن حتدث أيضا أثناء األكل أو املعاشرة
اجلنسية .كما ميثل إنتقاد املريض بسبب حدوث
هذه النوبات الفاجئة أمام األخرين عبئا نفسيا
إضافيا علي املريض .وميكن أن تصاحب نوبات
الناركولبسيا نوبات مفاجئة من ضعف أو شلل
لفترات قصيرة جدا ملدة ثواني أو دقائق يكون
أثنائها املريض واعيا مدركا ولكن رمبا يقع علي
األرض أو يتكلم كالم غير مفهوم وهذه النوبات
تعد عالمة مميزة في الناركولبسيا ولكن قد حتدث
هذه النوبات بدون نوبات النوم ( الناركولبسيا )
ويعود املريض حلالته الطبيعية.وغالبا ما حتدث
هذه النوبات مع اإلنفعاالت القوية مثل الضحك
أو الغضب أو اإلثارة.
> هوامش  :كثير من األشخاص الطبيعيني
يشعرون بضعف في الركبتني عند تلقي األخبار
السيئة أو الفرح الشديد حتي أنه ساد القول
الشهير  :لم تعد قدمي ( ركبتي ) قادرة علي
حملي.
> وفي العدد القادم باْذن اهلل سوف نتعرض لعدد
أخر من إضطرابات النوم واألحالم.
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لوحه املرأه الباكيه خامتها قماش وألوان زيتيه
وطولها 49 × 59،5سم وهى من مقتنيات متحف
«تات « في لندن ،وإذا تأملنا تفاصيل هذه اللوحه
سويا ً جند مجموعة من انواع اخلطوط املنكسرة
احلادة واملنحنية في الوجة وكأنها زوايا مثلثات
أو زوايا بقايا ورق بشكل متداخل متبعثر ولكنه
مرتب بخبرة الفنان  ،وجند اخلطوط املستقيمة
http://www.dailysudoku.com/
في خلفية اللوحة لتعطيانسجاما ً مع البورتريه
وبروزه اما قبعتها األنيقة التي تشبه حوض زهور
جميل مما يشير إلى اهتمامها بأناقتها واحللق
الذى ترتديه و الذي أسدلته من خلفه خصالت
شعرها الناعمة ،وكأن هناك رساله ما يريد
ان يخبرنا بها بيكاسو وهى ان هذه املرأه كانت
مهيأة لشئ اخر غير ألذى أبكاها .
جند ايضا ً سيطر على اللوحه اللون االسود
ألذى حددت به ليعطي احساس بالدفئ واحلرارة
في نفس الوقت  ،و وجود اللون االخضر الذي
برز في الوجه في اجلهه اليمنى ليوازية اللون
االصفر  ،ثم يفصل بينهما اللون احملايد فيظهر
الضوء كنقطة ارتكاز لعني املشاهد ثم يدرك لوحته فاستطاع اعطاء االحساس بجماليات
عند الغوص فى اعماق اللوحة بعدما ارتبطت اخلطوط مع بعضها البعض وجماليات اللون
احاسيسة ووجدانه بوجود نوعا ً من امللمس مع اخلط وهذه من مميزات املدرسة التكعيبية
اخلشن في بقية الوجه وبقية اللوحة  ،فأستطاع التي ابتكرها واسسها هذا الفنان بفكره ونقده
الفنان بيكاسو ايصال االحساس للمشاهد لتكون مدرسة فنية يتعلمها ويتذوقها وينقدها
بحزن هذة املرأة الباكية بغض النظر عن قبعتها اجيال بعد اجيال .
يبدو وجه املرأة كصورة على سطح املاء القي
االنيقة فنجد ان هناك عالقة لونية بني االلوان
احلارة وااللوان الباردة عالقة مترابطة وان هناك إليه بحجر ويرى من بني أقواسها ودوائرها تتجمع
ايضا عالقة لونية خطية كذلك متماسكة فكل الصورة القاسية لوجه بشع قبيح مليئ باحلزن ،
لون يرتبط مع االخر بخط يتفاوت في سماكته امرأة حتول كل شيء في مالمحها إلى ينبوع من
وحجمه ومن ثم جند ان هناك عالقة خطية بني الدموع  ،فيبكى األنف مع العني والفم و أسنان
اخلطوط أيضا ً بأنواعها فهي مترابطة متشابكة تعض من األلم على منديل في اليد ,ونالحظ
وكأن الفنان بيكاسو عند رسمه الوجه كان عبقريه الفنان في حتويل العينني إلى زورقني
رسمه متواصل دون ان يرفع القلم او الريشة عن صغيرين الحظ ايضا ً عزيزى القارئ مساحات
medium
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تقع شخصية الرئيس الكوبي المعقدة المثيرة
للجدل متعددة الوجوه بين قائمتي الشرف
والعار .ففي حين كان يلقى فيدل كاسترو الذي
ناهز عمره  90عاما انتقادات كثيرة من أبناء
كوبا بسبب تقييد الحريات الشخصية وفرض
اقتصاد موجه على غرار االقتصاد السوفيتي،
كان يشيد به آخرون لتحرير كوبا من الهيمنة
األمريكية وتوفيرها الرعاية الصحية والتعليم.
ويعتبر كاسترو الذي قاد ثورة  1959وأقام دولة
شيوعية على أعتاب الواليات المتحدة ونجا من مئات محاوالت االغتيال من
أكبر الشخصيات التي طبعت تاريخ القرن العشرين حيث يقول البعض أن الفضل
يعود إليه في «استعادة الكوبيين ألراضيهم وحياتهم ومصيرهم في حين يعتقد
البعض أن في تكريمه تطاوال على حقوق االنسان وكرامة اآلالف الذين ماتوا
في السجون ومئات آالف الكوبيين الذين يعيشون في المنفى.
أمسك الزعيم التاريخي للثورة الكوبية بمقاليد الحكم في كوبا طوال 50
عاما ،وكان يحكم بالده بيد من حديد منذ ثورة  1959متحديا القوة األمريكية
العظمى ،قبل أن يسلم السلطة لشقيقه راوول بعد مرضه.
وفي ابريل  2011تخلى عن آخر مسؤولياته الرسمية بصفته السكرتير االول
للحزب الشيوعي الكوبي لشقيقه راوول ،المسؤول الثاني في الحزب منذ
تاسيسه في .1965
ويذكر أن فيدل سلم مقاليد الحكم في عام  2006إلى أخيه األصغر راؤول
بسبب مرض أصابه في األمعاء ،لكنه ظل محتفظا بلقب”الزعيم األسطوري”.
ومنذ ذلك الحين ،لم يعد فيدل يظهر على المأل إال فيما ندر وازداد شحوبا وبات
يرتدي المالبس الرياضية المريحة بدال من الزي العسكري الزيتوني الذي اعتاد
الظهور به إلى أن أعلن شقيقه وفاته في  25نوفمبر  2016في هافانا عبر
التلفزيون الوطني قبل أن يختم إعالنه مطلقا هتاف الثورة “هاستا ال فيكتوريا
سيمبري” (حتى النصر دائما).

بالغ الفالسفة واملفكرون في وصف املرأة وحتليل
شخصيتها وانعكاس ذلك على تصرفاتها ،
فمنهم من مجدها  ،ومنهم من جردها من
كينونتها اجلميلة الناعمة بشكل مبالغ فيه.
صب عقده النفسيه سخطا ً عليها
وكأنه ي َ ْ
فكانت املرأة وال زالت مثارا ً للجدل ومجاال ً خصبا ً
للبحث والتفكير عند الرجال كل حسب اختالف
أهوائهم وتباين أمزجتهم،
أما بيكاسو ذلك الرسام العظيم فإنه يفسر
إشكالية املرأة التي ال تعدو لديه كونها لوحة
مختلطة األلوان ،حيث يقول عنها( :املرأة في
نظري خليط من األلوان واألشكال)
ُعرف بيكاسو بتعدد عالقته النسائية ،فكان
ينساق دائما وراء اجلمال ،وكان قلبه عاشقا ً
ومكتظا ً بالنساء اجلميالت و لعبت النساء دور
كبير فى لوحاته ومن بينهم ملهمته «دورا «
التى نراها فى لوحته الشهيرة «املرأة الباكيه «
تعرف بيكاسو على املصورة الفوتوغرافية «دورا
مارا» في شتاء  ، 1935و بدأت قصة عشق بينهما
جتسدت في العديد من لوحاته ،والتي متثل أكثر
الفترات تألقا ً لبيكاسو.
«دورا مار» ،هي فتاة من من أصول متشابكة ألب
يوغسالفي وأم فرنسية ،ولدت في األرجنتني،
وعاشت معظم حياتها في فرنسا ،كانت ترافق
بيكاسو دائما ويتناقشان ويتحاوران في جو من
العشق ،وتشهد على ذلك لوحات بيكاسو وصور
دورا مارا الفوتوغرافية.
وكان يراها دائما امرأة باكيه ،وقال عنها :
«لسنوات رسمتها بأشكال مشوهة ،لكن ليس
من باب املتعة ،لم استطيع أن ألغي جتسيد
الصورة التي حفرت في مخيلتي ،وكان هذا احلزن
احلقيقة الكامنه التى تصف شخصيتها»
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نسرين عيسي  -ساسكاشوان
الصفراء
اجلفون
تعصف بهما أمواج
يصارعان
البكاء
الغرق وقد انقلب
أحداهما أو كاد يلحق
به األخر ودالله ذلك
على حتطم اإلنسانه
صاحبة العينني.
هذه اللوحة من ضمن لوحات بيكاسو املشهورة
فهي مرتبطة باحلس البشري عند احلزن أو األلم
لها طابع خاص استطاع الفنان ان يوصلة
للمتذوق بنفس االحاسيس التي عاشها اثناء
رسمه للوحته .هذه اللوحه حتتوى على كثير من
التفاصيل وكأنك امام بيت شعر فيه كثير من
التشبيهات و والكنايات اجلماليه .
فلوحات بيكاسو ال يزال متأملها يقع فريسة
سخريتها وعمقها ...ففي كل مرة تكتشف
شيئا ً جديدا ً وتلمح لونا ً جديدا ً يجعلك تقراء
اللوحة من جديد فال تنخدع بالقبح فيها فرمبا
هذا القبح يرمز ملعنى اكبر ورمبا النقيد .
ويقول بيكاسو  :يوم قالت لي أمي إذا صرت جنديا ً
سوف تصبح جنراال ً وإذا صرت راهبا ً سوف تصبح
بابا الڤاتيكان  ..بدال ً من هذا كله صرت رساما ً
وأصبحت بيكاسو - .بابلو بيكاسو ( رسام ونحات
وفنان تشكيلي إسباني )
فمع اعتزازنا بعبقريه بيكاسو الفنيه واعماله
التى يتنافس محبى االقتناء عليها يجب ان نقول
ان املرأه كانت ومازالت عزيزى القارئ ملهمه
الرجل حتتل جميع إبداعاته الفنيه بل وأعظمها
وعندما نأتي لرأي املرأة جندها ال ترى نفسها سوى
مخلوق بسيط وواضح وليست لغزا ً يحتاج
ملن يحله ويفهمه كما يعتقد الرجل بل نظره
بسيطة لوجهها تكفي لفهمها !
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تقـــــــــارير

 4حماور تلخ�ص �إ�سرتاتيجية م�ست�شار الأمن القومي لرتامب للق�ضاء على الإرهاب
مايكل فلني ( 58عاما) هو جنرال متقاعد خرج من اخلدمة العسكرية مبكرا ً
نظرا ً خلالف في الرؤى السياسية بينه وبني إدارة أوباما .وبالرغم من أنه لم
يفصح صراحة عن سبب إنهاء خدمته وإحالته للتقاعد سنة  2014بعد 33
عاما ً من اخلدمة في اجليش األمريكي ،فمن يستمع خلطبه ويقرأ كتبه يدرك
راض عن أداء الرئيس احلالي باراك أوباما الذي تنتهي
بسهولة أنه كان غير ٍ
واليته يوم  20يناير  .2017هذا هو الرجل الذي اختاره ترامب ليكون مستشاره
لألمن القومي.
فلدى فلني خبرة عسكرية واستخباراتية طويلة ،إذ حارب في العراق
وأفغانستان وتعامل مع اإلرهابيني ،وله توجهات حازمة في مواجهة ما يطلق
عليه «اإلسالم الراديكالي» أو بلغتنا العربية إسالم داعش والقاعدة وجبهة
النصرة .ال يؤمن فلني بفكرة «الصوابية السياسية» وكانت هي محل اخلالف
األساسي بينه وبني باراك أوباما وتوجهاته.
يحكي في كتابه «ميدان املعركة  -كيف ننتصر في احلرب العاملية ضد
اإلسالم الراديكالي وحلفائه» عن حياته وخبرته العسكرية .أيضا ً يحكي عن
طفولته ويقول إنه كان طفالً عنيدا ً ومشاغباً .ثم يتحدث مستشار األمن
القومي لترامب عن إستراتيجيته حملاربة اإلسالم الراديكالي ويلخصها في
أربعة محاور أساسية هي:
احملور األول :تفعيل كل عناصر قوتنا كأمريكيني
يقول مايكل فلني أن على الواليات املتحدة أن جتند كل قواها حملاربة اإلسالم
الراديكالي ،ويرى أن هذه احلرب ستدوم ألجيال .ويقول إنه قبل أن تتوحد
أمريكا وتنظم صفوفها وقواها ،لن يتبعها أحد .وهو هنا يشير إلى االنقسام
احلاد داخل املطبخ السياسي األمريكي جتاه هذه القضية ،والذي ينعكس
بدوره على أجهزة الدولة مبا فيها من أجهزة استخبارات ومراكز لصنع القرار.
فاليسار األمريكي دائما ً ما يرفض ربط األرهاب بالفكر الديني املتطرف على
عكس اليمني الذي ينتمي له فلني .وهو ما يترتب عليه تبني رؤى مختلفة
جدا ً ملكافحة اإلرهاب .فلني يرى أن تنظيم البيت األمريكي من الداخل هو
بداية إستراتيجية االنتصار في هذه احلرب الشرسة.
ال يتكلم فلني عن اإلسالم عموما ً ولكن عن األيدلوجية الدينية التي تتبعها
جماعات مثل داعش والقاعدة .فهو رجل حارب القاعدة في العراق بنفسه،
وجند أفراد من القاعدة لصالح أمريكا ،بل أنه يحكي أن بعضهم خدعوه
وكانوا عمالء مزدوجني يتجسسون حلساب القاعدة واجليش األمريكي في
نفس الوقت .وهو رجل يدرك الفرق بني املسلمني وبني اإلسالميني املتطرفني،
ويدرك أن معظم ضحايا املتطرفني هم من املسلمني األبرياء.
احملور الثاني :االشتباك العسكري مع كل العناصر اإلرهابية املسلحة أينما

كانوا
يرى فلني أنه يجب الهجوم على كل تنظيم إرهابي موجود على وجه األرض
وال ينبغي أن تكون هناك أي منطقة آمنة تسمح بانتشار اإلرهابيني ،فإما
قتلهم أو أسرهم .فعلى سبيل املثال ،كان مايكل فلني من منتقدي ضعف
سياسات أوباما جتاه امللف السوري واليمني ويرى أن أوباما ترك البلدان مرتعا ً
لألرهابيني.
يستطرد فلني ويقول إنه علينا أن نعطي أي دولة تترك لإلرهابيني مناطق
آمنة خيارا ً واحدا ً إما محاربة تلك العناصر ،أو أن تسمح للدول املشتركة
في التحالف ضد األرهاب أن تقوم بهذه املهمة .ويتابع« :علينا أن ندرك أن
هناك دوال ً ستحتاج للمساعدة في التخلص من احلركات اإلرهابية املسلحة
املوجودة داخل حدودها ،وعلينا أن نقدم لها يد املساعدة».
رمبا يفسر هذا احتفاء نظام السيسي بنجاح ترامب .فمصر تعاني من حت ٍد
واضح من قبل جماعات إرهابية مختلفة .ووجود ترامب في البيت األبيض
يطمئن الرئيس املصري إلى أن الواليات املتحدة ستمد يد العون في هذه
احلرب الشرسة دون أي حتفظات على عكس إدارة أوباما التي ربطت املساعدات
العسكرية في بعض األحيان باإلصالح الدميقراطي وملفات حقوق اإلنسان.
فمثالً بعد  30يونيو  ،2013أجلت أمريكا تسليم أربع طائرات F16ملصر ،مما
دفع اإلدارة املصرية للبحث عن مصادر أخرى للتسليح والدعم في احلرب على
اإلرهاب .موقف مثل هذا من الصعب أن يحدث في ظل إدارة الرئيس القادم.
احملور الثالث :مواجهة الدول أو املنظمات التي ترعى أو متول وتساعد اإلرهاب
يقول فلني إنه علينا أن نواجه أي دولة أو أي هيئة تساعد أو متول اإلرهاب بحزم
شديد .فإما أن تتراجع هذه الدول عن دعمها أو عليها أن تتحمل عواقب
اقتصادية وعسكرية وخيمة ،مثل احلصار االقتصادي أو إيقاف التعاون
العسكري معها أو ما شابه .فليس من املنطقي أن نطلق على بعض الدول
حلفاء بينما هم يساعدون أعداءنا .وهنا يضرب مثاال ً السعودية ،ويقول إننا
اعتدنا أن نلوم السعودية ودوال ً عربية أخرى على متويلها لبعض اجلماعات
اإلرهابية .فعلينا إما أن نقدم دليالً واضحا ً وقاطعا ً لهذا الدعم ونطالب هذة
الدول بوقفه فورا ً أو أن نتوقف عن هذا اللوم.
احملور الرابع :هزمية األيديولوجية الفكرية التي يستند إليها اإلرهابيون
يؤمن فلني بأن العوملة التي يعيشها العالم اليوم ال مكان فيها لشخص أو
جماعة تؤمن بالفكر التكفيري ويدرك أن نهاية األرهاب تبدأ بتجفيف منابع
التطرف الفكري ،فاحلرب بحسب كالمه ليست فقط بالدبابات والطائرات
وإمنا أيضا ً بالفكر .يقول فلني إن في حربنا ضد النازية والفاشية وفي احلرب
الباردة ضد الشيوعية كانت احلرب الفكرية أمرا ً بديهياً .ولعب املفكرون

ماهر جبره

واألكادمييون دورا ً مهما ً في هزمية األفكار الشمولية ،أما اليوم فهناك خالف
على هذا األمر .ويشير فلني هنا إلى التوجهات السياسية إلدارة الرئيس باراك
أوباما الذي كان يعتبر أي نقد يوجه ألي فكر إسالمي مهما كان متطرفاً ،أمرا ً
غير صائب سياسياً .لذا كان فلني من مهاجمي فكرة الصوابية السياسية
بقسوة على طول اخلط.
وميثل االنتقال احلالي من أدارة أوباما إلى أدارة ترامب نقلة من أقصى اليسار
إلى أقصى اليمني في إدارة ملف اإلرهاب ،من إدارة ترفض استخدام مصطلح
اإلسالم الراديكالي وتطلق على اإلرهاب مصطلح التطرف العنيف Violent
 Extremismmإلى إدارة تستخدم مصطلح اإلسالم الراديكالي�Radical Is
 lamوتستخدم مصطلح التطرف  Extremismبدال ً من مصطلح التطرف
العنيف.
هذه التسميات من املمكن أن تبدو وكأنها مجرد مترادفات ولكنها في
احلقيقة لها دالالت عميقة في فهم إستراتيجيات محاربة األرهاب .فإدارة
أوباما كانت تؤمن بأن جماعات اإلسالم السياسي «املعتدل» مثل اإلخوان
املسلمني قادرة على احتواء تيارات اإلسالم الراديكالي مثل داعش .وبحكم
هذه الفرضية كانت أدارة أوباما تتعاون وتستمع خلبراء محسوبني على تيار
اإلسالم السياسي أو متعاطفني معه ،بينما يأخد ترامب أجتاها ً مختلفاً.
فترامب يرى أن جماعات اإلسالم السياسي مثل اإلخوان هي في عداد
مكونات املشكلة وليس احلل ،وجهة نظر يتفق فيها معه كثير من املفكرين
الليبراليني والعلمانيني العرب .ولذا ففلني يصف برامج مناهضة األرهاب
ببرامج مناهضة التطرف ومناهضة اإلسالم الراديكالي وليست برامج
مناهضة التطرف العنيف ،ألنه ببساطة يؤمن بأن التطرف يبدأ من الفكر
وليس من إطالق الرصاص.
وهذا ما قاله الرئيس املصري في خطابه أمام شيوخ األزهر في بداية العام
املاضي  .2015هذا اخلطاب الذي حتدث عنه مايكل فلني في كتابه بكثير
من األطراء .يومها طلب السيسي من شيوخ األزهر القيام بثورة في الفكر
الديني ملواجهة األفكار املتطرفة في كتب التراث .وصف فلني السيسي بأنه
منوذج ينبغي أن يحتذي به قادة العالم اإلسالمي في الشجاعة الفكرية.
ويبدو أن اإلدارة اجلديدة ستنتهج منهجا ً مغايرا ً في مناهضة األرهاب ،منهجا ً
يدرك أن كتاب مثل «معالم على الطريق» لسيد قطب الذي يأسس فيه
ملفاهيم مثل الوالء والبراء وتقسيم العالم إلى دار احلرب ودار اإلسالم هو في
نفس خطورة امتالك داعش ألسلحة متطورة .فيبدو أنه بعد ثماني سنوات
من إصرار أوباما على أن اإلرهاب ال عالقة له بالفكر الديني املتطرف ،أنتخب
األمريكيون رجالً ينوي حتدي الشيوخ املتطرفني قبل الدواعش!.

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s
Word. Love it.
»Live it
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خواطر مسافر
إلي النور
( )37

املسيح
” ب ْك ُر ُك ِّل َخ ِل َ
يق ٍة “
ِ

هو قصد اهلل و نعمة اهلل من جهة اإلنسان منذ
األزمنة األزلية
س ْبق معرفة اهلل
أشارالقديس يعقوب الرسول إلي َ
منذ األزل لمِ ا سيحدث مستقبالً كعقيدة رسولية
ثابتة  « :معلومة عند الرب منذ األزل جميع أعماله« .
(أعمال الرسل .)18 : 15
سبق فع َّينهم
سبق فعرفهم َ
يقول الكتاب « ألن الذين َ
ليكونوا مشابهني صورة إبنه ليكون هو بكرا ً بني إخوة
كثيرين ( “.رومية  . ٢٩ :٨نري هنا أن اهلل يَستعلِن
لإلنسان في هذه اآلية مسيرة اإلنسان منذ األزل وإلي
األبد في ثالث حركات  :اهلل أوجدنا أوال ً كفكر في
سبق فعرفهم “ .ثم خلقنا علي صورة إبنه
ذهنه ” َ
سبق فع َّينهم ليكونوا
«
اخمللوق
الزمن
في
جتسده
َحا َل
َ
مشابهني صورة إبنه “ .ثم وهبنا التبني باإلحتاد بإبنه
حال جتسده في الزمن اخمللوق « ليكون هو (إبن اهلل
الحظ في اآلية
املتجسد) بكرا ً بني إخوة كثيرين “ .و امل ُ َ
أنها تشير إلي ِخلقة اإلنسان علي صورة ناسوت إبن
اهلل حال جتسده  ،بينما التجسد لم يحدث زمنيا ً بعد.
و نفس األمر نالحظه في احلركات الثالث .وهذا ألن اهلل
أمر
هو خالق الزمن وهو فوق الزمن َ .
فس ْبقْ قص ِده عن ٍ
ما  ،هو وجو ٌد فع ّل ٌي له .حتي ولو لم يكن قد مت َّ بَعد في
يخص البشر.
الزمن الذي
ّ
س ْبق ِعلم اهلل
ثم نقرأ آية أخري حاكمة ملفهوم َ
ملسيرتنا  ” :ألنه ( اآلب ) إختارنا فيه ( أي في املسيح
إبنه ) قبل تأسيس العالم « ( أفسس  .) 4 : 1لقد كنا
ص َّورين في ذهن اهلل قبل أن يَخلق الزمن  .ليس ذلك
ُم َ
فقط بل إن اهلل حرص أن يربط مصيرنا به قبل أن
« إختارنا في إبنه «.
وجدنا ألنه
يُ ِ
إن إلهنا واحد هواآلب واإلبن والروح القدس  ،ثالثة
أقانيم في جوهر واحد  ،وبسبب من محبته املطلقة
إختار أن اإلنسان يكون إبنا ً له بالتبني ( وليس
بالطبيعة ).
و بذلك ح َّددَ اهلل أن يلتحم مصي ُرنا مبصير إبنه قبل
الزمن  ،وفي مل ْء الزمن  .حيث ملء الزمان هو الوقت
الذي جتسد فيه إبن اهلل واشترك معنا في بشريتنا.
وبذلك فإن التجسد قد مت َّ عند اهلل منذ األزل
بالقصد والنعمة  ،قبل ان يتم زمنيا ً بالنسبة لنا
س ًة ،ال َ
هلل،الَّ ِذي خَ لَّ َ
صنَا وَدَ َعان َا دَ ْع َو ًة ُم َق َّد َ
كبشر ” :ا ِ

بقلم  :د .رءوف إدوارد

َص ِد وَال ِّن ْع َم ِة الَّ ِتي
َضى أ َ ْع َمالِنَا ،ب َ ْل بمِ ُ ْقت َ
بمِ ُ ْقت َ
َضى الْق ْ
َ
َ
ت لَنَا ِفي المْ َ
سو َع َق ْب َل األز ْ ِم َن ِة األزَلِ َّي ِة
س
ط َي
ْ
يح ي َ ُ
ِ
أ ُ ْع ِ
ِ
ُ
 ،وَإنمَّ َا أ ْظ ِهرَ ِت اآل َن ب ِ ُ
يح،
صنَا ي َ ُ
سو َع المْ َ ِ
ظهُ ور ِ ُمخَ لِّ ِ
س ِ
ِ
نجْ
لحْ
لخْ
َ
ُ
الَّ ِذي أَب ْ َ
َ
ُ
َ
ا
يل“.
اإل
ة
ط
اس
و
ب
د
و
ل
ا
و
ة
ا
ي
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ط َل المْ َ ْو َت وَأَن َار َ
ِ
ِ ِ ِ
توضح أن كل االحداث
( تيموثاوس الثانية  . )١فاآلية ِّ
التي كانت لتتم زمنيا ً بالنسبة لإلنسان (ويسميها
اآلباء :التدبير)  ،سوا ًء كانت ِخلقة اإلنسان علي صورة
ناسوت إبن اهلل حال جتسده  ،أو جتسد إبن اهلل و إحتاد
اإلنسان به باإلميان و املعمودية  ،نقول كل هذه األحداث
ت لَنَا َ ..ق ْب َل األَز ْ ِم َن ِة األَزَلِ َّي ِة “  ،و لم يبقي
ط َي ْ
قد ” أ ُ ْع ِ
سوي إستعالنها في الزمن اخمللوق  ” :وَإِنمَّ َا أ ُ ْظ ِهرَ ِت اآل َن
بِ ُ
يح “ .واآلية كولوسى١٥:١
صنَا ي َ ُ
سو َع المْ َ ِ
ظهُ ور ِ ُمخَ لِّ ِ
س ِ
هلل َغ ْيرِ المْ َن ُ
َّ
ُ
ْظورِ( ألنه إبن
ا
ة
ر
و
ص
(املسيح)
و
ه
ي
ذ
ل
ا
” ِ ُ َ
ِ
ُ َ
اهلل ) ،ب ِ ْك ُر ُك ِّل خَ لِي َق ٍة ( ألنه إبن اإلنسان)“ .تشرح
كيف أن أقنوم اإلبن املتجسد هو صورة اهلل التي
خُ لِقنا عليها من قبل الزمن اخمللوق  ،حيث لم يحدث
التجسد زمنيا ً بعد أو خُ لِ َق اإلنسان زمنيا ً بعد .و في
هذا السياق فإن َكون املسيح « بكر كل خليقة “ في
هذه اآلية ال يعني أنه مخلوق  ،كما ي َّدعي املسلمون
وشهود يهوه و يستشهدون بهذه اآلية إلنكار ألوهية
املسيح .بل يعني أن إبن اهلل املتجسد صار هواألصل
 prototypeالذي خُ لِق عليه اإلنسان ؛ ولذلك عندما
فسدت طبيعة اإلنسان بسقوط آدم  ،إستلزم جتديد
اخلليقة مجئ إبن اهلل ألنه هو بكر كل خليقة لإلنسان
في خلقتها بداي ًة  ،وجتديدها نهاي ًة .واخلليقة اجلديدة
لإلنسان في املسيح يسوع قد ” أَن َار َ (لها املسيح)
الحْ َ َيا َة وَالخْ ُلُودَ “ فال فساد لطبيعتنا بعد  ،ألن املسيح
ِج ُّدتها وجتديدها  -فهوالبكر .و بذلك يتضح قصد
اهلل ونعمته من جهة اإلنسان  :فاهلل خلقنا علي
« وقال اهلل  :نعمل االنسان
صورة إبنه في البداية
علي صورتنا كشبهنا “ ( تك )٢٦:١لكي يتحد بنا في
جتسده  ،حتي نكون مثله عند مجيئه « أَيُّهَ ا األ َ ِح َّبا ُء،
هلل ،وَلَ ْم ي ُ ْ
ظهَ رْ ب َ ْع ُد ( في نهاية الزمان
اآل َن ن َْح ُن أ َ ْوالَدُ ا ِ
لك ْن ن َ ْعلَ ُم أَن َّ ُه إِذَا أ ُ ْظ ِهرَ ( املسيح )
) َماذَا َ
سن َُكو ُن .وَ ِ
َ
ْ
ن َُكو ُن ِمثل ُه « (  1يوحنا  . )2:3لذا ميكننا القول أن تدبير
اهلل قبل الزمن من جهة خلق اإلنسان إستلزم تدبير
التجسد لنكون مثله.
و السبح هلل

ملاذا القدرة علي اإلختيار؟
نستكمل سويا جولتنا مع األب /أنتوني كونيارس كاهن كنيسه القديسه مرمي
األرثوذوكسيه اليونانيه و كتابة “ حرية مجد أوالد اهلل” و هذا السؤال
“ +إذا كان اهلل علي دراية مسبقة أن البشر سيخطئون ,ملاذا أعطانا القدرة علي
اإلختيار؟”
فأجاب :هكذا اختار اهلل أن يخلق عاملا تكون فيه الفضيلة قائمة علي احلرية.
فالرجل في إمكانه أن يكون بطال فقط في ساحة املعركة ,حيث ميكن أن يكون
أيضا جبانا .في إمكانه أن يكون قديسا فقط في عالم من املمكن أن يكون فيه
شيطانا أيضا .في إمكانه أن يكون تلميذا ليسوع فقط في املوقف الذي ميكنه
بقلم :مرفت روفائيل
أن يكون فيه يهوذا .حيث ال حرية ال فضيلة .حيث ال حرية ال يوجد هناك حب
فانكوفر
حقيقي.
 +سؤال آخر...هناك من يتساؤلون “ :ملاذا ال ميحو اهلل الطغاة من علي وجه األرض ؟” اهلل يقدر أن يبيد الطغاة من
العالم ,و كل اخلطاة اآلخرين أيضا .مبا في ذلك كل واحد منا ألننا كلنا خطاه .اهلل يقدر أن يدمر هؤالء الطغاة،
لكن بشرط أن يدمر احلرية التي منحها لنا .لكن إذا دمر  ,سيكون لدينا طاغية واحد كبير في السماء بدال من كل
الطغاة اآلخرين املوجودين علي األرض ,و اهلل ليس بطاغيه.حاملا مينح اهلل احلرية ال يستردها أبدا ,هذا هو السبب
في أن اجلحيم ال نهاية له (أبدي).
 +اجلحيم هو توكيد علي احلرية البشرية ,املكان الذي سيظل اإلنسان يتحدي فيه اهلل إلي األبد قائال له “ لن
أخدمك ,لن أطيعك ,لن أحبك”.فاإلرادة احلرة هي السبب املقنع الوحيد لوجود اجلحيم.هكذا يقول األب /أنتوني
كونيارس .و يضيف قائال  :صحيح أن اهلل يغفر الذنوب كلها لو قدمنا توبة صادقة ,و اهلل سيغقر .أن يرفض
اإلنسان الغفران ,فهذا هو اجلحيم.
+اهلل الذي أعطانا حرية اإلرادة يحترم اختيارنا احلر إلي الدرجة التي جتعله يتركنا و شأننا إلي األبد.وبالتالي نحن
أحرار حتي في إمكاننا أن نقف أمام اهلل و نعلن ”:لتكن ال مشيئتك بل مشيئتي” حسب تعبير سي .إس .لويس
عندما تخلو النفس من اهلل.فإنها تختار أن تعيش مبفردها في فراغ داخلي ,أفضل ما يوصف به أنه يشبه اجلحيم.
+الرب علي إستعداد لتأسيس الفردوس في داخل قلوبنا ,لو فتحنا الباب و أفسحنا له مكانا بإنكار ذواتنا اخلاطئة,
الناس أحرار في فعل أي شئ يريدونه ,و لكنهم ليسوا أحرارا في اختيار عواقب ما اختاروه ,فهم يحصدون ما
زرعوه.يقول القديس بولس الرسول “ألن من يزرع جلسده ,فمن اجلسد يحصد فسادا ,و من يزرع للروح فمن الروح
يحصد حياة أبدية”(غال.)8:6
و اجملد هلل دائما أبديا آمني.
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 20عامالً فازوا بـ  421مليون دوالر
يتطلع عمال املصانع عادة إلى زيادة مقبولة في األجر،
أو ساعات عمل أقل ،أو حتى احلصول على أرباح مجزية
آخر العام ،لكن ما حدث لعدد من العمال بأحد مصانع
مدينة بورتالند األميركية سيمثل بالتأكيد حلما ً
للماليني
فقد أعلن مسؤولون في جائزة يانصيب «باوربول»
األميركية ،إن  20عامالً مبصنع لقطع غيار السيارات،
هم أصحاب البطاقة الفائزة باجلائزة التي تبلغ قيمتها
نحو  421مليون دوالر .وأوضحوا في بيان أن موظفني في
مجموعة نورث أميركان ستامبنغ في بورتالند بوالية تنيسي ،يحملون البطاقة الرابحة التي مت سحبها
بعد أن ظلت قيمتها ترتفع ملدة شهرين
وأضافوا« :األصدقاء ..ظلوا يشترون البطاقات معا ً لسنوات عدة ،ولديهم خطط متنوعة بشأن (ما بعد)
الفوز من بينها مساعدة اآلخرين .وارتفعت قيمة اجلائزة من  403ماليني دوالر إلى  420.9مليون دوالر ،
بسبب إقبال كبير على شراء البطاقات في اللحظات األخيرة قبل سحب البطاقة الرابحة
وتدفع قيمة اجلائزة على مدى  30عاما ً مع خيار احلصول على املبلغ دفعة واحدة ،وهو ما يقول املسؤولون
إنه يقلل املبلغ إلى  254.7مليون دوالر .ويجري السحب على بطاقات «باوربول» في  44والية ،وفي منطقة
كولومبيا في بويرتوريكو ،وفي جزر فيرجن األميركية.

في الهند ..السينما ليست
لألفالم فقط

إذا كنت من عشاق األفالم وزرت إحدى دور العرض
السينمائية في الهند ،فإنك قطعا ً لن تشاهد فقط
الفيلم الذي اخترت مشاهدته
فقد فرضت احملكمة العليا الهندية ،على دور العرض
السينمائية إذاعة النشيد الوطني قبل عرض أي
فيلم ،كما ألزمت اجلمهور أن يقف ويستمع للنشيد
وأمرت احملكمة أيضا بعرض صورة للعلم الهندي
على الشاشات خالل إذاعة النشيد الوطني ،ومنحت
دور العرض مهلة  10أيام لاللتزام قائلة إن القرار
سيساعد في «ترسيخ إحساس بالوطنية والقومية
امللتزمة»
وقالت احملكمة ومقرها نيودلهي في أمر مؤقت صدر
استجابة لعريضة قدمها رجل متقاعد« :ينبغي
أن يشعر الناس أن هذه بلدي وهذا وطني األم .حان
الوقت لكي يدرك الناس أن النشيد الوطني رمز
للوطنية الدستورية
ويسلط احلكم الضوء على املشاعر القومية
املتنامية في عهد رئيس الوزراء ناريندرا مودي
وكانت إذاعة النشيد الوطني في دور العرض
لم يكذب املثل القائل أن «مصائب قوم عند قوم فوائد» ،خصوصا بعدما حتول جميع سكان قرية إسبانية الهندية شائعة خالل الستينيات ،لكن املمارسة
إلى مليونيرات بني ليلة وضحاها بعد وفاة أحد األثرياء ،والذي أوصى بجزء من تركته ألهل قريته
تراجعت تدريجيا
وكان امللياردير اإلسباني أنتونينو فيرنانديز « 99عاما» قد أوصى قبل وفاته  ،مبنح جميع سكان قرية ومنذ ذلك احلني ألزمت بضع الواليات دور العرض
«سيريثالز ديل كونداو» ،التي ُولد فيها ،البالغ عددهم  80شخصا مبلغ  210ماليني دوالر أميركي تقريبا
السينمائي واملسارح بإذاعة النشيد الوطني ،لكن ال
وبلغ ما حصل عليه كل فرد من أفراد القرية بعد تقسيم املبلغ نحو  2.5مليون دوالر.
يوجد قانون وطني يلزم بذلك.
وتفاجأ أهالي القرية بوصية فيرنانديز ،الذي هاجر إلى املكسيك عام  1949عندما كان يبلغ من العمر 32
عاما ،خصوصا أنه عاش فيها أياما صعبة وسط عائلة فقيرة مع إخوته الـ  ،13وهو أجبره على ترك الدراسة
في سن  ،14لعجز أبويه عن حتمل تكاليفها
واستطاع فيرنانديز بعد هجرته أن يحقق جناحا كبيرا في إدارة إحدى الشركات املتخصصة في إنتاج
املشروبات الكحولية ،والتي القت قبوال واسعا في الواليات املتحدة واملكسيك
ولم يكتف فيرنانديز بذلك بل أوصى ببناء مركز ثقافي جديد ،إلى جانب مؤسسة تنموية غير ربحية خلدمة
أهالي القرية «عدد موظفيها نحو  300موظف»

جميع أهالي قرية إسبانية حتولوا لـ «مليونيرات»

بوينس أيرس ترفض منح
تصريح بناء لـ»برج ترامب»

هيكل عظمي في مزاد ..والسعر نحو نصف مليون دوالر
باعت دار املزادات البريطانية «سامرز باالس أوكشنز» هيكال عظميا مركبا لطائر الدودو إلى أحد هواة جمع
التحف مقابل  336100جنيه إسترليني ( 416300ألف دوالر) ،مبا فيها عمولة الشراء
الهيكل العظمي الفريد للكائن الذي كان يقطن جزيرة موريشيوس باحمليط الهندي في املاضي جمعه أحد
محبي طائر الدودو من بقايا هياكل مختلفة على مدار  40عاما حتى أدرك أنه ميلك ما يكفي من عظام
لتكوين هيكل عظمي كامل
يعد انقراض طائر الدودو بسبب الصيد صورة مصغرة للتأثير الوحشي الذي خلفه البشر على النظام
البيئي .اشتهر اسم طائر الدودو بفضل الكاتب لويس كارول الذي أدرجه في رواية أليس في بالد العجائب
رفضت سلطات مدينة بيونيس ايريس ،األرجنتينية
حددت «سامرز باالس أوكشنز» سعرا مبدئيا يتراوح بني  300ألف و 500ألف جنيه إسترليني للهيكل
منح ترخيص بناء برج إداري له صلة بالرئيس
العظمي الذي مت عرضه في مزاد
األميركي املنتخب دونالد ترامب ،حيث قالت ،إنه
يتعني على املطورين تقدمي أوراق جديدة إلعادة النظر
في املشروع .وتصدر مشروع «برج ترامب» قرب
املسلة الواقعة بوسط بوينس أيرس ،حديث وسائل
االعالم  ،بعد أن قالت تقارير إخبارية محلية أن ترامب
ذكر اجملمع اإلداري املقترح عندما اتصل به الرئيس
األرجنتيني ماوريسيو ماكري لتهنئته بعد فوزه
في االنتخابات  .وقالت إدارة ماكري إن هذه التقارير
غير صحيحة وإن املشروع لم يرد ذكره في املكاملة
وأصدرت حكومة مدينة بوينس أيرس بيانها»ردا على
االهتمام العام باحتمال بناء ما يسمى ببرج ترامب
في وسط بيونيس أيرس .وقال متحدث إن اسم
ترامب لم يظهر في طلبات احلصول على ترخيص
إلقامة البرج .وقال بيان املدينة إن املشروع ظهر
ألول مرة في بداية  2007عندما قدمت شركة ذُكر
أن اسمها كوبيك طلب بناء على قطعة أرض في
سيريتو  62وبارتلومو ميتر.
وأضاف البيان إنه متت املوافقة على اخلطة ،ولكن
هذه املوافقة انتهت بعد عدم بدء البناء في خالل
الفترة التي وردت في التصريح وهي ثالث سنوات
وقال إنه شركة تُسمى ريبيتو أويستي إلحياء خطة
 2007ولكن الطلب ألغي
وأضاف البيان»لهذا السبب ال يوجد تصريح بناء
فعال للعقار محل التساؤل ويتعني على األطراف
املعنية بدء العملية من البداية.

ستذهب صرخاتك يا
صديقي أدراج الرياح  ..ولن
يرأف بحالك أحد ..سوي
اخلالق الرحيم

صورة وتعليق

منوعات نيـــــوز

اصطاد قرشاً
فتعرض لعقاب «دموي»

أصيب صياد سمك ،بجروح خطيرة في يده ،على
الساحل األسترالي ،بعدما هوجم من قرش يبلغ
طوله  1.5متر .وكان الصياد الذي يناهز عمره
السبعني ،كان وحيدا في منطقة كوينسكاليف،
في فيكتوريا ،جنوبي أستراليا ،أثناء «احلادث»
وتعرض الرجل السبعيني لعضة ،بعدما سحب
القرش إلى قاربه ،لكنه استطاع رغم إصابته ،أن
يقود املركبة البحرية إلى املارينا لنحو كيلومترين،
كي يحصل على اإلسعافات الطبية
وجرى نقل الصياد في حالة حرجة على منت
مروحية إلى مستشفى في مدينة ملبورن،
بعدما فقد الكثير من الدم جراء جروح اليد .ويعد
قرش اخلياشيم السبعة الذي هاجم الصياد،
من فصائل السمك «العدوانية» حني يتعرض
لالستفزاز من قبل الغير أو يجري القبض عليه

هاكر «يهدي» سكان سان
فرانسيسكو مواصالت مجانية
استفاد مستعملوا مواصالت النقل العام في
سان فرانسيسكو من رحالت مجانية ،إثر تعرض
أنظمة وحواسيب محطة «موني» في املدينة
لالختراق .وذكرت تقارير إعالمية أنه ظهرت على
شاشات حواسيب محطة موني ،رسالة «لقد
تعرضت لالختراق وجميع البيانات غير مشفرة»
وأوضحت املصادر ذاتها أن «الهاكر» طلب من
املسؤولني  73ألف دوالر إلعادة تشغيل أكثر من
 2000حاسوب .وإثر هذا الهجوم اإللكتروني،
قرر املسؤولون فتح أبواب املواصالت باجملان .وأكد
القائمون على احملطة تعرض أنظمتهم لالختراق،
بيد أنهم رفضوا تقدمي املزيد من التفاصيل ،حيث
قال املتحدث باسم «موني» إنه ال ميكن احلديث عن
هذه القضية ألن التحقيق فيها جاري

علماء يطورون جهازًا يُظهر
نتائج فورية عبر حتليل العرق
ط َّور علماء بالواليات املتحدة جهازا مرنا يسهل
لصقه باجللد لقياس مستويات العرق وإظهار
مدى استجابة اجلسم للتمارين الرياضية .وقال
العلماء إن اجلهاز منخفض التكلفة ميكنه سريعا
حتليل عناصر أساسية مثل الالكتات ومستويات
اجللوكوز والسماح للمستخدم مبعرفة ما إذا كان
يتعني عليه وقف أو تغيير النشاط الذي ميارسه.
وأضافوا أن اجلهاز قد يساعد مستقبال في
تشخيص ومراقبة األمراض .وأوضح جون روجرز،
األستاذ بجامعة نورث وسترن بالواليات املتحدة،
والذي قاد فريق تطوير اجلهاز اجلديد« :يحتوي العرق
على عدد من املركبات الكيميائية املهمة ذات
املعلومات الصحية الفسيولوجية» ،وأطلق روجرز
على اجلهاز اسم «مختبر على اجللد».
ونشر العلماء نتائج جتارب اجلهاز في دورية «ساينس
ترانسليشنال ميديسني» .وأضافوا أن إحدى مميزات
اجلهاز أنه يسمح للمستخدمني مبراقبة صحتهم
على الفور دون احلاجة إلى إجراء حتليل للدم ..وذكر
«روجرز» أنه خالل ممارسة التمارين يدخل العرق عبر
قنوات متناهية الصغر إلى اجلهاز ،حيث يتفاعل
مع مواد كيميائية ،إلظهار قراءات سكر الدم
ومستويات اجللوكوز والكلوريد والالكتات.
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“Misty Mountain”

Misty Mountain was the most perfect place there
could be for two young bears to grow up together.
Benji and Bambi were the happiest bear cubs on
the mountain when they were tiny. All the forest
creatures knew when it was playtime because
they ran through the forest, stumbling over everything, chasing anything and never catching
anything except each other. The fun they shared
was contagious. All of Misty Mountain was at
play when the bear cubs were at play.
As they grew up, Benji and Bambi were always
close but Benji became an expert hunter and
fighter. He many times fought enemies for the
borders of Misty Mountain and was a hero to his
friends and family. But just as many times, he
created wars and fights that didn’t have to happen and made trouble for the people creatures
that shared the mountain with he and his sister.
Every day was an adventure for Benji but he
didn’t always have the wisdom of when to enter
into struggles and when to let God guide him.
Bambi the Bear and her sweet cubs loved playing near the lake at the base of Misty Mountain.
When they played, they brought great joy to all
living things just as she and her brother had done
when they were young. Not far away she knew
that Benji was hunting because that is what he
always did.
Suddenly the alarm went up. Through the trees
in every species language, the alarm was the
same “DANGER – WOLVES”. The Asante band
of roving wolves were back to Misty Mountain
to raid and kill and destroy. All around the lake
peaceful animals were pulling back and fleeing up the mountain to escape the raid. Already
Bambi could hear their growls as they charged
through the trees angrily. She gathered the cubs
and hurried up the hill to their caves where she
knew they would be safe.
Benji heard the wolves as well but his instincts
acted differently. Instead of retreating to the hills,
he took position to defend his beloved mountain
and his family and friends. Somewhere in his
mind a voice said, don’t fight them alone Benji.
Think before you attack. And that voice sounded
like his sister, Bambi. He watched carefully from
a sheltered place as the wolves gathered in a
clearing to mass before they attacked. Before
they could organize, he was on them.
The battle was fierce and for a while, Benji was
winning. Wolf after wolf leaped upon him only to
get batted away with claw marks on his head or

chest for his trouble. Benji bit and growled and
clawed and dozens of wolves were wounded.
But the battle wore on him and suddenly he
realized he was injured and starting to fail. His
growls turned to howls of pain and tiredness.
Without warning, he was hit from behind by a
very large wolf and he fell. Turning he looked up
knowing that on his back, he was sure to lose
when he saw something he never expected.
Behind the faces of the angry demonic wolves
stood a bear as large and ferocious as any
he had ever seen. She erupted with a growl
that shook the trees and could be heard to the
very top of Misty Mountain. Bambi tore into the
wolves swatting them away from her brother and
sending them flying into trees, over bushes and
even into the lake. Their fierce growls and howling became frightened yipes. Instead of massing
to attack, they fled in chaos into the woods limping and sprinting to get as far away from Bambi
as possible. The Asante wolves never returned
to Misty Mountain again.
Back in the caves, the cubs played on their injured uncle and imitated their brave mom in how
she defeated the wolves. “I never thought you
would fight like that.” Benji said to his sister.
“It is good to fight for what is right and good. And
anyone who loves their family will fight to protect
them. I seek peace with all creatures, as our God
created us to do but this is a world with evil in it
and brother, when evil tries to take over good,
it will have a fight from this timid mommy bear.”
“Timid mommy bear” the cubs laughed and mimicked her swatting and making mock wolf cries.
Benji laughed at their cute play and thought of
the valuable lessons he learned. They were lessons about fighting and about defending what
you cherish but they were also lessons of peace
and joy that had always been the life testimony
of his sister. And that day Benji’s heart changed
from the love of battle to the love of family, God
and peace.
But before all this, they will lay hands on you and
persecute you. They will deliver you to synagogues and prisons, and you will be brought before kings and governors, and all on account of
my name. This will result in your being witnesses
to them. But make up your mind not to worry beforehand how you will defend yourselves. For I
will give you words and wisdom that none of your
adversaries will be able to resist or contradict.
[Luke 21:12-15]

Kids & Youth
Metal facts

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Metals are usually solid, good conductors of electricity and heat, shiny
when clean, strong and malleable (meaning they can be bent and
shaped).
Gold is shiny and doesn’t corrode, this means it is a great metal for
making jewelry
The chemical symbol used for silver is Ag, this comes from the Latin
word for silver, argentum.
While aluminum is the most common metal found in the Earth’s crust,
the most common metal found on Earth is iron, mostly because it
makes up such a large part of the Earth’s core.
Copper is a good conductor of electricity and is often used for making
wires.
At room temperature, mercury is the only metal that is in liquid form.
Aluminum is a good conductor of heat and is often used to make
cooking pots.
Alkali metals such as sodium, potassium, rubidium, caesium and
francium are extremely reactive elements, just putting them in water
can result in an explosion! They are carefully stored in oil to prevent
this happening.
Tungsten has a very high melting point, after carbon it has the second
highest melting point of all elements.
Metals are strong and are useful for making tools, buildings, bridges
and other structures where strength is important.
Steel is an important alloy (combination of metals) that is created from
a mixture of metals, mostly iron. There are many different types of
steel including stainless steel, galvanized steel and carbon steel. Steel
is commonly used to make a number of products including knives,
machines, train rails, cars, motors and wires.
Bronze is a metal alloy made from copper and tin. Copper makes up
the larger amount, usually between 80 to 95%.

RIDDLE TIME
-What kind of dog keeps the
best time?
-What is the saddest
fruit?
-Where do fish
keep their money?

By: Philo Girgis

Happy
Birthday
Onai
Happy Birthday Geovani
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Family

Corner
The 10 new resolutions for 2017

The new year is almost upon us so I decided to compile 10 new resolutions I think everyone should endeavour to accomplish in 2017.
1)
Pray more, praise more, worship more. Realize the
frailty of life and how in a blink of an eye it can all cease to be. Recognize your mere existence on earth and treat it as a journey. Be
grateful for every breath given to you and every morning you wake
up- be revitalized. Ensure that your constancy is in the knowledge
that nothing else is constant. Fill your heart and soul with gratitude
to the point of bursting so that all can see how amazing it is to be
alive.
2)
Love unconditionally. This task is challenging due to its
magnitude. This one resolution is one of my life’s missions. In order to truly love others you must forfeit your own self-worth and
the perceptions you constructed based on your years lived here on
earth. You must release all prejudice and choose to see people for
who they are not what they are trying to be. To love unconditionally means to sacrifice criticism for encouragement and deliberately blind yourself from context and circumstance. Nothing matters
and nothing should affect your love for others. Aspire to have love
as my new drug to which I will become hopelessly addicted- no
boundaries, no limits, no reservations. Period.
3)
See your spouse and children again. Yell less and smile
more. Make an effort to enjoy cleaning up the mess the three-yearold makes instead of chastising her for it. Let the baby feed his hair
and roll in the playdough if that is her heart’s desire. Listen more to
your spouse’s whispered words at night before bed and take a special interest in how they say what they feel, not only what they are
saying. See your spouse and children for the blessings they are and
share with them the wonders of God. Love them unconditionally.
4)
See nature. Make more of an effort to count the stars
and appreciate the sunshine. Build snowmen and sand castles. Listen for the waves and the rustle in the trees. Smell the flowers and
curiously observe the bees gathering honey. Enjoy the sensation of
being outside, in the outdoors and truly take in what our world is
providing us. Beautiful blessings of nature. Enjoy the silence more
and ‘Be Still’.

5)
Be a good example to others. Integrity, honesty, positivity and respect- all traits that we truly admire in others. Be a beacon
to those who are not willing or able to uphold values. Speak out
when there is wrongdoing and be courageous to stand up to peers,
friends and superiors when basic human ethics are not demonstrated. Keep in mind that we are all far from perfect and exchange
judgement for encouragement. Give more to those in need and
stop your car to help the person on the road whose car has stalled.
Stop and ask a stranger who is crying if they need anything. Assist
others when they feel alone. All the time. No exceptions.
6)
See the silver-lining. Everyone struggles. Bad things
happen to good people. You can’t avoid some sicknesses, accidents, tragedies, or pains. How you choose to react to bad things is
what matters. Choose to be more positive and see the silver-lining.
Work on your virtue of patience and endurance. Attempt to see
the big picture and appreciate that everything happening is part
of a bigger plan that will make you stronger, more powerful, and
more resilient. Selectively ‘like’ and read the updates and stories
that inspire you on the various social media sites where you are
constantly bombarded. Stop over-analyzing, over-calculating and
overthinking everything. Just be in the moment and smile at what’s
to come.
7)
Stop comparing yourself to others. There is nothing
more time-consuming and fruitless that spending time comparing yourself to others. There are a multitude of individuals who
inhabit our planet and they are all at varying degrees of wealth,
fitness, love, success and so on. Constant reminders on Facebook
and Twitter of what we don’t have does not help in one’s pursuit of
personal fulfillment. Do not envy or betray the blessings you have
been given in exchange for petty concern and frivolous anger. Be
inspiring to others without boasting your blessings. Congratulate
more, empathize more, and bless more. Demote your base feelings of jealousy and elevate your humanity. Appreciate by praise
those who give of themselves, those who serve and those who are
living their lives with humility and impact. Instead of wanting to be
as wealthy or as successful as others, seek to be the best you can

By: Sylvia Martignani

be without comparison or compromise. For you are wonderfully
and gloriously made- relish what you possess instead of focusing
on what you lack.
8)
Laugh more. Not just the giggle or fake laugh that we
demonstrate when our superiors say something funny… laughing
as in your gut-splitting-belly-hurting-eyes-tearing laughter. Locate
the people who you can share laughter with and just put that on
the menu. Find new ways each day to share a laugh with your children or spouse because at the end of the journey, you remember
the stories that end with “we laughed and laughed until our bellies
ached…”
9)
Be present…in the present. Nothing is more frightful
than the inability to recall memories. Memories only become so
because you remember the present. People who are struck with
amnesia are afraid and lost because they can’t remember who
they are or who the people they loved are either. So being present
in the present is a blessing and a gift. We cannot move forward
into the future without knowing where we are right now. The past
is the past and it’s a great lesson in history. Now is amazing because we can still re-write history. We can make a change effective
immediately. We can give of ourselves now. Stop looking at the
future because you don’t know what tomorrow brings. Live now,
laugh now and love now. Put away your phone at home and just
be present.
10)
Make time for quiet reflection. Life is busy. Incredibly,
unforgivingly, incessantly busy. Peaceful moments where one can
contemplate, reflect, and reassess can afford you the ability to
make sound decisions and impeccable choices. Reflection helps
you regret less because you have given matters clear thought before proceeding. Prayer and reflection are the best combination
in times of sorrow, doubt, fear or anxiety. Do more reflecting…it’s
good for your soul.
As we enter 2017, I wish you all an amazing time with your families.
Enjoy the beautiful and joyful season of Christs’ birth.
Until Next Time,
Smartignani

HOW I’M GETTING READY FOR CHRISTMAS
“And whoever does not bear his cross and come
Tis the season!  It’s the last day of November and
after Me cannot be My disciple.”  (Luke 14:27)
that pretty much makes it official: the Christmas
“So likewise, whoever of you does not forsake all
season is here!  
that he has cannot be My disciple.”  (Luke 14:33)
The music’s on the radio and lights are up everyNot exactly what you had in mind is it?  Hating
where you go.   It’s just a matter of time before
your family, carrying your cross, giving up all
Christmas Day is upon us and we celebrate the
your stuff… that certainly isn’t what they teach
single most important event in the history of all
in marketing class about how to increase your
mankind – a day that divides history between BC
followers!
and AD… the day that Jesus Christ was born.
I thought He’d say that being a disciple means
If you’re in the Orthodox church, you know that
that you get all your prayers answered and you
we prepare to celebrate Christ’s birth by a 40get lots of blessings.   Or that it means you’ll
day period of fasting called Advent.  Advent is to
always have support and you’ll never have to
Christmas what Lent is to Easter – a time to preworry about being alone.  I at least thought He’d
pare ourselves for the enormity and significance
Father
say that you get to be in the express lane when
of what is about to happen.
Anthony Messeh
it comes time to check in to heaven!
When something is important (ie, wedding day,
But He didn’t say any of that.  Instead, He said
birth of a child, Super Bowl), it takes time to prepare.  You can’t just show up on the day of the event without that being a disciple means LETTING GO:
preparation; doing so would lead me to question the value you Letting go of your family/friends (hate father, mother, wife, children, etc.)
place on that day/event.
That’s why the church gives us this time of fasting – so we don’t Letting go of your comfort (bear your cross)
Letting go of material possessions (forsake all)
just “show up” on Christmas without being prepared.
So what should our focus be during this time?  How should we Yikes!  Did you know that’s what you signed up for?!
Often we find ourselves telling Jesus what we think/want beprepare ourselves?  What should we be doing?
To answer that question, let me go to last Sunday’s gospel read- ing “His disciple” means instead of listening to what He says it
ing and see what the church is teaching us.  The reading came actually does mean.  But that’s not how discipleship works.  We
from Luke 14:25-35 – a passage having nothing to do with the are the students, not the Teacher.  We are the sheep, not the
original Christmas, yet EVERYTHING to do with this coming Shepherd.  We are disciples, not the Master.  
So because of that, my Advent is focused on this idea of LETone.
Jesus defines what it means to be His disciple.  If you’re a fol- TING GO – specifically in three areas (and I’ll talk more about
lower of Jesus Christ (ie, a Christian), then you’ll want to listen each on my scope today):
1. LETTING GO OF FOOD (FASTING)
up.  He gives three criteria of what it means to be His disciple:
For me personally, this is the easiest of them all.  My wife make
“If anyone comes to Me and does not hate his father and moth- the best tuna salad ever and I can NOT get enough of those
er, wife and children, brothers and sisters, yes, and his own life salmon burgers from Costco – seasoned with some Sweet
Baby Ray’s BBQ sauce of course!
also, he cannot be My disciple.”  (Luke 14:26)

So while fasting is certainly important, I believe that it’s the least
we can do.  Bare minimum.  I don’t want to be a D+ disciple; I’m
going for more.
2.  LETTING GO OF COMFORT (CARRY CROSS)
Now you’re hitting a little closer to home.   Giving up comfort
means maybe setting that alarm a little earlier than usual to
spend time in prayer before leaving the house.   Or maybe it
means changing some of my TV watching habits to spend more
time reading or in God’s Word.  Or maybe it means giving up a
Saturday to volunteer with your local church or a neighborhood
charity.
Whatever it means for you, if we’re going to be disciples of Jesus, there has to be an element of letting go of comfort in some
way.
3.  LETTING GO OF MONEY/RICHES (FORSAKE ALL)
This means not just talking the talk but walking the walk.   It
means being a bit more generous during this season – and not
just so you can say #GivingTuesday online.  It means fighting
against the spirit of materialism that grips our society and instead making Christmas more about giving than receiving.
The church emphasizes this particular point again by the gospel
reading this Sunday from Mark 10:17-31 – the story of the rich
young fool who missed out on the kingdom of God because of
the many possessions he had.
You know why this idea of “letting go” is so important?  Especially when it comes to Christmas?  Because that’s what Jesus
did for us.
“For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though
He was RICH, yet for your sakes He became POOR, that you
through His poverty might become rich.”  2 Corinthians 8:9
That’s what Christmas is all about to me.  Jesus (rich) became
poor, so that I (poor) could become rich.  Amazing!  If the King
of kings and Lord of lords is willing to let go of soooooo much
for my sake…..
….then I need to ask myself what I’m willing to let go of – or
NOT let go of – for Him.
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Laugher and Health

Immigration-Proud
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
Have you ever laughed so hard that your cheeks
started to hurt? I have! Laughter is arguably one of
the simplest ways to feel happy. It can be because of
a silly joke, a funny movie clip, or even an embarrassing moment...but the results are the same: when
we laugh, we feel better. We feel good. It is almost
as though for a single quick moment, our worries are
gone from our minds. For that quick laugh, we can
think of nothing else but the hilarity that has just occurred. Now, more than ever, the world needs some
laughter...
Wouldn’t it be great if we actually had studies to
support that laughter is good for our health? Well. it
appears that we do! I did a lot of research on this,
and there is quite a bit of literature out there on this
topic. For the sake of time and my fingers that have
to type all this out, I have chosen a few articles to
discuss here. The first was a large, cross-cultural
study that tested the relationship between laughter and health: http://www.ncbi.nlm.nih.gov.libaccess.lib.mcmaster.ca/pmc/articles/PMC2719285/.
This study attempted to correlate laughter with
disease prevalence - that is, the presence of disease. The results? Those who laughed more had
fewer chronic (long-term, ‘on and off’ illnesses)
than those who did not laugh as much (or at all).
Now, here is an important point: this is a correlation. That means that laughter and less disease are
related/ It does not mean that laughter CAUSES
less diseases to be present. But what it DOES indicate is that there is some sort of relationship between the two, such that more laughter may indicate
that the same person may experience less disease.
I like what the authors in this study conclude: laughter is really an important part of our lives. Whether
it is related to less disease or simply a better mood,
laughter is critical! Imagine how beneficial laughter
can be if we implemented it in various areas of our
lives. For example, what if we used more humour in
stressful situations, like when we are freaking out because our assignment is due in two days? Or what if
we can turn a tense moment, such as in a heated argument, into a joke? (Note that laughter always needs to
be introduced appropriately. For example, it clearly
is not a good time to bring in a joke if your loved
one is furious that you forgot about their birthday).
In terms of healthcare providers, what we if simply
smiled more at patients? Think about this: how do
you feel when your doctor or nurse walks in and is
frowning? Probably not great. But what about when
they come in smiling or make the situation lighthearted? It makes a huge difference! This is truly
what I have tried to implement in my own nursing
experiences. I always walk in with a smile on my
face, and when possible, make the situation fun or
funny. There is always time to be serious. But then
again, there is always time to have fun and laugh! It
is amazing how simply making something humorous
can change the way we feel, the way we think of situations, and our abilities to problem-solve and cope.

Of course, we cannot always laugh. But one thing we
can do: make laughter a priority. Try to joke around
(when appropriate) and get some humour into your
life. Make others laugh and feel contentment as you
realize how you’ve made their day jut a little more
special, a little more tolerable. Try watching a funny
show or reading some good jokes...and feel your face
ache as you cannot stop laughing. Then feel the relief on the inside, that for a quick moment, all you
could do is laugh. For someone who struggled with
a degree of depression in the ICU, I can assure you
that laughter works! Three years from then - today - I
am strong in my recovery and do not suffer from depression. I have learned ways to cope, to heal, and to
sustain my health. And allow me to fill you in on a secret: laughter is one of the best things that I have discovered. There is nothing like a smile or a good laugh
to make the situation more manageable, to give hope,
and to renew strength. (P.S. Note the hilarious joke in
the picture about the tuna sandwich named Kevin!)
Please, take some time today (and tomorrow, and
the day after that, and the day after that!) to laugh!
(Also, if you look online for jokes, please - search
for CLEAN jokes. Here is a site that got me laughing - check it out! http://www.laughfactory.com/
jokes/clean-jokes). See the joke below to get
you started - it really made me laugh out loud!
A Minnesota couple decided to vacation to Florida
during the winter. They planned to stay at the very
same hotel where they spent their honeymoon 20
years earlier. Because of hectic schedules, it was
difficult to coordinate their travel schedules. So, the
husband left Minnesota and flew to Florida on Thursday. His wife would fly down the following day.
The husband checked into the hotel. There was
a computer in his room, so he decided to send
an e-mail to his wife. However, he accidentally left out one letter in her e-mail address, and
without realizing his error, he sent the e-mail.
Meanwhile.....somewhere in Houston, a widow
had just returned home from her husband’s funeral. He was a minister of many years who was
called home to glory following a sudden heart attack. The widow decided to check her e-mail,
expecting messages from relatives and friends.
After reading the first message, she fainted.
The widow’s son rushed into the room, found his
mother on the floor, and saw the computer screen
which read:
To: My Loving Wife
Subject: I’ve Arrived
Date: 16 May 2003
I know you’re surprised to hear from me. They
have computers here now and you are allowed to
send e-mails to your loved ones. I’ve just arrived
and have been checked in. I see that everything has
been prepared for your arrival tomorrow. Looking
forward to seeing you then! Hope your journey is
not as uneventful as mine was.
P.S. Sure is hot down here!

Under our previous Conservative government, Canada accepted more newcomers
to Canada each year than any other before
it. Over 2.5 million new arrivals came to
Canada under our watch, the highest level
of immigration in 70 years and significantly
more than Canada accepted under the previous Trudeau, Chrétien, and Martin Liberal governments.
Not only that, but Conservatives tripled
the settlement funding (outside of Quebec)
from less than $200M in 2005-2006 to almost $600M in 2014-2015. Indeed Canada
has become to have one of the most fair and
generous immigration systems in the world.
During our time in government, conservatives introduced a number of measures to
help newcomers to Canada and to strengthen the integrity of Canada’s immigration
system. These measures included:
Introducing the Zero Tolerance for Barbaric Cultural Practices Act which protects
women and girls from early and forced
marriage, female genital mutilation, polygamy, and honour killings.
Reforming our refugee system, so that real
refugees fleeing persecution get protection faster, while bogus asylum seekers are
deported before they become a burden on
Canadian taxpayers. Replacing the ineffective Immigrant Investor and Entrepreneur
programs with a more focused Immigrant
Investor Venture Capital Fund pilot project.
Implementing Express Entry, a faster and
more effective way to welcome economic
immigrants.
Improving the Caregiver Program to provide faster, safer and better opportunities
for caregivers across Canada.
Introducing tough measures to prevent human smugglers from abusing our immigra-

tion system and the faster removal of foreign criminals.
Reforming the Temporary Foreign Worker
Program to ensure Canadians always get
the first chance at available jobs.
Launching the Parent and Grandparent Super Visa. With more than 1,000 Super Visas
being issued monthly, this has become one
of CIC’s most popular initiatives.
Implementing changes to the Citizenship
Act which improve the citizenship process
while strengthening the value of Canadian
citizenship.
Providing protection to Syrian and Iraqi
refugees who are facing persecution.
Indeed, well before the current government
took power, Stephen Harper’s Conservative
Government had settled 30,000 refugees in
Canada from Syria, Iraq and Turkey and
had another 12,500 applications well along
in the process.
Under our watch, Canada also became one
of the world’s largest donors of humanitarian aid to Syria and committed more than
$800 million in humanitarian, development
and security assistance in response to the
Syrian crisis. Canada has a long and proud
history of stepping up to the plate in terms
of international assistance. Our country has
the most generous immigration and refugee
system in the world and we admit per capita
more people than any other country.
Canadians can be proud of these achievements and I am confident that Canada will
continue along this path.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship
and Immigration and small business owner.
He resides in Richmond Hill, Ontario and
can be contacted at costas@aorconservative.ca.

