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إنقــــــالب 
داخــــــــل 
»اإلخــوان« 
وانشقاقـات 

تهــــــــدد 
بنهايــــــة 
اجلماعـــــة 

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016  

حكومــــــة 
»تــــرودو« 
تعتــــــزم 
جلــــب 50 
الـــف الجئ 
ســـــــوري 
جديـد خالل 

عــام 2016

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 Botox and fillers خربة ىف العالج باحلقن

ومجيع انواع الليزر 
منتجات للعناية بالبشرة وازالة البقع

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

لدينا مختلف الطرق 
لعالج التجاعيد 

واعراض البشرة اجملهدة

تخفيضات 
خاصـــــة 
للجاليـــة 
العربيــــة

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

Matt Dawoud
Sr. Mortgage Advisor
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ص.امانى مريد
ص. جناتي سمعان

- قياس السكر والضغط مجانا
- توصيل األدوية للمنزل مجانا

- األدوية لكبار السن مجانا
 No $2.00 co-pay
No $6.11 co-pay

- جميع انواع التأمني مقبولة
- خصم خاص للجالية العربية يوميًا

St . Mary Pharmacy   صيدلية العذراء مرمي�

C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview & Leslie)

خدمات واسعار خاصة 
للجالية العربية

905.771.0800

General Surgeon, North York General Hospital
Lecturer, University of Toronto

North York, ON, M2J 2K9
301-4800 Leslie Street

T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

General Surgeon, North York General Hospital
Lecturer, University of Toronto

North York, ON, M2J 2K9
301-4800 Leslie Street

T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com



ال�سبت 18 يونيو 2016 - ال�سنة الثالثة -  العدد  اخلام�س وال�ستون اخبار اجلالية2

حضور كبير في حفل خطوبة جنلة مدير حترير “جود نيوز”
أسقف عطبرة وأم درمان يرأس صلوات خطوبة رانيا و كيرو

جود نيوز : أحتفل الصيدلي “سمير جرجس إسكندر” مدير حترير “جود نيوز”، والسيدة “أماني جرجس”، 
كيرولس   / الصيدلي  علي  جرجس  رانيا   / الصيدالنية  أبنتهم  بخطوبة  احلالي،  يونيو  من  اخلامس  في 
رأسهم  وعلي  كندا،  في  األرثودوكسية  الكنائس  كهنة  اآلباء  من  كبيره  نخبة  بحضور  وذلك  إسحاق 
صاحب النيافة احلبر اجلليل االنبا صرابامون اسقف عطبرة وأم درمان والذي قام مبراسم اخلطوبه املباركة 
بكنيسة املالك ميخائيل والشهيد مارمينا بنورث يورك، وشارك بالصالة القمص أجنيلوس سعد راعي 
كنيسة العذراء والبابا أثناسيوس مبسيسوجا وتوابعها ، و القمص رويس عوض راعي كنيسة مارجرجس 
واالنبارويس وتوابعها مبنطقة نورث يورك. والقمص أبرام كمال راعي كنيسة القديسة العذراء القديسة 
، والقس ميخائيل  ، باإلضافة إلي االباء، القس مكاري سلوانس  مرمي والقديس يوسف برتشموند هيل 
ارمانيوس ، والقس انطونيوس واصف والقس جوزيف لوقا ، والقس مينا أسعد ، والقس مكاري “يوسف. 
“أماني  العزيز “سمير إسكندر” ومدام  الزميل  الفرصة لتهنئ  تنتهز تلك  نيوز”  وأسرة حترير “جود 

جرجس” والعروسني “رانيا و كيرو” باخلطوبة السعيدة

عـقـاراتالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 2

2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Office: (416) 298-8200
Email : irene.awad@century21.ca

Fax: (905) 721-0467
Email : temon_rassem@centum.ca

2014

Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 
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www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811
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Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

Alphons Beshay, Ph.D.
Courtier Immobilier - Real Estate Broker

Cell: 514-812-8294  amak-estate@hotmail.com 
مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«

يقدمون خالص العزاء في إنتقال 

السيد / أمير عياد

 خالص العزاء لالسرة 

واألصدقاء واحملبني

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«
يقدمون خالص العزاء 

لألب القمص / 
متياس سعيد إبراهيم 

راعي كنيسة القديس مارمينا 
العجايبي بهاملتون - أونتاريو

في إنتقال
الوالدة /

 إيفون لبيب ميخائيل
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هل ُتكرر 11 يونيو نتائج 11 �سبتمرب؟؟
 ابرام مقار

 2000« الأبن،  بو�ش«،  دبليو  »جورج  للرئي�ش  الأويل  املدة  يف 

حال  اإيل  باملقارنة  جدًا  الأمريكي  الإقت�صاد  تراجع   ،»2004  -

الإقت�صاد اأبان حكم �صلفه، »بيل كلينتون«، حيث اأنخف�ش معدل 

واأرتفعت   .%  1.9 اإىل  الت�صخم  معدل  وارتفع   .%2.2 اإىل  النمو 

البطالة اإىل 5.5 %. وبعد فائ�ش قدره 463.3 مليار دولريف عهد 

دولر.  مليار   1200 الأبن،  بو�ش  عهد  يف  العجز  بلغ  كلينتون، 

وتاأكد اجلميع اأن فوز »بو�ش الأبن« مبدة رئا�صة ثانية هو اأمر �صعب 

احلادي  الثالثاء،  ل�صباح  اإن مل يكن م�صتحيل. ولكن كان  جدًا 

ع�صر من �صبتمرب راأيًا اأخر، حينما نفذ بن لدن ورفاقه الت�صعة ع�صر 

املتحدة  الأمم  واإحت�صدت  التاريخ،  يف  الأعنف  الإرهابي  احلادث 

وحلف الأطل�صي بل ومناف�صيه من الدميقراطيني خلفه يف املعركة 

�صد الإرهاب، ومن قبل كل هوؤلء، كان املواطن الأمريكي الذي 

قرر ولأول مرة ُيغري من اأولوياته، فبات الأمن اأهم من الإقت�صاد، 

والقي بو�ش خطاب »حالة الإحتاد« والذي اأعترب فيه ثالث قوي 

لل�صر يف العامل، كان من بينهم دولتني اإ�صالميتني. وخا�ش بو�ش 

من  الألف  مئات  �صحيتها  راح  والعراق،  اأفغان�صتان  يف  حروبًا 

م�صلمي العامل الأ�صالمي �صواء بطريقة مبا�صرة لطبيعة احلروب 

اأو بطريقة غري مبا�صرة يف نزاعات داخلية بعد ذلك نظرًا لإنهيار 

تلك الدول

اجلمهوري  املر�صح  حول  املثار  اجلدل  ورغم   .. وحديثًا 

لالإنتخابات الرئا�صية »دونالد ترامب«، ب�صبب ت�صريحات اأ�صدها 

منع امل�صلمني من دخول الوليات املتحدة. ورغم تعر�صه للهجوم 

من اأع�صاء باحلزب اجلمهوري ذاته، بل ومن قيادات باحلزب مثل 

�صيناتور نورث كارولينا، »ليند�صي جراهام«، وال�صيناتور، »بيرت 

املر�صح  ومن  بل  ال�صيوخ،  رئي�ش جمل�ش  ريان«  »بول  و  كينج«، 

رومني«،  »ميت  ال�صابق،  الرئا�صي 

التي  الراأي  اإ�صتطالعات  ال�صتة  ورغم 

اأظهرت  والتي  املا�صي  مايو  متت حتي 

تقدم »هيالري كلينتون« علي ترامب، 

الليلي«،  »بال�ش  ملهي  حادث  اأن  اإل 

باأورلندو من املتوقع اأن يرفع كثريًا من 

اأ�صهم »ترامب«، ويكفي اأنه كتب تويته �صغرية بعد احلادث اأعترب 

من  اأقل  يف  اإعجاب  الف   77 ح�صدت  حق«،  »علي  نف�صه  فيها 

ن�صف �صاعة، ب�صبب حادث 11 يونيو رمبا ي�صبح »دونالد ترامب« 

رجل املرحلة، ورمبا ُيعيد التاريخ نف�صه، وكما اأعطت 11 �صبتمرب 

يونيو   11 حُتقق  رمبا  ثانية،  رئا�صية  مدة  يف  »بو�ش«  لـ  احلياة  قبلة 

لـ »ترامب« حلم رئا�صة اأمريكا، بعد اأن يقرر الناخب الأمريكي 

املغامرة باأمور عدة اأهمها ت�صاحمه وقيمه، ل�صالح �صلطة ت�صمن له 

م�صلمي  رمبا يدخل  وقوة حلمايته. وعندها  اأكرث حدة  اإجراءات 

ال�صرق يف مرحلة  الغرب يف مرحلة خماوف جديدة، وم�صلمي 

دموية جديدة. 

تلك  �صريبة  يدفعون  الذين  املعتدلني  امل�صلمني  يف  يكمن  احلل 

يف  احلل  وحياتهم،  اأمنهم  من  الدموية  الإرهابية  اجلماعات 

تلك  ووقف  املنابع  لتجفيف  وال�صراخ  احلياة  دعاة  مع  حتالفهم 

الأيدولوجيات ال�صافكة للدماء، احلل يف عامل بال تطرف وعقول 

بال كراهية، احلل اأن يقفوا �صفًا واحدًا �صد الداع�صيني واجلهاديني 

والبنا  الأزهر و�صيد قطب  ، و�صد كتابات  وال�صلفيني والخوان 

وابو  البغدادي  بكر  وابو  الزرقاوي  تالميذ  و�صد   ، والقر�صاوي 

اأجل م�صتقبلنا  اأن نتكاتف واأن نتعاي�ش، من  بكر احلكيم. احلل 

جميعًا علي هذا الكوكب  

اقرأ في هذا العدد ايضاً
مع  رسمية  محادثات  تبدأ  كندا  مفاجأة.. 
إيران لتجديد العالقات بينهما ............. ص 9

علي  املصرية  احلكومة  أصرار  بعد  إستياء 
اإلبقاء علي عقوبة »إزدراء األديان« ... ص 14

تتسبب  القاهرة  محافظ  سكرتير  سيارة 
في أنقالب اتوبيس كنيسة ومقتل 3 أطفال  
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 �أمي �لعظيمة                         ياللي �بوكي �أ�سمه ثابت  

بيكي وباميانك �لثابت �لدنيا كلها فرحانه                           

بالعار مت�سلحني ده ٣٠٠ ذئب ب�سري                        

لكن من �لكرم فا�سيني من قرية ��سمها �لكرم                      

يا بنت ي�سوع �لأمني   فاكرين �أنهم عروكي                        
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باجلل�سات �لعرفية ده حمال ت�سليح �ملفاهيم دي            

تاين �لهجمات �لهمجيه �إللي بعدها ياما ن�سوف                    

من عمل مقرف وقبيح يا �سعاد يا �أمي ل يهمك                   

�إللي عروه �لفادي �مل�سيح يا بختك ده �نتي �سابهتي                

ول حد يعرف �أمانتك يا �أمي يللي كنتي مغموره             

ن�سر عظمتك و�مانتك �لنرتنت يف �لعامل كله                 

بال�ش �أ�سم �لكرم   حتي �لوحو�ش قالويل                      

زي �لعدم �أو �لف�سل �أو �لندم �سوفو� للقرية �إ�سم تاين                  

شعر: ألفونس حنا - برامبتون

�أمي �لعظيمة

الصدمة،  أو  بالتعجب  العنوان  يشعرك  أن  يجب  ال 
خاصة وأن هيالري كلينتون املرشحة الدميقراطية في 
االنتخابات الرئاسية األمريكية، تنتمي لذات املعسكر 
الليبرالي، مقارنة باملرشح اليميني دونالد ترامب، عن 
احلزب اجلمهوري. هذه االنتخابات ستجري خالل شهر 
معها،  يصعب  املتنوعة،  واملؤشرات  القادم.  نوفمبر 
التنبؤ بأيهما سيكون ذو النصيب الوافر لدى الناخبني 

األمريكيني.
بهذه  اهتماما  العالم  دول  أكثر  من  تعد  كندا، 
الفيدرالية  للدولة  األكبر  اجلار  باعتبارها  االنتخابات، 
األمريكية. واالهتمام الكندي علي املستوى السياسي 
الوزراء  رئيس  تصريحات  في  تبلور  واالعالمي، 
بالترحيب  اخلاصة  ترودو،  جوستان  الليبرالي،  الكندي 
باألمريكيني الراغبني االنتقال إلى كندا حال فوز ترامب 

في االنتخابات الرئاسية.
ال يجب أن يتعجب الرأي العام العاملي حال فوز ترامب 
يطلق  كما  هيالري  ألن  ليس  الرئاسية،  االنتخابات 
في  الفاشلة  أو  الدمار،  سيدة  أو  احلرباء،  املرأة  عليها 
إدارة ملف ثورات الربيع العربي، وبسببها فقدت اإلدارة 
النظام  في  التأثير  الكثير من  الدميقراطية  األمريكية 
الدولي سياسيا واقتصاديا، ملصلحة الدب الرئيس ممثال 
في الرئيس فالدميير بوتني. هذه كلها رمبا تعد أسباب، 
الناخب  من  لكل  بالنسبة  باملؤثرة  ليست  ولكنها 
األمريكي والكندي، الذي تأتي السياسة اخلارجية في 

نهاية قائمة أولويات. 
إذ تعد القضايا الداخلية هي محور حتديد اجتاه الناخب 
قضايا  القضايا:  بهذه  ويقصد  والكندي،  األمريكي 
معدالت  وخفض  اإلرهاب،  ومواجهة  الداخلي  األمن 
املزيد  وتوفير  االقتصادية،  النمو  ودفع عجلة  البطالة، 
معدالت  ومواجهة  االجتماعية،  الرعاية  برامج  من 
الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القضايا الداخلية. 
ويبدو أنه بعد 8 سنوات من حكم اإلدارة الدميقراطية، 
الرأي  من  واسعة  قطاعات  لدى  مزاجية  حالة  هناك 
في  معروفة  دائرة  وهذه  بالتغيير.  األمريكي،  العام 
عنها  وتعبر  الغربية،  اجملتمعات  في  الناخب  توجهات 
دائما احلالة الفرنسية. فعلي الرغم من املزاج اليساري 
أنه  إال  الفرنسي،  اجملتمع  طبيعة  علي  الطاغي  العام 
ما  عادة  االشتراكي،  احلزب  حلكم  فترتني  أو  فترة  بعد 
اليمني  ملصلحة  االنتخابات  اليساريون  بعدها  يخسر 
النظام  أن  أحد  علي  يخفي  وال  بل  الوسط.  ميني  أو 
بسبب  كبيرة،  انتقادات  بها  الفرنسي  االنتخابي 
حزب  إفشال  تستهدف  مغرضة  بصورة  صياغته 
اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف من الفوز بأى أصوات 
كافية للمشاركة في صنع القرار، خاصة وأن اجلبهة 
الوطنية تأتي في املرتبة الثانية أو الثالثة في العديد 
الثانية  األولي، ولكن في اجلولة  الدوائر في اجلولة  من 

تخسر أمام اليسار االشتراكي أو اليمني املعتدل!
هيالري  وهزمية  ترامب  فوز  احتماالت  أن  يفسر  وهذا 
احلقيقة، مثلما  اجلمهوريون هذه  ويدرك  للغاية.  ورادة 
املرشح  ساندرز  يسعي  ولهذا  الدميقراطية،  يدركها 
لتكسب  هيالري  مع  للتنسيق  السابق  الدميقراطي 

أصوات الشباب واليسار، التي يجذبها بسهولة.
اجملتمعات  أن  احلسبان،  في  يؤخذ  أن  يجب  الذي  األمر 
في أمريكا الشمالية، وحتديدا كندا والواليات املتحدة، 
اصبح هاجس األمن الداخلي يأتي في املقدمة، بسبب 
األوسط، وخاصة  الشرق  اإلرهاب في  اشتعال مناطق 
اإلعالم  وسائل  فضحتها  التي  املتحدة،  للواليات 
مع  املشبوهة  الدميقراطية  اإلدارة  بعالقات  الدولية، 
من  واإلرهابية  املتطرفة  السياسي  اإلسالم  جماعات 
من  والناخبني  املواطنني  أوساط  في  تيار  ومنو  ناحية، 
ناحية ثانية بأن األفعال غير اإلنسانية التي تقوم بها 
ومنها  األوسط،  الشرق  في  الدينية  اإلرهاب  جماعات 
تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق والشام »داعش«، 
الذي  اهلل،  يرضي  ال  املناظرة،  التنظيمات  من  وغيرها 
سيصب  اهلل  وأن  البشر،  وخير  ملصلحة  األديان  أنزل 

جام غضبه علي هذه املنطقة ليؤدبها، بسبب قتلهم 
للنفس البشرية، التي خلقها اهلل، كذبا وزورا باسمه. 
في  هنا  بها  يعتد  أوساط  لدى  تنتشر  الصورة  هذه 

أمريكا وكندا.
ويدرك جيدا القائمون علي حملة ترامب هذه الصورة، 
ولذا يتم تسويقه علي أن جزء من جناح ترامب، سيكون 
القادم  الدولي،  اإلرهاب  ملواجهة  إلهية،  إرادة  من  جزء 
باسم  سياسيا  املعروفة  والدمار،  الدماء  منطقة  من 
الشرق األوسط. ويكسب القائمون علي حملة ترامب 
االقتصادية  اخللفية  بسبب  اآلخر،  بعد  يوما  أصواتا 
القوية للملياردير األمريكي وقدرته علي إدارة االقتصاد، 
األمريكي،  للناخب  النفسي  االستعداد  عن  فضال 
كرسي  علي  القابعني  الدميقراطيني  لتغير  الساعي 

احلكم في البيت األبيض منذ 8 سنوات.
ال يعني هذا بأى حال من األحوال ضعف فرص هيالري. 
املتحدة  الواليات  ستدخل  أنها  ملقولة  الترويج  ولكن 
التاريخ، باعتبارها أول سيدة رئيسة للدولة، يرد عليه 
البعض أنه يكفي دخول الواليات املتحدة حاليا التاريخ 
إلدارة  حاجة  في  أمريكا  وأن  أسود،  رئيس  بانتخاب 
مختلفة متنح أمريكا املزيد  من القوة داخليا وخارجيا، 

في ظل فشل الدميقراطيني.
ترودو،  الكندي  الوزراء  رئيس  لتصريحات  وبالعودة 
للترحيب بالراغبني في الهجرة أو االنتقال من أمريكا 
بني  اإليديولوجي  التناسق  من  الرغم  علي  لكندا، 
ترامب  فوز  أن  إال  أمريكا،  ودميقراطي  كندا  ليبرالي 
سيدفع بأعداد من األمريكيني للقدوم إلى كندا، وهو 
النمو،  الكندي علي مستوى  لالقتصاد  دفعة  ما ميثل 
املنتجة.  العمل  قوة  سن  في  ذي  في  الراغبني  خاصة 
والعدالة  الرعاية  برامج  أن  االعتبار  في  األخذ  مع 
أمريكا،  من  بكثير  أفضل  تعد  كندا  في  االجتماعية 
للمهاجرين من مختلف العرقيات واجلنسيات، إضافة 

إلى معدالت األمن الداخلي.
إيبسوس  ملؤسسة  الرأي  استطالعات  وتكشف  هذا 
في  اجلدية  من  بدرجة  يفكرون   %91 أن   SOSPI
القادم  نوفمبر  ترامب في  فوز  إلى كندا، حال  الهجرة 
باالنتخابات الرئاسية. وبتحليل هذه النسية، وجد أن 
يؤكدون   %43  –  81 سن  من  العمرية  الفئة  من   %82
هذه اجلدية، و62% من األمريكيني غير البيض، وحتديد 
من السود وذوي أصول أمريكا الالتينية وأصول عرقية 

أخرى، التفكير اجلدي للهجرة إلى كندا.
مبحمل  تؤخذ  التصريحات  هذه  كانت  البداية  في 
اجلارتني  بني  والتهكم  والثقافي  اإلقليمي  التنافس 
لرئيس  السياسية  التصريحات  لكن  وكندا.  أمريكا 
الوزراء الكندي، أعطت لألمور طابعها اجلاد والواقعي. 
التصريحات،  هذه  ليطلق  الذكاء  من  ترودو  أن  ويبدو 
متثل  لكندا،  االنتقال  في  الراغبة  الفئات  وأن  خاصة 
االقتصاد  حيوية  من  سيزيد  شرائية،  وقوة  عمل  قوة 
ستقلل  أنها  عن  فضال   ،7102 عام  بحلول  الكندي 
من اخملصصات املالية، التي توجهها احلكومة لبرامج 
تعليم اللغة للمهاجرين اجلدد، إذ أن هذه البرامج تركز 
في جزء منها علي املؤهل العلمي ووجود أطفال صغار، 
علي  كاملني  كنديني  مواطنني  مستقبال  يصبحون 
االندماج  معدل  زيادة  إلى  باإلضافة  املستويات.  كافة 
من  بها  يعتد  فئات  وأن  خاصة  الكندي،  اجملتمع  في 
العرقية  اجلماعات  حبيسي  يظلون  اجلدد  املهاجرين 
التي ينتمون إليها، علما بأن القاعدة الذهبية للنجاح 
االندماج فيه، وتكوين  الكندي، تقوم علي  في اجملتمع 
صداقات وشبكات عالقات مع الكنديني والكيبيكيني، 
كأحد معايير احلصول علي الوظائف واكتساب اخلبرة 
توصية  خطابات  علي  واحلصول  كندية،  شركات  في 
أم  عمل  علي  احلصول  حال  وكيبيكية  كندية  ملصادر 

حتسني نوعية العمل، الذي يقوم به الشخص. 
وفوز  هيالري  خسارة  ترودو  يتمني  فعال  هل  ولهذا، 
االقتصاد  ليستفيد  الرئاسية،  باالنتخابات  ترامب 
واجملتمع الكندي؟ سؤال سيجيب عليه نوفمبر القادم.

هل يتمني الليرباليون يف كندا 

خ�سارة هيالري لالنتخابات الأمريكية؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف

قصة  بنحيب  وانتهي  بتسريب  املشهد  بدأ 
منظومة  أبطالها  أختالف  مع  عام  كل  ثابتة 
مازالت تبحث عن دعائم جديدة بدالً من تلك 
والبشر  الزمن  عوامل  دمرتها  التي  العتيقة 
التي ضرب  باالدق  او  الواعيه  غير  واملنظومات 
اجلمود وتصلب داخل شرايني وجودها ... اتصور 
العلم  عن  مشهد  هذا  يكون  ان  اليليق  انه 
ان يضع أقدامه  يريد  والتعليم داخل مجتمع 

علي بداية طريق احلياة .
كل  يهدد  شبح  العامة  الثانوية  اصبحت 
اسره لديها طالب مير بهذه السنة الدارسية 
الرقمية  االلعاب  بعالم  تأثراً  وكأنها  الشاقة 
أن  يستطيع  كي  جميعها  املراحل  يعبر 
أنتصر  أن  فأما  النهاية  في  الوحش  يقابل 
كل  وينتهي  نحبه  يقضي  ان  وأما  عليه 
رحمة  وال  فال هوادة  شيء ملصير غير معروف 
وتخرج األسرة والطالب بكدمات نفسية بعد 
الشقاء والتعب الذي يتبخر أمام مشاهد غير 
مما  االستفادة  يتم  فال  االطالق  علي  مفهومة 
وال  الذهني  التحصيل  مستوي  علي  درسة 
ينال ما سعي إليه منذ ان كان يسألة الكبار 

يا حبيبي عاوز تطلع أيه ؟ 
وقد تصدر هذا العام مشهد التسريب ليضع 
اللمسات االخيرة علي املنظومة التي اهترئت 
وتأكلت مع الزمان علي مدي أجيال مختلفة 
مرت عليها وال تنتهي التبعيات عند هذا احلد 
يستحق  ال  ومن  يستحق  من  كل  يصبح  بل 
الكل سواسية امام هذا املوقف السخيف من 
التائهه  السفينة  تلك  من  ينجو  ان  يسطيع 
ايا  فلينجو ومن ال يستطيع فليلقي مصيره 
كان اما ان يصل او ال يصل وتظل تلك الدوامة 

مستمره بال انقطاع .
أكبر  بأخطاء  األخطاء  نداوي  اننا  واالغرب 
بأمتحانات غاية في الصعوبة من  نأتي  منها 
أجل الرد علي التسريب والضحية واحدة في 

النهاية هو الطالب واسرته بالطبع ال غيرهم 
كونه  عمره  مدي  علي  ضريبة  يدفع  ويظل 
هوادة  التعرف  التي  املنظومة  هذه  ظل  حتت 
؟  الكوادر  تغادر  ملا  ونقول  نعود  ثم  رحمة  وال 
قدم  وطأة  يجد  وال  يُقتل  احللم  الن  ببساطة 
من  يتبعها  ما  من  او  املرحلة  تلك  من  سواء 
توزيع وجامعات تخرج ماليني كل عام ال سوق 

عمل لهم وال قدرة علي تطوير أنفسهم.
يحتاج  وال  اخلارج  من  إستيراد  يحتاج  ال  احلل 
إلي  الوصول  يتم  كي  ضخمة  معادلة  إلي 
التفكير  ان يصبح منط  نتيجة احلل ببساطة 
تصنيف  او  تعقيد  بال  دوماً  مجدداً  مختلفاً 
جملال  ميزة  تعطي  الدرجات  من  حلفنة  طبقي 
تكلفة  حتمل  علي  قادر  هو  ملن  او  االخر  عن 
حتقيقه  صعبة  مدام  حلمة  يشتري  حتي  ما 
احللم فهذا  يتوقف علي قتل  االمر  ان كان   ...
باألمر احملتمل لكن يدفع األفراد الي ان ينتحروا 
بسبب صعوبة أمتحان او مستقبل مجهول 

الهوية فالبد ان حتدث إفاقة قبل فوات االوان .

الثانوية العمياء ...!

ماجي ماجد الراهب
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وجوهها  أقبح  أحد  و  كثيرة،  وجوه  للعنصرية 
العقيدة  ينتمي لذات  الذي ال  هو اضطهاد اآلخر 
والطائفة ، أو التحريض ضده أو منعه من ممارسه 

شعائره الدينية.
في  املتفشية  العنصرية  مناهضة  فإن  وعليه... 
قبول  علينا  حتتم  املستعصي،   كالوباء  العالم 
مساملًا  كان  طاملا  مختلًفا  كان  مهما  اآلخر 
متعايًشا ال يحرض ضد غيره وال يفرض عقيدته  

أو مذهبه على رقاب اآلخرين .
لبني  االنحياز  على  يرتكز  التطرف  فمناهضة 
إنسان بغض النظر عن عرقه أو لونه أو عقيدته .  
مرصد  طالعنا  األحداث،   هذه  خضم  وفي 
اإلسالموفوبيا بدار اإلفتاء  املصرية قبل عدة أيام  
ميامنار،  في  املسلمني  اضطهاد  عن  عاجل  ببيان 
في  تعريب  دون  غربية  تسمية  يحمل  واملرصد  
فهو  العالم،  بهدف مخاطبة  نوعها  من  سابقة 
ضد  والعنصرية  االضطهاد  حاالت  برصد  منوط 
كأقلية  تواجدهم  أماكن  في  خاصة  املسلمني 
دينية. وألقى املرصد على كاهله  حشد احلشود 
من أجل نصرة هؤالء املسلمني ضد يد العنصرية 
قناعاتهم  بسبب  تضطهدهم  التي  الغاشمة 

العقائدية والدينية .
لها   بيان  صادر  أدانت في  اإلفتاء  قد  دار  وكانت  
بتاريخ 82  إبريل 6102 غلق مسجدين في ميامنار 
احمللية،  السلطات   يد  على  آسيا  شرق  بجنوب 
أداء  من  املسلمة  األقلية  منع  البيان   وشجب 

صلواتها  في هذين املسجدين.  
اعتبرت دار االفتاء  أن ما يحدث في ميامنار ممارسة 
التي  الدولية  للمعاهدات   ً وخرقا  فجة  عنصرية 
الشعائر  ممارسة  وحرية  الدينية  احلريات  تكفل 
املتورطة  والهيئات  األفراد  حملاسبة  االفتاء  ودعت 

وناشدت اجملتمع الدولي بالتدخل.  
أمام هذا البيان واخلطاب شديد اللهجة لنا وقفة 
دار االفتاء ملرادفات  طويلة، خاصة بعد استخدام 

على شاكلة
ممارسة  حرية   – دينية  حرية   – عنصرية  )ممارسة 
الشعائر – املواثيق و املعاهدات الدولية(  ونعرض 

في هذه الوقفة عدة تساؤالت ..
1- هل تدرك دار االفتاء التابعة ملشيخة األزهر بأن 
املواثيق و املعاهدات الدولية التي استشهدت بها، 
تؤيد احلريات الدينية بشكل مطلق، أي أن احلرية 
العبادة    دور  وبناء  الشعائر  الدينية وحرية ممارسة 
وأن  سواهم  دون  املسلمني  على  قاصرة  ليست 
تلك احلقوق  كما  جاءت في املادة 81 من اإلعالن 
أصيال   حًقا   ليست   اإلنسان  حلقوق  العاملي 
للمسلمني أصحاب املذهب السني وحدهم؟ بل 
حق للبشرية جمعاء!! وهذا ينقلنا إلى التساؤل 

الثاني..
 2-  هلُ يعد هذا البيان مبثابة اعتراف من دار اإلفتاء 
في     - كانت  أيًا  الدينية-  األقليات  بحق  املصرية 
املعاهدات؟  تلك  الدينية حسب  الشعائر  ممارسة 

أم أن دار االفتاء وقعت في شر املعايير املزدوجة ؟
وزير  قام  االفتاء ساكًنا حني  دار  ُحترك  لم  ملاذا   -3
األوقاف محمد مختار جمعة بغلق ضريح اإلمام 
ذكرى  إلحياء  منًعا    5102 أكتوبر  في  حسني 
شعائر  ممارسة  من  منًعا  هذا  ُيعد  أال   عاشوراء؟ 
دينية  مبا يتعارض  مع املواثيق  الدولية؟ علًما بأن 
أن إحياء الذكرى في مصر يتمثل في قراءة القرآن  
وزيارة ضريح اإلمام احلسني وقراءة حادثة عاشوراء.  
اعتبر وزير األوقاف أن هذه الشعائر أباطيل.. متاما 
أغلقت  حني  ميامنار  في  للسلطة  تراءى  كما 
املسجدين، فهي كذلك اعتبرت شعائر املسلمني  

هناك  من األباطيل !!
تتمسك  املصرية   االإفتاء  دار  كانت  إن   -4
باملعاهدات واملواثيق الدولية التي تكفل  ممارسة 
االفتاء  حينها  تتراجع  هل  الدينية،  الشعائر 
واألزهر عن  البحوث اإلسالمية  املصرية  ومجمع 
هدامة؟  وعقيدة  بواًحا   كفرًا   البهائية  اعتبار 
تنظيم  عن  األوقاف  ووزارة  األزهر  يتوقف  هل 
فعل  كما  املساجد  في  البهائية  محاربة  دروس 
مسجد  ومنها  مساجد  عدة  في  املاضي  العام 
تشييد  االفتاء    دار  تقبل  هل  بالعباسية؟  النور 
إعادة  تقبل  للبهائيني في مصر؟   هل  دور عبادة 
0691؟   عام  إغالقها  مت  التي  محافلهم  فتح 
فعلت  كما  منازلهم  في  بالتعبد  تلزمهم  أم 
السلطات في ميامنار مع األقلية املسلمة؟  فهي 
كذلك السلطة في ميامنار ترى أن حرية العقيدة 
لها  ويتراءى   املنازل!!   في  للمسلمني   مكفولة 
القليلة في ميامنار  ال  أعداد املسلمني  أن  كذلك 
مع  نحن  نفعل  كما  اجللبة  هذه  كل  تستحق 

البهائيني في مصر .
وهذه كلها تساءالت على سبيل املثال ال احلصر.. 
كشف  اختبار  سبيل  على   تساؤالت  وكلها 
كانت  إن  تكشف  تساؤالت  وكلها  العنصرية.. 
أم   حقيقية  نرفعها  التي   التسامح  شعارات 

واهية وانتقائية
بيت العنصرية الزجاجي

ال شك أن منع مسلمي ميامنار)4 % من التعداد(  
من أداء الصالة في مسجدين مت إغالقهما يُعد دربًا 
ولكن  قبولها   التي ال ميكن  العنصرية  دروب  من 
يبقى السؤال: هل نتعاطف مع مسلمي ميامنار 
لهم   يحق  مواطنون  ألنهم  أم   مسلمون  ألنهم 
اعتناق وممارسة شعائرهم  – أيًا  كانت عقيدتهم  
قضية  ونساند  نتعاطف  هل  اضطهاد؟   دون   –
أم  انحيازية   عقائدية  ألسباب  ميامنار  مسلمي 

ألسباب  إنسانية بحتة؟
لرمبا أن األقلية املسلمة تواجه ممارسات عنصرية  
في ميامنار وهو أمر ال ميكن تبريره، لكن هناك كذلك 
أقليات مسلمة في بالد غير إسالمية  يتمتعون 
بحرية ممارسة شعائرهم وبناء دور عبادتهم . وهذا 
احلق األصيل لم ُمينح للمسلمني خارج أوطانهم  
على اعتبار أن الدين اإلسالمي دين سماوي،  ولكن 
مت منحه التزاما باملعاهدات واملواثيق الدولية واحلق 

اإلنساني في حرية االعتقاد وممارسة الشعائر .
ال ميكن أن نطالب مبناهضة العنصرية ضد األقلية 
نفس  منارس  بينما  أوطاننا  حدود  خارج  املسلمة 
مسلمة  غير  أقليات  على  العنصري  التحريض  
على خلفية أن أديانهم غير سماوية وغير معترف 
ُتذكر،   ال  عددية  قلة  أنهم  أساس  على  أو  بها 
ممنهجة  وممارسة  صارًخا  انفصاًما  هذا  يُعد  وإال  

واضحة للمعايير املزدوجة .
العالم  يقذف  ..ال  زجاج  من  افتاءه  دار  كان  فمن 

بطوب العنصرية.

من كان دار افتاءه من زجاج.. 
فال يقذف العالم بطوب العنصرية!

مجدي خليل يكتب: تصحيح املفاهيم 

امللتبسة لدي األستاذة فاطمة ناعوت

رباب كمال

األستاذة  حضرت 
كأحد  ناعوت  فاطمة 
املؤمتر  أمام  املتحدثني 
ملنظمة  السابع 
القبطي«  »التضامن 
فى  انعقد  الذى 
الفترة  فى  واشنطن 
 ،6102 يونيه  ـ-01(   9(
كلمتها  وألقت 
بعنوان  جلسة  في 

)مستقبل األقليات فى مصر( حتدث فيها، باإلضافة 
من  يركس  سارة  الدكتورة  ناعوت،  السيدة  إلى 
من  سوريال  ومايكل  بواشنطن،  بروكنجز  معهد 
نيوجيرسى، وأدار اجللسة الدكتور داويت بشير نائب 
رئيس اللجنة املستقلة للحريات الدينية املشكلة 

بقرار من الكوجنرس.
حتدثت  ناعوت  فاطمة  األستاذة  أن  املالحظات  أول 
بالعربية مبررة ذلك أنها تريد أن توجه كالمها إلى 
)؟؟(،  الغربية«  »احلكومات  وليس  العربية«  »الدول 
أن  ورغم  تتكلمها،  التي  باإلجنليزية،  املؤمتر  أن  رغم 

جزءا كبيرا من احلضور ال يعرف العربية..
حتدثت  ناعوت  فاطمة  السيدة  أن  املالحظات  ثانى 
عن مشاكل األقباط وكأنها جزء من مشاكل مصر 
القانون.  وغياب  واألقتصاد  التعليم  مثل  عامة، 
طبعا هذه املقولة صحيحة جزئيا، لكنها تتجاهل 
تختلف  التى  اخلاصة  قضيتهم  لهم  األقباط  أن 
مثل  يعانون  فهم  العامة؛  املصرية  القضية  عن 
من  يُضطهدون  إذ  ذلك،  فوق  ويعانون  املصريني  كل 

احلكومة والشعب معا لكونهم مسيحيني.
إلى  أشارت  ناعوت  السيدة  أن  الثالثة  املالحظة 
املتشددين  من  متييز  أنه  على  لألقباط  يحدث  ما 
املتطرفني، وهذا تبسيط مخل وخاطئ، ألن ما يقع 
الدولة  من  ممنهج  رسمى  متييز  هو  األقباط  على 
وتواطؤ  تستر  على  عالوة  ومؤسساتها،  املصرية 

الدولة ومؤسساتها على ما يقوم به “املتطرفون” .
ميكن  ال  والذى  ناعوت  السيدة  قالته  ما  أخطر  أما 
األقباط  أن  عن  العارف  بثقة  التحدث  فهو  متريره 
غريب،  خلط  وهو  مواطنون«،  ألنهم  أقلية  »ليسوا 
بل مريب، بني مصطلح املواطنة ومصطلح األقلية، 
مواطنا  الشخص  كون  بني  اطالقا  تعارض  فال 
بني  تعارض  يوجد  ال  ينتمى ألقلية، كما  وبني كونه 
نفس  وفى  أقلية  أنهم  على  مجموعة  تصنيف 

الوقت مواطنون وشعوب أصيلة.
وأتذكر أننى القيت كلمة نيابة عن أستاذى الراحل 
دكتور بطرس بطرس غالى أمام البرملان األوروبي في 
األقباط  غالي  الدكتور  فيه  وصف   3102 نوفمبر   6

.)ytironiM suonegidnI( »مبصطلح »أقلية أصيلة
مصطلح األقلية ال يهني أحد وال ينتقص من شأن 
لتعريفات  وفقا  قانونى  مصطلح  هو  بل  األقباط 
القانون الدولي. ووضع األقلية ال ينفى كون األقباط 
جزءا من النسيج أو مكونا من مكونات السبيكة أو 
كونهم من أصحاب البلد أو كونهم مواطنون أصالء 
ومن أحفاد الفراعنة أو كون جذورهم متتد إلى اعماق 
بنفس  دينية  أقلية  أنهم  فالواقع  املصري.  التاريخ 
الصورة التي يكون بها النوبيون في مصر أو السود 
في أمريكا أقلية عرقية، ومواطنني في نفس الوقت، 
أو يكون املسلمون أو اليهود أقلية دينية في أمريكا 

ومواطنني في نفس الوقت..
دراسات  فى  املتخصصني  كل  أن  بالذكر  واجلدير 
األقليات يعرفون أن مفهوم األقلية ينطبق بال جدال 
على األقباط فى مصر. )راجع هذا املقال الذي يشرح 

مفهوم األقلية ومفهوم اإلضطهاد عبر الرابط-)*(.
رفض  املصرية على  احلكومة  إصرار  نفهم  أن  ميكن 
التزامات  عليه  يترتب  هذا  أقلية،ألن  األقباط  اعتبار 
دائما  ولهذا فهى تسعى  دولية  قانونية وسياسية 
فى  االلتزامات  هذه  من  تتملص  حتى  انكاره  إلى 

صريحة  مخالفة 
للقانون الدولي. لكن ال 
األستاذة  متسك  نفهم 
تقول  التي  ـ  ناعوت 
حقوق  عن  تدافع  أنها 
منطلق  من  األقباط 
برفض  ـ  إنساني 
الدولية  التعريفات 

املعتمدة.
ممكنا  يكن  لم  طبعا 

بالرد  آلخرين،  إضافة  فقمت،  املغالطات  هذه  مترير 
ووضحت  املتحدثني،  مع  احلوار  فترة  خالل  عليها 
على  األقباط  تصنف  الدولية  التعريفات  كافة  أن 
الدولية  التعريفات  كافة  إن  بل  دينية،  أقلية  أنهم 
عام  منذ  مضطهدة  كأقلية  األقباط  تصنف  أيضا 
الدولى  بالقانون  نلتزم  أننا  وقلت  اآلن.  وحتى   2791
تناولنا  فى  اإلنسان  حلقوق  الدولية  وباملواثيق 

للقضية القبطية..
وكأنها  ناعوت،  فاطمة  السيدة  فإن  الغريب  ولكن 
تريد أن ترسل رسالة جلهة ما فى مصر، قامت فى 
عن  مقال  بكتابة  واشنطن،  فى  وهى  اليوم،  نفس 
فى  اإللكترونية  املواقع  أحد  إلى  وأرسلته  املوضوع 
مباشرة،  التالى  اليوم  فى  بنشره  قام  والذى  مصر 
وفى هذا املقال كررت نفس املغالطات وزادت عليها. 

)راجع هذا الرابط:
.swen_sliated/moc.adatbom.www//:ptth

680974=DI?php
األقباط  أن  الكالم عن  نفس  ناعوت  األستاذة  كررت 
الزائفة التى حتدثت بها  ليسوا أقلية بنفس الثقة 
فى املؤمتر، إذ تقول أنها “أكتشفت فجأة أننى أمام 
منذ  واضحة  باتت  أنها  أظن  كنت  لغوية  معضلة 

سنوات ولم تعد محل لبس أو أستغالق”….
ومواثيق  الدولى  القانون  فى  نتكلم  أننا  املشكلة 
فى  تتكلم  هي  بينما  الدولية  اإلنسان  حقوق 
املصطلحات  هذه  أن  رغم  العربية،  اللغة  فذلكات 
القانونية الدولية قد ترجمت للعربية وتستخدمها 
حلقوق  املتحدة  األمم  مجلس  مثل  دولية  آليات 
ال  مختلفني  عاملني  من  نتكلم  إذن  نحن  اإلنسان. 

توجد بينهما أرضية مشتركة.
وكررت أيضا األستاذة ناعوت في مقالها أن ما يقع 
على األقباط مجرد متييز من املتشددين واملتطرفني، 
مبرئة احلكومة والدولة من أى مسئولية. وزادت فى 
مغالطاتها فى هذا املقال بأن كالمها “أزعج البعض 
يحدث  لم  وهذا  وجهها”،  فى  وهتفوا  املؤمتر  فى 
جملة وتفصيال، فاحلضور ليسوا مجموعة هتيفة 
متميزة  ومهنية  وأكادميية  حقوقية  نخبة  ولكن 
تعرف جيدا ما تتحدث عنه وتعرف كيف تدير حوارا 

محترما.
احملنة  جذور  أن  مقالها  في  ناعوت  األستاذة  وكررت 
الطائفية التي تضرب مصر تعود إلى الفقر واجلهل 
القانون. كل هذا صحيح جزئيا لكن  وغياب تنفيذ 
التي  الدينية  األيديولوجية  تناست  أنها  الغريب 
التي  اخملاطر  من  العديد  ووراء  احملنة  تلك  وراء  تقف 
لهذه  املغذى  الدولة  ودور  بالهالك،  مصر  تهدد 

األيدولوجية واملغذى إلضطهاد األقباط.
الذى  والكالم  نقدرك،  نحن  ناعوت  فاطمة  عزيزتى 
تكتبينه يسعد بسطاء األقباط الطيبني، لكن هذا 
يحاول  الذي  اخلطير  الكالم  هذا  مثل  مترير  يعنى  ال 
القبطية  فالقضية  القبطية كلها،  القضية  هدم 
شبعت بحثا على مدى أربعني عاما، ونحن لن نخترع 
فى  ونزيد  نعيد  ألن  نحتاج  وال  جديد،  من  العجلة 

بديهيات أصبحت معروفة عند املتخصصني.
ولعل هذا املقال يجعك تعيدين النظر فى قناعاتك، 
مبفهومها  القبطية  القضية  تدعمني  ويجعلك 
احلقيقي، هذا طبعا إن كنت تريدين ذلك، أما إذا كان 

لكى توجه آخر فهذا شأنك.
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اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 7,385منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر نوفمبر 
2015 و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر . و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة 14  في املائة 
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014 حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 39 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل 
654,221 دوالر باملقارنة 616,241 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.4 فى املائة.  و فى 
باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 619,050  دوالر باملقارنة  550,825 دوالر لنفس الشهر من 

العام املاضى بإرتفاع قدره 12.4 فى املائة. 

)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 385,506 دوالر بإرتفاع قدره 4.10 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل 
متوسط السعر الى  415,316 دوالر بأرتفاع قدره 5.40 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع 

الي 315,223 دوالر بإرتفاع قدره 1.50 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

برجاء ارسال اسألتكم الى:       soarin.homes@gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
بنسبة 6.8 فى املائة ليصل  19.58 دوالر باملقارنة 21.02 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط 

اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
املبيعات  مبقدار 61.1 فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى 9.3 فى املائة مقارنة بنفس الفترة من 

العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.
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)Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,924 شقة خالل شهر نوفمبر 2015.  و في مجال الشقق اململوكة 
استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في 
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اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال, فقد 
ذكر ان فى اجملال الصناعى 311,943 قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015 من خاللMLS  و ذلك بإنخفاض 
قدرة 39.6  فى املائة  لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 516,838 قدم مربع. و كان سعر 
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 فى املائة للصناعي ليصل 5.68 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى 
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اإليجار الى 12.79 دوالر باملقارنة 15.25 دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره 16.1  فى املائة.

 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 43.5  فى املائة و إنخفض سعر 
القدم املربع ليصل الى 137.90  دوالر مقارنة  ب 148.16  دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  
قدرة 6.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار 36.7 فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار 
املربع. و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت  املائة ليصل الى 254.65  دوالر للقدم  املبيعات قدرة 1.8  فى 
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العام املاضى ليصل الى متوسط 301.82 دوالر للقدم املربع.

 اعلنت Toronto Real Estate Board  أن 12,870 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل 
شهرمايو 2016  . و متثل هذه النتيجة رقما قياسيا لهذا الشهر حيث مثلت الزيادة نسبة 10.6   في 
املائة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2015 حيث كانت عدد الوحدات 

املباعة 11,640 وحدة.
 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 36 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع 
املنازل 782,051 دوالر باملقارنة 717,789 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 8.95 
فى املائة.  و فى باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 734,924  دوالر باملقارنة  611,665 

دوالر لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 20.2 فى املائة. 
املعاملة علي 3,056 شقة خالل شهر مايو  )Condo Apartment( كانت  اململوكة  و في مجال الشقق 
2016  . استحوزت تورونتو علي نسبة 70 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق 
السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 413,925 دوالر بإرتفاع قدره 5.9 فى املائة، و في 
5 فى املائة. و فى باقي ال  مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  442,520 دوالر بأرتفاع قدره 

)»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 347,431 دوالر بإرتفاع قدره 8.7 فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

 
Compos-
 ite (All
(Types

Single-Fami-
ly Detached

Single-
 Family

Attached

Town-
house

Apart-
ment

TREB Total 14.96% 17.52% 16.54% 13.96% 7.16%

Halton Region 15.49% 16.16% 17.06% 8.15% -

Peel Region 14.05% 14.32% 15.27% 13.23% 9.33%

City of Toronto 11.71% 15.29% 13.41% 13.36% 6.92%

York Region 20.42% 22.61% 20.54% 16.88% 6.74%

Durham Region 19.81% 19.78% 20.83% 20.20% 5.52%

Orangeville 18.72% 19.41% 16.99% - -

 South Simcoe
County1 18.54% 18.75% 18.02% - -

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام فى خالل 
شهرمايو 2016  من هذا العام حسب اجملال, فقد ذكر ان فى اجملال الصناعى 300,471 قدم مربع قد اؤجرت 
خالل الشهر من خاللMLS  و ذلك بإرتفاع قدره 1.1  فى املائة  لنفس الفترة من العام املاضي حيث كانت 
املساحة  املؤجرة 297,269 قدم مربع. و قد إرتفع سعر االيجار مبقدار 6.7  فى املائة للصناعي ليصل 5.95 
املائة ليصل  19.10 دوالر باملقارنة  دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى بنسبة 18.1 فى 
23.32 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب وصل متوسط اإليجار الى 11.91 دوالر باملقارنة 12.19 

دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدرها 2.3  فى املائة.
 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 9.5  فى املائة و إرتفع 
سعر القدم املربع ليصل الى 152.23  دوالر مقارنة  ب 108.01  دوالر لنفس الفترة من العام املاضى و ذلك 
بإرتفاع  قدره 40.9 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد إرتفعت املبيعات مبقدار 36.4 فى املائة و تبعه 
إرتفاع فى أسعار املبيعات قدره 10.1  فى املائة ليصل الى 247.73  دوالر للقدم املربع. و فى مجال املكاتب 
املباعة فلم يتغير حجم املبيعات و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع مبقدار 0.2 فى املائة مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضى ليصل الى متوسط 180.80  دوالر للقدم املربع.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا
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عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

بعد خبرة سنوات عديدة في كافة أنواع االستثمار.. استطيع ان أقول بكل ثقة وامانة ان االستثمار العقارى هو احسن أنواع االستثمار على االطالق بل األكثر 

ضمانا وأمنا. يعتقد الكثيرون ان وضع أموالهم في البنوك في شكل ودائع هو اضمن استثمار ولكن هذا في رأيى يجانبه الصواب الن القيمة الشرائية للمال 

تتناقص مع الوقت وأيضا الفوائد البنكية ضئيلة حيث ال تتعدى ال %2 بالنسبة للعمالت املضمونة اما بالنسبة للعمالت املتدهورة مثل اجلنية املصرى 

فانها كارثة النه مهما كان سعر الفائدة فان معدل نزول اجلنية املصرى اضعاف الفائدة املعطاة على ودائعه. فمثال في سنه واحدة تدهور اجلنيه املصرى 

حوالى %40 ولو فرضنا ان هناك فائدة سنويه على ودائعة %10 فان اخلسارة السنوية تكون %30. بينما قيمة العقارات تزداد باستمرار، فاذا قارنا بكندا مثال 

فان متوسط قيمة العقارت تزداد سنويا %5 واستثمار ايجارى مبتوسط %5 )بعد العقارات حققت %14 في العام املاضى( واذا اضفنا اليها %3 أخرى هي معدل 

زيادة األسعار في عام في كندا وان متوسط الفائدة على الودائع هو %1، فيكون متوسط االستثمار العقارى قد فاق مثيلة من استثمار فى الودائع مب

تقريبا %12 سنويا. والى البقية في العدد القادم.
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استخدمه  وقد  الطبيعية  األحجار  اصلب  من  اجلرانيت  يعتبر 
اجلميلة  متاثيلهم  من  الكثير  تشكيل  فى  املصريني  قدماء 
اخلارجى  والكساء  للبناء  كماده  ايضا  واستعمل  الضخمة 
تكسية  فى  وبكثرة  االن  اجلرانيت  ويستعمل  للمبانى.  
التشطيبات  لفخامة  كعنوان  املطابخ  مناضد  اسطح 
واألحواض  املطابخ  فى  استعماله   فى  بُدَء  للمنازل.  الداخلية 
االخرى  الصناعية  واملواد  للفورميكا  كبديل   1987 عام  منذ 
يقول مشعة  مواد  وجود  الى  تشير  االن  األبحاث  احدث  ولكن 

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان 
الرادون  غاز  وانطالق  املباشر  األشعاع  يسببة  قد  الذى  الرئه 
آخرون يشككون فى صحة  آخرى هناك  ناحية  املشع.  ومن 
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق 
ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث 
تعمقا  اكثر  ابحاث  الى  يحتاج  واملوضوع  مستمرة  مازالت 

ألثبات او نفى ذلك.

افضل أنواع االستثمار 
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2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Office: (416) 298-8200
Email : irene.awad@century21.ca

Fax: (905) 721-0467
Email : temon_rassem@centum.ca

2014

Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948

Independently owned and operated 

Each office is Independently owned 
and operated 

Prime Realty Services inc. 
Brokerage*

Irene Awad Temon Rassem
Sales Representative Mobile Mortgage Specialist

People u trust..
Service u deserve 

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€apbÄÄ„˝ÄÄÄ«a 2

www.wadidegla.com
Toll Free: 1-855-410-8811

ãófl@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ

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

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

 وادي دجلة
@NNN@Òãíbjfl@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ

b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

Alphons Beshay, Ph.D.
Courtier Immobilier - Real Estate Broker

Cell: 514-812-8294  amak-estate@hotmail.com 
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

  Monday	Senior’s	Day	
20%	Discount	
  Free	Deliveries		
  Easy	Refills	through	
our	Website	

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

(647)	344-3153	
(647)	344-3173	
www.agapepharmacy.ca	

(647)	351-5955	
(647)	351-5958	

MALLARD	MEDICAL	

10	Mallard	Rd	#C105,	106,	107	North	York,	ON	M3B	0A7	

Hours:	Mon-Thurs	9:30	–	7:00	
					Fri		9:00	–	6:00	
					Sat	9:00	–	1:00	
					Sun	-	Closed	

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

Get	$5	off	with	a	purchase	of	$20	on	
Over-The-Counter	products	

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

الطريقة ال�شحيحة لتجفيف �شعرك

بالبشرة  للعناية  األملانية  اجلمعية  حذرت 
من  الشعر  جتفيف  من  احلساسية  وعالج 
خالل فركه باملنشفة حيث يُلحق ذلك ضرراً 
مبلل.,  وهو  حساساً  يكون  الذي  بالشعر، 
سليم،  بشكل  الشعر  جتفيف  كيفية  وعن 
أنه ينبغي لف الشعر في  أوضحت اجلمعية 
الرطوبة  من  القليل  لسحب  فقط  منشفة 
تركه في  قبل  أو  اجملفف  استخدام  قبل  منه 

الهواء ليجف.
أو مشط  فرشاة  استعمال  أيضاً  املهم  ومن 
طبيعية،  وشعيرات  اخلشب  من  مصنوع 
تلحق  السلكية ألنها  الفرشاة  واالبتعاد عن 

ضرراً ببنية الشعر

انتبهى: القيادة ت�شيبك بال�شمنة

في  مؤخرا  أجريت  علمية  دراسة  كشفت 
السيارة  قيادة  األسترالي،أن  اجلنوب  جامعة 
اإلنسان  تهدد  يوميا  واحدة  ساعة  ملدة 
الزيادة في  أن  إلى  باإلصابة بالسمنة،مشيرة 

الوزن تقدر بحوالي ٢.٢ كجم.
نتائجها  نشرت  التي  الدراسة  وأوضحت 
صحيفة ديلي ميل البريطانية،أن الرجال أكثر 

عرضة للخطر من السيدات في زيادة الوزن.
عنها  ينتج  الوزن  في  الزيادة  بأن  ونوهت 
بالتالي اإلصابة بأمراض مزمنة مثل السكري 

والضغط العالي،الفتة إلى أن زيادة الوزن الناجتة عن القيادة حتديدا تتركز في منطقة البطن.

اأغنى امراأة جمعت ثروتها 

من القمامة

مكبات  صينية  سيدة  جابت  الثالثة،  األلفية  بداية  مع 
كان  الذي  زوجها،  برفقة  املتحدة،  الواليات  في  النفايات 
بسيارتهما  آنذاك،  األسنان  في طب  العليا  الدراسات  يدرس 
املتواضعة، من أجل احلصول على الورق من النفايات، من أجل 
تدوير  إلى هوجن كوجن، لتشغيل مصنع صغير إلعادة  إرساله 

الورق، بدأ مبيزانية 3800 دوالر، كانت هي كل ما متتلكه تشاجن يني.
مليارات   4.6 بثروة  العالم،  في  عصامية  مليارديرة  أغنى  لقب  حتقق  أن  يني  استطاعت   ،2010 عام  ومع 
دوالر، وأصبحت اآلن أغنى من أي امرأة في العالم، أغنى من اإلعالمية األمريكية أوبرا وينفري، والكاتبة 

البريطانية ج. ك. رولينج.
ومبحاولة استيراد الورق املستخرج من النفايات، أحدثت سيدة األعمال الصينية نقلة في تصنيع الورق في 
الصني، الذي كان يعتمد على إعادة تدوير احلشائش ونبات البامبو وعيدان األرز، والذي كان ينتج ورقا بجودة 
أقل واستبداله بالورق املستخرج من النفايات املستورد من الواليات املتحدة وأوروبا، واملعاد تدويره مبصنعها 

.Nine Dragons »التنانني التسعة«
بعد 10 سنوات فقط، امتلك مصنع الورق املقوى، 11 ماكينة عمالقة لتصنيع الورق و5300 موظف، وحتقق 
عائداً يقدر مبليار دوالر سنويا، كما أصبحت »التنانني التسعة« اآلن واحدة من أسرع شركات تصنيع الورق 
منوا وتخصص في تصنيع الكراتني املصنوعة من الورق املقوى في ظل ازدهار النمو االقتصادي والصادرات 

الصينية.

ن�شائح لتتجنبي �شياع اجلوارب يف 

الغ�شالة

“ فني فردة الشراب األسود بتاعتي »
سؤال يومي دائم عند البحث عن جواربي يومًيا ! مع اختالف نوعية ولون اجلورب يظل السؤال يتردد مع كل 
غسلة جديدة .. وليكن رد والدتي املعتاد » الفردتني كانوا في الغسيل دوري تاني في دوالبك«  و املفاجأة إنني 

أبًدا ال أجد الفردة الضائعة ! بل صار لدي مجموعة فريدة من فرد اجلوارب التي ال تشبه بعضها البعض .
بالتأكيد الغساالت ال حتمل شبًحا خلطف فرد اجلوارب وترك واحدة فقط ، و بالتأكيد ال يوجد باب سحري 
أخر لها تستطيع اجلوارب الهروب من خالله..  وحتي يوجد تفسير علمي لهذه الواقعة التي تتكرر في كل 

منزل بال استثناء ..
إليِك أخر ما توصلت له حلل مشكلة اجلورب ذو الفردة الواحدة .

1. ميكنِك تطبيق فردتني اجلورب داخل بعضهما البعض أثناء وضعهم في الغسالة و بذلك تتالشي ضياع 
إحدهما وال تقلقي سيصل لهم الصابون والعصر و الشطف و سيتم تنظيفهم جيًدا .

2. ميكنِك ربط فرد اجلوارب اخلفيفة بععقدة مع بعضهما البعض ألن إحدي أسباب ضياع اجلوارب هو تلفها 
أثناء عملية الشطف والعصر و بالتالي تتمزق الشربات اخلفيفة و تضيع .

3. هناك شبكة شفافة ذات فتحات تسمح بدخول املياه والصابون ، تباع في السوبرماركت وهي مخصصة 
حلماية اجلوارب داخل الغسالة ميكنِك استخدامها كحل عملي .

4. إذا كان الغسيل كثيرًا ميكنِك شطف اجلوارب اخلفيفة في إناء خارج الغسالة حتي تتجنبي تلفهم أو 
ضياعهم أثناء النشر .

5. و أخيرًا  ..خذي حذرك أثناء نشر الغسيل ، قومي بالنظر جيًدا على كل قطعة حتي ال تتسببي في ضياع 
أو وقوع إحدي فردتي اجلورب أثناء النشر باستعجال و تكن الصقة بإحدي قطع الغسيل األخري .
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الصحفي الكندي »محمد فهمي« 
يسترد اجلنسية املصرية

الذي  فهمي«،  »محمد  الكندي،  الصحفي  قال 
قضي ما يقرب من عامني في السجون املصرية أن 
السلطات املصرية أعادة له اجلنسية املصرية بعد 
أن تخلي عنها ليفوز باالفراج في قضيته ، ومحمد 
فهمي كان يعمل صحفي في قناة اجلزيرة وكان قد 
أعتقل مع أثنني أخرين من زمالؤه عام ٢٠١٣ وحكم 
عليه بالسجن ثالثة سنوات وقد أُفرج عنه العام 
السيسي  الرئيس  من  تلقي عفواً  أن  بعد  املاضي 
وألنه كان يحمل جنسيتني املصرية والكندية فقد 
التخلي عن اجلنسية املصرية كشرط  ٌطلب منه 
لالفراج عنه ومع إنه لم يكن راغبا في ذلك فقد 
وقال   ، املصرية  اجلنسية  عن  للتخلي  أضطر 
محمد فهمي إنه لم يرغب أبدا في أن يتخلي عن 
اجلنسية املصرية ولكن لم يكن أمامه أختيارا آخر 
وأنه ممنت جدا النه أستردها ومت تصحيح هذا اخلطأ 
وأنه  اجلنسية  وكندي  مصري  بأنه  يفتخر  وأنه   ،
ليستخرج  أشهر  عدة  خالل  مصر  الي  سيتوجه 
االوراق الرسمية وجواز السفر ويحتفل بهذا الفوز، 

وقال أنه يأمل أن يعود الي عمله كصحفي

البالغ  متاجرها  أن  مارت«،  »وول  شركة  أعلنت 
عن  تتوقف  سوف  كندا  في  متجر   ٤٠٥ عددها 
قبول بطاقات الفيزا بداية من  ١٨ يولية وقالت 
إنها تتخذ هذا االجراء بسبب الرسوم املرتفعة 
جدا لتحويل املال الذي فرضته ) الفيزا ( عليها 
، وفي هذا تنضم متاجر »وول مارت« الي متاجر 
لم  التي  »نوفرلز«،  و  »كوستكو«  مثل  التجزئة 
»وول  وقالت شركة   ، الفيزا  بطاقات  تقبل  تعد 
أمريكان  بطاقات  قبول  ستواصل  أنها  مارت« 
السحب  وبطاقات  كارد  ماستر  و  أكسبرس 
الفوري من البنوك ، وقد صدر بيان من إدارة الفيزا 
احلد  مارت«  »وول  شركة  علي  عرض  أنه  يقول 
االدني ملعدالت حتويل االموال املتاحة ألي تاجر في 
التعامل  بعدم  قرارها  بأن  الشركة  وحذر  البلد 

مع الفيزا سيكون له أثر سلبي علي عمالئها

شركة »وول مارت« تُعلن عن إنها 
ستتوقف عن قبول بطاقات الفيزا

أصدر رئيس وزراء كندا بياناً صباح يوم االثنني ١٣ يونية يُرجح فيه 
قتل الرهينة الكندي الثاني لدي جماعة ابو سياف في الفلبني ، 
وقال البيان أن حكومة كندا تعتقد بأن »روبرت هول« ُقتل في ما 
وصف بــ »القتل بدم بارد والذي ال معني له«. وقال ترودو إنه بحزن 
عميق يعتقد أن املواطن الكندي »روبرت هول« الذي كان مختطف 
يُحمًل  وأنه  خاطفيه،  يد  علي  ُقتل  قد   2015 سبتمبر   21 منذ 

جماعة أبو سياف املسئولية الكاملة عن مقتل الرهائن. وأضاف »ترودو« أن املسئولني الكنديني يعملون عن 
قرب مع السلطات الفلبينية للتأكد رسمياً من وفاته

 وقد مت أختطاف »روبرت هول« مع أخر كندي وهو »جون ريدسديل« وأخر نرويجي وأمرأة فلبينية من منتجع 
راقي في جنوب الفلبني من قبل جماعة أبوسياف االرهابية  اخلريف املاضي وقتلت اجلماعة الكندي جون 
ريدسديل في أبريل املاضي بعد رفض حكومة كندا دفع فدية كبيرة او التفاوض مع اخلاطفني وقال ترودو إن 
حكومة كندا لن و لم تدفع إية فدية عن الرهائن جلماعات إرهابية حتي ال تعرض حياة الكثير من الكنديني 
الفلبني«  »أرخابيل سولو جنوب  الي  السفر  بعدم  الكندية  العاملية  الشؤون  وقد نصحت هيئة   ، للخطر 

حتسباً خلطر القرصنة واخلطف في املنطقة ، وقد ٌأدرجت  جماعة أبو سياف كجماعة إرهابية لدي كندا.

9
مفاجأة.. كندا تبدأ محادثات رسمية مع إيران 

لتجديد العالقات بينهما

تأكيدات مبقتل الرهينة الكندي الثاني في الفلبني 

علي يد جماعة ابو سياف

أكد وزير الشؤون اخلارجية الكندي، 
»ستيفن ديون«، لوكالة أنباء »سي 
االولية  االتصاالت  أن  سي«،  بي 
طهران  مع  العالقات  اعادة  بشان 
مدينة  في  بخطوة  خطوة  متضي 
الدولتني  لدي  أن  حيث  نيويورك. 

ممثلني سياسيني هناك، وقال وزير الشؤون اخلارجية 
الكندي أنه عندما تشرع دولتني في أعادة العالقات 
فيجب ان يكون هذا علي عدة خطوات علي املستوي 
الرسمي في أرض محايدة ، وكانت حكومة هاربر قد 
ووضعتها   ٢٠١٢ عام  طهران  مع  العالقات  قطعت 
ستيفن  وقال   ، لالرهاب  الراعية  الدول  قائمة  علي 
إال  الوضع  لتغيير  أن كندا ليس لديها خطط  ديون 
إعادة  واليعني  الدميقراطية  حتترم  إيران  اصبحت  إذا 
مشيراً   ، سياستها  علي  املوافقة  معها  العالقات 
يدعم  الذي  إيران   في  االنسان  حقوق  سجل  إلي 
بشار االسد وحزب اهلل فضال عن تهديدها ألسرائيل 
والذي جتده كندا مشكلة كبيرة. هذا وتقوم إيطاليا 

في  الكندية  املصالح  برعاية  حاليا 
أربعة  العالقات قبل  إيران منذ قطع 
ان  اهلل  نشكر  الوزير  وقال   ، سنوات 
لدينا مساعدة من اإليطاليني ولكن 
إذا  بكثير  أفضل  الوضع  سيكون 
أنفسنا  مساعدة  علي  قادرين  كنا 
احلكومة  أعلنت  املاضي  فبراير  شهر  وفي  كدولة. 
وإبقاء  إيران  عن  العقوبات  بعض  رفع  الليبرالية 
نوع  عن  الوزير  يتكهن  ولم  هذا    . االخر  البعض 
الدولتني  التي ستكون بني  الدبلوماسية  العالقات  
ولكنه قال انه من غير احملتمل ان تكون لدينا هناك 
سفارة ، وفي نفس الوقت  تبحث حكومة كندا اآلن 
هودفار«  »حوما  االنثروبولوجيا،  أستاذة  قضية  في 
فتم  أقاربها  لزيارة  إيران  الي  ذهبت  التي  الكندية 
ستيفن  وقال   ، هناك  إيفني  سجن  في  إحتجازها 
ديون أن عائلتها قلقة جدا عليها وان »جاسنت ترودو« 
يُريد أن يراها حرة في أقرب فرصة، وأن كندا تفعل ما 
بوسعها من خالل الدول الصديقة إلطالق سراحها 

ترودو يعرض مساعدة كندا لوالية فلوريدا 
بعد مجزرة نادي املثليني جنسياً

الليلي  النادي  علي  الهجوم  ترودو«  »جاسنت  وصف 
للمثلني جنسياً بالعمل اإلرهابي، وقال أنه قد ُصدم 
واصيبوا  قتلوا  الناس  من  كثير  أن  لعلمه  وحزن 
بجروح أثر إطالق النار ، وقال ترودو أنه وزوجته صوفي 
وأصدقاء  عائالت  الي  وصلواتهم  تعازيهم  يقدمان 
الضحايا واملصابني ، ومتني الشفاء التام الولئك الذين 
في  أصدقاؤنا  مع  نقف  نحن  وقال   ، بجروح  أصيبوا 
رجل  قام  قد  و   ، اجملتمع  مع  ونتضامن  فلوريدا  والية 
مسلح ويدعي عمر متني أمريكي اجلنسية من اصل 
أفغانستاني  ويبلغ من العمر ٢٩ سنة   وكان يعمل 
النار  بفتح  مرخص   سالح  ويحمل  أمن   كحارس 
الساعة  في  جنسياً  للمثلني  ليلي  ملهي  رواد  علي 
خمسني  وقتل  السبت  ليلة  منصف  بعد  الثانية 
بأالتصال  ذلك  قبل  وقام  فرد   ٥٣ حوالي  وجرح  فرد 
بي رقم الطوارئ ٩١١ وأشار الي داعش ، واخذ بعض 
اخلاصة   املسلحة  القوات  تهاجم  ان  قبل  الرهائن 
املكان وتقتله ، وقال والد املهاجم أن ابنه كان مؤخرا 
يغضب بشدة عندما يري رجلني يقبالن بعضهما.وقد 
امللهي  رواد  وراء هجومه علي  يكون هذا هو السبب 
الليلي املثليني  وهذا احلادث هو االكثر دموية في تاريخ 

الواليات املتحدة

مجموعة من االوز تتسبب في تعطيل 
حركة املرور علي طريق الـ 404

املرور  حركة  تعطيل  في  االوز  من  مجموعة  تسببت 
فالي  »دون  طريق  علي  يونية   ١١ السبت  يوم  صباح 
بارك واي« ، وهو الطريق السريع املزدحم جداً. وعندما 
حاولت األوز عبور الطريق قام سائقي السيارات بابالغ 
الشرطة وفي احلال،  أرسلت الشرطة تويتر للسائقني 
باالنتباه واحلذر الن هناك تاخير في حركة املرور ، وقامت 
ومعاونة  املكان  الي  بالوصول  الشرطة  من  وحدة 

اجملموعة املكونة من ١٥ أوزة بعبور الطريق بأمان .

جامعة كاجلاري تدفع 20 الف دوالر كفدية 
لقراصنة املعلومات االلكترونية

دوالر  الف   20 قدره  مبلغاً  كاجلاري  جامعة  دفعت 
ليعيدوا  »هاكرز«،  االلكترونية،  املعلومات   لقراصنة 
نظام  وبدأ   ، باجلامعة  االلكترونية  للبرامج  العمل 
يعمل  باجلامعة  الكومبيوتر  أجهزة  في  املعلومات 
بيان  وفي   ، أيام  عشرة  ملدة  توقف  أن  بعد  أخري  مرة 
أدلت به اجلامعة قالت أن الهاكرز طلبوا منها دفع ٢٠ 
الف دوالر ليعيدوا العمل  لنظام املعلوم ، و أن سرقة 
املعلومات إزدادت شيوعا في العالم مشيرة الي إنها 
التشفير  لفك  مفتاح  وتقدمي  الوضع  تقييم  بصدد 
في  بالتحقيق  تقوم  كاجلاري  شرطة  أن  إيضا  وقالت 

هذه القرصنة االلكترونية ذات الطبيعة االجرامية.

أعادة فحص ركاب رحلة  طيران »أير كندا« القادمة لتورنتو من باريس

أضطرت سلطات مطار »بيرسون الدولي«، في تورنتو أن تقوم بفحص جميع ركاب طائرة »آير كندا«، 
طاقم  علم  أن  بعد  يونية،   ٣ اجلمعة  يوم  بباريس  ديجول  شارل  مطار  من  القادمة   ٨٨١ رقم  الرحلة 
الطائرة أن حوالي ١٧ راكب من املسافرين الذين وصلوا الي مطار »شارل ديجول« من سري النكا لم 
في  املوظفني  قام  ، حيث  تورنتو  الي  املتجهة  كندا  آير  طائرة  ركوبهم  قبل  أمني  لفحص  يخضعوا 
مطار شارل ديجول بتوجيههم خطأ الي صالة املغادرة بدال من صالة الفحص االمني وقال متحدث 
بأسم شركة طيران »آير كندا« أن هوالء الركاب قد مت فحصهم من قبل في مطار سري النكا ، ولم 
يغادروا مطار شارل ديجول وان حقائبهم قد مت فحصها في مطار باريس، ومع ذلك فقد قيمنا الوضع 
وبالتشاور مع السلطات احلكومية الكندية ووكالة خدمات احلدود تقرر انه يجب فحص جميع الركاب 
فحص امني باالشعة مرة أخري عند مدرج الطائرة وفحص حقائبهم احملمولة وفحص طاقم الطائرة 
أيضا مما أستغرق ساعتني، حيث أن هذا ظرف إستثنائي ولم يخبر ركاب الطائرة بأالمر إال بعد هبوط 
الطائرة حيث شرح لهم االمر وهم علي منت الطائرة وقيل لهم ان هذا االمر لسالمتهم ، وبعد فحص 

الركاب قامت حافلة بنقلهم الي مبني املطار إلستكمال االوراق اخلاصة بالدخول واجلمارك.
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»50 قتيال« في حادث إطالق النار في أورالندو، 
واملشتبه به يدعى »عمر متني«

بوالية  أورالندو  للمثليني في مدينة  ليلي  ناد  داخل  النار  أسفر حادث إطالق 
فلوريدا عن مقتل ٥٠ شخصا، بحسب رئيس بلدية املدينة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن املسلح يُدعى عمر متني )٢٩ عاما(. وأشارت 
تقارير إعالمية إلى أنه أمريكي من أصل أفغاني.

وفي وقت الحق، نقلت شبكة NBC التلفزيونية االمريكية عن والد متني - 
املثليني وليس  ابنه رمبا كان مدفوعا بكراهية  إن  ويدعى مير صديق - قوله 
بالدين االسالمي الرتكاب فعلته. وقال صديق “لم تكن لهذا االمر اي عالقة 
وهما  مثليني  رأى  عندما  مؤخرا  غضبا  استشاط  ابنه  ان  واضاف  بالدين.” 

يتعانقان في مدينة ميامي، وقال إن تلك املشاهدة رمبا كانت السبب وراء الهجوم الذي نفذه عمر. وجرح ٥٣ آخرين 
في احلادث، الذي وقع “نادي بالس” للمثليني.

وهذا حادث إطالق النار األكثر دموية في تاريخ الواليات املتحدة. ووصفت الشرطة الهجوم، الذي قتل منفذه، بأنه 
“عمل إرهابي”. لكن السلطات األمريكية قالت إنها “واثقة من أنه ال توجد تهديدات وشيكة في املنطقة أو الواليات 
بالس” بعد حوالي ٣ ساعات بعد إطالق  “نادي  إلى  الدخول  أفرادها متكنوا من  إن  أورالندو  وقالت شرطة  املتحدة”. 
املهاجم النار ثم احتجازه رهائن داخله. وكان مع املسلح بندقية ومسدس عندما نفذ هجومه. وتشير تقارير إلى أن 
النادي كان به نحو ١٠٠ شخص. وأكد رونالد هوبر، وهو من مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن ثمة دالئل على أن منفذ 
الهجوم قد يكون متأثرا بإسالميني متطرفني. وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل االجتماعي عشرات من 

سيارات الطوارئ في مسرح احلادث وأعداد من اجلرحى وهم يتلقون العالج قرب النادي.
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أمام  انفجرت  قنبلة  إن  املشنوق  نهاد  اللبناني  الداخلية  وزير  قال 
في  تسبب  بيرومتما  وسط  في  بلوم(  )بنك  واملهجر  لبنان  بنك  مقر 
وقوع أضرار مادية دون خسائر بشرية. ولم تعلن على الفور أي جهة 
مسؤوليتها عن االنفجار. ويأتي القطاع املصرفي اللبناني في صلب 
يستهدف  قانونا  املتحدة  الواليات  أقرت  أن  منذ  متصاعدة  أزمة 
اجلماعة  ونددت  اللبناني.  اهلل  حلزب  املالية  األصول  على  التضييق 
لبنان.  في  القانون  تطبيق  بسبب  املركزي  بالبنك  القوية  الشيعية 
وبنك بلوم هو أحد البنوك التي أغلقت حسابات مصرفية املصرفية 

ألشخاص يشتبه في صلتهم بحزب اهلل الذي لم يعلق حتى اآلن على االنفجار.
ونقلت الوكالة الوطنية لإلعالم عن الصليب األحمر اللبناني قوله إن شخصني خضعا للعالج من إصابات طفيفة 
جراء االنفجار الذي وقع مبنطقة فردان في بيروت. وشوهد الدخان يتصاعد بعد سماع دوي االنفجار. وعرضت قناة 

تلفزيونية محلية لقطات ملبنى حلقت به أضرار وقالت إن الزجاج تطاير على األرض من عدة طوابق.
ونقلت الوكالة الوطنية لإلعالم عن املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص قوله إن »االنفجار ناجت 
عن عبوة موضوعة في حوض زهور إلى جانب اجلدار املالصق ملبنى بنك لبنان واملهجر وليس في داخل املبنى وتقدر 
زنتها ١٥ كيلو جراما من املواد املتفجرة«. وقال وزير الداخلية إن مقر البنك كان الهدف. وتابع أن من الواضح سياسيا 
أن املستهدف كان بنك بلوم. وقال إن الهجوم ليس له صلة بتنظيم الدولة اإلسالمية الذي نفذ تفجيرات انتحارية 
في بيروت. وقتل أكثر من ٤٠ شخصا في آخر هجوم بقنبلة في الضاحية اجلنوبية بالعاصمة اللبنانية التي يغلب 

عليها الشيعة وأعلن تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنه. 

تنظيم “الدولة اإلسالمية” يقتل املدنيني الذين يحاولون الفرار من وزير: بنك بلوم كان املستهدف من انفجار قنبلة بوسط بيروت
الفلوجة احملاصرة

 قال اجليش العراقي إنه متكن من تأمني أول مسار خروج للمدنيني الذين يحاولون مغادرة الفلوجة، وقالت جماعة إغاثة 
نرويجية إن آالف األشخاص استخدموه بالفعل للفرار في أول يوم من فتحه.

وقال العميد يحيى عبد الرسول، املتحدث باسم قيادة العمليات املشتركة، إنه مت تأمني طريق اخلروج اجلديد املعروف 
باسم تقاطع السالم أمس السبت إلى اجلنوب الغربي من الفلوجة.

وأضاف “هناك طرق أخرى أعدت مسبقا لكن هذا املمر هو األول الذي مت تأمينه بالكامل وهو طريق آمن نسبيا”.
من  الفرار  على  السكان  يساعد  والذي  العراق  في  لالجئني  النرويجي  اجمللس  باسم  املتحدث  تشيمبري،  كارل  وقال 

املدينة، إن نحو أربعة آالف شخص فروا خالل الـ٢٤ ساعة املنصرمة عبر تقاطع السالم.
وأضاف “نتوقع أن يتمكن اآلالف اآلخرين من املغادرة خالل األيام املقبلة”.

واقعة على  العراقية املسلحني من مناطق  القوات  أن طردت  السالم بعد  تأمني تقاطع  إنه جرى  الرسول  وقال عبد 
الناحية األخرى من وسط مدينة الفلوجة على الضفة الشرقية. ولم يذكر عدد  الضفة الغربية لنهر الفرات، في 

املدنيني الذين متكنوا من الفرار حتى اآلن.
لتفادي  أليام  ساروا  إنهم  احلكومة  سيطرة  حتت  الواقعة  املناطق  إلى  الوصول  من  متكنوا  الذين  األشخاص  وقال 
تقدم  لتأخير  الطرق  اإلسالمية” على طول  “الدولة  تنظيم  زرعها مسلحو  التي  الناسفة  والعبوات  القناصة  نيران 
اجليش. ويستخدم التنظيم املتطرف املدنيني دروعا بشرية للدفاع عن معقله في الفلوجة منذ بدء القوات العراقية 
الفرار من مدينة  يحاولون  كانوا  االسالمية النار على مدنيني  الدولة  تنظيم  أطلق  وقد  املدينة.  هجومها الستعادة 
الفلوجة، ما أدى إلى مقتل ١٨ شخصا بينهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين بجروح، بحسب ما أفاد ناجون 

ومصدر أمني. 

الروسي  االحتادين  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  حذر 
أوروبا  بطولة  من  منتخبيهما  استبعاد  من  واالجنليزي 
العنف  أعمال  استمرت  إذا  فرنسا،  في  حاليا  املقامة 
بيان  في  األوروبي  االحتاد  وقال  اجلماهيرية.  والشغب 
»حذرت اللجنة التنفيذية في االحتاد األوروبي احتادي كرة 
القدم في البلدين من انه بغض النظر عن أي قرارات قد 
التي  احلوادث  بشأن  املستقلة  التأديبية  اللجان  تتخذها 
تقع داخل املالعب فإن االحتاد األوروبي لن يتردد في اتخاذ 
عقوبات إضافية من بينها احتمال استبعاد املنتخبني من 

البطولة إذا تكرر العنف ثانية«.
تأديبية  إجراءات  سابق  وقت  في  األوروبي  االحتاد  وبدأ 
مشجعي  هجوم  على  ردا  للعبة  الروسي  االحتاد  بحق 
االحتاد  وقال  االستاد.  في  اجنليزية  جماهير  على  روسيا 
األوروبي »نحث االحتادين االجنليزي والروسي على مناشدة 

جماهيرهما للتصرف مبسؤولية واحترام«.
سيحسن  أنه  )يويفا(  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  وأعلن 
أعمال  أعقاب  في   ٢٠١6 يورو  مالعب  في  األمان  معايير 
الشغب اجلماهيري التي صاحبت مباراة روسيا مع إجنلترا 
في كأس أمم أوروبا )يورو ٢٠١6( في مرسيليا. وأشار يويفا 
في  بهم  االستعانة  سيتم  إضافيني  مراقبني  أن  إلى 
حتسني  على  العمل  سيتم  وأنه  فوري،  بشكل  املباريات 

التعاون مع السلطات احمللية.

وتورطت جماهير روسيا وإجنلترا في اشتباكات خالل األيام 
التي سبقت املباراة ثم اندلعت املزيد من أعمال الشغب 
عقب تسجيل روسيا هدف التعادل في شباك إجنلترا في 
هاجمت  الروسية  اجلماهير  أن  وبدا  الضائع.  بدل  الوقت 
على  وأجبروهم  اجملاورة  املدرجات  في  اإلجنليز  املشجعني 
نشر  إنه سيتم  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  وقال  الفرار. 
مزيد من قوات األمن للتفريق بني املشجعني املتنافسني 
وكرواتيا في  تركيا  منتخبي  بني  املباراة  مثل  املالعب  في 
باريس. ونشرت فرنسا أكثر من ٩٠ ألفاً من رجال الشرطة 
واجلنود واألمن اخلاص في أنحاء البالد لتأمني البطولة، في 
أجهزة مخابرات من هجمات محتملة  من  ظل حتذيرات 

على استادات ومناطق املشجعني أو على أهداف أخرى.

DW
يويفا يهدد باستبعاد إجنلترا وروسيا من بطولة يورو 2016

رويترز 

BBC

France 24
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بويبال فى  بايدى مجهولني فى منطقة جبلية من والية  بينهم قاصران  ُقتل ١١ شخصا من اسرة واحدة 
وسط املكسيك، وفق ما اعلنت السلطات احمللية.

وقال فينشنتى لوبيز دى ال فيغا رئيس بلدية كوكسكاتالن »حصل االمر فجرا فى منطقة ايل ميرادور. نؤكد 
مقتل ١١ شخصا هم خمس نساء واربعة رجال وفتاتان فيما نقلت قاصرتان اخريان جريحتان إلى مستشفى 
باملنطقة«. وأكدت حكومة الوالية هذه املعلومات. وتعرض القتلى للهجوم بينما كانوا داخل شقة بحسب 

مصدر فى السلطات احمللية بدون مزيد من التفاصيل.
من جهته، اشار مصدر قضائى فى هذه الوالية لوكالة فرانس برس إلى ان السلطات ترجح احتمالني، اما 
ان عصابة مجرمني ارتكبت اجلرمية واما ان االمر يتعلق بخالفات عائلية. ووالية بويبال معرضة اقل من غيرها 

العمال العنف املرتبطة باخملدرات فى املكسيك رغم بعض اجلرائم التى وقعت هناك فى االونة االخيرة.

باكستانية حترق ابنتها حية لزواجها دون موافقة العائلة

جتردت أم باكستانية من مشاعر الرحمة، وقامت بإشعال النيران بابنتها ذات الـ١6 عاما، بعد أن تزوجت من 
شخص دون موافقة عائلتها.

بيبى«،  »زينات  بابنتها  النيران  أشعلت  الهور،  مدينة  من  بيبى«،  »بيروين  أن  الباكستانية  الشرطة  وقالت 
لتلقى االبنة حتفها بعد أسبوع من زواجها برجل يدعى حسن لم يحظ برضى عائلتها.

التى  األم،  القبض على  ومت  بها.  النيران  ابنتها بسرير قبل إشعال  بتقييد  األم قامت  أن  الشرطة  وأضافت 
أقرت بجرميتها أمام الشرطة قائلة إنها ليست آسفة، فيما يجرى البحث عن االبن الذى ساعد فى تدبير 
اجلرمية وتنفيذها. وقال حسن خان، زوج الضحية، إنهما جمعتهما قصة حب منذ أن التقيا فى املدرسة لكن 

عائلتها رفضت زواجهما.
وأوضح أن أم الضحية وعمها زاراهما فى منزلهما بعد ٣ أيام من الزواج وحاوال إقناعها بالعودة إلى منزل 

العائلة وإقامة حفل زواج كبير لهما، حتى ال ينظر إليها بأنها هاربة.
وأضاف حسن أن زوجته ترجته أال يتركهما يأخذواها ألنهما سوف يقتالنها. وتابع » لكنها وافقت فى نهاية 

املطاف بعدما أكد لها أحد أعمامها أنها ستكون بخير«.
نظرهم،  العائلة حسب وجهة  أقاربهن حلماية شرف  أيدى  النساء على  قتل  باكستان جرائم  فى  وتشيع 
وبحسب جمعية مستقلة معنية بحقوق اإلنسان، شهد عام ٢٠١٤ فقط مقتل أكثر من ١٠٠٠ امرأة وفتاة 

فى باكستان فيما يعرف بـ«جرائم الشرف«.

 مسؤولون مكسيكيون: 
عصابة تستخدم سجناً للتخلص من ضحاياها

قال مسؤولون فى والية كواهويال املكسيكية إن سجناء من عصابة زيتاس لتجارة اخملدرات يديرون سجنا 
فى شمال املكسيك لدرجة أنهم يستخدمون السجن فى التخلص من ضحايا العصابة بعد خطفهم.

 وقال خوسيه خوان موراليس املسؤول مبكتب مدعى الوالية إن الشرطة اعتقلت خمسة من املشتبه بهم 
أنحاء  براميل فى  داخل  رماد اجلثث  أو  الوقود  رفات الضحايا مغمورة فى  القضية حيث عثر على  فى هذه 

مختلفة بالسجن.
كانوا  الذين  الوحشية  العصابة  أعضاء هذه  السجناء من  مع  متواطئني  كانوا  السجن  أن حراس  وأضاف 

يتحركون بكل حرية.
 وجرى التعرف على رفات سبع ضحايا لهذه العصابة فى الفترة من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٢.

 وقال موراليس لرويترز عبر الهاتف »كان احلراس على علم بهذه احلقائق.« وأضاف أن جثث الضحايا بعد 
حتولها إلى رماد كانت تنقل خارج السجن حيث تلقى فى نهر مجاور.

 وعالوة على ذلك أدخل السجناء من هذه العصابة تعديالت على عدد من املركبات وصنعوا »مالبس« خاصة 
بهم داخل السجن.

بورشياجا  رامون  يدعى  السجن  داخل  عملياتها  قاد  الذى  العصابة  زعيم  إن  الوالية  مدعى  مكتب  وقال   
ماجاالنيس. ويقع السجن فى مدينة بيدراس نيجراس الواقعة على حدود املكسيك مع الواليات املتحدة. 

وصارت كواهويال إحدى أكثر الواليات عنفا فى املكسيك خالل العقد األخير.
 وفى ٢٠١٢ هرب أكثر من ١٣٠ سجينا من السجن ذاته فى اختراق هائل ارتبط باجلرمية املنظمة. ويشار دوما 
إلى العدد الكبير للسجناء ونقص عدد احلراس وفساد املسؤولني كأسباب لتدهور احلالة األمنية فى هذا 

السجن.

حفرة هائلة تُسبب الهلع في قلب العاصمة الكندية

إنشقت، إحدى الطرق الرئيسية في قلب أوتاوا العاصمة الكندية، 
مخلفة حفرة كبيرة مليئة باملاء العكر

املواطنني  صفوف  في  والهلع  اخلوف  من  حالة  احلادث  هذا  وخلق 
واملواطنني، خاصة بعدما سقطت شاحنة في احلفرة الكبيرة، بيد 
أنه لم يتم تسجيل أي إصابات. وتسببت احلادثة، في تسريب للغاز 
وانقطاع التيار الكهربائي ويسعى املسؤلني بهذه املنطقة ملعرفة 
سبب احلادثة، خاصة وأن العاصمة الكندية تستضيف بعد أسابيع 
قليلة قمة سيحضرها زعماء ورؤساء الدول. ومن جانبه قال »جيم 
واتسون«، عمدة أوتاوا، في تصريحه للصحافة عقب اجتماع طارئ، 

إنهم يأملون معرفة سبب احلادث في أسرع وقت، مرجحاً أن يكون السبب هو أشغال السكك احلديدية التي 
جترى بالقرب من احلفرة.

سيارة سكرتير محافظ القاهرة تتسبب في أنقالب اتوبيس 
كنيسة ومقتل 3 أطفال 

العاشر  اجلمعة،  يوم  آخرين،   ١٧ وأصيب  مصرعهم  أطفال   ٣ لقى 
من يونيو، فى حادث تصادم أتوبيس رحالت تابع لكنيسة العذراء مع 

سيارة مالكي بطريق اإلسماعيلية الصحراوى.
وقال القس أندراوس سمير، أحد رعاة كنيسة السيدة العذراء بعزبة 
األحد  أطفال مدارس  من  يقل عدداً  أتوبيس رحالت كان  إن  النخل، 
مصر،  جامعة  أمام  سير  حلادث  تعرض  بالعبور،  روحي  يوم  لقضاء 
اقصي  إلي  اليمني  اقصي  من  مالكي،  سيارة  فجأة  جاءت  بعدما 
اليسار، وتبني بعدها أن سائقها هو سكرتير محافظ القاهرة ، مما 

أدى الختالل عجلة القيادة وانقالب اتوبيس الكنيسة.
وأضاف القس أندراوس، في تصريحات له اليوم ، أن احلادث أسفر عن وفاة ٣ أطفال، وإصابة نحو١٧ طفال.

وأوضح أن األطفال املصابني وزعوا على مستشفى السالم، واملركز الطبي العاملي، مؤكًدا متابعته إلجراءات 
إسعاف األطفال ونقل جثامني الضحايا. وتابع: “إن سائق السيارة املالكي مت التحفظ عليه، وبعد حترير احملاضر 

الرسمية أحيل للنيابة للتحقيق في الواقعة”.

السجن ألمريكية كممت كلبها بشريط الصق ملدة دقيقة واحدة

قضت محكمة أمريكية بالسجن على سيدة أمريكية من والية »فلوريدا« بعدما وضعت شريطا الصقا 
على فم كلبها ونشرت له صورة على موقع التواصل االجتماعي »فيس بوك«.

شهرا،   ١٢ ملدة  املراقبة  حتت  وضعها  حلني  التنفيذ  وقف  مع  يوما   6٠ ملدة  بالسجن  احملكمة  حكمت  فقد 
حسبما ذكر موقع صحيفة »نيوز أند أوبزرفر« احمللية.

كما واجهت املذنبة »كاثرين. أف ليمانسكي«، ٤٥ عاما، من مدينة ساوث دايتونا بوالية فلوريدا، عاصفة من 
االنتقادات بعدما كتبت حتت الصورة »هذا هو ما يحدث عندما ال تكف عن الكالم«.

وقالت كاثرين لضباط الشرطة إنها تركت الشريط الالصق على فم كلبها من فصيلة »البرادور« ملدة ١٥ 
-٢٠ ثانية فقط، مضيفة بأنها فعلت ذلك كدعابة أمام طفلها ولكي تنعم بالهدوء بعيدا عن نباح الكلب 
لبرهة من الوقت، ولكنها عادت لتعترف بأنها وضعت الشريط ملدة 6٠ ثانية فقط، ألنها كانت تبغي الهدوء 

التام للحظات.
وذكرت القاضية »جاكي بروير« أن هذه واحدة من احلاالت التي تكون فيها الصورة بألف كلمة.

من  عاصفة  دايتونا«  »ساوث  شرطة  واجهت  فيما  أمريكية،  والية   ٤٤ من  شكاوى  الشرطة  تلقت  وقد 
مستخدمي  من  تعليق  ألف   ٣٠٠ من  أكثر  على  الصورة  حصلت  كما  العام،  الرأي  من  احلادة  االنتقادات 

»فيسبوك«، لدرجة أن ساكنا مقيما في أستراليا اتصل بإدارة الشرطة األمريكية بشأن الواقعة.

املؤبد لبريطاني حترش برضع وأطفال في ماليزيا وكمبوديا

حكمت محكمة في لندن، على البريطاني املتهم بالتحرش باألطفال ريتشارد هاكل بالسجن املؤبد الرتكاب 
انتهاكات بحق ٢٣ طفال ورضيعا من ماليزيا وكمبوديا على مدى نحو عشر سنوات

وقف هاكل أمام محكمة أولد بيلي، وقد ضم يديه وكأنه يصلي، بينما كان يُبلغ بأنه سيقضي ٢٣ عاما على 
األقل خلف القضبان، بسبب جرائم ضد ضحايا تراوحت أعمارهم بني ستة أشهر و١١ عاما

وقال القاضي بيتر كوك: »إنه ألمر نادر بالفعل أن يصدر قاض حكما في جرائم جنسية على هذا النطاق 
ارتكبها شخص واحد«.

إعتقال تاجرة اخملدرات األكبر سناً في العالم

قضت محكمة بيرم الروسية بتثبيت تهمة توزيع اخملدرات غير املشروعة، على مارغاريتا إيغوموفنا، البالغة 
من العمر ٨٢ عاما

وقد مت إلقاء القبض على املسنة، في العام املاضي، لالشتباه بتورطها في تهريب الهيروين.
وقد تعلمت مارغاريتا مهارات التجارة من حفيدها، الذي يقبع في السجن. وأوضحت أنها بدأت بالعمل في 

النشاط اإلجرامي من أجل احلصول على انطباعات جديدة. وقالت إنها يجب أن جترب في احلياة كل شيء.
ومت العثور في شقة التاجرة خالل التفتيش على مواد تغليف وهاتفني محمولني وعدة بطاقات هواتف ومال، 
على األرجح من عائدات بيع املواد القاتلة. ومت كشف مارغاريتا من خالل مشتري مخدرات. وكانت خطة البيع 
بسيطة، إذ كان املشتري يتصل بها ويقول كلمة السر وكانت مارغايتا بدورها جتلب له اخملدرات وحتصل على 

ثمنها

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«
يقدمون 

خالص التهاني
للقمص / أمونيوس جرجس و تاسوني 

سلوي جرجس
بزفاف األبنة / مارينا
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رئيس الوزراء املصري يستقبل وفد من املصريني الكنديني

»عمر متني« يقتل وُيصيب أكثر من مائة شخص في ملهي بالس الليلي

داعش ُيعلن مسئوليته عن احلادث .. وأوباما يعتبره األكثر فتكًا في تاريخ أمريكا .. 

و »ترامب« ُيعلن : ُكنت علي حق 

، »جود نيوز : في حادث إرهابي ودموي، ويُعتبر 
املتحدة  الواليات  تاريخ  في  نار  إطالق  أسوأ 
أفغاني،  أصل  من  األمريكي  فتح  األميريكية، 
»عمر متني« واملولود في والية نيويورك وعمره 
الليلي  »بالس  رواد ملهى  النار علي  عاماً،   ٢٩
، وعلى  أورالندو  ، والذي يقع في قلب  املزدحم 
ديزني  بعد ٢٥ كيلومترا شمال شرقي منتزه 
جريح،   ٥٣ و  قتيل   ٥١ مخلفاً  الترفيهي،  الند 
وبعد حصار إستمر ثالث ساعات، جنحت قوات 
الشرطة في إقتحام امللهي بالسيارات املدرعة 
»عمر  أن  الشرطة  وصرحت   ، »متني«  وقتلت 
متني« اتصل برقم  ٩١١ قبل احلادث بوقت قليل 

تنظيم  لـ  مببايعته  الشرطة  وأبلغ 
الدولة اإلسالمية في العراق والشام، 
إذاعتها  عبر  أعلنت  والتي  »داعش«، 
اليوم  في  »البيان«،  تسمي  والتي 
اإلرهابي، مسئوليتها  الثاني للحادث 
عن إطالق نار أودى بحياة ٥٠ شخصا 
للمثليني  ليلى  األقل فى ملهى  على 
فى أورالندو بوالية فلوريدا األمريكية. 

وقال التنظيم في البيان:«فقد يسر اهلل تعالى 
أمريكا  اخلالفة فى  أحد جنود  لألخ عمر متني 
القيام بغزوة أمنية متكن خاللها من الدخول 
ناد ليلي ألتباع قوم  إلى جتمع للصليبيني فى 
وأصاب  قتل  ... حيث  أورالندو  مدينة  في  لوط 

أكثر من مئة منهم قبل يُقتل« 
وعلي اجلانب األخر أكد الرئيس األميركي باراك 
أوباما، أنه ال يوجد دليل واضح على أن اعتداء 
تدبيره  مت  فلوريدا  والية  في  الدامي  أورالندو 
إثر اجتماع في املكتب  من اخلارج. وقال أوباما 
البيضاوي وهو اإلجتماع الذي ضم مدير مكتب 
ووزير  كومي،  جيمس  الفدرالي  التحقيقات 

جونسون،  جيه  الداخلي  األمن 
ومسؤولني آخرين: »أنه يبدو أن ُمطلق النار تأثر 

مبصادر معلومات متطرفة مختلفة 
وأكد الرئيس األميركي علي إن هجوم أورالندو 
تاريخ  في  فتكاً  األكثر  النار  إطالق  حادث  هو 
هجوم  أي  أن  أوباما  وأضاف  املتحدة.  الواليات 
كل  يستهدف  فهو  ديناً  أو  عرقا  يستهدف 
األميركيني، مؤكداً علي أن هجوم أورالندو عمل 
»إرهاب« و »كراهية« وال ميكن أن يغيرنا. وأنهى 
تلقي أسئلة.  دون  الهجوم  بيانه بشأن  أوباما 
وطلب أوباما إبالغه بشكل منتظم بتفاصيل 
الواليات  تاريخ  في  األسوء  النار  إطالق  حادث 
الفيدرالية  احلكومة  وأمر  املتحدة، 
بتقدمي كل املساعدة الضرورية. وكان 
البيت األبيض قد أوضح في بيان عقب 
على  أبلغ  أوباما  الرئيس  أن  الهجوم 
الفور بالواقعة من جانب مستشارته 

لألمن الداخلي ومكافحة اإلرهاب. 
ترامب«،  »دونالد  أعلن  جانبه  من 
مرشح احلزب اجلمهوري في االنتخابات 

بساعات  احلادث  بعد  االميريكية،  الرئاسية 
على  كان  بانه  لتهنئته  اتصاالت  تلقى  أنه 
وقال  االسالمي،  التشدد  من  موقفه  في  حق 
ترامب في تغريدة انه يشكر كل الذين اتصلوا 
به لتهنئته النه كان على حق في كالمه عن 
اإلرهاب االسالمي املتشدد« مضيفا أنه ال يريد 
ان  لنا من  بد  ال  واحلزم.  احلذر  يريد  بل  التهاني 

نكون اذكياء حسبما ذكر ترامب

صورة القاتل »عمر متني«

الشرطة حتاصر امللهي الليلي

صورة السالح املستخدم

استقبل املهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، االثالثاء، السابع من يونيو مبقر مجلس الوزراء وفًدا 
من املصريني الكنديني يتقدمهم األنبا إكليمندس وعدد من األباء الكهنة وعدداً من الشباب ميثلون اجليل 
اللقاء وزيرة الهجرة وشئون املصريني باخلارج، ونائب مساعد وزير  ، وحضر  والثاني للمهاجرين بكندا  األول 

اخلارجية لشئون أمريكا الشمالية، وسفير كندا بالقاهرة.
وخالل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء وفد ميثل اجليل الثاني من أبناء املصريني في املهجر، مؤكًدا 
أن الدولة املصرية حريصة على التواصل مع كافة أبنائها في شتى بقاع األرض، وحتقيق الترابط بينهم وبني 
أشقائهم في الداخل، فضال عن العمل على حل مشكالتهم وتقدمي ما يلزمهم من خدمات مختلفة عبر 

السفارات والقنصليات املصرية.
وقال املتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، سفير حسام القاويش، إن رئيس الوزراء املصري أكد أن مصر 
قادرة على البناء والتنمية رغم التحديات اإلقتصادية التي تواجهها مثل تأثر عائدات الدولة من السياحة، 

والتي تعد قطاعا اقتصاديا حيويا، وهو ما أثر بالسلب على العديد من القطاعات األخرى املرتبطة به.
وحل  اجلديدة،  املدن  من  املزيد  إنشاء  علي  ستعمل  احلكومة  ولكن  الكبيرة.  السكانية  الزيادة  جانب  إلى 
مشكلة العشوائيات، وتوفير وحدات اإلسكان االجتماعي، باإلضافة إلى تعظيم االستكشافات في قطاعي 
البترول والغاز، وتطوير البنية التحتية من سكك حديدية ووسائل نقل حديثة، وإنشاء القرى الذكية، وتنفيذ 

برامج توليد الطاقة .
من جانبهم، قدم أعضاء الوفد الزائر الشكر لرئيس الوزراء على إتاحة الوقت للقائه، وأعرب أعضاء الوفد عن 
رغبتهم في خدمة وطنهم األم مصر ونقل صورة حقيقية عنه إلى الغرب، والتأكيد على ما يتم حتقيقه به 
من إجنازات حقيقية، فضال عن املساهمة في دعم فرص االستثمار مبصر، واستعادة حركة السياحة إليها، 

والعمل على نقل اخلبرات التكنولوجية احلديثة إليها.
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عامة”  ثانوية  “�شفر  زكريا” �شحية  “اأمرية 
جديدة باملنيا

العامة  الثانوية  امتحانات  في  جديدة  ضحية  جوهر  زكريا  أميرة 

اتهمت  والتي  مالك”،  “مرمي  الطالبة  واقعة  غرار  على  مصر  في 

العام  الثانوية  امتحانات  في  إجابتها  أوراق  بتبديل  املسؤولني 

املاضي، ما أدى إلى حصولها على صفر بجميع املواد رغم تفوقها 

الذي شهد لها به اجلميع.

الطالبة أميرة زكريا أدت امتحان اللغة العربية األحد، اخلامس من 

يوينو احلالي مبركز أبو قرقاص محافظة املنيا وكانت سعيدة أنها 

أدت االمتحان بكفاءة حيث أخبرت والدها واملدرس اخلاص بها بأنها 

اخلاص  مدرسها  معها  راجع  وعندما  األسئلة  كافة  على  أجابت 

إجاباتها أكد لها أنها ستحصل على الدرجات النهائية.

وعقب ذلك بـ 48 ساعة وأثناء أداء الطالبة المتحان اللغة اإلجنليزية فوجئت مبراقب اللجنة يأتي إليها ويخبرها 

أنه تلقى اتصاال من املسؤولني بكنترول أسيوط يبلغونه بأن الطالبة أميرة سلمت ورقة اإلجابة اخلاصة بها في 

امتحان اللغة العربية خالية من أي إجابات أو كتابات وأن الورقة بيضاء فردت عليه الطالبة بالقول أنها سلمت 

الورقة سليمة وكاملة وأجابت على كافة األسئلة في 16 صفحة وأن ما يردده املسؤولون بكنترول أسيوط غير 

صحيح.

وعقب عودتها للمنزل روت الطالبة الواقعة لوالدها والذي جن جنونه، فابنته أجابت على كافة األسئلة وسلمت 

ورقة إجابة منوذجية وحتى لو سلمتها خالية كما يقولون فكان والبد ووفقا لتعليمات الوزارة أن يقوم املراقبون 

بتحرير محضر يثبتون فيه أن الطالبة سلمت ورقة اإلجابة خالية وبيضاء وهو ما لم يحدث مما يعني أن ورقة 

إجابة ابنته مت تبديلها في كنترول أسيوط ووضعوها حتت اسم طالب أو طالبة أخرى.

مسؤولي  أحد  مع  التواصل  خالله  من  واستطاع  املدرسة  في  اللجنة  مبسؤول  اتصل  إنه  الطالبة  والد  وقال 

الكنترول في أسيوط الذي قال إن الطالبة من املمكن أنها تعاني من حالة نفسية سيئة جعلتها تفعل ذلك 

فأجابته بأنها في كامل عقلها مشيرا إلى أن مسؤول الكنترول حاول التشكيك بشكل أو بآخر في ابنته وأنها 

في حالة جنونية لكنه وبعد أن قام مبراجعة كراسة اإلجابة للطالبة اكتشف بالفعل أنها فارغة متاما، وال يوجد 

سوى اسمها ورقم اجللوس اخلاص بها وهو “ 725313” وهو ما أثار دهشته واستغرابه.

وتقدم والد “أميرة” بشكوي إلي وكيل وزارة التربية والتعليم في املنيا والذي شٌكل جلنتني، األولى توجهت إلى 

املدرسة التي تؤدي فيها ابنتي االمتحان للتحقيق وكانت شهادة املراقبني واملالحظني في صاحلها حيث أكدوا أن 

الطالبة سلمت ورقة اإلجابة سليمة وكاملة وبخط مميز ورائع واإلجابات كانت منظمة وأنها لو كانت قد سلمت 

ورقة اإلجابة خالية لكانا على الفور قد حررا محضرا بذلك , كما كانت شهادات زميالت الطالبة في صاحلها 

وأكدن أنها متفوقة وأنها لم تنشغل طوال اللجنة إال باإلجابة على األسئلة.

ويقول والد الطالبة إن اللجنة الثانية التي قرر وكيل الوزارة تشكيلها توجهت إلى كنترول أسيوط ملعرفة كيف 

تبدلت الورقة وكيف أصبحت خالية؟ مضيفا أنه توجه عقب ذلك إلى قسم الشرطة مبدينة أبوقرقاص ومت حترير 

محضر بالواقعة.

وتساءل: ملصلحة من مت تغيير ورق اإلجابة اخلاصة بابنته أميرة زكريا جوهر؟ وملاذا تتكرر الواقعة للعام الثاني على 

التوالي وفي نفس احملافظة وهي املنيا ومع طالبة أيضا وهي ابنته مثلما حدث من قبل مع الطالبة مرمي ميالد؟ 

آخر فلماذا يحرمون  أو طالب  بابنتي لصالح طالبة  اإلجابة اخلاصة  ورقة  بدلوا  أنهم  املؤكد  قائال: من  ويختتم 

أبناءنا من حقوقهم ولصالح من يفعلون ذلك؟

تزايد اأعداد غري املحجبات يف اإيران

ورئيس مجلس شورى  أصفهان  في محافظة  الفقيه  ولي  ممثل  قال 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يوسف طباطبائي: “إن خلع احلجاب 

في إيران تسبب بجفاف نهر زايندة رود”. كما أنتقد يوسف طبطبائي 

تغطية  وخصوًصا  النساء  قبل  من  احلجاب  التزام  عدم  حالة  بشدة 

رؤوسهن وإظهار النساء لشعرهن في أصفهان، وصرح أنه إذا واصلت 

النساء في أصفهان هذه احلالة ستجف مصابات نهر زايندة رود في 

جبال زاجرس اإليرانية، وقال إن ذلك سيعم إيران بسبب ظهور شعر 

اإليرانية،  اجلامعات  في  واألنثى  الذكر  بني  بالفصل  اإليرانية  احلكومة  طباطبائي  وطالب  الرجال.  أمام  النساء 

وإنشاء جامعات مختصة للرجال وأخرى تخص النساء فقط. وأكد على ضرورة مشاركة جميع أفراد الشعب 

لتنفيذ األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأن الشرطة وقوات الباسيج في احلرس الثوري ال تستطيع مبفردها أن 

تنجز هذه الفريضة العظيمة دون مساعدة الشعب ألن اإلجنراف نحو عدم احلجاب هو الظاهرة املتزايدة يوًما 

بعد آخر، وبات واضحاً الفارق في ايران بني رجال الدين املرفهني وعموم الشعب في الفقر ، كما أن الطائرة مبجرد 

ارتفاعها عن جو البالد، فإن النساء يخلعن احلجاب املفروض عليهن بالقوة ويأخذن باملكياج وإظهار محاسنهن 

كما هو معروف. واملرأة تعاني قهرًا مضاعًفا من رجال الدين الذين يأمرونهن بتغطية رؤوسهن رغم حترشهم 

بهن ملمارسة اجلنس ولو عن طريق زواج املتعة لوقت معني، وباتت هذه الظواهر مكشوفة تتحدث بها النساء 

علًنا وتكتب في اجلرائد اإليرانية مقدار التجاوز عليهن بحجة زواج املتعة وبعض الضحايا نساء متزوجات. وتاريخ 

إيران حافل قبل نظام املاللي بالتحرر والليبرالية، وهكذا كانت املرأة حرة في زمن شاه إيران قبل مجيء خميني .

داع�ش يهدد اإ�شبانيا بهجمات اإذا مل ي�شوتوا 

حلزب بودميو�ش الي�شارى

هدد تنظيم داعش اإلرهابى إسبانيا بهجمات جديدة فى حال عدم تصويتهم حلزب بودميوس اليسارى.

وبعث  زعيم داعش برسالة جديدة إلى إسبانيا يحث فيها املواطنني اإلسبان للتصويت إلى حزب بودميوس فى 

االنتخابات املقبلة، محذرا  من عواقب جتاهل هذه التهديدات.

وقال فى رسالته “حتى اآلن ال يوجد أى حزب يرغب فى إحداث تغيير إزاء الظلم املوجه إلى الشعب املسلم، الذين 

يعانون منذ قرون من قبل الغرب، وعلينا أن نأخذ بعني االعتبار اخليارات اجلديدة فى الدول إلعادة إثالت فعاليتها 

فى تدمير هياكل السلطة وتغيير مسارها السياسى”

اإ�شتياء بعد اأ�شرار احلكومة امل�شرية علي الإبقاء 

علي عقوبة “اإزدراء الأديان”

اأمنة ن�شري تعتربه خمالف لل�شريعة ، و “نادية هرني” 

تعتربه يعاقب الأقباط واملفكرين

احلكومة  إصرار  بعد  والقبطي  املصري  اإلستياء  من  حالة 
إزدراء  عقوبة  علي  اإلبقاء  علي  العدل  وزارة  في  ممثلة  املصرية 
األديان وهي التهمة التي تسببت في سجن عدداً من األقباط 
وكتاب ومفكرين. كذلك رفضت احلكومة مشروعات القوانني 
املقدمة من النواب بشأن إلغاء الفقرة “و” من املادة 98 من قانون 
الدستورية  اللجنة  نواب  العدل  وزارة  حذرت  فيما  العقوبات، 
التشريعية مبجلس النواب، من مترير مشروع قانون بشأن إلغاء 
األديان،  بازدراء  واخلاصة  العقوبات  قانون  من  “و”  فقرة   98 املادة 

على  واحلض  الدين  أساس  على  التمييز  يعتبر  الذى  الدستور  لنصوص  مخالفة  سيكون  ذلك  أن  مؤكدة 
الكراهية والعنف جرمية يعاقب عليها القانون. ومن جانبها، قررت جلنة الشئون الدستورية والتشريعية، 
فى نهاية اجتماعها يوم األحد، الثاني عشر من يونيو، إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن املادة واستعجال 
فى  رأيها  ألخذ  اجلهات  لهذه  خطابات  ارسال  بعد  املصرية،  والكنيسة  اإلفتاء،  ودار  األزهر،  مؤسسات  رأى 
إلغاء الفقرة املشار إليها من قانون العقوبات، فيما كلف النائب حلمى الشريف، وكيل اللجنة، الذى ترأس 
خاطبت  التشريعية  اللجنة  أن  إلى  الفًتا  القانونى،  الرأى  تتضمن  مذكرة  بإعداد  اللجنة  أمانة  االجتماع، 
جلنة الشئون الدينية مبجلس النواب بشان رأى املؤسسات الدينية وبالفعل قامت اللجنة الدينية بإرسال 
خطابات للكنيسة، واألزهر، واألوقاف، واإلفتاء، ملعرفة رأيها فى إلغاء فقرة ازدراء االديان، ولكن لم يصل الرد 

حتى اآلن. 
ومن جانبها أكدت النائبة الدكتورة آمنة نصير، علي رفضها لتلك العقوبة وقالت إن اإلسالم يوضح قيمة 
احلرية لإلنسان وهناك يوم القيامة حيث العدل اإللهى، واهلل هو الذى يحاسب اإلنسان بعدل اخلالق الذى هو 

اعلم بخلقه مبا لديه من خير أو شر، مؤكده أن املادة تخالف الشريعة
موقف  إن  األحرار،  املصريني  حلزبى  البرملانية  الهيئة  رئيس  نائب  هنرى”،  “نادية  النائبة  قالت  جهتها  ومن 
احلكومة بشأن قانون ازدراء األديان مخز ويدافع عن االستبداد ومعاقبة أصحاب الرأى واخملتلفني دينياً. وأضافت 
نادية هنرى فى رسالة وجهتها للنواب “أملنا كبير فيكم فى إلغاء هذه املادة”. كما جاء فى مبررات مشروع 

القانون السابق إرساله لكم. 

امل�شلمون يف اأوروبا ي�شومون »اأطول رم�شان« 

منذ 33 عاما: ال�شويد تت�شدر بـ21 �شاعة

يصوم املسلمون في بريطانيا وأوروبا هذا العام أطول رمضان من حيث عدد ساعات الصيام منذ 33 عاما، 
حيث يتوافق شهر الصوم مع االنقالب الصيفي للشمس، ما يعني زيادة عدد ساعات النهار

وبالتوازي مع ذلك تشهد أيضا دول مثل السويد والدمنارك صيام املسلمني ساعات أطول عامليا، بينما تشهد 
دول أخرى مثل األرجنتني والبرازيل وأستراليا صيام املسلمني ساعات هي األقل على مستوى العالم.

وسيصوم املسلمون في الدمنارك نحو 21 ساعة يوميا، بينما سيصوم في األرجنتني تسع ساعات ونصف 
الساعة يوميا.

وحسب نظام احلساب واخلرائط اجلغرافية للعالم، يصوم مسلمو أيسلندا والسويد والنرويج نحو 20 ساعة 
يوميا، بينما يصوم مسلمو بلجيكا وهولندا نحو 18 ساعة ونصف الساعة يوميا.

القارة  أما في أستراليا فيبلغ عدد ساعات الصوم 10 ساعات يوميا، ويزيد نصف الساعة في دول جنوب 
األفريقية، ويصل إلى 11 ساعة في البرازيل، و13 ساعة ونصف الساعة في املكسيك.

وفي العاصمة البريطانية لندن يتراوح موعد أذان الفجر حول الساعة الثانية وخمس وأربعني دقيقة، حسب 
وسائل حتديد مواقيت الصالة اخملتلفة، بينما يتراوح موعد أذان املغرب حول الساعة التاسعة وخمس عشرة 

دقيقة.
ويعني ذلك أن املسلمني في لندن وما حولها يصومون ما يقرب من 19 ساعة يوميا ويفطرون نحو خمس 

ساعات فقط، حيث يتأخر موعد الفجر، ويتقدم موعد املغرب يوميا.
وأعلنت الهيئات التعليمية في بريطانيا قبل أسابيع أن مواعيد االمتحانات اخلاصة ببعض املراحل املهمة 

سيتم وضعها مبراعاة شهر رمضان، حرصا على الطالب والتالميذ املسلمني.

اإ�شرائيل تفوز برئا�شة اللجنة القانونية بالأمم املتحدة 

ب�شكل دائم لأول مرة

فازت إسرائيل برئاسة اللجنة القانونية باألمم املتحدة لتتولى للمرة األولى رئاسة واحدة من اللجان الدائمة 
الست للمنظمة الدولية منذ انضمامها لها عام 1949.

 وفى حني أن دور اللجنة رمزى وإجرائى إلى حد كبير فإن رئاستها ستعطى إلسرائيل فرصة للقيام بدور أكبر 
فى الشؤون الروتينية باألمم املتحدة، وتشرف اللجنة القانونية أو اللجنة السادسة على القضايا املتعلقة 
بالقانون الدولى، وللجمعية العامة ست جلان دائمة تقدم لها تقارير عن نزع السالح والقضايا االقتصادية 

واملالية وحقوق اإلنسان وإنهاء االستعمار وميزانية األمم املتحدة والشؤون القانونية.
لهذا  اُنتخب  إسرائيلى  أول  أكون  أن  فخور  “أنا  بيان  فى  دانون  دانى  املتحدة  األمم  لدى  إسرائيل  وقال سفير 
بإتاحة  سعداء  نحن  اإلرهاب...  مكافحة  وفى  الدولى  القانون  فى  عامليا  رائدة  “إسرائيل  وأضاف  املنصب.”، 

الفرصة لنا لتبادل معرفتنا مع دول العالم.”
وكانت إسرائيل مرشحة مجموعة منطقة غرب أوروبا وآخرين وحصلت على أغلبية مريحة من األصوات 
إذ نالت 109 أصوات من أصل 175 صوتا صحيحا فى اجلمعية العامة املؤلفة من 193 دولة. وتقول تقارير 

صحفية أن أربعة دول عربية من بني املصوتني لها
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مأساة طبيب اخلليفة
الفصل الثانى )تكملة(

 املشهد الثانى 
احملتسب:  لكن ماتقوله عن االسالم أال يسىء الى اإلسالم و املسلمني؟

حنني: أنا لم أقل شيئا فيه إساءة، فما تقوله أنت اآلن هو استنتاج من عندك. ياسيدى، لكل دين مدخله إلى البشر. فإذا كان 
املسيحيون قد استحسنوا مبدأ مسيحيا فلم يقاوموا الشر بالشر واستسلموا لإلهانات والتعذيب واملوت وتأثر الكثيرون 

بتضحياتهم لكن هذا الطريق السلمى كان له جانبه السلبى. 
احملتسب: كيف تقول هذا وقد انتشرت املسيحية فى أوربا حتى صارت الديانة الرسمية فى عهد قسطنطني؟

حنني : لكن الثمن كان فادحا. فقد ضاعت أرواح مئات األالف دون مبرر معقول.   
احملتسب: مشكلتك ياحنني أنك حتشر العقل فى كل شىء.

النور وإلى املعرفة الصحيحة. وال بد أن يكون لكل فعل نتيجة محسوبة، وإال فإننا  حنني: العقل هو طريقنا الوحيد الى 
سنسير كالعميان ال نعرف كيف نتجنب الصراعات العبثية والتى جتلب املوت والهالك. واألمثلة كثيرة.        

احملتسب: اذكر بعض األمثلة لكى نفهم رأيك.
السلطة  دقلديانوس وشريكه فى  الرومانى  االمبراطور  التى مت جتنيدها فى عهد  املسيحية  الكتيبة  تلك  : خذ مثال  حنني 
االمبراطور مكسميليان وأطلق عليها اسم الكتيبة الطيبية نسبة إلى مدينة  طيبة. لقد جرى نقل أفراد الكتيبة جميعا 
على  يزيد  جنودالكتيبة  عدد  كان  لها.  حدث  فماذا  مكسميليان،  اإلمبراطور  جيش  ضمن  الغال  بالد  شرق  فى  حتارب  لكى 
ستة اآلف جندى مسيحى من صعيد مصر.فلما رفض جنودها أن يسجدوا لآللهة الوثنية حسب اوامر االمبراطور وأعلنوا 
متسكهم باإلميان املسيحى, أمر اإلمبراطور بقتل كل جنود هذه الكتيبة، فقتلوهم عشرة عشرة حتى قضوا عليهم جميعا.

احملتسب: وما داللة هذا من الناحية العقلية عندك؟
الى  دعانا  املسيح حني  أن  أعتقد  وال  العقل.  أى خروج على حدود  انتحار  هو  بدون مقاومة  أو  بدون مقابل  املوت  إن   حنني: 
التسامح وقال » من ضربك على خدك األمين أدر له األيسر » كان يعنى هذه الدرجة من االستسالم بل كان يعنى أن تصمد 
العدوان  أمام عدوك فال تستجيب سريعا للشرلكى تعطيه فرصة ملراجعة نفسه والسيطرة عليها. فإذا متادى فى  بقوة 

وجبت مقاومته ورده.  ورمبا رأى املسلمون سلبيات هذه التجربة واختاروا الطريق اآلخر. 
احملتسب: تقصد اجلهاد واستعمال السيف فى محاربة كل من يرفض دعوتهم .)يضحك(  لقد حدث هذا فقط  فى بداية 

الدعوة، وبعد ذلك أصبح األمر اختيارا. 
حنني: رمبا.                                                                                    احملتسب: لكنك تكلمت عن النبى وقلت إن األمم ال تقر بأن 

محمدا كان أكمل عقال من جميع البشر، وأن القرآن ليس فيه إعجاز.
حنني : ليس هذا ماقلته بالضبط. وأعتقد أن معك نسخة من جوابى، وميكنك أن تقرأ من  كالمى.

احملتسب: أيوه معى: يقول ابن املنجم عن النبى محمد »،
 ولهذا أجمع الناس كافة.

من كان من أهل ملته، واملنتحلني منهم غير دعوته على أن األرض لم يكن
عليها مثله أكمل عقال وال أرجح رأيا، وأنهم يقولون إن عقله يرجح على عقول

العاملني.« 
وجاء ردك كاآلتى :

 » ولم أجد) أكرمك اهلل!( األمم مقرين بذلك.
إنى ال أجد اليهود يسلمون لك بأنه أكمل عقال، وال أرجح رأيا من موسى النبى.
وال أحد من النصارى يقر لك بأنه أكمل عقال وال أرجح رأيا من شمعون الصفا

رأس احلواريني. وال أحد من اجملوس يفضلونه فى العقل والرأى على زرادشت.
، وأفالطون  اليونانيني يفضلونه فى ذلك على االسكندر، وعلى الفالسفة السابقني مثل فيثاغورث، وسقراط  وال أحد من 
، وأرسطوطاليس، وإقليدس وبطليموس .بل وجدت أهل كل ملة وأمة، فى امللل، واألمم ، تصف نبيها وصاحبها )من العقل 

والرأى(  مثل ما وصفت به نبيك، أو أكثر.« 

ال شك ان لكل لغة جمالياتها واوزانها 
وموسيقاها. كما ان لها شعراؤها الذين 
تبارت براعتهم في قرض الشعر وانشاء 
النثر، والذين ملعت اسماؤهم في سماء 
االدب مثل هوميروس، وفرجيل، وغيرهما 
امية وعنترة  االوربية. ومثل  من شعراء 
شعراء  من  وغيرهم  القيس  وامرؤ 
ايضا  القدمية  للغات  وكان  العربية. 
يكتبون  دين،  ورجال  وحكماء  شعراء 
به  فينشدون  الشعر،  ويقرضون  النثر 

الصلوات واالبتهاالت التي تتلى داخل املعابد والكعبات، 
ملدح االرباب والربات مثل امون وبعل والالت. 

االسفار  بعض  على  املقدس  الكتاب  احتوى  ولقد 
في  االنشاد.  ونشيد  واالمثال  املزامير  مثل  الشعرية 
هذه االسفار راعى من دونها استعمال االوزان الشعرية 
الى  االشارة  يجب  وهنا  الوحي.  ميليه  ما  صياغة  في 
يلهم  اهلل  ان  يعني  املسيحي  الفهم  في  الوحي  ان 
باملعاني  السماوية  الرسالة  لتبليغ  املُنَتقَى  الشخص 
وااللهامات الربانية، ويترك للُمرَسل احلرية في التعبير 
االوامر  بعض  باستثناء  يريده  الذي  باالسلوب  عنها 
ولهذا جاءت اسفار  العشر.  الوصايا  املباشرة كما في 
االنبياء وبشائر احلواريني االصفياء ورسائلهم العصماء 
املعنى  في  متفقة  والتعبير  االسلوب  في  متباينة 
يتأثر  كما  الشخص  بثقافة  يتأثر  واالسلوب  والتقرير. 
واملكان.  للزمان  وفقاً  ومعانيها  االلفاظ  وداللة  باللغة 
بولس  القديس  علم  اثر  من  نالحظه  ما  لذلك  ومثال 
رسائله-  اسلوب  على  بالبالغة  ودرايته  بالفلسفة 
وتلك  البالغة  الروحية. وهذه  اميانه وخبراته  الى جانب 
املعاني تتوراى جزئيا في الترجمات املنقولة عن النص 
الرئيس. وتكاد تختفي تلك البالغة عند ترجمة االسفار 
وتقل  القوافي  وتضمحل  االوزان  فتنعدم  الشعرية. 
االلفاظ  بعض  دالالت  عن  ناهيك  االخرى.  البالغيات 
يطابقها  ما  اليها  املنقول  اللغة  في  لها  جتد  ال  التي 
نصا  يطالع  من  عند  اشكاليات  فتحصل  املعنى.  في 
قدميا ويحاول فهمه مبقاييس عصره وبثقافة مجتمعه، 

ومبفردات لغته.
اجلزيرة  شبه  الى  يهودية  قبائل  انتقلت  وعندما 
مبملكة  االشوريون  احلقه  الذي  التدمير  عقب  العربية 
اجلنوب  مبملكة  البابليون  احدثه  الذي  واالخر  الشمال؛ 
معهم  اخذوا  فانهم  امليالد.  قبل  السابع  القرن  في 
كتبهم النبوية والتراثية. ومت نقلها الى اللسان العربي 
التراث  وبات  وثقافتهم.  النازحني  بلغة  وتأثر  اثر  الذي 
ليس  هناك،  - معروفا  ذلك  بعد  واملسيحي   - اليهودي 
الوثنية  القبائل  وعند  بل  الكتاب؛  اهل  عند  فقط 
الشعر  في  اثره  هو  املقال  هذا  في  يعنيني  وما  ايضا. 
اجلاهلي على وجه اخلصوص. فقد تأثر شعراء اجلاهلية 
ليس  في شعرهم،  واضحا  ذلك  وبدى  واهله،  بالكتاب 
وفي  بل  وورقة؛  امية،  مثل  فقط  منهم  املوحدين  في 
الوثنيني ايضا مثل االعشى، وزهير بن أبي سلمى. فمن 
يشير  ابيات  من  لبيد  الى  ينسب  ما  اجللي  التأثر  ذلك 
احلساب،  وبيوم  تعالى،  وبقدرته  باهلل  اميانه  الى  فيها 

وبضروة حمده، يقول:
 أال كل شيء ما خال اهلل باطل ... وكل نعيم ال محالة زائل 
سعيه  سيعلم  يوما  امرئ  وكل 
اخلصائل اإلله  عند  ُكِشَفْت  إذا   ... 
فعل  شاء  ما  اخلير  بيديه     ... له  فألن  اهلل   أحمد 
 من هداه سبل اخلير اهتدى ... ناعم البال ومن شاء أضل 
 وكان عمرو بن كلثوم من الشعراء املؤمنني باهلل، وفي 
واملغفرة.  العفو  ويطلب  باميانه  يجاهر  التالية  االبيات 

كما يدعوا الناس الى ضرورة اتقاءه، يقول:
األمورُ  تقسمت  إذا  أدين   ... رب  ألف  أم  واحدا   أربا 
الغفورُ  الرب  ذنبي  ليغفر   ... ربي  الرحمن  أعبد   ولكن 
 فتقوى اهلل ربكم أحفظوها ... متى ما حتفظوها ال تبوروا
بالبعث وعن خوفه  اميانه  ويعبر احلصني بن احلمام عن 

من يوم احلساب بتلك االبيات: 
أعوذ بربي من اخملزيا ت  ...    يوم ترى النفس أعماال
وخفت املوازين بالكافرين  ...    وزلزلت اإلرض زلزاال

السالسل  وكان    .... العذاب   فيا  النار  وُسعرت 
أغالال  

 وينشد امرؤ القيس ما يعبر به عن اميانه بتجلى قدرة 
املطر  يرسل  امتنانه مبن  الطبيعة، معبرا عن  اهلل في 

عبر السحاب ليروى االرض الظمأى، يقول:
با من محول  روى    ... أرسال  الرحمان  إذا  تلك السحاب 

األرض إيباسا
الناس  بني  البرية  رب   ... أنزال  والرحمان  املوازين  تلك 

مقياسا
 ويتلوا  ورقة بن نوفل ابياتا يقر فيها 
ارتياده  الى  ويشير  باهلل؛  باميانه 
 البيع  للصالة ونوال البركة، يقول :

 ... أرى  وال  يستجيب  لرب  أدين 
داعيا الدهر  يسمع  ال  ملن   أدين 
 ... بيعة  كل  في  صليت  إذا  أقول 
داعيا  باسمك  أكثر  قد   تباركت 
بالفضائل  يتغنى  بعضهم  وكان   
على  االتكال  عن  املنبثق  الكرم  مثل  اخلصائل  وحسن 

اهلل، والذي نراه في شعر الطائي وهو يقول: 
قالت طريفة ما تبقى دراهمنا .... 

وما بنا سرف فيها وال خرق   
ان يفن ما عندنا فاهلل يرزقنا ........ 

ممن سوانا ولسنا نحن نرتزق...   
كلوا االن من رزق االله ، وايسروا .... 

فان على الرحمن رزقكم غدا   
التأثير في الشعر على الفضائل واالمور   ولم يقتصر 
االميانية بل امتد الى القصص التوراتية التي وردت في 
ابن  قول  ذلك  من  الشعراء،  فانشدها  منثورة  الكتاب 
وطرده  املعصية  في  وسقوطه  آدم  خلق  يصف  جهم 
من اجلنة، على النحو الوارد في السفر االول من التوراة 

يقول:
يا سائلي عن إبتداء اخللـــق ... 

مسألة القاصد قصد احلــــــــق  
أخبرني قوم من الثقــــات ...  

أولو علوم وأولو هيئـــــــــات  
تفرعوا في طلب اآلثــــار ... 

وعرفوا موارد األخبــــــــــار  
ودرسوا التوراة واإلجنيــال ...  

وأحكموا التأويل والتنزيــــــــال  
ان الذي يفعل ما يشــــاء ... 

ومن له القدرة والبقــــــــــاء  
انشأ خلق آدم انشـــــاء ... 

وقد منه زوجه حــــــــــواء..  
أسكنه وزوجه اجلنانــــا ...  

فكان من أمرهما ما كانــــــــا  
فشقيا وورثا الشقـــــاء ...  

نسلهما والكد والعنــــــــــاء...   
اخرى  واخبار  قصص  العربي  اجملتمع  في  وانتشرت 
اخللق  قصة  مثل  العهدين  اسفار  وباقي  التوراة  من 
ويوسف  وموسى  وابراهيم  والطوفان  نوح  وقصة 
الشعراء  بعض  واخذ  القصص.  من  وغيرها  وفرعون، 
معبر  شعري  قالب  في  ووضعوهم  القصص  تلك 
والطوفان  نوح  عن  الوارد  للمنثور  امية  قرض  في  كما 
سفر  من  التاسع  الى  السادس  من  االصحاحات  في 

التكوين: 
فار تنوره وجاش مبـــــاء ... 

طم فوق اجلبال حتى عالهـــــــا  
قيل فأهبط فقد تناهت بك ألفلك ... 

على رأس شاهق مرساهــــــــا  
وأرسلت احلمامة بعد سبــــع ... 

تزل على املهالك ال تهـــــــاب  
وتلمس هل ترى في األرض عينا ... 

به تيبس أو اضطـــــــــراب  
فجاءت بعدما ركضت بقطــف ... 

عليه الثلط والطني والكشــــــاب..  
كما انشد قصة لوط كما وردت في االصحاح التاسع 

عشر من سفر التكوين، قال: 
ثم لوطا اخو سدوم اتاهـــا   ...   

اذ اتاها برشدها وُهداهـــا  
راودوه عن ضيفه ثم قالــوا ...     

قد نهيناك ان تقيم قراهـــا  
عرَّض الشيخ عند ذاك بنـات ...  

كظباء بأجُرع ترعاهــــا  
غِضب القوم عند ذاك وقاـلوا ...  

أيها الشيخ ُخطبًة نأباهــــا  
اجمع القوم امُرهم وعجــوز ... 

خيب اهلل سعيها ورجاهــــا  
ارسل اهلل عندذاك عذابـــا ... 

جعل األرض ُسفلها اعالهــا.  
 ولم يقتصر تأثير الكتاب واهله في الشعر العربي، بل 
مازال  امر  وهو  برمتها؛  العربية  الثقافة  الى  امتد  انه 

يجهله الكثيرون ويعمد الى اخفائه العارفون. 

االهيات في اجلاهليات
              بقلم : قليني 

الكاراسوجا والكنيسة
بقلم : ألبير فهمي

ترددت في االيام السابقة بعض املناقشات واجلدل حول اعتراض قلة من االحباء من شعبنا 
وأهتمامها  الكنيسة  رسالة  بتغيير  خاطيء  اعتتقاد  بخصوص  كنيسته  على  الغيور 
بأمورغير روحية مثل مهرجان احلضارات »كاراسوجا« لذلك وجب تصحيح هذه املفاهيم 

و وضع االمور في حجمها ونصابها الصحيح والطبيعي 
عثرة ألي  او  للجميع منعا ألي سوء فهم  واحلقائق  األمر  بعض  اوضح  الصدد  وفي هذا 

أنسان:
قبل كل شيء نقدر ونفهم ونشكر مشاعر كل الغيورين على كنيستهم ودورها الروحي 

والرعوي
كنيسة  اهتمام  مدي  العليا  الكنيسة  قيادات  او  احملب  شعبنا  سواء  يعلم  اجلميع 
العمل  في  واملستمر  الهام  بدورها  املنطقة  في  كنائس  من  يتبعها  وما  ميسيسوجا 
والرعوية حتى  الروحية الكنسية  والروحي والذي تظهر ثمرته في كل اخلدمات  الرعوي 

آباء فاضلني يكرسون كل  صارت كنيستنا هنا في ميسيسوجا قدوة ومدرسة لكثير من كنائس املهجر وذلك ببركة رعاية 
أوقاتهم للخدمة الروحية برعاية حبرنا اجلليل نيافة االنبا مينا وتدبير ابينا ألقمص أجنيلوس سعد

في  هنا  الكنيسة  مؤسسات  ألكبر  وإداريا  وفعليا  عمليا  لألشراف  يخضع  فهو  “الكاراسوجا«  احلضارات  مهرجان  بخصوص 
أونتاريو متمثلة في »املركز القبطي الكندي« وهو كما يعرف اجلميع أن هذا املركزهو مؤسسة مسيحية مصرية كندية ضخمة 
الثقافية والتعليمية والفنية واالجتماعية و اخلدمية كمشاركة فعالة منها  تقوم بدور هام ومتنوع من االنشطة واالعمال 
مع اجملتمع الكندي وتقدم العديد من اخلدمات في مجاالت عديدة جلميع الكنديني مها كانت إنتماءاتهم العرقية او الدينية او 
الثقافية مثل: مدارس- مراكز تدريب - رعاية صحية - بنوك للطعام – متحف – خدمة مهاجرين – انشطة ثقافية – جمعيات 

خيرية – أعمال فنية ...إلخ
اخلدام  فائقة جملموعة من  بعناية  اختيارأعضاءها  مت  للجنة متخصصة  بإسناد عملها  تالهتمام  »الكاراسوجا« مت  وبخصوص 
النوع من العمل حى يكونوا واجهة مشرفة للمصريني عامة  والروح املسيحية بجانب خبراتهم في هذا  يتمتعون باحلكمة 
بناء  عمل  في  وهواياتهم  طاقتهم  ألستخدام  االعمار  جميع  من  املتطوعني  من  املئات  إلي  باالضافة  خاصة  وللمسيحني 
لفائدتهم وخدمة اجملتمع جميع الفقرات املقدمة في هذا املهرجان تخضع للتدقيق واالهتمام الشديد لتكون على املستوي 

الآلئق واملشرف وامللتزم أخالقيا كواجهة الئقة مبصر وحضارتها وال تسمح اللجنة املشرفة على املهرجان بأي جتاوز مهما كان
مكان  في  الفولكلور  وبعض  ملوسيقى  حتتاج  التي  والفنون  الفنية  الفقرات  بعرض جميع  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  تهتم 

منفصل يبعد عن مبني الكنيسة مبسافة كافية احتراما ملشاعر الصالة قي الكنيسة
اداة  الكندي وهوايضا  للمجتمع  االيجابية  بكافة جوانبها  املصرية  وتقدمي احلضارة  اظهار  اهمية كبيرة في  له  املهرجان  هذا 
اتصال وتواصل للجالية املصرية مع اجملتمع الكندي بتنوع حضارات رعاياه نظرا للنجاح الكبير الذي حتقق في السنوات املاضية 
الثقافة  وزارة  بقيام  املفاجأة  وكانت  املهرجان  فنية في هذا  اي مساهمة مصرية  املصرية بطلبنا استقبال  السفارة  أهتمت 
املصرية بأرسال الفرقة القومية املصرية للفنون الشعبية وهي أرقى فرقة فنون شعبية في مصر وحاصلة على العديد من 
اجلوائز الدولية والتي القت استحسانا وإعجابا من كافة زوار املهرجان من العائالت واالشخاص بكافة انتماءاتهم وتوجهاتهم 
والشخصيات العامة التي زارت اجلناح املصري كذلك جلنة التحكيم اخلاصة باملهرجان أخيرا أوجه رسالتي هذه ملعارضي هذا 
العمل ألوضح لهم االمور حتى اليقعوا في محاربة عدو اخلير ويكونوا دون ان يدروا سبب بلبلة وعثرة لآلخرين واقول لهم بدال 

من قذف االشجار املثمرة باحلجارة استخدموا هذه احلجارة في البنيان
وأسأل الرب أن مينح اجلميع احلكمة وروح االفراز 
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يتوجه إليطاليا للمشاركة في بطولة العالم

عـاجل .. استبعاد روسيا من »اليورو«

اإعـــالنـــــات

استبعاد  القدم  لكرة  األوروبي  االحتاد  أعلن 
مع   ٢٠١6 أوروبا  بطولة  من  روسيا  منتخب 
إيقاف التنفيذ وتغرميه ١٥٠ ألف يورو )١6٨٣٠٠ 
في  مشجعيه  اشتراك  بعد  الثالثاء  يوم  دوالر( 

اشتباكات عنيفة في مرسيليا.
وقال االحتاد األوروبي في بيان »تتعلق االتهامات 
املوجهة إلى االحتاد الروسي لكرة القدم بشغب 
املشجعني واستخدام األلعاب النارية والسلوك 

العنصري.«
وأضاف أن جلنة القيم قررت فرض غرامة قدرها 
١٥٠ ألف يورو واستبعاد املنتخب الروسي حتى 

نهاية البطولة مع تعليق العقوبة.
إذا تكررت مثل  وتابع »سيتم تنفيذ االستبعاد 
مباراة  أي  في  استاد  أي  داخل  األفعال  هذه 
منافسات  خالل  الروسي  للفريق  متبقية 

البطولة.«

تتوجه يوم السبت  بعثة منتخب مصر لكرة القدم للصم لالشتراك فى بطولة العالم املقرر 
إقامتها بإيطاليا خالل الفترة من ١٩ يونيو حتى ٣ يوليو مبشاركة ١6 منتخباً.

اجملموعة االولى :
إيطاليا ، العراق، أملانيا، بلجيكا

اجملموعة الثانية :
روسيا، اليابان ، اليونان، أمريكا

اجملموعة الثالثة :
مصر، إيران ، بريطانيا، أوكرانيا

اجملموعة الرابعة :
السعودية ، تركيا ، السويد،  االرجنتني

يذكر أن املنتخب املصرى قد حقق املركز الثانى وامليدالية الفضية مبونديال تركيا ٢٠١٢ ومرشح 
وبقوة حلصد لقب البطولة هذا العام كما أنه جنح فى احلصول على املركز الرابع بأوليمبياد بلغاريا 

٢٠١٣ واملنتخب حاليا يحتل التصنيف الثالث عامليا بعد روسيا و اوكرانيا واألول إفريقيا.
وتضم قائمة البعثة ٢٣ العًبا هم:

سعيد أنور مكاوى، صابر جمال محمد، أحمد إسماعيل حراس مرمى شوكت أحمد النجار كابنت 
ماهر  حسام  عبداملطلب،  محمد  ماهر  عبدالرحمن،  مصطفى  جاب،  عمر  وجدى،  عمرو  الفريق، 
حسن، رضا عبدالوهاب، عبدالسالم إبراهيم عبدالسالم، محمد عبداحلميد حامد، محمد أحمد 
قدرى  مصطفى  على،  أحمد  طارق  عبداملنعم،  فاروق  حمادة  السيد،  شوقى  السيد  عبداحلميد، 
محمد، محمد محمود عبدالرحيم، محمد عبده هالل، أحمد عماد صابر، محمد عماد صابر، عمرو 
محمد الشربينى ، محمود احمد عبد املقصود.. يعسكر الفريق حاليا فى معسكر مغلق بدار 

املدرعات ويتدرب يوميا على امللعب الفرعى باستاد القاهرة.

النادي  »كاف«  القدم  لكرة  اإلفريقي  االحتاد  أخطر 
األهلي ونادي الزمالك مبواعيد مباريات دور الثمانية 

لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
مشوار األهلي:

ويبدأ األهلي مبارياته مبواجهة زيسكو الزامبي يوم 
السبت املوافق ١٨ يونيو احلالي في الثالثة والنصف 
أمام  الثانية  اجلولة  مباراة  يخوض  أن  على  عصرا، 
برج  بإستاد  احلالي  يونيو   ٢٨ يوم  أبيدجان  أسيك 

العرب.
الثالثة  اجلولة  في  املغربي  الواد  مع  األهلي  ويلتقي 
ضمن  العرب  برج  ملعب  على  يوليو   ١6 يوم 
منافسات اجملموعة األولى، وفي اجلولة الرابعة يحل 
األهلي ضيفا على الوداد املغربي يوم ٢٧ يوليو، قبل 
أغسطس   ١٢ يوم  الزامبي  زيسكو  يستضيف  أن 

املقبل على ملعب برج العرب.
اإليفواري  أسيك  مبواجهة  مبارياته  األهلي  ويختتم 

في أبيدجان أحد يومي ٢٣ أو ٢٤ أغسطس املقبل.
مشوار الزمالك

في  النيجيري  انيمبا  أمام  مبارياته  الزمالك  ويبدأ 

دوري  لبطولة  الثمانية  دور  ملباريات  األولى  اجلولة 
أبطال إفريقيا في اخلامسة مساء ١٩ يونيو احلالي، 
في  إميسيماكا  أدوكى  ملعب  على  املباراة  وتقام 

مدينة بورت هاركورت.
وحدد الكاف األربعاء املوافق ٢٩ يونيو احلالي موعدا 
للقاء الزمالك أمام وفاق سطيف في اجلولة الثانية 
أبطال  دوري  لبطولة  الثانية  اجملموعة  ملباريات 

إفريقيا، على ملعب بتروسبورت.
ويلتقي الزمالك مع صن داونز يوم األحد املوافق ١٧ 
يوليو القادم في اجلولة الثالثة ملباريات دور الثمانية، 

على أن تقام املباراة على ملعب بتروسبورت.
داونز  صن  مع  الرابعة  اجلولة  في  الزمالك  ويلتقي 
يوم األربعاء املوافق ٢٧ يوليو في اجلولة الرابعة على 

ملعب لوكاس مورييبي، في جنوب إفريقيا.
ويخوض الزمالك مباراته أمام انيمبا النيجيري في 
أغسطس   ١٤ املوافق  األحد  يوم  اخلامسة  اجلولة 
بإستاد بتروسبورت، على أن يخوض مباراته األخيرة 
في اجلولة السادسة أحد يومي ٢٣ أو ٢٤ أغسطس 

على ملعب ٨ مايو باجلزائر.

أّكد الرئيس السابق لالحتاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بالتر أن التالعب ساد قرعة 
املسابقات األوروبية في حديث له لصحيفة »ال ناسيون« األرجنتينية نشرته االثنني.

وقال بالتر: »لم أملس أبداً الكرات )التي تتضّمن أسماء الفرق(، أشخاص آخرون قاموا بذلك، نعم. 
بالتأكيد ميكن أن جنعل هذه الكرات معروفة، عن طريق تسخينها أو تبريدها، كنت شاهداً على 
في  أبداً  القيام بذلك  يتّم  ذلك. ولكن لم  األوروبي، حيث متّ  عملية سحب قرعة، على الصعيد 

االحتاد الدولي«.
وأضاف: »توضع الكرات في الثالجة قبل القرعة. وبلمسها، نشعر بالكرات الباردة والكرات التي 

ليست كذلك«.
ونفى السويسري البالغ من العمر ٨٠ عاماً أي تهمة بالفساد معرباً عن غضبه بخصوص اإلساءة 

إلى سمعة الفيفا.
وقال: »االحتاد الدولي ليس فاسداً، منظمة ال ميكن أن تكون فاسدة، الرجال فقط. الفيفا هو 6.١ 
مليار شخص، ال ميكن أن يكونوا فاسدين جميعاً. بالتر ليس فاسداً. لقد بحثوا، ولن يجدوا شيئاً 

انتهكت به القانون السويسري«.

باألرقام.. الفرص الكاملة لتتويج األهلي بالدوري بعد 
السقوط أمام املصري

سقط فريق األهلي في فخ الهزمية أمام نظيره املصري البورسعيدي بثالثة أهداف مقابل هدف، 
في اللقاء الذي جمع الفريقني، مساء اليوم، على ملعب برج العرب باإلسكندرية، ضمن مباريات 

اجلولة الـ٣٢ للدوري العام.
بهذه النتيجة توقف رصيد األهلي عند النقطة  ٧١ في املركز األول، بعدما وصل رصيد املصري 

إلى النقطة رقم ٥٢ في املركز الثالث . 
ويحتاج املارد األحمر ٥ نقاط فقط من أخر ٣ مباريات له من أجل حسم لقب الدوري هذا املوسم، 
حيث سيصبح رصيد املارد األحمر ٧6 نقطة، الن الزمالك صاحب الـ66 نقطة أقصى رصيد ميكن 

أن يصل إليه في حالة الفوز في كل مبارياته املتبقية ٧٥ نقطة.
وبالنظر إلى املباريات املتبقية لألهلي فإنه سيواجه اإلسماعيلي »٢٤ يونيو« واالحتاد السكندري 

»٣ يوليو« والزمالك ٩ يوليو«.
ففي حالة فوز األهلي على اإلسماعيلي واالحتاد سيتوج رسميا بلقب الدوري العام .

وفي حالة تعادل األهلي أمام اإلسماعيلي والفوز على االحتاد والتعادل أمام الزمالك سيتوج املارد 
األحمر بلقب الدوري.

وفي حالة سقوط األهلي في فخ الهزمية أمام اإلسماعيلي واالحتاد والفوز على الزمالك سيتوج 
بالدوري بفارق نقطتني عن الفارس األبيض، حيث سيصبح رصيد املارد األحمر ٧٤ نقطة، بينما 

سيصل الزمالك إلى النقطة رقم ٧٢

»بالتر« يفجر مفاجآة من العيار الثقيل

بالتر

األهلي واملصري

تعرف على مواعيد مباريات األهلي والزمالك مبجموعات دوري األبطال
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Teeth Sensitivity
ماهى حساسية االسنان :

 حساسية االسنان هى تنتج  من احتكاك األسنان باملشروبات الباردة 
أو الساخنة، أو باحلمضّيات، أو بالسكرّيات، أو بــ األسيد، أو بالهواء، أو 

مبجّرد اتصال األطعمة أو األشربة باألسنان .
ثمة طبقة حّساسة تتعّلق، مباشرًة، بالعصب، وتتواجد حتت “املينا” 
أو  للسّن،  اخلارجّية  الطبقة  تضعف  وعندما  األسنان.  حتمي  التي 
عندما يحصل احتكاك مباشر بالعصب، بعد كسر في السن، يعاني 

الشخص من حساسّية األسنان.
اسباب حساسية االسنان :

بطريقة  أسنانك  تفريش  إن  خاطئة:  بطريقة  األسنان  تفريش   -١
خاطئة عنيفة وذلك عن طريق استخدام طريقة النحت، أو تفريشها 

بفرشة أسنان ذات شعيرات خشنة، قد يضعف طبقة املينا على سطح أسنانك وخاصة في منطقة 
الضروس واألنياب.

أو  البسيط  للكسر  األسنان  تتعرض  قد  األسنان:  تآكل  أو  انكسار   -٢
التآكل بسبب اجلّز على األسنان أثناء الليل )طحن األسنان( أو أي سبب 
أخر مما يؤدي الى تآكل طبقة املينا وانكشاف طبقة العاج احلساسة والتي 

تصبح عرضة للتسوس واأللم.
مما  انحسارها  اللثة،  أمراض  أعراض  من  ان  وانحسارها:  اللثة  أمراض   -٣

يؤدي الى تكشف اجلذور وجعلها عرضة للحساسية املفرطة أحيانا.
٤ - معجون األسنان الذى يحتوى على مواد لتبييض األسنان :  العديد من 
التى  “البيروكسيد”  مركبات  لها  تضاف  األسنان  معجون  مستحضرات 
تعمل على تبييض األسنان والتى تساعد على حدوث حساسية األسنان 

عند البعض. ولكن هذه احلساسية قد تكون مؤقتة وتنتهى مبجرد التوقف عن استخدام هذا النوع من 
معجون األسنان واستبداله بنوع أخر.

٥- استخدام غسول الفم كثيرا:  توجد بعض أنواع غسول الفم التى حتتوى على األحماض مثل الكحول 
الفم  غسول  استخدام  دائما  فيفضل  األسنان،  حساسية  على  تساعد  التى  الكيميائية  املواد  وبعض 

اخلالى من الكحول.
6- وجود تسوس حول حشو األسنان: قد يحدث تسوس حول حشو األسنان عند بعض األشخاص خاصة 
كبار السن، حيث يصبح احلشو ضعيف مما يؤدى إلى سهولة تراكم البكتيريا فى أماكن احلشو وتدمير 

طبقة املينا مسببة حساسية األسنان، لذلك يجب زيارة الطبي الستبدال احلشو القدمي باخر جديد

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

حقائق هامة : 
إلي  يؤدي  ال  املرض  هذا  أن   : األهم  احلقيقة   -١
مضاعفات خطيرة مثال سرطان القولون؛ وعليه 
ال  أن  يجب  وعليه  العمر.  متوسط  في  يؤثر  ال 
ينزعج املريض ألن التوتر يزيد من أعراض املرض.  

٢- هذا املرض مرض وظيفي؛ أي ال يوجد فحص 
باملناظير للجهاز الهضمي مُيكن من  أو  معملي 
فقط  الفحوصات  هذه  جتري  وإمنا  تشخيصه. 

بغرض إستبعاد األسباب األخري لألعراض.  
املرضي،  لكل  تصلح  غذائية  وصفة  توجد  ال   -٣
ولكن يوجد نظام غذائي خاص لكل مريض. ذلك 
األعراض  حدة  من  يزيد  الذي  الطعام  نوع   ألن 

يختلف من مريض ألخر. 
٤- ليس من أعراض القولون العصبي ألم املعدة 

والقيء.  
الوظيفية  األمراض  أكثر  العصبي  القولون   -٥
إنتشارا فهو يصيب ١٥%  من البشر، ونسبته في 
النساء ضعف الذكور، ولكن نصف املرضي فقط 
جنوب  في  إنتشارا  أكثر  وهو  لألطباء،  يذهبون 

شرق أسيا ومصر وأمريكا اجلنوبية  
منه،  الشفاء  أو  الوقاية  ميكن  ال  املرض  هذا   -6
وعليه  ؛  بالعالج  كثيرا  األعراض  تتحسن  ولكن 
مع  التعايش  علي  يتعود  أن  املريض  علي  يجب  

املرض.  
سنة  في  املرض  أعراض  إكتشاف  مت   : هوامش 
سنة  في  وتسميته  وصفه  متت  ولكن   ١٨٨٠

 .١٩٤٤
أسبابه :

ولكن  للمرض،  األن سبب محدد  يوجد حتي  ال   
رمبا يكون بسبب الضغط النفسي، أو حساسية 
حدوث  لوحظ  أيضا  األطعمة،  لبعض  معينة 
املرض  في ١٧% من املرضي عقب حدوث إلتهاب 
في  دور  الوراثة  تلعب  وقد  باألمعاء  حاد  بكتيري 

مدي شيوعه. 
تراكم  حديثة  دراسات  في  لوحظ  هوامش: 
والذي  السيروتونني،  مادة  من  كبيرة  كميات 
املريض؛  قولون  في  األمعاء  في  معظمه  يتكون 
ورمبا يفسر ذلك أن كثيرا من املرضي يعانون أيضا 
من اإلكتئاب والتوتر؛ ذلك أن نفس املادة واملوجود 
منها ٥% فقط في املخ تتداخل في هذه األمراض 
وإن  السابقة.  املقاالت  أيضا، وقد ذكرنا ذلك في 
ال  العصبي  القولون  أن  نشير  أن  املهم  من  كان 
اإلكتئاب  فقط  يصاحب  قد  وإمنا  في  يتسبب 

والتوتر.  
من  تختلف  والتي  للمرض  املباشرة  املثيرات 
مريض إلي أخر وعليه يجب علي املريض تفاديها 
أو اإلقالل منها في حالة إكتشافه لتسببها في 

زيادة األعراض : 
العصبي  واإلجهاد  الضغط    : نفسية  مثيرات 

والقلق والغضب. 
مطبوخ  غير  وبصل  ثوم   : غذائية  مثيرات 
قشر   / وبهارات  توابل   / املقلية  األطعمة   /
( وليس عصير الطماطم  ) السلطة  الطماطم 
/ العدس. وأيضا  اللوبيا  باذجنان ملوخية  / كرنب 

تناول وجبات كبيرة علي غير املعتاد. 
املشروبات الغازية والقهوة والشاي واأللبان. 

التعرض لتيارات هواء بارد.  

أعراض املرض ومضاعفاته :
الذهاب  بعد  يزول  معدي-  -وليس  معوي  مغص 
الذهاب  في  كاذبة  رغبة  ورمبا   ) التبرز   ( للحمام 
للحمام / إنتفاخات وغازات في البطن / إسهال 

إو إمساك أو اإلثنان باملناوبة.  
ورمبا أهم مضاعفات املرض هو إضطراب في منط 
احلياة اليومية والذي يؤثر في كل أوجه األنشطة 
مبا فيها العمل والدراسة  مع إضطراب في النوم 

واإلحساس بالقلق .  
تشخيص املرض :

فحص  أي  يوجد  ال  أنه  سلفا  أشرنا  وكما   
جتري  ولكن  املرض،  يؤكد  باملناظير  أو  معملي 
هذه الفحوصات فقط بغرض إستبعاد األسباب 
ميكن  التي  املعايير  بعض  يوجد  ولكن  اإلخري. 
»القاعدة  وهي  التشخيص  عليها  ينبني  أن 
األقل  أيام علي   ٣ أعراض   ٣ ونبسطها  الثالثية« 
في الشهر ملدة ٣ شهور متتالية علي األقل. أما 
األمعاء(     )في  معوي  مغص  فهي  أعراض  الثالث 
 : مصحوب علي األقل بعرضني أخريني من األتي 
يقل  املغص بعد التبرز / مع بداية النوبة يتغير  
عدد مرات التبرز / مع بداية النوبة يتغير  شكل 

وطبيعة البراز املألوفة للشخص.  
الطبيب  التي تستلزم إستشارة  اخلطر  نواقيس 

فورا : 
/ نقصان في  األعراض بعد سن ٤٥ عاما  حدوث 
الوزن غير مبرر / تاريخ عائلي لسرطان القولون / 
عدم حتسن األعراض رغم تعاطي العالج املناسب.  

عالج القولون العصبي : 
ميكن  ال  املرض  هذا  أن  سلفا  ذكرناه  ما  نكرر 
أو الشفاء منه، ولكن تتحسن األعراض  الوقاية 
عالجهم  يتم  املرضي  ومعظم  بالعالج.  كثيرا 
املرض،وقد  اإلدراك جتاه  وتغيير  احلياة  بتغيير منط 
كان تغير هذا اإلدراك هو أحد أهداف هذه املقالة. 
أيضا  يحتاج  املرضي  من  قليل  عدد  يوجد  ولكن 
عالج  إلي  منه  جزء  في  يهدف  دوائي  عالج  إلي 

اإلسهال أو اإلمساك. 
ويشمل تغيير منط احلياة علي األتي :  

١ - جتنب املثيرات املسببة لنوبات املرض.
األعراض  يسبب  الذي  الغذاء  نوع  مالحظة   -  ٢
من  كبيرة  الفور/شرب كميات  علي  منعه  ويتم 
املاء/ وأيضا يفضل تناول الشاي األخضر بالنعناع. 
مع تناول الكثير من األلياف مثل احلبوب الكاملة 
تناول  6 وجبات  لعالج اإلمساك. كذلك يفضل 

صغيرة منتظمة في اليوم. 
التدخني يحسن كثيرا  أن جتنب  لوحظ  وقد   -  ٣

من أعراض املرض. 
٤ - الرياضة املنظمة يوميا مثل املشي املتعجل 
علي  التركيز  مع  اليوم،  في  ساعة  نصف 
التمرينات التي تشد عضالت للبطن؛ ألنها تقلل 

من اإلحساس باإلنتفاخ. 
٥ - النوم 6 ساعات علي األقل في اليوم، مع جتنب 

اإلجهاد والضغط العصبي. 
هوامش : يجب جتنب إستخدام امللينات التي تثير 
القولون لفترة طويلة ألن ذلك يزيد من اإلمساك.  
وفي حالة عدم حتسن األعراض فقد مت إستحداث 
عدد من األدوية الفعالة في عالج األعراض ولكن 

ال تأخذ إال بعد إستشارة الطبيب.  

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

متالزمة القولون املتهيج  ) القولون العصبي ( 

أكثر األمراض الوظيفية ) غير العضوية ( إنتشارا 

) اجلزء الثاني (
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رأسي
1 - حاضرة العرب االنباط o أثاث 

2 - متشابهان o قدك 
3 - حزن شديد o علقم )معكوسة( o نظرت بانتباه 

4 - االسم األول من شاعر عربي تونسي o يرقى إليه اليقين 
5 - ولد o مراعي 

6 - يتألم بصوت o قدم هدية 
7 - ثلثا تاج o الشاعر صاحب الكوميديا اإللهية 

8 - متشابهات o مكان منخفض 
9 - صاحب نظرية وقانون الجاذبية 

10 - شجرة تعيش في مياه البحر المالحة o ينام فصل الشتاء 

أفقي
1 - مدينة كنعانية قديمة o ست الحبايب 

2 - عاصمة توغو االفريقية o أول فدائية في االسالم )معكوسة( 
3 - أصبح لينا o مصائب 

4 - جسر الهوة o مركز التحكم 
5 - دولة أوربية شرقية o برد 

6 - متشابهان o وحدة قياس متناهية الصغر 
7 - قاطنات o ظل )معكوسة( 

8 - صاحب قصة البؤساء )أو البائسون( 
9 - في السيارة لتحريكها في االتجاهات o تشد به الخيمة 

10 - لعبة منضدية بلغ عدد الكتب المؤلفة حولها نحو 330 ألف كتاب o حيوان ولود 

حظك مع جود نيوز

10     9       8      7      6      5      4      3       2     1   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

برج احلمل: قد يرغب كل من حولك مبساعدتك مبحّبة دون مقابل فكن لطيفاً خفيفاً فى طلباتك، إن كان 
حبيبك عسل.

برج الثور: أنت لست موّظفاً لتسلية اآلخرين أو الترفيه عنهم ، من َكُثرَ كالُمه َكُثرَ َخَطؤه و َقّلت َهْيَبُته.
برج اجلوزاء: حاول املوازنة بني التوفير وُمتعة الّشراء لتفرح نفسك وأسرتك ، إستغل املساء لزيارة الطبيب 

إن دََعت احلاجة.
برج الّسرطان: قد تضطر الصطحاب زميل لك أو قريب فى مشوار خاص ويكون مصدر إزعاج، مهما يكن 

املهم أال تسير وحيداً.
برج األسد: الجتادل احلمقى أو تدخل مبناقشات عقيمة اللزوم لها ، أثرها الوحيد الصداع وتكوين العداوات 

اجملانية، لَِتُقْل خْيراً أو لَِتْسُكْت.
برج العذراء: احلظ على كتفك على شكل فرص لوظائف إضافية لزيادة دخلك باحلالل مبشيئة اهلل تََعالى، 

إشترِ هدّية مناسبة للخطيبة-الزوجة وتصّدق على فقير.
برج امليزان: إن بدأت اليوم بتجنيب أموال إحتياطية للطوارئ أو ملستقبل األوالد املالى فقد تتفاجأ بسرعة 

تراكم املال وحجم الراحة التى جتلبها الودائع املالية.
إلنهاء  نشاطك  وظف   ، تََعالى  اهلل  مبشيئة  اإلرتفاع  فى  ونفسياً  بدنياً  لك  البيانى  اخلط  العقرب:  برج 

األعمال التى جتدها ثقيلة فى األيام العادية.
املاضى  من  فاشلة  قدمية  مشاريع  أو  بعالقات  متشّبثاً  عنيداً  كنت  إن  يتركك  لن  الفشل  القوس:  برج 

الطائل من ورائها اآلن ،ركز على املُستقبل.
برج اجلدى: الغضب يزول سريعاً لكن كلماتك الغاضبة قد التزول بنفس الّسرعة فتأكد من ضبط لسانك.

برج الّدلو: التتطفل على غيرك أو تسمح لغيرك بالتدخل بشئونك ، الّسور املُرتفع سبب جليرة مُمتازة.
برج احلُوت: التوّرط نفسك فى قروض جملّرد توافر فرصة لقرض مالى بّراق ، وال تَْشَترِ ما لست فى حاجة 

لشرائه جملّرد ُمتعة الشراء.

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 4-May-2016
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 حل
 العدد

السابق

بالقرب  الزرقا  قرية  ولد في  ومفكر مصري علماني  كاتب 
على  1945. حاصل  أغسطس   20 في  دمياط  مدينة  من 
االقتصاد  الفلسفة في  في  ودكتوراه  الزراعية  العلوم  ماجستير 
تم  وابنتان،  ولدان  ولديه  شمس،  عين  جامعة  من  الزراعي 
 .1992 يونيو   8 في  اإلسالمية  الجماعة  يد  على   اغتياله 
أثارت كتابات د. فرج فودة جدال واسعا بين المثقفين والمفكرين ورجال 
عن  الدين  بفصل  طالب  فقد  وتضاربت  اآلراء  حولها  واختلفت  الدين، 
لنمو  كدراسة   )1989( »النذير«  كتب كتابه  الدولة. كما  و  السياسة 
التيار اإلسالمي ما بين عامي 1982 و1987، خلص منها إلى أن التيار 
اقتصادها  لها  موازية«  دولة  تكوين  في  بالفعل  نجح  »قد  اإلسالمي 

المسلحة،  اإلسالمية  الجماعات  في  المتمثل  وجيشها  األموال،  توظيف  بيوت  في  المتمثل 
قانونيا.  الجماعة  حظر  رغم  المسلمين  اإلخوان  إرشاد  مكتب  في  المتمثل  السياسي  وكيانها 
تسببت أفكاره في أن تشن جبهة علماء األزهر هجوما كبيرا عليه، وطالبت لجنة شؤون األحزاب 
بعدم الترخيص لحزبه، بل وأصدرت تلك الجبهة »بجريدة النور« بيانًا بتكفيره. وبالرغم من منهجه 
الفكري المناقض لسياسات الرئيس عبد الناصر، ورفضه لممارسات التعذيب التي اتسم بها عصره، 
إال أنه رفض أن يعزى عنف الجماعات اإلسالمية المسلحة إلى التعذيب والقمع اللذين ناالها خالل 
ذلك العصر. فقد كان يشدد على أن عنف هذه الجماعات الموجه إلى المدنيين المصريين قد نشأ 
على يد التنظيم السري لجماعة اإلخوان المسلمين في األربعينيات قبل عصر عبد الناصر، مما 

جعله يؤمن بأن استخدام العنف نابع من فكر هذه الجماعات في األساس.
الحزب مع جماعة  الجديد، ثم استقال منه وذلك لرفضه تحالف  الوفد  شارك في تأسيس حزب 
االخوان المسلمين لخوض انتخابات مجلس الشعب المصري العام 1984. ثم حاول تأسيس حزب 
باسم »حزب المستقبل« وكان ينتظر الموافقة من لجنة شؤون األحزاب التابعة لمجلس الشورى 

المصري. أساس الجمعية المصرية للتنوير، وهي التي اغتيل أمامها.

فرج فودة

لوحة ال�رشف

اإعـــالنـــــات
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أيتها الفوانيس اآلتية عبر التاريخ من رحاب 
 الفانوس األول للعزيز باهلل الفاطمي!

واملضاءة بشموع: محمد األخشيدي؛ ليحملها 
إخوتي املسلمني املنطلقني من بيوتهم في 

األماسي؛ ليلقون حتية البهجة بشهرهم األثير، 
الذي يحمل لهم أكثر األوقات قداسة في سنتهم 

 الهجرية!
 فيضي، بأنوارك املتدفقة: نوراً على نور!

وأغمري بشعلتك املقدسة كل قلب، وكل عقل، 
 وكل بيت، وكل ساحة!

فأنوارك اجلزيلة، ليست: ترفاً، وال إسرافاً، ولن تضيع 
 هباء!

 فالنور لغة السماء!
هي تشارك ديوجني، املمسك مبصباحه في رائعة 

 النهار املظلم؛ باحثاً عن إنسان..
 إنسان يعرف:

 .. أن احلب إميان.
 .. وأن السالم إميان.

 .. وأن اخلير إميان.
 هي تشارك عالء الدين مبصباحه السحري،

 الذي اختاره كهدية من خيال مطلق:
 مطلياً بالصدأ..

 ومغطى بالتراب.. 
من بني ألف مصباح ومصباح من مصابيح المعة 

 نفيسة؛ ليؤكد لنا: 
 أن النفس اإلنسانية، املنسّية، املهملة..

 .. بالثقة في اهلل.
 .. والرجاء في اهلل.

 .. واألمل في اهلل.
 جتترح املعجزات، وتكتب عنها األساطير احلقيقية!

...،...،...، 
أيتها الفوانيس التي نصنعها بأيدينا على أرض 

 الوطن!
والتي تصنعها لنا شعوب العالم احملبة ملشاعرنا 

 الطيبة!
 ملّونة، مباركة، تتألأل في إيدينا املؤمنة؛

 فيكتمل بجمالك جمال الليالي الرمضانية!
ليتك تضيئني بشعلتك األبدية األماكن التي ال تزال 

 حالكة على األرض،
والشموع التي ال تزال مطفأة بأفواه صانعي 

 العتمة، والعني الظالم!
فال نعد نحتاج بعد: ألمر احلاكم بأمر اهلل؛ لنحمل، 

 باألمر، فانوساً مضاء..
فالقلب املتعّبد احلر، يستهويه مجد الضياء!...

في ليلة رمضانية!
بقلم: عـادل عطيـة

احمد فؤادسليم لم اجد بدايه جذب وقوه ملقالى أفضل وأقوى من البدء بإسمه ،  
نعم انه العمالق الشامخ والفنان املبدع فى عالم الفنون التشكيلية احمد فؤاد 
سليم ، الذى فارق عاملنا منذ عده أعوام ، ولكن روحه باقيه حولنا فى أعماله اخلالده 

و عليها توقيعه املميز »سليم«
لو رأيته أمامك دون ان تعرف من هو سوف تخرج بأحد األنطباعني  ال ثالث لهما إما 
أنك  امام فيلسوف ومفكر من طراز  نادر ، او أنك امام فنان تشكيلى متمرد ومجدد 
وإذا كنت أكثر  حظاً وحتدثت معه سترى  إنسان يحمل تفكير تنويري وعقالً يتصدى 
كنت  اذا  أما    ، العتمه  غير  ترى  ال  حجاب  وراء  من  تعيش  التى  املظلمه  للعقول 
أكثر حظاً من هذا وذاك ، و أستشعر هو فيك مشروع فنان  موهوب فى اى مجال 
من مجاالت الفنون اخملتلفه ،  ستجده فى ظهرك يساندك ويدفعك بقوه لألمام 

املتميزين  الفنى فكان حريصاً على منح الفرص للشباب  أو إمكانات تساعدك للوصول لهدفك  ال يبخل عليك بعلم 
املوهوبني بكل حب وحماس . و بكل تواضع و  فخر  فى بداياتى كنت أنا واحده من ضمن العديد والعديد الذين كان لهم 
شرف النصيحه والتشجيع  من قبل هذا العمالق  فكان حريصاً على إمداد يد العون بالنصيحة  دون اى استعالء او تردد 

بل بكل حب وحماس فقد كان يدرك قيمه الفنون وتأثيرها فى االرتقاء بثقافه اجملتمع  . 
و احياناً كثيره منيل إلى قراءه  كتاب يحمل دواوين شعر ونستمتع بها ، 
ولكن هل صادفت يوما لوحه عندما تنظر اليها حتس انك فعالً امام أبيات 
من الشعر ؟! هكذا هى أعمال الفنان  احمد فؤاد سليم عبارة عن لوحة 
شعريه او أقرب الى الكونشيرتو  الذى تدخل فيه آلة او آلتني  فى حوار مع 
النقاد فى مجال  األوركسترا بتناغم وسالسه كما وصفها العديد من 
الفنون التشكيلية ،فخرجت أعماله تعبيراً عن خياله ومشاعره وأهتم 
األسبانى  الناقد  هنا كالم  ويستوقفنى    ، التفاصيل  وليس  الروح  بأبراز 
الكبرى  باجلائزة  سليم  فؤاد  احمد  الفنان  فاز  عندما   « بيچو  »خوليان 
والذهبية فى بينالى القاهرة الدولى الثالث عام ١٩٨٨ فكتب عنه يقول 
: »لقد صعقت من الوهلة  األولى لهذا التجانس أو التحكم فى أعماله 
الشديده احلداثة والشديدة التفرد فهناك لوحات تراها باهرة ،  ثم تفقد 
سبب إبهارها بعد وقت ، لكننى أمام أعماله كنت أذهب وأجئ ثالثة  أيام 
إن  النظر  وأكثر من خالل  أكثر  أكتشف  زيارات عدة كنت  وفى   ، كاملة 
إبهارها  يزيد ويزيد واتضح لى ان أعمال هذا الفنان مؤثر وذات قيمه وإن 

إبهار الوهلة االولى كان فى مكانه » 
وحتى تستطيع عزيزى القارئ ان تكتشف معى قوة بصيره ورؤيه هذا الفنان التى كانت تسبق وقته فأنظر إلى واحده من 
أهم  أعماله التى تعكس ذلك وتعكس ثقافته وفكره ايضاً و ذلك عندما أسس مسرح ١٠٠ كرسي  التجريبي ، فهو أول 

من أدخل الدراما التجريبية للممثل  الواحد سنة ١٩6٨
و حصل الفنان أحمد فؤاد سليم على العديد من اجلوائز فى الداخل واخلارج ومن أبرزها وسام بدرجة فارس فى الفنون 

واألداب من احلكومة الفرنسية ١٩٨6 وميدالية الفن من ملكة الدامنارك ١٩٨6 
وبالرغم من كل هذه التكرميات واجلوائز اال انه من وجهة نظرى ما زال يستحق اكثر من هذا ليقدم له  من جانب اجلهات 
بأعمالهم فى  والفنية  الثقافية  احلياه  اثروا  الذين  التشكيلى  الفن  تكرمي عمالقه  منها على  اخملتلفه حرصاً  الثقافية 
مجال الفن التشكيلي مثال الفنان أحمد فؤاد سليم والذى سيظل اسمه عالمة مهمه فى سجل الفن التشكيلى 
املصرى املعاصر فى الداخل واخلارج فلم يبخل يوماً عن العطاء وجاء دورنا ان ان نشعر روحه وكل عشاقه بتقديرنا لهذا 

العطاء رحمة اهلل على الفنان الشامخ أحمد فؤاد سليم 

الفنان الشامخ 
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

ن�صمةالأ�صولمن�صمةالأ�صولم

16595ال�صودان1902759لبنان1
15125تون�س7325010م�رص2
9425الأردن7191011املغرب3
7955ال�صعودية4968012العراق4
5515ليبيا4911013اجلزائر5
3945اليمن4499514ال�صومال6
2240الكويت4084015�صورية7
الإجمايل31245فل�صطني8

الكنديون العرب .. عددهم 380 ألفا ولبنان ومصر واملغرب والعراق األكبر عددا
ليس كل من يتكلم العربية عربي .. واللبنانيون املوارنة واملصريون األقباط 

وأمازيج شمال أفريقيا واألكراد في املقدمة

مبناسبة التعداد السكاني الكندي اجلديد لعام 2016

مونتريال – عبد املسيح يوسف

هناك  تكون  أن  طبيعي  مهاجر،  تكوين  ذو  مجتمع  أى  في 
الدراسات والبحوث حول اجملموعات العرقية املهاجرة، ومن 
بني هذه اجملموعات، املهاجرون القادمون من الدول العربية. 
وفي هذا اجملال، تولي كندا اهتماما بالغا، لدراسة اجملموعات 
العرقية املهاجرة، التكوينات األصلية للمواطنني الكندين. 
الدولة  علي  مقيم  إنسان  كل  انتهي  األيام  هذه  وخالل 
الفيدرالية الكندية، من استيفاء بيانات التعداد السكاني 
للكنديني  العريضة  اخلطوط  نرصد  أن  نحاول   ،٢٠١6 لعام 
مستقبال  ومقارنتهم   ،٢٠١١ وهو  تعداد  آخر  في  العرب، 
للعام  السكان  تعداد  عنها  سيتمخض  التي  بالنتائج 

احلالي.
من  الكثير  تولي  واألكادميي  اإلعالمي  املستوى  علي 
للمجتمع  العرقي  بالتركيب  البالغ  االهتمام  املؤسسات 
سلوكيات  لفهم  اجملتمعات،  بقية  شأن  شأنه  الكندي، 
الثروة البشرية، التي تدير عجلة االقتصاد واجملتمع هنا. ومن 
بني هذه املؤسسات، راديو كندا الدولي، أولى اهتمام كبيرا، 
أصول  من  الكنديني  حول  حلقات  سلسلة  بعمل  وقام 
بعمل  وقام  العرب،  الكنديون  بينها  ومن  متنوعة،  عرقية 

هذه السلسلة، وبجهد احترافي وكبير، الصحافي املعروف 
فادي الهاروني. ونحاول هنا رصد أهم نتائج اجلهد الصحفي 
تتبع  إعالمية،  هيئة  وهو  الدولي،  كندا  لراديو  واألكادميي 
سيكون  عديدة،  جهود  هنا  وبالطبع  الفيدرالية.  احلكومة 

هناك مجال آخر لتناولها.
 visible الظاهرة  األقليات  من  العرب  الكنديون  يعتبر 
عددهم  كندا  في  سكاني  تعداد  آخر  وحدد   ،minorities
تعداد  إجمالي  من  تقريبا،  نسمة  و6٢٠  ألف   ٣٨٠ بنحو 
باللغة  ويتحدث  نسمة.  مليون   ٣٢,٨٥ البالغ  كندا  سكان 
العربية نحو ٤٧٠ ألفا و٩6٥ نسمة في كندا، سواء كانت 
أو  املهاجرين،  من  كأول جيل  لهم،  األولي  الرئيسية  اللغة 
ألبناء  وخاصة  يتحدثونها،  التي  اللغات  إحدى  باعتبارها 
املهاجرين، واجليل الثاني ورمبا الثالث للمهاجرين، الساعيني 
في  األخذ  مع  األم.  بلغتهم  أبنائهم  مع  للتواصل  دائما 
املنزل،  العربية، يتم احلديث بها في  اللغة  أن هذه  االعتبار 
مثل  الدينية  كاألماكن  العرقية،  التجمعات  أماكن  أو 
أماكن  من  وغيرها  العربية،  واملقاهي  واملساجد  الكنائس 

التجمعات الفئوية.

واجلدول التالي يحدد القوة النسبية عدديا لكل جنسية عربية. لكن املثير للدهشة أنه من حيث القوة العددية 
املركز  والعراق في  الثالث،  املركز  املغرب في  الثانية، ثم  املرتبة  األولي، وبعدها مصر في  املرتبة  لبنان في  تأتي 
الرابع، واجلزائر في املركز اخلامس، والصومال سادسا، وسوريا سابعا، وفلسطني ثامنا، والسودان تاسعا، وتونس 
في املركز العاشر. وال يجب أن يندهش أحد من تأخر مراكز دول عربية ذات غلبة فرانكفونية مثل املغرب واجلزائر 

وتونس، ألن هذا التصنيف يشمل الدولة الفيدرالية لكندا، وليس مجرد إقليم الكيبيك الفرانكفوني.

مع األخذ في االعتبار أن ليس كل من يتكلم اللغة العربية، 
يعتبر نفسه عربية. ويرصد التعداد األخير أن ٩٤ ألفا و6٤٠ 
ليسوا  ولكنهم  العربية،  يتحدثون  أنهم  أكدوا  شخصا 
األقباط،  من  واملصريني  املوارنة،  من  اللبنانيني  عربا، خاصة 
العربي.  املغرب  دول  في  “البربر”  واألمازيج  القبائل  وأبناء 
األخيرون عادون ما يعرفون أنفسهم علي أنهم من شمال 
حتديد  دول  العربية،  الدول  أو  املنطقة  من  وليس  أفريقيا، 
املنطقة  من  القادمني  األكراد  هذا  إلى  يضاف  جلنسيهم. 

العربية، أو منطقة الشرق األوسط العربية.
 Canadian العربي  الكندي  األبحاث  معهد  ويقوم  هذا 
Arab Institute بجهد كبير في هذا اجملال بحكم تخصصه 
وزارة  بيانات  علي  دراساته،  من  عدد  في  ويعتمد  األكادميي. 
كل  في  اإلقليمية  والوزارات  الكندية،  واملواطنة  الهجرة 
الهجرة  حركة  أن  إلى  البيانات  هذه  وتشير  كندا.  إقليم 
العربية بدأت إلى كندا في الستينيات من القرن العشرين. 
وعلي الرغم من أن لبنان تعد من حيث املساحة من أصغر 
الدول العربية، إال أن عدد املهاجرين منها يشكلون تقريبا 

٢٤% من إجمالي موجات الهجرة العربية. ويأتي في املرتبة 
يهاجران  واإلثنان  املسيحيني،  من  خاصة  املصريني،  الثانية 
العتبارات متعددة يأتي في مقدمتها البحث عن االستقرار 
كل  يعيشها  التي  الطائفية،  االضطرابات  بسبب  واألمان 

مجتمع.
أن  الفيدرالية،  واجلنسية  الهجرة  وزارة  بيانات  وتكشف 
 ،٢٠١١  –  ١٩6٠ من  الفترة  خالل  العربية،  الهجرة  موجات 
النحو  علي  كانت  فيها  العربية  الدول  حصة  أن  تكشف 
التالي: لبنان في املركز األول بعدد مهاجرين ١٣٨ألفا و٥6١ 
نسمة. وجاءت مصر في املرتبة الثانية بنسبة ٨٢ الف و6٢٩ 
و٩٨٥  ألفا   ٧٣ بعدد  الثالث  املركز  املغرب  واحتلت  نسمة. 
مهاجرا.  و٩٠٢  ألف   6١ بعدد  رابعا  اجلزائر  وجاءت  نسمة. 
 ٧١٧ ألفا   6١ بعدد  اخلامس  املركز  في  فجاءت  العراق  أما 
مهاجرا. وفي املركز السادس كانت الصومال بعدد ٣٨ ألف 
و٥٢6 شخصا. فسورية بعدد ٣٥ ألف و٧٢ شخصا، واألردن 
٣٤ الفا و٢٥٧ مهاجرا، والسودان ١٧ ألفا و٧٨٩ مهاجرا، في 

املركز العاشر جاءت تونس بعدد ١٥ ألفا و٧٨٣ مهاجرا.
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كيف نفهم الوحدانية  في اهلل ؟   ) 2 (

بقلم : د. رءوف إدوارد
احلياة  قضايا  وأهم  أعظم  هو  اهلل  إن 
اإلنسانية ، وسيظل كذلك طاملا كان اإلنسان 
يهتم باحلياة الروحية. هذه القضية العظمى 
ال ميكن أن تظل في دائرة نفي الِشرك وتعدد 

اآللهة. 
نفياً  يكون  أن  ميكن  ال  واحلق    . احلق  هو  اهلل 
ليس  ذاته  حد  في  اخلطأ  نفي  ألن   . للخطأ 
اكتشافاً للحق ، إمنا هو فقط تصدي للخطأ. 
؛  األهمية  من  كبير  قدر  على  النقطة  هذه 

د اجتاه احلياة و التعليم و احلضارة .  ألنها حُتَدِّ
احلق  اكتشاف  أجل  من  يعيش  اإلنسان 
والوصول إلى قلب وجوهر األشياء . وهذا هو 
ليس  العلم  ألن   . الدائم  العلوم  تقدم  سر 
نفياً لألخطاء ، بل اكتشاٌف للحقائق وقوانني 

احلياة .
 ال يقف اإلنسان مطلقاً عند نفي األخطاء ، 
بل يتقدم  دائماً إلى اكتشاف احلقائق. وليس 
التعليم نفياً ملا يشيع في احلياة من خرافات 
و  للتقدم  دائمة  محاوالت  هو  بل   ، وأخطاء 
بالفكر  والوصول  احلقائق  جوانب  اكتشاف 
واألنظمة السياسية واالجتماعية إلى أفضل 
وضع يحقق لإلنسان التقدم . ونحن ال نتعلم 
تفاهات األخطاء وبشاعتها، ولكننا نكتشف 
جمال احلق وايجابيات احلق، وبذلك نتمكن من 

االستمتاع باحلياة وباملشاركة في تقدمها.
 إن تاريخ احلضارة نفسه يشهد بأن اإلنسان 
ر عليه التقدم  يبحث عما هو ايجابي وإالَّ تعذَّ
ألن  مطلقاً  يكفي  ال  األخطاء  نفي  ألن  ؛ 
يؤسس احلضارة وال يغني الثقافة ، بل يصيب 
اإلنسانية  احلياة  يحول  و  بالعقم  شيء  كل 
من  خوف  وإلى  السلبيات  من  مجموعة  إلى 

األخطاء وهو ما مينع اإلنسانية من التطور.
بالبحث  لإلنسان  يوحي  الصحيح   اإلميان   
الدائم عن اهلل من أجل اإللتقاء به . إنه سر 

يفوق كل إدراك ويعلو على كل تصور. 
اهلل  ظهورات  تاريخ  هو  القدمي  العهد  كان 

ابتداًء من آدم الذي كان أولَ من حتدث مع اهلل، 
إلى عمالقة اإلميان مثل إبراهيم وموسى وداود 
وإشعياء .. الخ. كل هؤالء شاهدوا شيئاً عن 
إدراكاً  أو  مباشرة  ظهورات  إما  ونالوا    ، اهلل 
 .. املقدسة  الوحي  كلمات  سمعوا  أو  روحياً 
شهود  فقط  ليسوا  يقني  بكل  هؤالء  وكان 
و  لذاته  اهلل  إعالن  على  شهود  بل  التوحيد، 

عهده وصدق مواعيده لإلنسان.
الروحي  الوعي  تطور  العهدالقدمي  يعكس  و 
منذ أن ُ طرَِد آدم من الفردوس إلى أن جتلَّى اهلل 
و  احلق.  معرفة  يعرفوه  أن  وأعطاهم  لألنبياء 
ليست  القدمي  العهد  قوة  أن  ندرك  أن  علينا 
في إنكار و نفي الِشرك وتعدد اآللهة ، بل في 
وفي  الظهورات،  في  الواضحة  اهلل  إعالنات 
كلمات األنبياء. هذا ميكن أن نترجمه إلى ما 

يلي :
الوعي  تطور  في  األولى  اخلطوة  كانت  لقد 
إالَّ  إله  ال  أو   .. إله غير اهلل  ال   ”  : الروحي هي 
الروحية  احلياة  بداية  في  ذلك  كان  و   .“ اهلل 
من  اإلنسان  وطرد  السقوط  بعد  اإلنسانية 
يبحث عن  اإلنسان  ، عندما كان  حضرة اهلل 
 ، الوثنية  ، وسقط في  خالقه وضلَّ السبيل 
العبارة  أن يبدأ اإلميان بهذه  فكان من احلتمي 
فيه  يقع  خطأ  أول  تقتلع  التي  الواضحة 
من  االقتراب  محاوالً  يخطو  عندما  اإلنسان 

اهلل.
الوعي  تطور  في  الثانية  اخلطوة  كانت  لذا   
و  روح  هي  و  إلهك”،  الرب  أنا   ”  : هي  الروحي 
و  لذاته   اهلل  إعالن  ألنها  الظهورات  جوهر 
يكون اهلل  اإلنسان  دخول اهلل  في عهد مع 
الذي  العهد  لهذا  ذ  املنفِّ و  الضامن  هو  فيه 
إصالح  اهلل  م  يُتمِّ عندما  ويتحقق  يَكُمل 
اإللهي  بالتجسد  احلياة  وجتديد  اإلنسانية 
يسوع  في  اجلديد  العهد  في  حتقق  ما  هو  و 

املسيح . 
سلبيات  عن  لنا  يكشف  لم  اجلديد  العهد 

الِشرك وتفاهة تعدد اآللهة فقط ، بل كشف 
والذي  للتوحيد  الواضح  املضمون  عن  أيضاً 
اهلل  شركة  أي   - السابق  املقال  في  ذكرناه 

الواحد في الثالوث. 
 و ميكننا أن نالحظ أن نفي الِشرك ، وهو نغمة 
بل   ، قليالً  تَْخُفت  القدمي  العهد  في  واضحة 
احلق  أن  ذلك  اجلديد.  العهد  في  تنعدم  تكاد 
أشرق واضحاً، وهو ما يدعو اإلنسان ليس إلى 
والتمتع  احلق  معانقة  بل  فقط،  اخلطأ  جتنب 
ِشركة  في  دخول  و  وجمال  حياة  من  فيه  مبا 

حب مع اهلل . 
املعرفة  طريق  على  يضعني  ال  الذي  الدين 
عليه  بدت  مهما  يكفي  ال  باهلل  االيجابية 
احلياة  مستوى  كان  ومهما   ، الديانة  عالمات 
األخالقية التي يدعو إليها. هذه هي النقطة 
فال   . بدقته  التوحيد  موضوع  في  احلاسمة 
واحد  إله  عبادة  إلى  الناس  ندعو  أن  يكفي 
أن  يجب  بل   . مزيفة  ألنها  اآللهة  وترك 
ندعوهم إلى معرفة يقينية بهذا اإلله الواحد 
. وإالِّ تتحول  الِشرك باهلل فقط  تتعدى نفي 
خطأ  من  خوف  إلى  باهلل  اإلنسان  عالقة 
النمو  في  اإلنسان  يتعثر  و  فقط  به  الِشرك 
في معرفة اهلل . وقد كان هذا مصير عقائد 
وديانات أصابها اجلفاف والعقم ألنها اكتفت 
حتُّث  ولم  األخطاء  ومقاومة  بالسلبيات 
أتباعها على البحث عن احلق و اإلنتماء إليه .

بشكل  منه  نقترب  أن  ميكن  ال  احلق  فاهلل   
ضوء  في  ايجابياً  منه  نقترب  بل  سلبي، 
من  بها  يقترب  التي  وظهوراته  إعالناته 
التاريخ.  في  نفسه  عن  بها  يعلن  و  اإلنسان، 
وأعظمها و آخر منتهاها كان ظهور اهلل في 
اجملد.   له  املسيح  يسوع  شخص  في  اجلسد 
من  جزء  التاريخ  أن  لنا  تؤكد  اإلعالنات  هذه 
وعي  لتطور  وِسِجل   ، باإلنسان،  اهلل  عالقة 
الدائمة  ومحاوالته  اهلل  بحضور  اإلنسان 

لالقتراب من اإلنسان. 

خواطر مسافر 
إلي النور  

)25 (
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إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع 

»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
الكتاب  لدراسة   »Hosanna« مجموعة  إحتفلت  نيوز:  جود 
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس، 
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا 
أحدي  وهي  سنوات،   5 منذ  اجملموعة  تلك  ,ونشأت  التوقيت، 
وتعتبر  فيرينا،  والقديسة  موريس  القديس  كنيسة  خدمات 
الكتاب  بدراسة  تقوم  التي  اجملموعات  أقوي  من   ،»Hosanna«
املقدس باللغة اإلجنليزية، ويشرف عليها د. »ياسر بطرس«، ومن 
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء 

النبي من العهد القدمي

اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع، 
من الساعة 6:30 إلي الساعة التاسعة مساًء بكنيسة القديس 

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»
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“ست الشاي” تشغل الرأي 

العام في السودان
سيجتمع  إنه  بحري،  اخلرطوم  محلية  معتمد  قال 
حل  إلى  للتوصل  شاي  بائعة  آالف   5 ميثلن  بنسوة 

يرضيهن ويرضي سلطات احمللية.
حسن  اللواء  عن  تربيون”  “سودان  صحيفة  ونقلت 
محمد حسن إدريس قوله إن قضية بائعات الشاي في 

اخلرطوم تشغل صانعي القرار.
الطرفني.  للتوصل حلل يرضي  إنه يسعى  إدريس  وقال   
وأكد املعتمد، أنه قرر عقد لقاء مع بائعات الشاي في 

مقر احمللية لإلستماع لهمومهن ومشكالتهن.
وأضاف أن اللقاء مع بائعات الشاي سيخرج بحل يرضي 
قضية  بحري،  اخلرطوم  معتمد  واعتبر  األطراف.  كل 
ال  للمحلية،  األساسية  القضايا  من  الشاي  بائعات 
سيما وأنهن من الشرائح الضعيفة في اجملتمع، وال بد 

من مساندتهن.
تعمل  امرأة  ألف   15 نحو  أن  إلى  إحصائيات  وتشير   
كما يسمونها في السودان ست الشاي، غير أن ظاهرة 
ست الشاي باتت ثقافة متيز الشارع السوداني اللتفاف 
الناس من حولها مبختلف طبقاتهم االجتماعية حتى 
والصحفيني  واألدباء  والشعراء  للمثقفني  وجهة  باتت 
والعامل  واملهندس  الطبيب  جلستها  يرتاد  كما  متاما 

البسيط.
يخشني  والنساء  الفتيات  آالف  إن  ناشطات  وتقول   
للتراخيص  طلبا  لهن  الشرطة  مالحقة  حمالت 
القانونية أو مصادرة أدواتهن في حال لم يدفعن جملالس 
البلدية الرسوم الباهظة التي مت فرضها عليهن مقارنة 
بدخلهن الضئيل املقدر بنحو عشرة دوالرات يوميا في 

أحسن الظروف.
السلطات  تفرض  عليهن  القبض  إلقاء  مت  حال  وفي 
عليهن غرامة قدرها 35 دوالرا أميركيا إلطالق سراحهن 
لقهر  “ال  كحركة  حقوقية  مبادرات  يجعل  ما  وهو 

النساء” تطالب بتوعيتهن بحقوقهن.

أغرب أنواع العقاب.. 
في الغابة

ابنهما  اختفاء  أنهما تسببا في  يابانيان  زوجان  اعترف 
الصغير )7 سنوات( بعد أن تركاه في غابة تعج بالدببة 

كنوع من العقاب على أحد تصرفاته.
مت  االختفاء  أن  األمر  بداية  في  زعما  قد  الزوجان  وكان 
شمالي  غابة  في  اخلضراوات  جلمع  عائلية  جولة  أثناء 

هوكايدو، قبل أن يعترفا للمحققني بحقيقة الواقعة
 ووفقا للمتحدث الرسمي للشرطة فإن أكثر من 150 
منقذ وضابط شرطة يعملون حاليا على إيجاد الطفل 
موطنا  تعتبر  والتي  اجلبلية،  الغابة  في  تانوكا  ياموتا 

معروفا للدببة البرية.
 وبحسب أقوال الوالدين فإنهما لم يبتعدا سوى 500 
متر فقط عن الطفل ملدة 5 دقائق، ولكنهما لم يعثرا 

عليه عند عودتهما لنفس املكان.  

مخالفة سير بحق “سيارة” من العصر احلجري
سيارة  نسخة  صاحب  فوجئ 
الكرتونية  الشخصيات  إلحدى 
فلينستون”،  “فريد  الشهيرة 
سير  مخالفة  على  بحصوله 
بشكل  سيارته  وقوف  بسبب 
والية  مدن  إحدى  في  خاطئ 

فلوريدا األميركية.
في  احمللية  السلطات  ووضعت 
على  ملصقا  وست”  “كي  مدينة 
يهدد  للسيارة  األمامية  العجلة 
وقوفها  بسبب  السيارة  مبصادرة 
صاحبها  وعمد  القانوني.   غير 
مياثل  بشكل  تصنيعها  على 
لشخصية  الكرتونية  الصورة 
احلجري  العصر  من  فلنستون 
ومبقاعد من جلد احلمار الوحشي 
ومساند للرأس على شكل عظام.

 وحثت السلطات احمللية في املدينة مالك السيارة على موقعها على فيسبوك على التقدم وإبعاد سيارته وإال 
سيتم سحبها وحجزها لدى السلطات.

إميا ستريت بشكل غير قانوني، وهي مركونة بشكل غير  امللصق: “سيارة فلينستون تقف على   وكتب على 
قانوني في الطريق العام.”

 وحثت السلطات احمللية على موقعها على فيسبوك املواطنني على اإلدالء مبعلومات تفيد مبالك السيارة قبل 
أن تضطر السلطات إلى سحبها.

أو االتصال بصديقه وجاره   والقت الدعوة تعليقات طريفة فمنهم من دعوا إلى البحث عن فريد فلينستون، 
العزيز بارني رابل، وهما ممن ميكنهما معرفة من وراء الوقوف اخلاطئ للسيارة احلجرية.

 إال أن األمر جاء في نهاية املطاف، بظهور املالك وسحب سيارته الفريدة من نوعها.
 وكتب املسؤولون احملليون في املدينة على فيسبوك: “ لقد وجدنا مالك السيارة، والشكر اجلزيل لكل من ساعد 

في ذلك!

صورة 
وتعليق

شركة تعتذر عن إعالن 
يحّول رجال أسود إلى 

أبيض
قدمت شركة مساحيق غسيل صينية اعتذارا عن 
رجل  فيه  يتحول  ترويجي  إعالن  عن  الناجم  الضرر 

أسود إلى أبيض بعد استعماله مسحوق الشركة.
وقالت شركة “شنغهاي ليشانغ” ملساحيق الغسيل 
في بيان، إنها تدين وتشجب بشدة التمييز العنصري 
مسؤولية  األجنبية  االعالم  وسائل  حتمل  لكنها 
تضخيم اإلعالن، الذي ظهر للمرة األولى في وسائل 
توقف  عرضه  لكن   ، الصينية  االجتماعي  التواصل 

بعد احتجاجات خرجت إثر تقارير إعالمية.
“نعرب عن أسفنا عن  بيان صادر عن الشركة  وذكر 
ننأى  لن  لكننا  اجلدل.  من  حالة  في  اإلعالن  تسبب 

بأنفسنا عن مسؤولية احملتوى املثير للجدل”.

تغرمي مدير متحف 
إيطالي بسبب إعالن ضد 

النشل
غرمت شرطة مدينة فلورنسا مدير متحف يوفيزي 
جاليري لبثه إعالنا دون ترخيص يتمثل في تسجيل 
يحذر فيه الزوار من شراء تذاكر الدخول ألحد أشهر 
املتاحف الفنية في العالم من الباعة غير الرسميني 

والنشالني.
بصوته  تسجيال  شميت  آيكه  املتحف  مدير  وبث 
األمامية  الباحة  في  للزوار  واإليطالية  باإلجنليزية 
وكيفية  أماكن  عن  تعليمات  ويتضمن  للمتحف 
الدفع لشراء وذاكر الدخول فضال عن تنبيههم من 

الباعة غير الرسميني في الشوارع والنشالني.
 وفرضت شرطة املدينة غرامة على شميت قدرها 
295 يورو )329.78 دوالرا( خلرقه قانونا ينظم اإلعالنات 

الصوتية في الشوارع.
 وقال شميت وهو مؤرخ أملاني تولى إدارة املتحف في 
العام املاضي إنه سيدفع الغرامة منتقدا في الوقت 

عينه هذا اإلجراء.
في  والطاقة  الوقت  استثمار  عن  “عوضا  وأضاف   
مببادرتنا  إداريا  ارتكبنا خطأ  قد  كنا  إذا  ما  مناقشة 
ضد البيع بشكل غير رسمي للتذاكر، علينا العمل 

معا ملكافحة اجلرمية والدفاع عن تراثنا الثقافي.”
 ويصل سعر تذكرة دخول متحف يوفيزي إلى 12.5 
يورو لكن الباعة في الشوارع يبيعونها مببلغ يتراوح 
بني 20 و45 يورو ملن ال يريد الوقوف في الطابور أو ملن 

يرغب بجولة برفقة.

أمريكية اشترت ثالجة فعثرت 
على جارتها بداخلها

عندما  مربحة  صفقة  عقدت  أنها  أمريكية  ظنت 
دوالرا،   30 مقابل  في  مستعملة  ثالجة  اشترت 
املرأة  ، وقامت  لكنها عثرت فيها على جثة جارتها 
بلدة غولدسبورو الصغيرة  إلى  باستدعاء الشرطة 
بأنها  إبالغها  مع  املتحدة  الواليات  شرق  جنوب  في 
ثالجة  في  البشرية  البقايا  يشبه  »ما  على  عثرت 

على نسق خزنة«.
تبني  التي  اجلثة  هوية  حتديد  من  الشرطة  ومتكنت 
السابقة  اجلارة  عاما(،   75( روش  آن  ألرما  تعود  أنها 

ملشترية الثالجة املستعملة.
بداية  في  الثالجة  اشترت  قد  األخيرة  هذه  وكانت 
مايو من مارسيال جني لي، ابنة أرما آن روش، غير أن 

الشارية لم تفتح الثالجة إال بعد ثالثة أسابيع.
 56( لي  جني  مارسيال  عن  حاليا  الشرطة  وتبحث 
عاما( ألنها لم تبلغ بوفاة والدتها التي كانت تعيش 
حتمل  وال  »مجهولة«  الوفاة  أسباب  تزال  وال  معها. 
الشرطة،  بحسب  إجرامي«،  لعمل  آثار  »أي  اجلثة 
والتحقيق متواصل »ملعرفة كيف وصلت اجلثة إلى 

الثالجة«.

إصابة ميسي بخدوش بعد محاوالت مشجعة 
إلحتضانه بالواليات املتحدة
أصابت امرأة مكسيكية الالعب األرجنتيني ليونيل ميسي ببعض اخلدوش بعدما 
دفعت رجال الشرطة من أجل الوصول إليه الحتضانه عند وصوله، إلى الفندق، 

الذي يُقيم فيه املنتخب األرجنتيني مبدينة شيكاجو األمريكية.
وقالت املشجعة املكسيكية التي تدعى نورا بريسينيو، 40عاما، والتي تقيم في 
على  احلصول  في  فقط  أرغب  »كنت  عاما،   18 منذ  األمريكية  املتحدة  الواليات 

توقيعه من أجل ابني كارلو«.
عملية  أثناء  عصيبة  بلحظة  األرجنتيني  املنتخب  وقائد  برشلونة  مهاجم  ومر 

التدافع بني املرأة املكسيكية ورجال الشرطة، ليختبئ على الفور داخل الفندق.
أو  برشلونة  أي مكان، في  »نحن مولعون مبيسي في  باكية:  بريسينيو  وأضافت 
في املنتخب األرجنتيني، رؤية ميسي صعبة للغاية، إذا لم تخاطر من أجل رؤيته 
فلن حتصل على شيء، لقد كانت فرصة كبيرة لالقتراب واحلصول على التوقيع«.

إصابته  بسبب  سيئ  شعور  ينتابني  مضايقته،  في  أرغب  أكن  »لم  وتابعت: 
واختتمت  إبعادي«.  الشرطة  حاولت  عندما  ذراعه  من  أمسكته  ألنني  بخدوش 

قائلة: »ميسي سامحني، أردت توقيعك وحسب من أجل ابني، سامحني إن كنت تسببت في مضايقتك، لم 
أرغب في أن يحدث هذا«.
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Planet Facts “Mercury”

•	 The	surface	of	Mercury	is	very	similar	to	our	moon.	It	has	
a	very	barren,	rocky	surface	covered	with	many	craters.

•	 Being	so	close	 to	 the	Sun,	 the	daytime	 temperature	on	
Mercury	is	scorching	-	reaching	over	400	Degrees	Celsius.	

•	 At	night	however,	without	an	atmosphere	to	hold	the	heat	
in,	the	temperatures	plummet,	dropping	to	-180	Degrees	
Celsius.

•	 Mercury	has	a	very	low	surface	gravity.
•	 Mercury	has	no	atmosphere	which	means	there	is	no	wind	

or	weather	to	speak	of.
•	 There	 is	 also	 no	water	 on	 the	 surface	 of	Mercury,	 it	 is	

possible	however	 that	 there	could	be	water	underneath	
the	surface.	

•	 Likewise,	 there	 is	 no	 air	 on	 the	 surface	 but	 it	 could	 be	
trapped	underneath.

R I D D L E  T I M E

R1:What two things can you never eat for 
breakfast?

R2:What is brown and sticky?

R3: What asks but never answers?
By: Philo Girgis

Once	when	 little	chil-
dren	were	brought	 to	
Jesus	 that	 he	 might	
touch	 them,	 the	 dis-
ciples	found	fault	with	
those	 who	 brought	
them.	 When	 Jesus	
saw	 it,	 he	 was	 dis-
pleased	 and	 said	 to	
his	 disciples,	 “Allow	
the	 little	 children	 to	
come	 to	me;	 and	 do	
not	forbid	them,	for	of	
such	 as	 these	 is	 the	
Kingdom	of	God.	I	tell	you,	whoev-
er	will	not	accept	 the	Kingdom	of	
God	like	a	little	child,	will	never	en-
ter	it.”	Then	he	took	the	children	in	
his	arms,	 laid	his	hands	on	them,	
and	 lovingly	 blessed	 them.One	
Sabbath	day	Jesus	went	to	dine	at	
the	 house	 of	 a	 leading	 Pharisee.	
One	 of	 the	 guests	 said	 to	 him,	
“Fortunate	 is	 he	 who	 will	 have	 a	
share	in	the	Kingdom	of	God.”
But	 Jesus	 said	 to	 him,	 “A	 man	
once	gave	a	great	dinner	and	invit-
ed	many	guests.	At	dinner-time	he	
sent	out	his	servant	to	say	to	those	
who	had	been	 invited,	 ‘Come,	 for	
everything	is	now	ready.’	But	all	of	
them	began	to	make	excuses.	The	
first	said,	‘I	have	bought	a	field	and	
must	go	and	look	at	it.	I	must	ask	
you	to	excuse	me.’	Another	said,	‘I	
have	bought	five	yoke	of	oxen	and	
am	on	my	way	to	try	them.	I	must	
ask	 you	 to	 excuse	 me.’	 Another	
said,	‘I	have	just	married	and	so	I	
cannot	come.’
“The	servant	returned	and	reported	
these	answers	to	his	master.	Then	
the	master	of	the	house	was	angry	
and	said	to	his	servant,	‘Go	out	at	
once	into	the	streets	and	alleys	of	
the	city,	and	bring	in	the	poor,	the	
crippled,	 the	blind,	and	the	 lame.’	
When	 the	 servant	 reported,	 ‘Sir,	
your	 order	 has	 been	 carried	 out,	
yet	there	is	still	room,’	the	master	
said	to	him,	‘Go	out	into	the	high-

ways	and	the	country	
lanes	 and	 compel	
people	 to	 come,	 so	
that	 my	 house	 may	
be	filled;	for	I	tell	you,	
that	not	one	of	those	
who	were	first	invited	
shall	taste	of	my	din-
ner.’”
Once	 when	 Jesus	
was	 walking	 along	
the	 road,	 a	man	 ran	
up	 and	 knelt	 be-
fore	 him	 and	 asked,	

“Good	Master,	what	must	I	do	that	
I	may	be	sure	of	eternal	life?”	Je-
sus	said	to	him,	“Why	do	you	call	
me	good?	No	one	is	good	except	
one	only:	God.	You	know	the	com-
mandments:	‘Do	not	commit	adul-
tery.	Do	not	murder.	Do	not	steal.	
Do	 not	 bear	 false	 witness.	 Do	
not	 be	 dishonest.	 Honor	 your	 fa-
ther	and	mother.’”	He	said	to	him,	
“Master,	I	have	kept	all	these	com-
mands	 from	 my	 youth.”	 Looking	
upon	 him,	 Jesus	 loved	 him	 and	
said,	“One	thing	you	lack;	go,	sell	
all	 that	 you	 have	 and	 give	 to	 the	
poor,	 and	 you	 will	 have	 treasure	
in	 heaven.	 Then	 come	 with	 me.”	
But	when	 the	man	heard	 this,	he	
looked	sad,	and	he	went	away	 in	
sorrow,	 for	 he	 had	 great	 wealth.	
Then	 Jesus	 looked	 around	 and	
said	 to	 his	 disciples,	 “How	 hard	
it	 is	 for	those	who	have	wealth	to	
enter	 the	Kingdom	of	God!”	They	
were	 surprised	 at	 his	 words,	 but	
again	he	said,	“Children,	how	hard	
it	 is	 for	 those	who	 trust	 in	wealth	
to	enter	the	Kingdom	of	God.	It	is	
easier	for	a	camel	to	go	through	a	
needle’s	 eye	 than	 for	 a	 rich	man	
to	enter	the	Kingdom	of	God.”	And	
they	were	so	astonished	that	they	
said,	 “Then	 who	 can	 be	 saved?”	
Jesus	 looked	 at	 them	 and	 said,	
“With	men	it	is	impossible,	but	not	
with	God,	for	with	God	everything	
is	possible.”

The Kingdom of God

Happy 
Birthday

Mira

Happy 
Birthday 
Peter and 
Michael 

by	Sharla	Guenther
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I will be the first to say that the world is a 
horrible place. Awful things happen every 
day, everywhere, to everyone; and some-
times it feels like there’s no hope, like 
there’s really nothing good left on earth. 
The amount of bad news that is released 
to the public all the time is overwhelm-
ing and it disturbs our peace, it angers 
us, it discourages us and it hurts us. After 
hearing of a new catastrophe on a daily 
basis, one tends to simply feel depressed 
and lose all motivation to stay positive. 
There are too many crisis’s to attend do. 
However, I believe that the biggest crisis 
of all is when we begin to blame God for 
everything that is happening.
We tend to mutter “it’s not fair” and 
“why?!” nonstop as we continue to see 
things unroll directly in front of us. And 
yes, it isn’t fair. Yes, we don’t understand 
why these things happen. Yes, we don’t 
see the reason, but this does not mean 
that there is no reason.  
Keep in mind that the world is the king-
dom of the devil and he does all what he 
wants to do, with the permission of God 
of course. And so, one may ask why does 
God not prevent these sufferings from 
occurring? The answer to that question is 
very simple: Because, God puts each one 
of us through situations that He knows 
we can handle, and this same statement 
applies to everyone else all over the 
world.
And so the next time you come face to 
face with yet another piece of bad news, 
remember: “If you were of the world, the 
world would love its own. Yet because 
you are not of the world, but [He] chose 
you out of the world, therefore the world 
hates you.” (John 15:19) Jesus plainly 
says that life will not be easy; He says it 
will be horrible and gruesome, but He 
also says that He is always with us, every 
step of the way.
“Be strong and of good courage, do not 
fear nor be afraid of them; for the Lord 
your God, He is the One who goes with 
you. He will not leave you nor forsake 
you.” (Deuteronomy 31:6)

A Light 
in the Darkness
By: Theodora Girgis

 I graduated from Early Childhood Educa-
tion and I went on to Teacher’s College. I 
worked in several different daycares and 
since then, I have accumulated some 
knowledge in this area. So here is my list 
to help you when searching for the right 
place to leave your child.
Before I begin, I want to remind you that 
this is a very serious decision and it is 
often underscored or underestimated. 
Just think, you are leaving your child at 
this other place for majority of the day. 
The daycare will be the main caregiver 
because their hours will outlast yours. 
So when you decide to hand your child 
over, you must know that this is a com-
mitment of at least three years. Think of 
all the changes that take place in our life 
cycle between the ages of one and three; 
everything from potty training to emer-
gence of self and cognitive and speech 
development. Most parents need to 
start thinking about childcare even be-
fore the child turns three months. For 
the really good places, there is usually at 
least one year waiting list. Start early in 
your research because this is one of the 
most important decisions that will affect 
your child’s earliest development and 
shape their formative years.
I am splitting this article in three distinct 
sections: Preparation, Processes and 
Payments.
 Section 1: Preparation
You will undoubtedly do a considerable 
amount of research in order to find the 
right daycare. Equip yourself with basic 
knowledge about what you are looking 
for and educate yourself with questions 
to further decipher whether it is a good 
fit. Ask yourself:
1) Will I need full-time or part-time care?
2) Do I want to send my baby or babies 
to someone’s home instead of a big cen-
tre?
3) Do I need to see routines and activity 
plans?
4) Am I looking for a formal setting with 
a licensed outdoor/indoor space?
5) Is it more important for the daycare to 
be close to my home or work grandpar-
ent’s home?
6) Is it important that the daycare has 
insurance coverage?
 Section 2: Processes
Please know that there are laws that 
govern childcare but they are not as ex-
tensive as the laws that govern the pub-
lic school system. These laws are encap-
sulated in the Child Care and Early Years 
Act, (CCEYA) and you can access all the 
minimal conditions for licensing online: 
https://www.ontario.ca/document/
child-care-rules-child-care-and-early-
years-act?_ga=1.124409933.653709619
.1465399257
Inspectors ONLY inspect daycares that 
apply for licenses through the govern-
ment. There are many daycares operat-

ing without a license and that is not 
necessarily a bad thing. Just like ev-
erything else, there are positives and 
negatives to a home daycare versus a 
formal childcare centres. However, the 
main three differences are the ratio of 
caregivers to children, the price and ob-
viously the environment. I will split the 
next few questions you should ask while 
touring a potential childcare in two- For-
mal versus Informal (home daycares).
Formal Childcare Centre:
1) Are all the caregivers Registered Early 
Childhood Educators (RECE)?
2) Is your outdoor space inspected an-
nually or every 5 years?
3) How often do you sanitize toys? 
(should be at least four times a week in 
infant room and twice a week in toddler 
room)
 Informal Daycare:
1) What is your ratio? (Should be one 
adult to five full-time children- if there 
are two adults there should STILL only 
be five children because laws stipulate 
that it is the ratio set for the SPACE not 
the number of caregivers, many use this 
as a loophole but it really is not meant to 
be misinterpreted)
2) Is there a separate dedicated space 
for food preparation? Naps? Toilet train-
ing? Outdoor play? Indoor play?
3) What is the qualification of the care-
giver?
4) What happens when they are sick and 
unable to care for your child?
5) Do they allow the children to watch 
TV? (Should be a no-no)
6) Do they accept cash discounts? Offer 
receipts?
*Please note that childcare payments 
are tax deductible.  (Do your math, be-
cause discounts gained on cash pay-
ments may not outweigh the benefit of 
the tax deduction)
All Daycares (observations and ques-
tions):
1) What is their stance on discipline? 
On soothers?  On Christian Holidays like 
Christmas and Easter? (You will need to 
continue whatever they teach at daycare 
to maintain consistency and ensure op-
timal results so you better be on board)
2) How do they potty train the children? 
(In the potty or on the toilet or both)
3) Do they take the kids outside every-
day? When do they NOT go outside? 
What temperatures or weather condi-
tions hinder them from going outside?
4) Are they able to keep a daily journal 

to keep you apprised of bowel move-
ments, eating patterns, general behav-
iour and newly acquired skills and devel-
opmental milestones?
5) Are they able to take photos through-
out the day for you so you can keep 
them for memories?
6) Can you log in and access the child-
care surveillance equipment to “check-
up” on your child? (I have mixed feelings 
about this because if you can log-in, 
imagine all the sick hackers out there 
that can also hijack the system and 
watch your child).
7) How do they reinforce self-esteem 
and confidence? How do they teach 
children to be independent without be-
ing too detached?
8)      How do they teach children speech? 
Reading? Writing? Cognition? Self-feed-
ing? Self-dressing?
9) Is the space neat, age-appropriate, 
stimulating? Are there clear sightlines 
for the caregivers to see the children at 
all times?
10) What are the policies on Disease 
control? Lice and other Contagions? Do 
they send children home if they are sick 
or keep them there? (my child is sick ev-
ery 2 days because they are lenient on 
that policy)
Payment:
1) Always get a sibling discount if you 
have more than one child. What is the 
discount if you pay upfront for the entire 
year?
2) Always ask how much it will cost if 
your child is unable to attend or is sick or 
has appointments? How much is it if you 
are late to pick up? Which stat holidays 
do they open/close? Will you pay if you 
book a vacation?
3) Read the contract carefully, like any-
thing else, this is a major investment but 
instead of money on the line, it is your 
own precious flesh and blood.
Just so you know, home daycares range 
from $750 to $1000 per month while 
formal childcare centres range from 
$1000 to $1500 a month for infants – be 
weary of the overly expensive centres 
that have a “unique” rationale for being 
too expensive. Honestly, not worth your 
time because children learn fast and 
more if the caregiver is loving and atten-
tive than if the daycare is made of gold 
and gimmicks.
E-mail me if you have questions I have 
not covered – sylviamartignani@gmail.
com Until next time

F
am

ily
Corner

Choosing a Daycare- helpful advice 
for residents in Ontario, Canada… By: Sylvia Martignani
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“The doctor will see you now”. This is what patients 
hear when they go to visit their healthcare provider. 
During this visit, the doctor may perform several 
examinations, order investigations, listen to the 
patient’s narrative, write a prescription, provide 
patient teaching, follow-up, and so forth. Hopefully, 
by the end of the encounter, the patient has received 
the care and guidance they need to feel better. 
What if we were to replace this patient with a 
community? What would be the physician’s role? 
How would the encounter be similar or different? Is 
there a role for physicians in the community, and does 
this have an impact on health?
A community can be defined as a group of people 
who share a common living space, certain interests, 
resources, and/or needs1. In this context, a 
community need not be restricted to a neighbourhood. 
In fact, communities can include workplaces, schools, 
cultural centres, groups of individuals, and so forth. 
Therefore, when considering who the physician 
is working with in a community, one 
must recall that communities need not 
have defined locations. For example, a 
group of single-parent mothers can be 
considered a community. 
What does a physician do when he or 
she works with a community? Can they, 
like the previously-mentioned patient 
encounter, order investigations and 
prescribe pills? Does the work differ 
when a physician works with groups of people, rather 
than individual patients? To answer these questions, 
one ought to recall that the role of the physician is to 
advocate for patients, to use his or her knowledge and 
skills to promote health and prevent disease. 
In a community context, physicians can still very-
well listen to narratives, perform examinations, and 
prescribe treatments. But the methods and processes 
by which this is done may vary. For example, consider 
the physician who is working with a school plagued by 
poverty. The children are tired and their health suffers 
because their parents cannot afford to pack healthy 
lunches, nor do they eat breakfast at home. What can 
a physician do? The first step would be to identify the 
issue; this can be done by listening to the children 
describe their problem, and by observing the effects 
of the problem on the children (ex. Fatigue, poor 
concentration, poor developmental growth, etc.). The 
next step would be to consider how one can approach 
or solve the problem – what needs to change or occur 
so that the children can have healthy food to eat? The 
physician must then use his or her knowledge, skills, 
and any available resources to create a care plan (the 
‘prescription’) that will be effective. Just like writing 
a prescription for a blood pressure pill or a new pain 
medication, the community physician in this case 
may consider ‘writing’ a prescription that informs 
parents on food banks they can access for assistance. 
Or, perhaps the physician will decide to provide free 
workshops for the parents on how to purchase and 
prepare healthy foods on a budget, and the importance 
of doing so. This is, in essence, equivalent to 
providing individual patient teaching and counselling 
on the treatment regime. Next, the physician ought to 
follow-up and monitor the progress of the community. 
Did the intervention work? Are the children coming 

to school having eaten breakfast, and do they have 
healthy lunches? This is akin to monitoring the blood 
pressure status of a patient who was started on a new 
pill, or tracking the blood test results of a patient who 
began taking iron supplements for iron-deficiency 
anemia.
Working with communities can have its own 
challenges. With a larger population, it can be 
difficult to define what the priorities to address are. 
The community may have a multitude of concerns, 
and determining what the physician will first work 
on can be overwhelming. Moreover, a lack of 
apparent resources complicates this process, and 
makes it difficult for physicians to implement certain 

interventions. How does the physician 
overcome these obstacles? The answer 
seems to be that the encounter, similar 
to that which occurs with individual 
patients, is to ‘use what is available’. 
When working with patients, 
physicians draw on their individual 
strengths, and direct patients to 
resources that may be of assistance. 
The same ought to occur when 

working with communities. The astute physician will 
empower communities to identify the resources they 
have, and to make use of these. Communities should 
be reminded that they are partners with the physician, 
and that together, they can work towards better health 
outcomes. This provides the community with a 
sense of strength and unity. Furthermore, physicians 
can and should promote capacity-building among 
the community – a process whereby communities 
are encouraged to continuously identify their needs 
and make plans to address them as a group. This 
strengthens relationships among members, but also 
provides communities with opportunities to make 
partnerships with other organizations, healthcare 
teams, and so forth. Thus, it is clear that the work 
of a physician with a community is a circular, 
collaborative process. 
Winston Churchill once said “healthy citizens are 
the greatest asset a country can have” – and this 
can only occur when physicians begin to treat 
communities, not just individual patients. Working 
with communities can be extremely rewarding for 
physicians: not only does it allow physicians to make 
a difference, but it also creates special partnerships 
and therapeutic relationships. For communities, 
benefits include having their concerns addressed, 
receiving support and guidance, and feeling that they 
are not alone. Communities also benefit by becoming 
empowered to change their lives and to promote their 
own health – just like what occurs during a physician-
patient encounter. 
“The doctor will see you now”. This is what 
communities ought to hear when they require 
assistance, empowerment, intervention, and guidance. 
These physician-community encounters are what 
define community health promotion.

The selection of a leader for a political party 
can be a long and arduous process yet when 
conducted properly, can yield profoundly 
positive outcomes. Successful leaders es-
tablish a clear vision and effectively com-
municate their message in a manner that in-
spires others to support that vision. Since its 
inception in 2003, the Conservative Party of 
Canada had been led by one of the most suc-
cessful federal leaders in Canadian history. 
The Right Honourable Stephen Harper will 
be remembered in history as one of the best 
Prime Ministers ever to govern our country. 
The signs of Mr. Harper’s potential were evi-
dent early on as he was one of the architects 
behind the movement to unite conservatives 
under one banner. The coordination and bal-
ancing of competing interests between mem-
bers in the two preceding parties were no 
easy task. They required both an understand-
ing of dogma entrenched in the mindset of 
progressive, fiscal and social conservatives 
and a masterful ability to unite key princi-
ples at a time when like-minded people were 
going in different directions. 
As Prime Minister, Stephen Harper’s lead-
ership skills helped gain unprecedented re-
spect for Canada worldwide. Many around 
the world lauded his stewardship of the Ca-
nadian economy during the turbulent global 
economic crisis. The Harper Government’s 
focus on international trade led to free trade 
agreements with over 40 nations. Canadian 
federal taxes were lowered to levels below 
those of 50 years ago. 
Our Prime Minister’s principled stance on 
foreign policy focused on supporting the 
most vulnerable populations. The Office of 
Religious Freedom was created and put un-
der the auspices of the Foreign Affairs Min-

istry, a strong message for bi-lateral negotia-
tions with those nations seeking diplomatic 
relations but no respecting human rights. 
Canada welcomed the highest levels of im-
migration in Canadian history and immigra-
tion policy was tailored to expedite applica-
tions from the most vulnerable persons who 
were persecuted because of their religious 
and cultural beliefs. Record investments in 
economic development have enriched the 
lives of people in regions of the world where 
basic human essentials are scarce. 
Domestically, Stephen Harper focused on 
what mattered most to Canadians. His belief 
in smaller government, support for busi-
nesses and lowering taxes for each and every 
Canadian family trumped the lure of pander-
ing to special interest groups for political 
expediency. Strong leaders make tough deci-
sions and take action that benefit the com-
mon good and not just their personal public 
persona and political affiliation. Selfies and 
push-ups make for good photo-ops but are 
not qualifications for a leader holding the 
highest office in our country. A professor 
once wrote:
“Weak politicians allow their policies to be 
dictated by public opinion. Political leader-
ship changes public opinion to support good 
policy.”
The office of Prime Minister is a serious one 
and the slate of aspiring leaders for the Con-
servative Party of Canada is shaping up with 
strong applicants for the job!
Costas Menegakis is the former Member of 
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