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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¢

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

 Lucie Mé Medical Spa
Advanced Laser & Anti-Aging Clininc

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

  تخفيضات خاصة للجاليات العربية
2 Steeles Avenue West  Thornhill Ontario 

Tel.: 416-414-2271       www.lucieme.com  

Samir Besada سمير بسادة
  Aesthetic Injection 

Specialist  

Fat 
Melting 

Injection

أخصائي احلقن 
التجميلي

جتميل 
وتنحيف 

القوام
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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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فيديوهات �لفقر�ء .. �إنذ�ر�ت ملن يهمه �لأمر! 
 �بر�م مقار

التوا�صل  مواقع  علي  الأيام،  هذه  الفيديوهات  من  عدد  اأنت�صرت 

الإجتماعي »في�س بوك و تويرت«، مل�صريني يتحدثون عن معاناتهم 

من ق�صوة احلياة والغالء، رمبا كان اأ�صهرها، ما ُعرف بفيديو »�صائق 

التوكتوك«، والذي ظهر علي قناة »احلياة« ، و فيديو اأخر مت ن�صره 

اأنه  قال وهو يبكي،  قناة »درمي«، ملواطن مبحافظة بور�صعيد،  علي 

والعالج.  الأكل  علي  الإنفاق  علي  قدرته  لعدم  املوت  يتمني 

الفيديوهات  ع�صرات  بني  من  حتديدًا  امل�صهدين  بهذين  والأهتمام 

يرجع  الأيام،  هذه  الإجتماعي  التوا�صل  مواقع  علي  املنت�صره 

لي�س فقط لتحقيق ن�صبة م�صاهدة باملاليني يف �صاعات، ولكن لأن 

القنوات التي قامت بعر�صها هي قنوات حم�صوبة علي احلكم. اأي 

لكنها  القنوات،  تلك  ت�صيدتها  فردية  حالت  ميثل  ل  عر�صها  اأن 

القنوات  تلك  علي  القائمني  اأجرب  مما  كثريين،  بني  منت�صرة  حالة 

علي عر�س تلك الفيديوهات. وبالتاأكيد لو مل يكن ما قالوه يف تلك 

بالأرقام  ولكن  اأحد،  اإليها  التفت  ما  حقيقة  و  �صدق  الفيديوهات 

جل�صات  بها  يحظي  مل  رمبا  مب�صاهدة  حظيت  الفيديوهات  تلك 

الربملان احلايل يف دورته الأويل باأكملها، وهذا اإنذار خطري اأن النا�س 

مل تعد تبايل مبتابعة اأداء موؤ�ص�صات الدولة مبا فيها املوؤ�ص�صات التي 

ُيفرت�س اأنها ُتعرب عنه، ُلتقبل علي م�صاهدة فيديوهات يتحدث فيها 

اأخرين عن ما بداخلهم، ول ي�صتطيعون اأن يقولوه.

لي�س  عددًا  دفع  وجدل،  م�صاهدة  من  الفيديوهات  تلك  اأثارته  ما 

اإ�صارة  الرئي�س - يف  الرئي�س، ممن نعتربهم دببة  بقليل من موؤيدي 

اإعالم واأدمن �صفحات  اإيل الدبة التي تقتل �صاحبها - من رجال 

قرائته  امل�صهد، وعدم  للتعتيم علي  و كتاب و �صحفيني،  توا�صل 

الفيديوهات  تلك  يف  امل�صاركني  كل  وتناولوا  �صحيحة،  بطريقة 

مبوجه من الت�صويه والتخوين، �صواء القنوات نف�صها اأو الإعالميني 

الذين اأجروا تلك اللقاءات اأو ال�صيوف الذين قالوا ذلك الكالم، 

رغم   - اإخوان  باأنهم  اإتهامهم  مت  والذين 

اأن ال�صفحات التابعة للجي�س نفت ذلك 

غرار  علي  رنانة  اإتهامات  مع   - الإتهام 

»هدم الدولة« و »ت�صويه �صمعة م�صر«، 

اإ�صاعة  يف  جنحوا  لالأ�صف  اأنهم  ويبدو 

هذا  تلتقط  اأن  يف  للدولة  جديدة  فر�صة 

لها  يتعر�س  مل�صكالت  اخلطري  الإنذار 

ع�صرات املاليني. 

حل  ي�صتطيع  احلايل  النظام  اأن  يعتقد  عاقل  ثمة  يوجد  ل  نعم 

م�صكالت عقود يف عامني فقط ، لكننا يف الوقت ذاته ل ن�صري علي 

الطريق ال�صحيح. نعم اإ�صقاط الطائرة الرو�صية كان �صبب اأ�صا�صي 

ولكن  ر�صمية،  تقارير  بح�صب  باملائة   90 بن�صبة  ال�صياحة  لرتاجع 

دوًل اأخري مثل فرن�صا مرت بعدة حوادث اإرهابية ولكنها عاجلت 

و�صاعفت الت�صويق واأ�صدرت البيانات الأمنية لطمئنة ال�صائحني، 

 Damage« فلم ترتاجع �صوي مبقدار 7 باملائة فقط، اأنه اأ�صلوب الـ

control«، املعروف يف علم الإدارة. نعم هبوط العملة الر�صمية 
يحدث يف دوًل كثرية، ولكن لي�س بهذا ال�صكل وبهذا املقدار ويف 

غياب قرارات حكومية جادة وملمو�صة. 

علي  للقائمني  اإنذار  جر�س  لي�صت  الفيديوهات  تلك  اأن  ل�صك 

باأن  البالد  خارج  املقيمني  نحن  اأي�صًا،  لنا  ولكن  فقط،  احلكم 

علينا دور نحو اأخوتنا يف الداخل الذين لهم اإحتياجات مادية وما 

اأكرثهم.

اأكرث  ي�صر  قد  القريب  الأجل  مفاجئ يف  ثوري  اأي حتول  اأن  نتفق 

 ، بالنفي  ولي�س  باحلل  يكون  امل�صاكل  مواجهة  ولكن  يفيد،  مما 

ومنع الثورات يكون مبنع اأ�صبابها ولي�س بقمع اأفرادها. واإذا التقطنا 

الر�صائل مبكرًا �صن�صل لرب الأمان.  

اقرأ في هذا العدد ايضاً

تتقدم  كلينتون  هيالرى 
ترامب  دونالد  على 
من  أسابيع  ثالثة  قبل 
االنتخابات ............. ص 14

اخلامسة  الذكري  إحياء 
في  ماسبيرو  لشهداء 
كندا ........................ ص 11

عمدة مسيسوجا تتقدم 
بعد  للشرطة  بشكوي 
بأسلمة  يتهمها  مقال 
املدينة ...................... ص 9
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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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الكنيسة مؤسسة عريقة، تضرب بجذورها منذ 
للخالص  وتعد عن جدارة سفينة  السنني،  آالف 
األمر  هذا  اجملتمعي.  والنضج  واالندماج  الروحي 
في  مارك  سان  كاتدرائية  في  متحققا  جتده 
مصر،  في  األم  للكنيسة  منوذج  وهي  مونتريال، 
مع اختالف البيئة احمليطة، فبيئة ومجتمع كندا 
اآلجالء،  الكهنة  فاآلباء  مصر.  عن  كليا  تختلف 
دائما متواجدين ومرشدين ومستعمني وناصحني. 
لتطوير  بأبنائنا،  وتهتم  متعاونة  اخلدام  وأسرة 
مستوياتهم الروحية وارتباطهم بالكنيسة عبر 
أنشطة روحية ومجتمعية. أما الشباب واألبناء 
فيتمتعون  األعمار،  مجتمع  من  الكنيسة  في 
بالعقلية املنفتحة والنقدية، الراغبة والساعية 
للتطوير، يجيدون أكثر من لغة، ويتحاورون بكل 

احترام وتقدير مع األكبر منهم. 
والدراسة  باملالحظة  اجلديرة  املنظومة  هذه 
تستطيع أن تقرأها في النجاح املتكررة ألنشطة 
كاتدرائية سان مارك في مونتريال والتي عرضت 
مؤخرا مسرحية “ملك األحالم”. ويدهشك أنهم 
وال  متل  ال  نحل  وخلية  واحدة،  كأسرة  يعملون 
اخلدام.  مستوى  وحتى  احلضانة،  سن  من  تكل، 
مدار  فعلي  الكل”.  في  وواحد  واحد،  في  “الكل 
مدار  وعلي  أكتوبر،   9 األحد  املوافق  كامل،  يوم 
حول  األحالم،  ملك  مسرحية  كانت  ساعات،   4
قصة يوسف بن يعقوب، ملك األحالم، وهو اليوم 
الذي صادف الذكرى اخلامسة لشهداء ماسبيرو 

األبرار.
النبي  هذا  اجلميع،  يعرفها  النبي،  يوسف  قصة 
لإلسماعيليني  العشرة،  أخوته  باعه  الذي  البار، 
له  ومتييزه  له  يعقوب  أبيه  حب  من  للتخلص 
رئيس  فوتيفار  بيت  في  حكايته  وبعد  عليهم. 
فوتيفار  زوجة  غدر  ومحاولة  مصر،  شرطة 
فرعون  أحالم  لتفسير  وصوله  حتى  بيوسف، 
مصر، وتبوءاه منصب وكيل فرعون علي كل أرض 
مصر، إلدارة شؤونها خالل سنوات الرخاء السبع 

وبعدها سنوات اجلفاف السبع.
أن  ميكن  البشر  أن  عن  ومعبرة،  بديعة  القصة 
الشخص  هذا  لكن  ما،  بشخص  الشر  يريدوا 
طاملا أنه قريب من اهلل، فإن اهلل يحول هذا الشر 

إلى خير كثير.
الفئات  مختلف  من  وفتاه  شاب   170 من  أكثر 
العمرية بكاتدرائية سان مارك مبونتريال، وبرعاية 
وبركة ومتابعة األباء األجالء أبونا ميخائيل عزيز 
وأبونا  نصر  فيكتور  وأبونا  سعد  بيشوي  وأبونا 
والرعاية  اإلمكانات  كل  وفروا  الذين  موسي، 
جناحا  األحالم  ملك  مسرحية  جنحت  والتوجيه. 
كل  ورائه  وقف  الكبير،  العمل  هذا  كبيرا. 
الكنيسة من مختلف األعمار. واجلميل في األمر، 
أو  رفض اجلميع ذكر أي اسماء، سواء من اخلدام 
املمثلني أو الكورال، وكلهم أكدوا أن من قام بهذا 
العمل اجلميل والرائع، شباب وفتيات وأبناء وبنات 
كاتدرائية سان مارك في مونتريال. ورفضوا ذكر 
تكون  التغطيات  بأن مثل هذه  أسماء، علما  أى 
الثفافي  اإلبداع  من  النوعية  هذه  ملثل  للتوثيق 
سان  كاتدرائية  أجيال  من  جليل  واألدبي،  والفني 
علي  واإلشادة  التقدير  يستحق  مبونتريال  مارك 

هذا العمل اإلبداعي احملترم.
الثانوية  فانييه  جورج  مدرسة  مسرح  فعلي 
Ville� فيالري  منطقة  في   Georges Vanier

400 شخص، من  من  أكثر  باحلضور  ray، شارك 
القريب  األخرى  الكنائس  ومن  كنيسة مونتريال 

في مونتريال. 
فصول،   3 من  تكونت  األحالم،  ملك  مسرحية 
فقرة  كل  وبعد  مشاهد.   3 من  فصل  وكل 
إبداعية، كان كورال مار مرقس املبدع من مختلف 
األعمال، يفنت احلضور بترنيمة، سواء بالعربية أو 

بالفرنسية.
صغر  رغم  األحالم،  ملك  مسرحية  فنانو  أما 
للغاية،  احترافيا  كان  أدائهم  أن  إال  سنهم، 
الفرعونية  للشخصيات  سواء  املالبس  حتى 
فضال  للغاية،  معبرة  كانت  فقد  للعبرانيني  أو 
عن ديكور املشاهد، الذي كان جذابا سواء ملنزل 
الذي  والبئر  الصحراء  أو  فرعون  أو قصر  فوتيفار 

رمي فيه يوسف قبل بيعه لإلسماعيليني.
يتم  املسرحة فكان سلسا، وكان  أما سكريبت 
عرضه كذلك علي شاشة عرض في أحد جنبات 

املسرح باإلجنليزية.
املشاهد،  من  كثير  في  معبرة  كانت  اإلضاءة 
التصويرية  واملوسيقي  األحداث،  تطور  حسب 
في اللحظات احلساسة في العرض، كانت تزيد 

التشويق وجذب االنتباه للحضور.
اخلدام  من  الشخصيات  من  الكثير  هناك 
مدار  علي  خرافيا،  جهدا  بذلوا  الذين  واخلادمات 
املبذول،  اجلهد  مدى  الكثيرون  ويعلم  أسابيع. 
خاصة وأن فريق عمل املسرحية والكورال زاد علي 
مستوى  وحتى  احلضانة  سن  من  شخصا   150

اخلدام والشمامسة.
وعائالت  األمور  أولياء  من  البعض  موقف  كان 
لدعم  احلضور،  والكورال،  املسرح  في  املشاركني 
أبنائهم وبناتهم. ولكن بعد أن بدأت أولى فقرات 
مالبس  من  صاحبهما  وما  والكورال،  املسرحية 
مناسبة للمرحلة الزمنية للمسرحية، واإلضاءة، 
أن  النتيجة  كانت  فقد  والديكور،  واملوسيقي، 
يتوقعه  كان  مما  إبداعا  وأكثر  رائعا،  كان  اإلداء 
البعض.  صفق احلضور في بعض األحيان لفترات 
وقال  املبذول،  باجلهد  واعجابا  تقديرا  طويلة، 
هذا  في  املشاركني  بعض  أن  األمور  أولياء  بعض 
الرائع ينافسون أبطال مسرح مصر من  العرض 
اإلبداعية.  والقدرات  املوهبة  حيث  من  الشباب 
ويكشف بالفعل عن عناصر لديها صدق واتقان 
بسالسة  والتعبير  الشخصيات،  تقمص  في 
وابداع. ولهذا كله تستحق كاتدرائية مار مرقس 
والتحية  التقدير  تستحق  مبونتريال،  ككل 
امتع  الذي  اإلبداعي،  العمل  هذا  علي  والشكر 
متنوعة  مواهب  هناك  أن  علي  وأكد  احلاضرين، 
دعم  كل  يستحقون  الذين  وبناتنا،  أبنائنا  بني 
يعتبرون  الذين  وخدامهم،  هم  وحتية،  وتشجيع 
إميان  ظل  في  النجاح،  لهذا  احلقيقيون  اجلنود 
هذه  برعاية  األجالء  الكهنة  اآلباء  من  حقيقي 
األنشطة اإلبداعية لتحقيق التوازن بني في حياة 
مختلف  من  الكنيسة  وبنات  أبناء  وشخصيات 
لدى  كبيرة  كانت  الفرحة  وأن  خاصة  األعمار. 
والكورالي.  املسرحي  العرض  في  املشاركني  كل 
وشعروا مبدي التقدير من جانب احلضور، وهو ما 
أمر  وهذا  والسعادة،  بالرضا  يشعرون  جعلهم 
ذاتهم،  ويحقق  توازنهم  لتحقيق  ألبنائنا  مهم 
بالتعبير عن مواهبهم وقدراتهم اإلبداعية. ولذا 
فبدال من أن نشكر أشخاصا، وكلهم يستحقون 
مرقس  مار  كاتدرائية  شكرا  الشكر.   فعال 
واخلدام  الكهنة اآلجالء  اآلباء  مبونتريال ممثلة في 
الرائع  اإلبداعي  العمل  هذا  علي  وبناتنا  وأبناءنا 

مللك األحالم .

ملك الأحالم .. اإبداع يفوق 

املنتظر يف �سان مارك

مونتريال – عبد املسيح يوسف

خلص سائق توك توك معاناة املصريني 
احلالية  االقتصادية  األزمة  ظل  في 
وارتفاع أسعار السلع األساسية وسوء 
مدة  هي  دقائق   3 في  التعليم  حال 
«واحد  برنامج  شاشة  علي  ظهوره 
الليثي.  الذي يقدمه عمرو  الناس«   من 
انتباه  وشد  ذكره  ما  اهم  ان  واعتقد 

املصريني واوجع قلوبهم 
بالتعليم  الدولة  اهتمام  بضرورة  مطالبته  هو 
والصحة والزراعة للنهوض مبصر مستنكرا الوضع 
التعليم بعد  البالد وتردي  اليه  احلالي الذي وصلت 
العالم  في  دولة  ثاني  املاضي  في  مصر  كانت  ان 
تعرف السكة احلديد بعد بريطانيا حتي ان اليابان 
من 100 عام جاءت ملصر لدراسة النهضة املصرية 
وكانت كسوة الكعبة تخرج من مصر. لقد حركت 
حالنا  إليه  آل  ما  علي  وحزننا  شجوننا  كلماته 

خاصة اإلشارة إلي املساعدات اخلليجية.
االنهيار في مستوي كل اخلدمات  ان هذا  رأيي  في 
ليس وليد اليوم بل لقد بدأ االنحدار تدريجيا بقيام 
ثورة ٢٣ يوليو وتبنيها لالشتراكية كمنهج تفكير 
وسياسة عقيمة لكسب تأييد شعبي فوري علي 
حساب مستقبل الوطن ورخائه ادت إلي تهميش 
موارد  واستنزفت  منها  واألقل  املتوسطة  الطبقة 
واالكتفاء  االنتاج  علي  قدرتها  واجهضت  الدولة 
ذاتيا. ان القرارات العنترية والقوانني غير املدروسة 
ضربت االقتصاد املصري في مقتل. هل ينكر احد ان 
تفتيت امللكية الزراعية كان له آثار مدمرة وكارثية 
وعدم  الزراعية  الثروة  علي  الطويل  املدي  علي 
واالساليب  التكنولوجيا  استخدام  علي  القدرة 
احلديثة في الزراعة وخاصة زراعة القمح وغيره من 
احملاصيل الرئيسية وارتفاع تكلفة زراعتها اضعافا 
مضاعفة ؟ هل كان طرد االجانب من مصر وتأميم 
ممتلكاتهم واالستيالء عليها قرارا اقتصاديا صائبا؟ 
واصحاب  املصريني  الصناعة  رجال  تأميم  هل 
األراضي والعقارات قرار اقتصادي صائب؟ هل انشاء 
القطاع العام والتوسع فيه والتغاضي عن خسائره 
اجور ملوظفني فوق  لدفع  الدولة  واستنزاف موازنة 
طاقة حاجة العمل قرار اقتصادي صائب؟ الم يؤد 
ملكهم  عن  والعقارات  الشقق  اصحاب  أيدي  غل 
املالك  بني  اإليجارية  العالقة  في  الدولة  وتدخل 

ومنح  االجرة  وتثبيت  واملستأجر 
أزمة  إلي  التوريث  حق  املسـتأجر 
منها  تعاني  التي  الطاحنة  اإلسكان 
اقتصاديا  قرارا  ذلك  كان  فهل  مصر 
صائبا ؟ والتعليم اجملاني اصبح تعليم 
وال  هو مجاني  ال  اخلصوصية  الدروس 

تعليم جيد.
املتقدمة  العالم  دول  تخلت كل  لقد 
مبا  اخلصخصة  وطبقت  االشتراكي  النظام  عن 
إلي  االشتراكية  الدول  أعتي  وحتولت  روسيا.  فيها 
أفقـر  عداد  في  كانت  التي  فالصني  احلر  االقتصاد 

دول العالم قد حتولت إلي عمالق 
اقتصادي ودولة عظمي غنية تقرض امريكا واكبر 
الدول االوروبية. يجب ان نعيد تقييم ثورة ٢٣ يوليو 
يعدل  فلن  بالشعارات  املتاجرة  عن  نتوقف  وان 
احلال اال مواجهة اخللل بشجاعة فاالعتراف باحلق 

فضيلة.
وال  والهبات  التبرع  علي  يقام  ال  الدول  اقتصاد  ان 
علي سياسات اقتصادية ثبت فشلها وال شعارات 
بإلغاء  اال  يستقيم  لن  احلالي  الوضع  ان  بالية. 
الدعم متاما وتعويض غير القادرين الذين ميثلون 20 
% من الشعب بتعويض نقدي مباشر بدال من دعم 
ان وجود سعرين للسلعة  90 مليون مواطن. كما 
شراء  فإن  والرشوة،  للسرقة  الباب  يفتح  الواحدة 
سعره  بضعف  املصري  الفالح  من  للقمح  الدولة 
استيراد  ان  كما  باملاليني،  سرقات  إلي  أدي  العاملي 
السكر اآلن وبيعه باخلسارة استمرار لنمو السوق 
من  والسماسرة  للمضاربني  واستفادة  السوداء 
فرق السعر ! كذلك إقحام الشركات املنتجة في 
وإجبارها  التصدير  من  مبنعها  الدعم  منظومة 
علي البيع بأسعار مدعمة وليس باألسعار العاملية 
سيؤدي إلي خسائر ضخمة قد تتسبب في إغالقها 

وضياع االف فرص العمل.
هذا  من  بدال  بوضوح  االقتصادي  مسارنا  فلنحدد 
االقتصاد اخملتلط ولنحدد أولوياتنا كما ذكرها سواق 
أن  أعلم  والزراعة..  والصحة  التعليم  توك..  التوك 
من  مبساعدة  هدوء  في  جتري  تعليمية  ثورة  هناك 
ابو  فايزة  القديرة  السيدة  عليها  وتشرف  اليابان 
جديدة  عصرية  مدرسة   ١٠٠ مشروع  وهو  النجا 

طبقا للنموذج الياباني.. ضوء في نهاية النفق..

جنيب �ساوير�س يكتب: عندما حتدث �سائق التوك توك..
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نحتاج  كبيرة  قيمة  التسامح  قيمة  أن  شك  ال 
دوامات  في  وانزلق  اتزانه  فقد  عالم  في  إليها 
اآلخر،  ضد  الكراهية  وخطاب  والبغض  الكراهية 
النظرة االستعالئية  به  والتسامح هنا ال نقصد 
التي يتحدث بها البعض على طريقة أن التسامح 
عطية األغلبية لألقلية، بل البد من التعامل مع 
 .   Co�existenceالتعايش التسامح من منطلق 
وهو تعايش سلمي مع األديان واألجناس واألقليات 
مختلفة  كانت  مهما  السياسية  واأليدلوجيات 
عنا، وهو أمر أكبر بكثير من اختزاله في شعارات 

الوحدة الوطنية. 
مقومات التسامح 

التسامح  يستلزم قوانني وتشريعات حترض  أوال: 
إلى  يحتاج  كما  احلقيقية،  التسامح  قيمة  على 
على  والدولة  القانون  يقف  أن  تضمن  تشريعات 
غالبية  فإن  ولهذا  اجلميع،  من  متساوية  مسافة 
األمر طاملا  تعاني من هذا  العربية ستظل  الدول 
حتتوي دساتيرها على مواد جتعل من  دين األغلبية 
بقية  نصت  ومهما  للتشريع،  األساسي  املصدر 
مواد الدستور على احلريات، ستصطدم دوًما مواد 
احلرية مبادة فوق الدستورية، وهي مادة دين الدولة 
التي يتم تطويعها سياسيا، وهنا حتولت سياسة 
فتونة،  أي  غلبة  ثقافة  إلى  األغلبية  ثقافة  و 
فأصبح فيها تعريف التسامح بأنه تنازل األغلبية 

عن مساحة تتحرك فيها األقلية.  
ثانًيا: قيمة التسامح  ثقافة تبدأ أوال من اجملتمع، 
وإال أصبحنا مجتمًعا فاشًيا، وبالتالي كيف ميكن 
فاشية  غير  بسلطة  يطالب  أن  فاشي  جملتمع 
من  تشكو  فكيف  والتعايش،  التسامح  ُتقدر 
اآلخر؟  متارس فاشيتك على  وأنت  النظام  فاشية 
إبان  تعلو  كانت  التي  األصوات  تلك  جيدا  أتذكر 
أقسام  في  التعذيب  من  لتشكو  يناير   25 ثورة 
التي  الفصائل  نفس  وهي  املصرية،  الشرطة 
األيدي  الدولة قطع  فيها  تطبق  أرادات تشريعات 
فاشية  يرفض  فصيل  هناك  فأصبح  األرجل؟!  و 
يريد  ألنه  ولكن  الفاشية  ضد  ألنه  ليس  النظام 

فرض فاشيته. 
ثالُثا: قيمة التسامح تتطلب أال يكون التسامح  
وحتول  التسامح  قيمة  ُفقدت  وإال  انتقائًيا، 
يروج  فبعضنا  التسامح،  بنكهة  عنصرية  إلى 
أن  نعتبر  ولكننا  املسيحيني  مع  للتسامح 
أمر  امللحد  أو  اليهودي  أو  الشيعي  مع  التعايش 
ال يجوز وهذه ظاهرة ممكن أن نسميها »عنصرية 

التسامح«. 
األمريكي  االجتماعية  األخالقية  فيلسوف  رابعا: 
التسامح هو  إن  قال    )1898  1983�( ايريك هوفر 
عبارة  وهي  صديق،  إلى  العدو  حتويل  على  القدرة 
فلسفية ميكن  إن مت تطويعها على األرض أن نكبح 
جماح ثقافة الكراهية ونعزز قيمة التعايش ولكن 
املقولة السابقة كانتُ عرضة لالبتذال السياسي 
فكريًا  اخملتلف  مع  التسامح  قيمة  من  وحتولت 
مع  التسامح  ألن  األرعن،  التسامح  نظرية  إلى 

الالمتسامح انتهاك وتدمير لفكرة التسامح.
متالزمة التسامح: 

وقد  نبيلة  إنسانية  قيمة  يكون  قد  التسامح 
نفسيةSyndromeحتمل  متالزمة  إلى  يتحول 
أعراض شديدة اخلطورة ومنها التسامح مع حامل 
السالح في وجه الوطن، أي املنادة بالتسامح مع 
أو  مسالم،  أعزل  مواطن  ضد  لإلرهاب  يلجأ  من 
في  مسلح  بني  املتبادل  العنف  بوقف  املطالبة 
للدفاع  السالح  يحمل  وجندي  جهادية  جماعة 
عن األرض ضد غارات اإلرهاب الدموي، فاحلوار مع 
لغة  في  ولكن  تسامًحا  ليس  املسلح  اإلرهاب 

التاريخ والسياسة  ُيعرف باسم »اإلذعان«. 
التي  البرادعي  محمد  الدكتور  تغريدة  قرأت 
فيها  ليعلق   2016 أكتوبر   14 يوم  مساء  نشرها 
على حادث مقتل 12 جندي مصري في كمني في 
سيناء على يد أنصار بيت املقدس، وكان فحواها 
أن احلادث يقع في إطار »العنف املتبادل« أي أنه لم 

يفرق بني جندي يحمي األرض وبني عملية نفذتها 
جماعة إرهابية، لم يدرك د. البرادعي أن معارضة 
الدولة  بني  احلياد  على  الوقوف  تعني  ال  النظام 
الذي  اإلرهاب  وبني  نعارضها�  أن  حقنا  من  �التي 

يريد نسف فكرة الدولة من أساسه. 
نتوقف  ما  بقدر  األشخاص  نناقش  ال  هنا  نحن 
عن الفكر الذي يحمله د. البرادعي والذي يؤسس 
املرضي وهي متالزمة  التسامح  لنظرية متالزمة 
أشد فتًكا من الرصاص ألنها تأخذنا إلى مناطق 

الالعقالنية في التعامل مع مفهوم التسامح. 
واعتبار  اإلرهاب  مع  التسامح  أنصار  إلى  نُهدي 
»عنف  اجلهاديني  مع  سيناء  في  اجلنود  حرب 
النقدية  فيلسوف  ألقاها  التي  احملاضرة  متبادل« 
جامعة  في  )1994�1902م(  بوبر  كارل  العقالنية 
»التسامح  عنوان:  وحملت  األملانية   توبنجن 
كتابه  في  الحقا  ونشرها  الفكرية«  واملسؤولية 
»بحثا عن عالم أفضل« الصادر سنة 1989م وقال 
في  احلق  والتطرف  التعصب  منحنا  إذا   « فيها: 
التسامح من  ندمر  املوقف  بهذا  فإنا  ُيحتمل،  أن 

أساسه«.
التسامح  التسامح لكن ليس  أنه مع  بوبر  وأكد 
في التعصب أو في العنف، التسامح الالمحدود 
إن  ألننا  التسامح,  اختفاء  إلى  يقود  أن  البد 
ميوت  عندها  املتطرفني،  مع  حدود  بال  تسامحنا 
وبالتالي  معهم..  التسامح  وميوت  املتسامحون 
يجب علينا, وباسم التسامح, أن نعلن حقنا في 
أن  علينا  ويجب  املتعصبني,  مع  التسامح  عدم 
نعلن أن أية حركه تدعو للتعصب والتطرف تكون 
قد خرجت عن القانون, ويجب أن نعتبر أي حتريض 

على العنصرية والتطرف جرمية.
التسامح  متالزمة  إطار  في  علينا  يتوجب  لرمبا 
البرادعي  د.  التي وضعنا  فيها  املزمنة  وأعراضها 
ووضع  فيها املعتدي واملدافع عن األرض في كفة 
واحدة أن نتساءل هل يقابل اجلندي اجلهادي بباقة 

من الورود؟ 
احلتمية  الضرورة  من  التقليل  ميكن  ال  بالتأكيد 
احللول  جانب  إلى  تنوير  بثقافة  اإلرهاب  ملواجهة 
في  األمني  احلل  أن  يعني  ال  هذا  ولكن  األمنية 
وقف  نظرية  ظل  وفي  رفاهية،  اإلرهاب  مواجهة 
ظللت  اجلهاديني  مع  والتسامح  املتبادل  العنف 
حزاما  يحمل  شخًصا  احتضنت  إن   أتساءل: 
إن  احلزام؟  مفعول  حضني  يوقف  هل  ناسفا.. 
تتراجع  هل  املسدس..  فوهة  وجه  في  ابتسمت 
الرصاصة عن رأسي؟ إن قررت أن  أرفع التراب عن 
رفيقة  شظاياها  ستكون  هل  مفحخة..  سيارة 
بجسدي؟ إن قررت أن أتعاطف مع سيف مسلط 
إن  ذبحي؟  في  رحيًما  سيكون  هل  رقبتي..  على 
تلقفت قنبلة كما تتلقف صديقة العروس باقة 
الورود في حفل الزفاف.. هل ستنفجر القنبلة في 

وجهي بحنية؟ 
الكراهية  ألن  الكراهية  على  نحض  أن  ميكن  ال 
تقتل.. كذلك تفعل األحزمة الناسفة والرصاص 

والقنابل.. وهم أشد فتًكا. 
نحن بحاجة الى ضبط مفاهيم.. حتى ال تتحول 
التسامح فتكلفنا  إلى متالزمة  التسامح  قيمة 
البريئة،  الدماء  من  املزيد  املزمنة  أعراضها 
فاملليشيات اجلهادية ليست فصيال نختلف معه، 

هو فصيل يختلف مع مبادئ اإلنسانية.

قيمة التسامح أم متالزمة التسامح؟!

رباب كمال

بني السلطة 
املطلقة 
واملعارضة

 دوال أندراوس 
وعلشان   .. تامة  مفسدة  املطلقة  السلطة 
كدة املمارسة الدميقراطية السليمة بتتطلب 

وجود كتلة حتكم وكتلة تعارض. 
بيبقى همها تطالب  السليمة مش  املعارضة 
السلطة  تداول  طريق  عن  )إال  احلكومة  بعزل 
حاجة  أكتر  لكن  مشروعة(  سياسية  وبطرق 
أنها  هي  عليها  بتركز  السليمة  املعارضة 
تفضل تشير لألخطاء اللي بترتكبها احلكومة 
آليات  في  وتفكر  إصالحية  اقتراحات  وتقدم 
املقترحات. هذه  تنفيذ  على  احلكومة  تساعد 
أو  رقابة  وجود  عدم  الن  جداً  )ودا شئ مطلوب 
يقول  وكما  الفساد  انتشار  معناه  محاسبة 

املثل املال السايب يعلم السرقة(.
غلط  ده  بيحصل  إلي  نقول  ملا  كدة  علشان 
انتو شايفني  يقول طب  يرد  املفروض حد  مش 
الرئيس وال  البديل.. ما حدش طالب بعزل  مني 
النزول  شجع  حد  وال  للفوضى  مؤيد  هنا  حد 
للشارع تاني.. إحنا بنطالب بتصحيح األوضاع 
لكنه  مشروع  بس  مش  شئ  وده  املغلوطة 

مطلوب لو كنا عايزين إصالح حقيقي. 
الناس اللي عايشة برة متهمة بانها بعيدة عن 
بشكل  الصورة  شايفة  ومش  املعركة  مكان 
واضح وعلشان كدة مش مفروض تدلي برأيها 
في الشأن الداخلي. أنا مش حاقدر أنفي الكالم 
موقفنا  أوضح  أحب  لكن  قاطع  بشكل  ده 

برضه.

في النظم السياسية املنغلقة شرعية النظام 
بتستند على مفاهيم القداسة واألبوة واألوامر 
بتقوم  املنفتحة  النظم  أن  حني  في  اإللهية 
على املؤسسات والقوانني. ومبا أننا عشنا حتت 
احلكمني )وككتلة مصرية مهاجرة خارجة من 
مبيزات  بنتمتع  فاحنا  املقيمة(  األكبر  الكتلة 

احلكم املنفتح وبنتمنى لكم نفس املصير. 
دورنا  ينكر  يقدر  حدش  فما  لكدة  باإلضافة 
التأثيري في حتريك األحداث في مواقف حرجة 
وال  منظرين  مجرد  مش  احنا  يعني  كتير 
ونقلنا  يناير   ٢٥ في  شاركنا  احنا  متفرجني. 
وجهه نظر الداخل برة واتكلمنا عن االعتقاالت 
وكشوف  البنات  وست  وماسبيرو  والتعذيب 
وعملنا  مبارك  سقط  ما  لغاية  العذريه 
مظاهرات ضد االخوان وشاركنا في مترد وجمعنا 
وشاركنا  مصر،  اتبعتت  اللي  التوقيعات  آالف 
في مظاهرات 30/6 وعملنا لقاءات إعالمية في 
االعالم الغربي علشان نؤكد للعالم انها كانت 

ثورة شعبية مش انقالب.
إنه  إلى  األنظار  ألفت  أحب  كدة  على  بناء 
ساعات الشخص البعيد بيقدر يشوف الصورة 
بشكل أوضح.. يعني من غير تنظير ومن غير 
ادعاء الحتكار احلقيقة كلنا  تنطيط ومن غير 
الزم نتعامل مع بعض من منطلق اننا بنكمل 
املصلحة  حتقيق  هو  هدفنا  كل  وإن  بعض 

املشتركة.

عمره كان مليان حكاوي

كان باقي له الف �ضحكه

والطريق مليان غناوي 

ه كان يف العمر باقي  ِل�ضَّ

�ضنني فراق وايام تاَلقي 

 كان بيحلم يوم يالقي 

يف البلد دي �ضئ جديد 

 كان قدّامه الف عيد 

 ثورته ع الظلم  عيد 

انتظار ال�ضبح عيد 

والنهار جاي من بعيد 

  ابت�ضامته بحزن طارحه

 ودموعه فيها فرحه 

 ا�ضله كان عاي�ش حياته

  للي عا�ضوا وللي ماتوا 

 وف �ضراخه وف �ضكاته

 والتحدي يف اأغنياته 

 يف وطن مبقا�ش �ضعيد 

 نف�ضه يلحق اللي فاته

ب�ش الظلم كان عنيد 

بحر عايل مبوج �ضديد 

هو قاوم للنهايه 

 موته كان هو البدايه

لفجر بي�ضق�ضق وليد 

�ضمعه يف و�ضط العتمه نورها

ه بينور يقيد   ِل�ضَّ

 ملا �ضال دمه �ضهيد

عمره كان مليان حكاوي

كان باقي له الف �ضحكه

والطريق مليان غناوي 

ه كان يف العمر باق ِل�ضَّ

شعر جورج عبد املسيح

عمره كان مليان حكاوي
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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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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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We Work for you NOT the lenders
Residential / Commercial mortgage
First time home buyers
New immigrants

 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance
Self employed
Investment properties
Good or Bad Credit 
Lowest mortgage rates

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain 
the perfect loan for you when you are making a large 

License #11995

Atef Nekhil
Mortgage Agent
License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

Member of               Independently Owned & Operated

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.

املؤشرات العقارية العاملية
بقلم: مدحت سابا

أعلن موقع Juwai عن املؤشرات العقارية العاملية للربع الثانى لعام  2016 أخذة في اإلعتبار تأثير معدالت 
ال تضخم

Countries Change % Countries Change %
New Zealand +10.43% UK +4.82%
Romania +10.10% )US )S&P Case +3.99%
Germany +9.89% Israel +3.29
Istanbul Turkey +9.67% Purto Rica +3.10%
Canada +8.40% Spain +2.22%
Malta +7.63% Qatar +1.29%
Iceland +6.34% South Africa -0.32%
Ireland +6.27 Switzerland -1.15%
Tokyo, Japan +5.70% Greece -1.95%
Riga, Latvia +5.61 Dubai, UAE -5.79%
Jersey +5.44% Hong Kong -10.73%
Netherlands +5.41% Egypt -11.20%
Mexico +5.32% Russia -12.46%

برجاء ارسال أسالتكم 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

يقصد بالعنوان: تهيئة املنزل لفصل الشتاء، وهناك عددة نقط يجب فحصها لالستعداد للشتاء وهى:
نظام التدفئه: ونتكلم هنا عن التدفئه املركزية بالغاز عن طريق دفع الهواء فيجب تغيير الفلتر اخلاص بالفرن والقيام بالصيانة السنوية )بعض املاركات تتطلب عمل 
هذا سنويا لالحتفاظ بسريان ضمان املصنع اجملانى( ثم تفقد فتحات التدفئة وتنظيفها واذا تطلب االمر عمل تنظيف بضغط الهواء لكل انفاق التهوية باملنزل )هناك 
شركات خاصة متخصصه في ذلك( ثم التأكد من سالمة جهاز اإلنذار اخلاص بأول أكسيد الكربون ذلك الغاز السام الذى قد يتسرب من الفرن الى هواء املنزل وعادة 

يوضع هذا اجلهاز في الدور العلوى للمنزل.
مكيف الهواء: يجب تنظيف وحده التكثيف للمكيف التي توجد خارج املنزل بأزالة االتربة واخمللفات الصغيرة التي رمبا تكون عالقة باجزائها الداخلية وخصوصا املروحه 

عن طريق ضخ هواء حتت ضغط عالى خاللها ثم تغطية الوحدة بالغطاء اخلارجي اخلاص بها.
املدفأة باستعمال اخلشب: تأكد من خلو املدخنة من اى عوائق وان الشبكة احلامية لها من دخول الطيور الصغيرة سليمه وليس عليها عشا الحد الطيور وميكن اختبار 
عدم انسداها بحرق ورق داخلها والتاكد ان االدخنه تصعد الى اخلارج وال ترتد الى املنزل واال يجب استدعاء فنى مختص لتسليكها )تاكد قبل اختبارها ان الباب الذى 

يغلق فتحة املدخنة مفتوح(. أيضا تفقد الطوب الذى يجلد حوائط املدخنة بحيث ال يوجد اى فتحات في املونه التي بني صفوف الطوب.
والى بقية نقط التشتية في العدد القادم.

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.

)1( Winterizing....التشتية
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)يونسكو(  تبنت منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم 
قرارا حول القدس الشرقية احملتلة قدمته دول عربية باسم حماية 
التراث الثقافي الفلسطيني، ما أثار غضب إسرائيل الستخدامه 
بدال  املقدسة    لألماكن  القدسي  واحلرم  األقصى  املسجد  اسم 

من جبل الهيكل وهو اإلسم اليهودي لنفس املكان.
يتطرق نص القرار، الذي تقدمت به اجلزائر ومصر ولبنان واملغرب 
للمواقع  إسرائيل  إدارة  إلى  والسودان،  وقطر  عمان  وسلطنة 

الشعب  بني  التاريخية  العالقة  “ينكر  القرار  أن  اإلسرائيلية  السلطات  واعتبرت  الفلسطينية.  الدينية 
اليهودي وجبل الهيكل”.

باملقابل، شدد نائب السفير الفلسطيني في اليونسكو منير انسطاس على أن القرار “يذكر إسرائيل بأنها 
حول  التنقيب  عمليات  ذلك  في  مبا  انتهاكاتها”  وقف جميع  منها  ويطلب  الشرقية  للقدس  قوة محتلة 

املواقع املقدسة.
وأوضح املتحدث باسم اليونسكو أن القرار الذي دفع إسرائيل إلى تعليق تعاونها مع املنظمة، اعتمد دون 

تصويت جديد بعد أن متت املوافقة عليه على مستوى اللجان األسبوع املاضي
وهذه املرة الثانية خالل هذا العام التي تكون فيها اليونسكو ساحة للتوترات بني الدول العربية وإسرائيل. 
حرية  ضد  القانونية  غير  اإلسرائيلية  واإلجراءات  “االعتداءات  يدين  قرارا  املنظمة  تبنت  نيسان/أبريل  ففي 

العبادة ودخول املسلمني إلى املسجد األقصى”. 

نافذة على �سحافة العامل8

اتهامات بـ«الرشوة اجلنسية« لقاض أمريكي
بوالية  متقاعد  لقاض  االتهام  توجيه  مت 
أركانساس األمريكية باالحتيال والرشوة ملزاعم 
متهمني  على  مخففة  أحكاما  بإصداره  تتعلق 

رجال مقابل صور عارية وأفعال جنسية.
وكان جوزيف بوكمان قد استقال في مايو/ ايار 
املاضي، بعد زعم عشرات الرجال بأنه دفع لهم 
صور  والتقاط  مؤخراتهم  بضرب  له  ليسمحوا 

عارية لهم.
أمام  عاما،   7٠ العمر  من  البالغ  بوكمان،  وقال 
مت  وقد  مذنب.  غير  إنه  روك  ليتل  في  محكمة 

وضعه قيد االعتقال في وقت الحق.
بينها  من  فيدرالية  تهمة   ٢١ بوكمان  ويواجه 
اإلدالء  من  شهود  ومنع  اإللكتروني  االحتيال 

بأقوالهم والرشوة.
لبوكمان  املوجهة  االتهامات  الئحة  وتشمل 
كقاض  الرسمي  منصبه  استخدام  “إساءة 
على  يحصل  كان  حيث  بأركانساس  مبنطقة 
وفرصة  جنسي،  واتصال  شخصية،  خدمات 
املشاهدة والتصوير في مساومة مع أفراد ظهروا 
أمامه في قضايا مرورية وجنح مقابل تبرئتهم”.
ضحاياه  من  واحدا  إن  االتهامات  الئحة  وتقول 

املزعومني على األقل يبلغ من العمر ١6 عاما.
بأكثر من 46٠٠  إنه يزعم أيضا احتفاظ قاضي مقاطعة كروس كاونتي السابق  الالئحة قائلة  وأضافت 

صورة لرجال عرايا أو شبه عرايا على جهاز الكمبيوتر اخلاص به.
وكان بوكمان قد استقال في وقت سابق من هذا العام بعد حتقيق في مزاعم عن عالقات جنسية غير 

الئقة مع رجال متهمني بجرائم يرجع تاريخها إلى عقود مضت عندما كان مدعيا.
ووصف رئيس جلنة التأديب والعجز القضائية في أركنساس، التي أجرت التحقيق األولي، املزاعم بأنها “إذا 

لم تكن األسوأ فإنها من أسوأ حاالت إساءة استغالل مهنة القضاء”.

باراك  األمريكي  الرئيس  بدا 
هزمية  من  واثقا  أوباما 
تنظيم »داعش« في عملية 
على  السيطرة  استعادة 
مدينة املوصل العراقية، في 
تدميره  نحو  أخرى  »خطوة 
في  املطاف«.  نهاية  في 
غضون ذلك واصلت القوات 

أوباما  املوصل.وأضاف  معركة  في  تقدمها  العراقية 
وصول  ضمان  على  ستساعد  املتحدة  الواليات  أن 
إمدادات املساعدات اإلنسانية إلى نحو مليون مدني 
حتالفا  واشنطن  وتقود  املدينة.  من  يفروا  أن  يحتمل 
دوليا يدعم القوات العراقية في هجومها الستعادة 
منذ  »داعش«  تنظيم  عليها  يسيطر  التي  املوصل 

حزيران/يونيو ٢٠١4.

من جانبه، أعلن البنتاغون أن 
»محتجزون  املوصل  سكان 
جانب  من  عنهم«  رغما 
»داعش«  تنظيم  مسلحي 
»دروعا  يستخدمونهم  الذين 
الهجوم  وقع  على  بشرية« 
الذي تشنه القوات العراقية.

أوضحت  ذلك  غضون  في 
ليز  العراق  في  املتحدة  لألمم  اإلنسانية  املنسقة 
غراندي أن عدد السكان الذين فروا من املوصل حتى 
اآلن ليس كبيرا لكنها توقعت »نزوحا كبيرا للسكان 
رئيس  وكان  املقبلة«.  الستة  أو  اخلمسة  األيام  خالل 
سيجري  أنه  أعلن  قد  العبادي  حيدر  العراقي  الوزراء 
حتديد ممرات آمنة لعبور النازحني، لكنه دعا في نفس 

الوقت سكان املوصل للبقاء في منازلهم. 

رويترز 
أوباما ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان السياسة واالقتصاد

التقى الرئيس األمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتسي 
في البيت األبيض يوم الثالثاء وبحثا انتخابات مرتقبة مهمة في كال البلدين 

والعالقة بني االقتصاد األوروبي الراكد وسخط شعبي في القارة.
وقت  في  أوباما  رئاسة  في  األخيرة  الدولة  زيارة  على  الضوء  تسليط  ويأتي 
مهم لرئيس الوزراء اإليطالي الذي يسعى للحصول على دعم قبل استفتاء 

دستوري في الرابع من ديسمبر كانون األول قد يقرر مستقبله السياسي.
ويصوت اإليطاليون في الرابع من ديسمبر كانون األول على إصالح دستوري 
يقول رينتسي املنتمي ليسار الوسط إنه سيحقق استقرارا سياسيا كبيرا 

بكبح سلطات اجمللس االعلى في البرملان.
وقال رينتسي في السابق إنه سيستقيل إذا خسر االستفتاء لكنه رفض في 

األسابيع القليلة املاضية تكرار هذا التعهد مع ظهور نتائج الستطالعات الرأي تشير إلى احتمال خسارته.
وأشاد أوباما مبقترحات رينتسي لإلصالحات االقتصادية وقال إنه يؤيد محاولة حتديث املؤسسات السياسية 

في االستفتاء ألنها ستساعد في تسريع التغيرات االقتصادية
وقال الرئيس االمريكي إن هناك حاجة خللق املزيد من الوظائف للجيل األصغر سنا في أوروبا.

وناقش الزعيمان أيضا القتال ضد تنظيم الدولة اإلسالمية ومعركة استعادة املوصل العراقية من اجلماعة 
املتشددة. ووصف أوباما معركة املوصل بأنها »عالمة فارقة رئيسية«. 

وأكد أن التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة لديه استراتيجية شاملة للتعامل مع ما قد تكون عواقب 
إنسانية »تفطر القلب« للمعركة

BBC 

DW
القوات العراقية تتقدم وأوباما يتوقع معركة “صعبة” في املوصل 

 France 24
اليونسكو تتبنى قرارا حول القدس الشرقية احملتلة 

يثير غضب إسرائيل
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تهنئة رئيس وزراء كندا 
لألمني العام اجلديد لألمم املتحدة 

أنطونيو جوتيريس

أصدر »جاسنت ترودو«، البيان التالي لتهنئة السيد 
أنطونيو جوتيريس بتعيينه أمني عام لألمم املتحدة 
الكنديني  جميع  بأسم   : فقال  القادمة  للفترة 
جوتيريس  أنطونيو  السيد  الي  بالتهنئة  أتقدم 
لتعيينه أمينا عاما للجمعية العامة باألمم املتحدة 
إميانا  تؤمن  وكندا   ٢٠١7 عام  يناير  بداية من شهر 
حلل  ومهم  أساسي  شئ  املتحدة  االمم  بأن  راسخا 
من  العالم  تواجه  التي  التحديات  من  العديد 
وتأمني  والهجرة  الالجئني  الي مشاكل  املناخ  تغير 
السالم. وفي مطلع العام املقبل سيتسلم السيد 
العالم  في  الوظائف  أصعب  من  واحدة  أنطونيو 
ومساعدة  ملساعدته  هناك  كندا  تكون  وسوف 
لسكانه  أفضل  مكانا  العالم  جلعل  املتحدة  االمم 
بليون نسمة ولقد عملنا  عن  البالغ عددهم 7٫٥ 
كثب مع السيد أنطونيو خالل الفترة التي قضاها 
كمفوض سامي لشؤون الالجئني في االمم املتحدة 
ونحن نتطلع للعمل معه بصفته اجلديدة كأمني 
عام لألمم املتحدة ، هذا وقد شغل السيد أنطونيو 
١٩٩٥ حتي  عام  من  البرتغال  وزارة  رئاسة  منصب 
لشؤون  سامي  كمفوض  عمل  ثم   ٢٠٠٢ عام 
الالجئني في االمم املتحدة حتي ديسمبر عام ٢٠١٥  
ومت تعيينه بالتزكية كأمني عام لألمم املتحدة خلفا 

لألمني العام بان – كي – مون . 

ازالة جميع مالبس  تاير«،  قررت محالت »كنديان 
تباع  التي  املماثلة  والديكورات  اخمليفة  املهرجني 
ظهور  عن  تقارير  بسبب  »الهالوين«،  مبناسبة 
كندا  في  الناس  يضايقون  مرعبني  مهرجني 
والواليات املتحدة ، وقال متحدث بأسم الشركة 
والزينة من محالتها  االزياء  ازالة هذه  انها قررت 
ومن علي الرفوف. وقد أعتقلت شرطة تورنتو في 
أوائل هذا الشهر مراهق يبلغ من العمر ١٥ سنة 
يرتدي مالبس مهرج مخيف بالقرب من مدرسة 
االطفال  وبكاء  فزع  في  تسبب  و   ، ابتدائية 
انذاره  بعد  الشرطة  عنه  افرجت  وقد   ، الصغار 
وفي منطقة »أوشاوا«. وقالت الشرطة ان ثالثة 
مراهقني يرتدون مالبس مهرجني مخيفة أفزعوا 
ووجهت  بتهور  سيارتهم  بقيادة  الناس  عامة 
 ، الناس  تخويف  محاولة  تهمة  لهم  الشرطة 
مالبس  تبيع  اخري  محالت  هناك  التزال  و  هذا 

وديكور املهرجني.

محالت »كنديان تاير« تزيل ديكور 
املهرجني اخمليف من محالتها

الواليات  في  النقل  ووزارة  الكندية  النقل  وزارة  أصدرت 
من  الطيران  وأطقم  الطائرات  ركاب  مبنع  قراراً  املتحدة 
جالكسي7  سامسوجن  ماركة  الذكية  الهواتف  حمل 
الصادرة  الطوارئ  أوامر  حتت  وهذا  الطائرات  ركوب  من 
في  فوراً  االوامر  هذه  وتطبق  أكتوبر،   ١4 اجلمعة  يوم 
جميع  القرارات  هذه  وتتضمن  املتحدة  والواليات  كندا 
او  او حقائب السيدات  التي حتمل في اكياس  الهواتف 
والي  من  الرحالت  جميع  في  واالمتعة  السفر  حقائب 
ومُينع  الداخلية.  الرحالت  وفي  املتحدة  والواليات  كندا 

الطائرات مع هذه  بركوب  ولن يسمح للمسافرين   ، اجلوي  الشحن  او  البريد  الهواتف في  أرسال هذه  أيضا 
الهواتف. واولئك الذين سيحاولون التهرب من هذا بوضع هذه الهواتف داخل امتعة السفر قد يكونوا عرضة 
للمالحقة اجلنائية وغرامة مالية كبيرة ، وحذر مسؤولني النقل في كال البلدين من خطورة حمل هذه الهواتف 
علي سالمة رحلة الطيران ،وقالت جلنة السالمة أن هناك حوالي ١٠٠ تقرير عن بطاريات الهواتف سامسوجن 
جالكسي 7 فقد أندلع حريق في طائرة »سوز ويست«، في وقت سابق من هذا الشهر، وفي حالة أخري أفادت 
فاندلعت  للشحن  السيارة  داخل  الهاتف  هذا  تركوا  انهم  فلوريدا  في  بطرسبرج  سانت  مدينة  من  عائلة 
النيران واحترقت السيارة ، وقال وزير النقل االمريكي نحن ندرك ان منع ركاب الطائرة من حمل هذه الهواتف 
قد يزعجهم، ولكن سالمة جميع الذين علي منت الطائرة يجب أن ياخذ االولوية ، وأن حادثة حريق واحدة علي 
منت طائرة ستشكل خطرا كبير وتعرض حياة الكثيرين للخطر. هذا  وقد أستدعت شركة سامسوجن أكثر 
من ٢٫٥ مليون جهاز تليفون محمول بسبب خطأ في تصنيع البطارية واوقفت الشركة االنتاج هذا االسبوع 
وأعلنت انها تعمل مع ادارة السالمة لتوعية املستهلكني من خطر حمل هذه الهواتف وطلبت منهم اعادتها 

او استبدالها من متاجر سامسوجن

9
املركز االسالمي في هاليفاكس يشكو من مصنع البيرة اجملاور له

كندا وامريكا حتظر علي ركاب الطائرات حمل هواتف 

ساموجن جالكسي ٧ 

إلي  هاليفاكس شكوي  االسالمي في  املركز  قدم 
إدارة املدينة بسبب الضوضاء والقمامة التي تأتي 
من حانة بيع اخلمور ومصنع البيرة اجملاور له. وطلب 
احلانة  هذه  ترخيص  الغاء  املقاطعة  من  املركز 
لبيع اخلمور ، وقال متحدث من املركز االسالمي أن 
أصحاب محل بيع اخلمور وتصنيع  البيرة اجملاور قد 
أكدوا ملمثلوا املركز االسالمي أنهم  سوف يفعلون 
الضوضاء  تزال  ال  ولكن  املشكلة  حلل  ما  شئ 
انهم بدأوا يقيمون حفالت ويتخلف  مستمرة بل 
لدينا  ، ونحن  عنها قمامة كثيرة وسوائل بشرية 
منزلك  في  تعيش  كنت  ولو  ومدرسة  ديني  مركز 
نفس  وقدمت  ايضاً  بجيرانك  تاثرت  لكنت  اخلاص 
دون  شؤونه  يدير  ان  للمركز  ميكن  فهل  الشكوي 

ملصنع  يحضرون  الذين  الناس  او  بجيرانه  يتأثر  ان 
املركز االسالمي موجود  وأن   ، اجملاور  واخلمور  البيرة 
في املنطقة منذ عشرون عاما بينما افتتحت حانة 
اخلمور عام ٢٠١٥ . وقال متحدث بأسم البلدية في 
هاليفاكس أن البلدية فتحت حتقيق في الشكوي 
وأن الالئحة التنفيذية محددة جدا حول ما يتعلق 
بالضوضاء وأن هناك ضابط مكلف بالتحقيق في 
االعمال  رجال  مع  يجتمع  وسوف   ، القضية  هذه 
الي حل  للتوصل  محاولة  في  الشكوي  واصحاب 
ان  االعتبار  في  نضع  أن  ويجب  للطرفني  مرضي 
وال  قانوني  عمل  هو  البيرة  ومصنع  اخلمور  محل 
بتقسيم  يتعلق  فيما  اللوائح  في  خاطئ  شئ 

املنطقة.

عمدة مسيسوجا تتقدم 
بشكوي للشرطة بعد مقال 

يتهمها بأسلمة املدينة

كرومبي  بوني  مسيسوجا  مدينة  عمدة  تقدمت 
نشر  أن  بعد  كراهية  جرمية  عن  للشرطة  بشكوي 
أن  تدعي  مقالة  االنترنت  شبكة  علي  محلي  موقع 
الي  املدينة  حتويل  علي  تعمل  مسيسوجا  عمدة 
مسيسوجا  جريدة  في  املقالة  نشرت  وقد  االسالم. 
وقال كاتبها إن عمدة املدينة لن تهدأ حتي جتد جميع 
االغنياء  للمغتصبني  ضحايا  مسيسوجا  فتيات 
ووصفت املقالة تصرفات األوالد املسلمني في املدارس 
الفتيات ويتحرشون  أنهم يعاكسون  الثانوية وكيف 
بهذه  جدا  أضطربت  انها  املدينة  عمدة  وقالت  بهم. 
املقالة وان العنصرية واالكاذيب املفضوحة ليس لها 
مكان في مسيسوجا ، وأن األدعاء علي أي مجموعة 
وأنها  الشجب  يستحق  العرق  أو  العقيدة  علي  بناء 
اتصلت مبحاميها اخلاص ألخذ االجراءات جتاه ما تعتقده 
بانه تشهير ضدها ، وقال املسؤول عن اجلريدة  كيفن 
كاتبها  بل  املقالة  عن  مسؤول  غير  انه  جونستون  
املدينة منذ  إن عمدة  ايضا  وقال   ، املسؤول عنها  هو 
انتخابها عام ٢٠١4 وهي تساعد علي جمع ٥ مليون 
دوالر لتوطني الالجئني السوريني واقامة مسجد جديد 
وانها سمحت للجالية املسلمة باستعمال مساحة 
كبيرة مخصصة لوقوف السيارات في احتفاالت عيد 
االضحي ، هذا وقد وصف اجمللس الوطني للمسلمني 

هذه املقالة بانها تبث الكراهية .

تبرئة طالب جامعة تورنتو احملتجز 
في بنجالديش من تهمة االرهاب

برأت محكمة بنجالديش طالب في جامعة تورنتو وهو 
العاملية  الصحة  يدرس  والذي  خان«،  حسيب  »حتميد 
فيها ، وهو الذي أعتقلته سلطات بنجالديش في شهر 
علي  االرهابيني  من  خمسة  هجوم  بعد  املاضي  يولية 
فرد   ٢٠ وقتل  بنجالديش  عاصمة  دكا  في  راقي  مقهي 
االسالمية  الدولة  جماعة  أدعت  والذي  الهجوم.  في 
قد  البنجالديشية  الشرطة  وكانت  عنه.  مسؤوليتها 
العملية حيث كان  في  تورط حتميد خان  أشتبهت في 
متواجد مع اصدقاؤه في املقهي وطلب منه املهاجمون 
حمل اشياء خاصة بهم ومت  التحقيق معه ومنعه من 
املغادرة. وكان حتميد  في زيارة الي عائلته هناك مبناسبة 
هناك  للتدريب  نيبال  الي  السفر  يعتزم  وكان  العيد 
باخلبر  عائلته  علمت  وعندما   ، اليونيسف  منظمة  مع 
عينت له محامي كندي للدفاع عنه و بعد ثالثة أشهر 
جميع  من  برائته  هناك  احملكمة  أعلنت   ، احتجازه  من 
لم  حيث  بكفالة  االفراج  ومنحته  له  املنسوبة  التهم 
تهمه  يواجه  األن  ولكنه   ، ضده  دليل  اي  احملققني  يجد 
الي  الشرطة وعدم احلضور  تعاونه مع  أخري وهي عدم 
مقر الشرطة في املوعد املقرر ، وتأمل عائلته أن يُخلي 
سبيله في هذه القضية ايضاً ويعود الي كندا ، وأكدت 
وكالة الشؤون العاملية الكندية إنها تراقب الوضع وعلي 
في  والسلطات  واسرته  ومحاميه  الطالب  مع  أتصال 

بنجالديش.

مسيرة في مونتريال 

تنادي برفع احلد االدني لالجور الي 1٥ دوالر في الساعة

مونتريال : قالت سارة فاسيج التي تعمل في مجال خدمة اجملتمع إنها رغم عملها ملدة 4٠ ساعة في 
االسبوع فهي جتد صعوبة في دفع االيجار والفواتير أخر الشهر رغم انها تتقاضي اجر اعال قليال من احلد 
االدني وقالت ايضا ان أمتالك منزل او التوفير للتقاعد او تكوين أسرة تصبح كلها  احالما بعيدة املنال فمن 
ليس لديه دخل كبير ال يستطيع التمتع بحياة جيدة . وسارة واحدة من عدة مئات من سكان كبيك الذين 
قاموا مبسيرة يوم السبت ١٥ أكتوبر لينادوا برفع احلد االدني لالجور الي ١٥ دوالر في الساعة وكانوا يحملون 
ان احلد االدني لالجور في مقاطعة  بالقليل( وقال العديد منهم  ) ال يجب أن نعمل  الفتات كتب عليها 
إن  بالنظافة  العامل  داني هارفي  ، وقال  الفرد  كبيك هو ١٠٫7٥ دوالر للساعة ليس كافي ليعيش عليه 
رفع احلد االدني لالجور هو امر أساسي للتاكد من حتسن نوعية احلياة  وانه بعد أن عمل لعدد من السنني 
باحلد االدني يحصل االن علي ١٥ دوالر للساعة مما يحدث فرقا ولو انه ال يزال قليال وقال أن هناك فرقا ما 
بني ان تكون قادر علي دفع الفواتير وان تستطيع القيام ببعض االنشطة وكسر منط احلياة من شهر الي 
شهر ، وكانت مسيرة يوم السبت تتويجا حلملة قادتها النقابات والطالب والناشطني في مجال مكافحة 
الفقر وقد اشارت املسيرة الي قرارات املقاطعات االخري برفع احلد االدني لالجور ففي شهر سبتمبر قررت 

مقاطعة البرتا رفع احلد االدني لالجور الي ١٥ دوالر للساعة
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  Female	Physician	
  Dr.	Juliana	Gorja	

  Accep8ng	New	
Pa8ents	
  WALK-INS	are						
Welcome	

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

Coupon	–	$5	OFF	

	

AGAPE	PHARMACY	
PHARMACY	

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

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

MALLARD	MEDICAL	

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

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

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

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

Details	in	store.	Limit	one	per	customer	

York	Mills	Rd	

Do
n	
M
ill
s	R

d	Diamond	Plaza	
!0	Mallard	Rd	

Lawrence	Ave	

تعريف علي اأهم اأ�شباب ت�شاقط �شعر احلاجبني

ميكن لشعر احلاجب أن يتساقط مثلما يحدث لشعر 
الرأس، أو لسبب صحي أو ملرض، إليك أهم املشاكل 
وتساقط  احلاجبني  ترقق  تسبب  التي  الصحية 

شعرهما:
األكثر  السبب  هذا  يعتبر  الدرقية:  الغدة  قصور 
شيوعاً وراء تساقط شعر احلاجبني. يؤثر هذا القصور 
على منو شعر اجلسم بالكامل، ويعتبر ترقق احلاجبني 
أحد العالمات على وجود مشكلة في الغدة الدرقية 

مع الصداع وانخفاض الوزن.
نتف الشعر: قد يؤدي نتف شعر احلاجبني أحياناً إلى 
احلالة  ترتبط هذه  ثانية،  الشعر  فيها  ينمو  ال  حالة 

باإلجهاد، ويصاحبها بعض الصلع في فروة الرأس.
الثعلبة: تصنف هذه املشكلة ضمن أمراض املناعة 
الذاتية. ميكن أن يسبب داء الثعلبة فقدان الشعر في 

بعض مناطق اجلسم منها شعر الرأس واحلاجبني.

فيتامني  في  نقص  هناك  كان  إذا  املغذيات:  نقص 
الشعر  منو  ذلك على  يؤثر  أن  د ميكن  وفيتامني  ب12 

وتساقط احلاجبني.
املشاكل  من  وغيرها  اإلكزميا  مثل  اجللدية:  األمراض 
التي يتعرض لها اجللد، فإذا أصابت املناطق احمليطة 

باحلاجبني يتساقط شعرهما.
الشعر ويصبح  يزداد جفاف  العمر  الشيخوخة: مع 
التأثير شعر  هذا  ويطال  التساقط،  وسهل  ضعيفاً 

احلاجبني.

اأ�شياء يجب تنظفيها يوميا دون ا�شتثناء!

• املناشف:  متيل بعض النساء إلى تنظيف املناشف التي تستخدمها مرة أو مرتني في األسبوع.
 ولكن هل كنت تعلمني أن املناشف حتتوي على كّم هائل من البكتيريا واجلراثيم؟ لذلك ننصح بتنظيفها 

يومياً وعدم إهمالها لتجّنب املشاكل الصحية التي قد تنجم عن إلتقاط هذه اجلراثيم.
• الوسادات:  إن الوسادة التي تنامني عليها يومياً حتتوي على عدد كبير ال تتوقعينه من اجلراثيم والبكتيريا. 
وهذه اجلراثيم قد تنتقل إليك بسهولة بسبب احتكاك الوجه والفم بالوسادة. بالتالي ننصح بتنظيفها 

يومياً لتجّنب املشاكل الصحية.
• املفاتيح:  هل خطر في بالك يوماً تنظيف مفاتيحك؟ فهل كنت تعلمني أنها معّرضة للعديد من امللوثات 

التي قد تنتقل إليك بسهولة؟ لذلك ننصحك بتنظيفها يومياً من دون إهمال
• ستائر املرحاض:  إن لم تقومي بتنظيف ستائر حوض االستحمام بعد كّل إستخدام، تصبحني أكثر عرضة 

اللتقاط الفطريات واجلراثيم. لذلك ننصحك بتنظيف هذه الستائر من دون اإلستهتار في هذا املوضوع
• الغسالة:  الغسالة نفسها التي تساعدك على تنظيف مالبسك، حتتوي على العديد من اجلراثيم. لذلك 

ننصحك بتنظيفها قبل كّل إستخدام،كي ال تنتقل امليكروبات إلى املالبس اجلديدة التي تضعينها فيها.

�شغط الدم املرتفع قد ي�شيبك باالكتئاب!

قال باحثون من معهد أمراض القلب والشرايني والعلوم الطبية بجامعة جالسجو في بريطانيا إن األشخاص 
املثلني  إلى  تزيد  يوميا   90 الكالسيوم ألكثر من  بيتا ومضادات  باسم حاصرات  تعرف  أدوية  يتناولون  الذين 
احتماالت دخولهم املستشفى لعالج اضطرابات نفسية حادة مثل االكتئاب احلاد أو االضطراب ثنائي القطب 

مقارنة مع مرضى يعاجلون ارتفاع ضغط الدم مبا يطلق عليه مضادات االجنيوتنسني.
لكن الطبيب ساندوس بادمانابان الذي قاد فريق الدراسة قال إن األشخاص الذين يتناولون هذه األدوية يجب 
على  لالستمرار  يحتاجون  األشخاص  »هؤالء  بأن  بادمانابان  أضاف  وفي سياق متصل  ذلك.  عن  يتوقفوا  أال 

أدويتهم ألنها أدوية فعالة في منع األزمات القلبية واجللطات.«
وكتب هو وزمالؤه في دورية )ارتفاع ضغط الدم/هايبرتنشن( أن االكتئاب وأمراض القلب من األمراض الشائعة 
والصلة بينها قد تكون متبادلة. وأضافوا أنه على سبيل املثال يرتبط االكتئاب ثنائي القطب بزيادة مبقدار 

املثلني في احتماالت اإلصابة بارتفاع ضغط الدم والوفاة بسبب مشكالت في القلب.

بالنسبة  مؤرقة  مشكلة  الوزن  إنقاص  يعتبر 
أن  بالضرورة  الوزن  خسارة  تعني  ال  لكن  للكثيرين، 
يقحم املرء نفسه في نظام غذائي صارم ممل أو إرهاق 
ما  كل  الرياضية،  الصاالت  إلى  يومياً  بالذهاب  ذاته 
يحتاج إليه للحصول على قوام صحي ورشيق اتخاذ 

بعض القرارات وتعديل منط حياته وعاداته الغذائية.
ال  وسهلة،  بسيطة  خطوات   10 يلي  فيما  نذكر   
فعالة  نتائجها  لكن  إرهاق،  أو  مبلل  املرء  فيها  يشعر 
ومضمونة على اجلسم والصحة معاً، وذلك بحسب 

صحيفة إندبندنت البريطانية.
1 � كوب ماء قبل كل وجبة

برمنغهام  بريطانية صادرة من جامعة  دراسة  وجدت 
بضعة  يتناولون  الذين  األشخاص  أن  السمنة  عن 
كؤوس ماء قبل كل وجبة، خسروا 4 كيلوجرامات على 

مدار 3 شهور، دون نظام غذائي معني.
 2 � تناول وجبة اإلفطار

بالوزن، فإن  الوطنية للتحكم  الرقابة  وفقاً لسجالت 
دوراً  يلعب  يوم  إفطار صحي كل  تناول  املواظبة على 
فعاالً في خسارة الوزن، فاملسجلون متكنوا من فقدان 
 78% سنوات،   6 مدار  على  سنة  كل  وأكثر  30كيلو 
منهم قالوا إنهم يحافظون على تناول وجبة اإلفطار 

يومياً.
3 � ممارسة الرياضة أثناء مشاهدة إعالنات التليفزيون

قام  إذا  حراري،  270 سعر  فقدان  الشخص  يستطيع 
أثناء  اإلعالنات  عرض  وقت  بسيطة  رياضية  بتمارين 
تقريباً  إعالن  فكل  ما،  فيلم  أو  برنامج  مشاهدته 
التليفزيون  الشخص  شاهد  وإذا  دقيقتني،  يستغرق 
إلى  تصل  حرارية  سعرات  حرق  يعني  فهذا  ساعتني، 

270 سعر حراري.
4 � املشي 5 دقائق إضافية يومياً

خلصت دراسة أمريكية إلى أن املشي 5 دقائق إضافية 
منه  والهدف  الوزن،  خفض  في  كثيراً  يساعد  يومياً 
زيادة النشاط البدني حتى الوصول إلى نصف ساعة 

يومياً.

5 � مضغ الطعام ببطء
ببطء  الطعام  مضغ  أن  إلى  أمريكية  دراسة  أشارت 
في  يسهم  وبالتالي  منه،  الشخص  استهالك  يقلل 
قطعة  كل  ميضغون  الذين  فاألشخاص  وزنه،  إنقاص 
40 مرة أقل وزناً بنسبة %12 من أولئك الذين ميضغون 

الطعام 15 مرة فقط.
6 � الشاي األخضر

مادة  أن  الطبية  الدراسات  من  العديد  أوضح 
البوليفينول املوجودة بكمية عالية في الشاي األخضر 
تساعد على تقليل امتصاص اجلسم للدهون وخسارة 
فالشاي  املساء،  في  تناوله  من  حذار  ولكن  الوزن، 
الكافيني،  مادة  على  يحتوي  األحمر  مثل  األخضر 

وبالتالي يصعب النوم.
7 � عدم القلق من تناول الطعام يومياً

النساء  إن  السمنة  أبحاث  في  نُشرت  دراسة  قالت 
في  الدهون  قليل  غذائياً  نظاماً  يتناولن  اللواتي 
نسبة  من   70% يفقدن  الرئيسية،  اليومية  وجباتهم 
الغذائي  بالنظام  مقارنة  أجسامهن  في  الدهون 

الصارم اخلالي من الدهون.
8 � التجوال أثناء التحدث في الهاتف

نوهت دراسة لعيادات مايو كلينيك إلى أن األشخاص 
يحرقون  الهاتف،  في  التحدث  أثناء  يتجولون  الذين 

السعرات احلرارية اإلضافية.
9 � النوم 7 ساعات على األقل يومياً 

بينت الدراسات أن األشخاص الذين لم يأخذوا قسطاً 
ألن  للسمنة،  عرضة  أكثر  الليل،  في  النوم  من  وافراً 
السهر يدفعهم إلى تناول املزيد من الطعام، ألن قلة 
النوم تنشط جزءاً في املخ يزيد من الرغبة في تناول 
اجلسم  إنتاج  من  تقلل  أنها  إلى  باإلضافة  الطعام، 
الشهية  يكبح  بروتيني  هرمون  وهو  اللبتني  لبروتني 

ويضبط عملية التمثيل الغذائي.
10 � ممارسة رياضة جماعية

ثبت أن ممارسة الرياضة مع مجموعة من األصدقاء أو 
األقارب تزيد فقدان الوزن بنسبة %20 أكثر.

م�شغ الطعام ببطء و�شرب املاء اأف�شل طرق اإنقا�ص الوزن
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ألول مرة بالكنيسة القبطية في كندا
6 فرق أجراس في إحتفاالت الكريسماس لهذا العام

الفرق املشاركة
    St. Mark›s Coptic Orthodox Church, Scarborough

    Knox United Church, Agincourt
    Scarborough Chinese Alliance Church

    St. John›s York Mills Anglican Church, North York
    Bells of Bowmanville

    Jubilate Junior from Trinity United Church, Cobourg
    Heather Nicholson – Hand Bell Solo

The event will consist of
    3 massed pieces performed by all choirs,

    An individual performances by each participating choir,
    A handbell solo ringing,

    And sing alon

هذا احلدث الهام سُيقام بكاتدرائية القديس مرقس الرسول مباركهام 
) Steels & Warden تقاطع شارعي ( 

حتت إشراف قائد فريق األجراس بالكنيسة : م. جناتي بنايوتي

الذكري اخلامسة  بإحياء  � قام املصريني في كندا  نيوز  جود 
ذكرهم  مت  حيث  اخلامسة،  ذكراهم  في  ماسبيرو  لشهداء 
مونتريال  من  الكنائس  في  القداسات  ترحيم  صلوات  في 
أمام  التجمع  كان  بعدها   ، وفانكوفر  البرتا  إلي  واونتاريو 
صور  احلضور  وحمل  مسيساجا،  مبدينة  التذكاري  النصب 
شهداء ماسبيرو و الورود و الشموع. وشارك أيضاً باحلضور 
عضو البرملان الكندي السابق “براد بيت” و مستشار مدينة 
الوطني  بالسالم  اإلحتفال  وبدأ  ستار”،  “رون  مسيسوجا، 
“غادة  املعروفة،  السياسية  بعدها حتدثت  واملصري،  الكندي 
ملك”، عن األحداث التي حدثت أمام مبني ماسبيرو في تلك 
الليلة. ثم حتدث عضو البرملان، “براد بيت” وقدم التعازي في 
الشهداء، وقال أن مصر دولة عظيمة، وتستحق وضع أفضل، 
في  باالسف  يشعر  أنه  ستار”،  “رون  املستشار،  قال  بينما 
ذكري تلك املذبحة، بعدها قدمت املرمنة “سناء سمير”، عدة 
ترانيم، ثم القي الكاتب يحيي عواره كلمة عن الشهداء، ثم 
القي الطفل “فيلوباتير” وعمره ١٠ سنوات كلمة لشهداء 
دانيال،  مبينا  متعلقة  قصة  مقار”،  “ابرام  وقال   ، ماسبيرو 
والذي  جوهر«،  »محمد  لإلعالمي  الشكر  احلضور  ووجه 
أستمع  بعدها  املذبحة،  ليلة  االقباط  من  العشرات  حمي 
احلضور للكليب املوسيقي »رافضني يعيشوا ضيوف«، والذي 
بكاليفورنيا،  جذور  حركة  و  الكندية  نيوز”  “جود  أطلقته 

والتقط احلضور الصور التذكارية مع صور الشهداء

اإحياء الذكري اخلام�سة ل�سهداء ما�سبريو يف كندا
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في مقال للكاتب »عبد الباري عطوان« عن األزمة األمريكية الروسية 
اجتماعا  الهادئة  السويسرية  لوزان  مدينة  تستضيف   : قال  احلالية 
وروسيا  كيري  جون  املتحدة  الواليات  خارجية  وزيرا  يحضره  صاخبا 
الفرصة  اجتماع  بأنه  املراقبني  من  الكثير  يصفه  الفروف،  سيرغي 
األخيرة لنزع فتيل التوتر بني البلدين بعد انهيار اتفاق وقف اطالق النار، 

والتفاهمات بني القوتني العظميني في سورية.
الوضع احلالي على درجة عالية من التوتر وسط مؤشرات قوية عن تزايد 
االستعداد  تشمل  التي  الثانية”  “اخلطة   الى  القوتني  جلوء  احتماالت 
القول  الى  منهم،  ونحن  املراقبني،  بعض  ويذهب  عسكرية،  ملواجهة 
بأن حالة االحتقان بني الدولتني في سورية تشبه نظيرتها اثناء ازمة 

الصواريخ الروسية في خليج اخلنازير بكوبا عام ١٩6٥.
األيام يخرج  الروسية هذه  التلفزة وأجهزة االعالم  يتابع محطات  من 
حتتل  حيث  وشيكة،  باتت  الثالثة  العاملية  احلرب  ان  مفاده  بانطباع 
الشاشات برامج حوارية يشارك فيها خبراء عسكريون روس يتحدثون 
لقصف  حتسبا  نووية  مالجىء  وجتهيز  أمريكية،  طائرات  اسقاط  عن 
موسكو، وتعبئة سياسية ونفسية للشعب الروسي لكل االحتماالت، 

مبا في ذلك نقص املواد األساسية.
تيغور كوناشينكوف مسؤول االعالم في وزارة الدفاع الروسية مشغول 
التحذيرات،  موجها  أخرى،  الى  شاشة  من  وينتقل  األيام،  هذه  جدا 
املباشرة وغير املباشرة، الى واشنطن بعواقب وخيمة في حال اقدامها 

على أي عمل عسكري ضد القوات السورية، او الطائرات الروسية.
آخر بياناته قالت “نعرف عدد املستشارين األمريكيني الرسميني وغير 
الرسميني والدور الذي يلعبونه من خلف ستار لتدريب وتسليح ووضع 
خطط الهجوم والدفاع للجماعات اإلرهابية، مثل جبهة “فتح الشام” 
او “النصرة” والفصائل املتحالفة معها، مثلما نعرف أماكن تواجدهم 
واعدادهم )٥٠٠٠ مستشار( واذا هاجمونا سنرد بالهجوم على هؤالء” 

فورا.
أسبوع  قبل  خبرا  سربت  الرسمية  الروسية  “سبوتنيك”  انباء  وكالة 
قالت فيه ان روسيا اطلقت صاروخا من طراز “كاليبر”، استهدف غرفة 
أدى  القريبة من جبل سمعان في حلب، مما  دار عزة  عمليات في بلدة 
أمريكيا وغربيا واسرائيليا وقطريا  الى مقتل ٣٠ مستشارا عسكريا 

وتركيا، كرد على قصف قوات سورية في جبل الثردة في دير الزور.
روسي  عسكري  مصدر  عن  املذكورة  الوكالة  نقلته  الذي  النبأ  هذا 
لم تؤكده أي مصادر غربية، ولم تتطرق اليه وكاالت انباء عاملية، ولم 
ليس هناك شيء  ولكن  الوقت نفسه،  له في  نفي رسمي  أي  يصدر 

مستبعد في هذه احلرب املستمرة منذ خمسة أعوام.
وفي  املتوسط  البحر  شرق  في  العسكرية  حشودها  تكثف  روسيا 
السوري،  الشمالي  والساحل  واجلوية في طرطوس  البحرية  قواعدها 
مجهزة  حربية  سفن  سبع  من  واكثر  طائرات  حاملة  أرسلت  فقد 
او  أمريكية  وحامالت طائرات  فرقاطات  أي  اغراق  قادرة على  بصواريخ 
غربية، مثلما أرسلت أنظمة دفاع جوي حديثة متطورة تضم منصات 
في   4٠٠ واس   ،٣٠٠ اس  طراز  من  للطائرات  مضادة  صواريخ  الطالق 

نسختيهما املتطورة واالحدث تقنيا.
“الدولة  لـ  قطعا  موجها  ليس  الروسي  العسكري  التحشيد  هذا 
املتحدة  الواليات  الى  قوية  رسالة  وامنا  النصرة،  جبهة  او  اإلسالمية” 
استدعى  اذا  العسكرية  للمواجهة  “نحن مستعدون  كلماتها  تقول 
أي  بيننا،  التفاهمات  اليه في  التوصل  ما جرى  نتراجع عن  ولن  االمر، 

اجتثاث اجلماعات اإلرهابية”.
االمن  مجلس  عقد  تؤكد  إخبارية  تقارير  سربت  االمريكية  اإلدارة 
اجليوش  مختلف  اركان  هيئات  قادة  يضم  الذي  األمريكي  القومي 
االستخبارات وخبراء  اجهزة  الى جانب مدراء  العسكرية  والقطاعات 
وزارة اخلارجية والداخلية، “اجتماعات حرب” لدراسة كل احتماالت الرد 

في سورية، مبا في ذلك العسكرية منها.
قد  املتحدة  الواليات  صورة  بأن  قناعة  وسط  االجتماع  هذا  ويأتي 
ولم  أوكرانيا،  ازمة  في  عاجزة  وقفت  فقد  بأسره،  العالم  في  اهتزت 
متنع روسيا من ضم شبه جزيرة القرم، ووصل االمر الى درجة تطاول 
العاهرة”،  بـ”ابن  ووصفه  أوباما  باراك  الرئيس  على  الفلبيني  الرئيس 
وهزمية أمريكا، او تراجعها، في سورية قد يعني انهيار سمعتها كقوة 
عظمى ميكن االعتماد عليها، ويضعها في وضع مشابه لوضع االحتاد 

السوفيتي في ايامه األخيره.
وخاصة  حلفائهم،  دعم  بصالبة  والثقة  باالطمئنان  يشعرون  الروس 
الدولي  االمن  مجلس  في  الصيني  املندوب  تأييد  وكان  الصينيني، 

اثناء  التصويت  عن  وامتناعه  األخير،  الروسي  القرار  مشروع  لصالح 
طرح مشروع القرار الفرنسي، احد األدلة في هذا الصدد، وصرح لي باو 
دونغ نائب وزير اخلارجية الصيني بأن هناك شراكة استراتيجية تتطور 
بشكل متسارع بني بالده وروسيا في امللفات السورية واالفغانية، ومن 
الصيني  نظيره  مع  بوتني  فالدميير  الروسي  الرئيس  يلتقي  ان  املتوقع 
في  التي ستعقد  “البريكس«  دول  قمة  هامش  على  بينغ  تشاي جن 

مدينة جوا الهندية أواخر هذا األسبوع.
ال نعتقد ان روسيا تريد اشعال فتيل احلرب العاملية الثالثة ملا يعنيه 
ذلك من دمار للعالم بأسره، ولكنها ال تتردد في خوضها اذا اجنرت اليها 
مكرهة، واستراتيجيتها احلالية تقوم على كسب الوقت، واملزيد منه، 
حتى تكمل مشروعها في القضاء على اجلماعات اإلسالمية املسلحة 
في حلب قضاء تاما، ويبدو ان حتقيق هذا الهدف بات وشيكا، في ظل 
الصمت األمريكي، والتجاهل التركي، وتردد السعودية وقطر في تزويد 

هذه الفصائل بصواريخ جوية متطورة دون ضوء اخضر امريكي.
بني  النفوذ  مناطق  يوزع  الذي   »٢ “يالطا  ملؤمتر  ميهد  قد  لوزان  لقاء 
أمريكا وروسيا ومينع الصدام بينهما على غرار “يالطا١« الذي انعقد 
بعد نهاية احلرب العاملية الثانية، اما فشله فيعني تسارع احتماالت 

املواجهة العسكرية املباشرة، او باإلنابة.
العسكرية فاضرب  املواجهة  “اذا لم تتجنب  هناك مثل روسي يقول 
املواجهة،  جتنب  يتم  وان  املثل،  هذا  تطبيق  يجري  ال  ان  نأمل  أوال”.. 
والتخلي عن العناد، والتحلي باملرونة، الن ضحايا املواجهة سيكونون 

عربا ومسلمني على االغلب في جميع احلاالت.

لقاء لوزان بني أمريكا و روسيا هل مينع احتماالت احلرب العاملية الثالثة؟ 
ملاذا يشن االعالم الروسي حملة تعبئة لصدام نووي؟ ومن الذي يتراجع أوال عن سياسة حافة الهاوية أمريكا او روسيا؟ 

الدكتور نبيل عبد املسيح 
والصيدالنية سامية صهيون

يهنئون 
الدكتور / صفوت خليل 

وحرمه الصيدالنية / أمال 

في زفاف
د. رامي و مارثا 

أطيب التمنيات للعروسني بحياة سعيدة
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القوات العراقية تتقدم لتحرير املو�شل من يد داع�ص 

...االأمم املتحدة حتذر من كارثة اإن�شانية ... واأروبا حتذر 

من تدفق املقاتلني عليها 

نشر مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشئون اإلنسانية ، عن أسوأ سيناريو للمأساة اإلنسانية التى قد تتعرض لها 
مدينة املوصل العراقية، جراء العملية العسكرية التى شنتها العراق بالتعاون مع حلفائها فى احلرب ضد داعش 
والقضاء على وجوده فى هذه املدينة الشمالية، وقال املكتب: عملية املوصل قد تكون العملية الوحيدة األكبر 

واألكثر تعقيدا فى العالم لعام ٢٠١6.
العملية  هذه  من  سيتأثرون  واألطفال  والنساء  الرجال  من  شخص  مليون   ١٫٥ حوالى  أن  إلى  إحصاءات  وتشير 

العسكرية، كما أن ٢٠٠ ألف منهم معرضون للتشرد خالل األسابيع األولى منها.
وأعلن مكتب األمم املتحدة عن إقامة 6٠ ألف مكان ملواقع حاالت الطوارئ واملعسكرات،  فضال عن ٢٥٠ ألف مكان 

حتت اإلنشاء أو مخطط إلقامته.
كما حذر املفوض األوروبى لألمن جوليان كينج من تدفق املسلحني إلى أوروبا حال جناح القوات العراقية فى حترير 

مدينة )املوصل( من قبضة تنظيم )داعش( اإلرهابى.
وقال كينج«يجب على دول االحتاد األوروبى االستعداد جيدا ألن وصول املسلحني إليها حتى وإن كان عددا قليال 
منهم سيشكل خطرا حقيقيا، حيث أنه فى حال جناح القوات العراقية فى استعادة املوصل، فذلك من شأنه أن 

يؤدى إلى عودة مسلحني من تنظيم )داعش( إلى أوروبا، وهم مصممون على القتال«.

هيالرى كلينتون تتقدم على دونالد ترامب قبل ثالثة 

اأ�شابيع من االنتخابات

األبيض  للبيت  الدميوقراطية  املرشحة  عززت   
على  األسبوع،  هذا  موقعها  كلينتون  هيالرى 
الواليات  فى  جديدة  للرأى  استطالعات  ضوء 
 ، الرئاسية  االنتخابات  نتيجة  التى ستحسم 
ترامب  دونالد  فيما يبحث خصمها اجلمهورى 

عن وسيلة لرفع حظوظه.
رجل  اتهمن  نساء  عدة  تقدمت  وفيما 
قبل  جنسياً  بهن  بالتحرش  الثرى  األعمال 
ترامب مقابلتني  سنوات، أجرت زوجته ميالنيا 
نشر  بعد  زوجها  عن  للدفاع  تلفزيونيتني 

تسجيل فيديو يتبجح فيه بكالم بذيء بسلوك ينم عن حترش جنسى وصوال إلى تعد جنسى على نساء، وقالت ميالنيا 
ترامب فى مقابلة مع شبكة »فوكس نيوز« إن »هذا الكالم كان مهيناً لي، وفى غير محله مضيفة لقد اعتذر لي. وإننى 
أقبل اعتذاراته وسنمضى قدما«. وبررت ميالنيا ترامب استخدام زوجها حجة ماضى الرئيس األسبق بيل كلينتون فى 
العالقات خارج الزواج للدفاع عن نفسه فى هذه القضية، فقالت »إن كانوا فتشوا فى ماضى اخلاص، فلم ال؟« مذكرة 
بأنه مت نشر صور قدمية التقطت لها عارية فى وقت كانت عارضة أزياء، خالل حملة اإلنتخابات التمهيدية، ونددت زوجة 
»ملاذا  وتساءلت  زوجها.  ضد  بالتحيز  فاتهمته  االنتخابية،  للحملة  االعالم  بتغطية  املقابلة  فى  بشدة  ترامب  دونالد 
كشف هذا التسجيل اآلن؟ ملاذا بعد كل هذه السنوات؟ ملاذا قبل ثالثة أسابيع من االنتخابات؟« مضيفة »إنها وسائل 

االعالم«، وتابعت »إنها وسائل اإلعالم اليسارية، بوسعكم أن تدركوا من طريقة ورود ذلك أن كل شيء كان مدبراً«.

م�شر جتمع 6 مليارات دوالر من اأجل »القر�ص«
 

قال وزير املالية املصري عمرو اجلارحي،إن مصر ستجمع ستة مليارات دوالر إضافية من التمويل الثنائي الضروري للحصول 
على قرض قيمته ١٢ مليار دوالر من صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن احلكومة ستحيل قانون االستثمار إلى البرملان »خالل شهر ونصف أو أكثر« وأن مصر ستصدر سندات دولية 
في النصف الثاني من نوفمبر أو األسبوع األول من ديسمبر

وكان صندوق النقد اتفق من حيث املبدأ في أغسطس على منح مصر قرضا مدته ثالث سنوات بقيمة ١٢ مليار دوالر 
لدعم برنامج اإلصالح احلكومي الهادف إلى سد عجز امليزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف.

لكن مصر حتتاج إلى تدبير ستة مليارات دوالر دعما ثنائيا قبل إحالة االتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.

بوتني: امريكا تتج�ش�ص على حلفائها ودائما يقولون 

ن�شف احلقيقة

أكد الرئيس الروسى فالدميير بوتني، أن واشنطن تتجسس على اجلميع، حتى حلفائها، ودائما يقولون نصف احلقيقة، 
الفتا إلى أن روسيا ال تسعى للتأثير على انتخابات الرئاسة فى الواليات املتحدة.

بهجمات  موسكو  اتهام  قائال:  االمريكية،  االنتخابات  على  بالتأثير  روسيا  اتهامات   ، صحفى  مؤمتر  فى  »بوتني«  وأدان 
مشتركة  قواعد  يجدوا  أن  يريدون  أنهم  موضحا  االمريكى«،  الفشل  عن  الناخب  انظار  لتحويل  محاولة  الكترونية 

للتعاون مع واشنطن وليس تصعيد الوضع. 

تعيني جوتريي�ص اأمينا عاما لالأمم املتحدة

أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة باإلجماع، تعيني البرتغالي أنطونيو غوتيريس أمينا عاما لألمم املتحدة خلمسة أعوام 
اعتبارا من أول يناير. ورشح غوتيريس، 67 عاما، من قبل أعضاء مجلس األمن اخلمسة عشر ، ليحل محل بان كي مون 

الذي تنتهي فترة واليته في ٣١ ديسمبر املقبل.
لشؤون  املتحدة  لألمم  مفوضا  سنوات   ١٠ غوتيريس  أمضى   ،٢٠٠٢ وحتى   ١٩٩٥ من  البرتغال  وزراء  رئاسته  عن  وفضالً 

الالجئني من ٢٠٠٥ وحتى ٢٠١٥.
وخيب ترشيح غوتيريس آمال أولئك الذين كانوا يسعون إلى ترشيح سيدة لقيادة املنظمة الدولية للمرة األولى، وكذلك 

آمال أولئك الذين كانوا يريدون أن يكون األمني العام املقبل من إحدى دول أوروبا الشرقية.
وتتضمن  السالم.  قوات حفظ  رجل في  ألف  مائة  أكثر من  ألف موظف، فضال عن   44 العام طاقما من  األمني  ويدير 
األموال  جمع  إلى  باإلضافة  املناخي،  والتغير  والالجئني  اإلنسان  حقوق  مثل  قضايا  مع  التعامل  املنصب  مسؤوليات 

لوكاالت املنظمة اخملتلفة.

اأخبـــــــــار 14
باراك اأوباما رئي�ص حترير لعدد واحد من جملة »وايرد« 

التكنولوجية املتخ�ش�شة

وضع الرئيس األمريكى باراك أوباما، نفسه رئيسا لتحرير عدد واحد من اجمللة التكنولوجية املتخصصة »وايرد«. و 
قد جرت العادة أن يعقد أوباما، بصفته رئيسا للواليات املتحدة، اجتماعات ولقاءات مع العاملني فى وسائل اإلعالم 
بشكل منتظم، لكنه قرر هذه املرة خالل لقاءاته معهم لهذا الشهر وضع نفسه مكانهم وتأدية مهمة رئيس 

التحرير جمللة »وايرد«.
وقد قوبل هذا التعيني املؤقت ألوباما استحساناً لدى احملررين الرسميني للمجلة، فهى املرة األولى التى يقوم فيها 

رئيس أمريكى مبهمة رئيس حترير على اإلطالق.

د. سمير جرجس 
و السيدة أماني جرجس

يقدمون
خالص العزاء 

للمهندس عماد مكسيموس وحرمه 
السيدة ليليان جوزيف

في إنتقال 
الوالد األستاذ / ظريف مكسيموس
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رسول  ورسالة:  رسول  املعلم، 
وحياة  وخير،  نور،  ورسالة  حضارة.. 

فائقة املعرفة!
الكذبة،  املعلمني  من  هناك،  لكن 
أفصح عن مشاعري،  يجعلني  من 
من  احساسي  برغم  مواربة،  دون 
فكرة جرح، أو: اذى الضمير املقصود 

لهؤالء العزيزين علّى!
   فهناك اساتذة جامعات، جانبهم 
الذي:  هو  اإلنسان،  في  الشرير 
يُحاضر، ويُعلم، ويُخرج لنا األجيال!

مرعب  شخص  وكأن  تراهم،  بعضهم، 
اخلوف  ثقافة  يزرعون  ظهرهم،  وراء  يختبيء 
فتاة،  بتعنيف  أحدهم  قام  فقد  االسئلة..  من 
حاولت االستفسار عن شيء لم تستوعبه من 

محاضرته!
الكائنات  أنهم  على  طالبه،  مع  يتعامل  وآخر، 
أكثر  أحدهم  يكرهها.. فقد طرد  أن  التي يجب 
يجلبوا  لم  ألنهم  املدرج؛  من  طالبه  نصف  من 
في  تستخدم  لن  أنها  مع  مسطرتهم،  معهم 

محاضرته!
تعرف  ال  الريح،  من  مصنوع  مزاجه  وكأن  وآخر، 
اجتاهه، وال مواعيده.. يأمر طالبه بالتواجد أمامه 
الساعة الثامنة صباحاً، وإذا به يحضر الساعة 
التوقيت،  بهذا  التزموا  وإذا  صباحاً.  التاسعة 
صباحاً؛  الثامنة  الساعة  بحضوره  يفاجؤهم 

ليطرد الذين جاءوا بعد ذلك!
السيف،  بحد  الرسول  يكون  أن  قرر  وآخر، 
رسالة  وليس  توتاليتارياً،  واحد  حلزب  ينتمي 
سماوية تدعو إلى العيش املشترك.. فقد غمس 
وراح  األسود،  التهكم  دواة  في  لسانه  أحدهم 
معتقداتها،  ومن  مسيحية،  طالبة  من  يسخر 

فإذا  الشفهي؛  امتحانها  اثناء 
استلقت  عندما  باملسكينة، 
أنه  تعلم  تكن  لم  فراشها،  على 
االستلقاء األخير. فقد ماتت قهراُ 
كان  أنه  حقاً:  والعجيب  وكمداً. 

عضواً بارزاً في تشييع جنازتها!
اكبادنا  فلذات  وراء صرخات     من 
من بعض اساتذة اجلامعات، بعدما 
صراخ  املاضي  في  صراخهم  كان 

الدهشة اللطيفة؟!
اجلامعي  األستاذ  حيازة  وراء  من 
باسم  املؤذي،  واجلبروت  والقوة،  السلطة،  على 

العلم والتعليم؟!
الطالب  رسم  كلما  التي  احلالة،  تلك  وراء  من 
أنها  إليه  ُخّيل  جامعي،  أستاذ  صورة  لنفسه 

صورة شيطان؟!
هل هي القوانني السياسية، التي نعرف أبعادها، 
اجلبناء؛  جنب  من  املزيد  أفرزت  والتي  وأهدافها، 
ألن من يحاول الشكوى ضد أستاذه؛ سيعاقبه 

بالرسوب إلى ما شاءت إرادته دون رادع؟!
تعلم  نتاج مخز ملن  اجلامعي، هو  األستاذ  أن  أم 
اإلنسانية،  الفضائل  فأفقدوه  يدهم،  على 

والدينية؟!
التعليم  يرعى  الذي  إلى  بالنداء  اتدفق  انني 
أوالدنا  ليساند  الوطن؛  أرض  على  العالي 
الفردانية،  الهمجية  فوق  ليكونوا  املقهورين، 
ومعاقبة كل أستاذ جامعي، تخلى عن ممارسة 
النابضة  حروفه  عطاء  وعن  الفاضلة،  القيم 
الكآبة  باجتهاد  يصنع  من  وكل  باملستقبل، 
يعود  قلب طالبه؛ حتى  وفي  وجه،  واليأس على 
ويتألق  وأستاذه،  الطالب  بني  املفقود  التناغم 

وجه التعليم على أرض مصر!

زبانية اجلامعة!
بقلم: عـادل عطيـة

الدر   � شجر   � شجرة  بشارع  امر  كنت  عندما 
بالزمالك، كنت اتذكر تلك الفتاة املسكينة التي غار 
القتلة على اهلها واختطفوها كغيرها من اخملطوفني 
اثاث  النخاسة، ومثل قطع  وعبر اسواق  واخملطوفات. 
رخيصة كن يتنقلن من بيت الى بيت حيث يتبادلهن 
او  واالستعارة  باالعارة  سواء  بينهم،  فيما  املوسرين 
يحرمه  وال  شارع  يجرمه  ال  بشكل  والشراء،  بالبيع 
براءتهن،  الرجال  واشباه  الزمان  أفقدهن  قانع. 
بها  جئ  فقد  هي  اما  كينونة.  بال  كائنات  فأصبحن 
الى  بدوره  اهداها  وقد  العباسي،  املستعصم  الى 
امللك الصالح جنم الدين ايوب، فبقيت عنده لفترة ثم 
أعتقها وتزوجها واصبحت ملكة مصر بعد ان كانت 

واحدة من ملكاته.
ضد  معاركه  اثناء  خيمته  في  الدين  جنم  مات  وملا 
ابنه  الفرنسيني، انها اخفت خبر وفاته وارسلت الى 
توران شاه تستدعيه من خارج البالد ليتسلم مهام 
السرعة  وجه  على  جاء  ان  الوريث  لبث  وما  القيادة. 
شر  وهزمهم  الفرجنة  على  وانتصر  املعركة  وواصل 

هزمية. 
قلعة  في  بالنصر  يحتفل  شاه  توران  كان  وبينما 
ايبك،  الدين  عز  املماليك:  قادة  بصحبة  الروضة 
عن  يخرج  جعلته  اخلمر  ان  واقطاي،  وبيبرس،  وقطز، 
النصر  ناسبا  اجليوش،  قادة  ويسب  اللياقة  حدود 
لنفسه من دونهم. فمال عليه اقطاي بسيفه يريد 
ينزف  فتركوه  فاصابها،  يده  على  تلقاه  ولكنه  قتله 
الشاب  من  كان  فما  القصر،   في  النيران  واشعلوا 
ولكن  بحياته،  لينجو  النهر  في  قفز  ان  اال  اجلريح 
اقطاي ادركه سابحا، ولم يتركه حتى لفظ اخر بني 
وحريقاً  جريحاً  فمات  حياته،  من  نسمة  اخر  ايوب 
وغريقاً. ومن ثم انفردت شجر الدر بالعرش االمر الذي 
لم يكن ليرضي اخلليفة العباسي وال رجال الدين ان 
تتولى امرهم امراة. ولذلك ارسل من بغداد الى كبار 
املماليك يوبخهم على ذلك. فتشاوروا فيما بينهم، 
وانتهى رأيهم الى ان يبني كبيرهم ايبك مبلكة البالد 
ومليكة العباد، وأن يحكما سويا؛ فتزوجت شجر الدر 
السلطنة  بسدة  انفردت  ان  بعد  ايبك  الدين  عز  من 
على  انقلبت  ما  سرعان  ولكنها  يوما.  ثمانني  لنحو 
باحلمام  خشداشيتها  فاغتالته  به  وغدرت  زوجها 
وهو اعزل عاري اجلسد. فقامت ضرتها بالثأر لزوجها 
القوا  ثم  املكان.  نفس  وفي  الوسيلة  بذات  وقتلتها 
ان  للكالب  اتاح   مما  بالقلعة  ما  خندق  في  بجثتها 
تأكل حلمها وتلعق عظامها الى ان جاء احد احملسنني 
التاريخ  يَُفْت  ولم  َقَبرَه.  ثم  قفة  في  العظام  وجمع 
الصبية  عبث  من  ينفع  وال  يشفع  ال  مبا  يتحفنا  ان 
مبالبسها. وهكذا انتهت حياة من جنت عليها االقدار 

فجنت على زوجها. 
اجليش،  قيادة  قطز  تولى  الدر  وشجر  ايبك  ومبوت 
الشرق  على  انقضوا  قد  التتار  كان  االثناء  تلك  وفي 
انقضاض االسد على الفريسة. واخذت البالد تتداعى 
البيت  افراد  ووقع  االخرى.  تلو  الواحدة  يدهم  في 
العباسي في قبضة هوالكو فأجهز عليهم جميعا 
املستعصم  حتى  شيخا،  او  طفال  يستثني  ولم 
بانعدام  قبل  من  املماليك  عير  قد  كان  الذي  نفسه 
الرجال من وسطهم. وهكذا قضي البيت العباسى 
على  العباس  ابو  بها  قضى  التي  الطريقة  بنفس 
عندما  قرون،  خمسة  بنحو  ذلك  قبل  االموي  البيت 
احلياة،  قيد  على  منهم  كان  من  امية  بني  من  جمع 
وعددهم ثمانون فردا او ينيف، فقتلهم وادب على انني 
احملتضرين منهم.  وبعد موت توران شاه، تولى قطز امر 
بانتصاره  التتار  زحف  يوقف  ان  واستطاع  السلطنة 
عليهم في موقعة عني جالوت الفاصلة. واثناء عودته 
مظفراً وهو على مشارف العاصمة تربص به بيبرس، 
احد قواده وزميل كفاحه، وغدر به مسددا رمح اخليانة 
في ظهره، ولم يدعه يهنأ بالنصر الذي كان قد حققه 
حاميا مصر ودول اجلوار من اخلطر املغولي. واغتصب 

بيبرس كرسي السلطنة ولقب نفسه بالظاهر، وما 
وبعض  القاهرة   احياء  احد  على  اسمه  يطلق  يزال 
السمة  هو  بالسالطني  االمراء  غدر  وبات  شوارعها. 
البارزة لعصر دام لنحو ثالثة قرون. الى جانب السلب 
والنهب الذي كان ميارسه اجلنود ضد الشعب املصري، 
ذلك الشعب الذي كان ملقفا للطغاة والغزاة طوال 
والدينية  العامة  باملنشات  سوى  ينعم  لم  تاريخه، 
التي كانت تَُسَددْ ُكلفتها من قوته ومن ِخرَاْج ارضه 
كانوا  عما  ناهيك  ذمته،  اهل  وجزية  مكوس  ومن 
يتعرضون له من ظلم واضطهاد كان يجبر الكثيرين 

منهم الى ترك دينه قسرا. 
االول  باي وسليم  امر بشارعي طومان  وعندما كنت 
من  اخرى  حقبة  مبخيلتي  متر  كانت  الزيتون،  بحي 
من  يتخلله  وما  التركي،  واالستبداد  الظلم  حقب 
مشاهد الغدر والقهر واالضطهاد الذي استمر طيلة 
العهد العثماني، ليس في مصر وحدها بل وفي كل 
الرعية  يقودون  كانوا  حيث  لهم.  دانت  التي  البالد 
جتسد  وقد  االنعام،  معاملة  ويعاملونهم  بالسياط 
التي  االبادة  مذابح  في  للشعوب  وقهرهم  ظلمهم 
قاموا بها ضد االقليات الدينية والعرقية كاالرمينية 
الغزاة  بتاريخ  نعتد  ومازلنا  واليونانية.  والالشورية 
باطالق  تارة  والغادرين،  بالقتلة  ونشيد  والظاملني 
وتارة  وامليادين  واالحياء  الشوارع  على  اسماءهم 
باالشادة بظلمهم عبر تاريخ نلقنه للطالب واالميني. 
اوائل  الى  ملصر  العثماني  االحتالل  قصة  وتعود       
في  الُسنَّة  االتراك  كان  السادس عشر عندما  القرن 
ملالقاة  سيره  واثناء  الشيعة.  االيرانيني  مع  صراع 
اخلصم في عقر داره، عرج سليم االول على مقاطعة 
في  املصرية  للسيادة  تابعة  كانت  وقد  الغادر،  ذو 
حاكم  من  املدد  السلطان  وطلب  اململوكي،  العهد 
وبعد  احلياد.  الزماً  طلبه  رفض  ولكنه  البلدة؛  هذه 
انتصار االتراك على الشاه اسماعيل الصفوي، واثناء 
املقاطعة  تلك  على  التركي  اجليش  مال  عودتهم، 
العباد.  ارواح  من  االالف  واذهق  الفساد  فيها  وعاث 
ونتيجة لذلك دخل املماليك في معركتني خاسرتني 
ضد العثمانيني: مرج دابق والريدانية، في االولى لقي 
سليم  َقتل  الثانية  وفي  مصرعه،  الغوري  السلطان 
االول طومان باي بدم بارد وعلق جثته على باب زويلة. 
ونفيس  غال  كل  من  وافرغوها  مصر  االتراك  واحتل 
حتى من مهرة العمال واحلرفيني الذين ساقوهم الى 
الكثر   � كغيرهم   � االتراك  وظل  مكبلني.  االستانه 
ويتقوتون  خيرات مصر،  في  يتنعمون  قرون  ثالثة  من 
يتضورون  كانوا  الذين  وفالحيها  حرفييها  عرق  من 
جوعاً وقد الهبت السياط ظهورهم من اجل رفاهية 
اواخر  في  اال  متونهم  الكرباج  يفارق  ولم  عثمان.  آل 
عهد االسرة العلوية، عندما اسفرت جهود ناظر)وزير( 
االشغال العمومية انذاك املدعو قليني باشا فهمي، 
املصريني  ضرب  عن  ينهى  فرمان  استصدار  عن 
املتعصب  التاريخ  اهمله  الذي  الرجل  ذلك  بالكرباج. 
الطرق  من  العديد  تشييد  على  اشرف  قد  االعمى، 
اخلدمات  تقدمي  عن  يتوان  لم  كما  العامة،  واملنشات 
مدارس  بها  فأنشأ  )مغاغة(  مدينته  البناء  اجلليلة 
وعامة  واعدادية  ابتدائية  اخملتلفة:  العمرية  للمراحل 
وجتارية. واقام مستشفًى متطوراً، وفقا ملقاييس ذلك 
الوحيد في  املستشفى  الى عهد قريب  العهد، كان 
وقد  وكنيسة.  مسجداً  شيد  كما  وقراها.  املدينة 
اسمه  ازالة  الى  باملسؤلني  االعمى  التعصب  دفع 
املدرسة  واحدة هي  اال  املنشأت  تلك  رسميا عن كل 
االبتدائية، بينما ال تزال اسماء الغادرين تلطخ الكثير 
بدلناها  لو  فماذا  وامليادين.  واالحياء  الشوارع  من 
شارع  في  فنسكن  االنسانية،  واملثل  القيم  باسماء 
اجلد  مدارس  الى  ابناؤنا  ويذهب  والرخاء  واحلق  العدل 
بأسماء  وامليادين  االحياء  ونسمي  والعطاء.  والتفاني 
اسماء  عن  بديالً  واالخاء؛  والتسامح  والسالم  اخلير 

الغادرين والقتلة وسافكي الدماء.

من صفعات التاريخ
)1( شارع الغدر

 بقلم : قليني جنيب � مونتريال 
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إستدعاء وزير مالية جنوب أفريقيا 
إلتهامه بالتورط فى عمليات إحتيال

استدعت النيابة اجلنوب أفريقية، وزير املالية برافني جوردهان التهامه بالتورط فى عمليات احتيال مالية عقب 
حتقيق فى وحدة تابعة جلهاز عائدات تأسست عندما كان يرأس مصلحة الضرائب وتوجد مزاعم بارتكابها 

مخالفات.
 وقال جوردهان� فى مؤمتر صحفى� أن وحدة الشرطة اخلاصة »هوكس« قدمت إلى منزله لتسليم أسرته 

االستدعاء، مضيفا أنه سينتظر ذلك اإلجراء شخصيا ورمبا ميثل أمام احملكمة.
التقينا  بعدما  األشياء  بتلك  للقيام  امليزانية  فترة  يختارون  فهم  بالهوكس.  يتصل  األمر  جديد  »من  وتابع 

باملستثمرين«.
وكان جوردهان قد اتهم� مرارا� وحدة هوكس الشرطية بالسعى لتخويفه وترهيب وزارة اخلزانة منذ إعادة 

تعيينه بوزارة املالية فى ديسمبر املاضى.
أن يقدم جوردهان ميزانية متوسطة األمد فى وقت الحق من هذا الشهر فى وقت تصارع فيه  املقرر  ومن 

جنوب أفريقيا مع جتمد النمو وتزايد البطالة والفقر.

تغرمي زوجة نتنياهو 1000 دوالر إلهانتها عامال داخل 
منزلها

الوزراء اإلسرائيلى بدفع تعويض قدره  رئيس  نتنياهو زوجة  اصدرت  احملكمة اإلسرائيلية حكم على  سارة 
٣٠٠٠ شيكيل أى ما يعادل ١٠٠٠ دوالر بتهمة إهانة أحد العاملني مبنزل رئيس احلكومة.

املعاملة  باإلهانة وسوء  اتهمها  القضائية ضد سارة قد  الدعوى  الياهو« مقدم  إن »جى  وقالت الصحيفة 
ومخالفة قوانني العمل حيث أنها كانت جتبره على العمل لساعات إضافية غير مدفوعة األجر، وقد طالب 

بتعويض يتخطى قدره ٥٠ ألف شيكيل.
وأوضح حكم احملكمة أنه ال يحق لزوجة رئيس احلكومة الطعن فى احلكم الصادر من احملكمة، مع إلزامها 

بتنفيذ احلكم ودفع املبلغ املذكور أو السجن.
وأكدت احملكمة على أن العمل فى منزل رئيس الوزراء يعد منصبا حكوميا يتم حتت إشراف الدولة وتتولى 

الدولة اإلنفاق عليه، وأن إهانة العامل فيه هو إهانة للدولة.

املكسيك.. جرائم بشعة تستهدف القساوسة
أيضا.  باتت مقبرة للقساوسة  بل  واخملدرات  بالسالح  واالجتار  لم تكتف املكسيك بكونها مركزا لعصابات 
القتل و االختطاف.  فقد عثر مؤخرا على جثتني  الدين املسيحيون يخشون على أنفسهم من  ,بات رجال 
ألسقفني كاثوليكيني في مقاطعة »فيركاكروز« الريفية، طمر وجه أحدهما بالعشب املمتلئ  دماء، وكان 
يرتدي ما تبقى من ثيابه الكهنوتية. وبجانبه استلقى جسد أب عجوز يبلغ من العمر خمسني عاما  قتل 
بتسع طلقات.  وبعد ساعات من هذه اجلرمية البشعة في شرق املكسيك، مت اختطاف قس ثالث في مقاطعة 
»ميكوكان«.  وكانت أبرشية موراليا عاصمة »ميكوكان« قد عرضت شريطا مصورا وفيه يعلن الكاردينال« 
وناشد  األسقف  سالمة  أجل  من  الكاردينال  وصلى  الرعية.  منزل  من  خطف  األسقف  بأن  سواريز«  ألبرتو 

خاطفيه بأن »يحافظوا على سالمته وحياته، لكي يعود سريعا إلى عمله«.

محكمة أمريكية تقضي بسجن صيني
 3 سنوات بتهمة سرقة أسرار بذور ذرة

قالت وزارة العدل األمريكية، إن محكمة أمريكية قضت بسجن رجل صيني بأحد السجون األمريكية ملدة 
ثالث سنوات بتهمة التخطيط لسرقة بذور ذرة أمريكية ذات تقنية عالية بهدف نقلها إلى الصني.

وأقر مو هيلوجن )46 عاما( بالذنب في يناير كانون الثاني أمام محكمة احتادية في أيوا في التخطيط لسرقة 
والتكنولوجيا  املهجنة  للبذور  ومونسانتو  بايونير  دوبونت  شركتي  من  اختراع  براءة  على  حاصلة  ذرة  بذور 

احليوية الزراعية. وكان مو يعمل مديرا لألعمال الدولية جملموعة بكني دابينونغ تكنولوجي جروب.

خمسة مسلحني يسطون 
على مجوهرات مباليني الدوالرات من كيم كارداشيان

قال مصدر بالشرطة الفرنسية ، إن خمسة رجال مسلحني 
تهديد  حتت  كارداشيان  كيم  الواقع  تلفزيون  جنمة  سرقوا 
قيمتها  تبلغ  مجوهرات  وأخذوا  بباريس،  فندق  في  السالح 
عدة ماليني الدوالرات، ولكن احلادث لم يسفر عن إصابة أحد 
بأذى. وكانت وسائل اعالم قالت في وقت سابق إن مسلحني 
ملثمني احتجزا كارداشيان في غرفة فندق تنزل فيه بباريس 
مما دفع زوجها مغني الراب كاني وست لقطع حفل له في 

نيويورك بشكل مفاجئ، مشيرا إلى حالة عائلية طارئة.

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«
يقدمون خالص العزاء 

للصيدلي / جرجس جرجس 
والسيدة عزة عبد النور 

في إنتقال  
الوالد / عريان زخاري

مجلس إدارة وأسرة حترير »جود نيوز«
يقدمون خالص العزاء 

للزميلة / جنوي غالي
في إنتقال  

األستاذ / نادر جنيب غالي
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التهاب اللثة )2(

االسباب  و  و  الثة  التهاب  عن  السابقة  املقالة  فى  تكلمنا 
الشائعة عن نزيف اللثة و ما مدى خطورة نزيف اللثة و اليوم 

سوف نتكلم عن انواع امراض اللثة و اعراضها.
مراض اللثة واعراضها :

تقرحات اللثة
رائحة فم كريهة

احمرار وتورم او ضعف اللثة
تكون جيوب بني اللثة واالسنان

االلتهابات وانتفاخ اللثة
نزف اللثة

صعوبة املضغ
حساسية االسنان

فقدان االسنان
او  ازالتها  تتراكم الطبقة الصفراء على االسنان لفترة طويلة دون  تظهر هذه االعراض عندما 
بعد  لتكون  بها،  كافية  الغير  العناية 
ازالتها  يصعب  متكلسة  طبقة  ذلك 
الطبقة  االسنان،  طبيب  عند  اال 
ازالتها  يصعب  طبقة  وهي  املتكلسة 
عند  تزال  امنا  واخليط  االسنان  بفرشاة 
هذه  تشكل  حيث  االسنان،  طبيب 
البكتيريا  لنمو  مناسبة  بيئة  الطبقة 

بصورة كبيرة.
وفي احلاالت املتقدمة من مرض التهاب 
حيث  اكبر،  تكون  االضرار  فان  اللثة 
العظام  الى  الصفراء  الطبقة  تصل 
وتعمل  السن  حتمي  التي  واالنسجة 

على اضعاف السن وخسارته.

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

املقالة الثالثة : االنحرافات اجلنسية

إضطراب فرط احلركة ونقص اإلنتباه ) اجلزء األول ( 
اإلضطراب السلوكي األكثر شيوعا. 

 مقال موجه إلي كل األباء واملعلمني
Attention Deficit Hyperactivity Disorder )ADHD(

إضطراب فرط احلركة ونقص اإلنتباه يبدأ في مرحلة 
إتباع  علي  الطفل  مقدرة  عدم  إلي  ويؤدي  الطفولة، 
إلي  أو السيطرة علي تصرفاته؛ مما يؤدي  التعليمات، 
صعوبة في التعلم وفي إقامة العالقات اإلجتماعية، 
التركيز بني هؤالء األطفال  وذلك بسبب عدم مقدرة 
وليس بسبب عدم ذكائهم؛ .فهوالء األطفال هم أكثر 
أقل مهارة من  البحث والسعي، ولكنهم  مهارة في 
أقرانهم في إدارة املهام املعقدة. ولكن يعتقد معظم 
بطبيعتهم.  املشاغبني  األطفال  من  بأنهم  الناس 
لألهل  كبيرا  حتديا  ميثلون  األطفال  فهؤالء  وعليه 
العالم لم يتنبه  أن  الغريب،  واملعلمني واجملتمع. ومن 
وأيضا  خطورته،  وإلي  السلوكي،  اإلضطراب  لهذا 
إلي إمكانية عالجه إال في العقود األخيرة. فقد تنبه 
األطباء وعلماء السلوكيات في أوروبا لهذا اإلضطراب 
بطرق  اإلهتمام  مت  احلني  ذلك  ومنذ  ١٩٩٠؛  عام  في 

عالجه وتصنيف أنواعه وإيجاد السبل لعالجه
اإلضطراب،   هذا  لوجود  تنبه  من  أول  كان   : هوامش 
وذكر بعض من أعراضه هو السير ألكسندر كريستون 

عام ١7٩8 وذلك في كتابه »القلق الذهني«.       
حقائق وأرقام هامة :  

شيوعا  النفسية  احلاالت  أكثر  هو  اإلضطراب  هذا   �
في العالم حيث يصيب ٥ ٪ من عموم البشر وتصل 
نسبته بني طالب املدارس إلي ١١ ٪ ونسبة املرض في 
الذكور أكثر من ضعف نسبته في اإلناث. وقد لوحظ 
العالم األول  أن هذا اإلضطراب أكثر شيوعا في دول 
الساحل  علي  خاصة  الشمالية  أمريكا  دول  �مثال 
الدول  � مثال  الثالث  العالم  دول  � منه في  الشرقي 

األفريقية وفي الشرق األوسط.
البيسبول  العبي  من   ٪  8 أن  الغريبة  احلقائق  ومن 
املرض  من  يعانون  األولي  الدرجة  دوري  في  األمريكي 

خاصة مع حظر تناول املنشطات في عام ٢٠٠6.  
إكمال  يستطيعوا  لم  باملرض  املصابني  نصف   �
املصابني  من  فقط   ٪  ٥ ونسبة  الثانوية.   دراستهم 
جامعية  مؤهالت  علي  حصلوا  اإلضطراب  بهذا 
مقارنة بنسبة تبلغ ٢8 ٪ من تعداد السكان بشكل 

عام. 
األضطراب  هذا  أن  املطمئنة  احلقائق  من  ولكن   �
بعد  أنه  كما  كبير.  حد  إلي  عليه  السيطرة  ميكن 
نسبة  تنخفض  سنوات  ثالث  بحوالي  التشخيص 
بالعالج   سواء  النصف  إلي  تشخيصهم  مت  الذين 
وأحيانا بدون عالج. ولكن تستمر األعراض في النصف 
األخر في مرحلة البلوغ وبعدها. ولكن لوحظ أنه في 
مرحلة البلوغ ميكن للمصاب السيطرة علي أعراض 
اليات  تطور  بسبب  وذلك  أفضل  بصورة  اإلضطراب 

التكيف مع األعراض مع تقدم العمر.  
مخاطر هذا اإلضطراب :

التقدم  يعوق  أنه  ذكرنا  وكما  اخملاطر  هذه  أهم 
التعليمي لألطفال املصابني. وتزيد نسبة اإلعاقة في 
أخري  إضطرابات  مصاحبة  حالة  في  التعلم  مقدرة 
األمر  يقتصر  وال  والعصيان.  املعارضة  إضطراب  مثل 
عليهم فقط، وإمنا أحيانا يشكل وجودهم في بعض 
الفصول صعوبة ما في مقدرة أقرانهم علي املتابعة. 
أما إذا إستمرت األعراض في فترة املراهقة فيؤدي هذا 
بسبب  وذلك  السيارات؛  حوادث  نسبة  في  إزدياد  إلي 
نقص اإلنتباه،  وإلي إزدياد نسبة التصرفات العنيفة 
واإلجرامية ضمن املصابني باإلضطراب؛ وذلك بسبب 
إذا تزامن مع إضطراب  فرط احلركة واإلندفاع، خاصة 
إلي   اإلضطراب  هذا  يؤدي  وقد  والعصيان.  املعارضة 
زيادة  إلي  وأيضا  أمنة.  ممارسات جنسية مبكرة وغير 
نسبة حدوث احلمل في املراهقات. وعند البلوغ يؤدي 
والوظيفة  الدراسة  إلي معوقات في  هذا اإلضطراب 
اإلجتماعية.  العالقات  في  معوقات  إلي  باإلضافة 
وأيضا لوحظ زيادة نسبة الزواج املبكر واألبوة املبكرة 

بني املصابني بهذا اإلضطراب.
علي  اإلضطراب  بهذا  اإلصابة  تؤثر  ال  قد   : هوامش 
سنوات  بلوغه  حتي  التعلم  علي  الطفل  مقدرة 

الدراسة املتوسطة.

يؤدي  ال  اإلضطراب  هذا  أن  إلي  اإلشارة  يجدر  أيضا 
مع  تزامن  إذا  إال  اإلدمان  نسبة  زيادة   إلي  عامة 
ذلك  من  يستثني  ولكن  أخري،  نفسية  إضطرابات 
الضعف  إلي  إدمانه  نسبة  يزيد  إذ  الكوكايني،  إدمان 

بني املصابني بهذا اإلضطراب.      
أسباب إضطراب فرط احلركة ونقص اإلنتباه.: 

احلاالت.  من   ٪  7٥ عن   مسئولة   : وراثية  أسباب   )١
األول.  املقام  في  وراثي  اإلضطراب هو إضطراب  فهذا 
واألدرينالني  الدوبامني  مادتي  في  بخلل  مرتبط  وهو 

ومستقبالتهم في املخ. 
٢( عوامل بيئية : مسئولة عن ١٠ إلي ٢٠ ٪ من احلاالت 
تعاطي  أو  بالتدخني  احلامل  السيدة  قيام  وتشمل  
إصابة  حدوث  أو  الكوكايني  إدمان  أو  الكحوليات 
باألمراض املعدية مثل احلصبة والكوليرا أثناء احلمل. 
ورمبا تشمل العوامل البيئيةأيضا إستنشاق الطفل 
للرصاص في املراحل املبكرة من العمر أو رمبا إلصابة 

في الرأس أو عدوي في املخ.  
أضافات  تناول  بسبب   : خاطئة  غذائية  نظم   )٣

صناعية للمأكوالت خاصة »األلوان الصناعية 
اململكة  في   Southampton جامعة  في  مت  فقد   «
إضافة  أثر  علي   ٢٠٠7 عام  في  بحث  عمل  املتحدة 
مع  اإلتفاق  ومت  األطفال  علي  الصناعية  األلوان 
املصانع علي منع إستخدامها بنهاية ٢٠٠٩، وتبعتها 
علي  حتذير  بوضع  ألزمت  التي  األوربية  املفوضية 
املعلبات الغذائية التي حتتوي تلك اإلضافات الضارة. 
املصانع  ألزمت  فقد  األمريكية  الواليات  في  وحتي 
بوضع احملتوي من  تلك األلوان الصناعية علي املعلبات 

الغذائية وذلك لتنبيه املستهلكني.  
هوامش : أتفق في العقود األخيرة علي أن مكسبات 
يتم  والتي  الصناعية  والرائحة  والطعم  اللون 
إضافتها إلي الكثير من املنتجات الغذائية متثل ضررا 
علي  منهاالعبءاإلضافي  اإلنسان  صحة  علي  كبيرا 
تخليص  محاولة  في  وذلك  والكبد  الكلية  وظائف 

اجلسم من هذه املواد.   
أمثلة  تعليمي  أو  أسري  خلل   : إجتماعية  عوامل   )4
نشأة  أو  األطفال.  يطاول  مدرسي  أو  أسري  عنف 

الطفل في أسرة بديلة غير معتنية.  
هوامش : اإلفراط في تناول األطفال للسكريات يزيد 
من نشاطهم ولكن ال يؤدي لالصابة بهذا اإلضطراب.  
احلركة  فرط  إلضطراب  الرئيسية  الثالثة  األنواع 

ونقص اإلنتباه : 
الزائد  احلركي  النشاط  عليه  يغلب   : األول  النوع   )١

واإلندفاع أكثر من نقص اإلنتباه.   
اإلنتباه أكثر من  : يغلب عليه نقص  الثاني  النوع   )٢
أصعب  النوع  وهذا  واإلندفاع  الزائد  احلركي  النشاط 
ولكن  هادئا  الطفل  يجلس  حيث  التشخيص؛  في 
إلقيام  في  كبيرة  صعوبة  يعاني  ال  ورمبا  منتبه.  غير 
باألعمال املوكلة اليه،وأيضا قد ال يجد صعوبة كبيرة 

في مجاراة أقرانه. 
٣( النوع الثالث : هو األكثر شيوعا وهو النوع املركب، 
حيث يجتمع فيه النشاط احلركي الزائد واإلندفاع مع 

عدم اإلنتباه بنفس الدرجة تقريبا. 
هوامش : رمبا يساعد النشاط الزائد في هؤالء األطفال 

في زيادة مقدرتهم علي االنتباه.  
ونستأنف في اجلزء الثاني باْذن اهلل طرق التشخيص 

والعالج ومستقبل املرض وتطوره. 
حلقة  بتقدمي  املاضي  اإلسبوع  في  قمت   : ملحوظة 
تلفزيونية عن »إضطراب فرط احلركة ونقص اإلنتباه » 
وذلك ضمن سلسلة احللقات العشرين والتي قدمتها 
 Me قناة  علي  النفسية  واألمراض  اإلضطرابات  عن 
Sat وذلك في البرنامج اخلاص بالدكتورة مها رداميس 
وهو برنامج » مها واحلياة » وملن يحب أن يعلم فهذا 
اخلامسة  الساعة  ثالثاء  يوم  كل  بثه  يتم  البرنامج 
يوم  إعادته  ويتم  القاهرة،  بتوقيت  مساء  والنصف 
السبت السادسة مساء بتوقيت تورونتو.وسوف أضع 
 Doctor« بوك   الفيس  علي  صفحتي  علي  احللقة 

Nagi »وذلك ملن يود مشاهدتها.   
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رأسي
1 - ممثلة اشتهرت بدور البدوية خاصة عبلة في فيلم عنترة بن شداد 

- زيارة دينية o فلق
2 - دفعة من الناس - من األوعية الدموية

3 - ممثلة مصرية عملت كثيرا في افالم عادل إمام - عكس ضراء
4 - مساعدة - حرف نفي

5 - فكرة مقصودة غير معلنة )معكوسة( - انثى الخيل - ذكر اآلخرين 
بالسوء في غيابهم

6 - فرد - قاد من قرطاج من أعظم القادة العسكريين في التاريخ
7 - خصائص وصفات - من األطراف - نصف مولع

8 - يضعه الملك على رأسه o لب الشيء وجوهره - سقط
9 - األقل وزنا - ذو قشرة خارجية وفارغ من الداخل

10 - عائلة فيروز الفنية - ارتفاع الموسيقى والطبول واألهازيج احتفاء 
بالعروسين

أفقي
1- ممثلة مسرحية وسينمائية برزت في دور األم في مسرحية العيال 

كبرت.
2 - ممثل كوميدي مميز عمل في هاللو شلبي ومدرسة المشاغبين

3 - فيلم لألطفال لدريد لحام -  رد السؤال
4 - وقت حدوث الشيء -  للسؤال  -  نصف خائف

5 - مشكلة منتشرة )معكوسة( o تلبسه ولكن ال تراه
6- صوت الجرس

7 - ممثل مصري راحل وأحد أعضاء ثالثي أضواء المسرح ونجم من نجوم 
الكوميديا

8 - نصف راجح - قص الصوف
9 - الفلم الذي ترددت فيه عبارة »جواز عتريس من فؤادة باطل«

10 - مزق - ممثلة ومطربة وفنانة استعراضية سورية كتبت مسلسل دنيا
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http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 5-Oct-2016
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2 1 7 5 4 8 9 6 3

5 3 9 6 2 1 4 8 7

4 7 1 8 5 3 6 9 2

3 9 6 4 1 2 7 5 8

8 5 2 9 7 6 1 3 4
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Daily Sudoku: Mon 17-Oct-2016
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hardDaily Sudoku: Mon 17-Oct-2016
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 حل
 العدد

السابق

 د. جابر جاد نصار هو الرئيس الحالي لجامعة 
القاهرة وأستاذ القانون الدستوري بكلية 
الشرف  قائمة  على  نرشحه  الحقوق. 
في  الديانة  خانة  الغائه  بسبب  العدد  لهذا 
شهادات وتعامالت جامعة القاهرة. وبحسب 
الديانة  إلغاء خانة  يتعين  القرار فإنه  نص 
والمستندات  الشهادات  كافة  في  كبيان 
واألوراق التي تصدرها أو تتعامل بها جامعة 
القاهرة مع طالبها أو العاملين بها أو أعضاء 

هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الغير على أي وجه كان، وفي جميع 
الكليات والمعاهد والمراكز سواء للمرحلة الجامعية األولى أو الدراسات العليا 
 كما ألزم الجهات المختصة بالجامعة بتنفيذ القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.
وقد حدثت مشادات بينه وبين رؤساء الجامعات االخرى على خلفية هذا 
القرار الذي تم رفضه من األزهر وبعض ممثلي التيار االسالمي باعتباره 
اعتداء على هوية مصر االسالمية. وقد كان للدكتور نصار مواقف مماثلة 
حين قرر تقدم ببالغ رسمى إلى السيد النائب العام ضد عضوى البرلمان 
اللذين طالبا بتقديم كشوف عذرية ضمن أوراق تقديم الجامعات للطالبات. 
وقال الدكتور أن هذه التصريحات غير المسؤولة ال يمكن قبولها أو السكوت 
عليها الن فيها إساءة للطالبات وتنال من شرفهن وسمعتهن كما تنال من 
سمعة الجامعة وتؤثر على مركزها محليا ودوليا. كذلك يذكر له رده على 
الجامعات  الشبان في  الشابات عن  بفصل  أفتى  الحويني الذي  الشيخ 
وقال أن جامعة القاهرة هي جامعة مختلطة ولن تغير من سياستها ألي 
الدولة  لتحقيق  هامة  خطوة  وتراه  القرار  هذا  نيوز  جود  سبب. وتشجع 

المدنية وإلغاء التمييز بين المواطنين على أساس ديني.

جابر نصار 

لوحة ال�رشف

جــود تاميـــــز

 سيدة املنيا و املوناليزا  
              نسرين عيسي �   ساسكاشوان

والبيئة  الطبيعة  جماليات  يرصد  التشكيلى  الفن  يعد  لم 
احمليطة،  او مجرد لوحة  جميله متقنة اخلطوط  محاطة ببرواز 
أو حتى وجه  جميل ألمرأه  أو طفل صغير وغيرها من اللوحات 
التى  لنا عهد بها ، بل اصبح الفن التشكيلى يفرض نفسه 
كرأى  وفكر فى القضايا التى تدور من حولك  فأصبحت ريشة  
وحتاول  وحتاور  سؤال  وتطرح  تناقش  الكاتب  كاقلم  الرسام 
قضايا  حول  بالتفكير  ذهنك  تشغل  كما   ، إلجابه  الوصول 
اجملتمع الذى تعيش فيه بل وعالقتها بالدول من حولك ، وقد 
املدرس  أميره  فهمى  الفنانه  ظهر هذا بوضوح  فى معرض 

املساعد بجامعه حلوان بعنوان »حوار مع اآلخر« 

خاص  طابع  له  فهمى  أميره  الفنانه  معرض  إن  احلقيقة  
الشهيد  بقاعه  مت عرضها  لوحه   ١4 املعرض  ، ضم  مختلف 
و ما   ، ايام متتالية   » وأستمر ملده خمسة  »أحمد بسيوني 
كل  ان  هو  اخلصوصيه  من  طابع  ويعطيه   املعرض  هذا  مييز 
لوحة معروضه  فى حد ذاتها حتمل  رسالة  ، فالفنانه أميره 
استطاعت بحسها الفنى ان تترجم مايشغلها من قضاياه 
التقنيات املعاصرة اخملتلفة فى  من خالل فرشتها ومن خالل 
الرسم التجميعى  و استخدام الكوالج و أساليب التجريب 
فى التصوير  و الفوتو شوب ، فبذكاء شديد ومهنية  فنانه 
في  اجلديدة  الثقافات  هذه  مع  تتعايش  بأن  جنحت  محترفه 
مجال الفن التشكيلي  وتوظفها بالشكل الذى يخدم فكرها 
املتلّقى  عقل  ويحترم  اجلمهور  مع  تشاركه  ان  تود  الذى  و 
باجملتمع  بشكل  تعايش  قضايا مطروحة  فخرجت لوحاتها 
اثناء جتولك  القازئ  ، وهناك تالحظ عزيزى  راقى وفنى جميل 
بني اللوحات وجود صوره املوناليزا فى معظم أعمالها ،  وتقول 

الفنانه أميره عن ذلك:  انها تعمدت 
عصر  أيقونة   املوناليزا  اختيار  على 
مشترك  عامل  لتكون  النهضه  
إلى  اشاره  اللوحات   معظم  فى 
اخملتلفه  واألديان  الثقافات  بني  احلوار 
فى  عاليه  فنيه  قيمه  من  متثله  ملا 
جميع الدول وبني الثقافات اخملتلفه ،  

فاجلميع يتفق على قيمه هذه اللوحه بدون شك .
مصريه  سيده  لوحه  عينك  تلفت  باملعرض  جتولك  وأثناء 
وضعية  و   ، الوجه  أحاسيس  من  الكثير  فى  املوناليزا  تشبه 
تصورى  فى  والتى  أمامها  اليد  وضع  وحركة  والزى  اجللوس 
وهذه  أميره  الفنانه  معرض  فى   master piece الشخصى 
الرأي   قضيتها  اثارت  التى   املنيا  سيده  لوحه  هى  اللوحه 
وإميانها  اللوحه  فى هدوئها   ، فظهرت فى هذه  العام كله 
والسالم املسيطر على وجهها ،   و اللوحه مصممه  بتكنيك 
الفوتوشوب مع استخدام تأثيرات تعطى اضاءه على اللوحه 
باحلياه،  كما  النابض  األحساس  نوع من  لها  أضاف   بشكل 
خلفيه  لتكون  املوناليزا  بلوحه  اخلاصه  اخللفية  استخدام  مت 
للوحه سيدة  املنيا حتى البرواز املستخدم هو البرواز الذهبي 
بذلك  ارادت   فقد    ، املوناليزا  لوحه  برواز  من  الشبه  القريب 
أميره فهمى ان تبرز قيمة مكانة هذه السيدة  املصريه بشكل 
و  واللهجات   الثقافات  كل  تفهمه  تشكيلى  و  فنى  حتاورى 
بالفعل جنحت فى رسالتها وعرض رأيها بشكل فنى رائع وهو 
مكانة  هذه املرأه املصريه فى قلوب املصريني  ليس هذا فقط 
وإمنا مكانتها بني الدول فهذه السيده أصبحت  أيقونة سالم 

ومحبه وتصالح مع النفس .
الفنان  ذاتية  في  ما  فرز  هو  القارئ  عزيزى  الراقى  الفن  ان 
والفنانة من مشاعر وتركيبها في لوحات متقاربة في املعنى 
لتكون قصة من احلياة او عرض ومناقشة قضيه ، ومن خالله 
كما  احلياة  في  جميل  هو  ما  كل  تالحم  عن  رسالة  تبعث 

فعلت أميره فهمى .

أميره فهمى
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بدأ حتالف السيف والدين، بني محمد بن سعود حاكم الدرعية، مع الداعية 
املتطرف محمد بن عبد الوهاب عام ١744،وكان ذلك مبثابة ميثاق تشكيل 
الوهاب  عبد  بن  محمد  الوهابية  عقيدتها  وضع  حيث  السعودية،  الدولة 
وعقيدتها القتالية محمد بن سعود، وأكتمل التحالف بزواج بن سعود من 
وااليدولوجيا،السيف  والشيخ،الدم  األمام  حتالف  أى  الوهاب،  عبد  بن  بنت 
والدين. واعلنوا احلرب على اجلزيرة العربية وكان التكفير هو السالح البتار 
حيث خيروا املسلمني بني اعتناق الوهابية ودفع الزكاة ألبن سعود أو املوت 
ما  اجملازر  وارتكبوا من  بدون طالق.  زوجاتهم  والزواج من  أبناءهم  واسترقاق 
آالف  ظهور  على  كربالء  على  هجموا   ١8٠٢ عام  وفى  الولدان،  له  تشيب 
اجلمال وخربوا االضرحة الشيعية املقدسة وقتلوا أربعة آالف شخص بحد 
السيف،وكانوا كلما رأوا حامال بقروا بطنها وتركوا اجلنني فوق جثمان األم 
الدامى، ووقعت مكة عام ١8٠٣ فى أيديهم وأمر بن سعود بأن تسوى كل 
بها  احتفظ  التى  واالبطال  االولياء  أضرحة  دمروا  باألرض،إذ  مكة  مساجد 
على سبيل التبجيل. أما الطائف فقد ارتكبوا بها من اجملازر ما يعجز عنه 
الوصف، وكبلوا أيادى ٣67 رجال إلى ظهورهم ومعهم أطفالهم ونساؤهم 

وصعدوا بهم إلى التل وقتلوهم عن بكرة أبيهم لبث الرعب فى الطائف.
واستطاعوا اخضاع ساحل اخلليج الفارسى بأكمله من البصرة شماال إلى 
خليج عمان. واستولوا عام ١8٠٥ على ميناء بندر عباس اإليراني،الذى يعتبر 
هى  األولى  السعودية  الدولة  واصبحت  حاليا.  هام  إيرانى  عسكرى  ميناء 

أكبر دولة فى اجلزيرة العربية منذ زمن نبى اإلسالم محمد.
األماكن  وسقوط  الوهابيني  توسع  من  بشدة  العثمانية  الدولة  أنزعجت 
دولتهم  أسقاط  وطلبت من محمد على فى مصر  أيديهم،  بني  املقدسة 
مقاتل  آالف   8 وصل   ١8١١ عام  فى  مصر.  حكم  وذريته  منحه  مقابل  فى 
مصرى حملاربة الوهابيني ومعهم عدد من شيوخ األزهر لبيان كفر الوهابيني 
وخروجهم عن صحيح الدين. وقد هزم عبد اهلل بن سعود القوات املصرية 
العودة  على  الوقت  نفس  فى  اصرت  ولكنها  البحر  ساحل  إلى  فرت  التى 
حملاربتهم،وكان ذلك بقيادة إبراهيم باشا، ابن محمد على والقائد العسكرى 
املاهر. وفى نوفمبر ١8١8 هزم جيش إبراهيم باشا الدولة السعودية األولى 
وسوى عاصمتها الدرعية باألرض واسترد مكة واملدينة وجدة منهم،وقطع 
اهلل  عبد  معهم  وارسل  اسطنبول  إلى  وأرسلهم  وهابى  أذن  آالف  أربعة 
وأخير  إذاللهم وجتريسهم هناك  وزراءه حيث مت  واحد  بن محمد بن سعود 
الدولة  نهاية  هى  هذه  للكالب…وكانت  جثثم  ورموا  رقابهم  قطعوا 

السعودية األولى.
عبد  بن  ،حفيد  الشيخ  آل  حسن  بن  الرحمن  عبد  عاد   ١8٢٥ عام  فى 
لاللتفاف حوله،وفى نفس  القبائل  ودعا  األصيل  اإلسالم  إلى  الوهاب،يدعو 
الوقت عاد حفيد بن سعود عام ١8٢٣، تركى بن عبداهلل بن سعود،الذى فر 
من الهجوم املصرى، ليحكم دولة سعودية ثانية إلى أن اغتيل عام ١8٣٢ 
املصرية أسرته  القوات  للرياض،ولكن  حيث خلفه شقيقه فيصل حاكما 
عام ١8٣8 ونقل إلى سجن بالقاهرة.ولكن سقوط اسطول محمد على عام  
١84١ بواسطة االجنليز جعل فيصل يهرب من القاهرة عام ١84٣ ليحكم 
للنزاع  نتيجة  بدورها عام ١86٥  والتى سقطت  الثانية،  السعودية  الدولة 
بني أبناء فيصل بعد وفاته. وقد احتل فيصل قطر عام ١8٥٠ حتى اعتنقت 

الوهابية.
بن عبد  بن فيصل  الرحمن  بن عبد  العزيز  الشاب عبد  عاد  عام ١٩٠٢  فى 
الرياض من  اهلل بن سعود من منفاه فى الكويت ليسترد عاصمة اجداده 
الرشيديني وليبدأ تأسيس الدولة السعودية الثالثة واحلالية حيث أكتمل 
وال  كان  ثانية  الدولة  تأسيس  إلستعادة  ولكن   ،١٩٣٢ عام  احلالى  شكلها 

الوهاب  عبد  بن  حفيد  بني  العالقة  تأسيس  إعادة  من  بد 
بن  اهلل  عبد  بني  الثقة  جتديد  مت  حيث  سعود،  بن  وحفيد 
وبني عبد  الوهاب،  بن عبد  الشيخ، حفيد  آل  اللطيف  عبد 
بن  العزيز  عبد  تزوج  اجلدود  بني  األول  اللقاء  ومثل  العزيز، 
سعود من طرفة بنت عبداهلل بن عبد اللطيف،وكانت ثمرة 
الزواج فيصل الذى أصبح ملكا بعد ذلك وساهم فى نشر 
عبر  فكان  العزيز  عبد  جيش  كله.أما  العالم  فى  الوهابية 
تشكيل مجموعات وهابية متطرفة سميت باالخوان،حيث 

كل  الوهاب  عبد  بن  ودعا  لالخوان  لالنضمام  القبائل  كل  العزيز  عبد  دعا 
الزكاة له،ولكى تتشكل الدولة  االخوان إلطاعة ولى األمر بن سعود ودفع 
السعودية احلالية قتل االخوان أكثر من ٣٠٠ الف شخص مسلم حتى أن 
مؤرخ سوفيتى اطلق على هذا التنظيم “الرعب األبيض” نتيجة ألن تنظيم 

االخوان كانوا يضعون عمامات بيضاء على رؤوسهم.
رضا)١86٥�١٩٣٥(،ألختراق  رشيد  مصر،فجندوا  خطورة  السعوديون  أدرك 
حافظ  ذلك  بعد  أعترف  بها،وقد  الوهابية  ونشر  املصرية  الدينية  احلياة 
وهبة مستشار عبد العزيز بن سعود، بأن رشيد رضا كان يتلقى أموال من 
السعودية بصفة منتظمة،وقد اعطاه بن سعود 6 آالف جنية أسترلينى 
الوهابية  عن  كتاب  تأليف  من  أخطر  هو  مبا  قام  رضا  ولكن  واحدة.  دفعة 
حسن  لتلميذه  أوحى  بأنه  خطورته  املتطرف،ولكن  املذهب  هذا  فيه  ميدح 
بتنظيم  تيمنا  باالخوان  تنظيمه  يسمى  أن   ١٩٢8 عام  البنا)١٩٠٥�١٩4٩( 
االخوان الوهابى وبنفس عقيدته فى التكفير… وهكذا بدأ االختراق الوهابى 

األول ملصر عن طريق رشيد رضا وحسن البنا.
توفى عبد العزيز بن سعود عام ١٩٥٣ وتولى أبنه األكبر سعود احلكم، ولكن 
 ١٩64 نوفمبر   ٢ فى  خلعه  مت  حتى  سعود  على  احتجوا  الوهابية  شيوخ 
تربى فى  والذى  الشيخ  آل  بن طرفة  احلكم)فيصل  وتولى فيصل شقيقه 
احضان بيت جده الوهابى بعد وفاة والدته وعمره 6 سنوات(،  ليبدأ فصل 
جديد من تدويل الوهابية وفى نفس الوقت الصراع مع مصر،ويعتبر فيصل 
الناصر،  فروا من عبد  الذين  االخوان  زعماء  املؤسس احلقيقى، مبساندة  هو 

لظاهرة اإلرهاب اإلسالمى املعاصر.
فى الستينات بدأ الصراع على أشده بني تيار القومية العربية بزعامة عبد 
باحلرب  وقتها  وسميت  السعودية،  بزعامة  االصولى  اإلسالم  وتيار  الناصر 
الباردة العربية،واشتد الصراع بإسقاط عبد الناصر لنظام اإلمام فى اليمن، 
مصرى  عسكرى  أى  حذاء  خطبه  أحدى  فى  وصف  الناصر  عبد  أن  حتى 

شهيد باليمن أشرف من تاج امللك سعود.
العالم كله  االخوان من  الوقت أستقطب فيصل كل متطرفى  فى نفس 
املودودى  األعلى  ابو  بزعامة  الهندية  الباكستانية  اجلماعات  ومتطرفى 
ليؤسسا معا االصولية اإلسالمية الدولية، التى حتولت إلى شبكة ضخمة 

من منظمات اإلرهاب املعاصر.
شيك  ١٩67،وقبوله  حرب  فى  الناصر  عبد  سقوط  جاء  أخرى  مرة  ولكن 
العربية  القمة  الدعم السعودى من يد فيصل فى اغسطس ١٩67 مبؤمتر 

باخلرطوم، معناه نهاية الدور املصرى وتسيد السعودية على املنطقة.
السادات،حيث  عهد  فى  ملصر  واالخطر  الثانى  السعودى  االختراق  وكان 
وسط فيصل مدير مخابراته كمال أدهم إلجراء صلح بني السادات واالخوان 
فى نهاية عام ١٩74، وكانت هذه املفاوضات كارثية على مصر بكل معانى 
الدعوة  ممارسة  فى  الكامل  احلق  لألخوان  السادات  أعطى  حيث  الكلمة 
السعودية،  من  الهاربة  قياداتهم  عودة  وآمن  املتطرف،  ملنهجهم  وفقا 
مصر)كليات  فى  التربية  كليات  عمادة  ومنحهم  لطلبهم  واستجاب 

املنظومة  فى  التأثير  يستطيعوا  لكى  املعلمني 
األخرى  املناصب  بعض  ومنحهم  التعليمية(،  
الذى  االخوانى  للقيادى  أسيوط  محافظ  مثل 
إسماعيل،  عثمان  محمد  للسعودية  هاربا  كان 
وتركهم يخترقون لألزهر. وقد أسس محمد عثمان 
إسماعيل تنظم اجلماعات اإلسالمية فى اجلامعات 
املصرية وخاصة أسيوط واملنيا ،وكان يوزع السالح 
وقتها،  نيوزوييك  مجلة  ذكرت  كما  الطلبة  على 
اإلرهابية  املنظمات  بتشكيل عشرات  تاريخ مصر  فى  فترة عصيبة  لتبدأ 

اخلارجة من عباءة األخوان املسلمني.
ولم تكتفى السعودية بزرع االخوان فى كافة املؤسسات املصرية ولكنها 
ضخت أمواال بغزارة فى مؤسسة األزهر لوهبنتها، ومنحت مرتبات خيالية 
لشيوخه فى زيارات موسمية أو بدون زيارات، كما ساعدت قيادات األخوان 
من التسلل إلى األزهر. وبعد موت فيصل وإنشاء جائزة بأسمه مت منح هذه 
فى  لدوره  الغزالى  محمد  مثل  تطرفا  األزهرية  الشخصيات  ألكثر  اجلائزة 
احلق  جاد  الراحل  األزهر  اجلزائر،وكذلك لشيخ  تطرف  وفى  املفكرين  تكفير 
على جاد احلق ألنه وصف اليهود والنصارى بأنهم كفار ومشركني يستوجب 
قتالهم،كما منحت اجلائزة ملؤسسة األزهر نفسها عام ٢٠٠٠. ولم  تدعم 
األموال السعودية منظمات إرهابية مصرية فقط ولكنها أخترقت معظم 
احزاب ومؤسسات إعالمية كاملة..ومازالت  ذمم  واملثقفني واشترت  الكتاب 
مصر  إلى  عاد  حيث  السعودية،  احلقبة  هى  سوداء  حقبة  تعيش  مصر 
النجار� الشعراوى�الغزالى�زغلول  مثل  التطرف  جنوم  كل  السعودية  من 

احلوينى�قيادات  ابو اسحق  الظواهرى�  محمد حسان�صفوت حجازى�امين 
االخوان، كما أن كل رموز التطرف فى مصر عاشوا سنوات من حياتهم فى 

السعودية.
فى عهد مبارك استفحلت التبعية للسعودية أكثر فأكثر،حيث أن مبارك 
فى تقديرى ال يعدو سوى كونه تابعا للسعودية غارقا فى أموالها مكسور 
العني أمام الرشاوى التى دفعت له، ،وقد منح مبارك نايف بن عبد العزيز،وزير 
الداخلية الراحل،حق االطالع على كافة االوراق وامللفات السرية فى مباحث 
وكأنه  اجلهاز  لقيادات  أوامر  أعطاء  فى  واحلق  بل  وقت،  أى  فى  الدولة   أمن 

رئيس الدولة املصرية.
اجلماعة  أن  االخوان حيث  السعودية مع  السيسى محظوظا بخالف  كان 
خانتهم فى النهاية وارمتت فى االحضان القطرية، مما جعل امللك عبد اهلل 
يشتاط غضبا ويعتبرهم فى حالة عداء مع السعودية، ومع اقتراب االخوان 
بالربيع  يسمى  ما  بعد  املنطقة  فى  السياسى  املشهد  على  للسيطرة 
املنطقة  اخضاع  يريدون  السابقني  تالميذهم  أن  السعوديون  العربى،أحس 
من  الظاهرة  العداوة  فكانت  السعودي،   الدور  حساب  على  لهم  كلها 

السعودية لالخوان وما ترتب عليها من دعم السعودية للسيسى.
ومع وفاة  امللك عبد اهلل سيطر اجلناح السعودى احملافظ بقيادة سلمان بن 
عبد العزيز على السعودية، وانقلب امللك سلمان متاما على ميراث شقيقه 
العائلة  فى  املتطرفة  للعناصر  الكبرى  املناصب  مانحا  اهلل  عبد  الراحل 
السعودية، ويخشى املصريون من فتح سلمان الطريق للتصالح مع االخوان 

على حساب مصر.
فى تقديرى الشخصى أن حال مصر لن ينصلح نهائيا إال بالقضاء على هذا 
االختراق الوهابى اخملرب ملصر، فاحلقبة السعودية هى كارثية على كل شئ 
فى مصر والشرق األوسط بل وعلى العالم كله.. ولن تعود مصر لروحها إال 

بالتنخلص من هذه احلقبة السوداء.

مصر والسعودية: من محمد على إلى السيسى
مجدي خليل

جابر نصار بعد إلغاء خانة الديانة يتحدث لـ »جود نيوز » 
لم أكن اتوقع أن يوافق مجلس اجلامعة علي قرار الغاء خانة الديانة ... وال أخشي رد فعل املتطرفني 

منذ  ابداً  تكن  لم   : إبراهيم  جرجس   � نيوز  جود 
جامعة  أسم  حتت  مصرية  جامعة  كأول  إنشائها 
جامعة  إلي  اسمها  يتغير  أن  قبل  الول«،  فؤاد   «
القاهرة كمكان لتحصيل العلم فقط ، بل هي رمز 

لإلستقالل و التحرر.
ثمرة  مصرية  جامعة  أول  وإنشاء  فكرة  فكان 
 ، املعاصر  مصر  تاريخ  من  هامة  مرحلة  ثمار  من 
لها،  بالنسبة  اإلنطالق  نقطة   ١٩١٩ ثورة  وكانت 
وهى مرحلة متيزت بتعلق أمال املصريني فى حتقيق 

اإلستقالل الوطنى وتهيئة البالد لتحمل تبعاته.
منبر  القاهرة  جامعة  حملت  التاريخ  مر  وعلي 
في  التنوير  شعلة  حملت  و  الريادة،  و  التجديد 

املنطقة التي تعوم في بحر من الظلمات .
رئاسة اجلامعة  الدكتور جابر نصار  الدكتور  وتولي 
في فترة عصيبة ولكنه استطاع ان يتصدي لطيور 
الظالم و أن يُكمل رسالة اجلامعة في نشر ثقافة 
مع  معارك  عدة  خاض  و  محيطها،  في  التنوير 
سفينة  يقود  أن  أستطاع  ولكنها  الراجعية،  دعاة 

اجلامعة نحو التقدم و الوطنية املصرية .
وكانت أول معارك جابر نصار هي مع النقاب، عندما 
التدريس  هيئة  ألعضاء  النقاب  بحظر  قراراً  أصدر 
والهيئة املعاونة من طالب الدراسات العليا، داخل 
التدريب العلمية لطلبة  املعامل البحثية، ومراكز 

الدراسات العليا، في بداية عام ٢٠١6.
العاملني  علي  النقاب  منع  قرر  شمل  كما 
القاهرة  جلامعة  التابعة  اجلامعية  باملستشفيات 
قضت  عندما  النقاب  مع  نصار  معركة  وأنتهت   .
يناير   ١٩ في  مصر،  في  اإلداري  القضاء  محكمة 
املنقبات  عمل  بحظر  نصار  قرار  بتأييد    ٢٠١6

باجلامعة.
في  قراراً  أصدر  بل  هذا،  عند  »نصار«  يتوقف  لم  و 
غاية االهمية ، وفي الظروف الصعبه التي تضرب 
كافة  في  الديانة  خانة  إلغاء  وهي  العربي،  العالم 
شهادات ومستندات وأوراق اجلامعة ، و يطبق القرار 
على طالب اجلامعة وأعضاء هيئة التدريس وكل من 
يتعامل مع املنشأة التعليمية ، ويسري القرار على 

جميع الكليات واملعاهد واملراكز التابعة للجامعة 
سواء للمرحلة اجلامعية األولى أو الدراسات العليا.
 ، القاهرة  جامعة  رئيس  نصار  جابر  الدكتور  وقال 
اختصاصتها  إلي  طبقاً  القرار  أتخذت  اجلامعة  أن 
مستقل  كيان  فهي  القوانني،  و  للدستور  طبقاً  و 
، والقانون املصري ينص علي أن رئيس اجلامعة هو 

من يُدير اجلامعة.
واضاف رئيس جامعة القاهرة في تصريحات خاصة 

ملراسل »جود نيوز » بالقاهرة، جرجس ابراهيم ، إلي 
املصري عقب  الشعب  قوية من  أنه وجد مساندة 
إتخاذ القرار ، و أن من ينتقدون القرار ليس لديهم 
حجج ، أو يشيدون بالقرار ولكنهم يتخذون حجة 
يدل  وهو   ، لصدوره  مناسباً  ليس  احلالي  الوقت  أن 
وأضاف   ، للقرار  املعارضيني  موقف  ضعف  علي 
»نصار« لـ »جود نيوز«، حقيقة لم أجد قرار يتوافق 

عليه طالب اجلامعة مثل هذا القرار.
جاء  الديانة  خانة  إلغاء  »قرار  قائالً  نصار  وأكمل 
يعارض  ومن   ، بالكامل  اجلامعة  مجلس  مبوافقة 

القرار عليه اجلوء الي القضاء«.
التي  املواطنة  ترجمة شعارات  علي ضرورة  مشددً 
نسمعها منذ عشرات السنني الي قرارت حقيقة 

تتطبق علي ارض الواقع .
وموضحاً ، بأنه لن يخشي من ردود الفعل من قبل 
املتطرفني و املتشددين ، وسبق لهم معارضته في 
بيينا،  فصل  املصري  القضاء  و  النقاب  منع  قانون 

بحسب تعبير د. نصار.
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بني ” أحبوا أعداءكم “ 

و احملبة احلقيقية للذات   
بقلم : د. رءوف إدوارد

اإلنسان بعد سقوط أبويه آدم و حواء  خسر كل شئ 
املصدر،  بإنقطاع  السالم  إنقطع  اإلنسان هلل  مبعاداة   .
 ، الطبيعة   : العداوة بني كل شيئ و كل أحد  فُوِجَدت 
احليوان ، اإلنسان اآلخر ، الرجل ، املرأة . فوجدت كوارث 
 ، احليوان  و  اإلنسان  بني  االفتراس   ، املرض  و  الطبيعة 
عداوة البشر لبعضهم … و لكن األخطر كانت العداوة 
بني اجلسد و النفس والروح في اإلنسان الواحد .” ألَنِّي 
لَْسُت أَْعرُِف َما أَنَا أَْفَعلُُه، إِذْ لَْسُت أَْفَعُل َما أُرِيُدُه، بَْل َما 
أَْن  ا  وَأَمَّ ِعْنِدي،  َحاِضرٌَة  اإلِرَادََة  ألَنَّ  أَْفَعُل…  َّاُه  َفإِي أُبِْغُضُه 
َّاُه  أَْفَعَل احْلُْسَنى َفلَْسُت أَِجُد…َفإِْن ُكْنُت َما لَْسُت أُرِيُدُه إِي
 ! ِقيُّ أَْفَعُل، َفلَْسُت بَْعُد أَْفَعلُُه أَنَا…وَيِْحي أَنَا اإلِنَْساُن الشَّ
َمْن يُْنِقُذنِي ِمْن َجَسِد هَذا امْلَْوِت؟ “ ) رومية 7( . و هكذا 
يتمني  ذاته  و  اإلنسان  بني  العداوة  تستحكم  عندما   ،

العدم ، و املوت يصير مشتهاه . 
بالدرجة  فهي   ، علي شئ  دلَّت  إن  احملزنة  املسيرة  هذه 
األولي تدل علي أن اهلل ضرورة وجودية حتمية لإلنسان 
، بدونها يفقد كيان اإلنسان معناه . فبدايات  اإلنسان 
من  بنفخة  احلياة  إمتدت  ثم   . اهلل  فكر  في  كانت 
تَطوَّر  و   . تعالي  بإذنه  إنساناً  املادة  لتتطوَّر  القدير  فم 
اإلنسان و نشأت املرأة و اآلخر من ذات اإلنسان الواحد ) 
ملحوظة : ظهرت أول البوادر العلمية إلمكانية التكاثر 
بإستخدام خاليا الشخص الواحد � وليس شخصني � 
. و لكن ،   ) لينشأ اآلخر منه أو منها، و ليس منهما ! 
ملا أخرج اإلنسان اهلل من هذه املنظومة إنفرط عقدها 

. فما هو احلل ؟ 
احلل هو أن احلب الذي َخلََق اإلنسان ، هو سبيل إصالح 
اإلنسان : ” ألَنَُّه هَكَذا أََحبَّ اهلُل الَْعالََم َحتَّى بََذَل ابَْنُه 
لَُه  تَُكوُن  بَْل  بِِه،  يُْؤِمُن  َمْن  ُكلُّ  يَْهلَِك  الَ  لَِكْي  الَْوِحيَد، 
احْلََياُة األَبَِديَُّة “ ) يوحنا ١6:٣ ( . فمحبة اهلل ليست صفة 
أو طاقة بل ذات : ” اهلَل َمَحبٌَّة “. و هذا يتأكد من بقية 
اآلية ” بِهَذا أُْظِهرَْت َمَحبَُّة اهلِل ِفيَنا: أَنَّ اهلَل َقْد أَرَْسَل 
 )8:4 ١يوحنا   ( بِِه.“  نَْحَيا  لَِكْي  الَْعالَِم  إِلَى  الَْوِحيَد  ابَْنُه 

فألن محبة اهلل هي ذاته ، كان حبه خالصاً متجسداً .
ُْد هلِل ِفي  إن نشيد املالئكة عند جتسد املسيح  كان »اجمْلَ
األََعالِي« تسبيحاً حلب اهلل اآلب الذي أزال العداوة التي 
صنعها اإلنسان مع اهلل بغواية الشيطان. ثم ” وََعلَى 
الَُم “ ألن اهلل اآلب متََّم املصاحلة  مع اإلنسان  األَرِْض السَّ
امْلََسرَُّة«.)لو٢(  وَبِالنَّاِس  إبنه املتجسد.     »  في بشرية 
إنتظاراً لَيقَبل كل إنسان هذه النعمة اجملانية بالسالم 

مع اهلل.
يقبل  أن  بالعداوة  ذاته  علي  املنقسم  لإلنسان  فكيف 

َعلَى  ُمْنَقِسَمٍة  مَمْلََكٍة  لَُهْم:»ُكلُّ  وََقاَل   ” لها؟  سالماً 
) لوقا  يَْسُقُط.“  بَْيٍت  َعلَى  ُمْنَقِسٍم  وَبَْيٍت  تَْخرَُب،  ذَاتَِها 
”وَأَْعَداُء  أعدائه  آخر  و  أول  هي  اإلنسان  فذات   .  )١7:١١
اإلِنَْساِن أَْهُل بَْيِتِه.“)متى ٣6:١٠(  وبني األول واآلِخر يوجد 
ذاته إنحلت  . فمتي تصالح اإلنسان مع  أعداء كثيرون 
العداوة و حل السالم ألن اهلل قد سبق و حققه. الرجوع 
لذلك  أوالً.  ذاته  اإلنسان  يحب  أن  يستلزم  اهلل  إلي 
مبحبة  تبدأ  رأينا  في   “ أعداءكم  أحبوا   ” اهلل  فدعوة 
هي  اهلل  وصايا  باقي  مثل  الوصية  فهذه  أوالً.   الذات 
لُتحِقق به صفاته  ذاته  . و هو يهب  إنعكاس لصفاته 
. الذات  ، فوصايا املسيح ليست في مقدور بشر  فيك 
هي مركز إنطالق اإلنسان ، اهلل ُموِجُدها و فيها ينتظر 
و يتصالح معها يتصالح مع  ذاته  . من يحب  اإلنسان 
اهلل الذي فيها و بالتالي يتصالح مع الوجود كله ، مع 
األزل و األبد. و ال يخشي شيئاً  ألن مركز وجوده لم يعد 

منقسماً. 
حب الذات اإليجابي من مفهوم مسيحي يعود باإلنسان 
إلي منَشِئه قبل السقوط . ففي حبه لذاته يُِحب اآلخر 
ال  و  بل   . له  ُخلِقت  التي  الطبيعة  و   ، منه  ُخلِق  الذي 
يخشي ِمن اآلخرِ عداوًة أو رفْضاً ، ألنه متصالح مع  ذاته 
لَْع الَِّتي أََخَذَها ِمْن  مركز وجوده : ” وَبََنى الرَّبُّ اإلِلُه الضِّ
آدََم اْمرَأًَة وَأَْحَضرََها إِلَى آدََم. َفَقاَل آدَُم: »هِذِه اآلَن َعْظٌم 
أَبَاُه  الرَُّجُل  يَْتُرُك  حَلِْمي…لِذلَِك  ِمْن  وحََلٌْم  ِعَظاِمي  ِمْن 
) تكوين  وَاِحًدا.“  وَيَُكونَاِن َجَسًدا  بِاْمرَأَتِِه  وَيَلَْتِصُق  ُه  وَأُمَّ
٢٢:٢(.  لقد كان ألول جتربة عاطفية ُجزتُها في شبابي 
، و التي لم أحظي فيها بالقبول ، أثرها في هذا الفهم  
و التعبير عنه مبقولة لم أسمعها من قبل وال بعد : ” 
الذي يستطيع أن يحب ، يستطيع أن يعيش بال زواج “. 
و لكني رأيتها مطبَّقة في حياة رهبان احلق . فالرهبنة 
و  الذات  مع  التصالح  إلي  للعودة  أعلي  َمَثٌل  هي  احلق 
حبها إلي مستوي خروج الراهب من العالم و اآلخر ألنه 
مثل  متاماً  خارجياً.  فيتضائل  داخله  في  باحلب  إحتواه 

اهلل الذي يحب اإلنسان فال يحتاج لعبادته.
اخلالصة : اهلل محبة، و لهذا هو علَّة )سبب( الوجود و 
ِخلَقتنا .  اهلل محبة، و لهذا هو علَّة خالص اإلنسان و 
الوجود،  . ذات اإلنسان، هي مركز  العداوة مع اهلل  زوال 
حب  علَّة  هو  لهذا  و  محبة،  اهلل   . اهلل  يوجد  فيها  و 
َماذَا  َُّه  ألَن إنقسامه علي نفسه.”  زوال  و  اإلنسان لذاته 
أَوْ  نَْفَسُه؟  وََخِسرَ  ُكلَُّه  الَْعالََم  رَبَح  لَْو  اإلِنَْساُن  يَْنَتِفُع 
 . “ )متى ١6:٢6(  نَْفِسِه؟  َعْن  ِفَداًء  اإلِنَْساُن  يُْعِطي  َماذَا 

من أجل هذا ” أحبوا أعداءكم “ . و السبح هلل 

خواطر مسافر 
إلي النور  

)34 (
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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»

من التعاليم الزائفه التي حترمنا من اإلراده احلره التي وهبها لنا 
يخدم في  م كونيارس” كاهن  اإلب”أنتوني  ,يذكر  التنجيم  اهلل 
كنيسه القديسه مرمي األرثوذكسيه اليونانيه في مينيابوليس, 

في كتابه”حريه مجد أوالد اهلل”
+ لقد أصبحنا نعيش في عصر ال يوجد فيه حق مطلق بالنسبه 
ملعظم الناس . كل شئ نسبي, و لهذا أصبح الكثيرون يؤمنون 
بكل شئ, لكن قليال. إذا كان اإلنسان ال يؤمن بشئ فسينخدع 
الغامضه  املمارسات  و  للنجوم  اإلجنذاب  أن  ومبا  شئ,  كل  من 
األخري أصبح منتشرا في هذا العصر املفترض أنه عصر التطور 
ماذا  نعرف  و  ندرس  أن  احلكمه  فمن  والتكنولوجي,  العلمي 

تعلمنا الكنيسه و الكتاب املقدس عن مثل هذه املمارسات.
عام  الضخمه,كل  التجاريه  األعمال  التنجيم من  أصبح  +لقد 
و خرائط  التنجيم  و كتب  الدوالرات علي مجالت  تنفق ماليني 
األبراج و  عجالت التوقعات, بل أيضا علي النشرات التي تقدم 
املراهنات.و  أو  الطبخ,  السفر,  مثل  أمور  في  الفلكيه  املشوره 
من  يكون  أن  جدا  املرجح  من  بالتنجيم  يؤمن  الذي  بالتالي 
يتحمل  ال  كما  احلره,  اإلراده  من  قليل  له  و  بالقدر,  املؤمنني 
مسئوليه أفعاله سواء كانت جيده أو سيئه, فاملسئوليه تلقي 
علي النجوم و الكواكب. في الواقع يتحول اإلنسان  إلي أسير 
الكواكب. لذا فليس من املستغرب أن العالم القدمي كان حتت 
من  كولوسي  أهل  يحذر  الرسول  بولس  كان  النجوم.  رحمه 
من  إن  بولس  الرسول  يقول  العنصريه”.  الكون  “بأرواح  اإلميان 

يؤمن بسلطان املسيح ال ميكن أن يؤمن بسلطان النجوم.
الفلك هو علم  الفلك. علم  وعلم  التنجيم  بني  نفرق  دعونا   +
الدراسه  هو  و  العلميه,  الدراسه  هو  و  املدارس,  في  يدرس 
ينخدع  بل هو خرافات  ليس علما.  التنجيم  للنجوم.  العلميه 
بها السذج, أولئك الذين يؤمنون بالتنجيم يجب أن يدركوا أنه 
ال يوجد أساس علمي لعقائده و مبادئه, و من اخلطأ أن نتصور 

من  النابعه  القوه  أن 
تقدر  والكواكب  النجوم 
و  مستقبلنا,  تشكل  أن 
مواقع  أن  صحيح  هو  ال 
جتعل  السماويه  األجرام 
أكثر مالءمه  أياما معينه 
أن  ال  و  محدده,  ألعمال 
امليالد  بيوم  املرتبط  البرج 
أو  املرء  توافق  مدي  يحدد 

عدم توافقه مع اآلخرين.
+ كثير من الناس يشعرون 

ال  حقيقه  فهم  باملره,  مؤذيه  غير  اليوميه  األبراج  متابعه  بأن 
أن  الصحيح  من  به,  يقومون  إمنا هي مجرد عمل  بها,  يؤمنون 
التنجيم قد يبدأ في صوره عمل غير ضار, لكن مبجرد أن ينشغل 
به اإلنسان, هنا يبدأ اخلطر احلقيقي أن يتحول الي مدمن ملتابعه 

األبراج, أو يعتمد بصوره مرضيه عليها. 
التنجيم.  يدين  املقدس   الكتاب  أن  إذن  املستغرب  من  ليس   +
النجوم  و  للكواكب  ينسب  فهو  أوثان,  عباده  ألنه  يدينه  إنه 
التنحيم يحرمنا من عطيه  الذي ميلكه اهلل وحده.  السلطان 
التنجيم  و  لنا,  اهلل  منحها  التي  احلره  اإلراده  هي  و  عظيمه 
التي  غير  أخري  وسائل  طريق  عن  اهلل  إراده  يعرف  أن  يحاول 

حددها اهلل, أي الكتاب املقدس و الكنيسه.
“اسمعوا الكلمه التي تكلم بها الرب عليكم يا بيت إسرائيل. 
هكذا قال الرب “ ال تتعلموا طريق األمم و من آيات السماوات ال 

ترتعبوا,  ألن األمم ترتعب منها “) إر ١٠: ١�٢(
+ ماذا عن اجملوس؟ و ماذا عن أقوال آباء الكنيسه عن التنجيم؟و 

أسئله أخري في العدد القادم.
و اجملد هلل دائما أبديا آمني.

التنجيم و اإلراده احلره

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر
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إغراءات مالية من سامسوجن 

لتعويض »اإلزعاج الكبير«

مالية  حوافز  لإللكترونيات،  سامسوجن  شركة  عرضت 
يستبدلون  الذين  اجلنوبية  كوريا  في  عمالئها  على 
7«، سعياً  نوت  الذكية من طراز »جاالكسي  هواتفهم 
عرض  في  الشركة  وبدأت  سمعتها.  لتحسني  منها 
تقدم  حيث  أخرى،  مبنتجات  االستبدال  أو  القيمة  رد 
يعيدون  الذين  للعمالء  دوالرا   26.91 بقيمة  قسيمة 
 880 نحو  ثمنه  البالغ   ،7 نوت  طراز  من  هواتفهم 
ستعوض  احلوافز  إن  بيان  في  سامسوجن  وقالت  دوالرا. 
الشركة  وتسعى  الكبير«.   عن«اإلزعاج  املستهلكني 
الذي يحاول فيه  الوقت  األضرار في  لتقليص  العمالقة 
منافسون مثل »أبل« و »إل.جي« لإللكترونيات االستيالء 
الذكية  للهواتف  شركة  أكبر  من  سوقية  حصة  على 
للتخلي عن أحدث  األخيرة  العالم، بعدما أضطرت  في 
إصداراتها من األجهزة الذكية. وتعزز سامسوجن جهود 
األخرى  الذكية  الهواتف  لسلسلة  والترويج  التسويق 
التي تلقتها  من طراز »جاالكسي«، إلمتصاص الضربة 
هذا  إنتاجه  الشركة  أوقفت  الذي   ،« »نوت7  أزمة  جراء 
درجة  ارتفاع  مشكالت  حل  في  فشلها  بعد  األسبوع، 
وفي  بعضها.  احتراق  في  تسببت  التي  الهواتف  حرارة 
صناديق  إرسال  في  سامسوجن  بدأت  املتحدة،  الواليات 
يعيدون  الذين  للعمالء  واقية  وقفازات  للحريق  مقاومة 
األمر  وهو  لالنفجار،  تتعرض  قد  التي   «  7 »نوت  هواتف 
الذي أثار موجة تهكم من مستخدمي وسائل التواصل 

االجتماعي.

زوجة »ترامب البرازيلي« ترى 
عالج الفقراء في »احلضن«

سخرت زوجة محافظ مدينة ساو باولو في البرازيل من 
هو  إليه  يحتاجون  ما  كل  إن  قائلة  بالدها،  في  الفقراء 
 60 على  األثرياء  فيه  يسيطر  بلد  في  فقط«،  »احلضن 
باملئة من الثروة، ويشهد عدم تكافؤ في توزيعها بشكل 
صحفية  مقابلة  في  عاما(،   56( دوريا  بيا  وقالت  كبير. 
بينما كانت تقود سيارة فارهة من نوع »بورش«: »أشعر 

وكأني واحدة عادية مثل كل الناس.
أخرى  أحيان  وفي  الفقراء،  أصافح  األحيان  بعض  في 

تشعر بأنهم يحتاجون إلى احلضن فقط«. 
وتزوجت بيا دوريا من جواو دوريا، رجل األعمال الثري الذي 
لعب دور البطولة في النسخة البرازيلية من »املبتدئ«، 

قبل انتخابه رئيسا لبلدية ساو باولو.
على  جواو  لزوجها  كبير  بحرج  بيا  تصريحات  وتسببت 
الصعيد احمللي، حيث سخرت صحف عدة من تصريحات 
األميركي  الرئاسة  مبرشح  وشبهته  جواو،  زوجة 
اجلمهوري دونالد ترامب، إذ خاض حملته االنتخابية على 

أسس اقتصادية ال سياسية.
واخلشب  البرونز  من  متثال  لها  فنانة  وهي  بيا،  وقالت 
البيوت  تنظيف  كيفية  يعرفن  ال  »اخلادمات  إن  والرخام 
التغذية.  سوء  من  يعانون  واملوظفون  صحيح،  بشكل 

تخيل كم سأكون سعيدة لو أتقن هؤالء أعمالهم«.
كما سخرت من فريقها اخلاص الذي يعمل معها، قائلة: 
»كانوا جميعا يعيشون في أكواخ، ولم يكن لديهم أي 
في  إسكانهم كل  من  »لقد متكنت  وأضافت:  أسنان«، 
منزل منفرد، وأعدت لهم أسنانهم ضمن خطة صحية 
جيدة«. وال تزال البرازيل واحدة من البلدان األكثر تفاوتا 
اجتماعيا في العالم، ورغم التطور الذي شهدته البالد 
مؤخرا إال أن الثروة ال تزال مركزة في أيدي قلة من األثرياء 

في بلد يتجاوز عدد سكانه 200 مليون نسمة.

مايكل جاكسون يتصدر »قائمة املوتى« األعلى حتقيقا لألرباح

صورة وتعليق

على جسر مانهاتن.. بوتن 
»صانع السالم«

تقول أجهزة األمن إنها تبحث عن شخص قام بتعليق 
فالدميير  الروسي  للرئيس  صورة  حتمل  ضخمة  الفتة 
الروسي على جانب جسر مانهاتن في  والعلم  بوتن 

مدينة نيويورك األميركية.
بني  يربط  الذي  اجلسر  جانب  على  الالفتة  وتظهر 
إلى  الالفتة  على  ومطبوع  بروكلني،  وحي  مانهاتن 
»صانع  عبارة  الروسي  والعلم  بوتن  صورة  جانب 
باسم  متحدث  وقال  العريض.   بالبنط  السالم« 
وجود  حول  مكاملة  تلقت  األمن  أجهزة  إن  الشرطة 
الالفتة ومتت إزالتها. وأضاف:«ابد من التحقيق فيها 
ال توجد تفاصيل عن سبب وضعها أو من وضعها«. 
وتعكف الشرطة على البحث في الفيديوهات التي 
سجلتها كاميرات املراقبة قرب اجلسر واملناطق اجملاورة 
2014 مت تعليق علم فلسطني  له.  يذكر أن في عام 
ضد  احتجاج  مسيرة  خالل  اجلسر  ذات  على  ضخم 

اإلحتالل اإلسرائيلي عبرت اجلسر باجتاه بروكلني.
 

اجلزائر تبحث عن حسناء 
أجنبية لتكون »سفيرة« لها

تتجه مسابقة جزائرية، إلى اختيار سفيرة لسياحة 
البالد، من بني 17 مشاركة »حسناء«. وتشمل  قائمة 
املشاركات تضم شابات جزائريات إلى جانب أخريات 
ينحدرن من أوروبا وآسيا.  ويقول رئيس منظمة ملكة 
لؤلؤة جمال العالم، أمني سبيع، إن املسابقة تسعى 

إلى نقل صورة إيجابية عن البالد إلى اخلارج.
تعريفهن  جرى  األجنبيات  املشاركات  أن  وأضاف 
طيلة أسبوع مبختلف املناطق السياحية والتاريخية 
السفيرة  اختيار  سهرة  تشهد  أن  وينتظر  للجزائر. 
علما  التقليدي،  اجلزائري  للزي  عروضا  »احلسناء« 
واستوفت  للمشاركة.  محددة  شروطا  ثمة  أن 
املشاركات شروطا ببلوغ قاماتهن 1.70 متر، مع تراوح 

أعمارهن بني 18 و28 عاما.

ألول مرة.. بيع حذاء »ذكي« 
يربط نفسه بنفسه

املستقبل«  إلى  »العودة  فيلم  عشاق  بوسع  بات 
الرياضي« الفريد من  احلصول على حذاء »نايك ماك 
السينمائي  العمل  مشاهد  في  ظهر  الذي  نوعه، 
متقدمة،  مزايا  ذا  حذاًء  ماغ«،  »نايك  ويعد  الشهير. 
إذ يستطيع ربط نفسه تلقائيا، كما أن في حاشيته 

أضواًء زرقاء، ولم يكن متاحا في املتاجر من ذي قبل.
وتعتزم شركة »نايك« طرح 89 زوجاً من احلذاء املثير، 
لكن تلك األزواج من احلذاء لن تكون للبيع العادي، إذ 
سيكون على الراغبني في احلصول عليها أن يدخلوا 

في قرعة بعد دفع قسيمة بعشرة دوالرات.
قسيمة  الفرد  يقتني  أن  تشترط  ال  الشركة  أن  ومبا 
مئات  يشترون  قد  األثرياء  بعض  فإن  فقط،  واحدة 

القسائم كي يعززوا حظوظهم في الفوز.
لكن القرعة متاحة في الواليات املتحدة وكندا فقط، 
ومن املرتقب أن يجري اإلعالن عمن فازوا في القرعة. 

 الكشف عن مهارات إدراكية متطورة لـ«قردة«

وثق علماء مهارة إدراكية كبيرة لدى قردة الشمبانزي والبابون وإنسان الغاب وهي قدرة تشبه قدرات البشر في 
إدراك متى تكون أفكار شخص ما خاطئة وذلك باستخدام تسجيالت مصورة محلية الصنع تشمل رجال في زي 
الوحش العمالق كينج كوجن. وقال العلماء إن البحث أظهر أن هذه القردة العليا وهي أقرب اخمللوقات للبشر من 

حيث التطور متلك قدرة كان يعتقد في السابق أنها حكر على البشر.
ورصد الباحثون حركات عيون القردة عندما عرضوا عليها فرادى تسجيالت مصورة تضم ممثال وشخصية ترتدي 

زي كينج كوجن الذي يشبه القردة.
وفي التسجيل املصور يتابع اإلنسان كينج كوجن وهو يخفي شيئا في صندوق من صندوقني. وعندما يغادر اإلنسان 

ينقل كينج كوجن الشيء إلى موقع جديد.
وعندما عاد الشخص ليجد الشيء الذي وضعه نظر القردة باهتمام إلى املوقع األصلي توقعا منها أن اإلنسان 
سيبحث هناك. وقال الرئيس املشارك للدراسة فوميهيرو كانو وهو باحث في علم النفس املقارن بجامعة طوكيو 

إنه حتى عندما علمت القردة أن الشيء نقل ملوقع آخر فهمت أن اإلنسان اعتقد أنها ال تزال هناك.

تصدر جنم موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون قائمة سنوية للمشاهير الراحلني األكثر حتقيقا لألرباح 
للعام الرابع على التوالي متفوقا على النجمني برنس وديفيد بوي اللذين توفيا في وقت سابق من العام.

وحقق جاكسون �الذي توفي عام �2009 إيرادات بلغت 825 مليون دوالر خالل األشهر االثني االخيرة.
وجاءت غالبية إيرادات جاكسون من بيع حصته البالغة قيمتها 750 مليون دوالر في شركة سوني/إيه.تي.في 

لإلنتاج املوسيقي � املالكة حلقوق العديد من أغاني فريق البيتلز � إلى شركة سوني.
وقفزت مبيعات ألبومات برنس بعد وفاته متأثرا بجرعة زائدة من اخملدرات .

واحتل برنس املرتبة اخلامسة في قائمة فوربس بإيرادات بلغت إجماال 25 مليون دوالر وحل مباشرة بعد املغني 
ألفيس بريسلي الذي حقق 27 مليونا.

غير أن إجمالي إيرادات املغني البريطاني أقل مقارنة بهما إذ بلغت 10.5 مليون دوالر.
واحتل أسطورة اجلولف آرنولد باملر �الذي توفي في سبتمبر عن 87 عاما� املركز الثالث بإيرادات وصلت إلى 40 

مليون دوالر.

األرجنتني.. أول بطولة لشواء اللحوم

أقيمت في العاصمة األرجنتينية بوينس آيرس، أول بطولة احتادية لشواء اللحوم. وتنافس بعض أفضل الطهاة، 
من محافظات البالد، للفوز بلقب أفضل »معلم شواء« في البالد. وحصل جميع املتسابقني الذين توزعوا على 
أربعة وعشرين فريقاً، على قطع حلم وبهارات وإضافات متماثلة، وُمنحوا ساعتني ونصف الساعة، لتجهيز شواء 
أرجنتيني تقليدي.  ومع ذلك، تُركت للمتنافسني حرية استخدام تقنياتهم اخلاصة في طرق الشواء، سواء عبر 

اخلشب، أو الفحم، أو االثنني معاً. وتتميز األرجنتني بأن بها بعض أفضل حلوم البقر في العالم.
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Energy facts

•	 The	word	energy	comes	from	the	Greek	word	energeia.
•	 Most	types	of	energy	are	either	a	form	of	kinetic	energy	or	potential	

energy.
•	 Common	examples	include	heat	energy,	elastic	potential	energy,	

chemical	 energy,	 sound	 energy,	 nuclear	 energy,	 geothermal	
energy	and	gravitational	potential	energy.

•	 Kinetic	energy	refers	to	the	energy	an	object	has	because	of	its	
movement.	A	car	in	motion	has	kinetic	energy,	as	does	a	basketball	
when	you	pass	or	shoot	it.

•	 Energy	can	be	transformed	from	one	form	to	another.	In	lightning,	
electric	 potential	 energy	 transforms	 into	 light,	 heat	 and	 sound	
energy.

•	 The	law	of	conservation	of	energy	states	that	energy	can	only	be	
transformed,	it	can’t	be	created	or	destroyed.

•	 You	might	have	heard	of	Albert	Einstein’s	famous	formula	E	=	mc²	
(energy	equals	mass	multiplied	by	the	speed	of	light	squared).

•	 Food	contains	chemical	energy	which	is	used	by	living	organisms	
such	as	animals	to	grow	and	reproduce.	Food	energy	is	usually	
measured	in	calories	or	joules.

•	 Wind	farms	contain	large	numbers	of	wind	turbines	which	are	used	
to	transform	wind	energy	into	a	useful	energy	such	as	electricity.	
The	use	of	wind	power	 to	generate	electricity	doubled	between	
the	years	2005	and	2008.	More	wind	energy	facts.

•	 The	 USA’s	Mojave	 Desert	 is	 home	 to	 the	 world’s	 largest	 solar	
power	plant.	More	solar	power	facts.

•	 The	Three	Gorges	Dam	in	China	is	the	world’s	largest	hydroelectric	
power	station.	More	hydropower	facts.

Kids & Youth

The	 war	 had	 been	 going	 on	 for	
centuries.	 The	 war	 between	 the	
Eagles	 and	 the	Bears.	Nobody	 in	
the	 forest	 knew	 what	 started	 the	
war.	 But	 everyone	 knew	 how	 of-
ten	 Bears	 were	 injured	 terribly	 or	
killed	 by	 dive	 bombing	 Eagles	 or	
just	as	often	Eagles	were	killed	 in	
large	 numbers	 by	 sudden	 attacks	
by	Bears	or	as	they	dove	and	the	
Bears	swatted	 them	 from	 the	sky.	
Far	 too	 often	 the	 ones	 hurt	 the	
most	were	the	children	or	babies	or	
mommies	of	 the	baby	Eagles	and	
Bears	 who	 wanting	 nothing	 more	
than	peace	to	raise	their	children.	
Nevertheless,	 rumor	 had	 been	
in	 the	air	 for	a	 long	 time	of	a	war	
to	end	all	wars.	A	final	battle	was	
coming	 that	 would	 pit	 every	 Bear	
in	 the	woods	against	every	Eagle	
and	a	final	victor	will	emerge.	But	
nobody	knew	when	that	day	would	
come.	But	 that	day	did	come,	be-
fore	 anyone	 was	 prepared	 for	 it.	
It	 came	about	when	Bartholomew	
Bear	was	playing	in	the	woods	by	
himself.	He	wasn’t	supposed	to	do	
that	but	sometimes	children	forget	
the	 warnings	 of	 their	 parents	 be-
cause	 they	 want	 so	 much	 to	 ex-
plore	and	learn.	He	was	chasing	a	
butterfly	laughing	and	leaping	at	it	
from	a	log	to	a	stump	to	a	rock	and	
then	to	the	ground.	
Suddenly	 he	 felt	 a	 shooting	 pain	
in	his	foot.	He	cried	out	before	he	
even	know	what	happened	but	he	
heard	 the	SNAP	of	 that	man	 trap	
closed	on	his	foot	and	he	knew	he	
was	 in	 big	 trouble.	He	must	 have	
cried	for	hours	wishing	his	Mommy	
or	Daddy	would	come.	Little	did	he	
know	 they	were	 preparing	 for	 the	
final	battle,	the	war	to	end	all	wars	
with	the	Eagles.	
The	butterfly	 lit	on	his	bear	shoul-
der.	 “Can’t	 you	 get	 your	 foot	 out	
Bartholomew?”	The	butterfly	 said.	
“I	want	to	play	some	more.”	
“NO,”	the	little	Bear	cried	big	tears	
in	his	eyes.	 “This	 trap	has	my	 leg	
in	 these	pointy	claws	and	 it	 really	
hurts.”	
“There	is	another	one	right	next	to	
it.”	 Mr.	 Butterfly	 observed.	 “Make	
sure	you	don’t	get	your	other	 foot	
in	it.	I	will	fly	for	help.”	
“Yes	 please	 hurry.”	 The	 sad	 little	
Bear	 begged	 his	 friend.	 It	 was	
not	 long	 later	 that	 Bartholomew	
saw	his	help	coming.	Dozens	and	
dozens	of	bears	appeared	on	 the	

ridge.	 “Wow	 they	 sent	 everyone”	
he	 remarked	 to	 himself	 as	 more	
and	more	 Bears	 lined	 up	 on	 that	
ridge	 and	 just	 stood	 there	 staring	
over	at	the	other	ridge	on	the	oppo-
site	side	of	the	valley	Bartholomew	
was	in.	
On	 the	 other	 side,	 the	 army	 of	
the	Eagles	were	gathering.	Filling	
the	 trees	of	 the	 thick	 forest	 there,	
they	dug	their	talons	in	and	stared	
hatefully	 at	 the	 army	 of	 Bears	
just	 across	 the	 way	 not	 knowing	
the	 poor	 helpless	 Bear	 cub	 was	
trapped	between	them.	
“DADDY	 HELP	 ME!”	 Bar-
tholomew’s	 voice	 suddenly	 rang	
out.	 Both	 armies	 looked	 into	 the	
valley	 and	 recognized	 the	 plight	
of	 the	 child	 Bear.	 He	 was	 crying	
loudly	 as	 he	 looked	 up	 spotting	
his	Mommy	and	Daddy	in	the	Bear	
army	on	 the	 ridge.	Oh,	 the	hearts	
of	 that	 Mommy	 and	 Daddy	 were	
torn	seeing	their	child	in	that	spot.	
When	the	battle	begins	in	just	mo-
ments,	the	two	armies	will	rush	into	
that	 valley	 and	 the	 killing	 will	 be	
most	awful.	
The	 Chieftain	 of	 the	 Eagles	
watched	 the	 little	 Bear.	 His	 heart	
was	 touched	 but	 not	 enough	 to	
call	off	the	attack.	“Daddy	we	have	
to	 stop	 it.”	 His	 son	 Edgar	 Eagle	
said	 to	him	perched	on	 the	 same	
branch	with	him.	
“No	 son.”	 The	 king	 of	 the	 Eagles	
declared.	 “We	 can	 only	 hope	
somehow	 the	 Bear	 child	 survives	
the	battle.”	The	Chiefton	of	the	Ea-
gles	watched	 the	situation,	unwill-
ing	 to	call	 the	attack	but	unwilling	
to	call	it	off.	He	did	not	see	the	tiny	
Mr.	Butterfuly	 light	on	 the	beak	of	
Edgar	Eagle.	
The	entire	 army	of	Bears	were	 in	
anguish	 watching	 Bartholomew	
struggle.	 But	 despite	 the	 beg-
gings	 of	 Bartholomew’s	 Mommy	
and	Daddy,	 the	King	of	 the	Bears	
would	 not	 call	 off	 the	 attack.	 The	
clamor	 for	 war	 began	 to	 rise	 and	
Bartholomew	 was	 terribly	 afraid.	
Suddenly,	before	the	call	to	attack,	
a	 lone	 eagle	 soured	 out	 from	 the	
wooded	side	of	the	valley	ridge.	All	
eyes	were	glued	to	that	lone	figure	
as	it	did	several	near	spins	and	spi-
raled	down	in	long	elegant	arches	
toward	the	stranded	Bartholomew.	
All	of	a	sudden,	the	king	of	the	Ea-
gles	knew	who	it	was.	
“EDGAR!”	 The	 cry	 went	 out	 and	

both	 armys	 tensed	 knowing	 the	
son	of	 the	King	of	 the	eagles	had	
gone	into	the	valley	first.	He	landed	
at	 the	 side	of	 the	 frightened	Bear	
and	looked	at	his	injured	leg.	“Don’t	
worry.”	Edgar	said	to	Bartholomew.	
“I	came	to	help”	but	as	he	moved	
around	 assessing	 the	 problem.	
SNAP	 the	 other	 trap	 closed	 on	
Edgar’s	 foot.	 While	 Edgar	 was	 a	
soldier,	the	pain	of	the	trap	caused	
him	to	cry	out	in	misery.	
Without	a	call	to	war,	suddenly	two	
figures	burst	from	either	side	of	the	
valley.	The	King	of	the	Eagles	shot	
from	the	ranks	to	the	aid	of	his	son	
and	 the	 king	 of	 the	Bears	 rushed	
to	 help	 the	 fallen	 Bartholomew.	
Seeing	 their	 kings	 rush	 to	 save	
the	 children,	 both	 sides	 suddenly	
dropped	their	armor	and	weapons	
and	 rushed	 into	 the	 valley.	 The	
thunderous	 stampede	 was	 not	 a	
charge	 to	 battle	 and	 death	 but	 to	
save	 the	 precious	 youth	 and	 for	
mercy.	
Within	 moments,	 the	 two	 armies	
were	working	like	a	single-minded	
people	 to	 free	 the	 children.	 The	
Bears	had	the	strength	to	pull	open	
the	traps	and	the	Eagles	the	keen	
eyesight	 and	 ability	 to	 figure	 out	
the	 mechanisms	 so	 they	 opened	
them	 safely.	 Slowly	 and	 carefully,	
the	 traps	 were	 pulled	 from	 the	
legs	 of	 Bartholomew	 and	 Edger	
and	 they	were	 free.	 Bartholomew	
rushed	 to	 the	arms	of	 the	 king	 of	
the	 Bears	 weeping	 with	 gratitude	
and	Edger	to	the	king	of	the	Eagles	
embracing	him	for	stopping	the	at-
tack	to	save	their	 lives.	Then,	 just	
as	 though	 it	was	 the	natural	 thing	
to	do,	Bartholomew	ran	to	the	king	
of	 the	 Eagles	 and	 embraced	 him	
and	Edgar	wept	in	the	arms	of	the	
King	of	the	Bears.	
A	 thunderous	shout	of	celebration	
went	 up	 from	 both	 armies.	 The	
war	was	over	forever.	Never	again	
would	 the	 Bears	 and	 the	 Eagles	
live	 in	 warfare	 but	 instead	 they	
would	 be	brothers	 and	 friends	 for	
eternity.	And	all	because	the	son	of	
the	King	was	willing	to	fly	 into	the	
valley	 and	was	willing	 to	 give	 his	
life	to	safe	his	enemy	and	give	him	
life	instead	of	death.	
“For	 God	 so	 loved	 the	 world	 that	
he	gave	his	one	and	only	Son,	that	
whoever	believes	 in	him	shall	 not	
perish	but	have	eternal	life.”	[John	
3:16]

”Eagles and Bears“

R I D D L E  T I M E

R1. What is it that no man ever yet did see, 
which never was, but always is to be?

R2. What is black when you 
buy it, red when you use it, 
and gray when you throw it 
away?

R3. What is big and yellow 
and comes in the morning, 
to brighten mom’s day?

By: Philo Girgis

Happy Birthday Arsany

Happy 
Birthday 
phoebe
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There’s nothing better than a couple “in love” 
– especially an engaged one.  Walking on air.  
Head in the clouds.  Living in a state of bliss 
and happiness and certain that they will live 
happily ever after.  I’ll often meet an engaged 
couple like this and they’ll say to me “We are 
so blessed because we haven’t had any conflict 
in our relationship.”  They assume that I’ll be 
so happy for them.  But I’m not.  In fact, my 
response usually comes as a shock to them:
“You really aren’t ready to get married then.  
You don’t need to learn how to AVOID conflict; 
you need to learn how to RESOLVE it.”
That isn’t what they were hoping to hear.
But that’s what I believe.  Conflict is inevitable in life – put 
any two people in a room together for long enough and 
conflict is bound to happen.  Just a quick scan through the 
pages of the Bible and you’ll see that.
- Abel was killed by his brother Cain because he was jealous. 
(see Genesis 4)
- Joseph’s brothers threw him into a pit and then sold him as 
a slave because they thought he was arrogant. (see Genesis 
37)
- David had to run for his life from his best friend’s father. 
(see 1 Samuel 19)
- Even godly men like Paul and Barnabas once had a conten-
tion so sharp, that they parted ways and never spoke to one 
another again. (see Acts 15).
The goal of life isn’t to avoid conflict, but rather to learn to 
resolve conflict in a healthy manner.  Believe me, this one 
life skill – learning to resolve conflict in a healthy way – will 
go a long way in determining whether or not your relation-
ships will last, or whether they’ll fizzle out at the first sign 
of conflict.
Long term relationships are not built on lack of conflict; 
they are built on healthy conflict resolution.
That’s why I preach against such things as “compromise” 
and “avoidance.”  Those sound like good ideas in theory, but 
they don’t really restore the relationship.  Those strategies 
only yield short term results and in the long term will lead 
to resentment and relational distance.
Instead, what I do preach is LOVING CONFRONTATION (aka, 

speaking the truth in love).
There are two parts to that – “love” and “con-
front”.  Please don’t do one without the other.  
Confronting without love is judgmental, criti-
cal and mean; and loving without confronting 
is enabling, short-sighted and cowardly.  We 
need both – loving confrontation.
Loving confrontation – I’ll bet that as soon as 
you read those words, one of them resonated 
with you more than the other. I refer to them 
as pillows and swords.  Some of us are natural-
ly better at the “loving” part (congratulations, 

you’re a ”pillow”); while others are naturally better at the 
“confrontation” part (look out, here comes a “sword”).
Regardless of your natural inclination, if you want to im-
prove the quality of your relationships, you must learn to 
do both.  That is your only hope of achieving true long term 
success in any relationship.
Two points to consider when preparing for loving confron-
tation:
STEP ONE: EXAMINE BEFORE YOU CONFRONT
Swords, I am talking mainly to you here.  Before you run off 
and start chopping people’s heads off, take time first to sit 
alone with God and examine a few things.
a)    Examine the offense.  Is it worthy of confrontation?  Not 
everything needs to be confronted. Does a rude waiter re-
ally need to be confronted?  How about when your appoint-
ment is running 5 minutes late?  Some things are better to 
let go of.  A wise man knows the distinction.  “The discretion 
of a man makes him slow to anger, and his glory is to over-
look a transgression.”  Proverbs 19:11
But isn’t that contradictory to what I said before about 
avoiding issues?  No.  You cannot avoid an issue that is trou-
bling you inside when it deals with someone that you care 
about.  It will come back to haunt you and will most prob-
ably lead to distance in the relationship.  However, you can 
learn to let some things go.
If you’re a perfectionist, for example, you most likely hold 
your friends to extremely high standards – standards which 
are not Biblical nor are they godly.  This will no doubt cause 
undue stress on your friendships as you are setting your 
friends up for failure.  Instead, learn to overlook some of 

the things that you might be inclined to classify as “trans-
gressions.”
b)     Examine your contribution to it.  What role did you play 
and where do you need to make a change yourself.  Be hon-
est.  Is it really all your spouse’s fault?  Where do you need 
to take responsibility?  “But let each one examine his own 
work”  Galatians 6:4
c)      Examine your motivation.  Why are you so eager to 
confront?  Are you trying to retaliate?  To punish?  To get 
even?  Is your desire to confront coming from a desire to 
restore the relationship and pursue peace?  Or is it coming 
from jealousy or pride or selfishness or personal frustra-
tion?  If you’re too eager to confront, you probably aren’t 
doing it for the right reasons.
Here’s a tip for you who struggle to know your motivation 
– check your tone of voice.  Your tone of voice is often a 
window to what’s in your heart.  Is it to seek peace and re-
solve the situation?  Or is it to cause hurt and get even?  
“For out of the abundance of the heart, the mouth speaks.” 
(Matthew 12:34)
STEP TWO:  CONFRONT IN LOVE
Pillows, this section is mainly for you now.  Once you’ve ex-
amined yourself and the offense prayerfully, then it is time 
to confront in love.  Remember, keeping the issue inside you 
won’t resolve anything.  That feeling of bitterness will only 
grow and grow.  And eventually it will eat away at the fabric 
of love and trust in your relationships.
So even though it isn’t easy for you, you must learn to be as-
sertive and express what’s inside you.  It might not be easy 
at first, but in the long run, you’ll be better off because of it.
Some tips to help you figure out what to say and how to 
say it:
- Focus on one issue, not many issues
- Focus on the problem, not the person
- Focus on behavior, not character
- Focus on specifics, not generalizations
- Focus on “I” statements, not “you” statements
- Focus on facts, not on judgment of motive
- Focus on understanding, not who’s winning or losing
Approach the confrontation prayerfully and with humility.  
Your goal is not to “win”, but rather your goal is that close-
ness be restored.  That is a “win” for both parties.
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 The One Skill You Need to Make Relationships Last

Father Anthony Messeh

I want share a poem by an unknown author which 
I read on Facebook recently then I will share my 
reflection.
Dust if you must, but wouldn’t it be better,
To paint a picture or write a letter,
Bake a cake or plant a seed,
Ponder the difference between want and need?

Dust if you must, but there’s not much time,
With rivers to swim and mountains to climb,
Music to hear and books to read,
Friends to cherish and life to lead.

Dust if you must, but the world’s out there
With the sun in your eyes, the wind in your hair,
A flutter of snow, a shower of rain.
This day will not come ‘round again.

Dust if you must, but bear in mind,
Old age will come and it’s not always kind.
And when you go and go you must,
You, yourself, will make more dust.

So this is by no means a justification for a dusty and 
dirty house but I feel a certain affinity with this poem 
that I feel needs an explanation. I am a woman who 
enjoys experiences and creating memories above 
all else. With my children, I enjoy taking videos and 
playing with them. I enjoy the cuddling and I try 
as hard as I can to just be “in the moment”. I hate 
planning too far ahead because God only knows 
how long we get to live. I dislike materialism and all 
it entails. I don’t think we need to spend our money 
on frivolous and meaningless tokens which will decay 
over time. I believe the best thing you can do to show 
your love is “spend time” and “do something” with 
the other person or persons. 
Whether it is a family vacation, game night, camping, 
cottaging, sailing, hiking, dancing, drawing, cuddling, 
playing… action speaks louder than words. I think our 
lives would be much improved if we just put down our 
cell phones and start enjoying one another. Make eye-
contact with your loved ones. Look at them, examine 
them, see them for what they mean to you. Admire 
them. Adore them. Compliment them. Tell them how 
precious they are. Remind them why you love having 

them in your life. Appreciate them and be grateful for 
these moments that pass too soon.
I heard it many times from other parents when I 
complain about having three kids under the age of 
five- “It passes so fast- enjoy this while you can!” 
I want to take a mental photograph of each moment 
with my children and I think you should do so too. 
Schedule cleaning chores when the kids are asleep 
or the one weekend a month. Hire someone to 
clean if you can afford it and just split the chores so 
it’s a family activity if you can’t. Use every moment 
to create new memories and stop fretting over the 
extent of cleanliness or tidiness in your home. An old 
friend once told me “You fret so much over how mess 
your kids make your house, one day they will grow 
older and leave and then you will miss the mess”.
How do you want your children to remember you as 
a parent in their childhood? As someone who played 
and tickled and laughed and sang or someone with a 
duster and vacuum cleaning all the time?
Put that duster away and live in the moment!
Be blessed.
Sylvia Martignani’
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It’s funny how ‘time’ means different 
things as we age, 
From childhood, to adulthood, to an older 
stage. 
When I was young, time meant waiting 
for my favourite TV show,
Or peeking in the oven, awaiting the rise 
of cookie dough. 
As a teen, time meant counting down the 
days until classes would end, 
Or staring at the clock, waiting for a call 
from my best friend. 
In university, time meant waking up for 
classes, trying to balance work with fun 
And being both anxious and excited for 
my degree to be done. 
As we mature, time means looking back 
at life with a smile,

Knowing that you got through obstacles, 
becoming stronger all the while. 
Time means living life to the fullest, 
enjoying the challenges and thrills,
Building up memories, experiences, 
knowledge, and skills. 
Time means stopping to be thankful, 
taking a breath of fresh air,
Being kind to all, showing others that you 
care. 
Time means stopping to sing, to laugh, 
and to play 
Taking a moment to reminisce, to see the 
good in each day. 
It’s quite difficult to define time in the 
perfect way,
But one definition stands out: time means 
living life, simply for today!

Prime Minister Trudeau proudly an-
nounced his $40-billion carbon tax at the 
same time our provincial and territorial 
premiers were attending a pan-Canadian 
environmental ministers’ conference.
So shocked were Trudeau’s provincial 
counterparts at this heavy-handed move 
that three of them immediately walked 
out. More have since vocalized doubts 
about his unproven scheme. The sup-
posed sunny ways of federal-provincial 
cooperation are over. 
While there is widespread support that 
we need to continue to find ways to fur-
ther reduce greenhouse gas emissions, 
Canada’s vast geography and expansive 
diversity make a one-size-fits-all ap-
proach impossible to realistically work 
without a devastating impact on jobs 
and economic growth. The ramifications 
faced by our most vulnerable across the 
country that will be indiscriminately 
saddled with higher taxes will be huge. 
According to Statistics Canada, a carbon 
tax will take a relatively larger bite out of 
the incomes of the poor than of the more 
wealthy, which is the very definition of 
regressive taxation.
Trudeau’s new $40 billion annual car-
bon tax will increase the federal govern-
ment’s accounts receivable by more than 
that currently received from sales taxes 
and corporate income taxes. And who 
will pay for this new revenue item? Tax-
payers - who will be shelling out more for 
everything including food, energy and 
shelter. The Canadian Taxpayers Federa-
tion has calculated that the new carbon 
tax will cost each Canadian family thou-
sands of dollars. 
The benefits of Trudeau’s experiment are 

suspect. Proof that a carbon tax is good 
for the economy and for innovation needs 
to be demanded. Thus far, the Trudeau 
Liberals have not shown a shred of evi-
dence that a carbon tax will do anything 
to reduce emissions in Canada. What has 
been proven however, is that taxes born 
by business will translate into higher 
prices. Energy-intensive industries like 
manufacturing and farming will become 
less competitive than those of other coun-
tries. 
The notion that increasing costs for these 
businesses will make them more innova-
tive and therefore be good for the econo-
my is completely naïve. Will increasing 
costs for business miraculously make 
them invest huge capital dollars into re-
search and development as Trudeau says, 
or will they simply lay off workers, close 
shop or move to another jurisdiction? Are 
you prepared to take that gamble? I cer-
tainly am not. Competing countries like 
the United States have no plans to imple-
ment carbon taxes. Others, like Australia 
and New Zealand, have long abandoned 
their carbon tax experiment. 
Canadians can look forward to higher 
taxes, a burgeoning federal debt that will 
require more and more money simply 
to pay the interest on, and a loss of jobs 
from energy-intensive factories that will 
no longer be economically viable. Hang 
onto your wallets folks, dark clouds are 
on the horizon.
Costas Menegakis is the former Parlia-
mentary Secretary to the Minister of Citi-
zenship and Immigration and small busi-
ness owner. He resides in Richmond Hill, 
Ontario and can be contacted at costas@
aorconservative.ca. 
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