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We speak English and Arabic to serve your needs

Bobby Tut
Partner

Sheriza Mohammed-Ali
Barrister, Solicitor & Notary Public

Sherif Rizk

Lawyer and Notary Public

نتحدث االجنليزية والعربية خلدمة مصاحلكم

Cell: 647-997-7246
1200 Derry Road East, Unit 16, Mississauga, ON, L5T 0B3
sherif@jurislawoffice.com
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بني اخلط الهمايوين و القانون اجلديد  ..خماوف م�شروعة؟
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تُصبح قديسة  .........................ص 21
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 ......................سيدتي اجلميلة ص 10

يف عام � 1854أبرم العثمانيون اتفاق الدفاع امل�شرتك مع فرن�سا
واجنلرتا ،وخا�ضوا مع ًا معارك يف البحر الأ�سود لإ�ستعادة �أرا�ضي
�سيطرت عليها رو�سيا  ،بالأ�ضافة �إيل �إ�ستعادة الأماكن املقد�سة
بالقد�س من الرو�س ،لت�صبح حتت حماية فرن�سا والكني�سة
الكاثوليكية ،كما �أقر�ضت فرن�سا الدولة العثمانية مبلغ  75مليون
فرنك فرن�سي مل�ساعدة الدولة العثمانية واملنهكة �إقت�صادي ًا بعد
تلك احلروب .وكنوع من التقدير ملا فعلته �إجنلرتا وفرن�سا مع
الدولة العثمانية� ،أ�صدر ال�سلطان العثماين« ،عبد املجيد الأول»
�إ�صالحات ب�ش�أن و�ضع امل�سيحيني يف بالده عرب قانون ُ�سمي بـ
«اخلط الهمايوين» ،والذي �إ�شتمل علي ع�شرة بنود ،ت�سعة بنود
منهم كانوا الأف�ضل يف هذا الوقت ،وتق�ضي بامل�ساواة بني املواطنني،
و�إعفاء الكني�سة من �أية �ضرائب �أو م�صروفات  ،عدم جواز عزل
البطرك ،عدم �إجبار �أحد علي ترك دينه ،التعيني يف املنا�صب العليا
دون متييز ديني ،وغريها من البنود والتي كانت يف �صالح �أقباط
م�صر جد ًا ،ماعدا البند الثالث وهو الذي �أقر حق ال�سلطان فقط يف
�إ�صدار ت�صاريح بناء الكنائ�س ومقابر غري امل�سلمني .وب�سبب هذا
البند فقط عاين الأقباط علي مدي �أكرث من قرن ون�صف .تت�شابه
تلك الظروف قبل  160عام ًا مع الظروف احلالية ،فبعد موقف
الأقباط يف ثورة الثالثني من يونيو� ،أقر د�ستور  2014يف مادته
رقم  235ب�ألزام احلكومة �أن تقدم م�شروع ًا لبناء الكنائ�س  -عو�ض ًا
عن القانون املوحد لدور العبادة  -قبل نهاية دورة الإنعقاد الأويل
للربملان ،وبرغم �أن هذا البند الد�ستوري �صدر يف دي�سمرب ،2014
�إال �أن بنود هذا القانون مل يتم طرحها �سوي يف الأيام الأخرية فقط
قبل �أنتهاء دورة الأنعقاد! ،وقد وقعنا علي بيان مع � 280شخ�صية
�شهرية من م�سلمني و�أقباط �ضد �إ�صدار قانون معيب لبناء الكنائ�س،
كما حتدثنا لقنوات و�صحف ومع نواب من الربملان عن املخاوف من

بع�ض البنود ،وبالفعل مت �إ�صالح البع�ض
 ،كما مت �إي�ضاح بع�ض عبارات القانون،
حتي ال تقبل �أكرث من تف�سري ،كما
حدث يف البند الثاين واخلا�ص بعدد
الأقباط الالزم لإعطاء الت�صريح ،ومت
�إ�ضافة عبارة «�أي عدد من الأقباط» يف
م�ضبطة القانون .فقلت املخاوف ،لكن
مل يذهب اخلوف حينما �أ�صر وا�ضع القانون علي جعل القرار بيد
املحافظ بد ًال من املحليات �أ�سوة بامل�ساجد ،بالتايل حتول �أمر بناء
الكني�سة من �ش�أن ديني �إجتماعي �إيل �ش�أن �سيا�سي �أمني ،والذي
يفتح معه باب التدخالت الأمنية ،لنعود �إيل املربع �صفر الذي كنا
نعي�شه قب ً
ال ،وتبقي م�شكالت املحافظات التي ت�شهد تطرف ًا كما
هي ،ي�ساعده يف ذلك �إ�صرار وا�ضع القانون علي عدم و�ضع �أي
قوانني عقابية يف حالة التعنت دون �سبب ،لنعي�ش احلالة ال�ضبابية
ال�سابقة ونبقي جميع ًا حتت رحمة امل�سئول.
نعم هناك عبارات بالقانون جتعله �أف�ضل من ال�سابق ولكن لي�س كل
ما يلمع ذهب ًا ،وببند واحد من «اخلط الهمايوين» عانينا كل هذه
املعاناة علي مدي �أجيال ،وكما يقولون« ،من «مل يتعلم من ال�ضربة
«الأويل فهو ي�ستحق الثانية
ل�سنا يف معركة �ضد �أحد ونتمني �أن تكون خماوفنا غري حقيقية،
�سرناقب تفا�صيل ذاك القانون و�سرناقب تنفيذه جيد ًا ،والكرة الأن
يف ملعب القائمني علي احلكم  ،فقط نُذكرهم �أنه علي مدار ثمانني
عام الحق العار حكومة �صدقي والعزبي با�شا ،حينما �أ�صدروا
قانون ًا معيب ًا بحق بناء الكنائ�س للأقباط يف ثالثينيات القرن املا�ضي،
فاحلكم احلايل يف �إختبار �أمام التاريخ ،ف�أما حفظ حق الأقباط يف
العبادة كام ً
ال ،و�أما �أزمة جديدة يف العالقة بني الدولة والأقباط

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

تعليم مجاني

طلبة دوليني من خارج كندا
سونيا  416.510.2739 :لفيزة الطلبة ..
عادل  647.271.9884 :اتصل لالستعالم
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ما بني �إيالن وعمران �إن�سانية حتت�ضر!...
في يوم ما أستيظت البشرية علي صراخ صامت ال ينطق بشفتيه إمنا
بدي علي عينيه عالمات الذهول والدهشة غير املفهومة فكيف حدث
هذا وملاذا يحدث معي ..؟ كانت عيني الطفل عمران تقذف بصمت أمام
املصالح السياسية ومن مع ومن ضد تستغيث لعل هناك من يسمع
أو يري عله يوقف النزيف املستمر من األستهتار باألرواح البريئة فليس
من مصلحة أحد أن تستنزف الطفولة داخل قوالب وحشية تصنع من
املالئكة وحوش مستقبلية ....
فليس مشهد اليوم يختلف عن البارحة كثيرا ً بل يشابهه بأالمس لفظت
البحر إيالن واليوم لفظت األنقاض عمران ومن يدري غدا ً من التالي طاملا
ضمير العالم يبحث عن املصالح ومن سيتربع قبل من علي عرش العالم ماجي ماجد الراهب
ليس بالضرورة ان من يدفع الثمن في حرب االرهاب األبرياء واألطفال ومن
ال ميلكون القرار السياسي او حق احلياة في مكان آمن فما زنب هؤالء األطفال ان يعيشوا بتلك الذاكرة
املشوهة عن طفولتهم وذكريات احلرب واملاء ...
متي ميكن لإلنسانية أن تخرج من صمتها لتنقذ أمثال إيالن وعمران املوضوعني في قائمة األنتظار ملصير
يشبه مصيرهم متاما ً أو أسوء منه عدة مرات فاحلروب تتفنن في إخراج شخصيات مشوهه تكاد أن تعيش
وسط احلضارات فاذا ظلت الفجوة تتسع ما بني هذا العالم والعالم اآلخر فالشك أننا علي اعتاب حرب
عاملية جديده قائمة علي االرهاب والعنف رفقا ً بالبشرية ورفقا ً بقلوب األطفال الرقيقة حتي تنبت وردا ً بدال ً
شوكا ً .

رابعة التي يف املنيا

لو قامت الدولة بفض اعتصام رابعة والنهضة فور جتمع قلة من عناصر مشبوهة بدأت ترديد
خطابات حتريضية يعاقب عليها القانون لو أُعمل القانون  ،وال شيء غير القانون  ،في تظاهرات
خرجت عن القانون في ذات اللحظة التي خرجت فيها عن السلمية ولوحت باستخدام االرهاب
ملا كنا هنا اليوم نتحدث عن ذكرى مشئومة.
لقد احتشدوا ملوحني باستخدام العنف بل اعطاء تصاريح ممهورة لكل غيور على الدين بختم
السماء مبا أجمع عليه أهل احلل والعقد حسب الفهم “املستنير” لعلماء األمة  ،لفحوى ما جاء
في الكتاب والسنة  ...ورخصة شرعية لكل من يريد إراقة الدماء وترويع اآلمنني في جهاده في
سبيل اهلل ضد الدولة والطاغوت بل ضد كل شخص ال ينضم لهم ويجاهد جهادهم – نقول ارنست وليم
“لو”  ،و”لو” حرف استحالة الستحالة  ..ولكن رمبا فيها عبرة ملن يريد أن يعتبر أن أراد لنفسه
عبرة  ...نقول “لو”  -لو قامت لدولة بتشتيت شمل هذه ال ُعصبة الصغيرة في رابعة والنهضة لفُض األمر قبل أن يسمع عنه
أحد – وكلما جاءت سيرة رابعة تذكر الناس املتصوفة العراقية البصرية التي بيعت بست دراهم لبني عتيق لتصير غانية ثم
تتوب لتذوب في العشق اإللهي حتى الثمالة  ....أو نبيلة عبيد في أول ظهور لها على الشاشة مع فريد شوقي في فيلم يحمل
هذا العنوان.
ولكن النظام تراخى  ،واختبئ وصهني  ،ومتادى في الصهينة  ..ثم طرمخ  ،ومتادى في الطرمخة  ..فشعر اإلخوان و َمن لف لفيفهم
وعام عومهم وحام حومتهم وغنى على موالهم بقوة أكبر  ،وأنهم مؤيدون مبلك من السماء  ،وخرج املسك من أألضاحي إلطعام
الوفود القادمة من املنيا وبني سويف واإلسكندرية ومن كل فج خرب عميق في القطر املصري السلفي الهوى – ورأى الناس
أحالما وطار فوق الرؤوس احلمام – وحضر جبريل ثم النبي فصلوا على مرسي وسلموا تسليما وصلوا خلفه وبشروه في الدنيا
خيرا وفي اآلخرة خيرا – وأن نصر اهلل قريبا واإلثخان في العدو أقرب  ..وأم أمين صابرة مستبشرة ال يهز إميانها باهلل ومرسي شيئا
 .......والدولة باشا في الطناش  ..حتى صار اجلمع حشد  ،واحلشد معسكر  ،واملعسكر دويلة  ...والدويلة صارت مسلحة فتحدت
الدولة.
ثم حدثت املواجهة.
فلماذا انتظر النظام حتى صار ما صار – خلق راية ورمز من ال شيء – وصنع من وهم وكذبة اسطورة ستصير مع الزمان ملحمة
«تاريخية» كجزء من مالحمنا «التاريخية» امللفقة الزائفة – ورواية مقدس ورسالة من السماء  ،ووحي ال يأتيه الباطل املشكك
فيها يشكك في صحيح الدين على مذهب أهل اإلجماع ؟  -ملاذا ؟؟
يا له من نظام يصنع من سفهاء القوم ابطاال – يضيع الفرص ويسيء التصرف ثم يقول أنها املؤامرة وهو من كل خبل ولوثة
مطهر تطهيرا  ......وضاع الوقت  ،والوقت سيف  ،نصرا وهزمية  ،حده حد بني احلسم والعزم وبني اإلفساد في األرض  ...وضاع بيض
الوجوه وبيض السيوف في أعطوني تفويض  ،طيب كمان واحد  ..طيب زيدوني عشقا زيدوني  ..طيب كل ألي يحب النبي يزيد
الصلة عليه  ..طيب ها تعملوا أيه من غيري؟!
انتهت رابعة  /أول.
انتهت رابعة التحضيرية التمهيدية وال نحسبها األخيرة بل القادم أسوء  ..ألن النظام ال يتعلم من جتارب املاضي  ..رأس
متضخمة وذاكرة سمكة وعقل انفعالي انفصامي من كثرة خوفه يبطش بطشا بعد أن يكون قد أهان نفسه وصار عرضه
مستباحا ممن حتولهم العاطفة الدينية إلى أشخاص يضعون املالئكة في صفهم يوم املواجهة ويد اهلل فوق ايديهم عند احلسم
 ..فما تكون املعركة حتى يتبني لهم ان اهلل كتب عليهم الشهادة ومتعة احلور العني وإن نصرته مؤجلة وعنده كل شيء مبيقات
وإلى موعد آخر بأذن اهلل .
وها نحن اليوم في املرحلة الثانية  ،لعودة رابعة التي فيها نصر اهلل قريب ..فيجتمع فلول اإلخوان  ،وأحباب النظام من السلفيني
 ،ووسطاء النظام من اجلماعة االسالمية  ،مع ترك الدولة «للحبل على الغرب» الجل عيون الكفيل السعودي  ،وبكثير من وهابية
حاقدة دفينة مدعومة بكسرة العني ملن ينفق بسخاء لنظام يصرف فيسرف فيما ال نتائج ملموسة ميكن حصادها عن قريب
 ،بترك االمر لصالح املتزلفني للنظام واملتنطعني في الدين في الصعيد وفي املنيا حتديدا – وفي املستقبل بوادر مقال قادم – ال
نتمنى كتابته على أي حال  -نعيد فيه ما ذكر سابقا نصا وحرفا عن «رابعة» املنيا القادمة من هناك أو على االقل فتيلتها تشعل
اآلن بثقة وثبات كرد فعل طبيعي لوهن سلطان الدولة املتعمد املقصود  ،فنقول ما ال نود قوله وكما قلناه قبال « :ولكن النظام
تراخى  ،واختبئ وصهني  ،ومتادى في الصهينة  ..ثم طرمخ  ،ومتادى في الطرمخة  ..فشعر [السلفيني] و َمن لف لفيفهم بقوة
أكبر  ،وأنهم مؤيدون مبلك من السماء  ،وخرج املسك من أألضاحي إلطعام الوفود القادمة [ ] ...من كل فج خرب عميق في القطر
املصري السلفي الهوى [ ليقد يد العون في حرق كنيسة أو منزل نصراني  ،أو زراعات كافر أو متجر ذمي ] – ورأى الناس أحالما
وطار فوق الرؤوس احلمام – وحضر جبريل ثم النبي فصلوا على [من هشم أنف النصرانية في البالد تهشيما ] وسلموا تسليما
 ..وأم أمين صابرة مستبشرة ال يهز إميانها باهلل و[ ونصرة احلق في سماه] شيئا  ،وصلوا خلف [كل افاق رفع راية داعش وعلم
السعودية ] وبشروه في الدنيا خيرا وفي اآلخرة خيرا – وأن نصر اهلل قريبا واإلثخان في العدو أقرب  .......والدولة باشا في الطناش
 ...حتى صار اجلمع حشد  ،واحلشد معسكر  ،واملعسكر دويلة والدويلة صارت مسلحة فتحدت الدولة».
ثم حدثت املواجهة  .فكانت رابعة  /تاني  ...ورمبا االخيرة.
اللهم ما خيب ظنوننا  ،وال تأخذننا بغل السفهاء منا  ،وصهينة من تولوا أمرنا .....أنك ال تستجيب دائما للدعاء!!

رجال الدين وال�سيا�سة واملواطن
وقانون بناء الكنائ�س الطائفي املعيب
مونتريال – عبد املسيح يوسف
لن اقول بعيدا عن قانون بناء الكنائس الطائفي الذي صدر
مؤخرا ،ولكن لألمر عالقة به ،ألننا لم نري لألقباط دور فيه ،إال
دور األنبا بوال أسقف الغربية ،الذي طالب بإصدار قانون طائفي
لألقباط ،بدال من قانون موحد لدور العبادة في مصر .هل
سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه بعض رجال الدين علي دورهم
السياسي ،الذي لعبوه وهم يفتقدون ألولويات القيام به ،وأنهم
اقتنصوه نتيجة استسهال السلطة التعامل معهم بدال
من التعامل مع النخبة القبطية املدنية ،األكثر حنكة وحبا
للكنيسة واالقباط .نعم لرجال الدين والكهنة كل القداسة
والتقدير ،ولكنهم يجب أن يستمعوا آلراء الشعب القبطي
والنخب املدنية ،هذا ما لم يحدث بني ممثلي الكنائس والسلطة
عند إصدار هذا القانون ،الذي تثار حوله تساؤالت عديدة ،أهمها
هل سينصف التاريخ دور هذه القيادات التي تساهلت مع
السلطة ارضاء لقوى معينة في إصدار قانون ال يحوز علي رضاء
قطاع يعتد به من الشعب القبطي.
ولهذا استطيع أن أقول في اجململ أن الشعوب في املنطقة
العربية تستحق الشفقة ،رغم كل اإلمكانيات التي تتمتع
بها ،مع تعداد ضخم ،وثراء ثقافي ،وأجيال متعلمة ،قادرة على
مساعدتها .لكن هذه الشعوب ،وكما يبدو ستظل أسيرة
لتابوهات حتقق مصالح دوائر ضيقة ،سواء كانت ممثلة في
السلطة ،أو جتار الدين ،من جماعات اإلرهاب والتطرف .وهذه
الشفقة ليست سلبية ،لكنها نقدية ،نظريا لإلمكانيات
العظيمة غير املستغلة ،لدى هذه الشعوب ،القادرة علي
النجاح والتقدم ،لو تغيرت معطيات النظام اجملتمعي.
فحينما تسير في الغرب ،وتعيش في مجتمعاته ،ستجد أمر
غريب ،وهو أنه –قد -ال يوجد “أميون” تقريبا -من ال يعرفون
القراءة والكتابة -وبالرغم من ذلك فمستوى الثقافة العامة،
قد يكون لدى املواطنني هناك ضيقا .إذ يهتم املواطن في
كندا وأمريكا وأوروبا بالقراءة والثقافة ،التي تثري النواحي
التي جتذبه .مبعني آخر ،يسعى املواطن هناك إلى حتقيق وعي
واستنارة هو املتحكم فيها ،ونادرا ما يلجأ للثقافة السمعية،
ولذا ال تستغرب عندما جتد بعض أصدقائك الغربيني ،في هذه
اجملتمعات ،وال توجد لديهم وسائل اتصال في منازلهم ،وحتديدا
التليفزيون ،األداة الغالبة ،للسلطة ،لتشكيل وعي املواطن
العربي.
في املقابل جند أن املواطن في منطقتنا ،يركن في جزء كبير
على الثقافة السمعية ،والتي غالبا وعادة ما تكون مشوهة
ومغرضة .ولدينا في ثورات وانتفاضات الدول العربية ،في مصر
وسورية واليمن وليبيا وتونس ،الدليل ،إذ أن قطاعات كبيرة من
املواطنني لم تشارك في هذه األحداث اجلذرية منذ بدايتها،
وعندما تيقنت من جناحها ،خرجت للميادين العامة للتصوير
فيها مع اجلموع ،العتبارات الذكرى ،والعتبارات أال حتسب على
التيارات املناوئة لهذه الثورات واالنتفاضات ،بفعل ضغوط
وسائل اإلعالم.
على جانب آخر ،هنا في الغرب ،من يذهب إلى صندوق االنتخابات
للتصويت ،هو املواطن الواعي واملتعلم .يعرف هذا الناخب،
املرشح واحلزب والبرنامج الذي سيعطيه صوته .في حني أنه في
مجتمعاتنا العربية ومنها اجملتمع املصري ،أنه كلما انخفض
املستوى التعليمي كلما ارتفع معدل املشاركة االنتخابية،
وكلما انخفض مستوى املدنية والتحضر ارتفع مستوى
املشاركة اإلنتخابية .هذه القواعد ال نستطيع احلكم عليها أو
تقييمها وفق قواعد الدميقراطية الغربية ،التي تعد مبثابة ضرب
من اخليال ال يناسب ،لن أقول خصوصية مجتمعاتنا العربية،
ولكن ال يناسب معطيات مجتمعاتنا العربية.
فجماعات املصالح ،ومنها التيارات الدينية ،واجلماعات
الدينية املتاجرة بالدين ،أكثر قدرة علي التعبئة السياسية
بني املواطنني ،من ذوي املستويات التعليمية والوظيفية
واالجتماعية واحلضرية املنخفضة .والغريب في األمر أن هذه
اجلماعات املتاجرة بالدين أكثر قدرة على التعبئة اجلماهيرية
من األحزاب السياسية ،حتى التاريخية منها ،مثل حزب الوفد،
الذي حتالف مرات عديدة صراحة أو في السر مع جماعات دينية.
يضاف إلى هذا اعتبارات االنتماء األولية ،اخلاصة باالنتماء إلى
عائلة أو قبيلة أو عشيرة كبيرة ،في منطقة جغرافية ما،
وهو أمر ال يوجد في اجملتمعات الغربية ،حيث األسرة “النووية”
صغيرة العدد ،ومتنوعة املواقف والتوجهات.
خالصة اجملتمع املصري ،وحتسني ظروفه ،يأتي عبر االهتمام
باملواطن البسيط ،مع التركيز علي تعليمه ،وإصالح هذا
التعليم املسيطر عليه من قبل تيارات سياسية مغرضة،
أفسدت الضمير اجلمعي املصري ،وأكدت أن أنساق القيم التي
يتم غرسها ال حتض إال علي الكراهية واحلرب والقتل ،بعيدا عن
غرس قيم التعليم واالبتكار والتنمية والتطور.
املواطن املصري  ،مواطن قادر وناحج ،طاملا توفر له نظام
مجتمعي محفز ،وهذا ما يفسر كثرة النماذج الناجحة
العربية ،في اجملتمعات الغربية ،ألن النظام هناك باملعني
اجملتمعي الشامل ،رغم حتدياته ،إال أنه نظام محفز ،يتقبل

ويطور من يساهم في جهود التنمية ،وليس جهود القتل
واإلرهاب وعزل اآلخرين.
أمر آخر يجب أن تنتبه إليه اجملتمع املصري ،يتمثل في أن الفئات
التي تعاني التمييز السلبي فيه ،هي الفئات التي تتمتع
بالتمييز اإليجابي في اجملتمعات الغربية ،ففي اجملتمع الكندي
جتد أن النساء واألطفال وكبار السن ،باإلضافة إلى األقليات من
(السكان األصليني األوتوكوتون ،وكل من يعتبر نفسه أقلية)
يتمتع بتمييز إيجابي ،دون أن يكون هذا علي حساب البقية،
لغرس االنتماء للمجتمع وتنميته وحتقيق التوازن اجملتمعي.
ولهذا كان من الطبيعي أن كل النماذج املصرية الناجحة
في اجملتمعات الغربية ،هي مناذج ناجحة في قطاعات التنمية
اخملتلفة ،وليس في مجاالت السياسة .ويعود هذا األمر إلى أن
اجملتمعات الغربية ،الدميقراطية احلقيقية فيها ،التي تناسب
معطياتها ،تقوم علي التنمية كقاعدة أصيلة .ولذا كما مييل
الغربيون من أصول أفريقية الثبات تفوقهم في ميادين الرياضة،
مييل الغربيون من أصول عربية الثبات تفوقهم في ميادين
املعرفة والتنمية.
هذه الرسالة تؤكد أن املواطن املصري ،ليس أقل من املواطن
الغربي ،ولكن الفارق املفصلي ،يتمثل في النظام في اجملتمعات
الغربية ،والنظام هنا باملعني القانوني والسلوكي في سياقه
الشامل ،ليس مجرد قوالب دميقراطية يتم استيرادها من
اخلارج ،ألنها ستكون قوالب ودميقراطية مشوهة ،ال تقوم على
قواعد أساسية ،وهي قواعد التنمية .وطاملا غابت التنمية عن
اجملتمع ،فلن تكون به دميقراطية حقيقة باملعني السلوكي
واملمارسة.
إن جناح جهود بناء قاعدة تنموية في اجملتمع املصري ،سيجعل
من املواطن رقيبا مجتمعيا وسياسيا علي قرارات صانع القرار
املدني والديني وغيره .فالفقر واجلهل ،وتفشي الفساد بدون
محاسبية ،يدفع املواطن البسيط للتحايل علي أجهزة الدولة،
للتنصل من الواجبات املفروضة عليه ،من بينها دفع الضرائب،
ويرى في هذا قمة النجاح ،مبررا لنفسه حقه في هذه
السلوكيات ،بالفساد املتفشي بني أوساط ليست بالقليلة
لدوائر صنع القرار.
في حني أن املواطن الغربي ،يري أو كل دوالر أو يورو –أيا كانت
العملة املستخدمة -يدفعه للخزانة العامة يجب أن يقابله
أداء راقيا يستحق أن ميول املواطن العادي اخلدمات العامة.
فالسياسي واملوظف احلكومي ،يعمل خلدمته ،ويتقاضي راتبه
في جزء من متويله ،من الضرائب التي يدفعها .ولذا فإنك هنا
جتدى أرقى مستويات املعاملة يتمتع بها املواطنون واملهاجرون
في مجتمع مثل اجملتمع الكندي .في املقابل ،جتد أن املوظف في
الدول العربية – باستثناء دول اخلليج -يدخل في حلقة مفرغة
من النصب والتحايل للحصول علي راتبه دون عمل –تقريبا -مع
احلصول علي مقابل غير رسمي في صورة إكرامية أو رشوة،
علي اعتبار أن هذا أمر عادي.
إذا أردنا إصالح أحوال اجملتمع املصري ،يجب علينا أن نتبني خطط
طويلة األجل علي مدار عشرين وأربعني عاما ،إلحداث إصالح
حقيقي في التعليم واجملتمع ،والقضاء علي صور الفساد ،التي
أصبحت أشبه باملقننة ،وهي في مصر عميقة ،ومن صورها
توريث املناصب في مؤسسات سيادية صانعة للقرار كالقضاء
واخلارجية والداخلية وغيرها من قطاعات تشكيل وضبط
الوعي اجملتمعي.
وحتى يتحقق هذا الهدف ،فاجملتمع املصري في حاجة لظهور
جيل جديد من املفكرين واملبدعني وشباب الفالسفة ،القادرين
علي التواصل مع وسائل اإلعالم – غير املغرضة مع السلطة
أو املعارضة أو اجلماعات املتاجرة بالدين -لتوعية اجلماهير.
فالدين ضروري لتحقيق التوازن النفسي األخالقي علي املستوى
السلوكي .وإذا صحت سلوكيات املواطن ،وفق معطيات الدين
والضمير ،فسيكون قادرا علي التمييز بني الصواب واخلطأ،
بعيدا عن إرهاب اآلخرين وتدمير اجملتمع ،واضطهاد جزء من
الشعب ملصلحة آخرين.
كان اآلمل في الشباب ،الذين أفرختهم الثورة ،التواصل ونشر
قيم تنورية وتنموية وتطورية ،تنتشر بني ماليني املواطنني.
ولكنهم كلهم حتدثوا فقط عن السياسة –والدميقراطية
الغربية وقوالبها املستوردة -دون االهتمام بقاعدة الدميقراطية،
أال وهي التنمية ،ولهذا انصرف عنهم قطاعات عريضة من
الشعب ،وفقدوا ثقتهم بسرعة .وعلى مدار  4سنوات ،سرعان
ما برز جنمهم ،ولكن سرعان ما اختفوا من علي الساحة.
إن الفشل في توظيف اللحظات التاريخية ،بصورة إيجابية
ملصلحة الشعوب ،لن يتكرر كثيرا ،وكلما تأخرنا في إطالع
تعليمنا العربي ،ملواجهة الفقر واجلهل ،وبث الثقة بني املواطن
والدولة –مبعني أجهزتها والقائمني علي إدارتها ،سيستمر احلال
علي ما هو عليه ،ولن يستفيد من هذا الوضع ،إال قلة ،تعمل
علي تعظيم مصاحلها ،وبقاء جموع الشعب في دوائر مفرغة
من الفقر واجلهل والتخلف ،حتى ال يتغير الوضع القائم،
لألفضل ،فيما يحقق مصلحة اجملتمع واألوطان.
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صالة الغائب علي ملحد!!
أزمة ثقة
ألبقراط -امللقب بأبي الطب -مقولة
في تفسير االنفعال مفادها أن البشر
ال ينزعجون من األحداث ذاتها ولكن من
تفسيراتهم لهذه األحداث ..مبعني أن حتليلك
لدوافع احلدث والقصد منه والنتائج املترتبة
عليه هو ما قد يفزعك أو يسعدك أو يثير
غضبك أو يحرك انفعالك ال احلدث نفسه.
أما احلدث في حد ذاته فقد ال يعني لك أي
شيء إذا قمت بتفسيره في ضوء مالبسات
مغايرة .أسوق مثاال على كالمي املوقف الذي
أثار حفيظة الكثيرين مؤخرا ً في ملتقى
الشباب املسلم واملسيحي عندما أجبرت
الفتيات املسيحيات املشاركات في احملاضرة
اخلتامية التي يلقيها شيخ األزهر على
تغطية شعورهن .قوبل هذا اخلبر برد
فعل شعبي غاضب ومستاء لدرجة أن
اجلريدة التي نشرته قامت بحذفه على
الفور من كل املواقع .فإذا قمنا بعقد مقارنة
بسيطة بني هذا املوقف وموقف مشابه
وليكن مثالً زيارة الفاتيكان حيث يطلب من
الزوار ارتداء قمصان طويلة األكمام وزوج من
السراويل الطويلة كدليل على احترام املكان
ويكون على من أغفل االستعداد ونسي
أن يرتدي الزي املناسب ،أن يقوم بشراء
عباءة بالستيكية تباع باملزار ليفلها
حول نفسه لتغطية الركبتني والكتفني.
ولكن الناس الذين أغضبهم طلب األزهر
قد ال يجدون غضاضة في االستجابة
للشروط التي وضعتها إدارة السياحة في
الفاتيكان .فما الذي أدى إلى هذا التباين
احلاد في ردود الفعل جتاه املوقفني مع انهما
يتشابهان إلى حد كبير؟ اإلجابة مبنتهي
البساطة هي تباين رؤيتنا وتفسيرنا
للحدثني .فاملسيحي العادي ال يخامره أدنى
شك في أن السبب احلقيقي وراء االجراء
الفاتيكاني هو نفس السبب الذي تعلنه إدارة
السياحة وهو احترام املعالم الدينية .أما
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بالنسبة لألزهر فاألمر يختلف ،فبعد سنوات
من العالقات املتوترة بني اجلانبني واالحتقان
الطائفي الذي يغذيه األزهر بشكل مباشر
وغير مباشر سواء عن طريق مناهج حتض
على العنف والطائفية ،أو عن طريق
اعتماد وجهات نظر تكفر غير املسلم
وتنشر الكراهية وتبرر الطائفية وأعمال
العنف ضد شركاء الوطن ،أو عن طريق
تخريج شيوخ يبثوا الكراهية والعنصرية
على شاشات الفضائيات ومنابر اجلوامع ،بعد
هذا التاريخ الطويل من نشر الكراهية
والعنصرية ،لم يعد املسيحيون يتوسمون
خيرا في النوايا غير الطيبة للشيخ الطيب
وأصبح هناك شك في أن األسباب احلقيقية
وراء املواقف التي يتخذها األزهر تختلف
متاما عن األسباب املعلنة .ولرمبا كان السبب
احلقيقي وراء هذا الطلب هو إذالل املسيحي
واالستعالء الديني وفرض مناخ الوصاية
وممارسة السيطرة الدينية والعقائدية على
اجملتمع .هناك أزمة ثقة حقيقية بني الطرفني
حيث أصبحت تكفي املعلومات اجملتزأة
واالنطباعات املسبقة لكي تشعل الفنت
وتبذر الكراهية وتهدر الدماء .أزمة عمل على
ترسيخها خطاب الكراهية الذي يبثه األزهر
من جانب وسياسات الكنيسة التي تتسم
باخلضوع واالنصياع واملماألة من اجلانب اآلخر
وعمقها جتاهل الدولة وتواطؤها وتعاميها
عن خطورة اللعب -مجددا وفي هذه
الظروف احلرجة -مع اإلسالم السياسي على
حساب حتقيق األمان واالستقرار الوطني.
أعتقد أن األزمة عميقة وخطيرة بحيث لم
يعد يجدي معها حوار ديني/مجتمعي وال
أية محاولة الستعادة الثقة املفقودة .لم
يعد امامنا سوى إقامة الدولة العلمانية
لتكون األولوية فيها لترسيخ سيادة القانون
وإعالء حقوق املواطنة وتنحية املفاضالت
الدينية جانبا.

مالمحه حادة ال يشوبها حملة مطمئنة واحدة ،ينظر إلى ما
النهاية متجهما ،وفي عينيه نظرة فناء حتمية ،هكذا كانت
طلته ،في صورته الرسمية باملالبس العسكرية ،إنها مالمح
رجل ال يعرفه الكثيرون حول العالم من أبناء هذا اجليل ،أنقذ
العالم من براثن حرب كادت تفنى فيها البشرية ،لم حتمله
تلك البشرية على األعناق ولم متجده و لم تخلده ،رغم أنه
أنقذها من دمار شامل ومحققُ ،توفي في بلدته الصغيرة
في جنازة ال مهيبة ،ورحل في صمت مدوي ،بل واعتبره أبناء
شعبه قائ ًدا متخاذال ً جبان ًا خنو ًعا.
إنه اسم بات علينا أن نتذكره جي ًدا ،فعجيب شأن الكون
الذي يتذكر أسماء قادة احلروب ليصنع منهم أبطاال وميحو
من ذاكرته أسماء قادة رفضوا خوض غمار صناعة املوت ،إنه
“فاسيلي أرخيبوف” )1998–1926( ،ضابط البحرية الروسية
الذي غ ّير مسار التاريخ بقرار فردي لتضع احلرب النووية
أوزارها قبل أن تبدأ فعل ًيا.
تعود األحداث إلى عام  1962وكان العالم على شفا حرب
عاملية نووية ثالثة ،حني نشبت أزمة الصواريخ الكوبية وهي
األحداث املعروفة تاريخ ًيا ُوقتلت بح ًثا في الوثائقيات واملراجع
التاريخية والتقارير االستخباراتية والتغطيات اإلعالمية.
فما يسطره التاريخ لنا من خطوط عريضة عن أزمة
الصواريخ الكوبية هي أنها اشتعلت في أعقاب محاولة
الواليات املتحدة إسقاط النظام الكوبي كونه من حلفاء
الشيوعية ،فقامت حكومة االحتاد السوفيتي ببناء قواعد
إطالق صواريخ نووية في كوبا متكنها من ضرب الواليات
املتحدة ،وهددت الواليات املتحدة بالرد باستخدام رؤوسها
النووية املنتشرة في قواعدها في بريطانيا وإيطاليا لضرب
موسكو ،وبات العالم على مدار  20يوما ًمهددا ً بحرب عاملية
نووية حتى انتهت األزمة في  27أكتوبر 1962م  ،عندما
توصل ّ
كل من الرئيس األمريكي جون كينيدي واألمني العام
لألمم املتحدة يو ثانت إلى إتفاق مع السوفيت إلزالة قواعد
الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الواليات املتحدة بعدم
غزو كوبا وأن تقوم بالتخلص بشكل سري من الصواريخ
البالستية املسماة في قواعدها في إيطاليا و تركيا.
من كواليس األزمة
من كواليس أزمة الصواريخ ،تلك اللحظة املنسية في
الرواية ،والتي كاد فيها العالم أن يشهد احلرب النووية فعالً.
كانت الغواصة الروسية  59 -Bاحململة بطوربيد نووي قد
أبحرت من االحتاد السوفيتي السابق باجتاه الكاريبي بهدف
الوصول إلى قرابة السواحل األمريكية.
رصدت املدمرات األمريكية الغواصة الروسية بالفعل في
املياه الدولية ،وبدأت في إطالق املتفجرات بهدف إجبار
الغواصة على الظهور إلى السطح .فقدت الـ 59 Bاالتصال
مع موسكو متا ًما واستعدت الغواصة احململة بالطوربيدات
النووية للرد بتلك الروؤس النووية على قوات البحرية
األمريكية ،لتبدأ نهاية العالم يوم  27أكتوبر .1962
هناك ثالثة قادة عسكريني على منت الغواصة ، 59 -Bكل
منهم ميلك مفتاحا ً لتشغيل إطالق السالح النووي ،وال
يتم إطالق الطوربيد النووي إال مبوافقة الثالثة ،الضابطني
“سافتسكي” و “ماسلينكوف” من قادة الغواصة اللذين قررا
استخدام السالح النووي و ب َ َدآ إجراءات إطالقه بالفعل ،إال
أن “فاسيلي أرخيبوف” كان القائد الثالث الذي رفض منح
موافقته وبالتالي مت إجهاض إطالق الطوربيد النووي بعد
مشادة كبيرة مع الضابط “سافتسكي”.
أنقذ فاسيلي أرخيبوف العالم من حرب الدمار الشامل
وعومل بعد عودته إلى بالده على أنه قائد متخاذل حتى
وافته املنية ورحل مريضا ً عن عاملنا عام  1998بعد صراعه
املرير مع سرطان الكلى الناجت عن تعرضه لإلشعاع النووي
في واحدة من مهمامه املسبقة ولذلك كان يدرك متا ًما
فداحة استخدام هذا السالح.
نشرت الواليات املتحدة عام  2002وثائق أصدرتها مبناسبة
مرور  04عا ًما على أزمة الصواريخ الكوبية وأوردت فيها أن
“فاسيلي أرخيبوف” أوقف نشوب حرب نووية ،وصرح توماس
بالنتون ،مدير أرشيف األمن القومي األمريكي“ :أن الضابط
فاسيلي أرخيبوف أنقذ العالم”.
ال يجوز الترحم على غير املسلمني
قصة فاسيلي أرخيبوف كانت موضوع واحدة من حلقاتي
اإلذاعية التي أقدمها في اإلذاعة املصرية احلكومية ،وفي
نهاية احللقة ترحمت على رجل أنقذ العالم ورحل في
صمت ...صمت يخذلنا جميعا.
فاجئني اتصال بعدها من أستاذ جامعي مصري ليخبرني
أنه ال يجوز الترحم على غير املسلمني .قائل العبارة لم يكن
سلفي املظهر لكنه كان سلفي التفكير والفكر حتى وإن
كان أستاذا ً جامعياً.
هذا ما وصل إليه التطرف في بالدنا العربية ،فكنا دوما ً
نقول إن التطرف مرتبط باجلهل والفقر واألمية واملستوى
التعليمي الضحل ،ناسيني ومتناسيني أن أكثر الفتاوى
تطر ًفا قيلت على ألسنة نخبة متعلمة وجامعية.
فهل لنا أن ننسى أن الشيخ ياسر البرهامي نائب رئيس
الدعوة السلفية في مصر كان في األصل طبي ًبا جراحاً،
بل وحصل على املاجستير في طب األطفال وهل لنا أن
ننسى أن الشيخ أمين الظواهري أحد أعمدة تنظيم القاعدة
جراحا كذلك.
الرئيسية ،كان طبي ًبا
ً

رباب كمال
وهنا تكمن املشكلة حني تنتقل عدوى التطرف من دائرة
رجال الدين املتشددين إلى العوام والنخبة املثقفة على
حد سواء ،فنجد أنفسنا أمام أفكار داعشية تنطلق على
ألسنة من يختبئون خلف القشرة احلضارية ،فال بأس أن
تسمع أستاذا ً جامع ًيا يؤكد على حرمانية الترحم على غير
املسلم .و ال عجب حني سمعت حقوقية ًمصرية ًمتطوعة
ًفي واحدة من مراكز حقوق اإلنسان في مصر و هي تؤكد أن
حقوق اإلنسان تبدأ بعد حدود اهلل!
عقيدة فاسيلي أرخيبوف
في احلقيقة أنا ال أعرف عقيدة فاسيلي أرخيبوف ولم أسأل
عنها أو حاولت حتى أن أعرف مب كان يؤمن ،فاسيلي أرخيبوف
لم يكن سوى ضابط قرر أال يبني بطوالت و أمجادا ً على جثة
البشرية ،لم يكن نب ًيا وال رسولاً وال مالكا ًمنزال ً من السماء
ولم يدعي ذلك.
لم ينقذ العالم خو ًفا من رب يعاقبه بجهنم وكفى بها
سعيرًا ،وال طمعا ً في رب يكافئه بالفردوس األعلى أو بحور
العني واللؤلؤ املكنون وال بأنهار لذة للشاربني .لذا فإن أقل
ما ميكن فعله هو الترحم على ذكراه بدال ً من التفتيش في
عقيدته.
اإلنسانية و املنطق في مواجهة النص الديني
الفتوى بعدم الترحم على غير املسلمني أو الفتوى بأن
مصيرهم األبدي هو العذاب مهما أوتوا من أفعال خيرة
حقنا ً للدماء ،أمر غير عقالني وهو متييز عنصري واضح
وشكل من أشكال الكهنوت الديني الذي ميارسه العامة
والشعوب نفسهم قبل رجال الدين.
أما اإلشكالية التي يقف أمامها “دعاة الوسطية
والتسامح” في العالم اإلسالمي هو البحث عن نص مضاد
أو تأويل مغاير واخلروج بفتوى للترحم على من خدموا
اإلنسانية أو أنقذوها جملرد أنهم لم ينطقوا الشهادة.
والسؤال هنا ،هل نحن في حاجة إلى نص ديني للترحم أو
إضاءة الشموع أو تأبني رجل أنقذ العالم من الدمار؟ ملاذا ال
نفعل ذلك من نبع املنطق واإلنسانية والالعنصرية فحسب؟
صالة الغائب على ملحد
األستاذ اجلامعي الذي نهرني بعد احللقة التي قدمتها
تأبينًا وترحما ً على “فاسيلي أرخيبوف” استند فيها إلى أن
األخير كان ملح ًدا يخدم دول ًة شيوعي ًة وأنه ال يجوز الترحم
على كافر ،تناسى األستاذ األكادميي أنه لوال إنقاذ أرخيبوف
للعالم من الدمار ..ما كنا سنعيش لنتناقش اليوم بكل
سوفسطائية عن مصير أرخيبوف في العالم اآلخر ونصدر
فتاوى عدم الترحم عليه كونه غير مسلم.
احلقيقية أن أرخيبوف الذي رفض التصديق على إطالق
السالح النووي كان يخدم البشرية ويجنبها حربًا يفنى فيها
العالم الذي نعيش فيه اآلن بل وعاد إلى بالده مهزو ًما ألنه
رفض رد الصاع األمريكي بطوربيد نووي!!
أرخيبوف حتى وإن كان ملح ًدا (وال شأن لنا بعقيدته) فهو
فعل ما ال يفعله قادة تنظيم الدولة اإلسالمية الذين
يقتلون أبناء شعوبهم انتصارا للسماء كما يدعون،
رافضا الترحم
والعجيب أن األستاذ اجلامعي لم ينتفض
ً
على هؤالء القتلة ..قائال إن اهلل هو أرحم الراحمني وهو من
يحاسب عباده .إذن هل لنا أن نسأل كيف حتاسب السماء
العباد؟ فإن كان هناك فردوس أعلى فمن أولى به ،قتلة
األطفال ومغتصبو النساء -على مر تاريخ الدولة واخلالفة
اإلسالمية -أم رجل أنقذ العالم من حرب فناء البشرية؟
سيقول البعض أن اهلل سخر امللحد النقاذ البشرية؟ نعم
أذن وملاذا لم يسخر املسلم أوالهندوسي أو املسيحي إلنقاذ
العالم؟! ما احلكمة في ذلك؟! إن األمور أبسط من ذلك
لكننا نسعى دو ًما لتعقيدها وإقحام الغدة الدينية في
كل شيء ،فنجن جند الطريق إلى اهلل حني جند السالم في
أنفسنا ومع اآلخرين.
مرت ذكرى رحيل “فاسيلي أرخيبوف” الثامنة عشرة في
 19أغسطس  ، 2016وقد يتبادر ألذهاننا تساؤل ما ..ملاذا
ال نقيم صالة الغائب في ذكراه ونضيء له الشموع؟! أو
باألحرى ...هل ننتصر للفتوى الدينية أم ننتصر لإلنسانية
كما انتصرفاسيلي أرخيبوف؟
إن قصة “ فاسيلي أرخيبوف” من القصص التي يجب أن
نعلمها ألوالدنا في املساجد والكنائس واملدارس ليعلموا أن
العنصرية كانت من صنع اإلنسان ومن املمكن أن يتغلب
عليها اإلنسان ذاته.
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اعلنت Toronto Real Estate Board
عن ارتفاع املبيعات لل  condominiumو
ذلك للربع الثانى لسنة  .2016فقد متت
املعاملة على  8,965شقة سكنية خالل
الربع الثانى و ذلك بزيادة قدرها  17.4باملائة
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضى.
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم
الي  soarin.homes@ gmail.comو سوف
اجيب عليها تباعا.

عقارات نيوز
عقارات نيوز
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عقارات
سوق
مقطتفات إخبارية

سابا
بقلم:مدحت
مدحت سابا
بقلم:
سابا
بقلم:مدحت
اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر

2016
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مقطتفات إخبارية

شقة  ٣غرف للبيع
فى مصر
ملعرفة معلومات اكثر
الرجاء االتصال

و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
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People u trust..
Service u deserve

Temon Rassem

Irene Awad
Sales Representative

Mobile Mortgage Specialist

Atef Nekhil
Mortgage Agent

License
M14000008
Prime#Realty
Services inc.
Cell: 416.300.2443
*Brokerage
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil

2911 Kennedy Rd. Toronto, ON M1V 1S8

Cell
): (647
778-6948
Work
for you
NOT the
lenders
License #11995

Cell : (416) 843-6618
We


ResidentialFax:
/ Commercial
Office: (416) 298-8200
(905)mortgage
721-0467

First time home buyers


New immigrants
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca

owned

pbÄ

 First and second mortgage

Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad
Credit
Each
office is Independently

Lowest mortgage rates

and operated

2014

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

Independently owned and operated
My main

Member of

Atef Nekhil
Mortgage Agent
Mortgage Agent

Rive

Blum

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

Alphons Beshay,

Courtier Immobilier - Real
Estate Broker
License #11995
License #11995

amak-estate@hotmail.com
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We Work
Work for
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NOT the
the lenders
lenders
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Bl
Ra

Cell: 514-812-8294
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فقد
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,
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
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
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
فقد
االيجاراجملال,
سعرحسب
األرقام
فقد تفاوتت
التجاري و
الصناعي و
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التجاري
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اما
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 5.68دوالر
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املائة
الذى فى
مبقدارو 14.5
إرتفع
فيقد
االيجار
بإنخفاض
للمكاتبو ذلك
خاللMLS
 2015من
أكتوبر
شهر
خالل
اؤجرت
باملقارنةقد
قدم مربع
311,943
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فى
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متوسط
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21.02
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19.58
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املائة
فى
6.8
بنسبة
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كان
و
مربع.
قدم
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حيث
املاضي
العام
من
الشهر
لنفس
املائة
فى
39.6
قدرة
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
املائة.
 16.1فى
16.1
بإنخفاض قدره
بإنخفاض
للسنةذلك
املاضية
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باملقارنة
دوالر
12.79
الى
اإليجار
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
سعر
إنخفض
و
املائة
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43.5
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أما
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
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
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قدرة
بإنخفاض
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الى
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املربع
القدم
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
من
الفترة
بنفس
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املائة
فى فى
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اسألتكم
برجاء
تباعا.فقد إنخفضت
عليهااملباعة
املكاتب
مجال
 soarin.homes@gmail.comوو فى
الى:ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع.
املائة
ارسال  1.8فى
املبيعات قدرة
الفترة من
بنفس الفترة
مقارنة بنفس
املائة مقارنة
فى املائة
 9.3فى
الى 9.3
ليصل الى
البيع ليصل
اسعار البيع
فى اسعار
إنخفاض فى
تبعه إنخفاض
املائة وو تبعه
فى املائة
 61.1فى
مبقدار 61.1
املبيعات مبقدار
املبيعات
من
للقدم املربع.
دوالر للقدم
 301.82دوالر
متوسط 301.82
الى متوسط
ليصل الى
املاضى ليصل
العام املاضى
العام
املربع.
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Mike Mekhail
647-274-7662

برجاء ارسال اسألتكم الى:

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

ادوارد يعقوب
هل يتدخل صانعى القرار فى اونتاريو لتهدئة سوق اعداد :
العقارات؟

فىسرطان
خصوصا
األنسان
يستطيعونلصحة
تسبب تهديدا
البعض انها
الطبيعية وقد
احلادثمن
اجلرانيت
االسعار
حتدث االن
للمغالة التى
الشراء وال
استخدمهيرغبون فى
الكثيرين من الذين
األحجاراثار استياء
اصلبالعقارات
فى سوق
يعتبراجلنون
هذا
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
مما دفع البعض الى مطالبة صانعى القرار بالتدخل للحد من هذه املغاالة .ولكن هناك الكثيريني من خبراء االقتصاد يرون انه من اخلطأ
صحة
تلقيتفى
يشككون
املس هناك
ناحيةواناآخرى
ومن
املشع.
اخلارجى
للبناء
كماده
واستعمل
الضخمة
من
الكثير
آخرون حيث
بنفسى هذا
جديدة
مشاريع
فى طرح
والكساءوتسرع
البناء تنشط
شركات
ايضاجعل
االرتفاع
االن الن هذا
التدخل
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
دعوات هذه الشركات الفتتاح مشاريع جديدة خالل سبتمبر .ومن املعروف ان بناء بيوت جديدة يساهم بشكل كبير فى انعاش االقتصاد
واألبحاث
الصحة
متثلانخطرا
النسبمنالتى
ومعىالى
وارىتصل
احمللية .ال
التشطيبات
ويشغلكعنوان
املطابخ
مناضد
اسطح
لنقص
نتيجة
علىاالن هو
مايحدث
اخلبراء
الكثيرين
لفخامة الصناعات
قطاعت كبيرة من
البطالة
يقلل من
حيث
اكثر تعمقا
الى ابحاث
يحتاج
سوق مستمرة
مازالت
واألحواض
املطابخ
عدد فى
استعماله
الطلبد َء فى
معدالتها
االسعار الى
وترجع
واملوضوعالتوازن
العقارات سيعود
اجلديده الى
الوحدات
كبير من
ومبجرد دخول
الداخليةوازياد
املعروض
للمنازل .ب ُ
ذلك.تعود نسب االرتفاع فى االسعار الى معدالتها
اقصد ان
االسعار و
الصناعيةنزول
فاننى ال اقصد
يفهمنى القارئ
لكناو نفى
ألثبات
االخرى
خطأواملواد
للفورميكا
ولكى الكبديل
الطبيعية1987 .
منذ عام
سيحدث فعال ال ميكن الحد ان يجزم به.
ولكن ما
علمية
هذه مجرد
الطبيعية.
يقول
مشعة
اسسمواد
علىوجود
قائمهالى
توقعاتتشير
األبحاث االن
احدث
ولكن
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People
u trust..
BUSINESSService
FOR SALE
u deserve

1815 Lawrence Ave. Est, Scarborough
Used Cars Sales and Auto Repair Business

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

BARRIE

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



2

SOLD

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

%URNHU06F$UFK

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services

Sales Representative
Mobile Mortgage Specialist
Best Location
in Scarborough
D
D
D
L
4 BaysSOFacing
Lawrence
SOLAve.
SOL
City License for Auto Sales and Repair • Over 10 Cars Parking
4 Hoists Installed • Tire Allignment Machine • Oil Change
Prime Realty Services inc.
*Brokerage
2911BARRIE
Kennedy Rd. Toronto, ON M1VRichmond
1S8
Richmond Hill
Hill
SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
Cell : (416) 843-6618 Cell : (647) 778-6948
ZLWK125,6.
)Office: (416
298-8200
Fax: (905) 721-0467
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill

Professional Real Estate Services
D
SOLD
SOL905-731-2000
SOLD
2014
Bus:
Ashraf Messiha
Each office is Independently owned
Fax: 905-886-7556
Broker, M. Sc. Arch.
and operated
messiha@rogers.com
8854 Yonge St., Richmond Hill, L4C 0T4
416-846-9450
Independently owned and operated
Vaughan

North York

Markham
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DW

برلني تدعم  DWفي خالفها مع أنقرة
حول مقابلة مع وزير تركي
أكد املتحدث باسم احلكومة األملانية شتيفن
زايبرت أن احلكومة تدعم مطلب مؤسسة
دويشته فيله باستعادة تسجيالت املقابلة التي
أجرتها مع وزير الشباب والرياضة التركي .وقال:
«إن حرية الصحافة تعد بالنسبة لنا قيمة عالية
غير قابلة للتفاوض» ،مشيرا إلى أن ذلك ال يسري
في الداخل فحسب ،ولكنه يسري في اخلارج أيضا.
كما تدخل السفير األملاني في تركيا مارتني إردمان
اليوم أيضا لدى احلكومة التركية بسبب مصادرة
تسجيالت هذه املقابلة .وبحسب تصريحات
صادرة من وزارة اخلارجية األملانية ،فقد أجرى إردمان مكاملة هاتفية وصفت بـ «البناءة» مع مدير مكتب وزير
الرياضة التركي.
ويشار إلى أن ميشيل فريدمان ،مقدم برنامج «في دائرة اخلطر»  Conflict Zoneاحلواري لدى مؤسسة
دويتشه فيله ،أجرى مقابلة مع وزير الشباب والرياضة التركي عاكف كاغاتاي كيليتش .وبحسب دويتشه
فيله ،فقد صادرت الوزارة التسجيالت اخلاصة باملقابلة.
بيد أن وزير الرياضة التركي نفى القيام مبصادرة تسجيالت املقابلة وكتب عبر حسابه على موقع (تويتر) أن
مثل هذه التقارير جتافي احلقيقة ،مشيرا إلى أنه مت الطلب فقط من املؤسسة عدم إذاعة اللقاء.

24 France

منظمة حظر األسلحة الكيميائية «قلقة»
بعد تسجيل حاالت اختناق في حلب
أعربت منظمة حظر األسلحة الكيميائية عن «قلقها» من احتمال أن تكون أسلحة كيميائية قد
استخدمت في حلب بشمال سوريا ،حيث نقلت عشرات حاالت االختناق إثر قيام مروحيات للنظام بإلقاء
براميل متفجرة .وكان املرصد السوري حلقوق اإلنسان قد أعلن أن أكثر من سبعني شخص عانوا حاالت
إختناق بعد تعرض حي السكري في حلب للقصف .ولم يحدد املرصد نوع الغاز الذي ميكن أن يكون قد
استخدم ،لكن ناشطني يعملوا في إطار مركز حلب اإلعالمي املعارض للنظام اتهموا في تغريدة القوات
احلكومية باستخدام غاز الكلور .وقال مدير منظمة حظر األسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو في بيان
“نحن قلقون إزاء االتهامات األخيرة باستخدام عناصر كيميائية في حلب” ،متابعا “إننا نتعامل بجدية
كبيرة مع هذه االتهامات” .وتتلقى هذه املنظمة دعم األمم املتحدة وتتخذ من الهاي مقرا.
وفي حلب أكد أحد سكان احلي املستهدف أن برميال وقع دون التسبب بدمار لكن رائحة قوية انبعثت منه
وتسببت بحاالت اختناق .وكان محققون تابعون لألمم املتحدة خلصوا إلى أن مروحيات عسكرية سورية
استخدمت غاز الكلور في بلدتني على األقل في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا في نيسان/أبريل
 2014وآذار/مارس  .2015كذلك ،اتهم احملققون تنظيم “الدولة اإلسالمية” باستخدام غاز اخلردل في بلدة
مارع في محافظة حلب.

BBC

فرنسا :محكمة في كورسيكا تؤيد منع البوركيني
أيدت محكمة فرنسية في كورسيكا قانونا
محليا مبنع لباس البوركيني ،الذي ترتديه بعض
املسلمات للسباحة.
وقضت محكمة مدينة باستيا بأن املنع قانوني
على أساس حفظ األمن العام.
ووقعت مشادات الشهر املاضي في شاطئ البحر
بني عائالت من أصول مغاربية وشباب محليني،
أسفرت عن إصابة  5أشخاص.
وكانت احملكمة اإلدارية العليا في فرنسا أصدرت
قرارا في أغسطس /آب بأن منع البوركيني في عدد
من املدن انتهاك للحقوق األساسية.
ولكنها قالت إن اإلجراء مسموح به إذا تبني أن
لبس البوركيني قد يؤدي إلى اضطرابات عامة.
ورفضت محكمة باستيا اعتراضا على املنع
تقدمت به رابطة حقوق اإلنسان الفرنسية.
وقررت احملكمة أن املنع البد أن يستمر ألن “توترا
شديدا” يسود اجلزيرة.
وقد أصدر إجراءات املنع عمدة بلدة سيسكو ،التي

وقعت فيها املشادات بني شباب محليني وعائالت
من أصول مغاربية في أغسطس /آب.
وقال العمدة ،أوجن بيير فيفوني ،إن قرار احملكمة
كان “مصدر راحة بالنسبة لي وللسكان احملليني”،
وأضاف أنه حترك خشية أن “تسقط أرواح” في
البلدة .وفي مدينة بونيفاسيو بكورسيكا أيضا
منعت خمس نساء يرتدين احلجاب من دخول
روضة أطفال ،من قبل أمهات أطفال في الروضة،
وتدخلت الشرطة لتهدئة املوقف.

رويترز
تركيا مستعدة للعمل مع أمريكا الستعادة الرقة من الدولة
اإلسالمية
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن
بالده مستعدة للمشاركة في أي مبادرة
تقترحها الواليات املتحدة للسيطرة على
معقل تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا
في الوقت الذي تنتزع فيه قوات مدعومة من
تركيا املزيد من األراضي السورية من قبضة
املتشددين.
ونقلت صحيفة حريت التركية عن إردوغان
قوله إن الرئيس األمريكي باراك أوباما طرح
فكرة عمل مشترك مع تركيا إلستعادة
مدينة الرقة السورية من تنظيم الدولة
اإلسالمية خالل محادثات بني الزعيمني على
هامش قمة مجموعة العشرين في الصني.
وبدأت تركيا عملية في شمال سوريا يوم
 24أغسطس آب بهدف إبعاد تنظيم الدولة
اإلسالمية عن حدودها ومنع وحدات حماية
الشعب الكردية السورية من توسيع األراضي التي تسيطر عليها.
وأجرى إردوغان اجتماعات في الصني مع أوباما والرئيس الروسي فالدميير بوتني وزعماء آخرين .وذكر أن الدور
التركي سيتوقف على إجراء مزيد من احملادثات.
ورحب مسؤولون أمريكيون بجهود أنقرة إلخراج الدولة اإلسالمية من معاقلها في سوريا لكنهم أبدوا
قلقهم عندما بدأت القوات التركية في قتال وحدات حماية الشعب الكردية وهي قوة تعتبرها واشنطن
حليفا فعاال في حربها على التنظيم املتشدد.
واشتبكت قوات املعارضة السورية املدعومة من تركيا مع مقاتلي وحدات حماية الشعب في املراحل األولى
من عملية التوغل التركي في األراضي السورية التي بدأت قبل أسبوعني لكنها بعد ذلك حولت تركيزها إلى
األراضي التي يهيمن عليها تنظيم الدولة اإلسالمية وسيطرت على عدة قرى.
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جاسنت ترودو يثير مشكلة
الكنديني املعتقلني في تركيا
وأندونيسيا مع قادة الـ  ٢٠بالصني

قال رئيس وزراء كندا جاسنت ترودو إنه حتدث
مع الزعيم التركي وزعيم أندونسيا حول
مصير ثالثة كنديني محتجزين في تلك البالد.
وقال إنه طرح قضاياهم علي هامش قمة
مجموعة الـ  ٢٠في الصني ولكنه لم يذكر
ما سمعه منهم ردا علي ذلك  ،وكانت تركيا
قد أحتجزت أثنان من االتراك الكنديني بعد
فشل محاولة االنقالب العسكري في يولية
املاضي ،وأتهمتهم بأنهم لهم صلة بي زعماء
املؤامرة .وفي أندونسيا مت سجن معلم كندي
بسبب إدانته بارتكاب جرائم ضد االطفال
وهو يصر علي أنه لم يقم بهذا .وقال جاسنت
ترودو إنه كشخص يسافر علي نطاق واسع
يعرف كم هو مهم من حكومته أن تشعر
بالقلق علي حالة مواطنيها في اخلارج .ولهذا
السبب يجلب معه دائما القضايا القنصلية
ليناقشها مع زمالؤه من زعماء العالم.

 - Bed Bugsحشرة «بق الفراش»
مشكلة تواجه طلبة اجلامعة
باملساكن العامة في مونتريال
مونتريال  :في الطابق السفلي جملمع املساكن العامة
املطل علي وسط مدينة مونتريال هناك فريزر كبير
جدا ً بعمق  ٤أمتار وطوله  ٥أمتار ودرجة حرارته حتت
االثنني والعشرون مئوية ،وهو يستخدم فقط لقتل
حشرة «بق الفراش» ويوضع بداخل الفريزر عدد من
السجاجيد واكياس بالستيكية مملوءة باملالبس التي
بها حشرة بق الفراش وتظل هذه االشياء بداخل
الفريزر أربعة أيام للتاكد من قتل كل احلشرات .وهذا
الفريزر ضروري لـ  ٢٠الف وحدة سكنية تديرها هيئة
االسكان  ،وقال املتخصصون في إبادة هذه احلشرات
أن هذه املشكلة قد تضاعفت في اخلمسة عشر
سنوات االخيرة وهي مشكلة حادة خاصة في املناطق
التي يقيم فيها سكان لفترات قصيرة مثل الطالب
وكذلك املناطق ذات معدالت الفقر العاليه .وتكشف
بيانات مقدمة من إدارة املرافق الصحية أن هيئة
االسكان في مونتريال تتلقي مكاملات شكاوي من
«بق الفراش» من حوالي  % ١٠من وحداتها السكنية
كل عام ولم يرتفع هذا الرقم بشكل كبير ولكنه
لم ينقص أيضا  ،وقالت «ميالني سانشي» ،رئيسة
ادارة املرافق الصحية انهم يكشفون علي  ٥٠وحدة
سكنية كل عام ويالحظوا أن  % ١٤منها لديها بق
الفراش هذا باالضافة الي املكاملات التي تتلقاها  ،وقال
هارولد ليفي خبير ابادة احلشرات أن مشكلة حشرة
البق ال تؤثر فقط علي السكان ذوي الدخل املنخفض
بل أيضا علي طالب اجلامعة الذين سوف ينتقلوا
للسكن في شقق في اجملمعات السكنية في شهر
سبتمبر ،الذي هو وقت سئ ألن حشرة «بق الفراش»
تكون تضاعف عددها اثناء حر الصيف وانتقلت
ألماكن اخري والطالب غالبا يجهلون كل شئ عن
هذه احلشرات وقد يظنون انهم اصيبوا بحساسية
ولن يدركوا ان املكان به هذه احلشرات إال بعد شهور
من السكن فيه وهذا اجلهل وعدم اجلدية في معاجلة
املشكلة يجعل املشكلة أكثر خطورة في املدينة
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مقتل الكندي املتهم باإلرهاب «متيم شودري» علي يد شرطة بنجالديش
في هجوم قام به رجال شرطة بنجالديش علي مقر
عدد من األفراد اخلطرين املتهمني بتنفيذ عمليات
إرهابية في دكاُ ،قتل املتهم بأنه العقل املدبر وراء
تلك العمليات اإلرهابية بحسب شرطة بنجالديش،
هو «متيم شودري» ،الذي ولد في بنجالديش وعاش في
أونتاريو منذ عام  ١٩٧١وتخرج من جامعة وندسور
عام  ٢٠١١وحصل علي درجة البكالوريوس في
الكيمياء مع مرتبة الشرف .وتقول شرطة بنجالديش
أن «متيم شودري» ،والذي كان يسمي باالمير كان
أحد العقول املدبرة لهجوم إرهابي علي مطعم
شعبي في دكا يوم  ١يولية املاضي و راح ضحيته
 ٢٠فرد والذي أعلنت داعش مسؤوليتها عنه ،وهذا
ما رفضته سلطات بنجالديش وقالت انه من فعل
جماعة محظورة تسمي «مجاهدين بنجالديش
جوماتول» أو البنجالديشيني وأن داعش ليس لها
وجود في بنجالديش ذات االغلبية املسلمة  ،وقال
السلطات إيضا أن جد متيم شودري هو واحد من
املعارضني ألستقالل بنجالديش عن باكستان وان

العائلة انتقلت الي كندا عام  ، ١٩٧١ويُعتقد أن متيم
شودري كان ايضا وراء الهجوم الذي حدث يوم عيد
الفطر في  ٧يولية والذي قتل فيه أربعة أشخاص
منهم أثنان من ضباط الشرطة .وقال متحدث
بأسم وزير الشؤون اخلارجية الكندي ستيفان ديون،
أن حكومة كندا مدركة بالتقرير االخباري عن مقتل
متم شودري وأن املسؤولني الكنديني يتواصلون مع
السلطات في بنجالديش  ،وفي الوقت نفسه يبقي
رجل كندي من بنجالديش وهو «حتميد حسيب خان»
وسنه  ٢٢سنة من جامعة تورنتو محتجزا لدي
السلطات هناك ويعتقد أن له عالقة بهجوم ارهابي
علي مقهي في دكا والذي تصر عائلته علي إن برئ.
هذا وقد تبرئت اجلالية البنجالديشية الكندية من
افعال متيم شودري وقال قادة اجلالية أن أفراد اجلالية
ال يؤيدون االرهاب في أي مكان ويدينون كل أشكال
العنف باسم الدين ويجددون التزامهم وتصميمهم
علي كشف الطبيعة االجرامية واملعادية لالسالم
من املتطرفني واالرهابيني.

نصف طالب الصف السادس في أونتاريو لم
ينجحوا في اختبار ال «»EQAO
كشفت نتائج اختبارات الرياضيات للصف السادس في مقاطعة أونتاريو عن أن نصف عدد طالب الصف
السادس في أونتاريو أخفقوا في احلصول علي الدرجات االزمة للنجاح حسب معيار املقاطعة هذا العام .والحظ
التقرير الصادر عن مكتب التعليم والكفائة واالعتماد باملقاطعة إنخفاض مطردا ً ثابتا ً في االداء في اختبارات
الرياضيات التي أقيمت علي مدي اخلمسة سنوات املاضية ونسب هذا الي االفتقار الي املدرسني االكفاء في
مادة الرياضيات  ،والذي حاولت اجملالس املدرسية إيجاد حل له بزيادة فترات أضافية للتدريب علي حل الرياضيات
 ،وكان ايضا قلق الطالب املتزايد املرتبط بالرياضيات سبب اخر للرسوب في هذه املادة .وقال بعض الطالب أن
االجهاد واللغة التي كتب بها االختبار كانت السبب وراء االخفاق في النجاح .ويذكر أن  %٥٠من طالب الصف
السادس حققوا نتائج جيدة مقارنة مع  %٥٨عام  ، ٢٠١٢وكانت نتائج الصف الثالث في أمتحانات الرياضة
قد تراجعت أيضا فكان عدد الناجحني هذا العام  %٦٣مقارنة بي  %٦٨عام  ، ٢٠١٢وقال وزير التعليم في بيان
عبر البريد االلكتروني « أعلم اننا ميكننا القيام بافضل من ذلك  ،وأشار الي التحسن الذي طراء في أمتحان
القرأة لطالب الصف الثالث وطالب الصف السادس واشار ايضا الي حقيقة ان عدد كبير من الطالب يتخرجون
من املدارس الثانوية  ،وقال أيضا أن حكومة املقاطعة تستثمر  ٦٠مليون دوالر في أستراتيجية جديدة تبدا من
الشهر احلالي وذلك بتحسني في إستراتيجية منهج الرياضييات بتكريس  ٦٠دقيقة يوميا لتدريس الرياضييات
لطالب املرحلة االبتدائية والزام املدارس بتعيني مدرس أول للرياضيات الدارة املنهج في كل مدرسة  ،وقالت ليزا
وولش رئيسة مكتب التعليم والكفاءة واالعتماد في أونتاريو أن هذه االختبارات تهدف لقياس قدرة الطالب
ملعرفة كم َحصل الطالب من املهارات واملفاهيم من منهج الرياضيات وهذا هو املهم وإن نتائج االختبارات هذا
العام جاءت مخيبة لالمال ومثيرة للدهشة  ،وقالت انها واثقة من أن االستراتيجية اجلديدة ملنهج الرياضيات
ستحسن االمر.

هيئة اطباء كندا تبحث ضمان حكومي لتمويل مالي
لرعاية املسنني
إثناء االجتماع السنوي لهيئة أطباء كندا في مدينة فانكوفر قال األطباء إنهم يريدون رؤية إتفاق جديد
بني حكومة كندا وحكومات املقاطعات يركز علي توفير احلصول علي جميع العقاقير والطب الوقائي
وزيادة التمويل املالي لرعاية املسنني .وقالت الدكتورة سندي فوربس إن هيئة االطباء تعمل جاهدة علي
إيجاد إستراتيجية لرعاية كبار السن وتريد التأكد من أن التمويل الالزم لهذا سيتم إدراجه في املستقبل
ضمن االتفاق الصحي ،والذي فيه سيتم حتديد كيفية توزيع االموال الفيدرالية علي املقاطعات .ووضعت
الهيئة عدة توصيات حتب أن تراها في االتفاق وتشمل مزيد من التمويل املالي للمقاطعات ذات النسبة
العالية من املسنني وتغطية لالدوية التي يصفها الطبيب وكذا متويل للرعاية طويلة االجل والرعاية
الصحية في املنازل وملقدمي الرعاية املنزلية .وقال االطباء إنهم يشاهدون بالفعل أثار التقدم في السن
علي السكان والتي سوف تستمر في الزيادة علي مدي العقود املقبلة .وقالت الدكتورة سندي فوربس
إنها طبيبة لالسرة في مقاطعة «نوفا سكوشيا» ،وتري مشاكل كثيرة يتعرض لها املسنني منها
االنتظار الطويل ملوعد مع طبيب متخصص واالنتظار الطويل للدخول الي دار الرعاية طويلة االجل
وقضاء وقت طويل في املستشفي لعدم وجود رعاية منزلية متوفرة لهم .وقالت سندي إيضا نعلم أن
هذا سيتكلف امواال ً كثيرة لرعاية هؤالء املسنني بالطريقة التي يحتاجونها .ولم يكن االطباء وحدهم
هم من ينادون بالتركيز علي املسنني في االتفاق الصحي اجلديد ،بل أيضا السياسيون في املقاطعات
فقال رئيس وزراء مقاطعة نيوفوندالند أن مقاطعته تواجه أرتفاع حاد في التكاليف الطبية لزيادة عدد
املسنني في املقاطعة وقال وزير الصحة في مقاطعة نيوبرونزويك أن الناس يتقدمون في السن بسرعة
في منطقته مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية وكانت االتفاقية الصحية بني احلكومة الفيدرالية
واالطباء قد أنتهت عام  ٢٠١٤بعد رفض أعادة التفاوض عليها .وأعلنت حكومة احملافظني السابقة عن
زيادة سنوية مقدارها  %٦لتمويل البرنامج االجتماعي للمقاطعات ستنتهي عام  ، ٢٠١٧ووعدت احلكومة
الليبرالية اجلديدة بإستئناف املفاوضات ولكن لم حتدد التفاصيل بعد  .وقال الرئيس اجلديد لهيئة أطباء
كندا إفري جراجنر أن هذه فرصة جيدة للتاكد من أن املفاوضات ستؤثر حقا في حياة املرضي في كندا واننا
اذا لم نستخدم فرصة هذا اللقاء إلشراك مختلف قطاعات احلكومة لتحقيق تغيير مؤثر في النظام
الصحي العام سنكون أضعنا فرصة هامة جدا.

التحقيق مع مديرة مدرسة
بأونتاريو بدعوي كتابات علي
الفيس بوك معادية لإلسالم

قرر مجلس مدراس منطقة يورك بأونتاريو
بالتحقيق مع ناظرة مدرسة بشأن مزاعم عن
وضعها بوست علي موقع التواصل اإلجتماعي
اخلاص بها معادي للمسلمني ،وقال املتحدث
بأسم اجمللس بأن أحد أعضاء املنطقة نقل قلقه
بسبب وضع ناظرة املدرسة« ،غادة ساداكا» ،هذا
البوست علي صفحة الـ «فيس بوك» اخلاصة
بها ،وأضاف املتحدث ،نحن كمجلس أخذنا هذا
األمر بجدية وبسرية وسنواصل التحقيق ونقيم
أبعاد هذا األمر.
واتهمها شخص في أمييل للمجلس بأن بعض
ما ينشر معادي للمسلمني ويحمل اخلوف من
اإلسالم
هذه هي املرة الثانية التي تعاملت بها مجلس
منطقة يورك مع حوادث مزعومة باإلسالموفوبيا
بني املوظفني في السنوات األخيرة .في عام ،2015
مت التحقيق ملدة  10أيام مع «مايكل مارشال»
وهو مدرس في مدرسة ثانوية ريتشموند هيل،
بسبب كتابات علي موقع التواصل اإلجتماعي،
«تويتر» والتي اعتبرت حتمل كراهية لإلسالم
والعنصرية.

هيئة أحصائات كندا :تعداد
عام ٢٠١٦وهو أفضل تعداد مت في
كندا منذ  350عام

أحتفلت هيئة أحصاءات كندا بانتهائها من تعداد
عام  ٢٠١٦والذي شارك فيه  %٩٨٫٤من السكان وقد
حصل معظم الكنديني علي النسخة القصيرة
من االستبيان والتي تضمنت عشرة اسئلة ولكن
واحد من كل اربعة استبيانات كان طويل يتضمن
 ٧٦صفحة وعرف باسم «الدراسة االستقصائية
الوطنية ملعيشة االسر»  ،وهذه اول مرة يقام فيها
تعداد الزامي منذ عام  ٢٠١٠حني الغته حكومة
احملافظني واستبدلته بتعداد تطوعي .وتعداد هذا
العام جمع معلومات دميوجرافية عن كل شخص في
كندا وستستخدم هذه املعلومات من قبل احلكومة
والشركات واجملتمعات احمللية في أتخاذ قرارات مهمة
في البلديات واملقاطعات علي املستوي الفيدرالي ،
وايضا ستستخدم املعلومات في توزيع املوارد املالية
علي جميع مستويات احلكومة .ومن جانبه قال وزير
التنمية االقتصادية أن الكنديني يستطيعون االفتخار
مبشاركتهم في التعداد الذي وفر معلومات عالية
اجلودة الزمة في خدمات هامة مثل رعاية االطفال
والسكن والسكان والنقل العام وستنشر نتائج هذا
التعداد في فبراير عام .٢٠١٧
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�أ�سباب تزيد ال�شعور باجلوع

�إليك  5طرق لتحاربى التوتر
التوتر هو آفة العصر الذى نعيش
فيه فهو نتاج احلياة السريعة
التى نحياها وهو من أكثر األشياء
خطورة وضررا على الصحة ملا له
من أضرار على كل أجزاء اجلسم
وملقاومة التوتر ولصحة جيدة
إليك هذه األفكار
الرياضة
فهى خطوة هامة للحصول
على الطاقة والشعور باحليوية
التي تقل مع زيادة التوتر .قومي
مبمارسة اي نوع رياضة تفضلينه
وستساعدك على الشعور باإلرتياح.
تخلصى من األفكار
ال بد لك أن حترري نفسك مما يقلقك لتستطيعي
النوم بشكل مريح ،فقط قومي بكتابة كل ما
يزعجك على الورق سواء كان أفكارا سلبية
أو موقف يقلقك ثم احرقي الورق أو مزقيه
وستشعرين بنوع من اإلرتياح.
ابتعدى عن املنبهات
توقفى عن القهوة واستعيني باألعشاب املهدئة
واملرخية لألعصاب مثل البابوجن ،اليانسون
وأوراق الزعتر كما ميكنك تناول كوب من احلليب

�سيدتي اجلميلة

مشاهدة التلفزيون:
ابتعدي عن تناول الطعام أثناء متابعتك ملسلسلك
املفضل في التلفزيون ،فالتركيز في املشاهدة
سيجعلك غير مدركة لكميات الطعام التي
تتناولها والتي عادة ما تكن حلوي أو سناكس وليس
طعا ًما صح ًيا .إذا كان البد من تسلية أثناء املشاهدة
ضعي بجانبك طبق فاكهة أو خضروات.
تناول اﻷطعمة احلريفة و املقبالت:
اخمللل ،الفلفل اﻷحمر ،الشطة والسلطات الشهية،
تفتح نفسك على تناول املزيد واملزيد من الطعام.
ابتعدي عنها أو قللي منها في وجباتك.
احلديث عن الطعام طوال الوقت:

الساخن قبل النوم.
جتنب السكريات
حيث تعمل السكريات على زيادة نشاطك
بشكل مفاجىء ،يصاحبه هبوط سريع يؤدي
الى التوتر لذا احرصي على تناول املوز،الفراولة
واملاجنا التي تساعد في حتسني املزاج وإعطاءه
الطاقة املطلوبة التي تستمر طويال.
التسوق
شراء مالبس او مكياج تفضلينه قد يبعث
شعورا بالسعادة مما يقلل التوتر والضغط
النفسي الذي تعيشينه.

جتنبي هذه الأخطاء
عند ا�ستخدام غ�سالة
الأطباق
تكديس األطباق
لديك صينية صحون منفصلة
إن لم يكن
ِ
عليك أن جتدي طريقة
في غسالة األطباق،
ِ
لوضع املالعق والشوك والسكاكني داخل
وعليك أن
سلة الغسيل ،ويفضل وضع نصال السكاكني إلى األسفل ،وأن تكون الشوك في األعلى،
ِ
تخلطي املالعق ألعلى وألسفل ،كما يُنصح بعدم وضع املالعق اخلشبية ألنها قد تتشقق.
التحميل الزائد
تكديس الصحون داخل غسالة األطباق ،ال يسمح بوصول املياه لكل القطع املوجودة داخل
الغسالة ،ولتجنب ذلك ،ينصح بالتأكد من أن أسطح الصحون والقطع األخرى ُمع ّرضة لوصول
املياه واملُنظف إليها.
وضع الصواني بطريقة خاطئة
ينبغي وضع القطع الكبيرة على جانب الرف السفلي للغسالة أو باجلزء اخللفي له ،وليس في
األمام ،ألن تلك الصواني قد تُعيق إخراج السائل املنظف.
إضافة أقراص املسحوق
تضع بعض السيدات قرص مسحوق الغسيل في غسالة األطباق مباشرة ،مثلما يفعلن في
غساالت املالبس وهي طريقة مثالية ،فإن كانت تفضل أقراص املسحوق ،يجب وضعها في مكان
املسحوق ،من أجل السماح لها بالدخول إلى غساالت األطباق في الوقت املناسب خالل دورة
الغسيل ،كي ال تذوب في مرحلة مبكرة.

اجللوس مع أشخاص محبي للطعام ،يتحدثون
بشهية مفتوحة و حماس عن أخر أكلة تناولوها و
كم كانت شهية ،عن مذاق اجلنب في قطعة البيتزا
من مطعم ما وعن طاجن اللحم الرائع من مطعم
أخر ..احلديث عن الطعام بشهية مفتوحة حتي إن
ويجعلك تأكلني
كنت لست جائعة ،يفتح شهيتك
ِ
ِ
بكميات كبيرة ،أكبر من املعتاد.
تناول كميات كبيرة من احللوى:
أثبتت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من
السكريات يبطء عملية التمثيل الغذائي التي تؤدي
إلي اﻹحساس بالشبع وبالتالي ،السكريات تأتي
بالكثير من الطعام بعدها وكذلك السعرات احلرارية.

الكافيني يعرقل
قيا�سات �ضغط الدم
املرتفع
عزيزي مريض الضغط  ..إذا كنت ستخضع لفحص لقياس مستوى ضغط الدم خالل اليومني القادمني،
فتنصح األبحاث الطبية بضرورة االبتعاد عن تناول القهوة لتأثيرها في عرقلة حصول قياسات دقيقة
ملستويات الضغط .
فقد توصلت األبحاث إلى أن قدح واحد من القهوة ميكنه خفض تأثير عالجات ضغط الدم املرتفع بصورة
ملموسة .
حتظى القهوة بشعبية جارفة في جميع أنحاء العالم ،ففي الواليات املتحدة ،أكثر من  50%من األمريكيني
علي سبيل املثال يتناولون القهوة .وتشير الدراسات إلى احتواء القهوة على مادة «الكافيني» ،التي ميكن
أن تزيد بشكل حاد ضغط الدم املرتفع ،إال أن القهوة منزوعة الكافيني ال تبدو لها عامل رئيسي في التأثير
على مستويات ضغط الدم ،لذلك ،تعد القهوة من أهم العوامل املساهمة في ارتفاع ضغط الدم بل وزيادة
مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية .
يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه األبحاث إلى أن متناولي القهوة والكافني بشكل منتظم قد ال
يواجهون مثل هذه اخملاطر بسبب تكيف اجلسم مع معدالت استهالك الكافني.

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
(647) 351-5955
(647) 351-5958

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

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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إعتقال كندي إلتهامه بقتل ثالثة أشخاص باستخدام سالح
القوس والسهم
اُعتقل رجل كندي « 35عاما» في تورونتو ووجهت إليه تهمة قتل ثالثة أشخاص باستخدام
سالح القوس والسهم
ومثل «بريت ريان» أمام محكمة من أجل جلسة استماع .وأوضحت الهيئة أن امرأة وابنيها
البالغني ،الذين كانوا ضحايا الهجوم أدينوا من قبل بالسطو على بنك .واستجاب عناصر
الشرطة إلتصال بشأن حادث طعن في حي سكني في تورونتو .ووجد عناصر الشرطة رجلني
وامرأة خارج املنزل مصابني بجروح مهددة للحياة ،ولقي الثالثة حتفهم في مكان احلادث
وقالت الشرطة إن الضحايا الثالثة أصيبوا بجروح نتيجة استخدام سالح القوس والسهم

وفاة الجئ سوري في املانيا أثناء محاولته إحراق زوجته حرقاً
لقى الجئ سورى مصرعه ،أثناء محاولته اشعال النار فى زوجته غرب فرانكفورت بأملانيا بقصد
قتلها  ،حيث توفى الرجل فى وقت الحق متأثرا بحروق أصيب بها .وذكرت تقارير صحفية أن
الرجل  -البالغ من العمر  45عاما  -دخل املبنى الذى تقيم فيه زوجته  ،التى تبلغ من العمر 31
عاما  ،مع أوالدها الثالثة  ،وقام بالقاء مادة قابلة لإلشتعال عليها  ،حيث أصيبت بحروق خطيرة
حيث تردد وجود خالفات أسرية بينهما.
وصرح متحدث باسم الشرطة احمللية بأن أحد األبناء أصيب أيضا بصدمة ويخضع حاليا للعالج
 ،مشيرة الى أن العائلة السورية وصلت معا الى أملانيا  ،غير أن الزوج  -املعروف بارتكابه حوادث
عديدة  -كان يعيش فى مكان آخر عنها

رفض دعوي قضائية بوقف مواقع الفيس بوك و تويتر
قضت الدائرة الثانية مبحكمة القضاء اإلدارى،
برئاسة املستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس
مجلس الدولة ،وبسكرتارية معروف مختار
وإبراهيم سيد ،برفض الدعوى القضائية املقامة
من احملامى محمد حامد سالم ،والتى تطالب
بإغالق مواقع التواصل االجتماعى «فيس بوك»
و»تويتر» ،الستخدامهما فى التحريض على
أعمال العنف.
وقالت الدعوى ،التى حملت رقم  79798لسنة  68قضائية ،إن أجهزة االستخبارات اخلارجية
استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة  25يناير وحتى اآلن ،فى إشعال التظاهرات والتحريض على
أعمال العنف والقتل وإشعال النيران فى املمتلكات العامة واخلاصة داخل مصر.
وأضافت الدعوى ،أن تلك املواقع تعمل دون ترخيص ،وأصبحت منبرا ً للشائعات ،حيث إنه ال توجد
رقابة عليها ،بغرض التحقق من شخصيات ناشرى تلك الشائعات.
وأشارت الدعوى إلى أن هذين املوقعني يعدان وسيلة لالستغالل من قبل العناصر اجملهولة
واإلرهابية إلنشاء حسابات مزيفة ووهمية ،بغرض نشر الشائعات والنصب على املواطنني
والتحريض والتخطيط لألحداث اإلرهابية بالبالد.

غرق رئيس محكمة اإلستئناف في الساحل الشمالي
لقي املستشار حسام الدين السيد
عبدالوهاب ،رئيس محكمة استئناف
القاهرة ،مصرعه غر ًقا بأحد شواطئ
قرية جامعة القاهرة السياحية بالساحل
الشمالي .وكان قد تبلغ لقسم شرطة
مارينا من مستشفى احلمام املركزي
بوصول املستشار حسام الدين السيد
عبدالوهاب ،رئيس محكمة استئناف
القاهرة جثة هامدة.
باالنتقال وسؤال املستشار أحمد السيد
عبدالوهاب ،رئيس محكمة السويس
االبتدائية وشقيق املتوفي ،قرر أنه حال قيام شقيقه بالسباحة مبياه البحر بشاطئ قرية جامعة
القاهرة ولعدم إجادته السباحة غرق ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة شقيقه .ومت التحفظ
على جثة املتوفي مبشرحة مستشفى احلمام املركزي حتت تصرف النيابة.
وعلى صعيد متصل ،ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بحدوث الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق وال
توجد شبهه جنائية في الوفاة ،فيما كلفت إدارة البحث اجلنائي بالتحري عن ظروف ومالبسات
الواقعة .ومت حترير محضرًا بالواقعة ،وأخطرت النيابة للتحقيق.

حـــــــــوادث

سرقة  90الف جنية من خزينة مديرية أمن األسكندرية
حتقق نيابة شرق باإلسكندرية برئاسة املستشار محمد صالح محامي عام أول نيابات شرق
الكلية فى واقعة سرقة مبلغ مالي قدره  90ألف جنيه من خزينة مديرية أمن اإلسكندرية
اخملصصة لتوريد حصيلة إيرادات طوابع الشرطة .وأمرت النيابة باستدعاء موظفي قسم
احلسابات باملديرية لسؤالهم بشأن الواقعة وندب األدلة اجلنائية لرفع البصمات .كما انتقل
فريق من النيابة العامة برئاسة املستشار محمد شلبي رئيس نيابة سيدى جابر إلى مكان
احلادث ملعاينة اجلرمية وسؤال املوظفني بشأن الواقعة.
وأكد « أحمد .ع « املسئول عن قطاع احلسابات باملديرية فى حتقيقات النيابة انه فوجئ صباح
أمس أثناء مراجعة قيمة املبالغ املالية املوجودة داخل اخلزينة بوجود عجز قدره «  90ألف جنيه»
وقام على الفور بإبالغ القيادات األمنية .وكان اللواء عادل التونسي مدير األمن قد تلقى إخطارًا
من العميد شريف عبد احلميد مدير املباحث اجلنائية يفيد قيام مجهول بسرقة خزينة مديرية
األمن  .اخملصصة لتوريد حصيلة إيرادات طوابع الشرطة.

هجوم بسكني على قس أثناء قداس فى كنيسة بأندونيسيا
حتقق الشرطة اإلندونيسية ،فى هجوم يُشتبه بأنه
إرهابى قام به شخص يشهر سكينا على قس أثناء
قداس  ،فى إحدى الكنائس ومت إرسال فريق من خبراء
املفرقعات ،لتحديد ما إذا كانت احلقيبة التى كان
يحملها املهاجم على ظهره حتتوى على متفجرات
وقالت الشرطة فى مدينة ميدان بشمال سومطرة،
إنه لم تقع إصابات خطيرة على الرغم من أن القس
ومهاجمه أصيبا بجروح بسيطة ،وقال متحدثة باسم شرطة ميدان فى بيان إن»عمال إرهابيا
وقع فى كنيسة سانت جوزيف الكاثوليكية« ،الشرطة حتقق مع اجلاني ..وستفتش منزله بحثا
عن أى مواد تستخدم فى صنع قنابل».
وقال شاهد كان موجودا فى الكنيسة لرويترز إن املهاجم كان يجلس مع مصلني آخرين قبل
أن يجرى صوب القس ،وقال «وقع انفجار صغير مثل األلعاب النارية وأخرج أيضا سكينا أثناء
اندفاعه صوب القس ».وأُرسل فريق من خبراء املفرقعات إلى املكان للتحقق مما إذا كان املهاجم
يحمل متفجرات حتسبا ألن يكون الهجوم محاولة فاشلة لتفجير انتحارى

الشرطة اإليطالية تعتقل شخصني بتهمة سرقة منازل دمرها
الزلزال
قالت الشرطة اإليطالية إنها اعتقلت شخصني لقيامهما بسرقة املنازل التى دمرها الزلزال
وأوضحت الشرطة،أن ضباطا اعتقلوا رجال وسيدة رومانيني ،فيما كانوا يجوبون بالدراجات
النارية الشوارع التى يغطيها احلطام وأضافت الشرطة أن املشتبه بهما كانا يركبان سيارة ذات
لوحات أملانية ،وأنه مت اعتقالهما لالشتباه فى قيامهما بالسلب والنهب فى بريتا ،وهى قرية تقع
على مقربة من أماتريس ،أكثر املدن التى تعرضت للتدمير ،حيث لقى  231شخصا على األقل
مصرعهم جراء الزلزال الذى وقع فى  24أغسطس اجلاري وتقول الشرطة إن املعتقلني ،وهما
فى األربعينيات من العمر ،سرقا فيما يُزعم مالبس بقيمة  300يورو ،إضافة إلى أشياء أخرى من
عدة منازل وقام العديد من اإليطاليني بالنوم فى سيارات بالقرب من منازلهم خوفا من التعرض
لعمليات السرقة

الشرطة الصينية تلقى القبض على سفاح نساء بعد ذبحه  11ضحية
جنحت سلطات األمن الصينية ،فى إلقاء القبض على سفاح قتل  10نساء وطفلة فى الثامنة
من عمرها ،بعد اغتصابهن على مدى  14عاما
وذكرت وزارة األمن العام الصينية ،فى بيان لها ،أن سفاح النساء قاو جينغيون ،البالغ من العمر
 52عاما ،واألب البنني ،اعترف بجرائمه بعد إلقاء القبض عليه فى مدينة بايني القريبة من
منطقة منغوليا الداخلية فى شمال الصني ،وقال إن أول جرمية قتل ارتكبها كانت فى عام
 1988وأن آخرها كانت فى عام  .2002وأفاد اإلعالم الصينى بأن الرجل ،الذى مت اعتقاله فى محل
للبقالة يديره هو وزوجته ،كان يستهدف النساء الشابات الالتى كن ارتدين مالبس حمراء اللون
حيث كان يتتبعهن إلى منازلهن ويذبحهن بعد اغتصابهن ثم ميثل بجثثهن.
وكانت الشرطة أعلنت فى عام  2004أنها مازالت تتابع التحقيقات فى قضية السفاح وأنها
تبحث عن مشتبه به يعانى من اضطراب جنسى وكاره للنساء ووعدت بتقدمي مكافأة مالية
قدرها  30ألف دوالر ملن يدلى بأى معلومات تدل عليه ،وقالت فى حتليلها لشخصيته إنه من
املؤكد أن يكون شخصا منطوا على نفسه ويحب العزلة .واستطاعت السلطات التوصل إلى
قاو عن طريق فحوصات «دى ان ايه» أجريت على عمه عندما مت إلقاء القبض عليه بسبب جرمية
بسيطة حيث أشارت الفحوصات إلى أن السفاح ينتمى له بصلة قرابة.
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تقـــــــــارير

صحيفة هافينجتون بوست تنشر رسالة «كيفن أوليري» لرئيس وزراء أونتاريو
اوليري لــ «كاثلني وين» :حكومتك اعتادت أنفاق املاليني علي مشروعات ثم الغائها ولهذا نحن مديونون باملليارات
األنتخابات قريباً وأعدك أنك لن تتحكمي في أموالنا بعدها
هل أنفقتي  2.8مليون دوالر علي موظفني في أسابيع ولم يفعلوا شيئاً؟!
كتب «كيفن أوليري» رسالة لرئيس وزراء أونتاريو،
«كاثلني وين» منتقدا ً فيها سياساتها ونشرتها
صحيفة «هافينجتون بوست»  ..وكتب اوليري»
يقول:

رئيسة وزراء اونتاريو كاثلني وين
أنا قلق ...

فقد طلبت منك اخباري عن الـ  1.9مليار دوالر
والتي مت إستقطاعه من أقتصاد أونتاريو في
ضرائب الكربون اجلديدة! ،كما كنت متحمسا ً
حينما وعدتينا بالكثير من الوظائف اجلديدة ولكن
كانت املفاجئة حينما رأيت تقرير الوظائف لشهر

رغم وعدك بوظائف جديدة
هناك  36الف فقدوا وظائفهم
في يوليو املاضي فقط
يوليو ووجدت أن  36100فقدوا وظائفهم في شهر
واحد فقط ،وهو التقرير األسوء منذ فترة الكساد.
ولرمبا كان األفضل أن تتركي الـ  1.9مليار دوالر
في يد الشركات بأونتاريو حتي يستطيعوا تعيني
موظفني جدد بدأل من أن تأخذيها من أيديهم
كضرائب .وإلي األن لم تخبريني اخبار سارة بشأن
خفض أنبعاث الكربون ،وعليه أعتقد أن خطتك
اجلديدة ال تعمل!

ولكن حقيقة ،أعلم أن ليس كل األخبار سيئة،
فبينما خسر األالف وظائفهم بسبب سياساتك
الضريبية ،كنتي مشغولة بتوفير فرص عظيمة
ملوظفيك ،لقد خسرنا  70مليون
دوالر في انشاء والغاء خطط
تقاعد الـ Ontario Retirement
 ، Pension Planفي يونيو ،وبرغم
أن هذا األمر برمته حدث في مدة
 6أشهر فقط ،لكنك قمتي
بتعيني أناس معينني حصلوا علي
املاليني من اموال دافعي الضرائب
بدون فعل اي شئ ،ولهذا دعيني
أسألك األسئلة التالية وأجبي
عليها بـ «نعم» أو «ال»:
هل أنفقتي  8مليون دوالر علي تسويق خطط
تقاعد الـ Ontario Retirement Pension Plan
رغم أنه لم يكن موجوداً؟  ..هذا يبدو جنون!
هل منحتي أحد موظفيك مبلغ  316الف دوالر
كراتب عن مدة ثالث أشهر عمل  ،وأخر  414الف عن
شهرين عمل  ،وثالث  445الف دوالر عن مائة يوم
عمل  ،ورابع حصل علي  341الف كراتب عن مدة
ثالث أسابيع عمل ،أي مبعدل  2845دوالر للساعة؟!
هل حقا ً منحتي رئيس مشروع الـ Ontario
 Retirement Pension Planمبلغ  465الف
دوالر عن  90يوم عمل فقط؟  ..فمن يجرؤ

بالقول بأنه ال يستطيع احلصول علي وظيفة
عظيمة في أونتاريو اذن!
هل أعطيتي لـ «سعد
رافي» ،مبلغ  485الف حينما
انتهت دورة العاب Pan Am
 ،ثم أعطيتي له مبلغ 827
الف إضافية عند تعيينه
Ontario Retirement
لـ
 Pension Plan؟  ..أعتقد
دافعي الضرائب لن يكونوا
سعداء لهذا األمر
هؤالء الناس يجب أن يكونوا
خاصة جداً! ،فال أحد في
القطاع اخلاص ميكنه احلصول علي صفقة
كتلك ،بعض سكان أونتاريو رمبا يفترضون
بسبب هذا ،أنك ال تعطني إهتمام بشأن
األموال التي يحصلون عليها بشق األنفس ..
فهل هذا صحيح؟!
احلقيقة أنني لو تنازلت عن  2.8مليون دوالر
ملوظفني لدي ال يفعلوا شئ ،فانني سأُفلس.
وهنا دعينا نفكر فيها ،حكومتك لديها تاريخ
طويل من بدء املشروعات وانفاق املاليني عليها
ثم إلغائها ،علي سبيل املثال مشروع الـ
 ، Gas plantsوالـ  ، Green Projectsوخطط

التقاعد اجلديدة ،وهذا هو السبب في أن
أونتاريو لديها  308مليار دوالر عجز ،ولهذا انت
أفلستي املقاطعة بطريقتك تلك
رمبا يفعلها الناخبون في اإلنتخابات القادمة!،
فهل رأيتي إستطالعات الرأي األخيرة؟! ،يبدو أن
عليكي التفكير في إعطاء شفافية وأداء أكثر،
بدال ً من احللم بطرق جديدة للضرائب علي
األفراد والشركات ،ثم إنفاقها بهذه الطريقة ..
فقط أريد مساعدتك!
أعلم أن الـ  36100الذين فقدوا وظائفهم
في يوليو يشعرون باإلحباط ،ولكن بالتأكيد
سيسعدون عند سماعهم أخبار سارة بشأن
أنبعاث الكربون ،واملرة القادمة حينما تقرري
إعطاء  827الف دوالر ملوطف ال يفعل شئ،
ميكنك إظهار قليل من التعاطف وتقومي
بتعيني واحدا ً من الـ  36100الذين فقد
وظائفهم
ً
هناك إنتخابات قريبا ،وحينما تنتهي ستبدأين
حياة مهنية جديدة ،وأعدك أنك لن تكوني من
يدير أموالنا مرة أخري؟
وأنتهي خطاب «كيفن أوليري» لرئيس وزراء
حكومة الليبرال بأونتاريو

مجلس إدارة و أسرة حترير «جود نيوز»

يقدمون
خالص التهاني
للزميل احملامي  /شريف رزق و عروسته  /ناردين
بالزفاف السعيد
أطيب األُمنيات للعروسني
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مفتي ال�سعودية  :الإيرانيون «لي�سوا م�سلمني»
انتقد مفتي السعودية ،عبد العزيز آل الشيخ،
النظام اإليراني ،ومرشده ،علي خامنئي ،واتهمه
بأنه «مجوسي معاد لإلسالم واملسلمني».
ورد آل الشيخ على طعن خامنئي في تنظيم
موسم احلج من قبل السعودية ،قائال« :أمر غير
مستغرب على هؤالء ،يجب أن نفهم أن هؤالء
ليسوا مسلمني ،فهم أبناء اجملوس ،وعداؤهم
مع املسلمني أمر قدمي وحتديدا مع أهل السنة
واجلماعة».
فقد اتهم خامنئي االثنني السعودية «بقتل» احلجاج ،الذي علقوا في ازدحامات العام املاضي ،وقال:
زجهم الرجال السعوديون اجملرمون القساة القلوب مع املوتى في حاويات مغلقة ،وقتلوهم
«لقد ّ
شهداء بدل معاجلتهم ومساعدتهم أو حتى إيصال املاء إلى شفاههم الظامئة».
ودعا الدول اإلسالمية إلى «إعادة التفكير بطريقة جوهرية في طريقة إدارة احلج».
وكتب وزير اخلارجية اإليراني ،محمد جواد ظريف ،على صفحته الرسمية في موقع تويتر« :في احلقيقة،
اليوجد تشابه بني اإلسالم الذي يتبعه اإليرانيون وغالبية املسلمني ،والتطرف املتعصب الذي يدعو له
كبير علماء الوهابية ،وأسياد اإلرهاب السعودي».
وحتدث املرشد اإليراني في ذكرى االزدحامات التي قتل فيها عدد كبير من احلجاج ،بينهم  464إيرانيا.
وتقول السعودية إن عدد القتلى هو  769حاجا ،ولكنها لم تقدم تفاصيل أكثر عن التحقيق الذي
قامت به ،ورفضت االنتقادات التي وجهت لها ،أما إيران فترى أن عدد القتلى فاق األلفني .ويأتي تبادل
االتهامات واالنتقادات بني السعودية وإيران بعد  9أشهر من قطع السعودية عالقاتها الدبلوماسية
مع إيران ،ردا على الهجوم التي تعرضت له سفارتها في طهران ،من قبل محتجني على إعدام زعيم
شيعي في السعودية.

الت�شا�ؤم يلقي بظالله على «قمة الع�شرين»
ال شك أن هذه القمة االقتصادية العاملية
التي اقيمت على أراضي مدينة هانغتشو
الصينية ،بحضور  19من أكبر اقتصادات العالم،
تُناقش عموم املشكالت االقتصادية والبيئية
واجليوسياسية اخلطرة وتسعى حل ّلها جذرياً،
لكن البعض يرى أنها ال تخرج إال بوعود «فاشلة»
باستمرار ،وهو ما توقعه أيضا ً محللون للقمة
املنعقدة
يقول خبراء أن اجملموعة هي منبر مهم لتنسيق
السياسات االقتصادية ،ويعتقد آخرون انها جلسة غير رسمية للنقاش ،وما ميكن تأكيده هو أن
االجتماعات أثمرت عن قائمة طويلة من الوعود على مدى السنوات املاضية
ففي اجتماع العام املاضي في تركيا على سبيل املثال ،اطلق القادة  113التزاما ً حول قضايا من بينها
خفض املساعدات املالية للوقود االحفوري وزيادة املساعدات لالجئني ،لكن فشل اجملموعة في الوفاء
بوعودها زاد من التساؤالت حول صدقية تعهداتها املستقبلية
ولم يتجاوز االلتزام بالوعود الـ 113التي قطعتها اجملموعة في العام  2015نسبة  63في املئة ،بحسب
محللني في جامعة «تورونتو»
ويعتقد خبراء انه من غير املرجح أن تثمر قمة هذا العام بشكل خاص عن أية نتائج جدية ،إذ من دون
وجود أزمة حادة حتفز على التغيير ،فإن املشاعر املتزايدة املعادية للعوملة جتعل من الصعب على عددٍ
كبير من القادة إطالق أية التزامات مهمة.
وحذرت رئيسة «صندوق النقد الدولي» كريستني الغارد هذا األسبوع من ان العالم يواجه خليطا ً ساما ً
من النمو البطيء الطويل املدى وتزايد انعدام املساواة ،ما يُنتج توجهات سياسية الى الشعبوية وزيادة
العوائق التجارية.
وتتألف اجملموعة من  19من أكبر االقتصادات في العالم واالحتاد األوروبي أي ما ميثل  85في املئة من
إجمالي الناجت احمللي وثلثي سكان العالم.

كندا تطلب االن�ضمام للبنك الآ�سيوى..
والرئي�س ال�صينى يرحب
رحب الرئيس الصينى شى جني بينج ،بإعالن كندا  ،قرارها طلب عضوية البنك اآلسيوى
الستثمارات البنية األساسية ،وهو القرار الذى يعنى أنها ستكون أول دولة من أمريكا
الشمالية تنضم لهذا الصرح االقتصادى الدولى
وقال الرئيس الصينى خالل استقباله لرئيس الوزراء الكندى جاسنت ترودو  ،إن الصني ترغب
فى حتسني التواصل والتنسيق مع كندا حيال القضايا ذات االهتمام املشترك وتعميق التعاون
فى شتى اجملاالت ،التى من ضمنها التجارة وتغير املناخ واحلفاظ على السالم واحلماية البحرية
وكانت الصني وكندا قد تعهدتا بالعمل على تعميق العالقات بينهما ،وخلق فرص جديدة
لتنمية أواصر الصداقة والتعاون املشتركة ملا فيه منفعة شعبيهما خالل لقاء جمع بني
رئيس الوزراء الصينى «لى كه تشياجن» ،و «ترودو» ،الذى يقوم بأول زيارة له لبكني منذ توليه
مهام منصبة .ووفقًا لبيان صادر عن وزارة اخلارجية الصينية نوه لى بالتاريخ الطويل للعالقات
الصينية الكندية والصداقة التى تربط بني شعبى البلدين

�أخبـــــــــار

ترامب فى طريقه للبيت الأبي�ض على ح�ساب كلينتون
أظهر استطالع جديد للرأى أجرته مؤسسة «راسموسن ريبورتس» أن املرشح اجلمهورى فى انتخابات
الرئاسة األمريكية ،دونالد ترامب ،يحظى بدعم نسبة  40%من الناخبني
وأوضح املسح ،الذى أجرته شركة استطالعات الرأى األمريكية  ،أن نسبة  39%فقط هى التى تدعم
منافسته الدميقراطية هيالرى كلينتون .وأشاراملسح إلى أن ذلك يعنى تأخر السيدة األولى ألمريكا سابقا
عن ترامب للمرة األولى منذ منتصف شهر يوليو املاضي ولفتت االستطالع إلى أنه وفقا لنتائج تقرير
القدميه  ،كان لدى ترامب نسبة تأييد تبلغ  38%فيما كانت كلينتون ،التى اهتزت حملتها بفعل سلسلة
من األمور املثيرة للجدل ،لديها دعم نسبته  .42%وفى رد فعل على األرقام اجلديدة ،قال معاون ترامب،
جيسون ميلر ،إن حملة املرشح اجلمهورى تسير فى الطريق الصحيح ،مضيفا أن «االجتاهات التى تسير
بها األمور فى احلمالت االنتخابية هى الشيء الهام الذى يشار إليه ..واملشكلة لدى كلينتون أنها ال حتظى
بتدفق إيجابى للمعلومات بالنسبة حلملتها» .وكان كل من ترامب وكلينتون قد زارا والية أوهايو ،التى تعد
مسرحا للمعركة الدائرة واحملتدمة من أجل انتخاب رئيس جديد يحل محل باراك أوباما .وأكدت وزير اخلارجية
األمريكية السابقة أنها أكثر من مستعدة لألسابيع التسعة األخيرة من احلمالت االنتخابية قبل االنتخابات
العامة فى نوفمبر القادم ،فى حني وصف رجل األعمال وامللياردير األمريكى «مؤسسة كلينتون» التى أنشأها
زوجها بيل كلينتون قبل  15عاما بأنها «املشروع األكثر فسادا فى تاريخ السياسة».

امللك عبدالله
ي�ستقبل البابا توا�ضرو�س ..
وي�ؤكد الأردن منوذج
لتعاي�ش الأديان
استقبل امللك عبداهلل الثاني بن احلسني ملك األردن البابا تواضروس الثانى والوفد املرافق له بالقصر امللكى
باألردن بعمان .وأكد امللك عبداهلل ،خالل اللقاء الذي حضره األمير غازي بن محمد ،كبير مستشاري جاللة
امللك للشؤون الدينية والثقافية املبعوث الشخصي للملك أن األردن كان تاريخيا ومنوذحا للتعايش املشترك
بني املسلمني واملسيحيني في املنطقة والعالم.
وشدد على أن اململكة تواصل دورها في العمل على ترسيخ مبدأ التواصل واحلوار والتفاهم بني مختلف
أتباع الديانات ،الفتا إلى أهمية العمل من قبل مختلف األطراف املعنية لترسيخ أواصر التعاون واحملبة بني
األمم .واستعراض اللقاء سبل تعزيز زيارة األقباط إلى األردن ،وأماكن احلج املسيحي ،خصوصا املغطس ،الذي
يحظى مبكانة دينية رفيعة لدى جميع أبناء الطوائف املسيحية .كما تطرق اللقاء إلى أهمية استضافة
األردن ألعمال اجلمعية العامة احلادية عشرة جمللس كنائس الشرق األوسط ،وما ميكن أن تسهم فيه من تعزيز
لدور مسيحيي الشرق في املنطقة.
وأعرب البابا تواضروس الثاني عن تقديره الكبير للدور املهم الذي يقوم به األردن ،بقيادة امللك عبداهلل في
تعزيز التفاهم ومد جسور التالقي بني مختلف أتباع األديان السماوية .وقدر الدور التاريخي للهاشميني في
احلفاظ على املقدسات اإلسالمية واملسيحية في القدس ،وما يواصله امللك عبداهلل الثاني من دور محوري
في هذا اجملال.

مر�شحة رئا�سية تتعهد بالإ�ستفتاء على ع�ضوية فرن�سا فى
الأحتاد الأوروبى
تعهدت زعيمة حزب اجلبهة اليمينى املتطرف فى فرنسا ،مارين لوبن ،بإجراء استفتاء عام على العضوية
فى االحتاد األوروبى إذا ما انتخبت للرئاسة فى الربيع املقبل ،كما تعهد مبحاربة ما وصفته بـ»الهجمة
اإلسالمية» .وقالت لوبن« :سأفعل ذلك فى فرنسا» ،مشيدة بالبريطانيني الذين كانت لديهم الشجاعة
لـ»حتديد مصائرهم» ،بعد آلت نتيجة التصويت لصالح مغادرة االحتاد األوروبى .وركزت لوبن على عدة قضايا،
خالل كلمتها أمام جتمع فى مدينة صغيرة شرقى البالد ،منها السيادة الوطنية ،السيطرة على الهجرة،
اإلسالم ،وما تصفه بـ»العوملة املتوحشة» ،وتعهدت مبساندة من سمتهم «املهمشني ،واملنبوذين ،ومن ال
صوت لهم فى فرنسا» .وكانت لوبن ،أعلنت ترشحها للرئاسة قبل أشهر خالل خطابها السنوى فى
براتشى ،وهى قرية ذات تعداد سكانى ضئيل ،لكنها البلدية التى شهدت حصول لوبن على أكبر نسبة
أصوات خالل االنتخابات األخيرة.

�شركة «�شل» تعلن ك�شفا جديدا للغاز يف الأرا�ضي امل�صرية
أعلنت شركة شل جناحها فى حتقيق كشف للغاز مبنطقة امتياز شمال علم الشاويش بالصحراء الغربية
ملصر ،ومت تخصيص حق استغالل هذه املنطقة من القطاعات االستكشافية لشركة شل عام  2012وتوقيع
االتفاقية اخلاصة بها نهاية  2013مع وزارة البترول املصرية والهيئة املصرية العامة للبترول بعد طرح
املنطقة فى مناقصة لشركات البترول العاملية .وعبر إيدن ميرفى ،رئيس مجلس اإلدارة واملدير التنفيذى
لشركات شل فى مصر ،عن سعادته بالكشف اجلديد والنتائج التى ظهرت مؤخراً ،فيما يخص بئر (بى تى
إى –  ،)2مؤكدا ً أن الكميات املبدئية املكتشفة تقدر بحوالى نصف تريليون قدم مكعب من الغاز (احلجم
الكلى للغاز قبل اإلنتاج) مع مزيد من احتمال وجود احتياطى أكثر من الغاز مبا يضع هذا الكشف بني أكبر
اكتشافات الغاز الطبيعى فى الصحراء الغربية خالل السنوات املاضية .وأضاف «ميرفى» ،أن «الكشف
اجلديد يأتى نتيجة لتطبيق أحدث التقنيات خالل مرحلة املسح السيزمى والعمليات املتعلقة به ،باإلضافة
إلى حفر أحد أعمق اآلبار فى الصحراء الغربية» .وأوضح «ميرفى» أن الكشف اجلديد من شأنه املساهمة
مبا يقرب من  10إلى  15%من اإلنتاج الكلى لشركة بدر الدين للبترول ،وهى الشركة املشتركة القائمة
بعمليات اإلنتاج بالنيابة عن شركة شل والهيئة املصرية العامة للبترول .ومتتلك شل حصة  100%من
ترخيص املنطقة التى تضم بئر (بى تى إى  )-2والتى من املتوقع أن تقوم شركة بدر الدين بإدارة العمليات
فيها .ومت حفر بئر (بى تى إى  )-2فى يونيو  2016بعد النجاح فى اختراق منطقة حرجة من الضغط العالى.
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عندما تتكلم السماء

									
بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
					
من اعلى اجلبل القى كلمة اهلل
موعظته مثلما تلقى كليم اهلل
كلمته من اعلى طور سيناء .بصوت
هادئ وديع القى السيد املسيح
عظته جالساً .لم يكن بحاجة الى
ما يعني اخلطباء على التأثير في
نفوس السامعني من فنون البالغة
كالسجع وغيره من احملسنات
الكالمية التي برع فيها الشعراء
واخلطباء في شتى بقاع االرض ،وفي جل لغات العالم.
وقد بدأ السيد عظته بتطويب االبرار .ثم شرع في
ارساء دعائم شريعته السامية للنهوض باجلبلة
الضعيفة ،وللتسامي  -وليس لالنتقام والتشفي-
بالبشرية ،واقتالع الشرور من جذورها .حاثا املؤمنني
على ان يأتوا الصالة والصوم والصدقة في اخلفاء.
ودعاهم ان يكونوا قدوة حسنة في القول والفعل
كما النور الذي يهدي الضالني  -وليس كما النار التي
حترقهم  -وان يطلبوا املغفرة  -ال ان يكيلوا اللعنات
 للمسيئني .واال يكنزوا املال الفاني؛ بل ان يدخروااالعمال الصاحلة .ثم نهاهم عن ادانة االخرين داعيا ً
اياهم ان يحاسب كل انسان نفسه ال غيره ،وان ينظر
الى خطاياه ،ال ان يتفرس في اخطاء غيره.
واثرت ان انقل للقارئ العزيز بعضا من تلك
املوعظة اخلالدة التي دونها القديس متى البشير
في االصحاحات من اخلامس الى السابع من بشارته؛
يقول كلمة اهلل:
« طوبى للمساكني بالروح الن لهم ملكوت السماوات.
طوبى للحزانى النهم يتعزون .طوبى للودعاء النهم
يرثون االرض .طوبى للجياع والعطاش الى البر النهم
يشبعون .طوبى للرحماء النهم يرحمون .طوبى
لالنقياء القلب النهم يعاينون اهلل .طوبى لصانعي
السالم النهم ابناء اهلل يدعون .طوبى للمطرودين
من اجل البر الن لهم ملكوت السماوات ...انتم ملح
االرض  ..انتم نور العالم  ..فليضئ نوركم هكذا قدام
الناس لكي يروا اعمالكم احلسنة وميجدوا اباكم
الذي في السماوات...
سمعتم انه قيل للقدماء ال تقتل واما انا فأقول
لكم ان كل من يغضب على اخيه باطال يكون
مستوجب احلكم ومن قال الخيه رقا(تافه) يكون
مستوجب اجملمع ،ومن قال يا احمق يكون مستوجب
نار جهنم .فان قدمت قربانك الى املذبح وهناك
تذكرت ان الخيك شيئا عليك .فاترك هناك قربانك
قدام املذبح واذهب اوال اصطلح مع اخيك وحينئذ
تعال وقدم قربانك.
ان كل من ينظر الى امراة ليشتهيها فقد زنى بها
في قلبه .فان كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها
والقها عنك النه خير لك ان يهلك احد اعضائك وال
يلقى جسدك كله في جهنم  ...سراج اجلسد هو
العني فان كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون
نيرا .وان كانت عينك شريرة فجسدك كله يكون
مظلما ...ان من طلق امراته اال لعلة الزنى يجعلها
تزني ومن يتزوج مطلقة فانه يزني.
ال حتلفوا البتة ال بالسماء النها كرسي اهلل .وال
باالرض النها موطئ قدميه ...وال حتلف براسك النك ال
تقدر ان جتعل شعرة واحدة بيضاء او سوداء .بل ليكن
كالمكم نعم نعم ال ال وشما زاد على ذلك فهو من
الشرير.
سمعتم انه قيل عني بعني وسن بسن .واما انا فاقول
لكم ال تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك االمين
فحول له االخر ايضا .ومن اراد ان يخاصمك وياخذ
ثوبك فاترك له الرداء ايضا .ومن سخرك ميال واحدا
فاذهب معه اثنني .من سالك فاعطه ومن اراد ان
يقترض منك فال ترده .احبوا اعداءكم باركوا العنيكم
احسنوا الى مبغضيكم وصلوا الجل الذين يسيئون
اليكم ويطردونكم .لكي تكونوا ابناء ابيكم الذي في
السماوات فانه يشرق شمسه على االشرار والصاحلني

وميطر على االبرار والظاملني .النه ان
احببتم الذين يحبونكم فاي اجر
لكم اليس العشارون ايضا يفعلون
ذلك .وان سلمتم على اخوتكم
فقط فأي فضل تصنعون اليس
العشارون ايضا يفعلون هكذا.
فكونوا انتم كاملني كما ان اباكم
الذي في السماوات هو كامل.
احترزوا من ان تصنعوا صدقتكم
قدام الناس لكي ينظروكم واال فليس لكم اجر عند
ابيكم الذي في السماوات .فمتى صنعت صدقة فال
تصوت قدامك بالبوق كما يفعل املراؤون في اجملامع
وفي االزقة لكي ميجدوا من الناس احلق اقول لكم
انهم قد استوفوا اجرهم .واما انت فمتى صنعت
صدقة فال تعرف شمالك ما تفعل ميينك .لكي
تكون صدقتك في اخلفاء فابوك الذي يرى في اخلفاء
هو يجازيك عالنية ...ومتى صليت فال تكن كاملرائني
فانهم يحبون ان يصلوا قائمني في اجملامع وفي زوايا
الشوارع لكي يظهروا للناس احلق اقول لكم انهم
قد استوفوا اجرهم .واما انت فمتى صليت فادخل
الى مخدعك واغلق بابك وصل الى ابيك الذي في
اخلفاء فابوك الذي يرى في اخلفاء يجازيك عالنية ...
ومتى صمتم فال تكونوا عابسني كاملرائني فانهم
يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمني احلق
اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم .واما انت
فمتى صمت فادهن راسك واغسل وجهك .لكي ال
تظهر للناس صائما بل البيك الذي في اخلفاء فابوك
الذي يرى في اخلفاء يجازيك عالنية ...فانه ان غفرمت
للناس زالتهم يغفر لكم ايضا ابوكم السماوي .وان
لم تغفروا للناس زالتهم ال يغفر لكم ابوكم ايضا
زالتكم.
ال تكنزوا لكم كنوزا على االرض  ..بل اكنزوا لكم
كنوزا في السماء  ...النه حيث يكون كنزك هناك
يكون قلبك ايضا ...ال تقدرون ان تخدموا اهلل واملال
 ..لذلك اقول لكم ال تهتموا حلياتكم مبا تاكلون ومبا
تشربون وال الجسادكم مبا تلبسون  ..انظروا الى طيور
السماء انها ال تزرع وال حتصد وال جتمع الى مخازن
وابوكم السماوي يقوتها الستم انتم باحلري افضل
منها ...فال تهتموا قائلني ماذا ناكل او ماذا نشرب او
ماذا نلبس ...الن اباكم السماوي يعلم انكم حتتاجون
الى هذه كلها .لكن اطلبوا اوال ملكوت اهلل وبره
وهذه كلها تزاد لكم .اسالوا تعطوا اطلبوا جتدوا
اقرعوا يفتح لكم...
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  ...فكل ما تريدون ان يفعل
الناس بكم افعلوا هكذا انتم ايضا بهم الن هذا هو
الناموس واالنبياء.
ادخلوا من الباب الضيق النه واسع الباب ورحب
الطريق الذي يؤدي الى الهالك وكثيرون هم الذين
يدخلون منه .ما اضيق الباب واكرب الطريق الذي يؤدي
الى احلياة وقليلون هم الذين يجدونه  ..احترزوا من
االنبياء الكذبة الذين ياتونكم بثياب احلمالن ولكنهم
من داخل ذئاب خاطفة .من ثمارهم تعرفونهم هل
يجتنون من الشوك عنبا او من احلسك تينا.« ...
تلك سطور من االجنيل الشريف الذي تصادره
السلطات السعودية ،والذي جترم الدول العربية
واالسالمية التبشير به .والذي جتيز كتب االزهر
الشريف االستنجاء بورقه .والذي قام احد االفاضل
بتمزيقه وابدى استعداده للتبول عليه!
وختاما اعتذر للقارئ العزيز انني لم اقدم له مقاال
كاملعتاد ،النه عندما تتكلم السماء فليس علينا اال
ان ننصت.

مقـــــــــاالت

حميرنا ..وحميرهم!
كنت قد فرغت من قراءة موضوع عن
اللغة احلم ّير ّية ،التي كانت لغة قبيلة
حمير اليمنية ،والتي ـ رغم قدمها
واندثارها ـ ،ال يزال البعض يتحدثون
بها في جنوب اجلزيرة العربية!
من الطريف أن يتحقق املثل ،الذي
من تأليف العبد هلل ،والقائل« :جتيب
سيرة احلمار يجي من ورا ِخ َمار»..
واخلِ َمار هنا ،ورشة ميكانيكي
السيارات ،الذي فاجأني ،صاحبها،
وهو يسب صبيه بغضب ،على خطأ
لم أالحظه ،قائالً له« :يا حمار» ..بلحمه وشحمه
ونهيقه ،كما بكلمة ساحر!
ومع أن لفظ حمار من الشتائم السوقية الشائعة
في املناطق العربية ،وأصبحت عالمة على درك
سفلي آخر بلغه أهل الظن واملزاعم في خدمة
التحقير ،إال أنهم دائما ً يعلنون عن خيبتهم حتى في
هجائياتهم ،التي غالبا ً ما تكون مبا يشبه االمتداح
عند إرادة الذم!
فهذه الشتيمة ،على قساوتها ،تنسحب إلى ركنها
خجالً ،ككل شتيمة سخيفة ،وحتاول أن تداوي جراح
هذا الصبي املسكني ،الذي يتألم من كلمات قيلت له
في وقت الغضب؛ فاحلمار ،باالصالة عن نفسه ،وعن
غيره من الكائنات التي نك ّون أفكارا ً معادية عنها،
يكشف لنا أننا نعيش في ظل االفتراض اخلاطيء
بأننا نعرف حقيقته بالفعل ،والتي أخذناها عن غيرنا
كمسلمات ثابتة ،دون أن نثبتها لنفسنا بالعقل،

بقلم :عـادل عطيـة

والبحث ،والدراسة؛ ذلك أن احلمار
هو الرفيق الدائم لإلنسان ،ويوصف
كدليل في سلوك الطرقات الوعرة،
ذكي ،ومتعلما ً متحمساً ،حامل
املشقة إلى أبعد احلدود ،ومن الصعب
ارغامه أو تهديده على فعل شيء ما
ضد رغبته!
لذلك ،جند دوال ً كثيرة ـ لسنا منها ـ،
جتعل من احلمار أسطورة في التكرمي..
حددوا يوما ً للحمار ،كل
ففي فرنساّ ،
عام ،يحتفي فيه بفضائله!
وفي بريطانيا ،وضعوا قانونا ً ينظم له ساعات
عمله ،وراحته ،عالوة على اجراء اختبارات صحية
املبجل!
إلزامية دورية على شخصه ّ
وفي امريكا ،اتخذه احلزب الدميقراطي ،شعارا ً له،
كناية عن الصبر!
بينما أصبح حمارنا وسط أحمرة العالم املُك ّرمة:
ملعوناً ،ومضطهداً ،ومضروباً ،بل وأصبح اسمه في
حد ذاته ،من مفردات سبابنا لآلخرين!
أما صبينا ،الذي جعلوه حماراً ،فإن ظل هكذا حماراً،
كما اراد له رب العمل ،فرمبا يصبح بطالً في رواية
«احلمار الذهبي» ،للوكيوس أبوليوس .و ُمك ّرما ً في
رواية «مزرعة احليوانات» ،جلورج أوريل .وقاصا ً في رواية
«بالتيرو وأنا» ،للشاعر اإلسباني خوان رامون خيمنيز.
ومفكرا ً مع «حمار احلكيم» ،لصاحبه توفيق احلكيم،
الذي رغم مشرقيته ،إال أنه ،كان كاتبا ً مثقفا ً
بالتعاليم الفرنسية!
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جود نيوز تنفرد بنشر جزأ ً منه
سعيد شعيب

كتاب «عشاق املوت» يلقي الظل علي الترويح لإلرهاب في كندا
كاتب مسلم وباحث كندي يكشفان مصانع انتاج اإلرهابيني في كندا

هذا كتاب ليس ضد اإلسالم وال ضد املسلمني ،فمؤلفا
الكتاب احدهما مسلم متدين .وشريكي في يعادي
اإلرهاب اإلسالمي وليس اإلسالم وال املسلمني  .ليس
هدفنا توجيه اإلتهام ألى شخص أو مؤسسة اسالمية.
الهدف من هذا الكتاب هو املساعدة في الكشف عن

فالهدف هو لفت انتباه كل املسلمني في كندا والغرب
وكل مكان في العالم ،لفت نظر القائمني على الشأن
اإلسالمي ،من ائمة ومنظمات اسالمية الى جوهر
املشكلة .لفت نظر اجملتمع الكندي وكل اجملتمعات
في كل مكان .ادعوهم ألن نتكاتف جميعا ً من خالل
نقاش عام مفتوح ألن نضع احللول التي حتمي الدين
اإلسالمي العظيم ،وحتمي املسلمني وغير املسلمني
من اإلرهاب .
وهذه منوذج من منابع اإلرهاب في كندا املنتشرة في
املساجد واملدارس اإلسالمية واملكتبات العامة
األب املؤسس لإلرهاب في مكتبات املساجد
وجدت األجزاء الكاملة لكتاب « في ظالل القرآن
«للمؤلف سيد قطب ،هو املرشد الروحي جلماعة
اإلخوان املسلمني وفيلسوفها الذي صاغ عقيدة
اإلرهاب في العالم ،هو صاحب نظرية «احلاكمية هلل

فرضه باجلهاد املسلح .
منابع اإلرهاب ،ومن ثم مقاومتها والقضاء عليها.
ليس عندي شك في أن اغلبية املسلمني يريدون
القضاء على اإلرهاب الذي يدمر دينهم ويدمر غيرهم
من األبرياء.
احلقيقة اننا نحتاج كمسلمني الى شجاعة أن ننظر
في املرآة  ،ونعترف أن املشكلة عندنا أوال ً قبل أن تكون
عند غيرنا .فاإلنكار العام لم يعد مقبوالً ،فدماء
األبرياء تسيل في العديد من األماكن في العالم  .لدينا
مشكلة في النصوص والتاريخ الديني للمسلمني،
فهي النبع األهم لإلرهاب .فهؤالء القتلة هم ابناء
شرعيني للثقافة التقليدية السنية اإلسالمية،
ونحتاج ألن نكون الشجاعة لكي ننزع منابع اإلرهاب
من النصوص الدينية ومن تاريخ املسلمني.

« وتكفير كل اجملتمعات التي ال تطبق شرع اهلل ،مبا
فيها اجملتمعات اإلسالمية ،ويجب اعادتهم جميعا الى
اإلسالم النقي بالقوة .فاإلسالم مشروع عاملي البد من

جود نيوز
تقدم خالص العزاء
للمهندس  /أشرف مسيحه و
املهندسة  /نيفني ناعوم
في إنتقال
الدكتور  /عماد كرم شحاته
جود نيوز
تقدم خالص العزاء
لألستاذ  /مدحت موريس
و األستاذة  /ميرفت موريس
في إنتقال
الوالد  /موريس كامل عوض

مت القاء القبض على قطب بعد محاولة التنظيم
اخلاص ( اجلناح املسلح) لإلخوان اغتيال الرئيس جمال
عبد الناصر عام  .١٩٥٤وحكم عليه بالسجن ١٥
عاما ً  ،إال أنه خرج بسبب ظروفه الصحية الصعبة
عام . ١٩٦٤وحسب املوقع اإللكتروني الرسمي لإلخوان
أشرف على التنظيم الذي أنشأه داخل السجن بإذن
من املرشد العام حسن الهضيبي وكان يتعهده
ويرعاه .واستكمل بناء التنظيم املسلح الذي تسبب
في اعدامه فيما بعد ،حيث كان يخطط مرة اخرى
إلغتيال رئيس مصر وقتها جمال عبد الناصر وتفجير
جسور وكباري ومؤسسات للدولة .
ما هي افكار سيد قطب التي اسست للتنظيمات
اإلرهابية في العالم :
ينطلق من فكرة اسسها في كتابه «معالم على
الطريق «هي ان العالم الغربي يعيش في فساد
وانحالل رغم تقدمه التكنولوجي الهائل ،لم يعد
لديه ما يعطيه للبشرية من القيم ،بل ولم يعد لديه
ما يقنع ضميره باستحقاقه للوجود ،بعدما انتهت
الدميقراطية الي ما يشبه اإلفالس.
العالم في جاهلية وكفر ألنه يعتدي على سلطان
اهلل في األرض وهي احلاكمية .إنهم يسندون احلاكمية
للبشر وليس الى اهلل وال لشريعته .فالبد أن يتحرر
الناس جميعا من عبادة بعضهم لبعض ،بعبادة اهلل
وحده ،والتلقي من اهلل وحده واخلضوع هلل وحده.
كيف تتحقق حاكمية اهلل؟
اقامة مملكة اهلل في األرض وازالة مملكة البشر ...
ونبدأ بازالة األنظمة واحلكومات التي تقوم علي اساس
حاكمية البشر للبشر وعبودية اإلنسان لإلنسان.
ما هي ادوات اقامة مملكة اهلل؟
فرض اهلل على املسلمني قتال املشركني كافة « قاتلوا
الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر  ،وال يحرمون ما
حرم اهلل ورسوله ،وال يدينون دين احلق من الذين اوتوا
الكتاب ،حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون».
الهدف النهائي للحكومة اإلسالمية كما يقول
قطب ليس اقامة الدولة اإلسالمية ولكن ايضا ً
التمكني للمسلمني في األرض (كل العالم) والقتال
لكي تكون كلمة اهلل هي العليا .لذلك وظيفة
اخلليفة كما يقول « الغزو وجتهيز اجليوش وإعدادها
ولى
للدفاع وللغزو – كما أنه ـ عليه الصالة والسالم ـ ّ
األمراء على البالد التي خضعت لإلسالم في عهده من
ذلك ] جوامع السيرة البن حزم :ص 23-25وغيره من
كتب السيرة[ .
يضيف قطب حديثا ً للرسول محمد (ص) “ أمرت أن
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال اهلل ويؤمنوا
بي ومبا جئت به ،فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم
وأموالهم إال بحقها وحسابهم على اهلل “ واملجُ مع
عليه من أهل اإلسالم أن الذي يعصم ماله ودمه
بالشهادتني هو املسلم وأما عصمة أموال ودماء
ّ
الصغار وال
أهل الذمة فتكون بالعهد وأداء اجلزية مع
يشترط فيهم النطق بالشهادتني.

مناذج من عالقته بالتنظيمات اإلرهابية في العالم
تنظيم القاعدة :
اسسه اسامه بن الدن وأمين الظواهري في افغانستان
انطالقا ً من افكار سيد قطب .قال الظواهري عن
قطب في كتابه (فرسان حتت راية النبي) :كانت وما
زالت دعوة سيد قطب الي اخالص التوحيد والتسليم
الكامل باحلاكمية هلل ولسيادة املنهج الرباني ،شرارة
البدء في اشعال الثورة اإلسالمية ضد اعداء اإلسالم
في الداخل واخلارج والتي ما زالت تتجدد يوما بعد يوم.
اسامه بن الدن تأثر اثناء دراسته اجلامعية مبحمد
قطب وعبد اهلل عزام  .محمد قطب شقيق سيد
قطب الذي هرب الي السعودية بعد خروجه من
السجن عام  ١٩٧١حيث كان متهما في تنظيم ٦٥
اإلرهابي الذي اسسه شقيقه ،وفي السعودية نشر
افكار شقيقه ،وتأثر بها بن الدن .
عبد اهلل عزام فلسطيني هو األب املؤسس
للتنظيمات اجلهادية في افغانستان ،قال عن قطب:
ذهب إلى اهلل رافعا ً رأسه ،وجبهته العالية ،وترك تراث
ضخم من الفكر اإلسالمي ،شرح معاني املصطلحات
الطاغوت ،واجلهل ،واحلكم ،والعبودية ،األلوهية ...
الذين دخلوا أفغانستان (خالل احلرب ضد االحتالل
الروسي ) يدركون التأثير العميق ألفكار قطب في
اجلهاد اإلسالمي.
تنظيم داعش :
اسسه ابو بكر البغدادي وكان عضوا في جماعة
اإلخوان طبقا ً لشهادة يوسف القرضاوي احد القيادات
التاريخية لإلخوان افكار دولة اخلالفة اإلسالمية (
داعش ) هي ذاتها افكار قطب :
* اجملتمعات اإلسالمية احلالية كافرة والبد من اعادتها
لإلسالم بالقوة .
* اقامة اخلالفة اإلسالمية بالقوة وتعبيد الناس
لإلسالم بالقوة.
* احلاكمية هلل ولشريعته.
قال املتحدث الرسمي األسبق باسم داعش ابو محمد
العدناني في مذكراته التي مت نشرها حتت عنوان (
اللفظ اللساني في ترجمة العدناني ) يقول  :حتول
نهم الشيخ ابو بكر البغدادي حفظه اهلل في القراءة
العامة الي العلوم الشرعية  ،بدءا ً من تفسير بن كثير
حيث قرأه مرارا ً  ،ثم في ظالل القرآن ،حيث هم بكتابة
كتاب “ ظالل في الظالل”.
بوكوحرام :
اسسها في نيجيريا محمد يوسف عام  ، ٢٠٠٢تلميذ
ابراهيم الزكزكي مؤسس تنظيم اإلخوان في نيجيريا
في منتصف الثمانينات ،حتول الى املذهب الشيعي
فيما بعد .تأثر بكتب سيد قطب وافكاره وخاصة
احلاكمية وتكفير اجملتمع واملسلمني .وان الغرب كافر
وال يجب أن نأخذ عنه أي شيئ .لذلك حرم التعليم
ألنه خطر على اإلسالم وقتل املؤيدين للتعليم الغربي.
بل وانكر حقائق علمية اكتشفها الغرب مثل كروية
األرض.
لشراء الكتاب اون الين
/http://secondstarpublishing.com
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هل يجب خلع ضرس العقل؟

�صحــة نيـوز

اذا كانت أضراس العقل تنمو في شكل جيد وفي مساحة كافية
وليست مائلة فإن خلعها لن يكون مفيداً ،بل ان وجودها مهم
لسببني:
األول انها تساعد في عملية املضغ حتى لو أصيبت بالتسوس ،إذ
من املمكن إصالحها .والثاني ان أضراس العقل تشكل ركيزة لوضع
األسنان االصطناعية في حال تعرضت األسنان احملاذية لعواقب أدت
الى اطاحتها .وقلع ضرس العقل ميكن أن يتم في عيادة طبيب األسنان
حتت البنج املوضعي ،أو في املستشفى حتت البنج العام ،وفي العيادة
يجري قلع ضرس أو ضرسني على األكثر على أن يتم قلع اآلخرين في
جلسة ثانية .أما في املستشفى فيتم استئصال األضراس األربعة
دفعة واحدة.
وفي الفترة التي تلي انتزاع اضراس العقل ال بد من التقيد ببعض النصائح بحزم
دون حدوث بعض املضاعفات اخلطرة مثل التهاب العظم ،ومن هذه النصائح:
 - 1وضع قطعة شاش في مكان الضرس املقلوع مع ابقاء الفم مقفالً بهدف ايقاف النزف .يجب
اإلبقاء على قطعة الشاش في موقعها حوالى  30الى  45دقيقة لتزال بعدها .وإذا تكرر النزف
مرة اخرى ميكن وضع شاشة معقمة جديدة للمدة املذكورة آنفاً .وإذا لم يتوقف النزف فيجب
االتصال بطبيب األسنان ،وإذا كنت في مكان بعيد ال يسمح لك باالتصال به حاول إذا أمكن ان
حتصل على أمبولة من الفيتامني ك لسكب محتواها على اجلرح وعلى الشاشة التي تغطيه.
 - 2وضع كمادة ثلجية على اخلد للتخفيف من حدة التورم الذي يظهر في اليوم األول للعملية.
 - 3التزام الراحة التامة وجتنب اإلجهاد الذي ميكن ان يعرقل التئام اجلرح.
 - 4االمتناع عن التدخني.
 - 5تناول أطعمة طرية سهلة البلع مع شرب ما يكفي من السوائل وتفادي الساخنة منها.
 - 6أخذ األدوية التي يصفها الطبيب والتي تشمل عادة مسكنات األلم الى جانب مضادات اإللتهاب مع
التقيد حرفيا ً بتعليماته.
 - 7مراجعة الطبيب في حال ظهور مضاعفات.
 - 8عندما يكون الفك مخدرا ً يجب االنتباه الى عدم عض اخلد أو الشفة أو اللسان ريثما يزول مفعول
اخملدر في غضون ساعات قليلة.
 - 9املثابرة على العناية باألسنان وتنظيفها بعد قلع األضراس.

مشاكل املراهقة الستة
أزمة الهوية Identity Crisis
والعمليات اإلرهابية

املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية

 املشكلة األخطر بني مشاكل املراهقة الستة املشكلة األكثر وضوحا بني أبناء املهاجرينيعد الفشل في حتديد الهوية والتي تعني  -من أنا وملن أنتمي
وماذا أنوي أن أكون في املستقبل وماذا يعتقد األخرون جتاهي
 هي املشكلة األخطر بني كل مشاكل املراهقة خاصة بنيأبناء املهاجرين  -السيما الذين قدموا منهم إلي اجملتمعات
الغربية قبل أو أثناء فترة املراهقة  -فهم ال يعرفون بالتحديد
إلي أي اجملتمعات ينتمون ؟ هل هو اجملتمع اجلديد أو اجملتمعات
التي قدموا منها ؟  .فظروف اجملتمع اجلديد وتقاليده وعاداته
وقيمه تختلف متاما عن اجملتمعات التي قدموا منها؛ وعليه
فهؤالء املراهقون يعانون من صعوبة مضاعفة في حل
مشكلة الهوية .ومن املهم أن نعرف أن حتقيق حتديد الهوية
في املراهق الزم لرسم الصورة الذاتية لإلنسان املتوازن
الطبيعي كما أن ذلك الزم أيضا لرسم خارطة طريق املراهق
نحو املستقبل األمن املرموق وذلك عند عبوره إلي مرحلة
البلوغ .فاذا جنح املراهق في حتديد الهوية بصورة إيجابية
فسوف يكون إنسانا ناجحا وإيجابيا  .أما إذا فشل في ذلك
فسوف يحس بالضياع وبفقدان الهوية وضياع البوصلة
الالزمة لتحديد وإختيار املستقبل بل ورمبا أكثر من ذلك فقد
يرتضي لنفسه هوية سلبية تتضمن اإلنخراط في عالم
اجلرائم ،أو اإلدمان ،أو اجلنس غير األمن  ....الخ.
> ملحوظة هامة جدا  :أزمة حتديد الهوية في املراهقة هي
التي تفسر ما نراه اليوم من عمليات إرهابية يقوم بها بعض
الشباب من أبناء املهاجرين الذين ينتمون للمجتمعات
الغربية  -ورمبا ولدوا علي أرضها -وذلك بسبب إنهم عاشوا
متقوقعني مع عائالتهم داخل جزر مجتمعية منفصلة
ومعزولة متاما عن تلك اجملتمعات الغربية .وقد أدت هذه
العزلة إلي خلل شديد في مقدرة املراهقني علي حتديد
هويتهم وإنتمائهم وإلي أزمة في الهوية» identity crisis
« فاعتمدوا ألنفسهم كحل لهذه املشكلة هوية سلبية
يرتضوها إلنفسهم  -عوضا عن الفقدان الكامل لهذه
الهوية  -وهذه الهوية ال تتوافق مع اجملتمع اجلديد الذي
يعيشون علي أرضه ويحملون جنسيته وتضمنت تلك
الهوية إلتزامهم بقيم مضطربة تبرر إنخراطهم في
عمليات إرهابية ضد اجملتمعات احلاضنة لهم أو حتي ضد
مجتمعات أخري يرون أنها ال تتفق مع قيمهم.
> وقد كان عالم السلوكيات املعروف إريك إريكسون Eric
 Eriksonهو أول من حدد وتناول بالدراسة مشكلة Identity
 Crisisفقد عاني هو نفسه منها  -وذلك عندما كان طفال
يهوديا تصادف أن ولد في أملانيا وقد تأثر إريك بسيجموند
فرويد وعاش إريك الحقا في الواليات املتحدة األمريكية
ولم يكن من السهل عليه اإلنخراط في اجملتمع الغربي
الذي يعيش فيه بينما في نفس الوقت ال يحس باإلنتماء
اليه وذلك بسبب العزلة التي فرضت علي اليهود خاصة
في أملانيا  . -وكان إريك هو أيضا أول من حدد مراحل النمو
ومشاكل كل مرحلة فيما يعرف بأزمات النمو Growth
.Crisis
> وخلطورة هذه املشكلة؛ فان مساعدة املراهقني في تخطي
تلك املشكلة هي ضرورة ُقصوي حتتاج إلي مؤازرة وتعاون
كامل بني األسرة خاصة الوالدين مع األصدقاء والزمالء
والبيئة التعليمية واجملتمع واإلعالم.
> وإدراك وحتقيق هذه الهوية يتأثر بالعديد من العوامل
وتشمل األجناس واألصول العرقية وعليه اخللفية الثقافية
والدينية والتي تعتمد بدورها علي جغرافيا وتاريخ األوطان
وتؤثر بدورها في النظرة للدين واجلنس والنظم السياسية
...الخ  /وأيضا تعتمد الهوية علي إدراك قيمة اإلنتماء
للوطن  /وأيضا علي الهوية الدينية التي حتدد اإلميان وطريقة
ممارسة الطقوس الدينية واحلياتية والتعاليم وهذه الهوية
تبدأ مع الوالدين ولكن قد يختار الشخص في مرحلة
متقدمة هوية دينية أخري أو التجرد متاما من أي إنتماء ديني
 /الهوية اجلنسية  gender identityرجل أو إمراة أو غيرها
وتؤثر هذه الهوية في امللبس وتسريحة الشعر واملعامالت
اإلجتماعية ...الخ  /وإيضا قد تتأثر الهوية بوجود إعاقة مثل
العمي أو الصمم أو الشلل حيث يصنف الشخص نفسه
متحدي اإلعاقة أو ذوي اإلحتياجات اخلاصة .ويؤثر ذلك
ضمن ٓ
في تعامله مع األخرين وإحساسه بنظرتهم إليه سلبية
كانت أم إيجابية .وباإلضافة للعوامل السابقة التي تؤثر في
الهوية فيوجد أربعة عوامل أخري ذات أهمية خاصة وهي.

تأثير اإلدراك الشخصي ويتأثر هذا اإلدراك باألمراض النفسية
وعليه تؤثر تلك األمراض في مقدرة حتقيق الهوية اإليجابية
أو قد تعوق تكوينها متاما  /التعليم ( الدرجة العلمية
ونوعها ) يؤثر في الهوية وأحيانا يحدث العكس حيث تؤثر
الهوية في نوع التعليم الذي يقبل عليه الشخص  /الوضع
اإلجتماعي والثقافي .حيث يصنف الشخص نفسه ضمن
الطبقة اإلرستقراطية أو النخبة أو طبقة املثقفني أو
املهتمني بحقوق اإلنسان ....الخ وأخيرا تتأثر الهوية بعالقة
املراهق بالوالدين .وهل هي عالقة وثيقة وإيجابية أم عالقة
مضطربة وسلبية.
> وقد قام عالم السلوكيات جيمس James Marcia
بتصميم إستجواب للمراهق ميكن علي أساسه تقسيم
طرق حتقيق الهوية إلي أربع أنواع وذلك حسب اإللتزام
بالعمل والدين واملعتقد اجلنسي والقيم الشخصية
والسياسية  ...الخ :
>  )١الهوية غير احملددة ( املضطربة ) Identity Diffusion or
 : Role Confusionوحتدث عندما يفشل املراهق في حتقيق
الهوية ورسم الذات وذلك نتيجة لفشله في اإللتزام بأي
أهداف أو قيم أو رسم مستقبل .ويعاني املراهق في هذه
احلالة من إضطراب في التفكير وفشل في حتديد أي أهداف
وهذا النوع شائع احلدوث بني أبناء املهاجرين اجلدد خاصة
الذين فشلوا في التعامل والتكيف مع اجملتمع اجلديد.
>  )٢الهوية احملددة سلفا ( مبكرا) Identity Foreclosure
وحتدث عندما يوافق املراهق علي القيم التقليدية والوظائف
املتفق عليها مسبقا وذلك عوضا عن البحث في البدائل
وحتديد ما يريده وغالبا ما يقوم الوالدين بتحديد هذا
النوع من الهوية ألبنائهم ،وهذا النوع شائع في اجملتمعات
الشرقية .مثال  :في اجملتمع الزراعي يصر بعض الفالحني
علي إشتغال أبنائهم بالزراعة في أراضيهم وعلي تبني
ما يتمسكون به من قيم ومبادئ أو أن يصر طبيب علي أن
يشتغل إبنه في نفس تخصصه ليستفيد بوجود عيادة
ناجحة وذلك فور تخرجه .ولكن في حالة حدوث ما يعوق
تنفيذ هذه اخلطة  -من إضطرار لبيع األرض الزراعية إو إلي
غلق العيادة أو إلي إكتشاف املراهق عدم توافقه مع هذه
الهوية التي حددها له الوالدان  -ففي هذه احلالة حتدث أزمة
في تكوين الهوية أو مترد علي قيم اجملتمع ومفاهيمه .
>  )٣الهوية املؤجلة  Identity Moratoriumوهنا يتم تأجيل
حتديد الهوية بوضع غطاء مؤقت ويتمثل في ضرورة عمل
دراسة أوسع وأعمق بغرض إكتشاف البدائل قبل حتديد
الهوية وهذا النوع شائع في اجملتمعات الغربية .مثال يقوم
الكثير من طالب اجلامعات بتغير الدراسة األساسية أكثر
من مرة قبل اإلستقرار علي الدراسة التي يعتقدوا إنهم
سوف يتوافقوا معها.
>  )٤الهوية املثالية املتحققة  Identity Achievementهنا
إستطاع املراهق حل مشكلة الهوية بان إختار بثقة ما
يناسبه سواء مبفرده أو مبعاونة األخرين ،وذلك بعد أن قام
بعمل دراسة متأنية وسريعة لإلحتماالت املتعددة املتاحة
إمامه  .ثم قام باإللتزام باألهداف واملعتقدات والقيم
والتوجهات التي إعتقد وأمن بأنها تناسبه أكثر من غيرها.
وهذه الهوية متثل الصورة املثلي حلل مشكلة أزمة البحث
عن الهوية والتي يجب إن يتعاون الوالدان واألصدقاء
واملدرسة واجملتمع مع املراهق في الوصول إليها بنفسه ودون
أي ضغوط .ولكن من املهم التنبيه أن هذه الصورة املثلي
يصعب حتقيقها في كثير من احلاالت.
> وأختتم مبا بدأت به وهو أن هذه املشكلة هي أخطر
مشكالت املراهقة الستة وحيث تتخطي أثارها السلبية
شخص املراهق نفسه فقد تؤدي أزمة البحث عن الهوية في
املراهقة إلي كوارث لم يكن من املمكن تصورها  -وهي ما
نطالع أخباره كل يوم من العمليات اإلرهابية التي تنال من
الوطن الذي يعيش املراهق علي أرضه أو من األوطان األخري
وذلك من بعض املراهقني الذين يعانون من أزمة الهويةوأيضا من الذين فشلوا في التوافق مع أوطانهم ومع اجملتمع
اإلنساني .أما كيف ميكن منع أو عالج هذه األزمة أو علي
األقل حصر أثارها السلبية في أضيق احلدود فذلك موضوع
ليس بالسهل خاصة ألبناء املهاجرين وأيضا يطول شرحه
وأتركه ملقالة أخري باْذن اهلل.
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على غرار برلمان االخوان يصدر لنا
البرلمان الحالي نوابا ال هم لهم وال
شاغل سوى االدالء بتصريحات جنسية .من
هؤالء عضو البرلمان عن دائرة بلقاس في
محافظة الدقهلية ،إلهامي عجينة الذي عبر
عن تأييده الشديد للختان ،زاعما أن غالبية
الرجال المصريين مصابون بضعف جنسي،
وهي تصريحات القت ردود أفعال غاضبة.
لكنه إتهم وسائل اإلعالم بتشويه تصريحاته عن إصابة نصف الرجال
المصريين (خمسين في المئة) بالضعف الجنسي ،قائال إن لديه تقريرا
من جمعية الذكورة المصرية وجامعة بنها ،يؤكد إصابة  64في المئة من
الرجال المصريين بالضعف الجنسي ،مضيفا أن تصريحاته هذه ليست
إهانة للرجال ،ولكنها حقيقة .وعند اتصال إحدى القنوات التلفزيونية
ً
موضحا« :أنا مابخفش ،ولم أتعرض لرجولة المصريين
بالسيد النائب قال
من عدمه ..مصر كلها رجالة ،وأنا راجل أوي» ،مؤكدا أنه سليم جنسيا،
قائال لإلعالمية إيمان عز الدين« :خذي رقم تليفون مراتي ،واسأليها»  .
الطريف أنه لم تتم إحالة عجينة للتحقيق أمام مكتب مجلس الشعب كرد
عن هذه التصريحات وانما عن تصريحات إعالمية أخرى أثارت غضب عدد
من نواب البرلمان ،حيث وصف المجلس بـ»المنبطح» .وهنا يحق لنا
التساؤل عن السبب الذي يدفع معظم أعضاء مجلس الشعب إلى الكالم
في كل شئ وأي شئ طالما هو بعيد كل البعد عن مهام منصبهم.
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في حوار لألطفال األقباط املتهمني بإزدراء اإلديان بعد وصولهم سويسرا
 األمر كان مزاح وفوجئنا أنهم يريدون تدمير مستقبلنا قانون ازدراء األديان غير عادل ويستخدم ضد املسيحيني فقط -لن نفقد األمل في العودة ملصر

بعد احلكم عليهم بالسجن في مصر بسبب
مزاعم بإهانة اإلسالم في مقطع فيديو ،نشرت
تقارير صحفية غربية أن األطفال األقباط األربعة
غادروا مصر إلى تركيا لشهور قبل أن يتجهوا إلى
سويسرا لطلب اللجوء.
واألمر يعود إلي حكم قضائي أصدره قاض في 25
فبراير املاضي ضد كل من ألببير شحاتة ،وكلينتون
فرج اهلل 18 ،سنة ،ومولر ياسا  17عاما ،وباسم
يونان  17عاما ،وجميعهم من قرية الناصرية
باملنيا جنوب مصر ،بالسجن ملدة  5سنوات الزدراء
سجلوه بهاتف
األديان ،بسبب مقطع فيديو
ّ
محمول ،.بعدها غادروا مصر في أبريل ،مدعومني
من منظمات حقوقية مسيحية ،وعاشوا سرا ً
خلمسة أشهر في منزل بإسطنبول .ومنذ
أسبوعني ،حصل كل واحد منهم على تأشيرة
إنسانية “حتت مسمى حاالت خاصة” للسفر إلى
سويسرا ،حيث يسعون إلى اللجوء.
وكان موقع «مورنينج ستار نيوز» ،أول من نشر
هذا اخلبر وقد أجري مقابالت معهم ،وفيها قال
ألبير شحاتة 17 ،عاما ،إن محاكمتهم كانت غير
عادلة ،لكن الفرصة للبدء من جديد في سويسرا
أعطتهم أمال ً مرة أخرى.
وتابع “في مصر ،ال يعاقب أحد على ازدراء
املسيحية .لم يكن هناك سبب ملعاملتنا بهذه
الطريقة جملرد شيء سخيف .كان األمر مجرد مزاح
مع املدرس .لكني أشعر بتحسن اآلن ألني أشعر
بامتالكي حلياة أفضل من البقاء في مصر ،ألن
مستقبلي في مصر مت تدميره .في سويسرا لدي
فرصة لتعويض ذلك”.
أما مدرس األطفال “جاد يونان” وعمره  43عاما،
والذي سجل املقطع يوم  14فبراير  .2015وكان
جاد يسجل لكل شخص في الغرفة وليس فقط
لألطفال ،وقال شحاتة وباسم يونان إن أيا منهم
لم يكن في نيته السخرية من اإلسالم ،بعدها
أضاع جاد يونان هاتفه ،وفي  6أبريل ،وجده رجل

مسلم في القرية وشاهد الفيديو.
انتشر الفيديو سريعا في قرية الناصرية .وفي
اليوم التالي ،أبلغ بعض املسلمني الشرطة ،وفي
 8أبريل بدأ حشد من املسلمني في التجول في
القرية واستهداف أي مسيحي أمامهم ،ومتت
عمليات سلب وتخريب وهتفوا بشعارات إسالمية.
وقال “شحاتة” إنه حينما كان محاصرا في منزله
ومختبئا ،كان بإمكانه سماع حديث األشخاص
باخلارج ونقاشهم حول من سيقتله .وأضاف
“تناقش الناس حول من سيحصل على شرف
قتلي”.
ألقي القبض على املدرس في  7أبريل  2015من
منزله ،بعد يوم واحد من إيجاد هاتفه ،وفي  9أبريل
استطاع األطفال الوصول إلى منزل العمدة في
القرية خالل عمليات النهب .ثم روى األطفال عن
رجال األمن الذين أخبروهم أنهم سيصطحبون
إلى قسم الشرطة لساعات قليلة الستجوابهم
ثم إطالق سراحهم ،لكن بدال من ذلك ،مت استجواب
ُصر بقسوة ،وتعرضوا للضرب في احلجز.
الق ّ
وقال “فرج اهلل” إن ظروف االحتجاز كانت قاسية
وكافأ حراس السجن السجناء الذين كانوا
يقومون بضربنا ،وحدث ذلك بشكل منتظم.
وكانوا يحاولون إجبارهم على التحول إلى اإلسالم.
وعلى الرغم من ذلك ،حاول بعض السجناء اآلخرين
حمايتهم من العنف وتأكدوا من حصولهم على
الطعام .وأضاف “شحاتة” أن الرب لم ينسهم”.
قضى شحاتة وياسا ويونان  50يوما في السجن
في حني قضى فرج اهلل  ،63قبل أن يفرج عنهم
بكفالة قيمتها  10آالف جنيه لكل منهم.
ويقول فرج اهلل “أبقونا في سجن للبالغني .رأينا
أشخاصا يتعاطون احلشيش وأنواع مخدرات
أخرى”.
مع بداية احملاكمة هرب األربعة ،فسافر ياسا
ويونان إلى شرم الشيخ ،في حني اختبأ شحاتة في
الغردقة .أما فرج اهلل فقد نام في شوارع القاهرة

واإلسكندرية .والكنائس التي علمت بشخصيته
وبالواقعة رفضت مساعدته ،وقال إن ذلك كان
بسبب اخلوف.
مع صدور احلكم بخمس سنوات ضدهم ،ذُهل
األطفال عند علمهم بذلك من األخبار .وقال
شحاتة “كنت مصدوما .لم أصدق .كنت مرتبكا”.
وقال فرج اهلل إنه أحس بأن ياسا كان ميزح حني
أخبره باحلكم “اعتقدت أنها نكتة ،وأننا أُفرج عنا
دون إدانة”.
في بداية شهر أبريل ،ترك األربعة أماكن اختبائهم،
واستطاعوا الهرب إلى تركيا .وال ميكن نشر
تفاصيل الهروب ألسباب أمنية.
وقال شحاتة إنه في البداية كان يضع الصليب
فوق مالبسه لكن بعد ردود األفعال في إسطنبول
بدأ في االحتفاظ به حتت املالبس .وتابع “لم يكن
الصليب أبدا عارا بالنسبة لي .الصليب عالمة
فخر»
مع نهاية أبريل ،انتهى األربعة من إجراءات
تسجيلهم مع األمم املتحدة حتى يستطيعوا
التقدم بطلب جلوء .بعد التسجيل ،عملت جماعة
حقوقية ومنظمتان مسيحيتان تعمالن كجزء من
األمم املتحدة ،على توفير تأشيرات دخول إلى دولة
تستضيفهم قبل احلصول على جلوء دائم.

وقال دانيل هوفمان ،املدير التنفيذي ملنظمة “ميدل
إيست كونسيرن” ،إحدى املنظمات التي تعمل
على حماية املراهقني ،إن سويسرا استجابت
بشكل مختلف متاما عن الدول األخرى التي طلبنا
منها ذلك.
وفي حني أن خطاب الكراهية ضد املسيحيني أمر
شائع في اجملتمع املصري ،فقط مسلم واحد مت
إدانته بإهانة املسيحية .هو أحمد محمود عبد
اهلل الشهير بـ”أبو إسالم” ،السلفي ومقدم
البرامج السابق الذي عرف بخطاباته ضد
املسيحيني ،وحبس ملدة  6أشهر بعد حرقه اإلجنيل
أمام السفارة األمريكية بالقاهرة في .2012
ويهرب الدعاة املسلمون اآلخرون من العقاب،
بعدما تسبب حتريضهم على أعمال شغب وقتل
للمسيحيني .ويقول ياسا “قانون ازدراء األديان غير
عادل ويجب إلغاؤه .يستخدم ضد املسيحيني
فقط”.
قال األوالد إنهم سعداء بفرصة بداية حياة جديدة،
في حني قال فرج اهلل إنه يتمنى العودة في يوم
ما إلى مصر مرة أخرى .وقال “لن نفقد األمل في
العودة مرة أخرى إلى مصر في املستقبل .سنذهب
حتى حينما نحصل على اجلنسية السويسرية أو
إقامة دائمة في الدولة اجلديدة.

والدة ويسلر

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

يقولون ان وراء كل رجل عظيم امرأه
عظيمه وفى الغالب يشيرون بذلك
إلى الزوجه او احلبيبه وال نستطيع
ان نهمش او ننكر ذلك  ،فالزوجة او
احلبيبه لهم دور كبير فى مساندة
الرجل  ،ولكن هناك امرأه أخرى
تعتبر القوة الكامنه املغروسة
بداخل الرجل فتجلت غرستها في روح النخوى
والشهامة  ،االدب واالحترام خلقت منه رجل
مبعنى الكلمه انها األم فيجدر بنا ان نقول وراء
كل رجل عظيم أم عظيمه فهى احلب األول
واألخير بقلب الرجل  ،وخير ما مثل لنا كل
هذه املعانى اجلميله لألم فى لوحه هو الفنان
اإلمريكى چيمس ويسلر فى أشهر لوحاته التى
رسم فيها أمه وهى لوحة « والدة ويسلر «.
وشخصية األم فى اللوحة  ،كما ترى عزيزى
القارئ تظهر فى مالمح إمرأة حكيمة هادئة
جتلس فى وضع جانبى وتلبس فستان اسود
وقور وعلى رأسها طرحة بيضاء من دانتيال
رائعة ،ومتسك بيدها منديال ً ابيض  ،مالمحها
حاده ال تعبر عن انفعال محدد بذاته  ،األم
اجلالسة أمامك فى اللوحه متلك من الصفات
احلكمة واحلنان واالستقالل الشخصى وقورة
قليلة احلديث كما يظهره صمتها وتركيزها ،
فى سن السبعني او مايقارب هذا السن .وغلب
على هذه اللوحة جو من احلكمة واحلب واحلنان
االمومى  ...انها لوحة تكرم وتقدس تواجد اول
امرأة فى حياه اى رجل  ...وأول إمرأة فى حياة
ويسلر.
والدة ويسلر هى لوحه زيتيه على قماش
ومقاسات اللوحه ( 144.3سم ×  162.4سم)
وإذا امعنا النظر جيدا ً فى االلوان املستخدمه
جندها لدرجات ومشتقات االزرق الغامق
«االنديجو» ،ومع استمرار الغوامق متتد درجات
ماهو مظلم الى ان تصل الى درجات ماهو
ساطع  ...لكنه سطوع غير زاعق اوصادم

بل سطوع هادئ وحكيم ،مثل
شخصية األم  ،ايضا ً متيزت اللوحة
بتباين ألوان الفستان مع ألوان
الستارة ،مع تنوع وثراء التقنيات
الفنية التي وظفها ويسلر في
رسم هذا العمل وتعكس اللوحة
الصغيرة على احلائط والستارة
تناسقَ التكوين .ومما يلفت االنتباه في هذا
العمل جمال ورقة التباين بني األلوان الغالبة
خاصة األسود والرمادي واألبيض.
على اللوحة،
ّ
ولم ينسى الرسام أن يضيف فى اللوحة
إحدى لوحاته املشهورة التي تبدو معلقة
على اجلدار احلائط كما ترون بالصوره فأعطت
احساس بدفء البيت األسرى
وقد اختلفت الرويات حول قصة اللوحة ،ولكن
أبرزها ان احدى العارضات اجلميالت اتفقت مع
الفنان على احلضور الى «مكان الرسم» اخلاص

به كي يقوم برسمها ،لكنها لم تتمكن من
احلضور ولم يكن امام ويسلر اال ان يرسم
والدته» .آنا «وكانت من اجمل وأشهر ما رسم
ويسلر ،وهى معروضه حتى يومنا هذا في
متحف أورسيه في باريس  ،بعد ان مت شراؤها
من قبل احلكومة الفرنسية في عام .1891
طافت هذه اللوحه معظم متاحف العالم و
ينظر اليها باعتبارها رمزا ً لألمومة والتعاطف
والرفق بالوالدين والقيم العائلية بشكل عام.
فتحية واعتزاز إلى كل رجل عظيم وراءه أم
عظيمه .

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s
Word. Love it.
»Live it
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خواطر مسافر
إلي النور
( )31

الكلمة نيوز

دعوة املسيح و إستجابة اإلنسان

ني وَال َّث ِقيلِي
” ت ََعالَ ْوا إِلَ َّي يَا َج ِمي َع المْ ُت َْع ِب َ
َ
يح ُك ْم( “.متى .)11:82
ال ،وَأَن َا أُر ِ ُ
األ ْح َم ِ
ني وَال َّث ِقيلِي
”ج ِمي َع المْ ُت َْع ِب َ
إختار املسيح َ
َ
ال“ علي رأس دعوته .
األ ْح َم ِ
و هم ضحايا ظلم العالم الذين غرَّهم
العدو بلذة العالم و شهواته  ،و تركهم
صرعي أوهامه بعد أن أفقدهم شبابهم و
عافية صباهم  ،ليجدوا أنفسهم وحيدين
أمام حقيقة الضياع و الفراغ اخمليف الذي
يهدد مستقبلهم .
املسيح لم يأت إلي عالم أبرار و قديسني ،
بل إلي كل من بات غريبا ً عن الراحة  .لهؤالء
جاء املسيح مناديا ً ُمعلنا ً عن الراحة العليا
للتعابي و الثقيلي األحمال  .دعوة ترتفع
غاية الرفعة عن محيط تصور اإلنسان
”«سال َ ًما أَت ْ ُر ُك لَ ُك ْم.
أو إمكانيات العالم
َ
ْ
َ
َ
ط ُ
طي ال َعال ُم
يك ْم .لَ ْي َ
َ
س ك َما ي ُ ْع ِ
سال َ ِمي أ ُ ْع ِ
َض َ
ط ُ
ب“.
ع
يك ْم أَن َا .ال َ ت ْ
ْ
طرِ ْب ُقلُوب ُ ُك ْم وَال َ تَرْ َه ْ
أُ ِ
(يوحنا .)41:72
إنها نقلة سعيدة من شقاء العالم و اجلسد
يح ُك ْم .“.فاملسيح
إلي راحة املسيح ” أَن َا أُر ِ ُ
قدم للبشرية أعظم عطية و هي املصاحلة
مع اهلل  .فكل من آمن باملسيح و صليبه
يصير خليقة جديدة يتبناه اآلب بتوسط
إبنه الوحيد يسوع املسيح ليصير من أهل
ت ب َ ْع ُد َع ْب ًدا ب َ ِل ابْنًا ،وَإ ِ ْن
س َ
بيت اهلل ” إِذًا لَ ْ
لمْ
َ
يح ( “.غالطية ٧
ُكن َ
هلل بِا ِ
ْت ابْنًا َف َوارِثٌ ِ ِ
س ِ
.)٤:
فمن شقاء العالم و اإلنحصار فيه يخرج
اإلنسان بتوسط املسيح و في املسيح إلي
حياة أخري هي حياة الشركة مع املسيح

بقلم  :د .رءوف إدوارد

واآلب بالروح القدس ” أل َ َّن ب ِ ِه ( باملسيح) لَنَا
ُ
اح ٍد ( الروح القدس) إِلَى
وح وَ ِ
ق ُدو ًما ِفي رُ ٍ
ً
ْ
َ
َ
ٌ
ُ
ست ُْم إِذًا ب َ ْع ُد غرَبَا َء وَن ُ ُزال ،بَل ر َ ِع َّية َم َع
اآلب .فل ْ
ِ
َ
هلل“ ( أفسس .)٢:٨١
ا
ت
ي
ب
ل
ه
أ
و
ني
يس
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ ْ ِ
الْ ِق ِّد ِ
و بعد أن كان العالم و رئيسه القوي -
الشيطان  -ميلك علي كيان اإلنسان  ،يأتي من
َطي ُع
هو أقوي منه و يحرر اإلنسان  ”.ال َ ي َ ْ
ست ِ
ب أ َ ْم ِت َع َت ُه ،إ ِ ْن
أ َ َح ٌد أ َ ْن ي َ ْدخُ َل ب َ ْي َ
ت َق ِو ٍّي وَيَن َْه َ
ب ب َ ْي َت ُه“ (
ط الْق َِو َّي أَوَّالً ،وَ ِحي َن ِئ ٍذ يَن َْه ُ
لَ ْم يَرْب ِ ِ
مرقس  .)٣:٧٢حينئذ يتهيأ كيان اإلنسان
لكي ميتلئ من هذا الغالب الذي وصف
سفر الرؤيا (  )٦:٢خروجه إلي العالم خلالص
ب“ .
اإلنسان أنه ” خَ رَ َج َغالِ ًبا وَلِ َك ْي ي َ ْغلِ َ
و عن هذا امللء الذي نناله في املسيح
ح ُّل ُك ُّل
يقول الكتاب ” َفإِن َّ ُه ِفي ِه (املسيح) ي َ ِ
س ِديًّا وَأَنْت ُْم ممَ ْلُو ُؤو َن ِفي ِه “ (
وت َج َ
ِم ْل ِء الال َّ ُه ِ
كولوسي .)٢:٩
نعم  ،فعند املسيح راحة عليا أبدية  .ليست
استراحة جسد و ال استراحة نفس بل راحة
في املسيح إلي كل امللء  -ملء اهلل لإلنسان
.
لذلك فإن أعظم وصية في اإلجنيل تناسب
حالة اإلنسان اآلن وفي هذا العصر هي ”
س ْ
يت “ (
ك بِالحْ َ َيا ِة األَب َ ِدي َّ ِة الَّ ِتي إِلَ ْي َها دُ ِع َ
أ َ ْم ِ
 1تيموثاوس  .)6:21تسألني كيف؟ .أقول
لك بإختصار أمسك باملسيح نفسه  .فهو
احلياة األبدية ” أَن َا ُه َو الْ ِق َيا َم ُة وَالحْ َ َيا ُة َ .م ْن
ح َيا“ (يوحنا .)11:52
آ َم َن بِي وَلَ ْو َم َ
ات َف َ
س َي ْ
هذه هي دعوة املسيح و إستجابة اإلنسان
لها.
و السبح هلل.

جذور املثلية اجلنسية
 +كثيرا من األطفال  -سواء في مرحله املراهقه أو ما قبلها – في كل
العالم الذين يفاجأون بأمور مخيفه حتدث داخلهم ( ال يفهموها ),
و تسبب لهم قدرا كبيرا من احليره و الشك .و غالبا ما يدرك هؤالء
األطفال مبكرا في حياتهم أنهم «يختلفون» عن بقيه األطفال من
بني جنسهم ...فقد يبكون بسهوله .فاألوالد قدراتهم الرياضيه
ال تكون كبيره ,و ال يحبون األنشطه العنيفه التي يستمتع بها
أصدقاؤهم ,كما أن البعض منهم يفضلون مصاحبه البنات ,و قد
يتحدثون و ميشون و يلبسون و رمبا يفكرون الي حد ما مثل البنات.
و مبجرد أن يبدأ النشاط الهرموني -الذي مييز مرحلة املراهقة  -في
التصاعد في األعوام األولي من هذه املرحلة  ,يتعرض املراهق ألزمه
بقلم :مرفت روفائيل
هويه واضحه تهدد كيانه.
فانكوفر
ما الذي نعرفه عن هذا االضطراب ؟
يري الدكتورجيمس دوبسون ( مؤسس و رئيس مجلس ادارة
و هي مؤسسه ثقافية عاملية تهتم باحلفاظ علي التقاليد العائلية و تدعيم وحدة eht no sucoF
 ylimaFوكيان األسرة) ،أوالً :إنه اضطراب ..بالرغم من إنكار رابطه األطباء النفسيني األمريكيني,
فقد تعرضت هذه املؤسسه املتخصصه لضغط سياسي هائل من قبل الرجال و النساء املثليني
(و بعضهم من االطباء النفسيني) حتي تعلن أن املثلية اجلنسية أمر طبيعي .و قد استمر اجلدل
لعدة سنوات  ,و في النهايه أتخذ هذا القرار ليس عن اساس علمي  ,لكنه جاء نتيجه إلستفتا ُء
أجري بني أعضاء الرابطه األمريكيه السابق ذكرها و الذي بدأه و دعمه ماديا ً الرابطة القومية
للدفاع عن حقوق املثليني جنسياً .و جاءت نتيجه األستفتاء كاآلتي  8345مؤيدا 0183 ,معارضاً.
لكن رابطة علماء النفس األمريكية إعترضت علي القرار ,و رفعت دعوي قضائية ضده .و اليوم
يتعرض األخصائيون النفسيون من األطباء الذين ال يوافقون علي هذا القرار بالتهديد.
ثانيا :األمر اآلخر هو أن هذا األضطراب عادة ليس عن اختيار ,فاملثليني جنسيا ً يرفضون متاًما فكرة
بحثا عن اإلثارة اجلنسية أو أيه دوافع أخري ,ال نلومهم
أنهم هم الذين اختاروا اجلنسية املثلية ً
فمن منا يختار بإرادته طريقا يسبب له اإلغتراب عن العائلة ,و رفض األصدقاء له و ازدراء اآلخرين
األسوياء جنسيا ً به ,و تعريض نفسه لألمراض التي تنتقل عن طريق املمارسات اجلنسية  ..مثل
اإليدز و الدرن؟ كال ,إن املثلية اجلنسية ال ميكن أن تكون عن اختيار إال في ظروف نادره .فاألطفال و
املراهقون الذين يواجهون قدرا كبيرا من االرتباك يجدون أنفسهم يتعاملون مع أمر ال يفهمونه.
التكملة العدد القادم..
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بطل أوملبي يبيع ميداليته إلنقاذ حياة طفل

باع الرياضي البولندي بيتور ميالتشوفسكي امليدالية الفضية التي نالها في مسابقة رمي
الرمح بأوملبياد ريو األخير إلنقاذ حياة طفل يعاني نوع نادر من السرطان،
وسعى البطل البولندي إلى توفير مبلغ  84ألف دوالر الزمة إلجراء جراحة للطفل أوليك
زميانسكي ( 3سنوات) الذي يعاني ورما سرطانيا في شبكية العني ،ولكن أعلى العروض التي
وصلت قدرت ثمن امليدالية بـ  19ألف دوالر فقط
وأغلق ميالتشوفسكي ،الذي ميلك فضية مماثلة في أوملبياد بكني ،املزاد بعد أن أكد قيام عائلة
ثرية بشراء امليدالية نظير املبلغ املطلوب إلجراء العملية
يشار إلى أن تكلفة إجراء العملية في نيويورك تبلغ  125ألف دوالر تقريبا ،ولكن إحدى املؤسسات
البولندية كانت قد تكفلت بثلث املبلغ ،فيما استطاع بطل رمي القرص توفير املبلغ املتبقي
يذكر أن بولندا حققت  11ميدالية في أوملبياد ريو من بينها ذهبيتني و 3فضيات و 6برونزيات

دراسة :زراعة الشعر جتعل الرجال يبدون أكثر جاذبية وأصغر سناً
تشير دراسة جديدة صغيرة إلى أن الرجال الصلع الذين يسعون ألن يبدون مبظهر أفضل أو أصغر
سنا من خالل زراعة الشعر يحققون ذلك .ووجد باحثون أن الناس الذين عرضت عليهم صور
ألشخاص قبل وبعد زراعة الشعر صنفوا الرجال الذين أجريت لهم عمليات زرع شعربأنهم بدوا
أكثر جاذبية وأصغر سنا ،وأبدى الناس اعتقادهم أيضا بأن هؤالء الرجال بدوا أكثر جناحا وتواصال
بعد زرع الشعر.
وقالت الدكتورة ليزا إيشي ،كبيرة معدي الدراسة ،وهي من كلية جون هوبكنز للطب في بالتيمور
«كان أمرا مقنعا بالنسبة لنا ،ال أريد بالتأكيد أن أُجري عملية للناس ال حتدث فرقا» .وقالت إيشي
لرويترز هيلث إن إجراءات زرع الشعر تختلف من طبيب آلخر .وبصفة عامة يتم أخذ بصيالت شعر
من خلف الرأس مللء مناطق فروة الرأس التي تعانى من الصلع .وقالت« :نفعل هذه اخلطوات منذ
سنوات واجلميع يفترض أنها تفعل شيئا ما ملظهرك ،ولكننا لم نقم قط بقياس ذلك».
وكان عدم وجود بيانات بشأن إلى أي مدى قد حتسن زراعة الشعر صورة الشخص تسبب إزعاجا
إليشي ألن املرضى يطلبون تقديرات محددة.
وفي محاولة للحصول على آراء موضوعية بشأن مظهر الرجال قبل وبعد زراعة الشعر سألت
إيشي وزمالؤها  122متطوعا ،منهم  58رجال و 64امرأة أن يوضحوا رأيهم في  13زوجا من الصور.
وأظهرت سبعة أزواج من الصور رجاال قبل وبعد عملية زراعة الشعر وكانت الستة أزواج األخرى
من الصور لرجال لم يجروا زراعة شعر أو أي عمليات جتميل مهمة أخرى بني الصورتني.
ُ
وطلب من املشاركني تصنيف كل صورة بناء على السن واجلاذبية والنجاح وإمكانية التواصل مع
الشخص املوجود في الصورة .وأبدى املشاركون اعتقادهم بأن الرجال الذين أجروا عملية زرع شعر
بدوا أصغر سنا بنحو أربع سنوات في الصور التي أعقبت زرع الشعر .وأبدوا أيضا اعتقادهم بأن
هؤالء الرجال بدوا أكثر جاذبية وجناحا وتواصال بعد زرع الشعر.

صورة وتعليق

صامت لو ّ
ٌ
تكلما
ّ
لفظ ال ّنارَ وال ّدما...
ال تلوموه  ،قد رأى
منهج ّ
َ
احلق مظلما...
وبالداً أحبّها
رُك ُنها قد ته ّدما...
الشاعر الفلسطيني
ابراهيم طوقان

بعد  19عاما على وفاتها..
األم تيريزا تُصبح قديسة

بعد  19عاما على وفاتها ،تستعد الكنيسة
الكاثوليكية لتقديس األم تيريزا ،التي حملت
لقب «قديسة املزاريب» ،بشكل رسمي
وكانت األم تيريزا احلائزة على جائزة نوبل للسالم
واحدة من أكثر النساء تأثيرا في تاريخ الكنيسة،
واشتهرت بسبب عملها مع الفقراء في ضواحي
املدينة الهندية التي حتمل اآلن اسم كولكاتا
ومن املتوقع أن يحضر مئات اآلالف مراسم
التطويب ،التي سيقودها البابا فرنسيس أمام
كنيسة القديس بطرس
وقال القس برايان كولوديتشوك ،الذي قاد احلملة
لتطويب األم تيريزا« :حتى في الثقافة الشعبية
فإنها مرتبطة بالطيبة والعطف واخلير».
وكانت األم تيريزا قد تعرضت النتقادات خالل
حياتها ،ففي عام  1991زار أفراد من دورية
النسيت الطبية البريطانية منزال كانت تديره
في كولكاتا للمحتضرين ،وقالوا إن مقدمي
الرعاية غير املدربني فشلوا في رصد احلاالت التي
كان باإلمكان إنقاذ املرضى فيها.
وفي هذا الشأن ،قال كولوديتشوك إن منتقديها
ال يدركون املغزى من مهمتها ،الفتا إلى أنها
خلقت مكانا لراحة األشخاص في أيامهم
األخيرة ولم تؤسس مستشفيات.

«القوانني الداعشية»
تطال كرة قدم
حظر تنظيم داعش املتشدد التحكيم في
مباريات كرة القدم داخل املناطق التي يسيطر
عليها في العراق وسوريا ،وبات احلكم هو الغائب
األكبر عن املالعب
ويرفض متطرفي داعش قوانني االحتاد الدولي
لكرة القدم الفيفا ويعتبرونها «مارقة».
وأكد املرصد السوري حلقوق اإلنسان ،من جانبه،
أن محكمة تابعة للتنظيم املتشدد حظرت
حتكيم كرة القدم ،بسبب «منافاته ملقتضيات
الشرع اإلسالمي».
ويحرص عشاق كرة القدم في مناطق مثل دير
الزور اخلاضعة لداعش في سوريا ،أن يلعبوا كرة
القدم ،دون أن يشيروا إلى الفيفا وال أن يطبقوا
قوانينها
وفي حال لم تطبق قوانني داعش املتطرفة ،فإنه
«سيتم منعهم من اللعبة بصورة نهائية»،
بحسب ما يقول العب كرة قدم في إحدى
مناطق سيطرة املتشددين
ويقول الباحث في شؤون اإلرهاب بجامعة
وترلو ،أمارناث أماريزنغام ،إن ثمة انقساما بني
املتشددين في النظر إلى كرة القدم
إذ إن قسما منهم يعتبر اللعبة نشاطا رياضيا
مفيدا للبدن ،فيما يحرمها آخرون ألسباب
متعددة من بينها التنافس على جائزة ،وهو ما
قد يدخل ضمن باب «القمار». .

منوعات نيـــــوز

قصة وفاء كلب ..سبح
أمياالً للعثور على عائلته
سبح كلب ألكثر من ستة أميال وقطع
عشرة أميال أخرى ليعثر على عائلته بعد أن
سقط في بحيرة ميشيغان خالل رحلة نهاية
األسبوع
وكان ادوارد كاساس يقود قاربه في البحيرة ،
برفقة زوجته وكلب العائلة رايلي البالغ من
العمر عشرة أشهر.
وقال كاساس ان رايلي سقط من القارب
حينما كان هو في غرفة احملرك يحاول حل
مشكلة ميكانيكية في القارب ،فيما كانت
زوجته خلف املقود
وأضاف كاساس أنه أرسل نداء استغاثة على
جهاز الالسلكي واتصل بجماعة تطوعية
للبحث عن الكالب املفقودة
وقال كاساس إنه كان ثمة الكثير من
النشيج والعناق عندما التئم شمل العائلة.

من أجل احلب  ..حسناء روسية
تتسلق أعلي بنايات العالم

قامت شابة روسية بتسلق موقع بناء أحد
أعلى ناطحات السحاب في العالم وذلك
احتفاال ً بارتباطها مع مغامر روسي عاشق هو
اآلخر لتسلق املرتفعات .وقامت الروسية أجنيال
نيكوالو ( 23سنة) مع إيفان كوزينتسوف (22
سنة) منذ سنوات بتسلق املباني العالية
وناطحات السحاب في مدن مختلفة حول
العالم ،من بينها برج شنغهاي في الصني
وبرج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس.
ومؤخراً ،قام الصديقان باالرتباط عاطفياً،
ولالحتفال بذلك قاما بتسلق موقع بناء
ناطحات سحاب «غولدن فاينانس ،»117
املعروف أيضا ً باسم «برج الصني  »117في
مدينة تياجنني الصينية .ويبلغ ارتفاع موقع
البناء حوالي  640متراً .ومن املتوقع أن تنتهي
أعمال بناء البرج في  2018أو  2019ليصبح
بذلك ثاني أعلى بناية في العالم .وستكون
نيكوالو وكوزنيتسوف بذلك أول من يتسلق
هذا البرج في العالم.
وحسب موقع «ترافل تركر» ،فإن الشريكني
تسلقا البرج دون االلتزام بإجراءات السالمة
املتبعة عند تسلق املرتفعات ،فيما نقل موقع
«إينسايد إيديشن» أن ما قام به الشريكان
هو في الواقع مخالف للقانون ،إال أن ذلك
لم مينعهما من القيام مبغامرتهما .وعلقت
نيكوالو عن ذلك بالقول« :ال أخاف من إلقاء
السلطات القبض علينا» .ومن املنتظر أن
تقوم املغامرة الروسية بصحبة شريكها
بزيارة كندا واليابان والواليات املتحدة وماليزيا،
ليس فقط من أجل السياحة ،بل أيضا ً
لتسلق بعض ناطحات السحاب.
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The Journey of a Servant
This summer has been
social media this week I
a wild rollercoaster for
ran across a quote and
everyone; ironically, it
it felt like a slap to the
feels as though summer
face. The quote says:
is a lot busier and more
“If you want to help the
stressful than the actual
Church, it is better to
year when everyone is
try to correct yourself,
working or at school.
rather than by looking
By:
Theodora
Girgis
So many times, I have
to correct others. If you
heard people saying
manage to correct your�
“we need a break from the break” self, one small part of the Church
and I completely agree.
is immediately corrected. Natu�
For the church servants, during rally, if everyone did the same,
the summer we find ourselves in the body of the Church would be
the church a lot more often, which in good health. But, today, people
is good, but it tends to bring a concern themselves with any�
flood of unwanted feelings along thing but themselves. You see,
with it. We begin to notice prob� judging others is easy, whereas
lems in everything. We find flaws working on yourself takes effort.”
with the service, weakness with –St Paisios
the servants, fault with the con� God sent me this message when I
gregation, and suddenly we are was about to completely give up.
always angry when we are serving His timing is perfect and so I will
because we are caught up in all personally take it upon myself to
these imperfections. We begin to only be concerned with myself.
develop a passion within our rage When we correct ourselves, we
and suddenly we want everything will have the Lord’s peace within
to change, we want a better ser� us, and we will serve with the
vice, we want a better Church true heart of a servant.
and we begin to place our ideals It takes one step to begin a jour�
in everyone else’s heads too. In ney and if everyone took that one
the end, instead of changing any� step, we would reach our destina�
thing, we continue to complain.
tion in no time.
I will be the first to admit, that May God bless all our servants
this summer I began to hate serv� who labor for the Church every�
ing, then while scrolling through day. Don’t stop serving!

Kids & Youth

Water Fun Facts
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Water covers around 70%
of the Earth’s surface.
The three largest oceans
on Earth are the Pacific
Ocean (largest), the Atlantic
Ocean (second largest)
and the Indian Ocean (third
largest).
Found in the Pacific Ocean,
the Mariana Trench is the
deepest known point in the world’s oceans.
Ocean tides are caused by the rotation of the Earth and the
gravitational pull of the Moon and Sun acting on ocean water.
Water from a sea or ocean is known as seawater. On average,
every kilogram (2.2lb) of seawater contains around 35 grams
(1.2 oz) of dissolved salt.
The freezing point of water lowers as the amount of salt
dissolved in at increases. With average levels of salt, seawater
freezes at -2 °C (28.4 °F).
The longest river in the world is the Nile River, it reaches 6650
kilometers in length (4132 miles).
The second longest river in the world is the Amazon River, it
reaches 6400 kilometres (4000 miles) in length.
The longest river in the USA is the Missouri River. At around
2,340 miles (3,770 km) in length it is slightly longer than the
Mississippi River (2,320 miles). The two combine to form the
longest river system in North America.
Water makes a good solvent with many sugar, salts and acids
easily dissolving in it. On the other hand oils and fats don’t mix
well with water.
The water cycle involves water evaporating (turning into a
gas), rising to the sky, cooling and condensing into tiny drops
of water or ice crystals that we see as clouds, falling back
to Earth as rain, snow or hail before evaporating again and
continuing the cycle

Good News Congratulates

Good News Congratulates

Michael Elarif

Peter Elarif

On getting the FIRST

On getting the

PLACE TROPHY

FIRST PLACE TROPHY

at the kids convention !!!

at the COOL convention !!!
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Family

Corner
Teens and Drugs:

It is an ongoing, expanding and
often persistent allure that pro�
vokes teens to try drugs. They
are offered in different forms and
with different types of attitudes
and behaviours. Teens who use
drugs make other teens curi�
ous and interested in doing the
same for the alluring effects and
sometimes, for the simple pleasure of being accept�
ed. No one can see the far reaching effects of such
vices until it is too late. In some cases, teens will be�
come addicted and begin to steal and lie and cheat
in order to attain those few moments or hours of
pleasure in being “high”. However, most teens pass
through this phase and discontinue using drugs af�
ter university or college. Some teens do drugs as a
sign of ‘rebellion’ and often to cure their depression
or anxieties. No matter why they do it, there is one
question… how do we tell our kids that it’s not a
good idea? Here are some approaches that parents
have taken and the resulting consequences… note
that many of these strategies are used daily by par�
ents all across the world, not just in Canada.
1) Don’t talk about it. Don’t mention it and when
IT IS mentioned, make a disgusted face and con�
demn the users. This strategy is NOT effective by
any means. It shows you as a judgmental and “tra�
ditional” parent who doesn’t even know what drugs
are. Condemning the users shows severe intoler�
ance and an ‘extreme’ attitude of non-acceptance.
Parents who use this method have been shocked
to know that their child is a user and even more
shocked that they were not told earlier or at all.
Don’t isolate your child. Don’t make him/her feel
like they are ‘bad’ because of a bad habit. Don’t
make it sound like the world of drugs is so foreign
and far-fetched. It is a reality and it is in your back�
yard. Deal with it and make sure you speak to your

Part I

By: Sylvia Martignani

teen about it.
2) Telling the teen that the parents have
tried it too and what they should and
should not try. Okay, this is a little ex�
treme-again. Like the first strategy, it has
the opposite effect but it’s still bad! Telling
your teen that you tried it (depending on
whether you did or not) is also not a good
idea. Parents who are “too cool” are not
a good example to their teens. The consequence of
this will be even sadder than the former strategy,
they will do harder drugs just to ‘one-up’ you.
3) Talking with our teen realistically about the dif�
ferent types of drugs, their effects and why people
use them from an early age. Consistently educating
yourself about current ‘hot’ drugs (google it if you
have to) and hot trends is useful when trying to
connect with your teen. Parents have sat down and
spoke to their teens about the evils of ‘marijuana’no- today, kids call it “weed” or “ganja”. Educate
yourself on the lingo because if you know the code
words, you’ll know how to connect with your teen.
Let them know that you are against using drugs be�
cause of the long-term effects and the serious risk
of addiction. Be honest and non-judgmental. Let
them know that you are aware that kids do it to
feel ‘high’ and feel cool with their friends. Let them
know that they can also achieve the same high by
playing sports competitively and by practicing a se�
rious hobby. Don’t forget to tell them that if they
ever do it, to come talk to you because you want to
know everything no matter what and that you will
love them still!
4) Watch their friends. Go through their private
stuff. Smell them when they’re not looking. Teens
around the world will kill me for saying this, but if
your teen is 15 and acting funny or smells like Co�
lumbian coffee… something’s up. If you ask your
teen straight forwardly “Are you doing drugs?” and

they respond- NO… Then you’ve earned the right to
sneak. I say this because it is what’s best for the teen
and I know that they LOVE their privacy. So they
won’t hide anything under the bed- too obvious.
Look for small holes (the heater vent perhaps) or
even notes written by friends in their agendas. Keep
your eyes peeled and your senses keen… but most
of all trust your parental instinct. You will know…
and when you do let them know that if you’re not
the one to help them or the one they will confide
in, then you’ll find an older cousin or young aunt
to be there for them. It doesn’t necessarily have to
be you- but either way they’re getting someone to
talk to!
5) Most of all and best of all, raise them in the church
where they can be around other teens who, hope�
fully¸ are not involved in that scene. Ensure that you
surround them with God’s words and music. Speak
to them about being holy and pure. Involve them
in projects that are bigger than them like mission
trips to various parts of the world, volunteerism and
charity work. Take them to visit homes for teens
who are addicted so they can see what the results
can be. Volunteer to cook and serve meals to dis�
enfranchised and homeless people and guaranteed,
they will receive a wake-up call fast.
Finally, constantly and consistently pray for your
teen. They are fighting a war in a sick and hurting
world. They are surrounded by negativity and evil.
Our world today is much more challenging than
when we grew up. Understand that other teenag�
ers are getting more intelligent and they are capable
of finding new and innovative ways to tempt your
child into a lifetime of dependency. If you need help
with your addicted teen, please visit: https://www.
teenrehabcenter.org/
Until next time,
Sylvia Martignani
B.A. Psychology and B.Ed

Temporary
If I tell you you’re my everything,
would you tell me it’s not real.
If I tell you you’re my everything,
would you break away the seal, the
one that’s been killing me to know
what’s inside.
And I can finally know the truth from
all the lies.
Would you tell me its just temporary,
momentary, I’d tell you I’ve loved you
for a century, But you just lead me into
a cemetery.
You’ve become my drug, a necessity,
You’ve messed with me long enough,
I no longer know how to feel, I can no
longer love, you’ve killed me.
You’re my biggest weakness, you’re
my greatest fear.
You’re everything I’ve held on to, Ev�
erything I hold so dear... so why?
Why do you cause me so much pain?

Why is it that I am going insane?
Why am I trying so hard to keep you?
What exactly am I trying to prove?
To myself, to them, to you?
I’ve lost it, my sanity, yeah, that’s
gone,
Before I met you I never knew where
I belonged…
Well, I still don’t, but at least I wasn’t
alone anymore, At least I wasn’t
afraid, but now... I’m terrified.
Holding on to things that this world
has to offer, Pretending there’s no God
so that there’s no need to suffer.
Pretending there’s no God, So that our
problems could be solved…
By our judgement, our needs.
Pretending there’s no standard, So
we could live by our own command�
ments.
Pretending there’s no creator, So we

could be our own validator.
But where has that left us…
Suck in this world blinded by all the
lies.
Stuck in this world, hated and de�
spised.
Taking what we want instead of what
we need, Taking what we want more
and more out of greed.
Thinking we know what will make us
happy, Thinking that we know who
knows best…
From what source? Society?
The people that tell us how to live our
lives, How to talk, how to walk, how
to eat, how to dress, Coming from the
same people that tell us to be our�
selves.
It’s impossible.
Trying to be happy, in a world so full of
hate, Trying to be happy while ignor�

Mary Farag
ing our mistake…
This is the truth,
it is all tempo�
rary, it is all mo�
mentary,
This
will all one day
fade away.
In the end, no
earthly thing will matter,
They’ll just weigh us down while try�
ing to climb the ladder.
So don’t make it your priority, to live
like the majority.
Don’t allow possessions To hold you
back from you’re transgressions.
Live how He wants you to live, Be who
He wants you to be.
Because thats the only thing that will
matter, in eternity.
He’s the only one, that can truly set
you free.
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Eating Disorders – It is
NOT just ‘in their heads’
By:
This would help to explain why
starvation is a symptom of ED - patients
seek out restriction and stop eating
because it really DOES feel ‘good’ to
them. The reward centre in the brain is
altered and no longer recognizes food
as being enjoyable - and this seems to
explain why patients with ED restrict,
but also why recovering from ED is
so hard. To recover means to eat, and
the patient does NOT want to do this...
plus, their brain is giving off signals
that food is not rewarding. If it isn’t
rewarding, why would anyone possibly
want to eat? AHA! So now we can
come to see why this is hard for ED
patients.
I like this kind of information because
once again, it gives hope to people
with ED. This is proof that this is not
‘all in their head’. It really is a mental
illness, and sadly, the brain and body
seem to adapt to restriction in such a
way that works against the patient in
recovery. In simpler terms, because
the patient’s brain is telling them that
not eating is rewarding, they find it
very hard to eat in recovery because
eating does not feel good or rewarding.
Imagine doing something that you
don’t like. Then doing it again and
again, almost six times a day. Does that
sound fun or easy? No. This is exactly
what ED recovery is like for patients.
Not fun. Not easy. Not enjoyable.
But it comes with its rewards in the
long run. Of course, recovery is not
easy. Eating may mean that the person
feels full, uncomfortable, and anxious.

Conserving Canada’s
Environment
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

It may be associated with weight gain
if that is what the patient requires –
and this is very difficult for the patient
with ED to accept and be comfortable
with. However, it is definitely worth
it. This is what people with ED need
to constantly remember: pain and
challenges now will certainly bring
positive and desired results soon! But
you must keep going.
Recovery is challenging because one
must ‘ignore’ what the brain and body
are saying for a while (ex. Not being
hungry but still eating according to a
timed schedule, cruising through the
anxiety of gaining weight and feeling
full, not feeling excited or happy to
eat, etc.). But over time, the body and
brain start to adjust and it becomes a
habit. Over time, the brain will start to
realize that food = good, food= strong,
and food = life. And soon enough, food
= freedom from ED. It may take time
– and unfortunately, no one knows
how long that will be. But one thing
is for certain: it is possible, doable,
and worthwhile. In the meantime,
keep fighting. Surround yourself with
people who love and care for you, and
can support you during this time. Find
ways to cope with difficult feelings.
Pamper yourself, and use distractions.
Do whatever you can to keep pushing…
trust me, it is worth it. And you can –
and WILL do it.

One of the issues I took most pride in as
a Member of Parliament was our government’s commitment to conserving Canada’s natural environment.
As Prime Minister, Stephen Harper’s conservation record is historic. The 2014 National Conservation Plan set out an ambitious plan to secure ecologically sensitive
lands, support voluntary conservation and
restoration actions, and strengthen marine
and coastal conservation. This work built
upon a record that also included:
A six-fold expansion of the Nahanni
National Park Reserve in the Northwest
Territories, considered to be a significant
conservation achievement.
Moving forward with consultations to establish the Thaidene Nëné National Park
Reserve which will cover 14,000 square
kilometres in the Northwest Territories.
Securing almost 4,000 km² of ecologically sensitive private lands.
Adding an area nearly twice the size of
Vancouver Island to the network of federal protected areas, including the world’s
first protected area extending from the
mountain tops to the sea floor (Gwaii
Haanas National Marine Conservation
Area Reserve and Haida Heritage Site)
and the world’s largest freshwater protected area (Lake Superior National Marine Conservation Area).
Creating three National Wildlife Areas
(Akpait, Ninginganiq and Qaqulluit) in

Nunavut, protecting 4,554 km2 of marine, coastal and terrestrial habitats including the world’s sanctuary for bowhead whales.
Designating three new Marine Protected
Areas under the Oceans Act:
Investing nearly $6 million under the
Recreational Fisheries Conservation Partnerships Program to support 94 fisheries
habitat restoration projects across Canada.
Creating the Rouge National Urban Park.
Taking steps to improve water quality in
the Great Lakes, Lake Simcoe, and Lake
Winnipeg, Supporting partners in the
delivery of hundreds of local projects to
protect species at risk and their habitats.
The National Conservation Plan provided
$252 million in funding over a five-year
period (2014 to 2019) to secure ecologically sensitive lands, strengthen marine
and coastal conservation, restore wetlands, better connect Canadians with
nature and support voluntary actions to
restore and conserve species and their
habitats.
It was a record I was proud of and one
that lays a solid foundation for the future.
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.

