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�أمريكا و ال�سعودية  ..ما قبل «جا�ستا» وبعدها!

اقرأ في هذا العدد ايضاً

ابرام مقار

زيادة احلد االدني لالجور في أونتاريو
اول أكتوبر  ....................................ص 9
هل انتهي شهر العسل بني مصر و
السعودية؟! ...............................ص 19
البابا فرنسيس ينصح األمريكيني
قبل انتخابات الرئاسة :فكروا وصلوا
وصوتوا  ......................................ص 14
قوانني األردن أسهمت في قتل
ناهض حتر  ..................................ص 8
ابتعدي عن فعل هذه السلوكيات
أمام ابنائك ...........................................
 .......................سيدتي اجلميلة ص 10
محاوالت حكومية لتهدئة سوق
العقارات في كندا  .....................ص 7

رمبا مل يكن يتخيل عبدالعزيز بن عبد الرحمن ملك ال�سعودية،
وهو يجل�س مع الرئي�س الأمريكي فرانكني روزفلت فوق
�سطح ال�سفينة ،يف طريق عودتهم من م�ؤمتر مالطة ،وبعد �أن
وقعا �إتفاقية التعاون بني البلدين ،قبل منت�صف القرن املا�ضي،
�أن العالقات بني ال�سعودية والواليات املتحدة �ست�صل
لل�شكل الذي نراه الأن بعد �أقل من ثمان عقود ،و�إقرار قانون
«جا�ستا» ،والذي يق�ضي بتطبيق العدالة علي رعاة الإرهاب.
وبح�سب تقرير جلنة التحقيق التابعة للكوجنر�س وال�صادر عام
 2003يف ثمانية وع�شرين �صفحة ،والذي ُيدين ال�سعودية ،يف
�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب  -والتي نفذها � 19شخ�ص ًا
كان من بينهم � 15سعودي ًا � -سي�صبح لزام ًا علي ال�سعودية
دفع تعوي�ضات لإهايل ال�ضحايا ،حال الف�صل يف الدعاوي
الق�ضائية.
قانون «جا�ستا» والذي حاولت ال�سعودية تفادي �إقراره بكل
ال�سبل ،م�ستخدمة الع�صا تارة  ،واجلزرة تارة �أخري ،فقبل
�ستة �أ�شهر هدد وزير اخلارجية ال�سعودي ب�سحب وت�سييل
ال�سندات والأ�صول والإ�ستثمارات ال�سعودية بالواليات
املتحدة ،والتي تتجاوزالـ  750مليار دوالر حال �إقرار القانون،
�إال �أنها يف الوقت نف�سه  -ورغم �أزمتها الإقت�صادية احلالية -
وعدت اجلانب الأمريكي ب�إرتفاع قيمة امل�شرتيات ال�سعودية
من الإ�سلحة الأمريكية �إيل  90مليار دوالر  -وهي �صفقة غري
م�سبوقة  -بجانب التعهد بحزمة من الإ�صالحات ،يف حماولة
لإ�سرت�ضاء اجلانب الأمريكي وعدم �إقرار هذا القانون.
ولكن الغريب يف الأمر هو رف�ض جمل�س ال�شيوخ بن�سبة �أكرب
من  99باملائة  ،والكوجنر�س الأمريكي بن�سبة  84باملائة لـ

«فيتو» الرئي�س الأمريكي� ،أوباما
�ضد �أقرار القانون ،مما يعني موافقة
كا�سحة من املجل�سني ل�صالح �إقرار
هذا القانون ،ن�سبة رمبا املتابع لتعامل
للعالقات الأمريكية  -ال�سعودية،
يجدها متوقعة .فرغم التعاون
والتفاهم الع�سكري التام بني وا�شنطن والريا�ض علي مدي
عقود ،و�صل ذروته يف تعاونهم ملحاربة الإحتاد ال�سوفيتي
يف �أفغان�ستان� ،إال �أن الواليات املتحدة رف�ضت طلب ًا �سعودي ًا
للقيام ب�ضربات جوية �ضد القوات ال�سورية عام  .2013وكثري ًا
ما �أنتقدت الإدارة الأمريكية التدخل ال�سعودي يف البحرين،
وو�صلت الأمور �إيل قمتها بعد توقيع الإتفاق النووري مع
�إيران ،والإفراج عن �أموال �إيرانية جممدة بالواليات املتحدة،
تلك الأموال والتي تخ�شي ال�سعودية من �إ�ستغاللها من جانب
احلر�س الثوري الإيراين لدعم �أن�شطته يف املنطقة .بالإ�ضافة
�إيل عدم �إعتماد الواليات املتحدة علي النفط ال�سعودي ب�شكل
كامل كما ال�سابق بعد �إكت�شاف الوقود ال�صخري.
فتور وخالفات مل ينفيها �أوباما نف�سه يف حواره مع ال�صحفي،
«جيفري جولدبرج» عند �س�ؤاله عن العالقة مع الريا�ض،
لي�صفها بـ «الأمر املعقد» ،فتور متوقع يتحدث عنه الكثريين
منذ �سنوات ،بل و�صف الباحث يف منتدي �أك�سفورد «زياد
بلباجي» ،خطاب �أوباما يف القاهرة قبل ثمانية �أعوام ،وخا�صة
�أنه مل يحمل �أي التزام �أمريكي لأي ق�ضية باملنطقة العربية،
و�أنه خطاب وداع بني الواليات املتحدة ودول املنطقة وخا�صة
ال�سعودية

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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يا جمتمع الـ  % 15نقدم لكم  :م�صر
يُصابون بالصدمة في كل مرة يرون أحدا ً
في شريحة أفقر  10%من املصريني يُنفق
الفرد سنويا ً  3332جنيها ،أي  277جنيها ً
غير أنفسهم ،سواء كانت املناسبة
هي مأساة مركب رشيد ،أو شعبية
شهريا ً على حياته كلها طعاما ً ومالبس
ً
مسلسالت محمد رمضان واملهرجانات،
ومسكنا وغيرها .بالتأكيد املبلغ غير
أو جحافل املحُ تفلني باألعياد على كورنيش
كاف ال للعشا وال للغدا!
ٍ
القاهرة .نتحدث عن قطاع كبير من
املاليني الذين يشترون عظام وأرجل
الطبقتني الوسطى والعليا في مصر
الدجاج واملواشي ال يفعلون ذلك على
يحمل تصورات ُمشوهة عن «الشعب محمد أبو الغيط سبيل التجديد.
املصري».
الطعام ال يكفي األطفال أيضاً .نسبة
خالل الفترة املاضية أصدر اجلهاز املركزي
التقزُم ( ِقصر القامة بسبب سوء كمية
للتعبئة العامة واإلحصاء اثنني من أهم إصداراته ،أو نوع الغذاء) بني أطفال مصر أقل من  5سنوات
هما «بحث الدخل واإلنفاق واالستهالك» و«الكتاب بلغت  21%عام  .2014ربع األطفال في الفئة العمرية
اإلحصائي السنوي» ،وعبرهما بشكل رئيسي  59 6-شهرا يعانون األنيميا .حني تشاهد عساكر
سنناقش بعض األساطير:
األمن املركزي متشابهي املالمح ،يجب أن تعرف أن
أسطورة «الناس كلها معاها فلوس وزاحمني املوالت» السبب هو أنهم يجمعهم عمر كامل من سوء
إذا كانت أسرتك كاملة يصل إجمالي إنفاقها التغذية.
الشهري إلى  4160جنيها ،يبقى ألف مبروك! أنت في نسبة الفقراء ارتفعت إلى  27.8%عام  ،2015مقابل
أغنى شريحة من املصريني التي تنفق  50ألف جنيه  26.3%في  .2013خالل عامني سقط مليون و 368ألف
فما فوق سنوياً ،وهي ال تزيد على  15.7%فقط.
مصري جديد حتت «خط الفقر املصري» ،وهو معدل
ً
نعم 4160 ،جنيها شهرياً ،وهو املبلغ الكافي بالكاد دخل  482جنيها للفرد شهريا .خط الفقر العاملي
لتطفو أسرة فوق سطح الطبقة الوسطى ،هو سيزيد الصورة سواداً.
االستثناء ،أما باقي املصريني جميعا ً فهم في الفقر السبب ببساطة هو ارتفاع األسعار الذي ال يقابله
أو على حافته.
ارتفاع في األجور ،معدل التضخم السنوي وصل في
هذه هي املعلومة األولى األساسية ،نحن األقلية أغسطس  2015إلى  ،10.6%ثم قفز في أغسطس
واالستثناء وسط بحر هائل من الفقراء أو املستورين 2016 ..إلى  ،16.4%وهو ما يعني أننا سنعرف باإلحصاء
نحن الذين اعتدنا أن نقول إننا «مصر» ،وإن أخالقنا القادم أن املزيد واملزيد سقطوا...
وأفكارنا وأحالمنا هي أخالق وأفكار وأحالم املصريني ،أسطورة «البلد فيها بنية أساسية قوية من أيام
علينا أن نتواضع كثيراً.
مبارك»
ولو كان هناك قطاع واحد ميكن أن نسميه «الشعب يا عزيزي إذا كنت تدخل احلمام دون أن تفكر في نزح
املصري» ،فهو هؤالء اآلخرون ال نحن ،هو ناصر «الطرانش» فأنت محظوظ ،ألن  42.2%من شعبك ال
الدسوقي ال أبطال جراند هوتيل.
تتصل منازلهم بشبكة الصرف الصحي.
كونك تشاهد زحاما ً من أمثالك في املول فتفترض في برنامج احلكومة احلالية إحصاء بأن  15%فقط من
أن هؤالء هم املصريون ،فهذا ال يدل على شيء أكثر قرى مصر لديها صرف صحي ،وتستهدف احلكومة
من حماقتك.
حتى  2018الوصول بالتغطية إلى  50%فقط.
أسطورة «محدش بيبات من غير عشا»
البقية العدد القادم

الأحزاب املعار�ضة وو�سائل
الإعالم :هل مل تعد كندا يف حاجة
�إىل مهاجرين جدد؟

مونتريال – عبد املسيح يوسف

نقاشات كثيرة هذه األيام تدور حول قضايا
متعددة من بينها قضة الهجرة ،ونوعية
املهاجرين القادمني اجلدد ،ومدى أهميتهم
ومساهماتهم في االقتصاد الكندي ،في
ظل انتقادات عديدة وجهها كل من فرانسوا
لوجو زعيم حزب التحالف من أجل الكيبيك
«كاك» ،وكذلك املنافسون علي رئاسة
احلزب الكيبيكي ،حيث وجهوا انتقادات
عديدة لسياسة الهجرة حلكومة الليبراليني
بزعامة الشاب جوستان ترود.
ويري املرشحون علي رئاسة احلزب الكيبيكي
أن سياسات الهجرة للحزب الليبرالي أدت
إلى قدوم فئات وعناصر مثلت عبئا علي
االقتصاد الكندي ،بسبب التوسع في برامج
الدعم واملعونة االجتماعية دون أن يندمجوا
في سوق العمل .وجتري انتخابات احلزب خالل
الفترة من  7 – 5أكتوبر اجلاري ،لتحديد من
سيخلف امللياردير وإمبراطور اإلعالم بيير
كارل بيالدور.
ويطالب بعض قيادات األحزاب ومنها احلزب
الكيبيكي وكاك التركيز في سياسات
الهجرة علي الهجرة النوعية املساهمة
في دفع االقتصاد الكندي ،وحتديدا من دول
فرنسا وبلجيكا وبرشلونة.
ويتساءل اإلعالم الكندي هذه األيام حول
اجلدوى من زيادة أعداد املهاجرين دون أن
ميثل هذا أى دفعة لالقتصاد .هنا تساءلت
صحيفة ذي جلوب أند ميل أن «هل كندا
في حاجة لزيادة أعداد املهاجرين إليها؟».
ويأتي هذا في الوقت الذي تدعو فيه حكومة
الليبراليني لزيادة أعداد املهاجرين ،خاصة وأن
غالبية أصوات الليبراليني تأني من الفئات
املهاجرة حديثا .وتري ذي جلوب أند ميل أن
سياسات احلزب الليبرالي لتوسيع وزيادة
أعداد املهاجري تعد غريبة ،ألن أحد لم يشعر
بتأثير هؤالء املهاجرين اجلدد علي االقتصاد،
بل مثل أعباء إضافية علي ميزانية احلكومة.
علي جانب آخر ،أظهر استطالع أجرته شركة
«فوروم ريسيرتش» Forum Research
أن  13%فقط من املستطلَعني الكنديني
يعتقدون أن بلدهم يستقبل حاليا عددا
قليال جدا من املهاجرين ،مقابل  41%منهم
يرون أن عدد املهاجرين هو حاليا مناسب
لكندا ،و 38%منهم يرون أن كندا تستقبل
من املهاجرين ما يفوق حاجتها .يشار إلى أن
كندا استقبلت العام املاضي نحو من 272
ألف مهاجر من مختلف أنحاء العالم.
علي جانب آخر ،وحسب تقرير لراديو كندا
الدولي أعده الصحافي فادي الهاروني،
يتعرض القادمون اجلدد إلى كندا للتمييز
في سوق العمل ،وهذا الوضع هو أسوأ
في مقاطعة كيبيك مما هو عليه في سائر
املقاطعات وفق دراسة جديدة ملعهد األبحاث
واملعلومات االجتماعية االقتصادية (Institut
de recherches et d’informations so-

 )cioéconomiques – IRISفي مونتريال الذي
يصف نفسه بأنه «مستقل وتقدمي».
وتقول جوليا بوسكا ،الباحثة ومعدة
الدراسة في في مقابلة مع وكالة الصحافة
الكندية إنه «عندما نقارن وضع املهاجرين
في كيبيك بأوضاعهم في سائر املقاطعات
الكندية نالحظ أن وضعهم هنا في كيبيك
هو األصعب».
وتضيف جوليا بوسكا أن «األمر قد ال يكون
نابعا ً عن إدراك أرباب العمل» ،لكن دراسات
عدة تظهر أنه في حال تقدم صاحبي
سيرتني ذاتيتني متطابقتني ،األول يدعى
ترامبليه ( )Tremblayوالثاني بن سعيد
أو تراوري ،إلحدى الوظائف ،فحظوظ األول
بأن يستدعى ملقابلة تفوق حظوظ الثاني،
وحدوث هذا األمر هو أكثر احتماال في كيبيك
مما هو في أونتاريو ،على حد قولها.
لكن الباحثة تلفت إلى أن جزءا من الفارق
يعود إلى أن نسبة املهاجرين الواصلني حديثا
في أوساط الفئة العمرية  54 – 25سنة بلغ
عام  2015نحوا ً من  26%في كيبيك مقابل
أكثر بقليل من  13%في أونتاريو ،أي عمليا
الضعف .وهذا له تأثيره ،ألن األرقام تشير إلى
ِ
أن معدالت البطالة في أوساط املهاجرين
تتراجع بشكل ملموس مع مرور الوقت.
وبيانات وكالة اإلحصاء الكندية شديدة
الوضوح في هذا اجملال ،يقول تقرير لوكالة
الصحافة الكندية أعده بيار سانت أرنو.
فمعدل العمالة في كيبيك بني عامي
 -2015 2006جتاوز بقليل  83%في أوساط
األشخاص املولودين في كندا ،الذين تتراوح
أعمارهم بني  25و 54سنة ،مقارنة مبعدل بلغ
نحو من  72%فقط في أوساط املهاجرين من
الفئة العمرية نفسها.
وإذا ما نظرنا إلى الوضع في سائر املقاطعات،
وفي الفئة العمرية نفسها ،تظهر بيانات
وكالة اإلحصاء لعام  2011أن معدل العمل
جتاوز  75%في كل منها ،مقتربا حتى من
 83%في مقاطعتي مانيتوبا وألبرتا في غرب
البالد.
وتدرك جيدا وزارة الهجرة الكندية أن بعض
احملامني يتالعبون في األوراق لزيادة تكاليف
التعامل مع احلاملني والساعيني للحصول
علي تأشيرات هجرة أو جلوء إلى كندا .ويعتبر
البعض أنها تستغل أوضاع هذه الفئات
املستعدين ألية تضحية مادية للوصول
إلى كندا .وقد ندد وزير الهجرة الكندية
جون ماكالوم بهذا الوضع وتعهد مبعاجلته.
ويأتي هذا في ظل حصول وزارة الهجرة علي
معلومات بأن عدد من احملامني يتالعب في
أوراق الساعني للهجرة أو اللجوء ،للتحايل
علي القانون الكندي ،مقابل أموال ضخمة،
وتعمل وزارة الهجرة علي ايجاد سبل عملية
وقانونية ملواجهة هذه السلوكيات غير
السوية وغير القانونية.
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اللعبة
التي أولها فلس
وآخرها طني
منتشيا ً بأحالم الزعامة ،ومختاال ً بالتأييد
الشعبي غير املسبوق الذي حظى به على
مستوى العالم العربي بال منازع ،سعى عبد
الناصر إلى ترسيخ مكانة مصر كقائدة للعرب
وكدولة تلعب دورا إقليميا رئيسيا فى الشرق
األوسط يكون هو زعيمها وبطلها وقائدها
األوحد .ومن هذا املنطلق حرص على إضعاف
سلطات املؤسسات السياسية مع تركيزه على
خلق أيديولوجية تلتف حولها الشعوب العربية
ويستطيع بواسطتها تعزيز شعبيته والسيطرة
على أدمغة املواطنني وكسب تعاطفهم
ووالئهم غير املشروط .وهكذا مت الترسيخ
لفكرة القومية العربية لتكون هي األيديولوجية
السائدة في الوطن العربي آنذاك .وإمعانا في
توثيق هذه االيديولوجية القومية فقد مت دمجها
باأليديولوجية الدينية إلضفاء صبغة القداسة
عليها ولضمان الوالء التام لشعوب املنطقة
تلك التي يلعب الدين دورا محوريا في تكوينها
وثقافتها وطبيعة شخصيتها.
وكانت القضية الفلسطينية هي الرمز الذي
استثمرت فيه هذه املفاهيم والذي مت العمل
بجهد دءوب على حشد الشعوب العربية حوله.
فأصبحت كلمة فلسطني -مبرور الوقت -مرادفا ً
لألرض والعرض ،وأصبحت البوق الذي ينفخ
فيه الستنفار مشاعر االنتماء الوطني واحلمية
الدينية.
من أبرز خسائر هذه اللعبة كانت ضياع الهوية
املصرية في خضم هذا املشروع العروبى الناصرى
الوهمي حيث مت التغافل عن كافة االنتماءات
القومية والثقافية واحلضارية وانحصر مفهوم
الهوية لدى العامة في عاملني محددين ال
يتعداهما هما اللغة والدين مما ترتب عليه اختزال
تاريخ مصر بأكمله وحصره في الفترة التي
اعقبت االحتالل العربي ومت التنكر لتاريخ ممتد
عبر آالف السنني كانت فيه مصر الفرعونية من
أعظم حضارات البحر األبيض املتوسط وكان
املصريون أول من أسسوا دولة قومية مدنية من
حوالي  5000سنة.
من اخلسائر االخرى لهذا املشروع كانت إحداث

دولة الرب!
دوال أندراوس

انقسام في النسيج اجملتمعي وعدم النظر إلى
العروبة على انها العامل الذي يوحد املسيحيني
واملسلمني في مواجهة املشروع الصهيوني ولكن
مت إقصاء التواجد املسيحي عن هذه القضية
باعتبار املسيحيني فصيلة ال تنتمي دينيا وال
عروبيا للفئة املنشغلة بتحرير األقصى وبإقامة
دولة إسالمية على غرار دولة اخللفاء الراشدين.
وبالرغم من بروز بعض املفكرين املسيحيني الذين
أغنوا الفكر العربي القومي وكانوا روادا للنهضة
العربية إال أن األغلبية املسلمة ظلت وحدها في
الواجهة وظلت العروبة وقفا على اإلسالم.
أما أكبر اخلسائر وأفدحها -في تقديري -والتي
جنمت عن أسلمة القضية وجعلها رمزا قوميا،
فكانت الفشل في إيجاد حل لهذه املشكلة
املزمنة .ال يوجد من يقدر أن ينكر أن القضية
الفلسطينية هي أطول حركة حترر في التاريخ
العربي وأكثرها أملا ً وتشابكا ً ومرارة وتعقيداً،
وهي جرح مأساوي طويل وغائر في جسد الوطن
العربي يعكس فشل الفكر العربي التقليدي
في معاجلة مشكالت الواقع العربي .وهي قضية
إنسانية وقومية أضر بها صبغها بصبغة دينية
واستخدامها كأيقونة عروبية ،وسهل على
املنتفعني استخدامها لتحقيق مآربهم .فلم
يكن االهتمام بها يوما ً اهتماما بالفلسطينيني
أنفسهم ولكن مبا تستطيع األطراف املنخرطة
في الصراع العربي االسرائيلي حتقيقه من مغامن
ومكاسب ولهذا لم تنته قضية فلسطني بل
ازدادت تعقيدا ً مع مرور الزمن.
واآلن..وفي زمن الكوارث الذي نعيشه أصبح
التحزب للقضية الفلسطينية واإلصرار على
االنتفاض حلقوق الفلسطينيني وحدهم دون
غيرهم أمر مثير للتعجب بعض الشئ .وخاصة
بعدما جد على أقطار العالم العربي -مبا فيها
سوريا و العراق واليمن ولبنان وليبيا -من املآسي
ما هو أحدث وأكثر فداحة ويستحق منا اهتماما
جادا ومخلصا ً إن كنا بالفعل نريد التخلص من
إرث التحزب والتعصب الذي هو حصيلة سنوات
طويلة من الفساد واألنانية واحملاوالت األزلية
املستميتة للزج بالدين في اللعبة السياسية.

يا مركب ومودياين

شعر جورج عبد املسيح

يا مركب ومودياين
وياكي علي بر تاين
واهلل ده غ�صب عني
كان نف�سي افرح و�أغني
ومي�ضع�ش عمري مني
يف احللم ويف التمني
ال �شفنا فيها راحه
واحلزن كان ا�سرتاحه
من �أوجاعي املتاحة
كان نف�سي يا مركب تعدي

لدنيا فيها اللي ياخد
وفيها بردو اللي يدي
مي�سك مره بيدي
علي �أد ما يجرحني �شوكها
اقطف بايديا وردي
�شبعنا ايام حزينه
وحمد�ش ح�س بينا
حطيت �أحالمي يف �سفينه
وقلت هالقي ميناء
طلع البحر معادينا
وغرقت احالمنا فينا

في بالد بعيدة … مالمحي الشرق أوسطية
جتعلهم يسألون عن موطني ،هل أجيب عليهم
بدبلوماسية ؟ هل أخبرهم عن جنسيتي املدونة
في وثيقة السفر ؟ أنا ال أعرف ماذا عساني أن
أقول ؟ فالوطن ليس كلمة تدون في الوثائق
الرسمية  ،فأنا أتيت من بقعة مباركة أسموها
أرض الكنانة  ،بالد احلضارات  ،التي كانت سباقة
في علوم شتى  ،حضارة لم تأمر املرأة بأن تتلفح
بالغطاء ولم تخبرها بأنها عورة ولم تؤمرها أن
تختبئ خلف حجاب أو حتت حجاب  ،حضارة لم
تعتبر والدي ديوثًا ألنني غير محجبة أو مستقلة
 ،حضارة لم تعتبرني ناقصة عقل  ،حضارتي
لم تخبرني بأن هناك  70ألف ملك في السماء
سيلعنوني حني يطلب مني زوجي أن أقفز إلى
الفراش فال ألبي طلبه  ،حضارتي لم تعتبرني
كاسية عارية  ،حضارتي لم تخبرني أنني أكثر
أهل النار في اآلخرة .
أنا مصرية خالصة و أفتخر مبصريتي ،أنا مصرية
أبًا عن جد  ،و مصرية أ ًما عن جدة  ،أعيش على
ضفاف نيلها  ،و أعشق ترابها حتى و إن ٌقذف
التراب في وجوهنا ليكمم أفواهنا  ،فالتراب
سيعود إلى األرض الطيبة وتظل أفواهنا حرة ،
فالسجون حتبس األجساد ال األرواح  ،رصاصهم
يسلب األنفس لكنه ال يقتل ثورة أفكارنا ،
رصاصهم ُيسكت ألسنتنا لكنه ال يخرسها
 .رصاصهم قتل فرج فودة و عاش فودة بيننا ،
سجونهم حبست أنفاس اسالم البحيري و تظل
كلماته و أفكاره بيننا حتثنا على املزيد من البحث
و التنقيب  .أنا مصرية و مصريتي ال تكفي و
عشقي لتراب الوطن ال يكفي  ،فأنا ال أريد أن أموت
في سبيل اهلل  ،أريد أن أحيا في سبيل الوطن ،
إال أن عقيدتي لدى دولة الرب أهم من مصريتي
 ،حتى لو ُدون في الدستور كال ًما معسولاً عن
املواطنة  ،ألن بني طياته ستجد الثغرات  ،ثغرات
خبيثة لئيمة  ،ستجدهم يدسون سم الطائفية
و التطرف في عسل دولة القانون و املواطنة  ،و ما
هي إلى دولة الرب .
إنها بالد ثارت دفا ًعا عن حق الكلمة احلرة  ،و من
ثم أعطت نيابتها العامة حق حتريك الدعاوى ضد
أصحاب الكلمة احلرة  ،بالدي ثارت لتظفر بحقوق
املرأة ثم وضعتها في إطار ما ال يخالف الشرع و
عبارات تكرمي املرأة الغير مفهومة  ،و من يقوم
بتأويل الشرع في دولة الرب ؟
بالدي ثارت من أجل املواطنة و املساواة بني
العقائد  ،ثم قامت أجهزتها األمنية باالشراف
على تهجير املسيحيني  ،بالدي وقف رئيسها
يتحدث عن جتديد اخلطاب الديني ثم سجنت
محاكمها اجملددين .
فأنا أعيش في مصر ،أرض الكنانة  ،مصر احملتلة
من دولة الرب ،دولة عزفت عن مسئوليتها على
األرض و تفرغت للدفاع عن اهلل في السماء ،
فأصبحت تتحدث باسمه و تصوغ التشريعات
حملاكمة من يخرج عن النص حسب تأويالت
الفقهاء و األئمة الذين يتقاضون رواتبهم في
دولة الرب .
مصر احتلتها دولة الرب  ،احتلتها ثقافة و
قانون حرصا على التفتيش في عقيدة املرء ال
صالحه و دوره اجملتمعي  ،أعيش في مصر التي
تتسع لكل األديان والعقائد واألعراق  ،لكنها
لم تتسع للكاتب املصري عالء حامد  ،موظف
الضرائب الذي كتب رواية ” مسافة في عقل رجل
” في مطلع التسعينيات  ،و ُاتهم بازدراء األديان
 ،فتشوا في عقيدته و قلمه  ،اعتبروه مجر ًما
كافرًا ملح ًدا فسجنوه ثمانية سنوات في
سجون الرب  ،نظافة يده و رفضه قبول الرشاوى
في وظيفته لم تشفع له  ،دولة الرب شفعت
لزميله املاسك بالسبحة كمن ميسك على دينه
بيد و يتقاضى االتاوات و الرشاوى باليد األخرى ،
فليس مهما أن تكون صاحلًا أم فاس ًدا في دولة

رباب كمال
الرب  ،املهم أنك تسبح بحمده  ،تسبح بحمد
رب الدولة و دولة الرب .
في دولة الرب التي ظنت أنها ظل اهلل على
األرض  ،سيطلب القاضي من املطرب الشهير أن
ينطق الشهادتني تكفيرًا عن غناء قصيدة كما
حدث مع موسيقار األجيال محمد عبد الوهاب
عام  ، 1989فنال األخير البراءة ليس لسخافة
القضية و إمنا نالها بعدما طالبه قاضي القضاه
بنطق الشهادتني في محاكم الرب .
في دولة الرب سيتم تفريق زوج و زوجة ألن الزوج
ينادي بتنوير العقول و إعمال العقل في النص
الديني ،كما فعلوا مع استاذ الفلسفة املصري
د .نصر حامد أبو زيد في تسعينات القرن املاضي ،
ففرقوه عن زوجته د .ابتهال يونس و شعر يومها
املفكر بأن القاضي يتبول في عقله كما قال ،
لقد جن جنون املفكر  ،أال يعلم أنه يتحدث عن
قاضي في محكمة الرب ؟!
في دولة الرب سيطالب الشيوخ و االعالميني بل و
الرياضيني برجم األديبة املصرية نوال السعداوي
 ،فهي ترى املرأة صوت الثورة و هم يرونها عورة ،
و ال حياة ملن تنادي في دولة الرب .
ماذا فعلت دولة الرب مؤخرًا ؟ أوعزت إلى نائبها
العام أن يحيل د .سيد القمني إلى احملاكمة
بتهمة ازدراء الدين  ،ألم يدرك سيادة النائب
العام أن من اغتال النائب العام السابق له لم
يكن القمني و ال كتاباته  ،بل ُاغتيل بشظايا
االرهاب و مناهج التطرف و التمويل الوهابي الذي
نخر في عقول شبابنا و هو الفكر الذي يحاربه
القمني نفسه  ،النائب العام أحال القمني في
أغسطس  2016إلى أمن الدولة العليا بتهمة
ازدراء االديان و ماذا عن من يزدرون األوطان يا
سيادة النائب العام ؟
ملاذا تسطحون فكرتنا عن اهلل في دولة الرب
؟  ،اهلل هو العدل هو الرحمن هو الرحيم هو
الغفور هو السالم هو احلميد هو الكرمي هو
اجلليل هو الشكور هو احلليم  ،أليست هذه
أسماء اهلل يا دولة الرب ؟ ملاذا تشوهون أنتم اهلل
و جتعلون منه سجانا كلما اختلف أحد معكم
في الفكر و التأويل ؟
ملاذا تختزلون اهلل في نطق الشهادتني في ساحة
احملاكم  ،فكم من قاتل سفاح نطق الشهادتني
و هو ينحر ضحيته  ،أفهو مؤمن و أنا كافرة
في دولة الرب ؟ هل من يدعو إلى تقبل اآلخر و
التعايش و التفكر و إعمال العقل كافر ماجن
عابث !
إلي برسائلهم مهددين أنني لن أفلت
يرسلون
ّ
منهم و لن أفلت من دولة الرب و سجونها ،
يصفونني بالكافرة الداعرة  ،نعم انا كافرة
 ،آمنت بوطني و مصريتي و ترابها و نيلها و
صحراءها و سمائها و أرضها و كفرت بدولة
الرب  ،كفرت بالقاضي الذي سيسألني عن ديني
و عقيدتي و سأشهد أنني مصرية ال سلطان
عليكم إال مبصريتي  .فالوطنية ليست حكرًا
على رئيس أو نائب عام أو قاضي أو رئيس جهاز
أمن الدولة حتى لو كنت أنا املصرية احلرة التي
حتيا في دولة الرب
و حتيا مصر حتيا مصر حتيا مصر ألن حتيتها ليس
حكرًا على أحد …
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سوق العقارات في فانكوفر

Tony’s
Featured Listing
سابا
بقلم:مدحت
شهرسابا
بقلم:مدحت
Torontoنوفمبر
| MLSخالل
$628,000خالل
بقلم :مدحت سابا اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من
نظامList
Price:

SA
LE

شهرفي املائة
بنسبة 14
النتيجة زيادة
منهذه
عليهامتثل
نوفمبر  .و
لشهر
النتائج املسجلة
من احسن
Estateتعد
النتيجة
اعلنتو هذة
2015
نوفمبر
 MLSخالل
خالل نظام
املعاملة
7,385منزل مت
 Torontoأن
Real
Board
و يقول رئيس مجلس إدارة العقارات في فانكوفر
6,476فيوحدة.
زيادةاملباعة
الوحدات
هذهعدد
متثلكانت
حيث
عام 2014
املسجلة من
نفس الفترة
احسنخالل
املعلن عنها
املنازل
مببيعات
املائة
بنسبة 14
النتيجة
نوفمبر  .و
لشهر
النتائج
تعد من
النتيجة
باملقارنةهذة
الكبرى دان موريسون أن هناك عدم يقني في سوق  2015و
وحدة.
املباعة
الوحدات
حيث كانت
الفترة من عام
نفس
املنازل
مببيعات
باملقارنة
 6,476املنازل
كل أنواع
شامل
عددالسعر
متوسط
 ، 2014كان
املعامالت
في املائة
خالل 39
عنهامثلت
املعلنوالتي
فقط ،
تورونتو
مدينة
العقارات في املدينة حيث مشتروا املساكن والبائعني و في
املائة .و فى
شامل فى
السعرقدرة 8.4
متوسطبأرتفاع
املاضى وذلك
من من العام
الشهر
والتيدوالر
616,241
654,221
املنازل
كل أنواع
املعامالت  ،كان
لنفساملائة
دوالر 39في
مثلت
باملقارنةفقط ،
دوالرتورونتو
مدينة
يعانون من صعوبات في حتديد األسعار نتيجة لذلك .و في
الشهرو من
باملقارنة
العامدوالر
619,050
البيع الي
باملقارنةإرتفع
دوالر («)»905
GTA654,221
و يضيف السيد موريسون أن هناك املزيد من الطلب باقي ال
فى
لنفس املائة.
دوالر 8.4فى
550,825قدرة
وذلك بأرتفاع
املاضى
الشهر من
سعرلنفس
متوسط دوالر
 616,241دوالر
سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
متوسط
إرتفع
العام ال
على وحدات الشقق السكنية ( , )Condoاملنازل باقي
املائة.
 12.4فى
(«)»905قدره
GTAبإرتفاع
املاضى
املائة.
فى
12.4
قدره
بإرتفاع
املاضى
العام
امللتصقة  ،ويدعم هذا بعض توقعات احملللني التي و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
.2015
للشقق نوفمبر
خالل شهر
وكانعلي
املعاملة
اجمالى كانت
من )Condo
(Apartment
تتتجه الى أنه ال يزال هناك اهتمام بني املشترين ألول و في
السكنية في
شقةالبيع
1,924سعر
متوسط
املبيعات.
اململوكة  70باملائة
الشققعلي نسبة
مجالتورونتو
استحوزت
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
باملائة
70
نسبة
علي
تورونتو
استحوزت
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
مرة للوصول الى السوق فانكوفر.
وصل
فىالاملائة ،و
4.10
بإرتفاع
دوالرGTA
العام لل
من هذا
برجاء ارسال أسالتكم و استفسارتكم الي  soarin.خالل
فقط البيع
تورونتو سعر
مدينةمتوسط
فيإرتفع
(«)»905
باقي
قدرهفى
املائة .و
دوالر فى
5.40 385,506
بأرتفاع قدره
415,316
الفترةالى
هذهالسعر
متوسط
املائة.قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
بأرتفاع
 415,316دوالر
دوالرالى
السعر
متوسط
 1.50فى
بإرتفاع قدره
315,223
 homes@ gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا .الي
 1.50فى املائة.
الثالثبإرتفاع قدره
 315,223دوالر
- 2016الي
واخلمسون
العدد
السبت  2يناير
مدحت سابا بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
 Real Estate Brokerبيان حتركات السوق لكافة املناطق:

R

FO

اعلن مجلس العقارات في فانكوفر الكبرى أن
مبيعات املنازل في مترو فانكوفر في سبتمبر
انخفضت بنسبة  32.6في املائة مقارنة بالشهر
نفسه من العام املاضي .ويقول اجمللس ان هناك
 2253منزل مت بيعهم خالل الشهر املاضي ،و ذلك
بانخفاض حاد عن شهر سبتمبر من العام املاضى
حيث سجلت املبيعات  3345منزل .وكان الشهر
املاضي هو الشهر الثاني بعد فرض ضريبة إضافية
بنسبة  15في املائة على املشترين األجانب للعقارات
في املدينة .وكان سعر املؤشر املركب جلميع العقارات
السكنية  ،$ 931،000أي بزيادة قدرها  28.9في املائة
مقارنة بالشهر نفسه من العام املاضي لكنه تراجع
بنسبة  0.1في املائة مقارنة مع أغسطس .2016
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عقارات نيوز
عقارات نيوز

عقارات نيوز

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

7RZQKRXVH $SDUWPHQW
$OO7\SHV

'HWDFKHG
$WWDFKHG
75(%7RWDO





75(%7RWDO





End-Unit Townhouse Feels Like
A Semi In High Demand
Neighbourhood.
Impeccable, Bright
& Spacious 4 Bedrooms.
+DOWRQ5HJLRQ





نوفمبر
 Spentشهر
 OnMLSخالل
عليها من خالل
املعاملة
7,385منزل مت
 401أن
Toronto
RealSee!Estate Board
+DOWRQ5HJLRQ



اعلنت 
Thousands
نظامReno
& Upgrades.
Transit, School,
Park,
Plaza,
& 404. Must
3HHO5HJLRQ
Close To Public




Extras:
Fridge,
زيادةStove
(New),
Range
Hood
 Washerو(New),
& Dryer,
& Central
Air Conditioner.
3HHO5HJLRQ




املائة
 14في
بنسبة
النتيجة
متثل هذه
نوفمبر .
املسجلةElfsلشهر
النتائج
 احسن
من
هذة النتيجة تعد
 2015و
&LW\RI7RURQWR





&LW\RI7RURQWR





وحدة.
عدد الوحدات املباعة 6,476
 2014حيث كانت
 الفترة من عام
املعلن عنها خالل نفس
مببيعات املنازل
باملقارنة
<RUN5HJLRQ





Farm Greenway
مقطتف86ات إخبارية

بقلم:مدحت سابا

<RUN5HJLRQ





'XUKDP5HJLRQ
في املائة من


املنازل
 السعر شامل كل أنواع
املعامالت  ،كان متوسط
 والتي مثلت 39
مدينة تورونتو فقط ،
و في
'XUKDP5HJLRQ





2UDQJHYLOOH



 654,221دوالر باملقارنة 

فى
و
املائة.
فى
8.4
قدرة
بأرتفاع
وذلك
املاضى
العام
من
الشهر
لنفس
دوالر
دوالر
616,241
2UDQJHYLOOH





\6RXWK6LPFRH&RXQW





من
 550,825دوالر لنفس الشهر
دوالر باملقارنة
البيع الي 619,050
إرتفع متوسط سعر
\6RXWK6LPFRH&RXQW


باقي ال  )»905«( GTA



يشملاملائة.
الذى 12.4فى
التجاري وقدره
املاضى بإرتفاع
العام
فقد
في اجملال
اما
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
بإنخفاض
ذلك
و
خاللMLS
من
2015
أكتوبر
شهر
خالل
اؤجرت
قد
مربع
قدم
311,943
الصناعى
اجملال
فى
ان
ذكر
نوفمبر .2015
شقة خالل
1,924
شهرعلي
املعاملة
)Condo
(Apartment
اململوكة
الشقق
بإنخفاض
شهرو ذلك
خاللMLS
 2015من
أكتوبر
كانتخالل
اؤجرت
مربع قد
 311,943قدم
الصناعى
مجالاجملال
وذكرفيان فى
سعر
كان
و
مربع.
قدم
516,838
املؤجرة
املساحة
كانت
حيث
املاضي
العام
من
الشهر
لنفس
املائة
فى
قدرة 39.6
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
باملائة
70
نسبة
علي
تورونتو
استحوزت
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
للتجارى
االيجار
سعر
وإنخفض
املربع
للقدم
دوالر
5.68
ليصل
للصناعي
املائة
فى
14.5
مبقدار
إرتفع
قد
االيجار
وصل
فقط
تورونتو
مدينة
في
و
املائة،
فى
4.10
قدره
بإرتفاع
دوالر
385,506
GTA
لل
العام
هذا
من
الفترة
هذه
خالل
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
متوسط
وصل
للمكاتب
بالنسبة
اما
املاضية.
للسنة
دوالر
21.02
باملقارنة
دوالر
19.58
ليصل
املائة
فى
6.8
بنسبة
البيع
سعر
متوسط
إرتفع
(«)»905
ال
باقي
فى
و
املائة.
فى
5.40
قدره
بأرتفاع
دوالر
415,316
الى
السعر
متوسط
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
املائة.
باملقارنة1.50
بإرتفاع قدره
315,223
الي
فى املائة.
 16.1فى
قدره 16.1
بإنخفاض قدره
ذلك بإنخفاض
املاضية وو ذلك
للسنة املاضية
دوالر للسنة
دوالر
15.25فىدوالر
15.25
باملقارنة
دوالردوالر
12.79
اإليجار الى
اإليجار
املائة.
دوالر
دوالر
12.79
الى
سعر
إنخفض
و
املائة
فى
43.5
مبقدار
املبيعات
إنخفضت
الصناعى
اجملال
ففى
التجارى,
اجملال
مبيعات
حيث
من
أما
اجملال املناطق:
مبيعاتلكافة
حيثالسوق
حتركات
التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
بيانمن
أما
ذلك بإنخفاض
املاضى وو ذلك
العام املاضى
من العام
الشهر من
لنفس الشهر
دوالر لنفس
 148.16دوالر
مقارنة بب 148.16
دوالر مقارنة
 137.90دوالر
الى 137.90
ليصل الى
املربع ليصل
القدم املربع
القدم
بإنخفاض
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
أسعار
فى
إنخفاض
تبعه
و
املائة
فى
36.7
مبقدار
املبيعات
نخفضت
فقد
التجارى
اجملال
فى
أما
املائة.
فى
6.9
قدرة
تبعه إنخفاض فى أسعار
املائة و
مبقدار  36.7فى
نخفضت املبيعات
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO
\6LQJOH)DPLO
Tony
Kamel
7RZQKRXVH
$SDUWPHQW
إنخفضت
فقد
املباعة
املكاتب
مجال
فى
و
املربع.
للقدم
دوالر
254.65
الى
ليصل
املائة
فى
1.8
قدرة
املبيعات
Ofﬁce:
$OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG
املكاتبSales
Representative
إنخفضت
املباعة فقد
املربع .و فى مجال
 254.65دوالر للقدم
905.883.1988الى
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل

1550
تبعهAvenue
#C200
املبيعات مبقدار  61.1فىSouth
 75(%7RWDOمن
بنفس الفترة
مقارنة بنفس
مقارنة
املائة
فى
الى 9.3
ليصل الى
ليصل
اسعار البيع
اسعار
16thفى
إنخفاض
املائة
Direct:
416.220.0889
من
الفترة
املائة
فى
9.3
البيع
فى
إنخفاض
تبعه
املائة وو
املبيعات



Richmond Hill, ON L4B
مبقدار  61.1فى3K9
E-mail: tonygkamel@yahoo.ca
املربع.
للقدم
دوالر
301.82
متوسط
الى
ليصل
املاضى
العام
+DOWRQ5HJLRQ





العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
Not intended to solicit any properties or clients currently under contract. *Each office is independently owned and operated.
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Mortgage Agent

License
License ## M14000008
M14000008
Cell:
Cell: 416.300.2443
416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
atefnekhil@yahoo.ca
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www.mortgageweb.ca/atefnekhil
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License #11995
License #11995
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you save
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the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
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License # M14000008
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اجيب عليها تباعا.
 soarin.homes@gmail.comو سوف






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

Atef Nekhil
Mortgage Agent

Atef Nekhil







3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR
<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
2UDQJHYLOOH

Member of

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

�إعداد� :إدوارد يعقوب

محاوالت حكومية لتهدئة سوق العقارات اعداد  :ادوارد يعقوب

سرطان
األنسان
لصحة
تسبب3تهديدا
مؤمتر البعض
استخدمه
الفيدراليةوقد
الطبيعية
املاليةاألحجار
اصلب
اجلرانيت
جنون
خصوصا من
جديدة للحد
اجراءات
اكتوبر عن
انها االثنني
صحفى يوم
الكندية فى
للحكومة
منوزير
شامويل
يعتبرجون
اعلن
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
سوق العقارات وهى خاصة بسد الفجوة فى االجراءات الضريبية اخلاصة بشراء االجانب للعقارات حيث انها كانت تسمح باعفائهم من
فىفىصحة
يشككون
هناك آخرون
للبيتآخرى
ناحية
املشع .ومن
اخلارجى
وبعدللبناء
كماده
احلاالتايضا
واستعمل
كندا
للمقيمني
للمعيشة
االساسى
الضريبى
يكون االعفاء
والكساء سوف
اجراء التعديالت
اخلاصة.
الضخمةفى بعض
الضريبة
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
فقط ،وذلك بعد أثبات اقامتهم الدائمة فى كندا وقت الشراء .والذى يتملك بيت أخر باالضافى الى بيته االساسى فان االخر يخضع
فترةواألبحاث
الصحة
خطرا على
مصاريفمتثل
النسب التى
املطابخ
مناضد
اسطح
التملك.
االصالح فى
التجديد او
الىخصم
تصلبعد
التشطيباتوثمنالالبيع
لفخامةبني ثمن الشراء
كعنوانعلى الفرق
وهى حتسب
الرأسمالية
لضريبة االرباح
شرائهمتعمقا
ابحاث اكثر
يحتاجفىالى
مازالت
اونتاريوفى
استعماله
حتذوفى
للمنازل.انبُد َء
لعقار
كندا عند
واملوضوعاملقيمني
مستمرة على غير
ضريبة اضافية
واألحواض فرض
املطابخكلوملبيا فى
حذو بريتش
مقاطعة
الداخليةمن املتوقع
كما انه
اسعار العقارات لتعود الى معدالتها الطبيعية فى
جنون اوارتفاع
اجلديدة من
واملواداالجراءات
مثل هذه
املراقبني ان تهدئ
فى
نفى ذلك.
االخرىحدةألثبات
الصناعية
للفورميكا
ويتوقعكبديل
اونتاريو1987.
منذ عام
القادمة.
تشير الى وجود مواد مشعة يقول
القليلة االن
االشهراألبحاث
غضوناحدث
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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نافذة على �صحافة العامل

ال�سبت � 8أكتوبر  - 2016ال�سنة الثالثة  -العـدد الثالث وال�ســـبعون

نيويورك تاميز

قوانني األردن أسهمت في قتل ناهض حتر
ظهر األردن باستقرار نسبي وتسامح ديني في منطقة تندلع فيها الصراعات .لكن اغتيال ناهض حتر،
الكاتب العلماني البارز ،األسبوع املاضي ،كان مبثابة جرس إنذار بأن القوانني األردنية املتعلقة بازدراء األديان
ُشجع املتطرفني الذين ينتهجون العنف .أطلق الرصاص على “حتر”  3مرات حينما كان يستعد لدخول
ت ِّ
عمان ملواجهة اتهامات متعلِّقة بنشره لصورة كاريكاتيرية على فيسبوك .ألقي بعدها
قاعة احملكمة في ّ
القبض على رياض عبد اهلل ،وهو إمام سابق يتبنى آراء متطرفة ،ووجهت إليه اتهامات القتل العمد .كانت
أسرة “حتر” في حالة غضب ،وتقول إن احلكومة فشلت في حماية الكاتب ،على الرغم من تنبيهها إلى
عشرات التهديدات بقتله .الكاريكاتير ،الذي يصور رجال بلحية في اجلنة ،على سرير بجوار امرأتني ويطلب
من الرب أن يحضر له النبيذ ،تس ّبب في غضب كبير في األردن ،حيث رأى الكثيرون في هذه الصورة ازدراء
واضحا .على الرغم من أن “حتر” حذف الرسم سريعا ،وأغلق حسابه على فيسبوك واعتذر ،فإن السلطات
األردنية اتهمته بجرائم “التحريض الطائفي” وإهانة “املشاعر الدينية ألشخاص آخرين”.
عمقت هذه االتهامات من ردود األفعال ضد الرسم الذي نشره “حتر” .وكتب املدون األردني ،نسيم طراونه
ّ
“باحتجازه وإيصال األمر إلى احملاكم ،ج ّرموا ما قام به ،وجعلوه مستهدفا ،وشرعنوا املساحة التي يحتاجها
املتطرفني اجملانني ليتحركوا ”.وكما قالت ،سارة ليا ويستون ،مديرة هيومان رايتس ووتش في شمال إفريقيا
والشرق األوسط ،فإن هذا النوع من احملاكمات يؤدي إلى “وصم األفراد وجعلهم مستهدفني للراغبني في
االنتقام”.
أقسمت حكومة جديدة األربعاء قبل املاضي اليمني أمام ملك األردن عبد اهلل الثاني .ويجب أن يقدم مجلس
الوزراء اجلديد تشريعا إللغاء اتهام ازدراء األديان املوجود في قانون العقوبات األردني .هذه القوانني تعد عوامل
ُمح ِّفزة لعنف املتطرفني ،وهو الشيء الذي ال يجب أن يسمح األردن بحدوثه في ظل معاناته مع حوالي 1.4
ماليني الجئ سوري على حدوده وفي وسط منطقة تشهد حالة حرب في مناطق متف ّرقة منها.

رويترز

رئيس البرملان اإليراني يلغي محادثات مع وزير االقتصاد
األملاني الزائر
ألغى على الريجاني رئيس مجلس الشورى اإلسالمي (البرملان) اإليراني محادثات
مع زيجمار جابرييل وزير االقتصاد األملاني خالل زيارته لطهران متجاهال بذلك
املسؤول األملاني الذي حث إيران في وقت سابق على اإلصالح في الداخل والتصرف
مبسؤولية في سوريا .وكان الريجاني -الذي يعتبر محافظا معتدال في إيران -أرفع شخصية كان من املقرر أن
يلتقي معها جابرييل خالل زيارته التي تستمر يومني بهدف تعزيز العالقات التجارية بني البلدين في أعقاب
توصل طهران إلى اتفاق تاريخي مع القوى الكبرى للحد من برنامجها النووي.
وكان جابرييل قد أيد اإلصالحات التي ينتهجها الرئيس حسن روحاني .وقال «البديل لنظام احلكم احلالي
هو العودة إلى أوقات املواجهة الكبيرة وقالت متحدثة باسم جابرييل إنه لم يُعلن سبب إللغاء احملادثات.
وسلط التجاهل الواضح الضوء على التحدي الذي تواجهه احلكومات الغربية بينما حتاول إقامة عالقات مع
القيادة السياسية اإليرانية املقسمة بني املعتدلني واحملافظني وتسعى إلى إيجاد موقع لشركاتها للظفر
بعقود أعمال جديدة مربحة

BBC

النيابة األملانية تسقط حتقيقا ضد ممثل كوميدي
بتهمة االساءة إلى أردوغان
اسقطت النيابة األملانية حتقيقا في
اتهام موجه ملمثل تلفزيوني كوميدي
باإلساءة إلى الرئيس التركي رجب
طيب أردوغان .وقالت النيابة في مدينة
ماينتس غربي أملانيا إنها لم جتد أدلة
كافية ملواصلة التحقيق في االتهامات
ضد يان بوهمرمان .وفي مارس/آذار القى
بوهمرمان قصيدة ساخرة في برنامج
تلفزيوني في قناة زد دي اف األملانية احتوت على
تلميحات جنسية طالت الرئيس التركي.
ورفع محامو أردوغان شكوى زعموا فيها أن ذلك
السلوك قد أساء إليه.
وأشارت النيابة إلى أن االفعل اجلنائي ال ميكن
اثباته بشكل قطعي في هذه احلالة.
وأوضحت أن القصيدة التي القاها بوهمرمان
“قابلة للنقاش” بشأن هل أنها تشكل قذفا
أم جاءت في سياق األداء الساخر في املواقف
الكوميدية التي يقدمها املمثل الكوميدي.

وفي أبريل/نيسان ،قالت املستشارة
األملانية انغيال ميركل إن حكومتها
ستسمح مبحاكمة محتملة
للممثل الكوميدي ،وواجهت
بسبب ذلك انتقادات لها بأنها لم
تقف مع حرية التعبير.
وعلى وفق القانون األملاني ،على
مجلس الوزراء إداء موافقته قبل
البدء بأي حتقيق جنائي يتعلق باإلساءة إلى رئيس
دولة اجنبية.
على أن ميركل أشارت إلى أن السلطات األملانية
ستتحرك إللغاء املادة  103املثيرة للجدل ونادرة
االستخدام في القانون اجلنائي التي تتعلق
باالساءة إلى رؤساء الدول بحلول .2018
ويعد بوهمرمان من املمثلني الساخرين ومقدمي
البرامج املتميزين في التلفزيون األملاني ،وقد منح
الحقا حماية الشرطة األملانية خشية تعرضه
لتهديدات بسبب القصيدة.

DW
تركيا تتضامن مع السعودية ضد قرار الكونغرس األمريكي

قال إبراهيم كالني املتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مقابلة مع قناة خبر ترك
التلفزيونية إن أنقرة تدعم السعودية في معارضتها للقانون األمريكي الذي يسمح ملواطنني أمريكيني
مبقاضاة السعودية بسبب هجمات  11سبتمبر أيلول.وأضاف كالني إن هذا القانون يهدد سيادة الدول.
وكان الرئيس التركي ،رجب طيب أردوغان ،قد انتقد إقرار الكونغرس األمريكي لقانون «جاستا» الذي يسمح
لعائالت ضحايا هجمات 11أيلول/سبتمبر  ،2001مبقاضاة دول ينتمي إليها مهاجمو هذه الهجمات.
ونقلت وكالة األناضول لألنباء التي تديرها الدولة ،عن أردوغان ،قوله ،إن هذا «أمر مؤسف» مضيفا «ننتظر
(من الواليات املتحدة) العدول بأسرع وقت ممكن عن هذه اخلطوة اخلاطئة ،التي من شأنها إثارة جدل خطير
حول احلقوق السيادية للدول».
وفي كلمته التي جاءت مبناسبة بدء الدورة التشريعية للعام اجلاري ،أعرب أردوغان عن اعتقاده بأن
«العالقات الوثيقة» لبالده مع الواليات املتحدة على املستوى اإلقليمي والدولي« ،ستعود بأسرع وقت إلى
مستوى يتناسب مع روح العالقات بينهما».
وكان الكونغرس األمريكي مبجلسيه الشيوخ والنواب قد أسقط اعتراض «فيتو» الرئيس باراك أوباما على
قانون «جاستا» ،وصوت مجلس الشيوخ أواخر أيلول/سبتمبر املاضي بواقع  97صوتا مقابل صوت واحد،
لصالح رفض اعتراض الرئيس أوباما ،ليحصل بسهولة على أغلبية الثلثني املطلوبة إللغاء فيتو أوباما.
كما صوت مجلس النواب لصالح جتاوز «فيتو» أوباما بعد تأييد  348صوتا ومعارضة  77صوتا.

9
زيادة احلد االدني لالجور
في أونتاريو اول أكتوبر

أرتفع احلد االدني لالجور في أونتاريو من اول
أكتوبر احلالي ليصبح  ١١٫٤٠دوالر لكل ساعة
بدال من  ١١٫٢٥دوالر في الساعة وهذه هي
الزيادة السنوية للمرة الثالثة علي التوالي.
وأصبح احلد االدني لالجور للعملني في مجال
اخلمور  ٩٫٩٠دوالر للساعة بدال من  ٩٫٨٠دوالر
من قبل .وقد دعي احلزب الدميقراطي اجلديد
حكومة مقاطعة أونتاريو لرفع احلد االدني
لالجور الي  ١٥دوالر في الساعة وقال وزير
العمل كيفن فلني أن احلد االدني لالجور في
أونتاريو هو من اعلي املعدالت في كندا ،وأن
حكومة املقاطعة ستعيد النظر فيه بعد
عامني  ،هذا واعلنت حكومة مقاطعة البرتا
مؤخرا عن رفع احلد االدني لالجور في املقاطعة
الي  ١٥دوالر بحلول عام . ٢٠١٨

عودة أالستاذة الكندية
“حوما هودفار” التي
سجنت في أيران الي كندا
عادة أستاذة االنثروبولوجيا املتقاعدة من جامعة
كونكورديا الكندية“ ،حوما هودفار” ،وهي من اصل إيراني
إلي كندا يوم اخلميس  ٢٩سبتمبر بعد أن قضت ١١٠
يوما في سجن إيفني السئ السمعة في أيران ،وقالت
االستاذة اجلامعية التي تبلغ من العمر  ٦٥سنة أنها
شعرت باحلرية فقط عندما وضعت قدمها داخل الطائرة
 ،وقال وزير الشؤون اخلارجية الكندي “ستيفان ديون” أنه
التقي بوزير خارجية إيران محمد جواد ظريف في أجتماع
اجلمعية العامة لالمم املتحدة وحتدث معه بخصوص
موضوع سجن االستاذة اجلامعية  ،ويعتبر حترير حوما
هودفار فرصة المكانية اعادة العالقات الدبلوماسية مع
أيران التي قطعت عام  ٢٠١٢حتت حكم حزب احملافظني
السابق .وقال نادر هاشمي مدير مركز دراسات الشرق
االوسط في جامعة دنفر  ،أنه لم يكن هناك طريق
لكندا الستعادة عالقاتها مع أيران بينما التزال استاذة
اجلامعة مسجونة لديهم  ،وقد أبرزت قضية هذه
االستاذة املعاملة القاسية التي تقوم بها السلطات
االيرانية جتاه الذين يحملون جوازات سفر متعددة وحتمل
االستاذة حوما ثالثة جوازات كندي وايرلندي وايراني
 ،وكانت في زيارة السرتها في ايران وايضا لعمل بحث
عن تاريخ مشاركة املرأة في االنتخابات هناك وهي أيضا
عضوة في شبكة نسائية دولية تسمي “املرأة التي
تعيش حتت قوانني املسلمني” وقد قبض عليها في أيران
بتهمة أثارة ثورة نسائية هادئة ضد اجلمهورية االسالمية
 ،وبعد حتريرها من السجن يوم االثنني  ٢٦سبتمبر طارت
الي عمان ومنها الي كندا  ،وفي كندا شكرت االستاذة
اجلامعية املسؤولني الكنديني والعمانيني ملساعدتها
علي تأمني االفراج عنها وقالت انها ستواصل أبحاثها
علي الرغم من ما حدث ولكنها ليست علي أستعداد
للعودة الي أيران  ،وقد شكر جاسنت ترودو في بيان له
كال من ايطاليا وسويسرا وسلطنة عمان ملساعدتهم
في هذه القضية .
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في كلمة ترودو باألمم املتحدة  :كندا تريد مقعد في مجلس االمن
أكد جاسنت تودو في أول خطاب له أمام اجلمعية
العامة في االمم املتحدة أن كندا تريد احلصول علي
مقعد مؤقت لفترة محددة في مجلس االمن
وقال «نحن كنديون ونحن هنا للمساعدة» وسوف
حتتاج كندا لدعم اجلمعية العامة لها حتي تفوز
بهذا املقعد للفترة ما بني عام  ٢٠٢١و ٢٠٢٢وفي
اليوم الثاني لوجوده في مدينة نيويورك حتدث
ترودو في مؤمتر القمة الذي أستضافه أوباما لبحث
شؤون الالجئني والذي يهدف الي التعاون علي
أستراتيجية شاملة للتعامل مع  ٦٥مليون نازح
في العالم و تشارك فيه كندا باالضافة الي أثيوبيا
واملانيا واالردن واملكسيك والسويد واالمني العام
لالمم املتحدة وأعلن ترودو يوم االثنني  ١٩سبتمبر
عن تقدمي معونة كندية أضافية مقدارها ٦٤٫٥
مليون دوالر علي مدي عدة سنوات للمساعدات
االنسانية لالجئني في العالم وشجع أوباما أيضا
احلكومات واملتبرعني جلمع املزيد من االموال ألعادة

توطني الالجئني  ،كما أعلن وزير الهجرة الكندي
جون ماكالوم عن شراكة جديدة بني االمم املتحدة
وكندا واملليونير جورج سوروس ملساعدة البالد
االخري في أنشاء برامج للكفاالت اخلاصة لالجئني
علي مثال النموذج الكندي لرعاية الالجئني الذي
أعربت  ١٣دولة عن اهتمامها بتقليده وقال الوزير
الكندي إن أستجابة كندا ألزمة الالجئني ليست
جزء من محاولتها احلصول علي مقعد في
مجلس االمن الدولي.

ردود أفعال القادة الكنديني لوفاة “شيمون بيريز”
رئيس وزراء اسرائيل السابق

أشاد جاسنت ترودو رئيس وزراء كندا  ،ورونا أمبروز الزعيمة املؤقتة حلزب احملافظني  ،واجلنرال ديفيد
جونسنت ممثل امللكة برئيس الوزراء السابق السرائيل شيمون بيريز ،الذي توفي يوم االربعاء  ٢٨سبتمبر
عن عمر يناهز  ٩٣عاما وقال عنه جاسنت ترودو إنه قبل كل شئ رجل سالم ،ومتفاني لرفاهية الشعب
اليهودي ،وأنه قام بأعمال كبيرة لتأسيس وبناء دولة أسرائيل  ،وكرس حياته لتعزيز التفاهم بني بلده
والدول اجملاورة ،واشاد به كصديق حقيقي لكندا .هذا وقد شغل شيمون بيريز منصب رئيس وزراء
أسرائيل لفترتني وتقاسم جائزة نوبل للسالم مع رئيس الوزراء إسحق رابني  ،والزعيم الفلسطيني
الراحل ياسر عرفات عام  ١٩٩٤للتفاوض بشأن أتفاق السالم في “وارسو” ،وقد أنهار االتفاق بعد إغتيال
إسحق رابني  ،وقد قال عنه وزير خارجية كندا ستيفان ديون أنه التقي به عام  ١٩٩٩وأن اسمه قد
التصق بهدف جميل للسالم  ،وانه فعل ذلك حبا لبلده اسرائيل ولهذا فهو ينبغي أن يكون مصدر
الهاما لنا جميعا .ومن جانبها قالت رونا امبروز ان شيمون بيريز واحد من الناس القليلني الذين حققوا
الكثير ألسرائيل والشعب اليهودي خالل العقود املاضية وانه زار كندا عام  ١٩٥٠لتأمني مساعدات
لدولة اسرائيل الوليدة وهذا ما عزز العالقات بني الدولتني وانه قام بزيارة كندا عام  ٢٠١٢وشكر رئيس
الوزراء هاربر وقتها لكونه صديقا قويا ألسرائيل .و قد قام ايضا اجلنرال دافيد جونسنت ممثل امللكة
باالشاده بـ “بيريز” ،قائال عنه أنه ترك انطباعا ً عن محبته السرائيل وسوف نفتقده ونتذكره ،وان عمله
كرئيس وزراء ألسرائيل وحصوله علي جائزة نوبل للسالم سوف يجعلنا نناضل من أجل عالم أفضل
واكثر سالماً.

حملة ضد دونالد ترامب في كندا
قامت حملة الدميقراطيني في اخلارج والتي ترأسها “أمندا دمييرس” ،والتي تعمل علي تشجيع األمريكان
الذين يعيشون خارج امريكا للتصويت لصالح هيالري كلينتون والذين يبلغ عددهم  %١٢من االصوات،
بالعمل من خالل مكان في جامعة ماكجيل الكندية علي تشجيع الطلبة والعاملون االمريكان في
كندا بتسجيل أسمائهم وارسال بطاقات االقتراع الغيابي وتوالت ردود فعل الطلبة حول االنتخابات
الرئاسية في أمريكا مع أقتراب موعدها .فقال أحد الطلبة أن نهاية العالم ستحدث إذا فاز دونالد ترامب
 ،وقال أخر وهو ماك كروسني أن الكثير من الشباب ال يهتمون باالنتخابات النهم يعتقدون أن اصواتهم
ليس لها قيمة وتبني أن بعض الكنديني الذين تابعوا املناقشات بني هيالري وترامب مستعدون للقيام بأي
شئ لوقف ترامب من النجاح في االنتخابات  ،وقد قام جلني لويس بأنشاء “حملة الكنديني ضد ترامب”،
والتي بدأت بشكل رسمي في شهر سبتمبر وقال جلني أن دونالد ترامب يشكل تهديدا خطيرا لعاملنا
واننا ككنديني جناور امريكا ال يجب أن نقف مكتوفي االيدي وخاصة مع اقتراب موعد االنتخابات .وطلب
من الكنديني أن يذهبوا الي الواليات املتحدة للمساعدة علي أقناع االمريكان املترددين في االختيار وأن
الكنديني من الناحية القانونية لهم احلق في املساعدة في احلملة االنتخابية في أمريكا وذلك بسبب
اخلوف من وصول ترامب الي الرئاسة  ،هذا وفي أستطالع للرأي مت اجرائه في كيبيك وطلب من الناس
تقييم دونالد ترامب وهيالري كلينتون كرئيس محتمل للواليات املتحدة االمريكية ،علي أساس العالقات
بني كندا وامريكا  ،جاءت النتائج بأن  %٦١قالوا ان رئاسة ترامب ستكون سيئة جدا علي هذه العالقات
و % ١٨قالوا انها ستكون سيئة ومن جهة اخري قال  %٥٣ان رئاسة هيالري ستكون جيدة علي هذه
العالقات وقال  %١٦انها ستكون جيدة جدا ومييل غالبية سكان كيبيك لترشيح هيالري .

إزالة ملصقات معادية للمسلمني في جامعة كاجلاري
أزالت شرطة االمن في جامعة كاجلاري  ٤٠ملصق يبدو أنها تصور حرق القرأن مع عبارات نابية وظهرت
هذه امللصقات في احلرم اجلامعي صباح يوم الثالثاء  ٤اكتوبر وقالت رئيسة وزراء مقاطعة البرتا راشيل
نوتليي أنها تشعر بالقلق إزاء هذه امللصقات املعادية للمسلمني  ،وأن شرطة االمن في اجلامعة ازالتها
وفي الشهر املاضي ظهرت ملصقات في حرم جامعة أدمنتون استهدفت طائفة السيخ .وقالت راشيل
نوتليي ان كلتا احلادثتني غير مقبولتني وشجعت الناس علي التحدث علنا ضد هذا النوع من الكراهية
وقال رئيس جامعة كاجلاري ان هذه امللصقات ال تعكس رعاية اجلامعة الشاملة للثقافات املتنوعة وان
اجلامعة تعمل مع الشرطة ملعرفة من وضعوا هذه امللصقات

محكمة كيبيك تفرض علي طائفة
السيخ العاملني مبيناء مونتريال
أرتداء خوذة واقية
يتطلب العمل في ميناء مونتريال من العمالني فيه
إرتداء خوذة صلبة حلماية الرأس كل االوقات داخل
منطقة امليناء  ،ولكن ثالثة سائقني لشاحنات
من طائفة السيخ ولهم معتقدات دينية خاصة
متنعهم متاما ً من وضع أي شئ أخر علي رؤوسهم
بخالف خمسة أو ستة أمتار من القماش القطني
امللفوف علي شكل عمامة رفضوا ارتداء اخلوذة
الصلبة ورفعوا دعوي ضد ميناء مونتريال .ولكن
محكمة كيبيك حكمت لصالح امليناء وأعلنت أن
العاملني في امليناء من طائفة السيخ يستطيعون
دخول امليناء بشرط وضع قبعة صلبة واال يجب أن
يظلوا داخل الشاحنات او السيارات  ،حتي يأتي
أحد العمال الذين يرتدون خوذة صلبة لتفريغ
الشاحنة وقال احملامي الذي يتولي قضيتهم أن
خالل السنوات املاضية اصبح السيخ يعملون في
القوات املسلحة والشرطة الفيدرالية وفي مكاتب
جوازات السفر وغيره وال يسمح لهم االن بدخول
امليناء بدون خوذات واقية  ،وعندما تقوم احملكمة
باحلكم بهذا فذلك حتي حتمي ادارة امليناء من
عواقب حدوث اصابات خطيرة بالرأس للعاملني
فيه .وفي االونة االخيرة عام  ٢٠١٤رفضت كاثلني
وين رئيسة وزراء كندا طلب من رابطة السيخ
الكندية باعفائهم من إرتداء خوذة واقية إثناء
قيادة الدرجات النارية وقالت إن سالمة سكان
أونتاريو لها االهمية القصوي لديها وفي عام ٢٠٠٨
مت تغرمي رجل من السيخ  ١١٠دوالر لعدم ارتداؤه
قبعة واقية اثناء قيادته دراجة نارية  ،هذا ويعتزم
محامي الرجال السيخ الثالثة إستئناف القضية
علي أساس أن هوالء الرجال سيتحملون اخملاطر
الناجتة عن عدم ارتداء خوذات صلبة اثناء عملهم

أساقفة بغرب كندا يصدرون قرارات
للكهنة لرفض أقامة جنازات ملن
ينتحرون مبساعدة طبيب
أصدر االساقفة الكاثوليك في البرتا واالقاليم الشمالية
الغربية في كندا مبادئ توجيهية للكهنة الكاثوليك
لرفض أقامة جنازات لالفراد الذين ميوتون باالنتحار مبساعدة
طبيب .وفي هذه املبادئ التوجيهية املتاحة علي االنترنت
حرص االساقفة علي التمييز بني االنتحار واالنتحار
مبساعدة الطبيب وكتب االساقفة يقولون “ أن االنتحار
مبساعدة الطبيب هو خطيئة خطيرة تتناقض مع تعاليم
الكنيسة الكاثوليكية “ ،وأن علي الكهنة ان يوازنوا بني
الظروف احمليطة بكل طلب جلنازة .وإن هؤالء العائالت الذين
يرغبون في االحتفال بقرار احبائهم لالنتحار الرحيم يجب
أن يحرموا من أقامة جنازات في الكنيسة الن هذا سيكون
تشجيعا لالخرين للمشاركة في الشر الذي هو أنتحار
مبساعدة طبيب  ،ويجب أن يرفض طلب اجلنازة بلطف
ولكن بحزم  ،وتقول املبادئ التوجيهية ايضا أنه بينما
ترفض الكنيسة أقامة طقوس اجلنازة الرسمية فال يزال
هناك أمكانية القامة صلوات للشخص املنتحر في وقت
الحق بصالة بسيطة عند القبر او اقامة قداس في مركز
الدفن وهذا القرار يرجع للكاهن  ،وقالوا أيضا يجب دائما
أن نتذكر أن دفن املوتي هو من بني أعمال الرحمة اجلسدية
 ،وتقول وزارة الصحة في البرتا أنها تواجه مشكلة في
مواكبة طلبات االنتحار الرحيم ومنذ بداية السنة أنهي
 ٢٩فرد حياتهم بهذه الطريقة ويذكر أن املستشفيات
الكاثوليكية مثل مستشفس سانت بول في فانكوفر ال
تسمح باالنتحار الرحيم فيها وهذا مبوجب أتفاقية بني وزارة
الصحة هناك واملسؤولني في املدينة ،وترفض املستشفي
طلبات االنتحار الرحيم وحتول من يطلبها الي مستشفيات
أخري  ،وقال أسقف الكاثوليك ريتشارد سميث في منطقة
إدمنتون أن هذه املبادئ التوجيهية هي االولي التي يصدرها
مجموعة أساقفة كاثوليك في كندا .
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ن�صائح قبل ت�صميم ديكور غرفة الطعام

ابتعدي عن فعل هذه ال�سلوكيات �أمام ابنائك
معظم األمهات ال تستطيع التحكم بأفعالها
وتصرفاتها أمام أبنائها ،وبعد ذلك تشتكي
من تصرفات ابنها كالكذب مثال أو شخصيته
اإلنطوائية دون أن تتعلم أن كل ذلك هو مجرد رد فعل
لكل شئ فعلته أمامه لذلك ننصحك بتجنب هذه
التصرفات أمام أبنائك.
حتمل املسؤولية
مساعدة الطفل في كل شؤون حياته دون تركه
لإلعتماد على نفسه من األمور التي تتسبب في
إصابة طفلك بعدم الثقة بالنفس وصعوبة حتمل
املسؤولية ،لذلك احرصي على أن تتركي طفلك
يقوم ببعض املهام اخلاصة به بنفسه وال تساعديه
حتى يكبر قادرًا على االعتماد على النفس وواثق
بنفسه وقدراته.
الكذب
القيام بإختالق قصص وهمية لطفلك والكذب
عليه ليكتشف فيما بعد احلقيقة من األمور التي
عليك التوقف عن الكذب
عليك التوقف عنها ،كما
ِ
ِ
على شخص آخر في وجود طفلك حتى ال يصبح
ً
سلوكا طبيع ًيا يسهل القيام
سلوك الكذب عنده
به وال مانع منه.
اإلسراف
يعتاد بعض اآلباء على شراء كل ما يرغب به الطفل،
وهذا التصرف قد يؤدي إلى منو شخص غير مسؤول
وقادر على حتمل املسؤولية ،فقط قومي بتعليم

�سيدتي اجلميلة

طفلك أن ليس من الضروري شراء كل ما يرغب به
في احلال وإمنا ميكنه توفير بعض املال من مصروفه
لشراء ما يرغب أو التفكير في قيمة ما يرغب في
شراءه قبل دفع املال به.
التوبيخ أمام الغير
القيام بتوبيخ الطفل أمام اآلخرين من السلوكيات
التي يقوم بها اآلباء دون االلتفات لنتيجة هذا
التصرف على نفسية الطفل ،فتوبيخ الطفل أمام
اآلخرين يقلل من ثقته بنفسه ومينعه عن حتقيق
جناحات ميكن حتقيقها لو مت الثناء عليه ومدحه أمام
اآلخرين ،لذلك قومي مبدح طفلك أمام اآلخرين وال
تذميه بشيء حتى تقوي ثقته بنفسه.
الطفل املنعزل
لك
إذا
كنت تعانني من إنعزال طفل أو عدم حتدثه ِ
ِ
فعليك على الفور من البدء في
في شؤونه اخلاصة
ِ
التحدث لطفلك كصديقة ال أم لتتمكني من حل
مشكالت طفلك أو مساعدته هو في حلها لتنمو
عالقة قوية بينك وبينه.

�شروط �صحية قبل و�ضع العد�سات الال�صقة ..تعريف عليها
شددت الرابطة األملانية ألطباء العيون على ضرورة اتباع
االشتراطات الصحية عند التعامل مع العدسات الالصقة ،وذلك
لتجنب اإلصابة بعدوى العني.
وأوضحت الرابطة أن من بني هذه االشتراطات غسل اليدين جيدا ً
قبل وبعد استعمال العدسات ،كي ال تنتقل البكتيريا واجلراثيم
العالقة باليد إلى العدسات.
كما ينبغي مراعاة تعقيم وعاء حفظ العدسات بصفة منتظمة،
على أن يتم تغييره كل ثالثة إلى ستة شهور.

احذري ..ظهور نتوء بالبطن يتطلب ا�ست�شارة
الطبيب فورا
حذر معهد اجلودة واالقتصادية في القطاع الصحي من أن ظهور نتوء بالبطن قد يدل على اإلصابة بالفتق
البطني ،إلى جانب الشعور بآالم أو حرقان أو ضغط أو شد في البطن .وأوضح املعهد األملاني أن الفتق البطني
ميكن أن يحدث في مواضع مختلفة ،مثل اجلزء العلوي من البطن أو منطقة اإلربية (املنطقة بني البطن
والفخذ على جانبي اجلسم ،وعلى جانبي منطقة العانة) .ويعد ضعف عضالت البطن واألنسجة الضامة
من األسباب ،التي تعزز من فرص حدوث الفتق البطني ،كما أن حمل األشياء الثقيلة والسعال أو الضغط
أثناء التبرز قد تزيد من حجم الفتق ،الذي يحتاج في العادة إلى التدخل اجلراحي.

إذا اخترت مائدة بطراز مودرن فيمكنك استخدام نوعني أو لونني من الكراسي ،مما يضفي ملسة حديثة على
طاولة الطعام.
 يجب أن تتمتع غرفة الطعام بعوامل الراحة وذلك من خالل اختيار أثاث مناسب ملساحة الغرفة ،مع األخذفي االعتبار الفراغات الواجب تواجدها في املكان ،فمثالً يجب ترك  70سنتيمترا ً على األقل خلف كل كرسي،
حتدد املسافة بني كل كرسي وآخر بـ  15سنتيمترا ً
و 60سنتيمترا ً بني الكراسي إذا كانت بال أذرع جانبية ،على أن ّ
عند وجود أذرع جانبية لها ..وهذه الفراغات تسمح بسهولة احلركة دون ازعاج للجالسني.
 يجب اختيار تصميمات املقاعد التي توفر الراحة أثناء تناول الطعام ،وعدم اإلجنراف وراء التصميمات العصريةالتي قد تكون غير عملية ،مع مالئمة املقاعد للديكور العام.
 اختاري املائدة ذات الشكل املستدير أو البيضاوي في األماكن الصغيرة ،فالشكل املستطيل لن يكون عمليافي غرفة الطعام الصغيرة حيث يعوق احلركة
ضمها وفتحها لتوفير
 في غرف الطعام صغيرة املساحة ميكنك استخدام طاوالت الطعاشم التي ميكن ّاملكان
 استخدمي املرايا في ديكور غرفة الطعام إلضفاء االتساع والفخامة امللكية على األجواء. انتقي طاوالت الطعام من مواد قابلة للتحمل وال تختاري األشكال العصرية دون تفكير ،فبعض اخلاماتالزجاجية أو املعدنية قد ال تالئم احتياجاتك واحتياجات عائلتك وضيوفك.
ّ
تشكل خطورة على الصغار والكبار ،وكذلك الطاوالت
 جتنّبي استخدام طاوالت الطعام حادة الزوايا ،فهيذات الواجهات الزجاجية غير محكمة التثبيت.
 عند اختيار طاولة طعام خشبية مغطاة بقشرة صناعية (مثل احلال مع اخلشب من نوع  )MDFيجب جتنبانسكاب السوائل أو تعرضها للشمس حتى ال يتعرض السطح للضرر والتقشر بشكل ال ميكن إصالحه.

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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L o g o s B a n qu e t H a l l
33 Mallard Road, North York, ON M3B 1S4
قاعة لوجوس للمناسبات ترحب بكم ويسعدها ان تقوم باستقبال واعداد جميع انواع
(احلفالت ،األفراح ،أعياد امليالد مناسبات العزاء و اجتماعات الشركات)

Always a tastful occasion taste the best.
توجد خدمه توصيل
طلبات للمنازل

تشكيله من الذ واطعم انواع
احللويات الشرقية والغربية.

كل اشكال الكيك
لجميع المناسبات

يقوم املطبخ بإعداد جميع االطباق من محاشى
 ،مشويات ،بشاميل ،سمبوسة ،الزانيا  ،برياني،
كوبايبه ،حواوشي  ،مقبالت

www.jdcatering.ca

كوبون
 %١٥خصم

Chef NANCY NASHED
(647)778 - 9497
موقع متميز
info@jdcatering.ca
وأسعار ال تقبل املنافسة
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«غادة ملك» تبدأ خطوات الترشح
لبرملان أونتاريو عن حزب احملافظني
جود نيوز  :قررت الناشطة السياسية« ،غادة
ملك» خوض إنتخابات برملان مقاطعة أونتاريو
عن حزب احملافظني بدائرة «ستريتسفل»،
ولتنال فرصة أن تكون مرشحة احلزب عن تلك
املنطقة يجب أن حتظي بتصويت االغلبية
في إنتخابات احلزب الداخلية بني أعضاء
احلزب ،وكتبت «غادة» علي صفحة التواصل
اإلجتماعي اخلاصة بها ما يلي  « :يسرني أن
أعلن لكم عن نيتي في الترشح للمنافسة
على برملان أونتاريو عن حزب احملافظني التقدمي
في دائرة مسيساجا ستريتسفل .ستكون
املنافسه شرسة والوقت قصير ،لذا فسنحتاج
العمل معا ً على مدى األسابيع املقبلة
للوصول إلى جميع األهل و األصدقاء واجليران
ورواد الكنائس والتجمعات الذين لهم محل
أقامة في الدائرة بهدف ملء إستمارة عضوية

لكل منهم مع احلزب .و سأقوم بجمع تلك
اإلستمارات دوريا ً وحتى حتديد موعد التصويت
الداخلي الذي سأخبركم به فور إعالنه .رجاء
مالحظة إن احلد األدنى للعمر هو  ١٤عاما ً و ال
يشترط وجود اجلنسية الكندية .مرفق خريطة
الدائرة لاليضاح .رجاء التواصل معي من اليوم
للحصول على إستمارات العضوية  ..أشكر
تعبكم معي»  ...ونالت علي صفحتها املئات
من اإلعجاب واملشاركة والتمنيات بالفوز

تقـــــــــارير

محامي دولي يشرح تداعيات قانون جاستا علي السعودية:
ُصمم أساساً ألخذ أموالها و أمالكها
قدم احملامي الدولي ،محمود رفعت شرحا ً مفصالً
لـ قانون «جاستا» ،الذي أقره الكوجنرس األمريكي
في التاسع والعشرين من سبتمبر املاضي ،موضحا
بالتفصيل مدى تأثيره وأبعاده القانونية على
اململكة العربية السعودية.
وقال رفعت في سلسلة تغريدات عبر صفحته ،إن
قانون جاستا مصمم ألخذ أمالك وأموال السعودية
في أمريكا كتعويض ألحداث سبتمبر بتحميلها
املسؤولية كدولة ،موضحا أن القانون يعني حتميل
السعودية كدولة مسؤولية جرائم جنائية بصورة
مباشرة وذلك سيفتح أبواب
وبال عديدة مستقبالً.
واعتبر رفعت أن القانون كان
ميكن تداركه ،قائال« :القانون
الذي أقره الكوجنرس في أمريكا
ويدين السعودية بهجمات
سبتمبر ويسمح مبالحقة السعودية كدولة ليس
وليد اللحظة وكان ممكن تداركه سابقاً».
وأكد رفعت على أن القانون سيسمح مبقاضاة
السعودية قائال« :يسمح قانون جاستا مبقاضاة
السعودية كدولة وسيحكم القضاء مبليارات
الدوالت كتعويضات سيتم أخذها من أصول
واستثمارات السعودية في أمريكا» ،مضيفا ً
س ُيغري إدانة السعودية باإلرهاب في أمريكا ودول
اخرى كما فعلت فرنسا مع ليبيا حني دفعت
لبريطانيا و أمريكا تعويضات قضية لوكيربي.
وكشف رفعت عن خصائص القضاء االمريكي
قائال« :القضاء في أمريكا له  3خصائص ستضر

بشدة السعودية فور تطبيق قانون جاستا الذي
يدينها باالرهاب ويحملها املسؤولية اجلنائية
كدولة» ،موضحا أن القضاء االمريكي يعتمد
مبدأ السابقة القضائية ،أي لو
حكمت الفني محكمة بتبرئة
السعودية وحكمت واحدة
بإدانتها أصبح السابق والالحق
معتمد عليها.
وأكد رفعت أن القانون
سيسمح باحلجز على أي
أموال سعودية هناك ،قائال« :سيحق لصاحب أي
تعويض بـ قانون جاستا ،احلجز على أي نوع من
االموال متلكها السعودية في أمريكا عقارات،
استثمارات ،صناديق ،شركات ..الخ» ،مضيفا «
يستطيع صاحب حكم تعويض قانون رعاة االرهاب
حتى حجز طائرات اخلطوط السعودية التي تهبط
أمريكا كما حجزت الكويت طائرات العراق في
بريطانيا».
واختتم رفعت تغريداته قائال« :سيسمح قانون
جاستا ،مبالحقة السعودية كدولة وحتميلها
مسؤولية االرهاب كدولة وبالتالي ميكن تصنيفها
كدولة راعية لإلرهاب بأي وقت»،

Job Opportunity

Title: Travel counsellor/agent specialized in Hajj/Umrah religious trips
Name and place of employment: Falcon Travel, 782 Richmond Street, London, Ontario, N6A3H5, Tel: (519) 453-0084
Job description, requirement and duties: Full time position, 35 hours/week,
22.50$/hour, 2 weeks paid vacation or 4% of gross salary
Requirements: over 5 years specialized knowledge and experience in Hajj/
;Umrah religious trip planning required
a college diploma/ vocational training in travel or tourism or a bachelors
;degree in marketing or management is required
Must speak English and have excellent knowledge of the Arabic language
with different accent (Saudi Arabia– Egypt – Lebanon – Morocco – Algerian
..etc.).
Excellent knowledge with the Hajj and Umrah calendar.
Excellent knowledge of essential visiting sites in Saudi Arabia’s Holy
Lands.
Duties: Plan and organize travel for individuals and groups for such reli;gious basis
Provide information to clients regarding destinations, transportation and accommodation options and travel costs for such religious trips
Commitment and knowledge of the implementation of the rules for travel for
women to the Holy Land  
;Promote these religious trips to existent and future clients
Capable to deal with the Saudi authority to obtain visas and the necessary
permits and to organize Hajj and Umrah trips.
Capable to arrange side trips for passengers planning to visit their countries
beside the religious journey by Providing travel tips regarding tourist attractions, foreign currency, customs, languages and travel safety.

Please send CV to Alaa Elkholy, Owner/president at:
Alaa@falcontravel.ca or by fax at: (519) 453-8890
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«جود نيوز» تنتج عمل فني
ل�شهداء ما�سبريو يف ذكراهم اخلام�سة

شاركت جريدة «جود نيوز» مع حركة جذور بكاليفورنيا في أنتاج عمل فني لشهداء ماسبيرو
في ذكراهم اخلامسة بعنوان «ماسبيرو  ..رافضني يعيشوا ضيوف!» ومت تلحني وتسجيل
العمل بلوس أجنلوس  ،وسيتم طرحه يوم السبت الثامن من أكتوبر احلالي .وقان بتأليف
األغنية األستاذة دوال أندراوس سكرتير جريدة «جود نيوز»  ،وقام بالتلحني والتوزيع املوسيقي
امللحن جاك جمال ،وأداء فريق من املطربني

ترامب يتهم جوجل بـ»الت�آمر»
اتهم املرشح اجلمهوري للرئاسة األميركية
دونالد ترامب ،محرك البحث غوغل ،بـ»التآمر»
عليه لصالح منافسته في السباق الرئاسي
الدميقراطية هيالري كلينتون .ووجه ترامب،
خالل اجتماع حاشد في والية ويسكونسن،
اللوم إلى جوجل ،بـ»التالعب بنتائج البحث
لصالح كلينتون» ،مشيرا إلى أن غوغل «يخفي
األخبار السيئة عن كلينتون».
ولم يوضح ترامب ماهية «األخبار السيئة» التي يخفيها جوجل من محركه للبحث عن كلينتون ،قائال
إن عمالق البحث أخفى بعضها  ،وقد نفت شركة جوجل هذه االتهامات في وقت سابق.
ونشر حساب «جوجل تريند» على موقع تويتر ،إحصائية حول كلمات البحث عن دونالد ترامب وهيالري
كلينتون باإلجنليزية أثناء املناظرة بني االثنني  ،وأظهرت النتائج تفوق كلينتون .وحصلت كلينتون في
كلمات البحث اخلاص مبحرك البحث العاملي جوجل على نسبة  60باملئة مقابل  40باملئة ملنافسها
ترامب.

�أحالة  25متهما بتعرية قبطية املنيا �إيل حمكمة اجلنايات
أحال النائب العام في اخلامس من أكتوبر احلالي 25
متهماً في أحداث الكرم الطائفية التابعة ملركز
أبوقرقاص واملعروفة إعالميا «أحداث سيدة الكرم»
إلى محكمة اجلنايات.
وقال محامي اجملني عليهم ،إن النائب العام أحال
قضية أحداث الكرم إلى محكمة اجلنايات ببني
سويف ،وأضاف أن عدد املتهمني احملالني للجنايات
وقد وجهت لهم النيابة تهم التجمهر وإحراق
منازل اجملني وبعض املتهمني وجهت لهم النيابة
تهم إحراز أسلحة نارية ،مشيرا إلى أنه مت نسخ  4وقائع من اجلنائية األساسية وجار فحصهم واستكمال
التحقيقات بهم .واالتهامات املوجهة للمتهمني هى جتمهر وحرق منزل دانيال عطية واسحق سمير وسامى
كمال وفضل سعد واالعتداء على عياد عطية وعطية عياد وحرق دراجة بخارية ملك عونى دانيال وجتريد السيدة
سعاد ثابت من مالبسها واطالق اعيرة نارية  .بزعم وجود عالقة غير شرعية بني قبطي ومسلمة

�أخبـــــــــار

البابا فرن�سي�س ين�صح الأمريكيني قبل انتخابات الرئا�سة:
فكروا و�صلوا و�صوتوا
نصح البابا فرنسيس الكاثوليك األمريكيني الذين يشعرون بأنهم ممزقون بني
مرشحني للرئاسة كالهما غير مثالى بأن يدرسوا األمر ويصلوا قبل أن يصوتوا
وأن يتأكدوا من أنهم يتبعون صوت ضمائرهم.
وخالل مؤمتر صحفى  ،سأل الصحفيون البابا عن نصيحته لألمريكيني وما
احلكمة التى يجب أن يأخذوها فى االعتبار .فكان رد البابا «لقد سألتمونى
سؤاال يصف اختيارا صعبا ألن وفقا لكم هناك صعوبات فى اختيار أحدهما ومشكالت فى اختيار اآلخر أيضا» دون
أن يذكر باالسم املرشحني اجلمهورى دونالد ترامب والدميقراطية هيالرى كلينتون.وخالل طرح السؤال ملح صحفى إلى
تأييد كلينتون لإلجهاض وتصريحات ترامب التى حط فيها من قدر املهاجرين واألقليات الدينية .وقال البابا «خالل
احلمالت االنتخابية ال أقول كلمة أبدا  ...الناس لهم السيادة .سأقول فقط ادرسوا االقتراحات جيدا وصلوا واختاروا
بضمائركم».لكن فى باقى رده  -مع تأكيده على أنه يرغب فى احلديث عن «موقفه االفتراضي» -بدا أن فرنسيس يقول إن
الواليات املتحدة أصبحت من بني الدول املسيسة جدا مما جعلها عمليا تخسر ما وصفه بثقافة التنوع السياسي .وقال
البابا «عندما يكون فى أى دولة مرشحان أو ثالثة أو أربعة ال يرضون اجلميع فذلك يعنى رمبا أن احلياة السياسية فى تلك
البلد أصبحت مسيسة جدا ولم يعد لديها الكثير من الثقافة السياسية».وأضاف «يقول الناس ’أنا من هذا احلزب’ أو
’أنا من ذاك احلزب’ لكن فعليا ليس لديهم أى أفكار واضحة عن األساسيات وعن االقتراحات»

�أول دعوى �أمريكية �ضد ال�سعودية بعد �إقرار «جا�ستا»
رفعت أرملة أحد ضحايا هجمات  11سبتمبر  2001على مقر وزارة الدفاع األمريكية «البنتاجون» ،دعوى قضائية ضد
السعودية ،بعد يومني من إقرار قانون «جاستا» الذى يتيح لضحايا الهجوم مقاضاة حكومات أجنبية بتهمة لعب
دور فى الهجمات .وتقدمت ستيفانى روس ديسمون بدعوى قضائية فى واشنطن زعمت فيها أن السعودية وفرت
دعما ماديا لتنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن الدن ـــ علي حد وصفها .وقدمت ديسمون الدعوى أيضا نيابة عن
جنلتها أمام احملكمة اجلزئية بدائرة مقاطعة كولومبيا فى واشنطن ،وتتعلق بقتل غير مشروع وإحداث متعمد لضرر
عاطفى ،مشيرة إلى أن الدعوى تهدف لتعويض (مالى) غير محدد عن تلك األضرار .وكانت ديسمون حامال عندما لقى
زوجها الضابط البحرى باتريك دون ،حتفه فى الهجمات على مقر «البنتاجون» .و وكان  15من أصل  19فردا خطفوا
الطائرات التى استخدمت فى هجمات  11سبتمبر يحملون اجلنسية السعودية ،مشيرة إلى أن واحدة من تلك الطائرات
استهدفت مقر وزارة الدفاع األمريكية ،الفتة إلى أن جلنة التحقيق األمريكية فى الهجمات خلصت فى تقرير لها
عام  2004بأنه «ال توجد أدلة على أن احلكومة السعودية أو كبار املسئولني فيها ميولون تنظيم القاعدة» .وكانت وزارة
اخلارجية السعودية قد حذرت قبل يومني ،من «العواقب الوخيمة» التى قد تنتج عن قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب
«جاستا» ،ووصفته بأنه «مصدر قلق كبير» .وأكد خبراء مصرفيون أن القانون يهدد باحلد من االستثمارات السعودية فى
الواليات املتحدة ،وقد يؤدى إلى بيع أصول تقدر قيمتها مبليارات الدوالرات ،فيما حذر خبراء استراتيجيون من أن الرياض
قد تقلص تعاونها مع واشنطن فى مجال مكافحة اإلرهاب.

ال�سماح بفيلم منعه مبارك مدة 19عاما
يعرض التلفزيون املصري خالل اليومني القادمني وألول مرة الفيلم العربي املمنوع سابقاً من العرض «حائط البطوالت»،
وذلك مبناسبة الذكرى الثالثة واألربعني لنصر أكتوبر .الفيلم الذي أنتج عام  1997وقام ببطولته محمود ياسني وفاروق
الفيشاوي وأحمد بدير وحنان ترك وخالد النبوي ووصلت ميزانية اإلنتاجية في ذلك الوقت إلى  6 1مليون جنيه يتناول
فترة حرب االستنزاف والعمليات اجلوية التي كان يشنها الطيران اإلسرائيلي على أهداف عسكرية ومدنية داخل
األراضي املصرية ،ومنع من العرض ألسباب قيل وقتها إنها بأوامر شخصية من الرئيس األسبق حسني مبارك .وذكرت
صحف وقتها أن الفيلم لم يعرض بسبب اخلالف حول دور القوات اجلوية في احلرب ،والتي جتاهلها الفيلم وركز على دور
سالح الدفاع اجلوي ،ما دفع الرئيس مبارك إلى منع الفيلم على نحو غير مباشر خاصة أنه كان يرغب في عرض بطوالت
كافة أفرع القوات املسلحة في احلرب ،ومت إصدار الفيلم في  12نوفمبر  2014ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي
الدولي ،بعد إدخال تعديالت عليه لكنه لم يعرض على أي فضائية حتى اآلن .الفيلم تدور أحداثه حول مهمة قتالية
قامت بها إحدى الفرق اخلاصة بالدفاع اجلوي بقيادة الرائد فؤاد املصري ،والذي أدى دوره الفنان فاروق الفيشاوي إلسقاط
الطائرة اإلسرائيلية «كوزرا» ،وكانت أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا صناعة الطائرات حيث كانت تقوم برصد املواقع
احلصينة بدقة ،وتنجح الفرقة املصرية في إصابة الطائرة وتفجيرها ثم يكمل الفيلم في باقي مشاهده ليروي قصة
بناء حائط الصواريخ .ويلقي الفيلم الضوء على حياة قادة وضباط وجنود قوات الدفاع اجلوي أثناء احلرب من خالل مشاهد
حياتية تعرض بطوالتهم وتضحياتهم من أجل النصر واستعادة األرض.

�أوباما يفتتح �أول متحف لتاريخ الأمريكيني ال�سود
افتتح الرئيس األمريكي باراك أوباما بصورة رسمية املتحف الوطنى األمريكي لتاريخ األمريكيني املنحدرين من أصول
أفريقية في العاصمة واشنطن .وقال أوباما إن املتحف الذي بلغت تكلفته  540مليون دوالر ميثل «رحلة صوب احلرية».
ويقع املتحف الذي صممه املعماري البريطاني ديفيد أدجايا في متنزه ناشونال مول في واشنطن .وحضر االفتتاح أيضا
الرئيس األمريكي السابق جورج دبليو بوش ،الذي وقع في عام  2003القرار باملوافقة على إنشاء املتحف .ودعا أوباما
في كلمته في مراسم االفتتاح األمريكيني من أصول أفريقية على «القدوم إلى هنا واالطالع على قوة تأثيرنا» .حضر
أوباما وزوجته ميشيل وبوش وزوجته لورا االفتتاح .وأضاف أوباما «حتقق هذا اليوم ال يثبت أن أمريكا مثالية ،ولكنه يثبت
األفكار التي أرسيت عليها أمريكا ،وهي أن هذا البلد ،الذي ولد من رحم التغيير والثورة ،ثورتنا نحن الشعب ،ميكن أن
يصبح أفضل» .وألقى كل من بوش وزوجته لورا كلمة في االفتتاح ،وتبعهم املغني الشهير ستيفي وندر الذي شدا
بأغنية مبناسبة االفتتاح .ثم دق أوباما جرس واحدة من أقدم كنائس السود في الواليات املتحدة إيذانا باالفتتاح الرسمي
للمتحف .ويحتوي املتحف  36ألف قطعة ،من بينها السلع التي كان يتم مقايضتها لشراء العبيد من أفريقيا وعربة
قطار كانت مخصصة للسود في العشرينييات وسيارة كاديالك حمراء كانت ملكا لنجم مغني الرود أند رول تشاك بيري.
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االعجاز العلمي في الكتاب
وضع اهلل للكون ناموسا ً ثابتا ً يضمن له البقاء
ويبعث فيه احلركة والنماء .وميز االنسان بالعقل
والروح واخللود والبقاء .وسلطه على الكائنات:
احليوانات والطيور واجلمادات .وتعاون الناس فيما
بينهم على بناء صرح احلضارة االنسانية ،ولكنهم
فشلوا في اجلوانب االخالقية والدينية .وراحوا
يتقاتلون فيما بينهم كما احليوانات في الغابة:
القوي منهم يقتل الضعيف ويغتصب ماله
وارضه وعرضه .ولهذا كان اخلالق يفتقد خليقته
برسالة تثنيهم عن الشر والضالل وتدعوهم الى
االميان واخلير والكمال.
ولم يك الهدف من رسالة االنبياء هو امداد الناس
باملعارف والعلوم؛ بل كان الهدف منها هو تهذيب
نفوسهم وتقومي سلوكهم وترسيخ االميان
في صدورهم ،وحثهم على االعراض عن الشر،
والسير في طريق اخلير .ولهذا لم ي ُ َعلِّ ْم االنبيا ُء
الناس مبادئ احلساب والهندسة ،ولم يعطوهم
َ
دروسا في الفلك والطبيعيات .الن هذه العلوم
هي من مهام العقل وليست من اولويات الوحي.
وليست الوسيلة املثلى حلل املشاكل االخالقية
والصالح التدهور الروحي الذي اصاب البشرية .اما
العلم فهو من مهام العقل .وقد خطى قدماء
املصريني والبابليني واالغريق خطى كبيرة في
علوم الفلك والطب والهندسة ،وما تزال عملية
التحنيط وكيفية بناء االهرامات حتير العلماء
والبسطاء الى وقتنا هذا .ناهيك عن تقدم االغريق
العلمي والفلسفي فقال دميوقريطس بان اختالف
االجسام يرجع الى اختالف االتوموس (الذرات)،
وكان يراد بها اجلزيئات ،وهي اصغر جزء من املادة
ميكن رؤيته بالعني اجملردة .ولكن بعد اكتشاف
االتوم الذي ال يرى بالعني اجملردة ،اطلق عليه
ذرة .كما وضع جالينوس وابقراط مبادئ الطب؛
وارسى فيثاغورس واقليدس وارشيميدس دعائم
الهندسة والرياضيات .وانبأ طاليس بكسوف
الشمس الذي حدث عام  585قبل امليالد .فهل
كان اولئك العلماء انبياء ؟! اذا فليس من الصواب
ان نخلط بني رسالة االنبياء السماوية ،ورسالة
العلماء العقلية.
ومع هذا فقد وردت في ثنايا الوحي تصريحات
عن حقائق كونية وطبيعية دقيقة كان بعضها
معروفا ومشهود ،وبعضها االخر لم ي ُ ْك َ
شف عنه
النقاب قبل توالي القرون وانصرام العهود .وكان
الغرض من ذكرها ليس لتباري اخلالق امام اخمللوق،
وامنا لتذكير االنسان بقدرة الواحد املعبود ،التي
جتلت في الكون بغير حدود .كما يقول الرائي «
عظيمة وعجيبة هي اعمالك ايها الرب االله
القادر على كل شيء» (رؤ.)15
واذكر من بني تلك احلقائق الكثيرة ما جاء بفاحتة
سفر التكوين ان االرض ،باالمر االلهي ،قد انبتت
عشبا ثم بقال ثم شجراً .وقد جاء ذلك موافقا ً
للعلم الذي يقول بأن االرض في مهدها كانت
كتلة نارية وبدأت تبرد رويدا رويدا ومن ثم سمحت
برودة قشرتها لنمو العشب اوال ثم البقل ثم
الشجر الن جذوره اكثر عمقاً.
ويقول العلم ايضا بأن عملية البرودة هذه قد
صاحبتها عملية بخر وتكاثف للمياه التي تسبب
ازدياد ضغطها على اليابس الى ظهور البحار
واحمليطات وانفصال وتباعد القارات .واشار الوحي
الى ذلك بقوله « :وقال اهلل لتجتمع املياه حتت
السماء الى مكان واحد ولتظهر اليابسة وكان
كذلك.« ..
وكانت مصادر املياه قد احتلت مساحة كبيرة
في اساطير االولني وفي معتقدات املتأخرين،
فنسب االولون كل مصدر منها االى رب يرعاها:
واحد للبحر واخر للنهر وثالث للسحب ورابع
للمطر وخامس للنبع .ولذلك فقد جرت على
السنة االنبياء ايات كثيرة تنسب ذلك الى اخلالق
وحده ،فقال داود النبي « :الكاسي السماوات
سحابا املهيئ لالرض مطرا املنبت اجلبال عشبا»
(مز« .)147املصعد السحاب من اقاصي االرض

الصانع بروقا للمطر اخملرج الريح من خزائنه»
(مز .)135وقال ايوب الصديق « :من يحصي الغيوم
باحلكمة ومن يسكب ازقاق السماوات « (اي.)38
وحتدث سليمان عن دورة املياه في الطبيعة قائالً:
« كل االنهار جتري الى البحر والبحر ليس مبالن
الى املكان الذي جرت منه االنهار الى هناك تذهب
راجعة « (جا.)1
وقدم الوحي وصفا دقيا لالرض كونها كرة
معلقة في الفضاء فقال اشعياء النبي « :اجلالس
على كرة االرض وسكانها كاجلندب»(اش .)40وقال
ايوب الصديق « :ميد الشمال على اخلالء ويعلق
االرض على ال شيء « (اي .)26
واخبرنا الوحي على لسان القديس بطرس بان
نهاية العالم ستكون بدماره وانحالل عناصره« :
تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة
وحتترق االرض واملصنوعات التي فيها «.
وفي مناجاته ملتمسا الرحمة من لدن العلي،
قدم ايوب البار وصفا صحيحا ملراحل تكون اجلنني
في رحم االم ،وذلك بقوله « :الم تصبني كاللنب
وخثرتني كاجلنب .كسوتني جلدا وحلما فنسجتني
بعظام وعصب .منحتني حياة ورحمة وحفظت
عنايتك روحي» (اي .)10فنسب الصديق الى اهلل
الكيفية احملكمة التي جبل االنسان عليها راجيا ً
اياه ان يعيد جسده صحيحا ً كما كان .وقد جاء
وصفه مطابقا ً للواقع العملي فذكر اجللد واللحم
قبل العظام والعصب اللذان يُنسجان من اللحم.
وقول الصديق هذا يذكرنا بكالم الوحي على
لسان حزقيال النبي ،وكان حزقيال قد يئس من
توبة بني اسرائيل ومن رجوعهم الى اهلل؛ فأراد
اهلل ان يلقنه درسا ً يثنيه عن الشك في قدرة
اهلل عندما احيا العظام وهي رميم؛ ومن ثم فقد
اقتاده الروح الى بقعة بها عظام جلنود قد سقطوا
صرعى في احدى املعارك .وقال له تنبأ على هذه
العظام وقل لها « هكذا قال السيد الرب لهذه
العظام هانذا ادخل فيكم روحا فتحيون .واضع
عليكم عصبا واكسيكم حلما وابسط عليكم
جلدا واجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون اني انا
الرب « (حز .)37هنا نرى ان العظام موجودة بالفعل
وينقصها اللحم والعصب واجللد وعودة الروح
اليها .ففي الشاهد االول حتدث ايوب عن اخللق،
وهنا حتدث حزقيال النبي عن البعث ،وفي كال
الشاهدين جتلت القدرة االلهية ال املباراة العلمية،
فبرأ جسد ايوب ،ونهضت عظام اجلنود؛ ذلك هو
االعجاز احلقيقي الذي انفرد به الوحي الصادق
على ايدي انبيائه.
وكما ذكرت انفا فان بعض هذه احلقائق التي
اشار اليها االنبياء كان معروفاً ،وبعضها االخر لم
النقاب
يكن يجول بخلد احد الى ان كشف عنها
َ
علما ُء الغرب في عصر النهضة والعصر احلديث،
وذلك مبساعدة وسائل ذات تقنية فائقة امكن من
خاللها اكتشاف اجملرات وتفتيت الذرات والتنقيب
في باطن االرض وفي مجاهل القارات والغوص
في اعماق البحار وسبر اغوار احمليطات .واحداث
الطفرات الوراثية من خالل التحكم باجلينات ،وقد
فعلوا ذلك ولم يكونوا انبيا ًء ،وال تلقوا رساالت.
واعالن الوحي عن بعض هذه احلقائق كان
غرضه الوحيد هو متجيد اخلالق الذي جتلت قدرته
في خليقته .كما جتلت في كتب االنبياء اسمى
درجات االعجاز ليس فقط في وصف قوانني
الطبيعة بل في التأثير فيها كما في شق البحر
على يد موسى النبي وابراء االمراض املستعصية
كشفاء االبرص واعادة البصر لالكمه واخراج
الشياطني وشفاء اجملانني وانهاض املقعدين ،وفوق
ذلك االنباء بالغيب واقامة املقبورين .ذلك هو
االعجاز احلقيقي الذي لم ياته شك من اي صوب
او درب .ومن اسمى مظاهر االعجاز في الكتاب
املقدس هو تأثيره في نفوس املطالعني الياته
فبفضل تعاليمه السامية تغيرت حياة املاليني
فحولت اعتى اخلطاة ابرارا وقديسني وجعلت من
جبابرة احلرب ودعاء مساملني.

مــقـــــــاالت

دولة الفكة ودولة اخلطة
في ثمانينات القرن املاضي أطلقت زوجة عمدة
باريس (چاك شيراك) بيرناديت شيراك مبادرة كسور
العملة الناجمة عن املعامالت البنكية لتسهم
في متويل بعض املشروعات التنموية التي يحتاجها
اجملتمع وال تستطيع ميزانية الدولة أن تتحملها .وقد
مت النقاش وعمل اجتماعات تنسيقية بني مؤسسات
الدولة والهيئات املالية والقضائية لبحث تلك
املبادرة وقد خرجت تلك الدراسات بإمكانية التطبيق
بعد عرضها على اجملالس احمللية وأخذ موافقتها
ووضع آلية رقابة البنك املركزي الفرنسي مبشاركة
جمعيات العمل املدني املستقلة والقضاء .وقد
ساهمت تلك املبادرة بالفعل في تطوير حوالي ٢٧٠١
مستشفى وجتهيز حوالي  ١٨٥مدرسة.
في الواليات املتحدة قام مجلس النواب األمريكي
مبنح صالحية لبعض املطارات بتحصيل كسور
النقدية املتوفرة لديها نتيجة التعامالت وحتويلها
ملنظمات اخلدمات املتحدة (منظمات وجمعيات
مدنية) لتنفقها على مساعدات أسر وضحايا
القوات املسلحة األمريكية .ولكن القانون ُقتل
في مجلس الشيوخ ألسباب مختلفة أهمها عدم
وجود ضمانات كافية لوصول تلك األموال ملقاصدها
واحلاجة جملهود رقابي مكلف.
نأتي إلى مصر وقد تابعنا تصريحات السيد الرئيس
عن التحديات االقتصادية ومكافحة الغالء وانقضاء
أزمة األسعار خالل شهرين .وتناول الرئيس خالل
خطابه مبادرة أو طلب أو فكرة (ال أعرف تصنيفها
الدقيق) استغالل الفكة املنبثقة من التعامالت
النقدية من خالل املواطنني لدعم خزينة الدولة،
وكالعادة صرح الرئيس بأنه يعرف كيف يستغلها.
وكالعادة أيضا ً أثارت الفكرة شهية البعض ساخرا ً
أو داعما ً من منطلق أنها ُطبقت بالفعل في بعض
الدول من دول القمة مثل الواليات املتحدة أو كما
رأينا في حالة التجربة الفرنسية.
واحلقيقة عندما نقع هنا في فخ محاولة املقارنة
بني فكرة الرئيس وبني مثيلتها املطبقة في دول
أخرى جند أننا نطور قدراتنا من استيعاب اخليال إلى
اعتناقه.
فمجرد سرد قصة مبادرة فرنسا أو أمريكا أو حتى
مشروع القرش املصري لألستاذ أحمد حسني
(مصر الفتاة) في بدايات ثالثينات القرن املاضي يبرز
السؤاالن املهمان وهما :ما هو الغرض من املبادرة
(مشروع)؟ وكيف سيراقب الشعب أموال تبرعاته؟
وهنا تكمن أزمة األنظمة املصرية املتعاقبة في
تفعيل دور املؤسسات في دور الرقابة املتبادلة ،وثانيا ً
تفعيل دور جمعيات العمل املدني اخملتلفة ملزيد من
املتابعة والرقابة والتنسيق مع مؤسسات الدولة
لتخرج تلك األموال إلى مقاصدها ويجد الشعب
تغييرا ً ملموسا ً على األرض يؤثر إيجابا ً على حياته
ومستقبله دون أن يُحسب هذا العمل حلسابات
انتخابية أو ملصالح شخصية.
ولتفادي التهليل والتهويل (طرفي نقيض) أرى أنها
فرصة لكشف ومراجعة أساسيات احلكم الرشيد
لدولة في حجم ومكانة مصر ،فمن املعروف أن هناك
ما هو حلم يتحول إلى فكرة قابلة للتطبيق ،وبناء
عليه يتم وضع أهداف واستراتيجيات للتطبيق
ويتبعه وضع معايير للمراقبة واملراجعة.

حابي جورج

وبالنظر إلى طريقة عرض احللول واملبادرات حلل
مشاكل الوطن جند أنها ال تخلو من النوايا الطيبة
ولكنها تخلو من كل شيء الزم وواجب العرض
كعرض التحديات املوجودة بالفعل في قطاع ما أو
إقليم ما مبا يلزم التدخل السريع ،وتلقي كل املبادرات
واالقتراحات بحلول من مختلف املؤسسات ومراكز
األبحاث .هنا يأتي دور طرح الفكرة أو املبادرة ليتم
بعدها عرض اخلطة بكل شفافية ووضوح أمام الرأي
العام ليحوز إما القبول أو الرفض ،في جو من تقبل
الرأي والرأي اآلخر واحترام عقلية الرأي العام وتقدير
حتفظاتهم وقلقهم.
إذا نظرنا جند أننا دائما ً ما نقف أمام خيرات مثل
التبرع الجتياز أزمة أو التنازل القتناص صفقة وغالبا ً
ما نضطر إلى االستماع لصوت واحد متفرد حتى متر
األزمات!
هذا هو الفرق الفاصل بني دولة الفكة ودولة اخلطة،
بني عرض األفكار جلس النبض وبني طرح التحديات
وتقدمي مقترحات بحلول.
دولة الفكة التي تطرح أهمية وضرورة جتديد اخلطاب
الديني ثم تسمح بحبس إسالم البحيري وتقدمي
فاطمة ناعوت للمحاكمة وحبس أطفال الزدراء
األديان ،وال تضع خطة لتفعيل الدستور ومنع كافة
أنواع التمييز واسترجاع السالم اجملتمعي!!
دولة الفكة تعلن االحتفاء بعام الشباب وحترم
عليهم التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم في
املعارضة وال تطرح خطة لتمكني الشباب في احلكم
وتدريبهم التدريب الالزم لتولي املناصب القيادية.
دولة الفكة التي تصر على معاقبة اجملني عليهم
وتقوم بالقبض على شباب يذهب ليرمي بنفسه
في تهلكة الهجرة غير الشرعية بدون وضع خطة
تشمل دراسة األقاليم التي يهاجر منها الشباب
ومن ثم دراسة إقامة مشروعات حقيقية مستوعبة
للعمالة في تلك املناطق.
دولة الفكة تهتم مبعاجلة ملف صادرات مصر إلى
العالم سياسياً ،دون أن تضع خطة إلنشاء مفوضية
عليا لسالمة الغذاء وتفعيل الدور الرقابي لـ١٧
مؤسسة تعنى بتصنيع وتوزيع األغذية ضمانا ً
لسالمة املصريني أوال ً وحفاظا ً على صادرات مصر
ثانياً.
ختاما ً أما آن األوان لنكف عن التعامل مع مشاكل
مصر بشكل سطحي و«بالقطعة» وتعتمد الدولة
آلية ومبادئ احلكم الرشيد بدال ً من احلكم األبوي
وتعتمد أيضا ً سياسة املكاشفة والشفافية أساسا ً
للمشاركة سواء في وضع احللول العاجلة والطارئة
للتغلب على أزمات استثنائية ،أو وضع خطط
طويلة املدى تستهدف إجنازات مستقبلية لنهضة
شاملة .أخيرا ً إنها خيارات وطنية.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

التهاب اللثة

ينتج نزيف اللثة عند عدم إتباع إرشادات نظافة الفم واألسنان
بانتظام ،فتتكون طبقة من البكتيريا تدعى البالك على األسنان
و على حدود اللثة ،تقوم بكتيريا البالك بافراز سمومها مما يؤدي
الى التهاب اللثة ،و التهاب اللثة هو السبب وراء النزيف .إذا
لم يتم إزالة البالك على يد طبيب أسنان مختص ستتفاقم
مشكلة النزيف مؤدية الى حدوث ما يدعى ب «أمراض اللثة»،
مما يؤدي الى حدوث املزيد من النزيف.
ما هي األسباب الشائعة لنزيف اللثة؟
التهابات اللثة بسبب وجود بكتيريا البالك.
جرح أو صدمة على اللثة.
تعاطى أدوية معينة كأدوية امراض القلب وضغط الدم.
األستخدام اخلاطئ لفرشة األسنان أو خيط األسنان.
نقص فى فيتامني ج
نقص فى فيتامني ك
اضطراب فى الهرمونات خالل فترة املراهقة أو خالل فترة احلمل.
سرطان الدم.
وضع طقم أسنان ضيق.
ما مدى خطورة نزيف اللثة ؟
نزيف اللثة هو رسالة من لثتك لك.
تخبرك لثتك النازفة انها بحاجة الى
الرعاية و التنظيف .
قد يؤدي اهمالك لهذه الرسالة الى
تفاقم مشكلة النزيف و حدوث
أمراض اللثة ,أمراض اللثة هي السبب
الرئيسي وراء فقدان األسنان و تشويه
منظر االبتسامة.

�صحــة نيـوز

املراحل السلوكية اخلمسة لألمراض اخلطيرة
( ) Terminal Diseases
املقالة الثالثة  :االنحرافات اجلنسية

هذا املوضوع  -وبرغم قسوة الكتابة عنه أو
احلديث بشأنه  -قمت بعرضه علي شاشة
التلفاز وأيضا في أكثر من ندوة دعيت اليها
وذلك ألهمية اإلملام به ليس فقط للمرضي،
ولكن أيضا لذويهم.
وعلي أي ،فأحب في البداية أن أنبه إلي حقيقة
هامة وهي أن تفاعل املرضي مع األمراض
الصعبة أو املميتة يختلف إختالفا ضخما؛
وذلك تبعا إلي عوامل أربعة  :شخصية
املريض  /نوع املرض واإلحتماالت الواردة بشأنه
 /الهيئة الطبية املعاجلة وطريقة تعاونها
الطبي والنفسي مع املريض  /املعاونة
اإلجتماعية من األهل واألصدقاء.
هوامش  :تطور معظم األمراض اخلطيرة
يعتمد بدرجة كبيرة علي مدي املؤازرة
النفسية واإلهتمام الذي يبديه أقرب الناس
إلي املريض ومدي إحساسهم  -وليس فقط
تعاطفهم  -مبا يشعر به املريض وعلي إعتبار
املرض علي كونه معركة ومسؤولية مشتركة
يتعاون فيها املريض وذويه  .وذلك بسبب أن
جهاز املناعة للجسم وهو السالح الرئيسي
في مجابهة هذه األمراض يتأثر بصورة كبيرة
باحلالة النفسية للمريض .وعليه فقد تقرر
السماح  -في كل مستشفيات كندا بزيارة
املرضي من قبل حيواناتهم األليفة وذلك ألثر
ذلك في حتسني حاالتهم النفسية.
وعموما مير مرضي األمراض املميتة Terminal
 Diseasesمبراحل خمسة هي :
أوال مرحلة اإلنكار  Denial :وفيها ينكر املريض
ويؤكد أن هذا التشخيص خطأ وال يخصه
وليس حقيقيا .بل ويطالب الكثير من املرضي
بإعادة الفحوصات املعملية وأخذ عينات
أخري أو بإعادة تصوير األشعات .ويأكدون علي
حقيقة أن حالتهم الصحية اجليدة ال تتفق
مع هذا التشخيص السئ.
ثانيا مرحلة الغضب  Anger :ويتسائل ملاذا
أصاب أنا بهذا املرض دون غيري ؟ why me.ملاذا
حدث ذلك ؟ وكامنا هناك سلة حتتوي األمراض
يستطيع كل مريض أن يأخذ منها ما يراه
مناسبا له.
ثالثا مرحلة الفصال  Bargaining :وفيها
يستعطف املريض الهيئة املعاجلة لفعل كل
ما بوسعهم لعالج هذا املرض أو علي األقل
إبطائه ما أمكن .ويسوق األسباب من أجل
أهمية اإلبطاء في تطور املرض وذلك ليزيد
من هذا التعاطف أمثلة لهذه اإلسباب  :أنه
يحتاج ( املريض ) ملزيد من الوقت لترتيب األمور
املالية ألسرته أو إلمتام زواج إبنته.
رابعا مرحلة اإلكتئاب  depressionوذلك
إلحساسه بانه ال أمل وال فائدة من العالج.
ويزيد من هذا اإلحساس باإلكتئاب إذا شعر
املريض بالذنب كنتيجة إلعتقاده بان هذا

املرض هو عقاب بسبب أخطاء إرتكبها في
املاضي.
هوامش  :في بعض املرضي يعاني املريض
في هذه املرحلة من التوتر ومخاوف ألسباب
غير محددة أو مخاوف من أشياء محددة
مثل إجراء طبي معني .ولكن يوجد عدد أقل
من املرض يعانون من شكوك بشأن سبب
املرض ويتهموا األخرين بالتسبب في مرضهم
وقد تصل هذه الشكوك إلي مرحلة األوهام
وتخيل أشياء لم حتدث ،أو تؤدي هذه الشكوك
إلي تصرفات عنيفة ،أو رفض التعاون مع
الهيئة املعاجلة.
خامسا مرحلة قبول األمر الواقع
 Acceptanceوهذه هي املرحلة التي يتمني
اجلميع ( األقارب واألصدقاء والهيئة املعاجلة )
أن يصل املريض إليها .ولكن ذلك ال يحدث في
كل مرضي األمراض املميتة .ولكن في حالة
حدوثها ،يتقبل املريض واقعه وقدره ويحس
بالشكر والرضا ملا متتع به في سنوات حياته
وعما قدمه لعائلته ولألخرين خالل هذه احلياة
ويقوم بترتيب األمور لنفسه ومن بعده فيما
يخص رحيله.
هوامش  :نشرت علي صفحتي علي فيس
بوك «  « Doctor Nagiبعضا مما كتبت يوما
عن فلسفة احلياة واملوت أذكر منها :
خذ من احلياة خبرة ومن املوت عبرة.
متتع باحلياة .ولكن ال تنسي املوت.
أتعجب ملن يقولون فاجأه املوت ! فاملوت هو
الشيء الوحيد املتوقع في هذه احلياة.
ال تخف املوت ولكن خاف أن ال حتيا فان تكون
غير ميت ليس معناه أنك حي.
تأمل وإعتبر وتدبر :
كم من ملوك غربت شموسهم والشمس
ما زالت تشرق.
وكم من أباطرة ولي زمانهم .والزمان ما زال
ميرق.
فلماذا نكون
فان كنّا عن احلياة راحلني
عليها متكالبني.
قيمة األشياء في ندرتها وعليه قيمة األعمار
في محدوديتها.
من وجهة نظر اإلنسان  :في معظم األوقات
ال يحسن املوت إختيار الوقت.
الشجاعة احلقيقية ليست في السعي نحو
املوت وإمنا في الصراع من أجل احلياة.
نحب احلياة بكل عيوبها ونكره املوت بكل
مزاياه.
أحيانا يكون املوت أكثر رحمة من احلياة.
بني كل أحداث احلياة ال نعلم هل املوت هو
أشرها أم خيرها.
منوت يوم ميوت األمل فينا.
املوت هو احلقيقة الوحيدة التي نعترف بها إذا
حدثت لغيرنا ونتجاهلها إذا طرقت أبوابنا.

18

جــود تاميـــــز

ال�سبت � 8أكتوبر  - 2016ال�سنة الثالثة  -العـدد الثالث وال�ســـبعون

لوحة ال�رشف

1

3

2

5

4

6

8

7

9

10

1
2

محمد جوهر

3
5
6
7
8
9
10

رأسي

أفقي

 - 1حاضرة العرب االنباط  oأثاث
 - 2متشابهان  oقدك
 - 3حزن شديد  oعلقم (معكوسة)  oنظرت بانتباه
 - 4االسم األول من شاعر عربي تونسي  oيرقى إليه اليقين
 - 5ولد  oمراعي
 - 6يتألم بصوت  oقدم هدية
 - 7ثلثا تاج  oالشاعر صاحب الكوميديا اإللهية
 - 8متشابهات  oمكان منخفض
 - 9صاحب نظرية وقانون الجاذبية
 - 10شجرة تعيش في مياه البحر المالحة  oينام فصل الشتاء

 - 3أصبح لينا  oمصائب
التحكم 8
 - 4جسر الهوة  oمركز 1
2
 - 5دولة أوربية شرقية  oبرد
وحدة قياس متناهية الصغر 8 9 7
 - 6متشابهان 4 o
1
3
 - 7قاطنات  oظل (معكوسة) 5
البؤساء (أو
البائسون) 6
9
 - 8صاحب قصة 8
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 - 9في السيارة لتحريكها في االتجاهات  oتشد به الخيمة
 - 10لعبة منضدية بلغ عدد الكتب المؤلفة حولها نحو  330ألف كتاب  oحيوان ولود
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 - 1مدينة كنعانية قديمة 8o
ست الحبايب
8
1
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 - 2عاصمة توغو االفريقية  oأول فدائية في االسالم (معكوسة)
(c) Daily Sudoku Ltd 2016. All rights reserved.

8

5

(c) Daily Sudoku Ltd 2016. All rights reserved.

في الذكرى الخامسة لمذبحة ماسبيرو
تتشرف جريدة جود نيوز بتكريم البطل
المصري محمد جوهر الذي أطلق عليه لقب
شندلر مصر بعدما قام بعمل بطولي في إنقاذ
حياة  17قبطي منهم القمص متياس نصر
واخفائهم في مبنى مقر القناة أثناء مالحقة
قوة أمنية من الجيش المصري لهم ومحاولتها
قتلهم وايذائهم بعدما صدرت لهم األوامر
بإستخدام القوة العسكرية لفض المظاهرة.
محمد جوهر هو رئيس مجلس إدارة شركة فيديو ‹›كايرو سات›› ،ورئيس
مجلس إدارة قناة  25يناير الفضائية ،ذكر أنه قام بحماية المتظاهرين السبعة
عشر في الدور الـ  12بمقر فضائية ‹› ››25في حجرة كانت مخصصة لكي
تكون حماما حيث تم وضع مكتب أمام الباب وادخل األقباط المتظاهرين الـ
 17لالختباء من الجنود .وأضاف جوهر خالل اتصال هاتفي ببرنامج ‹›آخر
كالم›› المذاع على قناة ‹›أون تي في» في الذكرى االولى للمذبحة أنه
ً
صباحا والسابعة مساءاً ينقل المختبئين ألكثر
ظل ما بين الساعة السابعة
من مكان حتى ال يتم العثور عليهم وقتلهم .وقد قامت القناة ببث الخبر
إبان حدوثه ولكنهم امتنعوا عن نشر الصور التي تم التقاطها في ذلك اليوم
لبشاعة المنظر.
وأوضح جوهر أن الجنود كانوا يسألون عن ديانة األفراد ،وقاموا بحصر جميع
ً
ً
مسيحيا قتلوه أو آذوه بمساعدة
شخصا
البطاقات المسيحية ف إذا وجدوا
بلطجية يمسكون سيوفا ويقومون بأعمال تخريبية اطلقوا عليهم لقب
ً
ً
معرضا
سلوكا إنسانيا
مواطنين شرفاء  .محمد جوهر رمز وطني رائع سلك
حياته للخطر من أجل حماية فئة تتعرض للقهر والظلم في بلده .وبرغم
وطنية الرجل وشجاعته إال أنه قد تم غلق قناته والتضييق عليه حتى قرار
السفر إلى كندا.
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مقـــــــــاالت

ال�سبت � 8أكتوبر  - 2016ال�سنة الثالثة  -العـدد الثالث وال�ســـبعون

هل انتهي شهر العسل بني مصر و السعودية؟!
قال الباحث عبد الباري عطوان في افتتاحيته أن
من تابع االستقبال احلافل الذي حظي به العاهل
السعودي امللك سلمان بن عبد العزيز ،اثناء زيارته
الرسمية الى القاهرة في ابريل املاضي ،واآلمال
العريضة التي بنيت عليها سياسيا واقتصاديا
وعسكريا ،يخرج بانطباع بأن البلدين دخال في
حتالف استراتيجي إقليمي صلب ،ميكن ان يستمر
لعقود او سنوات على األقل ،ولكن الطموحات
والتمنيات شيء ،والواقع شيء آخر.
و اضاف عطوان أنه بعد خمسة أشهر من هذه
الزيارة التي وصفها االعالمان السعودي واملصري
بأنها “تاريخية” ،بدأت الهوة في العالقات بني
البلدين تتسع ،وبدأت الوعود واالتفاقات املالية
والسياسية “تتبخر” ،فمشروع جسر امللك
سلمان فوق خليج العقبة ،واملنطقة التجارية
احلرة التي ستقام في اجلانب املصري منه في
سيناء لم يعد يذكر ،ورمبا جرى دفنه ،وعدم تصديق
البرملان املصري على إعادة جزيرتي “صنافير”
و”تيران” في فم اخلليج املذكور الى السيادة
السعودية لم يتم حتى اآلن ،رغم تصديق مجلس
الوزراء السعودي الفوري عليه ،واالنكى من ذلك ان
محكمة مصرية طعنت في هذا االتفاق ،وأكدت
على بطالنه مرتني ،والثالثة في الطريق.
واشار عطوان الى أن الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي الذي حظي بإطراء خاص على السنة
املسؤولني السعوديني واعالمهم ،باعتباره املنقذ
ملصر ،لم يعد كذلك هذه األيام ،بل بات موضع
انتقادات كثيرة مباشرة ،او غير مباشرة ،وصل
بعضها الى الشتم.
و تابع عطوان من خالل مشاهداته و رصده
لألحداث اجلارية أن شهر العسل السعودي
املصري لم يدم أكثر من ثالثة أشهر على االكثر،
بدأت بعدها إجراءات “طالق شبه بائن” ،انعكس

في مجموعة من اخلطوات املصرية جاءت صادمة
للشريك السعودي:
األولى :املشاركة املصرية املكثفة في مؤمتر غروزني
الذي انعقد قبل شهر في العاصمة الشيشانية،
حتت عنوان “من هم اهل السنة واجلماعة” ،حيث
شاركت في هذا املؤمتر الذي اعتبر “الوهابية”
خارج هذا التعريف ،أربعة من أهم املرجعيات
اإلسالمية املصرية وهم ،شيخ االزهر ،الدكتور
احمد الطيب ،ومفتي مصر الشيخ شوقي عالم،
ومستشار الرئيس للشؤون اإلسالمية أسامة
االزهري ،واملفتي السابق الدكتور علي جمعة.
الثانية :التصريحات املؤيدة والداعمة للرئيس
السوري بشار األسد التي وردت في خطاب
الرئيس السيسي الذي ادلى به في األمم املتحدة،
واكد فيها ان ال مكان للتنظيمات اإلرهابية في
مستقبل سورية ،وتلك التوضيحية التي ادلى
بها سامح شكري ،وزير خارجية مصر الحقا
لصحف مصرية ،واقر فيها تباين الرؤى بني بالده
والسعودية بشأن سورية خصوصا حول ضرورة
تغيير نظام احلكم او القيادة السورية ،حيث أكد
ان مصر تعارض تغيير احلكم ،وال تتبنى النهج
السعودي في هذا اإلطار.
الثالثة :عدم حدوث أي لقاء بني الرئيس املصري
واألمير محمد بن نايف ،ولي العهد السعودي،
اثناء تواجد االثنني في األمم املتحدة على رأس وفدي
بالدهما ،والشيء نفسه يقال عن وزيري خارجية
البلدين باستثناء مشاركتهما في اجتماع
مجموعة دعم سورية.
الرابعة :وهي األهم في نظرنا ،أي اللقاء الذي
اجراه السيد شكري مع نظيره اإليراني محمد
جواد ظريف على هامش اجتماعات اجلمعية
العامة لألمم املتحدة ،وبحث معه ملفات عديدة
من بينها امللف السوري ،وهذا اللقاء وحده

توقيت املطرانية!

يكفي إلصابة نظيره السعودي عادل اجلبير ،ورمبا
من هم اعلى منه ،بأزمة قلبية ،وال نستبعد ان
تتحول هذه االزمة الى جلطة ،في حال صدقت
التكهنات حول لقاء شكري ونظيره السوري وليد
املعلم املوجود حاليا في نيويورك.
و قال عطوان أن محطة “سكاي نيوز عربية” ،التي
متلكها امارة أبو ظبي ،قدرت حجم املساعدات
واالستثمارات التي ضختها السعودية في مصر
بحوالي  27مليار دوالر في السنوات األخيرة ،ويبدو
انها ستتوقف عند هذا الرقم لسنوات قادمة في
ظل هذا “البرود” في العالقات بني البلدين ،اللهم
اال إذا قررت السعودية االقدام على مبادرة مالية
جديدة وتقدمي حزمة من املليارات ملصر ،وان كنا
نستبعد ذلك ،خاصة ان احلكومة املصرية جلأت
القتراض  13مليار دوالر من صندوق النقد الدولي
أخيرا بشروط صعبة.
وأضاف أن القيادة السعودية أخطأت التقدير
عندما اعتقدت ان هذه املساعدات ستجعل من
نظيرتها املصرية “صديقا” مطيعا ،وتابعا ،ينفذ
كل مخططاتها ،ويخوض كل حروبها ،ويتبنى كل
مواقفها ضد إيران واحلكومة السورية ،ويقاطع
كل اعدائها على غرار ما فعلته وتفعله معظم
احلكومات اخلليجية األخرى ،االمر الذي يعكس
“سوء تقدير” في احلسابات ،عالوة على عدم
فهم الذهنية املصرية ،والتاريخ احلافل باملطبات
والصدامات بني البلدين ،في معظم عصوره.
وأكد عطوان أن السلطات املصرية تستخدم
اإلعالم في اغلب األحيان ،وليس القنوات
الدبلوماسية التقليدية ،إليصال الرسائل الى
الدول املعنية ،ولعل حديث السيد شكري الى
وسائل االعالم املصرية دون غيرها ،حول التباين
في العالقات املصرية مع السعودية هو أحد

قلم رصاص

بقلم :عـادل عطيـة

طلب أحد اآلباء الكهنة ،أن
أنضم إلى خدمة اإلعالم
الكنسي باإليبارشية .وهذا
يعني أن نلتقي كثيراً؛ للتنسيق
فيما بيننا .وكثيرا ً ما كان يتصل
بي ،ويقول لي أن نلتقي عند
الساعة اخلامسة بعد الظهر
في املطرانية.
وألنني تعودت أن أضبط
ساعتي على دقات «بج بن»،
احتراما ً وتقديرا ً لقيمة الوقت؛
فانني أكون بانتظاره على
نبض الساعة اخلامسة بالتمام
والكمال .ولكنه كان يأتي لي
بعد املوعد بنصف ساعة ،أو
ساعة .وقد ال يأتي ،الغيا ً املوعد
الذي كان بيننا ،وكأنه لم يكن،
دون سابق انذار!
في كل حاالت االنتظار ،كنت
أنتظر أكثر على أمل اللقاء ،إال
إذا داهمني الضغط املرتفع في
مثل هذه األوقات غير املرغوب
فيها ،ويعذبني بصداعه
املؤلم؛ فأترك املكان وأعود إلى
منزلي .وألن الوقت من ذهب؛
فقد أقنعت نفسي ،بأن هذا
األب املوقر ،يريدني أن أمارس،
بجدية ،ما جاء من تعاليم في
املوعظة على اجلبل :بأال أكنز لي
كنوزا ً على األرض ،حيث يفسد

السوس والصدأ ،وحيث ينقب
السارقون ويسرقون!
ومن الطريف ،في هذه
التجربة ،انني خرجت باصطالح
خاص ،أطلقت عليه« :توقيت
املطرانية»؛ للتعبير عن الفارق
الزمني بني توقيت القاهرة
وتوقيت املطرانية ،والذي يطول،
أو يقصر حسب الظروف
واألحوال!
ومنذ ذلك االكتشاف ،وكلما
أتصل بي أبي الكاهن ،وطلب
مني أن نلتقي عند الساعة
الفالنية ،فانني استفسره،
قائالً“ :بتوقيت القاهرة أم
بتوقيت املطرانية؟” ..ومع ذلك،
كنت أرى ابتسامته الوقورة من
خالل صوته ،وأتأكد ساعتها أن
بندول الساعة ليس رناناً ،بل
ضاحكاً ،وأعرف التوقيت!...

احيانا ً كثيره وانت جتلس مبفردك او حتى ضمن مجموعة و
تفكر  ،وأمامك ورقة وقلم رصاص بدون ما تشعر جتد نفسك
راسم شويه شخبطه ممكن تكون بتهرب بعقلك شويه من
حاجه بتفكر فيها  ،ممكن كمان بترسم الشئ الذى تفكر
فيه و فى وقتها و من خالل هذه الشخبطة ممكن ايضا ً ان
تخرج بفكرة  ،لكن األجمل من هذا وذاك عندما تكتشف ان
لديك موهبه فى فن الرسم من خالل شخبطه قلم رصاص
 ،ويعتبر الرسم باستخدام القلم الرصاص نوع من الفنون
اجلميله والدقيقة استعمله الكثيرين .من الفنانني وقاموا
بخلق لوحات وبورتريهات رائعة وساحرة  ,تشبه الواقع كثيرا ً .
بني الفنانني الذين استخدموا القلم الرصاص في رسم لوحات
مذهلة وصنع أعمال فنية خالبة من عصرنا احلالي هو الفنان
األجنليزى «ستيوارت كالرك « و تتمتع رسومات الفنان اإلجنليزى
« ستيوارت «بالواقعية والدقة واإلتقان
هذا الفنان قدم مجموعة من اللوحات الفنية ذات طابع
مختلف ومتميز  ،من خالل معارضه اخملتلفه و هذه اللوحات
مت رسمها بالقلم الرصاص فقط .ويعتبر ستيوارت من اكثر
الفنانني موهبة في رسم تفاصيل معقدة تشبه إلي حد كبير
احلقيقه مستخدما ً القلم الرصاص  ،والفحم  ،ويستمد هذا
الفنان فنه من بني الصور الطبيعية حوله ووجوه األطفال
والناس و الطيور واحليوانات البريه واألليفه  ،ويرسم لوحات
اقرب ما تكون للواقع لنجوم وممثلي هوليود ،مثل املغنى
الشهير «بوب مارلى « كما ترون بالصوره دقته الكبيره فى
رسم املالمح  ،العينني  ،األنف  ،الشعر احلواجب وغيرها من
مالمح الوجه التى خرجت لنا تضج باحلياة الى جانب التدرج
اللونى بني األبيض و األسود الذى يعرض بورتريه «بوب مارلى «
املرسوم وكأنه حتت تأثير اإلضاءة فخرجت اللوحه فى شكل
عمل فنى متكامل غنى بالتفاصيل و اخلطوط اجلميله والغنية
بأبراز تعبيرات الوجه بدقه متناهية غايه فى الروعه واألتقان
ويقول ستيوارت  :ان لوحاتى هى عشقي ..فشيء جميل أن

التطبيقات الواضحة لهذا النهج املصري.
و اشار الى أن السلطات املصرية تركت مسافة
كبيرة بني موقفها وحليفها السعودي (السابق)
في التعاطي مع الشأن السوري ألنها تدرك جيدا
ان البديل عن نظام الرئيس األسد هو حركة
االخوان املسلمني ،او الفوضى الدموية على غرار
العراق وليبيا واليمن ،االمر الذي يشكل تهديدا
ألمن مصر واستقرارها ،ونظام احلكم فيها،
مضافا الى ذلك ان حتالف الرئيس السيسي مع
نظيره الروسي فالدميير بوتني ،يتقدم على حتالفه
مع السعودية وقيادتها ،ولذلك ال ميكن ان يتبنى
سياسات تتعارض مع السياسات الروسية في
الشرق األوسط.
ويبدو أن دبلوماسية إدارة الظهر ،هي الوصف
األمثل للعالقات بني السعودية ومصر هذه
األيام ،والتي من املرجح انها بدأت تتمدد الى
العالقات املصرية اخلليجية أيضا ،فزيارات
املسؤولني املصريني الى عاصم الدول اخلليجية
باتت شحيحة هذه األيام ،وكان الفتا ان الدكتور
عبد اخلالق عبد اهلل ،احد ابرز مستشاري الشيخ
محمد بن زايد ،ولي عهد أبو ظبي ،وحاكمها
الفعلي ،ايد ما ختمت به مجلة “االيكونوميست”
البريطانية حتقيقها السوداوي عن مستقبل
اقتصاد مصر قبل ثالثة أسابيع ،ويتلخص في
توجيه نصيحة للرئيس السيسي بعدم الترشح
النتخابات الرئاسة املصرية عام  ،2018ويقال
انه هو الذي سرب هذه النصيحة الى اجمللة
البريطانية.

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

جتعل اللوحة تنبض باحلياة كل لوحة
جديدة ،أخصص لها املزيد من الوقت
واالهتمام و أظل اعمل بها شهورا
حتى انتهى فكل لوحة بالنسبة لي
حتكي قصة”.
ان لوحات ستيوارت عزيزى القارئ
تتسم بالرقى والتعبير الصادق
املتمثل فى رشاقة اخلط وانسيابته فلوحاته تحُ اكى الواقع
بصورة خيالية  ،فيها عشق وشغف لكل بورتريه  ،فالفنان
ستيوارت استطاع مبهارة فنية عالية ان يحلق بِنَا بعيدا
فى أفق اإلبداع و الرسم الواقعى فأمتع عيوننا واشبع روحنا
بجمال رؤية أعماله من خالل قلمه الرصاص .
واألن جاء دورك قارئى العزيز بأن تبدأ أعاده النظر فى شخبطة
قلمك الرصاص فرمبا تكتشف موهبه فنيه لم تكن تعرفها
عنك  ،فحان الوقت لكى تبدأ

بوب
مارلى

3200 Bayview Ave., North york

«Study God’s
Word. Love it.
»Live it
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خواطر مسافر
إلي النور
( )33

“منهج املسيح التعليمي
 ” :تَ َع َّلمُ وا ِمنِّي …
وس ُكمْ
َف َت ِج ُدوا رَاحَ ًة ِل ُن ُف ِ
( إجنيل متي )٢٩:١١

 وصل اإلنسان إلي معرفة عالية لسيكولوجيتهوتوصل إلي أفضل أساليب التعليم في املدارس .
َّ
و هذا جيد جداً .فإن جاز لنا القول مبنهج تعليمي
للمسيح  ،فما هو ؟
 إن الرب يسوع املسيح فيه كل كنوز احلكمة ويح  ،المْ ُ َّذخَ رِ ِفي ِه َج ِمي ُع
سرِّ ..المْ َ ِ
املعرفة ” لمِ َ ْعرِ َف ِة ِ
س ِ
ُكنُوز ِ الحْ ِ ْك َم ِة وَالْ ِعلْ ِم “ ( كولوسي .)٢:٢
 فاملسيح جاء إلينا من عند اآلب حامالً صورة جوهراهلل اآلب  ” :الَّ ِذي (املسيح) ،وَ ُه َو بَهَ ا ُء َم ْج ِد ِه (اآلب)،
س ُم َج ْو َهرِ ِه “ ( عبرانيني  . )٣:١أي له نفس الطبيعة
وَر َ ْ
اإللهية التي لآلب  .و هذا كان سر املسيح اخملفي وراء
اجلسد  .و أنار بهاء و مجد طبيعته اإللهية العالم
بخالصه للبشر و بتعاليمه التي إرتقت باإلنسانية ”
أَن َا نُورُ الْ َعالَ ِم “ (.يوحنا .)٥:٩
 إن جاز لنا القول مبنهج تعليمي للمسيح  ،فلقدانتظرته النبوات ليحققه اإلبن املتجسد .و أشار
اء :وَي َ ُكو ُن الجْ َ ِمي ُع
هو إليه ” إِن َّ ُه َم ْكت ٌ
ُوب ِفي األَن ِْب َي ِ
ني ِم َن اهلل ( “ .يوحنا  .)٤٥:٦و هو ليس منهج
ُم َت َعلِّ ِم َ
آدم األول الذي خدعته احل َّية و أغرته باألكل من شجرة
املعرفة فأكل منها .فاملسيح له اجملد يطلب بإحلاح أن
نتعلم منه ” ت َ َعلَّ ُموا ِمنِّي “ .
 لقد أوضح سفر الرؤيا كيف أن املسيح بحدذاته هو كتاب احلياة األبدية القابل لألخذ و األكل :
َ
َ
ض،
” وَالمْ َالَ ُك الَّ ِذي رَأي ْ ُت ُه وَا ِق ًفا َعلَى الْ َب ْحرِ وَ َعلَى األر ْ ِ
س َم بِالحْ َ ِّي إِلَى أَب َ ِد اآلب ِ ِدي َن…
اء ،وَأ َ ْق َ
ر َ َف َع ي َ َد ُه إِلَى َّ
الس َم ِ
َ
ْ
َ
هلل ،ك َما
أ َ ْن ال َ ي َ ُكو َن ز َ َما ٌن ب َ ْع ُد ! .بَل … ي َ ِت ُّم أي ْ ً
س ُّر ا ِ
ضا ِ
ب َ َّ
س ِم ْع ُت ُه
شرَ َع ِبي َد ُه األَن ِْب َيا َء .وَ َّ
الص ْو ُت الَّ ِذي ُكن ُْت َق ْد َ
َ
اء َكلَّ َم ِني أي ْ ً
ضا وَ َقا َل«:اذْ َه ْب خُ ِذ ِّ
ِم َن َّ
الس ْفرَ
الس َم ِ
لمْ
لمْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ف َعلَى الْ َب ْح ِر
ق
ا
و
ل
ا
ك
ال
ا
د
ي
ي
ف
ح
ُو
ت
ف
ا
ر
َّ
ِ َ ِ ِ
َ ِ َِ
الص ِغي َ
َ
َ
لمْ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
ض» .فذ َه ْب ُت إِلى ا ال ِك قائِال ل ُه« :أ ْع ِط ِني
وَ َعلَى األر ْ ِ
الص ِغيرَ»َ .فقَا َل لِي«:خُ ْذ ُه وَ ُكلْ ُهَ .»…،فأَخَ ْذ ُت
الس ْفرَ َّ
ِّ
الص ِغيرَ ِم ْن ي َ ِد المْ َالَ ِك وَأ َ َكلْ ُت ُه “ ( سفر الرؤيا
الس ْفرَ َّ
ِّ
.)٥:١٠
َّ
 واضح إذن أن املسيح عندما يقول ” ت َ َعل ُموا ِمنِّي“ فهو باستعداد لعطاء ذاته التي يهبها لكل من
آمن به و أحبه  ”.الَّ ِذي يُ ِح ُّب ِني… أَن َا أ ُ ِح ُّب ُه ،وَأ ُ ْظ ِه ُر لَ ُه
ذَاتِي»(“.يوحنا  .)٢١:١٤إن عبارة ” وَأ ُ ْظ ِه ُر لَ ُه ذَاتِي» “.هي
صميم منهج التعليم عند املسيح له اجملد  .فهي
أستعلِن له ذاتي“ .
تعني ” َ

بقلم  :د .رءوف إدوارد

 فاملسيح إذ أحب اإلنسان وهبه كل سرَّه اخملفي وراءاجلسد .فكلمة ” ت َ َعلَّ ُموا ِمنِّي “ هي ”إقبلوني لتتحدوا
بي فتحيوا و تفرحوا“  ،فاملسيح ملَّا جتسد أصبح
ِملْكا ً لكل من آمن به و أحبه فدعاه ”خاصته“  .و هذا
هو سر قوله ” َف َم ْن يَأ ْ ُكلْ ِني َف ُه َو ي َ ْح َيا بِي( “.يو)٥٧:٦
 لقد جعل املسيح نفسه ِملئا ً ملن جلس إليهمتعلما ً في القراءة املقدسة و الصالة  ،حيث
يضطلع الروح القدس بنقل ِملء املسيح إلينا ” وَأ َ َّما
س َح ُة ( الروح القدس) الَّ ِتي أَخَ ْذتمُ ُو َها ِم ْن ُه
أَنْت ُْم َفالمْ َ ْ
َ
َ
َ
َ
ِّ
ُ
ُ
ثَاب ِ َت ٌة ِف ُ
َ
اجة بِك ْم إِلى أ ْن يُ َعل َمك ْم أ َح ٌد،
يك ْم ،وَال َح َ
َ
س َح ُة َع ْينُهَ ا َع ْن ُك ِّل ش ْي ٍء،
ب َ ْل َك َما تُ َعلِّ ُم ُك ْم ه ِذ ِه المْ َ ْ
س ْت َك ِذبًاَ .ك َما َعلَّ َمت ُْك ْم ت َ ْث ُبتُو َن ِفي ِه“.
وَ ِه َي َحقٌّ وَلَ ْي َ
(  1يوحنا .)27:2
 و لمَّ ا كان هذا هو منهج املسيح في التعليم ،لذلك أشار له اجملد إلي محصلة هذا التعليم أنها
ليست معرفة (شجرة املعرفة) و لكن إحتاد بشخصه
(شجرة احلياة) ،يصل إلي حد التماهي .ف َم َثل اخلميرة
التي تخَ ِّمر العجني كله ” َقا َل لَ ُه ْم َم َثالً آخَ رَ«:يُ ْ
ش ِب ُه
ات خَ ِميرَ ًة أَخَ َذت ْهَ ا ا ْمرَأ َ ٌة وَخَ َّبأَت ْهَ ا ِفي
َملَ ُك ُ
وت َّ
الس َماوَ ِ
َ
ْ
ي
ك
ال دَ ِقيق َحتَّى اخْ َت َمرَ الجْ َ ِمي ُع»“ (.مت  ،)13:3و
َ
ثَالَث َ ِة أ ِ
صا ُن “
َم َثل الكرمة و األغصان” أَن َا الْ َكرْ َم ُة وَأَنْت ُُم األ َ ْغ َ
( يو.)١٥يوضِّ ح سر منهجه الذي هو سر حياته التي
متتد فينا و تثبتنا فيه حتي أن بولس الرسول ع َّبر
عن هذا التماهي بأنه و املسيح صارا حياة واحدة ،
يصعب فيها التفريق أين ينتهي الواحد ليبدأ األخر،
ف َو َص َ
س ِد “
ف وجوده اإلنساني ” َما أ َ ْح َيا ُه اآل َن ِفي الجْ َ َ
َ
َ
يح
س ُ
بعد معرفته للمسيح قائالً ” َفأ ْح َيا ال َ أن َا ،ب َ ِل المْ َ ِ
ي َ ْح َيا ِف َّي “(.غل)٢٠:٢
 هذا ما أعده اهلل لإلنسان منذ البدء ”  ..أ َ ْن يَأ ْ ُك َلِم ْن َ
ش َجرَ ِة الحْ َ َيا ِة ( اإلحتاد باهلل في املسيح ) الَّ ِتي ِفي
هلل“ ( رؤ  . )٧:٢و لكن اإلنسان إنخدع
وَ َ
سا ِ
س ِ
ط ِفرْدَوْ ِ
بشجرة املعرفة العقلية الذاتية مبعزل عن اهلل ”
الش َجرَ َة َ
َفرَأ َ ِت المْ َرْأ َ ُة أ َ َّن َّ
(ش َجرَ ُة َم ْعرِ َف ِة الخْ َ ْيرِ وَ َّ
الشرِّ)
َ
َ
ون ،وَأ َ َّن َّ
ْ
ٌ
الش َجرَةَ
َج ِّي َد ٌة لِأل ْك ِل ،وَأن َّهَ ا ب َ ِه َجة لِل ُع ُي ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ش ِه َّي ٌة لِلن ََّظرَِ .فأخَ َذ ْت ِم ْن ث َمرِ َها وَأ َكلَ ْت ،وَأ ْع َط ْت
َ
َ
ضا َمعَهَ ا َفأ َك َل( “.تك  )٦:٣فجاء املسيح له
ر َ ُجلَهَ ا أي ْ ً
اجملد ليعطينا أن نأكل احلق و نشربه ” َف َم ْن يَأ ْ ُكلْ ِني
َف ُه َو ي َ ْح َيا بِي “( يو  .)٥٧:٦ألن شجرة احلياة أوال ً .
و السبح هلل

جذور املثلية اجلنسية

ثالثا  :ليس هناك أي دليل يثبت أن املثلية اجلنسية وراثية .فلم يدع
أي من علماء الوراثه املشهورين و احملترمني في العالم التوصل الي
ما ميكن أن يسمي ب « اجلني املسبب له» أو غيرها من املؤشرات التي
تدل علي االنتقال الوراثي له .و هذا ال ينفي وجود استعداد بيولوجي
أو ميل موروث جتعل الشخص أكثر تعرضا ً للتجاوب مع تأثير العوامل
البيئيه .لكن اجلهود التي بذلت للتعرف علي مثل هذه العوامل لم
تصل إلي نتيجه حاسمه .ورغم األفتقار الي دليل ,فإن منظمات
املثلية اجلنسية ال زالوا مصرين علي أن األمر قد حسم ,و أن املثليني
قد « ولدوا مثليني جنسياً»
رابعا :إن املثلية اجلنسية التزال موجودة فقط في كل دول العالم,
بقلم :مرفت روفائيل
بل و يزدهر في بعض البيئات .و إذا كانت هذه احلاله فد جاءت نتيجه
فانكوفر
لصفات وراثيه ,لصارت ثابته عبر الزمن ,لكن التاريخ يخبرنا عن
مجتمعات مختلفه عبر العصور  ..مثل سدوم و عموره ,و األمبراطوريات اليونانيه و الرومانيه
القدميه – وصل فيها املثلية اجلنسية إلي درجه الوباء – و كما وصفها الرسول بولس في رساله
روميه األصحاح األول « مؤديه الي اإلنحراف اجلنسي بكل صوره « و هذا املد و اجلذر في دورة حياة
اجملتمعات ليس هو أسلوب التعبيرعن الصفات الوراثيه في العائله اإلنسانيه.
أخيرا ,إذا كانت املثلية اجلنسية تنتقل وراثيا فسيكون حتميا و ال ميكن جتنبها أو مقاومتها أو
عالجها .لكن من اجليد أن األمر ليس كذلك ,إذ ميكن الوقايه منه ,و التغيير ممكن ,و األمل موجود,
و املسيح قادر علي إعطاء الشفاء الكامل منه .فهناك كثير كانوا ميارسونه ,لكنهم تخلصوا
منه اآلن ,و أصبحوا أسوياء جنسيا متاما.
للموضوع بقيه في األعداد القادمه ,إن شاء الرب و عشنا .و إللهنا اجملد الدائم الي األبد آمني.
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أوباما ينفذ صبره بسبب «بيل كلينتون»

فقد الرئيس األمريكي ،باراك أوباما  ،صبره ،بعد تأخر الرئيس األسبق ،بيل كلينتون  ،علي الطائرة
الرئاسية في مطار «بن جوريون» بتل أبيب ،عقب جنازة الرئيس اإلسرائيلي األسبق ،شيمون بيريز .
وأظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل« ،أوباما» ،واقفا على مدخل الطائرة يلوح
لـ«كلينتون» ،ويهتف قائال« :بيل ،هيا بنا».
وكرر «أوباما» نداءه عدة مرات قبل أن يتحرك نحو ساللم الطائرة قائال« :بيل ،هيا بنا نعود إلى وطننا»،
قبل أن يصعد «كلينتون»،أخيرا ،الذي تأخر بسبب حتية أعضاء من الوفد األمريكي.

األفالم الهندية ممنوعة في باكستان
أعلن مالك دور العرض الباكستانية ،أنهم أوقفوا عرض األفالم الهندية تضامنا مع القوات املسلحة بعد
تصاعد العنف في إقليم كشمير املتنازع عليه بني اجلارتني املسلحتني نوويا
واستعر التوتر بني الهند وباكستان منذ بدء حملة لقوات األمن الهندية على املعارضة في الشطر ،الذي
تسيطر عليه نيودلهي من كشمير
وقال ندمي مندفيواال ،الذي تدير شركته  8دور عرض في كراتشي والعاصمة إسالم أباد« :أوقفنا عرض
األفالم الهندية في دورنا بدءا حتى يتحسن الوضع ويعود لطبيعته
وأعلنت الهند ،أنها نفذت «ضربات دقيقة» في الشطر الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير وهو ما
أدانته باكستان ونفته .وحظرت رابطة املنتجني السينمائيني الهنود،على أعضائها االستعانة مبمثلني
من باكستان ،وقال مندفيواال ومالك آخرون لدور عرض إن احلظر في باكستان جاء ردا على هذا التحرك
أيضا يذكر أن األفالم الهندية تتمتع بشعبية كبيرة في باكستان من جانبهم ،دافع بعض املمثلني
الهنود عند زمالئهم الباكستانيني ،وقال النجم الهندي الشهير ،سلمان خان ،للصحفيني عند سؤاله
عن استبعاد املمثلني الباكستانيني «إنهم فنانون .هذا موضوعان مختلفان ...ماذا تظنون؟ أتظنون أن
الفنانني إرهابيون؟

صورة وتعليق

قل احلمد هلل!

البطريرك كيريل
يدعو ملنع اإلجهاض
على أراضي روسيا
أبلغ الناطق الرسمي باسم راعي الكنيسة
الروسية األرثوذكسية أن بطريرك موسكو وعموم
روسيا كيريل وقع على نص دعوة ملنع عمليات
اإلجهاض في أراضي روسيا
ويدعو نص الدعوة الذي مت تنسيقه في جلنة
الكنيسة الروسية لشؤون األسرة وحماية األمومة
والطفولة إلى إقرار اعتبار اجلنني كائنا بشريا يجب
حماية حياته وصحته ورفاهه قانونيا
كما يقترح نص الوثيقة منع قطع احلمل بطرق
جراحية وعن طريق تناول عقاقير مبا فيها تلك
التي تتصف مبفعول إجهاضي إضافة إلى تقنيات
التناسل املساعدة التي من شأنها إهانة سمعة
اإلنسان وإماتة األطفال الواقعني في مراحل
ابتدائية من منو األجنة وهي (اإلماتة) التي تعتبر
جزءا ال يتجزأ من التقنيات املذكورة
كما أعرب معدو الدعوة عن فكرة تقدمي مساعدات
مادية من امليزانية الفيدرالية للنساء احلوامل
والعائالت التي يربى فيها أطفال بحجم ال يقل عن
احلد األدنى للمعيشة
وبعد توقيع الوثيقة شكر البطريرك كيريل كل
املشاركني في حملة جمع التواقيع على مجهودهم
وباركهم.
واقترح راعي الكنيسة الروسية في بداية عام
 2016وضع احلد لالنتشار غير املنظم لعقاقير قطع
احلمل وصرح بضرورة إلغاء عمليات اإلجهاض من
قائمة إجراءات التأمني الصحي العام

صحيفة سعودية :
 %12من عمليات التجميل
باخلليج تجُ ري للرجال
كشفت إحصائية حديثة أصدرها أحد املراكز
املتطورة في مجال اجلراحات التجميلية على
املستوى العربي أن  87% .8من عمليات التجميل
في دول اخلليج لعام  2016جترى للنساء ،بينما
بلغت نسبة الرجال .12% .2
وبحسب ما نقلته صحف سعوديه فإن عمليات
مثل شفط الدهون وتصحيح األنف تصدرت قائمة
اجلراحات التي جترى في مراكز التجميل في عدد من
دول اخلليج.
وأكد الطبيب نادر صعب ،صاحب املركز الذي أجرى
اإلحصائية ،أن أكثر العمليات رواجا وطلبا تنحصر
في تصحيح األنف وشفط الدهون بالليزر ،وذلك بعد
دخول هذه التقنية اجملال مما جعل الكثيرين يقبلون
عليها ألنها أخف أملا وال حتدث أي تورم ،مشيرا إلى
أن عملية األنف أصبحت سهلة جدا عند األطباء
األكفاء الذين يستخدمون الليزر لتجميل األنف
وتصحيحه إن كانت هنالك مشاكل في األنف،
خاصة االنحراف بالعظم.
وحتدث للصحيفة عن «طلبات غريبة تفوق املعقول،
مثل تضخيم الصدر بشكل مبالغ فيه ،أو نفخ
الشفتني بشكل غير الئق» ،مضيفا أن «هذه طلبات
ال ميكن إدراجها ضمن عمليات التجميل املعتمدة،
بل تندرج حتت نطاق الهوس والتشويه».
وعن العمليات التي يقدم عليها الرجال ،قال صعب
إن من بينهما عمليات شفط الدهون والتخلص
من الثدي وشد الوجه وإزالة زوائد اجلفون وتصحيح
األنف.

منوعات نيـــــوز

كيت و وليم في قطار
البخار بعد امللكة اليزابيث
بـ  60عام

ضمن زيارتهما لكندا ،األسبوع املاضي ،زارت دوقة
كامبريدج ،كيت ميدلتون ،واألمير وليام ،قطار
البخار الذى سبق أن سافرت عليه جدة األمير
وليام ،امللكة إليزابيث الثانية ،وزوجها األمير
فيليب ،قبل نحو  60عاما ،وحتديدا عام ،1959
خالل توجههما فى زيارة ملكية للبالد.
وخالل زيارتهما قطار البخار ،خطوة واحدة خاطئة
وكادا يسقطان فى مياه متجمدة لنهر بكندا،
إال أن كيت ميدلتون واألمير وليام أثبتا مجددا
متتعهما برشاقة وشباب خالل تواجدهما على
حافة القطار فى مدينة يوكون ،رغم حلظات
الذعر التى عاشتها كيت حتى نزولها من القطار.
وتعرضت كيت خالل تواجدها بالقرب من حافة
القطار للحظات خوف تسبب فى صراخها ،حني
انزلقت إحدى قدميها وكادت تسقط ،إال أنها
مبعاونة األمير وليام جنحت فى استعادة توازنها،
والنزول إلى األرض ،ثم تبعها زوجها ،لتبدو عالمات
االرتياح على االثنني ،خاصة بعدما أخفى البخار
املتصاعد من القطار الرؤية عن كيت لدقائق ،وهو
ما أصابها باخلوف .وزارت كيت ووليام منطقة
جبلية باملدينة ،وشجع دوق كامبريدج زوجته
لعبور جسر خشبى إللقاء نظرة على املناظر
الطبيعية اخلالبة فى بحيرة بينيت.

كوريا اجلنوبية تنشر نظاما
صاروخيا مبلعب للجولف
قد يجد جيش كوريا اجلنوبية نفسه مضطرا ً
لنشر نظام دفاع صاروخي أميركي متطور في
ملعب للجولف ،بعد أن تخلي عن موقع النشر
األولي ،بسبب معارضة السكان
وزاد التوتر في شبه اجلزيرة الكورية هذا العام
مع رابع جتربة نووية جتريها كوريا الشمالية ،
التي أعقبها إطالق قمر صناعي وسلسلة من
التجارب الصاروخية ،ثم خامس وأكبر جتربة
نووية لها .واتفقت كوريا اجلنوبية مع الواليات
املتحدة على نشر نظام «ثاد» الدفاعي الصاروخي
في منطقة سيونغو جنوب شرقي العاصمة
للدفاع عن البالد لكن سكان املنطقة ،التي
تشتهر بزراعة البطيخ احتجوا بسبب مخاوف
من سالمة النظام ،واحتمال استهدافهم من
كوريا الشمالية إذا اندلعت حربا
وأثارت اخلطة أيضا غضب الصني ،التي تخشى
من أن يشكل نظام «ثاد» خطرا على أمنها ،وقال
مسؤول دفاعي كوريإن املوقع اجلديد للنظام
الدفاعي سيكون ملعب غولف في نادي لوت
سكاي هيل ،وأضاف أن امللعب متلكه مجموعة
لوت ،وكان يعتبر بديال بسبب ارتفاعه وسهولة
وصول املركبات العسكرية له ولم يتضح بعد
كيف سيحوز اجليش على األمالك التي تقدر
قيمتها بـ  90.5مليون دوالر قطط محنطة
وحيوانات ترتدي مالبس في نيويورك
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“Baby Polar Bears”

The one thing Pudgy and the older
baby polar bears he played with loved
to do is explore. Sometimes their
moms and dads let them go out in a
pack and explore the many coves
and hills that made up their beautiful
polar world. They made sure to stick
together mostly but often split up in
small packs of two to explore several
coves at a time. That often turned into
a game of hunt and catch with the
smaller packs attacking each other
playfully and wrestling and sometimes
falling into the frigid ocean as they
played. They loved the cold water and
it made them even more playful.
Pudgy really liked being with his
friends, Boris, Hector and Philippe
and playing all day while the adults
did whatever it is that adults do. One
day they had found a whole area of
coastline that they had not explored so
they were very excited. Suddenly as
Pudgy and Boris were playing tag in
the water, they heard Hector yell out
with excitement “HEY LOOK WHAT I
FOUND!”
All of the baby bears ran as fast as
they could to his voice. Pudgy’s feet
kept slipping on the ice and he would
bounce on his fat belly and then get
up but he was used to that. That was
how he ran. All of them stopped and
just gasp at what Hector had found. He
was standing on the edge of a small
cove that was almost completely hidden from the sea or other inlets around
it and the fish were so plentiful, they
were almost jumping onto the shore
to be eaten. Boris was standing over
a huge stack of fish he had already
pulled out for his snack. He looked
up and smiled and then yelled “WELL
COME ON IN!”
The boys went wild fishing and catching the biggest, fattest fish and eating
as fast as they could as though this
paradise was going to disappear any
second. Soon they were lying on the
side of the water moaning for being
so full. They napped and got back to
their families before they were missed.
For the next week, the four happy
polar bears snuck off to their secret
cove and stuffed themselves full on
the amazing abundance of fish in that
cove. To a polar bear, an unlimited
quantity of fish is like unlimited money
or gold is to humans so you can imagine how much they wanted to keep it
all for themselves.
On the eighth day of the feast, finally
as they lay there groaning, Philippe

said, “You know, I don’t feel right keeping this to ourselves. Our parents work
so hard to hunt for food for us and
when I get home, I am not even hungry
any more. I know all of our parents are
pretty rich but maybe we should share
this with our families.
“I think we should share it with the
poor families in our community.”
Philippe suddenly announced. “You
know Georgio’s mom? She is raising 10 cubs herself and her husband
was killed by that fishing trawler so it’s
hard for her to find enough fish. I want
to share with them.” Quietly Pudgy
thought that was a good idea but the
other bears got very upset.
“All those cubs will eat it all gone and
there will be none left for us!” Hector
worried.
“They can have our scraps but they
shouldn’t get the best. They are poor.
They wouldn’t know what to do with
all this wealth. They would just waste
it.” Boris added and they threw snowballs at Philippe for such a dumb idea.
Pudgy felt bad for now defending
Philippe who had to take that abuse all
alone. All the way home, they taunted
him when finally Pudgy spoke up.
“I don’t think we know best about this.
Let’s consult King Marcos. He will
know what to do.” He advised.
King Marcos was the wise head of the
polar bear community and it was well
known he would help them see what
God would have them do with the fortune. Boris and Hector knew that their
parents were on some committees with
King Marcos so they would advise him
that the wealthy deserve this amazing
discovery and that the poor should just
have the left overs. The day came for
the little bears to go in and see King
Marcos but the rest were all scared so
they made Pudgy go in and tell him
what they found. When he came out,
all of the little bears were on fire with
curiosity but all Pudgy said was. “I just
told him what we found. I told him both
sides of our talks about what to do with
it all and he just thanked me and said
he would decide before the Polar Bear
Council this Friday.
The Polar Bear council was where
King Marcos gathered every single
bear in the community and told them
of his recent decisions, news that concerns the community and his rulings.
The meeting went on and on and on
and the four baby bears were so bored
but they stayed to hear his decision.
“And now I want to tell you of four baby

bears who are setting an example
of how to serve God and their fellow
bears.” The king finally announced.
“These four bears found a treasure
trove of fish, enough to feed all of us
for many generations to come. They
did not hoard it for themselves but they
want to share it with all of us. Come
up here boys.” He said signaling to the
four little bears to join him on the flat
rise where he did his announcements.
“These four baby bears have given
their find, which they could have kept
hidden for themselves, to the community and it is my decision that the
first to visit the cove will be the poorest
amongst us. I decided this because
this is what our great God who created
all living things would want and I know
that in their hearts, these wonderful
boys want to serve God more than
anything. They have truly brought a
miracle from God to us and God will
reward them mightily.” The roar of approval that went up from all the bears
in the community was thunderous.
Each baby polar bear could look out
and see their familes and see them
beam with pride for them.
All of the boys were blushing but when
Pudgy looked over at Hector and Boris, he knew that in their hearts they
were both unhappy with the decision
but also embarrassed because they
were being praised for their love of
the poor but they secretly didn’t want
to serve. The meeting ended and the
four little bears met privately.
“I am sorry I didn’t encourage us to
give the fish to the poor.” Boris said.
“Pudgy, you and Philippe were right.
We don’t deserve these praises and
yet somehow we feel proud that it
turned out this way.”
“Its ok Boris” a voice came from behind
them and King Marcos had walked up
and put his huge paws on their heads
to give them some pats of appreciation. “Even if you had your doubts, you
did the right thing. And because you
overcame selfishness to serve God,
your sacrifice is even more wonderful.
Forget your sins and praise God that
you are going to be a good little polar
bear from this day forward.”
And from that day forward all of the
little bears were the best citizens of the
community and they knew that even
better than the fish, the episode at the
cove taught them how to be humble
and know God’s heart for the poor and
that lesson was more valuable than all
the wealth in the universe.
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The word ‘nuclear’ is related to the nucleus of an atom, it is
often used to describe the energy produced when a nucleus
is split (fission) or joined with another (fusion).
The nucleus is positively charged and found at the central
core of an atom.
Nuclear physics is the study of atomic nuclei and their
interactions.
Nuclear power uses fission to create heat and electricity.
The US, France and Japan are the largest producers of
nuclear power.
Nuclear power provides around 14% of the world’s electricity.
Nuclear power plants have a relatively good safety record but
there is ongoing debate into the threat they pose, especially
after widely publicized accidents at Chernobyl, Three Mile
Island and Fukushima.
The radioactive waste produced by nuclear reactors can be
difficult to dispose of safely.
The military often use nuclear reactors to power their
submarines and aircraft carriers. Learn more about atomic
energy with our nuclear power facts.
Nuclear weapons use the energy produced by fission or
fusion to create destructive blasts.
While many nuclear weapons have been used in testing,
only 2 have been used as part of warfare.    In August 1945,
near the end of World War 2, the United States used atomic
bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki,
leading to the death of approximately 200000 people.

RIDDLE TIME
1- It can be cracked, it can be made, it
can be told, it can be played. What is it?
2- Teddy bears are never
hungry because they are
always what?
3- A seven letter word
containing thousands of By: Philo Girgis
letters

Congratulations
To
Marina Elarif
Peter Elarif
Michael Elarif
Maria Elarif
For getting the FIRST PLACE TROPHY
In Mahragan Elkeraza
In Regional Competition at Mississauga !!!

23

Saturday, October 8th, 2016 - Issue (73)

Family

Corner
What about your friends?

Jan Johnston Osburn is a career coach and
speaker- she is the author of the now famous quote “Show me your friends and I
will tell you who you are.”
It’s a simple precept really. You are who
you choose to surround yourself with. If
you have friends who are rowdy, disrespectful, party-going maniacs, then you
are bound to live the same lifestyle and
adopt their ideologies. If your friends are
studious, faithful, hard-working and grateful- then you,
too, will find yourself adapting to your peers. Everyone
tells you the same thing “Birds of a feather…flock together”.
When children are young, they do not have the freedom
nor desire to make their own personal friends. As the
parent, you choose their friends depending on who you
decide to spend time with. Your friends who have children the same age will undoubtedly be seeing your children often as well. Please heed my advice here because
I speak from personal experience. If you are long-time
friends with a couple who choose to rear their child in a
manner completely opposite yours and they begin to exhibit extreme and consistent oppositional and bullying
behavior- it is time to reexamine that friendship.
Sit down and reflect to see what matters most to you as
a parent. Your friends, and unfortunately their children
as well, must fit within that framework. For example, I
want to raise my children to be faithful, respectful, kind
and grateful. In that order. I thought long and hard and
examined my friendships to better gauge who will impact my children the most. Truth is, if you want to remain friends with individuals who choose a different
and contradicting methodology of raising their children,
then you can hang out with them- after the children go
to bed. Or as adults only but not forcing the children to
grow up together. When I was younger, I was extremely

bullied in grade school. My parents had
many friends and their friends had many
children. I was compelled to “go play” and
“be friends” with those children whether I
liked it or not. They effectively made that
very important decision for me. There
were a few families that had children who
would be nice to me in front of the parents
then really mean to me at school or when
we were alone. I was confounded but the
truth is, it was partially my fault. I should have spoken to
my parents and maybe they would have helped improve
my situation; however, I kept it hidden in the depth of
my soul. Sadly, this taught me to accept being bullied
and for a long time in my childhood, I was lonely with
negative self-perception and very low self-esteem.
When I started high-school and I was 14 years old, I
experienced an instantaneous and liberating feeling of
freedom and elation. I was finally able to stay home
alone while my parents visited “their” friends and I was
actually able to meet my kind of people and establish
my own friendships. The sudden freedom to do so was
invigorating. I enjoyed meeting everyone in my highschool and with my new found sense of self-worth, I was
able to become best friends with this beautiful girl in
my class. Her and I were best friends throughout highschool and two decades later we are still meeting up for
dinner- tonight!
I also formed many friendships of varying strengths and
for varying purposes. I was introduced to a myriad of
personalities and the best part was – I didn’t have to be
friends with everyone, I can pick the people who made
me laugh and feel good about myself. This trend continued well into college and university and beyond.
So the whole purpose of this article is to shine a spotlight
on your choice of friends as the children get older. You
make the best choices for them with their diet and their

By: Sylvia Martignani

clothing. You cut their hair, groom them, bathe them,
love them, immunize them- don’t forget to also choose
their friends wisely. You are a role-model to them and
your actions speak considerably louder than your words.
No matter what, if you as parents hang out with individuals who consistently curse and exercise bad habits,
there will be an inherent disposition and a special affinity for those same types of individuals in your children’s
hearts.
I am, by no means, asking you to teach your children
intolerance through loudly proclaiming “I am not friends
with so and so because they are swearing too much!”
You have to show acceptance and tolerance towards everyone but don’t go out of your and become best friends
with the same people whose habits you will condemn
later. This shows a double-standard to your children and
you will lose some of your credibility in their eyes.
As I am growing older, much too fast I’m afraid, I am realizing that friendships require an investment of time and
energy. This is time and energy that will be deducted
from my children’s quota. So every time I make a decision to be friends with someone, I am choosing wisely.
Time is fleeting and there are only so many months in a
person’s life. If you told me when I was 16 years old that
my best friends right now would range from the age of
39 to 70- I would have laughed out loud. But it is very
true. My two eldest besties are in their fifties and seventies respectively. When I spend time with them, I feel so
good. They mean the world to me. I only have two seriously long-time, forever besties from my teenage years.
The remaining are new friends or amazing people who
God just plopped into my life along the way for me to
become a better person just by knowing them and having them in my life.
Thank you for reading and God bless you and all your
choices and all your children.
SMartignani

I’ve been sued...what do I do?
amount of time to respond to those
One of the most intimidating experiences
allegations. For example, if you and
in the world is getting sued. Even if you
the Plaintiff both live in Ontario, you
know the allegations are not true, the
have only 20 days to respond to those
mere fact of the allegations being leveled
allegations by filing a “Statement of
against you make you wonder where
Defence”. You would be surprised how
you went wrong, what you could have
quickly those 20 days will go, especially if
done better, and whether you need to
you are working full-time and have little
make changes to avoid making the same
free time for yourself.
mistakes again.
I should also mention that the
However, one thing people may not realize
By: Sherif Rizk
consequences of not responding on
is the necessity of defending themselves.
A lawsuit is not just an allegation of wrongdoing, it time can be very serious. If you do not respond on
is the start of a legal process that depends on timing time, or at all, the plaintiff can do something called
and evidence. So if you’ve found yourself in the “Noting in Default”, which is a move that tells the
unfortunate position of getting sued, here are a few court “I notified the defendant (you) of the lawsuit,
and he chose not to respond. That means he admits
tips to keep in mind:
all the allegations I made against him, and I should
1) Start drafting your defence…immediately!
Usually, you would find out about a lawsuit when be entitled to damages (money) without having to
you have been “served”, or when someone from the go to court”. This could lead to a substantial sum of
opposing side has given you a copy of the documents money being awarded against you, and the plaintiff
showing that they are suing you. This is usually in the could then take steps to collect that money from you
form of a document called a “Statement of Claim” or your assets.
(or “Plaintiff’s Claim” in small claims matters), where 2) Serve your defence on the plaintiff, and file it in
they lay out the grounds for which they are suing court
Just like how you were notified of the lawsuit against
you.
What you may not know is that, once you’ve been you, you need to also notify the plaintiff of your
served with that document, you have a limited intention to fight the lawsuit. So once you have

finished drafting the Statement of Defence, you will
need to deliver a copy to the plaintiff, and also bring
a copy to the courthouse. It is important to do both
these steps, because it shows that you’ve responded
to the allegations against you, you have notified the
plaintiff of the step you are taking in the lawsuit;
and you have notified the court of the step you are
taking.
3) Contact the plaintiff (or their lawyer)
If you’ve been served with a Statement of Claim,
and believe that there has been some mistake, it
might be best to contact the plaintiff to explain the
situation, and see if there is a way to resolve the
dispute without going to court. For example, if you
believe that the plaintiff is suing the wrong person,
or you believe that they have you mixed up with
someone else, it is important to contact the other
side and let them know that this is the situation. You
may find that the plaintiff still wants to go ahead
with the lawsuit, but it may also lead to discussions
of a settlement before getting into court.
If you have been sued in Small Claims or Superior
Court of Justice in Toronto, and need help with your
defence, contact Sherif Rizk for a free consultation.
Sherif can be contacted by email at sherif@
jurislawoffice.com, or by telephone at (905) 6777246.
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ED Recovery
and Meal Planning

Standing Up for Seniors
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
Why is it so hard for patients with ED
to choose recovery, make a plan, and
stick with it? Why can›t patients simply
decide that they will get help, enter into a
treatment program, and start eating?
There seems to be evidence that patients
with ED may have a hard time planning
their meals/food intake ahead of time.
While they could do this well in all other
areas of their lives, making decisions
and plans about their meals/recovery
was harder. Are patients stupid or dumb
because of this? No. It is simply that
their brains have not had to think about
eating in so long. So, making plans for
recovery is something new to them. And
new things take time to get used to or to
master.
Why is this important? Does it really
matter if meals are planned beforehand?
Well, yes. Kind of. Imagine this: if the
patient is anxious about food intake, it
is already difficult to eat. Now, it is time
for the individual to eat. And there are

so many options to choose from! Instead
of thinking, ‹hmm...what looks good to
me? What do I WANT to eat now?›, the
individual may simply choose not to eat
because he or she is overwhelmed. Or,
there might not be any (or little) food
options, and the person may therefore
feel that they don›t ‹have an appetite› or
are too anxious to go find food elsewhere
(or doesn›t have time, etc.).
Or what about an event where one does
not plan meals, opens the fridge, and
discovers that there is no food inside?
Do you think ED will tell them to go
to the grocery store and buy it? NO!
‹You don›t have what you need to eat?
Oh well. I guess that means you cannot
eat›, Again, ED wins. So, by planning,

the patient ensures that they are one step
ahead of ED. They are prepared for all
the challenges he might throw at me
because they know that he will take any
small chance to make them slip back into
his control.
So, while the brain chemistry of ED
patients may show that there is some
difficulties with planning, this does not
mean that patients are stupid or silly. It
does not mean that they cannot make
decisions. It simply means that their
brains have been used to avoiding food, so
it will take time to get used to it again. In
the meantime, planning is the safest way
to go. Plan your meals, what you will eat,
when you will eat, who will make your
food, etc. It may sound challenging and
boring, but putting in about ten minutes
to plan a week›s meals will save patients
the anxiety and stress of not eating and
falling back into ED›s traps. 10 minutes
from a day planning meals for the next
week saves the individual a lifetime of
health issues related to ED. 10 minutes of
planning what they will eat for the week
means that ED has NO TIME to try to
convince them not to eat. 10 minutes of
planning - that›s all it takes. An ounce of
prevention is worth a pound of cure.

October 1st was National Seniors Day
– an opportunity to recognize and celebrate the incredible contributions of
our seniors.
I was proud of our Conservative Government for instituting this important
day back in 2010. While the Member
of Parliament for Richmond Hill I always looked forward to paying special
recognition to our senior residents on
this day. After all, they helped build
our country and shape our society and
continue to take on key leadership and
volunteer roles in our community.
Unfortunately, the Trudeau government seems to be ignoring the growing needs of seniors.  Justin Trudeau
himself saw fit to cut the Minister for
Seniors cabinet position that had been
brought in by our Conservative Government. Today, one in six Canadians
is over 65 years of age. In a few short
years, this number will be one in four. It
simply does not make sense that there
is a ministerial portfolio for youth and
families, but none for Canada’s fastest
growing demographic.
Our Conservative Government has always been a strong supporter of Canadian seniors. During our term in office,
we had introduced a number of measures to help Canadian seniors enjoy
their golden years with dignity.

One of the first initiatives we put forward was to allow senior couples the
freedom to split their pension income.
When seniors are able to split their
pension with their spouse or partner, it
lowers the taxes that they are required
to pay and creates the potential to help
seniors double their pension income.
We also increased the Age Amount by
$2,000 to help middle and low-income
seniors by decreasing their overall tax
burden, helping them keep more of
their hard-earned money.
By introducing the largest increase to
the Guaranteed Income Supplement
(GIS) in 25 years we lifted 400,000 seniors off the tax rolls completely.
All told, during our nine years in office
we cut taxes for seniors by over $2.8
billion a year. Conservatives believe
that seniors know best how to make
financial decisions about their futures
and their retirement. We will always
work towards helping them keep more
of their own money, rather than creating expensive programs that will raise
their taxes even higher.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of
Citizenship and Immigration and small
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