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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

والضغط مجانا
مركزالسكر
 قياسشهرية بولس للتجميل
دكتورة
 -توصيل األدوية للمنزل مجانا

 األدوية لكبار السن مجانامتخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 No $2.00 co-payخدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة  No $6.11 co-pay Tel: 905.868.8000ومجيع انواع الليزر
 جميع انواع التأمني مقبولةللجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
للعنايةبالبشرةوازالةالبقع
905.771.0800
منتجاتيوميًا
 - 490 Harry walker parkway south unit 2خصم خاص للجالية العربية
العربيــــة
C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview
)& Leslie
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
Matt Dawoud

General Surgeon, North York General Hospital
General Surgeon, North York General Hospital
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميلLecturer, University of Toronto
تخفيضات Lecturer, University of Toronto

Sr. Mortgage Advisor

/Arklimo

Matt Dawoud

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

Sr. Mortgage Advisor

خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة
301-4800 Leslie Street
www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
North York, ON, M2J 2K9
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
T: 416 494 0123
واعراض البشرة اجملهدة
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com

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

Matt Dawoud

Sr. Mortgage
Advisor
Ave, Suite 200
2901 Bayview
North York, ON M2K 1E6

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

301-4800 Leslie Street
North York, ON, M2J 2K9
T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com
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القلب الذهبي «مدحت طانيوس» و «مروة حمدي» املديرة بـ «أي بي أم»
ضحايا الطائرة التي لم تصل للقاهرة

جود نيوز  :في كاتدرائية
القديس مرقس مباركهام
جتمع قرابة األلف إلقامة
صالة الغائب علي السيد
 /مدحت طانيوس ،ورأس
الثالث نيافة االنبا
 - 20العددالصالة
واخلمسون
صرابامون ،أسقف عطبرة
وأم درمان ،والذي ألقي
كلمة معزية  ،كما شارك
بالصالة السيد عمرو عمر
ممثالً عن شركة مصر People u trust..
للطيران« .مدحت» والذي Service u deserve
كان في فرنسا ليفاجئ
أخته التي تعيش في
أستراليا ،وكانت في زيارة
لفرنسا ذلك الوقت ،وليقابل أفراد من العائلة ،إال انه بعد أيام بفرنسا ،قرر السفر إلي القاهرة لرؤية بعض
األقارب ،علي رحلة مصر للطيران رقم  804واملتجه من مطار «شارل دي جول» إلي مطار القاهرة ،ولكن
سقطت الطائرة بالبحر املتوسط« .طانيوس»
الذي يصفه اجلميع بصاحب القلب الذهبي
واالبتسامة الدائمة .ولد بالقاهرة وهاجر إلي
كندا عام .2004
Sales Representative
Mobile Mortgage Specialist
«مروه حمدي» هي الضحية الكندية الثانية
علي منت الطائرة املنكوبة ،ومروه ولدت
مبقاطعة ساسكاتشون ،وتعمل مديرة برامج
بشركة «أي بي أم» ،ولديها ثالث أبناء ،وكانت
Prime Realty Services inc.
في فرنسا لزيارة اختها والتي هي زوجة مسئول
*Brokerage
توجهت
بباريس ،وبعدها
بالسفارة املصرية
2911 Kennedy
Rd. Toronto,
رفيع ON M1V
1S8
للطائرة علي تلك الرحلة التي لم تصل.
اجلدير بالذكر أنه مت الغاء رقم الرحلة متاما ً
Cell : (416) 843-6618
Cell : (647) 778-6948
وأصبحت رقمها اجلديد  802بدال ً من  804كما
Office:
Fax: (905) 721-0467
)(416هذا.
298-8200حادث مثل
هي العادة عند حدوث

�إعـــالنـــــات

ألول مرة  ..مهرجان «كاراسوجا» هذا العام
مبشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية

جود نيوز  :أُقيم مهرجان «كاراسوجا» ،باملركز القبطي الكندي مبسيسوجا هذا العام في الفترة من
 26إلي  30مايو ،وكان اجلديد هذا العام هو مشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان
«أحمد الشافعى» ،ومبشاركة  7من فناني الفرقة لتقدمي  9استعراضات هي «املوشح ،الغوازى ،اجملوز،
التنورة ،املانبوطية ،أم اخللول ،الفتوات ،العصايا حتت إشراف فنى للفنان عالء عياد».
وقد حاز عروض الفرقة إعجاب احلضور من املصريني والعرب

عـقـارات

Temon Rassem

Irene Awad

Email : temon_rassem@centum.ca

Email : irene.awad@century21.ca

Each office is Independently owned
and operated

pbÄ

Rive

Blum

B
R

Independently owned and operated

JCS Contracting & Marketing LTD.
م  .حسام إبراهيم و م .ابرام مقار
وجميع العاملني
يتقدمون بخالص العزاء
للدكتور نبيل عبد املسيح
و الصيدالنية سامية صهيون
 Beshay, Ph.D.في أنتقال
Alphons
Courtier
Immobilier
- Real Estate Broker
طانيوس
مدحت
األستاذ /
amak-estate@hotmail.com

Mari

2014

مجلس إدارة وأسرة حترير «جود نيوز»
يتقدمون
بخالص العزاء
ألسرة املرحوم
األستاذ  /مدحت
طانيوس
ضحية طائرة مصر للطيران  -رحلة رقم 804

Cell: 514-812-8294

مجلس إدارة وأسرة حترير «جود نيوز»
يتقدمون بخالص العزاء
للسيد  /عمرو عمر
املدير األقليمي ملكتب مصر للطيران بكندا
وجميع العاملني بفرع الشركة بكندا
في ضحايا حادث طائرة مصر للطيران  -رحلة رقم 804
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�إمارة املنيا ُتعري اجلميع

اقرأ في هذا العدد ايضاً
«جود نيوز» تنشر جدول وموعد مباريات
كأس األمم األوربية بتوقيت شرق كندا
 ...................................................................ص 16
هيئة بريد كندا حتذر ُعمالؤها من إنقطاع
اخلدمة  .......................................................ص 9
أردوغان للمسلمنيّ :
«خلفوا كتير»  ...ص 14
 10عبارات ال تقوليها لزوجك
 ......................................سيدتي اجلميلة ص 8
أمريكا تحُ ذر مواطنيها من هجمات إرهابية
محتملة في أوربا  ..................................ص 10
حفيدة «صيدناوي» اإليطالية بعد حادث
الطائرة« :سأستمر في الذهاب إلى مصر»
 ..................................................................ص 21

كنت �أعلم �أن املتطرفني يكرهوننا  ،لكن لي�س لدرجة �أن
يتجاوز الأمر الأعتداءات واحلرق بحق جريانهم �أقباط قرية
«الكرم» �إيل جرمية �شرف غري �أخالقية ،ملجرد �أ�شاعة نفاها
�أ�صحابها
كنت �أعلم �أن م�ؤ�س�سات بالدولة متواطئة  ،لكن لي�س بال�شكل
�أن يرتاخي الأمن عن الإهتمام مبخاوف االقباط قبل االحداث
رغم البالغات  ،ثم الو�صول الأمني بعد �ساعتني من بدايتها
«كنت �أعلم �أننا نعي�ش حالة �إنحطاط  ،لكن لي�س لهذا
امل�ستوي ،ب�أن يتلذذ عدة �أالف بتعرية ٍ�سيدة م�سنة ،وي�سريون
بها يف ال�شوارع  ،يف بقعة من الأر�ض ثقافتها «�أن املوت �أهون
من تعرية �أمر�أة
كنت �أعلم �أن لدينا رئي�س حكومة غائب  -رمبا ال يعرف الكثري
من امل�صريني �أ�سمه حتي الأن  -لكن لي�س لدرجة �أن يخرج
�أول بيان حكومي بعد اربعة �أيام من احلادث
كنت �أعلم �أن رئي�س اجلمهورية لي�س لديه ع�صا �سحرية ،
و�أن الأزمة يف معاونيه ،لكن لي�س لدرجة �أن يعتذر الرئي�س
لـ «تعرية» �أمر�أة  ،فيتم القب�ض علي �شهود اثبات الواقعه ثم
يخرجون علينا ب�أنه مل حتدث «تعرية» من الأ�سا�س ،وحتي
كتابة هذه الكلمات مل يتم �إقالة حمافظ �أو مدير �أمن املنيا
كنت �أعلم �أننا نعي�ش يف دولة ال تقدر وطنية وال مواقف الأقباط
 ،لكن لي�س مع �أقباط املنيا  ،ولي�س مع نيافة الأنبا مكاريو�س
حتديد ًا .فبعد ف�ض اعت�صام «رابعة» يف �أغ�سط�س  ، 2013مت
حرق قرابة ال�سبعني كني�سة علي يد عنا�صر الإخوان ،نالت

ابرام مقار

حمافظة املنيا وقتها ن�صيب اال�سد
من تلك احل�صيلة ،وحتمل الأقباط
ونيافة الأنبا مكاريو�س هذا االمر
دون �أدين �ضيق  ،م�ساندة لثورة
الثالثني من يونيو .وحينما مت
حرق «اخليمة» التي ي�صلي بها
االقباط بقرية «اال�سماعيلية» ،حت ٌمل االنبا مكاريو�س ب�صمت
واكتفي بال�صالة مبكان احلريق ،كو�سيلة �إحتجاج هادئة حتي
ال ي�سبب حرجا للنظام احلايل .ورغم كل ما �سبق من مواقف
وطنية حكيمة �أحتملوا فيها الأمل حب ًا يف الوطن� ،إال �أنه مبجرد
رف�ض الأنبا مكاريو�س للجل�سات العرفية ورغبته يف تفعيل
القانون يف هذا احلادث ،اطلق النظام رجاله ليتهمونه بكل
االتهامات اجلاهزة املعروفة مثل ا�شعال الفتنة ،واال�ستقواء
باخلارج.
املنيا تعي�ش حالة «الإمارة» منذ ثالثة عقود  ،ويتواجد بها
الإ�سالميني بقوة ،وال�سي�سي يعلم متام ًا �أن الكتلة الأقوي
للدولة املدنية  ،وامل�ؤيد املخل�ص له وحلكمه هم الأقباط ،تلك
الأقلية والتي تتابع عن كثب تلك الق�ضية ،وينتظرون معرفة
ماذا �سيحدث بحق من فعلوا تلك الأفعال املنحطة .و�إذا
مل ُيفعل القانون و�إذا مر الأمر مرور الكرام ،و�إذا �أنت�صرت
�إرادة املتطرفني ل�صالح دولة الفو�ضي بد ًال من دولة القانون ،
�س ُيحدث هذا �شرخ ًا يف العالقة بني الأقباط وال�سي�سي ،وهذا
لي�س يف �صالح �أي ًا منهما.

SmileDental ARTS CENTRE
3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما
خدمات خاصة للجالية العربية
نتعامل مع جميع شركات
التأمين
Financing Available

Come and meet with
our team
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

• Laughing Gas
• Laser Treatment
• Dental Implants
• Crowns & Bridges
• Bonding & Veneers
• Root Canal Treatments
• Teeth Whitening
• Ortho Treatment
• Partial & Full Dentures

Special Offers
for a limited time

Free

*Teeth Whitening
$250 OFF Dentures
Free Consultation
*with every new patient exam,
call for details

البرامج املقدمة للحصول علي دبلوم

إمكانية منح
تأشيرة دراسة لكندا
للطلبة الدوليني
اتصل ِب َنا ملزيد من املعلومات

سونيا
عادل

416-510-2739
647-271-9884

4

ال�سبت  4يونيو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الرابع وال�ستون

�سيدة الكرامة ال الكرم !...

خرجت ببساطة روحها وخطوط الزمان التي شقت
طريقها علي وجهها الذي َ
الف ان يري الفجر قبل أن
يراة بقية البشر ولم تكن تعلم أن فجر اخر يخبيء
لها اسؤ ما في طبيعة البشر احمليطني والذي من
املفترض ان الشهامه وما سمعنا منها وسمع
العالم اجمع من خالل روايات االديب العاملي جنيب
محفوظ تكون سمة من سمات البشر القاطنني
في قلب الصعيد الذي يتميز بثقافة األرض والعرض
ويعرف معني الواجب اإلنساني قبل أن يتحدث عنة
فالسفة الواجب األخالقي كانط ..وبطلر في أوروبا !...
فماذا الذي حدث لتنقلب اآلية بهذه الطريقة ؟
وتضرب بقواعد اإلنسانية عرض احلائط  ...ببساطة
أنه العفن يا سادة الذي ضرب في اجلذور وسوس
قواعد اإلنسانية وجففها داخل ينبيعها األصلية ...
فالفكرة تعتمد باالدق علي كيفية شحن العقول
بكم من الترهات املتعددة من أجل ان يزداد األشتعال
ضد ما هو كائن  ..ضد التعايش البشري  ..ضد التعدد
 ..ضد تقبل اآلخر  ..ضد اإلنسانية باألساس قبل
دين أو لون أو عرق  .نحن أمام مشكلة جسيمة أال
وهي مواجهة الواقع ومواجهة احلقيقة التي تأخذ
مع مرور الزمان ان تطمس من أجل ان تعبر االمور
فحسب وتظل النار مشتعلة خلف كومة الرماد !...
وعندما خرج من قال ال لن تعبر هذه املره وقرر أن
يواجهه بصدق تلك الكارثة قام ضده هؤالء الذين
من املفترض أنهم مسؤولني عن الفصل في من
ظلم داخل رعايتهم للنظر بعني العدل في شؤن
تلك الرعية واالكثر كوميدية داخل املشهد انهم
لم يتعبوا انفسهم من أجل البحث عن احلقيقة
الواضحة وضوح الشمس ويكتفون ببضع تصريحات
كوميدية ومثيرة لألستنفار وكأنهم يعيشون علي
كوكب شقيق !..
فا لم يحرك فيهم ساكنا ً ان يتجمهر باملئات
مجموعة من أشباه الكائنات احلية محاولني افتراس
وانتزاع حق من حقوق اإلنسانية املتعارف عليها
عند القبائل والشعوب البدائية وهي احلق في احلياة
اآلمنه واحلق في العيش بكرامة واحلق في إحترام

مونتريال – عبد املسيح يوسف

ماجي ماجد الراهب
كهولة السن والشيبة فكيف ميكن ان جترد سيدة
مصرية من كرامتها أمام من تشبهوا بالبشر دون
ان يحرك لهم ساكنا ً ان هناك ام او اخت او زوجة او
ابنة لهم ميكن ان توضع في موقف كهذا املوقف وامنا
ما كان يدور في رأسهم كيف ينتقمون جملموعة من
األوهام املريضة داخل نفوسهم وحسب .
انت بطلة ال تختلفي
يا أيتها األم احلقيقة اجلسورة ِ
كثيرا ً عن عذراء اورليانز جان دارك التي احرقوها حية
في محاكم التفتيش النها فتاة صغيرة استطاعت
ان تنتصر علي امبراطورية عظمي وال عن هيباتيا
الفيلسوفة املصرية التي ُجردت أيضا ً من مالبسها
في شوارع اإلسكندرية عندما نطقت بكلمة احلق
وقتلت من اجل انها تدافع عنها من املمكن ان
تكوني أم بسيطه ال يعرف قلبك سوي احملبة والدعاء
لآلخرين بالكلمة الطبية والروح النقية فال تخجلي
من نفسك من يجب ان يخجل في احلقيقة هو من
أرتكب هذه الهمجية بحق اإلنسانية وبحقكك
هو من عري جهله وعفنه أمام اجلميع ليروا وجهه
انت سيدة الكرامة ال الكرم !
القبيح ...فباحلقيقة ِ

يا بحر بتجري يوماتي

شعر جورج عبد املسيح

يا بحر بتجري يوماتي
و�شايل جواك حكاوينا
وحكايه ور�آها حكايه
بقيت حافظ ا�سامينا
بنهرب من اوجاعنا
وزمان خانّا وباعنا
ومن اللي ب�سببه قا�سينا
اللي لو �شافنا مره
عينيه بتقول نا�سينا
واللحظات احلزينه
دموع يف القلب جتري

الكني�سة القبطية
وقربان الوطنية امل�صرية

وم�ش باينه يف عنينا
نروح نالقيك فاكرنا
وبت�س�أل دائما علينا
يا بحر مليان �أغاين
ومليان كمان هموم
وحكايه كل يوم
حب وفراق ولوم
خليك فاكر ادينا
جينالك وا�شتكينا
واملوج �شاهد علينا ...

أثارت قضية السيدة سعاد ثابت مبحافظة املنيا،
استياء كل إنسان ،يتمتع مبواصفات اإلنسان ،ملا مثله
ما أفعال بعض البشر غير املسؤولني املتطرفني ،من
جتريس لها ،وانتهاك آلدميتها .وكان ملوقف نيافة
األنبا مكاريوس أسقف عام املنيا ،الرافض للجلسات
العرفية املنتهكة حلقوق األقباط ،تقدير كبير في
مختلف األوساط القبطية واملستنيرة املصرية ،في
ظل مطالبته بضرورة إعمال القانون ،ليكون كل
املصريني أمام سواء في الثواب والعقاب ،رغم تهديدات
قيادات محلية علي األقباط للقبول باجللسة العرفية.
وهنا نوجه الشكر للسيدة عنايات ،التي ساعدت
الست سعاد ثابت ،في ظل جتاذل رجال كثيرين.
في هذا السياق ،يتلمس املرء ،في ظل املوقف الشجاع
والوطني لألنبا مكاريوس ،أن الكنيسة تلعب دورا
محوريا في حياتنا روحيا ومعنويا .ولهذا تبرز أهمية
الدور اإليجابي للكنيسة ،وأهمية التوثيق اإلعالمي
لهذا الدور اإليجابي .وفي هذا املقام أشير إلى
كاتدرائية سان مارك في مونتريال ،والدور الكبير الذي
تقوم به لتحقيق التوازن الروحي واملعنوي للعائالت
القبطية ،شأنها شأن بقية كنائسنا القبطية في
املهجر .وتأسست عام  1967في عهد قداسة البابا
كيرلس السادس ،وهي ثاني كنيسة قبطية في كندا
أول كنيسة في الكيبيك .وجددت عام  1989في عهد
مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث .وهنا
أشير إلى آباء الكاتدرائية ،ومنهم أبونا بيشوي سعد،
الذي يشعرك في كل سلوكياته ،بأنه أحد املالئكة
احلارسة لكاتدرائيتنا.
أما أبونا ميخائيل عزيز ،فهو جتسيد حقيقي لعقل
احلكمة مخافة اهلل ،فعنده جتد النصيحة احلياتية،
وقبلها اإلرشاد الروحي .أول من يستقبلك في املطار
بنفسه ،ويشعرك بأنك إبنه .تشكو إليه ضيقاتك،
فيعضدك ويقويك ،سواء كنت مهاجرا جديدا ،أو لك
سنوات طوال هنا .دائما وجهه منير وبشوش ،يتعامل
مع اجلميع بأبوة حانية ،وناصحة.
أبونا فيكور نصر ،هو القلب احلقيقي النابض باحلياة
واإلرشاد ،أب روحي رزين ،وصديق وقور للجميع .دينامو ال
يتوقف عن التجوال وصنع اخليرات ،يتعامل مع اجلميع
باحترام وأبوة ،ال يتوان عن تنفيذ أي طلب يحتاج إليه
أحد أبناء الكنيسة ،وجوده يشعر اجلميع باالرتياح،
وتنفيذا لآلية ،أخرون يكونون أولون ،فإن قدوم نيافة
األنبا إكلمندس ،أسقف مونتريال وأوتاوا وشرق كندا،
أثلج القلوب ،وخفف من األعباء امللقاة علي عاتق اآلباء
الكهنة ،بعد أن أصبح لهم ولنا جميعا ،آبا روحيا،
مينحنا جميعا الثقة واألمان في رشادة كل ما يتخذ
من خطوات وقرارات ،خاصة وأن مونتريال شرفت بأنها
مقر نيافته .ونيافته أحد رهبان دير مار مينا العامر
في صحراء مريوط .ويعرف عن نيافته احملبة الباذلة
والتخطيط العملي انطالقا من تكوينه الهندسي
فضال عن خدمته املثمرة في مدينة ليون الفرنسية.
جنحت كاتدرائية مار مرقس في أن تقوم بتجديد
طريقة التعامل مع أبنائها من الشعب ،في مختلف
املراحل العمرية ،وأصبحت مار مرقس -في مدينة
مونتريال أحد أهم مدن العالم املتقدم -ملجأ َ ألبنائنا،
يحققون فيها ذواتهم ،ويستمتعون بحياتهم الروحية
وتكوين الصداقات اإليجابية ،في رعاية وإرشاد ورشادة
مسؤولة من قبل اآلباء الكهنة وأسرة اخلدام.
نعم نحن اآلباء واألمهات ،نشعر بالثقة واالرتياح مع
عشق أوالدنا للكنيسة ،ألنهم متنحهم الثقة ونضج
الشخصية .هذه الكنيسة املتجددة ،احملافظة علي
أسس املسيحية األرثوذكسية ،واملدعمة باالنفتاح
املسؤول علي احلياة ،لتنشئ جيال مسؤوال وناجحا،
مندمجا في مجتمعه الكندي والكيبيكي ،وهو واقف
علي الصخر.

والكنيسة املصرية ،تعد إحدى أقدم املؤسسات
في الدولة املصرية ،ومن أكثرها متاسكا وتناسقا.
وال يختلف احلال كثيرا بالنسبة للكنيسة املصرية
هنا في كندا ،التي تتنشر فيها بكثرة الكنائس،
ولكنها كنائس تبحث عن شعب ،في ظل هيمنة
العلمانية علي الكنديني ،بعد أن عانوا من ضغوط
الكنيسة الكاثوليكية ،وقيام الكيبيكيني بثورة
الصمت  ،ecnelis ud noitulovéR aLفي الستينيات
والسبعينيات من القرن املاضي ،حيث غلبت العلمانية
على حضور الكنيسة الكاثوليكية ،خالل تلك احلقبة،
بسبب قيود فرضتها الكنيسة الكاثوليكية علي
األمة الكيبيكية ،كان من بينها ضرورة اإلجناب بكثرة
لألطفال بغض النظر عن احلالة الصحية لألم أو
املستوى املعيشي لألسرة ،لتحمل نفقات القادمني
اجلدد من األطفال .وألسباب عدة كانت النتيجة
الشعور بالنفور.
أما الكنيسة القبطية في كندا ،وكذا كاتدرائية
سان مارك في مونتريال ،فإن كل يوم ،وخاصة يوم
األحد تشعر أن الشعب القبطي يتهافت علي
الذهاب للكنيسة ،للحصول علي الراحة والطمأنينة،
ولشحن بطارية االحتياجات الروحية واملعنوية
لألسبوع التالي ،في سفينه يقودها مجموعة من
اآلباء الكهنة ،يتمتعون بدرجة عالية من األبوة احلانية
والرشيدة.
فعندما تكون في الكنيسة فأنت في بيتك ،جتد آباء
روحانيني ومحبني ،وجتد املعارف واألصدقاء ،فالكنيسة
هنا مجال للثقة واإلطمئنان واالقترا ب من اهلل،
واألهم من ذلك مجال لتنشئة جيل املستقبل علي
قيم اإلميان الصحيح واالندماج في اجملمتع الكندي مع
التأكيد علي أصالة الوطنية املصرية .هذا وطبيعة
اجملتمع الكندي السوية سياسيا وثقافيا ومجتمعيا،
تساعد علي أن تلعب الكنيسة هذا الدور اجلوهري.
كانت الكنيسة دائما حصن أمان وإطمئنان لكل من
يلجأ إليها في أدق اللحظات وأكثرها حرجا .وهذا هو
حال  %99من املهاجرين اجلدد .فالكنيسة بالنسبة
لهم ،هي فلك اخلالص ،تقدم كل شئ ،وال تتنظر شئ،
تنفيذا لوصية السيد املسيح من سألك فأعطه وال
ترده.
ويتأكد هذا في كل املناسبات التي حتتاج فيها مصر
لدعم األقباط في بالد املهجر ومنها كندا ،فهم دائما
يقفون خلف مصر ،ويحملون شعار “حتيا مصر” ،من
أجل مصر لكل املصريني .ولهذا كان طبيعيا أن بوركت
كندا بزيارة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة
الثالث وقداسة البابا تواضروس الثاني.
وألن اجلالية القبطية في كندا ،تعد إحدى أهم اجلاليات
وأكبرها في كندا بعد الصينيني واإليطاليني واإلسبان
القادمني من أمريكا الالتينية ،لذا فليس من املستغرب
أن تكون مناسبات عيد امليالد والقيامة ،مناسبات
يشارك فيها سفير وقنصل مصر في مونتريال وأوتاوا
أو من ميثلهما علي املستوى الدبلوماسي للتأكيد
علي تقدير مصر الرسمي ،للدور الوطني لألقباط في
املهجر ،مثلما ال يتأخر أقباط مصر في كندا واملهجر
عن دعم مصر.
علي يقني من أن الدور العظيم الذي تقوم به كاتدرائية
مار مرقس في مونتريال ،يناظره أدوار كنائس سان
جورج في الويست آيلند ،وسانت ماري في الفال ،وبقية
كنائسنا القبطية في كل مدن كندا (أوتاوا وتورنتو
ومسيسوجا وإمنتون وكاجلاري وفانكوفر وغيرها من
مدن كندا وبالد املهجر ،ولذا وألننا ال نستطيع أن
نشكر كل كنيسة على حدة ،وكل آب كاهن علي
حدة ،فإننا نقول شكرا  ..مار مرقس  ..كاروز الديار
املصرية ،الذي نشر رسالة السيد املسيح في قلوبنا
ووعقولنا ووجداننا.
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العهدة ُ
العم ّرية
من أجل تبييض صفحة التاريخ ،خلدمة ادعاء مفاده أنه
عند حلظة اإلسالم تو َّقفت مسيرة التاريخ واإلنسان،
يزعم البعض أن قيم املاضي كانت أرقى من قيم احلاضر.
وألن صورة “عمر بن اخلطاب” بالذات أحد الصور املُشرقة
في تاريخنا اإلسالمي ،مقارنة بغيرها ،تتبارى أقالم بعض
الباحثني في تضليل القارئ ،عبر إسقاط كل قيمة
انتزعها اإلنسان في رحلة كفاحه الطويلة ،على تاريخه
رضي اهلل عنه وأرضاه ،وذلك خلدمة تصور معناه :إن حل
مشاكلنا يك ُمن في العودة إلى سيرة عمر ،وهو تصور من
شأنه أن يُضحك عمر في قبره ،على حد تعبير “النيهوم”.
حقوق املواطنة هي أحد املكاسب التي “انتزعها”
كفاح مريرة امتدت لقرون! تلك
اإلنسان عبر رحلة
ٍ
حقيقة ال يمُ اري فيها عاقل ،وال ي َ ْنت َِط ُح ِفيهَ ا َع ْنز َِان ،بيد أن
ني يعمدون للقول إن عمر بن اخلطاب قد “منحها”
ضلِّ َ
المْ ُ ِ
ً
لرجل عاش في
كيف
يدري
أحد
وال
الشام!
لنصارى
ا
طوع
ٍ
احلِقْبة الدينية ،تلك التي كان فيها الدين وحده هوية ،أن
مينح طوعا ً هذا احلق ملن قال عنهم كتابه املقدس إنهم
َ
كفارٌ ال بد أن يُعطوا اجلزية وهم أذالء صاغرون! معتمدين
على رواية مبتورة تُفيد بأن عمر أعطى أهل “إيلياء”
أمانا ألنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم
وسقيمهم وبريئهم وسائر ملتهم.
يزعم هؤالء أن حق املواطنة قد حتقق في اإلسالم قبل
أربعة عشر قرنا .وهي شكالً رواية “شاذة” أوردها الطبري
في تاريخه “بال سند” ،ومضمونا ً تناسوا أن هذه الرواية
قبول في أوساط الفقهاء وال املؤرخني
بالذات لم تل َق أي
ٍ
من بعد زمان الطبري ،بل وطيلة أربعة عشر قرنا ً كاملة
حكم فقهي معتبر ،وذلك مرده أمران.
نب عليها
لم يُ َ
ٌ
األول :العهدة العمرية ،أو ما جرى تسميتها بالشروط
العمرية ،جاء نصها “احلقيقي” الذي اشترطه املسلمون
على نصارى الشام بعد موافقة عمر بن اخلطاب كالتالي:
سنَا:
َشرَ ْطنَا لَ َك َعلَى أَن ْ ُف ِ
لاَ
َ
َ
ً
يسة ،وَ ِفي َما َح ْولهَ ا دَيْرًا
( )1أَلاَّ ن ُْح ِدثَ ِفي َم ِدي َن ِتنَا ك ِن َ
سنَا.
وَلاَ ِقلاَّ ي َ ًة وَلاَ َص ْو َم َع َة رَا ِه ٍب ،وَلاَ نجُ َ ِّددَ َما خُ رِّ َب ِم ْن َكنَائ ِ ِ
مبا يعني أنه محظور على املسيحيني ،أن يبنوا أي كنيسة
جديدة في مدينتهم ،وال صومعة أو دير خارجها .والقالية
بحسب ما ورد عند ابن منظور في “لسان العرب” ،هي
بيت من بيوت عبادة النصارى .وكذلك يحظر عليهم أن
يُرممّ وا أي كنيسة قدمية! بيد أن هذه الكنائس اخلاصة
باملسيحيني لم تعد خاصة بهم أصالً ،إذ قد جاء في
الشروط ما نصه:
ني أ َ ْن يَنْزِلُو َها ِفي اللَّ ْي ِل
سلِ ِم َ
سنَا ِم َن المْ ُ ْ
( )2أَلاَّ نمَ ْ َن َع َكنَائ ِ َ
يل.
وَالنَّهَ ارِ ،وَأ َ ْن نُ َو ِّس َع أَب ْ َوابَهَ ا لِلْ َمارَّ ِة وَاب ْ ِن َّ
الس ِب ِ
وقد فرض الفاروق -رضي اهلل عنه -على املسيحيني
الطريقة التي يتبعونها في أداء طقوسهم حتى داخل
كنيستهم؛ إذ تقول العهدة العمرية:
يسنَا إِلاَّ ضَ رْبًا خَ ِفيًّا ِفي َج ْو ِف
( )3وَأَلاَّ ن َْضرِ َب ب َ َن َوا ِق ِ
سنَا ،وَلاَ ن ُْظ ِهرَ َعلَ ْيهَ ا َصلِي ًبا ،وَلاَ تُرْ َف َع أ َ ْص َواتُنَا ِفي
َكنَائ ِ ِ
لاَ
لمْ
ْ
ُ
َ
سلِ ُمو َن،
َّ
سنَا ِفي َما ي َ ْح ُض ُر ُه ا ْ
الصلاَ ِة وَ ال ِقرَا َء ِة ِفي كنَائ ِ ِ
َ
َ
لاَ
ني وَألاَّ نُخْ رِ َج
س
ي
ف
ا
ب
َا
ت
ك
و
ا
ب
ي
ل
ص
ج
ر
ن
ُخْ
سلِ ِم َ
َ
َ
وق المْ ُ ْ
ُ
ً
َ
ً
ِ
ِ
ِ
وَألاَّ ِ
ِ
ني.
بَا ُعوثًا وَلاَ َش َعان ِ َ
والشعانني كلمة سريانية ُمع ّربة ألحد أعياد املسيحيني،
أما الباعوث فكلمة سريانية أخرى ،تشير إلى طقس
يشبه صالة االستسقاء عند املسلمني .مبا يعني أن
الطقوس املسيحية ،فضالً عن األعياد ،ال تمُ ارس إال داخل
الكنائس فقط ،تلك التي لم تعد خاصة باملسيحيني
أصالً ،لذا ،وبحسب ما جاء في الشروط ،ليس مسموحا ً
لهم بأن يضعوا فوقها أية صلبان.
ولم يتوقف األمر عند هذا احلد ،بل قد جاء في الشروط ما
يحدد لهم سلوكهم وطريقة تعبيرهم عن مشاعرهم،
وهو ما ورد ذكره كالتالي:
( )4لاَ نَرْ َف َع أ َ ْص َواتَنَا َم َع َم ْوت َان َا ،وَلاَ ن ُْظ ِهرَ النِّيرَا َن َم َع ُه ْم ِفي
َ
ني ،وَأَلاَّ نجُ َاوِرَ ُه ْم بِالخْ َنَازِيرِ وَلاَ ب ِ َب ْي ِع الخْ ُ ُمورِ.
سلِ ِم َ
اق المْ ُ ْ
أ ْس َو ِ
وبديهي -في ظل هذه الشروط -أال يفوت على أمير
املؤمنني -رضي اهلل عنه -أن يحظر على أهل ذمته أي
نشاط تبشيري ،وأن يُح ّرم عليهم أن يدعوا أحدا إلى
دينهم ،وذلك ما قد نص عليه البند التالي:
( )5لاَ نُرَ ِّغ َب ِفي دِي ِننَا وَلاَ ن َ ْد ُع َو إِلَ ْي ِه أ َ َح ًدا ،وَلاَ نَت َِّخ َذ َش ْيئًا
ني.
سلِ ِم َ
يق الَّ ِذي َجرَ ْت َعلَ ْي ِه ِسهَ ا ُم المْ ُ ْ
ِم َن الرَّ ِق ِ
لكن منع املسيحني من الدعوة إلى دينهم والتبشير به،
وهو املنع الذي ينسف ادعاء املدعني ،ال يعني مطلقا ً

ما جتربش في نفسك

احمد مدحت

محمود جمال
أن األمر باملثل مع املسلمني ،ذلك ألن العهدة العمرية
قد نصت على العكس ،حال ما أراد أحد منهم أن يدخل
اإلسالم ،إذ تقول:
( )6أَلاَّ نمَ ْ َن َع أ َ َح ًدا ِم ْن أ َ ْقرِبَائِنَا أَرَادُوا ال ُّدخُ و َل ِفي الإْ ِ ْسلاَ ِم.
وألن األمر ال عالقة له باملواطنة ،وال باملساواة في
احلقوق ،وألنه محض متييز بني املسلمني وأهل الذمة من
املسيحيني ،فقد حددت الشروط العمرية شكل الزي
الذي يتوجب عليهم ارتداؤه ،ونوع الدواب التي ميتطونها،
و طريقة الكالم التي يتحدثون بها ،بل وحتى تسريحة
الشعر .وهو ما قد أشير إليه حرفيا ً بالقول:
( )7أ َ ْن نَلْزَ َم زِيَّنَا َح ْي ُث َما ُكنَّا ،وَأَلاَّ نَت َ
ني ِفي
سلِ ِم َ
َش َّب َه بِالمْ ُ ْ
ْس َو ٍة وَلاَ ِع َما َم ٍة وَلاَ ن َ ْعلَينْ ِ وَلاَ َفرْ ِق َش ْع ٍر وَلاَ ِفي
س َقلَن ُ
لُ ْب ِ
َمرَا ِك ِب ِه ْم ،وَلاَ نَت ََكلَّ َم ب ِ َكلاَ ِم ِه ْم وَلاَ ن َْك َت ِن َي ب ِ ُكنَا ُه ْم،
وسنَا ،وَلاَ ن َ ْف ُر َق ن َ َو ِ
وَأ َ ْن نجَ ُزَّ َمقَادِ َم رُ ُء ِ
اص َينَا ،وَن َُش َّد الزَّن َانِيرَ
اطنَا ،وَلاَ ن َ ْنق َ
ُش خَ َواتمِ َنَا بِالْ َعرَب ِ َّي ِة ،وَلاَ نَرْ َك َب
َعلَى أَوْ َس ِ
السلاَ ِح وَلاَ ن َْح ِملَ ُه وَلاَ ن َ َت َقلَّ َد
ُّ
الس ُرو َج ،وَلاَ نَت َِّخ َذ َش ْيئًا ِم َن ِّ
َ
لمْ
ُ
َ
ِّ
س ِه ْم وَنُرْ ِش َد ُه ُم
ل
ا
ج
م
ي
ف
ني
م
ل
س
ا
ر
ق
و
ن
ن
أ
و
،
وف
ي
الس
ُ
ُّ ُ
َ ْ َ َ ْ ِِ َ ِ َ َ ِ ِ
الطري َق وَنَقُو َم لَ ُه ْم َعن المْجَ َ
وس ،وَلاَ ن ََّطلِ َع
ل
ا
س إ ِ ْن أَرَادُوا الجْ ُلُ َ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ
َعلَ ْي ِه ْم ِفي َمنَازِلِ ِه ْم.
ينس ثاني اخللفاء الراشدين أن يحفظ
وهكذا فلم َ
لشعبه املسلم مكانته واحترامه ،فقد فرض -رضي
اهلل عنه -على املسيحني السلوك الذي يسلكونه في
اجملالس ،وحال سألهم أحد الفاحتني عن طريق أو جهة،
وأمرهم بعدم النظر إلى بيوت املسلمني أو منازلهم،
التي لم تكن خُ صصت لهم أصالً.
وإلى هذا احلني ،إلى أن تُخصص للمسلمني املنازل أو
مسيحي أن يستضيف املسلم
تبنى ،يتوجب على كل
ّ
في بيته ثالثة أيام ،إذ تقول الوثيقة:
سلِم َعابر َسب َلاَ َ َ َ
( )8أ َ ْن ن ُِض َ
ام وَن ُْط ِع َم ُه
يف ُك َّل ُم ْ ٍ ِ ِ ِ ٍ
يل ث ثة أي َّ ٍ
نجَ
َم ْن أَوْ َس ِط َما ِ ُد.
ويعقب ابن كثير -رحمه اهلل -على مجمل هذه الشروط
فيقول :ولهذا اشترط عليهم أمير املؤمنني عمر بن
اخلطاب رضي اهلل عنه تلك الشروط املعروفة في
إذاللهم ،وتصغيرهم ،وحتقيرهم.
وقد حظرت الوثيقة على املسيحيني أن يُع ّلموا أوالدهم
القرآن ،كما حظرت عليهم أن يشاركوا املسلمني في
أعمال التجارة بأموالهم ،إال في حالة واحدة فقط ،وهي
أن يقوم املسلم على التجارة ،وأن يكون هو سيدها .وهو
ما قد نُص عليه بالقول:
( )9أال نُ َعلِّ َم أَوْلاَ دَن َا الْ ُقرْآ َن ،وَلاَ يُ َ
سلِ ًما ِفي
شارِ َك أ َ َح ٌد ِمنَّا ُم ْ
سلِ ِم أ َ ْم ُر الت َِّجارَ ِة،
تجِ َارَ ٍة إِلاَّ أ َ ْن ي َ ُكو َن إِلَى المْ ُ ْ
ويفسر لنا ابن القيم هذا الشرط حني يقول :صيانةً
للقرآن أن يحفظه من ليس من أهله وال يؤمن به ،بل
هو كافر به .وقد نهى النبي -صلى اهلل عليه وسلم -أن
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم؛
فلهذا ينبغي أن يُصان عن تلقينهم إياه.
وتنتهي الوثيقة بإقرار من املسيحيني على أنفسهم
مبوافقتهم على ما قد جاء فيها ،وأنه في حال أخ ّلوا
بأحد البنود تعتبر الشروط الغية ،وهو ما قد نُص عليه
بالقول:
سنَا وَذَرَاريِّنَا وَأ َ
( )10ضَ ِمنَّا لَ َك ذَلِ َك َعلَى أ َ
ُ
ْ
اجنَا
و
ز
ف
ن
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
سا ِكي ِننَا ،وَإ ِ ْن ن َْح ُن َغ َّيرْن َا أَوْ خَ الَ ْفنَا َع َّما َشرَ ْطنَا َعلَى
وَ َم َ
سنَا وَ َق ِبلْنَا الأْ َ َما َن َعلَ ْي ِه فَلاَ ذِ َّم َة لَنَا ،وَ َق ْد َح َّل لَ َك ِمنَّا
أَن ْ ُف ِ
َ
ِّ
لمْ
ُّ
ُ
َاق
َما ي َ ِحل لأِ ْه ِل ا َعان َ َد ِة وَالشق ِ

من يومني ،قابلت صدفة بنت كنت أعرفها
كأصدقاء من سنتني تقري ًبا ،ومشاغل
الدنيا وظروفها خلتنا منشوفش بعض
الفترة دي كلها ..قابلت بنت غير اللي كنت
أعرفها متا ًما ،البنت اللي كان كلها حيوية
وطاقة هزار وطفولة وانطالق وحب للحياة
بالرغم من أي شيء ،احتولت إلنسانة جادة
متا ًما ،مبتضحكش خالص تقري ًبا ،بتتكلم
بهدوء وبحساب ،والتجاعيد حوالني عينيها
وأسفل وشها بتقول وحتكي كتير ..حكتلي
عن مرورها بتجربة خطوبة قاسية ج ًدا،
إنسان عنده مشاكل نفسية استنزفها
بكل األشكال ،اإلنسان الطيب الودود اللي
فضل يسعى وراها لشهور عشان توافق
بس إنه يتقدملها ،احتول لكابوس بعد ما
وافقت واتخطبوا فعلاً  ..صبرت عليه؛ عملاً
بنصيحة والدتها عشان متخربش على
نفسها ..وصل بيه احلال إنه ضربها في
الشارع ،واتصل بأبوها هدده إن معاه لها صور
يفضحها بيها ،وهو في احلقيقة معهوش
حاجة ،مجرد إنه كان عاوز يئذيها بأي شكل
بس ..أبوها مستحملش اللس سمعه ودخل
املستشفى بذبحة صدرية؛ ظنًا منه إن كالم
خطيبها صح ..عاشت في رعب ألسابيع إن
يجراله حاجة ،وذنبه يبقى في رقبتها ..واحلمد
هلل والدها قام من اللي كان فيه ،وفسخت
اخلطوبة ،بس مفيش شيء بيرجع زي األول.
حتى لو كنا قادرين إننا منر بتجارب تكسرنا،
ونقوم ونكمل ،بس مش بنكمل زي ما
إحنا أب ًدا ..كل جتربة سيئة ،بتخصم منك،
بتاخد منك جزء كويس كان فيك ،بتسرق
من إقبالك على احلياة ،ثقتك في نفسك،
واألخطر ثقتك في اللي حواليك ..معظم
اللي أعرفهم ،احلكايات اللي بتسمعها من
احملطوبني واملتجوزين ،حتى املرتبطني ،املعظم
مسحول في مشاكل وقرف ..ليه تدخلوا
عالقات تخليكم أسوأ؟
زي ما بنتعامل مع التعليم وتربية األطفال،
وأي حاجة في اجملتمعات الطبيعية بيتعاملوا
معاها بتركيز وعناية ،بنتعامل مع االرتباط
بنفس املبدأ ..بنجرب في نفسنا ،وفاكرين إننا
كل مرة هنقع ،هنقدر نطلع منها كويسني.
متقربوش منكم غير اللي يستاهل،
ومتتجوزوش ألي سبب غير لو ده اللي
هيخليكم أحسن ..الناس وكالمهم مش
هيجوا يعيشوا معاك في البيت ،وال هيقفوا
جنبك في مشاكل أو مصايب ممكن حتصلك
بسبب عالقة ُمهلكة.
آه بنقع ،وبنعرف نكمل ..بس مبنعرفش
نكمل زي ما كنا ..فاهدوا على نفسكم
شوية.

مدفع يدعو إلى الصالة!
بقلم :عـادل عطيـة

في هذا الشهر ..شهر رمضان املُك ّرم...
وعندما نصغي إلى اإلذاعة حني موعد
االفطار عند اخوتنا املسلمني األحباء،
فاننا سنسمع من يصيح ،قائالً:
«جاهز ..ارم..»...
فيد ّوي إلى املدى صوت مدفع االفطار،
يتبعه اآلذان لصالة املغرب على
امتداد اآلفاق؛ فيردد الكون صداه لدى
كل املؤمنني ،الصادقني ،الصائمني.
وعندما تتعطر األرض بأريج الصالة،
تتطهر األجواء من رائحة البارود.
وعندما تصعد إلى السماء هذه النفحة
اإلميانية اخمللصة؛ فهي قادرة على أن
تخرس د ّوي كل مدفع شيطاني رهيب،
وتخمد كل نيران احلروب املندلعة
اهلل!
وباسم
احلب،
باسم
وكمسيحي ،أثق أن هذا التقليد
الرمضاني البديع؛ سيجعل الذين يأنفون
ويصمون آذانهم عن ندائه،
من سماعه،
ّ
ً
ما،
يوما
إليه
يستمعون
ويفقهون معنى صوته الصالح!
فيتعقلون ،ويتأدبون ،ويقتلعون نزعة
الطمع والتعدي والسيطرة من جذورها،
وترتفع رايات احملبة مرفرفة في كل الربوع،
ومتتليء الدنيا :وئاماً ،وعدالً ،وسالماً...
فيشارك هذا املدفع الرمضاني املتعبد،
تطلعات كتابي املقدس ،عبر هذه اآلية:
«فيصنعون من سيوفهم أسنّة محاريث..
«ومن رماحهم مناجل حصاد..
«وال ترفع أمة على أمة سيفاً..
«وال يتدربون على احلرب فيما بعد...!»..

647.447.0455
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مقطتفات إخبارية
ماذا تتوقع من وكيل اإليجارات

يتعاقد مالك العقار مع وكيل التأجير لإلستفادة
من اخلبرة والتوجيه إليجاد مستأجر جيد وموثوق
به و هى مهمة في كثير االحيان ليست سهلة .
من املهم عند اختيار الوكيل أن يكون هناك
قدر كبير من التواصل بشكل فعال واالطمئنان
أن الوكيل سوف يوفر العناية الواجبة التي
تستحقها انت و املمتلكات اخلاصة بك.
قبل التعاقد مع وكيل التأجير ،ويجب على كل
مستثمر قراءة التوصيات التالية لضمان أن تكون
ممتلكاتهم في أيد أمينة.
 - 1التسويق و املتابعة
يجب على الوكيل أن يبلغ املالك عندما يتم
اإلعالن عن املمتلكات .ومن املفيد أيضا إرسال رابط
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عقارات نيوز
بقلم:مدحت سابا

بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
القائمة لصاحب العقار للقراءة واملراجعة .من  2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
املهم للمالك أن يتلقي انباء على رد فعل السوق باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
وردود الفعل من املستأجرين احملتملني .هذا يقدم و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
رؤية للمالك ميكن إستخدامها في االستثمارات  654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
املستقبلية.
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
املتقدمني
مناقشة
و
مراجعة
-2
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و نحن كوكالء ،نادرا ما جتد املستأجر املريح من و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
الوهلة األولى أو حتى من اول طلب إستئجار .استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
املالك يجب أن يشعر بالثقة من مقدمي الطلبات خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
الذين قد يصبحون مستأجرين و يجب املناقشة متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
مع املالك قبل التوقيع على عقد اإليجار ،وخاصة الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
واخلمسون
حتركاتالثالث
- 2016بيانالعدد
باإلدارة 2يناير
السبت
الذاتية .هذه
إذا كان املالك سوف يقوم
السوق لكافة املناطق:
املعلومات و املناقشات سوف تشعر املالك أنة

عقارات نيوز

$SDUWPHQW

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

مقطتفات إخبارية

بقلم:مدحت سابا

75(%7RWDO
+DOWRQ5HJLRQ
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\6RXWK6LPFRH&RXQW

اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

Atef Nekhil
Mortgage Agent

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

برجاء ارسال اسألتكم الى:
License
License #11995
#11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates

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

Atef Nekhil

Independently
Independently Owned
& Owned
& Operated
Operated

Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443



Member
Member of
of

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

وال�ستون
العدد الرابع
الثالثة -
ال�سنة
يناير- 2016
ال�سبت 42يونيو
واخلمسون
الثالث
العدد
- 2016
السبت

�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

2020يعقوب
اعداد :-ادوارد
كيف ستؤثر عليك تقديرات الضرائب العقارية 2017

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان

يعاد تقدير ثمن العقار كل  4سنوات بغرض حساب الضرائب العقارية علية وكان آخر تقدير في عام  2012الذى طبق على السنوات من 2013
الرادون
 2017غاز
وانطالق
يسببةاربعاألشعاع
الذى قد
الرئه
متاثيلهم
أساس من
تشكيلعلىالكثير
املصريني فى
قدماء
بعام
وتنتهى
املباشر عام
سنوات تبدأ من
تدريجيا على
الزيادة
اجلميلة و توزع
في عام 2016
ثمن العقار
التقدير اجلديد
 2016وسيتم
الى
صحة
فى
يشككون
آخرون
هناك
آخرى
ناحية
ومن
املشع.
اخلارجى
والكساء
للبناء
كماده
ايضا
واستعمل
الضخمة
 .2020فمثال بالنسبه للبيوت املستقلة في تورنتو كان متوسط نسبة الزيادة في األربع سنوات هى  30%اى مبعدل  7.5%سنويا من السعر
املنطلق
الغاز
عليهاألشعاع
كمية
ويدعون ان
الكالم
تكسية
اجلرانيتثمناالن
للمبانى.
107.5
الرادون هو
عام 2017
الضرائباوفي
ستقدر
الثمن الذى
هذافان
عام 2012
فىدوالر في
وبكثرة الف
العقار 100
ويستعملاذا كان مثال
في عام  .2012اى
املقدر
الصحة
بنفسعلى
العقاريةخطرا
التى متثل
النسب
وليسال تصل
التشطيبات
لفخامة
كعنوان
املطابخ
مناضد
اسطح
واألبحاثان
من املمكن
النسبة بل
ضرائبك
الى تزيد
بالضروره ان
 2020الى  130الف.
نصل عام
الف ....الى ان
هو 115
وعام 2018
الف
(اقل
املتوسط
كانت تقل
لبيتك فاذا
التي قدرت
نسبة الزيادة
أساسا الى
وهذا يرجع
األحيان
فىاو تقل في
كما َء هي
تظل
تعمقا
عن اكثر
ابحاث
يحتاج الى
واملوضوع
مستمرة
مازالت
واألحواض
املطابخ
بعضفى
استعماله
الضريبة بُد
قيمةللمنازل.
الداخلية
الضريبة ولكن للتبسيط ميكننا ان نقول ان امليزانية
حساب
في
تدخل
معقده
عوامل
هناك
ستقل.
ضرائبك
فان
تورنتو)
في
سنويا
7.5%
من
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
يقولفنحصل على الضريبة لكل دوالر من الثمن.
مشعةاملدينة
لكل عقارات
الكلية
القيمة
على
تقسم
املدينه
حتتاجها
التي
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد

2

عـقـارات

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

People u trust..
Service u deserve

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Irene
Awad
Temon Rassem
Professional
Real Estate Services

Mobile Mortgage Specialist
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

%X\ 6HOOLQ'D\V
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



2

BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

SOLD

Sales Representative

SOLD

SOLD

Prime Realty Services inc.
*Brokerage
Richmond Hill

2911 Kennedy
BARRIERd. Toronto, ON M1V 1S8
Richmond Hill

SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948
Office: (416)ZLWK125,6.
298-8200
Fax: (905) 721-0467
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
SOLD
Each office is Independently owned
and operated

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Vaughan

SOLD

2014

SOLD

Independently owned and operated

North York

Markham

$VKUDI0HVVLKD
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�سيدتي اجلميلة

ال�سبت  4يونيو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الرابع وال�ستون

 10عبارات ال تقوليها لزوجك

 4خطوات لتنظيف وتعقيم الثالجة
كيف تتخلصني من فوضى واتساخ أرفف
الثالجة بخطوات بسيطة ،خاصة عندما
تتراكم بواقي األطعمة في الثالجة مع بواقي
قطع اجلنب والبسكويت واحللوى ،يصبح
مظهر الثالجة عشوائ ًيا ومليئا بالفوضى
وفي نفس الوقت حتافظني عليها ألطول فترة
ممكنة؟
النصيحة األولى
جتنبي االحتفاظ ببواقي األطعمة ألكثر من
يومني ،تخلصي من األطعمة املطبوخة
وقطع اجلنب اجلافة واحللوى التي أوشكت على التلف أولاً بأول ،حتى ال تتسبب في انتشار الروائح الكريهة،
داع.
وتشغل حيزًا مكان ًيا داخل الثالجة بال ٍ
النصيحة الثانية
استخدمي علب الثالجة البالستيكية حلفظ اجلنب والبسكويت والتوابل اجلافة واخلضروات ،ضعي كل
شيء داخل علبة محكمة الغلق ،واحفظيها بشكل منظم ،ليسهل الوصول إليها ،وكذلك لكي تصبح
األرفف نظيفة وخالية من بواقي األطعمة املنسكبة أو التالفة.
النصيحة الثالثة
ال تتركي طعا ًما دون غطاء داخل الثالجة ،األمر ينطبق على زجاجات املياه والصلصة واملايونيز والكاتشب
واملياه الغازية ،دائ ًما احرصي على وضع غطاء محكم لهذه األشياء ،حتى ال تنسكب وتتسبب في حدوث
فوضى عند غلق وفتح باب الثالجة.
النصيحة الرابعة
اجعلي هناك روتينًا لتنظيف الثالجة مرة كل شهر ،اغسلي أرفف الثالجة باملاء والصابون ،وضعي طبقًا
صغيرًا به بعض نقاط الفانيليا ،لتعطير الثالجة بشكل طبيعي والتخلص من الروائح العالقة.

 5ن�صائح
للتخل�ص من
م�شاكل ال�شعر
يف ال�صيف
مي ّثل فصل الصيف بالنسبة لنا في الشرق األوسط أياما ً طويلة من أشعة الشمس احلارقة ودرجات احلرارة
املرتفعة ومعدالت الرطوبة العالية .وعند املرأة ،وعندما يتعلق األمر باجلمال بالتحديد ،فإ ّن الفصل األكثر
حرارة في العام -حرفياً -يعني احلاجة إلى تغييرات جوهرية في برنامجنا اليومي كما في برنامجنا اخلاص
للعناية بالشعر على وجه التحديد .وذلك أل ّن أشعة الشمس القاسية والكلور واملياه املاحلة ،هي جميعا ً
عناصر تعتبر مسببات رئيسية لتلف الشعر وضرره.
نقدم إليك أهم النصائح اخلاصة للعناية بالشعر:
وفي ضوء هذا ّ
 ال تغسلي شعرك باملاء الساخن :غسل شعرك باملياه الساخنة يؤدي إلى جفافه ويتسبب بتشابكخصالته ،ما يؤدي في نهاية املطاف إلى تكسره ،وهذا األمر يط ّبق في جميع املواسم ،ولكن في فصل
الصيف بشكل خاص ،ألن شعرك يتعرض في تلك الفترة لدرجات حرارة عالية طوال اليوم
 استخدمي شامبو يحتوي على خصائص ترطيب فائقة :عندما يتعلق األمر باختيار الشامبو ،اختاريتركيبة مرطبة مصممة لتحافظ على صحة فروة الرأس وجمال الشعر.
 احرصي على أن يكون اجملفف بعيدا ً عن شعرك مسافة  30سم :تسريح الشعر قد يكون أمرا ً سيئا ًللغاية ،وقد يؤدي إلى إصابته باجلفاف والتجعد والتقصف .ومن الطرق التي تساعدك على جتنب ذلك هي
ببساطة التأكد من أن يكون اجملفف بعيدا ً مسافة  30سم عند استخدامه.
 حافظي على الترطيب :ميكنك فعليا ً احلفاظ على ترطيب شعرك في أيام الصيف احلار وحمايته منالتجعد .كيف ذلك؟ ببساطة ،ميكن حتقيق ذلك بشرب الكثير من املاء ،أي حوالي  8أكواب يومياً .هذه
الطريقة تعتبر عنصرا ً أساسيا ً حلماية الزيوت الطبيعية لديك.

احلوار مطلوب بني الزوجني للحفاظ
على استمرار التواصل بينهما
ومناقشة األمور املشتركة وكل ما
يخص حياتهما ولكن عليك االنتباه
ألن هناك بعض العبارات التى ال
يجب أن تقوليها لزوجك ألنه يعتبرها
«معايرة « له ويراها مستفزة وهذه
العبارات هى:
ً
«يجب أن تبذل مجهودا أكبر إلعالة
العائلة» :هذه العبارة حتبط الرجل
وتشعره بالضعف والدنيوية .جتنّبي
استخدامها مع الزوج.
«يجب أن تقضي معنا املزيد من
الوقت» :يشعر الرجل بأنك تتالعبني مبشاعره وعواطفه عندما تقولني له ذلك! فهو حتما ً يشعر
بالضغط في العمل ويبذل الكثير من اجلهود من أجل عائلته
تهتم إالّ بنفسك ومبهنتك» :هذه اإلتهامات تبعد الرجل
” ملاذا ال تساعدني في األعمال املنزلية؟ ال
ّ
وشجعيه على النجاح حتى يقع في شباك حبك إلى األبد .
عن الزوجة .لذلك حاولي عدم إنتقاده
ّ
«أكره صديقك” :إذا كنت ال حتبني أصدقاء زوجك ،ال تقولي ذلك له .فهذه العبارة قد تس ّبب
املشاكل التي أنت بغنى عنها!
«أكرهك عندما …» :ال تستخدمي كلمة «أكرهك» ألنّها مؤذية وقد تساهم في تراجع ثقة الرجل
بنفسه وبالتالي سيبتعد عنك أكثر ،حلماية نفسه.
«أنت متاما ً مثل والدك» :ال يتق ّبل الزوج أن تهينيه أو أهله! لذا كوني لطيفة وال تستخدمي هذه
العبارات!
«أنت تك ّرر نفس اخلطأ دائماً» :هذه العبارة تؤثر في شكل كبير على ثقة الرجل بنفسه وال تساعده
على جتنّب تكرار اخلطأ.
«لقد ّ
حذرتني أمي من أنك ستفعل ذلك» :جتنّبي إقحام طرف خارجي عندما تعانني من املشاكل
مع زوجك .فهذه العبارة قد تساهم في تفاقم املشاكل.
« أما زلت حتبني ؟» :تكرار هذا السؤال في شكل كبير قد يظهر لزوجك بأنك إمرأة غير واثقة في
نفسك .
«كان يجب أتزوج رجل غني» :إذا كان زوجك يبذل قصاري جهده لكسب لقمة العيش ،ال تؤذيه
بقولك هذه العبارة!
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Dr. Juliana Gorja
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Sat 9:00 – 1:00
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كاثلني وين تقبل أعتذار حزب «ويلد
روز» بعد الهجوم عليها في البرتا

وينيبيج  :تسألت كاثلني وين رئيسة وزراء
مقاطعة أونتاريو هل كانت ستواجه نفس النوع
من الهجوم إذا كانت رجال ؟ وقالت إنها تقبل
أعتذار حزب «ويلدروز» في البرتا  ،وكانت رئيسة
وزراء مقاطعة البرتا راشيل نوتلي قد دعت
كاثلني وين لزيارة البرتا ملناقشة التغير املناخي
وعندما ذهبت الي اجمللس التشريعي هناك قامت
رئيسة وزراء البرتا بتقدميها للحضور ولكن
أعضاء حزب املعارضة ( ويلد روز ) أستقبلوها
بالعداء ولم يقف احد منهم عند دخولها الي
القاعة وقام العضو فيلدبيراندت وهو املراقب
املالي حلزب «ويلد روز» بشن هجوم عليها وأطلق
علي أونتاريو اسم سلة الديون املالية وتسأل
ملاذا لم يدعي الي االجتماع رؤساء املقاطعات
اجملاورة اللبرتا أيضا ؟ وفي وقت الحق كتب
تعليقا غير مناسب علي الفيس بوك بخصوص
كاثلني املثلية اجلنسية ولهذا قام باالعتذار عما
قاله وقام احلزب بتوقيفه ملا صدر منه  ،وقالت
كاثلني وين انها كانت في زيارة أللبرتا لالجتما
مع رئيسة الوزراء راشيل نوتلي وهي أمرأة مثلها
وكانوا يتحدثون عن تغير املناخ وأنها قد اهينت
بسبب أنها أمرأة وقالت راشيل نوتلي وعدد من
احلضور أن تصرف أعضاء حزب «ويلد روز» غير
مناسب ووقح .

ال�سبت  4يونيو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الرابع وال�ستون

هيئة بريد كندا حتذر ُعمالؤها من إنقطاع اخلدمة
قامت هيئة بريد كندا بتحذير
احلكومة الفيدرالية والشركات
التجارية الكبيرة من توقف
خدماتها لفترة ما هذا الصيف،
بسبب اخلالف القائم بني نقابة
العاملني في البريد وادارة هيئة
البريد علي عقود العمل .وطلبت
من عمالؤها الكبار عمل خطة
طوارئ لهذا  ،وكانت هيئة بريد كندا في مفاوضات
مع نقابة العمال الكندية للعاملني في البريد علي
عقود العمل منذ أواخر عام  ٢٠١٥للتوصل الي إتفاق
جديد حلوالي  ٥٠الف عامل وقال رئيس النقابة مايك
بالسيك أن خدمة نقل البريد قد تتوقف في  ٢يولية ،
وقالت «جيسكا كينجزبوري» املتحدثة بأسم اخلدمة
العامة واملشتريات في كندا بأن خطة للطوارئ
يجري وضعها لضمان وصول الشيكات احلكومية
مثل شيكات كبار السن واملعاشات وإستحقاقات
االطفال الي مستحقيها في مواعيدها إذا تعطلت
اخلدمة البريدية .هذا وقد أتهمت نقابة العاملني في
هيئة البريد مديرين الهيئة مبحاولة تعطيل احملادثات

ألنهم طلبواا من احلكومة الفيدرالية
أرسال طرف ثالث للمساعدة في
التفاوض وتقول النقابة إن طلب
املساعدة من أوتاوا سيضع جدول
زمني للمحادثات ويؤدي الي موعد
نهائي محدد في يولية ويطالب
مديرون الهيئة بتخفيضات لم
يسبق لها في عدد من االمور ،فمثال
تريد الهيئة تخفيض ميزانية خطة املعاشات
للعاملني فيها واالنتقال الي «مساهمات محدودة
من العاملني في املعاش» ،وكذلك تريد جتميد االجور
للعاملني املؤقتني ملدة محددة وثالثا الغاء فترة
الغذاء املدفوعة للموظفني ورابعا تغيير في االمن
الوظيفي بحيث لن ينطبق اال علي من عملوا
أكثر من عشرة سنوات بطريقة مستمرة بدال من
خمسة سنوات املعمول بها حاليا  ،وقال متحدث
بأسم النقابة أنه إذا أستمر مديروا هيئة البريد في
خططهم فسوف تقوم النقابة بالتصويت علي
االضراب في يونية حتي تستطيع حماية أعضائها
والرد قانونيا علي أعمال االدارة .

خطاب هاربر النهائي قبل االستقالة من مركزه كعضو في البرملان

رئيس وزراء كندا لم يقرر اذا كان سيستدعي
سفير كندا في إيرلندا ام أل بعد مشاجرة
جاسنت ترودو لم يقرر بعد إذا كانت حكومته تنظر في
إتخاذ إجراء ضد سفير كندا في إيرلندا الذي إمسك بأحد
املتظاهرين وجذبه بعيدا عن مكان االحتفال الذي كان
يحضره  ،ففي إثناء إقامة االحتفال بالذكري القومية
للجنود البريطانيني الذين لقوا حتفهم في أسبوع
في املدافن العسكرية «جراجن جورمان» في دبلن ،قام
السفير الكندي «كيفن فيكرز» وهو سارجنت سابق
في مجلس العموم الكندي وهو إيضا الذي تصدي
للرجل املسلح الذي هاجم مبني البرملان قبل سنتني
 ،قام بالتشاجر مع أحد املتظاهرين وجذبه بعيدا مما
أثار إستناكر ودهشة الدوائر الدبلوماسية واالمنية.
وفي خالل حفل للحزب الليبرالي في وينيبج لم يعلق
ترودو علي االمر وقال انه يدرس إستدعاء السفير وقال
إن الكنديني يتوقعون أن يفعل الدبلوماسيني الشئ
الصحيح وميثلوا بلدهم جيداً ،وقد رفض وزير الشؤون
اخلارجية التعليق علي االمر .

الشرطة الكندية تتهم «ايان علي
حسن» بإرتكاب عمل إرهابي
وجهت الشرطة الكندية في احلادي والثالثني من مايو
املاضي ،تهمة اإلرهاب لـ «أيان علي حسن» ،والذي هاجم
بالسكني موظفني في مركز جتنيد تابع للجيش الكندي
في مدينة تورونتو في الرابع عشر من مارس املاضي.
ويواجه علي اتهامات من بينها محاولة القتل واإلعتداء
املسلح وتهمة حمل سالح بهدف خطير ضد املواطنني
ملصلحة تنظيم إرهابي بحسب القانون اجلنائي الذي
ينص على أن كل من تثبت بحقه تهمة القيام بعمل
إجرامي بإيعاز من مجموعة إرهابية أو مبشاركتها،
يتعرض للحكم بالسجن املؤبد.
وكان أيان علي حسن وهو من مونتريال قد أقتحم مركزا ً
للتجنيد في الرابع عشر من مارس املاضي ،ورفع سكينا ً
لالعتداء على موظف االستقبال ومتكن ستة أفراد من
اجليش من السيطرة عليه بعد جرحه أحدهم خالل
الشجار .وأكد قائد الشرطة في تورنتو في اليوم التالي
أن املتهم ،قال «إن اهلل طلب مني أن أفعل هذا».

منذ هزمية حكومة حزب احملافظني في أنتخابات أكتوبرراملاضي جتنب السيد هاربر وسائل االعالم
وكان يدخل ويخرج من االبواب اخللفية جمللس العموم ولم يتحدث فيه ابدا ولكنه شارك في عدد من
االقتراعات وفي يوم اخلميس  ٢٦مايو في مؤمتر سياسي حلزب احملافظني في فانكوفر القي السيد هاربر
خطابة االخير الذي كتبه بنفسة ليودع احلياة السياسية كعضو في البرملان ،وكزعيم شغل ما يقرب
من عقد من الزمن في منصبه قال أنه يجد أن العمل في احلياة العامة ميثل شرفا أكثر مما ميثل عبئا علي
من يقوم به ،وقال إن إجنازات حكومة احملافظني متت بفضل املتطوعني ومسؤولي احلزب وبالتضحيات التي
قدمتها عائلته مبا في ذلك زوجته لورين وقال أن املاضي ليس له مكان ليطل منه وان القادم سيكون
أفضل وأن في عام  ٢٠١٩ستحتاج كندا الي حزب محافظني قوي ومتحد مدفوع بأالمل الكبيرة بأن
تكون كندا وتظل دائما أفضل بلد في العالم  ،وقال أنه يعتزم االستقالة من منصبه في مجلس
العموم مبجرد إنتهاء العطلة الصيفية ولوح للمحتشدين هو وزوجته لورين  ،وحزب احملافظني حاليا
بدون قائد دائم ويقوم باالعداد ألنتخابات رئيس احلزب  ،هذا وليس لدي السيد هاربر أية خطط ملغادرة
مدينة كاجلاري حيث ميلك منزل هناك وتدرس أبنتة راشيل في مدرسة هناك ويدرس أبنه بن في جامعة
كوين في مدينة كينجستون ويبحث السيد هاربر بعض االختيارات للخطوة املقبلة في حياته منها
إنشاء معهد للدراسات خاص وقال بعض أصدقاؤه انها لن تكون اكادميية او ستركز علي السياسة
احمللية هذا وسيوجه السيد هاربر أهتمامته الي حد كبير للقضايا التي تبناها منذ اعوام

شركة «بيل كندا» ترد مبلغ  ١١٫٨مليون دوالر لعمالؤها لتعويضهم
أختتم مكتب التحقيقات الفيدرالي «كومبيتشن بيرو» الدعوي املقدمة منذ عام  ٢٠١٢ضد شركة
اإلتصالت االسلكية «بيل كندا» ومتت تسوية سيحصل مبقتضاها عمالء شركة بيل علي تعويضات تبلغ
 ١١٫٨مليون دوالر بعد أن دفعوا ثمن رسائل نصية غير مرغوب فيها  ،وهذه الرسائل النصية كانت عبارة عن
حظك في االبراج او أسئلة تافهة او خدمات دعاية ونغمات الرنني وكلفت املستقبل لها من  ١٠دوالرت عن
كل واحدة ووصلت الي  ٤٠دوالر في الشهر أزيد من االشتراك الشهري،
وقال مكتب التحقيقات أن اإلعالن عن اخلدمات كان ُمضلل بخصوص تكلفتها  ،وأن في كثير من األحيان
كان صعب علي العمالء معرفة كيفية الفاء اإلشتراك في هذه اخلدمات
وكذا عاني عمالء شركة «تيلس» التي وافقت علي تعويض عمالؤها مببلغ  ٧٫٣٤مليون دوالر  ،ووافقت
شركة «روجرز» ،علي رد مبلغ  ٥٫٤مليون دوالر لتعويضهم حسب اتفاق التسوية مع مكتب التحقيقات
الفيدرالي  ،وكجزء من التسوية علي شركة «بيل» ،أيضا ً التبرع مببلغ  ٨٠٠الف دوالر جملموعات املصالح
العامة التي تدعم أبحاث االعالم االلكتروني وأن تنشر أشعار للعمالء املتضررين وأن تعزز برنامج امتثال
الشركة للقوانني وتطور حملة لتعليم املستهلكني عن تقسيم رسوم االشتراك في وسائل االتصاالت
الالسلكية وكيف يتجنب العمالء دفع رسوم إضافية وسوف حتول التعويضات الي حساب عمالء شركة
بيل املؤهلني للحصول عليها وسوف يتم أخطار العمالء السابقون لبيل أيضا ليطالبوا بالتعويض بواسطة
البريد العادي أو االلكتروني ،وأتفق مكتب التحقيقات أيضا مع رابطة االتصاالت الالسلكية الكندية والذي
ميثل الشركات الكبيرة والصغيرة التي تقدم اخلدمات الالسلكية وكان أسمه ضمن الدعوي أن ينشر
أشعار للعمالء مبا مت وأن يعزز برنامج أمتثال الشركات للقوانني ويطور حملة لتعليم الناس عن اخلدمات
الالسلكية.خدمات الالسلكية.

احملافظني ال يوافقون علي تغيير
قواعد احلزب والسماح لـ «رونا
امبروز» بأن تكون قائدة دائمة باحلزب

فانكوفر  :فشلت اجلهود الرامية ألعطاء الرئيس
املؤقت حلزب احملافظني السيدة «رونا امبروز»،
القدرة علي القيادة الدائمة للحزب  ،ففي الدقائق
االخيرة للتصويت علي تغيير القواعد التي متنع
الرئيس املؤقت من ترشيح نفسه للمنصب
القيادي الدائم لم يوافق اجملتمعون علي تغيير
القواعد  ،وغضب بعض املندوبني حتي من عرض
االمر للمناقشة قائلني أن «رونا أمبروز» كانت
تعرف متاما ً القواعد عندما أخذت الوظيفة املؤقتة
لرئاسة احلزب  ،ولكن أشار أخرون إنها لم تكن
تعلم بذلك  ،هذا وسوف يتم التصويت ألنتخاب
رئيس دائم حلزب احملافظني في  ٢٧مايو من عام
٢٠١٧

وصول  ٣٠٠من رجال االطفاء
من جنوب أفريقيا للمساعدة علي
أطفاء حرائق الغابات

إدمنتون  :وصل في وقت متأخر من يوم االحد  ٢٩مايو
ثالثة مئة من رجال االطفاء علي منت طائرة آير كندا
قادمة من جوهانسنبرج في جنوب أفريقيا وهذه
أكبر مجموعة رجال أطفاء يتم جلبها الي كندا وقد
مت جتنيد هؤالء من مناطق ريفية يرتفع فيها معدل
البطالة وهم لديهم خبرة قليلة في املدن وكجزء من
حتضيرهم للتوجه الي كندا مت أعطاؤهم دورة تدريبية
ملدة يومني في االدارة املالية ملساعدتهم علي عدم
الوقوع في أخطاء مع أجورهم احملدودة وبالنسبة لهم
فقد ذكر املدير العام للمنظمة التي عينتهم للعمل
أن وضعهم علي طائرة وارسالهم الي بلد أجنبي
سيغير حياتهم متاما وقال مخاطبا لهم قبل سفرهم
( أن فخر أمتنا يقع علي عاتقكم َفعلوا رايتنا بكرامة
وشرف ) وقال واحد من رجال االطفاء ويبلغ من العمر
 ٢٢سنة توفي والده وهو العائل الوحيد خلمسة أفراد
قال أن هناك خطرا كبيرا وحتدي ولكني قادر علي أثبات
نفسي وأثبات بلدي وأن نظهر للعالم أننا نحب ما
نقوم به إلنقاذ االرواح وحماية الطبيعة  ،هذا وقالت
حكومة البرتا أن النيران مازالت خارج نطاق السيطرة
ووصل حجمها االن الي  ٥٨مائة كيلومتر مربع وقد
تسللت النيران الي ساسكاتشوان  ،وهناك حوالي
 ٢٣٠٠رجل أطفاء كندي يحاولون إطفاء  ١٤حريق
كبير نشط من حرائق الغابات وقالت املقاطعة أيضا
ان العودة التدريجية للمهجرين ال تزال علي الطريق
الصحيح وستبدأ عودتهم في  ١يونية
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رويترز
اإلدعاء يطلب السماح ألقارب ضحايا هجمات سبتمبر باإلدالء بشهاداتهم
طلب ممثلو ادعاء أمريكيون من قاض عسكري السماح لعشرة من أقارب
ضحايا هجمات  11سبتمبر أيلول  2001بالشهادة أمام احملكمة خالل
جلسة متهيدية علنية في خليج جوانتانامو في كوبا.
ويواجه خمسة رجال عقوبة اإلعدام في القضية منهم خالد شيخ
محمد الباكستاني املولد والذي نسب لنفسه تدبير الهجمات بطائرات
مخطوفة في  2001والتي قتلت نحو  3000شخص.
وقال املدعي املدني إدوارد ريان إن قرابة  400من أقارب الضحايا طلبوا اإلدالء
بشهاداتهم .وأبلغ ريان القاضي الكولونيل جيمس بول بأن فريقه يود استجواب أول عشرة منهم في
أكتوبر تشرين األول وكثير منهم آباء مسنون لضحايا.
وأشار إلى أن شاهدين محتملني «كانا يودان بشدة اإلدالء بشهادتهما» لكنهما توفيا بالفعل.
وأضاف ريان أن أحد الشهود سيكون لي هانسون من إيستون في كونيتيكت والذي كانت حفيدته أصغر
ضحايا الهجمات.
وعارض محامو الدفاع الطلب قائلني إن من غير املالئم استجواب الشهود في جلسة علنية ألن
التصريحات قد تؤثر على أعضاء هيئة احمللفني احملتملني.
واقترحوا تسجيل الشهادات واالحتفاظ بها كأدلة محتملة من أجل احملاكمة.
ولم يتضح متى سيصدر بول قراره بشأن هذا الطلب.

BBC

استفتاء بريطانيا :خان وكاميرون يطلقان معا حملة
البقاء في االحتاد األوروبي
يقف عمدة لندن ،صادق خان ،ورئيس الوزراء ،ديفيد كاميرون ،معا في
جتمع حلث البريطانيني على التصويت للبقاء في االحتاد األوروبي.
وسيطلقان معا حملة «بريطانيا أقوى في أوروبا» ،رغم أن زعيم حزب
العمال ،جيرميي كوربن ،رفض املشاركة في احلملة رفقة كاميرون.
ويأتي هذا بعد االنتقادات التي وجهها كاميرون خلان خالل انتخابات
عمدة لندن بأنه “أساء التقدير” ،واتهمه باملشاركة في جتمعات مع متطرفني.
وبرر خان قراره مبشاركة كاميرون في حملة االستفتاء على عضوية بريطانيا في االحتاد األوروبي ،بأنه في
صالح لندن.
وقال في لقاء تلفزيوني“ :هل من مصلحة لندن أن أحمل األحقاد؟ هل من مصلحة لندن أن يبقى عمدة لندن
في حرب مع رئيس الوزراء من حزب احملافظني؟”
وأضاف“ :لن نكون أبدا صديقني حميمني ،ولكن ما يهم هو أن يدافع عمدة لندن عن البقاء في االحتاد األوروربي
من أجل املدينة وسكانها ،فهذا النقاش أهم من ديفيد كاميرون ومني ،إنه من أجل مستقبل مدينتنا
ومستقبل بلدنا”.
ويدعم أغلب وزارة حكومة كاميرون احلملة من أجل البقاء في االحتاد األوروبي ،ولكن نحو نصف نواب حزبه
يدعمون اخلروج من االحتاد.
وكان املدير السابق ملنظمة التجارة العاملية حذر من أن االقتصاد البريطاني “سيتضرر كثيرا” إذا خرجت
بريطانيا من االحتاد األوروبي.
ووقعت شخصيتان في حزب العمال لهما خبرة في الشرطة ومكافحة اجلرمية رسالة مفتوحة يحضان
فيها البريطانيني على البقاء في االحتاد األوروبي ،ألن اخلروج من االحتاد سيهدد األمن القومي ،حسب رأيهما.

DW

استمرار معركة الفلوجة وحتذيرات من «كارثة إنسانية» باملدينة
فيما قالت األمم املتحدة إن تنظيم «الدولة
اإلسالمية» يستخدم املدنيني كدروع بشرية في
الفلوجة حذرت منظمة إغاثة أوروبية من «كارثة
إنسانية» في املدينة التي تستعد القوات احلكومية
القتحامها وحتريرها من قبضة «داعش» .صرح
ضابط كبير في الشرطة العراقية بأن خسائر
تنظيم «الدولة اإلسالمية| ( داعش) منذ انطالق
عملية حترير الفلوجة وحتى اآلن بلغ  250قتيال
كما مت تفجير  406عبوات ناسفة وتدمير  18سيارة
مفخخة والسيطرة على سبعة معامل لتصنيع
العبوات الناسفة والسيارات املفخخة» .وأضاف أنه
«مت االستيالء على  10حزم من العتاد وحترير  24قرية
وتدمير  44هدفا للتنظيم».
فيما نقلت املفوضية السامية لشؤون الالجئني
التابعة لألمم املتحدة اليوم عن شهود قولهم إن
تنظيم “الدولة اإلسالمية” يستخدم مئات من
العائالت كدروع بشرية في املدينة.
وبدوره قال مجلس الالجئني النروجي إن حصار

املدينة التي يسيطر عليها اجلهاديون والذي يطال
 50ألف مدني يعتقد أنهم محاصرون داخلها،
يجعلها تتجه نحو كارثة إنسانية .وجدد أمني عام
املنظمة يان ايغالند دعوته لفتح ممرات آمنة ملنع
سقوط عدد كبير من القتلى بني املدنيني.
ويستعد اجلهاديون الذين حتاصرهم القوات املوالية
للحكومة ،ملعركة دموية أخيرة ،ويشتبه بأنهم
يستخدمون املدنيني دروعا بشرية إلبطاء تقدم
القوات العراقية.

نافذة على �صحافة العامل

France 24
حكومة الوفاق الليبية
تعلن استعادة مدينتي بن جواد والنوفلية من اجلهاديني

أعلنت السلطات التابعة حلكومة الوفاق الوطني الليبية استعادة السيطرة على مدينتني من تنظيم
الدولة االسالمية .وقال مسؤول في املكتب اإلعالمي جلهاز حرس املنشآت النفطية لوكالة فرانس برس إن
قوات اجلهاز «التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني دخلت بن جواد» وطردت مسلحي تنظيم «الدولة
اإلسالمية»كما وواصلت هذه القوات تقدمها باجتاه سرت وسيطرت على مدينة النوفلية أيضا.
ودعا مبعوث األمم املتحدة لليبيا مارتن كوبلر الثالثاء جميع الفصائل املسلحة الليبية سواء كانت في
معسكر احلكومة املعترف بها دوليا أو حكومة شرق البالد ،إلى توحيد الصفوف ضد تنظيم «الدولة
اإلسالمية» الذي وصفه بـ «العدو األكبر» .وقال في ختام لقاء مع وزير اخلارجية الفرنسي جان مارك ايرولت
في باريس إن هذه املعركة «يجب أن تكون معركة ليبية ،معركة موحدة» تتطلب «بنية مشتركة وجيشا
مشتركا وقيادة عامة».
وتسيطر حكومة الوفاق على عدد من املطارات وتلقى دعم البنك املركزي واملؤسسة الوطنية للنفط
والفصائل املسلحة املتمركزة في الغرب ،لكنها تصطدم باحلكومة املعترف بها سابقا في شرق البالد
والتي ترفض تسليم السلطة وحتظى بدعم مجموعات مسلحة محلية ووحدات في اجليش بقيادة اللواء
خليفة حفتر ،املعارض الشرس حلكومة الوفاق.
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ألف نحلة تقتل شابًا أمريكيًا في والية لويزيانا
توفي شاب يبلغ من العمر  22عاما في حديقة «يوزري ماوننت بارك» بوالية لويزيانا األمريكية بعد تعرضه
لهجوم من النحل بأكثر من ألف لسعة
وتعرف مكتب عمدة الوالية على الضحية ويدعى أليكس بيستلير ،حيث كان يتنزه على ممشى املسافات
الطويلة مع صديقه عندما وقع الهجوم  ،لكن صديقه الذي كان ميشي أمامه قد متكن من االبتعاد واالحتماء
في حمام.
وقال السكان في حي فونيكس »:إن رجال آخر تعرض لهجوم بعد ظهر ذات اليوم  ،وأخبرونا أنه سيكون على
ما يرام»  ،فيما أوضح مسئولون باحلديقة إنه في مثل هذه احلالة كان النحل عدوانيا جدا ولكنهم ال يعرفون
السبب احلقيقي وراء هذا الهجوم.

جرمية قتل تنهي زواجً ا دام  50عاماً
قتل رجل أمريكي زوجته املسنة التي تبلغ من العمر
 78عا ًما بعد أن بات عاجزَا على حتمل تكاليف عالجها.
وذكرت وسائل اميريكية أن السلطات ألقت القبض
على املسن وليام هاغر ( 86عا ًما) على خلفية مقتل
زوجته في والية فلوريدا.
وعانت كارولني هاغر من املرض منذ  15عا ًما ،وكان
الزوجان قد ارتبطا بعضهما البعض قبل  50عا ًما،
لكن هذا االرتباط الذي ناهز نصف قرن لم مينع الزوج
من إنهاء حياة شريكة حياته قتال.
وقال الزوج في شهادته أمام الشرطة إن تكاليف عالج زوجته لم تعد تطاق ،خاصة أنها تعاني كثيرًا من
األمراض التي تتطلب أموالاً كثيرة لم يعد قادرًا على دفعها.
وأضاف أنه أقدم على قتل زوجته بينما كانت نائمة بإطالق النار على رأسها.
ووجهت السلطات إلى هاغر تهمة القتل العمد.
وتظهر اجلرمية الصعوبات التي تواجه كبار السن في الواليات املتحدة ،خاصة أولئك الذين يتقاعدون
ويحصلون على مخصصات متدنية ال تكفي ثمن عالج األمراض واآلالم التي تلحق بهم.

السلطات املكسيكية تعلن العثور على العب كرة القدم
اخملطوف
أعلنت السلطات املكسيكية العثور على العب كرة القدم الذى كان قد اختطف ،وأكدت أنه بصحة جيدة.
وكان  6مسلحني ملثمني كانوا قد اعترضوا سيارة العب كرة القدم املكسيكى آالن بوليدو  25عاما بعد
خروجه من حفل بوالية تاموليباس شمال شرق املكسيك ،وقاموا باختطافه حتت تهديد السالح.
ولم تكتشف السلطات املكسيكية بعد مالبسات العثور على بوليدو أو تعلن عن اسم اجلهة التى قامت
باختطافه.
ويلعب بوليدو لصالح نادى «أوليمبياكوس» اليونانى ،كما لعب فى املنتخب املكسيكى الذى شارك فى
كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل عام .2014
ولعب بوليدو أيضا لنادى «ليفادياكوس» اليونانى ونادى «تيجرز» املكسيكى.

داعش يستهدف نهائي كأس امم اوربا بعمليات إرهابية
جود نيوز ــ جرجس ابراهيم
حذر رئيس اخملابرات الداخلية األملانية هانز-جورج ماسني ،من استهداف تنظيم «داعش» اإلرهابى ملباريات
كأس األمم األوروبية لكرة القدم «يورو  ،»2016رغم عدم وجود دليل ملموس حتى األن عن تخطيط هجوم
كهذا .و»ماسني «يشغل أيضا منصب رئيس املكتب الفيدرالى األملانى حلماية الدستور.
و تأتى هذه التصريحات بعد تصريحات رئيس اخملابرات
الفرنسية عن استعداد تنظيم «داعش» لشن حملة
تفجيرات على حشود كبيرة فى فرنسا.
وكان  130شخصا قتلو فى عملية إرهابية منظمة
استهدفت املقاهى والبارات وملعبا لكرة القدم
ومسرحا للموسيقى فى أنحاء من العاصمة باريس،
حيث تستضيف فعاليات يورو  2016بداية من 10
يونيو املقبل ،وملدة شهر فى  10مالعب فى أنحاء البالد.
و اضاف رئيس اخملابرات الفرنسية « أن داعش يضع
البطولة األوروبية الكروية نصب عينيه».
مشدد علي أنه رغم عدم وجود دليل ملموس على التخطيط لشن هذا الهجوم ،إال أن «العديد من األدلة
تشير إلى أن داعش أو القاعدة أو فرعها فى سوريا جبهة النصرة ،تريد تنفيذ هجمات ضد أهداف غربية».
ويستعد نحو  2.5مليون متفرج يتوقع أن يحضروا  51مباراة يلعبها  24فريقا لكرة القدم ضمن فعاليات
يورو ، ..2016وسيكون هناك أيضا «مناطق املشجعني» التى يشاهد منها اجلماهير املباريات األوروبية على
شاشات كبيرة فى ميادين عامة بالعواصم واملدن.
وبعد مخاوف خبراء األمن فى أوروبا من استهداف اإلرهابيني ألى جتمع كبير لألفراد ،اعترف مسؤولون
فرنسيون أن بعض املباريات قد يتم لعبها خلف أبواب مغلقة ،وذلك على حسب درجة التهديد.
وقال نائب رئيس االحتاد األوروبى لكرة القدم جيانكارلو أبيتى قال فيها إن «يورو  2016هى حدث ال ميكن تأخيره
أو تأجيله ،وال ميكننا استبعاد احتمال لعب املباريات خلف أبواب مغلقة ،نظرا ألنه ال ميكن استبعاد خطر
اإلرهاب».

حـــــــــوادث

صدمة فى بلدة سويسرية بعد
اعتقال مدرب كرة قدم على
خلفية مقتل  4أشخاص
ع ٌبر املسئولون فى بلدة روبرسويل السويسرية عن
صدمتهم بعد اعتقال مدرب كرة قدم يبلغ من
العمر  33عاما على خلفية مقتل أربعة أشخاص.
الرجل السويسرى ،الذى عرفته وسائل اإلعالم احمللية
باسم «توماس إن» ،يُشتبه فى قيامه بقتل أم وجنليها وصديقة االبن األكبر ،ويقول االدعاء العام أن املشتبه
به قدم «اعترافا شامال» عقب اعتقاله .
وقال رونالد فنجر ،املتحدث باسم نادى إف سى سارمنستورف لكرة القدم ،أن األعضاء صدموا لدى سماعهم
هذه األنباء .وأضاف قائال أنه «ما من أحد فى النادى كان يعتقد أن توماس إن .مبقدوره ارتكاب هذا األمر .فقد
كان دائما لطيفا» .وقال عمدة روبرسويل ،رودولف هيديجر ،لصحيفة أرغيور تسايتونغ اليومية «هناك قدر
من اخلجل والفزع كونه كان عضوا فى مجتمعنا».

مراهقة أمريكية عمرها  13عا ًما أسرها زوج أمها وأجبرها على
أكل طعام فاسد
قالت الشرطة في والية أوهايو األمريكية إن فتاة تبلغ  13عا ًما كانت أسيرة في هذا املنزل ألكثر من عام.
ألقت الشرطة في منطقة توليدو القبض على شخصني في هذه القضية أحدهما شاب يبلغ الـ  27عا ًما
ويدعى إستني سيبورو ووالده  53عا ًما ويدعى تيموثي سيبورو.
قالت الفتاة للشرطة إن الرجلني اللذين تعرضا لها زوج أمها وأخوها غير الشقيق.
وأضافت بأنهما أبقياها مقيدة بسالسل في الطابق السفلي للمنزل وقد كانا يطعمانها من الطعام
الفاسد باإلكراه ويجبرونها على استخدام دلو كمرحاض.
لقد عاشت على هذا النحو ألكثر من عام قبل أن تتمكن من الوصول ملفتاح فك القيود والهرب من املنزل.
وعثر رجل على الفتاة وقام باالتصال بالشرطة .وقامت شرطة الوالية بالقبض على الرجلني بينما كانا
يحاوالن مغادرة املنزل بالسيارة.

املؤبد لزوجني أملانيني قتال رجال اشتبها بعالقته بابنتهما
قضت محكمة أملانية بالسجن املؤبد على والدي فتاة ومساعدتهما ،بعد ثبوت إدانتهم بتهمة قتل رجل،
ظنوا أنه أقام عالقة مع ابنتهما التى تبلغ من العمر  12عاما ،وذلك عبر موقع فيس بوك.
وقالت محكمة مدينة آخن في حيثيات احلكم الذي أعلنت عنه  ،إن الوالدين اشتبها بشكل خاطئ في أن
الرجل مصاب باحلب املرضي لألطفال.
وقال القضاة ،إن الوالدين استعانا مبساعدة غررت بالشاب الذى يبلغ من العمر  29عاما ،واستدرجته في
كمني لقتله ،وأن منفذي اجلرمية تعاطوا الكحول واخملدرات قبل تنفيذ اجلرمية.

الشرطة البريطانية تتهم شابا مسلماً بقتل إمام مسجد بعد الصالة
اتهمت الشرطة البريطانية الشاب املسلم «محمد ح س»  21-عاما ،-بقتل إمام مسجد بعد انتهائه من
الصالة فى اجلامع الكبير مبدينة مانشستر اإلجنليزية ،دون حتديد الدافع من وراء اجلرمية.
وعثر علي اإلمام «جالل أودين» 64-سنة  -مقتوال ومضروبا فى عدة أنحاء من جسده ،ومت حتويله إثر ذلك إلى
املشفى ،ولكنه توفى متأثرا بجراحه.
وتعرض االمام فى يوم  18فبراير لضربة قاتلة فى الرأس ،ومت اتهام شاب فى السابعة عشر من عمره أوال قبل
أن يتم تبرئته من بعد ،ثم مت القبض على رجل فى الـ 31من عمره أيضا ولكن الشرطة أطلقت سراحة  ،بعد
أن تأكدت من أن «سيدى» هو املشتبه به الرئيسى فى اجلرمية.
على اجلانب اآلخر ،طالب عدد من األئمة املسلمني فى نفس املنطقة بالتزام الهدوء وأن تدعهم الشرطة
يقومون مبهامهم العادية فى الدعوة وإمامة الناس بالصالة ،بينما حشدت منطقة «مانشستر» عدة
أصوات غاضبة بسبب هذه احلادثة ،وطالب العديد من األهالى حتدى اجلانى احلقيقى لالنتقام منه.

مجلس إدارة وأسرة حترير «جود نيوز»

يهنئون اجلاليات اإلسالمية
بحلول شهر رمضان الكرمي
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�إعـــالنـــــات

األنبا مكاريوس أسقف املنيا وأبوقرقاص:
الدولة التي تقبل اجللسات العرفية تهني نفسها وتكرار األحداث باملنيا سببه عدم املواجهة
ملاذا ال تقوم الدولة بدورها وحتمى املواطنني بد ًال من إضطرارهم إلى اللجوء للكنيسة
لدينا  120قرية ليس بها كنائس وال أنتظر خير ًا من قانون «بناء الكنائس»
جود نيوز الكندية :كما هي العادة ومبجرد إشاعة عن
عالقة عاطفية بني قبطي ومسلمة ،كان أبطالها هذه
املره إشاعة عن عالقه بني القبطي« ،أشرف عبده» ،وعمره
 30عام وهو صاحب محل أدوات منزلية ،وربة منزل ،تدعي
«جنوي» ،وعمرها  32عام ،فثار املتطرفني بالقرية علي
األقباط وممتلكاتهم ،وأسفرت اإلعتداءات عن حرق  7منزل
ملكا ً ألقباط ،وأصابة عدة أشخاص ،وشهدت اإلعتداءات
مشهد مأسوي جداً ،وهو تعرية والدة القبطي والسير
بها عارية بالقرية أمام أعني اجلميع ،وهو األمر الذي
أثار اإلستياء علي مواقع التواصل اإلجتماعي ونشرته
الصحف العاملية .وفي موقف صلب طالب االنبا مكاريوس
بتفعيل القانون وعدم اللجوء إلي احللول العرفية ،وحتدث
االنبا مكاريوس لصحف وقنوات مصرية ،وتنقل «جود
نيوز» حوار نيافته مع «الشروق» ،والذي دار كما يلي::
ــ ما تقييم الكنيسة لتدخل اجللسات العرفية فى حل
األزمات ذات البعد الطائفى؟
ـ الغرض من اجللسات العرفية هو عالج البعد اجملتمعى
فقط فى أى بلد بني طرفني مسلم ومسيحى ،أو مسيحى
ومسيحى ،أو مسلم ومسلم ،لكن ال ينبغى أن تكون
اجللسات العرفية والقضاء العرفى بديال أو حتل مكان
مؤسسات الدولة ،فالدولة التى توافق على ذلك تهني
نفسها ،ونحن فى دولة مؤسسات وقانون ولسنا نعيش
فى قبيلة ،لذا البد من محاسبة املذنب أوال مبا يستحق
من عقاب على جرميته.
فى بعض األحيان يفسد التحرك اجملتمعى واحلقوقى
والعائلى القضية ويؤثر على مسارها ،ويعطى حجة
ومهربا للمسئولني للتخلى عن دورهم ،فيقتنعون مبقولة
«أصلهم هيرتضوا بالصلح خالص».
ــ هل تقصد حدوث تالعب فى إجراءات التقاضى أو عدم
استكمالها على النحو املطلوب لترضية أطراف على
حساب أخرى؟
ـ هناك ثغرات كثيرة ،منها القبض على أشخاص ال عالقة
لهم باجلرمية من أجل التهدئة توضيح أن األجهزة األمنية
تقوم بدورها ،ثم يخلى سبيلهم بعدها ألن التحريات
تؤكد عدم عالقتهم بالقضية ،ومع طول املدة وكثرة
اجللسات واملرافعات وما يكتب فى الصحف ،تتوه القضية
وتضيع ،وهذا حدث كثيرا ،واجملرم الذى ال ينال ما يستحقه
من عقاب يعود ليرتكب ما هو أشر وأفدح ،وهذا يعود على
اجملتمع ككل.
وفى قضية الكرم ،هناك أشخاص مت القبض عليهم
ومجموعة مت اإلبالغ عنها ولم يتم القبض عليها حتى
اآلن وكل شىء وارد ،ونحن ننتظر من القضاء أن يقول
كلمته ،وفق حتقيقات شفافة موسعة تكشف أطراف
القضية.
ــ كيف رأيت اتصال البابا تواضروس الثانى بـ«سيدة
الكرم»؟
ـ الغرض األساسى من االتصال هو االطمئنان عليها
وتعضيدها ودعمها روحيا ،وفى السياق وجه البابا بيانا
لألقباط يؤكد مطالبتنا بإعمال القانون ،والقبض على
اجلناة وتقدميهم للعدالة ،على أن نتحدث بعد ذلك عن
جلسات الصلح.
ــ لكن ملاذا صمتت الكنيسة قرابة  5أيام من الواقعة؟
كانت هذه رغبة السيدة نفسها ،وهى صاحبة الشأن،
حيث راعت البعد اجملتمعى واألسرى لها ،لكنها عندما
حاولت التغلب على جراحها وأحزانها لم تستطع
مقاومة الشعور بالقهر والذل وانفجرت وحتدثت ،وهذا
دليل على شرفها ونزاهتها ،وأنها ليس لديها ما تخشاه.
ــ وهل كان تدخل املطرانية ببيان عاجل هدفه تصعيد
القضية؟
ـ املوضوع لم يبدأ من الكنيسة ،بل من أطراف أخرى
التقوا بالسيدة طالبوها بتحرير محضر فى قسم
الشرطة لإلدالء بأقوالها ،وثم علمنا نحن باألمر وعرفنا
منها القصة بشكل كامل ،ثم أصدرنا بيانا بالواقعة.
ــ ملاذا تعانى املنيا بشكل كبير من ذلك؟
ـ كل هذا سببه العالجات اخلاطئة وعدم املواجهة،

والبحث عن مخارج بدال من املواجهة احلقيقية ،واللجوء
للحلول السطحية وتنييم املوضوعات ،واستخدام فزاعة
«منعا للفتنة» ،و«منعا لالحتقان».
ــ هل عبارة «املسلمني واملسيحيني نسيج واحد» إحدى
هذه الفزاعات؟
ـ ليست فزاعة ،بل حلو كالم وتطييب خواطر ،فكوننا
نسيج واحد ال مينع معاقبة اخملطئ سواء مسلما أو
مسيحيا ،فهو قبل ديانته مواطن مصرى.
وأتساءل ملاذا ال تقوم الدولة بدورها وحتمى املواطنني بدال
من اضطرارهم إلى اللجوء للكنيسة أو املسجد ،احلقيقة
أن الطريقة التى تنتهجها مؤسسات الدولة ،واألشخاص
غير الوطنيني من شأنها تهميش األقباط ،ودفع الكنيسة
صاغرة إلى إقامة مؤسسات موازية ملؤسسات الدولة،
وهذا أمر خاطئ.
ــ ماذا تعنى بـ«املؤسسات املوازية»؟
ـ أقصد أن طالب العمل ال يجده فى وظائف الدولة ،ألن
املسئولني «مش بيشغلوا مسيحيني» ،ما يدفعنا إلى
إنشاء مكتب توظيف فى الكنيسة ،ومن لديه مشكلة
محام من املطرانية للحصول على
مع الشرطة يوكل له
ٍ
حقه ،فضال عن إنشاء املستوصفات واملدارس ومنازل
األيتام وذوى االحتياجات اخلاصة ،وغيرها مما على الدولة أن
تضطلع به.
ــ وما احلل من وجهة نظركم؟
ـ األمر يحتاج لتغيير فكر املسئولني ،فالبعض سألنى
«هل تطالب بتغيير محافظ املنيا ومدير األمن؟» ،قلت
«ال ،لكن أطالب بتغيير سياسة احملافظ ومدير األمن ،نحن
ليست لدينا خصومة مع الشخص ،فرمبا يتبع خليفته
السياسة نفسها ،ونحن فى مصر ــ لألسف ــ ال نتعامل
مع القانون ،ولكن مع اجلالس على الكرسى لتنفيذ
القانون ،وهناك فرق بني املسلكني.
ــ هل ترى الدولة تتعامل مع الكنيسة بوصفها الراعى
األول للمصريني املسيحيني؟
ـ يؤسفنى تأكيد أن هذا تعامل الدولة مع جميع
املواطنني ،فبعض املساجد بها مستوصفات ومؤسسات
توظيف وفصول تقوية ،على الرغم من أن هذا دور الدولة،
وكل هذا يقلل انتماء لدى دولته التى ال تلبى احتياجاته.
كما أن بقاء املسئول فى مكانه لفترة طويلة يجعل
إدارته للمنصب مرتخية ويصيبه بامللل ،وبالتالى البد من
محاسبة كل مسئول مخطئ حتى يكون عبرة ملن يخلفه
فى املنصب ،لكن البعض يخطئ كما يحلو له وبقى فى
مكانه ،لدرجة أننا لو شكونا مسئوال تتم ترقيته.
ــ كيف رأيت زيارة «بيت العائلة» لعقد جلسة صلح فى
منزل عمدة قرية الكرم؟
ـ لم يستشيرونا قبل مجيئهم ،بل اقتحموا املشهد دون
اتفاق أو تنسيق ،وإجراؤهم الصلح سابق ألوانه ،وخطأ
من شأنه إجهاض القضية والتأثير على سيرها بشكل
قانونى ،كما أن ظهور ممثليه فى املشهد يوحى بحل
املوضوع ،وأن أصحاب احلق تراجعوا عن حقوقهم.
ــ هل لهذا فوضك البابا للتحدث فقط فى قضية
السيدة املسنة؟
ـ تفويضى للتحدث فقط فى قضية السيدة املسنة
يسير فى خط موازٍ ،فبيت العائلة هاتفنى صباح اجلمعة
حلضور اجللسة واعتذرت ألن التوقيت اخلاطئ ويأتى
بنتيجة عكسية.
ــ وما تأثير القضية على قانونى بناء الكنائس واألحوال
الشخصية اللذين من املقرر تصديق البرملان عليهما
قريبا؟
ال أنتظر خيرا من قانون بناء الكنائس ،ألن أية ثغرة فيه
تؤدى إلى والدته ميتا ،وهو ملىء بالثغرات ،منها  9معايير
أو اشتراطات منها البناء حسب التنظيم ،على الرغم
من أن أغلب املناطق ليس بها مؤسسة تنظيم ،كما أن
القانون أباح بناء الكنائس حسبما تقتضى احلاجة ،ووضع
مثال بشرط أن تكون األجواء مهيئة بال توتر ،فانتهى األمر
مبن يقدر على صنع توتر لتعطيل بناء الكنائس ،لذا إذا
غاب الضمير اخلالص عند الذين صاغوا القانون ،فسوف

يكون قانونا مؤذيا ولن نقبله بسهولة.
ففى أزمة حرق كنيسة العذراء بقرية اإلسماعيلية،
احتوت الكنيسة األرثوذوكسية آالم الناس وثورتهم
وهياجهم ،فى الوقت الذى اكتفى املسئولون بذلك ولم
يقدموا على فعل شىء ،وهذا يعطينا انطباعا سلبيا،
لذا عندما لم تقم الدولة على محاسبة املسئولني تكرر
املوقف بعد أسابيع بشكل أكثر مآساوية ،وهذا ما يؤكد
خطأ هذا النوع من العالجات.
نحن نصلى فى قرية اإلسماعيلية منذ أكثر من سنة فى
خيمة بعلم األمن وحماية إخواننا املسلمني الذين تقدموا
بطلب رسمى لفتح الكنيسة ،والناس تصلى فى شارع
وال يوجد توتر هناك.
ــ كيف رأيت بيان الرئاسة حول األزمة؟ ..وهل هناك
كنائس تضررت فى قرية الكرم؟
ـ القرية بها  500مسيحيى وليس بها كنائس لصعوبة
بنائها حسب القانون احلالى ،كما لدينا  120قرية فى
املنيا وأبوقرقاص ليس بها كنائس ،ولن نعلق على إعادة
الترميم ،حتى ال يتحول األمر إلى تعويضات مالية
وننسى جوهر القصة األصلية ،ومع كامل شكرنا لسيادة
الرئيس ،فجمل الترميمات قد يقوم بها رجل أعمال ،لكن
املشكلة ليست مالية أو عينية بل أعمق بكثير ،وما فعله
السيسى لفتة كرمية لكن «الفلوس متحلش املشكلة»،
وأحيانا يصدر الرئيس قرارات وتتعطل فى احملليات،
فالكنائس التى دمرت فى  2013رمبا ينتهى ترميمها فى
نهاية .2016
ــ كيف ترى التعاطى مع املشكالت الطائفية قبل وبعد

ثورة يناير؟
ـ اليزال الشأن القبطى ملفا أمنيا لألسف الشديد ،وأنا
أتساءل ملاذا اإلصرار على ذلك على الرغم من عدم وجود
احتقان فى بعض األحيان ،نحن مازلنا نعانى كما كنا
قبل الثورة ،فمنع بناء كنيسة واالعتداء على أخرى وسط
وقوف أجهزة األمن صامتة ،يعطى انطباعا باستراتيجية
الدولة فى التعامل مع هذه األزمات ،فالبعض يلجأ إلى
القبض على مجموعة مسلمني ومسيحيني ،لتحويل
القضية إلى مساومات وموازنات لتفريغ القضية بشكل
رخيص ،كى يسعى الناس لإلفراج على املقبوض عليهم.
وهذا ما حدث فى قريتى عزبة الدهب وسوادة ،حيث على
الرغم من حرق الكنيسة ،مت القبض على مسيحيني
لننسى القضية األصلية ونركز فى اإلفراج عنهم.
ــ ماذا عن نفى األمن واقعة السيدة املسيحية؟
ـ هذا فجور وكذب ،السيدة دافعت عن نفسها ،وال يظن
أحد أنه فى هذه السن ستلجأ إلى التشهير بنفسها
واختالق ذلك وهى فى هذا «الغلب» ،فإعمال العقل مهم
فى مواجهة التضليل ضرورة للتقدم إلى األمام.
السيدة املسيحية أخبرتنا أنها بعدما أدلت بأقوالها فى
قسم شرطة مركز أبوقرقاص ،مت تقطيع احملضر ،وكتبت
الشرطة محضرا آخر بتمزيق مالبسها فقط ،مت إجبارها
على التوقيع عليه ،إال أننا تواصلنا معها لعمل بالغ
جديد ،لكن الواقعة تعنى تواصل األمن مع بعض األطراف
أو رغبته فى تهدئة األمور دون تصعيد ،فى الوقت الذى
تعرضت  7منازل للحرق ،أحدهما أتت النيران عليه بشكل
كامل ،بينما سلب ونهب البعض اآلخر
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�إعـــالنـــــات
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امللك عبدالله ي�ستقبل
الأنبا �أنطونيو�س مطران القد�س
استقبل امللك عبداهلل الثاني ملك
اململكة األردنية الهاشمية ،األنبا
أنطونيوس ،حيث أعرب جاللته عن
تهانيه بتعيينه مطران ًا للقدس والشرق
األدنى لألقباط األرثوذكس ،ومتمن ًيا
له التوفيق في عمله مبا يسهم في
ترسيخ مبدأ التواصل واحلوار والتفاهم
بني مختلف أتباع الديانات.ونقلت
وكالة األنباء األردنية الرسمية أن اللقاء
«يأتي كباكورة عمل ملطران األقباط
في القدس ،كون امللك عبداهلل الثاني هو صاحب الوصاية على املقدسات اإلسالمية واملسيحية في
القدس» ،فيما بحث اللقاء «سبل تعزيز زيارة األقباط إلى القدس وأماكن احلج املسيحي في األردن،
خصوصا املغطس».وقد أعرب األنبا أنطونيوس عن «تقديره وأتباع الكنيسة القبطية للدور الكبير
ً
الذي يقوم به جاللته في رعاية املقدسات في القدس ،واحلفاظ على هوية القدس ودعم صمود
املقدسيني» ،مشي ًدا «مبا يشكله األردن ،بجهود القيادة الهاشمية احلكيمة ،من أمنوذج في العيش
املشترك والتآخي بني املسلمني واملسيحيني ،وبلد يتميز بالوسطية واالعتدال ودعم حتقيق السالم
وتعزيز األمن واالستقرار».وكانت البطريركية القبطية األرثوذكسية في مصر قد ع ّينت القمص ثيودور
األنطوني مطران ًا على الكرسي األورشليمي في القدس والشرق األدنى (فلسطني ،لبنان ،األردن ،العراق،
سورية والكويت) ،خل ًفا ملثلث الرحمات األنبا أبراهام ،متخ ًذا اسم األنبا أنطونيوس.

بوتن يزور رهبان «جبل �آثو�س»
وصل الرئيس الروسي فالدميير بوتن إلى جبل آثوس ،في زيارة
للجماعة املسيحية األرثوذكسية الرهبانية التي تعيش
هناك.
وتوجه بوتن من أثينا إلى مدينة سالونيك شمالي اليونان
 ،ثم انتقل برا إلى قرب جبل آثوس ثم استقل قاربا ،وهو
الوسيلة الوحيدة للوصول إلى اجلماعة.وشارك بوتن في
قداس على شرف زيارته ،في املركز اإلداري للجماعة ،قبل
أن يتوجه إلى دير القديس بندالميون ،الذي يقطنه نحو 70
راهبا من األرثوذكس الروس واألوكرانيون .كما شارك بوتن في االحتفال مبرور ألف سنة على وجود الرهان
األرثوذكس الروس هناك.
ووصل مع بوتن رئيس الكنيسة األرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل إلى جبل آثوس.

«الطب ال�شرعي» ينفي وجود مواد متفجرة
على �أ�شالء �ضحايا الطائرة املنكوبة
نفى املستشار شعبان الشامي ،مساعد وزير العدل
لشؤون الطب الشرعي ،ما تناولته بعض وسائل اإلعالم
ومواقع التواصل بأن مصلحة الطب الشرعي لديها تقارير
تفيد بأن حالة أشالء ضحايا الطائرة املصرية املنكوبة
تؤكد حدوث انفجار على منت الطائرة قبل اختفائها.
وقال «الشامي» ،في تقرير ملركز معلومات مجلس
الوزراء ،إنها مجرد افتراضات لم تصدر عن مصلحة
الطب الشرعي ،أو من قبل أي طبيب من العاملني بها»،
مؤكدا أن مصلحة الطب الشرعي لم تصدر تقرير بهذا
اخلصوص على اإلطالق ،وأن احملققني لم يعثروا حتى اآلن
على أي أثر ملواد متفجرة على األشالء البشرية أو حطام
طائرة مصر للطيران املنكوبة.
وأضاف :أنه «من السابق ألوانه احلديث عن احتمال وقوع انفجار على منت الطائرة ،انطالقا ً من حال
األشالء التي عثر عليها ،فالفحوصات مازالت جارية حتى اآلن».

ال�صني تنفي ت�صدير حلم ب�شري لإفريقيا
نفت الصني بشكل رسمي مزاعم استخدامها حلم بشري في تصنيع مواد غذائية وتصديرها إلى دول
إفريقية ،بعد جدل ثار على الصحف ومواقع التواصل االجتماعي.
وتسببت أخبار عن «تعبئة حلوم بشرية» في الصني وبيعها في زامبيا ،في ضجة ،ونشرت تقارير
صحفية في البلد اإلفريقي عن مصادر في مصانع حلوم صينية ،قولها إن بكني «تستغل العدد الهائل
من املوتى الصينيني يوميا في بيع جثثهم على أنها منتجات حلوم».
ودفعت هذه املزاعم سفير الصني في زامبيا يانغ يومينغ ،إلى إصدار بيان قال فيه إن «اليوم الصحف
في زامبيا تنشر الشائعات التي تقول إن الصني تستخدم حلوما بشرية في صناعة منتجات اللحم
البقري وتبيعها في إفريقيا» .وتابع يانغ في بيانه «هذا افتراء خبيث بغرض تشويه السمعة وهذا غير
مقبول بالنسبة لنا .وفي هذا الصدد نحن نعبر عن أقصى درجات الغضب وندين بشدة» نشر هذه
الشائعات.
وقال السفير إن وراء نشر هذه املزاعم «أناس لهم دوافع خفية حاولوا تدمير الصداقة بني زامبيا
والصني».

�أخبـــــــــار

روبرت في�سك� :أمريكا تتخلى عن مطالبة الأ�سد
بالرحيل لأنه �أف�ضل من داع�ش
قال الكاتب البريطانى روبرت فيسك إن الواليات املتحدة تتخلى
عن دعوتها لرحيل الرئيس السورى بشار األسد ،ألن نظامه
يعد رهانا أفضل من داعش ،مضيفا أنه ال توجد خطة واضحة
للمستقبل فى سوريا ولبنان ،لكن اجليش السورى سيكون له
دور فى سوريا جديدة.
وأشار الكاتب إلى أن اجليش الروسى ال يزال موجودا فى سوريا،
وإن كان على نطاق أقل ،لكننا رأينا وجودا له فى مدينة تدمر
بعد استعادتها.
وتابع قائال إنه يشك فى أن الدعاوى املطالبة برحيل األسد سيتم التخلى عنها تدريجيا ،بفضل داعش
بالطبع التى يراها األمريكيون كريهة بدرجة أكبر من احلكومة السورية فى دمشق.
كما حتدث فيسك عن تأثير احلرب السورية على لبنان ،وقال إنها ال تزال تقسم البالد السيما مع وجود الكثير
من رجال حزب اهلل فى سوريا ،ومثلما هو احلال فى سوريا ،فال توجد خطط ألى مستقبل فى لبنان ،وال يوجد
تخطيط للتنمية فى فترة ما بعد احلرب وال خطة للسياسة املستقبلية إزاء األسد.
إال أن الكاتب يرى أن اجليش السورى سيكون له دور فى سوريا اجلديدة ،ورمبا أدرك الروس هذا ولذلك تدخلوا
بشكل كبير ،إال أن اخلسائر فى اجليش السورى كبيرة للغاية وهو ما جعل موسكو ترى أن تدخلها أمر حتميا
ال مفر منه.
ويرى فيسك أن األمريكيني تركوا على ما يبدو القصف اجلوى ضد داعش للسوريني بعدما كانوا يشكون
منه ،وال يخشى الرئيس الروسى فالدميير بوتني أن يقول بشكل واضح إن احلكومة فى دمشق رهان أفضل
من داعش.

وزير الإعالم الإثيوبى� :أو�شكنا على ا�ستكمال بناء
 % 70من �سد النه�ضة
قال وزير اإلعالم واالتصال اإلثيوبى غيتاشو رضا إن حكومة بالده توشك على بناء  % 70من سد النهضة،
موضحا أن ما مت إجنازه يتضمن األعمال اإلنشائية والهندسية وتركيب التوربينات ،مضيفا أن األعمال
الكاملة قد تنتهى فى أى وقت .
وأضاف أن أعمال اللجان املشتركة مع مصر والسودان ال عالقة لها ببناء السد ألن السد لن يتأثر بتقاريرها.
وحول العالقات اإلثيوبية السعودية أكد أن هناك أكثر من  4مليارات دوالر استثمارات سعودية فى إثيوبيا
تتركز خصوصا فى مجال الزراعة  .وحول السودان  ،أكد أنه ال توجد أى نزاعات حول احلدود مع السودان،
موضحا وجود اتصاالت لترسيم احلدود بني اخلرطوم وأديس أبابا.

�أردوغان للم�سلمني« :خلفوا كتري»
طالب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ،من
املسلمني إجناب املزيد من األطفال ،قائال إنه «ال يجب
على العائالت املسلمة اتباع طرق حتديد النسل».
واضاف اردوغان «سنضاعف أعداد األجيال القادمة..
البعض يتحدث عن حتديد النسل والتخطيط
السكانى ،ال يجب على أية عائلة مسلمة أن تتبع
ذلك».
وأشار أردوغان ،إلى أنه «ال يجب على أحد أن يتدخل فى
إرادة اهلل» ،مضيفا أن مسؤولية ذلك تقع على عاتق
األمهات.

جمل�س الوزراء :مرمي را�سبة ولن مينعها �أحد من
خو�ض الأمتحانات هذا العام
أكد مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة
مجلس الوزراء ،أن ما أثُير في العديد من املواقع
اإللكترونية وصفحات التواصل االجتماعي من أنباء تُفيد
بحرمان الطالبة مرمي مالك «طالبة صفر الثانوية العامة»
من خوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام ،ال ميت
للواقع بصلة.
وبتواصل املركز مع وزارة التربية والتعليم نفت صحة
تلك األنباء متا ًما ،وأكدت أن ما تردد عن حرمان الطالبة
مرمي مالك من خوض امتحانات الثانوية العامة هذا العام
ال أساس له من الصحة ،وأن الطالبة راسبة ومن حقها
إعادة االمتحانات مثل باقي الطالب وأنها ستخوض
االمتحانات مثل باقي زمالئها.
وأضافت الوزارة أن الطالبة كأى طالب يؤدى االمتحان
وستعامل معاملة عادية ال فرق بينها وبني أي طالب آخر
يختبر داخل اللجنة ،وأشارت الوزارة أن لديها  560ألف طالب وطالبة يؤدون االمتحانات هذا العام ،واجلميع
أيضا ،وأكدت أن جميع الطالب
يعاملون بشكل متساو ،ومن يخطئ سيحاسب ومن له حق سيحصل عليه ً
أبناء للوزارة والبد من تطبيق مبدأ الشفافية لتحقيق تكافؤ الفرص بني الطالب جمي ًعا دون تفرقة.
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كثير من العقل لن يضر

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

االنسان مخلوق عاقل ليس من جديد فى هذه املعلومة ولكن الى اى حد تصل
عقالنيته ؟
كل إنسان محاط مبجموعه من املؤثرات جتعله يخضع لها وجتعله أحيان ًا ال
يتصرف بعقله كما ينبغى ومنها املؤثرات العاطفيه التى من شأنها ان ترفع
االنسان لسابع سما او تقذف به لباطن االرض وهنا تقود العاطفه العقل
ويصبح تفكيره غير شامل بل محدد فى نقطه واحده ويهمل باقى األشياء
ويتسم بالسطحية فى التفكير وعلى هذا القياس ميكن ان حتكم على شخص
بأنه عاقل ام ال ! وفى كل األحوال لن جتد الناس متشابه من الناحيه العقالنيه
فستجد الشخص الذى بالكاد يقود و يوجه نفسه وشخص اخر يقود ويوجه
غيره وثالث يحتاج من يوجهه فما اصعب عندما تسيطر العاطفه عليك
وتوجهك وهناك مثل عربى بيقول « :ثقه العاطفه شهر وثقه العقل دهر « فهناك من كانوا ضحيه لعاطفتهم عندما
قرروا ان يلغوا العقل وخير مثال على ذلك «فينتشنزو بيروجي « سارق لوحة املوناليزا أو الچيوكندا كما يسميها
البعض والتى رسمها ليوناردو داڤنشى سنه  ١٥٠٣وانتهى منها سنة ١٥١٠هذه اللوحه حتمل اجلمال والغموض لتلك
السيده التى بهرت العالبإبتسامتها الغامضة و لفتت انتباه الكثيرين من فنانني ونقاد ومحبى اقتناء اللوحات
حتى اللصوص زاغت اعينهم عليها ولكن أشهر هؤالء اللصوص هو
«فينتشر بيروجي « الذى كان يعمل مبتحف اللوڤر حيث توجد املوناليزا
تستقطب كل العيون وكان هو هناك يصلح اطارات بعض الصور الى ان
وقعت عينيه على املوناليزا فتذكر وقتها «ماتيلدا» حبيبته التى احبها
حبا ً شديدا وتألم لوفاتهاوعندما شاهد املوناليزا فى اللوڤر وحد فيها
مالمح ماتيلدا حبيبته فانساق وراء عاطفته وقادته لسرقه اللوحه
وبالفعل اخذها وخبأها حتت معطفه واختفى عن األنظار ملده عامني
حتى قرر ان يبيعها لفنان إيطالي هو «ألفريدو جيري « الذي ما أن رآها
وتأكد أناللوحه األصلية فأبلغ السلطات اإليطالية التي قبضت على
اللص وأودعت اللوحه في متحف بوفير جاليرى .وقتها فرح اإليطاليون
كثيرا بذلك ولكن ملّا علمت فرنسا باألمر دارت مفاوضات دبلوماسيته
بينها وبني إيطاليا،وكادت العالقات تنقطع لوال أن فرنسا استطاعت أن
تُرغم إيطاليا على إعادةاللوحة لها ومعها السارق .وكان يوم محاكمة
«بيروجي «يوما مشهودا ،حيث تسابق كبار احملامني بباريس للدفاع عنه
لنيل الشهرة وقد صدر احلكم عليه بالسجن ملده عام واحد فقط و عادت اللوحه الى باريس .
اليوم لوحة « املوناليزا» موجودة في متحف « اللوفر « خلف حاجز زجاجي مضاد للكسر والرصاص  ,وقدأتخذ قرارا ً
مبنعها من السفر ألسباب عديدة في مقدمتها اخلوف من التلف أوالفقدان ألي ظرف كان و املضحك فى هذه السرقه
ان هذا اللص اصبح بطال قوميا في ايطاليا حملاولته ادخال املوناليزا االراضي االيطالية .
وهكذا تقود العاطفه عندما يغيب العقل ولعلك تتفق معى قارئى العزيز ان كثير من العقل لن يضر !

مأساة طبيب اخلليفة
املشهد الثانى

مقـــــــــاالت

الفصل الثانى

(موسيقى هادئة -أغنية خفيفة مع رقص تعبيرى ملدة دقائق وبعدها يعود القاضى واحملتسب الستكمال
احملاكمة )
القاضى :نبدأ اجللسة الثانية والكلمة اآلن للمحتسب
احملتسب :ننتقل ياحنني الى آخر االتهامات وأخطرها وهو تعريضك بالدين االسالمى واالشارة إليه بأنه
دين باطل وليس حق.
حنني :لم يصدر عنى أبدا مثل هذا لكالم.
احملتسب :هل نسيت ما قلته فى ردك على محمد بن عيسى بن املنجم حني أرسل يدعوك الى الدخول
فى االسالم ؟
حنني :رسالة ابن املنجم هى محاولة لغوية وفلسفية قام بها لتطبيق البرهان املنطقى فى مجال
العقيدة الدينية .وكان يريد منى باعتبارى أستاذا له أن أناقش برهانه ،وأبني له هل فهم كلمة البرهان
وهل استطاع أن يطبقها بنجاح أم ال .وكان على أن أخلص له القول وأبني له شروط الصدق فى كل
مقولة .كانت الرسالة أشبه بتدريب فى كتابة اإلنشاء.
احملتسب :هوه ،ال أحد يعرف كيف يالحقك يا حنني !
القاضى ( :يضحك ) وهذه بركات الفلسفة واملنطق.
احملتسب :ليتنا نستطيع تأجيل احملاكمة سنة أخرى حتى نتمكن من دراسة املنطق والفلسفة.
القاضى  :حتى لواستطعنا التأجيل فمن املستحيل أن جند فرصة للتعلم .أنسيت أن اخلليفة
املتوكل قد أصدر منشورا يدعو فيه إلى « األمر باملعروف والنهى عن املنكر « ويهاجم فيه الزنادقة
واملعتزلة وبعض الفرق األخرى التى تعتمدعلى املنطق فى اجلدل والنقاش.
احملتسب( :يهز رأسه أسفا) حظنا كده! لنترك أمر التعلم اآلن فقد شاء لنا أمير املؤمنني أن نتعلم
مايفيدنا ونبتعد عما يضرنا أو يضلنا.
القاضى  :أحسنت.
احملتسب :اسمع ياحنني ،قلت فى ردك األول إنك اخترت املسيحية من الوجه الذى يختار منه احلق
أال يعنى هذا أن الذين اختاروا االسالم ومنهم على بن املنجم نفسه قد ضلوا عن طري ق احلق
حنني :أنا لم أقل ذلك .لقد تكلمت عن نفسى وعن اختيارى ومعرفتى باحلق والباطل ،ولكل انسان احلق
أن يحدد اختياره بكامل حريته.
احملتسب :ال ياحنني .متهل ،كالمك ملىء بالغمز واللمز .فهل يخفى هذا علينا ؟
حنني :كالمى واضح اليحتمل الغمز أو اللمز .وأنا لم أعتد اللف حول املعانى.
احملتسب :سأقرأ لك فقرة ولك أن تقول ماتعني .وساركز على استشهادك بقول أبى رابطة
التكريتى السريانى أسقف نصيبني الذى قال» ال تخلو النصرانية من أن تكون إما حقا وإما باطال والذين
قبلوها من ان يكونوا إما عقالء وإما جهالء .وقد قبلها العقالء مبا ال يصح بالقياس االعقلى وقبلها
اجلهال وهي تصد عن االنهماك في لذات الدنيا .وقد قهر اجلميع باآليات ال بالسيف .واآليات أدل دليل علي
ان الدين الذي تكون فيه هو الدين الصحيح عند اهلل عز وجل .والشريعة املسيحية تطابق هذه املقدمات

شريعة الكمال
نعلم من سفر التكوين أن اهلل لم يترك نفسه
بال شاهد يشهد له ،فذكر لنا خلفاء شيث إبن
آدم الذين أنابهم بتبليغ رسالته .وكان نوح آخر
املصابيح التي اضاءت فترة ما قبل الطوفان
بنور الهداية ،في بيئة متوج بالشرور والفجور.
والبد ان يكون ابناء نوح قد تسلموا عن ابيهم
عهد اهلل معه ،ممثال في مجموعة من الوصايا
والصلوات والطقوس التي تربطهم باهلل .وبدأ
الناس يتفرقون في األرض ويتباعدون عن العهد
االلهي ،ويستبدلون عبادة اهلل بالبشر والشجر
واحلجر ،الى جانب عبادة االفالك كالشمس
والنجم والقمر ،وحتى احليوانات وجدت لها مكانا ً
في عبادات اهل الوبر واحلضر .وشاعت الفحشاء
بينهم وانتشر اللواط ،والبغاء ،واصبح مبقدور
الرجل واملرأة أن يحتفظا بعدد من االزواج في وقت
واحد .وهي امور ما زالت متفشية في شتى بقاع
االرض على اختالف تقاليدها واعرافها ومللها
ونحلها .وبرع االنسان في النفاق واخلداع والبغي،
وابتدع للظلم فنونا وجترأ على قتل وتعذيب اخيه
االنسان ،ما بني صلم اذنه وجدع انفه وفقئ عينه
وتقطيع اوصاله ،وسلخ جلده وشيه وطبخ حلمه
واكله وما بني صلبه او نحره.
وكان البد للضمير اإلنساني ان يهب من ثباته،
ويثور في وجه الظلم والفجور ،ويعمل على ترسيخ
العدل والنظام بني الناس ،مما جعل املشرعني
القدماء يسنون القوانني الصارمة لردع املتعدين
على حرية وحقوق االخرين ،وللحد من أوجه الظلم
والقهر الذي شاع وانتشر بني الناس أنذاك .لدرجة
أن التشريعات نفسها لم تكن تخلو من الظلم.
كما كانت شريعة حمورابي حتكم مبوت من يأوي
عبدا آبقاً .وتأمر بقطع يد من يزيل عالمة الرق
من بدن انسان ،ويد العبد الذي يتمرد على سيده
(مادة  .)282وهي احكام تفتقر الى العدل ألنها
ال تتناسب مطالقا ً مع الذنب املقترف .كما انها
عملت مبدأ القصاص :العني بالعني(مادة )196
والكسر بالكسر (مادة  )197والسن بالسن (مادة
 .)200ولكنها ميزت بني السادة والعبيد ،والفقراء
واألغنياء .فإذا اعتدى احلر على العبد فكفيه
أن يدفع عنه دية .وما تزال تلك اخلصال جتري في
بعض الدول مييزة بني املواطنني على اساس ديني
وعرقي بحيث ال يؤخذ املواطن املؤمن بدم الغريب
او الكافر .مما يجعلنا نلتمس األعذار لشرائع مر
عليها أكثر من اربعة االف عام !!!
وجتاوزت قوانني حمورابي حدود العدل ايضا ً عندما
أخذت البرئ بجرم املذنب ،كما في املادة 230التي
تقضي بقتل إبن البناء إذا سقط البيت الذي بناه
ابوه وقتل ابن صاحب البيت .وهو مبدأ ال يزال
يسري في مجتمعاتنا ،فيحلوا للبعض ان يحرقوا
يهجروا عائالت وقرى بذنب فرد
وينهبوا ويقتلوا او ِّ
ثبت او لم يثبت عليه إدعاء املدعني ،بينما يقف
املنوط بهم تطبيق القانون موقف املتفرجني في
مبارة رياضية.
وجاءت شريعة موسى لتحقق العدل بني الناس
فأقرت القصاص ،وامرت باملساواة في تطبيقه“ :
شريعة واحدة وحكم واحد يكون لكم وللغريب
النازل عندكم “(عد .)15ولم تقبل بالدية في حال
قتل االنسان؛ وامنا فقط في حال قتل البهيمة:
« من قتل بهيمة يعوض عنها ومن قتل انسانا
يقتل « (ال .)24وتضمت القواعد االساسية لتقومي
سلوك االنسان وتنظيم عالقته باهلل وباخيه
االنسان ،وعليها بُ ِن َيت ،ومنها ن ُِس َجت كل الشرائع
والقوانني التي عرفها العالم من بعد .فدعت الى
محبة اهلل واكرام الوالدين ،كما نهت عن الشرك،
والزنى والقتل(تث .)5والسكر(ال .)10وحرمت
تناول حلم بعض احليوانات مثل اخلنزير(ال...)11الخ.
وتضمنت احكاما خاصة بالعالقات االجتماعية
بني الناس مثل الزواج وامليراث وغيرها .ووصايا
تخص السلطات القضائية والتنفيذية.
ثم جاءت املسيحية لترتقي باالنسان وتنقله
من مرحلة الناموس الى مرحلة القداسة .لم
تنقضه او تنسخه ،بل ابقت عليه واضافت اليه.
ولم تكتفي باملمارسة الشكلية له بل دعت الى
حترير الباطن من الكبرياء والرياء واالوزار بحيث

قليني جنيب  -مونتريال

يصبح ظاهره صورة صادقة لباطنه .فمن يشتهي
في اخلفاء يعد زانيا ً امام اهلل» كل من ينظر إلى
امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه « (مت.)5
ومن يغضب على اخيه باطال يكون كمن قتل
نفسا « كل من يغضب على أخيه باطال يكون
مستوجب احلكم  ..ومن قال يا احمق يكون
مستوجب نار جهنم» (مت .)5وهي لم تكتفي
بالنهي عن السيئات بل توصي باالجتهاد في
احلسنات .كما قال له اجملد « متى فعلتم كل ما
امرمت به فقولوا اننا عبيد بطالون الننا امنا عملنا
ما كان يجب علينا « (لو .)17وعرفت كذلك بأنها
شريعة احملبة النها جعلت احملبة احلقيقية شرطا ً
جلعل االعمال الصاحلة مقبولة عند اهلل .كما
قال القديس بولس « ان كان لي كل االميان حتى
انقل اجلبال ولكن ليس لي محبة فلست شيئا
«(1كو.)13
فهي تختلف عن الشرائع السابقة والقوانني
الالحقة التي قد متنع االنسان من ارتكاب فعل
مخالف ،بتغليظ العقوبات ،لكنها ال تستطيع
ان حتول بينه وبني التفكير فيه ،ودون الرغبه في
ارتكابه متى توفرت السبل وزالت املوانع .في ظل
تعاليم السيد املسيح تتحول النفس الغاضبة
إلى نفس وديعة مساملة .حتب من يعاديها وتسامح
من يسئ اليها وتصلي ملن يضطهدها .وقد ترجم
املؤمنون االُّوَل هذه التعاليم في حياتهم مثل
استفانوس الذي طلب الصفح ملن ينهالون عليه
رجما .كما حولت شاول من مضطهد ألتباع
املسيح إلى واحد من اعظم املبشرين به والداعني
اليه .وحولت موسى األسود من قاطع للطريق إلى
معلم بارز في مدرسة القداسة .وجعلت املؤمنني
يحتملون كل ما يقع عليهم من ظلم واضطهاد
في كل زمان ومكان.
ولم تد ُع شريعة املسيح الى ان يتفرس االنسان
في اخطاء االخرين ويغض الطرف عن خطاياه،
بل ان ينظر كل واحد الى ذاته « :ال تدينوا لكي
ال تدانوا .النكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون
وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم .وملاذا تنظر
القذى الذي في عني اخيك واما اخلشبة التي في
عينك فال تفطن لها  ...يا مرائي اخرج اوال اخلشبة
من عينك وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى من
عني اخيك «(مت .)7وبالقطع يخرج عن ذلك احلكم
الرؤساء جتاه املرؤوسني ،واالباء نحو البنني .فيحق
لؤلئك ادانة اخملطئني من هؤالء .ناهيك عن ممثلي
السلطات التشريعية والتنفيذية ،شريطة اعمال
العقل والتزام العدل.
ودعت املسيحية إلى اجلهاد وقمع الذات ،ليس
اجلهاد مبعنى اعداد اجليوش وغزو األوطان وجمع
الغنائم ،وسلب اموال الناس واحتالل ارضهم بعد
قتل شبانهم وسبي نسائهم وتيتيم اطفالهم
واالجتار بهم .لكنه اجلهاد ضد اخلطية (عب.)12
والصبر على احتمال الباليا(2تي ،)4واجلهاد في
صنع اخلير ولو من اضيق ابوابه وليس إلتيان الشر
من اوسع بواباته ادخلوا من الباب الضيق النه
واسع الباب و رحب الطريق الذي يؤدي الى الهالك
و كثيرون هم الذين يدخلون منه» (مت )13 : 7
واختم بقوله  -له اجملد  « -كل ما تريدون ان يفعل
الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم الن هذا
هو الناموس واالنبياء « (مت .)7ولذلك فلن ينصلح
حال االنسانية ما لم تسر على هدي شريعة
املسيح السمائية ،حيث طريق الكمال وناموس
االفضال.
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«كليفالند كافالييرز» يتأهل إلى نهائي دوري احملترفني
األمريكي بنتيجة  2-4على «تورونتو رابتورز»
فاز فريق «كليفالند كافالييرز»،
في املباراة السادسة على فريق
«تورونتو رابتورز» بنتيجة .87-113
وتأهل الى نهائي الدوري بنتيجة
 2-4على تورونتو ،ضمن منافسات
نهائي الشرق من الدوري األميركي
لكرة السلة للمحترفني ،وسجل
لكافالييرز ليبرون جاميز  33نقطة
و 11كرة مرتدة و 6متريرات حاسمة.
سجل لرابتورز كايل لوري و3
فيما ّ
كرات مرتدة و 3متريرات حاسمة.
وسوف يواجه كافالييرز في
النهائي الفائز في نهائي املنطقة
الغربية ما بني اوكالهوما ثاندر و غولدن ستايت واريورز
وكان فريق «تورنتو رابتورز» ،قد جنح في التعادل بعد فوزه  99-105في املباراة الرابعة في
السلسلة ومعادلتها  ،2-2في ظل تألق جنمهم كايل لوري ورد العبو كليفالند كفاليارز بقوة
على معادلة تورنتو رابترز  ،بهزمية الرابتورز باملباراة اخلامسة من السلسلة التي اقيمت في
كليفالند اوهايو بفارق  38نقطة  .وجنح كليفالند في املبارة اخلامسة بالتقدم بفارق  18نقطة
مع نهاية الربع االول ،وأضاف اليها  13نقطة في الربع الثاني الذي انتهى بنتيجة  .65-34استمر
ضغط كليفالند في الربع ليرفع الفارق الى  40نقطة ،جنح العبو تورنتو بتقليصها في الربع
االخير الى  38لتنتهي املباراة بنتيجة  .78-116وكان افضل مسجل لتورنتو دمياي ديروزان 14
نقطة  ،بينما سجل كيفن لوف  25نقطة لكليفالند وسانده ليبرون جاميس وكايري ايرفينغ
بـ 23نقطة لكل منهما.

بعد ما يحدث مع املدربني ..
هل سيقبل األجانب تدريب الزمالك؟
بعد كل ما يحدث داخل القلعة البيضاء« ،نادى
الزمالك» فى الشهور األخيرة حتت رئاسة
«مرتضي منصور» ،بشأن ما يالقيه املدربني
األجانب بهذا النادي ،فقد أصبح قرار إقالة
املدير الفنى أسهل القرارات التى تُتخذ داخل
القلعة البيضاء ،فقط مبجرد خسارة مباراة أو
أكثر ،دون منح الفرصة كاملة للمدرب إلظهار
إمكانياته ووضوح بصماته مع الفريق ،فمنذ
أن تولى مرتضى منصور رئاسة الزمالك ،وعلي
مدي  21شهرًا ،غير خاللها سبعة مدربني
بني أجانب ومصريني ،مثل حسام حسن،
وباتشيكو ،محمد صالح «لواليتني» ،فييرا،
باكيتا ،ميدو ،نهاية باألسكتلندى أليكس
ماكليش .واملعروف أن املدربني األجانب يبحثون
عن عمل أمن ومستقر فضالً عن حتقيق
اإلجنازات والبطوالت ،وأول ما يدور فى ذهن
أى منهم عند تلقى عرض لتولى قيادة أحد
األندية خارج نطاق بلده ،يدرس األجواء احمليطة
وحالة االستقرار واألمان الذى سينعم به ،قبل
احلديث عن املقابل املادى الذى سيتقاضاه.
على الرغم من اسم اإلسكتلندى أليكس
ماكليش الالمع فى عالم التدريب ،إال أنه
أصبح «فاشالً» مبجرد دخوله القلعة البيضاء،
ووجد معاملة لم يجدها من قبل فى أى ناد
آخر ،وبدأ مسئولو الزمالك استخدام أسلوب
«التطفيش» بتهميش املدرب وجعله مجرد
«خيال مئاتة» ال ميلك صالحياته فى التحكم
بالفريق الكروى ،حتى فوجئ بقرار إقالته،
ومن املنتظر أن يتعرض املدرب للعديد من
االتهامات لتأكيد فشله وأنه ال يصلح ليكون
مدربا ً من األساس .وبعد املفاجأة التى فجرها
البرتغالى جيسفالدو فيريرا من قبل ماكليش،
بفسخ تعاقده مع الزمالك والهروب من

�إعـــالنـــــات

القلعة البيضاء ،إثر األزمات التى نشبت مع
رئيس الزمالك ،وظل البرتغالى يترقب «ساعة
الصفر» حلمل حقائبه والفرار ،وبعد أن جنح
فى احلصول على أحد العروض لتولى قيادة
فريق جديد بعيدا ً عن الدورى املصرى ،استغل
فيريرا انشغال رئيس النادى فى االنتخابات
البرملانية وأعلن رحيله .تعرض اخلواجة
البرتغالى حلملة هجوم وتهديدات شرسة من
مسئولى القلعة البيضاء ،فور إعالنه فسخ
تعاقده وبدأوا فى ترويعه باستخدام األوراق
واملستندات التى تُدينه ،التى مت رصدها مسبقا ً
حتسبا ً وتهديده بشكواه لدى االحتاد الدولى
لكرة القدم «فيفا» ،وحترير محضر ضده فى
السباب
قسم الشرطة ،باإلضافة إلى وابل ُ
الذى تلقاه «فيريرا» من رئيس النادى واتهامه
بالسكر والعربدة ،ومساعدته لبعض الالعبني
بإقامة عالقات مع الفتيات ،والسهر فى
الكافيهات لشرب «الشيشة» واتهامه بأنه
مدرب فاشل ،وأن الشرط اجلزائى كان العائق
الوحيد أمام الزمالك لفسخ تعاقده .واقعة
فيريرا لم تكن األولى من نوعها فى الزمالك ،بل
أنها حلقة من حلقات املسلسل الذى استمر
عرضه داخل القلعة البيضاء بهروب األجانب،
حيث سبق وهرب البرتغالى باتشيكو ،مع
اختالف أسباب الرحيل ،لكن يظل أسلوب
مسئولى الزمالك كما هو ،بتهديد األجانب
وشكواهم بداعى أنهم أصحاب احلقوق دائماً.
فبعد األحداث املثيرة التى تعرض لها املدربون
األجانب أصبح الزمالك «معتقل» للمدربني
األجانب ،وتلك السمعة من شأنها أن جتعل
أى مدرب يفكر كثيرا ً قبل أن يوافق أو يدخل
فى مفاوضات على تولى قيادة الفريق األبيض،
خالل الفترة املقبلة.

«جود نيوز»
تنشر جدول
وموعد مباريات
كأس األمم األوربية
يورو  2016بتوقيت
شرق كندا EST
البطولة ستبدأ في  10يونيو وحتي  10يوليو  ،ويشارك بها  24منتخب اوروبي ألول مرة
– تبدأ بطولة االمم االوروبية  2016في فرنسا يوم  10يونيو  2016وتتكون البطولة من  6مجموعات تضم 24
منتخب اوروبي .وموعد مباراة االفتتاح بني فرنسا × رومانيا اجلمعة  10يونيو في متام الساعة التاسعة مسا ًء
بتوقيت فرنسا أي  3مساء  ،بتوقيت شرق كندا )EST( ،في افتتاح مباريات اجملموعة األولى

مباريات اليورو يوم  11يونيو 2016

ألبانيا × سويسرا (  9صباحا ً ) اجملموعة األولى.
ويلز × سلوفاكيا (  12ظهرا ً ) اجملموعة الثانية.
إجنلترا × روسيا (  3مسا ًء ) اجملموعة الثانية.

مباريات اليورو يوم  12يونيو 2016

تركيا × كرواتيا (  9صباحا ً ) اجملموعة الرابعة.
بولندا × أيرلندا الشمالية (  12ظهرا ً ) اجملموعة الثالثة.
أملانيا × أوكرانيا (  3مسا ًء ) اجملموعة الثالثة.

مباريات اليورو يوم  13يونيو 2016

إسبانيا والتشيك (  9صباحا ً ) اجملموعة الرابعة.
أيرلندا × السويد (  12ظهرا ً ) اجملموعة اخلامسة.
بلجيكا وإيطاليا (  3مسا ًء ) اجملموعة اخلامسة.

مباريات اليورو يوم  14يونيو 2016

النمسا × اجملر (  12ظهرا ً ) اجملموعة السادسة.
البرتغال × أيسلندا (  3مسا ًء ) اجملموعة السادسة.

مباريات اليورو يوم  15يونيو 2016

روسيا × سلوفاكيا (  9صباحا ً ) اجملموعة الثانية.
رومانيا × سويسرا (  12ظهرا ً ) اجملموعة األولى.
فرنسا × ألبانيا (  3مسا ًء ) اجملموعة األولى.

مباريات اليورو  16يونيو 2016

إجنلترا × ويلز (  9صباحا ً ) اجملموعة الثانية.
أوكرانيا × أيرلندا الشمالية (  12ظهرا ً ) اجملموعة الثالثة.
أملانيا × بولندا (  3مسا ًء ) اجملموعة الثالثة.

مباريات اليورو يوم  17يونيو 2016

إيطاليا والسويد (  9صباحا ً ) اجملموعة اخلامسة.
التشيك × كرواتيا (  12ظهرا ً ) اجملموعة الرابعة.
إسبانيا × تركيا (  3مسا ًء ) اجملموعة الرابعة.

مباريات اليورو يوم  18يونيو 2016

بلجيكا × أيرلندا (  9صباحا ً ) اجملموعة اخلامسة.
أيسلندا × اجملر (  12ظهرا ً ) اجملموعة السادسة.
النمسا والبرتغال (  3مسا ًء ) اجملموعة السادسة.

مباريات اليورو يوم  19يونيو 2016

رومانيا × ألبانيا (  3مسا ًء ) اجملموعة األولى.
فرنسا × سويسرا (  3مسا ًء ) اجملموعة األولى.

مباريات اليورو يوم  20يونيو 2016

روسيا × ويلز (  3مسا ًء ) اجملموعة الثانية.
سلوفاكيا × إجنلترا (  3مسا ًء ) اجملموعة الثانية.

مباريات اليورو يوم  21يونيو 2016

أوكرانيا × بولندا (  12ظهرا ً ) اجملموعة الثالثة.
أيرلندا الشمالية × أملانيا (  12ظهرا ً ) اجملموعة الثالثة.
التشيك × تركيا (  3مسا ًء ) اجملموعة الرابعة.
كرواتيا × إسبانيا (  3مسا ًء ) اجملموعة الرابعة.

مباريات اليورو يوم  22يونيو 2016

أيسلندا × النمسا (  12ظهرا ً ) اجملموعة السادسة.
اجملر × البرتغال (  12ظهرا ً ) اجملموعة السادسة.
إيطاليا × ايرلندا (  3مسا ًء ) اجملموعة اخلامسة .
السويد × بلجيكا (  3مسا ًء ) اجملموعة اخلامسة.

يرجي مراجعة املواعيد قبالً للتأكد من عدم تغييرها من قبل اللجنة املنظمة ،أو فروق توقيت
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Thumb Sucking

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

�صحــة نيـوز

القلق املرضي
«مرض العصر»
( اجلزء الثاني )
املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية
> حتدثنا في املقالة السابقة عن القلق املرضي ،والذي
يعد أكثر األمراض النفسية شيوعا ،ويليه اإلكتئاب
النفسي .وذكرنا أن أكثر من نصف مرضي اإلكتئاب
يعانون أيضا من القلق املرضي ولكن في هذه احلالة
يعيش املريض أطول من مريض اإلكتئاب غير املصحوب
بالقلق املرضي.
> وكمعظم األمراض النفسية ،فال يوجد سبب واحد
معلوم ميكن أن نعزي إليه القلق املرضي ،ولكن يوجد
مجموعة من األسباب جنمل أهمها في األتي:
>  )١الكحوليات والكافيني ومركبات البنزوديازيبني
 ( Benzodiazepinesاملهدئات ) ،وميكن لكل منها أن
يتسبب في القلق املرضي واإلكتئاب وفي هذه احلالة
فإن األعراض في معظم املرضي تتحسن مبجرد التوقف
عن تعاطي تلك املركبات ،ولكن من املهم أن نالحظ أنه
في حالة الكحوليات قد تستمر األعراض وملدة سنتني
بعد التوقف؛ وذلك كجزء من أعراض اإلنسحاب ،ثم بعد
ذلك تبدأ األعراض في التحسن.
>  )٢زيادة إفراز الغدة الدرقية  Hyperthyroidismوهذا
املرض هو أكثر أمراض الغدد الصماء شيوعا بعد
مرض السكر .أو رمبا يحدث القلق كنتيجة لزيادة إفراز
األدرينالني وهذا املرض أقل شيوعا بني أمراض الغدد
الصماء .
>  )٣عوامل جينية مثل تاريخ عائلي للقلق املرضي وهذا
يزيد من إحتمال حدوث القلق املرضي  ٦مرات.
>  )٤الضغوط النفسية اخملتلفة في احلياة كالضغوط
املادية واألمراض املزمنة أو اخلطيرة.
> وفي الصغار قد يحدث القلق املرضي بسبب صعوبة
التعامل اإلجتماعي ،وفي املراهقات بسبب عدم الرضا
عن شكل اجلسم ،أما مع تقدم العمر فقد يحدث
القلق املرضي بسبب التدهور العقلي.
>  )٥بعض األمراض النفسية تؤدي للقلق املرضي ،فكما
سبق وأن ذكرنا فأكثر من نصف مرضي اإلكتئاب يعانون
من القلق املرضي  .وذلك لوجود أسباب مشتركة تؤدي
لكل من املرضني.
>  )٦أيضا لوحظ وجود عالقة وثيقة بني اإلضطرابات
اجلنسية والقلق املرضي ،وال يعرف أيهما يسبب األخر.
ولكن علي أي فتوجد أسباب مشتركة .وميكن أن يؤدي
التوتر والقلق إلي تفادي العالقة اجلنسية ،أو إلي ضعف
اإلنتصاب والقذف املبكر عند الرجال ،أو إلي ألم أثناء
املمارسة عند النساء.
> هوامش  :عدم التعود علي التعامل مع األغراب -بسبب
النشأة والتربية -يزيد من إحتمال القلق املرضي .
> وكما سبق وقلنا فإن األعراض النفسية حتدث
بسبب خلل عضوي في املخ ويشمل هنا نقص املادة
الكيميائية املثبطة للتوتر وهي  GABAولوحظ أيضا
وجود إضطراب في مركز اخلوف والتوتر باملخ ويسمي
باللوزة  .Amygdalaفقد لوحظ أن حتطيم ذلك اجلزء من
املخ في احليوانات يؤدي إلي هدوء شديد وعدم خوف
من املؤثرات التي تسبب خوف طبيعي لهذه احليوانات
ولكن ال يصلح هذا كعالج في اإلنسان نظرا خلطورة
األعراض اجلانبية.
> ومرض القلق املرضي هو حالة مزمنة ،وميكن أن تبدأ
في سن مبكرة جدا ولكن قد يحدث القلق املرضي
بصورة مفاجئة كرد فعل للعامل املثير أو بدون سبب
واضح ويتسبب في قلق وخوف مع عدد من األعراض
البدنية والنفسية والتي سبق وأن ذكرناها في املقالة
السابقة والتي تختلف في شدتها .ويالحظ أنه أحيانا
يصعب علينا وضع حدا فاصال بني القلق الطبيعي
والقلق املرضي ولذلك تختلف التقديرات في نسبة
شيوع املرض وإن إتفقت جميعها علي أنه املرض
النفسي األكثر إنتشارا.
> ولتشخيص املرض ينبغي التركيز علي شيئني  :أوال
األسباب وذلك حملاولة تفاديها أو عالجها إذا أمكن.
وثانيا علي األعراض وذلك عن طريق مسح إكلينيكي
إستجوابي مقنن Standardized Screening Clinical
 Questionnaireونذكر علي سبيل املثال Taylor
 Manifest Anxiety Scaleأو Zung Self Rating

.Anxiety Scale
> عالج القلق املرضي  :أوال أحب أن أنبه إلي أنه ال توجد
وسيلة في البالغني للوقاية من مرض القلق العام.
ويتكون العالج من أجزاء ثالث نذكرها وبترتيب األهمية
كاألتي  )١تغيير منط احلياة  )٢عالج سلوكي  )٣وأخيرا
واألقل أهمية العالج الدوائي ،ومن الواجب التأكيد
علي أن العالج الدوائي ال يصلح مبفرده في عالج القلق
املرضي.
> أوال  :تغير منط احلياة  :وميثل الركن األساسي في
العالج ويشمل :
>  )١إزالة أسباب القلق والتوتر كلما أمكن ذلك.
>  )٢اإلمتناع عن التدخني متاما ومن اجلدير بالذكر أن
التوقف عن التدخني يعادل أو يتفوق علي تأثير األدوية
في إقالل درجة القلق.
>  )٣الغذاء الصحي وأفضل أنواعه غذاء البحر املتوسط
( خضار وفاكهة بكثرة /حبوب كاملة /ومأكوالت بحرية
في يومني أو ثالثة في اإلسبوع) وأيضا البد من نظام
غذائي يحافظ علي شكل اجلسم ( ال وزن زائد وال نحافة
مفرطة ) وايضا ً التوقف متاما عن تعاطي الكحوليات
واإلقالل ما أمكن من الكافيني ( القهوة والشاي
واملشروبات الغازية احملتوية علي مادة الكوال )  .وقد
وجد أيضا أن  Kava extractيحسن جدا من التوتر في
احلاالت اخلفيفة واملتوسطة وال يوجد له أضرار جانبية
تذكر في حالة عدم تناول الكحوليات أو األدوية التي
يتم تكسيرها في الكبد.
>  )٤التمارين املنتظمة علي األقل  ٣٠دقيقة في اليوم
 ٥أيام في اإلسبوع وفي حالة التوتر فمن األفضل
تقسيمها علي  ٣مرات كل مرة  ١٠دقائق .والتدليك
 massageأو  aromatherapy massageأي التدليك
باستخدام زيوت نباتية أو اليوجا  Yogaكل ذلك يقلل
من درجة القلق.
> ثانيا  :العالج السلوكي  )١ :تغيير اإلدراك Cognetive
.Behavioral Therapy
> وفي حالة القلق املرضي في األطفال يجب مشاركة
األهل ملعرفة سبل التعامل مع الطفل.
>  )٢في حالة األطفال الذين ال يتكلمون ميكن إستخدام
الفن واللعب  Art and Play Therapyمع إرشادات
ومراقبة من املعالج للطفل وهذه الطريقة تساعد في
معرفة ما يدور في ذهن الطفل.
>  )٣التعرض املتدرج للمؤثرات التي تسبب القلق وذلك
بغرض إزالة احلساسية جتاهها .
>  )٤التأمل العميق .meditation
>  )٥القراءة.
> ثالثا  :العالج الدوائي  :له فائدة محدودة ألن األدوية
تخفف من العرض وال تعالج السبب ،بل وقد متنع فائدة
العالج النفسي .وفي العموم ال تصلح األدوية مبفردها،
وهذه األدوية تشمل :
>  )١مضادات اإلكتئاب :والتي متثل خط الدفاع األول
خاصة في القلق املصاحب لإلكتئاب أو املريض الذي ال
يفصح عن سبب القلق وأهم هذه األدوية هي اخلاصة
Selective Serotonin Reuptake
بالسيروتونني
 Inhibitors SSRIويجب تنبيه املعالج لألهل لتزايد
إحتمال اإلنتحار مع هذه العقاقير خاصة في األطفال
واملراهقني .وتستخدم أيضا  SSRIمع البنزوديازيبني
وملدد قصيرة في عالج احلاالت الشديدة.
>  )٢أدوية أخري مثل مغلقات مستقبالت البيتا Beta
 Blockersوبجرعات صغيرة وذلك في حاالت الرهاب
اإلجتماعي.
> وفي النهاية فان اإلستجابة تعتمد علي شدة احلالة،
وعلي طرق العالج؛ والذي ال يجب إهماله أو تأخره ذلك
ألن القلق املرضي يتسبب في األطفال في التدهور
الدراسي ،وأيضا يؤدي إلي عزوفهم عن النشاطات
اإلجتماعية ،ورمبا يؤدي إلي اإلدمان.كما يجب إدراك أن
القلق املرضي في الكبار في أمريكا الشمالية يعد
السبب األول في عدم أو ضعف املقدرة علي العمل.
وعليه يجب عالج هذا املرض األكثر إنتشارا بني األمراض
النفسية كلما أمكن ذلك.
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راقب 4 5 7
املهنية9 ،
حياتك 3 6
يخص8 2
احلمل :رمبا هناك كثير من اللقاءات واحلوارات فيما 1
مصروفاتك وال
3 6 8 2 7 1 9 4 5
تكن مبذراً.
9
1
2
5
4
8
6
3
7
امليزان  :رمبا لديك بعض اإليجابيات أو حدسك يقول لك ..أشياء كثيرة من حياتك العملية
7 8 1 3 5 4 2 9 6
ومعها تتخيل ما تتمناه.
مرات5.
عدة 4
تراجع 3
أن 6
عليك 2
املالية9 ،
احلسابات 1 7
8
الثور  :عليك احلذر من أخطاء فى العمل خاصة
2 9 6 1 8 7 4 5 3
وينعكس
العقرب :رمبا لديك قدرات على التواصل رائعة وهذا يساعدك فى عالقتك املهنية
8 2 4 7 6 3 5 1 9
عليك باإليجاب.
1 3 5 8 9 2 7 6 4
اجلوزاء :رمبا تشعر بامللل والرتابة من ارتفاع العمل ،لكن اصبر بعد أن تدخل الزهرة احلوت وهو بيت
6 7 9 4 1 5 3 8 2
العمل بالنسبة لك.
القوس :أنت شخصية مرحة وحتب احلياة ولذلك دائما ً أنت محاط باألصدقاء واملعارف ،ألنك تشع
طاقة إيجابية.
http://www.dailysudoku.com/
السرطان :رمبا تشعر ببعض التغيرات فى مجال العمل ،قد يكون لألفضل ،عليك الصبر والتريث.
اجلدى :قد تشعر بتقدم فى أسلوب احلوار ..لديك طاقة وقدرة إقناع قوية وطموحك منظم،
تفاءل فأمامك كثير من األمور اجليدة.
األسد :البد أن تراجع اخلريطة املالية وتعتمد أسلوبا لالدخار .
الدلو :هناك أفكار ومشاريع كثيرة ولكن كثير من احلوارات والكالم ..الصبر سوف تكتمل الصورة
ويتم تنفيذ شىء عملى إن شاء اهلل.
العذراء :رمبا تشعر بحنني أليام طفولتك أو رمبا من تعدد املسؤوليات ولكن كل ذلك سوف يؤدى
إلى توسيع ومتدد إدارك رؤيتك فى احلياة.
احلوت :رمبا تتحسن األوضاع فى كثير من األمور فى حياتك ،واالتصاالت والنشاط االجتماعى
سوف ينعكسان عليك.
(c) Daily Sudoku Ltd 2016. All rights reserved.

هو االستاذ مكرم عياد الذى ترهب
فى دير البراموس بوادى النطرون
باسم أبونا الراهب القمص كيرلس
قسا في ال  30من
البراموسيُ .ر ِ
س َم ً
قمصا في  9إبريل
يونيو عام  1988م .ثم ً
عام  2001م.
ن سكرتي ًرا لألنبا
ي
ع
2003
و في عام
ُ ِّ َ
شنوده الثالث .واعظ متميز وله العديد
من الكتب،كما ان له مجموعة من
القصص المتميزة في مجال األدب
صي المسيحي.
َ
صِ
الق َ
كان قبل رسامته اسقفا ال يكتب اسمه على الكتب أو القصص ،بل يفضل ان ُت ْص َدر ِمن
شر الدير ،تحت اسم «راهب من دير البراموس».
نَ ْ
عقب تنصيب قداسة البابا المعظم األنبا تواضروس الثاني في نوفمبر  ،2011أصبح نيافة أنبا
مكاريوس مشر ًفا على إصدار مجلة الكرازة ،التي تصدرها بطريركية األقباط األرثوذكس بالقاهرة.
يحتل قائمة الشرف هذا االسبوع للدور الحيوي الذي لعبه في واقعة تعرية سيدة قرية
الكرم بأبو قرقاص بالمنيا حيث تعامل بحكمة وشجاعة مع هذا الملف الحساس
وطالب بتفعيل القانون كبديل عن الجلسات العرفية التي تهدر هيبة الدولة وتذبح دولة
ً
رافضا الخضوع للضغوط و التهديدات التي مورست عليه من قبل المتورطين.
القانون

2
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الثاين وال�ستون
مايــو  - 2016ال�سنة الثالثة  -العدد الرابع
ال�سبت  47يونيو

فارس كندا احملافظ  ..ينسحب نهائيا من احلياة السياسية اخلريف القادم
منذ أن خسر حزبه احملافظ االنتخابات التشريعية اخلريف املاضي،
قرر االنطواء واالنسحاب من أمام وسائل اإلعالم ،في دالالت قوية
على احترام خيارات الناخب الكندي .ماليني الكنديني يكنون له
كل االحترام والتقدير ،ويعتبرونه أحد فرسان كندا ،بعد أن أدار
بسالم دفة البالد ألكثر من  12عاما رئيسا للوزراء .إنه السيد
ستيفان هاربر ،رئيس وزراء كندا السابق ،وعضو البرملان الكندي
عن منطقة كاجلاري في إقليم ألبرتا ،الذي أعلن هذا األسبوع
انسحابه التام من احلياه السياسية والعامة ،بانسحابه من
مقعده البرملان اخلريف القادم ،لتجري عليه االنتخابات التكميلية.
هاربر املعروف بخبرته السياسية الكبيرة ،واحترامه الواسع بني
أوساط اليمني احملافظ وميني الوسط ،قرر اعتزال احلياة السياسية
العامة .وهناك تقارير إعالمية اقتصادية تشير إلى أن شركات
أمريكية متخصصة في مجال االستثمار والتمويل تسعي
للحصول علي خدماته في منصب مرموق ،من بينها شركة
 .KKRباإلضافة إلى تقارير أخرى تشير إلى أن هناك مؤسسات
ومراكز بحثيه دولية تريد االستفادة من خبرته العريضة والكبيرة
في مجال السياسة اخلارجية والدولية.
هذا وأكدت كل من  CBCو جريدة  Globe and Mailأن هذه
االستقالة تأتي قبل انعقاد املؤمتر العام للحزب احملافظ الكندي
الختيار رئيس جديد للحزب بعد استقاله هاربر من رئاسته بعد
خسارة االنتخابات التشريعية األخيرة .وسيتم خالل هذا املؤمتر
تكرمي هاربر واعطائه الفرصة إللقاء كلمة عامة ،مبناسبة اعتزاله
العمل العام والسياسي.
اخلروج من حالة الصمت
وعلي الرغم من حالة الصمت املطلق التي حتلي بها هاربر
من اخلريف املاضي ،إال أن تأثير ستيفان هاربر علي السياسات
الفيدرالية العامة الكندية كان عميقا وكبيرا .وأخيرا خرج
هاربر عن صمته املطلق في املؤمتر العام للحزب احملافظ الكندي،
الذي عقد األسبوع املاضي في مدينة فانكوفر في إقليم بريتش
كولومبيا.
وبدأ هاربر مسيرته السياسية نائبا في البرملان الكندي عن
منطقة غرب كاجلاري في إقليم البرتا عان  ،1993وكان في هذه
الفترة عضوا بارزا في احلزب اإلصالحي ،بقيادة بريستون ماننيج.

إال أن هاربر استقال في يناير  ،1997لينضم
إلى التحالف الوطني للمواطنني .وخالل
تلك الفترة أصبح اسم احلزب اإلصالحي le
 Parti réformisteاالحتاد الكندي l›Alliance
 canadienneبقيادة ستوكوول داي .وبعدها
أصبح رئيسا للحزب في ربيع .2002
وهنا يشير راديو كندا الدولي Radio Canada
إلى أن هاربر تقدم عن منطقة جنوب غرب
كاجلاري ،في ذات العام ،ليعاد انتخابه عن هذه
الدائرة اإلنتخابية ،ويستمر نائبا عنها حتى
اليوم .وجنح هاربر في لعب دور محوري لالندماج
بني التحالف الكندي واحلزب التقدمي احملافظ
 ،le Parti progressiste-conservateurالذي شكل فيما بعد
احلزب احملافظ  .le Parti conservateurوينجح هاربر في رئاسة
احلزب الوليد ،وتشكيل املعارضة الرئيسية في البرملان الكندي.
ويخسر احلزب اجلديد ،في يونيه عام  ،2004االنتخابات التشريعية،
أمام احلزب الليبرالي برئاسة بول مارتن ،الذي ينجح في تشكيل
حكومة أقلية ،تسقط مع الوقت .وفي يناير عام  ،2006يحقق
ستيفان هاربر احللم ويفوز بحزبه باالنتخابات التشريعية ،ويقوم
بتشكيل احلكومة ،حكومة أقلية .وفي انتخابات  ،2008تزيد عدد
املقاعد التي يفوز بها احلزب احملافظ ،لكن تبقي حكومة هاربر،
حكومة أقلية .وفي عام  ،2011ينجح فارس كندا احملترم في الفوز
باالنتخابات وتشكيل حكومة أغلبية ،تعد أحد أهم احلكومات
في تاريخ كندا احلديث ،علي مدار  4سنوات.
وتعد من أهم اجنازات حكومات هاربر ،حتقيق درجة عالية من
التوازن املالي لالقتصاد الكندي ،واستقرار ومنو الطبقة الوسطي،
التي تعد عماد استقرار اجملتمع الكندي .ويضاف إلى هذا جناح
هاربر في احلفاظ علي توازن السلطات واحلقوق بني مختلف
األقاليم الكندية ،خاصة وأن بعضا منها يطالب مبزايا تصل حلد
االستقالل عن االحتاد الفيدرالي الكندي ،مثل الكيبيك ،التي
تري أن هناك اختالفات جوهرية مع بقية كندا ،وأنها ليست ذات
الدولة ،علي مستوى السلوكيات والسياسات واللغة والثقافة
اإلقليمية.

مونتريال – عبد املسيح يوسف

العب شطرجن تخطيطي وصاحب كاريزما
كبيرة
ويعتبر الكثير من احملللني السياسيني ورجال
السياسة هنا في كندا استيفان هاربر ،من
العب الشطرجن ،يتمتع بكاريزما كبيرة ،وهو
ما يجعله يتسم في حياته بدرجة عالية
من التخطيط ،لتنفيذ أهدافه ،علي املدى
القصير واملتوسط والبعيد ،وهو ما منح
االقتصاد الكندي دفعات تنموية حقيقية،
واجملتمع الكندي درجة عالية من االستقالل،
ومواجهة اجلماعات اإلرهابية بصورة
حاسمة ،نتيجة اخلبرة واحلنكة السياسية
لهاربر ،مقارنة بفقر اخلبرة السياسية لليبراليني في مجال األمن،
فضال عن ندرة اخلبرة السياسية لرئيس الوزراء الليبرالي الشاب
جوستان ترودو ،حاليا.
رسائل مهمة للحياة في كندا واألمة الكيبيكية
وخالل املؤمتر العام للحزب احملافظ في مدينة فانكوفر منذ أيام،
حتدث ألول مرة منذ  19أكتوبر  ،2015ستيفان هاربر ليطلق عدة
رسائلة قوية وبناءة ،من بينها أن خسارة احلزب احملافظ لالنتخابات
لم تكن متوقعة ،وأن استعادة احملافظني لتشكيل احلكومة أمر
ممكن ،حال ترتيب األوراق والتخطيط لكسب ثقة الناخب الكندي
من جديد.
وشدد هاربر علي أهمية وحدة أعضاء احلزب احملافظ ومناصريه
من ناحية ،ووحدة الكنديني من ناحية ثانية ،خاصة وأن جناحات
احلزب احملافظ علي مدار أكثر من  12سنة تعطي الكنديني الثقة
في أداء احلزب مقارنة باحلزب الليبرالي املشكل حاليا للحكومة.
وخص هاربر إقليم الكيبيك بكلمة مهمة ،مشددا علي أهمية
الوحدة الوطنية ،واستمرار الكيبيك ،جزءأ أصيال من األرض
الكندية ،ورفض أى دعاوي النفصال اإلقليم عن كندا .مؤكدا
أهمية أن يحافظ احلزب علي أرضية صلبة داخل إقليم الكيبيك،
ليكون دائما في قلب األمة الكيبيكية .وفي النهاية قدم هاربر
الشكر للجميع ،مشددا علي أن اجلميع يجب أن يعمل لتكون
كندا أفضل مكان علي العالم للحياة فيه.

عالء األسواني يكتب :من يضطهد األقباط ..؟
في الثالثينيات من القرن املاضي أعلنت وزارة الداخلية (في حكومة
الوفد) عن مسابقة لتعيني موظفني ،ثم تأخرت النتيجة فاشتكى
املتسابقون لرئيس الوزراء مصطفى النحاس الذى استدعى املسؤول
عن املسابقة وسأله فهمس في أذنه:
 «لقد وجدت معظم الفائزين من األقباط فأجلت النتيجة حتىأستشير معاليك».
عندئذ طلب النحاس أسماء الفائزين ثم وضعها أمامه وقال:
 «أنا ال أرى هنا أقباطا ومسلمني .كلهم مواطنون مصريون فازوا فياملسابقة ومن حقهم التعيني فورا».
وفعال مت تعيني  17موظفا في وزارة الداخلية من بينهم  12قبطيا ..كان
مصطفى النحاس يطبق ما تعلمه في حزب الوفد الذى علم املصريني
معنى املواطنة بعيدا عن الدين .كان هناك في القيادة العليا للوفد
تسعة أقباط من بني  27قياديا وفديا ،وقد انتخب األعضاء الوفديون
ويصا واصف ليكون  -ألول وآخر مرة  -رئيسا قبطيا للبرملان املصري.
وقد وصل التآخي بني املسلمني واألقباط لدرجة انه في عام  1930عندما
جرت محاولة الغتيال مصطفى النحاس تلقى الطعنة عنه سينوت
حنا القبطي وأنقذ حياته .في تلك الفترة لم يقتصر التسامح الدينى
على األقباط فقط بل امتد ليشمل اليهود والبهائيني وحتى امللحدين.
وفي عام  1937نشر اسماعيل أدهم (وهو عالم رياضيات ومفكر
مصري) كتابا بعنوان «ملاذا أنا ملحد؟ ».فلم يقتله متطرف ولم يٌقبض
عليه بتهمة ازدراء األديان بل انه كان محل تقدير برغم إحلاده ..
تذكرت هذا التاريخ من التسامح وأنا أقرأ عن املأساة التى حدثت
مؤخرا في املنيا :فقد شاع أن شابا قبطيا ارتبط بعالقة عاطفية
مع سيدة مسلمة ،واعتبر متطرفون مسلمون أن األقباط مسؤولون
جميعا عن هذه اجلرمية فهددوهم باالعتداء عليهم .وذهب األقباط
إلبالغ الشرطة فلم حترك ساكنا ،وبالفعل نفذ املتطرفون تهديدهم
فأحرقوا بيوت األقباط وقاموا بتعرية سيدة في السبعني متاما في
الشارع ليفضحوها ،وكالعادة بعد كل اعتداء على األقباط ،صدرت
بيانات إدانة وحتركت وفود وهيئات وانعقدت جلسات مصاحلة ألقيت

فيها كلمات رائعة عن الوحدة الوطنية ،بيد أن
املعتدين على األقباط لم ينالوا جزاءهم حتى
هذه اللحظة..
ملاذا تدهور احلال باألقباط من مواطنني كاملي
األهلية واحلقوق إلى أقلية يتم استبعادها
وتهميشها واالعتداء على حقوقها بال رادع وال
عقاب..؟
اإلجابة في كلمتني :االستبداد والوهابية.
كان األقباط يحصلون على حقوقهم كاملة
في دولة القانون ثم انتهت الدميقراطية عام  ،1952فتحول القانون من
إطار ملزم للجميع إلى أداة في يد الديكتاتور يستعملها ويعطلها
وقت ما يشاء .الميكن أن نتوقع سيادة للقانون في نظام استبدادي ،ألن
االستبداد في حد ذاته أكبر انتهاك للقانون وفاقد الشيء ال يعطيه.
كما أن الديكتاتورية تفضل غالبا جتاهل املشكالت والتعتيم عليها
بدال من مواجهتها ،وقد رأينا محافظ املنيا (وهو لواء متقاعد) يسارع
بنفي تعرية السيدة القبطية ويتهم اإلعالم بالتهويل وتضخيم
األمور.
ومن الناحية السياسية ،يحتاج الديكتاتور دائما إلى أقلية مضطهدة
خائفة ليكون هو حاميها ويضمن والءها ودعمها الدائم.
ما حدث في املنيا حدث عشرات املرات أيام مبارك وغالبا لم ينفذ
القانون على املعتدين ،وكانت رسالة النظام إلى األقباط:
»ها أنتم رأيتم ما ميكن أن يحدث لكم لو تنحى مبارك عن احلكم».وقد جنحت هذه السياسة في إجبار األقباط على جتنب السياسة
وتدعيم نظام مبارك (باعتباره أهون الشرين) وظلت هذه املعادلة
القائمة حتى اندلعت ثورة يناير فاشترك فيها آالف الشباب القبطي.
هؤالء كان البد من عقابهم فتم تدبير مذبحة ماسبيرو (أكتوبر )2011
حيث مت دهسهم باملدرعات وقتلهم بالرصاص إلجبارهم على العودة
مرة أخرى إلى حظيرة النظام ..
السبب الثاني ملعاناة األقباط هو انتشار املذهب الوهابي في مصر

سواء عن طريق ماليني املصريني الذين عملوا
في اخلليج وعادوا باألفكار الوهابية أو عن طريق
اجلمعيات الوهابية التى تنفق ماليني اجلنيهات
لنشر أفكارها في مصر.
وطبقا ً للمذهب الوهابي :اليجوز إظهار الود
لألقباط وال تهنئتهم في أعيادهم وهم ليسوا
إخوانا للمسلمني وال يجوز دعوتهم للطعام إال
بنية دعوتهم إلى اإلسالم .كما اليجوز قبول شهادة
القبطي على مسلم أمام القضاء (ماعدا حالة
واحدة إذا مات املسلم على سفر ولم يجد إال قبطيا إلعطائه وصيته)
بل إن املسلم إذا قتل قبطيا ال يعاقب بالقتل عند الوهابيني وذلك
النعدام الندية فاملسلم أفضل من القبطى الكافر .. .هذه األفكار
الرهيبة التى تشكل جرائم كراهية في أى دولة متحضرة ال تنتشر
سرا في مصر وإمنا يقولها خطباء في املساجد وتطبع في كتب وتوزع
على الناس.
إذا تربى شاب مسلم على هذه األفكار ثم اختلف مع قبطي ،فهل
يدهشنا أن يعتدي عليه..؟!
ستستمر معاناة األقباط  -لألسف  -مادامت مصر واقعة بني االستبداد
والوهابية .لن يحصل األقباط على حقوقهم أبدا من الديكتاتور ألنه
يفهم جيدا أنهم سيظلون يدعمونه بكل قوة ماداموا خائفني على
حياتهم وممتلكاتهم .ولن يحصل األقباط على حقوقهم كمواطنني
مادامت األفكار الوهابية منتشرة ،ألنها حتقر منهم وتعتبرهم أعداء
اإلسالم وفي أحسن األحوال كفارا أقل انسانيا من املسلمني.
أثناء اشتراكي في الثورة املصرية عشت مفهوم املواطنة احلقيقي.
كان األقباط في ميدان التحرير يتولون حماية املسلمني وهم يؤدون
الصالة وكنا أقباطا ومسلمني كثيرا مانقيم قداسا مع صالة اجلمعة
في نفس الوقت .لن تنتهى معاناة األقباط اال باقامة دولة دميقراطية
يتساوى فيها املواطنون بغض النظر عن أديانهم.
الدميقراطية هي احلل
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اإلجتاهات اإلنسانيه
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
حتول عن موقف الشك .......الي موقف اإلميان
«ُ »Hosannaيقيـــم
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد

نعم نريد أن نتحول عن موقف الشك,
كما عرضنا سابقا الشك هو عدم
اإلميان ,هو عدم الثقه أو التأكد من أن
اهلل سوف يفي بوعوده.
اإلميان الذي نتحدث عنه هو اإلميان الذي
يبتعد عن وضع ثقتنا في الظروف أو
في قدرتنا الذاتيه ,التي تخوننا دائما.
« حياتنا متضي بشكل أفضل بكثير
عندما نضع كل إمياننا و ثقتنا في إله
عظيم» هذا هو اإلميان الذي يدعونا
مجموعةهو « »Hosannaلدراسة الكتاب
إحتفلت
جود
ثقتنا فيه .هذا
نيوز:بأن نضع
يسوع إليه
ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس،
من
عشر
الثاني
في
املقدس
اإلميان املبني بوضوح في الرساله إلي
روفائيل
رائعاهذا بقلم:
العبرانيني
وفي هذا
مرفت عام
األجتماع كل
11:1تعريفا أفراد
إصحاحالذي يقيمه
اإلحتفال
وهو
تلكمبا يرجي و
,ونشأتالثقه
اإلميان هو «
لإلميان .
فانكوفر وهي أحدي
اجملموعة منذ  5سنوات،
التوقيت،
اإليقان بأمور ال تري « -الثقه -و اإلميان-
موريس والقديسة فيرينا ،وتعتبر
خدمات كنيسة القديس
هما مواصفات اإلميان
الكتاب
اجملموعاتهذاالتي
بدراسةاألحيان
تقومكثير من
اإلميان في
أقوي منارس مثل
من....نحن
«،»Hosannaالثقه
أوال  :اإلميان هو
بطرس» ،وومن
«ياسر
د.
عليها
ويشرف
اإلجنليزية،
العالمباللغة
فياملقدس
املادي.نحن نشتري منتجا عبر اإلنترنت  ,و يعطونا رقما ,
إنتظاري
بدراسة أثناء
اجلديدأمتسك بها
املاده التي
في هو
,الرقم
وصول املنتج
ننتظر
أشعياء
سفر
العام
األجتماع
بثقهيبدأ
املقرر أن
القدميفإن العالم الروحي يعمل وفق مبادئ مماثله .
العهد.و هكذا
الصفقه
ألري
إمتاممن
النبي
فإني آتي إلي اهلل و معي احتياج أصلي ألجله  .و إمياني و ثقتي في اهلل ,
أسبوع،
الثالثاء من كل
ألري في
أنتظريقام
اإلجتماع
بالذكر أن
اجلدير
يستجيب الرب
كيف سوف
هذابه بينما
أمتسك
الشئ الذي
هي
بكنيسةحياتي ,
مسا ًءمؤلم في
التاسعة ظرف
الساعة إجتزت في
طلبات  .فإن
عرضته
القديس
من إلي
أمامه6:30
الساعة
ملامن
الظرف أو يغيرني  ,يكون إمياني هو املاده
بالعنوان ذلك
املوجودهاهلل أن يغير
لوقاأطلب من
فإني
التالي
التي أمتسك بها في الوقف الذي أنتظر فيه اهلل كي يتمم مشيئته .لذا
فاإلميان ماده للثقه.
3200 Bayview Ave., North york
ثانيا  :اإلميان هو إيقان أيضا...السبب الذي يجعلني أعرف أن املنتج الذي
طلبته سوف يصل إلي الباب لبيتي هو إني فعلت ذلك من قبل و أعرف
أن ذلك صحيح .لذا فإن جتاربي السابقه هي الدليل الذي أمسك به بينما
أنتظر أن يدق جرس الباب .و هكذا بنفس املعني .فاإلميان هو اليقني بأن
اهلل أمني .مز09:1يقول «يا رب ملجأ كنت لنا في دور فدور «فاإلميان هو
ماده الثقه و اليقني.
أيها اآلب ,نشكرك إلعطائنا كلمتك ,و نصلي حتي تزيد من قدرتنا علي
أن نستريح فيك و نثق فيك من خالل كلمتك و السير باإلميان.
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 هناك سؤال يتردد دائما ً على لسان غير املسيحيني:هل تؤمن املسيحية بإله واحد؟ اإلجابة واضحة جداً،
نعم؛ ألن قانون اإلميان املسيحي  ،وهو صيغة االعتراف
باإلميان ،يبدأ بعبارة ال لبس فيها وال غموض“ :نؤمن
باله واحد …”.
 للتوحيد عدة معاني ،بل هو عدة أنواع وأشكال.وعبارة “ااهلل واحد” ليست عبارة بسيطة لها معنى
واحد ،بل لها عدة معاني  ..فإذا تعددت كلمة واحد ..
تعددت معاني التوحيد …
 كلمة “واحد” كلمة اخترعها اإلنسان ،وهي ال تأتيبصيغة املذكر فقط ،بل تأتي بصيغة املؤنث أيضا ً
ومنها كلمة “واحدة” .وطبعا ً نحن ال نستخدم صيغة
املؤنث اهلل؛ ألن ااهلل ليس مؤنثا وليس مذكرا أيضاً،
بل هو فوق كل هذه األوصاف .ولكن  -كما نرى  -فإن
الكالم عن “الواحد” وعن “الواحدة” يعني في احلقيقة
أننا نتكلم بلغة اإلنسان ،وهي ليست أداة كاملة
في حد ذاﺗﻬا ،فعلى الرغم من أن ااهلل ليس مذكرا
وال مؤنثا إال أننا ال منلك في اللغة العربية إال صيغة
املذكر واملؤنث  ..وهذا يعني أن الكالم عن ااهلل محدود
بحدود اللغة اإلنسانية ،وهي ليست دقيقة دائما.
ولعل أفضل مثال على ضعف كلمة واحد هو ما يلي:
“ -١الواحد” حسابيا هو ٌكم محدود .فالواحد
الصحيح هو كم محدود ،ولذلك ال ميكن أن يكون
ااهلل واحدا بالتعبير احلسابي ،فااهلل ليس كما ً
وليس محدوداً -٢ .و”الواحد” هو جزء من جملة كثيرة
تشاركه نفس النوع مثل :هذا كتاب واحد من ضمن
كتب كثيرة .فالكتاب جزء من نوع هو الكتب  ..ولذلك
ااهلل ليس واحدا ً ﺑﻬذا املعنى ،فهو ليس إلها ً ضمن
واحد من
آلهة -٣ .و”الواحد” ف ٌرد من جنس مثل  :هذا ٌ
الناس .وهذه العبارة تعني أننا نتكلم عن واحد وهو
فرد من ضمن جماعة من الناس  ...وال ميكن أن يكون
ااهلل واحدا ً في هذا اإلطار مبعنى أنه واحد ضمن جنس
اسمه اآللهة -٤ .و”الواحد” هو الذي ال يتبدل وإن تكرر
وتعددت أفراده ،ولعل أفضل مثال هو قول بني إسرائيل
ملوسى“ :يا موسى لن نصبر على طعام واحد” (البقرة:
 .)١٦ولذلك ليس ااهلل واحدا ً من هذه الزاوية أيضاً،

نيوز
الكلمة
تقــــارير

كيف نفهم الوحدانية في اهلل ؟ ( ) ١
فااهلل ليس مثل الطعام املتعدد األنواع الذي إذا تكرر
ُوصف بأنه صنف واحد -٥ .ليس ااهلل واحد مبعنى أنه
ِ
مجهول .نحن نقول“ :واحد من الناس” ،وهذا يعني أننا
ال نريد أن نعلن اسمه أو نعلن شيئا ً عن شخصيته
 ..ولعل أفضل مثال هو تصرف املسيح له اﺠﻤﻟد ليلة
آالمه عندما قال َ “ :أ َلْيس َأني َأَنا اْخَ ت ُرتكم االثَني
َعشر؟ َو َواحد ِ ْمنكم ْ
َشيطان !” (يوحنا  )١٧ :٦وطبعا
“الواحد” هنا مجهول للتالميذ متاما -٦ .وليس ااهلل
واحد مبعنى أنه األول الذي يليه غيره .ومثال واضح هو
َصباح
ما يقوله سفر التكوينَ “ :و َكان َمساٌء َو َكان َ
َيوما َواحدا” ( تك .)٥ :١
 كل هذه االستعماالت وغيرها تؤكد لنا ليس فقطضعف اللغة اإلنسانية  -مهما كانت  -سواء أكانت
العربية أم غيرها من اللغات األخرى ،وإمنا تؤكد أن
الكالم عن التوحيد حتوطه مشاكل هو أيضاً؛ ألن كل
موضوع يتناوله العقل البشري ال ميكن وصفه بشكل
كامل ودقيق ،وإمنا يظل سوء االستعمال وعجز اللغة
يرافقه.
هذه اجلوانب الضعيفة لكلمة واحد هي ضد التوحيد
على خط مستقيم ،فعلى الرغم من أن كلمة “واحد”
تعني التفرد ،إال أﻧﻬا تعني أيضا ً معاني أخري ال ميكن
أن تنطبق على ااهلل.
 و على الرغم من أن كلمة “واحد” من الكلماتالضعيفة في اللغات البشرية  ..إال أن لها جانبها
االيجابي .هذا اجلانب االيجابي يضعنا أمام التوحيد
املسيحي بكل ما فيه من ايجابيات.
أوال  :كلمة “ واحد “ تُع ِّبر عن الوحدة :
يقول سفر التكوين عن آدم وحواءِ“ :ل ِذلك َيْت ُر ُك الرجل
َأَباُه َو ُأمه َوَيْلَ ِتصقُ ِبامرأِته َوَيك َونان َجسدا َواحدا” (تك
 .)٤٢ :٢وهنا كما نرى“ ،الواحد” هو في الواقع وحدة
قائمة على احتاد اثنني .و”الواحد” هنا ،وهو اجلسد،
هو احلياة املشتركة بني شخصني ،الثنائية بينهما
هي قاعدة الوحدة ،فهما اثنان ،ولكنهما واحد .وقوة
كالم سفر التكوين ظاهرة “ َوَيك َونان َجسدا َواحدا”،
أو يصيران جسدا واحدا .هذه الصيرورة هي االحتاد،
واالحتاد ال يلغي باملرة الثنائية ،ولكنه يحول الثنائية

بقلم  :د .رءوف إدوارد

إلى وحدانية ،وتظل الثنائية قائمة ولكن في إطار
وحدانية .ونفس الكالم ينطبق على الكنيسة ،فهي
توصف بأﻧﻬا “جسد املسيح الواحد” (راجع  ١كور :٢١
أيضا الوحدة واحلياة
 ٤و  .)٢١وهذا اجلسد الواحد يعني ً
املشتركة بني عدة أشخاص ،فهم عدة أو تعدد ،ولكن
هذا التعدد جتمعه الوحدة ،وهو ما يع ِّبر عنه سفر
األعمالَ “ :و َجم ُيع اَّلذين آ ُمنوا َكاُنوا َمعا َ ...و َكاُنوا
ْفس وا ِ َح ٍدة” ( أع-٢:٤٤
بون في الَهْ يكل ِبَن َ
ُكل َيوم ُيوا ِ ُظ ِ
. )٦٤
إذاً ،التعدد قائم ،وهو ما تع ِّبر عنه كلمة “كانوا”،
ولكن الوحدة قائمة ،وهو ماتعبًّر عنه عبارة قوية جدا
بنفس وا ِ َح ٍدة “.وهذايعني أن التعدد ال
“ َكاُنواَمعا…َ
َ
يعني مطلقا ً التناحر والتشاحن ،وإمنا استخدام هذا
التعدد في خلق وحدة.
حقيقي أن الذي خلق الوحدة في الكنيسة هو
املسيح ،فهو العنصر املشترك بني املؤمنني ،ولكنه
عنصر ال يعمل إال في االئتالف والتوافق ،و كلًَما كانت
ٌ
الكنيسة قلبا ً واحدا ونفسا ً واحدة كلما استطاعت
أن تفهم أن الوحدانية قوة .
ثانيا ً  :كلمة “واحد” في عالم األشخاص :
يؤكد الكتاب املقدس أن البشر جميعا ُخلقوا من
عنصر واحد ،وهو ما نسميه بالطبيعة اإلنسانية ،أو
صن َِع ْم َن دم وا ِ ٍحد ُكل
حسب تعبير سفر األعمال َ ”:وَ َ
أ ٍم ِة َمن الناس يسكنون على ُ كل وجه األرض “ ( أع ٧
 . ) ٢ ٦ : ١هذا الدم الواحد هو ا حلياة اإلنسانية ،اجلسد
والروح اللذان يوجدان بشكل واحد في كل الناس ..
ولكن الطبيعة اإلنسانية الواحدة ال تلغي وجود تعدد
ومتايز بل واختالفات في شخصيات البشر .وفي هذا
السياق جند أن تعبير القرآن واضح جدا“ :يا أيها الناس
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ” (النساء:
يضم العنصر
. )١
إذا ً الوحدة أو الواحد ميكن أن ّ
املشترك الواحد الذي ميلكه عدة أشخاص يختلفون
كأشخاص ،ولكنهم يتحدون في الطبيعة .وهذا هو
سر متاسك اإلنسانية .ورغم الصراعات  ،فإن الطبيعة
اإلنسانية الواحدة هي مصدر الوحي واإللهام في كل
العصور للدعوة إلى الوحدة والسالم ( .يُت َبع )
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حفيدة «صيدناوي» اإليطالية بعد حادث الطائرة« :سأستمر في الذهاب
إلى مصر»
أعربت عارضة األزياء اإليطالية املصرية ،إليزا صيدناوى ،عن
حزنها العميق لألشخاص الذين فقدوا ذويهم في الطائرة
املصرية .وكتبت على حسابها على «إنستجرام» ،اخلميس:
«أتقدم بخالص التعازى ملن فقدوا أحباءهم في حادثة طائرة
مصر للطيران ،وأدعم الشعب املصرى وضحايا احلادث».
مؤكدة أنها ستستمر في الذهاب إلى مصر.
وتعد إليزا من كبرى عارضات األزياء في إيطاليا ،حيث ولدت
في ديسمبر من عام  1978بإيطاليا ،وتعد احلفيدة الصغرى
لرجل األعمال صيدناوى ،والذى أتى إلى مصر بصحبة ولديه
سليم وسمعان صيدناوى ،واللذين أسسا شركة صيدناوى
سنة  ،1913وأممت في الستينيات ،وبعد صدور قرارات التأميم
سميت الشركة باالسم احلالى شركة املالبس واملنتجات االستهالكية ،بعد دمج محال شمال والطرابيشى
وإسالم سنة  ،1967وهى تعمل في جتارة السلع االستهالكية والغذائية .وتعمل ليزا كعارضة أزياء للماركات
الكبرى في باريس ونيويورك وروما ،وحترص سنويا على زيارة األقصر والقاهرة.

عملية جراحية لشخص ابتلع جهاز موبايل في أيرلندا
في واقعة تعد األولى من نوعها ابتلع شخص جهاز موبايل حجمه « 68مم في  23مم في  11مم»  ،ولكنه أكبر من
أن يخرج من املعدة عن طريق الطرق الطبيعية ،مما اضطر لنقله إلى املستشفى التخاذ الالزم.
وذكرت اجلريدة الدولية «كاز -ريبورت» ،التي تصدر في أيرلندا أن الرجل الذي وصل إلى قسم الطوارئ في
مستشفى «ميث» في دبلن كان في حالة قيء مستمر ملدة أربع ساعات متواصلة ،وقد حاول األطباء إخراج
املوبايل بواسطة املنظار ولكن بدون نتيجة ،مما اضطرهم إلى إجراء عملية جراحية لفتح البطن وإخراج اجلهاز،
وقد مت وضع املريض حتت املراقبة ومعه أطباء نفسيون حتى تستقر احلالة نهائيا.

صحفي أمريكي يأكل مقاالته بسبب دونالد ترامب
اضطر دانا ميلبانك الصحفي في «واشنطن بوست» أن يأكل مقاالته املطبوعة تنفيذا لوعده بأن يأكل عموده
الصحفي إذا فاز امللياردير دونالد ترامب بترشيح احلزب اجلمهوري في انتخابات الرئاسة األمريكية.
ونشر «ميلبانك» فيديو على حسابه الشخصي في موقع «فيسبوك» ،وهو يأكل بعض األطعمة التي مت إعدادها
من مقاالته الورقية ،وذلك بعد أن أصبح ترامب اآلن املرشح املفترض للحزب اجلمهوري.
وكتب «ميلبانك» في صحيفة «واشنطن بوست» قائال :إنه كان قد وعد ُقراء الصحيفة في أكتوبر املاضي بأن
يأكل مقاالته في حال فوز ترامب بترشيح احلزب اجلمهوري ،معتقدا أن الناخبني اجلمهوريني سيكونون أكثر تدبرا
من ترامب .وتابع أنه بعد أن خذله اجلمهوريون لم يعد أمامه أي خيار سوى تنفيذ وعده ،وقال إن ُقراء الصحيفة
لم يخذلوه وأرسلوا إليه عدة وصفات لطهي أطباق شهية عبر مواقع «تويتر» و«فيسبوك» والبريد اإللكتروني،
مما جعله يكتشف أن أكل الصحف أمرا مستساغا.

دراسة :غالبية األشخاص
يشعرون بالفزع من نفاد
شحن هواتفهم احملمولة

كشفت دراسة جديدة أن غالبية األشخاص يشعرون
بالفزع واإلزعاج عندما يرون ظهور العالمة احلمراء على
شاشات هواتفهم احملمولة ،والتي تفيد بقرب نفاد
شحن بطارية الهاتف .وذكرت صحيفة «ديلي ميل»
البريطانية أن شركة «إل .جي» الكورية لإللكترونيات
أطلقت على هذه احلالة اسم «القلق من انخفاض
شحن البطارية» ،وقالت «إن حوالي  9من بني 10
أشخاص يعانون من اخلوف من توقف عمل هواتفهم
احملمولة» .وأجرت الشركة استطالعا على عينة
شملت ألفي شخص بالغ من مستخدمي الهواتف
الذكية في الواليات املتحدة في وقت سابق من هذا
العام ،وعندما ُوجهت للمشاركني أسئلة بشأن ما إذا
كانوا يختارون بني الذهاب إلى صاالت الرياضة «اجليم»
أو القيام بشحن هواتفهم الذكية رفض واحد من
بني ثالثة أشخاص الذهاب لصاالت الرياضة .وكانت
النتيجة أسوأ بني جيل األلفينيات ،إذ اختار  42%من
املشاركني القيام بشحن هواتفهم بدال من الذهاب
لصاالت اجليم .وقال مستخدمو الهواتف الذكية إنه
ميكنهم التخلي عن أي شيء والعودة ملنازلهم للقيام
بشحن هواتفهم.

صورة
وتعليق
«ال شيء أثقل من
أوان فارغة علي
ٍ
رؤوس اجلائعني»

أوروبا حتذر من «عقار»
اإلقالع عن التدخني
رفعت هيئة األدوية األوروبية حتذيرا من عقار
«تشامبيكس » ،الذي تنتجه شركة فايزر ويساعد
في اإلقالع عن التدخني ،بعد أن خلصت دراسة
إلى أنه ال يزيد خطر األعراض اجلانبية املتصلة
باألمراض النفسية والعصبية .ويعرف الدواء في
الواليات املتحدة باسم «تشانتيكس» .ومت إقرار
«تشامبيكس» بوصفه عالجا فعاال للمساعدة
على اإلقالع عن التدخني ،لكن هيئة األدوية األوروبية
أضافت حتذيرا على شكل «مثلث أسود» بعد تقارير
ربطت بينه وبني االنفعال والعدوانية والرهاب والتوتر
واالكتئاب واألفكار االنتحارية .ويتطلب التحذير
مراقبة إضافية للمرضى الذين يتناولونه للتحقق
من سالمتهم.
وقالت فايزر ،إن اخلبراء بهيئة األدوية اعتمدوا قرارا
لتغيير التحذير في ضوء النتائج التي أظهرتها
دراسة كبيرة نشرت في دورية النسيت الطبية في
أبريل أكدت أن استخدام هذا الدواء آمن.
ويحمل العقار ،الذي تنتجه فايزر ووصف ملاليني
املرضى على مستوى العالم ،حتذيرا على شكل
«صندوق أسود» بالواليات املتحدة يتصل باآلثار
اجلانبية السلبية النفسية والعصبية.
وقال متحدث باسم فايزر إن الشركة بانتظار تلقي
تقرير من إدارة الغذاء والدواء األمريكية بهذا الصدد.

وفاة أكبر قطة معمرة في
العالم عن عمر  30عاماً

غضب نيجيرى من مهرجان
الطماطم اإلسبانى

أكبر حشرة فى العالم تبلغ
 62.4سنتيمتر
استطاعت عاملة احلشرات الصينية ،زاو لى ،في
متحف احلشرات بغرب الصني في إقليم «جوانزي»،
أن تلتقط أطول حشرة مت العثور عليها ،وهى حشرة
عصوية تشبه ال ِعرق أو الورقة التي تعيش عليها،
وطولها  62.4سنتيمتر ،ومت التقاطها في ماليزيا عام
.2008

منوعات نيـــــوز

فى الوقت الذى تعانى فيه نيجيريا من أزمة حادة تتمثل
فى نقص محصول الطماطم ،أصبحت بلدة «بيونول»
الصغيرة شرق إسبانيا موضع سخرية الكثير من
النيجيريني بسبب مهرجان التراشق بالطماطم الذى
يحتفل به األهالى كل عام.
وانتقل غضب النيجيريني إلى مواقع التواصل
االجتماعى التى حفلت بالكثير من التعليقات الالذعة
بشأن التبذير الصادم الذى يجرى خالل مهرجان قذف
الطماطم «ال توماتينا» حيث تلقى آالف األطنان من
الطماطم فى الشوارع بغرض اللهو واملرح فقط ،فيما
هم يعانون من نقص حاد ،بعدما ضرب احملصول آفة
«حفار أوراق الطماطم» أو ما يسمى «توتا أبسولوتا»،
ما تسبب فى تدمير ما يقدر بنسبة  80%من محصول
الطماطم فى والية «كادونا» وحدها.
وأصبحت الطماطم سلعة نادرة بحيث ارتفع سعر
سلة صغيرة من  1.2دوالر إلى أكثر من  40دوالرا ،ولهذا
السبب تسببت صور مهرجان الطماطم فى بلدة
«بيونول» مبقاطعة فالينسيا اإلسبانية فى كل هذه
الضجة.
وذكر موقع «ذا لوكال» اإلخبارى األوروبى أن هذا التقليد
السنوى املستمر على مدى عقود فى القرية اإلسبانية،
جذب غضب النيجيريني الذين وصفوه بـ«اإلسراف
الطائش» فى خضم أزمتهم التى وصفوها بـ«إيبوال
الطماطم» توميتو إيبوال.
وتبادل النيجيريون على موقع «تويتر» مرارا ً وتكرارا صور
احملتفلني فى مهرجان الطماطم بحسرة شديدة ،فيما
تعانى بالدهم من تصاعد رهيب فى أسعار الطماطم
التى تدخل فى إعداد الطبق التقليدى فى نيجيريا «أرز
جولوف»

نفقت أكبر قطة معمرة في العالم من فصيلة
السيامي ،عن عمر يناهز  30عاما ،أي ما يوازي
 136عاما من عمر البشر ،ولكنها لم تعش لتنعم
باللقب ألنها رحلت قبل وصول تأكيد موسوعة
«جينس» لألرقام القياسية.
واحتفل القط «سكوتر» بعيد ميالده الثالثني في 26
مارس املاضي وذلك وفقا لكتاب األرقام القياسية
ومقره لندن .وكان القط يعيش مع صاحبته «جيل
فلويد» من مانسفيلد بوالية «تكساس» األمريكية،
والتي قالت إن «سكوتر» توفى في الوقت الذي نقلت
إليه موسوعة «جينس» اللقب في إبريل املاضي ،وقد
علمت «فلويد» هذا األسبوع فقط بقرار املوسوعة
التي تستغرق  12أسبوعا للتأكد من الدليل املتوفر
لديها.
وكان «سكوتر» قد حاز على لقب أكبر قطة معمرة
بعدما انتقل إليه من القطة «كوردوروي» من ساللة
«ماين كون» والتي احتفظت باللقب ملدة عام وسوف
تبلغ  27عاما في أول أغسطس املقبل.
وقالت «جيل فلويد» لوسائل إعالم محلية عن
قطها ،إنه كان مرحا ونادرا ما كان يفارقها ويتبعها
أينما ذهبت ،وكان يوقظها كل صباح في متام
الساعة السادسة من خالل القفز حولها ،وينتظرها
لدى الباب عندما تعود من عملها.
وأشارت إلى أنه كان يألف الناس ويحب رؤية األماكن
اجلديدة ،وقد سافر إلى  45والية من الـ 50والية
األمريكية على مدار سنوات عمره.
والقط «سكوتر» لم يكن على أى حال هو أكبر قط
معمر في كل العصور سجلته موسوعة جينس،
فهذا اللقب ينتمي إلى قط كان يسمى «كرميي
بف» عاش في «أوسنت» بوالية «تكساس» حتى عمر
 38عاما قبل نفوقه في عام . 2005
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The Fruit of the Spirit

Planet Facts “Mars”

by Sharla Guenther

Today we are going to talk
about fruit.   Do you like
fruit?  What is your favorite
fruit?  All fruit is different.  It
tastes different, it looks different and it feels different
in your mouth (sometimes
fruit is crunchy, sometimes
soft, sometimes juicy, etc.)
The Bible talks about fruit
but its a different kind of
fruit, it’s called the fruit of
the Spirit.  The fruit of the Spirit is a little
like real fruit because they are each special and different too.
It’s really neat because when we ask Jesus to live in us his Spirit stays with us and
He will give us some of this special fruit.  
As we grow and learn more about Jesus,
the Spirit will give us more and more fruit
and become more Christ-like.
I will tell you in a minute what this special
fruit is but first I want to explain how God
can be God, Jesus (His son) and the Spirit
all at the same time.
The fruit of the Spirit is love, joy, peace,
patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness and self control.  All of
these fruits are good to have and the Spirit
wants to give them to us.
God wants us to try to be good and have
the fruit of the spirit in us.  We can try to
have love, joy, peace, patience, kindness,
goodness, faithfulness, gentleness, and
self control but the Spirit will give us the
kind of gifts he wants us to have.  It’s hard
to do it on our own, we need the Spirit to
help us with each of these things.
Just in case you don’t know what each of
the fruit of the spirit means I’m going to try
to explain them.   I think the easiest fruit of
the spirit to explain is love.  Think of someone that loves you no matter what.   You
can make mistakes and it doesn’t matter
what you look like, but they still love you.  
God loves us too, no matter what, he even
loves you more than your parents!  He can
help us love others the way we should.
The next fruit is joy.  Joy is like being very,
very happy,  it’s being happy inside even
when things aren’t going great.   Again,

we can try to be joyful
but only God can give us
the kind of happiness that
makes us joyful, we can’t
just be joyful on our own.
When we think of peace,
we usually think of no
more fighting or war.  That
is right, but the peace of
the spirit is a bit different.  
This is the peace we get
when we get to know God
really well (by reading the Bible, praying,
asking questions, etc).    If we have this
peace we will feel a calmness inside and
know that all our sins are confessed and
that God forgives us.
Patience is the next one and I’m sure we
know what this means.   Have you ever
been told to have patience?  The patience
God is talking about is for those little
things like waiting to open your Christmas
presents or being patient to go to the park.  
But it also means to be patient for answers
to prayer that might take years to be answered.
Next is kindness and it should be easy although sometimes it’s not.  Is it easy to be
kind to someone who has been mean to
you or to a beggar on the street?  When
God gives us this gift, its more than just
being kind to others.  He might help us be
kind to someone who really needs it and
we’re not even aware of it.  For example,
maybe you feel like you should write a letter or call a grandparent.   God might be
urging you to do that because they are
having a bad day and that’s exactly what
they need to cheer them up.  Sometimes
your kind deed to someone else is all they
need to remember that someone special
loves them.
Being good or goodness is the next fruit
of the spirit.  Having the gift of goodness
means God can depend on me to be honest, repent of my sins, and turn away from
bad things. We also need to try to act this
way towards others through our actions so
they can see the fruit in us.  The only true
goodness we have is the goodness of God
living in us.

Happy
birthday
Philo

•

•
•

•

•
•
•

Mars is nicknamed the red planet because it is covered with rust-like
dust. Even the atmosphere is a pinkish red, colored by tiny particles
of dust thrown up from the surface.
Mars experiences violent dust storms which continually change its
surface.
Mars has many massive volcanoes and is home to Olympus Mons,
the largest volcano in our solar system, it stands 21km high and is
600km across the base.
Mars has a very thin atmosphere made mostly of carbon dioxide. It
is not thick enough to trap the sun’s heat like Venus, so the planet is
very cold. Temperatures range from -120 Degrees Celsius on winter
nights to 25 Degrees Celsius in the summer.
Mars has many channels, plains and canyons on the surface which
could have been caused by water erosion in the past.
Mars has very weak gravity which cannot hold onto the atmosphere
well.
The polar ice caps consist of frozen Co2 (dry ice) which lies over a
layer of ice.

RIDDLE TIME
1- The one who makes me doesn’t need me, when he make.
The one who buys me doesn’t use it for himself or herself. The one who use me doesn’t know that he or she
is using me. Who am I?
2- I am a word. If you pronounce me rightly, it will be
wrong. If you pronounce me wrong it is right?
What word am I?
3- Suproliglicatiouspenuvaliancia –
how do you spell it?

By: Philo Girgis

Happy
birthday
George

23

Saturday, June 4th, 2016 - Issue (64)

Family

Corner

Bigger Picture

A Mother’s Love…

I never understood the depth and
breadth of a mother’s love until I almost
lost my own. To hear her tell me that she
heard me as I pleaded with her in her
unconscious state to “Fight” and “hang
in there for me” was emotionally and
wholly captivating. My mother, quite literally, came back from the dead for me.
I still cannot believe I missed that look of
utter and unconditional love in her eye…
I missed it all those years growing up and
now it is as clear as day.
I recognize that feeling, this elemental
and intrinsic gravitation towards living
and breathing for the sake of my children. Now that I was gifted with motherhood, I realize there is no greater privilege nor stronger cause to live, love and
succeed that that of being a parent. My
children humble me. They strengthen
my resolve to be the best version of myself. They enchant me with their wisdom
and the lessons I learn from them far
outweigh anything I can teach them. I
look in their eyes and I consistently ask
myself the same question- “What good
deeds did I ever do to deserve being your
mom?” I always look up to the sky and
thank God for his amazing gifts in the
form of my children.
My love for them is endless and eternal. There is nothing they can do that
will change how I feel about them. I am
blessed to know them and even more
blessed to be gifted with the responsibility to raise them. I want to hold them
and never let go. They are my pride and
joy. But they are not mine…
I want to remind you that these children
you have are not yours. They belong to

God, their Maker and Creator. He lets
you borrow them for their journey here
on earth. So every time you yell at them
or put them down or make them cry, you
are doing these things to God’s children.
If you stop and think about the gravity of
this statement you will realize that children make God happy. They make him
smirk and smile with their antics and
even their misbehaviours. Next time you
are short-tempered or feel intolerant of
your child’s behaviour, close your eyes
and imagine God, the Big Guy upstairs,
looking straight at you and waiting for
you to react with kindness, with love
and with absolute and utter gentleness
because He chose YOU to be that child’s
caregiver. He chose YOU to love them
unconditionally and exemplify patience.
You can choose to demonstrate God’s
wholesome and incomparable goodness
in your next move….so what will it be?
I want to believe that every parent at
some point or another can clearly see
how lucky they are to be gifted with the
amazing and irrevocably tumultuous
task of raising an immaculately curious
and beautiful child. It doesn’t matter if
your child is born with a learning exceptionality or a physical limitation. If your
child is born blind, deaf or disabled. God
chooses the most special of people to
take care of those that are most vulnerable. He is so compassionate and kind in
his choices.
Motherhood is not just a state of being
for me, it has redefined me. It has become the new lens through which I view
the world. At first, I was judgemental and
promised that I will not do certain things

Just a reason …
Nada Bakhoum

She is trying to find a reason...
A reason to hold on
A reason to go on
A reason to never give up
A reason to raise herself up
A reason to live
A reason to forgive
A reason to be happy again
A reason to forget the pain
She is waiting for that thing to happen
That would let her hold on to her passion
Change her life forever
And make her happy forever and ever

Mary Farag
By: Sylvie Martignani

like other people. I told myself that I will
nurse. I wasn’t able to do that and so I
had to resort to formula for nutrition
for my children. I told myself I will never yell at my children. There isn’t a day
that goes by without me raising my voice
in frustration to quiet the mayhem or
warn of impending danger. I told myself I
wouldn’t be one of those parents that go
away and leave their children to a babysitter. I have booked one of my really
close friends and her adult daughter to
come and watch the kids for one weekend this summer so my husband and I
can go away for a while and recharge our
batteries. So like I said, being a mother
redefined me and changed the way I see
the world.
I am grateful for every moment that II
have been given to care and nurture
these little people. I am ever in awe of
the amount of love I feel towards them. I
am especially proud of my ability to discipline them yet have them still love me
at the end of the day. A mother’s love
is deeper than the ocean and more encompassing that the universe. It has no
end and no reason. It is true and real
and lasting. I never realized any of these
aspects of a mother’s love until my own
mom told me that she heard my plea in
the depth of her illness and pulled away
from giving up JUST TO BE WITH ME.
I love you mama. And to all the moms
out there who live and breathe for their
children’s sake, know that there is no
greater accomplishment and no better
way to invest your life than in fully and
wholly loving your children.
God bless you all.

I’ve lied, I’ve cheated, I’ve
stolen, and repeated. I’ve
lied to people, others,
myself; people I cared
about, people I don’t
know, telling myself I’ve
got something to show…
something to prove. All
this time I really hadn’t
known, what I was doing,
the harm that I’ve caused;
what I had done and what
I have lost. I’ve cheated.
Gone down roads I should
have avoided, listened to
voices I should have ignored. Gone the easy way, instead of following the path that was meant for me,
put burdens on others, let them carry it, when it
should have been me. The light down the easy road
was not what it turned out to be, in the end, selfishness was all I could see. I’ve stolen, not things, not
possessions, not with my hands, but with one single
question; why couldn’t that been me? I’ve wished for
things I had no right wishing, envying those who had
what I desired, stolen the lives of others by wishing
it upon myself. Instead of being thankful for all of my
blessings I looked at others and all of their successes.
I’ve stolen happiness from others around me, I was
upset, so why are they happy? These thoughts, these
corruptions in the back of my mind, they come back
and forth making me blind. Blind to the truth that my
life was also of use. That I too was part of the bigger
picture, and with these selfish actions I was changing
myself causing the picture to change as well, ruining it for the rest, just to please myself. I’ve lied, I’ve
cheated, I’ve stolen and repeated. I’m damaged and
scarred, but to Him, I haven’t strayed that far. The
mistakes I make, the lies I tell, the promises I break;
they’re what make me human. He knows that I am
far, far from perfect, still He loves me, and won’t ever
neglect me when I call for His help. For,“The Lord is my
shepherd; I shall not want. He makes me to lie down
in green pastures: he leads me beside the still waters. He restores my soul: he leads me in the paths of
righteousness for his name’s sake. Yea, though I walk
through the valley of the shadow of death, I will fear
no evil: for thou art with me; thy rod and thy staff they
comfort me.Thou prepares a table before me in the
presence of my enemies: thou anoints my head with
oil; my cup runs over. Surely goodness and mercy shall
follow me all the days of my life: and I will dwell in the
house of the Lord for ever.”(Psalm23)

WANTED

We need a lady
Live in Care Giver
for an elderly blind lady
as a personal care attendant
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic
(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals.
Administer personal
care such as ambulation, bathing,
personal hygiene.
Please email your resume to

rafemployer@hotmail.com
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Mortality and EDs: The
‹chicken and egg› scenario

Proud to be Conservative

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
Which came first, the chicken or
the egg? This is a common phrase
we often use when we do not know
which event preceded the other.
In terms of anorexia nervosa (AN)
and various psychiatric illnesses, this
phrase is highly applicable. A recent
study showed that patients with AN and
a mental or psychiatric illness (such as
depression, substance abuse, etc.) were
almost two times more likely to die
than those without another condition.
Is this surprising? Well, I suppose it
comes as no surprise that having more
than one illness increases your risk for
death. Nor is it shocking that a psychiatric
illness in particular increases this risk.
After all, we are all well aware of the
effects that mood and emotions can
have on our functioning, views of the
world and future, and overall health.
But on another note, the fact that the risk
increases this much is a bit shocking.
But to be honest, the numbers aren’t the
important thing here. What IS important
is what we do with this information.
Like the chicken and egg situation,
we don’t always know whether, for
example, the depression came before
the eating disorder, or occurred because/
alongside the AN. HOWEVER, what we
DO know is that depression + AN = bad
outcomes. So, what are the implications?
Clearly, early identification and treatment
of both the ED and any other co-morbid
illnesses is essential. The sooner treatment
can begin, the more likely it is
to be successful, and the patient
will experience less disability
or negative consequences. It
is also crucial to note that we
ought to screen for mental
illnesses more often than we
should; indeed, screening
for mental illnesses is often
overlooked in the physician’s
office, and this can lead to
prolonged and unidentified
health issues (P.S. stay tuned
for an upcoming post about
mental health screening!).
One
take-away
home
message? It isn’t necessarily
important
whether,
for
example, someone with ED

(or any health condition) was depressed
(or had any other mental health issue)
before or after their primary illness. Of
course, knowing the time course can help
us with many things, including treatment
duration and regime, intensity, and so
forth. But wasting time trying to future
out which came first only delays treatment
and prolongs recovery. Instead, we ought
to focus on the HERE AND NOW. What
problems does this patient have, and
how we can we work with them to fix
them? What does this patient need from
us, and how can we use their resources
and strengths to help them? How can we
empower the patient and work as a team
to meet their needs, promote their health,
and prevent further decline? Let’s stop
running in circles with chickens and eggs,
and let’s put our efforts into promoting the
message that patients deserve - and truly
benefit - from early identification, support,
empowerment, and patient-centered care
that addresses all their concerns and needs.

Last weekend’s Conservative Convention
was our most successful ever! Over 3000
conservatives from all walks of life and every
corner of the country, attended.
Energy and enthusiasm were everywhere to
be seen. There were also moments of intense
reflection, regret and criticism for how last
year’s election campaign was run.
At the end of the four days however, delegates left Vancouver with a renewed sense of
purpose and determination. Why is this, you
may ask? Because they know that in 2019
Canadians will need a united, strong and viable alternative to the liberal government.
With the liberal’s demonstrated penchant for
reckless spending, lack of transparency and
inattentiveness to the Canadian economy,
our country will be in desperate need of good
government after this current mandate.
On paper, the liberals won a majority last October. However almost 6 million Canadians
cast ballots for their conservative candidate
in the last election - just 235,000 less than in
2011, and more than in 2008 and 2006. We
know that with hard work, we will win back
the confidence of Canadians.
Under the leadership of interim-leader the
Honourable Rona Ambrose, the Conservative
Party is undergoing a renewal. As Rona aptly
said during her remarks, we have always been
the party to stand up for ordinary Canadians
and their families and we need to do a better
job of talking about that.
What do conservatives believe in?
We believe that government’s role is to provide peace, order and good government so
Canadians can do what is best for their family.
We support the aspirations of all Canadians –
whether they be native born or newly arrived.
We love our country, and believe in it.
We are the party of free trade! We believe

in lower taxes so that individuals have more
money in their pockets because they know
better than government about what their families need.
Conservatives are optimistic and we are the
first to reach out and help others when they
are going through a tough time. We care about
family, community, faith and compassion for
others, and these values underline all our policies.
We fight for everyday Canadians because we
ARE them. We have always been the voice of
new Canadians and our values mirror theirs;
a love of family and community and commitment to hard work. In fact, the Conservative Party has always been proudly diverse.
Canada’s first elected African American MP
and cabinet minister was Conservative, as
were the first Muslim and Hindi MPs. The
first elected MPs of Greek, Chinese and Japanese descent were Conservative. And the first
senators of Korean, Filipino, Punjabi, and
Vietnamese and Pakistani descent were also
Conservative.
Conservatives also care about empowering
women – every woman – in their life choices.
In fact, we are the party of Canada’s only female Prime Minister! And, it is Conservatives
who elected a woman as its leader not once or
twice … but four times!
The Vancouver Convention showed that we
are strong, united and determined, and that
we are ready to move forward. We’ll continue through this period of renewal to reinvigorate our party, embrace new ideas and affirm
our commitment to the values that define us.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship
and Immigration and small business owner.
He resides in Richmond Hill, Ontario and can
be contacted at costas@aorconservative.ca.

