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سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
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 -ت�أ�سي�س ال�شركات اجلديدة ب�أنواعها

www.profitexplorer.com
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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة
تخفيضات
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3

�إعـــالنـــــات
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Invest in the
heart of Muskoka

For all inquiries please call:

289-400-1764
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Ready by
Christmas 2017
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Ready by
Christmas 2018
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علي رئاسة اليونسكو .......
 .......................................ص 8
العطالت اإلسالمية تُثير
جدالً في أملانيا  ..........ص 21
هل بدأ الصعود مرة أخري
في أسعار العقارات في
تورنتو  ............................ص 7
ARTS CENTRE

�أحمد عاقل م�ش جمنون
«�أحمد عاقل م�ش جمنون»  ...عبارة قالها �صديق «�أحمد �سعيد» ،قاتل
الق�س «�سمعان �شحاته» ،وكان ذلك يف حوار ُمتلفز ن�شرته جريدة الفجر
امل�صرية ،وقال �أي�ض ًا �« :أن قاتل الق�س �سمعان كان �شاب ًا متحرر ًا حتي
ثمان �شهور م�ضت ،حتي تدين و�أ�صبح يواظب علي ال�صالة و �أرتدي
اجللباب ،و�أن القاتل بعد �أن �أ�ست�شيخ  -بح�سب تعبري �صديق القاتل -
كان دائم اخلناق مع ق�سي�س الكني�سة باملنطقة  ،و�أنه كان ي�سب امل�سيحيني
حني يراهم  ،وكان يناديهم بـالكفرة  ،وكان ي�سب لهم الدين»  ،و�أ�ضاف
�صديق القاتل يف حوار الفجر� ،أنه عند �س�ؤاله ملاذا تهاجم امل�سيحيني؟
كان رد القاتل هو «�أن الر�سول كان ُيحارب الكفرة وهم � -أي امل�سيحيني
 كفرة».ونحن نتفق مع �صديق القاتل متام ًا�« ،أحمد عاقل م�ش جمنون» ،فهو يف�سر
دينه بح�سب ما علمه �أياه برهامي و النقيب و يعقوب و ال�شحات ،فقط
ُينفذ تلك الن�سخة املتطرفة واملتداولة يف رعاية كاملة من ال�سلطة امل�صرية
احلالية التي و�إن كانت لي�ست �إخوانية بالطبع لأنها يف نزاع �سيا�سي
معهم ،ولكنها �سلفية الهوي بالت�أكيد.
�أحمد عاقل م�ش جمنون فهو يعلم �أن قتل قبطي �أو ق�س �أمر لن تنقلب له
الدنيا ،ولن يبايل به �أحد وهذا ما عرب عنه ع�ضو جمل�س النواب عن حزب
امل�صريني الأحرار «الليربايل» ،النائب «خالد عبد العزيز» حني قال �أنها
جرمية عادية جد ًا  ،بل �أبدع بالقول�« ،أن التهويل يف الأمر م�ؤامرة».
�أحمد عاقل م�ش جمنون فهو يعلم �أنه رغم تطاوله الدائم علي الكني�سة
وق�س و�أقباط املنطقة مل ُيحرر له حم�ضر ًا واحد ًا ،بل املفارقة �أن من ُحرر
له عدة حما�ضر هو الق�س «�سمعان» نف�سه حينما حاول بناء كني�سته
بالف�شن عام .2015

ابرام مقار

�أحمد عاقل م�ش جمنون فهو يعلم �أن يف �أخر
املطاف لن يح�صل علي حكم بالإعدام،
فمازالت املادة الثانية بالد�ستور جتعل حكم
الإعدام يف تلك الق�ضايا لي�س له وجود وهو
خمالفة د�ستورية حتي لو �صدرت �أحكام �أولية
بالإعدام للتهدئة.
�أحمد عاقل م�ش جمنون فهو يعلم �أنه يف جمتمع متعاطف مع اجلاين
حينما يكون املجني عليه قبطي ،فالإعالم بر�أه بعد دقائق و�أعتربه
خمتل عقلي ًا وما ن�شرته �صحف ًا عن حتقيقات النيابة يبعث علي الأ�سي،
فبعد ال�سخط القبطي من و�صف القاتل باملختل عقلي ًا بد�أ الإ�شارة �إيل �أن
�سبب القتل هو الغ�ضب نتيجة ف�صله من عمله فوجد الكاهن �أمامه فقتله
 ،وحينما نالت تلك الإدعاءات نف�س ال�سخط ،مت جتربة �أن القتل كان
بغر�ض ال�سرقة ،حماوالت وحماوالت طوال الوقت لترب�أة قاتل.
�أحمد عاقل م�ش جمنون فهو يعلم �أن �سامل عبد اجلليل الذي و�صف عقيدة
امل�سيحيني بالف�ساد  ،و�سمري ح�شي�ش والذي �أكد علي �صحة حديث �أن
دم امل�سلم �أعلي من دم امل�سيحي وال ي�ؤخذ م�سلم بكافر ،والأثنان ومن
علي �شاكلتهم ي�سريون يف ال�شارع معززون مكرمون.
�أحمد عاقل م�ش جمنون فهو يعلم �أنه يعي�ش يف جمتمع ميوج فوق بحر
من الكراهية �ضد املختلف ديني ًا ،كراهية موجودة يف كل فرد باملجتمع
تختلف فقط يف القدر والقدرة ،و�إن كان جمتمع مغيب ال يعلم �أن
الكراهية يدفع اجلميع ثمنها باهظ ًا ،اجلاين قبل املجني عليه ،متام ًا كما قال
الكاتب الراحل �أني�س من�صور « :الكراهية هي �أن تبتلع ال�سموم �أم ً
ال يف �أن
ميوت �شخ�ص ًا �أخر» ،وما �أتع�س وما �أ�شقي م�ستقبل هذا الوطن امل�سموم.

SmileDental

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
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�شك ًرا الجتيازهم حياتنا

من الوقوع في فخ جتارب ُمستقبلية
حياتنا رواية طويلة ،ننفرد ببطولة
ُمشابهة ،ونكتشف أن ال عالقة
بعض فصولها ،ونتقاسم تلك
مفقودة تستحق احلزن أو الندم،
البطولة مع آخرين في فصول
فلو كان فيها خيرًا لتط ّورت وكبرت
أخرى ،بينما تأتي «شخصيات
واستم ّرت آلخر حلظة من عمرنا،
ثانوية» وتذهب دون أن يتعدى
ولو كان الشخص الذي آذانا أو جرح
دورها دفع خط سير األحداث فيها.
مشاعرنا أو تركنا ُمستحقا للبقاء
أحيان ًا تُبهرنا «شخصية ثانوية»
بني حدود عاملنا اخلاص ملا لفظته
نتوهم فيها
بدخولها إلى عاملنا،
ّ
قصة حياتنا وخلصتنا من ش ّره الذي
شكالً فري ًدا من أشكال البطولة،
البحراني-
علي
زينب
قد نعلم بعضه وقد ال نعلم أكثره،
ونتص ّور أننا غير قادرين على
السعودية
كل هذا يجعلنا نشعر باالمتنان جتاه
االستغناء عنها ،ثم نكتشف كم
السيئني الذين تعلمنا من جتاربنا
ُكنا مخطئني في أوهامنا جتاهها،
معهم مثلما نشعر باالمتنان جتاه
وكيف كانت نظرتنا لها أكبر كثيرًا
من حجمها احلقيقي ،فنحزن ،ونندم ،ورمبا نلوم الطيبني الذين ساعدوا وجداننا على االرتقاء
أنفسنا على ما نعتبره جهلنا وحماقتنا ،لكن أكثر بطيبتهم ونقاء سرائرهم ،ولهذا يقول
ما ال نعرفه هو أن دخول أولئك الناس بش ّرهم الفيلسوف الهندي املاهامتا غاندي“ :لن أندم على
وخيرهم إلى عاملنا كان ضروريًا ملصلحة ن ُضج أي شخص دخل حياتي ورحل؛ فاخمللص أسعدني،
شخصياتنا وتطورها ،ولوال مشاركتهم إيانا تلك والسيء منحني التجربة  ,واألسوأ كان درسا ً لي,
احللقة من ُمسلسل حياتنا خلسرنا فرصة جتربة أما األفضل فلن يتركني أبداً”.
أغلى من أن مُيكن تقديرها بثمن ،لقد مت إرسالهم األهم من نظرتنا لآلخرين هو نظرتنا جتاه أنفسنا؛
لنا كي يُساهموا في خدمة رسالتنا الشخصية هل نحن حقا اصدقاء مخلصون كي نستحق
على األرض ،وما أن انتهى دورهم في قصة حياتنا شرف التعامل معنا بإخالص وثقة؟ هل نحن
حان وقت مغادرتهم وإفساح مكان جديد آلخرين شركاء حياة متفهمني صبورين مستعدين
للتمسك بنصفنا اآلخر ودعمه في أوقات
غيرهم.
ُ
كلنا نتمنى اصدقاء مخلصني دائمني ،وشركاء الشدائد لنستحق مثل تلك املعاملة؟ هل نحن
حياة راسخني على عهود حبهم إلى األبد ،لكن أبطال حقيقيني في رواية حياتنا وروايات حياة
احلياة لها حسابات أخرى تفرض على شخصية اآلخرين أم ُمجرد “شخصيات ثانوية” وأحيان ًا
كل منا ح ًدا ضروريًا من النضج ،وال مُيكن بلوغه إال “شياطني” ندفعهم لكراهية أجزاء من ذواتهم
ٍ
مبواجهة الهجر واحلرمان واخلذالن والغدر وطعنات وإغراق وسائد نومهم بالدموع؟ هل حاولنا أن نرى
الظهر ..كيف سنُدرك قيمة األشخاص اجليدين أنفسنا مبرآة احلقيقة النظيفة من الزيف قبل أن
في حياتنا إن لم نذق مرارة التجربة مع أشخاص نسدد اتهاماتنا نحو اآلخرين الذين كثيرًا ما يكون
انعكاسا ألعماقنا؟ وماذا
سيئني؟ وكيف سنشعر باالمتنان والتقدير حضورهم في واقعنا
ً
لوجود أشخاص ُمخلصني صادقني في حياتنا إن عن أولئك الطيبني احلنونني املخُلصني في عاملنا؛
قدرناهم حق قدرهم وعاملناهم مبستوى
لم نجُ ّرب الغادرين الكاذبني؟ صحيح أن األمر يكون هل ّ
مؤملًا عند حلظات االنعطاف احلرجة في أي عالقة االحترام واحملبة التي يستحقونها أم جتاهلناهم
انسانية تصدمنا وتستنزف مشاعرنا ،لكن ذاك وأهملناهم واستهترنا بوجودهم إلى أن عوقبنا
األلم يتح ّول إلى شكل من أشكال الوقاية لذواتنا بأولئك الذين يستهترون بقيمتنا؟

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

1 844 355 6939

نافتا :ترود يك�سب ترامب ونييتو. .
ووا�شنطن تغلق �أبوابها يف وجه املك�سيك
مونتريال – عبد املسيح يوسف

من أيام قليلة قام رئيس الوزراء الكندي
جوستان ترودو بزيارة للواليات املتحدة
واالجتماع مع الرئيس األمريكي دونالد
ترامب .وتناقش ترودو وترامب حول عدد
من القضايا االقتصادية باألساس ،خاصة
وأن هناك حالة غضب كندي بريطاني من
موقف واشنطن جتاه طائرات بومبارديه
فئة سي .ويبدو للعيان أن ترامب بدأ يغير
من مواقفه املتشددة اقتصادية ملزيد من
املرونة.
في هذا السياق ،أكد الرئيس دونالد ترامب
أن املفاوضات حول جتديد اتفاق التبادل احلر
لدول أميركا الشمالية «نافتا» قد تتوج
باتفاق مع كندا ولكن ليس مع املكسيك.
وأكد ترامب خالل استقبال رئيس الوزراء
الكندي جاسنت ترودو في البيت األبيض
إمكانية التوصل إلى اتفاق مع كندا.
وأضاف ترامب أنه بحث مع ترودو إمكانية
إدخال تعديالت على االتفاق .مع التأكيد
علي أن مهمته هي حماية العمال
األمريكيني .واعتبر ترامب بحق رئيس
الوزراء الكندي هو اآلخر في حماية بلده
وشعبه ولكن يجب أن يكون ذلك بالعدل
بني البلدين.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي
استأنفت فيه األسبوع املاضي جولة رابعة
من احملادثات حول جتديد اتفاق «نافتا».
وأعلن املمثل التجاري األمريكي روبرت
اليتهايزر أن كل من واشنطن وأوتاوا حتى
اآلن حققنا تقدما جيدا.
يذكر أن ترامب قد أكد في أكثر من تصريح
ومناسبة أن اتفاقية النافتا هو «االتفاق
التجاري األسوأ» لألمريكيني .ويعده
مسؤوال عن فقدان الوظائف خصوصا في
قطاع السيارات ،ووعد بإعادة التفاوض
بشأنه إلعادة الوظائف إلى األمريكيني
رافعا شعار «أمريكا أوال».
وبدأت مرحلة إعادة التفاوض على
االتفاقية في منتصف أغسطس املاضي،
وهدد واشنطن باالنسحاب من االتفاق.
وبسبب التشدد في املوقف األمريكي ،مت
االنتهاء من ثالث جوالت من احملادثات ،دون
حتقيق أى تقدم ،رغم إعالنات املبادئ ،بني
أمريكا وكندا واملكسيك.
وفي ختام جلسة احملادثات األولي أواخر
سبتمبر في أوتاوا ،حتدث املفاوضون
عن إحراز تقدم خصوصا في مجاالت
االتصاالت وسياسة التنافس والتجارة
االلكترونية وكذلك النظام اجلمركي
وتسهيل التبادالت.
في سياق متصل ،أعلنت وزارة اخلارجية
املكسيكية ،أن مكسيكو سيتي على
استعداد للعمل مع كندا لتحسني اتفاق
«نافتا « للتجارة احلرة ألمريكا الشمالية.

ويأتي هذا عقب لقاء الرئيس املكسيكي
انريكي بينيا نييتو مع رئيس الوزراء الكندي
جوستني ترودو في مكسيكو سيتي ،عقب
الزلزال الضخم الذي ضرب املكسيك،
وقدمت خالله كندا العديد من املساعدات
للحكومة املكسيكية .وفي هذا السياق
أتفق الرئيس املكسيكي إنريكي بينيا
نييتو مع رئيس الوزراء الكندي جوستني
ترودو على العمل لتحديث اتفاق «نافتا»،
حيث يعود بالنفع على البلدان الثالثة،
علي الرغم من التشدد األمريكي جتاه
مكسيكو سيتي.
من جانبه طالب الرئيس املكسيكي بعد
االجتماع في مؤمتر صحفي بخلق حالة
من االنسجام من أجل التوصل إلى اتفاق
جديد وحديث ،ولكن من املهم أن يكون
إيجابيا جلميع األطراف الثالثة.
وأضاف الرئيس املكسيكي أن املكسيك
تؤيد احلفاظ على اتفاق نافتا على أساس
املنفعة املتبادلة ،ولكنها تنظر أيضا إلى
مناطق اخرى ،كما أن املكسيك منفتحة
على العالم وعلى مناطق أخرى من خالل
آليات تسمح بتنويع جتارة املكسيك.
وبدوره أعلن رئيس الوزراء الكندي أن
استمرار «نافتا» سيكون أفضل وسيلة
لدعم االقتصاد في البلدان املشاركة
مؤكدا عدم اخلروج من اتفاق»نافتا»
للتجارة احلرة ألمريكا الشمالية ،ألن هذا
سيمثل ضررا كبيرا القتصاديات الدول
الثالث .وشدد ترودو علي ان كندا لن تغادر
مائدة املفاوضات رغم املقترحات املقدمة
من قبل الواليات املتحدة لكن كندا
مستعدة ملناقشتها.
وتسعى إدارة الرئيس األمريكي دونالد
ترامب الستخدام اتفاقية التجارة
احلرة ألمريكا الشمالية «نافتا» لتعزيز
قطاعات إنتاج الصلب واملواد األساسية
األخرى في الواليات املتحدة ،من خالل
اقتراح تشديد قواعد مكونات السيارات،
التي تتطلب استخدام صلب وألومنيوم
ونحاس وراتنجات بالستيكية من إنتاج
أمريكا الشمالية .يذكر أن مقترح القواعد
األمريكية اخلاصة باملنشأ سيضع تلك
املواد على قائمة تتبع مكونات السيارات
في اتفاقية نافتا للمرة األولى .وتستخدم
القائمة للتحقق من مستوى املكون في
السيارات وأجزائها ،حتى تكون مؤهلة
للحصول على إعفاء من رسوم الشحن
للدول الثالث.
هذا ويذكر أن الرئيس األمريكي دونالد
ترامب هدد  ،في أواخر الشهر املاضي
البدء في عملية اخلروج من اتفاقية « نافتا
« للتجارة احلرة ألمريكا الشمالية بني
الواليات املتحدة واملكسيك وكندا.
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كان الشاب الواقف أمامي في الطابور صغير السن ،وسيماً ،حسن الهندام..
وقد وقف ممسكا ً بربطة عنق أنيقة حامالً إياها بني راحتيه بعناية شديدة.
وبدا لي أنه كان في عجلة من أمره حيث بدت عليه سيماء التوتر والقلق
وهو ينظر لساعته كل عدة دقائق ثم ينظر حوله في تأفف مؤمالً أن يجد
جتاوبًا ممن حوله نظرا ً لطول الطابور وبطئه .ومما زاد من توتره أنه تلقي مكاملة
هاتفية علي تليفونه احملمول اتضح منها أنه كان علي موعد مع محدثه وقد
تأخر عليه .وقد شعرت بالتعاطف معه الن عاملة الكاشير كانت بطيئة
بدرجة تسترعي االنتباه .فكانت تتحرك بالتصوير البطئ وكأنها تخشي
دوال أندراوس
الكسر فمحاسبة الزبون الواحد كانت تستغرق منها عدة دقائق مما جعل
التأخير مضاعفاً .وقد ضايقني ذلك بعض الشئ أنا التي لم أكن في عجلة
من أمري ولذا أشفقت علي الشاب املتأخر من زيادة العطلة .أخيرا وبعد حوالي نصف الساعة جاء دوره فقام
بوضع ربطة العنق أمام الفتاة وقال وهو يحاول اغتصاب ابتسامة يخفف بها من حدة توتره“ :تخيلي أني وقفت
كل هذا الطابور من أجل تلك القطعة؟” ..ولكنه فوجئ -وأنا معه -برد فعل غير متوقع نهائيا من الفتاة التي لم
يفتر ثغرها وال حتي عن شبح ابتسامة وطفقت تلقي علي مسامعه محاضرة طويلة عن النظام واحترام الدور
ومراعاة األخالقيات العامة .هنا لم يستطع الشاب أن يتمالك أعصابه فغلي الدم في عروقه وعال صوته محتدا ً
وهو يصرخ فيها متهما ً إياها بالبطء وعدم الكفاءة وتعطيل مصالح الناس وكان في غضبه يخبط بقبضته
علي الطاولة التي أمامها وقد وقفت هي مبنتهي البرود تخاطبه بشتي ألفاظ االحترام وتهدده باستدعاء األمن.
إن هي إال دقائق حتي سمع مدير احملل هذا اللغط فأقبل من فوره وبعد أن استفسر من الشاب عما حدث ،انتحي
به جانبا ً وراح يعتذر له في لطف شديد ويحادثه بأدب جم راجيا ً منه أن يلتمس العذر للفتاة ذلك ألن موسم
األعياد بزحامه الشديد يشكل ضغطا ً علي احملالت والعاملني..وكانت تتخلل كلماته ابتسامة واسعة مرحة
عضدها بأن وضع يده علي ذراع الشاب في مودة وأخذ يحادثه كمن يحادث صديقا ً قدميا ً وهو ال يزال يرجوه أن يقبل
اعتذاره .كان الرجل لطيفا ً حلو اللسان فاستطاع ب ُيسر أن يغير حالة الفتي إلي النقيض وبعد مشاعر الغضب
والهياج الشديدة التي انتابته ،غشيه هدوء تام لدرجة أنه راح يتضاحك مع املدير لعدة حلظات ثم صافحه ممتنا ً
وانصرف .تذكرت هذا املوقف عقب مشاهدتي للمشادة الكالمية التي حدثت بني مذيعة قناة اكسترا نيوز مروج
إبراهيم وأستاذ التاريخ احلديث دكتور عاصم الدسوقي .وما أثر تعجبي أن سيدة مهنتها التخاطب تخرج عن
ثباتها وحتتد على شخص له مثل مكانة الضيف وقامته وعمره .إن التحاور فن كغيره من فنون احلياة وبعض
الكلمات قادرة على اإلثارة وبعضها قادر على التهدئة .ومن ميتهن الكالم عليه أن يتعلم كيف يتحكم في املقود
الذي يوجه األفكار واألحداث أال وهو لسانه وعليه كذلك أن يتقن استخدام تلك العصا السحرية التي تفتح
له مصاريع القلوب ومتهد أمامه طرق النجاح .ولكن عموما وبغض النظر عن املهنية فانه من احلماقة أن نترك
مشاعرنا وأحوالنا املزاجية معلقة بأفواه اآلخرين وأن ندع الكلمات تؤثر فينا بهذا الشكل وتثير بداخلنا هذا
الكم من الزوابع واالنفعاالت السلبية إلى احلد الذي قد يفسد علينا حياتنا.
ليتنا ندرك أن الكالم مسئولية وليس مجرد ترف .وأن الكلمات غير احملسوبة التي قد تخرج من أفواهنا بعدم
مباالة أوحتت تأثير الغضب قادرةعلي تدمير العالقات وإحداث أضرار بالغة في النفسيات قد النستطيع مداواتها
فيما بعد.
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اإلنسان املصري
كم من سائح عابر في
إسبانيا ،عاد إلى بالده بقصة
عن :صاحب متجر ،أو :سائق
تاكسي ،أو :خادم في فندق..
حمل نفسه مشقة؛ حتى
ّ
يسدي مساعدة إلى أحد
الغرباء ،أو :لكي يبرهن ـ مجرد أن يبرهن ـ
على أمانته املطلقة!
ذلك أن اإلسباني مهما كان فقيراً ،إال أن
كرامته تربأ به أن يغنم من غيره مغنما ً غير
شريف ،بل يكاد إحساس العزة والكرامة،
أو :ما يسميه اإلسبان “بندونور” يتغلغل في
نفوس جميع السكان دون استثناء!
إن هذه الكلمة “بندونور” ،تُع ّبر عن كلمة
الفضيلة لدى اإلسبانيني .وإذا حاولنا أن
نترجمها ،عرفنا أنها تعني ،في قاموس اللغة
اإلسبانية« :غيرة الفرد الشديدة على احترام
الغير له» ..ذلك اإلحترام الذي يفرضه سلوكه
القومي ،كما انها تعني شرفه وسمعته
الطيبة ،اللذين ينبغي عليه أن يصونهما
حتى لو كلفه ذلك بذل حياته!
أال تستحق مصرنا ،التي انبثق فجر الضمير
على أرضها ،أن مننحها “بندونورنا” اخلاص بنا؛
لتفتخر به كلما ذُكر اسمها؟!

بقلم :عـادل عطيـة

أال تستحق ،هذه العظيمة
بني األمم ،أن نقلدها وسام:
“اإلنسان املصري” ،املستمد
قيمته من تاريخنا ،وعراقتنا،
وحضارتنا ،وقيمنا الروحية
املتسامية ،كأول شعب رفع
قلبه نحو اهلل؟!
«اإلنسان املصري» ..ليكن :عنوانا ً عامليا ً ال
يتبدل وال يتغ ّير ،يختزل بعمق ،وامتداد،
ّ
وجد ّية:
 ..عالقة املصري بوطنه ،حيث يحبه بإخالص،
وال يسمح لنفسه بأن يهتف على أرضه براية
غير رايته!
 ..وعالقة املصري باملصري ،حيث العالقة
املبنية على احلب ،والترابط ،ولكم دينكم ولي
دين!
 ..وعالقة املصري بضيوفه ،حيث يستقبلهم
بالود ،واالحترام ،والترحاب ،ويكون مضيافا ً
وكرميا ً وسخيا ً إلى الدرجة التي يتنازل فيها
عن حقه فيما يسمى “بالبقشيش”!
ُ
“اإلنسان املصري” ..ليكن :هو شعارنا ،املع ّبر
عن شهامتنا ،وع ّزتنا؛ فبدونه كل شيء مباح،
وبغيره تختفي األخالق ،ويذهب الوطن إلى
اجملهول البعيد!

هام لأ�صحاب الأعمال يف كندا
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جريدة «جود نيوز» الكندية جريدة حتترم القارئ و املُعلن  ،وتصدر عن
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لتفادي أية أعباءات مالية علي أصحاب األعمال

�شارك معنا النجاح و �أ�ستفد منه
�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر :

1-844-355-6939

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

خلمسون

عقارات نيوز
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ال�سبت  21اكتوبر  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد التا�سع والت�سعــون

بقلم:مدحت سابا

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

ضريبة املنازل الشاغرة

 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
ملعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
املعاملة عليها من خالل نظام
اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 6,379منزل مت
ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
النتيجةفىإنخفاض مبقدار  35فى املائه
 MLSخالل شهر سبتمبر  . 2017و متثل هذه
 616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و
الشهرمنمنعام .2016
الفترة
نفس
باملقارنةعنها
املنازلدوالراملعلن
مببيعات
باملقارنة
لنفس
خاللدوالر
550,825
619,050
البيع الي
تفع متوسط سعر
املائة.في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39.3في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر
ره  12.4فى و
دوالر لنفس الشهر من العام
766,464
باملقارنة
 1,924دوالر
809,591
كانت املنازل
 )Condoأنواع
شامل كل
.2015
شهر نوفمبر
شقة خالل
املعاملة علي
ملوكة (Apartment
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
نسبة  70باملائة
املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  5.63فى املائة .و فى باقي ال  )»GTA («905إرتفع متوسط سعر
لنفس وصل
تورونتو فقط
املائة ،و في
دوالر 4.10فى
 753,459قدره
اليدوالر بإرتفاع
385,506
الشهر من العام املاضى بإرتفاع
مدينةدوالر
750,063
باملقارنة
ا العام لل GTAالبيع
 415,31دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
قدره  0.45فى املائة.
ع قدره  1.50فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,860شقة
فة املناطق:

<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
Composite
Single-Family
)(All Types
Detached
2UDQJHYLOOH









Single-Family
Townhouse Apartment
Attached




\6RXWK6LPFRH&RXQW





12.22%
8.56%
7.80%
16.47%
24.22%
لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
13.37%
12.30%
10.64%
15.24%
18.35%
 9.12%و ذلك بإنخفاض
 2015من خاللMLS
16.55%شهر أكتوبر
22.44%قد اؤجرت خالل
ى  311,943قدم مربع
12.15%
9.40%
سعر
كان
و
مربع.
قدم
516,838
املؤجرة
املساحة
كانت
حيث
املاضي
فس الشهر من العام
15.28%
6.63%
8.70%
17.95%
25.98%
سعر االيجار للتجارى
املربع وإنخفض
16.28%دوالر للقدم
للصناعي ليصل 5.68
6.20%
4.87%
2.83%
 14.5فى املائة 21.51%
للمكاتب وصل متوسط
للسنة املاضية.
باملقارنة  21.02دوالر
11.04%
اما بالنسبة 10.88%
8.71%
13.72%
صل  19.58دوالر 14.52%
19.33%
ذلك20.59%
للسنة املاضية و -
املقارنة  15.25دوالر دوالر -
18.95%املائة.
بإنخفاض قدره  16.1فى

13.07%
 13.05%و إنخفض سعر
فى املائة

TREB Total
Halton Region
Peel Region
City of Toronto
York Region
Durham Region
Orangeville

13.95%
مبقدار 43.5
ال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات
 137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
 soarin.homes@ gmail.comو
استفسارتكم الي
اسألتكم
إنخفاض فى أسعار
مبقدار و 36.7فى املائة و تبعه
ارسال املبيعات
برجاء نخفضت
فى اجملال التجارى فقد
تباعا .مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املربع .و فى
للقدم
دوالر
254.65
ملائة ليصل الىسوف اجيب عليها
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

م الى:

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

South Simcoe County

$SDUWPHQW

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

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









75(%7RWDO











+DOWRQ5HJLRQ
















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR





ãóﬂ@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ








<RUN5HJLRQ
River Walk
'XUKDP5HJLRQ





@@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi
bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ







2UDQJHYLOOH



\6RXWK6LPFRH&RXQW



ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a



pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎاملكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و
اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
 311,943قدم مربع قد
ذكر ان فى اجملال الصناعى
دﺟﻠﺔ
وادي
Blumar El Dome
Ph.D.
سعر
كان
و
مربع.
قدم
516,838
املؤجرة
املساحة
كانت
حيث
املاضي
العام
من
الشهر
لنفس
قدرة  39.6فى املائة
oker
@NNN@Òãíbjﬂ@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ
b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي
com
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
فىWD
El43.5
Sokhna
Marinaسعر
املائة و إنخفض
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار
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
Blumar Sidi Abdel
Rahman
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Toll Free: 1-855-410-8811
 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
برجاء ارسال اسألتكم الى:

www.wadidegla.com

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

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

owned
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Mortgage Agent

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 em
cialist
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
s inc.
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 6948
الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
tum.ca
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

توني كامل

Atef Nekhil

2

مقطتفات إخبارية

بقلم :مدحت سابا

خالل شهر سبتمبر . 2017استحوزت تورونتو علي نسبة  73.2باملائة من اجمالى
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا
املبيعات .وكان متوسط سعر البيع
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQK
بإرتفاع قدره  23.2فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
دوالر
$WWDFKHGلل 520,411
العام
$OO7\SHV
 GTA
'HWDFKHG
املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع
دوالر بأرتفاع قدره  24فى
554,069
متوسط السعر الى
75(%7RWDO



+DOWRQ5HJLRQ




متوسط سعر البيع الي  428,360دوالر بإرتفاع قدره  16.6فى املائة.
3HHO5HJLRQ



املناطق:
لكافة
حتركات السوق
بيان
&LW\RI7RURQWR





عقارات نيوز

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

اجلرانيت ....وتأثرية ع
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

البعض
الرئه الذ
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات او

77

عامل العقارات
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عقارات نيوز

هل بدأ
الصعودالصحة
أثرية على
اجلرانيت ....وت

�إعداد� :إدوارد يعقوب

مرة أخرى في اسعار العقارات؟

اعداد  :ادوارد يعقوب

سرطان
األنسانفيخصوصا
لصحة
تورونتو تهديدا
انها تسبب
البعض
استخدمه
الطبيعية
األحجار
اصلب
اجلرانيت من
شهر
إحصاءات
كما جاء
وضواحيها
مناطق
في بعض
وقدالعقارات
أسعار
االرتفاع في
معدل
النسبى في
يعتبرالتزايد
مع
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
سبتمبر يرى بعض احملللني انها إشارة الى انتهاء فترة الهدوء التي شهدتها أسعار العقارات في تلك املناطق في السته شهور
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
وحسب
كميةذروتها في
ويدعونانانتصل
الكالمالبعض
األسعار،هذايتوقع
فىارتفاع
تسارع
جديدة في
الى بداية
للمبانى.ومبثابة انذارا
األخيرة
املقبل.املنطلق
الصيفالرادون
األشعاع او الغاز
تكسية
وبكثرة
دورة االن
اجلرانيت
ويستعمل
املائة
ونصف في
متثليصل
بارتفاع
، 2017
الثالث
العقارات في
عن اسعار
رويال ليباج
مناضدشركة
اسطحصادرة عن
تقارير
واألبحاث
ثالثةالصحة
خطراالىعلى
تفيدالتى
النسب
منالى
تصل
الربع ال
التشطيبات
لفخامة
كعنوان
املطابخ
تعمقا
ابحاث
من الى
يحتاج
واملوضوع
مستمرة
مازالت
املطابخ
استعماله فى
تورنتو فى
للمنازل .بُد َء
الداخلية
كنت
اكثروان
األسعار
تصاعد
جديدة
ببداية دورة
حتليلهم
واألحواض حسب
السنة مما ينبئ
الثانى من
مقارنة بالربع
بعض مناطق
في
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
اعتقد شخصيا اننا لم نصل بعد الى نقطة االنقالب ورمبا تتحقق قريبا واسرع مما كنا نتوقع؟؟؟؟
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

1396 Don Mills Road
B121 Toronto
M3B Services
OA7
Professional
Real Estate
SOLD

416.889.4296

SOLD

SOLD

sam.m.ibrahim@gmail.com
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Professional Real Estate Services

BARRIE

Richmond Hill

Office : 416 391 3232
%X\ 6HOOLQ'D\V
Fax.: 416 391 0319

ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



$VKUDI0HVVLKD
%URNHU06F$UFK

SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

Buy & Sell in 5 Days SOLD
with NO RISK
Richmond Hill
BARRIE
Richmond Hill
Call for Details
Richmond Hill
%X\ 6HOOLQ'D\V SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
D

SOL
Vaughan

LD

SO
North York

416-846-9450
Vaughan

North York

LD

SO
Markham

Ashraf Messiha
Broker, M. Sc. Arch.

Markham
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النيل على حافة اخلطر

فيما ينذر باقتراب اخلطر  ،كشف تقرير لهيئة اإلذاعة البريطانية «بى .بى .سي» عن أن نهر النيل أصبح
يعانى املرض والضعف ،نتيجة بعض العوامل املناخية التى أسهمت بدورها فى ظهور مشكالت سياسية.
وأوضح أن التغيرات املناخية املالحظة فى العالم كله أدت الى انخفاض تدفق مياه النيل.
وأشار إلى أن أطول نهر فى العالم ،الذى تشكل األمطار فى إثيوبيا اجلزء األكبر من مياهه  -أكثر من ٪٨٠
 أصبحت معاناته تبدأ من املنبع ،حيث لم تعد األمطار تسقط كما كانت ،وهو ما قد يكون كارثيا علىدول حوض النيل جميعها.
التقرير نقل عن الكيماريام يوهانيس وركو ،باحث املناخ فى جامعة «أربا مينش» اإلثيوبية ،قوله إن «مياه
األمطار لم تعد متناسقة ،أحيانا تكون أقوى وأحيانا أخف وزنا ،ولكن دائما مختلفة» .وتابع أن النمو
السكانى قد أدى إلى تأجيج الظاهرة ،حيث سعت األسر إلى قطع األشجار ،لتحرير مساحة أكبر لها
وتوفير مواد البناء .كما أصبحت الفيضانات الوحشية أكثر شيوعا .التقرير ذكر أنه مع بدء البناء «املثير
للجدل» ألكبر سد فى إفريقيا بإثيوبيا ،أدى ذلك إلى نزوح عشرات اآلالف من القرويني ،من أجل توفير
األراضى ألعمال البناء ،مما ألقى بظالله على وضع غير مستقر فى املنطقة بأكملها.

صحف مصر و قطر تتبادل اإلتهامات بسبب
املنافسة علي رئاسة اليونسكو
تبادلت الصحف املصرية والقطرية االنتقادات
واالتهامات بعد املنافسة الشرسة بني
مرشحي البلدين علي إدارة اليونسكو التي
فازت بها أخيرا ً الفرنسية من أصل مغربي
«أودري أزوالي» بعد فوزها باملنصب في اجلولة
األخيرة
واهتمت الصحف املصرية بخسارة املرشحة
املصرية مشيرة خطاب للمنصب ،بينما أظهر
بعضها شماتة في إخفاق املرشح القطري
أمام منافسته الفرنسية.
كما اتهمت عدة صحف مصرية الدوحة باستخدام املال في محاولة إلجناح مرشحها في هذه االنتخابات،
حيث أتهمت صحيفة الوفد املصرية قطر بأنها «أنفقت مليار دوالر كرشى في معركة اليونسكو» ،كما
حتدث محمد أمني في صحيفة املصري اليوم عن «انتهاكات شابت هذه االنتخابات» .يقول أمني« :حتملت
مصر خسارة كبرى في اليونسكو ،لكنها لم تستخدم أي أسلحة قذرة ،مما استخدمته قطر بفجاجة ،أو
حتى ما استخدمته فرنسا بدرجة أقل ..صحيح أن باريس مارست ضغوطا ً كبرى».
أما عباس الطرابيلي في صحيفة الوفد فدعا إلى»إعادة تقييم املعركة ونتائجها» ،إذ رأى أن مصر جلأت إلى
العواطف في معركة اليونسكو «أكثر من املصالح ...اعتمدنا على وعود دول أفريقية يقود املال معظم
حتركاتها».
كذلك يقول السيد البابلي في صحيفة اجلمهورية إن انتخابات اليونسكو «لم تكن معركة في باريس
ولكنها كانت خارج احلدود ،بعالقات واتصاالت ومواقف معلنة وغير معلنة ،وبأموال ومصالح متعددة
وباتفاق خلف الكواليس على جناح املرشحة الفرنسية في نهاية مراحل التصويت».
وتشير صحيفة اجلمهورية إلى «دعم مصر القوي» للمرشحة الفرنسية أودريه أزوالي التي فازت باملنصب.
وأعربت صحيفة الدستور عن إستيائها «ممن أغضبهم هتاف املصري  -سواء كان دبلوماسيا ً أو أحد أفراد
اجلالية املصرية في فرنسا  -في ساحة اليونسكو بسقوط قطر» .وقالت صحيفة الدستور املصرية ،ملن
يبحثون عن الصورة والتقاليد الدبلوماسية أن يراجعوا ما فعلته قطر باجلميع ،وبعد كل ذلك كانت تريد
أن تغسل سمعتها وتبيض وجهها بقيادة مؤسسة العلوم والثقافة ،وهو ما أوقفه العالم ،ألننا لم نصل
بعد إلى قاع املستنقع».
في املقابل ،دافع كتاب قطريون عن مرشحهم في اليونسكو وعن إدارة الدوحة لترشيح الكواري بل
وأشارت الصحف القطرية إلى ما سمته «أحقادا عربية» ضد الدوحة.
أما أمينة العمادي فتكتب في صحيفة الشرق القطرية« :نخوض معاركنا االنتخابية بشرف ونزاهة رغم
ادعاءات أنظمة دول احلصار التي مألت العالم إشاعات مغرضة حول قطر».
وامتدحت صحيفة الشرق القطرية سلوك مندوب قطر في اليونسكو بإنه «مثال للسلوك األخالقي
الوفي لقيم األجداد» في إشارة إلى رده على هتاف أحد األشخاص ضد قطر في أروقة املنظمة.
الرشيد
ّ
وتوضح سهلة آل سعد أن املرشح القطري «قد خسر املنصب بفضل مصر (العربية) التي تدخلت للحد
من تقدمه بانسحابها هي من املنافسة ،وحتويل أصواتها لصالح املرشحة الفرنسية».
وتقول صحيفة العرب القطرية إن انتخابات اليونسكو «كشفت أحقادا ً عربية جتاه قطر».
من جانبه ،شن ربيعة الكواري في صحيفة الشرق القطرية هجوما ً الذعا ً على مصر بسبب ما يصفه
«بتخاذل مكشوف» من وفدها في املنظمة الدولية «وبالتنسيق مع دول اخلزي والعار» .يقول الكاتب إن
الوفد املصري «ح َّول االنتخابات إلى حرب سياسية ضد قطر» .وقال الكواري إن «اليونسكو خسرت حمد
عبد العزيز الكواري بسبب خيانة العرب له ...مبؤامرة عربية مكشوفة قادتها مصر».

نافذة على �صحافة العامل

اجلارديان

ما معنى أن تكون كتالونيا جمهورية مع وقف
التنفيذ؟

في مقال بعنوان «ما الذي يعنيه أن تكون كتالونيا جمهورية مع وقف التنفيذ؟ ،تناولت صحيفة اجلارديان
ملف انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا».
وقالت الصحيفة إن برشلونة ،عاصمة إقليم كتالونيا ،تعج مبؤيدي انفصال اإلقليم عن إسبانيا الذين
جتمع املئات منهم يتجمعون في أحد امليادين الكبرى لالحتفال مبا كان مفترضا أن يكون إعالن انفصال
أحادي اجلانب عن مدريد ،وكان يظن بعضهم أن حاكم اإلقليم كارلس بوجدميون سيعلن االنفصال في
خطابه أمام البرملان ليتوج فعليا مسيرة طويلة نحو جمهورية كتالونيا.
وتضيف الصحيفة أن خطابات متوالية ُوجهت لهم مفادها أنهم سيصوتون خالل االستفتاء األخير
للحصول على حريتهم ،وأن األمر هذه املرة جدي حتى أن احلكومة ستعلن االستقالل خالل  48ساعة
بعدما أخطرت حكومة اإلقليم البرملان احمللي بنتائج االستفتاء التي جاءت مؤيدة لالنفصال.
وقد خرج مؤيدو االنفصال يوم االستفتاء ووقفوا في طوابير طويلة أمام مراكز االقتراع دون خوف من
التعرض للضرب من الشرطة وحملوا أعالم اإلقليم ابتهاجا لكن في النهاية كان انتظارهم دون طائل،
فقد استمعوا خلطاب بوجدميون «اململ» الذي استعرض تاريخا طويال من املظالم التي تعرض لها أبناء
اإلقليم ليعلن الرجل في النهاية التزامه بنتيجة االستفتاء املثير للجدل وسعيه إلعالن جمهورية ،لكنه
اختتم خطابه بالتأكيد على هذه اجلمهورية ستكون «موقوفة التنفيذ».
وتؤكد الصحيفة أن احلماس حتول بعد ذلك إلى نوع من اجلدل والصدمة بعدما أخفق اجلميع في فهم
مضمون التعبير الذي استخدمه بوجدميون «جمهورية مع وقف التنفيذ».

9
االحزاب السياسية في مقاطعة
كيبيك تُدين إجراءات حكومة
اسبانيا ضد منطقة كاتالونيا

أجتمعت االحزاب السياسية في مقاطعة
كيبيك علي أدانة ما أسموه «االستبداد»
إلجراءات احلكومة االسبانية ضد منطقة
كاتالونيا ،وقدم زعيم حزب كيبيك «جان
فرانسوا» ،إقتراح يدعو أسبانيا ومنطقة
كاتالونيا املضطربة للدخول في حوار
واللجوء الي الوساطة الدولية .وقال رئيس
وزراء املقاطعة «فليب كويالرد» أنه حتدث مع
املمثلني الدبلوماسيني ألسبانيا في كندا
وعرض عليهم تقدمي خدمات وساطة بني
الطرفني ،وقال لدينا في كيبيك معرفة مبثل
هذه املناقشات وميكن ان نساعد في هذا.
وقالت وزيرة العالقات الدولية «كريستني
سانت بيير» ،أن معظم سكان كاتالونيا
غير موافقني علي اإلنفصال عن أسبانيا
وقد نظم االنفصاليون هناك إستفتاء
لالستقالل عن اسبانيا علي الرغم من إصرار
أسبانيا علي عدم شرعية هذا االستفتاء،
ولدي حكومة كاتالونيا روابط عديدة مع
حكومة كيبيك حيث وقعتا االثنتان أتفاق
تعاون عام  ١٩٩٦ميتد الي العديد من اجملاالت
مبا في ذلك الثقافة والتعليم.

أعتداء وحشي علي أمراة في حديقة
في وندسور من قبل شاب يدعي
«حبيب اهلل أحمد»

هجوم غير مبرر علي السيدة «سارة آن
ويلدهولم» وهي جدة تعيش في منطقة ريفرديل
في مدينة وندسور و تبلغ من العمر  ٧٥سنة ،
صباح يوم االحد  ٩أكتوبر من قبل شاب مسلم
يدعي «حبيب اهلل أحمد» ويطلق علي نفسه
اسم دانيال  ،وقد ضرب السيدة بوحشية قال
عنها الطبيب اجلراح دالسون تشان انه لم
يشاهد مثلها في حياته  ،تركت السيدة بني
املوت واحلياة في غيبوبة ونقلت الي املستشفي
تعاني من نزيف متعدد في املخ وكسور في
اجلمجمة وفقرات الرقبة ورضوض خطيرة في
الوجه وكدمات في العينني التي اغلقت من
التورم  ،ولم تستيقظ السيدة من غيبوبتها
منذ العثور عليها في احلديقة العامة  ،وقامت
الشرطة بالقبض علي املعتدي وقالت الشرطة
ان مثل هذا الهجوم الوحشي في النهار وفي هذا
املكان مقلق جدا وأتهم حبيب اهلل أحمد بتهمة
الضرب املبرح وهو يواجه عقوبة السجن ملدة ١٤
سنة حسب القانون الكندي وليس واضحا حتي
االن ما الذي أدي به الي الهجوم علي السيدة
املسنة وضربها بهذه الوحشية.
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كندا تتحرك نحو شراء املقاتالت اإلسترالية
اتخذت كندا اول خطوة رسمية نحو شراء طائرات مقاتله  FA-18من استراليا ،بعد النزاع التجارى
مع الواليات املتحده ومع شركة بوينج العمالقه بصفه خاصه.
وقد أعلنت إدارة اخلدمات العامة واملشتريات الكندية على صفحات األنترنت أنها قد ارسلت خطابا ً
إلى احلكومة االسترالية تُعرب فيه عن رغبتها فى شراء عدد من الطائرات املقاتلة .- FA-18
وبناء عليه إذا ما متت هذه الصفقه فسيعنى هذا أن احلكومه الليبرالية الكندية سوف ال تُتمم
الصفقه التى كانت قد قالت عنها للواليات املتحده لشراء  18طائره حربيه مقاتله من طراز سوبر
هورنت املتطوره بقيمة  6.3بليون دوالر.
ومن املعروف أن صفقة الطائرات االمريكية هذه كانت متوقفة منذ تقدمت شركة بوينج بشكواها
التجاريه الربيع املاضى ضد شركة بومباردييه الكنديه ،األمر الذى أدى إلى فرض ضريبه إستثنائيه
قدرها  300%على واردات امريكا من طائرات الركاب التى تستوردها من شركة بومباردييه الكندية.
والصفقه املتوقعة مع استراليا سوف تشعل نار املنافسه بني العاملني فى قطاع الفضاء التجارى
األمريكى الذين يعتقدون ان سعر طائرات  C-Jetالكنديه الى تنتجها شركة بومباردييه أرخص من
غيرها بسبب الدعم املالى الذى تقدمه احلكومه الكنديه إلى هذه الشركة.
هذا ولم حتدد االدارة العامة للمشتريات الكندية عدد الطائرات التى تنوى شرائها من استراليا لزوم
سالح اجلو الكندى  ،وال موعد محتمل لتوريدها  ،حيث قالت انها تنتظر الرد من استراليا بنهاية العام
اجلارى حول توفر الطائرات املطلوبة وسعرها وبعد ذلك سوف تُعلن التفاصيل الكافية.

شهر أكتوبر شهرا للثقافة االسالمية
في أونتاريو
بينما يتعلم طلبة املدارس العامة في جميع انحاء كندا عن الديانات الرئيسية في العالم في مرحلة
ما إثناء دراستهم  ،فقد أستعدت املدارس العامة في تورنتو لشهر الثقافة االسالمية «اكتوبر» بنشر
«دليل التراث االسالمي» وتعليمه للطالب ،وهو كتاب يحتوي  ١٧٠صفحة ليرشد املدرسني بتقدمي
مجموعة متنوعة من االقتراحات واملفاهيم الدينية يقوم بها املعلمني قبل أو بعد النشيد الوطني
الكندي ومنها القاء حتية االسالم «السالم عليكم» ودعوة لزيارة مسجد محلي  ،ويتم تشجيع الطلبة
علي استعمال القص واللصق لتشكيل منوذج مقلد ملسجد شهير في العالم  ،ويطلب منهم كتابة
مقال عن أحد املسلمني الكنديني األثني عشر املعروفني في كندا مبا فيهم النائب العام في أونتاريو
«ياسر نقفي» .وهذا كله يتم داخل الفصول الدراسية وأثناء وقت الدراسة وال يقتصر األمر علي شهر
أكتوبر فقط ألن هدف «دليل التراث االسالمي» ،هو ادخال هذه التعاليم في كل الفصول الدراسية
عبر املنهج وخالل العام الدراسي كله  ،وال يركز هذا الدليل فقط علي املسائل التاريخية والدينية
املعاصرة ولكنه يتعمق في القضايا االجتماعية فيقول انه بينما جتلس املرأة في اجلزء اخللفي من
املسجد إثناء الصالة فإن االسالم ال مييز بني الرجل واملرأة بالنسبة للمكان الذي يصلون فيه وليس في
الدليل ذكر ملعاناة املرأة املسلمة بأسم العقيدة في بالد مثل اململكة السعودية  ،وبينما يذكر الدليل
البيانات املتعلقة بتعداد املسلمني في العالم ال يذكر وجهات نظر املسلمني وتدعيمهم للعمل
بالشريعة عبر العالم والعقوبات القاسية ملن يرتد عن االسالم  ،وبينما تصارع حكومة كندا لتعريف
«االسالموفوبيا» فإن دليل التراث االسالمي يعرفها بانها مجرد كراهية االسالم واخلوف او التميز او
الكراهية املوجهة ضد االسالم واملسلمني او جتاه السياسة االسالمية او الثقافة االسالمية .ومع أن
منهج اونتاريو التعليمي الفعلي لدراسة االديان في الصف احلادي عشر يطلب من الطالب البحث
والتحقيق واالستكشاف وحتليل القضايا املعاصرة والتاريخية احمليطة باألديان فهو ال يبشرهم وال
يحثهم علي أعتناق عقيدة معينة  ،والتي تبدوا في هذا الدليل الذي اعده اجمللس الوطني االسالمي
الكندي ومركزه في أوتاوا منذ عام  ، ٢٠١٤ويعرف ان إدارة مجلس مدارس تورنتو ال تخصص شهرا
للتراث املسيحي او اليهودي او لعقيدة السيخ وليس هناك جهود تضاهي جهود اجمللس الوطني
االسالمي لوضع دليل لشرح العقيدة اليهودية او عقيدة السيخ.

ترودو يشارك إيفانكا ترامب
حفل عشاء

علقت وسائل إعالم مختلفة على عشاء أقيم
خالل قمة النساء األكثر ثراء في فورتشن
وغاال وواشنطن العاصمة ضم إيفانكا ترامب،
ابنة الرئيس األمريكي ،ورئيس الوزراء الكندي
جاسنت ترودو وزوجته .وتوسط ترودو زوجته،
صوفي ،وإيفانكا في هذا العشاء الذي بدت
فيه إيفانكا في غاية السعادة ،وبدا أن اجلميع
يستمع لترودو وكأنه في جلسة من جلسات
قمة فورتشن التي تستمر  3أيام .والتقطت
صور إليفانكا وترودو ،بعد انتهاء النقاش حول
جدول القمة ،مع طلبة املدارس وهما يبدوان
سعيدين وحيويني جدا ،فيما حتدثت إيفانكا
مع عدد من الطلبة .وقد طرح ترودو ،في اليوم
األول للقمة عدة قضايا مثل ضرورة تبني
أفكار حلماية املرأة والبيئة ،والعمل على وضع
بنود جديدة التفاقية التجارة احلرة ألمريكا
الشمالية «نافتا».
وكانت إيفانكا ترامب ،قد حتدثت قبيل انعقاد
هذه القمة خالل حفل دعت فيه الكونغرس
إلى التوصل حلل طويل األمد لبرنامج العمل
املؤجل من أجل حماية األطفال (داكا) ،الذي قرر
والدها الرئيس ترامب أن ينتهي في سبتمبر.
ويشار إلى أن الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب،
قد عني ابنته إيفانكا مبنصب كبير مستشاري
البيت األبيض.

شركة طيران «فالي جي تي أيه»
في تورنتو ستقوم برحالت الي باري
وكيتشنر ووترلو قريباً

احملكمة توافق علي تصفية جميع متاجر «سيرز
كندا» املتبقية
وافقت احملكمة العليا في أونتاريو علي طلب شركة «سيرز كندا»،
بتصفية جميع متاجرها املتبقية وعددها  ٧٤متجر .وتعمل هذه
الشركة في كندا منذ اكثر من ستون عاما ً  ،وكانت حتاول في وقت سابق أعادة هيكلة نفسها
حتت إشراف احملكمة حيث تضائلت مبيعاتها لعدة سنوات و تزايدت عليها الديون وحتولت أذواق
املستهلكني جتاه املنتجات وبدأو في الشراء عبر االنترنت .وال يزال أكثر من ١٢ألف موظف يعملون في أعلنت شركة طيران «فالي جي تي أيه» للرحالت
املتاجر املتبقية عبر كندا في إنتظار أغالقها.
القصيرة من تورنتو بانها ستقوم بثالثة رحالت
جديدة من مطار «بيللي بيشوب» إلي كتشينر
شركة طيران وست جت تطلق طيران جديد «سووب» باسعار مخفضة جدا ً ووترلو ،وسوف تستغرق الرحلة  ١٨دقيقة.
ويستطيع املسافرين الطيران إلي مطار بحيرة
سيمكو ومنطقة ووترلو وكيتشنر بداية من
أعلنت شركة طيران «وست جت» ومقرها مدينة كاجلاري عن
نوفمبر القادم .وتتكلف الرحلة  ١٢٩دوالر مبا فيها
خدمة جديدة للطيران باسعار مخفضة وتسمي الطائرات اجلديدة
الضرائب كما يقول املوقع االلكتروني للشركة،
باسم «سووب» وستبدأ خدماتها في يونية عام  ، ٢٠١٨وتصل
وحتمل كل طائرة  ٨مسافرين وايضا ستقوم
أسعار التذاكر بها إلي نصف أسعار تذاكر الشركات املعروفة
رحالت بهذه الطائرات الصغيرة الي مدينة لندن
االخري ولكن يُتوقع أن تكون هناك أضافات أخري الختيار موقع
أونتاريو من اول ديسمبرالقادم .وتقوم األن ثماني
الكرسي وفحص االمتعة والراحة .وستضم طائرات «سووب» في
رحالت يوميا ً إلي مطار شالالت نياجرا و «نياجر أون
البداية ستة طائرات آير باص بوينج  ، ٨٠٠ – ٧٣٧ثم تتوسع الي ١٠
طائرات وتتسع الطائرة الواحدة الي  ١٨٩راكب .ولكي تنجح البد ان تعمل في مناطق عالية الكثافة ذي الك» وهي متوفرة منذ عام  ، ٢٠١٦هذا وتقوم
السكانية مثل جنوب أونتاريو الذي يضم  ٨٫٥مليون نسمة  ،وبريتش كولومبيا وبها  ٢٫٥مليون نسمة الشركة ايضا برحالت سياحية لرؤية معالم
مدينة تورنتو وكذلك رحالت لزيارة مناطق تصنيع
 ،وستقوم شركة وست جت املسؤولة عن هذه الطائرات اجلديدة بإنشاء  ٥٠وظيفة جديدة لها.
اخلمور في مدينة نياجرا.
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العـــائلــــــة

كيف جتعلني طفلك ينام الليل ب�أكمله؟
هل يؤرقك بكاء طفلك ليالً؟ هل طفلك ال ينام بشكل
متواصل ،مما يسبب اإلزعاج وعدم الراحة لك؟ هل تبحثني
عن طرق جلعل طفلك يستغرق في النوم وجتدين بعض
الراحة التي تبحثني عنها بعد عنائك وتعبك خالل النهار؟
نحن هنا نقدم لك احلل ،حيث تقدم لك أخصائية التربية
والسلوك أميرة الدوغاني من خالل السطور التالية عدة
طرق تساعدك على جعل طفلك ينام طوال الليل
 بداية ،عليك وضع روتني خاص بنوم طفلك ،وااللتزام مبواعيد النوم واالستيقاظ ،وكوني حريصةعلى عدم نوم طفلك خالل النهار مدة طويلة ،فهذا يجعله قلقا ً ليالً وال يستطيع النوم.
ً
 قبل النوم احرصي على أن يتناول طفلك وجبة كافية لسد جوعه ،بحيث يكون شبعانا ،واليستيقظ بحثا ً عن الطعام.
 قبل النوم عليك التأكد من حفاض طفلك ،وأن يكون نظيفا ً وليس مبلالً ،فشعوره بالبلل قديؤرق نومه.
 يجب أن تكون درجة حرارة غرفة نومه معتدلة ،وال تضعي عليه كمية كبيرة من األغطيةفيشعر باحلر الشديد ،كذلك ال تعرضيه للهواء البارد فيشعر بالبرد ،يجب أن تكون احلرارة معتدلة.
 هيئي املكان اخلاص به للنوم ،فقومي بإطفاء اإلضاءة القوية ،واجعليها خافتة بعض الشيء،كذلك اجعلي غرفته بعيدة عن الضوضاء ليستغرق في النوم.
 ال بأس من قراءة قصة له قبل النوم أو أخذ حمام دافئ ،فهذا األمر يساعد على االسترخاء والنومطوال الليل.
 حاولي قدر اإلمكان التقليل من كمية السوائل التي يتناولها طفلك قبل النوم ،فهذا األمر قديدعوه لالستيقاظ والذهاب إلى احلمام ،مما يعكر نومه ويؤرقه أحياناً.

كيف تتخل�صي من اخلجل ال�شديد؟

�أ�سرة حترير جريدة جـود نيـوز الكندية
ُيهنئون الزميل العزيز  /عادل عطية
بزفاف املهند�سة مارينا عادل
واملهند�س فادي يو�سف
�أجمل التمنيات
بحياة �سعيدة للعرو�سني

هل تعانني بسبب اخلجل ،وتعجزين عن االنخراط في اجملتمع أو مع
اآلخرين؟ ميكننا اليوم أن نساعدك من خالل هذه النصائح املفيدة،
فج ّربيها.
 - 1ال تدعي اخلجل يسيطر على شخصيتك ،بل تع ّلمي أساليب
التواصل االجتماعي وكيفية التحاور مع اآلخرين.
ّ
 - 2الثقة بالنفس هي ما تفرض وجودك في اجملتمع ،لذلك غذي
أي اقتراح أو
ثقتك بنفسك ،وكوني على الدوام جاهزة للر ّد على ّ
سؤال تواجهينه.
 - 3إن كنت تطمحني للتخلص من اخلجل في كيفية تعاطيك مع اآلخرين ،فعليك أوال ً أن تعلمي
ما األسباب التي تدفعك إلى الشعور بـ اخلجل لكي تتخ ّلصي منها ،ميكنك مثالً أن حتاولي
التحدث مع طبيب نفسي حول املوضوع ،ألنه سيمنحك اإلرشادات الالزمة ،كما تستطيعني
االنخراط في نشاطات جتعلك تع ّبرين عن نفسك أكثر ،كالدورات التمثيلية مثالً.
 - 4إن كنت تتمتعني مبوهبة ما ،فاعملي على تنميتها ،لكي تساهم في تخ ّلصك من اخلجل.
واألهم على طريق التخ ّلص من اخلجل ،لذلك،
 - 5إنشاء األحاديث مع اآلخرين هو اخلطوة األولى
ّ
ميكنك أن تبادري أنت إلى طرح األسئلة ،ولو كانت عادية ،لكي تعتادي شيئا ً فشيئا ً
التحدث إلى متر املرأة احلامل بالعديد من الضغوطات أثناء فترة احلمل،
ّ
كما تتعرض للعديد من األمراض نتيجة ضعف املناعة،
الغير والتناقش معهم ،من دون تر ّدد أو خجل.
وتضطر إلى االبتعاد عن تناول العقاقير خوفا على صحة
جنينها ،ومع دخول فصل الشتاء والتعرض للبرد القارص
واإلصابة بالذكام.
خمس نصائح حلماية املرأة احلامل من التعرض للبر
 يجب أن تتجنب اإلجهاد فاجلهاز املناعى يعمل بطاقةضعيفة أثناء فترة احلمل وتكون أقل من مستواه ،كما
ينبغى أن تتوقف عن إجهاد العقل ،واحلصول على أكبر قسط من الراحة طوال فترة النهار ،وجتنب
القلق من األشياء الصغيرة ،وعدم الدخول فى جو من االكتئاب.
 ينبغى تناول نظام غذائى صحى مليئة باخلضروات الطازجة والفواكة والفيتامينات واملواداملضادة لألكسدة ،ألن لها تأثير وقائى على اجلسم ،وتساعد اجلهاز املناعى على أن يقوم بوظيفته
بشكل أفضل ،كما يجب تناول السكريات الغنية بالسعرات احلرارية.
 شرب الكثير من السوائل خاصة املاء طوال النهار ألنه يساعد على ترطيب اجلسم وطردالسموم ،والتزويد من عصير الفواكه الطازجة والشاى واألعشاب ألنها بديل عن السوائل الغازية
املضرة.
 إذا شعرت املرأة احلامل بأعراض أنفولونزا مثل التهاب احللق واألنف والسعال املتقطع والذىيسبب لها االنزعاج الشديد فيجب أن تتناول بعض األدوية اآلمنة التى توصى بها جامعة
ميشيغان مثل باراسيتامول ،كما ينبغى استشارة األطباء حول األدوية املناسبة التى التؤثر على
اجلنني.
 ينبغى اإلكثار من العالجات املنزلية التى تستخدم أثناء فترة احلمل والتى تكون آمنة متاما ،علىعكس األدوية التى تشكل خطورة كبيرة على الطفل كاستنشاق قطرة من زيت الكارفور مع ماء
ساخن والتى ميكن أن تساعد على مسح انسداد األنف ،ومعاجلة ثقل الرأس ،واستخدام الزجنبيل
والعسل والليمون ،والنوم على وسادة عالية ألنه يساعد على تقليل احتقان البرد

 5ن�صائح للمر�أة احلامل للوقاية من الإ�صابة بربد
ال�شتاء
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أدان وزير الهجرة الكندي «أحمد حسني» األستبيان الذي تستخدمه الشرطة الفيدرالية
الكندية في مقابالتها مع الالجئني املسلمني واصفا ً إياه بأنه غير مقبول وال يتفق مع سياسة
كندا في مكافحة التمييز  ،وفي هذا االستبيان يُسأل الالجئ عن هويته الدينية وكيف ميارس
عقيدته ورأيه في احلجاب والنقاب الذي ترتديه املرأة املسلمة ورأيه في اجلماعات االسالمية
األرهابية  ،وهذا االستبيان استخدمته الشرطة عند معبر احلدود في كيبيك هذا الصيف الذي
شهد األالف من طالبي اللجوء الي كندا  ،وأشاد وزير الهجرة بقرار وزير السالمة العامة «رالف
جودال» الذي قرر وقف هذه املمارسات مبجرد اكتشافها  ،وقال متحدث من هيئة السالمة
العامة في كندا ان هذا األستبيان ال يستخدم إال محليا فقط ووصف األسئلة بانها غير
مناسبة  ،وردا علي سؤال حول هذا االستبيان قال متحدث باسم الشرطة الفيدرالية الكندية
بانه مت تنقيح هذا االستبيان  ،وقال وزير الهجرة ان هناك تغييرات طرأت علي قانون املواطنة
ودخلت حيز التنفيذ هذا الشهر منها جعل املدة القانونية الالزمة لإلقامة في كندا للتمكن
من احلصول علي اجلنسية ثالثة سنوات وكانت من قبل خمسة سنوات وهذا بدون عدد أيام
محدودة وتغيرت كذلك متطلبات اللغة واملعرفة .وقال الوزير أن هناك املزيد من التغييرات
قادمة مع نهاية عام  ٢٠١٧وبداية عام  ٢٠١٨منها السماح لضابط الهجرة واجلنسية مصادرة
اية وثائق مزورة او يشتبه فيها ونقلها مباشرة الي احملكمة االحتادية إللغاء اجلنسية في حالة
الغش والتحايل .واجلدير بالذكر أن وزير الهجرة الكندي احلالي« ،أحمد حسني» هو صومالي
املولد وجاء إلي كندا الجئا ً في عام 1993

الرهينة الكندي�« :شبكة حقاين» الأفغانية
قتلت ابنتي �أمام عيني
قتل مسلحي جماعة «شبكة حقاني» إحدى بنات الرهينة الكندي احملرر وعائلته في
أفغانستان .وقال الرهينة احملرر جوش بويل قوله« :في الوقت الذي كنا فيه محتجزين أنا
وزوجتي ،وضعت زوجتي ولدين وبنتني ،وقتل أحد مسلحي احلركة إحدى بناتي أمام عيني
وأشار بويل في حديثه إلى أن مسلحي احلركة ،قاموا «باغتصاب زوجته» أثناء فترة احتجازهم
التي دامت  5سنوات ,وأضاف قائال« :رفضت عدة مرات ،اقتراحات وعروضا قدمت لي من
مسلحي احلركة اجملرمني  ..وعوقبت على هذا» .ولم يحدد ما هي املقترحات أو العقوبات التي
تلقاها من اجلماعة .وكانت جماعة «شبكة حقاني» اختطفت بويل وزوجته األمريكية كوملان
في أكتوبر من العام  ،2012قرب العاصمة كابل .وكانت كوملان حلظة أسرها حامل

�إيران حتكم علي الكندي «عبد الر�سول
�أ�صفهاين» بال�سجن � 5سنوات بتهمة التج�س�س
أصدر القضاء اإليراني ،حكما ً بالسجن  5سنوات بحق أحد أعضاء الفريق النووي بتهمة
التجسس لدول غربية .وفي تصريح صحفي ،قال املتحدث باسم السلطة القضائية اإليرانية،
غالم محسني ،إن عضو الفريق النووي املعتقل« ،عبد الرسول دري أصفهاني» ،يحمل جنسية
مزدوجة ،إيرانية وكندية ،مضيفا أن «هذا الشخص املتهم بالتجسس كان على صلة بجهازين
للتجسس خارجيني ،ومت تأكيد احلكم الصادر ضده وأصبح قطعيا ،بالسجن خمسة أعوام.
وبناء عليه ،ينبغي أن يقضي مدة العقوبة الصادرة بحقه».
وذكر محسني أن املتهم له ملف فساد مالي أيضا «إال أن الئحة االتهام بهذا الصدد لم تصدر
بعد» ،واصفا التهم التي ت ُوجه ضد السلطة القضائية في إيران وبعض املسؤولني بأنها
«محض أكاذيب».
ومت اإلعالن عن اعتقال املتهم ،في شهر أغسطس العام املاضي ،على خلفية القضية املذكورة.
وفي مايو املاضي صدر حكم أولي بحقه بالسجن  5سنوات ،وهو احلكم الذي مت تأكيده.

اعتقال �سيا�سى من �أ�صول مغربية فى هولندا
لإتهامه ب�إ�ستغالله اجلن�سى لقا�صر
ألقت السلطات الهولندية القبض على سياسى من أصول مغربية بتهمة ممارسة اجلنس على
قاصر ،ومت االعتقال بعد انتهاء التحقيق فى الشكوى التى تقدمت بها والدة الفتاة البالغة من
العمر  13عاما .
ويعمل املدعو “خالد تاتو” البالغ من العمر  32عاما ،مديرا ملدرسة إسالمية بنواحى مدينة
“خاوذا” ،كما ميثل حزب “بيفيدا” كعضو فى مجلس بلديتها ،وأثارت الواقعة ضجة بني اجلالية
املغربية وفى الوسط السياسى الهولندى ،كما قام حزب «بيفيدا» بتجريد املتهم من عضويته،
بسبب التهم املوجهة إليه

تقـــــــــــارير

تعديالت قانون اجلن�سية الكندية اجلديدة
تدخل حيز التنفيذ

ثالث �سنوات من �أ�صل خم�سة للح�صول علي اجلن�سية و�إمتحان
اللغة ملن يرتاوح �أعمارهم من  54 - 18عام فقط
دخلت يوم احلادي عشر من أكتوبر
احلالي حيز التنفيذ التعديالت اجلديدة
على قانون اجلنسية الكندية والتي مت
اإلعالن عنها األسبوع قبل املاضي ،من
قبل وزير الهجرة واجلنسية واملواطنة،
«أحمد حسني»
وأبرز التعديالت تلك التي تتعلق باملدة
التي على املهاجر أن ميضيها في كندا
يقدم طلب احلصول على
قبل أن
ّ
جنسيتها .حيث وطبقا ً للتعديالت احلكومية اجلديدة ميكن للحاصل على اإلقامة الدائمة في
كندا تقدمي طلب احلصول على جنسيتها بعد إقامته فيها ثالث سنوات على األقل من أصل
السنوات اخلمس التي تسبق تقدميه الطلب.
الرسميتي،
لغتي كندا
 .كما أن امتحان اجلنسية وإثبات الكفاءة في واحدة على األقل من
نْ
ْ
ملزمي لطالبي اجلنسية الذين تتراوح أعمارهم فقط بني 18
الفرنسية واإلجنليزية ،أصبحا
نْ
و 54عاما ً
ومينح القانون اجلديد احلق لإلطفال الذين لم يبلغوا  18عاما التقدم بطلب للحصول على
اجلنسية الكندية في حال عدم تقدمي أحد أبويه على اجلنسية الكندية.
وقد كانت حكومة احملافظني السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد أقرت أنه ليحصل املهاجر علي
اجلنسية الكندية يتعني عليه أن يقيم في كندا أربع سنوات على األقل من أصل السنوات
الست التي تسبق تقدميه الطلب .كذلك كان ملزما ً أثبات كفاءة اللغة اإلجنليزية أو الفرنسية
ملن تتراوح أعمارهم بني  14و 64عاماً ،حتي أتت حكومة «جاسنت ترودو» وغيرت تلك القوانني
ومن جانبه قال وزير الهجرة واجلنسية واملواطنة« ،أحمد حسني» « :نريد أن يصبح جميع
املقيمني الدائمني في كندا مواطنني .هذه أمنيتنا ،ألننا نثمن اجلنسية الكندية».

�أحمد نعمة يعرتف �أمام حمكمة مونرتيال بقتل
زوجته كاترين
علي مدي يومني مثل «أحمد نعمة» أمام محكمة مونتريال بتهمة قتل زوجته كاترين دو
بوشرفيل طعنا بالسكني وذلك في اخلامس من يوليو عام  . 2012وقد أعترف أحمد بقتله
زوجته في املنزل ودافع عن عدم مسؤوليته اجلرمية جراء اضطراب نفسي .وأكد أنه كان
مقتنعا بأن زوجته خانته مع أكثر من رجل خالل حياتهم الزوجية على مدى عشرين عاماً.
وأشار إلي أنه وضع الهاتف املنزلي حتت املراقبة عام  2006وبحسب قوله أنه أكتشف أنها
تخونه مع ممثل إحدى شركات األدوات اإللكترونية والذي كان يأتي إلى محله لبيع األجهزة
بصورة دائمة .وأضاف أنه لطمها على وجهها ملعاقبتها ولكونها تتصرف كمراهقة .وأكد أنه
لم يهجرها يومها وذلك بدافع احملب ًة بعائلته ولكي تظل العائلة متحدة بحسب زعمه .وأفاد
املتهم أنه عشية وقوع اجلرمية تلقى تهديدا ً من قبل ممثل الشركة الذي يعتبره عشيق زوجته
وأنه كان يخاف منه  ،وأبلغ الشرطة عن التهديد دون توجيه اتهام له حتى بعد سجنه ،وأنه
كان يتوقع أن يقوم العشيق مع زوجته بقتله لسرقته.

�أخبث عملية �سرقة� ..شارك فيها «الل�صو�ص»
دون علمهم
قالت الشرطة في والية مونتانا األميركية ،إن شخصا
أقنع أصدقاءه بسرقة منزل ،بعد أن أقنعهم بأن
يساعدوه بنقل «بعض األثاث» من دون أن يعرفوا أنهم
يشاركون بعملية السرقة
واقنع رجال يدعى باترك جوزيف أدامز ،بعضا من
أصدقائه بنقل أغراض بقيمة  40ألف دوالر ،بعد أن
ادعى أن موقع السرقة هو منزله ،وأنه أراد نقل األغراض
ملنزل اجلديد
وقال أحد أصدقاء السارق ،إنه ساورته الشكوك باألمر
بعد أن رأى بعض امليداليات احلربية في املنزل ،وهو يعلم أن أدامز لم يخدم في اجليش األميركي
مطلقا ،األمر الذي دفعه لترك موقع السرقة فورا .وقامت الشرطة بالقبض على أدامز اخلميس
بتهم السرقة واإلجرام ،مما قد يعرضه للسجن  30عاما ودفع غرامات بقيمة  100ألف دوالر.
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حــــــــوارات

امل�ست�شار �أحمد عبده ماهر يف حوار ناري لـ «جود نيوز» بعد مقتل الق�س «�سمعان �شحاته»

• حادث الق�س �سمعان �إمتداد ملا �سبق وما �سي�أتي لعدم وقف
فقه الكراهية والدماء
• الدولة ُتقيم توزنات �سيا�سية مع املتطرفني �أمثال «برهامي» و الوعي
العام امل�صري «داع�شي» منذ زمن بعيد
• املناهج الدار�سية تكر�س للفكر الدموي و تعظيم «العمائم و
للحي «ال يعطي �أمل يف الأ�صالح

هو شخصية تنتهج التجديد في الفكر
الديني ،يعتمد علي إعمال العقل ليواكب
الفكر مستجدات احلياة في اجملاالت كافة،
ويجد احللول للمشاكل والقضايا الدينية
الغريبة  ،لقت افكار الكثير منها الهجوم
بسب جرأتها وقوة طرحها
يؤمن بأن األسالم دعي إلي إعمال العقل
والبحث عن احلكمة واحملبة والسالم  ،وأن هناك
تيارات جذبت الفكر الديني ناحية أخري غير
التي شرعها اهلل  ،وأن هذه التيارات متمسكه
مبوقها وفكرها ملا حققته من مكاسب دنيوية.
«جود نيوز» جتري معه حوارا ً في توقيت هو
األصعب السيما ،بعد جرمية الذبح البشعه
التي قام بها احد املصريني املسلمني غير
املنتمني الي أحد تيارات االسالم السياسي
املعروفة ،ضد أحد القساوسة ،وهو القس
«سمعان شحاته» راعي كنيسة يوليوس
األقفهصي» مبركز الفشن  -محافظة بني
سويف ،جرمية متت علي غرار ما يفعله أتباع
تنظيم داعش األرهابي وهو ما يعد ظاهرة
غريبة تُنذر بتحوالت غريبة في تكوينات
الشعب املصري العقائدية والفكرية والدينية
واألجتماعية  ،ليفتح ماهر قلبه ويكشف
أسباب تدهور الفكر املسلم املعتدل والسلوك
العدوني الهمجي البربري  .......وإلي نص احلوار
حوار  :جرجس ابراهيم
كيف تري حادث مقتل القس سمعان
شحاته منذ أيام؟
أري أن هذا احلادث هو إمتداد  ،ملا سبق و ما
سيأتي من أحداث  ،لعدم قيام األجهزة املعنية
بأي دور موضوعي  ،ومنهجي لو قف نزيف
الكرهية  ،و فقه الدماء الذي الذي بات ينتشر
في كافة ربوع مصر  ،بل واألدهي هو حماية
هذا الفكر املتطرف.
وعلي الدولة أن تُأخر ما تقوم به من
التوزانات السياسية قليالً حتي يستقر أمن
الدولة  ،فهناك بعض الدعاة من اصحاب
الفكر االرهابي مثل «ياسر برهامي» وكثيرين
يكفرون األخر جهارا ً نهارا ً  ،وتتركهم للتوزانات
السياسية  ،كما أن مؤسسة االزهر لم تجُ هر
ولم تفضح  ،ولم تغرد بالتنصل من الفكر
القائل بان املغضوب عليهم هم اليهود و
الضالني هم النصاري  ،وذلك هو عني الكراهية
لالخر.
القاتل يبدو مصري غير محسوب علي
تيار .....إال يعد هذا هو الفكر السائد علي
رجل الشارع بسبب عدم ردع خطابات
التطرف؟
البد أن يقتنع اجلميع أن الوعي العام داعشيا ً
منذ زمن بعيد  ،وأصبح يفخر ويتفاخر بأبطال
الدماء أمثال «بن الدن»  ،و»امين الظواهري» وباتو

أبطال في أعني الغالبية  ،كما أن كافة الكتب
التراثية و الشعبية و العامة مازلو ينظرون
نظرة األبطال لقادة الفتوحات اإلسالمية  ،بل
وهذه الغزوات و الفتوحات تُدرس في مناهج
وزارة التربية والتعليم و وبكل فخر ،فال تنتظر
ممن مت حشو عقولهم وقلبوهم وأشبعتهم
سيرة هذا الفقه الدموي غير مثل هذه

للمجتمع أن يرأي القاتل وهو يُنفذ فيه حكم
االعدام كما رأينا املقتول وهو يُنفذ فيه حكم
الهمجية والبربرية و الوحشية  ،حتي تكون

عقوبته ردع عام كي ال تتكرر مثل هذا احلوادث.
ما تري فرص مدنية الدولة منذ سقوط
حكم االخوان وحتي األن؟
البد أن يتراجع دور املشايخ في السيطرة علي
اجملتمع و الفكر و حركة احلياة ،فال يصح واليجوز
التصرفات املعتوهه  ،التي يصحبها صيحات أن اجد املؤسسة الدينية  ،تُطالب بوقف عرض
األستنكار في كل حادث وكأننا دولة غبية فيلم سينمائي  ،وأن تُطالب مبحاكمة شخص
تقف في اخلطا كل يوم  ،والبد من إصالح كل حتدث خارج خطوطها العريضة  ،كل ذلك ميثل
هذا مبشرط جراح ماهر يستأصل كل هذه
األخطار  ،حتي نعيش في دولة دميقراطيه
مدنية ترعي االنسانية واحلضارة.
هل بستطيع مشهد القاتل الذي يجري
خلف كاهن بأداة القتل في الشارع أن
يُرجع مؤسسة األزهر علي حذف كل ما هو
متشدد من الكتب ،ومنع وزارة األوقاف من
جتديد تصاريح اخلطابة لشيوخ التطرف
باملساجد التابعة لها؟
اصبحنا نحتاج علماء في التربية وعلم
النفس اإلدركي ليساعد مؤسسة االزهر في
وضع مناهج جديدة تهدف للتعريف باألسالم
احلقيقي  ،ويجب أن ال يُطلق لقب «عالم» علي
كل من يرعي الفقه القدمي  ،والبد من قراءة
جديدة لإلسالم في ظل احلضارة التي نعيشها،
طاملا نحن نؤمن بأن الدين األسالمي و القران
الكرمي صاحلان لكل زمان ومكان ،فيبجب ان
نبتعد كل البعد عن فقه «التداوي ببول االبل»
 ،وان»املراة ناقصة عقل ودين»  ،وأن»املسيحيي
كافر»  ،وأن» املرتد يُقتل»  ،واألستيالء علي
أهله وماله  ،والبد أن يأمن غير املسلمني علي
أنفسهم وأن يكون الوطن هو املنارة األعلي
وليست العنصرية الدينية.
هل تعتقد في ظل املادة الثانية أن يتم
احلكم علي قاتل القس «سمعان شحاته»
باإلعدام؟
كنت أتصور لو كانت الدولة جادة وطاملا أن
تقرير الصفة التشريحية صدر  ،ومت القبض
علي االرهابي «القاتل» أن تكون محاكمته
اليوم  ،وغدا ً تنفيذ احلكم في ميدان عام ،
وعلي مرائ ومسمع من اجلميع لكونها من
اجلرائم الكبري ،الننا أهدرنا الكثير من الدماء
من قبل  ،أهدرنا دماء من ماتوا بالكنائس ،والبد

السيطرة الدينية علي احلكم وعلي الشارع،
ويجب أن يُخفض صوت» العمامة وللحية»،
ألنهم ورثوا لنا الضياع و اجلهل والتخلف
الفكري  ،والضياع احلضاري  ،وجعلونا ننظر
للخلف ونترك األمام وهم يجروننا إلي ذيل األمم
 ،وأصبحنا ن ُعظم القدمي ونحتقر املستقبل.
في ظل اإلصالحات الدينية في االردن
واملغرب وتونس بل والسعودية ،في نظرك
ما هي العوائق لوجود إصالحات مماثلة في
مصر؟
طاملا يتم تعظيم هذه العمائم و اللحي
«الفاسدة» فال أمل في األصالح ،وطاملا أن
أجهزة األعالم في مصر تُقدم علماء يرفعون
حناجرهم في فقه «إرضاع الكبير» ،و»وطئ
البهائم « و «مضاجعة الوداع» ،فلن تقوم
قائمه لهذه البالد  ،والبد األخد بيد من حديد
علي قيادات االزهر و مناهجه حتي تكون
كلمة االسالم هي» السالم  ،واملودة  ،واحملبة،
واالنسانية  ،والتعاون  ،والواطنية» ،وال تكون
كراهية االخر ودموية و شهوانية جنسية
وعنصرية كما تُقدم.
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�إعـــالنـــــات
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�إختطاف كاهن �إيطاىل فى نيجرييا....
وا�ست�شهاد كاهن مب�صر

جورج وايا �أول رئي�س دولة بخلفية
ريا�ضية

خطفت مجموعة من عناصر امليليشيات املسلحني ،الكاهن
اإليطالى موريتسيو بالو ،فى جنوب نيجيريا ،كما ذكرت مصادر
دينية .وقال مدير قاعة الصحافة فى الفاتيكان ،جريج بوركى،
إن «البابا فرنسيس ،بُلغ بخطف الكاهن موريتسيو بالو ،فى
نيجيريا ،وهو يصلى من أجله» ،فيما تؤكد وزارة اخلارجية
اإليطالية ،من جهتها ،أنها تتابع اختفاء مواطن إيطالى فى
جنوب نيجيريا ،لكنها لم تذكر اسمه أو تعطى تفاصيل
متعلقة بالتحقيق .ومن جانبه ،أعلن رئيس أساقفة أبوجا ،جون
أولورونفيمى أونايكان ،أن «قوى األمن تقوم بكل ما فى وسعها
للعثور عليه» ،مضي ًفا فى «حتى اآلن ،ال تتوافر لدينا أخبار جيدة،
لكن لدينا الثقة وما زلنا نأمل فى اإلفراج عن األب موريتسيو».
ويقيم املرسل الستينى املتحدر من فلورنسا ،منذ ثالث سنوات
فى نيجيريا ،وتقول الصحافة اإليطالية ،إن مجموعة مسلحة
خطفت الكاهن فى مكان قريب من مدينة بنني سيتى فى
وضح النهار ،واستولت على أغراض ثمينة كانت موجودة فى
سيارته ،وأخلت سبيل رفيقيه النيجيريني اللذين كانا معه
و في مصر ،استشهد القمص سمعان شحاتة كاهن كنيسة
«القديس يوليوس األقفهصي» في عزبة جرجس مبدينة
الفشن في بني سويف ،عندما قام ارهابي يدعي «احمد سعيد
السنباطي» بطعنه وذبحه بسالح ابيض وقالت الكنيسة
في البيان لها «إنه في حادث مؤسف تعرض القمص سمعان
شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس األقفهصي ،عزبة
جرجس بالفشن لالعتداء ،في أثناء تواجده وبرفقته القس
«بيمن مفتاح» كاهن كنيسة املالك بعزبة فرنسيس ،مطاي،
بالقرب من منطقة مؤسسة الزكاة مبدينة السالم بالقاهرة».
ونقل الكاهن إلى مستشفى املرج حيث لفظ أنفاسه األخيرة

جنح العب كرة القدم
السابق،
الليبيري
جورج وايا ،في الفوز
بلقب أول رئيس دولة
يأتي بخلفية رياضية،
بعدما جنح في
حسم سباق الرئاسة
لصاحله ،وأعلنت جلنة
االنتخابات الليبرية،
فوزه على منافسه
األقوى جوزيف بواكاي ،نائب رئيسة ليبيريا السابقة
وفاز جورج وايا بلقب أحسن العب في العالم عام  ،1995يصل
إلى سدة حكم ليبيريا خلفا ً للرئيسة ،إلني جونسون سيرليف،
التي تنازلت عن احلكم بعد  12سنة
الرئيس الليبري اجلديد ،من مواليد أكتوبر  ،1966مبدينة
مونروفيا ،وكان يعمل قبل احترافه كرة القدم كتقني في شركة
االتصاالت الليبيرية ،واستهل مشواره في املالعب بفريق «ينك
سرفايفر» الليبيري ،قبل أن ينتقل إلى عدة أندية بليبيريا ثم
انتقل إلى فريق «تونيري ياوندي» الكاميروني ،كما لعب بناديي
«مانشستر سيتي» ،و«تشيلسي» اإلجنليزيني ،و«باريس سان
جيرمان» و«موناكو» الفرنسيني ،وهزم أمام الرئيسة احلالية
في الدورة الثانية من االنتخابات في  2005وكذلك في ترشحه
ملنصب نائب الرئيس في .2011

الفرن�سية �أزوالي تفوز برئا�سة
«اليون�سكو» و العرب يخ�سرون املقعد

فرن�سا تتحدى �أمريكا ل�صالح �إيران:
�سنوا�صل الإلتزام بالتفاق النووى
وجهت فرنسا دعوة إلى الواليات املتحدة األمريكية ،خاصة
الكوجنرس ،اجلهة املعنية ،بعدم التخلى عن االتفاق النووى،
وقال مكتب الرئيس الفرنسى إميانويل ماكرون ،إن الرئيس طمأن
الرئيس اإليرانى حسن روحانى ،بشأن التزام فرنسا باالتفاق
النووى الذى وقعته طهران مع القوى العاملية الست.
وتابع املكتب فى بيانه ،إن ماكرون أبلغ روحانى بأن قرار الواليات
املتحدة عدم التصديق على االتفاق لن ينهيه ،وإن فرنسا
وشركاءها األوروبيني سيواصلون االلتزام باالتفاق
وحتدث ماكرون أيضا خالل املكاملة عن الشروط التى يجب أن
تلتزم بها إيران مبوجب االتفاق
يُذكر أن الرئيس األمريكى دونالد ترامب كان قد قال« :أعلنت
سابقا بأنى سأراجع سياستى ضد النظام الظالم فى إيران«،
معتبرا أن «إيران تقبع حتت سيطرة نظام متطرف

اختارت املنظمة الدولية للتربية
والعلوم والثقافة «اليونسكو»
املرشحة الفرنسية ،أودري أزوالي،
مديرا عاما جديدا لها على
حساب منافسها القطري حمد
الكواري
وصوت اجمللس التنفيذي
صوتا
بـ30
«لليونسكو»
لصالح وزيرة الثقافة الفرنسية
السابقة أودري آزوالي ،مقابل 28
صوتا للمرشح القطري حمد
بن عبد العزيز الكواري .وسيتوجب على آزوالي احلصول على
موافقة أعضاء اجلمعية العامة ملنظمة األمم املتحدة ،وعددهم
 195دولة ،في اجللسة التي تعقد في نوفمبرالقادم
ولم يتضح إلى اآلن من هي الدول التي صوتت للمرشحة
الفرنسية على حساب املرشح القطري ،نظرا للسرية التي
تتبعها املنظمة في فرز نتائج التصويت ،لكن بعض الدول أعلنت أكد املوقع الرسمي ،لالحتاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،أنه بناء
صراحة موقفها ،حيث صرح وزير اخلارجية ،ونائب رئيس الوزراء على طلب السلطات الروسية ،يجب على املشجعني الذين
اليمني ،عبد امللك اخملالفى ،في وقت سابق من اليوم بأنه إذا ثبت
سيحضرون مباريات كأس العالم ،التقدم بالطلب للحصول
دعم مندوب اليمن في املنظمة للمرشح القطري ،في انتخاب على وثيقة هوية رسمية ،تصدر للجماهير ،ويطلق عليها
مدير عام اليونسكو ،فإنه سيعزل فورا من منصبه ،كما أكدت
«وثيقة هوية مشجع
مصر بدورها بعد خروج مرشحتها من السباق ،ثقتها في جدارة وأوضح أنه يجب على املشجعني التقدم بطلب للحصول على
املرشحة الفرنسية وقدرتها على إدارة منظمة «اليونسكو» .
هذه الوثيقة اجملانية ،بعد تأكيد فوزهم فى االختيار العشوائي،
أودري آزوالي هي موظفة مدنية وسياسية فرنسية ولدت في
لطالبي تذاكر املباريات
باريس لعائلة مغربية يهودية من مدينة الصويرة وهي ابنة وأشار إلى أن السلطات الروسية لن تسمح بدخول اجلماهير إال
أندري آزوالي ،مستشار العاهل املغربي محمد السادس
إذا كان بحوزتهم هذه البطاقة وتذاكر املباريات ،فهذه البطاقة
الفرنسية
شغلت أودري منصب مستشار رئيس اجلمهورية
ستتيح للجماهير فوائد وخدمات إضافية تقدمها لهم الدولة
فرانسوا أوالند ،وكانت مسؤولة عن الثقافة والتواصل بني  2014املضيفة ،وعلى رأسها الدخول بدون تأشيرة لكافة دول االحتاد
و ،2016ثم شغلت منصب وزيرة الثقافة في إدارة مانويل فالس الروسي ،والسفر بحرية بني املدن واالستخدام اجملاني لوسائل
الثانية وإدارة برنار كازنوف
النقل العام أيام املباريات.

رو�سيا ت�صدر قرارات جديدة ب�ش�أن
ح�ضور مباريات ك�أ�س العامل

تقـــــــــــارير

ح�سني فهمي :ارتداء النقاب لي�س
حرية �شخ�صية

قال الفنان حسني فهمي إن ارتداء النقاب ليس حرية شخصية
وإنه قد ميثل خطورة في بعض األحيان من خالل ارتداء الرجال
للنقاب بهدف التخفي.وأضاف في لقاء تلفزيوني ببرنامج «أنا
وأنا» املذاع على أحد القنوات التلفزيونية املصرية »:كيف ميكن
تطبيق النقاب في املستشفيات وفي التدريس ،كيف ندرس
للطالب ونحن مختفني وراء نقاب ،ملا حد يتقدم للحصول على
رخصة قيادة والصورة نقاب ،من وراء هذه الصورة».

داع�ش يجرى مفاو�ضات مع حكومة ب�شار
لالن�سحاب من الرقة
طالبت قوات «داعش» اإلرهابية مبدينة الرقة السورية ،بإجراء
اتفاقية مع اجليش السورى ،للخروج من املدينة دون قتال،
وأفاد مسؤول تابع حلكومة بشار األسد كشف أن قوات
داعش واجلماعات اجلهادية األخرى باملدينة ،جترى مفاوضات مع
احلكومة لالنسحاب .ومن ناحية أخرى ،كان عدد من مقاتلى
تنظيم «داعش» غادروا املدينة ،تاركني أعدادا قليلة من القوات
خلفهم ،وسط انخفاض اإلمدادات العسكرية التى يقدمها
التنظيم لقواته هناك .وذكر التحالف الدولى أن أعداد مقاتلى
داعش بالرقة السورية يتراوح بني  300إلى  400ألف شخص ،وأن
 100جندى أعلنوا استسالمهم حتى اآلن .من ناحية أخرى ،أكد
املتحدث باسم التحالف الدولى ،أن قوات التحالف ستواجه
صعوبة الستعادة الرقة ،وتطهيرها من قوات التنظيم
يُذكر أن التحالف الدولى شن عددا من الهجمات اجلوية على
معاقل التنظيم بالرقة ،مستندا على معلومات استخباراتية
قدمتها وكالة االستخبارات األمريكية

املحكمة العليا الهندية جُترم زواج القا�صرات
وصفت احملكمة العليا الهندية ،العالقات اجلنسية للزوج مع
زوجة قاصر دون سن الـ 18عا ًما ،بأنها عالقات غير دستورية،
مشيرة إلى أن قضية الطالق فى الهند ،قد وصلت إلى ذروتها
فى اآلونة األخيرة .وجلات احملكمة العليا إلى مثل هذه القضية،
بعدما تعرضت املرأة الهندية للكثير من الفظائع املرتكبة من
هذا القبيل ،مشيرة إلى أن احملكمة القضائية ،تتحرك نحو
قضايا جديدة فى صالح املرأة خالل الفترة املقبلة ،حيث ينتشر
زواج القاصرات فى الهند خاصة فى الريف والفقراء .وحدد
القانون الهندي ،سن  18عاما كحد أدنى لزواج النساء ،لكن
هناك استثناءات ،فضلاً عن السماح لرجل مبمارسة اجلنس،
حتى ولو بالقوة ،مع فتاة تبلغ من العمر  15عاما ،طاملا أنها
زوجته
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مومياء الوليد
من االخطاء الشائعة بني بعض الناس ان بني
اسرائيل هم الذين بنوا االهرامات؛ وهو ادعاء
ال ميت للواقع التاريخي بصلة ال من قريب وال
من بعيد .وذلك لعدة اسباب:
اولها :ان اول االهرامات وهو هرم زوسر رأس
االسرة الثالثة ،قد شيده له إمحوتب قبل
نحو اربعة االف وست مئة وخمسني سنة.
وان باقي اهرامات الدولة القدمية مثل (حوني)
في ميدوم ،و(سنفرو) في دهشور ،و(خوفو)
و(خفرع) و(منكاو-رع) في اجليزة؛ و(جد -اف-
رع) ،و (ني -اوسر -رع) في ابي صير؛ و(ساحو-
رع) في سقارة؛ قد بنيت جميعها قبل القرن
الثالث والعشرين قبل امليالد ،اي قبل مولد
ابراهيم  -اجلد االكبر لليهود واالسماعيليني -
بعدة قرون .اما اهرامات الدولة الوسطى فقد
شيدها ملوك االسرتني احلادية عشر والثانية
عشر في اللشت والالهون قبل القرن السابع
عشر قبل امليالد؛ اي قبل ان يولد ليعقوب ولد.
ثانيا :ان الشروع في تسخير بني اسرائيل
في الفترة التي ولد فيها موسى كان بعد
مرور اكثر من قرنني من قدوم يوسف واخوته
حيث تكاثروا ،اي بعد زمن االهرامات بعدة
قرون .كما ان سفر اخلروج ذكر ان اقامتهم
مبصر كانت محدودة بفترة معينة ومبنطقة
محددة هي ارض جاسان بشرق الدلتا ،وهي
بعيدة متاما عن اماكن وازمنة بناء االهرامات.
سخِّ روا في عمل
ثالثا :انه ذكر ان بني اسرائيل ُ
اللنب لبناء مدينتي مخازن واحدة تسمى
فيثوم واالخرى تسمى رعمسيس(خر:1
 )11اي في زمن الدولة احلديثة؛ بينما بنيت
االهرامات باحلجر اجليري واجلرانيت في عهد
الدولتني القدمية والوسطى.
وذكرت املصادر العربية ان فرعون الذي عاصر
خليل اهلل كان يدعى سلوان ابن علوان؛
وان يوسف الصديق عاصر اثنني من ملوك
الفراعني هما الريان ابن الوليد ،وقابوس
بن مصعب ،وان موسى عاصر قابوس بن

مصعب هذا واخاه الوليد بن
مصعب ،فقال الطبري في
(تاريخ االمم وامللوك) « :وكان
فرعون مصر في أيامه(في أيام
موسى) قابوس بن مصعب بن
معاوية صاحب يوسف الثاني،
وكانت امرأته آسية بنت مزاحم
بن عبيد بن الريان بن الوليد
فرعون يوسف األول ،وقيل :كانت
فلما نودي موسى أ ُعلم ان
من بني إسرائيلّ ،
قابوس فرعون مصر مات وقام أخوه الوليد بن
مصعب مكانه».
ونالحظ هنا ان الرواية العربية اعطت
السماء الفراعني الذين عاصروا ابراهيم
ويوسف وموسى اسماء غير مصرية لم ترد
في تاريخ الفراعنة منذ عصر الدولة القدمية
والى ان زالت دولتهم بعد موت نقتنبو في
القرن الرابع قبل امليالد .فلم ترد هذه االسماء،
وال ما يشبهها ،في اثبات امللوك؛ ال في ثبت
سقارة ،وال في ثبت الكرنك ،وال في ثبت
ابيدوس ،وال في بردية تورين ،وال على حجر
بالرمو ،وال على اي اثر من اثارهم املكتشفة
حتى االن .فاين الوليد ومصعب والريان
ومعاوية من اخناتون وحتومتس ،وتوت عنخ
امون ،وني اوسر رع ...الخ.
وذكرت املصادر ان قابوس بن مصعب قد
خلف الريان الذي مات في حياة يوسف وانه
هو نفسه قابوس الذي اطال اهلل عمره حتى
جاوز مولد موسى .وهو يخالف املعطيات
التاريخية من عدة وجوه:
اوال :ان تعداد بني يعقوب الذين جاءوا الى
مصر وقت اجملاعة كان سبعني فردا وانهم
ملا شرع فرعون في اضطهادهم عند مولد
موسى اصبحوا شعبا كثير العدد بحيث
باتوا مصدر قلق لفرعون ورجال دولته .وهو ما
يقتضي مرور سنوات طويلة واجيال كثيرة.
وقد اشار الى ذلك ابن االثير في (الكامل

في التاريخ( ،قال “ :ان اهلل
تعالى ملا قبض يوسف وهلك
امللك الذي كان معه وتوارثت
الفراعنة ملك مصر ونشر
اهلل بني إسرائيل لم يزل بنو
إسرائيل حتت يد الفراعنة ...
حتى كان فرعون موسى.”..
وهنا اشار الى تعاقب فراعني
من موت يوسف الى مولد
موسى .وهو ما يتعارض مع القول بأن يوسف
مات ،وموسى ولد في زمن فرعون واحد هو
قابوس بن مصعب.
ثانيا :تصديق ابن االثير على ما جاء بالتوراة
من ان ما بني يوسف وموسى قد مضت
ثالثة اجيال ،قال ”:هو موسى بن عمران بن
يصهر(يصهار) بن قاهث (قهات) بن الوي بن
يعقوب “ .وقول ابو الفداء ،في ( اخملتصر في
أخبار البشر) ،ان “ جملة مقام بني إسرائيل
مبصر حتى أخرجهم موسى مائتني وخمس
عشرة سنة « .فكيف يتسنى لفرعون ان
يعيش كل تلك االجيال والسنني؟!
ثالثا :ان موسى وهو في االربعني من عمره
رأى رجال مصريا يتشاجر مع آخر عبراني،
فانحاز موسى الى ابن جلدته وقتل املصري،
ثم الذ بالفرار الى ارض مديان(مدين في لسان
العرب) وظل بها حتى بلغ الثمانني .وفرار
موسى خوفا من بطش فرعون يشير الى ان
فرعون هذا غير الذي تربي موسى في كنفه
عندما انتشلته ابنته من النهر .وكالهما
بخالف فرعون اخلروج الذي عاصر الضربات
العشر وطارد فرعون واطبقت مياه البحر
على جنوده.
رابعا :ان الرواة اخذوا اخبار قصة يوسف
وقصة موسى واخلروج ،والكثير من قصص
التوراة االخرى ،اخذوها شفاها من اهل
الكتاب الذين اخذوها بدورهم من التوراة
التي ذكرت تفاصل كثيرة ولكنها لم تذكر

فاتن حمامه كما رسمها الفنان عزالدين

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

الوجه دائما ملىء باملشاعر واألحاسيس
مسكون باالنفعاالت اخملتلفه من احللم
والرومانسية إلى الوداعة والهدوء ومن النبل
والوقار إلى الفرح والشجن
وحتى الغصب والسخرية .
ومن هذه املشاعر اخملتلفه
جاء فن البورتريه فهو
مساحة متسعة فى
اإلبداع ونحن هنا امام
بورتريه للفنانه القديره
فاتن حمامه شاهدناه
كثيرا فى أعمالها الفنيه
أبدعه بريشته الفنان عز
الدين حموده  ،وهو يعتبر
من الفنانني الرواد لفن البورتريه فى مصر وتأثر
بالفن األسبانى والزخرفة البيزنطية وقد بدأ
حياته الفنية كمصور واقعى فرسم كثيرا ً
من الشخصيات واملناظر الطبيعية وإن كان
دائم البحث وراء قيم فنية جديدة فى اللون
والشكل والتكوين .
عز الدين حموده هو عالمة شديدة اخلصوصية
فى هذا الفن والذى اتخذ من املشاعر اإلنسانية

مادته األولى .
ولهذا ظهر اهتمامه الشديد بكل عنصر من
عناصر اللوحة كما نرى فى بورتريه الفنانه
فاتن حمامه فى كيفيه
وضع املوديل وجلسته
واختياره ألجمل األزياء
واحللى وخلفيه الزهور
وكأنها باقه من ضمن هذه
الزهور فأعطى اللوحة
مساحة من االناقة أناقة
التعبير ورهافة األداء .
وتلك النظرة احمليرة التى
ميز بها بورتريه فاتن حمامه
التى فيها كل سحر اللوحه
و كما تالحظ عزيزى القارئ ان الفنان عز الدين
حموده مط او اطال رقبة الفنانه فاتن حمامه
فى البورتريه ورسم كتفيها ضئيلني حتى
يبرز صفات السمو والعظمة التى رأى بها
شخصية تلك املمثلة الفريدة.
وعز الدين حمودة ال يستهدف فى تصوير
النساء واحلسناوات جماال ظاهريا بل يستهدف
الروح والقيمة فى التقاط شئ أساسى

وجوهرى ومتيزت الوجوه
التى رسمها بانتمائها
إلى طرازه اخلاص فى
التعبير وتفرد بتكوين
متكامل
معمارى
وبناء محكم مبا جعل
لوحاته أشبه بالتصوير
اإليطالى املبكر قبل عصر النهضة من حيث
تدرج األلوان والظالل واألضواء واخلطوط احملددة
للمساحات اللونية.
بورتريه فاتن حمامه هو صورة حقيقية لألداء
األنيق والتعبير العميق والروح التى تفيض
بالتأمل رغم التلخيص الشديد الذى يذكرنا
باللمسة التعبيرية عند موريليانى والتى برع
فيها بريشته الفنان عز الدين حموده  .ولكن
تظل نظره عني الفنانه فاتن حمامه تطرح
العديد من التساؤالت نظره حتوى الكثير
من مشاعر االستفسار واحليره التقطها
عز الدين حموده ببراعه فى اختيار التوقيت
اجليد للقطه رحمة اهلل على سيده الشاشه
العربيه فاتن حمامه ورحمه اهلل على املبدع
املرهف األحساس الفنان عز الدين حموده .

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
اسماء الفراعني الذين عاصروا يوسف
وموسى ،والذين حكموا البالد فيما بني موت
االول ووالدة الثاني .الن هدف التوراة ليس سرد
تاريخ الفراعني وامنا عون اهلل للمقهورين.
خامساً :اختالف الروايات في نسب ابني
مصعب فقال الطبري في تاريخه « :قابوس
بن مصعب بن معاوية بن منير ابن السلواس
بن قاران بن عمرو بن عمالق « .وقال املسعودي
في(مروج الذهب) « :الوليد بن مصعب بن
معاوية بن أبي منير بن أبي الهلواس بن ليث
بن هران بن عمرو بن عمالق ،وهو الرابع من
فراعنة مصر «.
واضافت الرواية العربية « :انه ملا تقارب
زمان موسى أتى منجمو فرعون وحواته إليه
فقالوا :أعلم انا جند في علمنا ان مولودا ً
من بني إسرائيل قد أظ ّلك زمانه الذي يولد
فيه يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك
ويبدل دينك ،فأمر بقتل ّ
كل مولود يولد في
بني إسرائيل «.
وهذا يذكرنا مبا ورد بشأن والدة السيد
املسيح  -وليس موسى -عندما جاء مجوس
من املشرق وأخبروا هيرودس الكبير بأنهم
رأوا آية ميالد ملك عظيم في بيت حلم حيث
توقف النجم ،فامر هيرودس بقتل الذكور من
ابن سنتني فما دون.
ومن هنا يتضح لنا ان ما نقله  -بامانة -
املؤرخون عن غيرهم في هذا املوضوع -وغيره،-
بعضه صحيح ومنقول ،وبعضه مضاف
ومنحول ،وبعضه متناقض وغير معقول .وال
يزال يردده بعض العلماء وهو ال يصل العلم
بصلة ،وال يرتبط بالبحث العلمي قيد امنلة.
ولهذا فاني اناشد علماء املصريات في
العالم اجمع ان يراجعوا انفسهم ويعيدوا
بحثهم عسى ان يكشفوا لنا النقاب عن
هرم كوهني ،وقصر السلوان ،ومسلة قابوس،
ومقبرة الريان ،ومومياء الوليد ان امكن! -
وللحديث بقية.

األثرياء األميركيون يزدادون ثراء..
وترمب تتراجع ثروته
أظهر تصنيف حديث جمللة «فوربس» ،أن
االميركيني األغنياء ازدادوا ثراء هذه السنة ،ما
عدا بعض االستثناءات ،ومنها الرئيس دونالد
ترمب الذي تراجعت ثروته  600مليون دوالر.
وحل في املرتبة األولى بحسب التصنيف الذي
يضم  400أميركي ،مؤسس مايكروسوفت
بيل جيتس ،الذي بات معروفا مبؤسسته التي
تتمحور حول الصحة والتعليم ،وقد بلغت
ثروته  81مليار دوالر .وفي املرتبة الثانية جاء
رئيس شركة أمازون جيف بيزوس الذي عاد
بعدما تخطى جيتس يوما ً واحدا ً في يوليو،
وتقدر ثروته بنحو  76مليار دوالر .وفي املرتبة
الثالثة ،حل عميد املستثمرين وارن بافيت
( 87عاما) الذي تبلغ ثروته  65.5مليارا (12،5
مليارا) .ويتابع متوسط الثروة لدخول هذا
النادي ارتفاعه ووصل إلى ملياري دوالر هذه
السنة .وسجل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة
 18في املئة .وتبوأ الرئيس ترمب املرتبة ،248
وتقدر ثروته التي تراجعت لتصل إلي 3،1
مليارات دوالر .ويفوق تقدير فوريس تقدير
بلومبرغ الذي قدر ،مؤخرا ثروة الرئيس
االميركي ب  2،86مليار دوالر ،بتراجع يناهز
 200مليون مقارنة بالعام املاضي.
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حملة جماهيرية تطالب بعودة «أبو تريكة»
من االعتزال للمشاركة بكأس العالم
يحررها سمير اسكندر

دشن نشطاء مواقع التواصل االجتماعي حملة
تطالب بعودة النجم محمد أبو تريكة جنم
املنتخب الوطني السابق والنادي األهلي من
االعتزال واملشاركة مع املنتخب الوطني ،في
بطولة كأس العالم بروسيا.
وأطلق مستخدمو موقع التدوينات القصيرة
«تويتر» هاشتاجا جديدا حتت عنوان «#تريكه_
في_كاس_العالم» طالبوا فيه جنم القلعة
احلمراء بضرورة العودة من االعتزال واملشاركة
مع املنتخب الوطني في روسيا ،وجاء الهاشتاج
ضمن أكثر املوضوعات تداوال على ترند مصر وتفاعل معه العديد من
املستخدمني خاصة الشباب ،وجاءت كافة التعليقات مطالبة بضرورة
عودة تريكة مرة أخرى .اجلماهير رأت أن مشاركة تريكة في كأس العالم
يعد تتويجا ملا قدمه مع املنتخب الوطني ،أثناء فترة مشاركته خاصة دوره
في حتقيق بطولة أفريقيا أعوام  2006و.2008
املطالبة بعودة أبو تريكة ،لم تقتصر على جماهير األهلي فقط بل شارك
فيها العديد من مشجعي الزمالك

الرياضة تقوي القلب
أجرى فريق طبي في مستشفى «جون رواكليف»
في مدينة اكسفورد ببريطانيا ،اختيارات على
أحد عشر مريضا ً بأمراض القلب املزمنة.
أكدت هذه االختبارات أن القيام ببرنامج بسيط
للتمرينات الرياضية له تأثير فعال في اإلقالل
من أعراض القلب ،مثل الشعور باإلرهاق ،أو سوء
التنفس.

ريا�ضــــــــة

هل تعلم؟
إن أقدم سباق عاملي للسيارات ال يزال
يتم تنظيمه حتى اآلن ،هو سباق الـ
«ر.أ.س» ،وقد أقيم ألول مرة في أيلول
(سبتمبر) عام .1905
أما أقدم سباق أوروبي ،فكان «اجلائزة
الفرنسية العظمى» ،وقد أجريت ألول
مرة في حزيران (يونيو) عام .1906

هل لتدريبات «اإلحماء» ضرورة؟
في كل وقت تقوم بأداء تدريب معني ،أو متارس رياضة
معينة؛ فإنك يجب أن تبدأ «باإلحماء» بنشاط لبضع
دقائق كبداية ،وذلك ملنع حدوث أية إصابات في أثناء
ممارسة التدريب نفسه ،في منطقة العضالت.
كما أن تدريبات اإلحماء تؤدي إلى زيادة تدفق الدم
للقلب ،وأيضا ً تساعد على أداء أفضل ،واستمتاع
أكثر بالتدريب.
فالعضالت في جسم اإلنسان تُشبه «املعجون»،
وعندما تكون العضلة في درجة حرارة باردة وهي في
وضع السكون ،تكون جامدة ،وأكثر ُعرضة للتمزق
عندما تضغط عليها في أداء التمرين الرياضي
بطريقة عنيفة.
أما إذا أمضيت وقتا ً لإلحماء أو التسخني قليالً ،قبل أن تبدأ في التدريب الرياضي نفسه ،فستصبح
العضالت أكثر ليونة ،وسهلة الطي ،وأكثر مقاومة ضد التمزق أو اإلصابة.
طرائف من دنيا الدراجات
طاف صحفي بريطاني في عام  1884حول العالم بدراجة يصل ارتفاعها إلى 5ر 3من املتر ،وكانت
عجلتها األمامية كبيرة جداً ،واخللفية أصغر منها بكثير.
متكن  16شخصا ً من ركوب دراجة واحدة ،وساروا بها ملسافة 50متراً .وكان ذلك في عام  1984في
اليابان.

17

ال�سبت  21اكتوبر  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد التا�سع والت�سعــون

Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Thumb Sucking

مص االصبع من العادات الشائعة لدى كثير من االطفال ,
لكن قد تصبح عادة سيئة و مضرة جدا اذا الزمت الطفل
لسنني قد تصل لعشرة سنوات وقد تشوة شكل و حجم
الفك ( و باالخص الفك العلوى ) و ما يصاحبة من بروز
الفك واجتاة االسنان االمامية للخارج .
تتحول هذة العادة الى مشكلة اذا استمر الطفا فى مص
اصبعة بعد ظهور االسنان الدائمة ( من  6الى  7سنوات)
و تتفاقم املشكلة اذا كان الطفل ميارس هذة العادة اكثر من  6ساعات يوميا اثناء النوم
مثال او مع جتاهل احمليطني به  ,فيكون التاثير السيئ فى تغير شكل الفك و بروزه و كذللك
االسنان .
طبعا هناك اسباب لتمسك الطفل مبص اصبعة  ,قد يكون مجرد اهمال الوالدين فى
التوجية السليم وايضا الميكن جتاهل العوامل النفسية التى قد تدفعة للتمسك بها ,
الكن يجب دائما ان يحاول الوالدين باالقناع و املكافئة ( وليس العقاب ) لتحفيز الطفل
على ترك هذة العادة  .فاذا كان الطفل عمرة  5سنوات  ,فليس من اجملدى ان تقول للطفل
كيف ان اسنانة سوف تكون شكلها كذا
او كذا  .....الن الطفل فى هذة السن يكون
تركيزة فى احلاضر فقط  ,فاملكافائة فى
هذة السن قد تكون االمثل  .اذا لم ميتثل
الطفل لكل ذلك فهناك جهاز تقومي
متحرك يساعد على تنبية الطفل لعدم
وضع اصبة  ,و انا هنا مهتمة بتوضيح
اهمية جتنيب الطفل مص االصبع النة
لن يجدى العالج بالتقومي و لن يبدا طبيب
االسنان بتثبيت جهاز التقومي اال بعد
اقالع الطفل عنها .

علــــوم وطب

تأثير مشاهدة املباريات على
قلبك
وجدت دراسة جديدة أن الشعور باإلثارة عند مشاهدة املباريات
الرياضية ،قد يكون مماثال لتأثير ممارسة الرياضة على القلب .ووجد
باحثون من األكادميية امللكية الغربية في كندا ،أن جتربة شعور الفرح بالنصر أو حسرة الهزمية ،ميكن أن
تؤثر على عمل نظام القلب واألوعية الدموية .ويزداد معدل نبضات القلب لدى اجلماهير التي تتابع املباريات
على التلفاز ،بنسبة  ،75%في حني أن أولئك الذين يتواجدون على أرض امللعب بشكل مباشر ،يشعرون
بنشوة عارمة مع ارتفاع معدل النبضات بنسبة  .110%ويحذر اخلبراء من أن األطباء بحاجة إلى حتذير
املرضى الذين يعانون من مشاكل قلبية ،حول اخملاطر احملتملة املرتبطة مبشاهدة األحداث الرياضية .وقام
الباحثون بقياس نبضات القلب عند األشخاص األصحاء ،ممن يتابعون املباريات في املالعب أو على التلفاز.
وقبل ذلك ،كان على املشاركني ملء استبيان يحوي معلومات عن صحتهم ،باإلضافة إلى مستوى حبهم
للفرق التي يشجعونها .ووجد الباحثون أن معدالت القلب عند أولئك الذين شاهدوا املباريات على شاشة
التلفاز ،ارتفعت مبقدار يعادل قيامهم بتمارين معينة .وشهد األشخاص الذين تابعوا املباريات مباشرة
على أرض امللعب ،زيادة أكبر في معدل ضربات القلب .وأثبتت األبحاث السابقة أن األشخاص الذين يعانون
من أمراض الشريان التاجي ،هم أكثر عرضة حلدوث مضاعفات خطيرة على القلب واألوعية الدموية ،أثناء
مشاهدة األحداث الرياضية .وأشار الباحثون الذين قاموا بالدراسة إلى أهميتها من خالل تشجيع األطباء
على حتذير مرضى القلب من مخاطر مشاهدة املباريات الرياضية.

عواقب وخيمة لغلق األبواب على أصابع األطفال!
يتعرض األطفال إلصابات عديدة منها ما يكون ناجما عن غلق
األبواب على أصابعهم ،ولألسف فإن هؤالء ميكن أن يعانوا من
مشاكل صحية مدى احلياة.
وتقول الرابطة البريطانية جلراحة الترميم
 ،إن هذه اإلصابات قد تؤدي في بعض احلاالت إلى التعرض آلالم
الصداع النصفي واالكتئاب ،أو حتى البتر عند التقدم في العمر.
وجتدر اإلشارة إلى أن حوالي  30ألف طفل يتعرضون إلصابات في أصابعهم سنويا ،بسبب غلق األبواب
عليها ،مع وجود ما يقرب من  1500حالة تتطلب عملية جراحية.
وتوصي منظمة  ،اآلباء بوضع املطاط على حواف األبواب ،بحيث تكون آمنة .كما قالت آنا دي ليو ،املتحدثة
باسم املنظمة وج ّراحة التجميل في مستشفى رويال فري« :إن إصابة األصبع وحدها ميكن أن تؤدي إلى
فقدان  20%من قوة اليد ،كما ميكن أن متنع األشخاص من متابعة حياتهم املهنية اخملتارة».
وأوضحت السيدة دي ليو ،أن كثيرا ما يقلل األشخاص من أهمية أصابعهم في تنفيذ املهام اليومية ،مثل
ربط األحذية أو استخدام لوحة املفاتيح ،لذا يجب أن يكونوا أكثر حذرا.
اجلدير بالذكر ،أن األطفال دون سن الرابعة ،هم األكثر عرضة ملثل هذه احلوادث.

مستشفى بريطاني يستعني
باحليوانات األليفة لعالج
األمراض النفسية
أعتمد أحد مشافي مدينة مانشستر البريطانية طريقة مميزة لعالج أمراض االنفصام واالكتئاب
باستخدام احليوانات األليفة .تُدير برنامج العالج املذكور ممرضة صحة نفسية تدعى شارون هول كانت
قد مرت بتجربة مماثلة عندما أشترت جروا صغيرا للتغلب على احلزن الذي أصابها بعد وفاة والديها،
واليوم تستعني املمرضة بهذا اجلرو وبعض األرانب والقوارض ملعاجلة املرضى الذين يعانون من األضطرابات
النفسية .وفي تعليق على هذا النوع الفريد من العالج قالت هول « :قال لنا املعاجلون النفسيون إن بعض
املرضى الذين رفضوا في السابق املشاركة في أي برامج جماعية للعالج النفسي يستمتعون بهذا النوع
من العالج ويشاركون فيه بنشاط» .وأشارت إلى أن «بعض جلسات العالج التي تشرف عليها ال تتخللها
أية أحاديث أو إشراف من اخملتصني ،بل يترك املرضى مع احليوانات ليتفاعلوا معها ،فحني يستمتع املرضى
بحضور احليوانات يكون هذا هو خيط الضوء الرفيع الذي ينير ظالم حياتهم ويجعلها أكثر متعة».
ويعتبر برنامج العالج املذكور واحدا من سلسلة البرامج الصحية التي حتظى بدعم مالي قدره  330ألف
جنيه إسترليني نحو ( 440ألف دوالر) مخصصة ملساعدة العديد من األشخاص الذين يعانون من مشاكل
نفسية معينة.

مركز أمريكي :جتنب السمنة للوقاية من السرطان
أكد أطباء من مراكز أمريكية مختصة بالوقاية من مرض السرطان ومراقبته ،أن قد تكون هناك عالقة بني السمنة
ومرض السرطان ،ونصحوا بتجنبها للوقاية من املرض .فالوزن الزائد لإلنسان ميكنه التأثير على ظهور مرض السرطان،
وهي معلومة جديدة لكثير من الناس .وقالت الدكتورة إن شوخات من مركز األبحاث« :قليل من الناس يعرفون
العالقة بني بعض األورام السرطانية والسمنة أو الوزن الزائد» .كما أشارت الدكتورة ليزا ريتشاردسون ،رئيسة قسم
املراقبة والوقاية من األمراض السرطانية في نفس املركز ،إلى أن خفض الوزن ميكن أن يقلص من خطر اإلصابة
باألورام اخلبيثة .كما أضاف العلماء أن الوزن الزائد يعد أحد أسباب اإلصابة بالسرطان عند  630ألف أمريكي ،حيث
تقول الدراسات بأن هناك عالقة بني السمنة و 13نوعا من األورام اخلبيثة ،من بينها أورام اجلهاز الهضمي والدماغ
والغدة الدرقية والرحم واملبايض .وتشكل هذه األنواع من األمراض اخلبيثة  40%من حاالت اإلصابة مبرض السرطان،
التي سجلت في الواليات املتحدة عام  .2014كما أكد الباحثون ،أن اإلصابة بأنواع السرطان األخرى تقلصت بنسبة
 13%منذ عام  2005وحتى عام  ،2014في الوقت الذي ارتفعت فيه اإلصابة باألورام ذات الصلة بالسمنة بنسبة ،7%
لكن هذا ال ينطبق على سرطان األمعاء الغليظة بسبب الكشف املبكر الذي خفض النسبة إلى الربع.
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2
3

برج الحمل :حاول أن تشعر الحبيب ببعض الطمأنينة ،فهو أقرب الناس إليك،
تستخف بقدراته على مساعدتك.
وال
ّ
ً
برج الثور :تعيش توترا وقد تحول ظروف خارجة عن إرادتك دون لقاء بعض
األشخاص أو الجماعات التي تسعى إليها.
برج الجوزاء :تتخذ بعض القرارات الحكيمة التى قد تغضب من حولك ولكن ال
تتراجع اإلدارة بحاجة إلى شخص حازم مثلك.
السرطان :أنت شخص محظوظ فى الحب ،فالحبيب يعشقك ويقدر ما
برج
ّ
تقدمه له من تضحيات مهما قل شأنها.
برج األسد :ال تخاف من التغيير ،وإبحث عن التج ّدد في األداء ،عليك بتحضير
نفسك الى مفاجئة قد تتناول وضعك المهني أو االجتماعي ،فكن مستعداً
وتكيف مع كل المستجدات بالسرعة المطلوبة.
ّ
برج العذراء :أحداث سعيدة في طريقها إليك تظهر مالمحها في غضون أيام
وال سيما أن النيات صافية في هذا االتجاه
برج الميزان :حالة من الهدوء تسيطر عليك وتفكر فى تغيير أدائك فى إنجاز
المهام المسئول عنها فى العمل ،زمالء العمل يساندونك بشكل كبير لتحقيق
أهدافك المهنية
برج العقرب :تنتقل من حالة نفسية قلقة إلى حالة من الفرح والسعادة تترك
ً
ارتياحا لديك..
تتسرع في الموافقة على قرار مهم قبل أن تدرس الوضع من
برج القوس :ال
ّ
ً
الحقا
جميع جوانبه ،ألن الندم قد ال يفيدك
ًبرج الجدى :ثقة كبيرة تشعر بها نحو شريك حياتك فهو فى انتظار تعبيرك له
ً
ً
يوما
سويا
عن مشاعرك بأساليب مختلفة ،فادعوه لعشاء على النيل واقضيا
مختلفا .
ً
كريما في كل شيء ،في العطاء المادي كما في العطاء الروحي
الدلوُ :كن
برج ّ
والعاطفي ،فالتح ّفظ والبخل يفضح كل العيوب
الحوت :العمل الشاق له جوانب إيجابية ،فهو يزيد من قدراتك على
برج
ُ
مواجهة الحياة ،فتأكد أن تعبك لن يضيع ،وأنك ستحظى بمميزات أكبر قريباً

4
5
6
7
8
9
10
رأسي
 - 1عاصمة صقلية  oفي تسجل األسماء واألحداث
 - 2جبل عظيم  oعنيف فيه إراقة للدم
 - 3سكنوا وقطنوا  oثمار النخل
 - 4أجمل فترة وأكثرها تفتحا  oلباس موحد
 - 5نهايات  oأخاف
 - 6نقضي نحبا  oتوجهات لعمل شيء نحبه
 - 7فم  oأوقات تتكرر خالل السنة يبرز فيها نشاط
معين
 - 8عكس عسر  oتضحية  oنصف كاسر
 - 9في أجسامنا مسؤولة عن صفاتنا الوراثية  oتحد
في موضوع ما
 - 10من أغنيات فيروز البديعة

حل
العدد
السابق

جتاذب النقي�ضني!

ت�أثر متبادل

راح زوجان يتناقشان حول ورق اجلدران بعد االنتهاء
من نصفه فكان الزوج منزعجا ً من المباالة زوجته
حيال احساسه برداءة هذا العمل .واخيرا قال لها:
«تكمن املشكلة في كوني متطلبا ً للكمال ،على
نقيضك متاماً».
فردت له فورا ً الكيل اثنني« :هذا عني الصواب ،وهو
يفسر ملاذا تزوجت مني وتزوجت منك!».
ما ّ

كان الزوجان يتابعان على التلفاز برنامجا ً درامياً ،فثار الزوج على طريقة زوجته في
التأثر العميق باالحداث وسألها« :كيف تستطيعني اجللوس هنا والبكاء من مشاكل
مختلفة الناس لم تصادفيهم قط؟» ..فاجابت« :بالطريقة نفسها التي جتعلك تقفز
من مكانك وتزعق عندما يهجم شاب لم تصادفه في حياتك ويدخل الكرة في شباك
خصمه».

�س�ؤال وجيه

حلن اخللود
عندما تتحدث عازفة الـ «فلوت» االمريكية
باوال روبيسون عن آلتها املوسيقية احملببة ،تتكلم
عن السحر والروعة» ...والعصافير طبعا ً فقد قال
املؤلف املوسيقي الفرنسي اوليفييه مسيان أن
زقزقة العصافير عند طلوع الفجر هي إملاع الى
تآلف االحلان العلوية .لقد كنت اشكو من عزفي
الذي يشبه صوت العصافير ،لكنني اآلن ادرك ان في
ذلك امتيازا ً لعازف الفلوت».

تعال معي يا �أخي
قالت املمرضة« :هل الحظت ،يا
دكتور ،ارتفاع نسبة التوائم املولودة
أخيراً»؛ فرد الطبيب« :في هذه األيام
الرديئة ،رمبا خاف كل منهم أن يأتي
مبفرده إلى هذا العالم!

كنا نصطحب ابننا الى جامعة شهيرة ليجري
مقابلة تقرر قبوله أو رفضه .وفي الطريق د ّربه زوجي
على طريقة التصرف في اثناء املقابلة واطلعه على
أهمية قبوله في معهد ممتاز للهندسة.
وعند وصولنا تردد ابننا املراهق حلظة قبل دخوله
املبنى وسأل أباه« :بابا ،ملاذا أريد أن أكون مهندساً»؟

أفقي

 - 1بيض السمك  oمجموعة جزر في جنوب المحيط
الهادي استقلت عن بريطانيا 1970
 - 2القارة التي تحوي استراليا وما حولها من الجزر
 - 3متساو لآلخر في القيمة أو الفضل (معكوسة) o
نوع من الشجر القديم الطيب ابرائحة
 - 4حيوان منقرض يشبه الفيل  oمتشابهان
 - 5صفحات انترنتية متاحة لمن يحب تدوين أفكاره o
خبت حماسته أو برد الماء بعد سخونة
 - 6التحدث باإلشارة أو باإليماء  oمن حاالت البحر
 - 7مصادر التزود باألشياء
 - 8معظم األراضي الروسية  oاسم إشارة
 - 9اسم جائزة سينمائية أميركية
 - 10بان  oشخص يؤمن بالدولة التي ال تنتمي لدين
معين

ُبعد نظر!
حاول صديقي تشجيع امه العجوز على االستمتاع باملال الذي وفرته خالل حياتها
املقتصدة .فقال لها« :يا امي ،عندك من املال ما يكفيك حتى تبلغي السن املئة».
فردت« :وما عساي أفعل بعد ذلك؟».

�سبيل النجاح
يقول السناتور االمريكي فيل غرام« :عندما أؤمن
بأن ما افعله مهم وصحيح ال انثني عنه بسهولة.
ال اخشى ان اتفرد في الدفاع عن قضية ،وال أحب أن
أخسر .فعندما اخوض معركة معركة اناضل بقوة
فال تهن عزميتي وال أستسلم.
«تعلمت منذ نعومة اظفاري ان سبيل النجاح هو
بكد وبز الغير في املعرفة .وانا
البدء باكرا ً والعمل ّ
احاول ان اتبع هذا السبيل .اخلسارة عادة تكتسب،
كذلك الربح .وانا ال اقبل الهزمية كنتيجة نهائية،
فوحده املوت نهائي».

حما�ضر ممتع!
قال محاضر لزوجته« :لم
افهم قط ملاذا ،عندما انهي
محاضراتي ،يواجهني اجلمهور مبوجتني اثنتني من
التصفيق!» ..فشرحت له« :ألن تصفيق الصاحني يوقظ
النائمني فيسرعون بدورهم الى التصفيق».
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ال�ضرائب علي التبغ
ورفع ال�سن القانونية
للتدخني ب�أونتاريو
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غرق العبارة سالم إكسبريس.

«القصة احلقيقية لتيتانيك املصرية».

تقدمت اللجنة املكلفة بتحديث
استراتيجية «أونتاريو بدون تدخني» بأقتراح
يشمل رفع السن القانونية للتدخني من 19
عاما ً إلى  21عاما ً مع مضاعفة الضرائب
على التبغ وذلك من أجل محاولة تخفيض
عدد املدحنيني في مقاطعة أونتاريو
وأشار أحد أعضاء اللجنة ،ويدعي «روبرت
شوارتز» ،وهو مسئول وحدة أبحاث التبغ
بجامعة تورنتو ،إلى أن العلبة التي حتوي 20
سيجارة ت ُباع مببلغ  10دوالرات ،وبهذا يكون
سعر السجارة الواحدة حوالي نصف دوالر
بينما سعر القهوة يد يصل إلي دوالران.
وأشار إلي أن سعر علبة السجائر في
أستراليا يصل إلي قرابة الثالثني دوالر
وأعتبر شوارتز أن فكرة أن فرض ضرائب
مرتفعة على التبغ رمبا ييعزز عمليات
التهريب والسوق السوداء ،هي فكرة
خاطئة ،مضيفا ً إلي أنه يستند في كالمه
إلى عدة دراسات أظهرت أن املدخنني الذين
قاموا بشراء سجائر مهربة في أعقاب
ارتفاع أسعار التبغ ما لبثوا أن عادوا إلى
السوق الشرعية لشراء سجائرهم .كذلك
تقدمت اللجنة بأقتراح يقضي بتحفيض
عدد املتاجر املُصرح لها ببيع التبغ في
أونتاريو .كما أشارت إلي أن التدخني
يتسبب بوفاة  13ألفا ً من سكان أونتاريو
.سنويا ً

قصة حقيقية كتبتها في حينها مبلحمة
شعرية.
فمن قصة جاك وروز اخليالية في تيتانيك
اإلجنليزية.
إلي قصة محمد وعايدة احلقيقية بالعبارة
سالم إكسبريس املصرية.
عايدة القبطية تعمل ممرضة علي العبارة
املنكوبة.
محمد زميلها يعمل مهندسا.
وبعد أن غرقت العبارة في ١٥دقيقة كنتيجة
إلرتطامها بالشعب املرجانية.
تشبث اإلثنان بلوح خشبي وحاوال الصعود
عليه ولكن اللوح لم يتحملهما معا وبدأ في
الغوص.
فطلب محمد من عايدة البقاء علي سطح
اللوح وحدها وتعلق هو بجانب اللوح.
وتدلي جسد محمد من اللوح في املياه الباردة.
يعلو ويهبط .معه بتأثير أمواج البحر العاتية.
واللوح اخلشن يسدد جلسده ضربات مؤملة.
ومحمد يؤكد لعايدة برغم كل األالم.
فإن كل شيء سيصبح علي ما يرام.
وعايدة تكرر ملاذا هم دائما ً يتأخرون.
وملاذا عن البسطاء من الشعب يتغافلون.
والثواني جتمدت ومتددت حتسبها ساعات.
واملوج يكيل حملمد مزيدا من الضربات.
وإمتأل جسده الواهن بالسجعات والكدمات.
ويجاهد محمد ليحبس كل أنني الصرخات.
وسكون الليل تشقه وتبدده أصوات الصياح.
وبعد طول العناء واإلعياء الح ضوء الصباح.
ولكن محمد قد وهنت يداه .وخارت كل قواه.
وعايدة التزال تترجاه ومتسك بكلتا يداه
وتسأله أن يتمسك باحلياة.
وصوت محمد اخلافت يهمس في أذنها

بأنه ال يقوي علي إجابة رجائها.
ويرجوها هي أن تعتني بنفسها.
ويؤكد بأنهم سيأتون ال محالة إلنقاذها.
ثم بسط كفيه املرتعشتان وفكهما عن
لوحها.
وقرأ الشهادتني وهبط وإختفي عن بصرها
ونادته راجية أن يعود ويستجيب لصراخها.
وغرقت عيناها في نحيب وأنهار من دموعها.
فمحمد غرق في البحر ولكنه إستقر في
أعماقها.
ومن سخرية األحداث أنه بعد أقل من نصف
الساعة من غرق محمد وفي الساعة٧،٢٠
صباحا .
ظهرت لعايدة ما أكده محمد عن جناتها.
فالح في األفق قارب هرع إلنتشالها.
فصعدت عليه وإبتعد ولكن ظلت عيناها
معلقة
بتلك البقعة التي غاص فيها زميلها.
ومن حلظتها لم تبرح صورته أفق خيالها.
وسكنت تضحيته في فؤادها وعاشت بني
ضلوعها.
تعقيب : .صرح جيمس كاميرون بأنه درس
ولسنوات كل حوادث غرق سفن الركاب
الكبيرة في القرن العشرين وتأثر بها وإستلهم
منها تفصيالت أحداث فيلمه تيتانيك
والغريب هو تطابق حلظة النهاية  -والتي هزت
مشاعر كل املشاهدين عبر العالم  -في فيلم
تيتانيك مع قصة محمد وعايدة احلقيقية
وبتفاصيلها الدقيقة في العبارة سالم
إكسبريس.
فهل إستوحي كاميرون من قصة محمد
وعايدة نهاية فيلمه ؟!
وإال ملا تطابقت التفصيالت لهذا احلد ؟!

َكتب ثالثة ن ّواب في ُ
الكوجنرس األمريكي هم رو
(جمهوري) ،ومارك
خانا (دِميقراطي) ،وولتر جونز ُ
بوغان (دِميقراطي) ،مقاال ً في صحيفة “نيويورك
تاميز»ُ ،عنوانه “أوقفوا احلَرب في اليمن” ألنها
باتت ت ّ
ُشكل كارث ًة إنسان ّي ًة هي األسوأ في
العالم.
أهم ّية هذا املقال ت َكمن في أن اثنني من
ُكتّابه (خانا وجونز) ُعضوان في لجَ نة اخلدمات
ال َعسكر ّية في مجلس النواب ويَحظيان مبكان ٍة
أما الثالث (بوكان) فهو رئيس
بارز ٍة في ِحزبيهماّ ،
الدميقراطي
للحزب ّ
ُمشارك في لجَ ن ٍة أمريك ّي ٍة ِ
الختيار األعضاء.
وجه ن َق ًدا َ
سا إلى اإلدارة األمريك ّية
شر ِ ً
املَقال يُ ّ
َ
بسبب ُمشاركتها في احلرب إلى جانب
التّحالف ال َعربي في ال َيمن ،وبَيع اململكة
ات وذَخائر
العرب ّية السعود ّية أسلح ًة و ُم ّ
عد ٍ
َ
ملُواصلتها َقصف َج ّوي يُؤ ّدي إلى قتل اآلالف
من األبرياء ،وتجَ ويع املاليني من أبناء ّ
الشعب
ال َيمني ،ويَعتبرون هذ ِه املُشاركة األمريك ّية
الدستور
غير َمشروع ٍة ،وتتعارض مع نُصوص ّ
األمريكي.
ون َقل املقال عن وكالة “أسوشيتد برس»

األمريك ّية وَصفها لتنظيم “القاعدة” الذي
يُزعزع استقرار اليمن ،بأنّه حليف أمر واقع
وحلفها في احلَرب
للمملكة العرب ّية السعود ّية ِ
َ
ضد احلوثيني ،وقال الن ّواب الثالثة “أن احلرب
في اليمن َعزّزت وجود تنظيم القاعدة في
“الدولة
اجلزيرة العرب ّية ،و َع ّمقت من وجود ِفرع ّ
اإلسالم ّية” في اليمن”.
ُ
“الكونغرس»
هذا التح ّرك من ِقبل ن ّواب في
هو األ ّول من ن َو ِعه ،ويُ ّ
اب
شكل ُمبادر ًة إلقناع ن ّو ٍ
آخرين باالنضمام إلى هذ ِه املجَ موعة ،والتح ّرك
الضغط على اإلدارة
ل َوقف احلَرب فورًا من ِخالل ّ
األمريك ّيةَ ،
ُ
وطرح َمشروع قرار أمام املش ّرعني في
كن من الن ّواب
هذا ّ
الصددَ ،
وحشد أكبر عددٍ ممُ ٍ
للتّصويت لصالحِ ه.
ال ن َستبعد أن يَنضم الكثيرون داخل مجلس
الن ّواب وخارجه إلى هذ ِه املُبادرة تأيي ًدا وت َصويتًا،
ألن وَقف هذ ِه احلَرب التي طالت ألكثر من عامني
ونصف العام ،بات َفرضً ا دينيًّا وأخالقيًّا وسياسيًّا
وإنسانيًّا ،فال مَير يَوم دون أن ت َقتل صواريخ
ّ
الطائرات مَينيني أبرياء ،و ُهناك أكثر من مليون
سوء التغذ ّية وأمراضها،
ِطفل ميني يُعانون من ُ
ُهدد الكوليرا مليون آخرين ،حسب تقارير
وت ّ

نظمة رعاية ّ
ُم ّ
وشبه َمعدوم ،على املَستويني
الطفولة األُمم ّية (اليونيسيف) ،احلَرب َمحدو ٌد ِ
ّ
والشعبي ،بسبب التّضليل اإلعالمي،
ناهيك عن أكثر من  17مليون ميني على حا ّفة ال ّرسمي
وحجب املَعلومات وتواطؤ الكثير من احلُكومات
املجَ اعة.
َ
املُؤلم أن التح ّرك ال َعربي واإلسالمي ،ل َوقف هذ ِه مع ال ُعدوان .رأي اليوم

ا.د .ناجي اسكندر

وتأثرت جدا ً في حينها وما زلت بنبل أخالق هذا
الشاب املصري وتضحيته بحياته،ولم تبرح
قصتهما ذاكرتي برغم طول السنني وتعمقت
بتصوير وتصور تفصيالتها عندما شاهدت
فيلم تيتانيك والذي حرصت علي رؤيته أكثر
من مرة .وأحب أن أروي تفاصيل هذه القصة
احلقيقية كلما سنحت لي الفرصة لذلك وقد
فعلت ذلك يوم زرت البقعة التي غرقت فيها
تيتانيك .ومرات أخري كثيرة وقد صورتها كما
ذكرتها في ملحمة شعرية وها أن أرويها لك
اليوم عزيزي القاريء
وأقول عن هذا الشاب هذه املقولة اخلالدة
للسيد املسيح له كل اجملد :
أن حتب األخر كنفسك
بهذا يتعلق الناموس( األديان ) واألنبياء
وأقول أنا من جهتي بحبك يا مصر ألخالق
أهلك «وإمنا األمم األخالق « .
وكيف ميكن ألي قوة أو أحداث أن تفرق بني
مصريني هذه أخالقهم ،وقصص أخري تؤكد
أصالتهم منذ فجر التاريخ .وإلي أن تقوم
الساعة سوف يبقي املصريون حلمة واحدة
وأطلب ألهل هذا الشاب العزاء والسلوان وأن
يعلموا  -أنه وبعد مضي أكثر من ربع قرن  -ما
زال هناك من املصريني من يذكر لهذا الشاب
نبل أخالقه وعظيم تضحيته.
وأخيرا أطلب منكم أن تدعوا لهذا الشاب
املهندس املصري وأنا معكم أن يتغمده اهلل
برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

الكوجنرس لوَقف َ
تحَ ّرك ن ّواب في ُ
احلرب في اليمن باعتبارها
تُسبّب أكب َر كارث ٍة إنساني ٍّة في العالم حاليًّا..
ما هي ُفرص جناح هذ ِه املُبادرة؟ وهل تجَ د جتاوبًا من إدارة الرئيس ترامب؟

عبد الباري عطوان
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الصالة باملزامير

للشماس /مهندس
جمال تكال اسعد  -مونتريال

 -+تصلي الكنيسة باالجبية الن غالبيتها باملزامير وهي جزء من الكتاب
املقدس ،فنحن بالصالة باملزامير إمنا نكلم اهلل نفسه الذي أوحي به الروح القدس علي فم
دَا ُودَ .
-+السؤال :ما هي األسباب التي جعلت الكنيسة تستخدم املزامير في صلواتها ؟
اإلجابة-١-:جمع دَا ُودَ في شخصه اختبارات عجيبة ،فهو راعي غنم ،وهو النبي العظيم
وامللك والقديس ،واإلنسان الذي سمح الرب بسقوطه في خطيئتني اذلتاه ،وألجلها ظل
يبكي ويدلل فراشه بدموعه قائال ( خطيئتي امامي في كل حني ).
-٢انها خرجت من قلب إنسان تطهر فعال بالتوبة وجاهد من اجل حياة الروح عظيما يجدر
بِنَا ان نتطلع اليه حتي ال نستكبر وهنا يقول يوحنا ذهبي الفم ( :قف يا إنسان عند حدك
....هل وصلت الي ما وصل اليه دَا ُودَ ؟) فأسمعه عندما يقول ( ضعفت ركبتاي من الصوم
....و ِفي يوم حزني لبست مسحا وكنت اذل بالصوم نفسي)...وهكذا في كل ساعة من
وساعي الصلوات كان له حكمة معينة ،،وها ان اهلل شهد له قايال ( وجدت قلب دَا ُودَ حسب
قلبي) .وعلي الرغم من هزه التقوميات فقد سقط ،،،ونحن نصرخ( ان كان البار باجلهد يخلص
فالفاجر واملنافق أين يظهران؟
-٣املزامير وان كان نسبتها لدا ُود لكنه هي كالم اهلل قاله بالروح القدس ،،حتي ان السيد
املسيح قال (ال دَا ُودَ بالروح)وحينما صلي باملزامير تكلم اهلل بكالمه،،،،،
 -٤ان صلواتنا االرجتالية غالبا ما تكون صلوات نفعية!!!فهي طلبات متراصة ،،وغالبا ما
تكون خالية من عنصر هام وهو التسبيح الذي نراه واضحا في تراتيل ومزامير دَا ُودَ النبي،،،،،
-٥فوق كل هذا فاملزامير مادة عجيبة للتأمل،،،،فهي تتيح للمصلني بالروح ويتأمل تأمالت
رائعة مصدرها روح اهلل هذا ما اختبره االداة القديسني الذين يعتبرون صالة املزامير متهيدا
لصالة القلب،،وعن القديس اثناثيوس الرسولي “التسبيح باملزامير دواء لشفاء الناس”...

خواطر مسافر
إلي النور ( )57

أفكار من خارج الصندوق :
إتفاقية ” جنع أبو َسجَ رة “

 حرب  1973كانت بعد ست سنوات منإحتالل سيناء سنة 1967.
 بالشكل اللي إحنا ماشيني به كده فعنقريب ستمر  6سنوات علي شبه إحتالل
اإلرهابيني لسيناء  ،و مازال نزيف الدم ألبناء
مصر األبرار تُسال في سيناء و في داخل املدن
املصرية علي الرغم من اجلهد اخلارق للجيش و
الشرطة و القائمني علي مصالح البالد .
 فلنعلنها صراح ًة  ،ونعمل إتفاقية عكسيةمنتجع ما علي مثال منتجع
معاهم في
ٍ
” كامب ديفيد“  ،وليكن « جنع أبو سجرة» .
وهو جنع في الصعيد بإسم جنع أبو شجرة .
و إختياري لهذا اإلسم الصعيدي الصميم
ليعبر عن مصر .
 ملاذا أقول أن إتفاقية « جنع أبو سجرة « هيإتفاقية عكسية إلتفاقية « كامب ديفيد” ؟
ببساطة ألن الطرفني املتحاربني مصريون .
واضح جدا ُ أن هناك قلة من املصريني أصبح
إسالمهم مختلفا ً عن إسالم املصريني
السمح .
و هذا حقهم  .فكل إنسان حر في ما يعتقد .
وحقهم برضه أن يعيشوا في البلد الذي ولدوا
فيه ..مصر.
دين و دولة “ بطريقة ال
وألن إسالمهم ” ٌ
يوافقهم فيها بقية املصريني الفاهمني
لإلسالم  .من هنا كان العيش املشترك صعب
بل شبه مستحيل كما هو ظاهر من األحداث
منذ عشرينات القرن املاضي .
فاحلل األمثل يكون بفصل ده عن ده يستريح
ده من ده  .منعا ً إلراقة املزيد من الدماء  .و لكن
كيف ؟.
بأن يعيشوا مع بعض في مجتمع علي
مزاجهم ،وبرضه علي أرض مصرية ..وطنهم .
ويطبقوا مبادءهم علي راحتهم في مدينتهم
الفاضلة في جزء من سيناء .
 -وينتقل إلي هذه املدينة الفاضلة كل

بقلم  :د .رءوف إدوارد
مسلم فاضل تأكد من أن فصيلة دمه أفضل
من دماء بقية خلق اهلل بحسب تصريح
للشيخ حشيش( أبو حشيش مش فاكر) الذي
أعلنه منذ أيام قليلة عقب جرمية قتل الكاهن
القبطي بدم بارد .
 و تصبح مصر دولة مدنية مبعني الكلمة.و ال يوجد في دستورها ال بند ثاني وال ثالث
ولكن بند أول وأخير  :مواطنة  ،حرية  ،كرامة
 ،دميوقراطية  ،عدالة اجتماعية .
وتقوم االمم املتحدة باإلشراف علي إتفاقية «
جنع أبو سجرة « بضوابط معينة مثلما كانت
أملانيا بعد احلرب العاملية الثانية  ،بحيث متنع
رجوع املدينة الفاضلة الي اإلرهاب مرة أخري
أو ظهور إسالم سياسي في مصر مرة أخري .
ومبا أن اإلسالم السياسي جعل من القضية
الفلسطينية قضية دينية بإمتياز  ،وألن هناك
إرتباط أخ َّوة ومصير بني اإلسالم السياسي
والقضية الفلسطينية  ،لذلك فبالضرورة
ستتضمن « إتفاقية جنع أبو سجرة « حالً
للالجئني الفلسطينيني .
و لكن إتفاقية « جنع أبو سجرة « حتترم إرادة
املصريني الذين ال يفرطون في حبة من رمال
سيناء لتوطني الفلسطينيني كما أعلنها
السادات ومبارك سابقا ً .
لذلك فإن توطني الالجئني الفلسطينيني في
املدينة الفاضلة لإلسالم السياسي في سيناء
 ،أو جزء منفصل فيها  ،سيكون شأنا ً داخليا ً
باملدينة الفاضلة .
 وأعتقد أن « إتفاقية جنع أبو سجرة « ستكونمخرجا ً آمنا ً للورطة العاملية علي مصير
وجماعته في السجون  .فالكل
مرسي
يعلم أن هناك قوي كبري تضمن مصيرهم
عم
جزاء خدماتهم  .فإلي املدينة الفاضلة و ن ِ َ
املصير.
 أعتقد أن هذا هو الطريق الوحيد لتصبحمصر ” أم الدنيا “ يا سيادة الرئيس .

أسرة حترير
جريدة جـــود نيـــوز الكندية
يُهنئون
القس  /موريس ابراهيم
برسامته
علي كنيسة /
القديس البابا أثناسيوس
الرسولي
بأورالندو  -فلوريدا
بيد أصحاب النيافة :
األنبا يوسف
نيافة األنبا سرابيون
نيافة األنبا بيمن
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العلم يثبت فكرة سائدة عن النساء
لطاملا سادت الفكرة بأن النساء أطيب وأقل أنانية من الرجال ،ولكن اآلن
أصبحت هذه الفكرة حقيقة ،بحسب ما ذكرت دراسة جديدة .وأوضحت
الدراسة أن نظام املكافأة في الدماغ قد يكون موجها نحو السلوكيات
االجتماعية اإليجابية أكثر لدى النساء ،مثل املشاركة مع اآلخرين .وقال
البروفيسور في جامعة زيورخ ،الذي شارك في الدراسة ،فيليب توبلر ،إن
الدوبامني ،وهو ناقل عصبي له تأثير كبير على نظام املكافأة في الدماغ،
مرتبط بسلوكيات اجتماعية مختلفة بني الرجال والنساء .وفي الدراسة،
مت تقسيم  56رجال وامرأة على مجموعتني ،ومت إعطاءهم حبتي دواء ،األولى وهمية والثانية توقف عمل
الدوبامني في الدماغ ،دون أن يتم إخبار املشاركني مبا أخذوه .وعندما سئل املشاركون الذين أخذوا احلبة
الوهمية عما إذا كانوا مستعدين لتقاسم مبلغ كبير من املال مع شخص آخر ،أو االحتفاظ به ألنفسهم
بالكامل ،أجابت  51باملائة من النساء باملشاركة مع اآلخرين ،فيما بلغت النسبة  40باملائة لدى الرجال.
وعندما أخذ املشاركون الدواء احلقيقي ،فإن النساء أصبحن أقل استعدادا للمشاركة ،بينما ارتفعت
النسبة بني الرجال لتصل إلى  45باملائة ،وفق ما ذكر موقع الغارديان .وخلصت الدراسة إلى أن نظام
املكافأة املعتمد على الدوبامني ،يتجه نحو املشاركة لدى النساء ،واألنانية لدى الرجال .ويشار إلى أن بعض
الباحثني اآلخرين اعترضوا على نتائج هذه الدراسة ،قائلني إن ظروف وطبيعة املشاركني فيها قد تلعب
دورا كبيرا في اختياراتهم.

ذئاب تثير الرعب في صحراء البحر امليت
اختل النظام الطبيعي في املناطق الصحراوية احمليطة بالبحر امليت أخيرا ،فظهرت ذئاب تبث الرعب
في قلوب السياح مصبية عددا منهم بجروح .وفي السابق ،كان حراس احملمية املمتدة من إسرائيل إلى
جبال الضفة الغربية املطلة على البحر امليت يالحظون وجود الثعالب أو حيوان القيوط عندما يوجهون
كشافاتهم صوبها أثناء الليل.
ويقول احلراس إن االختالل بدأ هذا الصيف إذ أصبحوا يالحظون عينني المعتني لذئب وسط الظالم ،ما دفع
سلطة احلياة البرية اإلسرائيلية إلى تعزيز جهودها حلماية السياح والسكان احملليني
وهاجم ذئب في مايو املاضي طفلة إسرائيلية برفقة عائلتها جاءت للمنطقة للتخييم في مايو املاضي،
لكن األم استطاعت إنقاذ الطفلة .وبعد ذلك وقعت نحو  10أحداث مشابهة بعضها عنيف لكن لم
يقتل أحد ،وأوردت صحف عبرية أخيرا تقارير عن ذئاب هاجمت سياح قرب منطقة «عني جدي» على
الشاطئ الغربي للبحر امليت الذي تسيطر عليه إسرائيل .ويعتقد أن نحو  20ذئبا يعيشون في مساحة
متتد  20كيلومترا من هذه الصحراء .وقال ديفيد غرينباوم مدير احملمية الطبيعية في عني جدي ،إن أغلب
القطيع ال يحتك بالبشر لكن يبدو أن بعضهم فقد أي خوف بداخله من الناس وهو ما قد يقود إلى سلوك
وهناك دعوات من السكان للقضاء على الذئاب لكن غرينباوم وفريقه يضعون
خطر
املصائد في األماكن التي رصدت فيها الذئاب وعندما يقترب ذئب من منطقة تخييم يطلق عليه مسحوق
الفلفل الالذع ،ويقول إن الفكرة هي» إعادة غرس اخلوف» في قلوب الذئاب

فنزويال ..شعر املرأة مقابل الغذاء والدواء
في محاولة ملواجهة الفقر وانتشار البطالة ،جلأت نساء في فنزويال للتخلي عن «تيجانهن» وبيع شعرهن،
وتتفاوت أسعار الشعر طبقا حلالته وطوله ،لكن السعر الذي يبعن به شعرهن ،يصل إلى نحو  500ألف
بوليفار (نحو  21دوالرا بسعر السوق السوداء) .يشار إلى أن احلد األدنى لألجر الشهري الذي حتصل عليه
املرأة العاملة في فنزويال يبلغ نحو  137ألف بوليفار (نحو  6دوالرات بسعر السوق السوداء)
وباعت كريستاي غونزاليس ،وهي أم ألربعة أطفال وربة منزل ،شعرها مرتني ،كما باعته ابنتها ( 14عاما)
مثلها للمساعدة في توفير الطعام لألسرة .وقالت غونزاليس ( 30عاما)« :أطفالي يأتون أوال وبعد ذلك
يأتي شعري ..الشعر ينمو مجددا» ويستخدم هذا الشعر في صنع وصالت لتطويل شعر النساء أو عمل
شعر مستعار ،وتشتريه وتبيعه مؤسسات محلية ،فيما تقوم بعض النساء بالسفر إلى كولومبيا أو
بنما لبيع شعرهن بسعر أعلى

بنس ينسحب بعد تصرف «غير محترم» من العبني
غادر نائب الرئيس األميركي مايك بنس مباراة لكرة القدم
األميركية ،بعد أن ركع بعض الالعبني خالل عزف النشيد
الوطني لالحتجاج على التمييز العنصري .وكتب بنس في
تغريدة« :غادرت املباراة ألن الرئيس «دونالد ترامب» وانا لن
نكرم بحضورنا حدثا ال يقدم االحترام جلنودنا وعلمنا ونشيدنا
الوطني» .وكان من املفترض أن يحضر بنس مباراة لكرة القدم
األميركية بني فريقه احمللي إنديانابوليس كولتس وسان فرانسيسكو فورتي ناينرز .وبينما وقف العبو
كولتس خالل عزف النشيد الوطني ،ركع نحو عشرين العبا من فورتي ناينرز على ركبة واحدة في عالمة
احتجاج تبناها العبون منذ أسابيع للتعبير عن تنديدهم بالعنف العنصري في الواليات املتحدة .وتابع
بنس على تويتر« :حتى لو إن اجلميع لديه احلق في التعبير عن رأيه ،لكنني ال أعتقد إننا نبالغ عندما نطلب
من العبي كرة القدم األميركية إبداء االحترام للعمل والنشيد الوطني» .وعلق ترامب مؤكدا إنه طلب
من نائبه مغادرة امللعب .وكتب في تغريدة « :طلبت من نائب الرئيس مغادرة امللعب إذا ركع بعض الالعبني
بقلة احترام لبلدنا .أنا فخور به وبزوجته كارين» .في املقابل ،اعتبر إيريك ريد ،أحد العبي فورتي ناينرز من
سان فرانسيسكو ،إن نائب الرئيس أراد اثارة ضجة اعالمية .وقال ريد« :على حد علمي املرة األخيرة التي
حضر فيها مباراة لفريق كولتس كانت قبل ثالث سنوات وكان يعلم إن في فريقنا عدد كبير من احملتجني
وإننا سنقوم بذلك على االرجح األحد» ،متهما بنس بانه «استغل املوقف للفت األنظار» .ويقوم عشرات
العبي كرة القدم األميركية وغالبيتهم من السود منذ أسابيع بالركوع خالل عزف النشيد الوطني قبل
املباريات ،لالحتجاج على التمييز العنصري وعلى التصريحات التي وجهها ترامب لالعبني احملتجني.

دراسة 3 :ساعات من العمل
تكفي يومياً
ذكرت دراسة بريطانية أن ساعات العمل الطويلة
ال تعني أبدا إنتاجية أكبر من املوظفني ،الفتة إلى
أنهم ميضون معظم ساعات العمل في تصفح
مواقع التواصل والقيام بأنشطة ال عالقة لها
بالعمل ،مما يعني أنه من األفضل تقليل عدد
الساعات املطلوبة منهم .وتابعت الدراسة منط
عمل  1989موظفا يعملون لـ  8ساعات يوميا،
لتؤكد بأن إنتاجية املوظفني تستمر حلوالي
ساعتني و 53دقيقة يوميا ،وذلك قبل استراحة
الغداء ،وفق ما ذكر موقع «ميرور»
وأضافت أنه بعد فترة الغداء ،فإن إنتاجية
املوظفني تقل ،ويتوزع وقتهم على أنشطة ال
عالقة لها بالعمل
وذكرت الدراسة أن املوظفني ميضون نحو ساعة
و 5دقائق في تصفح مواقع إخبارية ،و 44دقيقة
في تصفح مواقع التواصل االجتماعي ،و 40دقيقة
في التحدث مع الزمالء عن مواضيع ال عالقة لها
بالعمل ،و 26دقيقة في البحث عن وظائف أخرى
كما يأخذ املوظفون استراحات للتدخني ملدة ال
تقل عن  23دقيقة ،ويجرون مكاملات خاصة لـ 18
دقيقة ،ويعدون مشروبات ساخنة ملدة  17دقيقة،
ويتبادلون الرسائل النصية اخلاصة لـ  14دقيقة،
ويتناولون وجبات خفيفة لـ  8دقائق ،ويعدون
الطعام في املكتب لـ  7دقائق.

عالــم بال حـــدود

«العطالت اإلسالمية»
تثير جدال في أملانيا

تعرض وزير الداخلية األملاني ،توماس دي مايزيير
النتقادات حادة من نظرائه في احلزب القتراحه
بإقرار أملانيا عطالت إسالمية .وأعرب مايزيير فى
جتمع حاشد شمال أملانيا عن استعداده ملناقشة
إقرار العطالت اإلسالمية فى املناطق التى يوجد
فيها عدد كبير من املسلمني.
من جانبه ،عارض ألكسندر دوبريندت ،الذي ينتمي
أيضا إلى كتلة االحتاد احملافظة التي تقودها
املستشارة أنغيال ميركل ،لصحيفة «بيلد»
السبت فكرة العطالت اإلسالمية ،قائال «تراثنا
املسيحي ليس مطروحا للتفاوض».يشار إلى أنه
يوجد ما يقدر بنحو  4مليون مسلم في أملانيا،
معظمهم من املهاجرين األتراك.

سجناء دبي ..آيباد لكل نزيل
كشفت شرطة دبي عن حتويل مكتبة السجن بالكامل
إلى إلكترونية العام املقبل ،وتوزيع أجهزة «آي باد» على
النزالء الراغبني في القراءة ضمن مسابقة حتدي القراءة
التي ستعقد ألول مرة في نطاق «عقابية دبي» ،كمبادرة
مطروحة لتخفيف احلكم مبقدار قراءة الكتب
وقال النقيب محمد عبد اهلل العبيدلي مدير إدارة تعليم
وتدريب النزالء باإلدارة العامة للمؤسسات العقابية
واإلصالحية في شرطة دبي ،إن املكتبة مهمة جدا
باعتبارها جتعل السجني على اتصال مباشر مع العالم
اخلارجي ،الفتا إلى أن القسم اإللكتروني حاليا يحتوي على نحو  10آالف عنوان من أصل  9آالف كتاب
بعدة لغات .وأضاف ،في مؤمتر عقد في مقر املؤسسات العقابية ،أن هناك أربع برامج تهتم بها اإلدارة
وتشمل الرياضية والدينية واملهنية والتعلمية ،موضحا أنه يحق ألي نزيل التسجيل بالدورات املطروحة
بشرط أن ال تقل مدة محكوميته عن  6أشهر
وبشأن البرامج التعليمية ،قال العبيدلي إنه مت استحداث قاعة االبتكار لتعليم النزالء عن بعد بتعاون
وثيق مع اجلامعة األميركية وجامعة حمدان عالوة على عقد دورات لتعليم اللغة العربية لغير الناطقني
بها .وقال مدير إدارة تعليم وتدريب النزالء ،إن من املشروعات املستحدثة العام اجلاري مشروع الزراعة
العضوية وجتميع الدراجات النارية والرملية التي شارك بها  45نزيال متكنوا من إجناز  4دراجات نارية و3
رملية .ومن ضمن املشروعات أيضا ،مشروع الزراعة املائية باستخدام التقنيات احلديثة ومشروع توليد
احلركة املستدامة املدفوعة باجلاذبية

خطة بريطانيا حملاصرة «اإلباحية» على مواقع التواصل
أعلنت وزراة الثقافة البريطانية أنها وضعت استراتيجية ملكافحة احملتوى اإلباحي وخطاب الكراهية
وسوء املعاملة على مواقع التواصل االجتماعي ،وستفرض ضرائب على الشركات املشغلة لهذه املواقع.
وأقر حزب اخملافظني البريطاني إستراتيجية لصياغة «ميثاق إلكتروني» ،يستهدف أخطار مثل احملتويات
اإلباحية التي يتعرض لها صغار السن من خالل مواقع التواصل وحمالت التنمر وإساءة املعاملة .وبحسب
البيان ،سيطلب امليثاق اجلديد من شركات اإلنترنت عدم توجيه املستخدمني إلى احملتوى اإلباحي وخطابات
الكراهية أو أي مصدر ضار سواء حتى إن كان بدون قصد .وتقترح االستراتيجية مدونة سلوك لشركات
وسائط التواصل االجتماعي من شأنها أن تخلق «نهجا مشتركا إلزالة أو التصدي للتنمر أو التخويف
أو اإلذالل على اإلنترنت» .وقالت الوزيرة كارين برادلي إن «اإلنترنت ميثل قوة مدهشة من أجل اخلير ،لكنه
تسبب في معاناة ال ميكن إنكارها وميكن أن يكون مكانا ضارا بشكل خاص لألطفال والضعفاء» .وقالت في
وقت الحق لسكاي نيوز« :سنبدأ في تنفيذ ذلك طاملا كان ضروريا ،لكن أود أن أعمل مع شركات اإلنترنت
حتى نتمكن من القيام بذلك على أساس طوعي .ويترتب على ذلك اإلعالن إنشاء مركز شرطة وطني
جديد للقضاء على اإليذاء والتعصب على اإلنترنت .وترى برادلي أنه من خالل امليثاق الرقمي ،ستفرض
ضريبة جديدة على شركات وسائل التواصل االجتماعي لتمويل برامج التوعية و مكافحة «اإليذاء على
اإلنترنت».وتشير االستراتيجية أيضا إلى دور أكبر لنظام التعليم في مساعدة األطفال على استخدام
اخلدمات عبر اإلنترنت بطريقة آمنة .وقال احلزب فى البيان إنه سيطبق أيضا نظام عقوبات على الشركات
التى تفشل فى الوفاء بواجباتها القانونية فيما يتعلق باحملتوى الذى يعتبر خرقا للقانون.
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Blessed are the pure in heart, for they will see God. [Matthew 5:8]

“All the Little Lemurs”
All little Lemurs love to play. They play all the
day and every day they play. Why any day that a
little Lemur doesn’t play is a bad day for a baby
Lemur. Little Lemurs know hundreds of games. LemursThey know hundreds of games because they
make up dozens of games every day. Sometimes
they play a game that has no rules, no objective and
nobody knows when it ends or who ever wins. The
idea is just to play, play, play, play, play. Mommies
of little Lemurs know their babies are healthy when
they play from the moment they wake up until the
moment they lay in their cribs to sleep and when
they are asleep, they dream of playing.
But the mommy of little Lloyd Lemur was worried.
Lloyd didn’t seem to want to run out into the field to
run and jump and play with the other little Lemurs.
He didn’t want to climb up and down hills and
rocks and fallen trees and spring out at his friends
chasing them or being chased or sometimes not
even knowing which but knowing it was all great
clean fun. Lloyd had a friend named Levi. Levi and
Lloyd loved to be in secret. They hid from the other
Lemurs and whispered all the time.
They had special ways of walking
and wore special things on their ears
and skin to make them look like they
were in a secret society that was much
better than the community of fun loving Lemurs that played in the field
every day.
Lloyd wasn’t always this way. But he
and Levi started having secrets and
before long, that’s all they wanted
to do. They stayed inside whispering
and making up codes and they never
exercised so lots of time Lloyd felt sick. This was
hard for him because nobody was ever sick because
everybody lived pure, open happy lives so nobody
understood how he felt. Levi and Lloyd loved to
make plans that nobody knew about. They always
seemed to have something cooked up and no matter how much Lloyd’s sister Lexy Lemur begged,
Lloyd said she couldn’t be in the club because it
had to be a secret. He even pretended there was
something more holy and special about being in his
secret club with its strange rituals and vows of silence.
Lloyd and Levi never got any exercise and nobody
talked to them because they talked nonstop about
their secret club but wouldn’t tell the other Lemurs
about it because it was a secret. Lexy Lemur was
worried about her brother. She remembered when
Lloyd ran and laughed and played with her and the
other baby Lemurs all day long and never had a care
in the world. He was by far the silliest, happiest Lemur of them all before the secret club.
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Then came the nightmares. Lloyd started waking up
with terrible dreams. Dreams of deep dark monsters
coming to get him and nobody could help him because he was in a secret club with the monsters. He
woke up at night crying from the dreams and Lexy
Lemur ran to him.
“Lloyd you are not happy and carefree any more.
What happened? Your secret club has made you all
worried and scared and dark inside. You know all
good little Lemurs have a pure love of play. Where
is your purity Lloyd?” Asked Lexy. The next day
she took him out into the field when all the little Lemurs were leaping and laughing and screaming in
joy but Lloyd just sat on his bottom on the ground
and cried.
“I have lost my Lemur purity Lexy. I am a lost Lemur.” He moaned.
“What happened in your club? You always seemed
to have plans with the club and Lemurs don’t plan
Lloyd, Lemurs play.” She asked.
“Yes, we had lots of secret plans. We played jokes
on the other Lemurs so they would
fall off of things or things would happen to them and then we would laugh.
We had all kinds of secret plans and
games we did that nobody knew about
and schemes. I was a scheming Lemur
Lexy. I don’t want to be a scheming
Lemur, I want to be playing, laughing
Lemur. What can I do?” He cried.
So they went to the wise old owl who
looked after all of the Lemurs. There
Lloyd poured out his soul to the wise
old owl in hopes he would have some
magic to make him pure and simple again.
“Well there is a magic but it’s not from me little
Lemur.” Mr. Owl confessed. “God created all Lemurs to be pure in heart. But you have used up your
purity Lloyd.” Said Mr. Owl and Lloyd started to
cry loudly. “Now stop that, there is hope. If you will
pray that the spirit of purity come inside you from
God, he can change you into a completely new Lemur, one that is pure and happy inside again.”
“Oh yes, yes, Mr. Owl. Please teach me how to ask
God for that.”
So Mr. Owl and Lexy and Lloyd all prayed and
the miracle did happen. His dark schemer Lemur
heart was filled with God and he discovered all over
again that the love of God is what made Lemurs
happy and playful in the first place. He forgot all
about having secrets and worries and how to just
run and play and trust God with everything else and
he was a brand new creature. And before long, he
once again had regained his title of silliest Lemur in
the whole field.

Leonardo da Vinci Facts
Enjoy learning about Leonardo da Vinci with
our range of fun facts for kids. Find interesting information related to Leonardo da Vinci’s life, his paintings, inventions, drawings
and much more. Some say he was the most
talented person to have lived, with knowledge and curiosity that spanned a wide range
of fields. Read on to find out what made him
so special.
• Leonardo da Vinci was born on April 15,
1452 and died on May 2, 1519. He was
Italian.
• Different to a typical surname you might
think of today, “da Vinci” simply means “of Vinci”, the Tuscan
town where he was born.
• He lived during the Renaissance, a cultural movement that led to
important developments in areas such as art and science.
• Leonardo d Vinci is perhaps best known as a painter, with his legendary works including the Mona Lisa, the Vitruvian Man and the
Last Supper, among others.
• Leonardo da Vinci wasn’t just an incredible artist, he was an inventor, scientist, mathematician, engineer, writer, musician and
much more. Talk about talented!
• His conceptual drawings included plans for musical instruments,
war machines, calculators, boats and other ideas. Many of these
plans were limited by the level of technology at the time.
• Flight was of particular interest to da Vinci. He studied the flight
of birds and created plans for flying machines that resemble hang
gliders and helicopters.
• Many of Leonardo da Vinci’s machines have since been built and
tested, to varying levels of success.

RIDDLE TIME
A logician with some time to kill in a
small town decided to get a haircut. The
town had only two barbers, each with
his own shop. The logician glanced into
one shop and saw that it was extremely
untidy. The barber needed a shave, his
clothes were unkempt, his hair was badly
cut. The other shop was extremely neat.
The barber was freshly shaved and spotlessly dressed, his hair neatly trimmed.
Why did the logician return to the first
shop for his haircut?

Answer for last issue:
Trade Horses

Elaria

By:
Philo Girgis
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Statement by His Grace Bishop Angaelos, General Bishop Algorithm
of the Coptic Orthodox Church in the United Kingdom

Another day in Egypt with another
Coptic Christian murdered; this time
a priest from Beni Suef, Upper Egypt,
who was in Cairo collecting humanitarian aid for vulnerable members of
his parish. Fr Samaan was paying a
pastoral visit to a family in Cairo and
returned to the church where he was
earlier to collect his mobile phone.
On the way, he was attacked by a
knife-wielding assailant who chased
him, stabbed him repeatedly, and
then brutally killed him.
This incident makes us once again
ask so many questions. Why should
a priest not be able to walk safely
down a street, especially a suburban street in Cairo? Why should he
be chased by a man brandishing a
deadly weapon and have no one run
to his aid; in actual fact, everyone
was running away. Why, when he
lay drenched in his own blood did
the ambulance service not arrive for
over an hour, and then not treat him?
Why, when the police finally arrived,
and he lay dead, was a crime scene
not secured and forensic evidence
not collected to enable a robust and
serious investigation? Why is his assailant immediately deemed mentally
incapable without professional diagnosis, and why, if he is incapable, and
a known violent criminal, is he left in
the community with weapons within
his reach?
After the initial shock and the immense sadness, today is a day that
brings anger and I am not apologetic
for that anger. I would be just as angry if this was any other person being
dealt with in this way, in any other
part of Egypt or indeed any other part
of the world. Yet he is a Christian, a
Coptic Christian, and a Coptic priest,
which makes it all the more close and
all the more painful.
Just this week I have been with a
Coptic delegation from Cairo seeking grants to serve not only the Coptic community but the wider Egyptian community. Grants that would
cover health, education and poverty
eradication. Where was this wider
Egyptian community however when

Father Samaan ran terrified through a
street being chased by a violent criminal, and where was it when he lay
dying and alone? Where was it when
the assailant attacked him repeatedly,
and where will it be while his family
and congregation grieve the loss of
their father, husband, brother, pastor
and friend? These are questions that
need to be addressed at every level of
Egyptian community and leadership.
Crime cannot be totally eradicated,
but at least it needs to be properly investigated, prosecuted, and shown to
be a violation against the whole state
and not just its immediate victim.
The immense pain of this incident
and all that have preceded it, including: child kidnapping, forced conversion, individual targetting, bus
attacks and church bombings against
the Coptic Orthodox community in
Egypt, leads us to hold more strongly
onto the words of our Lord God in
Exodus 3:7: “I have surely seen the
oppression of My people who are in
Egypt, and have heard their cry…for
I know their sorrows.” Coptic Christians who have endured injustice,
persecution, and loss of life for centuries without retaliation, repeatedly
forgiving unconditionally, deserve to
live with respect and dignity in their
indigenous homeland.
While recognising that anger may
often open a path to hatred or resent-

Column
from
Bob Saroya,
MP

Mary Farag

It was a voice.
The softest whisper,
Yet it made all my hairs stand up and
shiver.
My mind was gone,
Under the spell of the strongest liquor.
What came after was all a blur.
Words so clear they could cut through
air,
Mesmerized, couldn’t help but stare.
With fog all around, there wasn’t much
to see,
Hell,
I couldn’t even breathe.
Blindly,
I followed.
Every harmony lead to a different memory,
Note after note,
What was this voice?
Blocked out every noise,
Completely transparent, like some sort
of ghost.
On cloud nine, completely afloat.
Possibilities arose,
There was a moment,
Time froze.
Then reality came back hitting harder
than before.
Line after line,
Being pulled, dragged, hypnotized.
Racing heartbeat, unstabilized,
Broken down, completely patronized.

ment, there are times at which it is a
natural expression of a human emotion, and reaction to a sense of deep
injustice. I am sure that I am not
alone in my anger, but that it is shared
by every law-abiding person of any
belief and indeed of none, who has
witnessed this vicious and inhumane
attack. In the midst of this anger and
this sadness however I continue to
pray. I pray repose for Father Samaan, I pray for his family, I pray for
his community. I pray for the wider
Egyptian Christian community that
feels more and more vulnerable and
targeted daily against a backdrop of
negligence and injustice. I pray for
the wider Egyptian society, that becomes more and more discredited
and compromised as these incidents
continue to happen.
This anger is not void of forgiveness,
but cries out for accountability and
justice.

Articles

I let it take me.
For a fraction of a second I thought I
saw,
Something I swore I had long forgot.
Fragmented memory of a somewhat old
friend,
Sins that never made their way around
to amends.
Master plan, worked so well,
Beautifully calculated, completely captivating,
Derived from a perfectly coincidental
situation.
You’d found your way back,
Into the tattered remains of a heart I once
had.
I guess I lost.
This time I drowned,
Staring into the eyes of everything I’ve
ever wanted,
but could never have.
“Watch and pray so that you will not fall
into temptation. The spirit is willing, but
the body is weak.” ~ Matthew 26:41

Liberals Are Hiking
Taxes
The Trudeau Liberals are unveiling the
details of their plan to hike taxes on local businesses. The Trudeau Liberals says
they are listening to Canadians, but Conservatives don’t believe them. Prime Minister Trudeau should have cut the small
business tax rate to 9% when he was elected, like he promised. Instead, he broke his
promise, cancelled the cut and is only now
considering it in an attempt to justify his
new taxes. If Canadians let their guard
down the Trudeau Liberals will push for
whatever tax hike they think they can get
away with.
Whether it’s taxing health and dental
benefits, local businesses or employee
discounts, the Trudeau liberals have demonstrated they cannot to be trusted. They
always have a new plan to force Canadians to pay for their out-of-control spending and massive deficits. The Liberals are
continuing their total assault on the private
sector in Canada and making it harder to
compete in our global economy.
It seems there is one set of rules for Liberal insiders like the Prime Minister and
his Finance Minister and another for ordinary, hardworking Canadians. This latest
Liberal tax increase will target those who
can least afford to pay more. Meanwhile,
Prime Minister Justin Trudeau’s ‘family
fortune’, as he likes to call it, will be untouched once again. Minister Morneau’s
family company has an offshore subsidiary in the Caribbean that pays far, far less
tax then most Canadians small business.
This is simply, hypocrisy.
Prime Minister Trudeau must be a one
term Prime Minister. There is no doubt
that if he is re-elected he will bring back
his tax on health and dental benefits, employee discounts, and tax local businesses
even more. Conservatives will continue to
fight Justin Trudeau’s tax hikes every step
of the way.
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Reasons to Smile

By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
Have you ever thought about the act
of smiling? It sounds silly, right? Why
would we THINK about smiling - we
just ‘smile’ and that’s that. But why do
you smile? Is it because you are happy? Or because something is funny?
Smiling is such a great thing. I’m sure
you’ve heard that smiling actually uses
less muscles than frowning. There is a
lot of research on emotions and facial
expressions. One study showed that
when we smile, we tighten some facial
muscles. This, in turn, reduces some
blood flow to a sinus, which means that
cooler blood reaches the brain. Apparently, cooling of the blood to the brain
provides us with pleasant feelings.
Another study found that laughing actually decreases stress hormonse such
as cortisol (which is released during
stress, causing your body to break down
protein in muscles; over prolonged
stress, cortisol can cause increased fat
deposits, reduced immunity, and cardia wear-and-tear). Studies show that
laughing increases endorphins (remember these? I talked about them
before - they reduce pain sensations!).
So, without going into any more detail, it is already obvious why we
SHOULD smile. But, if that is not
enough...well, I thought of some
reasons why I should smile. Feel
free to comment and add your own!
(By the way, you had better be

We Should Celebrate –
not Punish - Small Business

smiling by the end of this post!)
1. I am alive
2. I have wonderful friends and family
3. I have a roof over my head, clothes
on my body, food on my table, shoes
on my feet, and a bed to lay in
4. I have enough money to buy my
needs and wants
5. I am able to love others and get their
love in return
6. I have an amazing Church community
7. I have a functioning brain, organs,
and body
8. I can read and write. I have a chance
at getting an education
9. I live in a free country
10. I have a GOD who loves me and
guides me
SMILE! :)

Small business week, October 15-21, is a
wonderful opportunity to celebrate entrepreneurship in our community and the backbone
of our local economy. In Canada, 98 per cent
of all businesses are considered “small,”
that is, employing fewer than 100 people.
Yet the contribution these businesses make
to our economy is enormous, accounting for
roughly 30 per cent of Canada’s GDP and almost half of our private sector employment.
Small businesses are essential to our economy and our people. They have a long and
proud history of creating opportunities for
our communities, and they play an important
role in helping our economy through difficult times.
The former Conservative Government was
focused on helping Canada’s economy create jobs and economic growth. We recognize
the vital role small businesses play in the
economy and job creation – that’s why we
remain committed to helping them grow and
succeed.
While in government, Conservative support
for small businesses included:
Introducing the Small Business Job Credit,
to lower small businesses’ payroll taxes by
15% for two years, which resulted in a savings of approximately $550M in 2015 and
2016.
Supporting Internships in Small Business,
by investing $15 million for up to 1,000
post-secondary graduates to intern in small
and medium-sized businesses across Canada.
Maintaining a freeze on Employment Insurance (EI) premiums, to provide certainty and
flexibility for small businesses in the years
ahead.
Cutting the Red Tape Burden, by eliminating
over 800,000 payroll deduction remittances
to Canada Revenue Agency made every year
by over 50,000 small businesses.

Promoting Fairness in the Credit Card Market, by committing to work with groups to
help lower credit card acceptance costs for
small businesses and to further improve
business practices.
Reducing the small business tax rate from 12
percent to 11 percent.
Increasing the ‘small business limit’ to
$500,000.
Lowering the federal corporate income tax
rate to 15 percent to help create jobs and
economic growth for Canadian families and
communities.
Eliminating the corporate surtax for all corporations in 2008, which was particularly
beneficial to small business corporations as
the surtax represented a larger proportion of
their overall payable tax.
Increasing the Lifetime Capital Gains Exemption to $800,000 from $750,000 and indexing it going forward. This positive measure was to increase the rewards of investing
in small business, by making it easier for
owners to transfer their family businesses to
the next generation of Canadians.
I am proud to say that under a Conservative
Government, a typical small business (with
500,000 of taxable income) had savings of
approximately $28,600. In total, small businesses saw their taxes reduced by 34% from
2006 to 2015. That money could be used to
reinvest and grow their business, creating
more jobs and economic opportunity.
The Conservative approach to small business is the polar opposite to that of the current government. The Liberals seem fixated
on punishing entrepreneurs and on making
them pay for their own, out-of-controlspending. 2019 cannot come soon enough.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship
and Immigration and can be contacted at
info@aorconservative.ca.

