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هام.. مقاطعة كيبيك تقبل 5000 طلب هجرة 

جديد يف الفرتة من 16 اإيل 22 اأغ�سط�س
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جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
عدد خاص 28 صفحة مبناسبة اعياد امليالد والعام اجلديد 

توزع ىف أونتاريو - مونرتيال - اوتاوا

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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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50¢

 مركز المشورة لخدمة 
الشباب و العائلة و كبار السن  
عندك مشاكل مع شريك حياتك 

او اوالدك في سن المراهقة
احجز موعــــدك مـــــع

ايمـــــن طــــــانيــــوس 
أخصائي مشورة                               

Ayman Tanios SSW, OCT
 Social Worker / Special Education Teacher

10063 Yonge St. Richmond Hill, ON L4C 1T7
Phone: 416-841-6146 

Email:ayman.tanios@gmail.com

 "Counselling 4Success"      

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
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Cell:  647-997-7246
1200 Derry Road East, Unit 16, Mississauga, ON, L5T 0B3
 sherif@jurislawoffice.com

We speak English and Arabic to serve your needs

نتحدث االجنليزية والعربية خلدمة مصاحلكم

Sheriza Mohammed-Ali
Barrister, Solicitor & Notary Public

Bobby Tut
Partner

Sherif Rizk
Lawyer and Notary Public
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حينما تكون ال�صالة طلبًا للرحمة!
 ابرام مقار

»بيبقي وقت �سالة القدا�س حمدود ، لأن الأطفال وكبار ال�سن 

لل�سالة  الوقوف  من  التعب  ي�سيبهم  والرجال  ال�سيدات  من 

قبطيات  احدي  كلمات  هذه  كانت  احلارقة«،  ال�سم�س  حتت 

قرية الإ�سماعيلية مبحافظة املنيا، والتي قالتها لالإعالمية »�سايل 

مت  التي  اخليمة  علي  حزنًا  �سي«،  بي  »بي  لـ  تقرير  يف  نبيل« 

حرقها قبل ثالثة اأ�سهر والتي كانت حتميهم من اأ�سعة ال�سم�س 

منعهم  بعد  البديل،  احلل  كانت  التي  اخليمة   ، ال�سالة  اأثناء 

الأن  لي�سبح احلال  الأمن،  باأمر من  القرية  ال�سالة بكني�سة  من 

هو ال�سالة يف العراء دون كني�سة اأو حتي خيمة، تقرير يروي 

مطلب  لها  تعد  مل  و�سلوات  م�ساملني،  لأقباط  ظلم  حكايات 

اأخر �سوي الرحمة علي ما يحدث لهم  

يتناول تقرير الـ »بي بي �سي« اأي�سًا، كيف اأن الأمن منع طاقم 

و  يونان  القبطيني  لالأخوين  املحرتق  املنزل  ت�سوير  من  القناة 

اأيوب، والذي مت تدمريه ب�سبب �سائعة عن حتويله من منزل اإيل 

املعتدين،  علي  الأمن  يقب�س  اأن  من  بدلأ  اأنه  وكيف  كني�سة، 

قب�س علي الأخوين اأ�سحاب املنزل، وياأخذ عليهم تعهد بعدم 

اأقامة اأي �سلوات باملكان ، ويعي�س الأثنني الأخوة وزوجاتهم 

وع�سرة اأبناء الأن باأحد �ساحات ال�سيارات خارج القرية!

تف�سريها  فيتم  م�ساملة،  اأ�سر  علي  اإعتداءات  يف  يبداأ  الظلم 

اإعالميًا اإيل اإعتداءات بني طرفني وعبارات »الفتنة الطائفية«، 

 ، احلقيقيني  الفعلة  ُيقدم  ل  حني  الإجراءات،  يف  الظلم  ثم 

فيتم الأفراج عن اجلميع ، ثم ظلم يف املوائمات حني يتدخل 

الذي  الكيان  ذاك  عرب  م�سيحية،  ولالأ�سف  اإ�سالمية  قيادات 

�سلح  لفر�س  العائلة«  »بيت  ي�سمي 

اأي حقوق متبقية للقبطي  ت�سيع معه 

املجني عليه

القوية  الدولة  �سلطة  اأن  ي�سدق  من 

الدعم  رفع  تفر�س  اأن  ت�ستطيع  والتي 

علي  والتنازل   ، التظاهرات  وف�س   ،

عن  رعاع  كبح  ُتوقف  اأن  ت�ستطع  مل  ال�سلطة  تلك  ارا�سيها، 

الإعتداء علي منازل جريانهم امل�ساملني

بعد  ما  نظام  عن  ودافعوا  و�ساندوا  وقفوا  من  اأكرث  الأقباط 

مل  ولالأ�سف  والذي  الأن،  يحكم  والذي  يونيو  من  الثالثني 

الداخل  اأقباط  ي�سرخ  فحينما  القدمية،  الأ�ساليب  يتجاوز 

ما  ب�سبب  اخلارج  اأقباط  يتاأمل  وحينما   ، الفتنة  باإثارة  يتهمهم 

بالأجنبي.  بالأ�ستقواء  يتهمهم  الداخل  يف  لأخوتهم  يحدث 

منذ  الكبرية  امل�سيحية  القيادات  اأحد  �ساألت  اأين  �سرًا  ولي�س 

اأيام عن و�سع الأقباط يف العديد من البوؤر امللتهبة يف املنيا وبني 

�سويف فكان اجلواب �سادمًا بالقول، »الو�سع اأ�سوء مما يتخيله 

اأهل ذمة يف ديار  املواطنة ول�سنا  اأحد«. نحن مواطنني كاملي 

الإ�سالم، ولن حُتل م�ساكل الأقباط اإل حينما يجل�س يف �سدة 

احلكم رئي�س يوؤمن مبعاملة الأقباط طبقًا لوثيقة الد�ستور ولي�س 

طبقًا للوثيقة الُعمرية ، ولن يح�سل الأقباط علي حقوقهم اإل 

عندما يدركون اأن ما يريدونه هو حقوق ولي�س مطالب ، ولن 

تتمتع الأغلبية بكامل حقوقها اإل عندما حت�سل الأقليات علي 

حقوقها قباًل

اقرأ في هذا العدد ايضاً
مصر قاب قوسني أو أدني من احلصول 
علي قرض من »البنك الدولي« ... ص 8

األنبا مكاريوس : لست زعيما لألقباط 
.. بل مواطن يدافع عن القانون ..............
........................................................ ص 19

على  ويُثني  »ميشيل«  يُغازل  »أوباما« 
أناقتها في حفل سياسي ........ ص 21

إجعلى أسرتك هادئة ومستقرة بهذه 
اإلرشادات ... سيدتي اجلميلة .....ص 10

الطالب  خان«  »حسيب  علي  القبض 
أجانب  بقتل  وإتهامه  تورنتو  بجامعة 
في بنجالديش .............................. ص 11

عامل جديد قد يزيد اسعارالشقق فى 
تورنتو اشتعاالً ... ملحق العقارات ......
.....................................................ص 6 - 7

3

3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel  (905) 604-7330                  Fax (905) 940-3372

www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

•	Laughing Gas
•	Laser Treatment
•	Dental Implants
•	Crowns & Bridges
•	Bonding & Veneers

•	Root Canal Treatments
•	Teeth Whitening
•	Ortho Treatment

•	Partial & Full Dentures

Come and meet with 
our team 

Five Dentists + Specialist
Four Hygienists

+2 Denturists

SmileDental
ARTS CENTRE

خبرة طويلة 
في مجال طب االسنان

في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

نتعامل مع جميع شركات 
التأمين

Financing AvailableSpecial Offers
for a limited time

Free 
Teeth Whitening*

$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam, 

call for details

تعليم مجاني

طلبة دوليني من خارج كندا

لفيزة الطلبة .. 
   اتصل لالستعالم 

سونيا : 416.510.2739 
عادل   : 647.271.9884 
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أحد  حمل  العاملي،  اإلعالم  في  فضيحة  كانت 
لعلم  ريو  في  املصرية  األوليمبية  البعثة  أعضاء 
واضح  تعبير  في  السعودية،  العربية  اململكة 
من  املصرية  بالهوية  واالعتزاز  االنتماء  عدم  عن 
اإلعالم  الذي كشفت وسائل  الالعب،  جانب هذا 
بعد ذلك أنه يعمل في املؤسسة العسكرية. ثم 
اختلفت روايايته ما بني انه وجد علم السعودية 
وعليه لفظة اجلاللة اهلل، علي األرض ولم يرغب 
تبادل  بأنه  ثانية  ورواية  األرض،  علي  يتركه  في 

العلم مع العب من البعثة السعودية.
هذه احلادثة بليغة الداللة في جوهرها، ويجب أن 
تضرب جرس إنذار حول صراعات دوائر الهوية في 
مصر.  فمنذ أن كنا تالميذ وطلبة ونحن نتعلم 
أن مصر تقع في مناطق هوية متنوعة )مصرية، 
شرق  عربية،  أفريقية،  إسالمية،  فرعونية، 
واملثير  وغيرها(.  وغيرها  متوسطية،  أوسطية، 
تهديد  أى  متثل  ال  الدوائر  هذه  كل  أن  للدهشة 
ملصر، باستثناء دائرة الهوية الوهابية، املمسوحة 
لديه  املصري،  باملسلم  اإلسالمية،  الدائرة  من 
املصري  من  وأفضل  وأبقي  أهم  املسلم  املاليزي 
وأهم  أبقي  السعودية  لديه  أن  وكما  القبطي، 
من مصر، باعتبار أن السعودية في مخلية وذهن 

هؤالء هي الطريق إلى اجلنة!!
خالل اخلمسني عاما اآلخيرة، منذ عهد السادات 
مرورا بعهد مبارك، وانشغل كل منهما بالسلطة 
والهجرة  الفقر،  وبسبب  عليها،  احلفاظ  وسبل 
السعودية،  وحتديدا  اخلليج،  لدول  الوظيفية 
بدوية  سعودية  أمناط  املصريني  بني  تفشت 
وجاهلية في الفكر والسلوك، ونتج عن هذا كله 
تزايد احلب واالنتماء للسعودية أكثر من مصر لدي 
قطاعات يعتد بها. ولعبت األموال السعودية دورا 
املتنوعة  السلفية  اجلماعات  متويل  في  محوريا 
والعديدة في مصر، لنشر الفكر الوهابي، الداعم 
فالسعودية ملن  آل سعود،  وبقاء أسرة  الستمرار 
يعرف أو ال يعرف ليست دولة باملعني احلديث، بل 
اقتنصت واغتصبت احلكم من عائلة  هي عائلة 

سابقة عليها هي آل رشيد. 
وعلي الرغم من حالة السخط العام لدى قطاع 
عرض من املصريني، إال أن هؤالء الساخطني يجب 
فكريا  ينتمون  ممن  املصريني  ماليني  أن  يدركوا  أن 
فعله  ما  أن  يرون  والوهابية  للسلفية  وسلوكيا 
وبطولي  وطني  عمل  السعودية،  حامل  املصري 

وديني عظيم!!
ويونيه  يناير  ثورتي  وكشفت  تتغير،  لن  األحوال 
ماليني  نفوس  في  الدفني  واحلقد  الكراهية  كم 
تتحدثون  ملاذا  البعض،  بعضهم  جتاه  املصريني 
تتحدثون  وال  والدميقراطية،  احلرية  عن  فقط 
تفجرت  التي  والسلوكيات  القيم  أنساق  عن 
أى  أن  أحد  يصدق  هل  الثورتني.  بعد  وافتضحت 
اجلماعات  أو غيرهم من  لألخوان  ينتمي  شخص 
الدينية اإلسالمية املتضررة من ثورة يونيه يتمني 

اخلراب ملصر!!
وعلمت  اجلميع،  احتضنت  التي  الدنيا،  أم  مصر 
مواردها  ومحدودية  كثرة سكانها  ورغم  اجلميع، 
نهبوا  الذين  السارقني  رغم  أحد،  على  تبخل  لم 

ثرواتها وكان آخرهم حسني سالم!!
منها  تعاني  التي  وقيميا  نسقيا  املزرية  واحلالة 
مصر – حفظها اهلل من شر بعض ابنائها- تعود 
بني  عليه  واملتنازع  الفاشل،  التعليمي  للنظام 

قلبي  يا  اإلثنني  وبني  واالخوان،  السلفيني  هيمنة 
ال حتزن، نشر لقيم وسلوكيات اجلاهلية والتخلف 

والرجعية واالنتماء لدوائر ضد الهوية املصرية.
وبداية  اخلمسينات  مصر  قريبا،  تعود  لن  مصر 
مصر  املدنية،  الليبرالية  مصر  الستينيات، 
املصرية، إال بعد عشرين أو خمسني عاما، عندما 
نغير القيم الوهابية واالخوانية احلالية املهيمنة 
علي قطاعات واسعة من الشعب املصري الفقير 

واألمي )اجلاهل تعليميا(.
ال تندهشوا الشخص الذي رفع علم السعودية، 
يوجد من عينته ماليني علي استعداد لرفع علم 
السعودية قبل علم مصر، رغم كونه مصريا أبا 
سلفي  وهابي  قيمه  ونسق  عقله  لكن  جد،  عن 
يدين بالوالء واالنتماء لعائلة آل سعود، التي متثل 
تعد  والتي  نظره،  وجهة  من  الصحيح  اإلسالم 

طريقه إلى الثراء في احلياة واجلنة في اآلخرة!
عندما  أنفسهم،  في  هذا  فعلوا  هم  املصريون 
اإلعالم  السعودية وعمالءها يهيمون علي  تركوا 
سلوكيات  علي  للتأثير  سالحني  أهم  والتعليم، 
عامة  شخصيات  هناك  وباملناسبة  شعب.  أى 
علي استعداد لرفع علم السعودية مثلما فعل 
هذه  ولكن  املصري،  األوليمبي  الفريق  عضو 
املصلحية  عالقتها  في  شخصية  الشخصيات 
في  الوهابية  القطان سفير  وأحمد  اململكة  مع 

مصر.
ندعو اهلل، أال يكون الوقت متأخرا، وأن يستطيع 
النظام  هيكلة  إعادة  الشرفاء،  املصريون 
التعليمي الفاشل، ليكون نظاما مصريا خالصا 
ووطنيا، يبث قيم الوالء واالنتماء ملصر، ويخاطب 
الفقراء ومحدودي التعليم ويوضح لهم أن دخول 
وليس  واحلسنة  الصاحلة  باألعمال  يكون  اجلنة 
املمكن  أل سعود، ألنه كان من  عائلة  عن طريق 
لهذه  احلاكمة  هي  رشيد  آل  عائلة  تكون  أن 
بها  توجد  التي  العالم،  من  اجلغرافية  املنطقة 
آل  األماكن املقدسة اإلسالمية. ومن ثم فعائلة 
اجلنة،  لدخول  للبشر  توكيل  أى  متتلك  ال  سعود 
لكن أعمالهم احلسنة وسلوكياتهم الراقية هي 

السبيل إلى هذا.
ومصر  السادات،  املؤمن!!  الرئيس  سنوات  من 
تسير في أحضان اإلسالميني، والنتائج كما يري 
اجلميع كارثية. استمر االخوان يجاهدون ويبذلون 
 08 مدار  علي  الشعب  لتضليل  والثمني  الغالي 
نحكم  و”جربونا  والدين”  ربنا  “بتوع  بأنهم  عاما 
كره  شهرا،   21 من  أقل  مرور  وبعد  اهلل”،  بشرع 
منهم  وتخلص  عليهم  وثار  الشعب  حكمهم 
اجليش  املصرية  الوطنية  املؤسسة  من  بدعم 

املصري.
ووطني  قوي  فريق  ويظهر  يقوم  أن  ننتظر  هل 
العامة  والشخصيات  واملفكرين  الفالسفة  من 
واإلعالم،  التعليم  “مصرنة«  إلى  يدعو  املصرية، 
الوظائف  »توطني«  في  اخلليج  دول  تفعل  مثلما 
بالنسبة  وطني  أمن  مسألة  اصبحت  أن  بعد 
لهم، الستعادة االنتماء ملصر، على أن يدعم هذا 
هناك  لتكون  السيسي،  الرئيس  واحلركة  التيار 
ثمار خالل السنوات العشر القادمة، نستعيد من 
خاللها انتماء كل املصريني ملصر، مصر فقط، أم 
الدنيا. أم أن أموال السعودية التي زكمت األنوف، 
املصرية،  الهوية  عن  للدفاع  األفواه  أيضا  سدت 

وغرسها في األجيال القادمة؟

»م�صرنة« م�صر 
وعلم ال�سعودية

مونتريال – عبد املسيح يوسف

اعتدت على الذهاب اسبوعياً حلضور العروض املسرحية اجملانية للفرق الناشئة في باريس 
بصحبة صديقتي الفرنسية ذات االبتسامة الساحرة سيسيل .

وفي أحد العروض املسرحية الساخرة , سخر البطل الشاب من شخصية املسيح وحواريه 
بشكل فيه مبالغة والني ادرك ان سيسيل مسيحية متدينة فحاولت ان ال اضحك على 

املشهد رغم براعته احتراما ملشاعرها…
ولكني فوجئت بها تنفجر فى نوبة من الضحك على املشهد الساخر حتى دمعت عيناها 

فاشعلت ضحكاتها فتيل قنبلة الضحك التي كنت اخفيها !
املسرحية  من  تغضب  لم  ملاذا  وبعد خروجنا سألتها  من سلوك سيسيل  استغربت جداً 
اراها  لم  كما  وضحكت  بل  املسيحي  الدين  من  ساخر  كله  موضوعها  ان  رغم  وتغادرها 
تضحك من قبل ؟! رغم كونها متدينة بل وحريصه على حضور قداس األحد وعلى تقدمي 

خدمات في اجلمعيات اخليرية التابعة للكنيسة ؟
أجابتني سيسيل باندهاش من سؤالي وما عالقة تديني مبشاهدتي لعمل مسرحي ؟ 

رؤية الكاتب للمسيح وللدين تخصه وهو عرضها فى قالب فني ساخر وانا ضحكت على رؤيته للشخصيات و طرافة املشهد ولكن 
هذا ال ينفي احترامي لرؤيتي لنفس الشخصيات وتقديسي لها ..

من حقه ان ال يؤمن ومن حقي ان أؤمن ! ومن حق كالنا ان يعرض وجهة نظره كيفما شاء , واضافة بنبرة صوت مرتفعة واثقة فنحن 
فى دولة علمانية فلنشكر الرب !

لم يفارق ذهني هذا احلوار املقتضب وطاملا تذكرته كلما سمعت عن ضحايا ازدراء االديان أو حوادث الطائفية والتعصب فى بالدي فهو 
يجسد لي بوضوح اخلط الفاصل بني تدين العصور الوسطى املوجود عندنا وتدين ما بعد التنوير واحلداثة وشتان بينهما .

فتدين العصور الوسطي أو التدين القروسطي هو تدين سلبي كاره للحياة , يتسم باحلساسية الدينية املفرطه التي تلغي العقل 
وحتول االنسان الى كتلة من الغضب وشرارة من االنتقام والعدوانية كلما شعر أن هناك شبهة املساس مبقدساته وتدفعه الرتكاب 
اجلرائم فى سبيل الدفاع عنها وكأنه مفوض للدفاع عن السماء وكأن الدين ملكه الشخصي وليس فكر عام يخاطب اجلميع و من 

حق االخر نقده كما من حقه تقديسه !
اما تدين ما بعد التنوير واحلداثه أو التدين العلماني فهو تدين إيجابي محب للحياة , عقالني متسامح يرى الدين جاء من أجل اإلنسان 
وبالتالي فاإلنسان هو القيمة العليا التي ال يجوز املساس بها , ومعيار التدين هو االرتقاء واالنفتاح واالحترام والتسامح فكلما كان 

االنسان اكثر رقياً وتسامحاً وتقبالً للنقد واحتراماً حلق وحرية االخر كلما كان اكثر تديناً وقرباً من اهلل .
لم تفتخر سيسيل بعلمانية دولتها شاكرة الرب من فراغ , فلم يكن حال اوروبا املتحضره املتسامحة دينياً كما هو حالها اليوم في 
ظل نظامها العلماني املتصالح مع كافة العقائد , بل كانت تضاهي حالنا تخلفاً وقمعاً في عصورها الوسطى الغابره , وكانت قوانني 
إزدراء الدين والتي سميت وقتها مبحاكم التفتيش تقام بشكل دوري للحكم على عقائد الناس والتفتيش فى نواياهم والتخلص من 
اخلصوم السياسيني ! كان املشكوك فى اميانه ووالءه يتهم بالهرطقة ويعزل ويبتعد عنه اجلميع كما لو كان مريضاً بالطاعون ! وتصادر 

ممتلكاته قبل محاكمته و حرقه أو نفيه فى أحسن االحوال !
ففي بدايات القرن الثاني عشر اجتمع اجملمع الكنسي بشكل عاجل وأصدر قرارا يعلن فيه حظر ومنع قراءة كتب أرسطو وشراحه 
من الوثنيني الكفار ويقصد بهم ابن سينا والفرابي سواء فى احللقات العامة أو اخلاصة واتخاذ التدابير الالزمة ملواجهة الغزو الفكري 

العربي الوثني الكافر املتمثل فى افكار الفالسفة العرب وعلى رأسهم ابن رشد !
وفي عام 8221 حذر البابا غريغوريوس التاسع من هذه البدع الدنيويه املستجده خلطورتها على االميان املسيحي , قائال عبارته الشهيرة 

لن يكون لالميان اي قيمة إذا كان بحاجه للعقل البشري من أجل مساعدته !
الفلسفة  لهذه  الكنيسة  يسمح كهنة  فلن  الوافد  االرسطي  الفلسفي  الفكر  انتشار  زاد  كلما  واحتمدت  املواجهات  وتصاعدت 
ينافسهم  ان  يقبلوا  ولن  وحدهم  ملكهم  الناس  فعقول   , الناس  على عقول  السيطرة  في  عقائدهم  ومنافسة  بالدخول  اجلديدة 

عليها أحد .
واندلعت املعارك الصريحة على املكشوف , دفاعاً عن املصالح املتسترة خلف الدفاع عن الرب تارة واحلفاظ على االميان النقي تارة اخرى 
! و منع مطران باريس جميع اطروحات الفالسفة العرب بل ومن تأثر بهم ومنعت مناقشة القضايا الدينية فى كليات العلوم الدينويه 
حتت ذريعة عدم االختصاص! وازدادت الرقابة الدينية توحشاً وصادرت الكتب واملؤلفات وحاكمت االساتذه والكتاب واستمرت املعارك 

الضارية لقرون قبل أن حتسم لألصلح أى للعقل واملنطق .
ولكن الدين لم يخسر املعركة كما يظن البعض على العكس متاماً , فقد ربح حريته من سيطرة الكهنوت ووصايتهم عليه , وأصبح 
الدين عقالنياً ال يتناقض مع العلم واملنطق , متصاحلاً مع اإلنسان , متطوراً , متسامحاً مع االخر , متقبال للنقد ومستوعباً جلميع 

االفكار.
وهذا ما يخشاه الكهنوت اإلسالمي اليوم فما حدث باالمس البعيد فى اوروبا فى اشد عصورها ظالماً وانحطاطاً يحدث اليوم فى 

بالدنا !
يخشون على مكانتهم ومصاحلهم اخملفية حتت واجهة الدين ليحكمون قبضتهم وسيطرتهم على القطيع..

ال يهمهم الدين فى شئ وال االميان وال اهلل وال الرموز االسالمية وامنا كل تلك االمور ما هي اال ذرائع من اجل شئ واحد ووحيد اال وهو 
التسلط التام على عقول العامة حيث ال سلطان على العقل اال الكهنوت … ثم يقولون لك ببراءة ال كهنوت فى اإلسالم !

يقفون جميعاً كحائط صد أمام العقالنية والتنوير, متاماً كموقف كهنة العصور الوسطى في اوروبا , النهم يريدون اإلميان املتعصب 
التالعب  طريق  عن  واستنفارها  اجلموع  حتريك  على  وقدرتهم  قبضتهم  تستمر  حتى   , املتطرف  العدواني  القبيح  اإلميان  يريدون   ,

مبشاعرهم الدينية فيحفظون مكانتهم السياسية وكلمتهم العليا فى البالد !
ميتنعون عن ادانة داعش الوجه القبيح لالسالم بينما يحاكمون ويكفرون إسالم البحيري الذي يجمل االسالم ! 

يهابون النقد ويسنون القوانني من أجل ان يسود )إميان( ابو بكر البغدادي “العابس” بينما يقمعون )إميان( سيسيل “املبتسم “!
و بعد ان تطرح بذور الكراهية والتعصب التي ذرعوها قنابل حتصد االرواح ,وبعد كل حادث إرهابي فى الغرب , يرسل كبير كهنتهم بيان 

االستنكار امللطخ بدماء االبرياء مؤكداً على كون احلادث ال ميثل اإلسالم و رافعاً اسطورة …الوسطية !

رشا ممتاز

ما بني البغدادي و�سي�سيل 

     يا جماهده يا مثابره

      ياللي ع�شتي طول حياتك

     بالإميان وكنت �شابره

       ملا فكر يجي لينا

        كنت انت ال�شفينه

       المينه

     وهو بر وهو مينا ...

      امليالد كله خماطره

      الهروب كان فيه مغامره

         وال�شليب رغم الوجع

           كان قرار وفيه مبادره

      وانت ام ول�شه عدرا

          باملعونه بتبقي حا�شره

          ال�شاله  بتفتح بيبان

           فيها �شر وفيها قدره

          ال�شالم ليكي يا عدرا

شعر جورج عبد املسيح

ال�شالم ليكي يا عدرا  
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خرج علينا مذيع قناة العاصمة السيد مجدي طنطاوي و هو 
يغطي أحداث االعتداءات  الطائفية ضد املسيحيني  و أنهى 
احللقة قائال بأن ما يحدث ألقباط املنيا أقل بكثير من الويالت 
مسلمني  أصبح  ميامنار!!هكذا  في  املسلمني  يشهدها  التي 
مواجهة  من  شخص  أي  بها  يتهرب  التي  الشماعة  ميامنار 
اإلشكالية  هي  هذه  و   . في مصر  اجلارية  الطائفية  األحداث 
التي عانت منها الذهنية املصرية على مدار أعوام و هي إما 
إنكار احلدث و  إما تبريره و إما التقليل من شأنه و إما احلديث 

عن املسلمني  في ميامنار !  
أو  إنسان  بأي  التنكيل  عن  نرضى  أن  لنا  ميكن  ال  بالتأكيد 
بسبب  األرض  وجه  على  دمه   استباحة  أو  عليه  االعتداء 
و لكننا نتعجب   ، عقيدته  مبا فيهم املسلمني في  ميامنار  
من هؤالء الذين يقللون  من شأن ما  يحدث للمسيحيني  في 
املنيا و بني سويف و غيرهم من احملافظات و يبررون  ذلك بأنهم   

أفضل حاال من املسلمني في ميامنار !!
نكل  و إذا كان السيد مجدي طنطاوي يهتم بشأن املسلمني املمُ
بهم في العالم  ..فنحيط سيادته علًما بأن قتلى املسلمني 
ميلئون  العراق و سوريا و ليبيا ؟ فلماذا لم يقل أن املسلمني 
الذبح    و  العيون  فقأ  و  االغتصاب  و  التحريق  ويالت  يشهدون 
على يد تنظيم الدولة اإلسالمية ) داعش ( ، أم أننا نتغاضى 
عن اجلرائم إن كان اجلاني من خلفية إسالمية و مُنعظمها إن 
الضحية  مع  تتعاطف  أن  األصل  و   ، مسلم  غير  اجلاني  كان 
أيًا كانت عقيدته و  أيًا كان اجلاني ، و األصل أن تهز  اجلرائم 
انسانيتنا بدال من البحث عن مبررات لها ، و األصل أن نتخوف 
من تأثير هذه األحداث على مفهوم املواطنة الذي أصبح عل 

احملك أكثر من أي ذي وقت مضى .  
و  ذهنية  عن  عبر  ذكره  السالف  اإلعالمي  أن  احلقيقة  في 
عقلية و اسعة االنتشار في العالم العربي و هي “ التعاطف 
االنتقائي “ ، فأنت تتعاطف مع بني عقيدتك فقط  ، فلرمبا ال 
يهتم  الكثير من املصريني ) بدون تعميم (  مبا يحدث ألقباط 
التي لرمبا ال يعرفون  مصر لكنهم مهتمون مبسلمني ميامنار 

مكانها على اخلريطة .  
االعتداءات الطائفية عل األقباط  في مصر ليست بأمر جديد 
بل تعود إلى  عقود من الزمان قبل و بعد يوليو 2591  ، اجلديد 
 ، احلديث  اإلعالم  وسائل  تعدد  هو  اجلديد    ، االعتداءات  ليس 

حكومية  قنوات  رهن  االعتداءات  هذه  تغطية  تعد   فلم 
متلكها الدولة أو قنوات خاصة ميلكها رجال أعمال ، بل  جتد 
نشره  يتم  ما  تتناول  لم  إن  حرج  في  نفسها  القنوات  هذه 
على مواقع التواصل االجتماعي من صور و تسجيالت مرئية 

لألحداث الطائفية اجلارية .
ببطئ  أجهزتها  و  الدولة  تتحرك  األحداث  هذه  خضم  في 
الكلية  تخريج  السيسي في حفل  الرئيس  و طالعنا  شديد 
احلربية  بحديثه عن دولة القانون و الزالنا في انتظار الفرج ، 
و لرمبا أن الصبر هو مفتاح الفرج إال أن الصبر على ما يحدث 
من  مبزيد  سيأتي  بل  بالفرج  يأتي  لن  طائفية  اعتداءات  من 
بعدها  و   ، بني سويف  و  املنيا  االعتداءات  كالتي حدثت في 
أفضل  املسيحيون   “ لنا  ليقول  أو مذيع  إعالمي  يخرج علينا 

حاال من املسلمني في ميامنار!!!
العجيب أن من يكتب و يحذر و يعلو صوته صراخا ملا يحدث 
طائفية  االعتداءات  قضية   يثير  من  و   ، غيرها  و  املنيا   في 
أنه نصراني  مُيقال   ، و منازلهم  و كنائسهم  على املسيحيني 
تقاعس  إمنا  و    !! الفتنة  يثير  أنه  أو  ماسوني صهيويصليبي 

األمن و عني االعالم العمياء ال يثيرون  الفتنة. 
القانون مُوجد حلماية املواطنني .. ال للفرجة عليهم ، و  أصبحت  
اتهامات  األمن و االعالم اجلاهزة  لكل من يحذر مما يحدث بأنه 

متأمر مثير للفتنة أشبه  بالكوميديا سوداء .
مُيبلغ و يكتب و  املعتدي ال الضحية و ال من  الفتنة هو  مثير 

يحذر من مغبة  ما يحدث ..

مش أحسن ما تبقوا زي مسلمني ميامنار

رباب كمال

مجدي خليلقوانني بناء الكنائس وإعادة إنتاج شروط الذمية

يعيش  ميالدية   642 عام  ملصر  العربى  الغزو  منذ 
األقباط محنة حقيقية على أرضهم التاريخية فى 

كل شئ، مبا فى ذلك محنة بناء الكنائس.
الذى  اإلستيطانى،  اإلستعمارى  الغزو  هذا  منذ 
البلد  أصحاب  على  املذل  الذمية  نظام  فرض 
األصليني، كانت آلية بناء الكنائس تتم عبر أذن أو 
اخلليفة  من  املرات  بعض  وفى  الوالى،  من  تصريح 
ذاته، وجل هذه التصريحات كانت تتم عبر وساطة 
وفى كثير من  الوالى،  املقرب من  القبطى  الكاتب 
آجل  من  الوالة  لهؤالء  رشاوى  تدفع  كانت  األحيان 

احلصول على هذه التصاريح.
وبالطبع مت هدم وحرق عشرات اآلالف من الكنائس 
التى  األسود،  التاريخ  هذا  خالل  الصلبان  وتكسير 
أخضر  بضوء  أو  الوالة  من  مباشر  بأمر  تتم  كانت 
التاريخ  بتواطئ مع هؤالء اجملرمني....وعبر  أو  منهم 
اإلسالمى كله، املمتد حتى اآلن، نادرا ما مت محاكمة 

الرعاع الذين هاجموا كنائس األقباط.
منذ فبراير عام 1856 مت تقنيني هذا املوضوع رسميا 
العثمانى،  الهمايونى«  اخلط   « ب  يسمى  ما  عبر 
بناء  بعدم  الرئيس  يد  فى  السلطة  قنن  والذى 
من  بدء  منه،  رسمى  بقرار  إال  جديدة  كنيسة 
اخلديوى ثم امللك ثم قرار من رئيس اجلمهورية منذ 

عام 1952.
وفى فبراير عام 1934 صدرت ما تسمى » الشروط 
العشرة لبناء الكنائس« والتى اصدرها وكيل وزارة 
الداخلية وقتها العزبى باشا، والتى جعلت من بناء 
التى  الشروط  وهى  مستحيل،  شبه  أمر  كنيسة 
مازالت حتكم بناء الكنائس حتى اآلن كما جاء فى 
العطيفى  جلنة  تقرير  وهو  مصرى  رسمى  تقرير 
عام  اخلانكة  أحداث  بعد  السادات  شكلها  التى 
بناء  أن  بوضوح  ذكر  قد  الهام  التقرير  وهذا   ،1972
الكنائس فى مصر محكوم بشروط العزبى باشا، 
أسباب  أهم  من  هو  والتضييق  التعسف  هذا  وأن 
االحتكاكات بني املسلمني واألقباط. وهذه الشروط 
عنصرى  إسالمى  فرمان  إال  هى  ما  ذاتها  العشرة 
مت صياغتها فى مؤسسة األزهر وقتها من وحى » 
العهدة العمرية« العنصرية وأرسلت للعزبى باشا 
إلصدارها.. ورغم أنه ال يوجد فى مصر قانون يسمى 
اخلط الهمايونى، ورغم أن ما صدر عن العزبى باشا 
سلطة  ميلك  ال  عام  موظف  من  قرار  إال  هو  ما 
املذلة  الشروط  وهذه  القانون  هذا  أن  إال  التشريع، 
مازال معموال بها حتى كتابة هذه السطور مثلها 
مثل القرارات السرية التى حترم األقباط من دخول 

املؤسسات السيادية فى الدولة.
ومما هو جدير بالذكر أنه منذ عام 1952 تدور القرارات 
اجلمهورية ببناء كنائس جديدة حول تصريحني فى 
السنة فى املتوسط، رغم تزايد عدد األقباط والذى 
أن  يعنى  مما  نسمة،  مليون   18 من  حاليا  يقترب 
ذلك  أدى  وقد  الكنائس شبه مجمد،  بناء  تصاريح 
ردا  تصاريح  بدون  أماكن  فى  والصالة  التجمع  إلى 

على هذا الظلم والتعنت.
لقانون  اإلعداد  عن  كالم  نسمع   2000 عام  منذ 
جديد لبناء الكنائس، مرة يصفونه بالقانون املوحد 
لدور العبادة، ومرة بقانون خاص ببناء الكنائس. وقد 
بعد  العبادة  لدور  موحد  قانون  عن  الكالم  توقف 
القانون فى عهد شيخه  لهذا  األزهر بشدة  رفض 
املنوط  العائلة«،  »بيت  أن  الطيب..بل  أحمد  احلالى 
الطائفية، أصدر  التخفيف من املشاكل  به نظريا 
فيه  يرفض  بيانا   2011 عام  فى  تأسيسه  عقب 
القانون املوحد معلال ذلك ب » أختالف نظام العبادة 
فى كل الديانتني اإلسالمية واملسيحية«، وبالطبع 
احلقيقة  ولكن  احلقيقى،  السبب  هو  هذا  ليس 
هى أن األزهر رفض بشكل قاطع وحاد أن يتساوى 
املسجد والكنيسة فى الوضع القانونى معتبرا أن 

أرض مصر كلها مسجدا للمسلمني!!!!!!!!!!
أستجابة لضغوط األزهر صدرت فى دستور 2014 
تنص  التى   235 املادة  هى  عنصرية  أنتقالية  مادة 
أنعقاد  دور  أول  فى  النواب  مجلس  يصدر   « على 
بناء  لتنظيم  قانونا  الدستور  بهذا  العمل  بعد  له 
وترميم الكنائس، مبا يكفل حرية ممارسة املسيحيني 

لشعائرهم الدينية«. وعنصرية هذه املادة تأتى من 
وما  دينى  أساس  على  املواطنيني  بني  تفرق  أنها 
القانونى  الوضع  بني  التفرقة  من  ذلك  على  يترتب 
لدين  الدولة  انحياز  وترسخ  اخملتلفة،  العبادة  لدور 
املسيحيون  قبلها  هذا  ومع  اإلسالم.  هو  محدد 
لتطلعهم لقانون ينصفهم من املظالم التاريخية 

الواقعة عليهم فيما يخص بناء الكنائس.
هذا  صدور  بدون  التشريعية  الدورة  لنهاية  ونظرا 
مد  مت  فقد   ، دستورية  مخالفة  يعد  مما  القانون 
الفصل التشريعى إلى نهاية سبتمبر 2016 إلجناز 

األستحقاقات الدستورية.
وكجزء من، البلبلة والتمويه والتعتيم، فقد صدرت 
بالضبط  نعرف  وال  القوانني  مشاريع  من  العديد 
أيهما سيناقش فى مجلس الشعب، كما أن جزء 
حول  احلقيقى  احلوار  أقتصار  عن  ناجت  العبث  من 
رغم  سرى،  بشكل  والكنيسة  الدولة  بني  القانون 
بناء  مشاكل  عن  نتجت  التى  احلوادث  عشرات  أن 
الدين  رجال  وليس  األقباط،  ثمنها  دفع  الكنائس 
األقباط فقط، ورغم أن هذا شأنا عاما يتجاوز احلوار 

املغلق بني الدولة والكنيسة.
قانون  كأول  جدا،  هام  القانون  هذا  ألن  ونظرا 
عشر  خمسة  منذ  الكنائس  بناء  مسألة  ينظم 
إن  أكثر  الوضع  تعقيد  إلى  صدوره  يؤدى  وقد  قرنا، 
خطوطا  نضع  أن  يهمنا  ولهذا  منصفا،  يكن  لم 
عريضة عامة، بصرف النظر عن أى مشروع سيتم 
رؤيتنا  تعكس  واملبادئ  اخلطوط  مناقشته....وهذه 

كمنظمة وكأفراد تدافع عن حقوق األقباط:-
إلغاء  على  صراحة  ينص  أن  القانون  على  -1يجب 
اخلط الهمايونى والشروط العشرة لبناء الكنائس 

الصادرة عن العزبى باشا وما فى حكمهما.
أعطاء  على  صراحة  يقر  أن  القانون  على  -2يجب 
بها  تقام  التى  واألماكن  الكنائس  لكافة  تصاريح 
الدولة  دور  يقتصر  أن  على  صدوره،  قبل  الصلوات 
الطوائف  رؤساء  يقدمه  ما  اعتماد  على  فقط 
املسيحية من لوائح بأسماء هذه الكنائس وأماكن 

العبادة.
3 -ال ينطبق هذا القانون على الكنائس التى تبنى 
اجملمع  من  واملعتمدة  حاليا  القائمة  األديرة  داخل 
املقدس للكنيسة القبطية األرثوذكسية، ويطبق 

فقط فى حالة تأسيس دير جديد.
واحدة فقط  أن يحدد جهة  القانون  4 -يجب على 
وليكن  باألسم  وتسمى  التصاريح  بهذه  مختصة 
اجلهة  هذه  تعرف  ال  أن  على  األقليم،  محافظ 
بشكل مجهل كأن يقول » اجلهة اخملتصة«، فهذا 
للدولة  املوضوع  حتويل  يعنى  اجملهل  التعريف 

العميقة والدولة اإلسالمية العميقة.
5 -يجب أن يقر القانون صراحة على أنه ليس ألى 
جهة أمنية رأيا فيما يتعلق ببناء الكنائس، وال يحق 
وقف  أو  كنيسة  فى  الصالة  وقف  اجلهات  لهذه 
حكم  على  بناء  إال  ترميمها  أو  جتديدها  أو  بنائها 

قضائى نهائى من احملكمة اإلدارية العليا.
عند  التنفيذية  لألئحة  اإلحالة  تكون  أن  -يجب   6
حدها األدنى حتى ال تفرغ هذه الألئحة التنفيذية 
عملية  تيسيير  وهو  األساسى  هدفه  من  القانون 
احلظر  ورفع  وترميمها،  وتوسيعها  الكنائس  بناء 
تكون  أن  يجب  ولهذا  عنها،  والتعقيدات  والقيود 
نفسها  وتفسر  ومباشرة  واضحة  القانون  مواد 

بنفسها.
اإلعتداء  جترمي  على  القانون  يحتوى  أن  -يجب   7
ذلك،  عقوبة  وتغليظ  العبادة  ودور  الكنائس  على 
فى  مبا   ، العسكرية،  املنشأت  معاملة  ومعاملتها 
ذلك مسئولية احلكومة عن التعويض الكامل ألى 

خسائر تترتب على الهجوم على الكنائس.
8 -ليس ألى جهة احلق فى التدخل فى حتديد املنارات 
والصلبان واألجراس والقبب واملداخل ألى كنيسة، 
إال فقط ما يتعلق بشروط وسالمة البناء وقوانينه، 
نظرا ألن هذه األمور هى جزء من هوية أى كنيسة 

فى العالم. 
فيها  البناء  يتم  التى  والعشوئيات  القرى  -فى   9
بدون تصاريح ، تعامل الكنائس مبثل ما يسرى على 

هذه املبانى.
الدولة السؤال  - ليس من حق   10
بناء  متويل  مصادر  عن  مطلقا 
واملؤسسات  العبادة  ودور  الكنائس 
هو  التمويل  فهذا  املسيحية، 
من  دائما  ويأتى  املصدر  معروف 
من  الذاتى  األهلى  التمويل  خالل 

األقباط.
11 -فى املدن اجلديدة تلتزم الدولة 
لبناء  مكان  من  أكثر  بتخصيص 

الكنائس كما تفعل مع املساجد.
12 -يجب أن يخلوا القانون من أى شروط تقييدية 
لبناء الكنائس كعدد األقباط، أو مساحة املبنى، أو 
املسافة بني الكنائس، أو البعد عن معالم محددة 
أى  أو  الترع  أو  املدن  مراكز  أو  الرئيسية  كالشوارع 

قيود أخرى تخالف الواردة بقوانني البناء.
عبارات سلبية  أى  من  القانون  يخلو  أن  -يجب   13
فقط  فيكفى  عليها«  متنازع  أرض   « عبارة  مثل 

أثبات ملكية األرض. 
باألسم  احملددة  اخملتصة  اجلهة  ترد  أن  -يجب   14
تزيد  ال  مدة  فى  التصريح  طلب  على  القانون  فى 
عن شهر، وفى حالة عدم الرد يكون ذلك تصريحا 
على  بناء  يكون  الرفض  حالة  وفى  بالبناء،  ضمنيا 
هذا  مع نصوص  يتعارض  وال  ومحدد  واضح  سبب 

القانون، ويكون األحتكام إلى القضاء اإلدارى.
بدرجاتها  اإلدارى  القضاء  - يجب على محاكم   15
العليا،  اإلدارية  أو  اإلدارى  القضاء  سواء  اخملتلفة، 
الفصل فى مدة ال تزيد عن سنة فى الطعون على 
بناء وتوسيع وترميم الكنائس، حتى ال يتحول هذا 
تراخيص  طلبات  فيها  تدفن  مقبرة  إلى  القضاء 

الكنائس.
أدنى  حد  على  ينص  أن  القانون  على  -يجب   16
 50 لعدد تصاريح الكنائس الصادرة سنويا ولتكن 
كنيسة لألقباط األرثوذكس و 20 كنيسة للطوائف 

القانون  ينص  أن  على  األخرى، 
أى  سلطة  من  ليس  أنه  على 
مسئول رفض بناء هذه الكنائس 
حصة  ضمن  كانت  أنها  طاملا 
رئيس  من  وموقعة  األدنى  احلد 
للشروط  ومستوفية  الطائفة 

العادية وفقا لقوانني البناء.
ينص  أن  القانون  على  -يجب   17
،سواء  اخلدمات  مبانى  أن  على 
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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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  MLS أن 9,989 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام  Toronto Real Estate Board اعلنت 
خالل شهريوليو 2016  . و متثل هذه النتيجة رقما قياسيا لهذا الشهر حيث مثلت الزيادة نسبة 
1.79   في املائة باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2015 حيث كانت 

عدد الوحدات املباعة 9,813 وحدة.
 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 35 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل 
كل أنواع املنازل 690,103 دوالر باملقارنة 617,540 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك 
بأرتفاع قدرة 11.7 فى املائة.  و فى باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 720,462  

دوالر باملقارنة  604,158 دوالر لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 19.2 فى املائة. 
و في مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة علي 2,665 شقة خالل شهر 
املبيعات.  وكان متوسط    باملائة من اجمالى  تورونتو علي نسبة 70.6  . استحوزت  يوليو 2016  
سعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 406,865 دوالر بإرتفاع 
قدره 5.9 فى املائة، و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  427,074 دوالر بأرتفاع 
قدره 9.2 فى املائة. و فى باقي ال )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 358,291 دوالر بإرتفاع 

قدره 13 فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

 

 Composite
))All Types

 Single-Family
Detached

 Single-Family
Attached Townhouse Apartment

TREB Total 16.73% 19.31% 18.14% 14.68% 9.35%

Halton Region 17.45% 17.90% 18.88% 11.93% -

Peel Region 17.31% 17.95% 18.20% 14.88% 13.70%

City of Toronto 13.35% 17.22% 15.12% 13.29% 8.52%

York Region 21.34% 23.51% 20.65% 17.12% 9.18%

Durham Region 20.43% 20.44% 21.87% 19.18% 10.12%

Orangeville 19.16% 19.64% 18.34% - -

 South Simcoe
County 20.32% 20.91% 19.85% - -

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام فى 
خالل شهريوليو 2016  من هذا العام حسب اجملال, فقد ذكر ان فى اجملال الصناعى 733,985 قدم 
مربع قد اؤجرت خالل الشهر من خاللMLS  و ذلك بإرتفاع قدره 200.7  فى املائة  لنفس الفترة 
من العام املاضي حيث كانت املساحة  املؤجرة 244,079 قدم مربع. و قد إرتفع سعر االيجار مبقدار 
13.1  فى املائة للصناعي ليصل 5.88 دوالر للقدم املربع  وإنخفض سعر االيجار للتجارى بنسبة 
23.9 فى املائة ليصل  18.03 دوالر باملقارنة 23.69 دوالر للسنة املاضية. اما بالنسبة  للمكاتب 
وصل متوسط اإليجار الى 9.89 دوالر باملقارنة 11.45  دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض 

قدرها 13.6  فى املائة.
 أما من حيث مبيعات اجملال التجارى, ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار 34.8  فى 
املائة و إنخفض سعر القدم املربع ليصل الى 82.06  دوالر مقارنة  ب 126.94  دوالر لنفس الفترة 
من العام املاضى و ذلك بإنخفاض  قدره 35.4 فى املائة.  أما فى اجملال التجارى فقد إنخفضت 
املبيعات مبقدار 33.3 فى املائة و تبعه إرتفاع فى أسعار املبيعات قدره 59.8  فى املائة ليصل الى 
400.47  دوالر للقدم املربع. و فى مجال املكاتب املباعة إنخفض حجم املبيعات مبقدار 36.4 و تبعه 
إرتفاع فى اسعار البيع مبقدار 20.5  فى املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى ليصل الى 

متوسط 414.41  دوالر للقدم املربع.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com  و سوف اجيب عليها 

تباعا.
مدحت سابا
Real Estate Broker 
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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 

عامل العقارات
اإعداد: اإدوارد يعقوب

فانكوفر  العقارات فى مدينة  ان أسعار  واملعروف  األجانب   املشترين  بريتش كولومبيا ضريبة جديدة على  فرضت مقاطعة 
مرتفعة جدا نتيجة لتدفق األموال األجنبية التى تستثمربغزاره فى مجال شراء العقارات ونتيجة لهذا القانون فمن املتوقع ان 
تتجه هذه االستثمارات إلى مدينة تورونتو مما سينتج عنه وجود عامل آخر يساهم اكثر فى اشتعال األسعار بالنسبة للشقق 
فى خالل األشهر القليلة القادمة النها هيى اكثر الوحدات العقارية جدوى لالستثمار فى قلب مدينة تورونتو وكما نصحت 
فى مقاالتى السابقة املستثمرين على االستثمار االن فى الشقق السكنية فى تورونتو فاننى ومن منطلق دراساتى و خبرتى 

فى مجال االستثمار اشجع مرة أخرى على سرعة البدء االن فى االستثمار فى الشقق السكنية فى تورونتو.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD
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اجلرانيت.... وتأثرية على الصحة

اعداد : ادوارد يعقوب

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

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.

عامل  جديد قد يزيد اسعارالشقق فى تورنتو اشتعاال

BUSINESS FOR SALE
1815 Lawrence Ave. Est, Scarborough

City License for Auto Sales and Repair • Over 10 Cars Parking 
4 Hoists Installed • Tire Allignment Machine • Oil Change

Used Cars Sales and Auto Repair Business

Best Location in Scarborough 
4 Bays Facing Lawrence Ave. 

Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 

Bus: 905-731-2000
Fax: 905-886-7556 
messiha@rogers.com416-846-9450 8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4

Professional Real Estate Services
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بدأت الواليات املتحدة في توجية ضربات جوية على مدينة سرت الليبية فيما يعد فصالً جديداً للحرب على 
تنظيم داعش االرهابي حيث علقت صحيفة واشنطن بوست على أول غارة جوية تنفذها امريكا ضد معاقل 
التنظيم فى مدينة سرت وان حملة سرت من شأنها أن تستهل فصال جديدا فى حرب الرئيس األمريكى 
باراك أوباما ضد داعش ومخططه فى إقامة إمارة له فى شمال أفريقيا. وأوضحت الصحيفة أنه امريكا و 
التحالف الدولى مازالوا يشنوا الغارات على داعش فى سوريا والعراق واملستمرة منذ سنتني وحتى اآلن اال ان 
عملياتها ضد معاقل داعش فى سرت احد اقوي معاقل التنظيم اإلرهابى قاصرة على عدد قليل من األهداف 
املاضى  العام  من  نوفمبر  شهر  فى  التنظيم  زعيم  استهدف  الذى  الهجوم  بينها  من  املاضى  العام  منذ 
واضافت الصحيفة أن غارات واشنطن فى سرت جاءت ضمن اجلهود املبذولة الستعادة السيطرة على سرت 
التى سقطت فى أيدى املسلحني مطلع العام املاضى وسعوا إلى حتويلها إلمارة من إمارات ما يسمونها 
بـاخلالفة اإلسالمية بينما جنحت القوات املوالية للحكومة الليبية منذ شهر مايو املاضى، وبالتعاون مع 
امليليشيات املسلحة فى مدينة مصراته فى استهداف املسلحني من 3 جوانب فى املدينة، كذلك فى فرض 
حصار بحرى ملنع تدفق املقاتلني وذكرت الصحيفة انه رغم جناح امليليشيات في حترير أجزاء كبيرة من املدينة 
والقنابل  القناصة  الشرسة من خالل نشر  املقاومة  زالوا يحافظون على  ما  داعش  ان مقاتلو  اال  احملاصرة 
أدى  ما  الوطنى  الوفاق  املوالية حلكومة  القوات  املتفجرة الستهداف  الفخاخ  ونصب  الطريق  على جوانب 
وان  بالكامل. وأشارت الصحيفة  املدينة  القوات ومنعها من بسط سيطرتها على  تباطؤ تقدم هذه  إلى 
مئات من املسلحني جلاوا إلى االختباء فى أماكن محدودة من املدينة ويتوقع ان تكون داخل اجملمع الذى يقع 
على أطراف سرت وكان مشيدا فى عهد الزعيم الراحل معمر القذافى الستضافة زعماء االحتاد األفريقى 
وتابعت الصحيفة قولها بان املسلحني استخدموا سرت كقاعدة لتنفيذ عملياتهم لالستيالء على مزيد 

من األراضى ولشن هجمات على البنية التحتية للنفط فى ليبيا املصدر الرئيسي للدخل

نافذة على �سحافة العامل8

الواليات املتحدة تبدأ احلرب على داعش في ليبيا
مصر قاب قوسني أو أدني 

من احلصول علي قرض من »البنك الدولي«
تاميز”  “فاينانشيال  صحيفة  قالت 
البريطانية إن مصر أصبحت قاب قوسني 
أو أدنى من احلصول على برنامج مساندة 
مالية على مدار 3 أعوام من قبل صندوق 
أن  الصحيفة   وأوضحت  الدولي.  النقد 
توفير  على  مصر  سيساعد  البرنامج 
املقبلة  الفترة  خالل  دوالرية  سيولة 
السيما بعد تضرر قطاع السياحة عقب 
املاضي  العام  الروسية  الطائرة  حادثة 
في  املصري  اجلنيه  أمام  الدوالر  وارتفاع 

السوق املوازي.
إيكونوميك”  “كابيتال  مركز  قال  و 

االستشاري في مقره بلندن إن قرض النقد الدولي قد يسمح للبنك املركزي املصري التخفيف 
من بعض القيود التى تواجه العملة األجنبية الوافدة إلى البالد.

وأشار إلى جهود البنك املركزي املصري حملاصرة السوق املوازي للدوالر وتبني سياسات أكثر مرونة 
حيال أسعار الصرف. وكان مسعود أحمد مدير إدارة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بصندوق 
بعثة  رئيس  جارفيس  كريستوفر  بقيادة  الصندوق  خبراء  من  فريقا  أن  أعلن  قد  الدولي  النقد 
الصندوق املعنية مبصر سيتوجه إلى القاهرة يوم السبت املقبل في زيارة إلى مصر من املتوقع 

أن تستغرق أسبوعني.
وأضاف مسعود- في بيان أن السلطات املصرية طلبت احلصول على دعم مالي من الصندوق 

وذلك لتعزيز برنامجها اخلاص باإلصالح االقتصادي مؤكدا ترحيب الصندوق بهذا الطلب.
على  احلصول  تشمل  الدولي  النقد  صندوق  مع  املفاوضات  إن  اجلارحي  عمرو  املالية  وزير  وقال 
قرض بقيمة 12 مليار دوالر بواقع 4 مليارات دوالر سنويا بفائدة 1.5 باملائة فيما يشمل برنامج 
البنك  التمويلي طرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دوالر واحلصول على قرض من  احلكومة 
الدولي بقيمة 3 مليارات دوالر وقرض من البنك األفريقي بقيمة 5ر1 مليار دوالر و5ر2 مليار دوالر 

من مصادر أخرى.

األعضاء  أن  بوليسى  فورين  مجلة  ذكرت 
األمريكى  النواب  مجلس  فى  اجلمهوريني 
جميع  على  شامل  حظر  فرض  إلى  يسعون 
الالجئني، ذلك فى أعقاب هجوم أورالندو الذى 
ليلى  ملهى  داخل  شخصا   50 ضحيته  راح 
وبحسب  مسلم.  مسلح  برصاص  للمثليني 
عليه  قانون، حصلت  ووثيقة ملشروع  مذكرة 
أمس  تفاصيلها  ونشرت  األمريكية،  اجمللة 
فإن  أورالندو،  حادث  أعقاب  فى  فإنه  األربعاء، 
مجموعة كبيرة من اجلمهوريني فى مجلس 
إعادة  على  فورًا  حظر  لفرض  تسعى  النواب 
املتحدة،  الواليات  فى  الالجئني  توطني جميع 
اجمللة  وأشارت  جنسيتهم.  عن  النظر  بغض 
اقتراح  من  أبعد  يذهب  رمبا  اإلجراء  أن  إلى 
ترامب  دونالد  املفترض  اجلمهورى  املرشح 

دخول  على  مؤقت  حظر  بفرض  اخلاص 
املسلمني إلى الواليات املتحدة. التشريع الذى 
يرعاه النائب اجلمهورى بريان بابني و85 عضًوا 
جمهوريًا آخرين، يحظر قبول الجئني حتى ميرر 
األمن  لوزارة  يجيز  مشتركا  قرارا  الكوجنرس 
األجانب،  توطني  إعادة  استئناف  الداخلى 
حول  تقرير  تقدمي  احلكومة  من  يتطلب  كما 
الالجئني الذين يتلقون منافع مبوجب الرعاية 
من  وغيرها  العجز  ضد  والتأمني  الطبية 
الالجئني  فحص  عملية  وتستغرق  البرامج. 
الساعني إلعادة التوطني فى الواليات املتحدة، 
أكثر من عامني وتبدأ مبراجعة من قبل مفوض 
األمم املتحدة السامى حلقوق اإلنسان يعقبها 
إجراءات فحص صارمة من قبل وكاالت األمن 

واالستخبارات األمريكية. 

واشنطن بوست

 أردوجان يهدف لوضع االستخبارات 
وقائد اجليش حتت قيادته مباشرة

أشارت جريدة  »نيويورك تاميز«، لقول الرئيس التركي رجب طيب أردوجان إنه يرغب في تعديالت 
دستورية بحيث تصبح وكالة االستخبارات وقيادة القوات املسلحة حتت إمرته مباشرة ، وأضاف 

في مقابلة تلفزيونية أن احلكومة ستعرض التعديالت الالزمة أمام البرملان 
وحتتاج احلكومة إلى تصديق ثلثي أعضاء البرملان على هذه التعديالت كي يتم العمل بها. ويعني 
تعديالت في هيكلة  أردوجان عن  أعلن  ، كما  املعارضة  نواب من  إلى دعم  أنها في حاجة  ذلك 
األجهزة األمنية، قائال إن املدارس العسكرية ستغلق وستنشأ جامعة عسكرية وطنية ، وقال 
إن أعداد قوات الدرك سيتم تقليلها مع رفع مستوى تسليحها يأتي ذلك بعد مرور أسابيع على 
أعلن اخلميس عن تعديالت  ، وقد  التركي  انقالب فاشلة نفذتها مجموعة من اجليش  محاولة 
واسعة في صفوف القوات املسلحة، شملت فصل أكثر من 150 جنراال ! وقال أردوجان أيضا إن 
حالة الطوارئ التي فرضت في تركيا لثالثة أشهر بعد محاولة االنقالب قد يتم متديدها! وأضاف: 
“إذا لم تعود األوضاع إلى طبيعتها خالل فترة حالة الطوارئ، فإنه ميكن متديدها كما احلال في 
فرنسا” يشار الى ان السلطات التركية قد اعتقلت أكثر من 18 ألف شخص منذ 15 يوليو احلالي 

!واالنتهاكات بحق املدنيني.  

نيويورك تاميز

فايناشيال تاميز

فورين بوليسى
نواب جمهوريون يسعون لفرض حظر 
على قبول الجئني فى الواليات املتحدة
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ملسات سحرية في حفل زفاف 

عمدة مدينة ستوفيل

»جاسنت  ستوفيل  مدينة  عمدة  إستطاع 
دائرته  في  ألناس  قلوب  يكسب  أن  التمان«، 
الف   3٧ سكانها  تعداد  يبلغ  والتي  االنتخابية، 
نسمة، وتقع علي بعد 50 كيلومتر شمال شرق 
مدينة تورنتو. ففي يوم السبت ٦ أغسطس تزوج 
ساحة  في  هيلر«،  »جيني  حبيبته،  من  العمدة 
الزفاف،  حلضور  بأكملها  البلدة  ودعا  البلدة 
مع  االسطورية  كالروايات  الزفاف  حفلة  وكانت 
عربة جترها اخليول وإطالق حمام أبيض في الهواء 
، وكعكة زفاف وردية اللون  طولها ثمانية أقدام 
شخص   2000 الطعام  تكفي  رطل   2000 وتزن 
شرفة  في  التعهدات  بتبادل  العروسان  وقام   ،
العروس  وأرتدت   ، البلدية  لقاعة  الثاني  الطابق 
أن  تعتقد  كانت  إنها  وقالت  اللون  عاجي  ثوب 
متعباً  يكون  سوف  الناس  من  الكبير  احلشد 
كبيرة.  كعائلة  اجلميع  بدا  ذلك  من  بدل  ولكن 
وقالت واحدة من سكان املدينة ان حفل الزفاف 
كان جميل للغاية مثل حفل الزفاف امللوكي وقد 
االستقبال وسط جموع  العروسان حفل  أكمل 
الناس في املهرجان السنوي الذي تقيمه املدينة 

لشواء اللحم.

احلكومة  مع  للعمل  جاهدة  أونتاريو  تسعي 
خلقتها  ملشكلة  حل  إليجاد  الفيدرالية 
نوع  حتدد  ال  التي  اجلديدة  الصحية  البطاقات 
اجلنس والتي ال ميكن استعمالها في أستخراج 
حلل  أونتاريو  األن  وتتناقش   ، السفر  جوازات 
مشكلة الناس الذين ليس لديهم رخص قيادة 
ويريدون احلصول علي جوازات سفر باستخدام 
الصحة  وزير  ويقول  الصحية.  البطاقات 
أونتاريو ستمُصدر  إن خدمات  »أريك هوسكنز«، 
إيصاالً مع البطاقة الصحية يحتوي علي كل 
وهذا  الالزمة الستخراج جواز سفر  املعلومات 
قد  أونتاريو  مقاطعة  وكانت   . مؤقت  كحل 
تتوقف  سوف  إنها  املاضي  يونية  في  أعلنت 
عن كتابة نوع اجلنس في البطاقات الصحية ، 
وبداية من العام املقبل سيمكن للناس أختيار 
جنس  مثل  القيادة،  رخص  في  اجلنس  نوع 

محايد او ذكر او انثي في خانة اجلنس

البطاقات الصحية احلديثة 
في أونتاريو التي ال تذكر نوع 
اجلنس ال ميكن استخدامها 
للحصول علي جوازات السفر

للدفاع  قانونية  أقامت شركات 
والدعاوي  املستهلكني  عن 
ضد  قضائية  دعوة  املدنية 
وان«،   – »هيدرو  كهرباء،  شركة 
أمام محكمة العدل العليا في 
دوالر  مليون   125 مببلغ  أونتاريو 
علي  املرفوعة  الدعوي  وتقول   ،
أن   ، مايلي  الكهرباء  شركة 
تصل  تعد  لم  الكهرباء  فواتير 
للمستلكني في الوقت املناسب 
تلقوا  املستهلكني  بعض  وأن 
تقديرات  علي  استندت  فواتير 
عامة ثم تلقوا بعد ذلك فواتير 
وأن  ضخمة  مببالغ  الحقة 
وان«   – »هيدروا  كهرباء  شركة 
املال  من  كبيرة  مبالغ  سحبت 
من عمالئها بدون سابق إنذار أو 

تفسير وأيضا أن االالف من العمالء يتعاملون مع فواتير بها الكثير من االخطاء مبا في ذلك إنها ال تعكس 
ونظام  الشركة  ( ضحية ألدارة  وان   – ) هيدروا  وإن عمالء شركة   ، بالفعل  املستهلكة  الكهرباء  كمية 
الفواتير  اخلاطئ  بها بسبب أهمية اخلدمة التي تقدمها للعمالء والنها  حتتكر توريد الكهرباء ، وتركز 
الدعوي القضائية علي املشاكل احمليطة بالنظام اجلديد لعمل الفواتير ، وقال أندرو مارين أحملامي العام 
ان مكتبه تلقي أكثر من 10 االف شكوي من العمالء حول فواتير مببالغ كبيرة وفي أعقاب تقدمي تقريره 
عن  هذه الشكاوي قال املسؤولني في شركة )هيدروا – وان ( أن الشركة أصلحت نظام الفواتير وتعمل 

علي حتسني خدمات العمالء .

9
أونتاريو حتظر الرسوم التي يدفعها االهالي لدور احلضانة لوضع 

اطفالهم علي قوائم االنتظار

دعوة قضائية ضد شركة كهرباء ) هيدرو – وان ( 

لتغرميها 12٥ مليون دوالر

أعتبار من اول سبتمبر القادم لن يمُسمح لدور رعاية 
األطفال مبطالبة االباء بدفع رسوم لوضع أطفالهم 
إنها  التعليم  وزيرة  وقالت   ، االنتظار  قائمة  علي 
خالل  واالمهات  االباء  ألعتراضات  أستمعت 
يكون  أن  ينبغي  ال  انه  تعلم  وإنها  عامة  مشورات 
االباء واالمهات مثقلني بأي نوع من املعاناة التي ال 
لرعاية  دار  عن  يبحثون  عندما  والسيما  لها،  داعي 
أطفالهم ، وقالت ايضا ان االباء واالمهات يريدون أن 
تتوقف مصاريف حجز االماكن ألنهم يشعرون أن 
الرعاية تستغلهم النهم يريدون مكان أفضل  دور 
الشبان  جمعية  القرار  بهذا  ورحبت   ، ألطفالهم 
املسيحية ) واي أم سي إيه ( وهي أكبر جمعية غير 
ربحية لرعاية األطفال وقالت أن هذا القرار سيقلل 
االسر  من  العديد  تواجه  التي  املالية  االعباء  من 
عند تسجيل أطفالهم في  دور احلضانة، خاصة إن 

البعض من االهالي يقومون بتسجيل أطفالهم في 
أكثر من دار للحضانة  أمال في احلصول علي مكان 
في أحدهم ،  وستصبح أونتاريو أول مقاطعة في 
كندا حتظر حتصيل رسوم لوضع الطفل علي قائمة 
بليون   1 أونتاريو  وتنفق   ، احلضانة  دور  في  االنتظار 
دوالر سنويا علي رعاية االطفال ولديها حوالي 351 

الف دار مرخصة لرعاية االطفال

حتذير للنساء الكنديات احلوامل 

بأإلحتياط بعد اكتشاف فيروس 

زيكا في ميامي

الكنديات  النساء  العامة  الصحة  وكالة  حذرت 
فلوريدا  والية  في  ميامي  يزورون  الذين  احلوامل 
الناموس،  من  حلمايتهم  وقائية  اجراءات  ليتخذوا 
الصحة  أعلن مسؤولوا  أن  بعد  هذا  التحذير  وجاء 
زيكا  فيروس  يحمل  الذي  البعوض  أن  االمريكية 
أنتشر في ميامي. وقال الدكتور جريجوري تايلور أن 
أربعة ماليني كندي يزورون والية فلوريد كل عام وان 
النساء احلوامل اللواتي زرن ميامي منذ يوم 15 يونيو 
وما بعد ذلك البد أن يراجعوا الطبيب لالختبار ضد 
هذا الفيروس ، والنساء الالتي يرغنب في احلمل البد 
زيارتهم مليامي  ان ينتظرن شهرين علي االقل بعد 
املنوية  احليوانات  في  حيا  يظل  قد  الفيروس  والن 
أن  االجناب  في  يرغبون  الذين  للرجال  فالبد  للرجل، 
 ، النساء  مع  االجتماع  قبل  أشهر  ستة  ينتظروا 
واولئك  احلوامل  النساء  أيضا  الوكالة  ونصحت 
الذين يفكرون في االجناب جتنب السفر الي منطقة 
التي  عنها  املعلن  االخري  والبالد  فلوريدا  جنوب 
أن  تايلور  الدكتور  وأكد   ، زيكا  فيروس  ينتشر فيها 
80% من املصابني ال تظهر عليهم أعراض االصابة 
وأخلطر الرئيسي يكمن في االثر احملتمل علي اجلنني 
بالعيوب  الفيروس  هذا  أرتبط  وقد   ، احلمل  إثناء 

اخللقية للمولود.

أونتاريو تُزيد متويلها للمدارس 

مببلغ 12٥ مليون دوالر لتبقي في 

حالة جيدة

أعلنت »كاثلني وين«، رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو 
عن دعم مالي إضافي للمدارس في شمال أونتاريو 
الطالب،  لتعليم  وآمنة  وحديثة  صاحلة  جلعلها 
التمويل  هذا  عن  أونتاريو  وزراء  رئيسة  وأعلنت 
االضافي إثناء زيارتها ملدرسة، »نورثن هايت«، في 
كانت  الزيارة  وهذه  ماري  سانت  سولت  مدينة 
جزء من رحلتها ملدة أسبوع، تزور فيه أكثر من 12 
مجتمع عبر شمال أونتاريو. وتقوم مدرسة »نورثن 
هايت العامة«، حاليا بترميمات عديدة علي نفقة 
احلكومة وسوف تتلقي االربعة مجالس املدرسية 
التي تخدم منطقة سولت سانت ماري اكثر من 
٦3 مليون دوالر خالل العامني القادمني ، وهذا أكثر 
بي 25 مليون دوالر عما كان محدد في امليزانية ، 
ملدارس  دوالر  مليون   300 أونتاريو  حكومة  وتقدم 
السقوف وحتديث وحدات  أونتاريو الصالح  شمال 
وايضا  والسباكة  الكهربائي  والنظام  التكييف 
حتسني اجلدران واالرضيات واالسقف واملالعب وكل 
 ، اليومية  الطالب  حياة  علي  مباشر   تاثير  ماله 
اخلطة  من  جزء  هو  املدارس  في  واالستثمار 
وخلق  أونتاريو  مبقاطعة  للنهوض  االقتصادية 
التمويل  وهذا   ، باالقتصاد  والنهوض  الوظائف 
جزء من أكبر أستثمار في البنية التحتية العامة 
في تاريخ أونتاريو وهو يبلغ 1٦0 مليون دوالر علي 
مدي 12 عاما ، وسيخلق هذا االستثمار 110 الف 
بسبب  املقاطعة  عبر  عام  كل  جديدة  وظيفة 
مشاريع الطرق واجلسور ونظم املرور وبناء املدارس 

واملستشفيات .

بيان رئيس وزراء كندا في افتتاح دورة االلعاب 
االوملبية لعام في البرازيل

ترودو«،  »جاسنت  كندا  وزراء  رئيس  أصدر 
االوملبية  االلعاب  دورة  أفتتاح  بشأن  بيان 
مع   « فقال  البرازيل  في  جانيرو  ريودي  في 
( في  ) ماراكانا  الرياضيني في ملعب  موكب 
لإلحتفال  العالم  يجتمع  سوف  البرازيل 
الرياضة  في  واالحترام  والصداقة  بالتميز 
ومع االفتتاح الرسمي لدورة االلعاب االوملبية 
لعام 201٦ ، أنا متأكد اننا خالل 1٩ يوماً من 
املنافسات سنستلهم اللحظات البارعة في 

القوة والسرعة واملهارة من جميع الرياضيني من كل انحاء العالم الذين يتنافسون علي مكان في 
الي  بالكثير ليصلوا  الرياضيني مع مدربيهم وعائالتهم واصدقائهم ضحوا  االوملبية وهؤالء  املنصة 
هذا املستوي وليجسدوا شعار االوملبياد ) اسرع وأعلي وأقوي (. وبأسم جميع الكنديني أقدم خالص 
، وهم سيكونون  وااللتزام  التفاني  الهائل من  الكم  الذين أظهروا هذا  للرياضيني  وتقديري  أمتناني 
أو في  الرياضة سواء في الساحات اخللفية للمنازل اخلاصة  دافع لنا لنكون اكثر نشاطا في مجال 
املتنزهات احمللية أو في املالعب الرياضية من الساحل الشرقي إلي الساحل الغربي ونحن فخورين جدا 
بكل واحدا منهم، وسوف يراقب 35 مليون كندي 314 رياضي كندي في دورة االلعاب االوملبية وحظ 

سعيد واجعلونا نفتخر بكم



�سيدتي اجلميلةال�سبت 13 اغ�سط�س 2016 - ال�سنة الثالثة -  العدد  التا�سع وال�ستون 10

  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	

ال�سهر الطويل ي�سر �سحة اجل�سم

الطويل  للسهر  أضرار  هناك  هل 
على الصحة واجلسم؟

أوالً: أضرار السهر الصحية
الطويل  السهر  أضرار  تتلخص 
على اجلسم والصحة عموماً فيما 

يلي:

1( تقليل الكفاءة العضلية 
للجسم

أثبتت التجارب التي أجراها عدد من علماء التربية 
البدنية أن الوظائف اجلسمية تزداد قوتها وتنقص 
الكفاءة  تظهر  حيث  اليوم؛  خالل  وآخر  وقت  بني 
الساعة  عند  تدريجًيا  الزيادة  في  وتبدأ  العضلية، 
الساعة  األقصى في  وتبلغ مداها  الرابعة صباًحا، 
احلادية  الساعة  حتى  وتستمر  صباًحا،  السابعة 
االنخفاض  في  املستوى  يبدأ  حيث  ظهرًا؛  عشرة 
الثالثة عصرًا؛ حيث يزداد  التدريجي حتى الساعة 
يعود  ثم  مساء،  السادسة  الساعة  حتى  تدريجًيا 
واالنخفاض  مجددًا،  التدريجي  االنخفاض  في 
الكبير يبدأ في الساعة التاسعة ليالً، ويبلغ مداه 

في الساعة الثالثة صباًحا.

2( خلل اجلهاز املناعي
املناعة،  في جهاز  خلالً  النوم  وقلة  السهر  يسبب 
وهو خط الدفاع األول ضد األمراض، وهو ما يعني 
يعتّل  وعندما  األمراض  أمام  اجلسم  انهيار  بداية 
االنهيار؛  بساطة-  -وبكل  معناه  فهذا  اجلهاز،  هذا 
اليقظة  ساعات  على  مبرمج  اجلهاز  هذا  أن  ذلك 
وساعات النوم التي يحتاجها اإلنسان، وعند حدوث 
تغيير في هذه الدورة اليومية يصاب جهاز املناعة 

بالتشويش والفوضى.

3( اإلصابة باألرق
األرق ليس انعدام النوم، بل هو النوم املسهد الذي 

وانتباه،  إغفاءة  بني  فيه  املرء  يكون 
واملؤرق حركته دائبة ال يستقر، فهو 
اجتاه،  كل  في  سريره  على  يتقلب 
ويحتال على النوم بشتى الوسائل 
فكره  يكون  ما  وأحيانًا  فائدة،  دون 
منشغالً مبوضوع السهر سواء كان 
مشكلة  أو  تليفزيونياً  فيلماً  ذلك 
في العمل مثالً. فإذا امتد األرق عدة لياٍل خارت قوى 

الشخص، وتوقف عقله عن اإلنتاج.

4( تشوه العمود الفقري
تؤدي كثرة السهر إلى حدوث تشوهات في العمود 
أمام  طويلة  لفترات  اجللوس  نتيجة  الفقري 
التلفاز وغيره، خاصة إذا كان اجللوس بطريقة غير 
بأضرار  العظمي  الهيكل  يصاب  حيث  صحيحة، 
وبالتالي  الظهر،   وفقرات  العظام  في  وتشوهات 

إلى اإلصابة باالنحناء في العمود الفقري.
ثانياً: األضرار النفسية للسهر

يؤدي السهر ليالً لفترات طويلة إلى نقص هرمون 
ومن  ليالً.  النوم  أثناء  املخ  يفرزه  الذي  امليالتونني 
من  يفرز  هرمون  هو  امليالتونني  هرمون  أن  املعروف 
في  توجد  الترمس  حبة  حجم  في  صغيرة  غدة 
هو  الهرمون  وهذا  الصنوبرية،.  بالغدة  تعرف  املخ 
جسم  في  احليوي  اإليقاع  تنظيم  عن  املسؤول 
اإلنسان؛ حيث يعمل هرمون امليالتونني على تقليل 
الذي  األمر  وهو  والذهنية،  النفسية  االضطرابات 
يفسر سيطرة مشاعر التشاؤم والقلق، وامليل إلى 
الذي  الشخص  لدى  اآلخرين  عن  واالنعزال  الوحدة 

يكثر من السهر ليالً.
امليالتونني  أن  إلى  تشير  عديدة  دراسات  وهناك 
للسرطان  املضاد  تأثيره  مثل  أخرى،  تأثيرات  له 
والرغبة  واخلصوبة  واألكسدة  والشيخوخة 

اجلنسية واجلهاز املناعي.

�سعادتك من  تزيد  اأماكن   4
تكاثرت الدراسات حول أهمية السعادة ودورها في 
تهمها  حياتك  والن  سليمة.  صحة  على  احملافظة 
 4 لكي  تقدمي  قررنا  فقد  قرائها،  وسعادة  صحة 

أماكن تزيد من سعادتك. 

الطبيعة 
عند إحساسك باإلحباط أو التوتر اذهبي بنزهة إلى 

طبيعة خضراء ومزهرة.

البحر 
القدمني  حافية  وامشي  البحر  إلى  بنزهة  قومي 
يساعدون  البحر  وهواء  واحلركة  الرمل  الرمل.  على 
ساحر  حلن  البحر  وملوج  التوتر.  من  التخفيف  على 

يشغل فكرك بأجمل اإلحلان. 

حوض االستحمام 
وعطرك  الساخن  باملاء  االستحمام  حوض  املئي 
املفضل، أشعلي شمعة واستمعي إلى موسيقاك 
علي  وتساعد  مفيدة  الرومانسية  إن  املفضلة. 

االرتخاء، 

صالون التجميل املفضل لديك 
يقصدن  اللواتي  النساء  الكثيرون  انتقد  لطاملا 
صالون التجميل عندما يشعرون بالتوتر. لكن هذا 
احلياة  مشقات  عن  بعيدا  الدالل  لك  يوفر  املكان 
وهمومها. هذا الوقت مخصص لكي وحدك. فعند 
تقليم أظافرك احرصي على أن تدلك يديك ورجليك 
الدماء  وتسري  املتشنجة  العضالت  لترتخي 

بعروقك بشكل أفضل.

البكاء ي�ساعد يف خ�سارة الوزن

إمنا  بالهدوء،  والشعور  واحلزن  التوتر  من  للتخلص  وسيلة  فقط  ليس  البكاء  أن  جديدة  تقارير  أفادت 
يساعد أيضاً في خسارة الوزن، حيث نقلت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية عن اخلبير البارز في مجال 
التوتر الدكتور بيت سوالك من والية تينيسي األميركية، أن »جلسة من البكاء املشحونة بالعواطف 

ميكن أن تساعد على خسارة بعض الكيلوجرامات اإلضافية في جسم اإلنسان«.
وهرمون  البروالكتني  هرمونات  على  حتتوي  التوتر  عن  الناجتة  »الدموع  أن  التقرير  وأوضح 
adrenocorticotropic وleucine encephalin والتي يتم إنتاجها من قبل اجلسم البشري عندما يكون 
حتت جهد كبير«. وأشار الى أن هرمون الكورتيزول، وهو الهرمون املسئول عن تنظيم مستويات التوتر، 
بتقليل  املذكورين يقومان  الهرمونني  أن  إلى  بالدهون في اجلسم، الفتاً  االحتفاظ  بعامل  دوره  ربط  متّ 

مستويات الكورتيزول في اجلسم، بالتالي تخفيض من مستوى الدهون.

اإجعلى اأ�سرتك هادئة وم�ستقرة بهذه الإر�سادات

يعتبر هيكل السلطة الذي يرتكز على سلطتي األب واألم هو املعيار األول لصحة األسرة، وإذا ما اختلت 
هاتان السلطتان وطغت إحداها على األخرى فإننا سنكون أمام خلٍل بنيوٍي سيؤثر سلباً على نفسية 
األطفال، فهذه األسر ستبدو مضطربٍة مفككٍة مشققٍة يسودها الكره والتفرقة، من أجل ذلك يحاول 
الزوجان بناء أسرًة مثاليًة تستطيع جتاوز العقبات واملشاكل احلياتية واليومية وال ميكننا جتاهل أن هذا 

األمر ليس سهالً لكنه يعتبر اللبنة األساسية لألسرة.
لذلك إذا قررتي سيدتي أن تنتهجي سياسية األسرة املثالية، عليك إتباع األمور التالية :

أوالً: اقتسام السلطة بني األب واألم.
ثانياً: تعاون وحتالف قوي بني األب واألم من أجل الصالح العام لألسرة.

ثالثاً: سيادة االحترام املتبادل واحلب، فكلما تواجد احلب تقل احلاجة الستخدام السلطة ويطغى شعور 
االستقرار والطمأنينة .

رابعاً: عدم التمييز بني األخوة واألخوات، ومراعاة الفوارق بني الصبيان والبنات من حيث االختالف السلوكي 
لكن دون اللجوء الى املقارنة بينهما على أساس اجلنس.

تنمية  بهدف  وذلك  اإلدراكي  لنموهم  تبعاً  القرارات،  اتخاذ  في  تدريجي  بشكل  األوالد  إشراك  خامساً: 
املسؤولية املشتركة والشعور باالنتماء لألسرة.

كل ما كانت العائلة متماسكًة وعالقاتها قويًة ووطيدًة كلما استطاعت العيش في سكينة وسعادة.
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القبض علي »حسيب خان« الطالب بجامعة تورنتو وإتهامه 

بقتل أجانب في بنجالديش 

إعتقلت الشرطة ببنجالديش، »تاميد حسيب خان«، 
الطالب بجامعة تورنتو و »حسنات ريزا كرمي« واحلاصل 
في  بالتورط  إلتهامهم  البريطانية،  اجلنسية  علي 
اإلعتداء علي مطعم بـ »دكا« ببنجالديش وقتل عدد 

ممن كانوا باملطعم
فتح  حينما  املاضي  يوليو  في  وقع  قد  احلادث  وكان 
خمسة مسلحني النار علي مطعم »هولي ارتيسان« 

بنجالديش مخلفاً 20 قتيل معظمهم من األجانب، من بينهم ٩ إيطاليني ، و٧ يابانيني و ثالثة 
عاماً   22 عمره  خان«  و »حسيب  كرهائن.  األخرين  إحتجزوا  بينما  واحد  وهندي  بنجالديش  من 
ويدرس الصحة بجامعة تورنتو وحاصل علي اإلقامة الدائمة بكندا، وكان قد ذهب لزيارة عائلته 
ببنجالديش في هذا الوقت وأرسل أخيه، واحلاصل علي اجلنسية الكندية خطاباً إلي رئيس الوزراء 

الكندي، »جاستني ترودو« يطالبه بالتدخل في األمر

سوري مثلي اجلنس يعثر عليه مقتوال ومقطوع الرأس في تركيا 

وسيم سنكري كان يخشى على حياته في تركيا وحاول الوصول إلى بلد آخر لتقدمي طلب جلوء 
هناك، وعثرت الشرطة علي جثته مشوهة ومقطوعة الرأس في أحد أحياء إسطنبول بتركيا.

وقال أصدقاء له جملموعة حقوقية تركية تدافع عن حقوق املثليني، إنه مثلي اجلنس، وكان تعرض 
حلادثة اغتصاب جماعي في السابق.

واضافوا في تصريحاتهم- وهم من مثليي اجلنس- أنهم تعرضوا للتهديد من قبل مجموعة من 
الرجال اجملهولني، وأنهم يخشون على حياتهم.

املثلية اجلنسية  وتراقب قضايا معاداة  املثليني  تدافع عن حقوق  التي  التركية  املنظمة  وقالت 
في تركيا، إن سنكري كان يحاول الوصول إلى بلد ثالث، بسبب خشيته على حياته في تركيا.

وقال أحد أصدقائه الذي يتقاسم معه البيت ذاته، ويدعى ريان: »إن مجموعة من الرجال اختطفت 
سنكري من البيت قبل خمسة أشهر، وقام اولئك األشخاص بضربه واغتصابه جماعيا.

وأضاف أنهم تقدموا بشكوى لدى الشرطة لكن لم يحدث بعد ذلك أي تطور في القضية.

إعتقال مالكم مغربي بتهمة »اغتصاب« 
عاملتي نظافة في القرية األوملبية

املالكم  احتياطياً  أوقفت  أنها  البرازيلية  الشرطة  أعلنت 
عاملتي  بـ«اغتصاب«  إلتهامه  السعادة  حسن  املغربي 
يخوض  أن  املفترض  من  وكان  األوملبية.  القرية  في  نظافة 
محمد  التركي  املالكم  أمام  مبارياته  أولى  املغربي  املالكم 

ندير أونال في الدور األول لوزن 81 كلغ.
اجلمعة،  عاما(   22( السعادة  حسن  املغربي  املالكم  أوقف 
بإعتداء  إتهامات  بسبب  احلالي  أغسطس  من  اخلامس 

جنسي على عاملتي تنظيف في القرية األوملبية، بحسب ما أعلنت الشرطة قبل ساعات من 
حفل افتتاح ألعاب ريو دي جانيرو األوملبية. وأوضحت الشرطة في بيان »بحسب التحقيق، قام 
األوملبية«.  الرياضيني  قرية  برازيليتني في  تنظيف  باغتصاب عاملتي  3 أغسطس  الرياضي في 

وأضافت »بحسب أدلة مت جمعها، مت إيقاف املالكم احتياطيا ملدة 15 يوما«.
وبحسب الشرطة، أوضح موقع »جي1« لقناة غلوبو أن املالكم استدعى السيدتني إلى غرفته 
وثديي  احداهما  فخذي  مداعبا  هاجمهما  دخولهما  ومبجرد  معلومة.  إلى  بحاجة  أنه  بدعوى 
األخري، وكان رياضيان آخران داخل غرفة السعادة بيد أنهما لم يتدخال بحسب »جي1«. وجنحت 
السيدتان بعد ذلك في الفرار. وتوج السعادة ببطولة املغرب عام 2012 وتأهل إلى ريو 201٦ في 

يونيو املاضي عقب دورة في باكو.

ضرب امرأة حامل بتركيا 
بحجة ارتدائها مالبس »غير محتشمة«

»إيفرنسل«،  املوظفة في صحيفة  بأن  أغسطس،   3 األربعاء  التركية،  »حريت«  فادت صحيفة 
هزال أوملز، احلامل في الشهر السادس، تعرضت للضرب املبرح على يد متطرفني إسالميني لم 
يعجبهم لباسها. وقالت أوملز إن املهاجمني اتهموها بارتداء مالبس »غير محتشمة« وتأييدها 

الداعية املعارض فتح اهلل غولن، الذي أدانته أنقرة بتنظيم محاولة انقالب عسكري فاشلة.
وشارك في االعتداء امرأتان ترتديان البرقع ورجل، وصرخوا بوجهها قائلني إن »عليها ارتداء مالبس 
نحددها نحن«. وأضافت الضحية إن املهاجمني ضربوها حتى بعد وقوعها على األرض. وأنقذت 

أوملز امرأة مسنة حالت دون استمرار املتطرفني بضربها.

حتطم طائرة بوينج وسط طريق عام في إيطاليا

حتطمت طائرة شحن من نوع بوينغ ٧3٧-
400، اجلمعة 5 أغسطس، بعد خروجها 
التي  باحلواجز  واصطدامها  عن مسارها 
اجملاور  الرئيسي  الطريق  عن  تفصلها 

ملطار بيرغامو في إيطاليا. 
أن  املطار  في  أمنية  مصادر  ذكرت  وقد 
الطائرة كانت مستأجرة من قبل شركة 
شارل  مطار  من  وقادمة  السريع  البريد 

ديغول في العاصمة الفرنسية باريس.
بسبب  السيطرة  عن  الطائرة  وخرجت 

سوء األحوال اجلوية في املنطقة لتسقط وسط طريق مكتظ أمام سائقي السيارات، ما أثار 
حالة من الفزع بني الناس. 

وسرعان ما حلت فرق الطوارئ املعروفة باسم »أوريو آل سيريو« مبوقع حتطم الطائرة.
وحسب وسائل اإلعالم اإليطالية، لم تسجل أي خسائر مادية أو بشرية، حيث جنا قائد الطائرة 
ومعاونوه من موت محقق بعد حتطم الطائرة. ورغم استئناف العمل باملطار الواقع شمال البالد 
غير أن هيئة الطيران املدني اإليطالية طالبت املسافرين باالتصال بشركاتهم للتأكد من عدم 

إلغاء رحالتهم.
مصورة  ومقاطع  صورا  احلادث  وقوع  حلظة  املنطقة  في  كانوا  الذين  السائقني  من  عدد  ونشر 
تظهر الطائرة وقد متددت في منتصف الطريق بعدما أجهزت على احلاجز احلديدي الذي يفصل 

املدرج عن الشارع العام.

أستراليا : السجن 6 سنوات إلمام مسجد أرسل شاب للقتال 
في سوريا ليلقى حتفه ويتزوج أرملته

نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية 
 ٦ متطرف  مسجد  إمام  حبس  خبر 
في  للقتال  متزوج  رجل  أرسل  سنوات 
صفوف التنظيم املتطرف ليلقى حتفه 
إلى  اإلنضمام  أرملته  على  يعرض  ثم 
أستراليا  بجنوب  احملاكمة  متت  حرميه. 

مبدينة جراز.
حيث قيل أن إمام 42 عاما أقنع مجموعة 
باإلنضمام  السوريني  الشباب  من 

للمجاهدين و كان من بينهم زوج السيدة. وانتهى بهم املطاف محاربني بالصف األول.
وبعد أن لقي حتفه الشاب عرض على أرملة الزوج و قال انه سيتبنى أبنائها الثالثة و يتكفل 
و  املتطرف  الرجل  لبت عرض  للمحاكمة حيث  أرسلت  أيضا  السيدة  أن  بالذكر  اجلدير  و  لهم 

بالتالي أصبحت منهم و تشكل خطرا على األمن العام.

السجن 10 سنوات ملتهم اختطف خطيبته السابقة قبل 
زفافها بيوم انتقاما منها

قررت الدائرة التاسعة مبحكمة شمال القاهرة االبتدائية بالعباسية، احلكم باحلبس 10 سنوات 
على متهم، وحبس آخر عاما، بتهمة خطف فتاة وإجبارها على التوقيع على عقد زواج عرفى.

قبل  فتاة  اختطاف  من  بالغا  بتلقى  يفيد  بالغا  بورود   ،2013 لعام  القضية  تفاصيل  وتعود 
»ياسمني.  عليها  اجملنى  أهل  من  طلبوا  أنهم  تبني  اخلاطفني  مراقبة  ومن  بيوم،  زفافها،  ليلة 
بإحدى  الفتاة مت خطفها  أن  األمنية،  األجهزة  لإلفراج عنها.وكشفت حتريات  مالية،  فدية  ح«، 
الشقق السكنية باملقطم، حيث قام اخلاطفني بتقييدها وسرقة املشغوالت الذهبية اخلاصة 
من  بالقرب  السريعة  الطرق  إحدى  على  إلقاؤها  مت  أيام  عدة  وبعد  أيام.  عدة  واحتجازها  بها، 
مدينة الرحاب، وفوجئت بوجود خطيبها السابق، زعما منه أنه جاء إلنقاذها، وأنه دفع الفدية 

لتخليصها من املتورطني بخطفها.
وخالل حتقيقات النيابة تبني أن خطيبها السابق »أحمد عتريس«، هو املتهم الرئيسى بالقضية، 
وأنه من دبر عملية اخلطف مبعاونة املتهم الثانى«محمد عبد الفتاح«، بهدف االنتقام من الفتاة 

ملوافقتها على الزواج من رجل آخر، ورفضها الرجوع إليه.
بالزواج  وعدته  أن  بعد  عليها،  اجملنى  من  انتقاما  اخلطف،  عملية  دبر  أنه  األول  املتهم  واعترف 
وتركته، للزواج برجل آخر، الفتا أنه اختطفها مبعاونة املتهم الثانى، ثم اتفق معه على إطالق 

سراحها، حتى يظهر أمام أسرتها أنه من قام بإنقاذها.
وكانت قد وجهت النيابة للمتهمني تهم احتجاز اجملنى عليها وتهديدها بأسلحة نارية وبيضاء 
اتلفوا  أنهم  كما  عنها،  رغما  وبصمت  فوقعت  األول  باملتهم  عرفى  زواج  عقد  على  للتوقيع 

السيارة اخلاصة باجملنى عليها.
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»جود نيوز« تفتح ملف قانون »بناء الكنائس« الذي مت تقدميه للبرملان املصري

األنبا بوال : القانون ُمنصف ويدل علي اننا نعيش مصر اجلديدة
املستشار أمير رمزي : قانون سئ ويُرسخ لتدخل أمني شديد

املستشار هاني صبري : كارثي وأسوء من شروط العزبي احلالية
قال األنبا بوال، أسقف طنطا ومسؤول العالقات 
وترميم  بناء  قانون  إن  والدولة،  الكنيسة  بني 
الكنائس الذي مت طرحه علي البرملان يؤكد أننا 
منصف  دستور  أول  بها  ألن  جديدة،  دولة  في 
واملادة ٦4  املادة 53،  ألقباط مصر كما جاء في 
إنشاء  السماوية  األديان  التي تعطي ألصحاب 
ما يشاء لهم من دور العبادة، وممارسة الشعائر 

الدينية.
وأضاف األنبا بوال، أنه منذ سنة نحاول التوصل 
الدستور  يتوافق مع  الكنائس  لبناء  قانون  إلى 

حتى ال يطعن عليه بعدم الدستورية، والقانون 
»كان  قائاًل:  مصر،  تاريخ  في  األول  يعد  اجلديد 
بسبب  الكنائس  إنشاء  في  يعانون  األقباط 

التعقيدات العشرة لبناء الكنائس«.
وأكد أسقف طنطا، أن إصدار القانون ميثل أهم 
رافد من روافد التعصب والفتنة في مصر، ألن 
إنشاء الكنائس بشكل قانوني سيكون أفضل، 
عشرات  عن  ليعبر  وضع  القانون  أن  موضًحا 

السنني املقبلة.

من جهته وصف املستشار »أمير رمزي«، رئيس 
محكمة جنايات القاهرة، قانون بناء الكنائس 
املقدم للبرملان، بأنه قانون سئ وال يمُخرج األقباط 
من املشكله، بل يرسخ ملراقبه امنيه شديدة، 
تولٌد مشاكل وخالفات جديدة، وأضاف، »رمزي«، 
برغبه حقيقية  املشاكل  نتعامل مع  أن  يجب 

في األصالح، وهذا ما نص عليه الدستور ايضاً
كذلك قال املستشار القانوني، »هانى صبرى« 
بناء  مشروع  مقترحات  فى  شارك  والذى 
الكنائس ، ان املشروع مبسودته النهائية كارثى 

، ووضعت به بنود لم تكن فى شروط العزبى
باشا التى عانى منها االقباط لسنوات طويله 
األساس  من  كنائس  إقامة  بعدم  وهى كفيلة 
الثانية  املادة  ان  وأضاف  مكان،  او  زمان  أي  في 
عدد  مع  يتناسب  نحو  وضعت  التى  باملشروع 
وحاجة املواطنني املسيحيني في املنطقة التي 
تقام فيها مع مراعاة معدالت النمو السكاني 

مادة كارثية
واحلاجة  التناسب   هذا  ما  يحدد  لم  النه   ،
وكيفية قياسه االمر يختلف من شخص آلخر 
ومن منطقة الخرى ومن زمن آلخر وأي موظف 
بسيط يقرر رفض إقامة الكنيسة بحجة عدم 
األقباط  عدد  ان  وتابع  احلاجة،  وعدم  التناسب 
غير معروف ومسألة امن قومي وحتميل طالب 
جهة  ليس  هو  اإلعداد  تقرير  عناء  الكنيسة 

إحصاء حتي لو فعل هذا ما هو العدد املطلوب 
ال  واحلاجة  والعدد  فالتناسب  كنيسة،  إلقامة 
ميكن قياس أي منها فااحلرية في حرية العبادة 
بديهيات  من  الدينية  الشعائر  ممارسة   وحرية 
عن  للبحث  حاجة  فى  وليس  اإلنسان  حقوق 

عليه  نصت  مطلق  فهذا  والتناسب  النسبة 
كافة املواثيق الدولية .

عضو  البياضي«  »فريدي  الدكتور  قال  بينما 
مجلس الشورى السابق، أن قانون بناء الكنائس 
تنص  حيث  الكارثية،  بـ  وصفهم  مادتني  به 
مساحة  تكون  أن  »يراعى  على:  الثانية  املادة 
وملحق  ببنائها  الترخيص  املطلوب  الكنيسة 
وحاجة  عدد  مع  يتناسب  نحو  على  الكنيسة 
تقام  التي  املنطقة  في  املسيحيني  املواطنني 

بها ، مع مراعاة معدالت النمو السكاني«. 
تعطي  كارثية  مادة  العدد  تناسب  أن  وأوضح 
تكون  أن  يجب  العبادة  وحرية  للتعنت  مجاال 
حقا مطلقا ال يقيد بعدد!، فهل إذا كانت قرية 
بها أسرتان فقط يحرمان من احلق في الصالة؟! 
أن تعداد املسيحيني من األسرار  إلى  باإلضافة 
اإلفصاح عنها  الدولة  ترفض  التي  العسكرية 

وما بالك بتعداد كل طائفة! 
 ٦4 مادة  في  الدستور  أن  إلى  البياضي  وأشار 
ربط احلق في ممارسة الشعائر الدينية بوجود دور 
العبادة: »حرية االعتقاد مطلقة وحرية ممارسة 
ألصحاب  العبادة  دور  وإقامة  الدينية  الشعائر 

األديان السماوية، حق ينظمه القانون«. 
بقانون  اخلامسة  املادة  علي  البياضي  واعترض 
بناء الكنائس والتي تؤكد علي ضرورة موافقة 
احملافظ خالل 4 شهور بعد التنسيق مع اجلهات 

اخملتصة. قائال: ما هي اجلهات اخملتصة ؟! 
وأشار إلى أن املادة تضمنت أنه إذا رفض احملافظ 
تتطرق  لم  لكن  الرفض  سبب  يذكر  أن  يجب 
في حالة ماذا سيحدث في حالة عدم الرد وهي 

املتوقعة؟! 

البرملاني السابق »فريدي البياضي« 
: به مواد للتعنت ضد البناء وغير 

ُملزم في حالة عدم الرد

رابطة القديس مرقس األرثوذكسية

St. Mark’s Orthodox Fellowship Canada

smofonline.org    (416) 505-4876
Annual Christian Orthodox  Unity Conference # 13   

Redemption and salvation from Orthodox perspective

Date:  August 27  ( 11 AM to 3 PM ) , 
August 28  ( 2 PM to 5 PM ) 2016.  

Location : St. Mary Armenian Apostolic Church. 
stmarytoronto.com    

[ Victoria Park & 401 ] 45 Hallcrown place. 
North York , ONT. M2J-4Y4

Topics : how do we understand Christ’s death, 
according to early church?

did Christ pay the price of our sins? 
if so, to whom, if not, why he has to die?

how is «sin» to be understood?, as a legal reality or an ontological truth?
how does this affect our understanding of the incarnation? 

Can one make sense of Biblical phraseology ( ransom, exchange,sacrifice..) 
in the absence of penal substitionary theory?

why does any of this matter?
Speakers: Dr. George Habib Bebawi,

Director Emeritus of the Institute for Orthodox Christian Studies at the 
University of Cambridge, UK.                              

Professor Richard Schneider, Program Co-Director of the Orthodox 
School of Theology at Trinity College, University of Toronto

Bavly Kost, MA. Almnus, St. Vladimir’s Orthodox 
Theological Seminary. New York.

Conference is free. No prior registration. Please spread the news.
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رئي�سة وزراء بريطانيا توؤكد دعمها مل�سر 

اقت�ساديا ومواجهة الإرهاب

 3 األربعاء  ماي،  تريزا  بريطانيا،  وزراء  رئيسة  أعربت 
املساعدة  تقدمي  على  بالدها  حرص  عن  أغسطس، 
الالزمة لدعم جهود النهوض باالقتصاد املصري وزيادة 
االستثمارات البريطانية، وجتدر اإلشارة إلى أن اململكة 

املتحدة تعد أكبر دولة مستثمرة في مصر.
وجاءت تصريحات تريزا ماي، خالل اتصال هاتفي أجراه 
السيسي، مع رئيسة وزراء بريطانيا حيث وجه التهنئة 

لها مبناسبة توليها منصبها اجلديد.
وأكد السيسي تطلع بالده لتحقيق انطالقة جديدة في العالقات بني البلدين وتعزيز التعاون 
الثنائي في مختلف اجملاالت والتعاون مع احلكومة البريطانية اجلديدة على كافة املستويات مبا 

يحقق املصالح املشتركة للشعبني.
وأكدت رئيسة وزراء اململكة املتحدة على أهمية مصر باعتبارها ركيزة أساسية لالستقرار 
مبنطقة الشرق األوسط، فضال عن جهودها في مجال مكافحة اإلرهاب، مشددة على حرص 

حكومة بالدها على تعزيز التعاون مع مصر في هذا اجملال.
وتناول اجلانبان فى االتصال عددا من املوضوعات املتعلقة بالعالقات الثنائية، ومن بينها احلظر 
الذي ال تزال تفرضه بريطانيا على رحالت الطيران إلى شرم الشيخ واإلجراءات التي تتخذها 

مصر بالتعاون مع السلطات البريطانية لرفع هذا احلظر.
وأشادت ماي باجلهود التي يقوم بها اجلانب املصري لتعزيز اإلجراءات األمنية مبطار شرم الشيخ.
شرم  إلى  الطيران  رحالت  استئناف  أجل  من  املشترك  العمل  مواصلة  على  اجلانبان  واتفق 
الشيخ، كما تطرق االتصال إلى مستجدات الوضع اإلقليمي، وآفاق التوصل حللول سياسية 
لألزمات القائمة بعدد من دول املنطقة مبا يساهم في حفظ سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها.

صفحة 

اأهايل املخلي �سبيلهم بـ »كوم اللويف« يعتدون 

 بالأفراج عنهم
ً
علي اأقباط القرية اإحتفال

عن  تعبيرا  القرية  أقباط  علي  اللوفي  كوم  بقرية  سبيلهم  اخمللي  املسلمني  أهالي  اعتدي 
ابتهاجهم بقرار غرفة املشورة مبحكمة املنيا بخالء سبيل زويهم، وأطلقوا العديد من االعيرة 
النارية ومن املقرر توجة االهالي االقباط االن الي مكتب احملامي العام للتجمهر أمامه وتقدمي 
طعن في قرار اخالء السبيل بالطريق القانوني. وكانت غرفة املشورة مبحكمة جنح املنيا، قد 
وذلك علي خلفية  واحد،  ألف جنيه لكل  قدره  بضمان مالى  إخالء سبيل 19 متهماً  قررت، 
قال خالد  احملافظة.  التابعة ملركز سمالوط، بشمال  اللوفى،  أحداث فتنة كوم  تورطهم في 
أبو العال احملامى عن املتهمني، إن قرار اإلخالء إستند إلى املستندات التى قدمها الدفاع بشأن 
املتهمني  إرتكاب  علي  يقيني  دليل  وجود  وعدم  عليهم،  اجملني  أقوال  مع  التحريات  تناقض 
أبو  وانتفاء جميع مبررات احلبس االحتياطي. وأضاف  إليهم  املنسوبة  األفعال  احملبوسني كل 
العال، تبني من خالل التحريات ورود أسماء ليست مشتركة فى األحداث، إلى جانب أن أقوال 
املتهمني كانت على غير ماجاء فى حتريات البحث اجلنائى املرفقة بأوراق القضية، والتى تعود 
بني  اشتباكات  وقوع  شهدت  بسمالوط،  اللوفي  كوم  قرية  وكانت  املاضي.  يونيو  شهر  إلى 
كنيسة،  إلى  قبطى  مواطن  منزل  بتحويل  شائعات  ترديد  خلفية  على  وأقباط،  مسلمني 
بعض  وإتالف  الشغب،  أعمال  وإثارة  األمن،  أجهزة  على  والتعدي  منازل   4 حرق  عن  وأسفرت 

السيارات اخلاصة والشرطية

ملواجهة التطرف : فرن�سا تغلق 20 م�سجدا 

وت�ستبعد 80 داعية

كازنوف  برنار  الفرنسى  الداخلية  وزير  أعلن 
تعتبر  صالة  وقاعة  مسجدا   20 إغالق  عن   ،
أخرى  مساجد  أن  إلى  مشيرا  متطرفة، 
متطرفني  دعاة  أن  أيضا  وأكد  ستغلق، 

سيمُبعدون أيضا عن فرنسا
وقال كازنوف بعد لقاء عقده مع رئيس اجمللس 
كبيباش،  أنور  اإلسالمية  للديانة  الفرنسى 
فى  يدعون  للذين  فرنسا  فى  مكان  »ال  أن 
الكراهية  إلى  مساجد  فى  أو  صالة  قاعات 
ويتسببون بحصولها، وال يحترمون عددا من 

مبادئ اجلمهورية، وأفكر أيضا فى املساواة بني النساء والرجال
وتابع »هذا هو السبب الذى دفعنى إلى اتخاذ قرار إغالق مساجد قبل أشهر، سواء فى إطار 
إدارية.. وأقفل  أو عبر تدابير  العام،  القانون  أو من خالل استخدام كل وسائل  حالة الطوارئ، 
حوالى 20 مسجدا أو قاعة، وسيتم إغالق مساجد أخرى بالنظر إلى املعلومات املتوافرة لدينا

تبث  أنها  على  منها   120 حوالى  يصنف  صالة،  وقاعة  مسجد   2500 حوالى  فرنسا  وفى 
االيديولوجية السلفية األصولية

�سروط داع�ش فى تن�سيق جامعات �سوريا

أصدر تنظيم داعش اإلرهابى، بيانًا، حتدث فيه عن عمليات التنسيق اجلامعى للعام الدراسى اجلديد، 
حيث أظهر البيان مفاجأة فى التسجيل وااللتحاق بكليات الطب البشرى

وقال التنظيم اإلرهابى فى بيانه إن املتقدم يجب أن يكون حائزًا على شهادة الثانوية العامة فرع 
العلمى مبجموع درجات ال يقل عن %80. ووفق البيان الذى نشره التنظيم على االنترنت، فمن ضمن 
الشروط التى يشترطها التنظيم لاللتحاق بكلية الطب البشرى مبدينة الرقة السورية التى تعتبر 

عاصمة التنظيم، أال يزيد سن املتقدم عن 30 عاًما، وكذلك اجتياز اختبارات اللغة اإلجنليزية.
ويسيطر التنظيم املتشدد على مساحات من دولتى العراق وسوريا، وتعتبر مدينة الرقة السورية 

هى العاصمة الرسمية للتنظيم، نظرًا لسيطرته الكاملة عليها.

اإ�ستطالع: تقدم 

كلينتون على ترامب 

يتقل�ش لأقل من ثالث 

نقاط

أظهر إستطالع رأي ، إن تقدم املرشحة الدميقراطية إلنتخابات الرئاسة األمريكية هيالري كلينتون 
انخفاضا من نحو  نقاط مئوية  ثالث  أقل من  إلى  تقلص  ترامب  دونالد  اجلمهوري  على منافسها 

ثماني نقاط .
وجاء في االستطالع اإللكتروني الذي أجري وشمل 1154 من الناخبني احملتملني إن نحو 42 في املئة 

منهم صوتوا لصالح كلينتون مقابل 39 في املئة لترامب
وهامش اخلطأ في االستطالع ثالث نقاط مئوية وهو ما يعني أن النتائج تشير إلى احتدام السباق 

إلى حد بعيد.

ال�سعودية تقب�ش علي اأربعة م�سريني بتهمة رفع 

العلم امل�سري 

رغم أن العب الرماية »حمادة طلعت« رفع علم السعودية في إفتتاح األوليمبياد بالبرازيل ولم يحرك 
مسئول مصري ساكناً، إال أن السلطات السعودية قامت بإلقاء القبض على أربعة مصريني وهم،  
»عالء رمضان سالمة، أدهم سمير الشرقاوى، محمد البربرى، وتامر عبد احلميد أبو العطا«؛ بسبب 
رفعهم العلم املصرى بجوار العلم السعودى أثناء مشاركتهم للشباب السعودى فى احتفاالتهم 

بالعيد الوطنى للمملكة العربية السعودية مبنطقة كورنيش الدمام باملنطقة الشرقية.
كان الشباب املصريون قاموا بتزيني سيارتهم بعلم مصر وعلم السعودية، إال أنهم فوجئوا بالقبض 
عليهم بسبب رفع العلم املصرى وهو ما يخالف قوانني السعودية، وعلق احلقوقي، »جمال عيد« 
ساخراً: في مصر من يرفع علم السعودية فهو أمن وفي السعودية من يرفع علم مصر فهو معتقل

لجئة �سوريا تتوج بلقب »ملكة النبيذ« يف اأملانيا

تمُوجت الجئة سورية ملكة جمال إلحدى أشهر مقاطعات إنتاج النبيذ في أملانيا، وهي أول الجئة 
حتصل على مثل هذا اللقب. وكانت نينورتا بانو التي اختيرت ملكة جمال ملدينة تريير غرب أملانيا، 

وهي مسيحية سورية، فرت من احلرب األهلية في بالدها منذ أكثر من ثالث سنوات.
وتأمل بانو، 26 عاما، أن تكون اجلائزة حافزا على املزيد من االندماج لالجئني في أملانيا. ونقلت دويتش 
فيله عن بانو قولها »أريد أن أمُظهر أن أملانيا ترحب بالالجئني، وأن الشعب األملاني مضياف، ويعملون 
اجملتمعات  في  الالجيء  اندماج  أعرف مدى صعوبة  وأضافت »كالجئة  الالجئني،  دمج  على سرعة 

اجلديدة في بدايته«.
وقالت  املقاطعة.  في  تمُقام  احتفاالت  في  النبيذ  متثيل مصنعي  في  املقبل  العام  بانو  وستقضي 
الذين حتدثت معهم »سعداء جدا« بتتويجها. كما تلقت دروسا مبدئية عن صناعة  إن الالجئني 
النبيذ. وترجع عادة تتويج ملكات للنبيذ إلى ثالثينيات القرن املاضي. وتتنافس ملكات النبيذ من 
13 مقاطعة أملانية على هذا اللقب على مستوى أملانيا في مسابقة أخرى تعقد في سبتمبر/ايلول 

من كل عام
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بلد  الى  االصلي  موطنهم  من  الناس  بعض  يهاجر 
الفقيرة  البالد  من  الهجرة  تكون  ما  اخر. وغالبا 
والفوارق  واملتقدمة.  الغنية  البالد  الى  والنامية، 
جدا.  كثيرة  املضيفة  تلك  وبني  الطاردة  البالد  بني 
السلبيات، لكن في  يخلوا مجتمع من  ال  ذلك  ومع 
تكاد  بحيث  كثيرا،  االيجابيات  تتفوق  العام  اجململ 
العام  وااللتزام  النظام  مثل  السلبيات،  فيها  تذوب 
واالمن واالمان، وسيادة العدل والقانون، واحترام حرية 
االنسان وكرامته، واختفاء الالمبااله واجلهل والتمييز 
والعنصرية؛ فال يوجد بهذه البالد، وال بثقافة شعبها 
ان الناس عنصران: عنصر مؤمن ينبغي ان تكون له 
السيادة في الدنيا والنعيم في االخرة، وعنصر كافر 
الدنيا وجهنم في  الوضاعة في  له  ان تكون  ينبغي 
ذمي،  وذاك  مؤمن،  هذا  ان  عندهم  وليس  االخرة. 
اجلميع سواسية في احلقوق والواجبات امام القانون، 
ابيض واسود، وال بني غني وفقير، وال بني  ال فرق بني 
بالطنطنة  وليس  والقول؛  بالفعل  وملحد،  مؤمن 

ت االذان.    مَّ بالكالم فقط - دون الفعل - حتى صمُ
ويعنيني هنا الكالم عن اجلالية املصرية بصفة عامة، 
التقسيم  وهذا  خاصة،  بصفة  القبطية  واجلالية 
وطننا  في  بالفعل  قائم  هو  ملا  طبيعي  امتداد  هو 
بني  الفصل  االمر على  اولي  فيه  ر  يمُصُّ والذي  العزيز. 
انتمائهم  على  بناءا  اللحد،  الى  املهد  من  املصريني 
الى استخراج  امليالد  الديني. منذ استخراج شهادة 
والشهادات  الهوية،  ببطاقة  مرورا  الوفاة،  شهادة 
العلمية، ومسوغات التعيني في الوظائف احلكومية 
يختلط  ال  لكي  االموات  بني  وحتى  احلكومية؛  وغير 
التحديد  هذا  على  وبناء  الكافر.  بثرى  املؤمن  ثرى 
يسهل التعرف على ديانة الشخص، ومن ثم يسهل 
االقالل من تواجد غير املؤمنني في الوظائف املرموقة 
يسمى  عما  ومنعهم  والقضاء،  اجلامعات  في  كما 
باملناصب احلساسة كما في جهاز امن الوطن على 
الرغم من ان تاريخ اجلاسوسية في مصر يخلوا من 
ليست  لهم  بالنسبة  ومصر  ذلك  وكيف  االقباط، 

امارة، وامنا هي “ وطن يعيش فينا ». 
ولم يكتفي املواطنون بهذا الفصل الرسمي بينهم، 
فيميزون بعضهم عن بعض باالسماء. وقلما يوجد 
يحدد  ما  الرباعي  اسمه  في  يحمل  ال  شخص 
البدني  التمييز  الى  ايضا  ميتد  بل  الديني.  انتماءه 
على  والغرة  املسيحي،  الصليب في معصم  بني  ما 
جبني املسلم. وما اسهل التعرف على هوية النساء 
الدينية، من خالل ملبسهم وما يتدلى على صدورهن 

من شارات دينية.
    وهذا الفصل بني املواطنني في وطنهم االول، يظل 
مصاحبا لهم في بلد املهجر. واظن ان هذا التمايز لن 
ينتهي اال اذا انتفى التمييز في الوطن االم. وهي من 
الرئيس،  السيد  الواقعة على كاهل  املهام الصعبة 
في  ترتكب  التي  اجلرائم  عن  تغاضيه  ادهشنا  الذي 
عهده  في  يزالون  ال  والذين  االقباط،  من  رعيته  حق 
يعاملون كمواطنني من الدرجة الثانية والثالثة، وهو 
بيده ان يرفع عنهم الظلم والتمييز بقرارات سيادية 
للكالم  تدعيما  للقانون،  العملي  وبالتطبيق  فاعلة 

الطيب الذي يصدر منه بني احلني واحلني.
ويظل املهاجر مرتبطا بوطنه االول طيلة حياته - مع 
اختالف درجة هذا االرتباط من شخص الخر- ويداوم 
على متابعة اخباره وما يجري فيه من احداث مفرحة 
من  ومنهم  مكدرة.  او   - االسف  مع  قليلة   وهي   -
املاضي وطوى صفحته منصهرا في  رداء  طرح عنه 
الكور.  في  احلديد  برادة  تنصهر  كما  اجلديد  اجملتمع 
االول.  وطنه  بهموم  منشغال  يظل  االخر،  والبعض 
وقليلون منهم يشتغلون بالسياسة. وهؤالء يعملون 
من خالل املنظمات ومنابر التواصل االعالمي مراعني 
الصالح العام للوطن. ويناضلون - سلمياً - من اجل 
اخوانهم.  الواقع على  واالضطهاد  التمييز  يرتفع  ان 
اراؤه  تخالف  اال  في  جميعهم  يجتهد  ان  وامتنى 
تعليما اجنيليا او امرا كنسيا، بحيث يسايرون الدور 
احملوري الذي تلعبه الكنيسة مبواقفها الوطنية، وهي 
سالمة  اجل  من  والنفيس،  بالغالي  دائما  تضحي 

الوطن. وان يركنوا الى االميان بأن اهلل 
القادر على كل شئ، وان االتكال عليه 
خير من االتكال على البشر كما قال 
ارميا النبي » هكذا قال الرب ملعون 
االنسان  على  يتكل  الذي  الرجل 
ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد 
االميان  هذا  وان   .)5  : )ار17   « قلبه 
يعطيهم االمل في التغيير الى ما هو 
بالبشر،  وان جازت االستعانة  افضل. 

املعتدلني  هم  مصر  اقباط  عن  يدافع  من  خير  فان 
ما  الذين  املسلمني  اخواننا  من  مصر،  شعب  من 
يوجهوا  وان  املصري.  الدم  عروقهم  في  يجري  يزال 
الغافي  لعل  الداخل،  في  االمر  اولي  الى  خطابهم 
ان بعض  اجلميع  يعي  وان  والغافل يستيقظ.  ينتبه 
احلكومات اخلارجية االنتهازية تبادر بالتضحية ليس 
وباالقليات  بل  اقليات،  تعتبرهم  من  بحقوق  فقط 

نفسها في سبيل حتقيق مصاحلها السياسية. 
وقد هالني ما سمعته من بعض االعالميني املصريني 
الوالء  وبعدم  باخليانة،  املهجر  اقباط  ينعتون  وهم 
للوطن، كما يطالبون بتجريد بعضهم من اجلنسية، 
يطلقها  التي  التكفير  بطلقات  يذكرني  ما  وهو 
ولكن  الرأي.  يخالفهم  من  كل  على  االصوليون 
املقاييس،  بكل  باطل  اتهام  هو  باخليانة  اتهامهم 
ومع  يونيه،  ثورة  مع  وتضامنوا  سبقوا  النهم  فاوال 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، واولوه احتراما بالغاً، 
ومحبة صادقة، وكانوا ينتظرون منه ان يتخذ قرارات 
الشعب  ابناء  بني  حقيقية  مساواة  تساوي  جريئة 
الواحد، ولكن فاتهم ان الثوابت التراثية التي يؤمن 
بها - وهذا حق ال ينكره عليه عاقل - خط احمر ال 
في  رجاؤهم  خاب  ولذلك  يتجاوزها،  ان  يستطيع 
التغيير. وثانياً ان ما قاموا به من مسيرة احتجاجية 
والطرد  للقتل  االقباط  من  كثير  تعرض  بعد  جاء 
االطفال  وسجن  العرض،  وهتك  واخلطف،  واالهانة 
ذلك  حدث  وقد  والبيوت.  واحملال  الكنائس  وهدم 

السادة  ومسمع  مرأى  على  كله 
على  اعتادوا  الذين  املسؤلني 
احلقيقيني  اجلناة  على  التستر 
العدالة على  ابرياء تصدق  وتقدمي 
برائتهم. ثالثاً ان مسيرات االقباط 
سواء في الداخل او اخلارج تتسم 
اي  من  اخلالية  بالسلمية  دائما 
عمل من اعمال العنف تعبيرا عن 
غضبهم ملا يصيب املستضعفني 
االعالميني  هؤالء  ان  ورابعاً  اخوانهم.  من  املقهورين 
املشاركني،  عدد  ومن  التظاهرة  شأن  من  يقللون 
يعممون  الوقت  نفس  وفي  بالعشرات،  يقدر  الذي 
حكم اخليانة وعدم الوالء على جميع اقباط املهجر 
احجموا  الذين  من  االالف  مبئات  يقدر عددهم  الذين 
عن املشاركة، رمبا النشغالهم، ورمبا لعدم قناعتهم 
غير  بنتائج  تأتي  رمبا  وانها  املسيرات،  جدوى  بعدم 
مرجوة كأن يستغلها املتاجرون بهم، في التشكيك 

في وطنيتهم وفي انتمائهم لبلدهم. 
ان  افترضنا جدال  لو  واني اسأل هؤالء االعالميني،     
اقلية مسلمة تعيش في بلد ما وتعرضت ملا يتعرض 
له االقباط؛ وان قام مسلمو املهجر مبسيرة سلمية 
منددين مباحدث الخوانهم. فهل ستنعتون مسلمي 
املهجر باخليانة وعدم الوالء؟ وماذا سيكون موقفكم 
اذا سجن اطفالكم، واذا تعرت والدة احدكم مثلما 
تعرت عجوز املنيا وطيف بها شوار القرية، واذا اجبرت 
بناتكم قسرا على على التخلي على عقيدتهن، واذا 
واذا  والتفجر.  واحلرق  للهدم  عبادتكم  دور  تعرضت 

تعرض املصلون االمنون لالغتيال. 
لبلدهم،  وملاذا تشككون في وطنيتهم وحبهم      
حتبونها  انتم  امنلة.  قيد  وطنيتكم  عن  تقل  ال  وهي 
خيرها،  في  وتنعمون  ارضها  على  تعيشون  النكم 
الرغم  على  نحبها  ونحن  املاليني،  منها  ربحتم  وقد 
من كأس املعاناة الذي نتجرعه على مدى تاريخ ميتد 

ملئات السنني.  

اقباط املهجر
                                     بقلم : قليني جنيب - مونتريال  

عندي قائمة طويلة تراكمت من طلبات الصداقة ألشخاص 
بعد زيارة صفحاتهم تبني أنهم ضد السيسي ألنهم من دعاة 
الشرعية في شخص مرسي الهمام والبطل أردوغوان وشيخ 

اإلسالم القرضاوي املغوار ... قمت اليوم بحذفهم . 
احلياة ليست ابيض وأسود - فإن رفضت قمع األمن الوطني 
للشباب ، والتضييق على حرية الرأي ، والعودة بالنظام إلى ما 
كان عليه أيام من أفشلونا منذ 25 ، بنفس العقليات القدمية 
والترقيع  و«التلييس«  »التلصيم«  على  املعتمدة  الفاشلة 
بغير رؤية وال اجناز حقيقي إال مشاريع لذر الغبار في العيون 
كانت  الدولة  وتطوير  اإلنسان  بناء  في  ولكن   ، الناس  وإيهام 
بروبجندا  على  االعتماد  بل كل همها   .. الشمال  على  صفر 
كاذبة مزيفة وإعالم »مطبلتية« وتقريب أهل الثقة من بلهاء 
على حساب القادرين على اإلبداع واالرتقاء بالوطن في أجمل 
ست  صور العطاء ...... فهذا ال يعني أبدا ، مطلقا بتاتا أني حلمُ

في »نفوخي« لكي أدفن عقلي وضميري وأصير مع هؤالء في 
نفس اخلندق . كيف لعاقل أو لنصف عاقل أن لم يتعلم من 
الدرس فيرى في نظام لقيط لعوب يحمل شعارا دينيا ال يؤمن 
بوطن وال مواطنة بديل عن النظام القائم أو أي نظام آخر ؟!!

احلياة ليست أبيض وأسود – فليس معنى أني أرى أن نظام ما 
بعد انقالب 25  ، في نسخته الناصرية على وجه اخلصوص ، 
كان وحتما أن يصل بنا ملا نحن فيه ألنه نظام بدأ معه أفساد 
التعليم وأرعب اآلمنني ، وعلم الناس النفاق ، وأطلق العنان 
خملابرات تتجسس على غرف النوم ، وأفلس مصر في حروب جملد 
رجل واحد أراد أن يكون زعيما فحالفه احلظ فأنتشى وطلب 
املزيد ..... فليس معنا ذلك أن يصنفني أصحاب التصنيف وفق 
منهج األبيض واألسود ، وإن لم تكن مع إذا وبالضرورة وحتما 
 .. القتل  يبرر  الدم فأنت عدو  وإن لم تدافع حتى   ، فأنت ضد 
ملا عليه  بل في جهل عميق  ليس فقط مخل  في تسطيح 

مما  الرؤى  وتنوع  القضايا  وتعقد  واإلنسان  احلياة 
في  تسقط  التنوع  هذا  بغير  التي  احلياة  يثري 
براثن التطرف املهلك واملنذر باخلراب على رؤوس 
اجلميع  ... أقول : ليس معنى ذلك بأي حال من 
األحوال في مثالنا هذا أني أطالب بعودة النظام 
امللكي أو أدعي أنها كان عصرا لم يعرف فسادا 
حني  مسدود  لطريق  وصل  وأنه  حفاة  رأى  وال 
في  والبرملان  للحكومة  الصالحيات  كل  أعطى 
حني أعطى امللك صالحية حل احلكومة وفركش 
فليس   – وأسود  أبيض  ليست  احلياة    . للبرملان 
ألنني ضد تدخل املؤسسات الدينية في الشأن 
 ، األقباط  تخص  قضايا  كانت  وإن  ، حتى  العام 
ال  مصري  شأن  فهو  مصريني  االقباط  ويبقى 

باسمهم  رسمي  كناطق  الكنيسة  وتدخل   ، كنسي  شأن 
التشريعي  املفهوم  وفق  »ملة«  الصيرورة  إلى  األقباط  يعيد 
هو   ، رأس  يديرها  ملة   – عثمانية  مملوكية  بنكهة  اإلسالمي 
كبير القبط ، وال صلة ألصحاب هذه امللة بالباب العالي إال من 
خالل كبيرهم – فهم ليسوا مواطنون في وطن بل ملة بحكم 
كونهم أهل ذمة .  وبهذا املفهوم القدمي الذي تكيفت معه 
الكنيسة بل ذابت فيه وانسجمت معه وصارت معه سمن 
على عسل حيث عوض رجال الدين من خالله بعض املكانة 
التي ضاعت منهم يوم كانوا قبل دخول اإلسالم الشرق الذي 
أحيانا  الدين فيه هيبة ومكانة تفوقت  كان مسيحيا لرجل 
ولكن   – نفسه  اإلمبراطور  قبل  من  املعينني  احلكام  على 
صاروا  الذين  املسيحيني  الرعية  حساب  على  كان  ولألسف 
»ملة النصارى« – أهل ذمة مرتني مرة في اخلالفة اإلسالمية 
احلاكمة ومرة أخرى في رجال الدين املسيرين لشؤونهم فيما 
يتجاوز الرعاية الروحية وإقامة الطقوس إلى مع هو سياسي 

قانوني أجرائي اجتماعي .... 
الدين  النظام واحملاوالت املستميتة من رجال  إلى هذا  العودة 
أسرة محمد  ميراث  منه مع  ما ضعف  وأحياء  عليه  لإلبقاء 
على  خطر   – حديثة  علمانية  مدنية  دولة  وتأسيس  علي 
واألقباط  القبطية  املصرية  للشخصية  وهدم  الكنيسة 
من  أو  جزئيا  موطنني  فيصيرون   ، مصريتهم  عنهم  يرفع  إذ 

الدرجة الثانية ....

ولكن هذا ال يعني أبدا – بل رمبا العكس هو 
أي  من   – الكنيسة  أعادي  أني   - الصحيح 
أراها  بل   ، روحية  – كمؤسسة  طائفة كانت 
وتقلبات  السياسة  مهاترات  عن  مبنأى  وهي 
الروحي  دورها  أداء  على  أقدر  السياسيني 
مناهضني  بني  صراع  في  بنفسها  تزج  وال 
وفي  له  »املطبلتية«  أو   ، قيصر   ، للسلطان 
كلتا احلالتني هي اخلاسرة والوطن هو اخلاسر 
حياديتها  على  حافظت  أن  بل   ... األكبر 
جتور  وال  نفسها  تصون  في  والتامة  الكاملة 
ضمائرهم  وحرية  األقباط  حق  على  بذلك 
فيما هو خارج اختصاصاتها بالتأكيد ، وفعال 

، وقوال واحدا. 
وإن كان موقفي كذلك ، فال أعلم كيف يندهش بعض الذين 
يرون الدنيا من خالل لونيني فقط أني ميكن أن أكون ضد بناء 
كنائسهم وممارسة طقوسهم وشعائرهم في آمان ، بل ومع 
بناء حسينيات للشيعة ، ومحافل للبهائيني ، وكل الطوائف 
على  حتض  وال  السياسة  في  تتدخل  ال  دامت  ما  املسيحية 
أي  على  العنصري  العداء  أو  البدنية  والتصفية  الكراهية 
أساس كان – ولكن ليس ألني مع بناء الكنائس للعبادة فأنا 
مع قبول حتويل هذه الكنائس لنوادي اجتماعية وقاعات أفراح 
وسوبر ماركت غير خاضع للضرائب ......   وليس ألني مع احلق 
ونشأة  العقائد  أصول  في  أفكر  ال  أني  للجميع  العبادة  في 
االديان وتطورها ومقارنتها وأبدأ الرأي فيها ولو كره الكارهون . 
 ، وأسود  أبيض  ليس  واإلنسان   – وأسود  أبيض  ليست  احلياة 
بل كل فرد لون واأللوان ال تتكرر ابدا أنها في أعداد ال نهائية 
، قد تتشابه وتتوافق تنسجم وتتنافر تتغير وتبهت وتنقلب 
على ذاتها ولكنها تبقى فريدة عجيبة ال مثيل لها – بل لعل 
يكفر  من  أن  حتى  واألسود  باألبيض  ليس  والشيطان  اهلل 
بالشيطان يقولون عليه ملحد ، ومن برئ اهلل من األمر بالقتل 

وخلق جهنم سبه أهل اإلميان القائلني عنه رحمان رحيم ... 
 ، واأليدوجليا   ، بالدوجما  إال  وأسود  أبيض  اإلنسان  يصير  وال 
ويافطات  أمام شعارات  والسجود  إميان  قوانني  وعبادة  والدين 
حينا  يقول  قطيع  في  لفرد  حتوله  والتي   - مؤلهني  ورجال 

مااااااااء وحينا آآآآآآمني .

احلياة ليست أبيض وأسود

ارنست وليم
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Wisdom Tooth
في  ظهورها  يكون  بحيث  ؛  ظهورا  األضراس  آخر  هي  العقل  ضرس 
عمر متأّخر يتراوح بني 1٧ إلى 25 سنة، أي في حال بلوغ اإلنسان سن 
الرشد، ومن هنا جاءت تسمية أضراس العقل بهذا االسم، فكونها 
فإّن  واحلكمة  الرشد  إلى  اإلنسان  فيه  يصل  اّلذي  السن  في  تنمو 
ظهورها متزامن مع نضج عقل اإلنسان، ويختلف ضرس العقل عن 
إلى األمام، األمر  إذ ينمو بشكل مائل  باقي األضراس في منّوه أحياناً؛ 
اّلذي يسّبب صعوبًة كبيرة في تنظيف الفضالت العالقة بينه وبني 
يكون  قد  أو  فيهما،  تسوس  حدوث  وبالتالي  أمامه،  املوجود  الضرس 
مائالً إلى اخلارج، مما يتيح الفرصة أمامه لالحتكاك بباطن اخلد وعضه 

بشكل مستمر، وبالتالي حدوث تقرحات.
 وهنالك عدد من األشخاص اّلذين جتاوزوا عمر الثالثينات، ولم يظهر 

لديهم أحد أضراس العقل، أو في بعض األحيان قد تكون جميعها غير ظاهرة لديهم، ويرجع السبب في 
ذلك إلى: 

عدم وجود البرعم اخلاص بضرس العقل في الفك من األصل .
عدم وجود مساحة كافية لنمو ضرس العقل، وذلك لصغر مساحة الفك.

أحياناً ال تظهر أضراس العقل في الفك، وذلك لنموها بشكل عرضي أو مائل.
أعراض ظهور ضرس العقل:

حني تبدأ أضراس العقل بالظهور فإّن اإلنسان سيعاني من اإلصابة بنوبات من اآلالم الثالثّية االجّتاه؛ بحيث 
تصيب الفك كامالً، واألذن والرقبة معاً، والرأس، وذلك لوقوع الضرس في مكان منزٍو في زاوية الفك. 

اإلحساس بصعوبة وثقل عند فتح الفم، وقد يصل األمر إلى عدم القدرة على فتحه
بسبب  وذلك  جّيد،  بشكٍل  الطعام  مضغ  على  القدرة  عدم 
لها  املوازية  املضغية  العضالت  على  العقل  أضراس  ضغط 

ولقّمة الفك.
نشوء التهابات شديدة في منطقتي الفك واللثة، مما يتسبب 
من  فهي  االنتفاخات؛  ظهور  الفم.  من  كريهة  رائحة  بخروج 
نتيجة  وذلك يحدث كردة فعل  العقل،  أضراس  أعراض ظهور 

الضغط الهائل الواقع على األنسجة في منطقة الضرس.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

مشاكل املراهقة الستة 
املشكلة الرابعة :   »اإلنتحار«  

) اجلزء الثاني (

ذكرنا في املقال السابق أن مشكلة اإلنتحار للمراهقني 
املراهقة،  مشاكل  أهم  وال  أخطر  ليست  كانت  وإن 
لكنها وفي حالة فقدان املراهق حلياته باإلنتحار تصبح 
جرح  لهم  تسبب  ؛حيث  للمقربني  أملا  املشاكل  أكثر 
من  خليط  بسبب  السنني  مبضي  يندمل  ال  نفسي 
اإلحساس بالذنب واحلزن العميق لفقدان حبيب، وأيضا 
لتوقيت املوت في مطلع الشباب، ولبشاعة الطريقة. 
وقلنا أن اإلنتحار يتسبب في فقدان احلياة سنويا ألكثر 
من ضعف األعداد من البشر مقارنة بتلك األعداد التي 
تفقد احلياة بسبب الصراعات املسلحة ) أكثر من 800 
ألف وفاة باإلنتحار  سنويا (. وذكرنا أن هذه املشكلة ال 
أيضا  وإمنا   ، املنتحر  شخصية  في  خلال  فقط  تعكس 
ومعاجلته  ورؤيته  ثقافته  حيث   من  اجملتمع  في  خلال  
لهذه الظاهرة خاصة في حالة اإلنتحاريني في احلوادث 
الدراسة لهؤالء  اإلرهابية، ولكننا لن نتعرض في هذه 

اإلنتحاريني.  
يجب  والتي  اخلطر  نواقيس  أهم  بعرض  ونستأنف   >
والتي تعكس ميوال  باملراهقني،  احمليطون  لها  يتنبه  أن 
ضاغطة  حلوادث  املراهق  تعرض  بعد  خاصة  إنتحارية 
/ إضطرابات وخالفات أسرية  :  وفاة عزيز  ونذكر منها 
فيها  مبا  حادة  دراسية  مشاكل   / الطالق  مثل  عنيفة 
اإلغاظة من األقران bullying / كسر العالقة مع صديق 
وتشمل.  اجلنس  نفس  من  حتي  أو  األخر  اجلنس  من 
املراهق عن  : كثرة حتدث  األتية  األمثلة  اخلطر  نواقيس 
اإلنتحار أو حتي عن املوت / التصريح بأنهم لن يكونوا 
العزوف    / الوسط احمليط في املستقبل  موجودين في 
عن مخالطة األصدقاء أو العائلة / إحساس مبالغ فيه 
خطابات  أو  أغاني  أو  شعر  كتابة   / بالذنب   بالشعور 
عن املوت أو اإلنفصال أو الضياع / العزوف عن األنشطة 
احملببة واملدرسة للمراهق / اإلنخراط في أنشطة خطرة 
عن   فيه  املبالغ  التنازل   / احملتمل  باألذي  املباالة  وعدم 
عادات  في  ضخم  تغير   / لألخرين  الثمينة  املقتنيات 
األكل والنوم / إضطراب في التركيز والتفكير. وعلي أي 
فالبد من أن ندرك أن أخطر نواقيس اخلطر هي إصابة 
ثنائي  اإلضطراب  أو  املزمن  أو  احلاد  باإلكتئاب  املراهق 

القطبية.   
إليه  يسعي  ما  كل  أن  املقربني  من  بعض  ويتصور   >
ليس  اخلطر-  نواقيس  من  ذكره  سبق  -مما  املراهقون 
هو اإلقدام علي اإلنتحار، وإمنا هو مجرد توجيه اإلنتباه 
ذلك  كان  ولو  وحتي  أي  وعلي  بهم،  واإلهتمام  إليهم 
أن  ينفي  ال  ذلك  فأن  املراهقني،   بعض  من  الغرض  هو 
اإلنتحار  فكرة  جلدية  نتيجة  هي  الشواهد  تلك  تكون 
البعض  في  وذلك   الفكرة  هذه  تنفيذ  علي  والعزم    ،
الفوري  التنبه  من  فالبد  وعليه  املراهقني.  من  األخر 
علي  احلاالت  جميع  في  أخذها  وعلي  النواقيس  لهذه 
محل اجلد وذلك دون التدقيق في مبعث تلك الظواهر 
و قبل أن يفوت األوان ويحدث ما ال يحمد عقباه ال قدر 
مع هؤالء  التواصل  إبقاء كل خطوط  يجب  اهلل. كما 
رعاية  بكل  وحتويطهم   ومتاحة،  مفتوحة  املراهقني 
ممكنة، وعدم اإلكتفاء بتعنيفهم أو احلط من تفكيرهم 
إلي  أدت  التي  األسباب  جتاه  مبشاعرهم  واإلستهانه 
إنزعاجهم وإلي التفكير في اإلنتحار ، بل علي العكس 
جتاههم،   والثقة  واحلب  اإلهتمام  مشاعر  إظهار  يجب 
املشاعر  من  بعواصف  تتميز  املراهقة  فترة  أن  وتفهم 
املضطربة ، ومحاولة إقناعهم بان اإلنزعاج الذي يعانون 
في   ومشاركتهم  يعتقدونه،   ما  بخطورة  ليس  منه 
البحث عن سبل احلل. ويجب ومراقبة كل من صدر عنه 
مراقبة  الالحقة  األيام  مدي  علي  وذلك  اإلشارات  هذه 
الشواهد  هذه  تزول  وحتي  فاعلة  ولكن  مباشرة  غير 
متاما.وفي حالة إذا رفض املراهق الكالم مع املقربني إليه 
فانه ال بد من اإلستعانة بشخص أخر يرتاح له املراهق 

ويحبه، كرجل دين أو مدرس أو مدرب أو قريب.   
< وإذا عرض املراهق الذهاب إلي املستشفي أو الطوارئ 
املراهقني  ألن  وذلك  الفور  علي  ذلك  تنفيذ  من  بد  فال 
الصعبة.  اللحظات  في  إال  العادة  في  ذلك  يطلبون  ال 
اإلنتحار  أو  املوت  في  بالرغبة  مباشرة  صرح  إذا  أما 
في  حجزه  من  فالبد  لإلنتحار  فاشلة  مبحاولة  قام  أو 
املستشفي حيث يوضع حتت الرقابة الطبية اللصيقة 
اإلضطراب  أو  اإلكتئاب  من  يعاني  كان  ما  إذا  خاصة 

مبحاولة  التلويح  فان  اخلالصة  وفي  القطبية.  ثنائي 
اإلنتحار في املراهقني أو وجود ما يشير إلي ذلك ميثل في 
املمارسة طبية حالة من احلاالت الطارئة،والتي يجب أن 

تعطي كل اإلهتمام  
اإلنتحار ال متثل  وأن ذكرنا فأن مشكلة  <  وكما سبق 
أيضا  وإمنا  املراهق،  شخصية  في   مشكلة  فقط 
املراهقون  إليه هؤالء  الذي ينتمي  مشكلة في اجملتمع 
وعليه يجب أن تتظافر كل جهود اجملتمع ومجموعاته 
مثل دور العبادة، واملدرسة، والنوادي التي تقدم األنشطة 
مشاكل  دراسة  في  واإلعالم  والرياضية،  اإلجتماعية 
املراهقني والتعامل معها والتخفيف منها وبث ثقافة 
علي  املشاكل  مع  والتعامل  اليأس  وعدم  احلياة  حب 
كونها متثل حتديا ومحفزا للتغلب عليها ، وليست علي 
وبالدونية. بالفشل  لإلحساس  ومبعثا  مثبطا  كونها 

املعاونة  تلقي  بسبل  املراهق  تعريف  أيضا  يجب  كما 
أو  بالفشل  أو  بالضياع  اإلحساس  في حالة  النفسية 
علي  اإلعالم  وسائل  في  اإلعالن  مبداومة  وذلك  باليأس 
اخملتلفة  احلاالت  في  بها  اإلتصال  يجب  التي  الهيئات 
أرقام  وعلي  املعاونة،  إلي  املراهقون  فيها  يحتاج  التي 
الهواتف والتأكيد علي سهولة وضرورة اإلتصال وعلي 

تلقي املعاونة الالزمة وفي أسرع وقت.     
- أما عن األباء أو املقربني الذين فقدوا واحدا من احبائهم 
باإلنتحار. فهؤالء أنفسهم  يحتاجوا إلي رعاية خاصة 

لصعوبة املوقف. وذلك بإتباع األتي : 
وإبقاء سبل  اجملتمع،  أفراد  بقية  اإلنعزال عن  1( عدم   -
والتحدث  معهم  للتعامل  والسعي  معهم  اإلتصال 

إليهم.
2( عدم محاولة إجترار أسباب احلزن واأللم والذكريات 
املؤملة والبعد ما أمكن عن كل املؤثرات التي تثير تلك 

املؤثرات والذكريات.   
املنفرد  باحلزن  األسرة  أفراد  من  ألي  السماح  عدم   )3
أمام  ينفس كل منهم  أن  والبد  الصمت،  أو  أواإلنعزال 
األخر عما يدور بداخله، ويتشارك مع اجلميع خاصة في 

حاالت احلزن  والغضب. 
متثل  السنوية  والذكري  واألجازات  األعياد  أن  تذكر   )3
من  ضاغطة  حلظات  متثل  ألنها  اللحظات  أصعب 
إسترجاع الذكريات التي تثير األلم وعليه يجب احلرص 
أي  من  وأكثر  املناسبات  لهذه  اجلميع  مشاركة  علي  
وقت مضي.  ويفضل احلرص علي إشتراك رجال الدين 
وكبار رجال العائلة واألكثر مقدرة علي إحتواء املواقف 
الصعبة وذلك مع أفراد أسرة املنتحر في تلك املناسبات 

التي ميكن أن تثير وتهيج املشاعر . 
عما حدث  واملسؤولية  بالذنب  اإلحساس  أن  تفهم   )5
هو إحساس طبيعي.  ولكن القبول مبا حدث والتصالح 
مع النفس هو أهم خطوات الشفاء من ذلك اإلحساس 
يتشارك  دائما  اخلطأ  من  جزء  أن  بإدراك  وأيضا  بالذنب 
فيه املنتحر بقراره من ناحية ،ومن ناحية أخري الظروف 
التي ال منلك التحكم الكامل بها؛ ذلك التفهم واإلدراك 
يساعدا علي التخلص من ذلك اإلحساس بالذنب عما 
املصاحلة  من  النقطة  هذه  إلي  الوصول  وعند  حدث 
هذا  من  يعانون  من  بقية  مع  عنها  التحدث  من  البد 

اإلحساس بالذنب.   
٦( في حالة صعوبة التعامل مع املوقف وعدم القدرة 
التعاون  من  فالبد  املؤملة  املشاعر  علي  السيطرة  علي 
تعرضت  التي  األسر  وتشمل  املعاونة  اجملموعات  مع 
لهذا املوقف وأمكنهم جتاوزه أو اجملموعات الدينية  أو 
اإلستشاريون  اإلجتماعيون أو أطباء األمراض النفسية 
وذلك ألزالة األحساس بالوحدة والذنب والسيطرة علي 
ال  مستقبلية  كارثة  حدوث  ملنع  وأيضا  احلزن  مشاعر 

قدر اهلل .      
األباء  أنه يجب علي جميع  أقول  أن  النهاية أحب  وفي 
الوقت  وإلي بذل كل  إنتحاراملراهقني،   التنبه ملشكلة 
واجلهد للعناية بأبنائهم،  ويجب أن يحوطوهم مبشاعر 
احلب،  وميألونهم  بالثقة في مقدرة التعامل مع جميع 
املواقف. ذلك أنه كلما إقترب األباء من أبنائهم إبتعدت 
عن هؤالء األبناء فكرة اإلنتحار. كما يجب زيادة اإلهتمام 
باإلضطراب  أو  باإلكتئاب  األبناء  أحد  إصابة  حالة  في 
األمراض  طبيب  علي  الفوري  والعرض  القطبية  ثنائي 

النفسية واإللتزام بتعليمات العالج. 
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3 - امتنع عن المغريات احتراما للنفس o قضم وقرط o يحول إلى فتات 

4 - نهض o خير جليس في األنام 
5 - بالغ النبوغ والذكاء )معكوسة( o يكتب بكل لغات العالم ولكنه ال 

يستطيع قراءة كلمة 
6 - ابعد ونحى وأزاح o قليل باالنجليزية. 

7 - فلسطيني من مدينة يافا o نصف هواك 
8 - ال يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء o صف من الناس في االنتظار 

9 - نصف واحد o شخصية خيالية من شخصيات الرسوم المتحركة 
)معكوسة(. 

10 - يغطي الطير o أفكاري الصغيرة المتناثرة 

أفقي
1 - كلما كثر غال وكلما نقص رخص o شخص يرى عدوه وصديقه بعين واحدة. 

2 - لوصف اللون بأنه شديد السواد o أخضر في األرض وأسود في السوق وأحمر 
في البيت 

3 - نصف مغري o مجموعة الحيوانات التي نمتطيها 
4 - نفير o من المعجنات التي نأكلها 

5 - تكلمت حتى بانت رغوة فمها )معكوسة( o نصف وخيم 
6 - حرف يقترن باللغة العربية ويوصف بها o ال يغرق 

7 - نصف دواء o اختالف لون الجلد بعد تعرض للشمس o ليس اختي وال أخي 
ولكن ابن أمي وأبي 

8 - يخشي اهلل o اسم الجزء العلوي من الكسر في الرياضيات. 
9 - يقع في المنتصف بين األرض و القمر 

10 - خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد o له اربعة ارجل وال يستطيع المشي 

10     9       8      7      6      5      4      3       2     1   
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حظك مع جود نيوز

احلمل: متارس سحرك وتلفت اآلخرين بشخصيتك اجلذابة، وتعجب بشخص يأسرك من 
اللحظة االولى.

الثور: يشهد هذا اليوم بعض التذّمر من الشريك، ألن تصرفاتك األخيرة دفعته إلى القيام 
بردة فعل حاسمة في هذا االجتاه.

اجلوزاء: قد يطرح عليك زميل قدمي بعض األفكار املميزة، لكن ال تتسرع في قراراتك قبل 
االطالع على كامل التفاصيل.

خذ  اجلسدية،  الراحة  من  املزيد  إلى  بحاجة  أنت  صحتك،  في  الضغوط  تؤثر  السرطان: 
قسطاً كبيراً من النوم أو االسترخاء

األسد: يوم جميل مع الشريك يستحق التوقف عنده، ومن األفضل تقدمي تنازالت طفيفة.
األشخاص  بني  املسافة  وتقّرب  املهنية،  األجواء  تلطيف  في  بّناء  دورٌ  لك  يكون  العذراء: 

وتسهل اللقاء واحلوار واملصاحلة.
الكبير  التفاهم  سببه  وذلك  املستقبل،  شؤون  لبحث  الشريك  مع  جّدي  نقاش  امليزان: 

بينكما.
العقرب: اتباع نظام غذائي جيد يبعدك عن املشاكل الصحية على املدى املنظور 

القوس: تفادَ إحراج الشريك ما دامت األمور لم تصل إلى طريق مسدود، ألن عواقب ذلك 
قد ال حتتملها الحقاً.

األيام  في غضون  تلمسه  قد  ما  وهذا  األحيان،  من  كثير  في  الوقاية مفيد  بعض  اجلدي: 
املقبلة

جو  من  تعاني  الصباح  ففي  االختالفات  من  الكثير  فيه  و  متناقض  اليوم  تشعر  الدلو: 
العمل الضاغط و في الظهيرة تكون االجواء اكثر هدوءا.

احلوت: حاول ان ال تدخل االمور املادية بينك و بني احلبيب فهذا سيزيد االمور سوًء

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 27-Jul-2016
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very hardDaily Sudoku: Wed 27-Jul-2016
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3 4 8 6 9 2 5 1 7
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2 6 5 1 4 8 3 7 9
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1 8 6 3 7 4 9 5 2

9 5 7 2 8 6 1 3 4

4 2 3 9 1 5 7 6 8

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Mon 8-Aug-2016
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mediumDaily Sudoku: Mon 8-Aug-2016
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 حل
 العدد

السابق

فبراير   26 دمنهور  بمدينة  زويل  أحمد  ولد 
المتحدة  بالواليات  توفي عن 70 عام   1946
كلية  من  تخرج  السرطان،  بسبب  االمريكية 
على  حصوله  بعد  اإلسكندرية  بجامعة  العلوم 
العلوم  بكالوريوس  على  وحصل  العامة  الثانوية 
في   1967 عام  الشرف  مرتبة  مع  بامتياز 
على  حصل  ثم  بالكلية  معيدًا  وعمل  الكيمياء، 
الضوء.  علم  في  بحث  عن  الماجستير  درجة 
سافر »زويل« إلى الواليات المتحدة في منحة 
دراسية وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة 
باحثًا في  الليزر. ثم عمل  بنسلفانيا في علوم 

جامعة كاليفورنيا، بركلي )1974 - 1976(.
ثم انتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 
الجامعات  أكبر  من  وهي   ،1976 منذ  )كالتك( 
على   1982 في  حصل  أمريكا.  في  العلمية 

كالتك  الدراسية داخل جامعة  العلمية  المناصب  تدرج في  األمريكية.  الجنسية 
إلى أن أصبح استاذًا رئيسيًا لعلم الكيمياء بها

له  الليزر  باستخدام  يعمل  للغاية  سريع  تصوير  نظام  زويل  أحمد  الدكتور  ابتكر 
القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها وعند التحام بعضها ببعض. والوحدة 
الزمنية التي تلتقط فيها الصورة هي فمتوثانية، وهو جزء من مليون مليار جزء 

من الثانية.
نشر أكثر من 350 بحثًا علميًا ، وورد اسمه في قائمة الشرف بالواليات المتحدة 
التي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة األمريكية. وجاء اسمه 
رقم 9 من بين 29 شخصية بارزة باعتباره أهم علماء الليزر في الواليات المتحدة. 
توفي »وزيل« بسبب مرض السرطان ورحل عن عالمنا في الثاني من أغسطس 
2016 ، وتم نقل جثمانه إلي مصر بحسب وصيته ، وُأقيمت له جنازة عسكرية 

تقدمها كبار رجال الدولة

العالم الدكتور أحمد زويل

لوحة ال�رشف

جــود تاميـــــز

هذيان سبع رسائل محمول!
كتب: جرجس نظير

نظام السلفي السحري، بيفكرك انك ممكن عزيزي القبطي، تستخدم 
الرصيد الكافي من اجللسات العرفية، وتستمتع كمان بقبالت رجال 

الدين، وتعيش بيهم عالنت والفضائيات أحلي مشاهدة!
مت الوصول للحد األقصى للشكاوي ضد محافظة البيضة املقدسة؛ 

ملعرفتها اتصل بنور العينني! 
أيام   3 ملدة  ببالش  للبابا  ابعت  كبير،  له  يشتري  كبير  مالوش  اللي 
وخليها نواب مع رجال دين تظهر لكل العالم وخليك أسطووووووووو

ووووووووووووووووورة!
لزيادة سعر الدوالر، ابعت رسالة علي صندوق حتيا مصر، اكتب فيها: 

“أنا اجلنيه مش غالي وشحيح أنا متوفر وهايف«!
أنت قبطي مميز ومواطن محظوظ تستحق املفاجأة, في اي أحداث سيئة, عندك فرصة للصلح, 

احمد ربنا علي هذا!
مدة  طيلة  االنترنت  بقطع  االمتحانات  تسريب  ظاهرة  تواجه  هتقدر  اجلديد،  حركات  نظام  مع 

االمتحانات يا لها من فكرة مدهشة!
ابعت لكل أصحابك وحبايبك، رسالة فاضيه، مكتوب فيها: »مصر بلد القانون واجلميع متساوون 

أمامه«!
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بصحبة  ضيفاً  نستقبل  عندما 
الصغار  هؤالء  ويبدأ  الصغار،  أوالده 
والعبث  التنقيب،  هواية  ممارسة  في 
أنفسنا  نفاجيء  والتخريب،  باألشياء، 
ساخرة.. وعبارات  بكلمات   بالنطق 
مزهرّية،  طفل  شقاوة  كسرت  فإذا 
فنحن  وثمنها،  قيمتها  كانت  مهما 
الدفينة  مرارتنا  من  الرغم  على  ـ 
ـ،  املوجوع  قلبنا  على  الضاغطة 
نقول: “أخذت الشر وراحت”.. مع أننا ال 

ندري كيف تكون هذه املزهرّية قادرة على أخذ الشر، 
القمامة! عالم  إلى  أبدية  نزهة  برفقته في   والذهاب 
األشياء  عن  تقال  سليمة”،  “جات  عبارة:  أن  ومع     
بنا،  ورحمته  اهلل  لطف  لوال  نفقدها،  أن  كدنا  التي 
تبطن”،  ما  غير  “أظهر  باب:  من  بها  نقول  اننا  إال 
ووجودها! ونطقها،  جلمالها،  فاقدة  نراها   ونحن 
لها  وسببت  مفروشاتنا،  على  القهوة  انسكبت  وإذا 
الوسخ ورمبا التلف، ومع حفظنا للمثل السائر: “دلقوا 
من  مبفايشة مطحونة  نقول  عماهم...”،  من  القهوة 
خير”! القهوة  “دلق  صح:  بإبتسامة  املتخفي   الغيظ 
   ولو كان دلق القهوة خيرـ كما يّدعون ـ؛ لدلقوا آالف 
بيد عمرو! وبيدهم ال  يوم،  األرض، كل   الفناجني على 

انها  هلل  “احلمد  نقول:  وأحياناً، 
لن  وكأننا  ـ  كدة”!  قد  على  جات 
ـ! كدة  عن  األمر  زاد  لو   نحمده 
وكثيراً ما نسيء الظن في اإلرادة الربانية؛ 
 فمع كل مصيبة، نقول: “أنها إرادة اهلل”!
بعد  األرعن  السائق  يقولها 
أرضاً! بضحيته  قذف   أن 

يسهر  لم  الذي  الطالب  ويقولها 
نتيجة  تظهر  عندما  الليالي، 
املبني! رسوبه  له  حاملة   امتحاناته، 
خطبتهما..  فسخ  عند  اخلطيبان،  ويقولها     
أنه  قليلة،  أيام  منذ  عنه،  قاال  الذي  ـ  اهلل  وكأن 
ازاي”! “شوفوا  فّرقهما  الذي  ذاته  هو  ـ،   وفقهما 
   وماذا عن الذين يرزئون مبوت أحد أقاربهم، فينشرون في 
 نهاية نعيه: “ال يريكم اهلل مكروهاً في عزيز لديكم”!

الذين  إلى  االساءة  إلى  نرمي  وكأننا  تظهر  عبارة     
نخاطبهم، وكأننا نطلب لهم املوت العاجل؛ حتى ال 
 يعيشوا ليروا أحد اعزائهم مصاباً بكارثة، أو مكروه!

...،...،...، 
التي  األقوال،  مثل هذه  في  نتأمل  ال  أننا  الطريف،     
نتفّوه بها بتلقائية، ونادراً ما نكتشف ان ورائها عقل 

ساخر!...

من سخرية العقل!
بقلم: عـادل عطيـة

هل جمال املرأة قد يكون أحيانا مصدر خطر مميت للرجل ؟ وهل الرجل 
نقاط  وتعرف  ترّوضه  أن  بإمكانها  امرأة جميلة  فإن  قوّيا  كان  مهما 
ضعفه وان تستغّلها إلى احلّد الذي ميكن أن يتسّبب في شقائه ورمّبا 
نهايته، خاّصة إن كان الرجل من النوع الذي ينقاد لغرائزه بسهولة؟ 

ولإلجابة على هذه االسئله تعال معى عزيزى القارئ نلقى نظره متعن 
على لوحة شمشون و دليله فرمبا جند اإلجابة بها !

كلف نيكوالس روكوكس صديقه الفنان الهولندى روبنز برسم لوحة 
تّتخذ من قّصة شمشون ودليلة موضوعا لها كي يعّلقها في منزله.

وشمشون، حسب ما تذكر األساطير، كان بطال يهوديا يقال انه كان يتمّتع بقوى وقدرات جسدية 
خارقة تفوق البشر .  وتذكر الروايات ان مالكا ظهر الّمه قبل أن يولد وأخذ عليها عهدا بأن حتسن 

تربيته فتمنع عنه اخلمر وال تطعمه إال الغذاء لصحى  وأن ال تقّص شعر رأسه أبدا.
وتروي  وعّدتهم.  لوحده مهما كان عددهم  فينتصر عليهم  أعداءه  إن شمشون كان يصارع  ويقال 
بعض القصص كيف انه صارع سبعاً ضخماً فقتله ، وكيف اقتلع بواّبات مدينة محّصنة بيديه ، 
وكيف أباد جيشا بأكمله وليس معه من سالح سوى عظمة حيوان مّيت! إلى آخر تلك القصص 
الغريبة والبعيدة عن املنطق ، وقد حاول أعداء شمشون مرارا القبض عليه أو قتله، غير أنهم لم 
يستطيعوا. و لكن سقوط شمشون حتّقق عندما وقع في حّب امرأة جميلة  جداً تسحر عيون كل من 
املرأة  أعداؤه  رشا  وقد  دليلة.  تدعى  يراها 
قّوته  مصدر  معرفة  في  تساعدهم  كي 
عليه.  السيطرة  من  متكينهم  ثم  ومن 
محاوالت  عّدة  وبعد  الليالي  إحدى  وفي 
املتمثل  قّوته  سّر  لها  كشف  املرأة،  من 

في شعره الذي لم يقصه أبدا.
القّصة  من  اجلزء  هذا  تصّور  واللوحة 
شمشون  العزيز   قارئى  نرى  كما  وفيها 
بلحيته السوداء وجسده القوّي راقداً  في 
حضن دليلة وفيما يبدو وكأنه نهاية ليلة 
غرامية طويلة.يظهر صدر املرأة باللوحة  
مغمضتني،  نصف  وعيناها  مكشوفا 
بينما انهمك شخص بقّص شعر شمشون النائم على ضوء شمعة حتملها امرأة عجوز.   وشكل 
اإلضاءة وألوان املالبس والسّجاد ذو النقوش الشرقية والستائر املسدلة على اجلدار ومالمح الوجوه  ،  
و اخللفية يظهر فيها متثال لفينوس وكيوبيد في إشارة إلى أن احلّب كان السبب في املصير البائس 
الذي انتهى إليه شمشون  وعلى الباب، إلى ميني اللوحة كما ترون وقف بعض اجلند حاملني الشموع 
وقد ظهرت على وجوههم عالمات احلماس والترّقب انتظارا ملا سيحدث ،كلها عناصر تعطي انطباعا 
قّصة  متحرك   درامى  مشهد  اما  وكأنك  احلدث  ومصيرية  اللحظة  بدراماتيكية  اإلحساس  بعمق 
شمشون ودليلة كانت وما تزال موضوعا للكثير من األعمال التشكيلية والسينمائية واألدبية.والتى 
تخرج منها بدروس عديده مستفادة ورمبا ايضا تخرج بإجابة ألسئلتى  املطروحة ببداية مقالى !  بعد 
وفاة روكوكس، مالك اللوحة األصلي، ضّمت إلى مجموعة ليكتنشتاين في فيينا. وفي العام 1٩80 
بيعت اللوحة إلى الناشيونال جاليرى  في لندن مببلغ خمسة ماليني جنيه استرليني. ووهى من اجمل  

اللوحات العامليه ومن ابدع ما رسمه الفنان الهولندى روبنز .

شمشون ودليله بريشة روبنز 
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

وصف ما يحدث باملنيا بأنه »أحداث فردية« ممُضلل
جلسات الصلح في وجود الدولة إهانة بالغة

أن  مكاريوس  األنبا  باملنيا  العام  األسقف  أكد 
بعد  العرفية  اجللسات  لعقد  الرافض  موقفه 
لم  باحملافظة،  لألقباط  وقعت  التي  األحداث 
وصف  أن  إلى  مشيرا  دين،  رجل  بصفته  تكن 
ما يحدث في املنيا بأنها أحداث فردية نوع من 
تقارير مضللة  رافضا محاوالت نقل  التضليل، 

من احملليات إلى الرئاسة.
عن  دافعت  »حينما  له  تصريحاته  في  وقال 
فإنني  الشكل،  بهذا  تعرت  التي  الكرم  سيدة 
املصري،  والقانون  املصرية  األخالق  عن  دافعت 
هي في النهاية سيدة مصرية، وحينما شعرت 
أن مصر أهينت في هذه السيدة، فدافعت عن 
يكون  أال  على  حرصت  تصريحاتي  وفي  مصر، 
فأتكلم  وطني،  بمُعد  بل  ديني  بمُعد  لكلماتي 

كمصري، وفيما أنا رجل دين، فأنا أيضا مواطن 
مصري«.

بل  شخصي  في  األقباط  أختزل  ال  »أنا  وتابع 
واعتراضاتهم،  مشاعرهم  ببلورة  قمت  فقط 
فعندما  املصادمات،  من  كثيرا  جنبنا  ما  وهذا 
أن  دون  موقفهم  يبلور  شخصا  األقباط  رأى 
يخذلهم فلم يسيروا في مسيرات أو صدامات 

قد تؤدي ملزيد من املشاحنات أو الدماء«.
وأضاف »أنا تكلمت وتصرفت كشخص متألم 
وليس كزعيم، كما أنني فقط أحاول أن أتواجد 
قدر  معاناتهم  أشاركهم  لكي  املتضررين  مع 
اإلمكان، ليس من دار املطرانية أو من مكتبي، بل 
املتضررين  أستدعي  وقد  في وسطهم  أتواجد 
دخولها  أستطيع  ال  أماكن  هناك  كانت  ما  إذا 

ألسباب خارجة عن إردتي«.
وأستطرد »احلديث عن أقباط ومسلمني و«احنا 
غير  األمة  وعنصري  الواحد  والنسيج  وانتوا« 
عن  أدافع  وحينما  نقول مصري،  مقبول، فقط 
شخص معتدى عليه، فإنني أدافع عن مصري 
أوال بصرف النظر عن دينه، ولو حدث شيء مماثل 

ألي مسلم كنت سأتخذ نفس املوقف«.
قائال  أضاف  للكنيسة  الكرم  سيدة  جلوء  وعن 
للكنيسة،  السيدة  ملاذا جلأت  »على من يسأل 
فلو  تنصفها،  لم  ملاذا  احلكومة  أوال  يسأل  أن 
الدولة  وأجهزة  معها،  وقفت  الشرطة  كانت 
تدبيرية  إجراءات  وأخذت  لصراخها  سمعت 
تهديدات  بوجود  الشرطة  إبالغها  بعد  وقائية 

لم تكن لتلجئ للكنيسة«.

»عندما  قال  العرفية  للجلسات  رفضه  وعن 
عرفية  صلح  جلسة  وجتري  بنّي  ظلم  يحدث 
للدولة  إهانة  للدولة فهي  رموز  تتم في وجود 
حتقيقات  توجد  وعندما  جداً،  ومؤسساتها 
مثبتة ويجبر األقباط من باب خلفي على قبول 
األقوال  عن  العدول  ضمنا  ويشمل  الصلح 
باإلجبار، فهذا يدفع اآلخرين على إرتكاب املزيد، 
أنه لن يتم القبض على أحد وحتى وأن ضبط 

فإنه سيجد من يحميه«

األنبا مكاريوس : لست زعيما لألقباط .. بل مواطن يدافع عن القانون

بدأً من 1٦ – 22 أغسطس سيتم فتح باب 
تقدمي طلبات الهجرة ملقاطعة كيبيك 

الكندية، حتت برنامج هجرة العمال املهرة 
املعتاد، حيث سيتم قبول 5000 طلب هجرة

وسيتم فتح باب التقدمي عبر األنترنت في 
الساعة الثامنة والنصف صباحاً بتوقيت 

 Mon مونتريال، وعلي املتقدمني الدخول إلي
projet Québec والذي سيقودك تلقائية إلي 

غرفة اإلنتظار اإلفتراضية والتي ستسمح 
لهم باحملافظة علي أماكنهم بالصف، كما 

سيتم عرض موقفك وعدد الذي ينتظرون 
قبلك علي الشاشة

وعلي املتقدمني فتح حساب إذ لم يكن 
لديهم حساب ويكون مستعداً به قبل يوم 

التقدمي ، ويجب علي املتقدم تذكر أسم 
املستخدم ، وكلمة املرور ، وإجابات األسئلة 

حيث سيتم السؤال عنهم عند التقدمي
أمور علي املتقدم أن يراعيها:

أن يكون جاهزاً ببطاقته اإلئتمانية لدفع 
الرسوم

لن يتم إعتبار سوي 5000 طلب فقط والتقدمي 
حسب األولوية ولهذا فعليك أن حتجز مكانك 

مبكراً
إستعمل جهاز الكومبيوتر بدالً من املوبايل

اجلدير بالذكر أن من لديه عرض عمل معتمد 
ميكنه التقدمي في أي وقت

وموقع حكومة كيبيك هو
http://www.gouv.qc.ca  

كيبيك تقبل ٥000 طلب هجرة في الفترة من 16 – 22 أغسطس
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” في املسيح “  و ” املسيح فيكم “ 
بقلم : د. رءوف إدوارد

ْم: ِمَن اآلَن   قال املسيح - تبارك اسمه ”»احْلَقَّ احْلَقَّ أَقمُولمُ لَكمُ
وَيَْنزِلمُوَن  وَن  يَْصَعدمُ اهلِل  وََمالَئَِكَة  َمْفتمُوَحًة،  َماَء  السَّ تَرَوَْن 
َعلَى ابِْن اإلِنَْساِن« “ )يوحنا 1:15(  . والتقط احلكيم بالروح 
الرب  يخص  ال  قول  أنه  وفهم  الرب  قول  الرسول  بولس 
ثَِقٌة  اإلِْخَوةمُ  أَيَُّها  لََنا  َفإِذْ   ” فقال  اإلنسان  يخص  ما  بقدر 
لََنا  َكرََّسهمُ  َطرِيًقا  وَع،  يَسمُ بَِدِم  »األَْقَداِس«  إِلَى  وِل  خمُ بِالدُّ
َحِديًثا ) في ”ملء الزمان“( َحيًّا، بِاحْلَِجاِب، أَْي َجَسِدِه “    ) 

عبرانيني ٩1:01(.
ميالد  من  فيه  أمتَّه  ما  و   - أو جسده   - املسيح  د  فتجسمُ
و معمودية وحلول الروح القدس و غلبة الشيطان علي 
جبل التجربة و جتّلي املسيح علي جبل التجلِّي  و الَصلب 
الطريق  هو   ، اآلب  ميني  عن  واجللوس  والصعود  والقيامة 
احلّي احلديث الذي َعبرَه اإلنسان في املسيح ، فدخل إلي 

األقداس العليا. 
أجلنا  من  املسيح  في  متَّت  اهلل  ابن  جتسد  أحداث  فكل 
فيما  وذلك    . خالله  من  و  فيه  متاماً  نحن  جنوزها  حتي 
الروح  مسحة  و  املعمودية  أسرار  من  الكنيسة  تقدمه 
دمه  و  الرب  جسد  من  التناول  و  امليرون(  بزيت   ( القدس 

األقدسني .
و قد خلَّص الرب يسوع  ما سبق شرْحه ، حني أطلق علي 
رِيقمُ وَاحْلَقُّ  َو الطَّ : »أَنَا همُ وعمُ نفسه لقب الطريق”َقاَل لَهمُ يَسمُ
 .)  41:6 يوحنا   ( بِي.“  إاِلَّ  اآلِب  إِلَى  يَأْتِي  أََحٌد  لَْيَس  وَاحْلََياةمُ. 
التجسد  باحلقيقة  هو  و   ، حّي  طريق   أنه  إذاً  فلنفهم 
بعينه حيث نعبر من خالل ما أمتَّه املسيح لنا في جتسده 
إلي األقداس العليا ، و الذي من خالل األسرار الكنسية . 

من هنا نفهم أن جتسد إبن اهلل ليصير إبن اإلنسان كان 
، و هو باحلقيقة  إلهياً في صميم طبيعة اإلنسان  عمالً 
عمل خلق جديد ملا هو مخلوق - أي جتديد طبيعة اإلنسان 
د بها اهلل  لتكون حسب مشيئة اهلل - للدرجة التي يتحِّ
في التجسد فيمُدَعي اسمه ”ابن اإلنسان“ و بالترادف مع 

كونه ”ابن اهلل“ بالطبيعة.
و لعل ما سبق قوله هو تأسيٌس  لقول الكتاب ” ألَنَّ اهلَل 
وا وَأَْن تَْعَملمُوا ِمْن أَْجِل امْلََسرَِّة.“  ْم أَْن تمُرِيدمُ َو الَْعاِملمُ ِفيكمُ همُ

هذا  أمتَّ  اجملد  له  املسيح  أن  حيث  من   .)2:31 فيلبي   (
العمل املقصود أوالً  في جسده  وسلَّمه لنا في األسرار 
الكنسية . و أن جهاد اإلنسان الروحي هو نتيجة  لعمل 
خالص املسيح في اإلنسان . و زيادًة  في الشرح نقول بأن 
بالتالي  و   ، اإلنسان  عالم  في  بالتجسد  دخل  اهلل  ابن   :
صار جسد املسيح هو طريق اإلنسان الوحيد ليدخل فيه 

عابراً إلي السماء .
مسيحي  حديث  أي  في  املتكرر  للترادف  ننتبه  هنا  و 
لكلمتي ” في املسيح “     و  ” املسيح فيكم “، من حيث 
مرجعيتهما و هو جتسد ابن اهلل. و الذي كرَّره املسيح له 

اجملد تأكيداً لم سبق شرحه :
وَأَنَا   ، ِفيَّ وَأَنْتمُْم  أَبِي،  ِفي  أَنَا  أَنِّي  وَن  تَْعلَممُ الَْيْوِم  ذلَِك  ” ِفي   
َكَما  ْم.  ِفيكمُ وَأَنَا  ِفيَّ  مُثْبمُتمُوا  ا  ”   .  )41:02 يوحنا   ( ْم.“  ِفيكمُ
يَْقِدرمُ أَْن يَأْتَِي بَِثَمٍر ِمْن ذَاتِِه إِْن لَْم يَْثبمُْت ِفي  ْصَن الَ  أَنَّ الْغمُ
. “ )يوحنا 51:4( الَْكرَْمِة، َكذلَِك أَنْتمُْم أَيًْضا إِْن لَْم تَْثبمُتمُوا ِفيَّ
بولس  القديس  جند   ، بالروح  للمسيح   جنيب  كتلميذ  و 
بني  العالقة  حيث  من  اجملد  له  املسيح  كلمات  يلتقط 
و      ، التماهي  حد  إلي  تصل  التي  األغصان  و  الكرمة 
/  جهاد  و عمل   ، املسيح من جهة  يطبقها علي عمل 
اإلنسان من جهة أخري فيقول    ” لَْيَس ِمْن أَْعَمال َكْيالَ 
وَع  ، َمْخلمُوِقنَي ِفي امْلَِسيِح يَسمُ ََّنا نَْحنمُ َعَملمُهمُ يَْفَتِخرَ أََحٌد. ألَن
َها لَِكْي نَْسلمَُك ِفيَها.“  ألَْعَمال َصاحِلٍَة، َقْد َسَبَق اهللمُ َفأََعدَّ
أعمال  هو  األصل  أن  الوضوح  كل  واضح   ،)2:٩ أفسس   (
املسيح ألجلنا ، التي متَّمها في مسيرة جتسده ، إذ سبق 
جسده   و  جتسده  لنا  سلَّم  و  جسده   في  لنا  ها  وأعدَّ
طريقاً حياً نسلك فيه  ) اجلهاد و عمل اإلنسان = حياة في 

املسيح و مع املسيح ( 
جناهد  ال   ) الروحي  اجلهاد   ( هذا  عملنا  في  أننا  فلنعلم 
وحدنا ، بل في املسيح   ، و أن يسوع املسيح غلب العالم 
و سلَّمه لإلنسان اجلديد مغلوباً فيه ، لذلك نحن أعظم 
من  ذاته  و سلَّم  أحبَّنا  الذي   في  و  بالذي  منتصرين  من 

أجلنا . 
و السبح هلل .

خواطر مسافر 
إلي النور  

)28 (

كرامة اإلنسان املسيحي
هذا اجلنس اخملتار و امللوكي الذي يحفظ العالم من الهالك

 شركاء جسد املسيح ، الكنيسة جسد املسيح السرِّي .

  نظرته الدنيا 
بيبص للدنيا بنظرة أمل

رغم ان جواه حمل يهد جبل
بيبص للدنيا بنظرة عتاب 

على كل واحد خان و ساب 
بيبص للدنيا بنظرة شغف و حب

بقلب طفل جواه لسة بيزقطط و ينط
بيبص لربنا بنظرة استغراب

ازاى انقذ نفسه من السراب
رغم انه قصر فى حقه

و رفض كل ايد امتدتله
يسأل ازاى لسه بيحبه

و يرجع يتكسف من نفسه 
ملا يفتكران حب ربنا غير محدود

بيفوق ويعدى أى حدود 
و اللى فيه داميا يالقى كل القبول

و الصاحب اللى ماشى معاه على طول

ندى باخوم
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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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ماليزيا تُفتي بحرمة لعبة 

»بوكيمون«

أصدر مفتي األقاليم االحتادية املاليزية، ذو الكفل 
»بوكيمون  لعبة  بحرمة  فتوى   ، البكري  محمد 
وبسبب  العامة  املصلحة  أجل  من   ، جو«   -
عن  صدر  بيان  وقال  للعبة  الوخيمة  العواقب 
املفتي جاء فيه ، إن الفتوى قد مت إصدارها خالل 
الشريعة  ألحكام  االستشارية  اللجنة  اجتماع 

اإلسالمية باألقاليم االحتادية.
وقال املفتي، بعد دراسة آراء أهل العلم بالشريعة 
وفتاويهم الصادرة بحق هذه اللعبة، اتفقنا على 
االبتعاد  وينبغي  متني،  وأسساً  أدلة  للفتوى  أن 
عن لعبة » البوكيمون  غو« ، وجميع شخصيات 

البوكيمون، ألنها تلحق الضرر.
وأوضح أن في هذه اللعبة نوعاً من اإلقرار باآللهة 

والقوى اخلارقة، وكذلك قد تؤدي إلى القمار.
أثبتت  السابقة،  احلاالت  على  وبناء  وأضاف 
اخلارجية،  اجلهات  بتنصت  تسمح  أنها  اللعبة 
تؤدي  وكذلك   ، الشخصية  املعطيات  واختراق 

إلى تقويض األمن والسالمة.

يبدأ واليته الرئاسية.. 
»بالتمرينات«

بدأ رئيس بيرو اجلديد، بيدرو بابلو كوشينسكي، 
77 عاما، أول اجتماع مع مجلس وزرائه بجلسة 
بالعاصمة  الرئاسي  القصر  في  رياضية  متارين 

ليما، مرتديا حذاء رياضيا وبدلة تدريب كاملة
وشهد التدريب، الذي استمر 20 دقيقة، حضور 
الوزراء،  مجلس  يضمهم   19 بني  من  وزيرا،   11
مع  تواجد مدربني اثنني متخصصني في اللياقة 
البدنية وتأتي هذه اللفتة من قبل كوشينسكي، 
املصرفي السابق، كرد منه على املشككني في 
املتقدم  لسنه  نظرا  املنصب  تولي  على  قدرته 
والشكوك  التساؤالت  وهي  الصحية،  وحالته 

رحت كثيرا خالل حملته االنتخابية التي طمُ
للصحافة  تصريحاته  في  اجلديد  الرئيس  وأكد 
أنه يهدف لنشر ثقافة »عيش احلياة الصحية«، 
البيروفي  الشعب  نصف  من  أكثر  أن  خصوصا 

يعاني البدانة

 رجل أرجنتيني يعيش في 
كهف منذ 40 عاماً

والسبعني  التسعة  صاحب  لوكا،  بدرو  يعيش، 
كهفه  في  كهرباء  أو  جارية  مياه  بدون  عاما 
شمالي  توكومان  والية  في  جبل  على  العالي 
باجلوع  يشعر  وعندما  عاما   40 منذ  األرجنتني 
اجلبل  ينزل  أو  للصيد  ويذهب  بندقيته  يلتقط 
في رحلة يقطعها في 3 ساعات إلى بلدة سان 
صغير  جدول  وهناك  القريبة،  كاالالو  دي  بدرو 
في  معه  يعيش  للمياه    الرئيسي  مصدره  هو 
الكهف 11 ديكاً ومعزتان يتجولون في اجلبال، إذ 
يوقظه صياح الديكة حوالي الساعة 03:00 كل 
الرجل  وميتلك  النيران  بإضرام  يومه  ويبدأ  صباح 
جهازا تكنولوجيا وحيدا، وهو جهاز راديو يعمل 
التنقل بني  يواجه صعوبة في  بالبطارية، لكنه 
واألمر  اجلبال  في  ضعيفة  اإلشارة  ألن  احملطات 
املفعم باحليوية بقوة، ملن هم في مثل سنة، أنه 
ميشي أكثر من 3 ساعات معظم األيام، ويتسلق 
اجلبل للوصول إلى كهفه، وقد أثر الطقس على 
يبدو  لكنه  األسنان  من  قليل  عدد  ولديه  جلده 

أصغر بكثير من رجل قارب على الثمانني.

نادى »سبورتنج لشبونة« يتعاقد رسمياً مع طفل ٥ أعوام 
مريض بالسرطان

فريق  أعلن  رائعة  إنسانية  لفتة  فى 
أبرم  أنه  البرتغالى  لشبونة  سبورتنج 
االنتقاالت  موسم  فى  صفقة  أفضل 
رسمياً  تعاقد  بعدما  احلالى،  الصيفية 
أعوام   5 العمر  يبلغ من  مع طفل صغير 

فقط، ويعانى من مرض السرطان. 
الفريق البرتغالى وجه الدعوة إلى الطفل 
ملقر  للحضور  فرانسيسكو  يدعى  الذى 
النادى، وأعد له مراسم استقبال واقعية، 

بحضور برونو دى كارفاليو رئيس النادى، وكأنه يتعاقد مع أحد الالعبني بالفعل، حيث قام الطفل 
بالتوقيع على عقود حقيقية من أجل االنضمام للفريق، الذى ستكون مهمته معه تسديد ركلة 
البداية فى أول مباراة باملوسم اجلديد، والتى سيخوضها سبورتنج على ملعبه »خوسيه ألفاالد« 

أمام فريق ماريتيمو. 
وسرد النادى البرتغالى تفاصيل القصة الرائعة عبر موقعه الرسمى، حيث قال: »قد يكون عمر 
فرانسيسكو 5 أعوام فقط ولكنه خطف قلوب اجلميع فى سبورتنج لشبونة بقتاله الشجاع ضد 
السرطان.. الطفل الصغير ارتدى مالبس الفريق كاملة ووقع على عقود انضمامه فى حفل كبير 

بحضور رئيس النادى«. 
تابع بيان سبورتنج لشبونة قائالً: »نحن فخورون بهذه الصفقة.. ستكون مهمته تسديد ركلة 
البداية فى أول مبارياتنا.. إنه صفقة املوسم بالنسبة لنا.. النادى عمره 110 أعوام ولكن بوجود 
أشخاص مثل فرانسيسكو سيطول عمر سبورتنج لشبونة إلى 110 أعوام أخرى ألنه يمُعرف الناس 

جميعاً بحقيقة النادى«.
املثير أن األمر لم يتوقف عند ارتداء الطفل الصغير مالبس الفريق وحتريره العقود فقط، بل اكتمل 

حلمه مبقابلة جنوم النادى أمام 30 ألف مشجع وسط تصفيق حاد منهم. 

صورة 
وتعليق

أنت ال تعرف حال الناس على 

األرض إال إذا عرفت ماذا يقولون 

عندما يرفعون وجوههم نحـو 

السماء

قارة أستراليا تتحرك 
»بسرعة« باجتاه الشمال

كشف باحثون في مجال علوم األرض أن قارة 
أستراليا، التي تقع فوق الصفيحة التكتونية 
شماالً  تتحرك  األرض،  كوكب  على  األسرع 
تغيرت  اخلريطة  إحداثيات  أن  لدرجة  بسرعة، 
بفارق يصل إلى 1.5 متر وقال دان جاكسا من 
احلكومية  أستراليا(  )جيوساينس  مؤسسة 
»ترد تغريدات تتساءل: هل يعني هذا أن حمام 
السباحة اخلاص بجيراني أصبح من ممتلكاتي 
اآلن؟ من الواضح أن اإلجابة هي ال.« وتابع »بل 
يعني أن إحداثيات هذا احلمام بالنسبة لباقي 

العالم حتركت بالفعل 1.5 متر«.
القارية  التكتونية  الصفيحة  أن  وأضاف 
ألستراليا تتحرك شماال مبعدل 7 سنتيمترات 

سنويا، وأن أنظمة رسم اخلرائط ال تواكبها.
وتستند اخلرائط وأنظمة املالحة التي تعتمد 
عليها إلى املوقع الذي كانت أستراليا فيه عام 
تراكم  التي تقع بسبب  1994. وميكن للزالزل 
بناء  تغيير  التكتونية  الصفائح  بني  الضغط 
وتستطيع  البحر،  وسطح  األرضية  الكتل 
جاكسا  وأوضح  حلظات.  في  القارات  حتريك 
على  حاليا  يعكفون  إنهم  العلماء  وزمالؤه 
سطح  على  أستراليا  موقع  من  التحقق 
يتوصلون  التي  النتائج  تنشر  وسوف  األرض. 

إليها في العام املقبل.

مشروع للم شمل عّداء 
ماراثون.. بكلب ضال

ليونارد  ديون  البريطاني  املاراثون  عداء  يأمل 
بنقل كلب ضال من الصني إلى مسقط رأس 
هذا العداء في اسكتلندا، بعد أن ظل الكلب 
يتتبعه 125 كيلومترا خالل سباق عبر الصني

البارد  اجلانب  من  الفريق  جوبي  الكلب  ورافق 
بسلسلة جبال تيانشان وظل بصحبته أثناء 
سباق  في  جوبي  بالك  صحراء  الفريق  اجتياز 
جوبي 2016، وهي رحلة طولها 250 كيلومترا 
بدأ  الوقت  ذلك  ومنذ  والصحاري  اجلبال  عرب 
ليونارد مشروعا جلمع أموال لنقل جوبي إلى 
اسكتلندا في وقت مناسب قبل عيد امليالد، 
،عبر  صحفية  تصريحات  في  ليونارد  وقال 
بدعم  يحظى  »املشروع  اإللكتروني  البريد 
وجود  نعرف  العالم.  أنحاء  كل  من  كبير 
أمرا  الرواية  هذه  جعل  يتيح  الذي  التمويل 

واقعا اآلن ونقل جوبي إلى اململكة املتحدة.
وأضاف: »أي أموال ستتبقى سيتم التبرع بها 

مللجأ للكالب يتم اختياره«.

البابا يشكل جلنة لدراسة 
رسامة النساء »شمامسة«

شكل  فرنسيس  البابا  إن   ، الفاتيكان  قال 
جلنة لدراسة دور املرأة كشماسة، »أقل الرتب 
املسيحية،  ظهور  بدايات  في  الكهنوتية«، 
املرأة  دور  في  تغيير  إلى  تقود  قد  خطوة  في 
البابا  واستبعد  الكاثوليكية  الكنائس  في 
النساء،  رسامة  سبقوه  ومن  فرنسيس 
ما  إن  يقولون  لذلك  املؤيدين  لكن  قساوسة، 
في  تدفع  قد  الطريق  على  خطوة  به  يقوم 
يدرس  ألن  املستقبل  في  آخر  بابا  األمر  نهاية 
قد  البابا  وكان  قساوسة  النساء  ترسيم 
نيته  عن  األولى  للمرة  املاضي  مايو  في  أعلن 
النساء  رسامة  فكرة  لدراسة  جلنة  تشكيل 
شمامسة خالل اجتماع مع قيادات الراهبات 
الشمامسة  يقود  ال  ورمبا  الكاثوليكيات، 
وإلقاء  الوعظ  وسعهم  في  لكن  القداس 
وإقامة  والتعميد  الكنيسة  باسم  اخلطب 

مراسم اجلنازات  

»أوباما« يُغازل »ميشيل« ويُثني على أناقتها في حفل سياسي

باليوبيل  سياسي  احتفال  كان  أنه  رغم 
املتحدة  الواليات  بني  للعالقات  الذهبي 
وسنغافورة، إال أن الرئيس األمريكي باراك 
الثالثاء،  في  احلدث،  هذا  يفَوت  لم  أوباما 
لإلشادة  احلالي،  أغسطس  من  الثاني 
حركات  في  وأناقتها،  ميشيل،  بزوجته 
بدا وكأنه يتغزل فيها ويجدد رومانسيته 
التي طاملا رصدتها عدسات املصورين، إال 
أن هذه املرة كانت أكثر اهتماما من جانب 
»أوباما« نحو »ميشيل« املعروفة بأناقتها 
وفساتينها اجلذابة ألكبر مصممي األزياء.

وأشارت مجلة بيبول األمريكية فيما يبدو أنه كان خارج العشاء الذي أقامه البيت األبيض بحضور 
»أوباما« وزوجته لرئيس وزراء سنغافورة »لي هيسن لوجن« وزوجته »هو تشينج«، حيث وقف الرئيس 

األمريكي ليتغزل في زوجته مبجرد رؤيتها، وكأنه أول مرة يراها.
أيامه األخيرة كرئيس للواليات املتحدة، سيكون عليه  ولفتت اجمللة إلى أن »أوباما« الذي يقضي 
البيت األبيض  التركيز أكثر مع »ميشيل« واستعادة رومانسيتهما أمام اإلعالم، مع خروجه من 

بانتهاء فترة واليته رئيسا.
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Electricity Facts Fun Facts

•	 Modern	society	relies	heavily	on	the	convenience	
and	 versatility	 of	 electricity.	 It	 powers	 your	
microwave,	helps	light	your	house,	lets	you	watch	
TV	and	so	much	more.

•	 	Electric	current	is	measured	in	amperes	(amps).
•	 Electric	potential	energy	is	measured	in	volts.
•	 Two	positive	charges	repel	each	other,	as	do	two	

negative	charges.	Opposite	charges	on	the	other	
hand	attract	each	other.

•	 When	an	electric	charge	builds	up	on	the	surface	
of	an	object	it	creates	static	electricity.	You	have	
probably	experienced	static	electricity	in	the	form	of	a	small	electric	shock,	
which	is	what	happens	when	the	electric	charge	is	quickly	neutralized	by	
an	opposite	charge.

•	 Electric	 eels	 can	produce	 strong	electric	 shocks	of	 around	500	 volts	 for	
both	self	defense	and	hunting.

•	 Electric	circuits	can	contain	parts	such	as	switches,	transformers,	resistors	
and	transformers.

•	 A	 common	 way	 to	 produce	 electricity	 is	 by	 hydropower,	 a	 process	 that	
generates	electricity	by	using	water	to	spin	turbines	attached	to	generators.

•	 The	world’s	biggest	source	of	energy	for	producing	electricity	comes	from	
coal.	The	burning	of	coal	 in	 furnaces	heats	boiler	water	until	 it	becomes	
steam	which	then	spins	turbines	attached	to	generators.

•	 Lightning	is	a	discharge	of	electricity	in	the	atmosphere.	Lightning	bolts	can	
travel	at	around	210,000	kph	(130,000	mph),	while	reaching	nearly	30,000	
°C	(54,000	°F)	in	temperature.

•	 Electricity	plays	a	role	in	the	way	your	heart	beats.	Muscle	cells	in	the	heart	
are	 contracted	 by	 electricity	 going	 through	 the	 heart.	 Electrocardiogram	
(ECG)	machines	used	 in	hospitals	measure	 the	electricity	going	 through	
someone’s	heart,	when	the	person	is	healthy	it	usually	shows	a	line	moving	
across	a	screen	with	regular	spikes	as	the	heart	beats

R I D D L E  T I M E

1- Mr. Smith has 4 daughters. Each 
of his daughters has a brother. How 
many children does Mr. Smith have?

2- What disappears the moment you 
say its name?

3- I go in hard. I come out soft. 
You blow me hard. What am I?

By: Philo Girgis

This	story	is	about	a	woman	named	
Hannah	who	really	wanted	to	have	
a	child.	 	Every	year	she	would	go	
with	her	husband	to	a	place	called	
Shiloh.
While	they	were	there,	there	would	
be	 a	 big	 festival	 and	 everyone	
would	 celebrate	 all	 that	 God	 did	
for	 them.	 	 They	would	 thank	God	
for	their	crops	and	everything	God	
gave	 them,	 and	 give	 sacrifices	
or	 presents	 to	 God	 to	 show	 how	
thankful	they	were.
This	 sometimes	 made	 Hannah	
very	 sad	 because	 she	 wanted	 so	
badly	to	be	thankful,	but	was	discouraged	be-
cause	 she	 couldn’t	 have	 a	 child.	 	 That	 didn’t	
mean	 Hannah	 moped	 around	 and	 felt	 sorry	
for	herself	but	 in	her	heart	she	was	very	sad.		
Her	husband	still	loved	her	very	much	and	tried	
to	make	her	feel	better	but	nothing	seemed	to	
work.
Finally	Hannah	did	the	only	thing	she	knew	that	
she	could	do	to	help	her	situation.		One	evening	
when	 they	 had	 finished	 eating	 and	 drinking	
Hannah	went	to	the	temple	and	began	to	pray.
Children’s	 version	 bible	 stories:	 Hannah’s	
PromiseWhen	 Hannah	 prayed	 she	 was	 very	
honest	with	how	she	was	feeling.		She	some-
times	cried	a	lot	and	probably	felt	like	God	had	
forgotten	her.	 	But	while	she	was	praying	she	
promised	 God,	 “Dear	 God,	 if	 you	 would	 only	
look	and	see	how	sad	I	am	and	remember	me,	
please	give	me	a	son.		If	you	would	do	that	for	
me	I	will	dedicate	my	son	to	you	for	his	whole	
life.”
As	 Hannah	 was	 praying	 there	 was	 a	 man	
named	Eli,	a	priest,	who	was	sitting	nearby	and	
saw	her.		While	Hannah	was	praying	she	was	
praying	to	herself,	her	lips	were	moving	but	Eli	
couldn’t	hear	her	say	anything.	 	We	can	pray	
just	 like	this	 to	 if	we	need	to,	 	we	can	pray	to	
God	in	our	head	so	no	one	can	hear.
Eli	realized	that	Hannah	was	being	very	honest	
and	truthful	with	God	and	he	said	to	her,	“Go	in	
peace	and	may	God	answer	your	prayer.”		After	
that	Hannah	left	she	felt	much	better	because	
she	had	talked	to	God	about	what	bothered	her.		
Early	the	next	morning	she	even	went	to	wor-
ship	God	before	she	went	home.
You	 see,	 sometimes	God	doesn’t	 answer	 our	
prayers,	but	we	can’t	 just	be	mad	forever	and	
not	 talk	 or	 thank	 God	 for	 all	 the	 other	 good	
things	 in	 our	 life.	 	God	 knows	what’s	 best	 so	
there’s	 always	 a	 good	 reason	 why	 he	 hasn’t	
answered	your	prayer.
But	a	while	later	a	great	thing	happened.		God	
of	course	remembered	Hannah	(because	God	
doesn’t	 forget	any	of	us)	and	gave	her	a	son,	
and	she	named	him	Samuel.
Hannah	had	waited	so	 long	 for	 this	 child	and	

she	loved	him	so	much,	but	she	re-
membered	 that	 she	made	 a	 prom-
ise	to	God.		Hannah	was	an	honest	
woman	and	when	she	made	a	prom-
ise	she	meant	it.		Again,	Hannah	had	
a	good	attitude	and	wanted	 to	give	
Samuel	 back	 to	 God,	 she	 wasn’t	
mad	at	herself	and	change	her	mind.		
Hannah	kept	her	promise.
When	Samuel	was	old	enough	she	
went	 back	 to	 the	 place	 where	 she	
had	prayed	and	said	to	Eli	the	priest,	
“Do	 you	 remember	 me?	 	 I	 am	 the	
woman	that	cried	and	prayed	for	this	
child	 and	 He	 answered	my	 prayer.		

Now	I	give	him	to	the	Lord	and	I	will	leave	him	
with	you	to	learn	and	work	with	you.”
So	Samuel	 lived	with	Eli	and	every	year	Han-
nah	would	pack	her	suitcase	and	visit	him	and	
bring	him	new	clothes.		It	might	have	been	hard	
for	Hannah	to	see	Samuel	only	once	a	year	but	
she	wanted	to	keep	her	promise.		God	blessed	
Hannah	again	and	gave	her	and	her	husband	
even	more	sons	and	daughters.
Samuel	 did	 very	 well	 while	 staying	 with	 Eli.		
Then	one	night	something	unusual	happened.		
Eli	and	Samuel	had	both	gone	to	bed	and	were	
having	 a	 nice	 sleep.	 	 When	 Samuel	 all	 of	 a	
sudden	 woke	 up,	 someone	 was	 calling	 him,	
“Samuel.”
Well,	 Samuel	 thought	 it	 was	 Eli	 so	 he	 ran	 to	
his	bed	and	answered,	“Here	I	am;	you	called	
me?”		But	Eli	said,	“I	did	not	call	you;	go	back	
and	lie	down.”
So	 Samuel	 went	 back	 to	 his	 bed.	 	 He	 didn’t	
know	 this,	 but	God	was	 calling	 him.	 	 Just	 as	
Samuel	 got	 settled	God	 said,	 “Samuel!”	 	And	
Samuel	 jumped	 up	 and	went	 back	 to	Eli	 and	
said,	“Here	I	am,	you	called?”
Again	 Eli	 answered,	 “No	 I	 didn’t	 call	 you;	 go	
back	to	bed.”
The	Lord	called	Samuel	a	third	time,	and	Sam-
uel	got	up	and	went	to	Eli	again	and	said,	“Here	
I	am;	you	called	me.”
Eli	couldn’t	figure	out	what	was	going	on.		He	
had	been	 thinking	who	could	be	calling	Sam-
uel,	 they	were	the	only	ones	there.		Suddenly	
Eli	realized	there	was	only	one	other	explana-
tion	so	Eli	told	Samuel,	“Go	and	lie	down,	and	
if	you	hear	the	voice	again,	say,	‘Yes,	Lord,	I’m	
listening.’”
Sure	 enough,	 Samuel	 went	 to	 lie	 down	 and	
the	Lord	called	again,	“Samuel!		Samuel!”		So	
Samuel	quickly	replied,	“Speak	Lord,	 I	am	lis-
tening.”	From	then	on	Samuel	knew	when	God	
wanted	 to	 talk	 to	him	and	he	always	 listened.		
God	blessed	Samuel	and	he	grew	up	 to	be	a	
great	prophet	or	spokesperson	of	the	Lord.
So	Hannah	did	 the	 right	 thing	when	she	kept	
her	promise	 to	God.	 	Her	son	Samuel	helped	
many	people	know	God	better.

Hannah’s Promise
by	Sharla	Guenther

Happy 
Birthday 
Steven

Congratulations Jacob
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There is a simple three step 
process I like to follow dur-
ing my personal prayers.                               
1. Pray according to God’s 
will
Although King Solomon 
lived over 3 millennia ago, 
we can learn something 
very important from him. 
When God told Solomon 
that he could ask for any-
thing in the entire universe and it 
would be granted to him, Solomon 
did the unthinkable. He did not ask 
for anything material or worldly, he 
did not request riches or fame, on 
the contrary, he asked for wisdom. 
He asked for something according to 
God’s will, and this is what we need 
to keep in mind when we are pray-
ing. God’s will is for us to grow firm 
in virtue, and so if we ask God for 
guidance and if we ask God to give 
us wisdom, patience, love etc. then 
He will have no reason to say no.
2. Pray with persistence
Keep in mind, that although this is 
the correct way to pray, it takes more 
than just a day of supplication for our 
prayers to be answered. This year, I 
tested out the method of praying ac-
cording to God’s will. Throughout the 

school year I was in des-
perate need of two very 
important virtues; Peace 
and Joy. And so, every 
single day throughout 
the entire school year, 
before I went to sleep, 
I would pray and say 
“Please God, grant me 
peace and joy”. That’s it. 
And although I did not 

receive any form of response right 
away, saying one sentence every day 
did not do me any harm, and so I con-
tinued. As soon as summer started, I 
went on a church retreat, and when I 
arrived, I found that the theme of the 
entire trip was “Peace”.  I thought to 
myself that it might just be a coinci-
dence but then the following week, I 
went on another church retreat and 
the theme was… “Joy”. And this was 
the moment that I learned that God 
does answer prayers, it just requires 
a lot of persistence.
3. Pray with thanksgiving
A very long time ago, I was once 
told that I should thank God as if the 
things that I did not thank Him for 
would disappear. God gives us a lot; 
taking care of us is His full time job, 
24/7 365 days a year )in the case of 

2016, actually 366 days a year). He 
cares for us more than we can imag-
ine, and so we have everything to 
thank Him for. We should be thank-
ful to the extent that we are thanking 
God for our illnesses, our problems 
and our losses. Of course we should 
be asking for His guidance in every 
tribulation that we face but we must 
always be thankful and say “let it be 
according to your will.” Once God an-
swers a prayer, we must continue to 
thank Him for doing so. In my case, 
every day I should be thanking God 
for answering my prayers and grant-
ing me peace and joy and I should 
continue asking for His guidance so 
that I can retain all that I’ve learned 
about these two virtues. In sum, be-
ing thankful is actually one of the 
most important things about prayer, 
and so we must learn to do so all the 
time.
We must all learn to pray according 
to these criteria. We must pray ac-
cording to God’s will, we must pray 
with persistence and we must pray 
with thanksgiving. I guarantee you, 
that if anyone follows this three step 
process, they will be very happy with 
the outcome.
May God bless you all! 
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Is it just me or is life 
getting faster?  It 
can’t be just me can 
it?
I don’t know what 
it is but the more I 
desire to get my life 
in order and under 
control, the faster 
and more chaotic life seems to get.  Always 
on the run…late to an appointment…stuck in 
traffic…got 2 hours worth of errands to run in 
45 minute lunch break.  Busy, busy, busy.  Fin-
ish one busy season and the next one is even 
more busy.  ENOUGH!!!!
Believe me, no one knows the stress of a 
busy life more than me – especially these 
days.  Between the responsibility of shep-
herding a church or leading my family or just 
trying to be faithful in my walk with the Lord, 
it just seems like I can’t get caught up on ev-
erything.  One task gets done and two more 
are waiting right around the corner to take 
its place.
I’m not alone am I?  My question for you to-
day is this: where do you turn when you are 
stressed?  Where do you go when you are at 
the end of your rope?
“Come to Me, all you who labor and are 
heavy laden, and I will give you rest.” Mat-
thew 11:28-30
Have you learned how to turn to the Lord?  
It’s not as hard as it sounds.  Turn to Jesus.
My guess is that most of us have a place 
where we turn to, but it may not be the Lord.  
We may turn to TV or to friends or to our 
jobs.  We may turn to a bad habit or some 
other pleasure inducing vice.  Those things 
may or may not be bad, but they certainly 
won’t give you what you need.  They won’t 
give you the rest that you’re looking for.
Jesus didn’t come to this earth to make your 
life more difficult.  He came to give you rest – 
as He did for the Samaritan woman [see John 
4], as He did for Zacchaeus [see Luke 19], and 
as He did for the sinful woman [see Luke 7].  
But we must do our part.
All of those people who got rest had one 
thing in common…THEY CAME TO JESUS.  
They didn’t sit around sulking.  They didn’t 
complain.  They came to Jesus.  Even though 
they may not have known what He had to of-
fer – they knew that the solution was in His 
hands.
Can you come to Jesus when you are tired 
and weary?  Do you trust that He will give 
you rest?  Or are you seeking your rest else-
where?
The Lord is making a very sweet invitation to 
all of us today.  He offers us REST – something 
that all of us are searching for.  And the gift is 
freely offered to you today.
Will you seek it out?  Will you take Him up on 
the offer that He is making?
No matter what may be weighing you down 
today, God is telling you: Come to Me and I 
will give you rest.

In Need of a 
“Come to Jesus” 

Moment?

The way to pray (Part 2)

By: Theodora Girgis

As I sit here writing this arti-
cle, I am left wondering how 
other mothers do it. There is 
so much to do in so little time 
and with three children un-
der the age of 5 in the house, 
it is utter chaos. The good 
kind. The funny kind actually.
Truth is, I know I am truly 
blessed to have three beauti-
ful children. However, we are finding it 
harder to commit to outside engage-
ments and dinner plans may take up 
to three weeks to plan with friends. 
We are also planning on booking the 
two older girls in activities which will 
take up even more time. Among the 
chaos of living life and the relentless 
commitments and deadlines, how can 
we make time for God in our lives?
Well don’t.
Surprised that I would say that? Don’t 
be. Let me explain.
When you make a plan with a friend, 
they need to clear their schedule and 
you need to clear yours. Often times, 
you meet for a short time then it ends 
and you say goodbye and depart from 
one another. God on the other hand is 

omnipresent and al-
ways has time for us. 
So we have made a 
contented effort not 
to just make time 
for Him but include 
Him in our everyday 
lives.
Here are five things 
we actively do that 

includes God in every facet of our 
daily life:
We pray aloud when we get in the 
car to drive to school/daycare/park/
anywhere. I cross myself and I lift my 
hands up in the air in supplication and 
pray out loud so they can hear me 
in the back. I just say something like 
“Thank you God for giving us our life. 
Please let us have a good day! I love 
you Jesus so much!” – If I forget one 
morning, my 4-year-old does a short 
prayer and I say Amen!
We always pray before every meal. 
It doesn’t matter whether we are 
at home or at the restaurant. We al-
ways raise our hands and utter a short 
thanksgiving prayer to God. 
Worship music in the car is always 

playing. Jesus’ name is always be-
ing uttered in the car and the best 
ear worms are songs that have God’s 
name in them.
We pray before we go to bed. We pray 
for everyone and everything from our 
teachers to our priest to our church 
and even for our toys. There is no limit 
to who or what we pray for. I prostrate 
to show humility before God when we 
pray and the kids will move around 
and play with my fingers or hands but 
they are praying so it is still good.
We teach morality through the lens 
of Christianity. In our daily discussions 
about manners, virtues, sharing, lying, 
chores- anything, we talk about how 
God wants us to be like Him and that 
He would do this or that or the other. 
We always talk about Jesus and how 
he wants us to be perfect like Him. We 
talk about morality as a Christian thing 
and the next thing you know, every-
thing we talk about is centred on our 
Maker and Creator.
I know this is the shortest article I 
have written but I have to tell you, the 
list above works- it is THAT simple.
God bless.

F
am

ily

Corner

God in our Children’s Hearts By: Sylvia Martignani
Father Anthony Messeh
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Stop what you are doing now, and answer 
this question. 
How do you feel right now?
 This is probably a lot harder to answer 
than you may think. Maybe that is because 
right now, nothing is truly happening. But 
try answering the same question when 
you’ve just found out that you may be 
laid off work. Or that your best friend is 
in the hospital. Or your parent has a car 
accident. Or you failed an important test. 
What are the feelings associated with those 
situations? 
Why is it important to label how we feel? 
Why do we even bother with putting a 
word to our emotions? Well, interestingly, 
labeling our emotions is actually a lot 
more important than many of us (myself 
included!) once thought.
This study is a great example of how 
labeling emotions can have positive 
effects. In this study, participants who were 
scared of spiders were asked to either label 
an emotion (ex. I am anxious about being 
near a spider. I feel scared that it will hurt 
me”) or to just approach the spider without 
labeling any emotions. When their brains 
were imaged, those who labelled their 
feelings had less activation of the amygdala, 
a part of the brain that regulates stress, fear, 
and emotion (so, those individuals who 
actually labelled their fear as being such 
experienced less stress and anxiety around 
the spiders than those who didn’t label 
their emotions). In other, simpler words, 

when we label our emotions, we are less 
likely to feel the negative aspects of the 
situation or emotion (ex. labeling that you 
are feeling angry because your sibling just 
lost your phone allows you to remain less 
stressed, and you are less likely to ‘act out’ 
because of this anger). 
Cool, huh? This has many implications for 
our everyday lives. Personally, sometimes 
I am so overwhelmed with a situation that I 
don’t pay attention to how I am feeling, or 
I am unable to properly label my emotion. 
But, taking a deep breath and asking myself 
‘what am I feeling right now?” really helps 
me focus. For example, imagine that you 
are in a car accident. Do you feel angry that 
you lost your car? Are you scared that you 
hurt yourself? What thoughts are going 
through your mind at this moment? When 
we stop to analyze things this way, and 
put a label on our emotions, we are better 
able to deal with them, and cope with our 
experiences.
I challenge you today to begin to label your 
emotions - do not be afraid to say that you 
are feeling frustrated, angry, scared, tired, 
hopeless, etc. When you do so, you’ll find 
that you feel a lot better about the overall 
situation, and you will also help yourself 
find a way to deal with that emotion. 
Remember that labeling your emotions is 
not only good for your well-being, but also 
helps you to slow down and push through a 
tough situation.
So....how do you feel right now?

The Liberal Government has launched in in-
quiry into the issue of Missing and Murdered 
Aboriginal Women. 
The Conservative Caucus remains deeply con-
cerned about instances of family violence and 
violent crimes against Aboriginal women and 
girls, and in particular the issue of missing and 
murdered Aboriginal women and girls. 
There is no question that the deaths and ab-
ductions of these women are a tragedy and 
that this has caused deep pain for many fami-
lies. The fact is these crimes are completely 
unacceptable. 
The RCMP’s National Operational Overview, 
released on May 16, 2014, indicated that there 
are 1,181 Aboriginal female victims who in-
clude 1,017 homicide victims since 1980 and 
164 missing persons dating back to 1952. Of 
these, 225 cases of missing and murdered 
Aboriginal women and girls remain unsolved 
today. The Overview provides critical infor-
mation on the nature and extent of the issue. 
The research highlights characteristics of the 
perpetrators of Aboriginal women homicides, 
for example: in 89 percent of cases, they were 
male; in 44 percent of cases, they had con-
sumed intoxicants prior to the incident; and in 
92 percent of cases, victims were murdered by 
a family member or acquaintance. The review 
also found that the solve rates of murders of 
Aboriginal and non-Aboriginal female vic-
tims are comparable, at almost 9 out of 10.
The only real solution to this tragedy is to 
bring the perpetrators of these crimes to jus-
tice.  Originally budgeted at $40 million – the 
inquiry has already exceeded budget and is 
expected to come in at least $53.8 million. 
Some may argue that with 30 detailed reports 
already sitting on the shelf on the very same 
issue, this money could be better spent on pro-
viding direct support to victim’s families and 
their communities.
On September 15, 2014, the Conservative 

Government tabled an Action Plan to Address 
Family Violence and Violent Crimes Against 
Aboriginal Women and Girls. Together with 
support for shelters, family violence preven-
tion and increased economic and leadership 
opportunities for Aboriginal women, this ac-
tion plan resulted in a total investment of near-
ly $200 million dollars.
We committed funding to directly address 
the issue of missing and murdered Aboriginal 
women through a Family Violence Prevention 
Program. This program supported shelters 
for women, children and families living on-
reserve; important for their safety and well-
being in family violence crisis situations, as 
well as a national DNA-based missing per-
son’s index. 
We also addressed some of the underlying 
causes of violence through, for example, the
Aboriginal Skills and Employment Training 
Strategy which committed $1.6 billion over 
five years (2010-2015).
As a Conservative MP, I was also very proud 
of the historic legislation we passed that gave 
Aboriginal women living on First Nations re-
serves the same matrimonial rights as all Ca-
nadians, including access to emergency pro-
tection orders in violent situations.  
Conservatives also supported the healthy 
growth, development and school readi-
ness of Aboriginal children from birth to 
six years of age and their families through, 
the Aboriginal Head Start program at 
an annual cost of $49 million annually. 
It is my view that the time for studies is over 
and that action is required as well as a strong 
message that these acts of violence will not be 
tolerated in Canadian society.
Costas Menegakis is the former Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship and 
Immigration and small business owner. He 
resides in Richmond Hill, Ontario and can be 
contacted at costas@aorconservative.ca. 

We need action – not more studies  By Costas Menegakis, MP Richmond Hill
Labeling 
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