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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

بيـــــــــــــــان 

للكني�ســــــــــة 

القــــبطيــــــة 

بكنـــــــــــــدا 

يف حادث �أطالق 

النار علي م�سجد 

كيبيـــــــــــك

اإ�سالم البحريي 

ينتقــــد كتب 

التـراث ويوؤكد 

امل�سيحيــــــون 

لي�ســوا كفــارا

بنــ�ص القراآن

24 �صفحة بالأل�ان ت�زع يف اونتاري� - م�نرتيال - اوتاوا

هل �سيهاجم ترامب 

اإيران ع�سكريا؟
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كنيسة السيدة العذراء مرمي و األنبا صموئيل املعترف
 مباركهام أونتاريو 

9393  McCowan Road, 
Markham, Ontario L3P3J3

Main intersection  16th & McCowan

Church : (416)800-3111

Church Fax : (416)800-3112 

Church website: 
www.smsscoptic.ca

ْسُت هَذا الَْبْيَت الَِّذي بََنْيَتُه ألَْجِل َوْضِع اْسِمي ِفيِه إَِلى األَبَِد،  َقدَّ

َوتَُكوُن َعْيَناَي َوَقْلِبي ُهَناَك ُكلَّ األَيَّاِم. )١مل٣:٩(

حتت رعاية و ارشادات و صلوات قداسة البابا املعظم األنبا تواضروس الثاني 
قد مت بدء الصلوات و اخلدمات في مبني الكنيسة اجلديدة 

جدول اخلدامات الثابت:
اخلميس: اجتماع صاله ٧-٨ مساءا  يعقبه درس كتاب )إجنيل يوحنا( ٨-٩ مساءا 

اجلمعة:  اجتماع شباب من ٨-١١مساءا
السبت: -قداس ٨:٣٠-١٠:٣٠ صباحا  -أنشطه لألطفال ٥-٧ مساءا

-عشية ٧-٨ مساءا - يعقبها تسبحه 
األحد:  قداس ٨-١١ صباحا يعقبه مدارس أحد لألطفال و الشباب 
ملحوظة: خدمات و قداسات اخري  وسط األسبوع جتدوها علي 

Church website www.smsscoptic.ca



ال�صبت 11 فرباير 2017 - ال�صنة الرابعة -  العـدد احلادي والثمانــــ�ن

 ابرام مقار

جتديد اخلطاب الديني بني م�سر و املغرب

�أول  رحلة طويلة من �ملطالبات بتجديد �خلطاب �لديني بد�أها �ل�سي�سي يف 

�إحتفال بـ »�ملولد �لنبوي« يف مدة وليته، يف يناير 2015 حيث حمل �لأزهر 

لي�ست  �لتى  و�ملفاهيم  �لأفكار  وت�سحيح  �لديني  �خلطاب  جتديد  م�سوؤولية 

نف�س  ويف  �خلاطئة.  �ملفاهيم  لتغيري  دينية  بثورة  مطالًبا  �لدين،  ثو�بت  من 

�ل�سهر و�لعام وخالل كلمته مبنتدى د�فو�س �لقت�سادي، قال �إنه يريد تنقية 

�خلطاب �لديني من �لأفكار �ملغلوطة �لتي �أدت �إىل �لتطرف و�لإرهاب، ويف 

�بريل من نف�س �لعام �أكد يف حديثه لطالب �لكلية �حلربية، علي مو�جهة 

�أر�س  على  مكان  له  لي�س  �خلاطىء  �لفكر  و�إن  قوة،  بكل  �ملتطرف  �لفكر 

وقبول  �لت�سامح  ن�سر  و  �لديني  �خلطاب  ت�سويب  �سرورة  �أمر  وظل  م�سر. 

�لنبوي« و  �إحتفاليات »�ملولد  �لأخر يف خطابات رئي�س �جلمهورية يف كل 

باخلارج  �لد�ر�سني  لقاء مع  2015 - 2016. ويف  �لعامني  �لقدر« عرب  »ليلة 

يف يوليو من �لعام �ملا�سي �أكد علي �أن م�سر �ستقود تغيري �خلطاب �لديني 

يف �لعامل. ويف دي�سمرب �ملا�سي طالب �لرئي�س من وزير �لأوقاف، مبر�جعة 

�أن  ميكن  ل  للدولة  �لديني  �لفهم  �سياغة  �أن  علي  م�سريً�  �جلمعة.  خطب 

�ل�سرطة  بعيد  �لإحتفال  ويف  و�أخريً�  �مل�سجد.  خطيب  لجتهاد  �أبًد�  ترتك 

�لطالق  حالت  �نت�سار  عن  �ل�سي�سي  حديث  معر�س  ويف  �أ�سبوعني،  قبل 

يف م�سر، طالب �سيخ �لأزهر - علي �إ�ستحياء - بالقول »هل نحن يا ف�سيلة 

يكون  لكى  �ل�سفوي،  �لطالق  بدل  �لطالق  ُينظم  قانون  �إىل  بحاجة  �لإمام 

�أمام �ملاأذون، حتى نعطي للنا�س فر�سة تر�جع نف�سها، ونحمي �لأمة بدل 

حتولها لأطفال يف �ل�سو�رع ب�سلوكيات غري من�سبطة«، وبلطف مازح رئي�س 

�أنه  و�لطريف  �لإمام«.  ف�سيلة  يا  »تعبتني  بالقول  �لأزهر  �سيخ  �جلمهورية 

�أن  �إل  بالبالد  تنفيذية  �سلطة  �أعلي  من  و�للطف  �لإ�ستحياء  هذ�  كل  رغم 

�ل�سبب يف  �لرئي�س. ورمبا هذ� هو  �لعلماء بالأزهر رف�ست طلب  هيئة كبار 

ف�سل كل تلك �لرحلة �لكالمية ، وكل هذه �ملطالبات من قبل رئي�س �لدولة 

فالرئي�س،  �أحد.  بها  يبايل  �أو  �لديني ومل جتد من يتحرك  بتجديد �خلطاب 

لـ  يتحدث  بالبالد  تنفيذية  �سلطة  و�أعلي 

موؤ�س�سة تابعة له بالقانون، وعلي ر�أ�سها موظف 

علي  يحذف  و�أن  ُيغري  �أن  بالقانون،  له  تابع 

ولالأ�سف  �لأ�ستعطاف.  ورمبا  �لرجاء  �سبيل 

�لثالثني  بعد  ما  حكم  �أخطاء  من  و�حدٌة  تلك 

�لدولة  �ل�سري يف طريق  بدًل من  �أنه  يونيو،  من 

»�لُطعم«،  �لدولة  �أبتلعت  �لثورة،  تلك  يف  �أجلها  من  خرجنا  �لذي  �ملدنية 

�سد  معركتهم  �أن  لأثبات  �ل�سلفي  و�لتيار  �لأزهر  موؤ�س�سة  و�أحت�سنت 

تعبري  �لدولة - بح�سب  �لأزهر علي  فتغول  �لدين،  �لأخو�ن ولي�ست �سد 

عهد  من  �أقوي  يونيو  من  �لثالثني  بعد  �لأزهر  و�أ�سبح   - �لبحريي  �إ�سالم 

�لأخو�ن وما قبلها مبر�حل. و�أ�سبحت �أحاديث �لرئي�س عن هذ� �لتجديد يف 

�خلطاب �لديني تنتق�س منه كثريً� لنها تخلو من �أي فعل بالو�قع. 

فلنرتك �لنموذج �مل�سري، ولنذهب �إيل دولة عربية �إ�سالمية يف �جلو�ر وهي 

�ملغرب، و�لتي مل ُيناجي �مللك �حل�سن �أحد ومل ي�ستعطف �أحدً� ، وبني ليلة 

و�سحاها �سرحت وز�رة �لرتبية �لوطنية عن تغيري مادة »�لرتبية �لإ�سالمية« 

�لأيات  حذف  عرب  �ملناهج  بتلك  تغيري�ت  وعن  �لدينية«،  »�لرتبية  �إيل 

باأيات تدعو  �إ�ستبد�لها  و  �لغنائم  و  �لقتال  و  �لنفري  و  �إيل �جلهاد  �لتي تدعو 

ما ذكرته  �لأمر هو  و�لأهم يف  و �حلكمة.  �لق�سط  و  �لأقتد�ء  و  �لتزكية  �إيل 

�لوز�رة عن �أ�سباب تلك �لتغيري�ت، وذلك لإحتو�ء كل �لأديان وللتاأكيد 

�لتالميذ ، وجعلهم منفتحني  �لدينية، وللرقي بوعي  �لتعددية  علي فكرة 

ثقافة  ونبذ  �لأخر  معتقد�ت  و�أحرت�م   ، �لأخري  �ل�سماوية  �لديانات  علي 

�لكر�هية 

�أخريً� .. جتديد �خلطاب �لديني و�ر�ساء قيم �لت�سامح وقبول �لأخر يحتاج 

�أنف�سهم  هم  وموؤ�س�سات  �أنا�سًا  �أ�ستعطاف  ولي�س  قوية  و�أر�دة  جاد  عمل 

يحتاجون �إيل �لتغيري 

اقرأ في هذا العدد ايضاً
مصروفات املواصالت الشهرية 
بتورنتو من بني األعلي والقاهرة 
بني األقل في العالم  ........ ص ٩

في  القبطي  حق  تؤكد  الئحة 
لزيارة  شهر  ملدة  بأجر  أجازة 
القدس ............................. ص ١4

املتحدة  الواليات  أثرياء 
يستعدون لنهاية العالم .........
........................................... ص 2١

املونديال  عن  كامل  تقرير 
علي  مصر  وحصول  األفريقي 
املركز الثاني ................... ص ١6 
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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

1790 Dundas St., Unit 14 , London, Ontario , N5W 3E5 
www.greencanadaled.com  Email: Sales@greencanadaled.com 

GREEN CANADA LED

Tel: 519-858-7445

Opening hours:  Monday-Friday: From 9:30 Am to 5:30 pm, 

Saturday: From 10:00 Am to 4:00 pm

Shipping 

to all Canada cities
نتحدث العربيه.. اداره: اجمد زكى

Specializes in energy efficient 
Commercial, Residential, Industrial 

and Decorative LED Lighting Solutions, 
We contribute to a Green Canada”
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متر فرنسا هذه األيام مبرحلة االنتخابات التمهيدية 
للرئاسة الفرنسية املقررة خالل النصف الرابع من 
العام اجلاري. وتبدو املنافسة بني اليمني واليسار، 
أعلن  أن  بعد  أوجها،  علي  االشتراكي  وخاصة 
يترشح  لن  أنه  أوالند  فرانسوا  الفرنسي  الرئيس 

في االنتخابات القادمة.
الوسط، استقر علي مرشحه وهو فرانسوا  ميني 
خسر  أن  بعد  فرنسا،  في  القوي  الرجل  فييون، 
آالن  بوردو  وعمدة  السابق  الوزراء  رئيس  أمامه 
علي  دائما  فمستقر  املتشدد  اليمني  أما  جوبيه. 
اجلبهة  مؤسسة  وإبنة  الوطنية،  اجلبهة  رئيسة 

الوطنية، ماريان لوبان.
الفرنسي،  اإلعالم  محاوالت  من  الرغم  وعلي 
وخاصة اليساري، تكرار نفس املوقف مثلما فعل 
ضد  كلينتون  هيالري  ملصلحة  األمريكي  اإلعالم 
الفرنسي  اإلعالم  يحاول  ترامب،  دونالد  الرئيس 
التي  فييون،  زوجة  تخص  قضايا  علي  التسليط 
تقدر  أموال  علي  وحصلت  له،  مساعدة  عملت 
500 ألف يورو، حتت مظلة فساد، للضغط  بنحو 
علي فيييون لسحب ترشيحه، خاصة وأن يسير 
علي ذات مسار ترامب، من أجل التنازل عن الترشح 
عن تيار ميني الوسط ملصلحة آالن جوبيه، املقرب 
وقطر.  السعودية  وحتديدا  واخلليج،  اليسار  من 
الرسمي  املرشح  الذي يعرف فيه عن  الوقت،  في 
ليمني الوسط فرانسوا فييون، انه سيكون كلية 
وكذلك  الراديكالي،  اإلسالم  ضد  ترامب،  مثل 
لإلرهاب  داعمني   3 أكبر  وتركيا  وقطر  السعودية 
الشرق  ومنطقة  العالم  في  الراديكالي  واإلسالم 

األوسط.
كما أن فييون معروفه عنه عالقاته االستراتيجية 

مثل ترامب، مبوسكو والرئيس فالدميير بوتني. 
من  بغيره  مقارنة  فييون  قوة  مظاهر  ومن 
وجاد  قوي  انتخابي  برنامج  ميتلك  أنه  املرشحني، 
الفرنسي،  اجملتمع  في  اإلرهاب  مكافحة  حول 
يعتمد على جتريد الفرنسيني الذين يتوجهون إلى 
نسبة  وحتديد  الفرنسية،  جنسيتهم  من  اجلهاد 
سنوية لالجئني واملهاجرين إلى فرنسا، للحد من 

تسرب اإلرهابيني بني أوساط الالجئني.
احلميم  بوتني  صديق  فيون  فرانسوا  تعهد  كما 
بإعادة العالقات مع سوريا في حال انتخابه رئيساً 
ودعم العالقات مع إيران والتقارب مع سماه »خط 

ترامب ــ بوتني« وحماية املسيحية املشرقية.
اخملضرمني،  السياسيني  طبقة  من  فييون  ويعتبر 
السن  في  نائب  كأصغر  الفرنسي  البرملان  دخل 
احلياة  في  اخلبرة  من  الكثير  اكتسب   .1981 عام 
السياسية ووزارات احلكومة خالل حكم فرنسوا 
ميتران وجاك شيراك، حتى رئاسة احلكومة خالل 
أعوام 2007 ــ 20012، حني ترك نيكوال ساركوزي 
قصر اإلليزيه.  ويتوقع كثير من احملللني فوز فييون 
ربيع  خالل  الفرنسية،  الرئاسية  باالنتخابات 
يكون  ورمبا  والوسط.  اليمني  أحزاب  عن   ،2017
األكثر ترجيحا للوصول إلى رئاسة اجلمهورية في 
لوبان«،  »مارين  اليمني  أقصى  مرشحة  مواجهة 
عالية  درجة  علي  اليسار  مرشحي  وأن  خاصة 
من الضعف، بعد األداء اخملزي للرئيس االشتراكي 
بصورة  راضخا  كان  الذي  أوالند،  فرانسوا  احلالي 
مخزية إلدارة أوباما، ومت ضرب فرنسا مرتني خالله 
حكمه من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية داعش، 
كرامة  السترداد  باملرة،  أوالند  إدارة  تتحرك  ولم 

ما  وهو  اإلرهاب،  قوى  أمام  مرتني  اجملروحة  فرنسا 
أمام  لالشتراكيني  عميقة  سياسية  ضربة  مثل 

املواطن الفرنسي.
االنتخابي  البرنامج  في  القوة  نقاط  من  وتعد 
للهيمنة  حدا  وضع  يريد  الذي  فييون،  لفرانسوا 
النور،  عاصمة  علي  والقطرية  السعودية  املالية 
خاصة وأنهما من أكبر داعمي اإلسالم الراديكالي 

في العالم والشرق األوسط. 
يقوم  االنتخابي  فييون  فرانسوا  برنامج  أن  كما 
مع  احلقيقية«  »القطيعة  يسمي  ما  علي 
سياسات احلكم في عهدي ساركوزي وأوالند، وهو 
املقربة  الفرنسية  اإلعالم  وسائل  ميثل حسب  ما 
مثل  »الترامبية«،  ظاهرة  االشتراكي  احلزب  من 
الصحافة  بحسب  لكنه  ليبراسيون.  صحيفة 
اليمينية ميثل أمال في العودة إلى »الثالثني سنة 
اجمليدة« بني عامي 1960 ـــ 1990 وفق قراءة »ألويز 
أن  يرى  فهو  »لوفيجارو«.  صحيفة  في  النسلي« 
إلى  بفرنسا  أدت  السياسية  الطبقة  سياسات 
شأن  شأنها  السياسي،  واالنهيار  اإلفالس  حافة 
ما يتعرض له االحتاد األوروبي، الذي أصبح شاهدا 
في  سيما  وال  الكبرى  التحوالت  أمام  مشلوال 
»ماريان«  مجلة  في  كتب  كما  األوسط،  الشرق 

اليمنية.
تيار  تصاعد  بعد  أنه  سياسيون،  محللون  ويري 
اليمني في أمريكا، وفوز ترامب، والتطور العجيب 
في السياسية الروسية، لدعم النظم اليمينية، 
ترامب  من  كل  يضم  محور  بروز  فإن  الغرب،  في 
وبوتني وفييون، كفيل بأن يشكل أركان نظام دولي 
القيادة  عن  مختلفة  قواعد  علي  يقوم  جديد، 
النظام  أفسدت  التي  للدميقراطيني،  األوحادية 
الدولي أحادي القطبية، وأسست سرا تنظيمات 
بعض  البتزاز  داعش،  مثل  إرهابية،  دولة  شبه 
ما  وهو  العالم،  من  مختلفة  مناطق  في  الدول، 
عنه  نتج  ما  وهو  الدموية،  الفوضي  النتشار  أدى 
تدمير مجتمعات، وتشريد املاليني، حتت مسميات 
مثل  اجملتمعات  بناء  بإعادة  لها  عالقة  ال  ثورية، 
جماعات  عليها  وثبت  التي  العربي،  الربيع  ثورات 
ذلك  بعد  اكتشف  دينية،  متشددة  وتنظيمات 
الدموية  اجلهادية  بالتنظيمات  الوثيقة  عالقاتها 
بتمويل  والقاعدة،  وداعش  النصرة  جبهة  مثل 
وفرنسا  وأملانيا  أمريكا  في  الليبرالي  اليسار  من 
ولوجسيتي  متويلي  بدعم  وإيطاليا،  وبريطانيا 
العام  الرأي  لذهنية  غسيل  لعمل  وإعالمي، 
العاملي، وهو ما عملت موسكو علي فضحه في 
قمة العشرين التي عقدت منذ شهور في تركيا، 
األمريكية  االدارة  كذب  من  للعالم  صدمة  في 
علي  اإلرهاب،  محاربة  ادعائها  في  الدميقراطية، 
واملؤسس  له،  األول  الراعي  كانت  أنها  من  الرغم 
وعبر  مباشرة،  والنصرة  داعش  لتنظيم  الرئيس 
وسطاء الشر ممثلني في قطر والسعودية وتركيا 
أن  السياسيون  احملللون  ويتوقع  املنطقة.   في 
جديد،  توزيع  علي  اجلديد  العاملي  النظام  يعتمد 
به قدر من التوزان والرضاء في األدوار بني موسكو 
في  اليمني  فوزر  وأن  خاصة  وباريس.  وواشنطن 
في  اليسار  حلكم  نسبي  انحسار  يعني  فرنسا 
الدول األوربية، وفوز قوى وأحزاب ميينية أخري في 
الدول األوروبية، مبا يعزز من أركان النظام الدولي 
اجلديد، الذي أصبح في طور التبلور بعد فوز ترامب 

باالنتخابات الرئاسية.

فران�سوا فييون: هل ت�سري فرن�سا 

علي خطي اأمريكا بدعم من رو�سيا؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف

وأهم  والتقدم،  النمو  الكون هي  ُسنة 
حي  كل  على  يفرض  احلياة  قوانني 
استمرار التجدد كي ال يصل إلى مرحلة 
وجه  في  الصالبة  والتبدد..  الفناء 
واجلمود  االنكسار،  إلى  تؤدي  التطور 
والعناد  املوت،  إلى  يُفضي  الطويل 
الكون  فقوانني  االنقراض،  نتيجته 
من  شكالً  جتامل  ال  األزلية  وسننه 
التكيف  على  العصّية  احلياة  أشكال 
والشرائع  عليه،  صبرها  طال  مهما 

وأحكامها  قوانينها  من  تطور  ال  التي 
حتكم  اإلنساني  التطور  مع  لتتواكب 
على اجملتمعات التي تتشبث بها بالعزلة 

ثم الفناء، أو حتكم على قدسيتها باالنطفاء حني يثور 
اليوم  بها، وهذا ما يحدث  اختناقه  اإلنسان على  هذا 

جملتمعات الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
من أهم مميزات األديان على األرض أنها ُوجدت ملُساعدة 
الروحي،  بوعيه  واالرتقاء  آالمه  جتاوز  على  اإلنسان 
لكن مع مرور الزمن أثبتت بعض املنظومات البشرية 
ُمفكرة؛  غير  ناطقة«  »حيوانات  من  أكثر  ليست  أنها 
دينية«  »ثوابت  تسميه  مبا  التشبث  على  بإصرارها 
احلضاري  التقدم  مسيرة  ثبات  استحالة  مقابل 
خط  على  لتبقى  مكانها  في  لإلنسان  والثقافي 
منطلق  من  معها  يتعاملون  فصاروا  »الثوابت«،  تلك 
قدمية  آلية  أجهزة  وكأنهم  »فهم«،  دون  »احلفظ« 
الزالت رهينة برنامج مستهلك لم يُعد صاحلا لتلبية 
يكون  وقد  املُعاصر..  اإلنسان  ومتطلبات  احتياجات 
الطقوس  مع  التعامل  في  مقبوالً  فهم  دون  احلفظ 
الدينية الشخصية كالصالة والصوم ألنها محصورة 
لكنه  وربه،  الفرد  بني  والروحية  اجلسدية  بالعالقة 
إذا  واجملتمعات  البلدان  أساس  تنخر  مخاطر  إلى  يؤدي 
صار دستورا جامًدا للقوانني في التعامالت القضائية 
بأزمات  يتسبب  ألنه  وغيرها،  والعملية  والعلمية 
نعيشها  التي  بالتخلف  التفاخر  أزمة  مثل  غرائبية 

اليوم.
األكثر  البلدان  ماضي  في  فعلًيا  نعيش  اليوم  نحن 
تقدًما، وال أظنني أبالغ إن قلت أنه ال يوجد بلد ناطق 
القوانني  سياسة  عليه  تهيمن  أو  العربية  باللغة 
»اخلريف  ثورات  بعد  يعيش حاضرًا طبيعًيا  اإلسالمية 
العربية  واجلزيرة  اخلليج  منطقة  فيها  مبا  العربي«، 
التي يتصور بعض األشقاء في بلدان أخرى أنها الزالت 

بينما  والنعيم  الرفاه  من  حالة  تعيش 
هي تتخبط حتت وطأة ظروف مجتمعية 
يستطيع  ال  ُمتزنة  غير  واقتصادية 
اإلحساس بها غير مواطني تلك البلدان، 
الذي  اليومي  التخلف  من  حالة  ثمة 
يتجاوز حدود التخلف الفكري والعلمي 
إلى جذب اإلنسان البسيط لظروف ذات 
اعتاده،  الذي  املستوى  من  أقل  مستوى 
أي أننا بعد أن ُكنا – في شرقنا األوسط 
وشمال إفريقيا- متخلفني أصالً مقارنة 
في  أنفسنا  ننافس  صرنا  أخرى؛  ببلدان 
التخلف مقارنة بعامنا املاضي أو شهرنا 
وتقديري  احترامي  كبير  ومع  املنصرم! 
فإنني  بنتائجها؛  واآلملني  التنويرية  بالثورة  للمؤمنني 
الثورة  تلك  أن مثل  أظن  تفاؤلهم ألنني  ال أشاطرهم 
الفكرية كان ميكن أن تأتي بنتائج مبهرة قبل الثورات 
مع  اآلن  أما  العربي،  للخريف  الشعبية  السياسية 
من  مدمرة  ألشكال  سمح  الذي  املُركب  اخلراب  هذا 
الفكر اجلرثومي باالنتشار والتفشي السريع على أرض 
أالحظ  أنني  كما  الكثير..  توقع  ميكننا  فال  املنطقة 
أزمة أخرى تلحق بالفكر التنويري شبيهة بأزمة الفكر 
الشبان  من  وكثيرات  كثيرين  أن  وهي  اجلامد؛  الديني 
والشابات صاروا يعتنقون الفكرة التي يسمعونها من 
بعض املفكرين املستنيرين بأسلوب احلفظ دون فهم 
وينشرونها،  ويعيشونها،  بها،  ينبهرون  إنهم  أيًضا! 
يتعمقون  ال  لكنهم  واثقا؛  دفاًعا  عنها  ويُدافعون 
تطبيق  إمكانية  مدى  تقدير  يُحاولون  أو  فهمها  في 
الفعلي بكل ما فيه  الواقع  أرض  النظري على  نصها 
متباينة  وإمكانيات  متضاربة  بشرية  احتياجات  من 
نفس  إلى  نعود  وهنا  وأمنيات،  وطموحات  وغرائز 
احللقة املفرغة التي تريد تطبيق قانون واحد إلى األبد 
ظروفهم  اختالف  إلى  النظر  دون  البشر  جميع  على 
هؤالء  ومقابل  بشريًا،  أو  دينًيا  القانون  هذا  كان  سواء 
وقوانني  أفكار  عن  يُدافعون  الزالوا  الذين  أولئك  نرى 
سبقت  قرون  في  للتطبيق  صاحلة  كانت  وسلوكيات 
عصور التنوير، وكانت مقبولة في بدايات بزوغ اإلسالم 
على أرض املنطقة العربية، وكانت تلقى ترحيًبا قبل أن 
تثبت قوانني أخرى في بلدان ذات أنظمة أساسية غير 
لها  ويُروجون  بل  عليها في كل مجال،  تفوقها  دينية 
ويُعلنون استعدادهم للموت في سبيل حياتها وكأنها 
أكسجني أرواحهم والسبب الوحيد مليالدهم وموتهم!

حاضرنا الذي يعيش املاضي

زينب علي البحراني- 
السعودية

جملـــــــــ�س الإدارة 

ح�صـــــام منيــــــر

رمــــزي �صنـــــــ�دة

ماجــــــــد قزمـــان

رئي�س التحرير: ابـرام مقـــــــار

مدير التحرير: �صميـر ا�صكنــدر

�صكرتري التحرير: دول انـــدراو�س

لالت�صال باجلريدة

416-737-3121      647-447-0455 
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)1(
فقير،  إنك  قالك  »محدش 
محدش قالكوا إننا فقرا جدا«، 
السيسى،  للرئيس  عبارة 
املصريني،  مشاعر  إلى  أساءت 
كعادته،  عفوية  بصورة  قالها 
شخصية  متقمص  وهو 
حال  يشخص  الذي  الطبيب 

بكل  بالداء  ويخبره  املريض 
لوكان  حتى  وصراحة  صدق 
الرئيس  قاله  ما  صادما،  األمر 

السيسى صراحة، قالها من كانوا في موقعه 
من قبل بأسلوب املداراة.

)2(
هناك  اآلن،  وحتى  الفراعنة  حكم  أيام  منذ   
ومصر  العاملة  مصر  واحدة،  مصر  ال  مصران 
شعبها  يحبها  التي  الفقيرة  مصر  احلاكمة، 
الغنية  ومصر  علل،  من  بها  ما  رغم  الطيب 
كبار  وطبقة  من خيرها حكامها  يعيش  التي 
وسلك  الدبلوماسى  والسلك  الدولة  رجال 
واألثرياء،  األعمال  ورجال  والشرطة  القضاء 
ورغم ذلك فهؤالء غير راضني عن مصر األولى 
منها،  يخجلون  فهم  العشوائية،  القبيحة 
ويتمنون لو استطاعوا أن يقيموا بينها وبينهم 
سدا وحاجزا مثل الذي ينوى ترامب إقامته على 
حدود املكسيك، ورمبا العاصمة اإلدارية اجلديدة 

ستفى بهذا الغرض.
الشعب  من  يشكون  ما  دائما  مصر  رؤساء   
»معلش«  كلمة  يردد  الذي  املتواكل،  الكسول 
الكلمة هي  هذه  أن سحر  رغم  الوقت،  طوال 
في  احلياة  مرارة  يتحملون  املاليني  جتعل  التي 
كنف هؤالء احلكام األنانيون، الذين يحثونا على 
ألعلى  فالنظر  السماء،  ال  األرض  إلى  النظر 
مكروه، يجعلك تنقلب على حالك وترغب في 

املساواة باألكابر. 
)3(

 حاولت أن أتفهم عبارة الرئيس أننا فقراء جدا، 
العني بصيرة  بالبلدى  يقول  أن  بها  يريد  والتى 
واإليد قصيرة، وال تنظروا ملا في يد البالد األخرى، 
انظروا لألقل وليس لألعلى، رسالة يكررها كل 
فترة ليذكرنا بعجزنا وأيضا بقدرته على العبور 
بنا من هذا البؤس إلى البر اآلخر حيث تصبح 

مصر »أد الدنيا«.
ملاذا رغم  يلح على عقلى:  دائما سؤال   هناك 
وشرفاء؟،  وطنيون  أغنياء  حكامها  مصر،  فقر 
على  املثل  به  يضرب  الذي  عبدالناصر  حتى 
طهارة اليد، لو استمر ضابط في اجليش ما كان 
أبناؤه اآلن يعيشون هذه احلياة الرغدة، وكذلك 
الفقيرة  حياته  يتذكر  كان  الذي  السادات 
أحاديثه  سلسلة  في  أبوكوم  ميت  في  جدا 

املذيعة  مع  التليفزيونية 
ومبارك  مصطفى  همت 
بسيطة  طفولة  عاش  الذي 
جدا في كفر مصيلحة وكان 
منتهى أمله أن يصبح سفيرا 
على  خروجه  بعد  لندن  في 
املعاش، وحتى السيسى، رغم 
ميسورة  جتارية  عائلة  من  أنه 
منطقة  في  يعيش  كان  احلال، 
عيشة  يعرف  ولم  شعبية 
الفارهة  السيارات  وال  القصور 
إال بعد أن أصبح وزيرا للدفاع ثم رئيسا، ما الذي 
يجعل كل رؤساء مصر الذين جاءوا من بيئات 
وينظرون  السابقة  حياتهم  ينسون  بسيطة 

علينا من أعلى عليني؟
)4(

كثيرة  دول  مثل  الرئيس  سيادة  يا  مصر   
املثل:  بها  لنا  تضربون  الثالث،  العالم  من 
واليمن،  وليبيا  وسوريا  والصومال  أفغانستان 
مليئة  بلدنا  مثلهم،  بحكامها  مبتالة  مصر 
يديرها ليس كفأ لها، فحكام  باخلير لكن من 
أنفسهم  يجهدون  ال  التعيسة  البالد  هذه 
يكتفوا  ولكن  شعوبهم  حياة  لتحسني 
احلكم  في  االستمرار  كيفية  في  بالتفكير 
واحلفاظ على الكرسى، وما يحدث يحدث منذ 
عامة  ويزداد  ثراء  احلكام  يزداد  السنني،  آآلف 
الشعب فقرا وجهال ومرضا، وحتى حني يخرج 
هؤالء من احلكم يكونوا قد استولوا على مبالغ 
طائلة من أموال الشعب تسمح لهم باحلياة 

الرغدة لهم وألحفادهم.
)5(

فقيرة  اليابان  أغنى؟،  أيهما  واليابان،  ليبيا   
أكبر  من  واحدة  وأصبحت  األولية،  باملواد  جدا 
الغنية  ليبيا  أن  حني  في  العالم،  اقتصاديات 
جدا بالنفط واملوقع وخيرات الطبيعة أصبحت 
القرن  في  يعيش  مازال  وشعبها  دولة  أشالء 
ليست  اإلجابة  ذلك؟  حدث  كيف  العشرين، 
الرشيدة،  اإلدارة  إنها  سلفا،  ومعروفة  جديدة 
في اليابان يا سيادة الرئيس، املسؤول ينتحر إذ 
اخفق، أما في بالدنا املسؤول حني يخطئ جندد 
له البيعة ونهتف باسمه، أو يقدم املسؤول لنا 

كبش فداء لنذبحه أو ينتحر.
)6(

كما  جدا،  فقيرة  دولة  فعال  أننا  فرضنا  لو   
يشترى  فلماذا  الرئيس،  سيادة  يا  صرحت 
الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، 
سيارات بـ18 مليون جنيه من أموال هذا البلد 

الفقير جدا؟ 
 عن أي مصر تتحدث يا سيادة الرئيس، مصرنا 

التي تزداد فقرا، أم مصركم التي تزداد إسرافا.

ملاذا مصر فقيرة وحكامها أثرياء؟ وا ميامناراه

 دوال أندراوس 

مي عزام

خريطة  أول  جيرافيك  ناشيونال  ينظمه  موقع  نشر 
علمية للتاريخ البشرى فى العالم انطلقت عام 2005 
للشعوب  الوراثية  اجلينات  بفحص  علماء  يقوم  حيث 
بينهم  فيما  األعراق  تداخل  مدى  و  اصولهم  ملعرفة 
املفاهيم  كل  قلبت  صادمة  األولية  النتائج  فجاءت 
يبعد  الشقيق  األخ  فمثال  السكانية  التركيبة  حول 
عنى و القريب جار غريب و احلليف أصبح عدوا و السيد 
اجلنسيات  اختلفت  و  أفريقيا  األوروبى صار  و  عبدا  صار 
اجلنسية  و  بالوطن  تعترف  ال  قلة  هناك  و  األوطان  و 
يصف البيض بالكفار و اخلنازير و القردة و ذلك للخالف 
له  يكون  الذى  األمر  العقيدة  و  الدين  فى  التعارض  و 
و  القوميات  و  تداعيات كارثية فى السياسات و احلروب 

ضرورة اعادة  التاريخ و اجلغرافيا من جديد
ابنيها  البشرية كلها  أم  ولدت حواء  اخلليقة  بداية  فى 
هابيل و قايني و هجم األخير على أخيه و قتله و سأله 
اهلل “أين أخوك هابيل ؟ “ فأجابه ال أعرف أحارس أنا ألخى 
فقال الرب له “ ان صوت دم أخيك يصرخ الى من األرض 
و  فاها  فتحت  التى  األرض  لعنة  عليك  حتل  األن  فمنذ 
الى نسل  الغدر  و  و دخلت اخلطية   ”. دم أخيك  ابتلعت 

حواء و أدم فمنذ اخلليقة و من جيل الى جيل استمر قايني 
و أحفاده فى عمل املعصية حتى األن فأحرقوا الكنائس 
و كسروا الصلبان و دور العبادة و املتاجر و نهبوا احملالت 
و املنازل التى ميتلكها األقباط و تهجيرهم قسريا خارج 
النساء  جتريس  و  تعرية  الى  شرهم  امتد  و  بل  بلدتهم 
اليتم  و  بالثكل  الصالة  بعد  األئمة  دعاء  و  الشريفات 
ميلك  ال  للقضاء  األمر  وصل  اذا  .وحتى  لألقباط  املوت  و 
القاضى اال بحفظ القضية وذلك للضغط على اجملنى 
الطرد  اال مصيرهم  و  العرفية  اجللسات  بقبول  عليهم 
من ديارهم و اجبار الشهود بتغيير أقوالهم واال سيكون 

مصيرهم مصير األخرين ....أوا أنتم ال تخافون اهلل  ؟؟؟
      و يستمر نداء اهلل .. أين أخوك ؟؟ فال سامع أو مجيب 
يالتحريض  الفتاوى  اطالق  فى  املتشددون  يستمر  و   !!
على كراهية االخرو اباحة القتل و قطع الرؤوس  و التى 
جتد فى ضعاف النفوس من الشباب من يسرع بتفجير 
نسيت  ..هل  براء  منه  الدين  و  الدين  باسم  نفسه 
و  قبطيا  بالقلم  االمساك  علمك  من  أن  املتشدد  أيها 
املمرضة التى استقبلتك طفال قبطية و كذا الطبيب 
يساكنك  الذى  اجلار  و  الشرطى  و  اخلباز  و  الصيدلى  و 

. اجلميع شركاء فى  البعيد  فاجلار القريب خير من األخ 
هم  القبط  و  الوطن  هواء  و  احلقل  سنابل  و  النيل  ماء 
لقد   .. ال يستغنى عنهم  الطعام  و كملح  البلد  اصل 
كان اخللفاء و احلكام املسلمني يوكلون املعلمون القبط 
فى تاديب و تعليم و تهذيب أوالدهم .كما كلف اخلليفة 
كاتب  بن  سعيد  القبطى  املهندس  طولون  بن  أحمد 
االن  نحن  باسمه...فأين  الشهير  اجلامع  ببناء  الغرغانى 
قلبك  ميتلئ  ملاذا  ؟؟  تكرهنى  ملاذا  ؟  القريب  األمس   من 
أنت ال تخاف  أوا  ؟؟  الكراهية  و  احلقد  و  الغل  بكل هذا 
اذا  الفتاوى  الذى يصدر  املتشدد  ؟؟ لى سؤال لهذا  اهلل 
تنادى  مبا  تؤمن  اذا كنت  و  بفتاويك  تؤمن  كنت حقيقة 
هنا حتى  أنت  فلماذا  باجلنة  املنتظرينك  باحلوريات  و  به 
؟؟  الشهيد  لقب  تأخذ  و  نفسك  تفجر  لم  ملاذا  األن 
أحدهم  تقنع  لم  و  أمان  فى  حولك  أوالدك  يجلس  ملاذا 
بأفكارك ؟؟ ان دم هؤالء األطفال و الشباب الذين غسلت 
دم  مثل  متاما  منك  يطلب  سوف  أطاعوك  و  أفكارهم 
األبرياء الذين استشهدوا .. فخاف اهلل الذى تتدعى انك 
يراه  الذى  أخاه  يحب  أن  يقدر  ال  من  ألن  تطيعه  و  حتبه 

كيف يحب اهلل الذى ال يراه ؟؟؟؟
جورج توفيق

أخبارا  وأنت تسمع  شعورك 
ما  منطقة  أصاب  زلزال  عن 
من  األخرى  الناحية  على 
بالتأكيد  األرضية  الكرة 
شعورك  عن  سيختلف 
من  األرض  تهتز  عندما 
في  آمنا  جتلس  فيما  حتتك 
أن  في  شك  من  ما  منزلك. 
والتفاعل  االنفعال  درجة 
من  تختلف  باحلدث  والتأثر 

درجة  بحسب  آلخر  شخص 
حياته  على  احلدث  هذا  تأثير 

بشكل شخصي ومباشر. لذلك قد أتفهم 
له  يتعرض  الذي  باألذى  البعض  ينفعل  أال 
حيال  بالصمت  يلوذوا  أن  وأتفهم  غيرهم.. 
الكوارث التي حتدث لآلخرين وأن يقفوا منها 
يعنيهم  ال  األمر  كان  طاملا  املشاهد  موقف 

وطاملا بقي الضرر بعيدا عنهم.
قد أتفهم ذلك كله بالرغم مما يعكسه هذا 
الوعي  درجة  في  شديد  قصور  من  املسلك 
التغاضي  خلطورة  إدراك  وعدم  اإلنساني، 
الصمت  هذا  وملساهمة  احلق  مساندة  عن 
التي البد  الظلم  دولة  ترسيخ  املتواطئ في 
املسلك  هذا  النهاية.  في  اجلميع  تطال  وأن 
الفرد  واجب  إدراك  عن  عجزا  أيضا  يعكس 
جتاه مجتمعه ودوره الفاعل في بناء مشروع 
توافقي جامع يضمن حقوق كل  مجتمعي 
األمن  ويحقق  والتيارات  والطبقات  األطراف 
وأطيافه.  الشعب  فئات  لكل  واالستقرار 
أقول انني قد أتفهم هذا كله وإن لم أقبله 
لكن ما أعجز حقا عن استيعابه فهو أن في 
الوقت الذي يعير فيه البعض أذنا صماء جتاه 
ما يحدث جليرانهم في البيت اجملاور، جتدهم 
أحداث  بسبب  للغاية  وغاضبني  مستاءين 
األميال منهم ألناس ال  آالف  بعد  جتري على 

تربطهم بهم أية صلة.
وممارسات  بنّي  ظلم  هناك  يوم  كل  في 
جملرد  مصريني  مواطنني  على  تقع  وحشية 
أنهم ينتمون إلى فئة أضعف أو أكثر فقرا أو 
أقل عددا أو مختلفة بشكل ما عن أألغلبية، 
وجند أن األغلبية تتعامل مع هذه اإلجحافات 
وتشف  بحقد  وأحيانا  مباالة  وال  بتهاون 
يكشفان عن عداوة غير مبررة. فعلى سبيل 
املثال وبينما حتدث جرائم وانتهاكات طائفية 

قرى  في  مصريني  أقباط  ضد 
وجنوع ومناطق مصرية جند عامة 
املصريني منشغلني بالتعبير عن 
عنصرية  أحداث  جتاه  غضبهم 
غزة  في  أو  مثال  تركيا  في  جتري 
مخالف  سلوك  ميامنار.  في  أو 
التبلد  نحو  ومييل  للطبيعة 
أن  تقول  الدارجة  األمثال  فحتى 
جارك  وأن  بالشفعة  أولى  اجلار 

القريب وال أخوك البعيد.
مباالة  الال  هذه  من  كبير  جزء 
بدأته  منظم  توجه  إلى  يرجع 
في  طويلة  عقود  منذ  احلاكمة  السلطات 
اجتاه تديني السياسة أو مبعنى مماثل تسييس 
الدين، وذلك ملد النظام احلاكم بشرعية متنع 
املساس به وحتصن سلطته وتضمن حلكمه 
مشروع  بدأ  هنا  ومن  واالستقرار.  البقاء 
وإخضاع  احلديثة  الوطنية  الدولة  أسلمة 
اإلسالمية  للشريعة  القيمية  منظومتها 
بحيث تكون الهوية الدينية اإلسالمية هي 
يستخدم  أن  من  وبدال  منازع.  بال  السائدة 
أفراد  بني  الترابط  لتحقيق  كوسيلة  الدين 
وقيم  إنسانية  مبعتقدات  الرتباطه  اجملتمع 
العناصر  كافة  من  مقبولة  منطقية 
في  حيويا  دورا  يأخذ  أن  من  وبدال  اجملتمعية، 
إلي  حتول  اجملتمعي  والدمج  التناغم  حتقيق 
ضياع  عليها  ترتب  سلطوية  أيديولوجية 
الهوية  مفهوم  وانحصر  املصرية.  الهوية 
هو  وأصبح  وحده  الدين  في  العامة  لدى 
العامل الوحيد املعترف به الذي يربط الناس 
يستدعي  الذي  الوحيد  واملسوغ  ببعضها 
الباكستاني  التعاطف.. وبذا أصبح املسلم 
أو املسلم األفغاني أقرب إلى املسلم املصري 
وهان  األخوة  فهانت  املصري.  املسيحي  من 
التاريخ وهانت الشراكة في السراء والضراء 
وهان الوطن بأكمله على الكثيرين وأصبحنا 
تكون  يكاد  استهتارا  البعض  لدى  نلحظ 
غير  مصري  هو  ما  ولكل  ملصر  احتقارا 
الى  ننسحب  كشعب  اننا  أخشى  مسلم. 
منزلقات شديدة اخلطورة دفعتنا إليها بعض 
مصاحلها  حتقيق  بغير  تبالي  ال  التي  القوى 
منا  تضيع  أن  وأخشى  مكانتها  وترسيخ 
مصر الفرعونية التي كانت يوما من أعظم 

حضارات البحر األبيض املتوسط.

أين أخوك ؟؟؟؟
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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.

عقارات نيوز 6
مقطتفات إخبارية بقلم:مدحت سابا 
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سوق العقارات
بقلم: مدحت سابا

و سوف    soarin.homes@ gmail.com الي استفسارتكم  و  أسالتكم  ارسال  برجاء 
اجيب عليها تباعا.

مدحت سابا
Real Estate Broker 

 اعلنت Toronto Real Estate Board أن 5,188 منزل مت  املعاملة عليها من خالل نظام MLS  خالل شهر يناير 

2017  . و متثل هذه النتيجة زيادة مبقدار  11.8فى املائه باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة 

من عام  2016 حيث كانت عدد الوحدات املباعة 4,640 وحدة.

 و في مدينة تورونتو فقط ، والتي مثلت 37 في املائة من املعامالت ، كان متوسط السعر شامل كل أنواع 

املنازل 727,928 دوالر باملقارنة 635,702 دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة 14.5 فى 

املائة.  و فى باقي ال GTA )»905«( إرتفع متوسط سعر البيع الي 795,569 دوالر باملقارنة  627,055 دوالر لنفس 

الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره 26.8 فى املائة. 

و في مجال الشقق اململوكة )Condo Apartment( كانت املعاملة علي 1,636 شقة خالل شهر يناير 2017  . 

استحوزت تورونتو علي نسبة 68.7 باملائة من اجمالى املبيعات.  وكان متوسط   سعر البيع للشقق السكنية 

في خالل هذه الفترة من هذا العام لل GTA 442,598 دوالر بإرتفاع قدره 14.5 فى املائة، و في مدينة تورونتو 

إرتفع   )»905«( ال  باقي  فى  و  املائة.  فى   13.1 قدره  بأرتفاع  دوالر   471,409 الى   السعر  فقط وصل متوسط 

متوسط سعر البيع الي 379,169 دوالر بإرتفاع قدره 18.5 فى املائة.

بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

  Composite (All
(Types

 Single-Family
Detached

Single-
 Family
Attached

Townhouse Apartment

TREB Total 21.82% 25.32% 22.74% 22.71% 18.70%

Halton Region 22.63% 22.85% 23.54% 21.53% -

Peel Region 22.66% 23.17% 24.76% 22.58% 20.63%

City of To-
ronto 16.33% 23.54% 20.41% 21.28% 20.99%

York Region 21.34% 29.03% 26.23% 18.69% 13.89%

 Durham
Region 26.43% 26.30% 26.16% 35.34% 25.94%

Orangeville 24.80% 24.99% 21.18% - -

 South Simcoe
County 28.46% 28.16% 29.91% - -

Professional Real Estate Services
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Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill
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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.

647.447.0455
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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
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Blumar El Dome

Marina WD El Sokhna

River Walk

Blumar Sidi Abdel 
Rahman

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

Cell: 514-812-8294  amak-estate@hotmail.com 

عامل العقارات

هذا التصميم اجلميل ميكن تنفيذه ملساحة ما حتت السلم كرفوف تعطى ديكور جميل وادراج للتخزين 
ببنوهات  اجلانبية  احلوائط  من  األسفل  اجلزء  جتليد  مع  األلوان  انسجام  ويالحظ  لالسترخاء  كنبه  مع 
خشب حتمل نفس لون احلائط الكرمي التي تعمل تناسق مع لون احلائط اخللفى اجمللد بالواح من اخلشب 
املدهون باللون الرمادى واستعمال اللون األبيض في حتديد الرفوف وواجهة االدراج ويالحظ وضع شلت 
من نفس االلوان الكرمي واألبيض والرمادى بها نقوش ال تخرج عن األلوان الثالثة. وميكن اللعب باأللوان 

في تصميمات أخرى تتمشى مع االلوان املوجوده في املساحة التي حتيط بالسلم.

Professional Real Estate Services

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

عقارات نيوزالسبت 2 يناير 2016 - العدد الثالث واخلمسون 7
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.

فكرة الستغالل 

حتت السلم

Professional Real Estate Services

Ashraf Messiha 
Broker, M. Sc. Arch. 416-846-9450 

BARRIE

Markham 

Richmond Hill

North York

Richmond Hill

Richmond Hill

Vaughan

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

SOLDBuy & Sell in 5 Days 
with NO RISK

Call for Details

اإعداد: اإدوارد يعقوب
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إدانات دولية لقانون املستوطنات اإلسرائيلي 

واألمم املتحدة تعتبره »جتاوزا خلط أحمر«

الذي يصب في صالح املستوطنني  القانون اإلسرائيلي اجلديد  أن  العام لالمم املتحدة  اعتبر األمني 
يشكل انتهاكا للقانون الدولي.

وقال أنطونيو غوتيريس في بيان إن القانون الذي يتيح إلسرائيل مصادرة أراض جديدة في الضفة 
الغربية احملتلة ميلكها فلسطينيون »يشكل انتهاكا للقانون الدولي وستكون له تداعيات قانونية 

كبيرة على إسرائيل«.
واعتبر منسق األمم املتحدة اخلاص لعملية السالم أن القانون يشكل سابقا خطيرة جدا، ويتجاوز 
لوكالة  مالدينوف  نيكوالي  احملتلة.وأضاف  الغربية  الضفة  ضم  طريق  على  عريضا«  أحمر  »خطا 
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  قانونا يشمل  الكنيست  التي يصدر  األولى  املرة  »إنها  برس  فرانس 

وخصوصا في مسائل أمالك« خاصة.
ومن لندن إلى القاهرة، مقر اجلامعة العربية، مرورا بباريس وبرلني وأنقرة وعمان، توالت اإلدانات ضد 

القانون الذي يوجه ضربة جديدة لعملية السالم اجملمدة بني الفلسطينيني واإلسرائيليني.
ودعا الفلسطينيون اجملتمع الدولي إلى معاقبة إسرائيل إثر إقرار القانون بأغلبية 60 نائبا مقابل 
52 صوتوا ضده، من أصل 120 في البرملان، ألنه استمالك ألراض تخص فلسطينيني شيدت عليها 
أي عمليات إخالء،  بالتالي املستوطنني من  بدون موافقة حكومية، ويحمي  مساكن استيطانية 

مثلما حصل مع مستوطنة »عمونا« األسبوع املاضي.

نافذة على �صحافة العامل8

تسعى حملة مناهضة جتارة األسلحة )كات( إلى استصدار أمر من احملكمة العليا في لندن 
لوقف تراخيص لتصدير مقاتالت وقنابل وذخائر بريطانية الصنع إلى السعودية: وتقول هذه 
املقاتلني  ضد  حملة  في  سيستخدمها  السعودية  تقوده  الذي  العربي  التحالف  إن  احلملة 
ناشطون طعنا قضائيا  قدم  وقد  اليمن.  في  األهلية  احلرب  في  إيران  من  املدعومني  احلوثيني 

لوقف تلك الصفقة. 
وقتل أكثر من عشرة آالف شخص نصفهم مدنيون في احلرب املستعرة منذ مارس آذار 2015 

والتي أثارت أزمة إنسانية في أفقر بلد في الشرق األوسط. 
وقال تقرير سنوي أصدره خبراء لألمم املتحدة يراقبون العقوبات والصراع في اليمن إن التحالف 
بقيادة السعودية، الذي يتدخل لدعم احلكومة اليمنية شن هجمات »قد تصل إلى حد جرائم 
حرب«، وهي اتهامات ترفضها الرياض. وفي ديسمبر قالت الواليات املتحدة إنها قررت تقييد 

الدعم العسكري للحملة في اليمن بسبب مخاوف من سقوط ضحايا كثير من املدنيني. 
وحليف مهم  البريطانية  العسكري  العتاد  من شركات صناعة  رئيسي  والسعودية مشتر 
القوية مع  العالقات  تعزيز  تيريزا ماي  الوزراء  رئيسة  وحتاول  اإلرهاب.  لبريطانيا في مكافحة 

الدول اخلليجية العربية الغنية بالنفط قبل أن تخرج بريطانيا من االحتاد األوروبي. 
على  بريطانيا  وافقت  اليمن  في  احلرب  بدء  منذ  إنه  األسلحة  جتارة  مناهضة  حملة  وقالت 
تراخيص تزيد قيمتها عن 3.3 مليار إسترليني لتصدير طائرات وأسلحة وذخائر إلى السعودية. 
لكن حكومة ماي تتعرض لضغوط متزايدة من مشرعني في البرملان بشأن سياستها ملبيعات 

األسلحة. 
بيد أن بريطانيا تقول إن لديها واحدا من أقوى أنظمة الرقابة على صادرات األسلحة في العالم 
انتهاك  لتنفيذ  تستخدم  قد  بأنها  واضحة«  »مخاطر  هناك  كانت  إذا  بترخيص  تسمح  وال 

خطير للقانون الدولي اإلنساني. 
احلكومة ال  أن  أدلة تظهر  أن  العليا  احملكمة  ميثل كات،  الذي  احملامي  مارتن تشامبرلن،  وأبلغ 
الدولي  للقانون  خرق  في  استخدامها  يجري  ال  البريطانية  األسلحة  أن  من  التأكد  ميكنها 
اإلنساني. وقال إنه لم يتم حتديد أي أهداف عسكرية في حوالي 90 من 122 حادثا ثارت بشأنها 

مخاوف من انتهاك القانون الدولي اإلنساني. 
أيام وسيجري سماع معظم دفوع احلكومة في  القضية ثالثة  أن يستمر نظر  املنتظر  ومن 

اجللسات اخلتامية. ومن املتوقع أال يصدر احلكم قبل أسابيع.

إلتحاق طالب بريطانيني يدرسون الطب والصيدلة في السودان بتنظيم »داعش«

في  والصيدلة  الطب  يدرسون  بريطانيني  طالب  إلتحاق  عن  تقريراً  نشرت  تاميز  صنداي  صحيفة 
السودان بتنظيم الدولة اإلسالمية.

ويورد التقرير أن ما يربو على 22 طبيبا وطالب صيدلة وطبيب أسنان قد سافروا من السودان إلى 
سوريا لاللتحاق بالتنظيم.

أكبر  هي  بريطانيا،  في  جيدة  سمعة  ذوي  أطباء  أبناء  معظمها  في  وهي  اجملموعة،  أن  ويعتقد 
مجموعة غربية تلتحق بالتنظيم.

وقد اكتشف حتقيق أجرته صحيفة صنداي تاميز صلة بني اجملموعة، وشخص معتقل في بريطانيا 
بتهم التآمر لتنفيذ عمليات إرهابية في لندن.

واستنتج من حتليل ملواقع التواصل االجتماعي أن بعض أفراد اجملموعة عبروا عن إعجابهم باجلهاد 
وأهداف تنظيم الدولة، وهو ما يناقض االدعاء بأنهم سافروا إلى سوريا ألهداف إنسانية فقط.

وجود  احتمال  من  مخاوف  وسط  بريطانيا  في  اجملموعة  عالقات  في  البريطانية  الشرطة  وحتقق 
خطط لهجمات.

والتكنولوجيا في  الطب  بكلية  التحقوا  قد  األشقاء  وبينهم مجموعة من  اجملموعة  أفراد  وكان 
السودان، حيث يعتقد أنه جرى جتنيدهم في اجلامعة نفسها.

وأفاد مسؤول في اجلامعة بأن عدد الطالب الذين التحقوا بتنظيم الدولة يبلغ27.

DW    24 فرانس

اجلارديان
إدارة ترامب تراقب إيران رسمياً

فيه  أشارت   ، املتحدة  الواليات  في  مراسليها  من   3 فيه  شارك  ملفا  اجلارديان  صحيفة  نشرت 
الصحيفة إلي إن إدارة الرئيس االمريكي دونالد ترامب أعلنت أنها تراقب التصرفات اإليرانية بعد 
ما جرى خالل األيام االخيرة حيث أجرت طهران جتربة صاروخية مفاجئة كما استهدف احلوثيون 

املدعومون من إيران سفينة حربية سعودية في مياه البحر االحمر.
وتضيف الصحيفة أن اإلدارة االمريكية لم توضح كيف سترد على هذه التصرفات اإليرانية مشيرة 
إلى ان »التهديد« الذي صدر جاء على لسان مستشار األمن القومي مايكل فلني خالل أول خطاب 

علني له بعد تسلم مهام عمله.
وتوضح اجلريدة أن فلني لم يستجب حملاوالت الصحفيني حتديد رد الفعل االمريكي لكن املتحدث 
باسم البيت األبيض شون سبنسر قال إن »الرئيس ترامب أراد أن يكون متأكدا أن اإليرانيني يفهمون 

أننا لن جنلس بهدوء ونراقبهم دون أن نفعل شيئا«.
وتشير اجلريدة إلى أن مسؤولني بارزين في البيت األبيض رفضوا خالل مؤمتر صحفي استبعاد أي 

خيار من قائمة اخليارات االمريكية املتاحة مبا فيها الرد العسكري.
ونقلت الصحيفة عن أحد املسؤولني في اإلدراة- دون أن تسمية - قوله »هناك خيارات عدة متوفر 

لدى اإلدارة وسوف نختار من بينها ما يناسبنا«.
وتنقل الصحيفة أيضا عن »على فائظ« اخلبير اإليراني في مجموعة األزمات الدولية في العاصمة 
األمريكية واشنطن قوله »نحن امام شيء من اثنني إما تهديد فارغ أو إعالن صريح عن نية اإلدارة 

االمريكية في التوجه إلى احلرب مع إيران«.

»صنداي تاميز«

    ناشطون يسعون لوقف صفقة 

أسلحة بريطانية إلى السعودية
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أستدعاء ملنتج من غذاء االطفال قد 
يحتوي علي بكتريا خطيرة

تستدعي  بياناً  الكندية  الغذاء  فحص  وكالة  أصدرت 
العبوة  وهذه  العضوي  االطفال  غذاء  من  منتج  فيه 
علي  وحتتوي  تشويس(،  )برسيدنت  شركة  إنتاج   من 
التفاح والتوت والبسلة اخلضراء واالستدعاء هو  بسبب 
بوتولينوم اخلطيرة   بكتريا كلوستريديوم  إحتمال وجود 
  060383062927 هو  املستدعاة   العبوات  ورقم  بها. 
في  بيعها  ومت   2017 أكتوبر   31 هو  صالحيتها  وتاريخ 
ليس  امللوثة  واالغذية  أخري  ومحالت  لوبالوس  محالت 
لها رائحة أو شكل معني ولكنها ال تزال تسبب املرض 
، وتنصح وكالة فحص االغذية املستهلكني بالتخلص 
من هذا املنتج أو اعادته للمتجر وايضا تنصحهم برؤية 
أحباؤه  من  فرد  أي  أو  أنه  منهم  واحد  ظن  إذا  الطبيب 
تناول هذا الغذاء واالغذية امللوثة ببكتريا كلوستريديوم 
بوتولينوم قد تسبب أعراض مثل الغثيان والقئ والتعب 
والدوخة وضعف الرؤية وجفاف الفم وفشل في اجلهاز 
الي  تؤدي  قد  الشديدة  احلاالت  وفي  والشلل  التنفسي 

املوت ، هذا وقد ازيل هذا املنتج من السوق.

من  للمتضررين  الدوالرات  من  االالف  الكنديني  جمع 
كيبيك  مسجد  في  املصلني  علي  النار  إطالق  حادث 
شخص   19 وُجرح  أشخاص  ستة  فيه  ُقتل  والذي   ،
النار علي  بإطالق  قام فرد كندي فرنسي  أخر، عندما 
املصلني خالل صالة العشاء يوم االحد 30 يناير وقامت 
جمعية خيرية إسالمية وصاحب مطعم شرقي في 
هذه  من  املتضررين  إلغاثة  اموال  جلمع  بحملة  كندا 
احلادثة ومت جمع اكثر من 60 الف دوالر وقامت جمعية 
 ، دوالر  الف   292 من  يقرب  ما  بجمع  أخري  إسالمية 
وهذه االموال لتساعد في مصاريف جنازة الذين قتلوا 
ودعم أسر الضحايا واملصابني وأصالح املركز االسالمي 
من االضرار التي حلقته وأحكام االمن حول املساجد. 
وقد قبضت الشرطة علي املتهم باطالق النار ووجهت 
فوكس  وكالة  وكانت  املتعمد  بالقتل  تهم  ستة  له 
لالنباء قد أوردت خبرا غير دقيق عن ان املتهم من أصل 
مغربي ولكنها قامت بإزالة هذا اخلبر بعد أن  إتصال 

بها مكتب رئيس الوزراء

الكندييون يجمعون تبرعات 
للمسلمني املتضررين من اطالق النار 

علي مسجد كيبيك

9

مصروفات املواصالت الشهرية بتورنتو 

من بني األعلي والقاهرة بني األقل في العالم 

عمدة بلدية كيبيك يتعهد للمسلمني بايجاد مكان لهم 
لدفن موتاهم

بعد مقتل ستة مسلمني في الهجوم الذي حدث علي مسجد في مدينة كيبك أضطر أهالي خمسة من الضحايا 
ان يبعثوا أجساد املوتي الي وطنهم االصلي لدفنها هناك وذلكز لعدم وجود مقابر خاصة باملسلمني في كيبيك 
، وكان معظم الناس يريدون دفن موتاهم في كندا ليتمكنوا من زيارة مقابرهم ولهذا وعد عمدة املدينة أن يجد 
لهم منطقة لذلك، وقالت السكرتيرة العامة جلمعية دفن املسلمني انه ميكن دفن السلم في اي مقبرة طاملا كانت 
، وان لديهم اماكن قليلة متاحة للدفن في منطقة الفال وهي تقع بني مدافن للمسيحيني  متجهة نحو مكة 

واليهود وانها تتطلع الي مساعدة احلكومة النشاء مدافن خاصة باملسلمني.

حتذير ألالف الطالب بتوقيفهم عن 
الدراسة إذا لم يثبتوا أنهم حصلوا علي 

جميع التطعيمات املطلوبة

تقوم الوحدة الصحية في مدينة »وندسور«، في مقاطعة 
من  املدارس  وطلبة  لطالب  تطعيمات  بحملة  أونتاريو، 
هذه  طالب  جلميع  أشعارات  وأرسلت   12 و   11 الصفوف 
عليهم  بأنهم   حتذرهم    2016 سبتمبر  في  الصفوف 
يوم  قبل  املطلوبة  التطعيمات  جميع  اخذوا  انهم  أثبات 
عشرون  ملدة  املدارس  حضور  عن  سيوقفوا  وإال  فبراير   28
يوما وهذا يعني التاخر في متابعة الدروس. وهناك حوالي 
املقاطعة  عبر  الصفوف  هذه  في  وطالبة  طالب   9600
بطاقات  إستكمال  عدم  بسبب  هوالء  ثلث  يُوقف  وقد   ،
التطعيم. وحتث جوي ألن مديرة وحدة الصحة في املدارس 
قبل  املطلوبة  التطعيمات  اوالدهم  بإعطاء  االمور  اولياء 
تكون  قد  التي  والتطعيمات   ، فبراير   28 النهائي،  املوعد 
ناقصة  هي  التيتانوس والدفتريا والسعال الديكي ولقاح 
ميناكترا ألربعة انواع من التهاب السحايا ، وتقول الوحدة 
الصحية أن الطالب يستطيعوا حتديث بطاقات التطعيم 
اما باالتصال بالتليفون أو بإدخال املعلومات علي االنترنت أو 
أحضار سجل التطعيمات الي املركز الصحي في وندسور 
من  لالعفاء  اخلاص   النموذج  ملئ  الطلبه  ويستطيع   ،
التطعيمات  بسبب أسباب طبية او حساسية شديدة او 

مشكلة مع اجلهاز املناعي أو ألسباب دينية أو فلسفية

الشرطة حتقق في الفتة 
ووضعت علي مكتب مرشحة 
لقيادة حزب احملافظني تدعوها 

لالستقالة

الدخول  أستطاع  الذي  الشخص  عن  أونتاريو  شرطة  تبحث 
الي مبني الدائرة االنتخابية للنائبة البرملانية ومرشحة قيادة 
سطح  إلي  الوصول  وأستطاع  ليتش،  كيلي  احملافظني  حزب 
)الكراهية  أعالها  في  كتب  جدا  كبيرة  الفته  ليعلق  املبني 
الستة  الضحايا  أسماء  تلتها  ثم  خطر(  في  جميعا  تضعنا 
بالون االحمر ثم شعار  الهجوم علي املسجد في كيبك  من 
وقد  أستقيلي(.  ليتش  )كيلي  عبارة  ثم  عني(  نائبة  )لستي 
وكانت  للمبني.  أضرار  حتدث  ولم  اللوحة  الشرطة  ازالت 
النائية البرملانية كيلي ليتش قد مت إنتقادها بسبب أقتراحها 
عما  كندا  الي  اجلدد  القادمني  جميع  بفحص  العموم  جمللس 
يعتقدونه في القيم الكندية، وقد صرحت النباء سي تي في 
وأن  فبراير   1 االربعاء  يوم  صباح  اللوحة  هذه  أكتشفت  انها 
كيبك  في  املسجد  علي  العنيف  بالهجوم  ربطها  محاولة 
غير صحيح. وان لدينا هنا في كندا حرية التعبير وانها تعتنق 
هذا وهؤالء االفراد الذين وضعوا اللوحة لديهم رأي أخر،  وإن 
اقتراحها يدعو الي »حس سليم«، في سياسة الهجرة ، وأن 
ثلثي الكنديني يوافقون علي إقتراحها وقالت أيضا إن محاولة 
ربط اقتراحها بالهجوم علي املسجد أمر مثير للسخرية ألن 

اقتراحها هذا ينطبق أيضا علي البيض العنصريني

مصروفات املواصالت الشهرية في تورنتو من أعلي من مصروفات املواصالت في العالم، ومعها لندن باجنلترا ونيويورك 
وسيدني ودبلن أعلي منها حسب ما أوردته دراسة جديدة أوربية للمواصالت. وشملت الدراسة 89 مدينة في العالم ، 
وتعتبر مدينة لندن في أجنلترا هي األغلي في مصروفات التنقل الشهري وتبلغ 153.58 دوالر أمريكي أو ما يقارب 200 
دوالر كندي. ويدفع سكان تورنتو متوسط شهري مقداره 136 دوالر كندي ، وكانت ألقاهرة هي أقل املدن في مصاريف 
التنقل الشهري والتي بلغت حوالي 13.98 دوالر كندي  وتبعتها فيتنام  ومصروفات التنقل الشهري فيها تقدر بي 18.59 

دوالر كندي

مقاطعة نيوبرونزويك تتعافي بعد ١١ يوما من العاصفة الثلجية 
التي قطعت عنها الكهرباء

مقاطعة نيوبرونزويك تتعافي بعد العاصفة الثلجية القوية التي تعرضت لها منذ أكثر من أسبوع ونصف وأدت الي 
قطع التيار الكهربائي عن حوالي 200 الف من املستهلكني، وتركت الناس يعيشون في درجة حرارة 29 درجة مئوية  حتت 
الصفر وبدون ماء او غذاء. وقد أعلنت املقاطعة عن حالة الطوارئ وطلبت مساعدة من اجليش الكندي وفتحت مراكز 
االيواء والتدفئة والكنائس ومراكز اجليش أبوابها للناس. وقام الصليب االحمر الكندي بتوزيع معونات مالية طارئة علي 
هؤالء املتضررين من العاصفة الثلجية، واألن وبعد مرور اكثر من احدي عشر يوما علي العاصفة الثلجية ال يزال هناك 
746 مستهلك بدون كهرباء. وقال مدير إدارة الكهرباء في املقاطعة أن هناك  308 عامل من عمال الكهرباء يعملون 
، وبسبب  القوية  والرياح  الشديدة  البرودة  رغم  وأنهم في حالة معنوية جيدة   ، للناس  الكهربائي  التيار  بهمة ألعادة 
إنقطاع الكهرباء ملدة طويلة حاول بعض السكان إستخدام مولدات الكهرباء وحرق االخشاب  داخل املنازل وفي اجلراج 
قام  وقد  هذا   ، الكربون  أكسيد  ثاني  استنشاق  بسبب  اثنان  وموت  االختناقات  من  العديد  في  تسبب  مما  بهم  اخلاص 
»جاسنت ترودو«، بزيارة املقاطعة وتفقد مراكز التدفئة وشكر املتطوعني للمساعدة وأكد علي  أستمرار تقدمي املساعدات 

املتضررين من العاصفة الثلجية خالل االسابيع القادمة.

أستدعت شركة سامسوجن لاللكترونيات بكندا غساالت املالبس التي 
تُعبئ من األعلي من موديالت »يو بي سي«، ومت إنتاجها من مارس 2011 
وتشكل  »كينمور«،  غساالت  أنواع  بعض  وكذلك   2016 يونية   حتي 
هذه الغسالت خطراً عند وضع كمية كبيرة من املالبس داخلها أو عند 
غسل أغطية ومفارش األسرة أو البطانيات أو االشياء املصنوعة من 
قماش مقاوم للمياه في برنامج معني من الغسيل قد تبدأ الغسالة 
في االهتزاز غير الطبيعي وقد ينفصل فجأة الغطاء العلوي للغسالة 
ضررا  يحدث  أو  املستهلكني  اصابة  خطرا  ويشكل  العصر  دورة  إثناء 
عن  تقرير  أي  الكندية  الصحة  وكالة  تستقبل  ولم   ، باملمتلكات 
شركة  ولكن   ، كندا  في  الغساالت  هذه  بأستخدام  تتصل  اصابات 
و11  الغسالة  قمة  انفصال  عن  تقريرا   64 تلقت  بكندا  سامسوجن 
تقريرا أخر عن أضرار طفيفة ، وقد مت بيع 245 الف وحدة تقريبا من هذا 
املنتج في كندا ، وتوصي شركة سامسوجن لاللكترونيات املستهلكني 
سرعة  أقل  برنامج  علي  يشغلوها  أن  الغساالت  هذه  لديهم  الذين 
)دليكات( عند غسل أغطية ومفارش االسرة او الكميات الكبيرة من 
لتقليل  وذلك  للماء  مضاد  قماش  من  املصنوع  الغسيل  أو  الغسيل 
خطر وقوع إصابات او اضرار للممتلكات ، ويرجي املالحظة بأن قانون 
او إهداء  او توزيع  سالمة املنتجات االستهالكية في كندا يحظر بيع 

هذه املنتجات لشخص أخر في كندا ، وتذكر وزارة الصحة الكندية املستهلكني باالبالغ عن اي حاالت تتعلق بالصحة 
ولها ارتباط بهذه املنتجات وملئ التقرير اخلاص بذلك

شركة سامسوجن لأللكترونيات في كندا تستدعي 

غسالت املالبس ذات التعبئة من أعلي
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احذري.. فرقعة البالونات تفقد طفلك ال�سمع

فرقعة  صوت  خطورة  من  كنديون  باحثون  حذر 
بالنسبة  السمع  حاسة  على  العالي  البالونات 
في  دائم  بضرر  اإلصابة  إلى  يؤدي  قد  إذ  لألطفال، 

السمع منذ الصغر.
على  الكندية  ألبرتا  جامعة  في  الباحثون  وشدد 
صوت  بكثير  يفوق  البالونات  فرقعة  صوت  أن 
بندقية الصيد املرتفع، السيما في احلفالت وأعياد 
ميل  ديلي  صحيفة  بحسب  واملناسبات،  امليالد 

البريطانية.
الصوت  شدة  مستوى  بقياس  الباحثون  وقام 
الدبابيس  باستخدام  البالونات  فرقعة  الصادر من 
ارتداء  أثناء  الضغط  عالي  ميكروفون  طريق  عن 
البالون  فرقعة  صوت  شدة  أن  فتبني  أذن،  أوقية 
بلغ 168 ديسيبل، أي أعلى من الصوت الصادر من 

بندقية صيد عيار 12 بنحو 3 ديسيبل.
التوجيهية  املبادئ  وإرشادات  نصائح  وتفيد 
للصحة والسالمة بأن احلد األقصى لشدة الصوت 
أال  يجب  أي  ديسيبل،   140 لها  التعرض  املسموح 
حاسة  عرض  وإال  املعدل،  هذا  الشخص  يتجاوز 
السمع لديه للخطر، وينطبق هذا األمر سواء على 

البالغني أو األطفال.
عدم  بضرورة  للوالدين  نصيحة  الباحثون  وأسدى 
البالونات خالل  فرقعة  أطفالهم لضجيج  تعرض 
ارتداء  شريطة  امليالد،  وأعياد  واملناسبات  احلفالت 

أوقية أذن حلماية حاسة السمع لديهم 
وحفاظاً على طبلة األذن من األذى والضرر الدائم.

حتى تشعر املرأة بالراحة  مبطبخها  
البد من التخلص من الفوضي به , 
باتباع  إال  تنتهي  ال  الفوضي  وهذه 

هذه األفكار.
خزائن  أبواب  على  املالعق  تعليق   -

املطبخ
أبواب  على  مساند  تثبيت  ميكن 
لتعليق  الداخل  املطبخ من  خزائن 
املالعق الكبيرة، وكذلك استيعاب 
والتوابل  والسكر  امللح  عبوات 
في  حيزاً  تشغل  أن  دون  وغيرها 

املطبخ.
- استخدام الدروج املتحركة

الفارغة  املساحة  استغالل  ميكن 
في املطبخ لتركيب دروج متحركة 

توضع بداخلها األغراض التي يتم استخدامها بشكل يومي.
املساند املعدنية

تتوفر في األسواق مساند معدنية تستوعب عدداً من األطباق والصواني وألواح التقطيع وغيرها من أدوات 
الطبخ.

اللوح املغناطيسي
ميكن تدعيم أبواب خزائن املطبخ بألواح مغناطيسية من الداخل، بهدف تثبيت األواني املعدنية عليها.

الرفوف املعلقة
تعتمد هذه الطريقة أيضاً على تعليق رفوف على الناحية الداخلية من أبواب خزائن املطبخ توضع بداخلها 

بعض األغراض كأدوات ومساحيق التنظيف.
استخدام سلل من البالستيك

في بعض األحيان تنتج الفوضى عن عدم قدرة ربة املنزل على حمل عدة أغراض في الوقت نفسه، أو وجود 
أغراض متنوعة في نفس املكان، وميكن حل هذه املشكلة عن طرق سالت من البالستيك تصنف األغراض 

وتسهل حملها وحتريكها من مكانها, وذلك بحسب موقع هاوس بيوتيفول

وفي   , كثيرة  الصحية  فوائدها  الطبيعة  العصائر 
جهازك  لتقوية  بكثرة  تناولها  عليك  الشتاء  هذا 
تنصح  حيث  البرد.  نزالت  من  وحمايتك  املناعي  
الباحثة الفرنسية فى العلوم البيولوجية كارولني 
ال  الذين  األشخاص  باريس،  جامعة  فى  بيزاردو 
الفاكهة  من  ثمرات  خمس  تناول  يستطيعون 
باستبدالها  اليوم،  فى  الطازجة  واخلضروات 
بالعصائر الطبيعية الطازجة مثل التفاح والبرتقال 

والتوت األحمر والعنب واجلوافة.
كما أوضحت الباحثة أن العصائر الطبيعية حتتوى 
على فيتامينات وعناصر غذائية يحتاجها اجلسم، 

اجلهاز  تنشيط  أجل  من  الشتاء  فصل  فى  خاصة 
البعض بسبب  تنتاب  التى  الكسل  وحالة  املناعى 
وحتمى  الكولسترول  تكافح  أنها  كما  اجلو،  برودة 

العيون وحتافظ عليها. 

لهذا ال�سبب.. يغفل امل�سنني عن �سرب املاء

أوصت مجلة »ديابيتس راجتيبر« األملانية أقارب املسنني بتقدمي 
عن  يغفلون  ما  غالباً  ألنهم  نظراً  بانتظام،  لهم  املشروبات 

شرب السوائل بسبب تراجع اإلحساس بالعطش لديهم.
السكر،  السن ومرضى  املعنية بصحة كبار  اجمللة  وأوضحت 
أن املاء هو أفضل مشروب للمسنني، كما ميكن على سبيل 
مشروب  أو  لهم  بالسكر  احمللى  غير  الشاي  تقدمي  التنويع 

يتألف من 4 أخماس من املاء وخمس من العصير.
من  املسنني  بجسم  السوائل  نقص  على  االستدالل  وميكن 
خالل بعض العالمات، مثل جفاف اجللد وجتعده على نحو غير 

معتاد ولون البول الداكن للغاية.

تناول الع�سائر الطبيعية يقوى جهازك املناعي

تخل�سي من الفو�سى مبطبخك.. 

بهذه الأفكار
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اإزالة الألغام واملتفجرات يف املو�سل قد تكلف 50 مليون دولر

اعتقادهم  عن  أمميون  مسؤولون  أعرب 
والعبوات  واملتفجرات  األلغام  إزالة  بأن 
تنظيم  مسلحو  زرعها  التي  الناسفة، 
العراقية  املوصل  مدينة  في  »داعش« 

ومحيطها، قد تكلف 50 مليون دوالر.
لألعمال  املتحدة  األمم  دائرة  وكانت 
إزالة  تكاليف  قدرت  باأللغام  املتعلقة 
األلغام واملتفجرات في كل أنحاء العراق 
لكنها  العام،  هذا  دوالر  مليون   50 مببلغ 
الرقم قد  6 فبراير أن هذا  أعلنت االثنني 

يتضاعف بسبب املوصل.
وصرح بول هيسلوب رئيس تخطيط البرنامج والعمليات في الدائرة قائال: »بالنظر إلى التلوث في املوصل 
سنحتاج 50 مليون دوالر، و50 مليون دوالر لباقي البالد«، مضيفا أن »إزالة العبوات الناسفة وتطهير املباني 
وتسير  املعقدة  واملعدات  الفنية  املهارة  أعلى من  إلى مستوى  إذ حتتاج  األلغام.  أخطر كثيرا من حقول 

العملية ببطء أكثر. مع حترير املناطق نكون فكرة أفضل عن مستوى التلوث.«
أن  »أرى  وأنغوال:  أفغانستان  ومنها  الصراعات  بؤر  العمل في  الذي ميلك خبرة من خالل  وقال هيسلوب، 
العراق بحاجة إلى عملية على غرار أفغانستان«، التي استمرت 5 سنوات وعمل فيها 15 ألف شخص«، 

مشيرة إلى احتمال احلاجة إلى 5 آالف شخص للعمل في العراق.
األلغام  إزالة  أن  باأللغام  املتعلقة  لألعمال  املتحدة  األمم  دائرة  مديرة  ماركايو  أغنيس  أكدت  جهتها  من 
وزراعة األرض بعد تطهيرها فضال عن  إلى مناطقهم  العودة  الناس من  استثمار في االستقرار ومتكني 

االستثمار في الشباب املعرضني للخطر.
وكانت دائرة األمم املتحدة لألعمال املتعلقة باأللغام طهرت، منذ عام 2015، نحو 390 موقعا لها أولوية 
في الفلوجة والرمادي في محافظة األنبار، حيث أبطلت مفعول 2600 مادة متفجرة من مناطق مت حتريرها 

من تنظيم »داعش«.

القتل اأو الرحيل .. خياران كالهما مر لأقباط �سمال �سيناء
عندما  ظهرا  الواحدة  إلى  تشير  الساعة  كانت 
مدرسة  أمام   « »مرمي  القبطية  الطالبة  توقفت 
بحرارة،  زميالتها  لتصافح  اإلعدادية  السالم  ضاحية 
وقد انفرط عقد دموعها وهي تودعهن الوداع األخير 

قبل مغادرتها مدينة العريش.
ألب  العربي  الرائد  حي  في  ونشأت   « »مرمي  ولدت   
بديوان  موظفة  وأم  العريش،  مدينة  مبجلس  يعمل 
كبرت  احلي  هذا  وفي  سيناء،  شمال  محافظة  عام 
اإلعدادية  ثم  ومن  االبتدائية  باملدرسة  والتحقت 

وأصبح لها زميالت وصديقات .
اليوم قرر والد »مرمي« الرحيل من مدينة العريش ومن 
مهددة  حياتهم  باتت  أن  بعد  كلها،  سيناء  شمال 
 « سيناء  والية   « تنظيم  تهديدات  نتيجة  باخلطر، 
بالرحيل  سيناء  بشمال  املقيمني  املسيحيني  لكافة 
48 ساعة وإال سيتم استهدافهم وتصفيتهم  بعد 

داخل بيوتهم.
الفترة  خالل  شهدت  قد  العريش  مدينة  كانت   
أقباط  مواطنون  خاللها  قتل  حوادث  عدة  املاضية 
إطالق  آخرها  كان  العريش  مبدينة  مختلفة  مبناطق 
عناصر مسلحة وملثمة  النار على املواطن القبطي 
نبيل محروس والذى كان يعمل موظف مبرور العريش .
والذى  الشهيد عازر  املواطن عبد   كما مت حرق منزل 
وبعدها  كارو”  “عربة  على  البيالستيك  ببيع  يعمل 
املقيمني  املواطنني  أحد  منزل  على  الهجوم  من 
متقاربة جدا  فتره  وتالها على  السالم  بحى ضاحية 
هانى”  “ابو  ميشيل  وليام  املواطن  وقتل  استهداف 
صاحب محل سن السكاكني وذلك أمام احملل اخلاص 
به مبنطقة وقبل أيام، وزعت عناصر تابعة لتنظيم » 
والية سيناء » منشورات تطالب األقباط بالرحيل من 
ساعة   488 وأمهلتهم   ، سيناء  شمال  أنحاء  جميع 
فقط للرحيل ، وهددت من سيبقون بعد هذه املهلة 

بالتصفية واستهدافهم داخل بيوتهم ومحالتهم .
 لم تكن هذه املرة االولى التي يجبر خاللها األقباط 
بداية  كانت  حيث  سيناء،  شمال  من  الرحيل  على 
مت  عندما   2012 عام  من  أكتوبر  شهر  خالل  األحداث 
أحدهما  جتاريني  محلني  واجهة  على  منشور  لصق 
يطالب  رفح  مدينة  في  بقالة  واآلخر  للمفروشات 
وبعد   ، للقتل  سيتعرضون  إال  و  بالرحيل  األقباط 
استجابة  وعدم  املنشور  يومني فقط من لصق  مرور 
األقباط لرغبة املسلحني مبغادرة املدينة ، مت إطالق النار 
على مواطن قبطي يدعى ممدوح نصيف وشهرته »ابو 
مبنطقة  به  اخلاص  البقالة  محل  تدمير  ومت  جورج« 

صالح الدين برفح.
منازل  على  بكثافة  النيران  اطالق  الواقعة  هذه  تال   
تعود ملواطنني اقباط برفح وسادت حالة من الذعر بني 

العائالت املسيحية  ، ما اضطر كافة األسر القبطية 
إلى  رفح  ومغادرة  أمتعتها  لنقل    11 وعددها  برفح 
العريش ، خشية استهداف أسرهم وأبناءهم، وبعض 
مار  بكنيسة  امللحق  الكنسى  باجملمع  أقامت  األسر 
جرجس بحى املساعيد بالعريش ، وبعضهم استأجر 

شقق بأنحاء املدينة.
لألسر  املسلحني  قبل  من  التهديدات  تتوقف  ولم   
من  بالرحيل  املواطنني  كافة  ومطالبة  القبطية 
شمال سيناء ، بدعوى أنه ال مكان لهم في سيناء ، 
بل نفذ املسلحني تهديداتهم بالفعل، ومت استهداف 
املواطن القبطى مجدي ملعي 600 عاما وفصل رأسه 
املواطن   وقتل   ، زويد  بالشيخ  مبدينة  جسده  عن 
باملساعيد  عاما   37 كمال  سمير  هاني   - القبطى 
كنيسة  كاهن  عبود  مينا  القس  وقتل   ، بالعريش 

العذراء باملساعيد بالعريش.
 دفعت هذه الوقائع 4 أسر قبطية كانت تقيم مبدينة 
الشيخ زويد بالرحيل إلى مدينة العريش ، فيما غادرت 
حوادث  انتشار  بعد  متاما  سيناء  شمال  أسرة   15

استهداف وقتل األقباط.
 من جانبه، اجتمع اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ 
شمال  عام  أسقف  قزمان  االنبا  مع  سيناء  شمال 
االمر  احتواء  ومت  بالعريش  القبطية  واألسر  سيناء 
ومنع وسائل الصحافة واإلعالم من مقابلة االقباط او 
تناول االزمة التي ميرون بها ووعد احملافظ ومدير االمن 
 ، االسر القبطية بتوفير االمن واحلماية الالزمة لهم 
واخبروهم بأن االسر التي تريد العودة لرفح والشيخ 
من  مؤمنة  ستكون  ألنها  سوء  أي  ينالها  لن  زويد 
السالمة  اثروا  ان اجلميع  اال   ، والشرطة  قوات اجليش 

واستقروا مبدينة العريش بعيدا عن مناطق احلدود.
إال أن جتدد االحداث ووقوع حوادث قتل ملواطنني اقباط 
وتوزيع املنشورات التي حتدد مهلة 48 ساعة للمغادرة 
القرار  اتخاذ  القبطية على  االسر  من  الكثير  اجبرت 
وبيع  اعمالهم  وتصفية  ارتباطهم  بإنهاء  الصعب 
ملدنهم  عائدين  العريش  مدينة  ومغادرة  ممتلكاتهم 

ومحافظتهم وخاصة مبحافظات الصعيد..
التي  سيناء  ان  اكد  فقد  حنا  جبرائيل  املواطن  اما 
اجلحيم  لنا  متثل  اصبحت  واالن  اجلنة  لنا  متثل  كانت 
وأصبح املوت يتسلل لألقباط في بيوتهم وبالشوارع 
في  حياة  لنا  تعد  فلم  ولذلك   ، محالتهم  وداخل 
سيناء ، ولن ننتظر حتى نرى ابناءنا وأسرنا وقد وقعوا 

مضرجني في دماءهم!».
مبدينة  هنا  اجلميع  أن  كيرلس«:  مريان   « وأكدت   
العريش ينتظر استهدافه فى اى حلظه بعدما أشار 
البعض الى انهم يرصدون كافة املسيحيني املوجودين 

على أرض شمال سيناء .

تفا�سيل مقتل طالب اأمام خطيبته يف كافيه 

�سهري عقب مباراة م�سر والكامريون

كشف مصدر أمني مسؤول مبديرية أمن القاهرة، تفاصيل مقتل 
عقب  )أسامة(،  يدعى  أعمال  لرجل  شهير  كافية  داخل  طالب 
مباراة مصر والكاميرون ، حيث كشفت التحريات أن الطالب كان 
بصحبة 9 من أصدقائه بينهم خطيبته وثالثة فتيات، ووقعت مع 

العاملني باحملل مشاجرة بسبب شيك احلساب.
العمال  بتحريض  قام  الشهير  الكافية  مدير  أن  املصدر  وأوضح 
الطرفني  تبادل  عقب  ساخنة  علقة  وأصدقائه  الطالب،  لتلقني 
الشتائم، مما أدى إلى قيام أحد العمال بطعن الطالب في صدره، 
في  األطباء  وإخفاق  كليوباترا،  مستشفى  وصوله  فور  ومقتله 

إنقاذه.
أن  أكدت  اجلديدة،  مصر  شرطة  قسم  مباحث  رئيس  مجدي  سمير  املقدم  حتريات  أن  مصادر،  وأكدت 
املشاجرة وقعت في شارع النزهة عقب املباراة، وأن أطراف املشاجرة تبادلوا السب والشتائم، داخل الكافية 
األمر الذي قام على إثره مدير احملل بتحريض العاملني، عقب إغالق أبواب احملل عليهم، وأصيب أخرين في 
املشاجرة. ألقت قوات الشرطة القبض على املدير املسئول عن الكافية، ومتت إحالته إلى النيابة العامة 
التي قررت حجزه على ذمة التحريات، وتكثف األجهزة األمنية جهودها للقبض على مرتكب الواقعة الذي 
هرب عقب ارتكاب اجلرمية. وقال املصدر األمني أن صاحب الكافية رجل أعمال، وهو شريك مطرب شهير 

في سلسلة كافيهات بالتجمع اخلامس، ومصر اجلديدة والنزهة.

حتويل اوراق ذابح »يو�سف ملعى« اإيل مفتي اجلمهورية

املستشار مجدي  برئاسة  اإلسكندرية،  قضت محكمة جنايات 
نوارة، بإحالة املتهم عادل عبدالنور ساملان، املتهم بقتل صاحب 
محمصة اإلسكندرية ذبًحا بشارع خالد بن الوليد، إلى فضيلة 
للنطق  مارس   9 جلسة  وحتديد  إعدامه،  في  الرأي  إلبداء  املفتي 
اإلسكندرية  »شهدت   : مرافعتها  خالل  النيابة  وقالت  باحلكم. 
فاجعة لم ينسها أهالي سيدي بشر، وأن املتهم ارتكب جرميته 
أحد  على  باجللوس  فقام  أبيض،  سالحا  مستخدًما  وعي،  عن 
املقاهي استعدادًا الرتكاب الواقعة وأشهر السالح األبيض فقتل 
النيابة  أن  إلى  الدماء«.  وأشارت  الفور وسالت  اجملني عليه على 
األدلة  من  للتحقق  مباشرة  احلادث  مكان  إلى  توجهت  العامة 
ومباشرة التحقيقات وجمع املعلومات، وأكدت النيابة أن املتهم 

ارتكب اجلرمية عن عمد مع سبق اإلصرار والترصد وفقا للتحقيقات، وأن املشهد مؤسف أمام أبناء اجملني 
عليه ويقتل والدهم أمام أعينهم. 

وأكدت النيابة »أن املتهم أقر بالواقعة، وبني أنه عقد العزم على ارتكاب اجلرمية مستخدما السالح األبيض 
وقال املتهم في التحقيقات أنه فكر ضربه في الرقبة لضمان أنه قتل«. 

وطالبت النيابة العامة خالل مرافعتها هيئة احملكمة اإلسكندرية بتوقيع أقصى عقوبة له وهي عقوبة 
اإلعدام شنًقا الرتكابه اجلرمية عمًدا مع سبق اإلصرار والترصد.

ل�سو�ص ولكن طيبون!

الذي أحزن  ، األمر  ، سرق الكمبيوتر  رقابة وبداخلها كمبيوتره  ترك أستاذ جامعي سويدي حقيبته دون 
األستاذ ألن الكمبيوتر يحتوي على أبحاثه ومحاضراته خالل 10 سنوات، لكنه فوجئ بأن

اللص أرسل إليه فالش ميموري »USB« يحتوي على األبحاث واحملاضرات
• أحداث هذه القصة متت في أملانيا عندما اقتحم لص بيتا من أجل سرقته، ليجد بداخلة جليسة أطفال 

أرغمها على السكوت مستخدما سالحه، لكنه انسحب من البيت
فور رؤيته طفلني في البيت يعرضان عليه مصروفهما حتي ال يؤذيهما، األمر الذي جعله خجوال من نفسة 

لينسحب من البيت دون ارتكاب السرقة 
•قام لص في أستراليا بسرقة سيارة مفتوحة النوافذ، وكانت غنيمته عبارة عن هاتف جوال ومحفظة. 

عندما فتح اللص الهاتف اجلوال وجد به صور حترش بأطفال األمر الذي أثار غضبه،
وهو ما دفعه إلى تسليم نفسه معترفا بسرقة هذا اجلوال فقط من أجل القبض على صاحبه الذي تبني 

أنه في الـ46 من عمره.
صاحب الهاتف انتهى به األمر في السجن بعد التحقيقات

•قام لص في الواليات املتحدة األمريكية بسرقة كاميرا من سيارة، لكنه أعادها بعد أن عرف أن صاحبتها 
مريضة بالسرطان وهي تقوم بأخذ صور لنفسها بهذه الكاميرا ألطفالها حتى يتذكروها بعد مماتها

و يبقى اإلنسان إنساناً ب فطرته

اأمن املنوفية يلقي القب�ص 

على موظف اختل�ص 315 جنيها و60 قر�سا

متكنت قوات األمن مبديرية أمن املنوفية، من إلقاء القبض على موظف بدائرة مركز أشمون، الختالسه 315 
جنيها و60 قرشا. البداية كانت بتلقي اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن املنوفية، إخطارًا يفيد بضبط 
ألفا و353   13 أن بحوزته  املبالغ  أثناء جرد  دائرة مركز أشمون، وتبني  »ع.خ.أ.ع«،51 سنة، موظف، ومقيم 
جنيها والثابت بالدفتر حتصيل مبلغ 13 ألفا و669 جنيها و40 قرشا، وقيمة العجز في عهدته 315 جنيها 

و60 قرًشا، وحترر عن ذلك احملضر رقم 4867، جنح مركز أشمون لسنة 2017.
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ضد  الذًعا  هجوًما  بحيرى،  إسالم  الباحث  شن 
كتب التراث، وأتهم البحيرى، فى حوار مع جريدة 
على  مصممون  بأنهم  األزهر  شيوخ  “الدستور”، 
سلطتهم  على  حفاًظا  بالفتاوى،  الناس  تخدير 
الدولة،  فوق  أصبحت  مؤسسة  وأنها  الدينية، 
وأضاف البحيري أن األزهر لم يتخلص من اإلخوان 
دمجهم  مت  فقد  العكس  على  بل  والسلفيني، 
داخل املؤسسة، حتى أصبح صوتهم هو الصوت 
املسموع املتحكم فى الناس ومهاجمتهم ورفع 
القضايا عليهم. وطالب “إسالم”، بسرعة جتديد 
وحقيقى،  وفعال  جاد  بشكل  الدينى  اخلطاب 
آلخره،  التجديد  طريق  فى  نسر  لم  إذا  محذرا: 
العربى خالل عشر  العالم  الدين فى  فسينتهى 
سنني، خاصة مع وجود أكثر من 65٪ من الشعب 
جاء  ما  أبرز  وكان  سنة.   21 من  أقل  اآلن  املصرى 

باحلوار هو التالي:.
كتب  اتهمَت  لك،  سابقة  أحاديث  فى   -
التكفيرية  لألفكار  األول  املغذى  أنها  التراث 
واملتطرفة،وقد ينطبق هذا على من يدرس ويقرأ 
هذه الكتب، لكن ماذا عمن ال يعرف شيًئا عن 
هذا التراث، مثل الذين أحرقوا منازل البهائيني 
وهم  شحاتة«،  »حسن  الشيخ  قتلوا  أو  مثالً 

أناس عاديون لم يقرأوا تلك الكتب؟
هى  تفاصيل،  من  فيها  ما  بكل  التراث  كتب   -
والتكفيرية،  املتطرفة  األفكار  عن  املسئولة 
وطرد  البهائيني  منازل  حرق  مثل  إليه،  أدت  وعما 
متت  التى  السيدة  أو  بيوتهم،  من  املسيحيني 
حفظ  ومت  حقها  تأخذ  ولم  الشارع  فى  تعريتها 

قضيتها.
هذه ذهنية عقلية تعنى أن غيرى كافر، ال نتركه 

الذى شكلها سوى  الذهنية من  فى حاله. هذه 
كتب التراث، القرآن قال إنه حتى اجملوس علينا أن 
َهادُوا  وَالَِّذيَن  آَمُنوا  الَِّذيَن  »إِنَّ  وشأنهم:  ندعهم 
إِنَّ  أَْشرَُكوا  وَالَِّذيَن  ُوَس  وَاجمْلَ وَالنََّصارَٰى  ابِِئنَي  وَالصَّ
َعلَٰى   َ اهللَّ إِنَّ  الِْقَياَمِة،  يَْوَم  بَْيَنُهْم  يَْفِصُل   َ اهللَّ
ديانة  عن  تتحدث  آية  هذه  َشِهيٌد«،  َشْيٍء  ُكلِّ 
إمنا  بينهم«،  »إن اهلل يحكم  أصالً،  غير سماوية 
الذهنية التى شكلتها كتب التراث أن الناس دى 
أصالً.  بيتنفس  أنه  هلل  احلمد  بالعافية،  عايشة 
فما بالك إذا كان مطلًعا على هذه الكتب وليس 
أى  وباملناسبة  لها،  دارًسا  يكون  أن  بالضرورة 
هذه  على  يعرفونه  »ملتزم«  يسمى  ممن  شخص 

الكتب وآراء ابن تيمية.
مبجرد أنه تطبع بالذهنية العامة اخلاصة بالغوغاء: 
على  كفار«.  دول  عشان  البيوت  نحرق  »يالال 
الكنيسة،  تفجير  منفذ  »شفيق«  املثال،  سبيل 
العملية  حتى  نفسه.  لقتل  ذاهب  شخص  هذا 
األخيرة فى سيناء، وهم ينفذونها يعرفون أنهم 
لن يحققوا نتائج كأن يحتلوا سيناء مثالً، إمنا هى 

عملية تافهة الستعراض عقيدته.
يطلب  مجتمع  هذا  سيتقبل  هل  أخرى  مرة   -

فتوى لكل نَفس وكلمة وحركة؟
فيه  يعيش  الذى  التخدير  هو  هذا  بالضبط   -
الناس، هذه السلطة الروحية التى حاربنى األزهر 
من أجلها، من مصلحة هذه السلطة وبضاعتها 
بالسؤال  إليهم  دائما فى حاجة  الناس  يكون  أن 

وطلب الفتاوى.
بأكمله،  شعبا  يدمر  تخدير  عن  تتحدثني  أنت 
بهذا،  يسمحون  الروحية  السلطة  وأصحاب 

بدليل عدد برامج الفتاوى ومحتواها الهزلى. 

- وهل يتوافق هذا التصور مع نصوص القرآن؟
- القرآن عبر 23 سنة لم يذكر كلمة »يسألونك« 
خاصة  عاقلني،  كانوا  ألنهم  مرات،   6 سوى 
املهاجرين، وكان أعظم ما فعله برنامجى احلض، 
كان احلث على أن نفكر مبفردنا. الدين ليس علًما، 
دون وصاية من أى سلطة دينية خاصة أن رجالها 
أخطأوا كثيرا على مدار تاريخ اإلسالم، ويجب أن 

يراجعوا.
بضاعتهم  ضياع  من  يخشون  فقط  هم 
نفوذهم  فيفقدون  الروحية  وسلطتهم 
املشايخ  هنا  التساؤل،  عن  الناس  يكف  بعدما 
هايشتغلوا إيه؟ هايقعدوا فى البيت، ودول جنوم 
زاهرة فى سماء القاهرة، فالزم يشتغلوا ويفتوا، 
عارف  مدام مش  مع  ويطلعوا  السبحة  ميسكوا 

مني املذيعة.. إلخ.
- وماذا إذا لم يحدث التجديد املطلوب؟

- إذا لم نسر فى طريق التجديد آلخره، أظن أنه 
خالل  فى  العربى  العالم  فى  الدين  سينتهى 
عشر سنني، خاصة أن أكثر من 65٪ من الشعب 
يلحق  عاوز  اللى  سنة،   21 من  أقل  اآلن  املصرى 
»جتفيف  البائسة  الكلمة  أو  اإلرهاب  مواجهة 
املنابع« يلحق، أو حتى مواجهة اإلحلاد، خاصة أن 
املالحظ عليه أنه إحلاد عنيف غير اإلحلاد األوروبى.

األزهر  تقدم  السياسى  املشهد  تبدل  بعد   -
مصر  فى  اجتماعًيا  حضوره  إثبات  فى  خطوة 
أيًضا لإلسالم، هل ميكن  ووحيد  بديل  كممثل 
القول إن اخلطاب األزهرى الرسمى قد صار أكثر 
تشدده؟  عن  التعبير  فى  صراحة  وأكثر  قوة 
خاصة وهو يشعر بعد 30 يونيه أنه تخلص من 
منافسيه »اإلخوان والسلفيني« ومن خصومه 
نظام  فى  ممثلة  الدولة  أن  ويرى  العلمانيني، 
إلى  بالوقوف  ضريبة  دفع  عليها  السيسى 

جواره ضد أى هجمات علمانية؟.
ــ ال أستطيع القول ما الذى يفكر فيه األزهر أو 
النتائج.  عن  التحدث  أستطيع  لكن  األزهريون، 
والسلفيني،  اإلخوان  من  يتخلص  لم  األزهر  أواًل: 
ومنتشرون  متغولون  أنهم  كما  يحبهم،  فهو 
الذى  التخلص  هذا  فأين  مدى،  ألبعد  األزهر  فى 

تتحدثني عنه؟
ممن  خصومه  من  يتخلص  لم  األزهر  ثانًيا: 
الفكرى  التيار  أو  املدنيني  أو  العلمانيني  يسمون 
التنويرى، ألنه من الصعب جًدا التخلص منهم، 
مسألة  وكانت  هذا  يحاول  األزهر  مستحيل.  بل 
أحبوا  البداية  فى  السياق.  هذا  فى  سجنى 
التجربة، واآلن كرهوها جًدا حيث إن حبسى نشر 
الفكرة أكثر وأكثر، ولم يقلص ذيوعها بني الناس.
اآلن  األزهر  فطبًعا  الدولة،  على  تغوله  عن  أما 
يعيش أفضل فترات تاريخه، وهذا يتطلب تكاتًفا 
على  تغوله  ضد  للوقوف  فكريًا  قانونًيا  دستوريًا 
وصغيرة  كبيرة  كل  وفى  الشكل  بهذا  الدولة 
الدوالر، وهذا  ارتفع  بيانًا عندما  أنه أصدر  لدرجة 
يعكس إحساس األزهر بأنه فوق الدولة وإن كان 
للتفكك  طريقه  وفى  وزائاًل  مؤقًتا  إحساًسا 
من  جًدا  عادية  مؤسسة  ليصبح  أخرى،  مرة 

مؤسسات الدولة.
- ملاذا يصر علماء الدين على مناداة املسيحيني 

بالنصارى، وما حقيقة تكفيرهم فى القرآن؟

ــ كلمة النصارى كانت معروفة أيام النبوة، حيث 
لم تكن قد ظهرت كلمة املسيحية بعد، والقرآن 
كانت  وباملناسبة  لهم،  الطبيعية  املناداة  التزم 
اآلن  الكالمية  احلفرية  فى  لكن  تهني،  ال  كلمة 
تغيرت يعنى اليهود ظل اسمهم هكذا بال تغيير، 
»املسيحية«  اسمه  جديد  مسمى  ظهر  لكن 
نخرج  أو  به،  فلننادهم  أكثر،  إليه  يأنسون  وهم 
من هذا وذلك ونسميهم أهل الكتاب التى التزم 
بها القرآن كثيرًا حتى عندما جاء ليقول إن بعًضا 
منهم مش كويسني فقال »أوتوا الكتاب« وليس 
أهل الكتاب، ولنتأمل مقدار الود فى كلمة »أهل«. 
بكلمة  أوى«  »فرحانني  علماء  يسمون  من  إمنا 
النصارى، وكأنها دليل بالنسبة ألى مسلم على 
يقول  ومينفعش  القدمية،  األفكار  يتبعون  أنهم 
يرتكبها  هزلية مضحكة  أشياء  مسيحى، هذه 

األزهريون والسلفيون بشكل مرضى.
أرى أن كلمة النصارى مجرد لفظ تاريخى، قل أهل 
الكتاب وبعدها سّم كما تشاء. القرآن لم يكفر 
الذين  أيها  يا  أبًدا  فيهم  يقل  ولم  الكتاب  أهل 
كفروا، على العكس، كان دائًما بعد كل اخلالفات 
الفكرية يخاطبهم بـ»يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
من  جزء  املنادى  من  جزء  واملناداة  سواء«،  كلمة 
الصفة، يعنى القرآن ملا يقول يا أيها الذين كفروا، 
األصنام،  عبدة  قريش  أهل  ويقصد  كفروا  يبقى 
أهل  القرآن تتحدث عن  آية فى  أر وال  لكننى لم 
آية  قال  عندما  أنهم كفرة، حتى  مبناداة  الكتاب 

»لَْم يَُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب«.
- لكن القرآن وصف بعضهم بأنهم مشركون؟

الكتاب  أهل  من  جزًءا  خّص  القرآن  نعم،  ــ 
يبقى  فيهم،  يشكر  دائًما  لكن  أشركوا،  بأنهم 
فى  العقيدة،  فى  كان  اخلالف  أن  أرى  اخلالف؟  إيه 
فى  لهم  قال  هذا  كل  بعد  اهلل.  طبيعة  تصور 
القرآن: »يضاهئون قول الذين كفروا«، وكانت فى 
أواخر العصر املدنى، مبا يعنى أن هذه خالصة رأى 
اإلسالم فى أهل الكتاب: »يَا أَْهَل الِْكَتاِب اَل تَْغلُوا 
«. مبعنى أن  ِ إاِلَّ احْلَقَّ

ِفى دِيِنُكْم واََل تَُقولُوا َعلَى اهللَّ
رؤيتهم للمسيح عليه السالم فيه محبة زيادة، 

هذا اختالف على طبيعة اإلله.
بأنه  اخملالف  وصف  يعنى  ال  العقيدة  فى  اخلالف 
والثانى  األول  القرن  بعد  نفسه  اإلسالم  كافر، 
اهلل،  طبائع  عن  مختلفة  تصورات  فيه  ظهرت 
مع  ليجلسوا  وأشعرى  وصوفى  معتزلى  هاتى 
بعض ويتحدثون عن طبيعة اهلل، وسلفى طبًعا، 
سنجد من يعتقد أن اهلل يجلس على كرسى له 
كالًما  يقول  األشعرى  وسنجد  ويد،  واجتاه  جهة 
آخر، والصوفى سيقول: إن اهلل ليس موجودًا فى 
مكان معني، بل فى كل مكان. املعتزلى سيقول 
كالًما آخر متاًما. هذا هو الطبيعى أن يكون للكل 
آخر.  أحد  آراء، تختلف مع بعضها لكن ال يكفر 
االختالف  هذا  فيه  نفسه  واإلسالم  بالك  فما 
إال  إله  ال  الذى  اهلل  طبيعة  فكرة  فى  الشديد 
هو. إذن من باب أولى أن تكون لألديان األخرى احلق 
القرآن  فى  اهلل  وقالها  تريد.  كما  اهلل  رؤية  فى 
مبنتهى الوضوح، إن العقيدة مختلف عليها، لم 
يقل نحاسبهم أو نكفرهم أو نضعهم فى خانة 
احملارب، إال إذا بدأوا هم مبحاربتنا. لكن كتب التراث 
ومنها  سادت،  التى  وهى  السيف  بآية  خرجت 
تفرعت مسائل نغزوهم وجنبرهم على دفع اجلزية 
آية  مقابل  فى  هذا  أين  أدرى  وال  صاغرون،  وهم 
الذين  اهلل  فى سبيل  »وقاتلوا  القرآن  فى  واحدة 

يقاتلونكم وال تعتدوا إن اهلل ال يحب املعتدين«؟
أنه فى سبيل  أواًل  القتال:  آية تضع شروط  هذه 
اهلل، ثانًيا أال نكون نحن البادئني، بل ندافع فقط 
بـ»وال  اآلية  يختتم  ثم  هجوم،  علينا  وقع  ما  إذا 
تعتدوا«، وهذا ما قلته فى احملكمة، هل هذه اآلية 
يحب  املعنى  بهذا  اهلل  فإن  وإال  منسوخة  أيًضا 

املعتدين واإليذاء؟!

إسالم بحيري: إذا لم منِض فى طريق التجديد سينتهي “الدين” خالل ١٠ سنني

املسيحيون ليسوا كفارًا بنص القرآن
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األزهر يرفض طلب السيسي بشأن الطالق

الطالق  توثيق  مقترح  وباإلجماع  اجتماعها  في  العلماء،  كبار  هيئة  رفضت 
بيانها  في   - الهيئة  وقالت  الزوجني.  بني  وقوعه  لصحة  كشرط  الشفوي، 
استقرَّ عليه  ما  أركانَه وشروَطه هو  املستوفي  الشفوي  الطالق  وقوع  إن   -
، ودعت  املطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطالق فْورَ  املسلمون منذ عهد النبيِّ
وقوِعه؛ ِحفاًظا على ُحقوِق املطلَّقة وأبنائها. وأضافت الهيئة، إن من حقِّ وليِّ 
يَتَِّخَذ ما يلزُم من إجراءاٍت لَسنِّ تشريٍع يَكُفل توقيع عقوبًة  األمر شرًعا أن 
الهيئة  وحذرت  فيه.  ماَطل  أو  التوثيق  عن  امتنع  َمن  على  رادعًة  تعزيريًَّة 

وقالت:  األوالد،  وتشريد  األسرة،  هدم  في  التسرُّع  ومن  الطالق،  بأمرِ  االستهانة  من  كافًَّة  املسلمني، 
»على َمن يتساهلون في فتاوى الطالق، على خالف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا األمانَة في تَبلِيغ أحكاِم 
الشريعِة على وَجِهها الصحيح« وكانت هيئة كبار العلماء قد أجتمعت ملناقشة عددا من املوضوعات 
والقضايا املطروحة على جدول أعمال الهيئة، بحضور الدكتور شوقي عالم، مفتي اجلمهورية، بعد أن 

وجهت له الهيئة دعوة للمشاركة في مناقشة موضوع الطالق الشفهي.
 25 وثورة  الشرطة  بعيدي  االحتفال  األزهر، خالل  دعا شيخ  قد  السيسي  الفتاح  عبد  الرئيس  وكان 
يناير، إلى توثيق حاالت الطالق الشفوي، مداعًبا شيخ األزهر وقتها بقوله: »تعبتني يا فضيلة اإلمام«.

هذا هو سبب عدم ضم مصر والسعودية لقوائم حظر السفر األمريكي
دول  إدراج  قرار عدم  إن  الكوجنرس  أمام  األمريكي، »جون كيلي«، في شهادة  الداخلي  األمن  وزير  قال 
مثل السعودية ومصر على قوائم حظر السفر التي أصدرها الرئيس األمريكي دونالد ترامب يعود إلى 
الثقة في قدرة األجهزة األمنية بتلك الدول، مشددا على أن احلظر ليس ضد املسلمني. وقال كيلي، 
الذي كان يتحدث أمام جلنة األمن الداخلي، رد على سؤال حول سبب استثناء بعض الدول من احلظر 
قائال: الدول التي ذكرتها، السعودية ومصر ولبنان واإلمارات لديها أنظمة أمنية نرى أنها ميكن االعتماد 
عليها لوجود سجالت صحيحة أما الدول التي ليس لديها هذه السجالت فهي دول في حالة فوضى، 
الدول غير املوجودة على القائمة هي تلك التي لديها أنظمة أمنية ميكننا االعتماد عليها للتحقيق 
بخلفيات األشخاص. واستبعد كيلي حاليا إضافة دول أخرى إلى قائمة احلظر التي تضم إيران والعراق 
وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا، وأضاف : الدول املوجودة على تلك القائمة وضعت هناك 
ليس ألنها دول مسلمة بل ألنها دول فاشلة وليس لديها أنظمة أمنية ميكن لنا االعتماد عليها لتوفير 

معلومات لنا، هذا ليس حظرا ضد املسلمني.

قلق أمريكي من تواصل الصني مع »الكائنات الفضائية«
أكد، جون هيرتز، الرئيس السابق جمللس أمناء جامعة أمريكية، أن اخلبراء األمريكيني قلقون من اتصاالت 
Brit-  ححتملة قد جتريها الصني مع »الكائنات الفضائية«. وجاء في اللقاء الذي أجراه هيرتز مع مجلة
تلسكوب  فمن خالل  اجلديد،  الصيني  املشروع  من  فعال  قلقون  »نحن    ish Interplanetary Society
جديد الذي بثته، املمكن أن تتمكن الصني من إرسال إشارات إلى الكائنات الفضائية، إن وجدت، ما قد 
إن »الصني مبشروعها اجلديد قد  األرض«. وأضاف املسؤول  يشكل خطرا حقيقيا على حضارتنا على 
تتوصل ملعلومات جديدة، وقد حتدث خرقا حقيقيا في مجال املعلومات الفضائية، فاكتشافها لتلك 
املعلومات سيجعلها الرائدة في العالم في هذا اجملال«. وتأتي تلك التخوفات األمريكية بعد أن أعلنت 
الصني في الـ 3 من يوليو متوز الفائت، عن إمتام بناء أضخم تلسكوب السلكي في العالم، حيث بلغ 
قطر التلسكوب الذي ميتد على مساحة تقدر بـ30 ملعب كرة قدم، 500 متر، أي أطول بـ 200 متر من 
قطر تلسكوب آخر يقع في مرصد أريسيبو في بورتوريكو. ورجحت إدارة املشروع أن يساعد التلسكوب 
في البحث عن حياة ذكية في الفضاء، ومعرفة أصل الكون، وتعزيز القدرة على مراقبة الفضاء اخلارجي.

علماء الفلك بـ لندن : عاصفة شمسية تتسبب في 
إنقطاع التيار الكهربي بالعالم بدأً من العام احلالي

أكد فريق من علماء الفلك البريطانيني بجامعة » 
لندن« أن أقطاب محور األرض سوف تشهد انقالبا 
انقطاعا  مسببا  قادمة،  عام  ألفى  حتى  اآلن  من 
بسبب  العالم  مستوى  على  الكهربائى  التيار  فى 

عاصفة شمسية ستقذف األرض.
فى  نشرت  لهم-  دراستة  فى  العلماء  وأوضح 
مجلة لوبوان الفرنسية األسبوعية- أن آخر انقالب 
عام،  ألف   780 منذ  حدث  املغناطيسية  لألقطاب 
املغناطيسى  احلقل  حترك  إمكانية  موضحني 
للكرة األرضية، املعروف باسم »درع األرض« من اآلن 
وحتى ألفى عام، مما قد يؤدى إلى انقطاع فى التيار 
مهمة  أن  حيث  العالم،  مستوى  على  الكهربائى 
من  األرضية  الكرة  هى حماية  املغناطيسى  احلقل 

العواصف الشمسية.
ألقطاب  االنقالب  كان  وإن  حتى  أنه  العلماء  ويرى 

محور األرض األخير قد حدث منذ 780 ألف عام، إال أن 
»درع األرض« يفقد %5 من صالبته كل قرن، مؤكدين 
الصعب  من  فإنه  احلسابات  كل  من  بالرغم  أنه 
احلالى،  الوقت  فى  األقل  على  دقيق،  تاريخ  حتديد 
الشمسية  العواصف  أن  وأضافوا  االنقالب..  لهذا 
إلى وقف  أدت   2003 التى وقعت فى عام  الصغيرة 
الشبكة الكهربائية فى السويد، إلى جانب تسبب 
سلسلة فورات الشمس التى حدثت فى عام 1859 
األكبر  الشمال  الشمالى من  القطبى  الشفق  فى 
حتى جزر الكاريبى، جنبا إلى جنب االنقالب الكامل 

للحقل املغناطيسى.
الشمسية  العواصف  على  العلماء  شدد  كما 
األجهزة  كافة  تعطل  إلى  ستؤدى  املستقبل  فى 
العاملى  الكهربائية على األرض مما يكلف االقتصاد 

عشرات املليارات من الدوالرات يوميا.

 البيت األبيض: على إيران أن تدرك أن هناك رئيساً جديداً ... 
وخامنئي يسخر

حذر البيت األبيض إيران داعيا املرشد األعلى، »علي خامنئي« 
البيضاوي،  املكتب  في  جديد مختلف  رئيس  وجود  إدراك  إلى 
ومشددا في الوقت نفسه على احتفاظ الرئيس ترمب بأتخاذ 
كل القرارات التي يراها مناسبة. وأعتبر املتحدث باسم البيت 
اإليرانية  الصاروخية  التجربة  أن  سبايسر«  »شون  األبيض، 

ليست خرقا لالتفاق النووي لكنها تنتهك روح اإلتفاق.
وأضاف املتحدث بأسم البيت األبيض أن الرئيس دونالد ترمب 
»سيتخذ ما يراه مناسبا من القرارات بشأن إيران«،  فـ«الرئيس 
ترمب لن يجلس ويسمح إليران مبواصلة انتهاكاتها الواضحة«، 

معتبراً أن »إيران تخدع نفسها إذا لم تدرك أن هناك قيادة جديدة في الواليات املتحدة«. وعلي اجلانب األخر 
قال علي خامنئي إن »التصریحات واإلجراءات التي اتخذها هذا السید الذی جاء للتو ألمیركا )في إشارة 
إلى دونالد ترمب(، برهنت الكالم الذي حتدث عنه النظام اإلسالمي طوال الـ38 عاما املاضیة حول الفساد 
الذي یجتاح احلكومة األمیركیة من كل جانب. والشعب اإلیراني سیرد على إجراءاته وتهدیداته يوم ذكرى 
الثورة«. وبحسب املوقع اإلعالمي ملكتب املرشد اإليراني، أشار خامنئي إلى تصریحات الرئیس األمیركي 
اجلدید الذي اعتبر أنه ينبغي أن تشكر إیران إدارة باراك أوباما، فقال: »ال نشكر أبداً تلك اإلدارة، ألنها فرضت 
عقوبات كبیرة على إیران من أجل شل قدرات الشعب اإلیراني واحلكومة االسالمیة، ومما ال شك فیه إنها 

لم حتقق ما أرادته«.
وتابع املرشد اإليراني بلهجة ساخرة: »بالطبع علینا أن نشكر السید ترامب! ألنه قلل من عنائنا، فقد 
كشف عن الوجه احلقیقی ألمیركا، وكرر املرشد وصفه للواليات املتحدة األميركية بـ«الشيطان األكبر«.

هل سيهاجم ترامب ايران عسكرياً؟
وعلي صعيد أخر ذكر تقرير إسرائيلي أن أول عمل عسكري سيقوم به الرئيس األميركي املنتخب دونالد 
ترمب، رمبا هو الهجوم على إيران وقصف مفاعالتها النووية وقواعد صواريخها البالستية املثيرة للجدل، 
وسط خالفات داخل إيران حول كيفية التعامل مع الرئيس األميركي اجلديد خاصة فيما يتعلق باالتفاق 
النووي. وأورد موقع »ديبكا« األمني اإلسرائيلي، في تقرير أن مصادر إيرانية رفيعة حتدثت عن مخاوف في 

طهران من قيام ترمب بشن هجوم على إيران إلعادة هيبة أميركا.
الذي يهيمن عليه احلزب اجلمهوري على منع  التقرير اإلسرائيلي، سيعمل ترامب والكوجنرس  وبحسب 
إيران من نقض تعهداتها الدولية إزاء االتفاق النووي أو القيام بأي خطوات استفزازية، ورجحت املصادر 
أن تكون أحد أهداف ترمب هو قصف مفاعل »أراك« الذي يعمل باملاء الثقيل فيما يكون الهدف الثاني 

القواعد العسكرية للصواريخ الباليستية اإليرانية.

   بعد حكم القضاء..الئحة جديدة تؤكد حق القبطي في 
أجازة بأجر ملدة شهر لزيارة القدس

أكد املستشار الدكتور محمد جميل رئيس اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة، تضمني الالئحة التنفيذية 
لقانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 مادة تؤكد حق األقباط من موظفي الدولة 
باخلدمة  وذلك طوال مدة عملهم  بالقدس  املقدسة  األماكن  لزيارة  ملدة شهر  بأجر كامل  إجازة  في 
املدنية مع عدم احتسابها ضمن اإلجازات االعتيادية املقررة بهذا القانون. وفي هذا الصدد صرح دكتور 
جميل أن ذلك جاء تأكيًدا على احترامه ألحكام القضاء ومراعاة احلكم الصادر من احملكمة الدستورية 
العليا في هذا الشأن، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة األولى من املادة رقم )71( من قانون نظام 
العاملني املدنيني بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم )1( من هذه الفقرة، فيما 
تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة احلج، دون زيارة البيت املقدس بالنسبة 

للعامل مسيحي الديانة.

البشير : حاليب سودانية وسنلجأ جمللس األمن
أدعى الرئيس السودانى عمر البشير،أن مثلث حاليب سيظل مثلثاً سودانياً، ألنه فى أول انتخابات أجريت 
حتت احلكم الثنائى البريطانى املصرى، أجريت أول انتخابات فى السودان وكان من ضمنها حاليب، التى 
كانت دائرة من الدوائر السودانية، مضيفاً: »االنتخابات عمل سيادى من الدرجة األولى«. وهدد البشير 
مصر باللجوء إلي مجلس األمن ، حال رفض املصريني التفاوض. وفي مقابلته مع قناة »العربية«فيما 
يتعلق بقيادات اإلخوان املسلمني فى مصر، نفى الرئيس البشير احتضان بالده لهم، قائالً »نحن لم نأوِ 
أى قيادات إخوانية فى السودان، ألن سياستنا مبنية على عدم إيواء أى نشاط معادٍ ألى دولة«، وأكد أن 
»العالقة الشخصية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي متميزة جدا، وهو رجل صادق فى عالقاته، وهذا ال 
مينع وجود بعض القضايا العالقة«، معتقداً أن »املشكلة ليست مع الرئيس السيسي، وإمنا مع النظام. 
وحول قرار الرئيس األمريكى، دونالد ترمب، مبنع املواطنني السودانيني من الدخول إلى الواليات املتحدة، 

قال »هنالك خارطة طريق بيننا وبني الواليات املتحدة، بها خمسة محاور، احملور األول فيها هو اإلرهاب. 

بيان للكنيسة القبطية بكندا في حادث أطالق النار علي 
مسجد مبدينة كيبيك

العذراء  السيدة  كنيسة  أصدرت 
مبدينة  الرسولي  أثناسيوس  والقديس 
أسقف  مينا  األنبا  مقر   – مسيساجا 
إيبارشية مسيساجا وغرب كندا – بياناً 
اإلسالمي  املركز  مسجد  حادث  بشأن 
راح  والذي  الكندية  كيبيك  مبدينة 
املصابني  غير  أشخاص  ستة  ضحيته 
جاء فيه : نعبر عن خالص حزننا العميق 
مسجد  علي  اإلرهابي  الهجوم  جتاه 
مدينة كيبيك، والذي كان نتيجته ابرياء 
العزاء  أننا نقدم خالص  فقدوا حياتهم. 
لعائالت الضحايا ومحبيهم، ونسأل اهلل 

أن يعطي راحة للجميع. أننا نصلي لشفاء كل املصابني ونطلب من اهلل أن مينح العالم سالماً ، بارك اهلل 
كندا وجعلها دائماً مكان للتسامح الديني واحملبة
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كندا  في  اندلعت  الفائت  القرن  ستينيات  في 
الهادئة.  الثورة  بإسم  عرفت  الكنيسة  ضد  ثورة 
بهيمنة  وصفته  مما  للتخلص  قامت  الثورة  هذه 
الدولة.  مؤسسات  على  الدين  ورجال  الكنيسة 
عن  اخلارجني  بعض  معاملة  سوء  واستغلت 
وقامت  االصليني.  السكان  البناء  الدين  صحيح 
وضد  بل  فقط  الطاحلة  القلة  ضد  ليس  الثورة 
بالباطل؛  العاطل  فاخذت  ايضاً،  الصاحلة  الكثرة 
ولم تشن حربها على رجال الدين فقط بل وعلى 
بعض  افعال  بريئة من  التي هي  ايضاً  املسيحية 
يعقوب؛  ابن  دم  من  الذئب  براءة  اليها  املنتمني 
وليس على الدين فقط بل وعلى رب الدين ايضاً. 
“ ان عثرة  وهنا يحضرني قول االب متى املسكني 
اخلادم تسئ الى اخلادم والى اخلدمة والى رب اخلدمة 
في  يحدث  يزال  ال  وما  كندا،  في  ما حدث  وهو   .“
فانه  الدين  رجل  يخطئ  عندما  والغرب  الشرق 
السيد  قال  الدين. كما  رب  والى  الدين  الى  يسئ 
املسيح : “ اذا فسد امللح ال يصلح بعد لشئ اال ان 
يطرح خارجاً ويداس من الناس “. فثار الناس على 
متادى  وكلما  الدين.  ورب  الدين  وعلى  الدين  رجال 
الرعية من  انفض  تعنتهم كلما  الدين في  رجال 

حولهم. 
  وكما قلت انفا ان الثورات دائما ما تأخذ العاطل 
والهدوء   - الهادئة  الثورة  اخذت  كما  بالباطل 
الطالح.  بذنب  الصالح   - الثورات  طبع  من  ليس 
وجتاوزت حد االصالح الى االطاحة بالقيم الروحية 
املسيحية اخلالصة. ورجال الدين مثلهم في ذلك 
الشرطة  ورجال  واملعلمني  واالطباء  القضاة  مثل 
وغيرهم. اذا اخطأ منهم فرد او مجموعة افراد فال 
يكون من العدل وال من العقل التخلص من هذه 
املستشفيات  وتُغلق  القضاُء  فُيلغي  املؤسسات 
واملدارس واقسام البوليس. واذا اخطأ املعلم فليس 
فليس  القاضي  اخطأ  واذا  التعليم،  في  العيب 
صدر  واذا  جتاوزها،  فيمن  بل  العدالة  في  العيب 
عن رجل الدين ما يخالف تعليم الدين فال يكون 
تعرض  في  كان  بوضوح  واالمر  الدين.  في  العيب 
واجلنسي  البدني  للاليذاء  االصلية  الشعوب  ابناء 
من قبل بعض اخلدام - وهو سلوك شاذ لم يقتصر 
يتفشى  يزال  ال  انه  بل  فقط؛  املارقني  هؤالء  على 
في  الطبيعي  والتصرف   - العالم  بالد  جميع  في 
وتوقيع  املتورطني  اجلناة  بابعاد  يكون  احلالة  هذه 
الدين  ان  وبخاصة  عليهم.  املناسبة  العقوبة 
في  كما  املوبقات.  هذه  يحرم  اليه  ينتمون  الذي 
وال  فاسقون  وال   .. زناة  ال   “ بولس:  املغبوط  قول 
اهلل  ملكوت  يرثون  ذكور..  مضاجعو  وال  مابونون 
الزنى  حترم  عديدة  نصوص  جانب  الى  »)1كو6(.  
)رؤ8:21،  االبدي  بالعقاب  االثمة  وتتوعد  واللواط 
بالتعدي على  بالك  4(. فما   :  13 9، عب   :  5 1كو 
املسيح عن سوء معاملتهم  الذين نهى  الصغار 
عندما قال: » من اعثر احد هؤالء الصغار املؤمنني 
بي فخير له ان يعلق في عنقه حجر الرحى ويغرق 
في جلة البحر » )مت18: 6(. وليس ذلك فحسب بل 
انه - له اجملد - اولى عناية خاصة باالطفال فقال: 
مثل  وتصيروا  ترجعوا  لم  ان  لكم  اقول  احلق   «
االوالد فلن تدخلوا ملكوت السماوات » )مت 18: 
3(. وعندما اراد بعض التالميذ ان يبعدوا االطفال 
عن مزاحمته، قال لهم: » دعوا االوالد ياتون الي وال 
متنعوهم الن ملثل هؤالء ملكوت اهلل » )لو18: 16(. 
  ومن ذرائع الثورة الهادئة اتهام الكنيسة باالساءة 
الى املرأة، والى الكييان االسرى برمته. وهذا االتهام 
االعالمية  االوساط  في  كثيرا  يترددان  وسابقه، 
ان تدرس في اي مرحلة  والتعليمية. فاذا قدر لك 
املعلمني  ان تسمع من  تعليمية بكندا فالبد لك 
حق  في  واحدة  الكنيسة  جريرتي  عن  واملعلمات 
االطفال واخرى في حق النساء. كبيرتان ال تشفع 

براءة  فيهن 
لم  التي  االغلبية 
فيهما،  تتورط 
النص  براءة  وال 
منهما  الديني 

في  اجلزويت  االباء  ودور  الكنيسة  اسهامات  وال 
النهوض باجملتمع من خالل انشاء كافة املؤسسات 
خالل  والدينية  والقضائة  والصحية  التعليمية 
الدين  رجال  كبار  اعتزارات  وال  املنصرمة.  القرون 
القديسني عما  الباباوات  الصاحلني وعلى رأسهم 
بدر من قلة مارقة من ابنائهم. وال نصوص االجنيل 
وال  والنساء.  باالطفال  خاصة  عناية  اولت  التي 
قدمتها  التي  وخدماتها  الكنيسة  مساهمات 
والفقراء  واملعوزين  للمرضى   - تقدمها  تزال  وال   -
العالم.   دول  ولفقراء  بل  وحدها،  كندا  في  ليس 
وذات مرة قالت احدى احملاِضرات ان الكنيسة كانت 
اعباء  من  يزيد  مما  االجناب  كثرة  على  الرجال  جتبر 
فقلت  السيدات.  على  والتربية  والوالدة  احلمل 
الن  سيدتي  يا  دقيقاً  ليس  تقولينه  ما  ان  لها 
الكنيسة ال جتبر احداً على االمور العامة فكيف 
لها ان جتبر على االمور اخلاصة. ولكن من املمكن 
امرء  وكل  وتشجع.  تنصح  كانت  انها  تقولي  ان 
على قدر طاقته. فأوال، الكنيسة ال ترسل مناديب 
ان  ثانياً،  االزواج.  نوم  حجرات  في  لالقامة  عنها 
كافة  على  الغالبة  السمة  كانت  االجناب  كثرة 
اجملتمعات نظراً النعدام وسائل منع احلمل آنذاك. 
ماسة  حاجة  في  كان  الكندي  اجملتمع  ان  ثالثاً، 
الستينيات  في  فقط  ليس  البشرية  الثروة  الى 
وما قبلها بل والى االن. رابعاً، ان كثيرا من الناس 
الرغم من  يرغبون طواعية في كثرة االجناب على 
وجود وسائل منع احلمل وضيق املسكن وضيق ذات 
اليد. وانظري الى الصني والهند واندونيسيا وبالد 
افريقيا وغيرها. بل وهنا في كندا يقبل املهاجرون 
طواعية على اجناب االطفال إما بدافع ايديولوجي 
على  للحصول  واما  االوالد.  اقتناء  في  حباً  وإما 
املزايا العينية واالعانات املالية التي متنح لالطفال 
ناهيك  من عمرهم  السادسة عشر  يبلغوا  حتى 
عن مجانية التعليم والرعاية الصحية. واما لهذه 
سيدتي  وعموماً  لها  قلت  ثم  جميعاً.  االسباب 
ونبغي  االطفال  نحب  املهاجرون  فنحن  تقلقي  ال 
املزيد واملزيد. وامتنى اال تغيري رأيك فيما بعد كما 

غير كثير من االوربيني رأيهم. 
   أما فيما يتعلق باملرأة فلم يعطع احد حقاً للمرأة 
اكثر مما اعطتها املسيحية، فأوال، ان اهلل خلق لـ 
آدم زوجة واحدة ال اكثر. وثانياً، ان كلمة اهلل اتخذ 
او  كان  رجالً  االنسان  به  ليفدي  ناسوتاً  املرأة  من 
امرأة. وانه اولى عناية خاصة باملرأة فشفى نازفة 
الناس من  لها. ومنع  السامرية وغفر  وتوب  الدم، 
رجم امراة زانية - وهو امر ال يزال سارياً في بعض 
وثالثاً،  يديه.  على  االخرى  هي  وتابت   ،- اجملتمعات 
انه لم يعط للرجل احلق في الزواج بأكثر من امرأة، 
انه  كما  وانسانيتها.  وكرامتها  حقوقها  ليصون 
الزنا، في وقت كان القادرون  منع الطالق اال لعلة 
من الرجال يتسرون باجلواري ويبدلون النساء كما 
يبدلون ثيابهم. ورابعاً، ان املغبوط بولس اوصى ان 
اضطر  وان  نفسه  يحب  كما  امرأته  الرجل  يحب 
الكنيسة  املسيح  فدى  كما  بدمه  يفتديها  ان 
بدمه، قال » ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب 
الجلها...  نفسه  واسلم  الكنيسة  ايضا  املسيح 
نساءهم  يحبوا  ان  الرجال  على  يجب  كذلك 
فانه  نفسه.  يحب  امراته  يحب  من  كاجسادهم 
لم يبغض احد جسده قط بل يقوته ويربيه كما 
الرجل  يترك  هذا  اجل  من  للكنيسة..  ايضا  الرب 
جسدا  االثنان  ويكون  بامراته  ويلتصق  وامه  اباه 

واحدا. هذا السر عظيم« )اف5(.... 

حرب في غير عدو 
 بقلم : قليني جنيب - مونتريال 

القرار  قراءة نص  بأمريكا  أعيش  اني مسلمة  قررت حيث   
أنا  فعالً  هل  أشوف  عشان   11 الـ  بنوده  بكل  التنفيذي 
ما  زي  حقنا  في  عنصرية  إرتكاب  مت  املسلمني  من  وغيري 
معظم امليديا ما بتخوفنا وفعالً الزم أخاف وأقلق؟ واليكم 
ملخص ما توصلت إليه  من معلومات ونتائج  بعد قراءة 

متمعنة
من  املسلمني  منع  إسمه  القرار   في  شيء  يوجد  ال   )1
دخول أميركا كما تشيعه املعارضة من احلزب الدميقراطي  

ووسائل اعالمها التي أصبحت معروفة للجميع 
واحد  سياق  هو  القانونيه  مفرداته  بكل  سياقه  القرار   )2
تأجيل  تأجيل   .. حتى  اتنني  على  القسمة  يقبل  ال  فقط 
من   مواطنني  دخول  أهه(  مرات   5(  .. تأجيل  تأجيل  تاجيل 
السودان   ، الصومال  ليبيا،   ، إيران   ، ، سوريا  العراق   : دول   7

واليمن
أخرى  دول  وترك  السبعة   الدول  ترامب حدد  بأن  االدعاء   )3
بأمريكا ألنه له مصالح  ارهابية  ارتكبوا أعمال  مواطنيها 
ألن   ..ببساطه  وخاطئ  فج  إدعاء  الدول   تلك   مع  مالية  
في  السبعه   الدول  حددت  إلي  هي  السابقة  اوباما  إدارة 
منع سفر  »قانون  إسم  2015 حتت  عام  تنفيذي صدر  قرار 
السبعة ب«دول  الدول  واطلقت مصطلح على  اإلرهابي«  
االستخبارات  وزارات  عمل  على  بناًء   « القلق   أو  اخملاوف 
األمريكية ، املباحث الفدرالية  اإلف بي أي ووزارة الداخلية 
في عهد اوباما. ترامب أخد نفس السبع دول بدون ما يقلل 

أو يزود عليهم .... 
منع  املسلمني..  منع  يكون  حال  بأي  ميكن   ال  القرار   )4
املسلمني معناه منع دخول أي مسلم أميركا بغض النظر 
من  كبير  سكاني  تعداد  فيها  ألي  ..الدول  شيء   أي  عن 
املسلمني غير متأثرة بهذا القرار ...عندك  مصر، اندونيسيا 
 .. نيجيريا   ، تركيا  بنجالديش،  باكستان،  الهند،  ماليزيا،   ،

وغيرها من باقي الدول ذات األغلبية املسلمة 
5( املنطق من وراء حتديد السبع دول كما ذكرته إدارة اوباما 
السابقة إنها البالد إلي فيها أكتر تعداد لتنظيمات ارهابية 
و داعش .. أما إيران فكلنا عارفني ليه اوباما حطها من ضمن 
إيران عدو أميركا  اوباما والدميقراطيني معتبرين   .. اللستة 

اللدود فقاموا ضافوها للقائمة وترامب ما عدلش عليه 
الطريق  رصف  إلي  هو  اوباما  إن  ذكر  إعالمي  مافيش   )6
ملف  في  إصالحات  عمل  في  جاد  بعده  حد  أي  أو  لترامب 

املهاجرين إن اوباما هو إلي حدد لستة  السبع دول
7(  قرار ترامب نفسه مافيهوش ذكر السماء الدول السبعة  
دي فما عدا سوريا و هقول ليه بعدين  ..قرار ترامب فيه  ذكر 
املصطلح  » نفس  القلق  أو  اخلطر  »دول  للمصطلح فقط 
سنه  التنفيذي  قراره  في  استخدموه  وإدارته  اوباما  إلي 
2015 للحد من دخول األرهابيني أميركا ... اوباما من إخترع 

قائمة السبع دول وليس إدارة ترامب
8( لم يعترض أحد على قرار اوباما التنفيذي .. مت 

وبعض  بالقرار  تأثرت  مسلمة  اقليات  من  مظاهرات 
ذلك  في  اإلعالمية  التغطية  ولكن  احلقوقية  املنظمات 
امليديا  ؟  ليه  عارفني  ...وطبعاً   تقريباً  صفر  كانت  الوقت 
وتطبق  دميقراطية  ميولها  ميديا  بأمريكا  املتحكمة 

اجندتهم  
يوم  و120  للتأشيرات   بالنسبة  يوم   90 ملدة  التأجيل    )9
بالنسبة لللجوء   )فيما عدا سوريا مده التأجيل مفتوحة(  
يتم بعدها  إستئناف اجراءات الدخول املتبعة بالسفارات 

والقنصليات األمريكية بتلك الدول 
اإللغاء  أو  تأجيل  غرض  عن   القرار  نص  من   3 فقرة   )10
املؤقت  ألي تأشيرات سفر أو هجرة .. هو السماح الجهزه 
الدولة بفترة زمنية  مبراجعة االجراءات األمنية وتفعيل احلد 
األقصى من املوارد املتاحة لعمليات الفحص والتأكد من أن 
اميركا  التأشيرات حتمي  راغبي   املتخذة لدخول  االجراءات 
في  التوسع  يشمل  دة   .. مجرمني  أو  ارهابيني  دخول  من 
الفرد صحيحة  أن  معلومات  البيانات  التدقيق في قاعدة 
بال تزوير، التأكد من سجل االشخاص، التعاون مع مكتب 
ذات  أفراد  فيه   إذا كان  ما  لتحري  الفدرالية   التحقيقات  

صله مبجموعات إرهابيه من ضمن القائمة  .. 
لبعض  اعفاءات  تعطي  أيضاً   القرار  3 من نص  فقرة   )11
معاهم  إلي  الدبلوماسيني    : دول   السبع  من  احلاالت 
من  الناتو   مبنظمة   العاملني   ، دبلوماسيه  سفر  جوازات 
وكل   ، احلكومني  واملسئولني  السياسيني   الدبلوماسيني، 
أو   4٬  3٬  2٬  1 فيزا جي  الدولية حاملي  املنظمات  موظفني 

جي 5 
أحلق  أعطت  التنفيذي  القرار  نص  من   3 فقرة  أيضاً   )12
على  حاله  كل  مبراجعه  والداخليه  القومي  األمن  لوزارتي 
مبا  ألمريكا  هجرة  أو  فيزا  على  احلصول  راغبي  من  حدة 
يتماشى مع املصلحة الوطنية للبالد. ... وده بند في القرار 
املرشح  فرحاني   أشجار  اإليراني  اخملرج  على  مثالً  ينطبق 
لنيل جائزة أوسكار .. وأنا هنا هقول حاجتني .. أوالً بحكم 

كتابني لتقارير  
أهم  من  القرارات  كتابة  في   املرونة  إن  معايير  حتديد  بها 
إنه  دة  البند  في  دة متحقق  والشرط  قرار  أي  قوة   عناصر 
ترك الباب مفتوح حلاالت زي حالة فرجاني .. االمر التاني إن 
مافيش وال وسيلة إعالمية قرأت البند دة  وشرحته للناس 
سواء عن عمد أو عن جهل منهم في حتليل بنود القرار.... 
أنا أصالً ما شفتش حتليل يوحد ربنا ألي بند من بنود القرار 
.. شفت ولولة إعالمية وهشتجات صاخبة بدون حتليل ألي 

شيء .. عبي والسالم 
13( هل قرار ترامب التنفيذي هيضع نهاية دخول الالجئني 
القرار  من  اخلامسه   الفقره  لنص  طبقا  ؟  اميركا  إلي 
الكالم  دة غير صحيح  ... نص الفقرة بيقول إنه هيتعطل 
املدة  خالل  ..في  يوم   120 ملده  جلوء  إجراءات  أي  إستكمال 
و  القومي   األمن  وزارة  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  دي، 
ويدرسوا  االجراءات  هيراجعو  األمريكية  اإلستخبارات 
إجراءات  بدأوا  إلي  االشخاص  اللجوء..  طالبي  وضعية  
اللجوء هيقدرو يستكملوا االجراءات بعد إنتهاء مدة احلظر 

.. إلي هية 120 يوم 
الفقرة  ؟  املسلمني  ضد  عنصريه  فيه  القرار  هل   )14
اخلامسة من القرار بند »باء« هي الفقرة الوحيدة إلي فيها 
القرار على أساس  السبعة من  الدول  إعفاء مواطني  ذكر 
أقلية  من  للجوء  املقدم  الشحص  يكون  إن  شرط  ديني 
دينية مضطهدة ... وطبعاً احنا عارفني إن السبع دول إلي 
عليهم حظر مؤقت هما أغلبية مسلمة فاملسلمني قالوا 
يقدروا   إلي  املسيحيني بس  إيه  ويعني  دة إضطهاد  ضدنا 
أو جلوء واحنا املسلمني  أو هجرة  يقدموا على طلبات فيزا 
والوقائع،  باحلقائق  طيب   ... ضدنا    عنصرية  دي  ؟  كخة 
املسيحيني األقلية الدينية في الشرق األوسط مضطهدين 
البالد دي  أقلية دينية مضطهدة في  .. لو كانوا املسلمني 
كان هيسري عليهم نفس القرار ... لكن عيني في عينيكم 
وفي   ، دلوقتي   حلد  كفار  عليهم  بنقول  مش  احنا   .. كداً 
أحسن األحوال أهل ذمة؟ .. وأسوأها بنهجرهم من بيوتهم 
أو نعمل جلسات صلح بدل تطبيق القانون ونقتلهم ونهد 
لو  ؟  العنصريه ضد املسلمني هنا  دور عبادتهم ؟فني بقى 
كنا بالد محترمة بنحمي األقليات ما كانش حد أصالً فكر 

للجوء ... إلي اختشوا ماتوا ! 
15( حقيقة عن األقليات الدينية : إدارة اوباما و معه جون 
كيري هم من اقروا باضطهاد املسلمني  ملسيحيي الشرق 

األوسط .
أصل  من  السوريني  الالجئني  نسبة  عن  حقيقة   )16
الالجئني  ٪ من نسبة   1 يتعدوا  ال  أميركا  دخلوا  مسيحي 
السوريني إلي أخدوا حق اللجوء األمريكي .. ودة ألن أميركا 
بتاخد حاالت الالجئني من مخيمات منظمة  االمم املتحده 

لشؤون الالجئني ودول مفهمش مسيحي واحد!!! 
17( هل أصحاب اجلنسية املزدوجة من ضمن قائمة احلظر 
وإنت  البريطانية  اجلنسية  معاك  إنت  مثالً  لو  ؟   املؤقت 
احلظر  أيوة   .. دي  دول  السبع  من  دولة  أي  من  أو  عراقي 
دول   السبع  من  أو  عراقي   إنت  لو  عليك..  ينطبق  املؤقت 
عليك  ينطبق  ال  فاحلظر   .. األمريكية  اجلنسية  حامل  و 
الريدي عشان حتصل على  فالح... ألنك  يا  أمريكاني   ألنك 
اجلنسية األمريكية بيكون اتعمل عليك فحص وتدقيق إبن 
لزينة وعرفوا عنك إلي مامتك ما تعرفوش  فمش هتفرق 

إنت من السبع دول إلي عليهم احلظر املؤقت أو ال 
السبع  ضمن  ومن  أميركي  كارد  جرين  معاك  لو  18( طب 
؟ ممكن  أميركا  املؤقت هل هتدخل  إلي عليهم احلظر  دول 
وممكن ال .. هيكون فيه اعفاءات لقرار بعد  تقييم كل حاله 

على حدة 
هيكون  مش  هل   .. السوريني  الالجئني  مللف  نيجي   )19
مسموح أي الجيء سوري بعد كدة يقدم طلب جلوء ألمريكا 
ما  اخلامسة  الفقرة  في  القرار  أيوة  ؟  ترامب  لقرار  طبقاً 

حددش املدة الزمنية ... 
... لكن بشكل عام  مافيش أي الجئ سوري هيدخل أمريكا 
لضمان  كافية  تغيرات  يحصل  ما  حلد   ... مؤقت  بشكل 
برامج  عبر  هيتسلل  داعش  من  إرهابي  عنصر  أي  مافيش 
حملته  في  ترامب  قاله  ما  مع  متماشي  ودة   .. الالجئني 
االنتخابيه  في النهاية عايزة أقول قبل ما حتدد موقفك من 
هشتاج  تعمل  بسرعة  وجتري  تنفيذي  أو  سياسي  قرار  أي 
أو  ترامب عنصري  أو هشتاج  أو منع املسلمني  بان  مسلم 
تنضم ألي مجموعات من إلي بتجمع فلوس عشان تدفع 
حملامني أو أو  .. اقرأ األول القرار التنفيذي  سطر سطر وبند 
بند .. مش املفروض  االعالم  و االحزاب السياسية يتحكمو 
فيك في نهاية بحثي النتيجة إلي توصلت لها إن معظم  
االدعاءات على قرار ترامب التنفيذي بشأن تأشيرات الفيزا 
أو مضللة  ادعاءات خاطئة  أميركا  إلى  واللجوء   والهجرة 
الكدب  تبرر  سياسية  اختالفات  أي  املفروض  مش  وإنه 

والتضليل . اللهم قد  بلغت

هل ترامب منع فعالً دخول املسلمني أمريكا ؟
نها عبد الكرمي
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 »جود نيوز« وتقرير كامل عن املونديال األفريقي وحصول مصر علي املركز الثاني

يحررها سمير اسكندر 

أفراح ودموع و خيبة اّمل 
والتى  إفريقيا  أمم  كأس  على  الستار  أسدل 
استضافتها اجلابون فى الفترة بني 14 يناير إلى 5 من 
منتخب  وكان  الكاميروني.  املنتخب  بتتويج  فبراير 
أمام  خسر  لكنه  النهائية  للمباراة  تأهل  قد  مصر 

الكاميرون بنتيجة 2-1، ليحصد الوصافة.
باللحظات السعيدة،  البطولة مليئة  وبينما كانت 
لبعض  عنوانًا  كانا  أيًضا  واأللم«  »احلسرة  أن  إال 

الصور خالل البطولة.
الوطني  املنتخب  على  اللحظات  أقسى  وكانت 
بينما  البطولة،  بلقب  التتويج  فى  فشله  بالتأكيد 
كانت األسعد تصدى عصام احلضري حارس املنتخب 
فى نصف  فاسو  بوركينا  أمام  األخيرة  اجلزاء  لركلة 

النهائي و قيادته الفراعنة للمباراة النهائية.
وكان لإلصابات وضياع ركالت اجلزاء ، النصيب األكبر 
من لقطات احلسرة خاصة مع تعرض أكثر من العب 
لإلصابة في البطولة على رأسهم أحمد الشناوي و 
مروان محسن، وساديو مانيه النجم السنغالي الذى 

بكى بعد أهداره ركلة جزاء أمام الكاميرون.

حقيقة فوز احلضري بجائزة أفضل 
حارس في كان 2٠١٧

عقب انتهاء املباراة النهائية لبطولة األمم األفريقية 
باجلابون، وحصول املنتخب املصري على املركز الثاني 
بعد اخلسارة من الكاميرون بنتيجة 1-2، أعلن االحتاد 
املصري  املنتخب  فوز  )كاف(  القدم  لكرة  األفريقي 
قائد  اجلائزة  كأس  وتسلم  النظيف،  اللعب  بجائزة 

املنتخب الوطني وحارس مرماه عصام احلضري.
وتداولت بعض الصحف واملواقع ووسائل اإلعالم خبر 
أفضل حارس مرمى في  بجائزة  فوز عصام احلضري 
البطولة، إال أن املوقع الرسمي لـ«كاف« وصفحاته 
ومت  اخلبر،  تُعلن  اإلجتماعي لم  التواصل  على مواقع 
األساسي  املثالي  التشكيل  من  احلضري  استبعاد 

للبطولة.

وقال محمد ثابت، مدير اإلعالم في »كاف«:«احلضري 
يفز  ولم  البطولة  في  حارس  أفضل  بجائزة  يفز  لم 
في  حارس  ألفضل  جائزة  توجد  ال  حيث  غيره،  بها 

بطولة األمم األفريقية«.

تعرف علي احلوار الذي دار بني 
السيسي واحلضري في مطار 

القاهرة 
بعثة  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  استقبل 
إلى  وصولهم  فور  القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب 
مطار القاهرة، عائدين من اجلابون، وحصولهم على 

املركز الثاني في بطولة كأس األمم اإلفريقية 31.
إلى  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  طائرة  ووصلت 
مطار القاهرة، وكان في استقبالهم حرس الشرف، 

استعدادا لتكرميهم من الرئيس السيسي.
وخالل استقبال السيسي لالعبي املنتخب دار حوار 
املنتخب عصام احلضري،  الرئيس وحارس  بني  باسم 
أثني فيه السيسي على جهود »السد العالي« في 

الزود عن مرماه.
أمنية  استعدادات  القاهرة  مطار  محيط  وشهد 

متهيًدا الستقبال بعثة املنتخب.
الستقبال  القاهرة؛  املطار  على  اجلماهير  وتوافدت 
املنتخب القومي، وحرصت اجلماهير على اصطحاب 

الطبول والدفوف وأعالم مصر الستقبال الفراعنة.
وتأخر وصول طائرة املنتخب ملدة 3 ساعات.

جلارديان تشمت فى منتخب 
مصر بحديث طويل مع كوبر!

مصر  »اجلارديان«  صحيفة  تنتقد  ما  كثيراً 
بالتمويل  البعض  ويتهمها   . واملصريني 
احلوار  الكثيرين  أعتبر  ولهذا   ، القطري 
الفني  املدير  مع  للصحيفة  املطول 
نوعاً  بأنه  كوبر  هيكتور  املصري  للمنتخب 
نهائي  من  مصر  خروج  في  الشماته  من 

افريقيا قبل أيام 
بدأ املدير الفنى ملصر حديثه بعبارة تتسم بالكثير 
دون  تأتى  احلياة  فى  امور  »هناك  بقوله  احلكمة  من 
وتدريب  املناسبة..  اللحظة  وفى  لها  التخطيط 
املنتخب املصرى كان هذه اللحظة مع ربيع 2015 .. 
فقد كنت فى حاجة الى املصريني وكانوا هم ايضا 
عنها  ونتج  بينهما  اللقاء  وحدث   .. لى  حاجة  فى 

الطفرة الرائعة لكل منهما بعد االنكسار«.
وأضاف كوبر افضل مدرب فى اوروبا عام 2000 بعد 
صعوده مرتني الى نهائى دورى االبطال مع فالنسيا 
أنه لم يتوقع أحد هذه النتائج بل كل ما طلبوه منه 
مجرد التأهل الى النهائيات واملشاركة فيها دون أن 
يسألنى احد عن الفوز باللقب مشيرا الى أن الهدف 
 2018 العالم  كأس  نهائيات  الى  الصعود  الرئيسى 
فى روسيا خاصة انه غائب عن املونديال منذ 28 عاما. 
الفراعنة  منتخب  أن  األرجنتينى  الفنى  املدير  وأكد 
يسير بخطى طيبة معه وأنه يشعر بالفخر مبا حتقق 
وهو ما يلمسه املصريون أيضا، وقال انه على الرغم 
من انه يعمل فى مجال التدريب منذ 24 عاما إال انه 
يعترف دائما بانه فى حاجة الى العمل فى بالده التى 
اآلن  ان سجله حتى  1997 السيما  عام  منذ  تركها 
مصر  منتخب  أو  األندية  مستوى  على  سواء  طيب 

التى تعتبر سابع بلد يعمل بها فى مشواره .
واضاف كوبر أن بريطانيا وايرلندا لم تكونا فى قائمة 
قريبا  كان  منه  الرغم  على  فيها  درب  التى  الدول 

بانه  معترفا  منهما  أى  فى  العمل  فى 
مراقبة  واعتاد  اإلجنليزية  الكرة  يحب 
كان  عندما  فيرجسون  اليكس  السير 
وكان  بل  يونايتد  ملانشستر  فنيا  مديرا 
االمور  بعض  أسلوبه  من  يستنسخ 

باحلرف فى طريقة اللعب .
ويرى املدير الفنى ملنتخب مصر أو املغامر 
البريطانية  الصحيفة  وصفته  كما 
مهنة  فى  للعمل  الدول  بني  التنقل  أن 
التدريب مسألة صعبة ولكنها تكسب 
الشخص خبرة غير عادية ليس فقط على مستوى 
الى  مشيرا  عام,  بشكل  احلياة  ايضا  بل  الرياضة 
عنها  القليل  يعرف  كان  مصر  الى  جاء  عندما  انه 
ولكنه بعد ذلك وجد ضالته املنشودة فيها وبصفة 
ذلك  بدون  النه  القدم  كرة  وحب  الشغف  اساسية 
.. فالكرة متنحه  فإن هناك شيئا ما يصبح مفقودا 
احلياة النها بالنسبة له االوكسجني الذى يتنفسه 
فهى حتفزه وحتركه ولكنه يبحث عن هدف يسعى 
انتابه  الشعور  وهذا  العالم  كأس  مثل  لتحقيقه 

عندما تولى مسئولية ريال مايوركا عام 1997.
للجماهير  الطاغية  الفرحة  شاهد  إنه  كوبر  وقال 
شاشات  وايضا  الصور  بعض  خالل  من  املصرية 
العرض املوجودة فى الشوارع بعد كل انتصار, وكانوا 
بالفعل فى حاجة لها وانه ال ينكر أن هناك عوامل 
احتاد  وجود  رأسها  على  ذلك  فى  ساهمت  كثيرة 
يسعى وراء النجاح ومجموعة من الالعبني املميزين 
التى تتسم بالتواضع سواء الشباب او اصحاب اخلبرة 
مثل احلارس العمالق عصام احلضري, وانه شخصيا 
مؤمن بهم وبقدراتهم وانه يفعل ما يراه فقط فى 
اسلوب اللعب بصرف النظر عن رغبة اجلماهير فى 
حتقيق الفوز بثالثة او أربعة اهداف ولكن الفريق كان 
احلضرى  ان  الى  بنجاح مشيرا  يسير خطوة خطوة 
ركالت  وبالتحديد  الصعب  الوقت  فى  دائما  يظهر 

الترجيح.
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»Hosanna« ُيقيـــم 
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي 

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

النبي من العهد القدمي

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

لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s 
Word. Love it. 

Live it»
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  أمراض اللثة )2(
أسباب إلتهاب اللثة عدم االهتمام بنظافة األسنان وتركها 
لفترة طويله مما يسبب تواجد البالك أو ما يسمى باجلير على 

األسنان وجتمع اجلراثيم والبكتيريا ومنوها.
من أسباب إلتهاب اللثة االصابة مبرض السكر.

إلتهاب  التدخني. من أسباب  اللثة كثرة  إلتهاب  من أسباب 
اللثة قد تكون العوامل الوراثية.

من أسباب إلتهاب اللثة تناول بعض أنواع األدوية. 
من أسباب إلتهاب اللثةاالصابة ببعض أمراض نقص املناعة 

املكتسبة . 
. واللسان  واألسنان  الفم  بتنظيف  واالهتمام  العناية   عدم 

 من أجل الوقاية من إلتهاب اللثة عليك القيام مبا يلي  : 

التغذيه املتوازنة )البروتينات ، فيتامينات، خضار فواكه، كربوهيدرات(.
باستخدام  وذلك  األقل  على  مرات  ثالث  يومياً  ومنتظم  دوري  بشكل  واللثة  األسنان  تفريش 
الداخل  ومن  األعلى  إلى  األسفل  من  السفلي  الفك  وفي  العلوي  الفك  في  األسنان  فرشاة 

بشكل دائري .
حتتوي  التي  الطبية  املضمضات  إستخدام 

على الفلورابد  .
إستخدام اخليط الطبي إلزالة املواد الغذائيه 

املتبقية بني األسنان .
زيارة طبيب األسنان مرة كل ستة شهور على 

األقل وذلك للفحص الدوري .

Dental Advice
Enas Kaldas CDA/EX  Member of ODAA 

املشكلة اإلقتصادية في مصر » اجلزء الثاني » 
أعضاء مجلس الشعب واحلكومة من اإلغنياء 

يشرعون قوانني الضرائب لشعب معظمه من الفقراء

ثروة  معظم  بأن  املصري  الشعب  يتميز 
ثروة عقارية وليست  األغنياء من شعبه هي 
ثروة إنتاجية » زراعية وصناعية » وذلك علي 

خالف كل الدول املتقدمة. وهو ما أدي إلي : 
غرق اجلنيه في أثناء محاولة احلكومة لتعوميه. 
 « قباني  نزار   « السوري  الشاعر  كلمات  وأري 
أكثر الكلمات تعبيرا عن وضع اجلنيه املصري 

ومعه الفقراء من الشعب املصري.   
»إني أتنفس حتت املاء إني أغرق أغرق أغرق« .    

وتناسي األغنياء من أعضاء احلكومة ومجلس 
أغنياء  من  كغيرهم  ومعظمهم   - الشعب 
الشعب  مما ميتلكون العقارات املتميزة - ماذا 
تسن كل حكومات الدول املتقدمة من قوانني 
لتحقيق  العقارية  بالثروة  اخلاصة  الضرائب 
العدالة اإلجتماعية وهي املطلب األول لثورتي 
20/ 30. وتتلخص في نقاط ثالث -ال حتتاج إلي 

خبير إقتصاد وإمنا إلي مشرع عادل - وهي :  
1( ضريبة رأس املال علي التربح من التصرفات 
الالمعقول  أرباحها  تتجاوز  والتي  العقارية 
والعقارات  األراضي  أسعار  تتضاعف  حيث 
-في مصرنا العزيزة- بالعشرات وأحيانا باملئات 
من املرات. وتصل هذه الضرائب هنا في أمريكا 

الشمالية إلي 50٪ من األرباح.   
ودفع  العقارات،  كل  بتسجيل  اإللتزام   )2
ضريبة التسجيل العقارية؛ والتي تبلغ 5 إلي 
8 ٪ من قيمة العقار، وتدفع هذه الضريبة مع 
عن  املمتنعني  جترمي  ويتم  عقاري.  تصرف  كل 

التسجيل، أو عن دفع الضريبة املستحقة.  
العقارية،  السنوية  العوائد  بدفع  اإللتزام   )3
واملقررة علي كل العقارات، وتبلغ من 1 إلي 2 
٪  من قيمة العقار سنويا ، والتي تقدر حسب 

قيمة وموقع العقار.      
النحو  النتائج علي  ولو مت كل هذا فستكون 

األتي  : 
من  اجملتمع  وحتول  التسقيع  ظاهرة  توقف  ا( 

مجتمع عقاري إلي مجتمع إنتاجي. 
مالك  سيضطر  حيث  السكن  أزمة  حل  ب( 
وعددها   - تأجيرها  إلي  الشاغرة  الشقق 

باملاليني  
ج ( وهي األهم ؛ حتقيق العدالة اإلجتماعية-
وذلك   - للثورة  األساسي  الهدف  هي   التي 
وضمنهم   - األغنياء  من  الضرائب  بتحصيل 
احلكومة  أعضاء  من  العقارات  هذه  مالك 
ومجلس الشعب والذين منوط إليهم تشريع 
هذه الضرائب - وذلك بدال من حتميل السواد 
لهم  ما ال طاقة  الشعب  فقراء  األعظم من 
ومحدودي  الفقراء  لهؤالء  حدث  ما  وهو  به، 

الدخل بسبب : 
لم  وللحق  والذي   ( اجلنيه  إغراق  أو  تعومي   -
الصرف  سعر  حترير  تفادي  املمكن  من  يكن 
بعد كل  هذه السنوات من جتاهل املشكالت 
منذ عشرة سنوات  ذلك  مت  ولو   ) اإلقتصادية 
الشديد في  اإلنهيار  األقل ملا حدث هذا  علي 

سعر اجلنيه.  
املبتكرة  األسماء  ذات   - الضرائب  -تشريع  
املُضافة؛   القيمة  ضريبة  مثل   - اللطيفة 
والتي ال أعرف حتي األن أي قيمة تضيفها إلي 

السلعة لتستحق تلك التسمية  ؟ !!!   
وأهمها  السلع  من  كثير  عن  الدعم  رفع   -
أسعار الوقود ، وهذا مهم وضروري؛ ولكن كان 

من الواجب دراسة تأثير ذلك علي زيادة أسعار 
جميع السلع،  وأيضا علي تكلفة املواصالت 
محدودي  معظم  يستخدمها  والتي  العامة 

الدخل.
معظم  علي  والضرائب  اجلمارك  حساب   -
واإلستهالكية  الغذائية  املستوردة  السلع 
منها  املستورد  تشكل  والتي   - واملعمرة 
وذلك علي   - الشعب  إحتياج  حوالي70٪ من 
أن  رغم   - للدوالر  السوقية  القيمة  أساس 
ساهم  مبا   - بالدوالر  تدفعها  لم  احلكومة 
في الغالء املسعور لتكلفة احلياة األساسية 
تتأثر  لم  بينما   - الدخل   ومحدودي  للفقراء 
تتطاولها  لم  والتى  لألغنياء  املترفة  احلياة 
الضرائب  ومنها  الضرائب،  من  الكثير 
العقارية موضوع املقالة. - واألن لم يعد في 
التكلفة  املزيد من تلك  الفقراء حتمل  مقدور 
حتي مع قوانني احلماية اإلجتماعية؛ والتي من 
هؤالء  حلماية  مجاالتها  في  التوسع  الواجب 

األكثر تضررا.  
حفظ اهلل مصر واملصريني. 

للمعلومات بغرض التسلية فقط : 
اإلعالنات  من  الكثير  وغيره   - اإلعالن  هذا 
اإلجتماعي  التواصل  شبكة  علي  منشور    -
لواحد من مئات املنتجعات في مصرنا العزيزة 
الواجب  الضرائب  األغنياء  فيها  يشرع  والتي 
حتصيلها من الفقراء وليس من مالك الوحدات 
وهذه  ومثيلتها  املنتجعات  هذه  في  الفارهة 
من  وأيضا  باملئات،  أشرنا  وكما  املنتجعات 
مالك الوحدات الفارهة خارج تلك املنتجعات 
وهذه  ذلك.  من  أكثر  ورمبا  األلوف  مبئات  وهي 
املليون  بها  التعامل  وحدة  ميثل  الوحدات 
ومضاعفاته. والتي ال يوجد ما يضاهيها عددا 
إال في  الرأسمالية  النظم  ونوعا في معظم 

النذر القليل من هذه النظم.       
اإلعالن ومثله العشرات : 

فدان   1544 »مراسي«  مشروع  مساحة  تبلغ 
الرحمن  عبد  سيدي  خليج  منطقة  في 
فريدة  سياحية  وجهة  تعتبر  التي  والعلمني 
الرمال  ذات  الساحرة  بشواطئها  تتميز 
عن  ساعتني  تتجاوز  ال  مدة  تبعد  البيضاء 
الوصول  يسهل  كما  القاهرة.  العاصمة 
العرب«  »برج  مطاري  من  »مراسي«  إلى 
و«العلمني« املرتبطني بعدد من أهم املدن في 
املشروع  ويحتضن  األوسط.  والشرق  أوروبا 
املتكاملة،  مبرافقها  تتميز  متنوعة  أحياء   7
وينفرد كل منها بتصميم معماري متوسطي 
ساحر يتنوع بني املصري واليوناني واألندلسي 
واملغربي.  والتونسي  واإلسباني  واإليطالي 
ويحتوي املشروع على ملعب للجولف وفنادق 

عامليه عديدة.
الوحدات  مالك  لكل  اهلل  بارك   : تعقيب   
أنواعها.   إختالف  علي  والعقارات  الفارهة 
ولكن املطلوب أن يتحمل هؤالء املالك  - وليس 
اإلصالح  تكلفة  من  األكبر  اجلزء   - الفقراء 
السالم  إلقرار  جدا  مفيد  وهذا  اإلقتصادي. 
يلزم  والذي  اجملتمع  فئات  بني  اإلجتماعي 
بالنفع  ينعكس  ومبا  اجملتمع،  وأمن  إلستقرار 
علي كل املواطنني مبا فيهم أغنياء اجملتمع من 

أصحاب هذه العقارات.
حفظ اهلل مصر واملصريني.
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رأسي

1 - عكس همجي o – شديد الظلمة 
2 - خضار من مقبالت الطعام o حرف جر o ثلثا قوم 

3 - تستخدم في االستحمام o طين مشوي 
4 - نقود مقابل عمل أو خدمة o سيدة مهنتها نقل 

المعنى من لغة إلى أخرى 
5 - بحر كبير o سروال واسع 

6 - عين الكاميرا 
7 - آلة ايقاع موسيقية o أداة نصب o نصف يتيم 

8 - نشف o جرس )مبعثرة( 
9 - من أجمل األزهار o مكونات األرض 

10- آلة موسيقية وترية

أفقي

1 - تجمعات للفرح o تصد وذود )عن الحق مثال( 
2 - ضوضاء o – امتنع عن عمل الشر والموبقات o للتمني 

3 - االسم األول لمخرج أفالم الرعب األميركي o كرم 
4 - مرتحل بين البالد 

5 - ثلثا سيف o ثلثا كان o ثلثا دام 
6 - تغيب في التفكير والتركيز 

7 - يدفئ في الشتاء o عمله هو الكتابة 
8 - في حالة استحياء مما صدر منها o شكله دائري وقد 

توصف به الشمس 
9 - مغامر في اللعب بالنقود o غنى وثراء 

10 - في القرآن لم تبدأ بالبسملة 

10     9       8      7      6      5      4      3       2     1   
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http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 25-Jan-2017
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hardDaily Sudoku: Wed 25-Jan-2017
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Daily Sudoku: Wed 8-Feb-2017
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very hardDaily Sudoku: Wed 8-Feb-2017
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 حل
 العدد

السابق

ريشة و كرسى !!       
              نسرين عيسي -   ساسكاشوان

وكأنها  قلق  مصدر  الرسام  ريشه  تبدو  احياناً 
شبح مخيف على كرسى النظام فيصبح كرسى 
بثالثة ارجل ، ويبدو غريباً اكثر عندما يتجرأ رّسام 
يعمل فى جريدة  حكوميه رسميه و يرسم رأى أو 
بأنه  ويترجم رسمه   ، أو حدث ما  تعليق على خبر 
فيه استفزاز او مشاغبه لكرسى  النظام ! وهذا 
»حلمى  التشكيلى  الفنان  مع  بالفعل   حدث  ما 

األمريكى  الرئيس  تولى  عندما  ذلك  و   « التوني 
»باراك اوباما » رئاسة  الواليات املتحدة  األمريكية  
املثقفني  كل  وكان   ، ملصر  الشهيرة  بزيارته  وقام   ،
والليبراليني وجميع طوائف الشعب املصرى  وقتها 
ايضاً  وكان   ،  « »اوباما  بالرئيس  مهللني  فارحني  
التى وصفها فيما بعد  يحمل نفس هذه املشاعر 
التوني  حلمى  الفنان   ) اخلاطئه  )الفرحه  مبشاعر 
الذى علق على هذه الزياره من خالل خطوط ريشته 
على صفحه جريده األهرام حيث اظهر فيها مصر 
»مبروك  تقول  حسناء  بسيطه  سيدة  شكل  فى 
دعينالك  احنا  فاكر  ابنى وعقبال عندنا وخليك  يا 
األهرام  جلريدة  خساره   فى  الرسم  هذا  تسبب   «
نسخه  الف   50000 بسحب  اجلريدة  قامت  حيث 

من السوق واصدار اعداد جديده  بعد حذف  جمله 
كانت  نفسه  الوقت  هذا  فى   « عندنا  عقبال   «
النسخ  احد  على   « البديل  جريده«  حصلت  قد 
باملقارنه   اجلمله  حذف  واكتشفت  املسحوبه 
بالعدد اجلديد وعند سؤال رئيس حترير جريده األهرام 
! فقامت  بالنفى   وقتها عن أسباب احلذف أجاب  
ال  موقف  فكان   . الصورتني  بنشر  البديل  جريده 

ينسى ضمن العديد من املواقف التى مر بها الفنان 
حلمى التونى فى طريق مشواره الفنى كرسام  . 

التصوير  فى  التونى  حلمى  الفنان  وتخصص 
والديكور،  الزخرفة  فنون  ودرس  والتصميم،  الزيتى 
والدولية.وحصل  احمللية  املعارض  من  العديد  وأقام 
األولى  مبارك  منها جائزة سوزان  على عدة جوائز، 
وجائزة  مرات،   3 األطفال  لكتب  للرسم  والتميز 
للطفل،  الدولى  للعام  ملصقة  عن  اليونيسيف 
الدولى للكتاب  باإلضافة إلى جائزة معرض بيروت 
 ،1979  :1977 عام  منذ  متتالية  سنوات  ثالث  ملدة 
وعدد من اجلوائز األخرى.. الفنان حلمى التوني من 
نفسه  عن  هو  يقول   كما  الطرب،  بداء  املصابني 
أغانى  وخاصة  أحياناً،  الغناء  على  القدرة  حد  إلى 

الفنان محمد عبد املطلب ، ويضيف: »وكما يصيح 
يفعل  كذلك  اهلل...  جميلة:  أغنية  إلى  املستمع 
الناظر إلى منظر جميل سواء كان هذا املنظر امرأة 
فنيه  لوحة  أو  السماء...  في  سحابة  أو  حسناء 
جميله » و من هنا جاءت فكرة احد املعارض التى 
أتوقف عنده  ان  اود  والتى   أعوام   اقامهامنذ عده 
الروح«   »املغنى حياه  بعنوان   وهو معرض  بالذات  
الريشة  أن يجمع بني  الفنان   الذي استطاع فيه  
واضحة  رسالة  ليحمل  معرضه    فى  والغناء 
التى  واالنكسار  والتشاؤم  الكآبة  مواجهة   فى 
الشارع  ما يحدث فى  الناس بسبب  وجوه  تسكن 
املصرى  من مجريات وهذا املعرض اجلميل مبثابة رد 
الفعل الثقافى واحلضارى لكل من يحاول أن يشوه 

املستقبل بأفكار أو أفعال مريضة.
استخدم التونى مقاطع بعض األغنيات كخلفية 

للوحاته من أعمال عبد الوهاب وأم كلثوم ومحمد 
شديد  ..بحضور  وغيرهم  املطلب  وعبد  قنديل 
احلرفية وصياغات لونية مبهجة محيطة بنسائه 
بعض  مستخدما  محكم..  تصميم  فى  اجلميالت 
زمن  الى  بنا  لترجع  الشعبى  املوروث  موتيفات من 
 .. سلوكياته  وحتى  ومطربيه  بأهله  اجلميل  الفن 
أحسن التونى اختيار كلمات األغنيات التى تعبر عن 
كل لوحة مما أعطاها ثراء وغنى ..وفى أحيانا أخرى 
تكون األغنية هى التى ألهمته للتعبير التشكيلى 
التشكيلية.. موسيقاه  ضمن  لتدخل  ..ليروضها 
واالنتظار  والشجن  الفرح  بني  التعبيرات  لتختلف 

والصبر والغزل..
أم كلثوم حاضرة فى  العربى  الغناء   كانت سيدة 
لوحتني تغنى »حبيب قلبى وافانى فى ميعاده ونول 
واثق   « و  وافانى«  قلبى  بعده.. حبيب  ما طال  بعد 
لـسيده  منحازا  بدا  ..لكنه  ملكا«  ميشى  اخلطوة 
واألربعينيات  الثالثينيات  فتره  فى  العربى  الغناء 
كلثوم  أم  السيدة  قائال:  االنحياز  ذلك  ..مبررا 
..إن  »عجوز«  وهى  أراها  أن  أحب  وال  وجنمة  أيقونة 
أعمار  فى  دائما  نراهم  أن  نريد  النجوم  هؤالء  مثل 
.. وهذه  الزمن  الشباب واحليوية ليتوقف بعد ذلك 
األيقونات ال تشيخ أبدا. وهكذاهى  لوحات الفنان 
حلمى  التونى  عزيزى القارئ ال تشيخ ابداً وريشته 
ويحكمها  وترسم  تنقد  التعبير  حرة  صريحة 

األخالق والضمير .

 معرض املغنى حياة الروح 

برج الحمل: البكاء على جروح الماضى العاطفية ليست من صفاتك، لست من 
النوع الضعيف فال تتقّمص دورالضحّية المغلوب على أمرها،إضحك للّدنيا ِتْضَحْكَلْك.

برج الثور: إختر كلماتك بحذر ووضوح تالفيًا لسوء الفهم، احرص على إختيار ألفاظ 
واضحة ونطق إسم زوجتك/خطيبتك صحيحًا.

برج الجوزاء: اإلنقياد وراء العاطفة سواًء الغضب أوالحب دون إعمال العقل عواقبه 
ليست جّيدة ، حافظ على ثباتك اإلنفعالى فى مواجهة أّية إستفزازات واردة.

برج الّسرطان: فى لقاء مع أصدقاء أو أقارب الداعى للبوح بكل خططك لمشاريعك 
المستقبلّية ، إحتفظ بها لنفسك ،أنت منصوح باتباع المثل القائل إْشِتِر وال ِتِبْعْش.

برج األسد: الفحص والتدقيق مطلوبان عند التسّوق ، ال تتجاهل عيوبًا جوهرّية 
فى سلعة أو صداقة ، أو حتى مشروع زواج.

رجال  أحد  زيارة  يد  على  للحل  طريقها  تجد  قد  العائلية  مشاكلك  العذراء:  برج 
العائلة الكبار لمنزلك بمشيئة اهلل ، تقّبل الحلول الَوَسْط.

الميزات  برج الميزان: وظائف جانبّية إضافية وفرص جديدة واردة ، عليك فحص 
والعيوب وتقييم َوْجَهْى الُعملة بكل عناية قبل اإللتزام بأٍى منها.

الخير  فعل   ، الغير وعلى حساب صحتك  العقرب: ُمستغرق فى ُمساعدة  برج 
مطلوب لكن بالتوازى مع التفكير فى نفسك وأسرتك.

برج القوس: قد تجد صعوبة فى ُمواجهة اآلخرين بأخطائهم ، حاول وضع كلماتك 
فى ورقة سوليفان ناعمة وتوضيح وجهة نظرك بأسلوب لطيف ومنطقى.

برج الجدى: إن عثرت على من تظّنه شريك العمر فعليك بالخط الُمستقيم، إقرع 
إستجالب  أو  المشاكل  إثارة  فابتعد عن  ُمتزّوجا  كنت  إن   ، الجواب  لتسمع  الباب 

الّنكد.
برج الّدلو: إبتسامتك بوجوه اآلخرين لن ُتكلفك سوى بعض العضالت بعضها ينشّد 

وآَخْر يرتخى، لكّنها كافية لفتح أكثر القلوب عنادًا وصالبة بمشيئة اهلل
الهاتف واإلتصال  بألبوم الصور مفيد إن قمت بجذب  الذاكرة  برج الُحوت: تنشيط 

بزميل الجامعة،يوم مناسب إلصالح التالف من أجهزة المنزل وزيارة الطبيب.

حظك مع جود نيوز
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الكنائس  بالتعاون مع  الكاثوليكية  الكنيسة  تقيم 
اجل  للصالة من  االخرى كل عام اسبوعاً  املسيحية 
العام  هذا  الصالة  بأسبوع  االحتفال  وجاء  وحدتها, 
حتت شعار “محبة املسيح جتمعنا” 2 قورنثوس 5:14 
العام  من  الثاني  كانون    25  –  18 من  للفترة  وذلك 
اجلاري. وفي الوقت اللذي نصلي فيه كمسيحني مع 
أمنا الكنيسة للوصول الى وحدة في املسيح يسوع, 
حاجة  موضوع  البعض  اذهان  الى  يتبادر  قد  فانه 
اجلماعة املسيحية القادمة من الشرق والتي اتخذت 
لها  تكوين جماعة موحدة  لها,  كندا موطنا جديدا 
خضم  في  وخاصة  احلساب  لها  ويحسب  صوتها 

االجواء الدميقراطية التي يتيحها هذا البلد.
والكلدان  واالرمن  االقباط  من  الشرق  فمسيحي 
االقوام  من  وغيرهم  واملارونيني  والسريان  واالشوريني 
العديد  لديها  االوسط  الشرق  بلدان  من  القادمني 
الكثير من  لديها  ان  التي توحدها كما  من االسباب 
الطموحات واالمال املشتركة التي ميكن البناء عليها 
اهدافها  حتقيق  على  قادرة  منظمة  جماعة  لتكوين 

بدال من العمل املنفرد لكل جماعة لوحدها. 
ثقافة  منتلك  اجلماعات  هذه  الى  املنتمني  نحن 
الذي  للمحيط  وفهمنا  قراءتنا  من  نابعة  مشتركة 
التي  باجملتمعات  تأثرنا  اننا  كما  فيه,  وترعرعنا  ولدنا 
والعبر  الدروس  من  الكثير  وتعلمنا  معها  عشنا 
فيها. ان الغنى الذي متتلكه هذه اجلماعات كل على 
انفراد يدعونا ان نضع االيادي مع بعضها ومنارس دورنا 
االنساني وتاثيرنا االيجابي في هذا البلد الذي نعيش 
فيه وليكن امياننا املسيحي املشترك نقطة االنطالق 
التي  والعشائرية  املذهبية  االختالفات  عن  بعيدا 

تفرقنا. 
لقد منحت كندا لكل املهاجرين اليها حقوقا وطنية 
واجتماعية السيما حق املشاركة في صناديق االقتراع 
الدميقراطية  املمارسات  من  وغيرها  االنتخابات  عند 
الهدافها  تعمل  اخرى  وجتمعات  احزاب  كتشكيل 
تقدم  في  املشاركة  الى  بالنتيجة  وتساهم  اخلاصة 
وازدهار هذا البلد ومواطنيه. وفي كندا التي تصنف 
 )Multicultural( كاحدى الدول ذات اجلنسيات املتعددة
التأثير ليس فقط  املنظمة على  نرى قدرة اجلماعات 
على اراء السياسيني وعامة الناس فحسب بل القدرة 
اجملتمع  عليها  بنّي  التي  والعادات  القيم  تغيير  على 

الكندي قبل هجرة جماعات مختلفة اليه.

املسيحني  جهود  توحيد  الى  ماّسة  احلاجة  ان 
واالشوريني  والكلدان  واالرمن  االقباط  من  الشرقيني 
يواظب  عمل  فريق  لتشكيل  واملارونيني  والسريان 
على استقطاب مؤيديه وبالتالي ميارس دور مؤثر في 
ترجيح كفة القرارات السياسية والرأي العام الكندي 
مبا يخدم مصالح افراده اسوة باجلماعات االخرى. ومن 
ناحية اخرى فان وحدة اجلهود في كيان علماني مؤمن 
اخملتلفة في حياة  الكنائس  دور  يتقاطع مع  سوف ال 
للمساومة  والمجال  سامي  الكنيسة  فدور  ابناءها, 
عليه ولكن في ذات الوقت سوف يكون لهذا الكيان 
قوانني  تسمح  ال  امور  في  للتدخل  فرصة  العلماني 
الى  اضافة  بها.  بالتدخل  للكنيسة  ونظمه  البلد 
للجماعات  يتيح  سوف  علماني  كيان  فان  ذلك 
القبطية واالرمنية والكلدانية واالشورية والسريانية 
االختالفات  عن  بعيدا  معا  بالعمل  واملارونية 
املذهبية, وان يسعى هذا الكيان الى تعزيز وتشجيع 
املفاهيم املشتركة للحيلولة دون انصهار افراد هذه 
لتكوين  سوية  العمل  بل  اٌَخرْ  بوتقات  في  اجلماعات 
القرار  صناعة  في  تؤثر  وسياسية  اجتماعية  رؤية 

السياسي الكندي. 
القادمة  الشرقية  املسيحية  اجلماعات  عملت  لقد 
تعريف  على  السابقة  العقود  في  كندا  الى 
كنائسهم  نطاق  ضمن  الكندي  للمجتمع  نفسها 
ونشاطاتها, وكانت هذه خطوة اولى مهمة وضرورية 
في بداية قدومهم الى هذا البلد. فقد لعب االقباط 
كنائسهم  خالل  من  فعاال  دورا  املثال  سبيل  على 
وبقضاياهم.  بهم  الكنديني  املسؤولني  لتعريف 
وكذلك فعل االرمن وعلى نطاق مشابه او اكثر, وعلى 
ان  اال  والسريان.  واالشوريني  الكلدان  اخر  مستويات 
ومكبال  محدودا  يبقى  الكنائس  نطاق  ضمن  العمل 
ضرورية  احلاجة  امست  فلذلك  عديدة,  السباب 
عددي  كيان  في  منظمة  واعية  جماعة  لتكوين 
مناسب ليمثل املصالح املشتركة لها. لقد آن االوان 
لنا جميعا ان نساهم في احلفاظ على االمتيازات التي 
ومستقبل  وأمان  حرية  من  البلد  هذا  في  اقتنيناها 
بغض  للجميع  احلقوق  تكفل  وقوانني  ونظم  باهر 
النكتفي  وان  واالختالفات  االنتسابات  عن  النظر 
نتعلم  وان  بحمايتها  بدورنا  القيام  دون  بها  بالتمتع 
االخرين  جتارب  ومن  الفاشلة  السابقة  جتاربنا  من 

الناجحة. 

على هامش اسبوع الصالة 
من اجل وحدة الكنائس املسيحية

شّكل ديك صيني استثناًء لقوانني 
منذ  يبيض  بدأ  عندما  الطبيعة؛ 

فترة قصيرة!
وبدأ العلماء، يضعون تفسيراتهم 

لهذه احلالة العجيبة.. 
في  الديك  بأن  قال:  من  فمنهم   ..
بسبب  حتّول  لكنه  دجاجة،  األصل 

عوامل خارجية!
االساس  من  يحمل  أنه  أو:   ..    

جهازين تناسلني مختلفني!
الفريدة،  الظاهرة  هذه  ربط  من  ومنهم   ..    
الديك  بدأ  حني  إيطاليا:  في  حصلت  بسابقة 
وممارسة  وحضنه،  البيض  بوضع  “جياني”، 
من  قليلة  أيام  بعد  كدجاجة،  اجلديدة  حياته 
التي  الدجاجات  بكل  الفتك  من  ثعلب  متكن 
الذين  العلماء،  رد  وقد  معه..  تعيش  كانت 
درسوا جيناته، حالته، إلى جينات بدائية حتّولت 
تلقائياً، عند فناء االناث احمليطة به؛ للمحافظة 

على جنسه!
العلماء  هؤالء  تاركاً  وتساءلت، 
املضني:  بحثهم  في  منهمكني 

ماذا لو كان هذا الديك مصرياً؟
ألم يكن، بسببه، تنهال عشرات 
الدين؛  علماء  على  األسئلة 

لالفتاء حول هذا الديك؟
   ألم يكن قد تساءل الناس: هل 
أكل بيض صادر عن  يجوز شرعاً 

ديك، وليس عن دجاجة؟
وهل يُترك قليالً؛ ليستتاب، لعله يرعوي ويعود 
باعتباره  وحرقه،  ذبحه،  يتم  وإال  ذكوريته؛  إلى 

مرتداً عن جنسه؟
كان  مصرياً؛  كان  لو  الديك،  هذا  أن  شك،  ال 
سيمثل عاراً على ديكة املصريني، وعلى ذكورّية 
مجتمعاتنا، وسيتم وأده حياً.. إال إذا كان ال يزال 
يبقى  أن  آذانه كل صباح؛ فيجوز  في  مستمراً 

حياً، ويجوز أن نأكل بيضه!. 

ماذا لو كان هذا الديك مصرياً؟!..
بقلم: عـادل عطيـة

ترامب يعيد احياء محور “االعتدال العربي” 
على أرضية تضخيم اخلطر اإليراني
وهذا سبب الـ غزل السعودي ملصر 

عبد الباري عطوان

التي  االتصاالت  يتابع  من 
األمريكي  الرئيس  يجريها 
دونالد ترامب هذه األيام مع قادة 
األوسط”  “الشرق  منطقة  في 
بأنه  بإنطباع  يخرج  والعالم، 
سيجعل من ايران والصني على 
قمة قائمة اعدائه، وإعادة احياء 
الذي  العربي  االعتدال”  “حلف 
بلغ ذروة قوته في عهد الرئيس 
األمريكي اجلمهوري جورج بوش 
الذين  اجلدد  واحملافظني  االبن، 
ادارته،  مفاصل  على  هيمنوا 
في  حربيها  في  أمريكا  وورطوا 

العراق وأفغانستان.
السبع  أوسطية  الشرق  الدول 
ترامب  الرئيس  منع  التي 
الواليات  دخول  من  مواطنيها 
وسورية  العراق  وهي  املتحدة، 

وليبيا والصومال واليمن، والسودان، الى جانب ايران، لم يتم اختيارها النها “دول فاشلة” مثلما يروج بعض 
األمريكي  العسكري  التدخل  السبب هو  فإن  )وان كانت كذلك  العربية،  املنطقة  اجلدد في  ترامب  انصار 
الداعمة  “املمانعة”، وفي اخلندق املضاد للسياسات االمريكية  فيها(، وامنا النها كانت تقف في معسكر 

إلسرائيل، وتساند املقاومة الفلسطينية واللبنانية النهاء احتاللها.
الرئيس ترامب تعمد ان يهاتف ثالثة قادة من دول معسكر “االعتدال العربي”، هم العاهل السعودي امللك 
سلمان بن عبد العزيز، والرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي، 

واستقبل اليوم العاهل األردني امللك عبد اهلل الثاني في واشنطن.
اللهجة  تصاعدت  بينما  كليا،  الدول  هذه  جتاه  االمريكية  اللهجة  تغيرت  الهاتفية  املكاملات  هذه  بعد 
التهديدية إليران على أرضية اجرائها جتربة اطالق صاروخ باليستي حتت ذريعة انتهاكها، أي التجربة، لالتفاق 
النووي اإليراني، وقوانني األمم املتحدة، وشنت اربع مروحيات أمريكية غارة على ما قالت انه معسكر لتنظيم 
النساء  من  40 شخصا معظمهم  استشهاد  اسفر عن  اليمنية  البيضاء  مدينة  في محيط  “القاعدة” 

واألطفال كرسالة “محبة” لعاصفة احلزم السعودية، تنويه ببدء سياسة أمريكية داعمة لها.
ال نعرف ماذا مت االتفاق عليه بني ترامب والعاهل السعودي في املكاملة التي جرت بينهما يوم االحد املاضي، 
واستغرقت 43 دقيقة، ولكن ما نتعرف عليه من خالل استقراء ما تالها من خطوات سعودية ميكن القول 
انها وضعت أسس اتفاقات سياسية جديدة بني الطرفني عنوانها العداء اليران وحلفائها في اليمن وسورية 
والعراق، ومتويل اململكة ملشاريع البنى التحتية التي وعد الرئيس ترامب ناخبيه بإجنازها لتوفير الوظائف، 

واستعادة أمريكا لعظمتها.
 التصعيد ضد ايران من قبل ترامب يعني شراء السعودية ودول خليجية، صفقات أسلحة أمريكية حديثة 
بعشرات املليارات من الدوالرات حتت ذريعة تعزيز القدرات العسكرية في مواجهة اخلطر الذي تشكله ايران، 

وهذه الصفقات رمبا تشكل جزءا من “اجلزية” التي طالب ترامب دول اخلليج بدفعها مقابل حمايتها.
نقطتان تؤكدان التجاوب السعودي اخلليجي الفوري ملطالب ترامب املالية والسياسية هذه:

األولى: مساندة اململكة العربية السعودية ودولة االمارات الجراءات إدارة ترامب مبنع مواطني الدول السبع 
في  الدين  ورجال  الشيوخ  جميع  وصمت  سيادية،  إجراءات  بإعتبارها  املتحدة،  الواليات  الى  آنفا  املذكورة 
اململكة صمتا مطبقا جتاه هذه اإلجراءات، وعدم انتقادها، مما يوحي بوجود اما تعليمات او تهديدات صريحة 
في هذا املضمار، ورمبا يفيد التذكير ان الكاتب السعودي جمال خاشقجي جرى منعه من الكتابة واحلديث 
في أي وسيلة إعالمية قبل اكثر من شهر النه جترأ وانتقد برفق وموضوعية املرشح ترامب في ندوة شارك 

فيها في واشنطن.
الثانية: التصريحات التي ادلى بها الدكتور خالد الفالح وزير الطاقة السعودي حملطة تلفزيون “بي بي سي” 
يوم امس، وقال فيها ان بالده قد تزيد استثماراتها في قطاعات النفط والغاز االمريكية تأييدا لسياسة 
بلد  عليها،  تُقدم  التي  االستثمارات  وهذه  “االحفوري”،  الوقود  على  وتعتمد  ترامب  الرئيس  الدارة  الطاقة 
أوقفت مشاريع البنى التحتية فيها بسبب ازمتها املالية، وفرضت إجراءات تقشف على شعبها، ال ميكن 
اال ان تكون “رشوة” او نتيجة امالءات، فليس من مصلحة اململكة ودول اخلليج االستثمار في قطاع الطاقة 
األمريكي، مبا يؤدي الى تقليص االحتياجات النفطية االمريكية من دول اخلليج ودول أمريكا الالتينية مثل 
املكسيك وفنزويال، واألخيرة عضو في منظمة أوبك، مما يؤدي الى اغراق األسواق بكميات إضافية، وانخفاض 

أسعار النفط بالتالي، أي ان العرض سيكون اعلى من الطلب.
الى جانب مصر،  واألردن(  واملغرب  )دول اخلليج الست  العربية  امللكية  الدول  العربي سيضم  ترامب  حلف 
وهي محور “دول االعتدال”، ولم يتم منع أي من مواطنيها رغم تورط مواطني بعضها في اإلرهاب، وما يؤكد 
عودة هذا احللف، “غزل” العاهل السعودي امللك سلمان مبصر اثناء افتتاحه جلناحها في مهرجان اجلنادرية 
العجالة تعهد  أخرى.. مصر عادت من جديد”، وال ننسى في هذه  “ان مصر قامت مرة  وتأكيده  الثقافي، 

ترامب باستمرار الدعم العسكري األمريكي ملصر في املكاملة الهاتفية مع الرئيس السيسي.
الرئيس ترامب سيحارب ايران واإلرهاب معا، مثلما تعهد في حملته االنتخابية، ولكن بأموال وقوات عربية 

على االغلب، وعلى الدول املعنية االستعداد للمزيد من التوتر، ورمبا احلروب الباردة والساخنة معا.
محور “االعتدال العربي” عائد بقوة، وايران وحلفاؤها هم الهدف، مما يعني حلب الضرع السعودي اخلليجي 
التوتر  من  واملزيد  مجددا،  العسكرية  التدخالت  عنوانها  خطيرة  أمريكية  سياسة  انها  دوالر..  آخر  حتى 

والصدامات وتصعيد اإلرهاب، والضحية كالعادة شعوب املنطقة وثرواتها.

املهندس/ وميض شمعون آدم
تورنتو- كندا
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”أقدم لك مشورة حريتي و أكتب أعمالي تبعاً ألقوالك“

حريتنا وعمل اهلل في تشكيل حياتنا على صورته
بقلم : د. رءوف إدوارد

الصالة في  نوعية  القارئ حملة عن  نقدم لك عزيزي 
تتميز  التي  و  األرثوذكسية  القبطية  الكنيسة 
ً. ففي القداس  ، والهوتها صالة  بأن صالتها الهوتاً 
الغريغوري يُسبِّح اإلنسان اهلل علي أنه خلقه حراً 
مثله ، و أعطاه سلطاناً يفعل ما يريد : ” كتبَت فيَّ 
صورة سلطانك“ .  فاإلنسان يقرِّر ما يشاء لنفسه 
حركة  في  و   . النفس  تلك  تشورعليه  ما  بحسب 
حب نحو هذا اإلله ، يقدم اإلنسان تلك احلرية التي 
أعطاها اهلل له ، يقدمها مبلء حبه وإرادته إلي اهلل 
و  حريتي  مشورة  لك  أقدم   ” وذبيحة     كتقدمة 
أكتب أعمالي تبعاً ألقوالك“ . إن الرب خلق اإلنسان 
هذه  لكن  و   . احلق  وقداسة  البر  في  صورته  على 
الصورة ال تَكُمل في يوٍم وليلة . بل هي مسيرة متتد 
والصورة   ، البال  ام طويل  والرسَّ  ، العمر  علي مدي 
القديس  ولقد وصف  تعٍب كثير.   إلى  بهية حتتاج 
ُض  بولس هذه املسيرة هكذا ” يَا أَوْالَدِي الَِّذيَن أمََتَخَّ
رَ امْلَِسيُح ِفيُكْم.“) غالطية  بُِكْم أَيًْضا إِلَى أَْن يََتَصوَّ
اآلب  يدي  حتت  الطاعة  لب  يتطَّ اخملاض  هذا   .)19:4
م  نتقدِّ لذلك  اإلبن.  املسيح  صورة  نأخذ  حتي   ،
إليه  ونقرِّبها   ، لنا  اهلل  أعطاها  التي  احلرية  بهذه 
” وأكتب أعمالي   : كتقدمة في حركة حب قائلني 
تبعاً ألقوالك “. ولننظر إلى صورة املسيح اإلله وهو 
على الصليب يصرخ ويتأوَّه كتطبيق ملا قيل سابقاً 
. لقد وقف الرب يسوع موقفاً فيه مضادة عظمي 
: حب منتهى احلب وهجران منتهى الهجران . مجد 
الذي له السماء   . الِذلة  وذِلة منتهى  منتهى اجملد 
فصلبوه  قضيته  وخسر  حّقه  ورُفع  ُظلِم  واألرض 
مشاعر  فينا  يطبع  أن  غيره  أحد  يستطيع  فهل   .
املسيح في موقف الصليب حتي نصير علي صورته 
مسيحاً ) قول مقتبس من آباء الكنيسة( ؟.. وكم 
من الزمن تأخذ هذه الصورة آخر مالمحها ؟… كثير 
جداً… فاتركه وال تستعجله. وال تَُقل له األذُن صغيرة 
، كبِّرها لي لكي أبدو جميالً. أتركه يعمل ما يريد، 
رمبا تظهر اآلنية إلى زمٍن كثير أنها للهوان ، ولكن 
لكي   ، عليها  يطبع صورته   ، األخيرة  اللحظة  في 
تصلح أن تكون اآلنية عن ميني العظمة في األعالي . 

ام مالئكته. ال تتعجل اهلل أبداً  اهلل يفتخر بآنيته قدَّ
، ألننا وَْضعنا أنفسنا حتت يد احلبيب املصلوب . فال 
تنتظر أن يضع صورة مجده وآالمه في وقت بسيط 
 ، املسيح  فيها كل مشاعر  تبدو  . سيصنع صورة 
في آالمه ومجده وُحبِّه وُهجران اآلب. كل مشاعره 
. لكن ليست كلها جميلة . فيها ظلم  واضطهاد 
الصورة  هذه  حتتاج   . أيضاً  اجملد  صورة  تأخذ  ثم   .
. أيام نعمة طويلة حتت يدي الفخاري  أليام طويلة 
، وهو يصنع آنيته التي سوف تُعلِن مجده وتشهد 
ويشبع  يرى  نفسه  تعب  ِمْن   «  : ولنجاحه  لعمله 
« )إش 53: 11(. لقد كان يهوذا ِمثال لإلنسان الذي 
اإلفخارستيا  تأسيس  سر  في  ذاته  سيده  أطعمه 
يوم خميس العهد ، و لكنه إستخدم حريته وإختار 
أن يسلِّم سيده . لذلك عندما نصلي في القداس 
أعمالي  أكتب  و  أقدم لك مشورة حريتي   ” اإللهي 
يارب  اسمح   ”  : للرب  نقول  فإننا   ، ألقوالك“  تبعاً 
وتسّلم احلرية التي لك لئال أكون مثل يهوذا . أنت 
أفرِّط بحريتي فيما ال أملكه  ، وأنا  أعطيتني ذاتك 
املسيح  في  يفرِّط  لم  فيهوذا    .“ وحياتك  ، حياتي 
فقط و سلَّمه للصليب بل فرَّط في ذاته لذلك قتل 
أيامي  دُت  بدَّ أنا  رب  يا   ” حاصل.  كتحصيل  نفسه 
فها   . حريتي  مبشورة  عنك  تغربت  عندما  كيهوذا 
و  فتسلَّمها  يارب  لك  أقدمها  حريتي  مشورة  هي 
أُكتب أعمالي تبعاً ألقوالك“. إن التسعة واألربعني 
بعيدهم  نحتفل  الذين  شيهيت  شيوخ  شهيداً 
هذه األيام هم مثال آخر ملا قيل . فكل إنسان يأتيه 
املوت وال إختيار له فيه . أما هم فلقد أعطاهم اهلل 
مشورة حريتهم في تلك الساعة ليقّرروا. فكتبوا 
أعمالهم تبعاً لقوله    » إن احملبة قوية كاملوت ». 
لوه علي احلياة الطبيعية رغم قسوة السيف  وفضَّ
. فمن القديسني َمْن إختارهم اهلل حباً خالداً لَيجد 
فيهم كُل َمْن ألهبه الَوجد إللهه ، مثيلَه . فتتثبت 
” أقدم  مسيرته نحو الصليب كإختيارِ حٍب، هاتفاً 
ألقوالك“   تبعاً  أعمالي  أكتب  و  لك مشورة حريتي 

ألن  » احملبة قوية كاملوت “.
والُسبح هلل.

خواطر مسافر 
إلي النور  

)41 (
كلمه  معني  علي  تعرفنا  السابق  العدد  في 
أو  السمو  محبه  أو  اجلمال  محبه  من  فيلوكاليا 
القديسني  اآلباء  كتابات  بعض  الصالح.و  محبه 
و  يستنير,  و  العقل  يتنقي  بها  اهلل,التي  اخلائفني 
و  العمليه  الفلسفه  خالل  من  الكمال  الي  يصل 

األخالقيه.
, إننا فقدنا تركيزنا الروحي في الوقت  + يري اآلباء 
النتيجه  و  الروحي,  التشتت  من  نعاني  و  احلاضر, 
و  روحي  فراغ    - مؤلم  داخلي  فراغ  الفراغ,  هي 
مشعوذ  أو  زعيم  أي  إلتباع  الناس  يدفع  معنوي 
هذا  مثل  الروحانيه.  عن  يبحثون  روحي.فالناس 
الراحه  من  الرغم  علي  أنه  إلي  يشير  البحث  
النسبيه التي يوفرها التقدم التكنولوجي , هناك 
الروحيه,  بجذورنا  األتصال  إلعاده  ملموسه  حاجه 
وإليجاد هدف أعمق للحياه. هذا هو نوع الروحانيه 
أنتوني  األب  ذكره  كما  الفيلوكاليا.  تقدمه  الذي 

كونيارس في كتابه ) الفيلوكاليا(
كيف نتغلب علي الشهوات

هل هناك أمل ألولئك املستعبدين ألهواء اجلسد؟ 
هم  الفيلوكاليا  آباء  ألن  و  أمل,  هناك  بالتأكيد 
رسموا  فقد  لذا  الشهوات,  حاربوا  قد  أنفسهم 
كلمات  يرددون  كانوا  النهم  و  الغلبه.  طريق  لنا 
الذين هم للمسيح, قد  صلبوا   « الرسول:  بولس 
اجلسد مع األهواء و الشهوات« ) غل24:5 (, لذا فقد 
شرحوا بالتحديد كيفيه صلب » أهواء و شهوات 

» اجلسد.
االنتصار علي الذات

انتصار  أعظم  أن  اآلثوسي  نيقودميوس  األب  يعتبر 
هو اإلنتصار علي الذات فيقول : » ذات مره عندما 
العالم  غزا  ألنه  األكبر  اإلسكندر  امللك  امتدح 
بأسره, رد بعباره حكيمه عندما قال: » ستكون كل 

إنتصاراتي بال جدوي, إذا لم أجنح في قهر ذاتي.
و  مدنا  غزوا  و  أعداءهم  قهروا  الذين  من  كثيرون 
الالئقه  غير  قهرتهم شهواتهم  بعد  فيما  بلدانا, 
علي نحو بائس, و أصبحوا عبيدا ألهوائهم بصوره 
مخزيه. لقد كان ذلك األب محقا جدا عندما قال : 

» إن أهم انتصار هو االنتصار علي الذات »
املنتصر   « الفرمي  إيسوذورس  القديس  قال  كما 
بل  الدخالء,  البرابره  يهزم  الذي  هو  ليس  احلقيقي 
الشريره  األهواء  ضد  روحيه  حربا  يشن  الذي  هو 
كثيرون من الذين هزموا البرابره هزمتهم أهواؤهم 

اخلاصه بهم علي نحو مخز في وقت الحق«.
يقدم آباء الفيلوكاليا العديد من األسلحه ملقاومه 

األهواء مثل:
السهر و اليقظه

القديس   «
الفرمي  إيسوذورس 
فكر  »أن  يقول 
أن  يجب  اإلنسان 
يقف ثابتا مثل ملك 
بأفكار  متسلحا 
كاجلنود,  مهيبه 

من  األعداء  ملنع  احلواس  مداخل  حمايه  أجل  من 
الدخول. ذلك ألن في حاله عدم دخولهم ستكون 
احلرب و النصره سهله. لكن علي العكس من ذلك, 
لو متكن هؤالء األعداء من الدخول, ستكون احلرب 
نتغلب  أن  أجل  من  مؤكده.  غير  النصره  و  صعبه 
بسهوله علي األهواء الشريره التي عاده ما توصف 
أن  علينا  يجب  خارجيه  و  جسديه  أهواء  بأنها 

نحرس و نغلق نوافذ حواسنا. 
تغطيه الشبابيك بشبكات رقيقه

في  يرغبون  الذين  أولئك   « يقول:  نيلس  القديس 
نقي, حيث  و  احلفاظ علي فكرهم كهيكل طاهر 
ملنع  رقيقه  بشبكات  مغطاه  الشبابيك  و  األبواب 
أن  باملثل  ينبغي عليهم  أي حشرات ملوثه,  دخول 
حقيقه  في  التأمل  طريق  عن  حواسهم  يغطوا 
غير  صور  أي  متنع  التي  اآلتيه,  املهيبه  الدينونه 

طاهره من التسلل إلي الداخل.
استخدامه  ميكن  آخر  ستار  أو  أخري  شبكه 
صاله  هي  غربلتها  و  الشريره  األفكار  لتصفيه 
التي تستخدم قوه اسم يسوع ملنع دخول  يسوع 

أفكار األرواح الشيطانيه الي داخل النفس.
التجويع 

طريقه أخري لشن احلرب ضد األهواء هي جتويعها. 
ذلك  حتقيق  ميكن  كيف  نيقودميوس  األب  يشرح 

فيقول : 
» كان األنبا بيمن يقول : عندما يحبس ثعبان داخل 
وعاء دون أن يحصل علي أي طعام, فأنه سوف ميوت 
في  التي  لألهواء  بالنسبه  أيضا  هكذا  تدريجيا. 
داخل قلوبنا, إذامت عزلها و لم حتصل علي التغذيه 
حواس  خالل  من  اخلارج  من  تأتي  التي  الشريره 
نهايه  في  و  الوقت,  مبرور  تضعف  فإنها   , اجلسد 

املطاف متوت.
مزيد من اخلطط إلخضاع العدو و مقاومه األهواء 

في العدد القادم إن شاء الرب.
و اجملد هلل دائما أبديا آمني.

الفيلوكاليا) األهواء و الشهوات(

بقلم: مرفت روفائيل
فانكوفر

د. سمير إسكندر 
وحرمه أماني جرجس 
يقدمون خالص العزاء 

للدكتور / وهيب مجلي و األسرة
في إنتقال 

األستاذ / فيكتور ناجح
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أثرياء الواليات املتحدة 
يستعدون لنهاية العالم

األميركيني  األثرياء  بني  الفتة  ظاهرة  انتشرت 
نهاية  يعتبرونها  ملا  يستعدون  أخذوا  حيث 
حتت  الفارهة  املالجئ  بناء  وحتول  العالم، 
مربحة  صناعة  إلى  البحر  وفي  األرض 
»ذي  مجلة  وأعدت  األخيرة.  اآلونة  في  جدا 
نيويوركر« تقريرا حول املوضوع رصدت فيه أبرز 
املعلومات  خالل  من  املليارديرات  استعدادات 
مواقع  على  حساباتهم  في  ينشرونها  التي 

التواصل االجتماعي.
نصف  من  أكثر  فإن  التقرير  وبحسب 
)عاصمة  السيلكون  وادي  في  املليارديرات 
استعدوا  املتقدمة(  التكنولوجيا   شركات 
لنهاية العالم احملتملة. ,من بني االستعدادات 
وشراء  واألسلحة  األغذية  تخزين  الالفتة 
األراضي والعقارات واملالجئ الفارهة التي يقع 
هؤالء  ضمن  ومن  سرية.  أماكن  في  بعضها 
أنطونيو غارسيا مارتينز أحد املديرين السابقني 
حيث  فيسبوك،  االجتماعي  التواصل  ملوقع 
غربي  شمال  شاسعة  غابات  أرض  اشترى 
احمليط الهادئ عقب فوز دونالد ترمب برئاسة 
ياهو  في  السابق  املدير  أما  املتحدة.  الواليات 
والشريك احلالي في شركة »500 ستارت-أب« 
على  ويتدرب  األسلحة   فيخزن  لياو،  مارفني 
رماية السهام. ويأتي الشريك املؤسس ملوقع 
»لينكد إن« ريد هوفمان بني أوائل الذين أقبلوا 

على شراء مالجئ فخمة في نيوزيلندا.
تخصصت  املالجئ  على  اإلقبال  تزايد  ومع 
مستودعات  حتويل  في  البناء  شركات  إحدى 
قدمية للصواريخ حتت األرض مبنية عام 1960 
إلى مالجئ فارهة مقاومة للهجمات النووية. 
و3 ماليني   1.5 بني  املالجئ  ويتراوح سعر هذه 
دون  أعوام   5 لنحو  فيها  البقاء  وميكن  دوالر 

احلصول على أي دعم خارجي.

محكمة لغير املسلمني 
في أبو ظبي

نائب  نهيان  آل  زايد  بن  الشيخ منصور  أصدر 
يناير،   28 السبت  اإلمارات،  في  الوزراء  رئيس 
الشخصية  لألحوال  محكمة  بإنشاء  قرارا 
واملواريث والتركات خاصة بغير املسلمني في 
القرار  أن  اإلمارات  أنباء  وكالة  وذكرت  البالد. 
للخدمات  الشامل  الوصول  ضمان  لـ«  يأتي 
الناجزة  العدالة  يحقق  مبا  الفئات،  جلميع 

ويرسخ ثقافة التسامح وقبول اآلخر«.
بدوره، أوضح املستشار يوسف سعيد العبري، 
»احملكمة  أن  أبوظبي،  القضاء في  دائرة  وكيل 
غير  قضايا  في  بالنظر  تختص  املستحدثة 
املسلمني املتعلقة باألحوال الشخصية مثل 
واحلضانة،  والنسب،  الزواج  وإثبات  الطالق، 
املواريث  قضايا  إلى  إضافة  وغيرها،  والنفقة، 
والتركات، وهي قضايا متس اجلوانب األساسية 

في حياة األفراد وقيمهم االجتماعية«.
الشاعر،  علي  املستشار  أوضح  جهته  من 
دائرة  في  القضائي  التفتيش  إدارة  مدير 
محكمة  استحداث  أن  بأبوظبي  القضاء 
غير  قضايا  في  للنظر  الشخصية  األحوال 
حول  معلومات  لقاعدة  »يؤسس  املسلمني 
احملاكم  أداء  تطوير  في  تساهم  القضايا  هذه 

وجتويد األحكام«.

العلماء يطورون ورقا مقاوما للماء واحلريق

صورة وتعليق

»املــوت ال يوجع املوتي 
... بل يوجع األحيــاء«

أمير سعودي يحجز ٨٠ مقعدا 
لصقوره على منت الطائرة

االحتاد  طيران  شركة  في  يعمل  طيار  نشر 
على  يوجد  جتارية  لطائرة  غريبة  صورة 
مقاعد  على  موزعني  صقرا   80 متنها 
أمير  قبل  من  الثمن  مدفوعة  فردية 
العادية«  »الغير  الصورة  والقت  سعودي. 
انتشارا واسعا بعد أن قام أحد األشخاص 
أن  املستخدم  وأوضح  الصورة.  مشاركة 
إليه  الصورة  أرسل  الكابنت«  »صديقه 
من  لكل  سفر  تذكرة  األمير  شراء  بعد 
الصقور  تربية  أن  ويذكر  اجلارحة.  الطيور 
الشرق  تشهد شعبية كبيرة في منطقة 
الطيران  شركات  معظم  ولدى  األوسط، 
التي تخدم املنطقة سياسة تسمح بسفر 
الطيور اجلارحة على منت طائراتها، بشرط 
باحليوانات  مرفقة  سفر  جوازات  وجود 
الغريبة  الصورة  هذه  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر 
لسرب من الطيور اجلارحة على منت طائرة 
ركاب ال تعتبر األولى من نوعها، خاصة مع 
وجود صور أخرى غريبة ألنواع من احليوانات 

املسافرة على منت الطائرات 

ثورة »األقدام احلافية » في 
الفصول الدراسية

ثورة  إلى  أخرى  بريطانية  مدرسة  انضمت 
الدراسية«،  الفصول  في  القدمني  »حافي 
في  والنتائج  السلوك  حتسن  إنها  قائلة 
الفصول الدراسية، باإلضافة إلى أنها تقلل 
من الشغب. وبدأت مدرسة ويست ثورنتون 
فكرة  تطبق  لندن  جنوب  في  االبتدائية 
الدراسية«.  الفصول  في  القدمني  »حافي 
مدرسة  نهج  على  املدرسة  هذه  وسارت 
إنها  تقول  التي  ديربي،  مدينة  في  فيندرن 
السلوك  في  حتسنات  بالفعل  الحظت 
»ويست  مدير  بامفريي،  دي  وقال  والنتائج. 
حتسينات  شهدت  املدرسة  إن   ،« ثورنتون 
واسعة منذ أن بدأ التالميذ يسيرون حافيي 
القدمني، مضيفا أن هذه اخلطوة لها فوائد 
كثيرة على الطلبة. وتابع دي بامفريي »أي 
طفل في املدرسة سيقول لكم إنه الحظ 
استرخاء  أكثر  بنفسه  يشعر  وإنه  الفرق 
التعلم«.  على  تركيزا  وأكثر  راحة  وأكثر 
أن  بيد  كراسي،  على  األقسام  وتتوفر 
األساتذة يقولون إنه ميكن للتالميذ اجللوس 

على األرض إذا أرادوا ذلك.
مدير  نائب  هال،  ميشيل  ذكر  جهته  من 
املعلمني  أحد  »اقترح  فيندرن،  مدرسة 
الفكرة بعدما اكتشف في بعض األبحاث 
أن األمر له فوائد كثيرة.. فعال الفكرة أتت 

أكلها وكان التالميذ في غاية السعادة«.

وفاة رجل دين نيجيري تاركا ١٣٠ زوجة و2٠٣ أطفال!

توفي رجل دين مسلم عن عمر يناهز 93 عاما يوم السبت 28 يناير، وقد تزوج 130 زوجة وترك 
وراءه أكثر من 200 طفل. وشيعت جنازة محمد بيلو أبوبكر حشود كبيرة ، وبحسب ما ذكره 
املساعد الشخصي لرجل الدين املتعدد الزوجات، فإن األخير كان يعلم باقتراب موته خاصة وأنه 
توفي بسبب مرض غير معروف في النيجر.  وقد واجه أبو بكر في عام 2008 انتقادات من الدعاة 
املسلمني اآلخرين الذين طالبوا بوجوب تطليقه لـ82 زوجة من بني 86 من جملة عدد زوجاته في 

غضون 48 ساعة، لكنه رد بالقول إن رسالته »اإللهية« هي احلفاظ على زواجه.
عقد أبو بكر قرانه 130 مرة على الرغم من أن 10 من زيجاته قد انتهت بالطالق، وكان أبو بكر قد 
صرح لشبكة بي بي سي في وقت سابق من عام 2008 أن اهلل وهبه القدرة على السيطرة على 
زوجاته العديدات. وأوضح أنه »سينهار وميوت إذا كان لديه 10 زوجات ولكن اهلل أعطاني قوة 
خاصة لهذا أستطيع السيطرة على 86 منهن«. وعلى الرغم من تقدمه في السن إال أن بعض 
زوجاته حوامل. وأشار محمد بيلو أبو بكر إلى أن العديد من زوجاته جئن إليه بغرض العالج أول 
مرة، وقالت إحدى زوجاته إنها ال تستطيع رفض طلبه الزواج بأخريات ألنه أمر من اهلل، بحسب 
ما ذكره تقرير شبكة بي بي سي. وعندما مت اعتقاله وصفته عائلته بأنه زوج صالح وأب جيد، 
لكنه في املقابل كان يدعو اآلخرين لعدم اتباع خطاه ألنه هو الوحيد القادر على التعامل مع ما 

يقارب الـ100 زوجة بسبب الرسالة اإللهية التي أعطيت له دون غيره.

 2000 نحو  قبل  الورق  اختراع  في  الفضل  يعود 
سنة إلى الصينيني، ومنذ ذاك احلني تشهد املواد 
املدخلة في هذه الصناعة تطورا وحتسنا كبيرين.
شنغهاي  معهد  في  الباحثني  من  فريق  ويعمل 
ورقة  أول  تطوير  على  الصني  في  للسيراميك 
مقاومة للماء واحلريق في العالم. وتقاوم الورقة 
اخلارجي،  سطحها  أُتلف  ولو  حتى  املاء  اجلديدة 
ويقول  والشاي.  القهوة  من  أي  يلوثها  ال  كما 

مما يجعلها مقاومة  درجة مئوية،  إلى 200  قادرة على حتمل حرارة تصل  الورقة  إن  الباحثون 
للحريق. ويذكر أن هنالك طرقاً لصناعة الورق املقاوم للحريق، أو الورق املقاوم للسوائل، ولكن 
يعتبر االختراع اجلديد فريداً من نوعه ألنه يجمع بني هاتني امليزتني، وفقا للبروفيسور تشو ينغ 
املواد اجلديدة  الباحثني يعمل على تطوير  بدأ فريق  الرئيسي في املشروع. وقد  الباحث  جيه، 
منذ عام 2008، ويجري حاليا تسجيل البحث ضمن براءات االختراع والتكنولوجيا. هذا ويأمل 

الباحثون بطرح املنتج اجلديد في األسواق في غضون 3 سنوات 
وجتدر اإلشارة إلى أن الورق املصنوع من األلياف النباتية يتلف بسرعة عند تعرضه للسوائل، 

ولكن فريق البحث عمل على إدخال أسالك من الهيدروكسيل أباتيت في الورق اجلديد.
ويعد الهيدروكسيل أباتيت شكال من أشكال الكالسيوم املوجود في العظام واألسنان، حيث 
يعطي الورقة ميزات فريدة من نوعها. وذكرت التقارير أن تكلفة الورق اجلديد مرتفعة قليال 

بالنسبة لتكاليف صناعة ورق بحجم ، ولكن قد تنخفض هذه التكلفة مع تصغير احلجم.

علماء يتنبؤون بكارثة عام 2٠٥٠

أكد علماء من بريطانيا والواليات املتحدة أن األرض ستشهد كارثة طبيعة خطيرة أواسط القرن احلادي 
والعشرين. ووفقا للعلماء »مع حلول عام 2050 من املرجح أن ينخفض النشاط الشمسي ألدنى معدالته، 
وهذا االنخفاض في نشاط الشمس يشبه إلى حد كبير املوت التدريجي للنجوم«. وأضاف اخلبراء »هذا 
االنخفاض في نشاط الشمس سيتسبب بتقلص غالفها اجلوي مبقدار الثلث، األمر الذي سيولد حولها 
حقال هائال من اإلشعاعات املغنطيسية التي ستنتقل مع ما يسمى بالـ )الرياح الشمسية( إلى العديد 
من الكواكب مبا فيها كوكب األرض«. وأوضحوا أن تلك الظاهرة من املمكن أن تتسبب بكوارث كبيرة 
الشبكات  تتأثر  أن  ميكن  املغنطيسية  اإلشعاعات  من  الهائلة  الكميات  تلك  وصول  فمع  األرض،  على 

الكهربائية بشكل كبير، ما قد يتسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم البلدان.
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Mountains

•	 Any	 land	 mass	 that	
rises	 1,000	 feet	 above	
the	 surrounding	 area	 is	
considered	a	mountain.

•	 Some	mountains	are	caused	
by	 volcanoes	 spewing	 lava	
over	 and	 over	 again.	 The	
lava	cools	and	hardens	and	
builds	up	to	form	a	mountain.	
The	 islands	 of	 Hawaii	 are	
actually	volcanoes.

•	 Sometimes,	 a	 volcano	
doesn’t	 erupt	 through	 the	
crust,	 but	 just	 sort	 of	 leaks	
lava	underneath,	pushing	up	
a	rounded	area.	This	type	of	
mountain	 is	 called	 a	 dome	
mountain.	The	Adirondacks	 in	New	York	 and	 the	Black	Hills	 in	
South	Dakota	are	dome	mountains.

•	 The	summit	or	peak	is	the	highest	point	on	a	mountain.
•	 A	mountain	range	is	a	string	of	mountains	near	each	other.	The	

Rocky	Mountain	range	is	the	second	longest	mountain	range	in	
the	world.	It	stretches	from	Canada	to	Mexico.

•	 Plateau	 mountains	 look	 like	 tall	 squares.	 Plateaus	 form	 when	
tectonic	plates	collide	with	each	other	but	don’t	buckle	the	surface.

•	 Fault	block	mountains	occur	when	the	tectonic	plates	collide	with	
each	 other	 and	 form	 cracks	 in	 the	 earth’s	 surface.	 Rocks	 are	
pushed	upward	when	this	happens.	The	Sierras	 in	Nevada	and	
the	Tetons	of	Wyoming	are	fault	block	mountains.

Kids & Youth

The	 children	 clapped	 and	 giggled	 seeing	
the	magical	Merlin	for	real	doing	real	magic	
for	 them.	 “Please	 teach	us	 to	be	wizards.	
Teach	us	 the	deepest	secrets.”	They	said	
with	happy	nagging	in	their	voices.
“All	 right	 but	 you	 must	 promise	 when	 I	
teach	 you	 the	most	 powerful	 word	 in	 the	
universe,	you	will	hold	it	dear	in	your	heart.”	
The	wizard	warned	them	and	they	jumped	
and	 leapt	 about	 like	 silly	 children,	 which	
they	 were,	 and	 promised	 and	 promised	
and	promised.	Then	Merlin	made	them	sit	
at	his	feet	and	whispered	to	them.
“The	deep	dark	secret	is	this	children…”	he	
said	 gazing	 into	 their	 trusting	 eyes.	 “The	
tricks	you	saw	are	not	magic	at	all.	Anyone	
can	do	 them.”	And	at	 that,	he	opened	his	
hand	 to	show	 them	some	 tiny	white	crys-
tals.	“These	are	sulfur	crystals.	They	easily	
burst	into	flames	and	they	are	how	I	made	
the	‘magic’	flames	appear.”
“But	what	about	Buster?”	Gwen	objected.	
“You	made	him	walk.”
“Princess	 Gwen,	 the	 secret	 of	 magic	 is	
there	 is	 no	 source	 of	 power	 in	 the	 uni-
verse	except	that	which	comes	from	God.	
You	will	be	powerful	 in	your	knowledge	of	
spiritual	 power	 when	 you	 learn	 the	 word	
at	which	every	 knee	shall	 bow	and	every	
spiritual	being,	demon	and	angel	kneel	and	
worship.	Now	watch.”	And	he	whistled	and	
buster	came	to	him.	He	held	his	hand	above	
the	happy	dog	and	opened	 it	 showing	he	
had	a	treat	which	buster	was	begging	for.	
Merlin	dropped	the	treat	in	his	mouth	after	
Buster	 danced	on	his	 toes	 giving	 a	 show	
that	made	 the	 children	 laugh	and	clap	all	
over	 again.	 “When	 Buster	 walked	 for	 us	
earlier,	he	ran	behind	me	to	get	his	treat.”	
Merlin	explained.
“See	 children,	 these	 are	 harmless	 tricks	
but	 there	 is	 no	 spiritual	 power	 that	 can	
do	mighty	works	except	 those	which	God	
can	do.	And	that	is	the	powerful	word	you	
will	now	know.	This	word	gives	God’s	chil-
dren	the	power	to	do	powerful	things	in	His	
name.	Just	 listen	 to	 the	holy	words	about	
this	amazing	word.”	And	Merlin	produced	a	
big	black	book	from	his	satchel.
“I	wonder	if	that	is	the	book	of	spells.”	Jona-
than	whispered	but	then	Merlin	read.
“They	 shall	 take	 up	 serpents;	 and	 if	 they	

drink	 any	 deadly	 thing,	 it	 shall	 not	 hurt	
them;	they	shall	lay	hands	on	the	sick,	and	
they	 shall	 recover.”	He	 read	and	 the	 chil-
dren	just	gasp	with	awe	at	the	power	of	the	
word.
“Tell	 us	 the	word,	Merlin.	 Please,	 please,	
please,	 please.,	 please.”	 The	 children	
begged	 and	 then	 he	 turned	 the	 pages	 of	
the	book.	As	he	 lifted	 the	book	 to	 read	 it,	
Gwen	made	out	the	title.	It	was	“The	Holy	
Bible”	and	then	Merlin	read.
“That	 at	 the	 name	 of	 Jesus	 every	 knee	
should	bow,	of	things	in	heaven,	and	things	
in	earth,	and	 things	under	 the	earth;”	and	
then	he	closed	the	book.	“The	name	of	Je-
sus	 is	 the	most	powerful	word	 in	 the	uni-
verse	Children.	With	it	we	can	heal	the	sick,	
cast	out	evil	and	become	friends	with	God.	
And	being	a	friend	with	God	is	even	better	
than	meeting	King	Arthur,	isn’t	it	children.
“Yes	Merlin”	the	children	answered	in	awe.
“But	 what	 can	 we	 do,	 Merlin?”	 Jonathan	
said	confused.	“We	are	just	children.”
“Obey	Jesus,	Children.”	Merlin	 instructed.	
“Go	 to	 church	 and	 Sunday	 School	 every	
week.	That	 is	where	you	will	 learn	how	to	
use	the	name	of	Jesus.	Pray	and	ask	your	
parents	and	 teachers	and	pastor	 to	 teach	
you	everything	about	God	and	Jesus	and	
the	 Bible	 and	 you	 will	 become	 powerful	
servants	 able	 to	 do	 mighty	 works,	 in	 the	
name	of	 Jesus.	And	 it	 can	all	 start	 today,	
just	 inside	 this	 tiny	 church.	That	 is	where	
the	power	is	Sir	Knight	and	Princess	Gwen.	
Do	you	want	it?”
“YES’	and	they	ran	to	the	church	door	and	
pulled	 it	 open.	 Just	 before	 they	 went	 in	
Gwen	stopped.
“Wait	 we	 forgot	 to	 thank	 him.”	 And	 they	
both	looked	back.	But	the	powerful	wizard	
was	gone.	All	that	remained	was	a	whirling	
smoke	that	curled	around	the	stump	where	
he	sat	and	Buster	was	dancing	and	barking	
happily	on	his	hind	legs	like	a	human.
I	am	not	ashamed	of	the	gospel,	because	
it	 is	 the	power	of	God	 for	 the	salvation	of	
everyone	 who	 believes:	 first	 for	 the	 Jew,	
then	 for	 the	 Gentile.	 For	 in	 the	 gospel	 a	
righteousness	from	God	is	revealed,	a	righ-
teousness	that	is	by	faith	from	first	to	last,	
just	as	it	is	written:	“The	righteous	will	live	
by	faith.”	[Romans	1:16-17]

”Merlin’s Magic Words“

R I D D L E  T I M E

An old man wanted to leave all of his money to one of his 
three sons, but he didn’t know which one he should give it to. 
He gave each of them a few coins and told them to buy some-
thing	that	would	be	able	to	fill	their	liv-
ing	room.	The	first	man	bought	straw,	
but	 there	 was	 not	 enough	 to	 fill	 the	
room. The second bought some sticks, 
but	they	still	did	not	fill	the	room.	The	
third	man	bought	two	things	that	filled	
the room, so he obtained his father’s 
fortune. What were the two things that 
the man bought?

By: 
Philo Girgis

Happy Birthday Philo Happy Birthday Noria

Part 2
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Recently,	I	turned	40.	Many	people	asked	me	how	it	
feels	like.	Some	joke	if	 I	can	still	walk	a	straight	 line	
without	help.	Most	seem	to	be	thinking	there	is	a	prob-
lem	about	getting	older.	Why?
Usually,	people	get	freaked	out	when	they	pass	a	mile-
stone.	Already	30!	Oh	no,	life	is	over	at	40!	50	-	are	
you	kidding	me?			Most	of	us	want	to	be	younger	than	
we	are.	Look	younger,	be	more	active,	independent,	
free.	The	result	can	be	quite	funny.	30-year-olds	dress	
like	college	kids.	40-year-olds	are	as	uncommitted	as	
twenty-somethings.	50-year-olds	undergo	plastic	sur-
gery	to	make	sure	nobody	discovers	their	real	age.	
Conversely,	some	people	seem	much	older	than	they	
are.	Either	people	 try	 to	 jump	ahead	 into	a	stage	of	
life	they	can’t	wait	happening.	If	only	I	was	married!	If	
only	I	had	children!	If	only	I	got	that	promotion!	If	only	
I	was	already	retired!	Sometimes,	they	rush	ahead	in	
life	without	the	right	foundation.	Or	people	look	much	
older	 than	 they	are	because	 they	have	given	up	on	
themselves.	They	let	themselves	go,	no	longer	caring	
about	how	they	dress	or	whether	they	stay	in	shape.	
They	get	settled	and	saturated	by	life	as	if	it	was	al-
ready	over.	
The	truth	is,	it’s	not	funny,	it’s	sad.	People	trying	to	be	
a	different	age,	or	a	different	stage	in	life,	are	missing	
out	on	life.	By	chasing	after	what	is	gone,	or	what	is	
not	yet,	they	forget	to	live	their	present	life	to	the	full.	
What	counts	is	being	the	age	you	are.	Take	life	as	a	
journey,	a	road	to	maturity.	With	every	year	we	age,	
every	 step	we	 take,	every	 lap	we	finish,	we	grow	–	

and	life	gets	richer,	fuller,	better,	more	meaningful.	If	
we	refuse	to	move	on,	or	try	to	jump	the	line,	we	miss	
the	experience	of	the	present	stage.	Every	season	in	
life	comes	with	a	special	calling,	unique	opportunities	
that	are	out	of	reach	if	you	are	younger	or	older.	Those	
opportunities	shouldn’t	be	wasted.
If	you	are	a	single	in	your	twenties,	don’t	spend	your	
time	complaining	how	hard	it	is	to	find	a	decent	mate	
–	go	out	and	do	ministry	in	a	way	only	singles	can.
If	you	have	just	started	your	own	family,	don’t	regret	
your	loss	of	freedom	but	make	friends	and	evangelize	
among	other	parents	to	whom	only	you	have	access.
If	you	are	in	your	50s	and	the	kids	have	left	the	house,	
don’t	get	lost	in	the	void	but	start	mentoring	younger	
folks	with	the	experience	only	you	have.
If	we	keep	comparing	ourselves	with	somebody	else,	
or	a	younger	or	older	version	of	ourselves,	we	are	not	
only	wasting	our	time	but	also	delaying	progress.	
On	my	40th	birthday,	I	came	across	the	parable	of	the	
tiny	 little	mustard	 seed	which	 is	 planted	 and	 slowly	
grows	 into	 a	 mighty	 tree,	 with	 birds	 perching	 in	 its	
branches	(Luke	13:19).	 I	 like	 the	 idea	of	 life	starting	
as	a	small	seed	-	we	have	just	had	our	third	baby,	and	
tiny	she	 is!	 -	and	 then	growing	and	growing	 -	 I	 look	
amazedly	at	my	boys	how	they	have	grown!	–	until	it	
turns	into	a	mature,	magnificent	tree	which	withstands	
the	storms	of	life	and	provides	shelter	to	others.
My	life	started	little.	I	come	from	a	broken	family,	had	
many	insecurities.	But	God	planted	the	seed,	and	as	
I	 kept	 on	 seeking	him,	 he	grew	me	 into	 a	 tree	with	

stability	and	fruit,	by	his	grace.	
What	 is	 the	 secret	 of	 healthy	 growth?	 It	 is	 under-
ground,	in	the	roots.
The	mighty	tree	is	firmly	planted	by	streams	of	water	
and	yields	its	fruit	in	its	season,	and	its	leaf	does	not	
wither	(Psalm	1).	To	be	firmly	planted,	the	roots	of	a	
healthy	tree	run	out	as	far	as	three	times	the	crown.	
Rooted	 in	 the	word	of	God.	Connected	 to	 his	 living	
water.	 Over	 the	 years,	 turning	 into	 an	 oak	 of	 righ-
teousness	(Isaiah	61:3).	A	leader	of	the	family.	A	pillar	
of	 the	church.	A	coworker	 to	 rely	on.	Throughout	all	
seasons	of	life,	summer	and	winter	included.	
Are	you	unhappy	with	your	age	or	your	stage	in	life?	
Look	back	and	see	what	you	can	be	thankful	for,	how	
you	 have	 already	 grown,	 even	 through	 hard	 times.	
Are	 you	 regretful	 about	missed	opportunities?	Then	
change	course,	and	be	who	you	are,	do	what	you	are	
called	 to	do,	 in	your	present	stage	of	 life,	before	 it’s	
too	late.	You	don’t	want	to	end	up	with	“The	Top	Five	
Regrets	 of	 the	Dying”,	 as	 impressively	 observed	by	
the	palliative	nurse	Bronnie	Ware	–	top	regret:	“I	wish	
I’d	had	the	courage	to	live	a	life	true	to	myself.”
Christians	 are	 pilgrims	 on	 the	 road	 to	 heaven.	
Throughout	the	journey,	we	want	to	be	faithful	stew-
ards,	 living	up	 to	our	 calling	 in	every	season,	 seek-
ing	God’s	Kingdom	first	 in	every	circumstance	-	and	
a	rich,	fulfilled	and	meaningful	life	will	be	ours.	What-
ever	your	age.			
“In	the	end,	it’s	not	the	years	in	your	life	that	count,	it’s	
the	life	in	your	years.”	Abraham	Lincoln

You know you’re getting old 
when the candles cost more than the cake

Yes.	You	know	exactly	what	I	am	referring	to	if	your	chil-
dren	have	ever	 frightened	10	years	off	your	 life	 in	one	
day	or	in	one	instant.	I	have	not	been	able	to	write	in	a	
while	simply	because	my	baby	boy	scared	at	least	two	
decades	off	my	life	when	he	decided	to	have	a	fibril	sei-
zure	two	weeks	ago.	His	little	body	was	fighting	off	a	viral	
infection	and	an	ear	 infection	so	he	began	seizing	and	
didn’t	stop	for	20	minutes	the	first	time	then	15	minutes	
the	second	time	while	in	the	emergency.
We	were	at	Sick	Kids	for	5	days	and	then	they	released	
him	 telling	me	 that	 this	may	or	may	not	happen	again	
and	 to	 be	 vigilant	when	 he	 has	 a	 fever	 for	 the	 next	 4	
years	or	so.	That’s	it.	No	big	deal.
Let	me	ask	you	this:	How	is	a	mom	to	ever	sleep	again?
As	 I	 cope	with	 this	 new	 reality	 and	 constant	 reminder	
of	the	frailty	of	children,	I	am	reflecting	on	how	easy	my	
life	 was	 before	 kids.	 Seriously?	 I	 was	 a	 serial	 napper	
on	 the	weekends	 and	 I	 enjoyed	 a	 variety	 of	 activities,	
none	of	which	I	have	the	patience	or	time	to	do	today.	I	
used	to	play	badminton,	volleyball,	basketball-	go	danc-
ing,	 karaoke-ing,	 socializing	 and	 on	 reading	 hiatuses.	
I	would	complain	about	not	having	enough	 time	 to	get	
ready	before	a	party	and	the	amount	of	time	we	spend	
in	commute	which	could	be	better	spent	on	other	things-	
like	napping	(can	you	tell	what	activity	I	miss	the	most).
With	kids,	I	have	become	a	slave	to	their	passion	and	in	
the	wake	of	my	former	self,	I	have	neglected	to	keep	any	
of	the	remnants	of	who	I	once	was.	This	may	be	a	strong	
statement	but	truer	to	the	truth	I	couldn’t	possibly	be!	I	
am	a	shadow	of	my	former	me	and	I	feel	that	who	I	was	
before	kids	was	but	a	mere	figment	of	my	imagination.	
How	could	it	be	that	I	am	the	same	person?
How	do	children	transform	people	like	that?

I	hum	in	the	mornings	now	and	forgo	sleep	for	time	cud-
dling	with	my	baby	boy	at	4	am.	I	enjoy	going	to	bed	at	
9:30	pm	and	waking	up	intermittently	through	the	night	
to	the	little	voices	repeating	“Momma,	Mommy…”	for	no	
real	good	reason.	Sometimes	it	is	to	declare	that	she	is	
awake	but	will	sleep	again	or	that	she	has	a	nose	on	her	
face.	Who	knows	what	wakes	her	up	and	possesses	her	
to	 share	 such	 priceless	 tidbits	 of	 information	with	me-	
whatever	it	is,	I	don’t	mind	it	and	therein	lies	the	problem.
I	used	to	sleep	soundly	and	deeply	through	the	night	pre-
offspring.	 I	would	barely	wake	up	 in	 the	morning	and	 I	
would	officially	declare	complete	wakefulness	sometime	
around	the	noon	hour.	I	would	grumble	about	having	to	
work	every	morning	and	I	would	pride	myself	on	never	
sleeping	 before	midnight.	Alas,	 such	was	 the	 life	 of	 a	
young	 couple	who	had	no	 little	mini-versions	 of	 them-
selves	parading	around	the	house	in	tiny	princess	cos-
tumes	and	a	sleeper	two	sizes	too	big.	
I	 laugh	every	time	I	see	my	eldest	daughter	mimicking	
me	or	responding	to	me	in	my	own	mannerism.	The	oth-
er	day,	she	looked	me	square	in	the	face	and	asked	me	
“Are	you	seriously	this	cute?”	A	question	I	often	pose	to	
her	but	reversed	authentically	and	during	a	tender	mo-
ment.	My	response	“Yes?”
She	replies	candidly,	 “Mommy,	believe	 in	yourself-	you	
are	very	cute.	Repeat	after	me,	I	am	cute!”
Then	 there	 is	 the	middle	child	who	 is	not	acting	 like	a	
middle	child	at	all.	She	is	babied	and	spoiled	and	loved	
and	given	more	attention	than	the	other	two.	Her	emo-
tional	 quotient	 is	 so	 high	 it	 exceeds	 mine.	 She	 is	 so	
aware	 of	 others’	 emotions	 and	moods	 that	we	 rely	 on	
her	sometimes	to	tell	us	how	she	thinks	the	baby	feels!	I	
ask	her	“Do	you	think	the	baby	is	happy	or	sad?”	and	she	

will	reply	with	“No,	he’s	happy	now	but	hungry	so	he	will	
be	sad”.	Wait,	what?	She	is	clairvoyant	too!
The	baby,	who	started	this	entire	article,	is	simply	a	ray	
of	 sunshine.	 Active,	 playful,	 gregarious,	 sweet,	 inten-
tional,	tender	and	brilliant.	I	know	I	am	extremely	biased	
but	I	am	his	mother	so	I	am	allowed	to	jump	to	conclu-
sions.	He	 laughs	at	everything	his	sisters	say	and	do.	
They	adore	him	for	it.	He	adores	them	for	trying	to	make	
him	laugh.	We	realize	how	blessed	we	are	and	I	am	not	
complaining	 but	 I	 can’t	 believe	 how	 scared	 these	 kids	
have	me!
I	look	at	them	and	see	my	hope	and	my	light.	My	rain-
bow	and	the	very	essence	of	why	I	choose	to	take	my	
next	breath.	They	are	the	blood	that	pumps	through	my	
veins	and	 the	only	 thought	 in	my	head.	 I	 can’t	 picture	
myself	without	 them	and	the	more	I	get	 to	know	them,	
the	deeper	my	 love	becomes	 for	each	of	 them.	 I	can’t	
fathom	losing	them	to	illness	or	mortality.	I	will	not	think	
about	 this	 but	 I	must	 confess,	 when	 the	 baby	 seized,	
there	were	many	moments	of	excruciating	and	paralyz-
ing	fear.	My	mother’s	heart	was	shattering	into	a	million	
little	pieces.	 I	was	panicked	at	 the	 thought	of	 loss	and	
notion	of	eternal	sadness.
I	know	that	God	has	a	way	of	taking	us	through	the	storm	
but	this	 is	one	I	will	never	forget,	even	if	 I	wanted	to.	 I	
will	always	thank	our	Lord	for	saving	our	angel	but	I	will	
forever	 remember	 the	 little	 body	 shaking	 and	 writhing	
uncontrollably.
Moral	of	this	story-	hold	your	children	tight	and	tell	them	
you	 love	 them	 often	 and	without	 limits	 nor	 conditions.	
Life	 is	 uncertain	 but	 death	 is	 always	 a	 breath	 (or	 lack	
thereof)	away.	
God	bless	you	and	your	families.
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Children are scary! By: Sylvia Martignani

By : Uwe Bower
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I find myself having to remember this 
statement often. I need to learn to ‘take 
it easy’. Life is tough. There are so many 
struggles, challenges, and obstacles. Some 
of them are under our control. Some of 
them have solutions. But others are beyond 
our control, are unpredictable, unexpected, 
and difficult. Some situations become ‘too 
much to handle’, and we are left feeling 
hopeless and helpless.

Personally, I hate feeling like I cannot do 
anything to address a problem that I have, 
or to help someone who needs assistance. 
Feeling like I am stuck and can do anything 
makes me feel powerless and vulnerable...
and sad and confused.
But there comes a point when I have to slow 
down and remember: JUST BREATHE. 
Take it easy. This is not your fault. This is 
out of your control. You cannot control the 
ACTION (or what happened already), but 
you can control your REACTION.
There will always be challenges. Some 
days, I find that I am so busy and I get 
overwhelmed. There are some times when 
I don’t feel hungry, and yet know that I 
need to eat to keep myself well. There are 
moments when I feel stressed and tired, 
misunderstood, and lonely. There are even 
times when I feel frustrated with every-
thing - even though things are not as intol-
erable as I think they may be.

But then again - who DOES NOT have 
those days? We all do. If there is one thing 
I learned from every experience in my life 
thus far, it is to talk about it. To not hide my 
emotions or keep things to myself. To find 
someone I love and trust, and to let them 
know that things are not okay - and that I 
need some extra support. 
Then, I need to work on my own thought 
patterns. I need to recognize when I am 
allowing negative thoughts to invade my 
head and impact my emotions. It is okay 
for me to be worried. To feel tired, scared, 
hopeless, and confused. But it is NOT 
OKAY to keep these feelings and thoughts 
ruminating in my head. Instead, I need to 
learn to stop these thoughts, to question 
them, and to fight back with true evidence. 
It is okay to feel an emotion - that is normal 
and healthy. But what becomes pathologi-
cal is when we dwell on these emotions and 
thoughts for a long time, and allow them to 
control our mood and actions.
Sometimes, this means reminding myself 
to TAKE IT EASY. I am not the cause of 
all the problems in the world. And, there 
will always be difficult moments. We all 
face challenging times. We all have mo-
ments when we may feel incapable, not 
confident, and stressed. But it is during 
these tines when we need to breathe and 
remember that every experience, difficult-
ly, and struggle is shaping us for tomorrow. 
Every barrier you face today prepares you 
for the next hurdle. And with each obstacle 
you overcome, you become stronger and 
wiser.
So, let’s try to take things easy - which, 
ironically, isn’t always easy. But with time, 
we learn not to stress the small stuff - and 
to build up our stamina as much as pos-
sible. We learn to face challenges head on 
and to persevere through them. Because 
life will always through things at you. But 
know and trust that you are more than able 
to overcome this challenge. And know too 
that you are never alone.

One of the most important documents 
available to Canadians is a drab-sound-
ing report called the Fiscal Monitor. 
Available to the public at https://www.
fin.gc.ca/pub/fm-rf-index-eng.asp,  it 
regularly details the government’s per-
formance. 
Why the importance? It cuts through 
the noise and media bias to give real in-
formation on where Canada’s finances 
stand.  It also helps when comparing 
the liberal government’s performance 
against its conservative predecessors in 
an area that matters the most – fiscal per-
formance.
For example, in the April to October 
2015 period, the last 7 months under 
the conservatives, the Fiscal Monitor 
reports:
The government posted a budgetary 
SURPLUS of $0.6 billion.
Revenues were up $13.1 billion, or 
8.7 percent, reflecting increases in all 
revenue streams.
Program expenses were up $9.1 billion, 
or 6.6 percent, including an increase in 
children’s benefits of $2.9 billion or 39 
percent related to the enhancement and 
expansion of the Universal Child Care 
Benefit.
EI premiums were up 3.6 percent reflect-
ing a comparable growth in earnings.
By contrast, the Fiscal Monitor for the 
period of April to November 2016, the 
most recent under the liberal govern-
ment, reports that:
The government posted a budgetary 
DEFICIT of $12.7 billion. This com-
pares with a $1-billion surplus during 
the same period a year earlier.
Revenues were down $1.1 billion, or 0.6 
percent.

Program expenses surged upward by 
$14.0 billion, or 8.3 percent.
EI premium revenues were up just1.5 
percent, reflecting a comparable growth 
in earnings.
This is a terrible performance under 
relatively good economic conditions. It 
gets worse. The liberal’s recent econom-
ic and fiscal statement projects a one-
year deficit of $25.1 billion by the end 
of March while forecasting annual defi-
cits to “fall” to $14.6 billion by 2021-
22. Shockingly, the government has not 
even provided a timeline to balance the 
books!
Even more concerning is the ominous 
warning in the Bank of Canada’s most 
recent Monetary Report released Janu-
ary 17. Here is what it says about how 
tenuous our finances are:
“… a combination of lower-than-ex-
pected productivity growth (following 
the growth trend of the last decade) and 
higher-than-expected program spending 
growth (equal to a quarter of a percent-
age point more per year) would be suf-
ficient to put at risk the fiscal sustainabil-
ity of the federal government.”
Remember when the Liberals won the 
2015 election on a platform that prom-
ised annual deficits of no more than $10 
billion over the next couple of years, and 
a pledge to eliminate the deficit by 2019-
20?
The incompetence of this government 
has been nothing less than shocking.
Costas Menegakis is the former MP for 
Richmond Hill and past Parliamentary 
Secretary to the Minister of Citizenship 
and Immigration. He resides in Rich-
mond Hill, Ontario and can be contacted 
at costas@aorconservative.ca
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