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العالج باحلقن Botox and fillers
 Besadaخربة ىف
Aesthetic Injection Specialist
أخصائي احلقن التجميلي

خاصـــــة
Tel:
905.868.8000
الليزر
مقاومة آثار تقدم العمر ومجيع
Reverse the
انواعsigns
of aging
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
بالبشرةوازالةالبقع
منتجاتللعناية
490 Harry walkerBOTOX
parkway south
التجاعيدunit 2
العربيــــة
التعبيرية
عالج
Newmarket L3Y OB3
الطرق
مختلف
لدينا
 تعبئة اخلدود والشفاة FILLERS
لعالج التجاعيد
اجملهدة PRP
البشرةالبشرة
استعادة نضارة
واعراض
جتميل
وتنحيف
تخفيضات
القوام

Fat
Melting
Injection

خاصـــــة Tel: 905.868.8000

Dermaesthetic Solutions
تخفيضات
للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com

للجاليات
خاصة
647-527-3113
490
Harry
walker parkway
العربيــــة south unit 2
العربية
Newmarket L3Ysamir_besada@hotmail.com
OB3

2

ال�سبت  20مايو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد الثامن والثمانـــون

�إعـــالنـــــات

3

اقرأ في هذا العدد ايضاً
رونا أمبروس تتنحي عن
منصبها كرئيسة مؤقتة
حلزب احملافظني  ........ص 9
كنيسة املالك ميخائيل
والقديس تكال ببرامبتون
حتتفل بيوبيلها الفضي ..
 .....................................ص 8
طيار باكستاني نام خالل
رحلة جوية  .............ص 21
وسائل إعالم بريطانية:
يوجد في البالد جيش
«نائم» من املتطرفني! ........
 ...................................ص 11

ال�سبت  20مايو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد الثامن والثمانـــون

الأقباط بني «مديح» اخلارج و «جتريح» الداخل!
يف قدا�س عيد القيامة املا�ضي ،وقفت «هيزل ماكليون» ،عمدة مدينة
م�سي�ساجا الكندية لأكرث من  36عام ًا ،لتقول يف ح�ضور �أهم القيادات
ال�سيا�سية لكندا ،ما ن�صه�« ،أقول للح�ضور من قيادات احلكومة
الفيدرالية وحكومة املقاطعة �أنه ال يوجد جالية يف مدينة م�سي�ساجا
�أف�ضل من اجلالية القبطية» .ومنذ �أيام ُكنت يف حفل «Ontario
 ،»Prayer Breakfastوالذي �شارك فيه «ديفيد �أندر�سون» احلاكم
العام وممثل امللكة اليزابيث بكندا ،بالإ�ضافة �إيل عمدة �أونتاريو و
زعيم املعار�ضة بربملان املقاطعة  ،والعديد والعديد من �أهم ال�سيا�سيني
ب�أونتاريو ،ووقفت مقدمة احلفل لت�شكر الأقباط الذين �شاركوا به،
و�أ�شارت �إيل الأقباط ه�ؤالء الذين مت قتلهم ب�سبب �إميانهم يف عيد �أحد
ال�شعانني ويف كني�ستني قبطيتني خمتلفتني ،وطالبت احل�ضور بالرتحيب
بهم ،وهنا �ضجت القاعة بالت�صفيق احلاد للح�ضور من الأقباط .هذان
فقط مثاالن من ع�شرات بل مئات الأمثلة من تكرمي �أقباط اخلارج يف
قارات العامل ال�ست .هذا علي ال�صعيد اخلارجي وبينما للأ�سف
وعلي النقي�ض متام ًا نري خطاب خمتلف جتاه تلك الأقلية يف وطنهم
الأم .فعلي �سبيل املثال ال احل�صر ،لي�س ببعيد ما قاله امل�ست�شار الديني
للرئي�س ال�سي�سي« ،ال�شيخ «�سامل عبد اجلليل» ،بحق الأقباط و�إتهامات
بف�ساد عقيدتهم مرور ًا بتكفريهم وهجوم ًا مبن ينادي بالتعاي�ش معهم
وانتها ًء بالهجوم علي �أي ًا من ينادي بالتعاي�ش معهم عرب �إنكار �ضاللهم
بح�سب زعمه ،يف قناة تلفزيونية ال ميكن و�صفها �إال بتبعيتها للنظام
امل�صري احلاكم.
ورمبا يري البع�ض �أن موقف «عبد اجلليل» هو موقف �شخ�صي وال يعرب
عن الدولة امل�صرية برمتها  ،ولكن يف احلقيقة ف�أن كل �أفعال م�سئويل
الدولة امل�صرية ال تنم �إال عن �أن جميعهم لهم نف�س ر�ؤية وموقف
وعقيدة «�سامل عبد اجلليل» جتاه الأقباط ،ولهذا مل �أتعجب علي

ابرام مقار

الأطالق من عدم وجود موقف حمرتم من
م�سئويل الدولة جتاه ما فعله «عبد اجلليل»
من حتري�ض والذي ي�ستوجب املحاكمة
ولي�س فقط الأعتذار للأ�سباب التالية:
ما الذي يجعل رئي�س الدولة ال يعني قبطي ًا
واحد ًا يف �أية جهة �سيادية �أو يف �أي قيادة
ع�سكرية �أو �أمنية� ،سوي �إميانه مبا قاله «عبد اجلليل» جتاه الأقباط
ما الذي يجعل رئي�س الوزراء من بني  34وزير ًا يف حكومته ،ال يعني
�سوي وزيرة قبطية واحدة لوزارة بال حقيبة� ،أي بن�سبة �ضئيلة جد ًا وال
تزيد عن ثالثة باملائة فقط� ،سوي �إميانه مبا قاله «�سامل عبد اجلليل»
ما الذي مينع القائمني علي وزارة اخلارجية امل�صرية من و�ضع عدد
حمرتم من الأقباط ك�سفراء و قنا�صل وبدول حمرتمة �سوي �إميانهم مبا
قاله هذا ال�شيخ
ملاذا يندر جد ًا وجود ر�ؤ�ساء جامعات �أو عمداء كليات �أو معيدين من
الأقباط� ،سوي �إميان القائمني علي تلك اجلامعات مبا قاله «عبد اجلليل»
ملاذا تخلو الأندية امل�صرية من العب قبطي �سوي �أن ثقافة «عبد اجلليل»
هي ال�سائدة
حتي الإعالم يف جممله �أختلف مع عبد اجلليل يف توقيت هذا اخلطاب
ولي�س ما ت�ضمنه وطالبوا ب�إعتذاره ولي�س مبحاكمته
كل من يدافع عن الأقباط بدعوي �أنهم «�أهل ذمة» �أو ل�سبب «الأح�سان
لهم» ،وغريها من تلك العبارات املهينة عو�ض ًا عن كونهم مواطنني
كاملي املواطنة ،هو �شخ�ص ال يختلف علي الإطالق عن «�سامل عبد
اجلليل».
ال جمال للعجب ،فالتعليم والثقافة والإعالم واخلطاب الديني ،ال
ُيخرج لنا �إال �سامل عبد اجلليل  ...وهو فقط قالها!

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

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

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

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

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

4
ا�سمحوا لها بطلب يده

ال�سبت  20مايو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد الثامن والثمانـــون

متنيت أن يكون من املقبول،
لطاملا
الكبار من أهلها برفق “ال نصيب” ،أو يتم
ُ
واملُعتاد ،واملُتعارف عليه ُمجتمع ًيا في
االتفاق على االتصال بأهل املتقدم خالل
الرجل الذي
فترة معينة إذا كان هناك نصيب ،وما لم
عاملنا العربي طلب املرأة يد ُ
يُعجبها للزواج مثلما من املُعتاد طلب
يرن جرس الهاتف خالل تلك الفترة فهذا
الرجل يد املرأة ،وبهذا متلك «حقها « في
يعني عدم القبول دون إحراج أو تعقيد ،ولن
«اختيار» شريك احلياة املُناسب «فعل ًيا»
جارحا للفتاة هنا ألن الطريق
يكون الرفض ً
بدل أن تبقى رهينة «االضطرار» لقبول
رجل آخر في اليوم
أمامها ً
متاحا لطلب يد ُ
الزواج على مضض ودون اقتناع كامل
التالي بسهولة مثلما يفعل أي رجل في
من خاطبني عشوائيني غير ُمناسبني
هذا املوقف ..أما بالنسبة للنفقات املادية
أو غير مالئمني لشخصيتها وطباعها
املرتبطة بترتيبات الزواج والزفاف فيتم
وتوجهاتها الفكرية والعاطفية ،ثم زينب علي البحراني -االتفاق على صيغة مجتمعية مناسبة
جتد نفسها ُمتهمة بأنها “أساءت
تحُ مل من يبدأ باالختيار ويتقدم خلطبة اآلخر
السعودية
االختيار” رغم أن فرصة االختيار احلقيقي
واضحا من املسؤوليات املادية سواء
قدرًا
ً
الرجل
كان رجالً أم امرأة ،بينما يكون على الرجل
تلك ليست بيدها مقابل امتالك ُ
لتلك الفرصة كاملة وبال حدود في هذه
النصيب األكبر من دور اإلنفاق على األسرة
املجُ تمعات.
بعد الزواج في كل األحوال ،ألن تبادل األدوار في هذه
بعضهم (ممن يحلقون في عوالم خيالية بعيدة عن الواقع القضية يؤدي إلى خلل حاد في االتزان الكوني واإلنساني.
عما يُطلقون
املنظور) سيقول أن هذا األمر “عادي” وأن ال شيء مينع أي في مجتمعاتنا كثيرًا ما نسمع ثرثرة ّ
رجل يُعجبها مبشاعرها كي يخطو عليه “العنوسة” في محاولة لالنتقاص من شأن األنثى
فتاة من “التلميح” ألي ُ
هو اخلطوة التالية جتاهها ،ونحن نقول أن ثمة فرق شاسع واالستهتار بقيمتها والتحقير من كيانها اإلنساني
بني أن يكون طلب اليد بشكل رسمي شائ ًعا و ُمعتادًا ألنها لم تُصادف شريك احلياة الذي تطمئن إلى إكمال
ُمجتمع ًيا بحيث يكبر الولد وهو يراه سلو ًكا طبيع ًيا ال حياتها معه ،وإذا كانت هناك مشكلة من هذا النوع
ينتقص من الكرامة الذكورية في محيطه؛ وبني أن حتاول حقا فاملُتهم احلقيقي والسبب الرئيسي في وجودها هو
الفتاة استمالة مشاعر رجل في ظل الظروف والتقاليد
الرجل بشروطه ومقاييسه التعجيزية أحيان ًا والعشوائية
ُ
اجملتمعية الراهنة ،فكثير من الفتيات سيشعرن باخلجل في أحيان أخرى ،ويُعتبر السماح للبنت بالتقدم لطلب
واخلوف من أن يتم فهمهن بطريقة خاطئة ،وكثير من يد الرجل الذي تختاره وتثق بأنه نصفها اآلخر من أفضل
أولئك الرجال سيفهمن تلك البنت – فعالً -بطريقة احللول لهذه املُشكلة ،ألن الفتاة لن تبقى حتت رحمة
خاطئة ،وكثير منهم سيعتبرها “مايعة” و”مش متربية” طرقات يد رجل على باب بيتها ،بل ستطرق هي وأهلها
و”قليلة أدب” ،وكثير منهم سيعتبرها بال كرامة ،وكثير بابه ،وإن رفض فأمامها باب غيره ،وإن لم يقبل فأمامها
منهم سينظر لألمر نظرة ساخرة ،وكثير منهم سينتابه عشرات األبواب األخرى املناسبة التي يختبئ النصيب
اخلوف والتوجس من أنها تخطط ملكيدة خفية ،وكثير الذي تعتبره ُمناس ًبا وراء أحدها ،لكن بعض الذكور –
منهم “سيقطع يده ويشحت عليها” متعذرًا بظروفه بطبيعة احلال -سيسعون ملحُ اربة هذه الفكرة ألنهم يرون
املادية ،وظروف أبيه ،وظروف أخيه ،وظروف أمه وجدته وكل قيمتهم في انتشار مفهوم الفتيات البائسات اللواتي
أهله ،ومنهم من سينظر لها نظرة احتقار واستخفاف «سينتهي تاريخ صالحيتهن» إن لم يتفضل ويتحنن
على اعتبارها “ملهوفة على الزواج” و”العانس” التي أحدهم على إحداهن لطلب يدها مع فرض قائمة شروط
تبحث عن “عريس”! وكثير ممن ينطبق عليهم وصف “بليد طويلة عليها.
رجالً ُمحتر ًما،
الشعور” الذي إذا اختارت معه مجرد “التلميح” حفاظا ما أكثر تلك األوقات التي تُصادف فيها املرأة ُ
على ماء وجهها فسيتصور أن محاوالتها لالقتراب منه تعتبره متميزًا ،متوافقا مع شخصيتها وأفكارها ،ويكبر
“عادية” وال تعدو عن كونها “مجرد صداقة” أخوية! أما إعجابها به ليتحول إلى شيء يشبه احلب من طرف واحد،
لو كان األمر شائ ًعا ومعتادًا ويتم بصفة رسمية بحيث ثم مينعها اخلوف أو اخلجل من اإلفصاح عن رغبتها بإكمال
يعرض أهلها الطلب على أهل الولد؛ فإذا مت القبول كان حياتها معه ،وما أكثر األوقات التي ينصرف فيها هذا
بها ،وإن لم يتم فستكون صيغة الرفض لطيفة مثل الرجل للزواج بأخرى يختارها بعشوائية دون أن يكون بينه
صيغة عدم قبول البنت لرجل يتقدم ألهلها بصفة وبينها مثل ذاك االتفاق ،فينهار زواجه الذي كان سيستمر
تقليدية :إما أن يقول أحد الكبار من أفراد األسرة ألحد لو كان بإمكان املرأة طلب يده للزواج.

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
لالت�صال باجلريدة
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امل�صريون واللجوء الكاذب �إىل
كندا
مونتريال – عبد املسيح يوسف
أثار قرار احلكومة الكندية ضم مصر إلى قائمة عدد من
الدول مثل اليمن وأفغانستان وغيرها إلى قائمة الدول
التي ال تخضع طلبات اللجوء فيها جللسات استماع واملرور
بقرار قاضي ،ومن ثم تسريع البت في هذه الطلب ،موجه
من األمل الكاذب لدي املاليني من املصريني ،احلاملني بأرض
جديدة ،بعيدا عن الظروف الصعبة التي مير بها الناس.
هنا يجب أن منيز بني أمرين ،حب مصر ،واالنتماء لها ،وهو
أمر مفروغ منه ،وبني سعى البعض لالنتقال إلى أرض
جديد ،هي كندا هنا ،يحلمون بأن ينتقلون إليها ،هربا من
ظروف اجملتمع املصري احلالية ،حيث تزايد وتيرة االرهاب،
الدموي والفكري في اجملتمع املصري ،خاصة ضد األقباط،
في محافظات الصعيد والدلتا علي السواء ،ولم تسلم
نسبيا من هذا التمييز واالضطهاد سوى القاهرة واجليزة
علي استحياء.
ناهيك عن الظروف االقتصادية السوداء بعد قرار تعومي
اجلنيه ،أقصل قتل اجلنيه ،بعد أن تدهورت قوته الشرائية
أمام مختلف العمالت ،في مجتمع ال مييل لإلنتاج
وبالتالي فتعومي اجلنيه ،لن يقود بأى حال من األحوال إلى
زيادة الصادرات املصرية للخارج ،في ظل حالة من النهم
االستيرادي للمجتمع االستيرادي ،وتدهور قيمة اجلنيه
املصري أمام سالت العمالت الدولية بنسب تتراوح ما
بني  275%إلى  300%خالل السنوات العشر األخير .من
كان يتخيل أن تدور قيمة اجلنيه حولي  18جنيها تقريبا
للدوالر األمريكي ،وأكثر من  23جنيها للجنيه اإلسترليني،
و 19جنيها لليورو ،و 14جنيها للدوالر الكندي ،وفي حدود
 60جنيها أمام الدينار الكويتي ،وأكثر من  5جنيهات
أمام الريال السعودي والدرهم اإلماراتي  ....وغيرها لقد
هبطت القيمة الشرائية للجنيه ملستويات لم يكن
يتوقعها أحد .وأدي كل هذا الي ارتفاع جنوني في االسعار،
ملستويات خرافية ،لم يعد يقو املواطن املصري العادي علي
مواجهتها ،خاصة وأن مستوى دخله لم يزد.
وعلي الرغم من كل هذا تنبري عدد من وسائل اإلعالم
مدح ودعم سياسة التعومي ،دون أن تتخذ احلكومة اجراءات
حقيقية لزيادة اإلنتاج ومن ثم التصدير .من يتذكر
قيمة اجلنيه قبل عام  ،2010عندما كان يعادل أقل من 6
جنيهات للدوالر األمريكي ،و 8جنيها لليورو ،و 10جنيهات
لإلسترليني ،ويدور حول  25جنيها للدينار الكويتي ،وأكثر
من جنيه ونصف تقريبا للريال السعودي والدرهم اإلماراتي.
اجملتمع املصري ،قد يتمتع بوجود رئيس مخلص ووطني،
هو السيسي ،ولكنه في نفس الوقت اجملتمع وأليات
عمل مختلف املؤسسات لم تتغير ،حيث يسعي الكثير
للكذب ،من أجل التأكيد للرئيس فقط ،وليس للشعب
املصري علي أنه «كله متام يا ريس» ،ولهذا ال يتردد الرئيس
أمام الكاميرات ووسائل اإلعالم أن يطالب من بعض الوزراء،
خاصة في القطاعات اخلدمية ،في بياناتهم مخاطبة
املصريني وليس مخاطبة الرئيس.
وال يختلف احلال علي مستوى مطالبة الرئيس دائما
خملتلف مؤسسات الدولة واجلهات جتديد اخلطاب الديني،
ويقصد به ،اخلطاب الديني اإلسالمي ،موجها حديثه
بصورة ضمنية دائما إلى مؤسسة األزهر ،التي أصبحت
مرتعا لعناصر القيادات املتطرفة من اإلخوان املسلمني
وغيرها من اجلماعات السلفية .ويكفي أن نتذكر اخلطاب
اإلرهاب للشيخ عبد اجلليل والشيخ عبد اهلل رشدي ،فيما
يتعلق بتكفير املسيحيني .إن خطاب الكراهية واإلرهاب،
عادة ما يصدر عن رجال دين إسالمي ،تربوا في مؤسسة
األزهر ،املمولة من ضرائب الدولة املصرية ،التي يدفعها كل
املصريني ،مسيحيني ومسلمني.
وما يزيد الطينة بلة ،أنه رغم صدق نوايا الرئيس السيسي،
لتجديد اخلطاب الديني ،إلى أن الشيخ أحمد الطيب شيخ
األزهر ،ال يساعد الرئيس لتجديد اخلطاب الديني ،ونشر
الوسطية والسماحة بني املصريني .ولهذا لم يجد الرئيس
إلى وزارة األوقاف من أجل أن يتولي وزير األوقاف القيام مبا
أخل وقصر فيه شيخ األزهر.
واملتابع لبيانات وتصريحات الدكتور محمد مختار جمعه
وزير األوقاف ،يجب انه فعال الرجل املناسب لتجديد اخلطاب
الديني ،بدال من الشيخ الطيب ،احملتمي بعصبيته في
مدينة األقصر ،واملتواري في الصفوف اخللفية ،بعيدا عن
أى دور إيجابي فعلي من أجل جتديد اخلطاب الديني ،لنشر

ثقافة احملبة بني املصريني.
وهنا يجب أن نذكر ،للتوثيق التاريخي ،ان األقباط ،دائما
يتسمون بالوطنية وحب ومصر ،لدرجة تصل إلى مستوى
العشق ،وهذا ليس تفضال من األقباط ،ولكنه منط تربية
وتنشئة شب عليه األقباط منذ الصغر ،يتمثل في عشق
مصر وترابها ،وأن التفكير في الهجرة جملتمع آخر ،ليس
كراهية في مصر باملرة ،ولكنه هروبا من الظروف الصعبة،
التي طاملا واجهوها ،عالوة معاملتهم كمواطنني درجة
ثانية ،بعيدا عن تصريحات بعض رجال الديني املسيحي
بأنه املسيحيني ال يعانون من التمييز واالضطهاد في مصر،
فهذه تصريحات سياسية ،يدرك اجلميع أنها ال تعبر عن
واقع املواطن املصري القبطي في مصر .وأدت تصريحات
البابا وبعض األساقفة إلى رفض طلبات اللجوء لألقباط
في أملانيا وهولندا والكثير من دول أوربا .ويتوقع أن تؤثر تأثيرا
سلبيا علي طلبات اللجوء لكندا ،التي سيستفيد منها
املصريون املسلمني أكثر ،خاصة من بعض قوى املعارضة
واإلخوان والسلفيني ،ليخرج األقباط من املولد بال حمص!!
دون نسيان أن هناك مصريني آخرين ،ال يشعرون لن نتحدث
عن وطنيتهم أن مدى انتمائهم ملصر ،لكنهم كانوا
يطالبون بتدخل قوى أجنبية في مصر من أجل أن تعيد
الرئيس اخمللوع محمد مرسي للسلطة ،وحتالفوا مع قوى
الشر والشيطان ،ممثلة في قطر وتركيا واإلدارة األمريكية
في عهد باراك أوباما ،من أجل اسقاط اجملتمع املصري
مثلما حدث في سورية.
وكما قلت وأكرر ،فإن املوقف الوطني لألقباط ،بأن مصر
وطن يعيش فينا وليس وطن نعيش فيه ،كما قالها
مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث .أو أن وطن بال
كنائس خير من كنائس بال وطن ،حسبما أكد قداسة البابا
تواضروس الثاني ،بعد حرق اجلماعات االرهابية لالخوان
املسلمني والسلفيني الكنائس املصرية منذ عام .لقد حتمل
األقباط كثيرا في حب مصر ،دون أن يتخذ كل املسؤولني
إجراءات وطنية لتحقيق املساواة العادلة بني كل املصريني،
علي الرغم من اإلجراءات اجلرئية للرئيس السيسي،
لتأكيد املساواة بني كل املصريني ،وهذا ما يجعل الكثيرون
يشعرون بأن الرئيس يحرث في الرمال أو البحر ،بأنه يحاول
النهوض اجملتمع وحتقيق املساواة بني املصريني ،ولكن من
يعملون معه وحوله ال يساعدونه علي حتقيق األمر.
هذا العرض السابق ،يكشف أن من حق املصريني ،وخاصة
األقباط ،بعض األقباط التفكير والسعي لالنتقال والهجرة
للمجتمع الكندي ،دون أن يعني ذلك كراهية مصر ،التي
نعشق ترابها ،ونتمني ونعمل من أجل تطورها ورخاءها.
لكن من يتعمق في قرار اللجوء لكندا ،يكتشف أنه يجب
أن يكون من داخل كندا ،وليس خارجها ،وبالتالي فمن
الصعب علي ماليني من املصريني ،الذين حلموا باللجوء
أو االنتقال إلى كندا اللجوء إليها ،ألنه سيصعب عليهم
احلصول علي تأشيرة سياحة أو دراسة أو غيرها من أجل
دخول كندا ،وتقدمي طلب اللجوء من داخل األراضي الكندية.
وما يزيد الطينة بلة ،أن هناك توجهات سلبية داخل بعض
السفارات واإلدارات الكندية ،للتسهيل دخول السيدات
والعواجيز والشباب من املسلمني أكثر من املسيحيني،
ويكتشف هذا األمر في األعداد الهائلة لالجئني والقادمني
من سوريا واليمن والعراق .وكان هذا األمر تعاني منه
السفارة األمريكية في القاهرة خالل إدارة باراك أوباما،
حيث كانت تتساهل مع اإلسالميني ،بسبب التوجه
اإلسالمي والتساهل مع املصريني املسلمني أكثر من
املصريني املسيحيني وقت طلب التأشيرة ألميركا .وهذه
حقائق يعرفها كل من احتك بالسفارة األميركية خالل
إدارة أوباما .وبدأت هذه العدوى أو املرض ينتقل للسفارة
الكندية في القاهرة ،وبعض الدول العربية ،بسبب حكومة
الليبرالني برئاسة جوستان ترودو ،الذي أغرق االقتصاد
الكندي بالديون ،ولم يثبت أى حنكة سياسية إلدارة دولة
كبيرة في حجم كندا ،من أجل أن يصوتوا لصالح حزبه
الليبرالي في االنتخابات املقبلة ،بعد حصولهم علي
اجلنسية الكندية ،في ظل معارضة ضخمة من أحزاب
املعارضة لهذه السياسات ،وهو ما عرق سياسة الهجرة،
فلجأ ترودو ملسألة اللجوء كباب خلقي ليدخل عبره
ناخبيه املستقبليني ،ألنه معروف أن املسيحيني يصوتون
للحزب احملافظ ،ونادرا ما يؤيدون حزب ترودو.
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اجلنسية املرفوضة!
اجلنسية اإلنسانية ،أعظم
جنسية على هذا الكوكب؛ ألنها
سماوية ومنحة إلهية؛ لنصبح:
أقل قليالً من املالئكة!
غير أن اإلنسان ،يُظهر دائما ً متردا ً
على هذه اجلنسية ،ويسعى
بأفعاله ،غير اإلنسانية ،إلى
مجد!
التخلي عن وهجها امل ُ ّ
فمنذ الصغر ،ونحن منارس هذا التخلي
اليومي عن جنسيتنا اإلنسانية..
فاآلباء يطلقون على أوالدهم اجلانحني :هذا
جني مص ّور!
شيطان ،وهذا عفريت ،وهذا ّ
أضف إلى ذلك ،األلقاب غير احلميدة ،التي
تتناثر هنا وهناك ،من قبيل :ابن األبالسة ،وابن
االيه (ابن البقرة باملصرية القدمية) ،وابن الكلب،
وابن اجلَز ْمة (حذاء له رقبة تغطي الساقني)!
بل أن األمر تخطى حدود عامة الناس إلى
صفوتهم..
فبعض رجال الدين ،يعتقدون أن هناك طائفة
من البشر هم من نسل اخلنازير!
والفيلسوف هوبز ،يعتبر أن اإلنسان ما هو إال:

بقلم :عـادل عطيـة

“ذئبا ً لشبيهه”!
أما العالم داروين ،فقد انتشلنا
من خضم هذه األلقاب غير
اإلنسانية ،حاسما ً املوضوع،
ومفتخرا ً بهذا النسب  :البشرية
كلها تنحدر من القرد!
ملاذا يتخلى اإلنسان عن
جنسيته اإلنسانية؟!..
 ..هل ألن في اإلنسانية فخامة وعظمة ال
نستحقها ،وقامة سامية من الصعب الوصول
إلى قمتها الشامخة؟
 ..أم ألن في اإلنسانية مسئولية ،ونحن كثيرا ً
ما نغسل ايدينا من كثير من املسئوليات؟
 ..أم هو عشقنا الفريد للتمرد البائس،
والبحث عن احلرية في أسوأ صورها ،ومعانيها؟
الكارثة ،أننا من كثرة ما تخلينا عن جنسيتنا
اإلنسانية ،أصبحنا أبناء لداعش بالتبني
املحُ ّرم :أبناء بالفعل ،وأبناء بالصمت .وأصبح
احلكماء منا يعانون من اخلجل من أن ميشوا
وجبينهم يتحدى اجلبال ،ووجههم شاخص
إلى النجوم!...

جمل�س �إدارة و جميع �أ�سرة حترير
«جود نيوز»
يقدمون
خال�ص العزاء
للزميلة العزيزة  /دوال �أندراو�س
�سكرتري التحرير
واملهند�س  /رامز يو�سف
يف �إنتقال
الوالد الفا�ضل /
�صفوت يو�سف
خال�ص العزاء لكل الأ�سرة
واملحبني يف كندا وم�صر
MOSTAR MEDICAL PHARMACY
Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE

175 Mostar St.
 مراجعة االدويةStouffville, ON
 توصيل مجاني لألدويةTel.: 905.640.3600
 نقبل جميع انواع التأمنيFax: 905.642.1655
 -خصم خاص لكبار السن mostarguardian@gmail.com

أنا أمرأة ونصف ُ ،
لست نصف أمرأة!

اعتبر اجلمع بني الزوجات ضرر
يُعد قانون (مجلة األحوال
للزوجة األولى وأعطاها طلب
الشخصية) الذي صدر
حق التفريق ،وقد ثار النائب
في تونس عام  1956أكثر
السلفي صالح أبو اسماعيل
القوانني املثيرة للجدل في
في مجلس الشعب حينها
مجال حقوق املرأة في الوطن
رافضا هذا القانون وقال “ال
العربي ،حيث يعود الفضل
يعتبر كذب الرجل في احلرب
لهذا القانون في إلغاء تعدد
كذب واحلرب خدعة “ !!
الزوجات في تونس ،حتت
كمال
رباب
وفي  4مايو  ،1985صدر حكم
حكم رئيس البالد آنذاك
احملكمة الدستورية بعدم
احلبيب بورقيبة ،وامللفت
دستورية قانون  1979وصدر
للنظر أن  1956كان نفس
العام الذي انتزعت فيه تونس استقاللها ،القانون رقم  100لعام  1985ليحل محله،
وبات القضاء على كافة أشكال التمييز وأجاز القانون للزوجة أن تطلب الطالق من
جزءا من االستقالل الوطني ،وبدون شك ..زوجها الذي تزوج بأخرى خالل عام من تاريخ
تونس كانت حالة خاصة ،حيث نص القانون علمها بالزواج إذا حلقها ضرر معنوي أو مادي
فيها مبعاقبة من يرتكب فعل الزواج الثاني وهذا القانون ال يجعل التعدد سب ًبا مباشرا
بالسجن ملدة عام ٍ وبغرامة باهظة كما تعد للتطليق وإمنا على الزوجة أن تثبت أن زواج
زوجها بأخرى وقع عليها بالضرر!
زيجته غير سارية حسب أحكام القانون.
وقد حاول حزب النهضة اإلسالمية الذي وفي اآلونة األخيرة قدمت مؤسسة قضايا
وصل حلكم البالد -بعد ثورة الياسمني في املرأة مشروع قانون يقضي بحصول الزوج
تونس عام  2011-إلغاء منع تعدد الزوجات ،على إذن الزواج الثاني من القاضي مما أثار
وقوبل هذا االقتراح بانتفاضة ملنظمات حفيظة الكثير من الفقهاء .
اجملتمع املدني والنساء في تونس ،وخرجت لطاملا وجد مفهوم تعدد الزوجات في مصر
النساء في الشارع وقد حملن الفتات مكتوب مبررًا الستخدامه من أجل مواجهة تأخر
عليها “أنا امرأة ونصف ولست نصف امرأة” سن زواج الفتيات أو ملواجهة زيادة نسبة
مجلة األحوال الشخصية جعلت من احلبيب اإلناث على الذكور وفي احلقيقة فإن هذه
بورقيبة واحدا ً من أكثر الرؤساء اجلادين كلها مبررات واهية ،والبد أن نضع في
في حترير النساء بالعالم اإلسالمي ،و يبدو االعتبار احملاور اآلتية:
أن بورقيبة الزال يهزم (الراغبني في عودة أوال  :نسبة اإلناث ال تزيد عن نسبة الذكور
تعدد الزوجات) حتى في مماته حيث تستمر كما هو شائع وقد أصدر اجلهاز املركزي
معارك اإلسالميني لعودة التعدد في تونس لإلحصاء بيانا (مارس  )2016يوضح فيه أن
النساء وصلت نسبتهن لـ  49باملئة من
حتى يومنا هذا.
وهذا قد يثير تساؤال في عقولنا عن دور التعداد ،وفكرة تعدد الزوجات حتتاج ألن
احلاكم ومؤسسات الدولة في مواجهة يكون عدد الرجال مضاعف لعدد النساء
األفكار الرجعية القبلية التي تؤسس على األقل من أجل تبرير فكرة الزوجة
الثانية وحدها وليس التعدد بأربع زوجات!
لدونية املرأة.
بالرغم أن املرأة التونسية حصلت على ثانيا :من يبرر تعداد الزوجات كحل لتأخر سن
حق منع تعدد الزوجات إال أن املرأة املصرية الزواج يغفل أن سبب تأخر الزواج في الرجال
سبقتها باملطالبة مبنع التعدد ،وكان هذا واإلناث هو احلالة االقتصادية وأن نشر مفهوم
عام  1926على يد الصحفية والناشطة التعدد لعالج هذا األمر قد يترك مجتمع غير
النسوية منيرة ثابت والتي كانت معروفة متوازن فيه نسبة أكبر من الذكور بال زواج إن
لدى األوساط السياسية باملناضلة ذات تزوجت املرأة من رجل مقتدر يستطيع اجلمع
اللسان الطويل .عام  1926كان العام الذي بني أكثر من زوجة.
شهد اقتراح بتقييد تعدد الزوجات في ثالثا :الدفاع املستميت عن فكرة تعدد
القانون املصري ،وكانت هذه دعوة الشيخ الزوجات ال يتماشى مع دولة بلغ تعدادها
محمد عبده الذي تراءى له إشراف احلكومة مئة مليون نسمة وكان األجدر أن تنتهج
على التعدد ومنع من ال استطاعة له باجلمع احلكومة سياسة لتنظيم وحتديد النسل
بأكثر من زوجة ،وقوبل هذا االقتراح برفض ملواجهة مشكلة سكانية غاية في اخلطورة.
الفقهاء وصدر قانون األحوال الشخصية مصادر املقال:
لعام  1929اخلالي متاما من أي قيد على * قانون مجلة األحوال الشخصية – تونس –
تعدد الزوجات ،كما خلي قانون األحوال الصادر  13أغسطس 1956
الشخصية الذي صدر في عهد الرئيس * خلف حجاب – سناء املصري  ،مكتبة
جمال عبد الناصر عام  1959من أي قيد األسرة – 2014
على تعدد الزوجات ،فالرئيس عبد الناصر * ما بعد الربيع العربي – جون برادلي After
انحاز للمرأة في التمكني السياسي (حق the Arab spring , John Bradely 2010
الترشح والتصويت في االنتخابات البرملانية * ثورة في البرج العاجي ( مذكرات منيرة
–  )1956ليحظى باملرأة كظهير شعبي مؤيد ثابت ) اصدار  ، 1945أعيد نشره عام ، 2010
الصالحاته ،إال أنه لم يقرب من منطقة مكتبة األسرة
إلغاء أو تقييد حق التعدد للرجال كما فعل * د .جابر عبد الهادي سالم  -د .محمد كمال
بورقيبة في تونس .ثم صدر في مصر قانون الدين إمام ،أحكام األسرة ،مطابع السعدني،
األحوال الشخصية رقم  44لعام  1979والذي اإلسكندرية.2009 ،

عقارات نيوز

خلمسون
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العقارات
سوق
بقلم :مدحت سابا

 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
د من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
املعاملة عليها من خالل نظام MLS
منزل مت
11,630
Toronto
Real
Estate
ملعلن عنها خاللاعلنت
 6,476وحدة.
املباعة
عددأنالوحدات
حيث كانت
2014
Boardمن عام
نفس الفترة
املنازل  3.2فى املائه باملقارنة مببيعات
إنخفاضأنواعمبقدار
املعامالت ، .وكانمتثل هذه
أبريل 2017
شهر
خالل
النتيجةشامل كل
متوسط السعر
املائة من
 39في
ط  ،والتي مثلت
.
2016
عام
من
الفترة
نفس
خالل
عنها
املعلن
املنازل
 616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل
دوالراملائة
550,825في
باملقارنةمثلت 35
دوالر والتي
619,050فقط ،
مدينةاليتورونتو
منالشهر من
لنفس
في البيع
تفع متوسط وسعر
ره  12.4فى املائة.
كل أنواع املنازل  943,947دوالر باملقارنة  766,838دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك
متوسط سعر البيع الي 907,877
إرتفع
)»GTA
باقي ال
علي فى
املائة .و
كانت فى
23.1 )Condo
بأرتفاع قدرة
.2015
نوفمبر
(«905شهر
شقة خالل
1,924
املعاملة
ملوكة (Apartment
السكنية في
البيعمنللشقق
لنفس سعر
دوالرمتوسط
725,078وكان
باملقارنة املبيعات.
دوالرمن اجمالى
نسبة  70باملائة
بإرتفاع قدره  25.1فى املائة.
العام املاضى
الشهر
فقط وصل
تورونتو
في مدينة
 4.10فى املائة ،و
بإرتفاع قدره
385,506
املعاملة علي  3,013شقة خالل شهر
كانت
)Condo
(Apartment
اململوكة
مجالدوالرالشقق
 GTAفي
ا العام لل و
البيع
سعر
متوسط
إرتفع
(«)»905
ال
باقي
فى
و
املائة.
فى
5.40
قدره
بأرتفاع
 415,31دوالر أبريل  . 2017استحوزت تورونتو علي نسبة  71.2باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط
املائة.البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل  GTA 541,392دوالر بإرتفاع
ع قدره  1.50فىسعر
فة املناطق :قدره  32.1فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  578,280دوالر بأرتفاع

إرتفع متوسط سعر البيع الي  449,792دوالر بإرتفاع
قدره  32.3فى املائة .و فى باقي ال («)»905
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
\ 6LQJOH)DPLOفى املائة.
قدره 31.0
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO
7RZQK
$WWDFKHG

'HWDFKHG

 $OO7\SHV













Apartment



Townhouse



Single-Family

Attached






29.35%



31.81%


35.15%


29.99%


31.25%


33.46%


32.46%





املناطق:
 لكافة
حتركات السوق
بيان




29.16%

75(%7RWDO
Composite3HHO5HJLRQ
(All
Single-Family
Types)&LW\RI7RURQWR
Detached
<RUN5HJLRQ
31.70%'XUKDP5HJLRQ
33.03%
30.83%2UDQJHYLOOH30.10%
\6RXWK6LPFRH&RXQW
32.52%
33.15%



TREB Total
Halton Region
Peel Region

حسب اجملال,
25.07%تفاوتت األرقام
املكاتب املؤجرة فقد
29.19%التجاري و
لذى يشمل الصناعي و
29.74%
26.12%
35.87%ذلك بإنخفاض
 31.52%من خالل MLSو
شهر أكتوبر 2015
 29.31%اؤجرت خالل
ى  311,943قدم مربع قد
York Region
34.04%
22.52%
فس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
Durham Region
36.17%
35.34%
33.65%
42.59%
37.62%
 14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
Orangeville
29.29%
30.64%
29.28%وصل متوسط
بالنسبة للمكاتب
باملقارنة  21.02دوالر -للسنة املاضية .اما
صل  19.58دوالر
South Simcoe
املائة.
فى
16.1
قدره
بإنخفاض
ذلك
و
املاضية
للسنة
دوالر
دوالر
املقارنة 15.25
38.05%
38.39%
33.30%
County
ال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
اليو ذلك بإنخفاض
املاضى
لنفسو الشهر من العام
 148.16دوالر
برجاء ب
 137.90دوالر مقارنة
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
استفسارتكم
اسألتكم
ارسال
فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
اجيب عليها تباعا.
ملائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
مدحت سابا
ى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
Real Estate Broker

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

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG
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<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ













2UDQJHYLOOH











\6RXWK6LPFRH&RXQW

City of Toronto

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates

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

Member of



برجاء ارسال اسألتكم الى:

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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اما في اجمل
ذكر ان فى
قدرة 39.6
االيجار قد
بنسبة .8
اإليجار الى
أما من ح
القدم املر
قدرة  6.9ف
املبيعات ق
املبيعات
العام املاض

اجلرانيت ....وتأثرية ع

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

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



اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
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اعلنت rd
 2015و هذ
باملقارنة مب
و في مدي
654,221
باقي ال A
العام املاض
و في مج
استحوزت
خالل هذه
متوسط ا
الي 5,223
بيان حتركا

75(%7RWDO

توني كامل

Atef Nekhil

بقلم:مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
$SDUWPHQW

+DOWRQ5HJLRQ

عقارات نيوز

مقطتفات إخبارية



فقد
27.66%

م الى:

6

ال�سبت  20مايو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد الثامن والثمانـــون

السبت  2يناير  - 2016العدد

برجاء ارس

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

Atef Nekhil
Mortgage Agent

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

License #11995

البعض
الرئه الذ
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات او
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�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

الصحة
العقاريةعلى
اإلجراءاتوتأثرية
اجلرانيت....
على االقتصاد
األخيرة
خطورة

اعداد  :ادوارد يعقوب

الى اى هاوية يهبطون بنا حكامنا من الليبرلز سواءا من احلكومة املركزية او حكومة اونتاريو .ان اإلجراءات األخيرة من فرض
في
االستثمارات
تصب في
استخدمهاإليجارات
وقد الزياده في
الطبيعيةتقييد
للعقارات او
األجانب
املشترون
ضريبة على
سرطان
صالحخصوصا
غيراألنسان
لصحة
إجراءاتتهديدا
كلها تسبب
البعض انها
األحجار
اصلب
اجلرانيت من
يعتبر
غاز الرادون
وانطالق
البناء املباشر
األشعاع
يسببة
ان قد
الذى
اجلميلة الرئه
الكندى.من
االقتصاد الكثير
تضعف تشكيل
املصريني فى
باإليجاب
كثيرا
العقارى تؤثر
حركة
انتعاش
االقتصاديون
متاثيلهمللخبراء
من املعروف
قدماءوبالتالي
كندا
العقاراتصحة
يشككون فى
التي آخرون
األجنبيةهناك
ناحية آخرى
رؤوسومن
املشع.
والكساء
ايضا انكماده
الضخمة
نظرا
تستثمر في
األموال
اخلارجىتدفق
العالم في
للبناءاهم دول
كندا من
واستعملوأيضا
اقتصاد الدوله
على
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
الستقرارها االمنى وانخفاض أسعار العقارات مقارنة بالدول املتقدمة األخرى واى مساس بهذين اجملالني سيكون له عواقب
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
املستثمرين
وخيمة ألقتصاد كندا واإلجراءات العقارية االخيرة ستحد من تدفقق رؤوس األموال األجنبية وتثبط أيضا من عزميه
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
يزعمون انهم يريدون حمايتم او باقى املواطنني
الدخلاوالذين
واملواداجلميع
عكسية على
نتائج
ستكون له
نفى ذلك.
محدودى ألثبات
سواءا االخرى
الصناعية
للفورميكا
كبديل
مما 1987
احمللينيعام
منذ
يقولعليها رايي هذا.
مشعةابنى
اسبابى والتي
القادمة
باستفاضة في
وسأشرح
وجود مواد
االعداد الى
االن تشير
احدث األبحاث
ولكن
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People u trust..
Service u deserve

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services

Mobile Mortgage Specialist
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



2

BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

SOLD

Sales Representative

SOLD

SOLD

Prime Realty Services inc.
*Brokerage
Richmond Hill

2911BARRIE
Kennedy Rd. Toronto, ON M1VRichmond
1S8
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
SOLD
Each office is Independently owned
and operated

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Vaughan

SOLD

2014

SOLD

Independently owned and operated
North York

Markham
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كنيسة املالك ميخائيل والقديس تكال ببرامبتون حتتفل
بيوبيلها الفضي بحضور أربعة أساقفة

جود نيوز -تقارير

االنبا روفائيل يلقي كلمة عن دور الكنيسة واالنبا مينا ميتدح جمال الكنيسة الدائم
إحتفال خالص بالقس مرقس حنا والقس مايكل  ..وشكر لـ «جود نيوز»

في مساء األحد ،السابع من مايو احلالي ،أحتفلت
كنيسة رئيس املالئكة ميخائبل والقديس تكال
هيمانوت ببرامبتون ،بيوبيلها الفضي ومرور 25
عام علي إنشاء الكنيسة ،وشارك باإلحتفال
والذي أُقيم بأحدي القاعات الكبري مبدينة
برامبتون وبحضور املئات من شعب الكنيسة
والضيوف من أماكن متفرقة خارج برامبتون،
وبحضور أربعة من األباء األساقفة وهم األنبا
روفائيل سكرتير اجملمع املقدس  ،واألنبا مينا
أسقف مسيساجا وغرب كندا ،واألنبا مرقس
أسقف شبرا اخليمة  ،واألنبا يوسف أسقف
بوليفيا .وجلس بجانبهم علي املنصة الرئيسية،
أباء كهنة الكنيسة ،القمص مرقس حنا والقس
مايكل داوود.كذلك شارك العديد من األباء
الكهنة من كنائس تورنتو .وشكر األنبا مينا
كهنة الكنيسة واخلدام والشعب علي اجلهد
الذي بذلوه علي مدي الـ  25عام حتي وصلت

إلي هذا الشكل اجلميل املشرف ،ثم ألقي االنبا
روفائيل كلمة حتدث فيها عن أهمية الكنيسة
ودورها في احلياة والنمو الروحي ،ثم مت عرض فيديو
عن املراحل والصعوبات منذ أن كانت الكنيسة
مجرد مبني قدمي صغير حتي أصبحت كنيسة
شاهقة كما هي موجودة األن ،وفي فيديو مصور
حتدث خدام الكنيسة والقمص «أجنيلوس سعد»
علي كل املراحل التي مرت بها الكنيسة علي
مدي تلك السنوات وكهنة الكنيسة الذين
قاموا باخلدمة في تلك الكنيسة علي مدي اإل
 25عاماً .وشكر شعب الكنيسة األباء كهنة
الكنيسة القمص مرقس والقس مايكل وهنا

ضجت القاعة بالتصفيق لهما للدور الذي بذلوه
في مشروع الكنيسة كمبني والدور الذي يبذلوه
مع شعب الكنيسة روحيا ً مع كل مراحلهم
العمرية .ومت توزيع الهدايا علي كل من ساهم
بدور علي مدي تلك السنوات الطويلة .كما مت
توجيه الشكر جلريدة «جود نيوز» ولرئيس حتريرها
والذي شارك بحضور هذا اإلحتفال الهام .ثم
عزفت فرق الكورال الترانيم الروحية باملوسيقي
والتي نالت إستحسان احلاضرين .كما مت توزيع
هدية تذكارية لكل من شارك باحلضور .وأسرة
جود نيوز تهنئ نيافة األنبا مينا والقس مرقس
حنا والقس مايكل وجميع شعب الكنيسة
مبناسبة مرور  25عام علي الكنيسة وعلي هذا
اإلحتفال اجلميل واملنظم

تقــــــــــــارير

الفقيه الدستوري نور فرحات يطرح  12سؤال للرئيس السيسي
الرئيس السيسى أعلن أنه سيقدم
كشف حساب فى يناير أو فبراير
وأننا يجب أن نستمع لبعضنا
البعض  ..وليسمح لى أن أطلب
األمان وأقول :
مبارك أيضا قدم كشوف حساب
كثيرة أعدها و( فبرك ) أرقامها وزراؤه  .باملناسبة أحد
وزراء مبارك أعلن بالبرملان يوما أن مصر بها شبكة طرق
أعظم من أمريكا  ،وآخر حتدث عن الشعب املصرى الغنى
السعيد الذى ينعم باحملمول وبالثالجات فى منازله .
ال نريد كشوف حساب من هذا النوع  ،ولكن نريد إجابات
على أسئلة محددة  ،منها :
 ما هوحجم الدين الداخلى واخلارجى ونسبته للناجتالقومى ،وماهى خطة الدولة لسداد الديون  ،وما نسبة
نفقات خدمة الدين فى ميزانية الدولة ؟
 هل كانت ضرورة ألولوية االنفاق على املشروعاتاالنشائية الضخمة كتفريعة القناة والعاصمة اجلديدة
وغيرها وهل حققت العائد منها ؟
 هل مت حوار جدى مع خبراء محايدين حول األولوياتوالبدائل االقتصادية ؟ ألم يكن من األولى االنفاق على
تشغيل مئات املصانع املغلقة وخاصة كثيفة العمالة ؟
 هل حققت سياستكم الضريبية الهدف منها ؟ ومنحتمل من طبقات الشعب تكلفة املسار االقتصادى
اجلديد وخفض قيمة العملة وانهيار الدخول وملذا لم
تكن إجراءات احلماية اإلجتماعية سابقة أو مواكبة
لذلك ؟ ؟
 ماذا عن الدور االقتصادى للجيش ومدى شفافيته وهلهو أكثر جدوى من تشجيع القطاعات املدنية؟
 هل كان لالنفاق العسكرى والصفقات باهظةالتكلفة ضرورة فى الوقت احلالى ؟
 هل قام الشعب بثورة ليأتى برملان يصدق على ما تراهاألجهزة واحلكومة صوابا وال ميارس أى دور حقيقى فى
الرقابة والتشريع؟ .
 ملاذا عزلت رئيس اجلهاز املركزى للمحاسبات بعدماكشف عن وقائع الفساد؟ وملاذا سارعت باصدار قانون
غير دستورى يحكم قبضتك على القضاء؟

 ملاذا لم متتثل حكومتك حلكمالقضاء فى قضية اجلزيرتني
واستماتت فى الدفاع عن تنازلها عن
أرض مصر ؟
 هل أنت راض عن آداء أجهزتكاألمنية وعن تلفيق التهم لشباب
الثورة وعن إطالق األبواق االمنية اإلعالمية لتشويه
الثورة وعن هروب وزير الداخلية السابق وعن ممارسات
القمع  ،وعن  ،وعن ؟
 ماذا فعلت الصالح منظومة التعليم والصحةوالعدالة واألمن وتشغيل العاطلني واحلد من الفقر؟ .
وهل أدت السياسات احلالية إلى محاربة الفقر أم إلى
ضم شرائح واسعة من الطبقة الوسطى لقطاعات
أكثر فقراً.
 هل أدت إدارة ملف سد النهضة إلى دفع خطر الفقراملائى عن مصر فى املستقبل؟
بكل اخالص للوطن  ،نحن نريد لكم النجاح الن
جناحكم جناح ملصر  ،ولكن النجاح شئ واالصرار على
عدم االستماع لآلخرين وتسفيههم شئ آخر .أقول
هذا انطالقا من دعوتك ألن نستمع لبعضنا البعض .
أدعوكم ألن تنزل للشارع متخفيا بال حراسة كما كان
يفعل عبد الناصر لتسمع ماذا يقول املصريون.
ال نريد كشف حساب  ،بل نريد حوارا شفافا من أجل
مستقبل وطن كلنا حريصون عليه وحريصون على
تقومي أخطاء حكمه  .القمع لن يجدى  .إعالم عبد
الناصر لن يجدى  .إدارة الدولة باألجهزة األمنية لن جتدى
 .التسريبات لن جتدى .الشعب هو ظهيرك احلقيقى
والصلب .
مع فائق احترامى وتوقيرى .
وأخيرا  ،وقسما بالذى خلق السماوات واألرض وما
بينهما أننى ال أمارس النقد من أجل النقد ،وأمتنى من
اهلل أن يأتى يوم أنوه اعجابا بسياستكم احلكيمة  ،وال
نطمع فى شئ وال نرهب إال اهلل فقد مضى أوان الطمع
والرهبة ونحن نستعد للقاء اهلل ولكن قول احلق فريضة.
ودمتم .
شكرا ومعذرة .
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أوباما يلقي خطاباً في
مونتريال في يونية القادم

ثالثة من املسؤولني الكنديني
يزورون طهران للمرة االولي منذ عام ٢٠١٢

س ُيلقي الرئيس االمريكي السابق باراك أوباما
خطابا في مجلس التجارة في مونتريال يوم
 ٦يونية القادم ،وخطاب اوباما هو واحد من
سلسلة من خطابات لزعماء دوليني اخرين مثل
جورج بوش وكلينتون وهيالري كلينتون ونيكوال
ساركوزي وتوني بلير  ،وكان الرئيس اوباما قد
أبتعد عن االنظار بعد إنتخاب دونالد ترامب
ولكنه عاد للظهور العلني في االسابيع االخيرة
 ،وكان أوباما قد جاء الي كندا لزيارة أوتاوا عام
 ، ٢٠١٦وقال رئيس مجلس التجارة في مونتريال
انه سيشرفنا ان يحضر أوباما الي مونتريال
لنحتفل بالذكري السنوية إلنشاء اجمللس وفي
الوقت الذي يسعي فيه العالم للمزيد من
االستقرار فإن العوملة جتبرنا علي أعادة النظر في
النماذج االقتصادية والدميقراطية املوجودة لدينا
ونحن فخورين باستضافة شخص مثله كرس
أفعاله حلقوق االنسان وأتفاقات التجارة احلرة
والتنمية االقتصادية والدبلوماسية وإن أوباما
أظهر ان العالقات الودية بني االمم هي طريق قوي
لتعزيز السالم والتجارة وتطوير أسواق جديدة .

أزالة شعار مناهض لالجهاض
بعد ساعات من رفعه خارج قاعة
مدينة أوتاوا

قام ثالثة مسؤولني من الشؤون العاملية
الكندية بزيارة الي طهران هذا الشهر،
وهي االولي منذ خمسة سنوات تقريبا ً بعد
إغالق السفارة الكندية في طهران عام
 .٢٠١٢وسبب الزيارة هو تقدمي االستشارة
حلل بعض القضايا املثيرة للقلق وحتسني
حقوق االنسان  ،وتعتبر هذه الزيارة عالمة
ملموسة علي أن كندا ملتزمة باعادة
التواصل مع إيران .وكانت كندا قد رفعت
العقوبات املفروضة علي إيران بعد وقت
قصير من إنتخاب جاسنت ترودو ومتاشيا مع
عدد من القوي العاملية التي وافقت علي القيام بهذا ضمن صفقة مع أيران للحد من قدرتها النووية .وقالت
أستاذة في جامعة ووترلو إن أعظم االجنازات التي ستترتب علي زيارة مسؤولني كنديني اليران هي أن يستطيع
أي فرد كندي من أصل أيراني ان يعود الي بلده لزيارة اهله أو رعاية مريض من اقاربه او العناية بتجارة له او ميراث
له واحلاالت االخري حيث انه ليس لهم سفارة متثلهم هناك  ،واذا حدث شئ خطئ فتسوء االحوال كما حدث
مع بعض الذين وضعوا في السجون هناك .وجاءت املكاملة الهاتفية بني وزيرة اخلارجية الكندية كريستيا فري
الند ونظيرها االيراني جواد ظريف باالضافة الي وصول املسؤولني الكنديني الي طهران دليل علي ذوبان اجلليد
في العالقات بني البلدين وتقول التقارير الصحفية انهما بحثا طلب من إيران للسماح لاليرانيني في كندا
بالتصويت في االنتخابات علي رئاسة إيران يوم  ١٩مايو ولكن يبدو ان كندا رفضت النه ليس لها سفارة في
إيران ولكن إيران اقترحت إقامة مراكز إقتراع في كندا وكانت السلطات االيرانية قد أشتكت بأن كندا بطيئة
في استعادة العالقات مع إيران

أستدعاء ملنتجات من حلوم الدجاج املغطاة بفتات اخلبز

قال مسؤولو الصحة الفيدرالية أنه مت
إستدعاء منتجات حلم الدجاج املغطي
بفتات اخلبز ماركة “مابل ليف” النها حتتوي
علي مادة سامة تنتجها بكتريا املكورات
العنقودية .وتقول وكالة فحص الغذاء
الكندية أن املنتجات املتأثرة مت بيعها في
أونتاريو وكيبيك وهي من ماركة “مابل
ليف” ،ويفضل أستعمالها قبل  ٢٠أبريل
 ٢٠١٨وكذلك استدعي هامبرجر الدجاج
ماركة (سوفرا حالل) (مينا حالل)  ،وتقول وكالة فحص االغذية ان الغذاء امللوث ببكتريا املكورات العنقودية
ليس لها رائحة او شكل يدل علي تلوثها وأن درجة حرارة الطهي العادية ال تقضي علي هذه البكتريا وتشمل
أعراض االصابة بهذه البكتريا الغثيان والقئ وتشنجات معوية وحمي  ،تُذكر الوكالة املستهلكني بالتخلص
من هذه املنتجات او اعادتها للمتجر التي أشتريت منه  ،وقالت الوكالة أيضا انه لم يتم االبالغ عن اي حالة
مرضية مرتبطة باستهالك هذه املنتجات حتي االن.

سيدة من ماركهام تواجه غرامة  10أالف دوالر لقطعها
شجرات تابعة للبلدية عند منزلها

أثار رفع علم مناهض لالجهاض يوم اخلميس  ١١مايو
صباحا ً خارج قاعة مدينة أوتاوا إحتجاج شديد من
أعضاء مجلس املدينة وعامة الشعب ،وهذا العلم
الرمادي اللون كتبت عليه عبارة ( املسيرة الوطنية
للحياة في أوتاوا ) ورفع هذا العلم لالحتفال مبسيرة
احلياة يوم اخلميس .و مت إنزاله في الساعة الثالثة
من بعد ظهر نفس اليوم ووضع مكانه علم املدينة
 ،وكان سبعة من املستشارين في مجلس املدينة قد
أعترضوا علي رفع العلم وطالبوا بإزالته علي الفور
وقالوا في بيان لهم أن املستشارين وجميع الكنديني
لهم احلق في التعبير عن آرائهم ولكن سياسة
مدينة أوتاوا لم تصدر لتدين االفراد  ،وأضافوا أن
الوصول الي االجهاض اآلمن هو حق للنساء وحماية
دستورية للمرأة عبر البالد ،ووصلت لعمدة املدينة
جيم واتسون رسائل غاضبة علي تويتر وقال العمدة
أن رأيي الشخصي كان دائما هو أن للمرأة احلق في
االختيار وانا مهتم للضيق الذي سببه لكم رفع هذا
العلم وقد طلبت مراجعة سياسة املدينة في وضع
االعالم

أُتهمت سيدة تسكن في ماركهام
مبخالفة لوائح املدينة لعام  ٢٠٠٨بعدم
قطع االشجار اململوكة للمدينة .وهذا
بعد أن قطعت ثالثة أشجار كبيرة عند
منزلها في ديسمبر املاضي .وقال ديفيد
هنت خبير زراعي ومسؤول عن جرائم
مدينة ماركهام ،أنه أمر السيدة بزراعة
 ١٨شجرة أخري كعقوبة ملا فعلته
واعطاها  ٢٢أختيارا من بني انواع االشجار
اخملتلفة والتي يقدر ثمن الواحدة منها بي
 ٦٠٠دوالر أو أن تدفع غرامة مقدارها  ١٠٨٠٠دوالر في مدة محددة بنهاية شهر مايو  ،وقالت السيدة إنها عينت
محامي ليمثلها امام احملكمة وقال املدعي العام ان التحقيق في هذه القضية ال يزال مستمر

مزرعة خيول كندية تربي اخليول لالستهالك االدمي
يعتقد الطاهي الكندي سكوت فيفيان الذي ساعد في طهي وجبة تسمي “هورس تارتار” ملطعم في
بيتسبرج بناء علي طلب من الطاهي وشريك صاحب هذا املطعم جسنت سيفيريتو أن رد الفعل الغاضب من
بعض الناس علي أكل حلم اخليل هو مبالغ فيه .ويقول الطاهي سكوت أن حلم اخليل جاء من مزرعة كندية تُربي
اخليول لغرض إستخدام حلومها في إعداد وجبات للناس  ،وقال أن الضيوف الذين يقرب عددهم من  ٧٠شخص
قد أحبوا الوجبة املصنوعة من حلوم اخليل  ،ولكن عندما نشرت صور الوجبة علي االنترنت قامت واحدة من
املدافعني عن حقوق احليوان باإلعراب عن سخطها وبدأت في جمع توقيعات لتقدمي التماس يحظر أكل حلوم
اخليل  ،هذا ويعرف أن حلوم اخليل تدخل في كثير من الوجبات التي تقدم في كندا وبالد أخري.

رونا أمبروس تتنحي عن منصبها
كرئيسة مؤقتة حلزب احملافظني

أعلنت رونا أمبروس رئيسة حزب احملافظني املؤقتة
عن أستقالتها من رئاسة احلزب وسيقوم احلزب
باختيار زعيم دائم له يوم  ٢٧مايو .ويتوقع أن
تبقي أمبروس في منصبها حتي ذلك احلني وسوف
تنسحب السيدة أمبروس من منصبها كعضو في
البرملان الفيدرالي بعد إنتهاء جلسات اجمللس في
الربيع وكانت رونا أمبروس قد أنتخبت للمرة االولي
عام  ٢٠٠٤كنائبة برملانية عن منطقة إدمنتون
وبعد أنتخاب ستيفن هاربر رئيس وزراء لكندا
عام  ٢٠٠٦تقلدت عدة مناصب وزارية في البيئة
والصحة وذلك قبل هزمية حزب احملافظني في
إنتخابا عام  ٢٠١٢ثم مت أختيارها كزعيمة مؤقته
حلزب احملافظني ،
وقال النائب بن لوب من حزب احملافظني في أونتاريو
أعتقد أن كثير من الناس في جميع أنحاء البالد
معجب بالعمل الذي فعلته ،فقد حافظت علي
أسم حزبنا في أستطالعات الرأي ،وقال عنها
عضو البرملان من حزب احملافظني في مانيتوبا تيد
فالك “ أنها قامت بعمل ال يصدق وكانت محايدة
في سباق قيادة احلزب الدائمة بعد ستيفن هاربر”

زعيمة احلزب الدميقراطي اجلديد تقول
سنصوت ضد خطة حكومة أونتاريو
الليبرالية لتخفيض فواتير الكهرباء

قالت زعيمة احلزب الدميقراطي اجلديد “أنديرا هوروث” ،أن
حزبها سيصوت ضد خطة حكومة أونتاريو الليبرالية
خلفض فواتير الكهرباء .ووصفت هذه اخلطة بانها
خدعة لشراء أصوات الناخبني في االنتخابات احمللية
القادمة .ومبوجب التشريع الذي ُقدم االسبوع املاضي
فسوف يري سكان أونتاريو خفض في فواتير الكهرباء
خالل العشرة سنوات القادمة قبل أن يدفعوا تكاليف
أعلي في السنوات التالية لهذه املدة  ،وقالت أندريا
هوروث أن حكومة أونتاريو ال تستطيع مواكبة تكاليف
هذه اخلطة .وذكرت مستندات عن خطة حكومة اونتاريو
لفواتير الكهرباء تسربت إلي حزب احملافظني في فترة
سابقة أن فواتير الكهرباء سوف تنخفض هذا العام
ثم ترتفع ارتفاع طفيف خالل االربع سنوات القادمة ثم
تزداد زيادة محدودة تبعا ملعدل التضخم وبعد ذلك ترتفع
بسرعة كبيرة .وقالت كاثلني وين عن هذا أن االرقام في
هذه املستندات قدمية واحلكومة غير مستعدة ان تفرج
عن االرقام احلديثة  ،وأتهمت أندريا هوروث حكومة
أونتاريو أنها تُخفي معلومات عن عامة الشعب .ودعت
احلكومة لالعالن عن خطتها لتكلفة الكهرباء علي
املدي الطويل وقالت أندريا أيضا أن حكومة اونتاريو لم
تعطي سكان أونتاريو وقت للتعليق والرد علي خطتها
التي ستحاول متريرها قبل عطلة الصيف  ،وبغض النظر
عن املعارضة فإن خطة حكومة كاثلني وين للكهرباء
في أونتاريو ستمضي قدما.
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تعد عالقتك مع أهلك أو أهل
شريك حياتك من أهم العالقات
التي حتتاج منك ـ دائما ً ـ بذل اجلهد،
واحملبة والدبلوماسية للحفاظ عليها
ناجحة ،وبخاصة في الفترة األولى
من الزواج ،التي يتم فيها االحتكاك
املباشر بيتك وبني أهل زوجتك (أو
زوجك) ،أو بني األسرتني اللتني كنتما
السبب في ارتباطهما.
فكيف يسود احلب والود ويستمران
بينك وبني أهل شريك حياتك؟
أشعر عائلتك ـ بعد زواجك ـ أنك ما
زلت مرتبطا ً بهم ،وأنك لم تستقل
بحياتك بعيدا ً عنهم ..بل إنك دائما ً في حاجة إلى رأيهم وتشجيعهم.
اعمل على حتسني العالقات بني أهلك وأهل زوجك ،حيث تُشعر الطرفني بأن هناك رابطة بينهما،
أنت وزوجك أساسها.
تذكر تواريخ احتفاالت العائلة التي كنت حتتفل بها معهم قبل زواجك كأعياد امليالد أو الزواج،..
وشارك أنت وشريك حياتك في مجاملتهم ،وتقدمي الهدايا.
أعلم أنه أنت الذي حتدد شكل العالقة بينك وبني عائلة شريك حياتك فبيدك أن تكون العالقة
طيبة وودودة ،أو فاترة ،أو حارة لدرجة مبالغ فيها مما قد يضايق الطرف اآلخر .واملهم هو أال جتعلها
تشكل عبئا ً نفسيا ً عليك ،يعرضك للنقد أو لإلحراج فيما بعد.
جتنب املقارنة بني أهلك وأهل زوجتك (أو زوجك) ،فلكل أسرة طريقتها وعاداتها في ممارسة حياتها،
وطريقتها في التعامل مع الناس ،وعليك أن تدرك اخلطوط العريضة لهذه الطريقة حتى حتدد
األسلوب الذي ستتبعه في التعامل معهم.
ال جتعل شريك حياتك يعتقد بأنك تفضل عائلتك على عائلته بل اشعره ان اجلميع في املكانة
نفسها ،وليس ثمة تفرقة في طريقة املعاملة.
ال تشرك أهلك في شئونكما اخلاصة ،فهناك أمور خاصة ال يجب أن يعرفها سواكما ،ولتتفقا
على هذا األسلوب من البداية حتى تلتزما به معاً ،ولتتفقا أيضا ً على املوضوعات التي ميكن
إشراك العائلتني أو أخذ رأيهما فيها دون حساسية.
إذا حدث خالف بينك وبني شريك حياتك ،فال تظن أن ذلك راجع إلى تأثرة بقول أحد أقرباءه ،أو بإيعاز
من أحدهم؛ حتى ال تتضخم املشكلة ،وثق أن شريك حياتك لن يسمح مبهاجمة أحد من عائلة.
احذر أن تضع حياتك وسعادتك في ناحية وصلة شريك حياتك بعائلته في ناحية أخرى.
ال تُسء أبدأ إلى عائلة شريك حياتك حتى لو كان هو نفسه متضايقا ً أو غاضبا ً من أمر حدث بينه
وبينهم ،إذ إنه مبرور األيام ال يلبث أن ينسى ،وسيسعى ألن تكون العالقة بينه وبني عائلته طيبة.
وتأكد أن جانبا ً كبيرا ً من عوامل جناح حياتك الزوجية ،يعتمد على حسن العالقة بينك وبني
عائلته ؛ ليشعر أنك أضفت رباطا ً جديدا ً ومحببا ً في عالقة مع عائلته.

مجلس إدارة و أسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون خالص التهاني
للزميل  /عبد املسيح يوسف
مبناسبة معمودية األبن املبارك

فيلوباتير عبد املسيح فلي

بكاتدرائية مارمرقس مبونتريال
قام بطقس صالة املعمودية
جناب األب املوقر القس فيكتور نصر

حتى ال تقع يف هذه الأخطاء يف تربية �صغريك

رحت ألوح بيدي بعدما شرعت في سرد قائمة
درجات ابني نتيجة أدائه لالمتحانات .وقد
كانت الشهادة حتتوي على قائمة طويلة من
الدرجات املنخفضة .ثم سألته« :ألم أحذرك
من أن هذا سوف يحدث؟».
أما هو فقد وقف وقد أعطاني ظهره في
صمت .ومتاديت بالقول« :مشكلتك أنك كسول
جداً» وأغاظني صمته فأضفت «ال جدوى من
محاولة احلديث إليك فأنت لن تستطيع أن
حتقق أي شيء على اإلطالق».
في ثورة غضبنا وإحباطنا نحط من قدر أبنائنا
دون أن نقصد فنشعرهم باإلحباط وعدم
الثقة ،فال نزد األمر إال سوءاً.
ويقول األطباء النفسيون ان األطفال يتعلمون
اغلب مهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين
في منازلهم ،لذلك عندما يكبرون ويصلون
إلى سن البلوغ ،مييلون إلى ترديد نفس اللهجة
ونفس األسلوب السلبي في التوجيه؛ مما
قد يعرضهم للمتاعب في أعمالهم ،أو في
عالقتهم مع اآلخرين.
ومن أكثر األقوال شيوعا ً وحتمل تأثيرا ً سلبيا ً
على الطفل:
«كان يجب أن تفعله هكذا»..
أتى الصغير فرحا ً إلى والده بعد ما استطاع
ـ بعد جهد كبير ـ أن يربط رباط حذائه بصورة
جيدة ،ل ُيري والده مهارته وإجنازه .وعندما رأي
والده ما حققه طفله قال« :هذا عظيم ،ولكن
كان يجب أن تتأكد أوال ً من أن كل قدم في
الفردة الصحيحة»!
ليكن التعليق مستقالً :اشادة مبهرته في

ربط رباط احلذاء وبعد فترة سؤاله إذا كان
احلذاء مريحا ً بسبب عكس الفردتني.
ويوجه األطباء النفسيون حتذيرا ً “ ..ال جتمع
بني األستحسان والنقد وأنت تقوم مبدح أبنك”.
فعندما يختلط املدح بالنقد ،مييل الصغار
إلى التركيز على تذكر اجلانب السلبي من
توجيه اآلباء واالمهات فإذا قامت طفلتك ذات
اخلمس سنوات بترتيب سريرها فقمت أنت
بإعادة وضع الوسادة وأنت متتدحينها ألنها
أحسنت العمل ،فسوف حتدث نفسها قائلة:
“إن كلمة أحسنت جيدة ولكني أعتقد أنه
رمبا كان من املمكن أن أقوم بعمل أفضل لم
استطعه بدليل أن الوسادة لم تكن في املكان
الصحيح” .وهكذا تتعثر الصغيرة في فهم
كلمات التشجيع وفي أدائها لألعمال اخملتلفة!
أهذا شعر على رأسك أم ممسحة تنظيف؟»!
إن السخرية واملضايقة التي تأتي من
الوالدين ،تكون أكثر إيالما ً من أي مضايقة
أخرى .حيث ينظر األطفال إلى والديهم كمرآة
تعبر لهم عن ما هيتهم في هذه احلياة ،لهذا
فإن املضي في املضايقة يولد عدم الثقة ألن
الصغار ال يعلمون بالضبط إلى أي حد يكون
اآلباء جادين في هذا .وعادة ما يستمر معهم
عدم الثقة.
ومن األفضل توجيه وإرشاد الطفل مباشرة
بدال ً من األسلوب اجلارح أو الساخر الذي يؤذي
مشاعره .تخيل معي مدى تأثير السؤال
الساخر غير املهذب الذي قد يوجهه أحد اآلباء
أو األشقاء للصغير باألسرة إذا لم ميشط
شعره!

من جتاربي

لتظيف الأر�ضيات �أو امل�ساحات الرخامية

أزل األتربة أوال ً بفرشاة أو مبنشفة
ناعمة.
اغسل الرخام باملاء الدافيء مع
استعمال نوع جيد من املنظفات
السائلة أو الصابون السائل .ثم جفف
جيدا ً باستعمال فوطة نظيفة ذات وبر
ناعم ،أو باستعمال قطعة قماش من
الصوف.
إذا كان هناك أثر لبقع دهنية على
الرخام ،فينظف مكانه بدعكه
مبزيج من املاء الدافيء والصابون .و
“األسبيداج” ،ثم يشطف ويجفف.
في حالة االتساخ الشديد لألرضية
الرخامية ،تغسل باملاء الدافيء املضاف إليه مقدار من الصودا ،مع اإلسراع بالشطف باملاء الدافيء
فقط ،حتى ال تؤثر الصودا على الرخام .واحرص على أال تالمس الصودا جلدك حتى ال يلتهب.
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�إقالة ترامب ملدير الـ» »FBIتثري عا�صفة �سيا�سية
أثار قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب إقالة ،جيمس
كومي ،مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي  ،FBIجدال
سياسيا خاصة وأن كومي كان يقود التحقيق حول
مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة .وأشار
البيت األبيض إلى أن قرار ترامب بإقالة كومي جاء
استنادا إلى توصية من وزير العدل واملدعي العام
األمريكي ،جيف سيشنز ،ونائبه رود روزينشتاين ،مضيفا
أن اإلدارة األمريكية ستبدأ البحث عن مدير جديد لـ FBI
على الفور.
وسيقوم نائب رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي ،اندرو ماكيب ،مؤقتا بأداء واجبات رئيس
املكتب بعد إقالة كومي .وقال ترامب في رسالة بعثها لكومي« :إنني أتفق مع احلكم الصادر عن
وزارة العدل بأنكم غير قادرين على قيادة املكتب بفعالية .ومن الضروري أن جند قيادة جديدة ملكتب
التحقيقات الفدرالي والتي ستعيد ثقة الناس به ومبهمته احليوية إلحالل القانون».
وأثار كومي اجلدل بشأن موقفه من حتقيق في استخدام كلينتون بريدها اإللكتروني اخلاص ،خالل
عملها وزيرة للخارجية .وقد سارع الدميقراطيون إلى انتقاد ترامب واتهامه بوجود دوافع سياسيه
وراء قراره إقالة كومي .وندد الدميقراطيون بتحرك ترامب وشبهه البعض بـ»مذبحة ليلة السبت»
( )1973حني أقال الرئيس ريتشارد نيكسون مدعيا خاصا مستقال يحقق في «فضيحة ووترغيت».
وقال العضو الدميقراطي البارز في جلنة الشؤون القضائية مبجلس النواب ،جون كونيرز ،إن «اإلجراء
الذي اتخذه الرئيس ترامب اليوم يزيل متاما أي مظهر من مظاهر التحقيق املستقل في احملاوالت
الروسية للتأثير على انتخاباتنا ويضع أمتنا على شفا أزمة دستورية» .وجدد كونيرز ودميقراطيون
آخرون دعوتهم لتولي جلنة مستقلة أو مدع خاص التحقيق في التأثير الروسي في انتخابات
.2016

البابا فرن�سي�س ي�صلى من �أجل اليزيديني فى املو�صل

اخبـــــــــــار

و�سائل �إعالم بريطانية :يوجد يف البالد جي�ش
«نائم» من املتطرفني!
حتدثت وسائل إعالم بريطانية عن وجود أكثر من  4600شخص في اململكة ،نصفهم لم يبلغوا
سن الرشد ،تعرضوا لتأثير أفكار متطرفة .يأتي ذلك فيما حددت االستخبارات البريطانية 350
شخصا يشكلون تهديدا إرهابيا محتمال بعد عودتهم إلى اململكة من سوريا ،حيث يقاتلون في
صفوف املسلحني .ولفتت وسائل االعالم نقال عن مصادر في احلكومة البريطانية أن هذا العدد
يعكس «حجم املشكلة التي تصطدم بها وحدات مكافحة اإلرهاب ،وذلك ألن مراقبة شخص
واحد على مدار الساعة تتطلب نحو  30عنصرا استخباراتيا» .وذكرت ايضا أن بعض البريطانيني
بعد عودتهم من سوريا «يخيب رجاءهم في املتطرفني ،وال يشكلون أية خطورة» ،إال أن الكثيرين
وحشيت أدمغتهم بأيديولوجية
«دُربوا على كيفية التعامل مع األسلحة النارية واملتفجراتُ ،
تنظيم داعش» .والالفت أن املسلحني السابقني العائدين من سوريا ال ميكن في كثير من احلاالت
تعريضهم للمساءلة القانونية ،وذلك ألن املعلومات عن نشاطاتهم يتم احلصول عليها من قبل
مصادر سرية ال تعتد بها احملكمة ،فضال عن أن الكشف عن مثل هذه املعلومات قد يعرض للخطر
عمالء االستخبارات البريطانية .وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت في وقت سابق أن ما
ال يقل عن  850شخص من الرعايا البريطانيني قد انضموا جلماعات إرهابية في بلدان الشرق
األوسط ،في حني أن معظم الذين توجهوا من هؤالء إلى العراق وسوريا من أصول آسيوية ،اعتنقوا
اإلسالم منذ وقت قريب ،باإلضافة إلى مهاجرين من شمال إفريقيا

�أردوغان يقرتح على بوتني تغيري م�صري ال�شرق الأو�سط
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا وروسيا قادرتان على اتخاذ خطوات كفيلة بتغيير
مصير منطقة الشرق األوسط .وقال في لقاء مع الرئيس الروسي فالدميير بوتني في مدينة
سوتشي جنوبي روسيا« :اليوم أمامنا فرصة جدية لبحث عالقاتنا الثنائية واملسائل اإلقليمية».
وتابع أن الدولتني تتحمالن مسؤولية كبيرة فيما يخص التطورات في الشرق األوسط ،مضيفا:
«أنا واثق من أن اخلطوات التي سنتخذها معا ستغير مصير املنطقة برمتها».
الرئيسان الروسي فالدميير بوتني والتركي رجب طيب أردوغان :التعاون التركي الروسي حول سوريا
فعال .بدوره رحب بوتني بهذه الفرصة لبحث املسائل احملورية على جدول األعمال الدولي والسيما
األزمة السورية مع نظيره التركي .وأعتبر أن اللقاءات املكثفة بينه وبني أردوغان تؤكد اكتساب
العالقات الثنائية طابعا خاصا وعودتها إلى سابق عهدها.

وجه البابا فرنسيس األنظار إلى محنة أشخاص يعانون جراء احلرب والصراع فى الشرق األوسط
فيما تتقدم القوات العراقية املدعومة من الواليات املتحدة صوب معقل تنظيم «الدولة
اإلسالمية» فى املوصل .وقال البابا «الكثير من األبرياء يتعرضون حملنة شديدة سواء كانوا
مسيحيني أو مسلمني أو من أقليات مثل اليزيديني الذين يعانون من العنف والتمييز بصورة
مأساوية» .وأضاف «أدعو اجلماعات اخملتلفة إلى أن تنتهج طريق احلوار والصداقة لبناء مستقبل
يعمه االحترام واألمن والسالم بعيدا عن أى شكل من أشكال احلرب».
وتقترب معركة السيطرة على املوصل من نهايتها بعد سبعة أشهر من القتال الشرس.
وعانى اليزيديون فى املوصل من االضطهاد واالحتجاز على يد تنظيم «الدولة اإلسالمية» الذى
يعتبرهم من «عبدة الشيطان».
صرحت مندوبة الواليات املتحدة
الدائمة لدى األمم املتحدة نيكي
هايلي ،بأن واشنطن مستعدة
للحوار مع بيوجن ياجن في حال
أوقفت األخيرة اختباراتها
أصدر دير بوزيه اإليطالى للرهبان ،أول كتاب مخصص
الصاروخية, .قالت هايلي قبيل
بالكامل لشخصية ومؤلفات والهوت األب متى
اجتماع مجلس األمن الدولي:
املسكني ،مبناسبة الذكرى الـ 11لوفاة األب الروحى لدير
«نريد أن ننظر في العقوبات
أنبا مقار بوادى النطرون.
السارية وتشديدها ..لن تترك
الكتاب صدر عن دار نشر « »Qiqajonاإليطالية التابعة
الواليات املتحدة الدول التي
للدير ،وشارك فى حترير مادته عدد كبير من كبار
ستساعد كوريا الشمالية
الالهوتيني واملؤرخني املعاصرين من كافة أنحاء العالم
وستفرض عقوبات عليها
واالنتماءات الكنسية ،وقدم له األنبا إبيافنيوس أسقف
أيضا».
عن
األول
الدولى
املؤمتر
فى
قدمت
التى
األبحاث
ورئيس دير القديس أنبا مقار .وضم الكتاب جميع
وأضافت هايلي« :أمريكا تأمل
األب متى املسكني ،الذى انعقد فى دير بوزيه فى مايو  2016مبناسبة الذكرى العاشرة لرحيله ،في تشديد العقوبات بحق
إضافة إلى عدد من الدراسات القيمة التى تُنشر ألول مرة.
كوريا الشمالية بعد االختبار الصاروخي األخير» .يُذكر ،أن مجلس األمن الدولي أدان بشدة جتربة
كوريا الشمالية الصاروخية األخيرة ،وتعهد باتخاذ مزيد من التدابير مبا فيها العقوبات ردا على
سلوك بيوجن ياجن «املزعزع لالستقرار بدرجة كبيرة» .وفي بيان دعمه أعضاء مجلس األمن باإلجماع،
مبن فيهم الصني حليفة بيونغ يانغ ،طلب اجمللس من كوريا الشمالية أن تظهر «بشكل فوري
التزاما حقيقيا بنزع السالح النووي ،من خالل اتخاذها إجراءات واضحة» ،وذلك بعد إطالق بيونغ
يانغ صاروخا باليستيا وصفته بأنه «قادر على حمل رأس نووي ثقيل» .كما طالب أعضاء اجمللس
حكومة كوريا الشمالية« ،بعدم إجراء مزيد من التجارب الصاروخية ،النووية والباليستية».
تسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية ،برئاسة املستشار سمير حسن ،احملامى العام األول للنيابات ،من جهتها ،نددت كوريا الشمالية مبا وصفته بـ»اجلنون الهستيري» للواليات املتحدة ،واعتبرت
خطابًا رسم ًيا من وزارة الداخلية ،يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى ،وزير الداخلية األسبق أنها تهدد وترهب الدول األخرى لدفعها إلى تطبيق العقوبات ضد بيوجن ياجن .وحضت بعثة كوريا
فى منزله مبدينة  6أكتوبر ،لتنفيذ احلكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه  7الشمالية لدى األمم املتحدة اجلمعة الدول األعضاء في املنظمة الدولية على «إعادة النظر» في
تنفيذ العقوبات التي فرضها مجلس األمن الدولي ،معتبرة أنها غير شرعية .وبحسب بيانات
سنوات فى قضية االستيالء على أموال وزارة الداخلية باالشتراك مع آخرين.
وقت سابق ،األجهزة األمنية بقطاع تنفيذ األحكام ،صادرة عن بيوجن ياجن فإن الصاروخ أطلق بأعلى زاوية ممكنة مراعاة منها ألمن دول اجلوار ،وبلغ
َ
وكلَّ َفت نيابة وسط القاهرة الكلية ،فى ٍ
بسرعة القبض على اللواء حبيب العادلى ،وزير الداخلية األسبق ،لتنفيذ احلكم الصادر من الصاروخ ارتفاعا يزيد على  2111كيلومترا قبل سقوطه في البحر الشرقي على مسافة 787
محكمة جنايات القاهرة ضده بالسجن املشدد  7سنوات فى قضية «االستيالء على املال العام» .كيلومترا ،بالقرب من مدينة «كوسون» على الساحل الغربي من البالد.

وا�شنطن ُتبدي ا�ستعدادها للحوار مع بيوجن ياجن

�إيطاليا ُت�صدر كتابا عن الأب متى امل�سكني

النيابة تت�سلم خطا ًبا ر�سميًا من الداخلية ي�ؤكد
هروب حبيب العاديل
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تقــــــــــــارير

املستشار أحمد عبده ماهر يفتح قلبه لـ «جود نيوز» في حوار جرئ
 األزهريني ال يصلحون إلصالح اخلطاب الديني علي األزهر أن يعتذر عن الفتوحات اإلسالمية وما فعلته بالشعوب سالم عبد اجلليل لم يأتي بجديد فهذا ما يُدرس باملناهج هذا رأيي في ما يسمي بـ «وسطية األزهر» وعدم تكفير «داعش»حوار ــ جرجس ابراهيم
هو شخصية تثير اجلدل عندما تتحدت  ،ومن
بني طرق ودروب احلياة أختار أن يسير في طريق
االصالح والتجديد الديني ،كما أنه يقود ثورة
األصالح داخل املؤسسات الدينية االسالمية
األقدم في العالم  ..هو املستشار احمد عبده
ماهر الذي يخوض حروب شرسة مع الرديكاليني
في حربه لتطوير اخلطاب الديني االسالمي.
«جود نيوز « تفتح صفحاتها لكي يشرح أفكاره
في نشر إسالمه الوسطي املعتدل الذي يقبل
االخر و التعايش مع اجملتمعات في إنسجام تام.
سيادة املستشار  ..حينما ُكنت علي منصة
القضاء وطبقا للدستور فكان عليك االلتجاء
للشريعة والتراث الذي ترفضه فماذا كنت
تفعل وقتها؟
وقتها كنت احكم بروح العدالة  ،روح القانون
 ،ليس روح الكتب التراثية  ،كنت احكم بروح
األسالم احلقيقة  ،التي تدعو للمحبة و السالم
و العدل  ،وليس كتب التراث  ،وبرغم من هذا
فعلي مدي تاريخي املهني كنت محبوبا ً من
اجلميع .
اقترح الباحث «سعيد شعيب» في مقال
سابق بصحيفة «جود نيوز الكندية» أن يتقدم
قبطي لتقدمي أوراقه بجامعة األزهر وحني يتم
رفضه ،يُقاضي اجلامعة خملالفتها الدستور
بهذه املمارسات التمييزية ...فما رأيكم في هذا
األقتراح اخلاص باللجوء للقضاء؟
طالبت بهذا االقتراح من قبل مرات عديدة
 ،وناديت بأن يتقدم االقباط باورق التحاقهم
بجامعة االزهر وإذا رفضت ادرة اجلامعة ،
عليهم باجلوء الي القضاء  ،وقلت يجوز لكل
املصريني أن يلتحقو بجامعة االزهر  ،فاألزهر
مت إنشاءه لتعريف الناس بالدين االسالمي ،
واقتصار الدراسة به علي املسلمني فقط،
معناه أنه لن يستطيع إيصال رسالته وهي
تعرف غير املسلمني برسالة االسالمه لذلك
أطلب بفتح ابواب األزهر لكل البشر.
طالب الرئيس األزهر بتجديد اخلطاب الديني
ولكن لم يحدث شئ ..فما سبب ذلك في
اعتقادك؟
هذا اجليل من االزهريني  ،ال يصلح لقيادة ثورة
حقيقة إلصالح اخلطاب الديني  ،وال حتي
أي أحد من خريجي االزهر يصلح في اصلح

اخلطاب الديني النهم خريجي كتب تراثية
فاسدة وتربو وتعلموا علي مناهج هذه الكتب
 ،وكل خريجي االزهر وعلمائه و مشايخه ال
يدركون معني األصالح احلقيقي بفضل الكتب
التراثية املنتشرة في عقول االزهريني منذ
صباهم  ،نحتاج إلي ثورة حقيقة تهدم التراث
املوجود داخل االزهر ومكتباته ومناهجه ،بل
داخل عقول وقلوب كل من يدرس داخل أروقة
و جدان االزهر.
هل افكاركم هي امتداد ألفكار القرانيني والذين
ال يحتكمون للتراث بل للقرآن فقط؟
يجب أال نعتمد علي االحاديث  ،ألن في الكثير
منها محاولة لتغيب العقل  ،و بها مغالطات
ودخل بها الكثير من خرفات القرون الوسطي.
إال تخشي من أن يفعل بك األزهر مثلما فعل
بإسالم البحيري؟
أنا اخشي علي االزهر أن أفعل به مثلما فعل به
إسالم البحيري
في رأيك  ..ما سبب عدم تكفير األزهر لداعش؟
يدل علي سوء ما حتتويه مناهج االزهر و عقائده
من خرفات وجهل و أوهام وعقائد غير صاحلة
حتتاج إلي مراجعة وتعديل فوري  ،و تصحيح
األخطاء الواردة في كتبه ،ونقبل أيادي األزهر
لتطوير مناهج التعليم ،ففي صحيح مسلم
الكثير من األخطاء ال تصلح في الوقت احلالي ،
ويجب على األزهر مراجعة هذه املناهج.
وعلى األزهر التخلص من هذا الكم الهائل
من األخطاء ،فالكثير من األشخاص يقبل
أيادي األزهر ويلهث وراءه ،وهذا أمر ال يصح،
واحلديث عن قتل تارك الصالة واملرتد يجب إعادة
النظر فيها بسرعة فغالبية األزهريني لديهم
معلومات تراكمية أكثر من األئمة األربعة،
ورغم ذلك نقدس فقه األئمة األربعة
ما رأيك في قانون محمد أبو حامد بشأن تغيير
شيخ االزهر؟
ال يهمني محمد أبو حامد أو قانونه  ،ولكن
يهمني شئ واحد فقط هو أن االزهر يحتاج الي
تطوير وهو املوضوع األهم بالنسبة لي.
هل األزهر وسطي كما يزعمون؟
وسطية األزهر إشاعة ،فاالزهر عبارة عن هيئة
وسطية شفوية هالمية  ،ال وجود لها علي
أرض الواقع .ولو كان االزهر وسطي فعالً لكان
دون وسجل وسطيته في تعديل كتب الفقه

و كتب التفسير التي حتتوي علي كثير من
الكوارث و كل األجرام الذي يفعله تنظيم
داعش االرهابي موجود في كتب و تفسير و
سير تُدرس باألزهر الشريف.
في رأيك ما حجم النفوذ اإلخواني مبؤسسة
االزهر؟
ً
بال شك نفوذ كبير جدا  ،فاالزهر عبارة عن
خليط من السلفيني و االخوان  ،وقليل جدا ً جدا ً
من االزهريني.
هل مؤمتر االزهر للسالم ومكافحة األرهاب الذي
شارك به البابا فرنسيس سيحقق أهدافه ؟
ال طبعا  ،فهو مؤمتر فك مجالس «عدمي القيمة
« ،ومحاربة األرهاب ال تاتي مبؤمترات أمنا تأتي
مبحاربته علي أرض الواقع و مناقشة االسباب
احلقيقة إلنتشار االرهاب  ،ولكن هذه املؤمترات
مجرد شوء اعالمي أمام العالم ال اكثر وال اقل.
ولو كان االزهر فعالً يهدف حملاربة االرهاب كان
عليه قبل عقد املؤمتر أن يعتذر عن الفتوحات
االسالمية  ،و يصفها بوصفها الطبيعي بأنها
إحتالل و إستعباد للشعوب  ،وأن يعتذر عن
كل ما جاء بها من قتل وحرق و نهب و أفعال
ال يرضي عنها االسالم احلقيقي  ،وأن يتوقف
االزهر عن قتل املرتد عن االسالم  ،كان عليه
ان يفعل مثل هذه ا الشياء قبل عقد اي مؤمتر

يدعي انه يحارب االرهاب .
ماهو رايك وتقييمك للشيخ االزهر احلالي
الدكتور احمد الطيب ؟
الشيخ احمد الطيب طيب فعال وله من اسمه
شيئا  ،ولكن معاونوه كلهم من الفشلة الذين
تشبعوا بالفكر امللوث بالتراث الذي يحتاج
لنسف  ،و كل كالم وحديث الشيخ الطيب
جيد وجميل ولكنها مجرد كلمات فقط ،
وحتتاج الي تنفيذ علي ارض الواقع .
ماهو رايك في تصريحات الشيخ سالم عبد
اجلليل «بفساد عقيدة املسيحيني» وان الدين
عند اهلل هو االسالم ؟
سالم عبد اجلليل لم يقل شئ جديد  ،ولم
يأتي بشئ من عنده كما قلت من قبل كلها
نتائج طبيعي للمناهج التي تدرس في االزهر
 ،وما قاله االخ سالم ليس غريبا ً علي عقائد
رجال االزهر  ،وفقا ملا تعلموه في معاهدهم من
مناهج حترض علي فقه الكراهية و الدموية
 ،وباالمس القريب ،رئيس جامعة االزهر كفر
الباحث اسالم البحيري فهذا كله كالم غير
فقهي و غير مدرك  ،وكلها افتراءت من السادة
اهل العمائم  ،ولذلك عندما نطالب بتغير
مناهج االزهر  ،ترفض منهم النهم تربو علي
عقائد مخالفة لكتاب اهلل .
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�أبونا ميخائيل عزيز راعي كاتدرائية
مار مرق�س مبونرتيال يف يوبيلها الذهبي

تقــــــــــــارير

الكني�سة القبطية �أعظم كني�سة يف العامل  ..قدمت وتقدم �شهداء..

 مار مرقس  ..أسد  ..وكاروز عظيم  ..أسس كنائس كثيرة  ..وليس في حاجة ليتحدث أحد عنه أهم نصيحة أؤكد عليها للشعب القبطي في مونتريال « خليكوا مرتبطني بالكنيسة للمحافظة علي أنفسكم وعيالكم من الضياع» هجرة األقباط لكندا بدأت في الستينيات  ..أبونا مرقس مرقس أول كاهن جاء ألمريكا الشمالية ..وأبونا روفائيل يونان نخلة أسس كنيسة مار مرقس مبونتريال ..الصالة كانت تتم في أماكن مستأجرة ..
تاريخ الكنيسة القبطية في املهجر ملء
بالتحديات واحلكاية املثمرة ،التي تكشف عن
جهد عظيم ،ورؤية ثاقبة لآلباء الكهنة األوائل،
الذيي أخذوا علي عاتقهم مشاق تأسيس أول
كنيسة قبطية في كندا ،أحد أركان بالد املهجر
مع الواليات املتحدة واستراليا وأوروبا وغيرها.
هؤالء اآلباء الكهنة بذلوا من وقتهم وجهدهم
وصلواتهم ورعايتهم وصحتهم ،الكثير من أجل
تدشني أول كنيسة قبطية في كندا ،وحتديدا في
مدينة مونتريال لؤلؤة إقليم الكيبيك الناطق
بالفرنسية ،وإحدى أهم مدن كندا والعالم.
===
ومبناسبة مرور  50عاما ،اليوبيل الذهبي ،علي
تأسيس أول كنيسة قبطية في كندا ،كاتدرائية
مار مرقس اإلجنيلي في مدينة مونتريال ،أجرينا هذا
احلوار مع جناب األب ميخائيل عزيز ،راعي كنيسة
مار مرقس مبونتريال ،لنتعرف مع قدسه علي
مراحل تطور الكنيسة القبطية في مونتريال،
ودورها في حياة الشعب القبطي ،والذي يتجاوز
تعداده مئات اآلالف هنا في كندا ومونتريال.
===

املوجة األولي لهجرة األقباط لكندا

هنا يقول أبونا ميخائيل عزيز :هجرة األقباط لكندا
بدأت في الستينيات من القرن املاضي ،تقريبا عام

 40عاما.

===

انتقادات التأسيس :كاتدرائية كبيرة وشعب
قليل

يضيف أبونا ميخائيل :وبالطبع كانت هناك
حتديات في بداية تأسيس الكنيسة القبطية في
مونتريال ،ومن بني هذه التحديات ،عندما اشترينا
الكنيسة عام  ،1975كان الشعب القبطي قليل
العديد نسبيا ،وقال بعض أفراد الشعب ،ملاذا يتم
شراء كاتدرائية كبيرة جدا ،ونحن عددنا قليل ،وكان
كافيا ربع مساحة هذا املبني ،ليستوعب الشعب
القبطي ،حينذاك .لكن بعد نظر ورؤية أبونا
روفائيل يونان نخلة ،كانت ثاقبة ،عند شراء هذا
املبني الكبير ،والذي أصبح اليوم بعد منو الشعب
القبطي ،رغم ضخامة املبني اخلاص بالكاتدرائية،
ال يسع كل أبناء الشعب القبطي في بعض أحياء
مدينة مونتريال وليس مدينة مونتريال لوحدها.
ومن هنا ظهرت احلاجة لتدشني كنائس قبطية
أخري في مناطقة متنوعة من مونتريال ،بجانب
املدن الكندية األخرى ،إذ أصبحت هذه الكاتدرائية
الكبيرة ،كنيسة صغيرة بالنسبة ألعداد الشعب
القبطي.
وأصبح في كنيسة مونتريال نفسها ،كنيستني،
وفي مدينة الفال اجملاورة كنيستني ،وكنائس أخرى

)2017

===

احتفاالن لليوبيل الذهبي

ويقول أبونا ميخائيل :وستقوم الكنيسة بعمل
احتفالني لليوبيل الذهبي ،االحتفال األول في عيد
مار مرقس األول هذا األسبوع الثاني من شهر مايو،
حيث يتواجد معنا نيافة احلبر اجلليل األنبا بنيامني،
مطران املنوفية ،ليبارك شعب الكنيسة .كما يزور
جناب اآلب داوود ملعي الكنيسة إللقاء عدد من
الوعظات الروحية .أما االحتفال الثاني فسيكون
خالل شهر نوفمبر القادم من العام احلالي ،2017
وسيكون هذا االحتفال األكبر واخلتامي ،خاصة
وأننا كل شهر نحاول االحتفال بهذا اليوبيل ،من
خالل برنامج محدد الرؤية .كما سنقوم بتنظيم
حفل «جاال» في شهر يونيه القادم في إحدى
أكبر احلدائق العام في مدينة مونتريال ،لعرض
كل الشعب القبطي تاريخ كنيستنا وتأسيسها
ومراحل تطورها.
===

التواصل بني األجيال وتلبية االحتياجات

 1961أو  .1962وكان أول أب كاهن استقر في
أمريكا الشمالية ،هو أبونا مرقس مرقس ،وجاء عام
 ،1964وأول قداس عمله كان في مدينة مونتريال،
ثم استقر بعدها في مدينة تورنتو ،ولهذا حتتفل
مدينة تورنتو باليوبيل الذهبي قبل مونتريال بثالث
سنوات.
===
بالنسبة مونتريال ،فتعتبر أبونا روفائيل يونان
نخلة ،هو الذي جاء عام  ،1967وقد أرسله مثلث
الرحمات ،قداسة البابا كيرلس السادس ،لتأسيس
كنيسة مار مرقس في مونتريال .وقد كانت هناك
جالية قبطية ،رمبا محدودة العدد قبل عام .1967
ولكننا نعتبر مجئ أبونا روفائيل يونان نخلة مبثابة
البداية لتأسيس الكنيسة القبطية هنا .في
البداية ،كانت كنيسة مار مرقس مثلها مثل كل
األماكن اخملصصة للصالة في بالد املهجرة ،حيث
الصالة في أماكن مؤجرة أو منازل يتم استئجارها
لهذا الغرض ،حتى مت شراء الكنيسة احلالية ملار
مرقس عام  ،1975وحيث دخلنا أول مرة للصالة
فيها ،ثم أصبحت ملكا لنا عام  .1976ويعتبر
املبني احلالي للكنيسة ملكا لها ،منذ أكثر من

من مناطق آخري.
===
برنامج احتفالي ممتد علي مدار 2017
ويشير أبونا ميخائل عزيز إلي أن :العام احلالي
 ،2017هو االحتفال باليوبيل الذهبي ،لتدشني
كنيسة مار مرقس ،وهناك برنامج احتفالي
ممتد علي مدار العام ،إذ تقوم الكنيسة بعمل
أنشطة روحية ودينية وثقافية وفنية ،من كورال
ومسرحيات وغيرها من األنشطة ،املمتدة علي
مدار العام ،وتنظم هذه األنشطة مرة كل شهر،
خملتلف الفئات العمرية ،بدءا من مرحلة الطفولة،
والشباب ،والناضجني ،وكل األعمار ،ليشارك
اجلميع فرحة االحتفال باليوبيل الذهبي ملار مرقس
كاروز الديار املصري وكندا.
وهذا البرنامج االحتفالي ،شاركت في إعداد كل
الكنيسة من كهنة وشمامسة وشbnعب ،حتى
تكون لدينا رؤية متفق عليها حول صور االحتفال
باليوبيل الذهبي ملار مرقس.
والبرنامج التفصيلي لالحتفالية متاح علي املوقع
اإللكتروني للكاتدرائية:
http://www.stmarkmontreal.ca/
(Jubilee

يضيف أبونا ميخائيل :هنا مختلف الفئات
العمرية واألجيال ،تتقابل وتتعايش معا ،في
الكنيسة ،إذ جتد األطفال والشباب والسيدات
والرجال وغيرها ،فتواصل األجيال أحد سمات
الكنيسة هنا ،فهناك أجيال مرتبطة بالكنيسة
من  40و 45عاما ،وهناك أجيال جديدة هاجرت إلى
كندا وقدمت إلى مونتريال الشهر املاضي ،إذ أن
أبواب الكنيسة مفتوحة للجميع.
وتنوع األنشطة الروحية والدينية ،بجانب
القداسات ،لتجمع هذه الفئات ،ما بني اجتماع
قراءة الكتاب املقدس ،واجتماع الشباب ،والفئات
العمرية اخملتلفة ،واخلريجني ،واألسرة والعائالت،
وغيرهم.
===

دعم املهاجرين اجلدد في اجملتمع الكندي

يوضح أبونا ميخائيل عزيز :بالفعل تقدم الكنيسة
خدمة استقبال املهاجرين اجلدد ،القادمني إلى
كندا ،والراغبني في االستقرار مبدنية مونتريال،
تساعدهم بدءا من استقبالهم في املطار،
وتسكينهم لبعض الوقت حلني استئجار سكن
خاص بهم في مونتريال ،فضال عن تقدمي النصيحة
واإلرشاد في استكمال استخراج أوراق اإلقامة،
وغيرها من اإلجراءات الالزمة ،التي ال يكون املهاجر
اجلديد علي دراية كاملة بها ،لتسهيل حياته
اجلديدة في بداية مراحلها األولي في مونتريال.
===

مار مرقس أسد وكاروز عظيم  ..أسس
كنائس كثيرة

وهنا يستكمل جناب األب ميخائيل عزيز ،راعي
كنيسة مار مرقس حديثه ،قائال :مار مرقس كاروز
عظيم ،وليس في حاجة ألن يتحدث أحد عنه ،فمار
مرقس  ..أسد  ..أسد وبيمشي بصندل مقطوع –
بسبب تواضعه اجلم -لكنه أسس كنائس عظيمة
لوحده.
فالكنيسة املصرية العظيمة ،أسسها مار مرقس
مبفرده  ..هذه الكنيسة املصرية ،من أعظم كنائس
العالم  ...بل هي بالفعل أعظم كنيسة في
العالم .وملار مرقس أعمال كثيرة  ..لكن مار مرقس
حقه مهضوم من الشعب بتاعه  ..ألنك لو سألت
كم واحد معلق صورة مار مرقس في منزله  ..لن
تكون اإلجابة مساوية ملكانة وقيمة وقداسة ودور
مار مرقس .فمن املطلوب طبعا أن الشعب القبطي
يعلق صورا للقديسني في املنازل ،للسيدة العذراء
وملار مينا وملار جرجس ولغيرهم من القديسني،
لكن تالقي مار مرقس حقه مهضوم من الشعب،
وال يعطي مار مرقس حقه إال الكنيسة فقط ،لذا
فإنني أمتني أن يعلق كل قبطي مصري صورة في
منزله للقديس العظيم كاروز الديار املصرية ،مار
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�أجرى احلوار من مونرتيال – عبد امل�سيح يو�سف

 البرنامج االحتفالي ممتد علي مدار 2017 ..االحتفال األكبر في نوفمبر القادم  ..وسننظم حفل «جاال» في يونيه لعرض تاريخ الكنيسة القبطية في مونتريال
 انتقد البعض كبر الكاتدرائية وقلة عدد الشعب عند التأسيس ..أما اآلن فالكاتدرائية أصبحت صغيرة والشعب ينمو بصورة متواصلةمرقس ،فهو سبب بركة ونعمة عظيمة لكل من
يفكر فيه أو يطلب منه الشفاعة في عمل .جربوه
 ..جربوا مار مرقس  ..وستجدوه قوي ومستجيب
لطلباتكم.
===

كنائس مونتريال القبطية :تعاون وحوار

يوضح األب ميخائيل عزيز :توجد أكثر من كنيسة
قبطية هنا في مونتريال والفال ،وذلك ألن ربنا يبارك
في الشعب في منو مستمر ،والعالقة بني الكنائس
هنا ،هي عالقة تعاون وتكاتف وحوار مستمر
وتبادل مستمر لألنشطة الروحية والدينية
والثقافية والفنية والرياضية .سواء كان هذا
في توقيتات محددة مثل مهرجان الكرازة حيث
تتبادل الكنائس تنظيم األنشطة اخملتلفة اخلاصة
مبهرجان الكرازة بني سان مارك (مار مرقس) ،وسان
جورج وسان جورج (مار جرجس والقديس يوسف)
في الوست أيالند ،وسانت ماري (السيدة العذراء)
في بروسار ،وغيرها من الكنائس .كما يشارك اآلباء
الكهنة في الصلوات في الكنائس اخملتلفة ،وهناك
اجتماعات للكهنة والشباب مشتركة بني هذه
الكنائس.
===
«خليكوا مرتبطني بالكنيسة»
أهم نصيحة أقدمها لألسر والعائالت هنا:

خليكوا مرتبطني بالكنيسة ،فهي احلاجة
الوحيدة التي ستحافظ علي عائالتكم وأوالدكم،
ألنه إن لم يكن في ارتباط كامل بالكنيسة ،فمن
السهل أن يضيع األوالد بسهولة ،في مجتمع من
السهل فيه فقدان األبناء بسبب طبيعة اجملتمع
وسلوكيات البعض فيه من اجلنسيات املتنوعة،
التي رمبا ال تناسب قيمنا وسلوكياتنا املسيحية.
===

انفتاح الكنيسة علي احتياجات األبناء
والبنات

يؤكد األب ميخائيل عزيز :حتاول الكنيسة هنا أن
تكون منفتحة علي احتياجات األبناء والبنات،
وتفهم والتجاوب مع احتياجاتهم وحتدياتهم،
ومساعدة الشباب واألطفال علي النمو والنضح
باتزان وثقة في النفس ،وإميان بالقيم والسلوكيات
املسيحية .مع االعتراف بأن التحديات التي تواجه
الشباب هي حتديات كبيرة ،ويجب أن تكون طريقتنا
في مواجهة هذه التحديات نابعة مع أرضية صلبة
تقوم علي احلوار واالقناع ،بحيث يشعر الشباب
املرتبط بالكنيسة أن هناك مكان ميكن أن يلجأ
إليه وقت احلاجة في أوقات الضيق وفي كل األوقات،
وهو ما مينح االتزان واالستقرار املعنوي والنفسي
ألبنائنا ،اعتمادا علي استقرارهم الروحي.
فقد قام الشباب واألطفال بعمل أكثر من 30

مسرحية ،علي مدار السنوات املاضية .كما أننا
قمنا في إطار احتفالية اليوبيل الذهبي ملار مرقس
األسبوع املاضي بإعادة عرض مسرحية مت تنفيذها
من  30عاما ،وشارك فيها نفس الشباب والشابات،
الذي شاركوا في املسرحية من  30عاما وحتديدا
عام  ،1987وكانت فكرة رائعة عبرت عن التواصل
والتراكم اإليجابي لثمار عمل احملبة والرعاية من
جانب الكنيسة.
===

الصالة أهم سند ألخوتنا في مصر

وفي النهاية يشدد جناب األب ميخائيل عزيز على
أن :أهم سند ألخوتنا في مصر ،هو الصالة ،فكما
قال الكتاب املقدس «ملعون من اتكل علي ذراع
بشر» .فالصالة هي الشيئ الوحيد الذي نستطيع

االعتماد عليه ،وأن السيد املسيح هو الوحيد
القادر علي احملافظة علي كنيسته ويحميها.
فنحن تعرضنا علي مر العصور ،وسنظل نتعرض
علي مر العصور القادمة حتى مجئ السيد
املسيح الضطهادات ،ولذا يجب أن نكون قابلني
لهذا الوضع ،وشاكرين له.
فنحن نقدم شهداء كثير ملصر ،ونحن نحب مصر،
وستظل كنيستنا حتتل املركز األول في العالم
في تقدمي شهداء ،وهي الكنيسة الوحيدة في
العالم ،علي مدار أكثر من  2000سنة ،قدمت وال
تزال تقدم شهداء .ونحن نتألم كثيرا ملا يحدث
وللشهداء ،لكن األلم شيئ واحلزن شيئ مختلف.
فنحن ال نحزن بسبب االضطهادات والشهداء،
ولكن ال شك أن هناك ألم.
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تقــــــــــارير

السعودية تدفع ثمن اختيار ترامب لها كمحطة اولى في جولته اخلارجية
صفقات اسلحة بـ 300مليار دوالر ..اين ستستخدم هذه االسلحة؟
عندما تنقل وكالة االنباء العاملية “رويترز” عن مسؤول امريكي
كبير قوله “ان الواليات املتحدة االمريكية على وشك استكمال
سلسلة من صفقات االسلحة للمملكة العربية السعودية
تزيد قيمتها عن  100مليار دوالر ،وميكن ان ترتفع القيمة الـ 300
مليار دوالر في السنوات العشر املقبلة لتعزيز قدراتها الدفاعية
في وقت حتافظ على التفوق االسرائيلي العسكري” ،فان علينا
ان نصدقها ،وان ننتظر االعالن الرسمي اثناء زيارة الرئيس دونالد
ترامب الى الرياض السبت املقبل.
في علم الصحافة ،ال تأتي مثل هذه التسريبات من قبيل
الصدفة ،وال تتعلق مطلقا مبهارة الصحافي الذي جاء بها،
فاخملبر الصحافي يكون مجرد املتلقي في هذه احلالة ،وان هناك
طرفا اختار ايصال اخلبر او املعلومة في الوقت املناسب له،
ولتحقيق الغرض الذي يريده.
اختيار الرئيس ترامب للعاصمة السعودية الرياض لكي تكون
محطته اخلارجية االولى بعد توليه احلكم ،لم يكن بسبب
مكانتها الدينية او السياسية ،او تزعمها للعالم االسالمي،
22املطلوبة ،ال اكثر وال
وامنا النها تستطيع دفع الثمن ،او الرسوم
الوكالة
اقل ،وها نحن نتعرف عليه من خالل ما نشرته هذه
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
«ُ »Hosanna
العاملية.
يقيـــم
السنـــــــوي
بهذه
إحتفالــــــــــــه الى االسلحة ،ولكن ليس
ال جنادل في ان السعودية بحاجة
اجمليــــد
امليــــــالد
بعيــــدبهذا الثمن ،فالصفقة ال تضم طائرات امريكية
النوعية ،وليس
من طراز اف  35احلديثة املتطورة على سبيل املثال ال احلصر،
وامنا عقود صيانة ،ومنصات سفن ،ومظلة صواريخ دفاعية ،مثل
باتريوت ،ولهذا حرص املسؤول الكبير الذي سرب هذا اخلبر الى
التأكيد بأن هذه الصفقة لن متس التفوق العسكري االسرائيلي.
الصفقة،
ال نفهم ملاذا يتم التأكيد باسم اسرائيل في هذه
«Study God’s
Word. Love it.
تفوقها
استمرار
واحلرص على التأكيد بان امريكا حريصة على
»Live it

جود نيوز :إحتفلت مجموعة « »Hosannaلدراسة الكتاب
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس،
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا
التوقيت, ،ونشأت تلك اجملموعة منذ  5سنوات ،وهي أحدي
خدمات كنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا ،وتعتبر
« ،»Hosannaمن أقوي اجملموعات التي تقوم بدراسة الكتاب
املقدس باللغة اإلجنليزية ،ويشرف عليها د« .ياسر بطرس» ،ومن
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء
النبي من العهد القدمي
اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع،
ء بكنيسة القديس
من الساعة  6:30إلي الساعة التاسعة مسا ً
لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

العسكري ،فالقدرات العسكرية السعودية ،وفي العهد احلالي
على االقل ،ليست مخصصة خلوض حرب في فلسطني النهاء
االحتالل االسرائيلي للمقدسات ،وامنا حلروب “مفترضة” ضد
ايران ،ونقول مفترضة ،الن ادارة الرئيس ترامب تستخدم اخلطر
االيراني كـ”فزاعة” حللب االموال السعودية.
االمير محمد بن سلمان ،ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي،
وامللك املتوج ،لم ينطق مطلقا باسم اسرائيل او فلسطني منذ
توليه مهام منصبه في اي من تصريحاته ومقابالته التلفزيونية،
ونتحدى ان يأتي من يقول لنا عكس ذلك؟
الرئيس ترامب طالب السعودية ودول اخلليج بدفع ثمن احلماية
االمريكية لها ،فهو يرى كرجل اعمال ،وتاجر ،ان هذه احلماية ال
ميكن ان تكون مجانية ،ولهذا جرى االتفاق ،مثلما هو احلال في
كل الصفقات التجارية ،على طريقة الدفع ،وطريقة الدفع هنا
تتم عن طريق صفقات ،بعضها عسكري ،مثلما هو احلال في
صفقة االسلحة هذه ،والبعض اآلخر استثماري ،حيث تعهد
االمير بن سلمان اثناء زيارته الى واشنطن قبل شهرين ،بضخ
 200مليار دوالر في مشاريع البنى التحتية االمريكية على مدى
اربع سنوات ،هي مدة ادارة الرئيس ترامب االولى ،ورمبا الوحيدة.
السؤال هو من اين ستأتي االموال التي ستمكن القيادة
السعودية من االيفاء بهذه التعهدات ،تسديد ثمن الصفقات
العسكرية؟ فبيع  5باملئة من اسهم شركة ارامكو ال يغطي
ربع هذه التعهدات ،ثم ان العجز في ميزانية السعودية للعام
احلالي يقدر بحوالي  84مليار دوالر ،يضاف اليها حوالي  13مليار
دوالر هي قيمة التراجع عن قرار وقف العالوات والبدالت ملوظفي
الدولة.
ماذا عن مشاريع البنى التحتية السعودية؟ ماذا عن رفاهية
املواطن السعودي؟ ماذا عن دعم السلع واخلدمات االساسية؟
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عبد الباري عطوان

انها اسئلة صعبة ومحرم طرحها ،خاصة من قبل االقتصاديني
السعوديني واهل اخلبرة ،لكن ميكن االجابة بكل بساطة ،والقول
تقــــاريراالسراف في االنفاق
انه في ظل تآكل االحتياطات املالية نتيجة
العسكري واحلربان في سورية واليمن ،والطابور الطويل من
احلكام الطامعني باالموال ،ليس امام قيادة اململكة اال احد
خيارين ،االقتراض واملزيد منه ،من الداخل واخلارج ،عبر طرح
سندات للخزينة السعودية ،او تسييل االصول ،وبيع الشركات
العامة في اطار سياسة “تخصيص” ،وطرح  5باملئة من اسهم
ارامكو هي اخلطوة االولى في سلسلة من خطوات مماثلة،
تشمل شركات كبرى مملوكة للدولة والشعب والقائمة طويلة.
اململكة العربية السعودية تفقد حاليا امرين مهمني ،االول
هيبتها ،او معظمها ،والثاني قوتها املالية الناعمة ،وهذه
خسارة كبرى من الصعب تعويضها في جميع االحوال.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Pit and Fissure Sealant

اريد ان القى الضوء على عالج وقائى مهم Dental Fissure
 Sealantsو هو عبارة عن وضع مادة مطورة من البالستيك
 which is a flowable compositeتنساب فى التشققاقات
العميقة  into the deep pits & fissuresاملوجودة على
اسطح املضغ الطاحنة occlusal chewing surfaces
للضروس اخللفية و التى يسهل التصاق الطعام بها و بالذات
انواع من احللويات  hard candyو بالتالى خلق درع عازل من
البالستيك  air- tight plastic shieldميكن ان يساعد على حماية طفللك من التسوس ز
فيمكن ان نعتبرها حماية اضافية لطفللك فى سنوات االسنان اخملتلطة  mixed dentitionو
هى الفترة التى تظهر فيها االسنان النستدمية واحدة تلو االخرى مع االسنان اللبنية primary
 dentitionو التى يتم استبدالها ما بني سن  12 – 6و يكون فيها اثر الضروس عرضة للتسوس
 1st permanent molarالنة يظهر عند  6سنةات مع االخذ فى االعتبار شراهة االطفال
للحلويات و الهميتة القصوى فى ضبط ايقاع ظهور باقى االسنان . key of occlusion
تقوم مساعدة طبيب االسنان املعتمدة و املؤهلة لعمل الهام املمتد ة �certified dental assis
 ) tant ( expanded functionمبعاجلة سطح ميناء الضرس etches (condition) the enamel
وذااك بعد عزل االسنان
 )By a latex free rubber dam (a barrier to keep the saliva awayعن اللعاب لوضع ال
 sealantفى الشقوق و تعريضة جلهاز ضوئى لتجف املادة فى عشرون ثانية . light cure
و احسن ما فى هذا العالج انة
سريع و غير مؤلم و ال يحتاج الى
حقن التخدير التى غالبا ما تزعج
االطفال .

علــــوم وطب

دراسة :تفاعل اآلباء
مع أطفالهم يجعلهم
أكثر ذكاء
توصل بحث جديد إلى أن اآلباء ذوي السلوك
املتزن ،الذين يشاركون أطفالهم مختلف
النشاطات ،يضفون أثرا إيجابيا على معدل الذكاء عند األبناء .وميتد الدور الذي يلعبه األب في تربية
األطفال ،إلى أبعد من كونه الشخص املسؤول عن املعيشة وتأمني لوازم احلياة ،حيث تثبت الدراسة
اجلديدة أن التفاعل بني األب والطفل ،ميكن أن يعزز قدرات وذكاء األطفال مع تقدمهم بالعمر.
وقال البروفيسور ،بول رامشانداني ،قائد الدراسة في كلية إمبريال كوليدج بلندن إن “الرسالة الواضحة
لآلباء تتمثل في مشاركة األطفال مختلف األنشطة ،واللعب معهم ،األمر الذي قد يعطي أثرا إيجابيا
في مجال تعزيز الذكاء عند األطفال”.
وبعد مرور أكثر من عام على حتليل كيفية تفاعل  128من اآلباء مع أطفالهم ،الذين يبلغون من العمر 3
أشهر ،قام الباحثون بقياس التطور املعرفي عند الرضيع.
وسجل الباحثون أشرطة فيديو لآلباء في أثناء لعبهم مع األطفال ،ومتابعة جلسات قراءة الكتب ،عند
بلوغهم سنتني من العمر.
وتابع الباحثون تطور الطفل باستخدام مؤشر النمو العقلي القياسي  ،الذي ينطوي على مهام مختلفة،
مثل التعرف على األلوان واألشكال .ووجدت الدراسة أن هنالك عالقة ارتباط إيجابية بني الوقت الذي
يقضيه اآلباء مع أطفالهم ،ونتائج اختبار األطفال .وأظهرت تلك النتائج وجود أهمية للتفاعل بني األب
والطفل في سن مبكرة ،مع التأثير اإليجابي على ذكائه في املستقبل.
ومع ذلك ،كان هناك عدد من القيود في الدراسة ،حيث ينتمي اآلباء املشاركون في البحث ،إلى مجتمع
تعليمي جيد نسبيا ،هذا وقد ال متثل التفاعالت عبر أشرطة الفيديو القصيرة ،املثال احلقيقي لكيفية
تواصل اآلباء مع أطفالهم في حاالت أخرى.

ماذا حتوي مياه البحر التي نبتلعها عن طريق اخلطأ؟
قد يبتلع العديد من األشخاص مياه البحر عن طريق اخلطأ في أثناء السباحة،
ولكن اتضح أننا نحصل على شيء أكثر من مجرد املاء وامللح .التقط املصور“ ،ديفيد
ليتسشواغر” ،مجموعة احملتويات الفعلية ملياه احمليط ،وعلى ما يبدو أن هنالك العديد
من املكونات التي ال ميكن رؤيتها بالعني اجملردة .وقام ديفيد بشرح مكونات العينة املركزة
التي حصل عليها من كونا في هاواي ،واحلاوية على بضع قطرات من املاء.
وقام املصور الفوتوغرافي بوضع قطرات املاء في طبق بتري قياسه  60ملي متر ،من أجل
تكبير العينة وتوضيح مكوناتها الفعلية .ووجد ديفيد أن في هذه الكمية الصغيرة
من املاء ،حوالي  15قطرة ،يوجد فيها العديد من املكونات التي قد نبتلعها عن طريق
اخلطأ في أثناء السباحة.
وتشتمل هذه املكونات على الديدان البحرية والبكتيريا الزرقاء ،التي تساعد على إنتاج
األوكسيجني ،وكذلك يرقات سرطان البحر ،والقشريات وبيض السمك ،باإلضافة إلى
شيتوغوناثس ،وهو شكل مفترس من العوالق السمية.

األطفال يتوارثون الذكاء
من األمهات وليس من اآلباء
حدد الباحثون في علم الوراثة أن األطفال يرثون جينات الذكاء من
أمهاتهم وليس من آبائهم .وتنتقل جينات الذكاء إلى األطفال
من األمهات بشكل أكبر ،ألنها تُنقل على كروموسومات إكس
( )X chromosomeالتي متتلك النساء اثنني منها ،في حني أن
لدى الرجال واحد فقط.
ولكن باإلضافة إلى ذلك ،يعتقد العلماء اآلن أن جينات الوظائف
اإلدراكية املتقدمة ،املورثة من األب ،قد يتم إبطال مفعولها
تلقائيا.
ووجدت الدراسات اخملبرية ،باستخدام الفئران املعدلة وراثيا ،أن الذين يتلقون جرعة إضافة من جينات
األمهات ،يأتون برؤوس وأدمغة أكبر ،ولكن بأجساد أصغر نسبيا ،هذا واألمر عكسي متاما في حال كانت
اجلينات متوارثة عن اآلباء.
وحدد الباحثون اخلاليا التي حتتوي على جينات األم أو األب فقط ،في  6أجزاء مختلفة من أدمغة الفئران،
التي تسيطر على الوظائف اإلدراكية اخملتلفة ،مبا في ذلك عادات األكل والذاكرة.
ووجد العلماء جينات األب في خاليا أجزاء معينة من الفص احلوفي في الدماغ ،مسؤولة عن وظائف
معينة مثل ،اجلنس والغذاء .ولكن لم يجد الباحثون أي خاليا أبوية في القشرة الدماغية ،حيث يتم إجراء
الوظائف املعرفية األكثر تقدما ،مثل التفكير واللغة والتخطيط.
وأوضح الباحثون أن النظريات املستمدة من دراسات الفئران ،برزت بشكل واضح عند إجراء مقابالت مع
 12686شخصا ممن تتراوح أعمارهم بني  14و 22سنة ،سنويا منذ عام .1994
وعلى الرغم من مراعاة عدة عوامل ،مبا في ذلك التعليم والعرق والوضع االجتماعي واالقتصادي
للمشاركني ،إال أن الدراسة وجدت أفضل مؤشر للذكاء بسبب اجلينات املتوارثة عن األمهات.
ومع ذلك ،فإن األبحاث توضح أيضا أن علم الوراثة ليس هو احملدد الوحيد للذكاء ،حيث يقدر أن  40أو 60%
فقط من الذكاء ،وراثي ،مما يترك احتماال كبيرا لوجود ذكاء يعتمد على البيئة.
ووجد الباحثون في جامعة واشنطن ،أن الرابط العاطفي بني األم والطفل ،أمر حاسم في منو بعض أجزاء
الدماغ.
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العروس في جزر «كوك» ،تسير إلى مكان احلفل على بسط من اآلدميني ،حيث يستلقي شباب قرية
العروس على األرض ووجودهم إلى أسفل ..وتدوس العروس في سيرها على ظهورهم حتى تصل إلى
املكان الذي تقام فيه االحتفاالت.
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النساء الوحيدات في العالم اللواتي ال يخفني عمرهن ،هن نساء قبيلة “بوندو” في مقاطعة ديكان
الهندية .إذ أن الفتاة تضيف عقدا ً كل شهر إلى العقود التي تتزين بها .ففتاة في سن اخلامسة عشر
تتزين بـ 180عقداً ،وتضيف عقدا ً كل شهر حتى تتزوج.

7
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9

امللكة “اليونورا” ،أرملة ملك السويد جوستاف أدولف ،قتل زوجها في إحدى املعارك عام 1632م،
فاحتفظت بقلب زوجها داخل علبة نفيسة مرصعة باجلواهر لفترة تزيد على  23سنة.
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شيربروك  -كندا في  ، ٢٠٠٨ويعمل حاليا ً في احد أكبر املكاتب
االستشارية علي مستوي العالم وهو من الشخصيات الناجحه
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معلومة في سؤال

دكتور  /وليد السيد

2
6
9

9

 -1جدباء ال خضرة فيها وال ماء  oينتسب إليه سكان فلسطين
 -1نبات يشرب كمهدئ لألعصاب ومسكن للمغص والسعال o
طبيخ
4
والشام2
 -2ظاهرة طبيعية تحدث لالجسام خارج نطاق جاذبية األرض
 -2من مشتقات البترول  oمن اسماء الرمح (جمع)
 -3رجل من عرب البادية  oأحس (معكوسة)
5
(كلمتان) 1 8 3
 -3قدر قليل (كلمتان)  oحسم األمر وقطعه (معكوسة)
 -4االسم الثاني لممثل مصري طويل (االسم األول احمد) o
 7عدم9القدرة على3النوم
 -4وسائل مواصالت ونقل o
والية أميركية جنوبية شرقية
 -5قاعدة يرتكز عليها كل بناء  oقالدة تعطى مكافأة لعمل عظيم  -5ابناء فالن (معكوسة)  oيضع نظاما يتبعه اآلخرون فيما بعد
(معكوسة)
بالعطر والطيب
2
6
 -6لون بين االسوداد واالحمرار وصفت بها الخيل قديما  oطراز من  -6بحر5عظيم  oمتعطر 4
 -7من شهور السنة الميالدية
السيارات البريطانية
 -8حرف جر  oشراء4السلع من بلد آخر3بغرض التجارة
 -7أئر الضوء فيما يحيط بنا  oخمسة حروف متشابهة
 -9نظام اقتصادي عالمي سائد اليوم
 -8قل وندر  oاألصل العربي من كلمة Story
Daily
Sudoku:
الثانيTue
2-May-2017
التعرف
كارتر o
 -10السم األول لرئيس أميركي اسمه
 -9شبكة المعلومات الدولية
على الروائح بالنف
 -10حشرة قارصة مزعجة تعيش في الشقوق  oشجاع يتقدم
القوم

في “كوبنهاجن” ..وجدت سيدة دامناركية خامتا ً من الذهب في داخل علبة فواكه محفوظة ،فسلمتها
إلى إدارة املصنع ..وتلقت مقابل أمانتها تعهدا ً من املصنع بأن يورد لها كل احتياجاتها من الفاكهة
طوال حياتها مجاناً.

في أوائل القرن الـ  19سيطر نابليون على أوروبا بعد انتصاره في عدة معارك ..إلى أن حتالفت ضده
اجنلترا وروسيا واملانيا (بروسيا) والسويد والنمسا ..فكانت نهايته في معركة واترلو عام  ،1825وانتصار
اجلنرال االجنليزي ولنجتون عليه ..فأين تقع واترلو؟
 -1شمال فرنسا قرب مدينة كالبه.
 -2في بلجيكا ،على بعد  12ميالً جنوبي بروكسل.
 -3في هولندا قرب الهاي.
اجلواب ،مقلوبا:

8

10

الزوجة األولى لشيخ قبيلة من “ليبريا” هي املرأة املدللة الوحيدة بني نساء القبيلة ،فهي ال تبذل
مجهودا ً وال تسرع في املشي؛ ولهذا يضعون في ساقها حلية تصل إلى  15كيلوجرام.

العماره هى لوحة فنية رسمها العقل املعمارى في مخيلته  ،بنى
فيها فكرا ً معاصرا ً  ،وميكن أن نقول ايضا ً انه احيانا ً يبحر في عالم
بعيد عن الواقع  ،ولكنه عالم ممنهج ومدروس علميا ً  ،كما انه فن
وبداية النظره التي ينطلق منها املفهوم ليبني األساس  ،فيأتي بعد
ذلك دور املهندس اإلنشائي ليجعل اخليال واإلبداع حقيقة تتجسد
على أرض الواقع ليجد الناس فيها منافع .
وانا هنا عزيزى القارئ بصدد احلديث عن شخصية من الشخصيات
املصرية املشرقه فى مجال الهندسه املعمارية بكندا وهو الدكتو
وليد السيد واملقيم بوطنه الثانى كندا  ،والدكتور وليد هو مهندس
إنشائي حاصل علي الدكتوراه في الهندسة املدنية من جامعة
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2

4

7
1
9 6
مستوي 8مدينة تورونتو والذي صمم ليكون
5 4
معزوال ً9متاما ً عن باقي املبني حتي ال تزعج
الضوضاء واالهتزازات الناجتة من االختبارات
6 7 2

نسرين عيسي  -ساسكاشوان
5 3

الطلبة 3في قاعات الفصول  ،بحيث ميكن
1 8 5 9 4 6 7 2
ان معمل االختبارات هو مبني داخل املبني األساسي .
القول
7 6 5 9 4 8 1 2 3
أرضية 2معمل االختبارات صممت لتتحمل أحمال عالية جدا ً والناجتة
8 9 1 5 3 7 4 6
عن اختبارات العينات اخلرسانية باملعمل لدرجة ان البدروم أسفل
1 4 3 2 6 7 8 5 9
االرض ّية ميكن استخدامه كملجأ في حاله الطواريء  ،كما ان
هذه
Daily Sudoku: Wed 17-May-2017
medium
ْ
البدروم متصل باملبني اجملاور بنفق حتت االرض مما يُؤ ِمن خروج آمن في
فى مجالها فى هذا التخصص و فى اعتقادى اخلاص بأنه بنجاحاته حالة الطواريء ايضاً.
http://www.dailysudoku.com/
استطاع ان يخلق صوره ويسترسل دكتور وليد وصفه بشغف ومهنيه وخبره عاليه وصفه
واجنازاته فى مجال العماره والهندسة بكندا
ذهنيه مشرفه ملصر بشكل غير مباشر  ،فأنا دائما ً ارى ان السفراء للمبنى من اخلارج بأن الواجهة الزجاجية كانت في منتهي التعقيد
السياسيني ليسوا فقط من ميثلوا مصر باخلارج بل ايضا ً ابناءها ألنها تتشكل من نوافذ ثالثية األضالع غير منتظمة الشكل واالجتاه
الناجحني فى كافة اجملاالت اخملتلفه ايضا ً ميثلون مصر بصوره ايجابيه واألبعاد مما تتطلب تصميم هيكل خاص لثبيتها وتأمينها.
واملدهش عزيزى القارئ كما صرح لنا دكتور وليد السيد ان املبني
وبشكل فعال باخلارج فهم سفراء ملصر بعلمهم وخبرتهم.
ومن اجمل االعمال التى تخطف العني عندما تراها مبنى قد مت مصمم ليضم في املستقبل مجهر سماوي ضخم أعلي السطح
تصميمه من اجل طلبة كليه الهندسه وكان دكتور وليد السيد الستكشاف ودراسة الفلك والنجوم.
املهندس اإلنشائى لهذا املبنى املتميز الذى حول بعلمه اخليال ويختم كالمه بحب وامتنان بان هذا املبنى هو بال شك يستحق لقب
عروس املباني اجلامعية بال منازع .
واالبداع الى واقع جميل ملموس .
ويقول دكتور وليد عن هذا املبنى « :هو بالنسبة لي األقرب إلى قلبي وانا هناعزيزى القارئ من مكانى وبقلمي أو ّد ان أضيف كمتذوقه لكل
ليس فقط جلمال التصميم لكن ألنه صمم من أجل طلبة كلية ما هو جميل تقع عيناى عليه  ،أن الناحية اجلماليه لهذا املبنى كان
الهندسة  -مهندسني املستقبل حاولنا أن نظهر اجلانب اخلفي في خلفها الذكاء فى بساطة التفكير دون تعقيد أو مبالغه  ،و بشكل
عالم التصميم للطالب سواء في كل مجاالت الهندسة سواء مودرن او مبعنى آخر معاصر و التفوق فى حسن اختيار اللون أألزرق
كانت انشائية  ،كهربية  ،ميكانيكية  ،او تكنولوجيا االتصاالت و الغالب على املبنى  ،فهو لون يحتوى على كثير من املعانى كالهدوء
املعلومات  ،حيث يستطيع الطالب أن يري بوضوح أمثلة عملية والتحفيز و التوازن والرزانة  ،وإذا نظرنا الى والواجهه الزجاجية
وتطبيقات عينية ملا يدرسه داخل الفصول  ،ويضيف دكتور وليد املضلعة بعني الشخص العادى تستطيع أن ترى اإلضاءة من داخلها
قائالً  :انه من اجلدير بالذكر ان املبني يحتوي علي العديد من األسرار وكأنها شعاع متفرق ألشعة الشمس وسط السحاب  ،باإلضافة
مثل قواعد املبني املضادة لتسريب املياه للحفاظ علي األجهزة إلى أطاللة املبنى اجلميله على احد البحيرات الصغيرة كل هذا
واخملتبرات الباهظة الثمن في الدور السفلي .هو أيضا ً يحتوي بداخله السحر املتجمع خلق هذا التكوين اجلمالى وبدوره خلق لوحة فنيه
علي معمل اختبارات ملواد البناء والذي يعتبر األحدث من نوعه علي جميله ولكن لبنيان جتسد على ارض الواقع بلمسة إنسان .
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مصر وقصص من مئة عام
األميرة فاطمة بنت اخلديوي إسماعيل
وقصة جامعة القاهرة
حقائق :
 جامعة القاهرة هي ثاني أقدم اجلامعات املصرية،بعد جامعة األزهر التي تأسست عام ١٠٤١م،
والثالثة عربيا بعد جامعة القرويني التي تأسست
مبدينة فاس باملغرب عام  ٨٥٩م وبعد جامعة األزهر.
 ساعة جامعة القاهرة  :تأسس برجها سنة ١٩٣٧بإرتفاع  ٤٠متر ،وتعد ثاني أشهر ساعة في
العالم بعد ساعة بيج بني بلندن إجنلترا.
 اخلريجون  :يبلغ عددهم اليوم  ١٥٥ألف خريجفي العام.
اخلريجون احلاصلون علي جائزة نوبل  :الكاتب :
جنيب محفوظ والرئيس  :ياسر عرفات واألستاذ
:محمد البرادعي.
ومن العلماء البارزين عامليا  :مصطفي مشرفة
والدكتور مجدي يعقوب.
الرؤساء  :ياسر عرفات وصدام حسني.
 في عام  ٢٠٠٤مت تصنيفها ضمن أهم ٥٠٠جامعة علي مستوي العالم.
تاريخ إنشاء اجلامعة املعروفة األن حتت إسم
جامعة القاهرة  :أربعة مراحل :
املرحلة األولي  :حفل اإلفتتاح كجامعة أهلية
الزمان ٢١ :ديسمبر .١٩٠٨
املكان  :قاعة مجلس شوري القوانني.
احلضور  :اخلديوي عباس الثاني ولفيف من رجاالت
الدولة واألعيان.
قررت احلكومة املصرية إعانة أولية قدرها ألف
جنيه حيث كانت مصاريف اجلامعة السنوية
 ٨٥٤٥جنيها بينما إيراداتها السنوية ٧٢٠٢
جنيها.
هوامش  :قاوم الفكرة اللورد اإلجنليزي اللورد كرومر
ملعرفة دورها في التنوير وزيادة الوعي الوطني.
بداية الدراسة  :علي هيئة محاضرات في قاعات
متفرقة يعلن عنها في الصحف اليومية.
ثم إتخذت مكانا في سراي اخلواجة نستور
جناكليس ( موقع اجلامعة اإلمريكية اليوم مبيدان
التحرير ) .ثم إنتقلت إلي سراي محمد صدقي
بشارع الفلكي.
وضع حجر األساس للجامعة في مكانها احلالي :
الزمان  :مت ذلك في  ٣١مارس  ١٩١٤وفي حضور
اخلديوي عباس ولفيف من رجاالت الدولة واألعيان.
ولم يحضر ولم يعتذر اللورد كتشنر وقائد
اإلحتالل البريطاني.
املكان  :املوقع احلالي للجامعة ،حيث أوقفت
األميرة فاطمة بنت اخلديوي إسماعيل ستة أفدنة
لبناء اجلامعة
دور األميرة فاطمة إسماعيل  :هو الدور األساسي
واحملوري في بناء اجلامعة ،وذلك بناء علي إستشارة
طبيب أسرتها اخلاص د محمد علوي باشا.
ا ) تبرعت بأرض اجلامعة.
ب ) حتملت مصاريف البناء كاملة  ٢٦ألف جنيه
من حصيلة بيع مجوهراتها وحليها
ج ) حتملت مصاريف حفل وضع حجر األساس
بالكامل في يوم مشهود من تاريخ مصر العلمي
 ،وقد ُقدمت في هذا احلفل أحد روائع قصائد أمير
الشعراء أحمد شوقي وبصوت رخيم حلضرة زكي
أفندي عكاشة.
د ) أوقفت إيراد  ٦٦١فدان من أجود األراضي
بالدقهلية للصرف علي اجلامعة ،وذلك ضمن
 ٣٣٥٧فدان خصصتها للصرف علي أعمال اخلير.
هوامش  :حتية إجالل واجبة لهذه السيدة
العظيمة ملا قدمته ملصر وتساؤل ال ميكن إغفاله؛
أين رجاالت مصر األثرياء األن وفي هذه اللحظة
الفارقة من التاريخ مما فعلته هذه السيدة
العظيمة ؟ !!!

تقــــــــــارير

ا.د .ناجي اسكندر
املرحلة الثانية  :في  ١١مارس  ١٩٢٥مت إعتبار
اجلامعة جامعة حكومية حتت إسم اجلامعة
املصرية ،وتشمل  ٤كليات األداب والطب والعلوم
واحلقوق.
هوامش  :كانت كلية الطب البيطري قسما من
أقسام كلية الطب ومت فصلها لتصبح كلية
مستقلة عام  ،١٩٣٨وكذلك كانت كلية طب
األسنان والصيدلة أقساما من كلية الطب ومت
فصلهما ليصبحا كليات مستقلة بعد الثورة
وذلك في عام .١٩٥٥
وفي عام  ١٩٢٨بدأت اجلامعة في موقعها احلالي
بإنشاء مقار دائمة في األرض التي تبرعت بها
األميرة فاطمة.
وفي عام  ١٩٣٥مت إدماج مدارس الهندسة والزراعة
والتجارة ،ثم مت إدماج دار العلوم في عام .١٩٤٦
املرحلة الثالثة  :في عام  ١٩٤٠مت تغيير إسم
اجلامعة املصرية إلي جامعة فؤاد األول.
املرحلة الرابعة  :بعد الثورة وفي عام  ١٩٥٣مت تغيير
اإلسم ليصبح « جامعة القاهرة «.
هوامش  :قبل إنشاء اجلامعة في عام ١٩٠٨وفي

عهد محمد علي باشا مؤسس مصر احلديثة
قام هو بأرسال بعثات تعليمية للخارج ( أوربا) ومت
إنشاء :
 مهندسخانة في عام .١٨٢٠مدرسة الزراعة في عام .١٨٢٣
 مدرسة الطب في عام .١٨٢٧ مدرسة الصيدلة في عام .١٨٢٩مدرسة التجارة في عام .١٨٣٧
وقد مت إغالق هذه املدارس من قبل اخلديوي محمد
سعيد في عام  ١٨٥٠بعد مطالبة الزعيم الوطني
مصطفي كامل بإنشاء جامعة حديثة.
كتبت هذا البحث عن تاريخ جامعة القاهرة
ليتعرف شباب املثقفني علي التاريخ العلمي
ملصرنا العزيزة،وراجيا من اهلل أن يحملوا
علي عاتقهم مسئولية نقل وطننا العزيز
للموقع العلمي املتقدم واملستحق له بني دول
العالم،ولتسترد مصر دورها العلمي الرائد في بناء
احلضارة اإلنسانية  ،وذلك بعدما تدني مستوي
التعليم في مصر إلي وضع غي مقبول وهذه
النقطة حتتاج إلي مقاالت أخري لتحليل ما حدث
وكيف ميكن تداركه.
هوامش :اليوم يوجد مبصر  ٦١جامعة منهم ٢٦
جامعة حكومية ،و ٤جامعات أهلية ( ال تسعي
إلي الربح ) و ٢٠جامعة خاصة ،و ١١أكادميية .هذا
بخالف  ٨كليات عسكرية وستة فروع جلامعات
مصرية خارج البالد.

العقل والدين !

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

في القرن السابع امليالدي انعقد مبدينة خلقدونيا مجمع ضم عددا
من ممثلي الكنائس الشرقية والغربية لبحث مسألة احتاد كلمة اهلل
بالناسوت .واختلف اجملتمعون حول طبيعة ذلك االحتاد .فمن قال باحتاد
الطبيعتني في طبيعة واحدة من بعد االحتاد ،ال يشوبها اختالط وال امتزاج
وال تغيير وهو املعتقد االرثوذكسي ،وعرف اتباعه باليعاقبة نسبة الى
يعقوب البرادعي .ومن قال بطبيعتني وهو ما عرف وقتها بامللكاني.
ولم يقف االمر عند حد االختالف العقائدي بل تعداه الى حد استعانة امللكانيني بالسلطة الزمنية
لفرض مذهبهم بالقوة .مدعني الرياسة الدينية متشيا ً مع الهيمنة الرومانية العاملية انذاك .وهو ما ادى
الى عواقب وخيمة على كال الطرفني .وفقدت روما مكانتها ،وباتت مطمعا للشرق والغرب .وحتقق قول
السيد املسيح ان كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب ،وكل بيت منفسم على ذاته ال يثبت (مت.)12
وفي منتصف القرن السادس عشر استعان الرومان مرة اخرى بالسلطة الزمنية للتفتيش عن اللوثريني
والكالفنيني املعارضني للعوارض التي اُح ِدث َ ْت مثل صكوك الغفران واملطهر وغيرهما من احملدثات التي لم
جتد في النصوص املقدسة سنداً ،وال من كنائس الشرق عضداً .كما اخذت محاكم التفتيش ترصد العلماء
اينما وجدوا وتصادر افكارهم اميا افتكروا مثلما حدث مع كوبرنيقوس وجاليليو .وعلى الرغم من ذلك ،لم
حتل االستعانة بالسلطة الزمنية دون ايقاف سيل املعارضني ،وكثرة اخلارجني .وقد ادى تسييس الدين وتديني
السياسة الى اعتالل اوربا املنقسمة الى معسكرات متناحرة .دفع فيها الرعاة والرعية ثمنا ً باهظاً .وشاع
االحلاد وعم الظلم والفساد.
وكان كوبرنيقوس قد قدم بحثا ً مفاده ان االرض ليست ثابتة وانها تدور حول الشمس الثابتة .ولم يكن
ذلك يتعارض مع الدين في شئ .واملعارضة احلقيقية كانت بني الدين وبني االستعانة بالسلطة الزمنية
لقمع العلماء واخملالفني .بخالف االمر االلهي ان يكون الراعي رحيما بالرعية ،وأال يتجاوز عقابه للمخطئني
حد التوبيخ والتعزير تاركا ً احلساب ليوم الدين .وان ميحو الذنب بالوعظ واالرشاد ،ال بالضرب واالوصاد (2تي.)4
ولكن ،والن ما حدث في اوربا لم يكن االصل بل العارض ،لهذا لم تستمر روح العنف ،بل ان من بني
الباباوات من كان معارضا للتفتيش في افكار العلماء ،فرفض اوربان الثامن احلكم الصادر ضد جاليليو.
واجتهد التابعون العادة االمور الى نصابها .وقدم البابا بيوس السابع ،والبابا يوحنا بولس الثاني ،وغيرهما
اعتزارات عما بدر من السلف في حق العلماء .ومت تكرمي كوبرنيقوس وجاليليو ،بعد ان وارى الثرى اجسادهم،
ولم يوارى الزمن افكارهم.
واالن وبعد قرون من املصاحلة بني رجال الدين ورجال العلم ،صرح احد الفهماء بقتل من يقول بدوران االرض
وثبات الشمس .وفي نفس الوقت ال يكف مريدوه عن الطنطنة باضطهاد الكنيسة للعلماء!
وفي القرن الثامن امر اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك بصلب غيالن الدمشقي ،بعد ان قطع يده ورجله
س ِّير .بينما كان االمويون
من قبل ،النه كان يقول بالقدرية أي أن االنسان يُقِّدرُ افعاله ،وانه ُمخَ ِّير وليس ُم َ
يؤيدون القول باجلبرية اي ان اهلل هو الذي يخلق افعال العباد ،لكي يثبتوا احقيتهم للخالفة كأن اهلل قدرها
لهم ،وانهم اجبروا عليها .ولكي يبرروا كل اعمال القتل التي نفذوها في املعارضني.
وبعد االنتهاء من صالة العيد قام والي الكوفة خالد ابن عبد اهلل القسري بالتضحية بـ اجلعد ابن الدرهم
بتهمة الزندقة النه غالى في التنزيه الى حد نفي الصفات عن اهلل.
وفي القرن التاسع كتب املأمون العباسي الى عامله ببغداد اسحاق ابن ابراهيم ان ميتحن الفقهاء
والقضاة في مسألة فقهية بحتة تتعلق بكالم اهلل :هل هو محدث(مخلوق) ام قدمي(ازلي) .وكان املأمون
يعتقد برأي اجلهم ابن صفوان املعتزلي في حدوث كالم اهلل ،وذلك ظنا ً منهما ان القول بقدم كالمه تعالى
يفضي الى القول بتعدد القدماء .وقد خالفا بذلك رأي اجلمهور واالئمة الكبار مثل بن حنبل ومقاتل
وقتيبه.
ولم يتوقف االمر عند حد اخلالف في الرأي؛ ولم يقف احلاكم موقف احلياد في مسائل فقهية اجتهادية
تتعلق باعظم الغيبيات وهي ذات اهلل سبحانه ،الذي ال ينقص من ذاته ان اساء جميع البشر فهمها ،وال
يزيده شيئا ً ان احسن جميع الناس علمها؛ ولكن املأمون ،وانطالقا من ثيؤقراطية احلكم ،اطلق سوطه على
متون الفقهاء وسلط سيفه على رقاب العلماء ،وعلى كل من ال يقول قوله ومن ال ينحو نحوه .وملا تولي
اخوه املعتصم سدة اخلالفة فإنه تبنى رأي العلماء القائل بأزلية كالم اهلل .ورفض رأي اجلهم الذي تبناه
املأمون ،وراح ينكل مبن يأخذ به..
وهكذا نالحظ ان احلكم الثيؤقراطي ال يقف على مسافة واحدة من اصحاب املذاهب واالراء .كما
يعمد الى السيطرة ليس على افعال البشر فقط بل وعلى اميانهم وافكارهم ايضا ً كما يقول الراحل عبد
الرحمن الكواكبي في (طبائع االستبداد) « :ما من مستبد سياسي الى االن اال ويتخذ له صفة قداسة
وأشد مراتب االستبداد التي يُتع َّوذ بها من ّ
الشيطان هي حكومة الفرد املطلق ،الوارث
يشارك بها اهلل ..
ّ
للعرش ،القائد للجيش ،احلائز على سلطة دينية «.
ولذلك فان السبيل الوحيد النقاذ االمم من التخلف والفقر واالرهاب يكمن في اطالق سراح العقل ،وفصل
الدين عن السياسة  -وليس عن الناس كما فعلت الشيوعية ، -ووقوف السلطة على مسافة واحدة من
رجال الفكر ،ورجال الدين ،والغاء حق التفويض االلهي ،وحق مقاضاة اصحاب الرأي واباحة دماء املفكرين.
بحيث تترك الفكر يواجه بالفكر ،وليس بالقمع .فتتبارى العقول ،وفي تباريها اجالء للحقيقة وكشف
للوهم .أما قهر العقل فلم جنني منه غير ماصابنا وما يصيبنا.
وكل صاحب مذهب يرى نفسه على حق ،واالخرين على باطل .ولكن املذاهب الدينية تنادي بأمور غير
جتريبية ،يسميها الفالسفة ميتافيزيقية ،ويسميها الالهوتيون سرائرية ،ويسميها الفقهاء غيبية،
ويسميها الالدينيون ميثولوجية .ولذلك يجد اصحابها صعوبة في اقناع غيرهم بغيبيات تناقلوها بالورائة،
وحجبوها عن الفحص والدراسة .وعندما ال تلقى اراءهم قبوال ،يلجأون الى فرضها بالقوة .بينما ال يجد
اصحاب النظريات العلمية تلك الصعوبة في االقناع مبا استحدثوه من نظريات .كما انهم ال يلجأون الى ما
يلجأ اليه الثيؤقراطيون من وسائل قمعية لفرض اراء ومعتقدات ليست مبرهنة .الن ما يقول به العلماء
ظاهر للعيان ومؤيد بالتجربة والبرهان .فضال عن اتصاف النظريات العلمية باملرونة وبالقابلية للتطوير
وموائمة االجواء واملستجدات العلمية؛ وهو امر قد ال يتوفر في املعتقد الديني الذي يرى فيه اتباعه احلق
املطلق والثابت الذي ال يتغير .ولهم احلق ،كل احلق في اعتناق ما يشاءوا .ولكن ما ال حق لهم فيه ان يفرضوه
بالقوة فيضطهدون من يرفضه ،ويبطشون مبن يحيد عنه.
ان اصحاب النظريات العلمية يطرحون بضاعتهم على ساحة املعرفة وال يجبرون الناس على االخذ
مبوجبها؛ وال يلعنون من ال يقبلها؛ النهم ال يخشون عليها من النقد ،لقناعتهم بأن النقد ال يزيد احلقيقة
اال جالءا وثباتاً .فاحلقيقة تنجلي امام شمس املعرفة ،وأما الباطل فيذوب امام حرارتها .ونقد العالِم يزيده
علما وينبر له الطريق؛ اما نقد اجلاهل فيكشف جهله ويزيل عنه البريق.
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الطريقة اللطيفة للتخاطب مع أطفالنا
إن احلديث مع أطفالنا ليس أمرا صعبا و لكن أداء ذلك ببراعة يتطلب بعضا
من التروي و قليال من التدريب ,و يعد احلوار مع األطفال إحدي املهام األساسية
و الهامة لآلباء ,و أداء ذلك بطريقة جيدة ميكنه أن يقوي من رباط األسرة و
مينع أو يداوي كثيرا من املشاكل ,أما إذا لم تؤد تلك املهمة بشكل جيد فمن
املمكن أن تُصاب احلياه األسرية بالتوتر و االضطراب مما يعرض الطفل إلي
مخاطر علي مدار حياته ,غير مهيئ للتكيف مع كل ما يصادفه طوال حياته.
 +و قد أظهرت مؤخرا األبحاث احلديثه التي أصدرتها جامعه «متشجان» أن بقلم :مرفت روفائيل
احلديث العائلي ( أي مجرد اجللوس و التحدث مع األطفال) قد انخفض تقريبا
فانكوفر
مبعدل  %100عام  1997مقارنة بنسبته عام  ,198و من بني األسباب التي
أدت الي حدوث تلك الظاهرة أن األطفال قد أمضوا مزيدا من الوقت في أنشطة ما قبل أو بعد الدراسة
باإلضافة إلي تقلص وقت الواجبات املنزلية مبعدل ساعه لكل أسبوع ,بجانب أن ما يقضيه األطفال من
وقت في زيارة أصدقائهم أو التحدث عبر الهاتف قد تضاعف ثالث مرات.
 +إذا كنت مشغوال طول الوقت كمعظم اآلباء فبإمكانك اآلن التسامر مع أطفالك بأسلوب وجيز يبدأ
عادة بإحدي العبارات التالية»:كيف منت البارحة؟»»..كيف كان يومك؟»..ماذا فعلت في املدرسه اليوم؟..
الهدف من استخدام هذا األسلوب الوجيز الفعال في التحدث أن يصبح مبقدورك التحدث مع أطفالك كي
تتحسن عالقتك بهم ,و أن تُرغب أطفالك في التحدث معك بدال من تهربهم منك عندما تصادفهم أي
مشكله.و ميكنك حتقيق تلك األهداف عن طريق إتباع طرق احلوار الست اللطيفة للتخاطب .
+التعليم( حيث يعد توجيه االنتقادات أحد اجلوانب السلبية للتعليم) ,واملشاركة الوجدانية ,و التفاوض,
و األوامر و النواهي ( كاألوامر و القواعد املنزلية) ,و التشجيع الذي ينطوي علي ( الثناء و التعبير عن
التعليقات احملايدة ,و التصريح بعبارات احلقائق ,و األفكار و املشاعر) أخيرا أسلوب التصريح و اإليجاز.
+فعندما يعاني األباء من اإلجهاد ,و التعب ,أو انشغال البال ,جتدهم مييلون غالبا ً إلي استخدام طرق محدودة
في الرد علي أطفالهم  ,كاألوامر و النواهي  ,و اإلنتفادات ,و يقللون من استخدام البعض اآلخر خاصه «
التعاطف»  .و مبعرفه املزيد عن طرق احلوار الست ,سيكون الرد أكثر إيجابية في مثل هذه املواقف.أيضا
اإلنتقال من طريقه ألخري عندما تكون األمور هادئه داخل األسرة ,و يحظي افرادها بالسعادة أفضل من
التأكيد علي استخدام اثنني أو ثالثه من أنواع احلوار.
 +تتضمن االعداد القادمة أمثلة للطرق الست للتخاطب مع أطفالنا.
و لربنا اجملدالدائم الي األبد آمني.

خواطر مسافر
إلي النور ( )47

التمايز في شرح العقيدة املسيحية
بني الشرق والغرب ( ) ٣

قلنا في املقاالت السابقة إن الهوت الغرب
في العصر الوسيط شرَح فداء املسيح متأثرا ً
بالفكر السياسي و القانوني السائد .فقال
بأن املسيح دفع الثمن و إحتمل العقوبة
أرضي مطالب العدل
و مات عن اخلطاة و َ
اإللهي  .و طبعا ً إ َن ت َوافق العقيدة و اإلميان مع
مصطلحات القانون األرضي ت َخلق سهولة
ووضوحا ً يقبله البسطاء و عامة الناس.
يقول ق بولس في رومية ِ ” ١٢:٥م ْن أ َ ْج ِل ذلِ َك
ط َّي ُة إِلَى الْ َعالَ ِم،
َكأَنمَّ َا بِإِن َ
ان وَ ِ
اح ٍد دَخَ لَ ِت الخْ َ ِ
ْس ٍ
هك َذا ْ لمْ َ
َ
ط َّي ِة المْ َ ْو ُت ،وَ َ
يع
وَبِالخْ َ ِ
اجتَاز َ ا ْو ُت إِلى َج ِم ِ
َ
َ
لجْ
َ
َ
َّاس ،إِذْ أخْ طأ ا ِمي ُع “ .فنجد أن خطية آدم
الن ِ
نتج عنها دخول املوت الروحي إلي طبيعة
ط َّي ِة المْ َ ْو ُت ) .لم يكن موت آدم
اإلنسان (وَبِالخْ َ ِ
هو إنفصال النفس عن اجلسد ،وإمنا إنفصال
الروح القدس عن النفس ( باخلطية ) هو
الذي جلب املوت علي النفس (ق .إيسيذوروس
البيلوسي معلم ق .كيرلس اإلسكندري ) .و
بوراثة موت آدم تفسد طبيعة نسله فيفعل
اجتَاز َ المْ َ ْو ُت إِلَى
اخلطية و هكذا مات اجلميع ( ْ
َّاس ،إذْ أَخْ َ
طأ َ الجْ َ ِمي ُع )  .و ق .بولس
يع الن ِ ِ
َج ِم ِ
يصرخ بإسم اإلنسانية بسبب مصيبة املوت
 /الفساد التي أمسكت بطبيعتنا ” وَي ْ ِحي أَن َا
ْسا ُن َّ
س ِد ه َذا
الش ِق ُّي! َم ْن ي ُ ْن ِق ُذنِي ِم ْن َج َ
اإلِن َ
المْ َ ْو ِت؟ “( رو.)٢٤:٧
آباء الكنيسة في الشرق جميعهم قرأوا
رومية (  )١٢:٥هكذا” ِم ْن أ َ ْج ِل ذلِ َك َكأَنمَّ َا
ط َّي ُة إِلَى الْ َعالَ ِم،
بِإِن َ
ان وَ ِ
اح ٍد دَخَ لَ ِت الخْ َ ِ
ْس ٍ
َ
لمْ
لمْ
َ
َ
َ
َ
َ
اجتَاز َ ا ْو ُت إِلى
ط َّي ِة ا ْو ُت ،وَهكذا ْ
وَبِالخْ ِ
َ
َ
َّاس ،إذْ أخْ َ
طأ الجْ َ ِمي ُع ( فيه  ،أو
يع الن ِ ِ
َج ِم ِ
به  ،أي باملوت وليس بآدم أو في آدم ) “ .هنا
بداية تشعب طريق الشرق و الغرب الهوتيا ً
 .فالوحيد الذي ع َّدل النص اليوناني  -ألنه
كان يجهل اليونانية هو  -أغسطينوس أبو
الالهوت الغربي  ،فقرأ النص ( إذْ أَخْ َ
طأ َ الجْ َ ِمي ُع
ِ
 في آدم )  .و هنا أصبح الفرق الدقيق بنيالشرق و الغرب هو  )١ ( :إما أن يكون مصدر
اخلطية في اإلنسان هو املوت الذي إنتقل
بالتناسل من طبيعة آدم بعد السقوط -
حسب الهوت الشرق  )٢( .وإما أن خطية آدم
اخلاصة به هي مصدر اخلطية في اإلنسانية
ككل  -حسب الهوت الغرب  .آباء الشرق
قالوا بوراثة البشر لطبيعة آدم املائتة ،و
ليس وراثة اخلطية التي َف َعلها ألن الفعل ال
ُي َّورث .أما الهوت الغرب فقال العكس ،أننا
نرث خطيئة آدم بالتناسل  .و تأسيسا ً علي
ذلك جند الهوت الشرق يركز علي التجسد
اإللهي كأساس خلالص اإلنسان ألنه يحتاج
إلي جتديد طبيعته العتيقة الفاسدة املائتة
إلي خليقة جديدة و هي التي أسسها إبن
اهلل في ناسوته بالتجسد اإللهي  .فصار من
ألقاب املسيح الالهوتية ” إبن اإلنسان“ و”
آدم الثاني “ .و لتأكيد أهمية التجسد اإللهي
في اخلالص جند أن يوحنا الرسول يجعل منه
ُ ُّ
وح ال َ ي َ ْعتَرِ ُف
أساس اإلميان املسيحي ” .وَكل رُ ٍ
لجْ
َ
س ِد،
يح أَن َّ ُه َق ْد َجا َء ِفي ا َ
ب ِ َي ُ
سو َع المْ َ ِ
س ِ
هلل “ ١ (.يوحنا  . )٤:١بينما ركز
َفلَ ْي َ
س ِم َن ا ِ
الهوت الغرب علي الصليب كأساس خلالص
اإلنسان ألن فكر العصر الوسيط و الهوت

بقلم  :د .رءوف إدوارد

حركة اإلصالح في َ
شرح موضوع الفداء
يَعتبر أن تبرير اهلل لإلنسان كان من خالل
إستيفاء أحكام شريعة موسي .لذلك فإن
قادة حركة اإلصالح جميعا ً و بدون إستثناء
درسوا رسالتي رومية و غالطية علي أساس
أن املسيح قد نال عقاب املوت الذي ينص
عليه الناموس بدال ً عن اإلنسان الذي أخطأ
 .فنال املسيح كإنسان حكم البراءة و العفو
من اآلب ثم أَعطي لنا هذا التبرير .هذه هي
فكرة البديل المُ عا َقب أو البديل اخلالصي و
د ْفع الثمن و تقدمي الترضية لآلب التي نشأت
في العصر الوسيط منذ أن كتب أنسلم
رئيس أساقفة كانتربري كتابه املشهور ” ملاذا
جتسد اهلل “ .ثم جاءت حركة اإلصالح في
القرن  ١٦لكي متسك بنفس الفكر ،و جتعله
املبدأ السائد الذي يشرح كل شئ  .إن الهوت
الغرب ينظر إلي تبرير اإلنسان أنه نتيجة
ِحفظ املسيح للناموس وسلوك املسيح
البار حسب الناموس ثم َقتْل البار ظلما ً علي
الصليب  ،أي أنه نتيجة إستيفاء املسيح
للعدل مبفهومه األرضي  .بينما نالحظ أن
ق .بولس في رسالة رومية و غالطية يواجه
تيار التهود و العودة إلي الناموس .و يقول إن
العهد القدمي الذي ميثله موسي قد أُبطل في
املسيح ( ٢كو  )١٤:٣ألن شريعة موسي أتت
بحكم املوت علي اخلطاة  ،و أن نهاية خدمة
الناموس هي املوت  .و يقول بأن البر هو من
اإلميان باملسيح يسوع ال بأعمال الناموس ”
وس“
وَأ َ َّما اآل َن َف َق ْد َظ َهرَ ب ِ ُّر ا ِ
ون النَّا ُم ِ
هلل ب ِ ُد ِ
(رومية  . )21:3و أن تبرير اإلنسان هو علي
سبيل النعمة و الهبةاجملانية ” ُم َت َبرِّرِي َن
يح“
اء الَّ ِذي ب ِ َي ُ
سو َع المْ َ ِ
َم َّجان ًا ب ِ ِن ْع َم ِت ِه بِالْ ِف َد ِ
س ِ
(رو .)٢٤:٣لذلك جدير بنا أن نتوقف لكي نسأل
هل ميكن أن تكون النعمة هي ثمرة تطبيق
الشريعة وحفظ الناموس؟ .أو إن النعمة
تنشأ بقانون أو تصدر من محكمة ؟ .لذلك
ينتهي بولس إلي حقيقة التدبير اإللهي أن
الوسيط الوحيد ربنا يسوع َّ
حل محل التوراة
والناموس و أن اهلل في املسيح كان مصالحِ ا ً
العالم لنفسه ( ٢كو .)١٩:٥و أن العهد اجلديد
جاء باحلياة ليس كقرار عفو عن اخلطاة أو
كمبدأ قانوني ُيط َبق حسب قواعد الشريعة
و لكن باإلنضمام إلي شخص يسوع املسيح
الذي هو احلياة نفسها .و أن التبرير هو التغ ُّير
إلي مجد الرب .هذا اجملد الذي ال يعرفه
الصور َ ِة َع ْي ِن َها،
الناموس ” ن َ َت َغ َّي ُر إِلَى تِلْ َك ُّ
ِم ْن َم ْج ٍد إِلَى َم ْج ٍد “ ( ٢كو .)١٨:٣لذلك فإن
الهوت الشرق يقول بأن تبرير املسيح لإلنسان
أُعلِن كنعم ٍة تُو َهب لإلنسان بسبب صالح
اهلل .فهو إعالن محبة وليس إعالن شريعة
هك َذا أَحب ُ
” ألَن َّ ُه َ
اهلل الْ َعالَ َم َحتَّى ب َ َذ َل اب ْ َن ُه
َ َّ
الْ َو ِحي َد ،لِ َك ْي ال َ ي َ ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن ب ِ ِه ،ب َ ْل
ت َُكو ُن لَ ُه الحْ َ َيا ُة األَب َ ِدي َّ ُة “ ( يو  .)١٦:٣و أن الرب
لم ميت علي الصليب حسب الناموس  ،و إمنا
لك َّن الَّ ِذي
حسب النعمة ( املقال القادم )  ” :وَ ِ
سو َع ،نَرَا ُه ُم َكلَّالً
ض َع َقلِيالً َع ِن المْ َالَئ ِ َك ِة ،ي َ ُ
ُو ِ
بِالمْجَ ْ ِد وَالْ َكرَا َم ِةِ ،م ْن أ َ ْج ِل أَلَ ِم المْ َ ْو ِت ،لِ َك ْي ي َ ُذوقَ
اح ٍد “ ( عب .)٩:٢
هلل المْ َ ْو َت أل َ ْج ِل ُك ِّل وَ ِ
ب ِ ِن ْع َم ِة ا ِ
و السبح هلل .
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طيار باكستاني نام خالل رحلة جوية
حتقق شركة اخلطوط اجلوية الباكستانية الدولية في واقعة عرضت حياة  305راكبا على منت إحدى
طائراتها للخطر ،عندما ترك الطيار مقعده وذهب للنوم في مقعد بدرجة رجال األعمال.
وحدثت الواقعة  ،لدى إقالع الطائرة املتجهة من إسالم أباد إلى لندن ،وبعد استقرارها باجلو ،رأى الطيار
الرئيسي أمير أخطر هاشمي أنه بحاجة إلى «غفوة» ،وفعل ما هو أسوأ عندما ترك قيادة الطائرة لطيار
متدرب .وجلس الطيار املتدرب محمد أسد علي محل هاشمي بينما كان يجاوره الطيار املساعد علي
حسن يازداني .وخالل التحقيقات ،نفي هاشمي مطلقا أن يكون قد ترك القيادة وذهب للنوم ،لكن لسوء
احلظ أن أحد الركاب التقط له صورة وهو مستغرقا في النوم وملتحفا بغطاء.
وقام الراكب الذي استفزه األمر ،بكتابة شكوى إلى شركة الطيران وأرفق بها الصورة.

فرار  5أسود من متنزه كروغر
في جنوب إفريقيا

تهيمن حالة من القلق على سكان بلدة صغيرة
في جنوب إفريقيا ،بعد أن فر  5أسود من متنزه
كروغر الوطني ،القريب منها.
وفرت األسود من املتنزه الواقع قرب بلدة يقطنها
نحو  5آالف شخص ،قرب احلدود مع موزامبيق.
وأوضح املتحدث باسم املتنزه رينولد ثاكولي،
أنه من املرجح أن تكون األسود في حقول قصب
السكر قرب احلدود مع موزامبيق.
وبدأ حراس متنزهات احلياة البرية والشرطة
بعد  33عاما على اختفائه ..شاطئ أيرلندي يعاود الظهور
تفتيش املنطقة حول البلدة ،وسيستخدمون
عاد شاطئ غمرته املياه في جزيرة نائية قبالة الساحل الغربي أليرلندا للظهور بعد تراكم آالف األطنان من املهدئات في اصطياد األسود.
يشار إلى أن املنطقة احمليطة مبتنزه كروغر تعد
الرمال فوق الساحل الصخري.
واختفى الشاطئ البالغ طوله  300متر قرب قرية دو على جزيرة آكل عام  1984عندما ابتلعت العواصف واحدة من مناطق اجلذب السياحي ،وبها قرى
ومزارع تربي املاشية.
كل الرمال على الشاطئ تاركة فقط سلسلة من التكوينات الصخرية.
وفي عام  2015زحف أسد يدعى سيلفستر
لكن بعد موجات مد وجزر مرتفعة الشهر املاضي،
أسفل سياج كهربائي في متنزه آخر وافترس
اكتشف سكان محليون أن احمليط األطلسي أعاد
اخلراف ملدة  3أسابيع قبل أن يعثر عليه احلراس
الرمال للشاطئ .وقال شون مولوي من مكتب
ويصطادونه باستخدام مخدر.
السياحة في آكل « إن هذا حدث «بالغ األهمية».
وكان الشاطئ الشهير مركزا ألربعة فنادق وعدد من
منازل الضيوف على الساحل الغربي للجزيرة التي
يسكنها  2600شخص .وتشكل اجلزيرة وهي األكبر
قبالة ساحل أيرلندا جزءا من طريق وايلد أتالنتيك
واي وهو ممر سياحي ميتد من جنوب البالد إلى شمال
غربها والذي انتفع من انتعاش السياحة في أسرع
االقتصادات منوا باالحتاد األوروبي.

مدينة إيطالية متنح ألفي يورو
ملن ينتقل للعيش بها

نيوزلندا تشهد والدة طفل استثنائي
استقبلت نيوزلندا مولودا استثنائيا يعد واحدا من أكبر املواليد حجما في تاريخها ،إذ يصل وزن الرضيع إلى
نحو  7كيلوغرامات ،ويبلغ طوله  57سنتيمترا .وجنح األطباء في مستشفى ويلنغتون ،في إخراج الطفل
بعملية قيصرية ،بينما أعرب والداه عن صدمتهما من حجمه الكبير .وذكرت والدة الطفل أنها كانت
تعاني خالل الفترة األخيرة من احلمل بسبب حجم جنينها ،الفتة إلى أنها لم تكن قادرة على االنحناء أبدا.
ورغم أن والدي الطفل ليسا طوال القامة ،فإن األم سبق أن أجنبت طفال بلغ وزنه  5,4كيلوغرامات عند
الوالدة.

أماكن للصالة بـ  65لغة مبطار شتوجتارت
ميكن اآلن للمسافرين من مطار أملاني احلصول على تهدئة نفسية من خالل دخول مكان مخصص لالستماع
إلى صلوات من اختيارك قبل أن تستقل طائرتك .يقدم مكان الصالة في الصالة رقم  3مبطار شتوجتارت
 300صالة من أديان مختلفة بـ  65لغة .وقد صمم املكان الفنان البرليني أوليفر شتورم .ويضم عددا من
الصلوات واألدعية اخملتلفة ،املسيحية واليهودية واإلسالمية ،وكذلك الهندوسية وغيرها.
خوفا من حتولها إلى مدينة أشباح ،قدمت
وقالت ناطقة باسم املطار إن مكان الصالة الذي صممه شتورم في  ،2008مت تركيبه  ،ويقدم خدماته
مدينة إيطالية عرضا من نوع خاص الستقطاب
مجانا.

صورة وتعليق

ما أشبه البداية بالنهاية ..

السكان اجلدد ،في ظل تناقص أعداد من
يعيشون في أرجائها.
وعرض رئيس بلدية مدينة بورميدا اجلبلية،
التي يقطنها  394نسمة ،مبلغ  2000يورو ألي
شخص يقوم باالنتقال إلى املدينة للعيش فيها،
في محاولة لكبح جماح تناقص أعداد السكان
في املدينة الواقعة في إقليم ليغوريا شمال
غربي إيطاليا ،والتي ترتفع  420مترا عن سطح
البحر.
وأقدم عمدة املدينة ،دانييلي غاليانو ،على هذه
اخلطوة بعد أن تركها معظم شبابها للبحث
عن عمل في املدن الكبيرة.
وذكرت بلدية املدينة أن املبلغ املقترح وهو 2000
يورو سيتم تقدميه للشخص الذي يقوم بنقل
إقامته إلى املدينة اجلبلية ،أو عند استئجاره ألي
مقر سكني بها.
وسبق للمسؤولني في بلدية بورميدا وبلدات
إيطالية أخرى تعاني من تناقص السكان ،أن
قاموا بخطوات شبيهة لتشجيع اإليطاليني
وحتى األجانب على االنتقال للعيش في بلدتهم.

عالــم بال حـــدود

ناطحة سحاب تقتل مئات
الطيور في تكساس

قال مسؤولون إن نحو  400طير من الطيور
املهاجرة ذات الريش البراق ،نفقت عندما ارتطمت
ببرج إداري في والية تكساس بالواليات املتحدة،
أثناء طيرانها خالل عاصفة.
وقال جوش هندرسون ،املشرف على خدمات
احليوان في شرطة جالفستون ،إن العاملني
باملكاتب وصلوا إلى أعلى ناطحة سحاب في
وسط جالفستون ،ووجدوا الطيور التي يتسم
ريشها باللون األزرق واألخضر واألصفر وبألوان
أخرى ،نافقة على األرض .وقال هندرسون إن
الطيور النافقة البالغ عددها  395تضم أكثر من
 20نوعا .ومن املرجح أن هذه الطيور ،التي كانت
قادمة من أميركا الوسطى واجلنوبية ووصلت إلى
مدينة جالفستون الساحلية ،كانت مجهدة من
الطيران فوق خليج املكسيك.
وتهاجر الطيور إلى عدة مناطق عبر أميركا
الشمالية خالل الشهور األكثر دفئا من العام.
وقال ريتشارد جيبونز ،مدير إدارة احلفاظ على
البيئة في منظمة هيوسنت أودوبون« :هذه طيور
زاهية جميلة يشعر مراقبو الطيور حقيقة
بالبهجة لرؤيتها».
أوضاف جيبونز أن املدينة كانت تشهد عاصفة
وهو ما رمبا أجبر الطيور على الطيران على ارتفاع
منخفض ،وأنها رمبا أخطأت في الظالم رؤية أضواء
ناطحة السحاب على أنها الشمس أو القمر.
وقال جيبونز ،الذي دعت منظمته املباني الشاهقة
إلى احلد من أضوائها خالل الليل لتجنب وقوع
مثل هذه احلوادث« :إنه بالفعل حادث غير معتاد».
ومت نقل ثالثة طيور ناجية إلى مركز للحياة البرية.

مات في عمر  85عاما وهو
في طريقه للقمة
توفي مغامر مسن يبلغ  85عاما وهو في طريقه
إلى حتقيق رقم قياسي ،كأكبر متسلق يصعد إلى
قمة إيفريست ،في معسكر لتنظيم محاوالت
التسلق ليكون ثاني قتيل خالل أسبوع.
وكان مني بهادور شيرتشان النيبالي يسعى لبلوغ
قمة جبل إيفرست على ارتفاع  8850مترا ليتجاوز
الرقم القياسي الذي حصل عليه املتسلق
الياباني يوشيروا ميورا ( 80عاما) عام .2013
وقال رئيس احتاد تسلق اجلبال في نيبال آجن
تشيرينج شيربا «توفي شيرتشان بأزمة قلبية
على ما يبدو» .وأكد دينيش بهاتاري املسؤول
في إدارة السياحة في نيبال نبأ الوفاة لكنه
لم يتمكن من ذكر تفاصيل لصعوبة التواصل
مع املعسكر .وال تسمح نيبال لألشخاص دون
 16عاما بتسلق إيفرست لكنها ال تضع حدا
أقصى لعمر املتسلقني .ولقي متسلق اجلبال
السويسري املشهور أولي ستيك حتفه بعد
أن سقط أثناء محاولته الوصول إلى قمة جبل
إيفرست األسبوع املاضي .وسمحت نيبال لعدد
 371شخصا بتسلق إيفرست خالل املوسم
احلالي الذي ينتهي هذا الشهر.
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Very wise king!

A long time ago, there lived a very, very wise King.
He was so wise he knew the ways of most everything. He knew of animals, birds, fish, and trees.
And he taught people from all over the world about
these.
Now one breezy day, a tiny bee lost her way, and
flew right into the King’s beautiful palace. The little
bee begged the King, “Please, let me live, and I will
serve you some other day.”
bee and flowers
The King was amused to think a tiny bee could one
day serve such a mighty king. He released the bee
and said, “Go, be on your way, for I need nothing
more from you today.”
Many days later, the people of the kingdom filled
the palace yard. A queen was coming to visit from a
a far away land. She heard many people claim this
king was very wise. She had to know for sure that
they were not all just lies. Finally, she arrived and
came up to the King’s lofty throne. She offered her
friendship and wonderful gifts, but finally the queen
made her real purpose known.
“I hear you are wise,” she said. “You are wiser than
the rest. Would you be willing to put your wisdom
to a test?”
The King agreed, and she did her best, with riddles, tricks, and difficult tests. In fact, she became
quite a bothersome pest.
One day she gave the King a large gemstone, and
through the very middle was a tiny twisty hole. “See
if you can put a thread through this gem,” she challenged the King with a devious grin. But the King
asked a silkworm to climb through the hole, which
is not a big problem for a tiny silkworm, you know.
And as it did, a thin thread of silk followed the silkworm all the way through.
Another time, the queen tested his skills by filling
a room with fifty boys and fifty girls. They were all
dressed alike so the King could not tell, if one was
a boy or another a girl. “See if you can pick out the
boys from the girls. Then I will know you are the
wisest in the world.”
But the King knew exactly how he could tell. He
had his servants bring bowls of water for each
child. Then he told the children not to make this a
race, but he would like all of them to wash off their
face. The boys splashed and splashed at the very
word go, but the girls daintily dipped their fingers
into the bowl. By this the King could very easily tell,
who was a boy and who was a girl.
Now the queen was quite angered at the King’s
show of wisdom, and all the more determined to
find a way to trick him. “We must have a test,” she
challenged her advisors, “To prove this king’s a
fool, not to prove he is wiser!”
So they came up with a plan that would surely not
fail. It indeed was a test to make the others look
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pale. They ordered the queen’s craftsmen to make
ninety-nine flowers, fake through and through, but
looking so real. When finished, even the queen
could not tell they were fake. She was sure the
King would make the very same mistake. And then
from the King’s garden, she took just one real flower, and cleverly hid it among all the others.
“Tomorrow will be a wonderful day,” the queen said,
“because we will make the wise King look foolish
instead. Yes, during the party that is held in his
honor, we will test the King then, to find his ‘real’
flower.”
The next day, the people gathered from over the
land to attend the party and worship their king.
Then right after the meal the queen stood and
spoke. She grabbed the attention of all of the good
folk.
“Listen everyone, I have something to say. Just one
more test to give the King today. My craftsmen created many beautiful flowers. They all look so real
to test the king’s powers. Ninety-nine are fake, but
one is real somewhere. Can the King find that one,
if only he dare?”
The King, not wanting to be fooled by this queen,
accepted the challenge she handed to him. He
sniffed at the flowers, but they all smelled so sweet,
and all of the flowers were as soft as could be. The
flowers were all so beautiful to see, now which one
could the real flower be? The King hesitated, and
the people did wonder, “Could our king not be so
wise and so great? Surely he could tell a real flower
from fake.”
The King became a bit perplexed and did not know
what to do next. Suddenly, he heard a faint buzzing sound, something was there buzzing around. It
was the tiny little bee he saved many days before.
“I am here at your service, here I am sir. I am here
to repay the kindness you gave, on that one breezy
day.”
The tiny bee quickly flew over the flowers and in
no time at all found the one searching for, the one
with the honey, so sweet and so pure. The King
stooped down and plucked the flower. “Here is the
one, no need to look further.” He handed it to the
queen to see. And the craftsmen confirmed, it was
the real one indeed. Finally, the queen had to give
in and admitted this king was truly the wisest there
ever had been.
And yes he truly was, for this was King Solomon,
the son of David. When Solomon prayed for wisdom instead of riches, God said, “I will do what you
have asked. I will give you a wise and discerning
heart, so that there will never have been anyone
like you, nor will there ever be. Moreover, I will give
you what you have not asked for—both riches and
honor—so that in your lifetime you will have no
equal among kings.” (1 Kings 3:12 -13)

Nuclear Fun Facts
• The word ‘nuclear’ is related
to the nucleus of an atom,
it is often used to describe
the energy produced when
a nucleus is split (fission) or
joined with another (fusion).
• The nucleus is positively
charged and found at the
central core of an atom.
• Nuclear physics is the study of atomic nuclei and their interactions.
• Nuclear power uses fission to create heat and electricity.
• The US, France and Japan are the largest producers of nuclear power.
• Nuclear power provides around 14% of the world’s electricity.
• Nuclear power plants have a relatively good safety record
but there is ongoing debate into the threat they pose, especially after widely publicized accidents at Chernobyl, Three
Mile Island and Fukushima.
• The radioactive waste produced by nuclear reactors can be
difficult to dispose of safely.
• The military often use nuclear reactors to power their submarines and aircraft carriers. Learn more about atomic energy
with our nuclear power facts.
• Nuclear weapons use the energy produced by fission or fusion to create destructive blasts.
• While many nuclear weapons have been used in testing,
only 2 have been used as part of warfare.

RIDDLE TIME
I have a name, but it isn’t my name. My face shows signs of age. I always
mean the same thing, no matter what I say. I’m born in mourning, and I
last ‘til the end of days. Men plant me, but I never grow. They run from
me, but I never move. They look at me and see
their future, rotting in the fields where I bloom.
What am I?
Here is the answer for the last issue
You would ask: “If I were to ask the other
guard which door leads to life, what would
he say?” The guard that tells the truth knows
that the other guard would lie. So he tells the
truth and points to the door that leads to death.
The guard that lies knows that the other guard
By:
would tell the truth. So he lies and points to the
door that leads to death. Both guards point to Philo Girgis
the death door.

Happy
Birthday
Emmy
Happy Birthday Mira
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Column
from
Bob Saroya,
MP
Recently, the Justin Trudeau Liberals have proposed changes to the
rules of the House of Commons
which will make politicians less accountable. Justin Trudeau will only
have to attend Question Period for
one day per week. This means that
the Opposition will be less able to
hold him accountable.
The Conservative caucus is concerned about the direction the
Trudeau Liberals are taking Canada
in and what this means for democracy. Could you imagine the uproar
that would have taken place had former Prime Minister Stephen Harper
said that he only wanted to show
up to work once per week? There
is a double standard when it comes
to examining the actions of Liberal
and Conservative politicians. Most
Canadians work 5 days per week at
minimum. Why does Justin Trudeau
only want to work 1 day?

This Liberal arrogance and lack of
accountability is unacceptable.
While Justin Trudeau wants to remove the Opposition›s ability to
hold him and his Liberal government to account, Conservatives
remain committed to using every
tool available in order to prevent the
Liberals from unilaterally making
these undemocratic changes. The
Conservative Party will continue to
fight for the interests of hardworking
Canadian families.
The Liberals have proven with their
poorly received 2017 budget, their
drug agenda of opening new injection sites and legalizing marijuana
that they are out of touch with hardworking Canadians. As a small
business owner and father of three,
I understand your frustrations.  I will
fight hard to represent your concerns for our community.
Should you ever require any assistance or want to chat please do
not hesitate to call me at (905) 470
2024<tel:(905)%20470-2024>.
Bob Saroya, M.P.
Markham-Unionville
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Why I joined Andrew Scheer’s campaign for
Leader of the Conservative Party of Canada
My parents emigrated
should never be used
from Egypt in 1967.
to stop legitimate critiWith some family here
cism. He is energetic,
already, and more still
smart and represents
to come, they built a
a positive future for
life, first in Toronto, then
the Party. He knows
in Ottawa.
we can win by remainHaving been born and
ing true to our Conraised in Canada, I first
servative values and
By:
learned of and related to
communicating them in
Nancy Beshay a way that Canadians
the plight of the Copts in
Egypt through the eyes
can relate to.  
of my parents and aunts and un- Most importantly to me, he becles…the story of the persecution lieves in a principled foreign policy,
that brought them here to Cana- where we fight our enemies with
da, and what our extended family conviction and help our friends
was facing throughout Egypt.
with compassion. I believe, that
I was honoured to work on Parlia- under his leadership, first of the
ment Hill for many years. It was Conservative Party, and then as
there, in the Stephen Harper gov- Prime Minister, that Canada will
ernment, that religious freedom again establish itself as an examwas being championed, and I
knew I was in a place where people could actually help make a difference for our community.   
I was proud to have a front row
seat to witness the conviction
and leadership of Prime Minister
Harper and Minister Jason Kenney in working for and defending
the Copts in Egypt. The day our
Government opened the Office of
Religious Freedom was one of the
proudest of my career to date.
I see that same dedication to principled conservatism in Andrew
Scheer. He is a man of great faith,
and it shows in his conviction
on religious freedom. He understands that radical Islamic terrorism is a real and present danger
that must be stopped. Andrew ple to the world of what it means
Scheer has stated that as Prime to stand up to evil and fight for
Minister, Canada will once again religious freedom, in Egypt, and
join its allies to fight ISIS to en- throughout the world.
sure that they are defeated. He
has committed to re-opening the
Office of Religious Freedom and
re-establishing Jason Kenney’s
program which ensured that the
most vulnerable refugees, including Coptic Christians, were the
ones that got priority entrance
into Canada, both of which were
recently cancelled by the Liberals.
Andrew Scheer is running for leadership of the Conservative Party
of Canada because he believes
that lowering taxes, supporting
families and fiscal responsibility are the kind of Conservative
values which help all Canadians.
He stands up for free speech and
voted against M-103, the Liberal
“islamophobia” motion. A motion
like M-103  

I am proud to be a part of Andrew’s team. I encourage you to
learn more about Andrew by going to his website www.andrewscheer.com, and if you are a member of the Conservative Party of
Canada, to make him your first
choice when your ballot arrives in
the mail in the next few days. I will

certainly be doing so.
Nancy Bishay serves as Director
of Communications for the Andrew Scheer Campaign.
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STOP THAT
THOUGHT!

Bring back Conservative Ways
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
Our thoughts have a major impact on our feelings
and actions. I know what you’re thinking - this is
something we all know already! But lately, I have
truly felt this happen in my life. And I wanted to
reflect with you all on this important topic.
It is no surprise that life can get crazy at times.
Right now, I find myself being overwhelmed by
many things to do. I have to study, volunteer, go to
Church, spend time with friends and family, think
about my future career and life goals, concentrate
on my health, engage in self-care, and so forth.
And at times, I simply do not want to do anything
at all. Nothing. Not sleep. Not work. Not eat. Not
play. Not study. Not spend time with anyone. Not
spend time with myself. NOTHING. I am bored,
tired, and exhausted.
Life is pointless. There is too much to do and no
time to do it.
I am bored and frustrated. I cannot do all of these
things, and I feel that it is impossible.
I have no idea what the future will bring, and this
makes me anxious.
I wish I was like XXX. I wish I could do ZZZ. I
wish I was YYY. Then, everything would be better.
And the list in my head goes on and on. If I don’t
stop myself soon, things will get worse - I’ll keep
thinking these thoughts, I’ll become more sad and
angry, and I’ll never do anything in my life.
So, what is one to do? The most helpful thing I
have found is to think of something positive in my
life. Anything. Yesterday, it was the fact that the
sun was shining so nicely outside. The day before,
it was that my family was alive and healthy, and
that we were all together. Perhaps tomorrow, it will
be the fact that I get to study medicine - my dream.
Or that I am healthy and well. Or that my friends
are there for me when I need to talk. You get the
idea...thinking of something positive or something
that we are thankful for can change our thoughts.
But, let›s be real: does this eliminate the negative
thoughts completely? No. Does this mean that my
life is INSTANTLY ALL BETTER AND EVERYTHING IS GREAT AGAIN? No, of course not.
But what it does do is force me to slow down. To
take a nice, slow deep breath. And to silence all the
negativity. To realize that despite the challenges

and tough times, there is still some good in my life.
It also reminds me of my strength. I am a fighter.
My head might be racing with a million thoughts
about how busy and loaded I am. My heart may
be beating and telling me that I’m on the run and
that there is no time to relax. But this one positive
thought stops this. This happy thought of thanks or
appreciation or optimism reminds me that....
It is going to be okay. I will be okay. I will get
through this.
Because we always do. We face challenges. And
we feel scared, anxious, tired, and angry. But then
we muster our courage and strength, gather our resources, focus....and....before you know it, you’ve
overcome the obstacle. You made it through.
Your thoughts have a major impact on your emotions and thoughts. If you can think happy or positive thoughts, you can gain control over some hardships in your life. If you can change a bad thought
into a good thought, you can remain calm and do
what you need to do. If you can allow yourself to
feel a difficult emotion, but then remind yourself
of a strength you possess or a positive aspect in
your life, you will persevere.
This is not easy. I have in no way mastered this
ability - I still have to work on transforming negative thoughts into positive ones. I’m working on
trying to stop a negative thought, think about it,
challenge it, and then transform that thought into
one that allows me to feel comforted, in control,
strong, and thankful.
This is a goal that I have, and I challenge you to
join me in changing our negative thoughts. I’m
starting to notice the difference this has brought
upon in my health, my emotions, my productivity,
my ability to concentrate, my strength, my happiness, and so on. Challenging negative thoughts
is not easy, and it takes time. And just because
it works today, this does not mean that I will not
struggle tomorrow.
But it DOES mean that I am stronger. I have overturned an unhealthy thought today. And I will
do this again tomorrow. And the day after that.
Because practice makes perfect. And a healthy
thought = healthy emotions = healthy body =
healthy life. And that is worth fighting for.

As the liberals close in on the midway mark
of their mandate, many Canadians are wishing
for the ‘good old days’ under our conservative
government. The liberals have increased annual spending by an incredible $30 billion dollars,
yet many are wondering what we have gotten
for the money.
How quickly we have gotten off the rails in
terms of economic health in this country. I
clearly remember speaking in the House of
Commons two years ago on the Budget, or
EAP 2015’s dedicated funds for public transit,
proposed streamlined tax system, investments
in health research and increased military spending; all while returning our country to surplus.
Our economic achievements were many. In
fact, under our Conservative government,
Canada led the entire G7 in public infrastructure investment growth by taking federal infrastructure funding from $571 million in 2004 to
an estimated $4.85 billion in 2015. EAP 2015
included the largest long-term federal commitment towards infrastructure in Canada’s history, unprecedented support for public transit
and $3 billion for municipalities through the
Gas Tax Fund.
We also increased National Defence Funding.
EAP 2015 would have increased the Defence
budget annually by 3 per cent starting in 201819. Over ten years, this would have provided
the Canadian Armed Forces with an additional
$11.8 billion. It also provided National Defence
with an additional $360.3 million to support
the extension of its ISIL mission by 12 months.
Veterans would have benefited by EAP2015
through its improvements to the New Veterans Charter, enhanced benefits for severely
disabled veterans and part-time reserve force
veterans as well as increased support for family
caregivers. There was a new monthly Retirement Income Security Benefit for moderately
to severely disabled veterans beginning at age
65. There was also a new Critical Injury Benefit to compensate eligible Canadian Armed

Forces members and veterans for the immediate consequences of very severe and traumatic
injuries sustained in the line of duty. Life benefits to veterans were expanded to compensate
for the loss of employment potential and career
advancement opportunities caused by disabilities suffered while serving in the Canadian
Armed Forces.
All of these measures built on our Conservative
record of success to keep our economy strong
by defending Canada at home and abroad, enhancing national security, and standing up for
veterans.
Conservatives recognize that international
trade and investment are vital to the continued
growth of the Canadian economy and prosperity of people and businesses across Canada. Our
government had concluded free trade agreements with 38 countries, bringing Canada’s
total to 43. With the addition of the Canada European Union Comprehensive Economic and
Trade Agreement and landmark Canada-Korea
Free Trade Agreement, Canada has preferential
access to more than half the world market. Economic Action Plan 2015 had also provided for
$152 million in trade promotion investments.
That money would have been used to create a
new export market development program and
to support Canadian firms with on-the-ground
intelligence and practical advice on foreign
markets.
Canada did very well under our Conservative
government. As my friend and conservative
leadership candidate Andrew Scheer often
states, it wasn’t our policies that lost us the last
election, but our lack of communication about
how they helped all Canadians. I couldn’t agree
more.
Costas Menegakis is the former Member of
Parliament for Richmond Hill and former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship & Immigration. He resides in Richmond
Hill, Ontario and can be contacted at action@
aorconservative.ca.

