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املائة

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة
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نـ ـائب تـ ـرامب
ي ـ ــزور ال ُ�ســرق
الأو�ســط وي�سرح
ح ـان الـ ـ ــوقت
لإنهـاء اإ�ســطهاد
امل�سـ ـي ـحـ ــيني

جميع ال�صفحات بالأل�ان ت�زع يف اونتاري�  -م�نرتيال  -اوتاوا
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رمــــزي شنــــــودة

سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

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

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

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

Maximize your

Sr. Mortgage Advisor

Tax Savings
with Us

حما�سبة وخدمات �سريبية لالأفراد وال�سركات
هنــاء عــزيز

أخصائية الضرائب

نبيل فلتس

عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

Cell:Matt
416-903-7113Dawoud
Tel: 416-848-7247

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

ختامية
 ام�ساك دفاتر وح�ساباتSr.
Mortgage
 Advisorللأفراد وال�سركات
 -تاأ�سي�س ال�سركات اجلديدة باأنواعها

www.profitexplorer.com
85 Curlew Dr. #103 North York, oN M3A 2P8

Matt Dawoud

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

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

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
ومجيع انواع الليزر
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة
تخفيضات
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
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أسباب السمنة ،،
وعالجها  ........ص 17

ARTS CENTRE

SmileDental

خبرة طويلة
في مجال طب االسنان
في خدمتكم دائما

خدمات خاصة للجالية العربية

Financing Available

for a limited time

Free

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

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

Special Offers

Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome
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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
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نتعامل مع جميع شركات
التأمين

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

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
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3980 14th Ave., Unit 6, Markham, ON L3R OB1
Tel (905) 604-7330
Fax (905) 940-3372
www.smileDentalArtsCentre.com
smiledentalart@rogers.com
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ملحـــــقالعقـارات
 .....................ص 7 - 6

الأحزاب يف كندا لتغطيتها.
فكرة «جود نيوز» عن اأنها جريدة غري ربحية
ولي�ضت م�ضدر للدخل للقائمني عليها  -فكلهم
يعملون مبهن مرموقة وحا�ضلون علي �ضهادات
كندية ملهنهم  -جعلت اجلريدة بعيدة عن اأخطاء
وخطايا تقع �ضحاياها العديد من ال�ضحف ب�ضفة
عامة ،فال اأحد يكتب علي هوي قارئ اأو ُمعلن ،وما يقال عن اأن ال�ضحافة
هي «اإ�ضاعة منظمة» ،هي اأو�ضاف  -ن�ضكر اهلل  -ل تنطبق علينا .وكنا
مو�ضوعيني باإخال�ضنا اإيل الأن�ضان وحقوقه يف كل مكان ،فوقفنا مع الدولة
امل�ضرية حينما كانت يف معركة مع خفافي�س الظالم واإنتقدنا القائمني علي
الأمر حينما اأخطاأوا وحادوا عن الهدف ،كذلك مع ال�ضيا�ضة الكندية
ن�ضكر اهلل علي مدي املائة عدد و�ضلتنا ع�ضرات الر�ضائل حتمل عبارات
املدح �ضواء للجريدة اأو لك ٌتابها� ،ضكرنا اأ�ضحابها ولكننا اأحتفظنا بها
لنف�ضنا ،فن�ضرها لي�س يف اأولوياتنا ول اأهدافنا
نعلم جيد ًا خطورة الكلمة واملعرفة ،فهي �ضالح �ضواء يف احلق اأو الباطل
 ،لل�ضر اأو للخري ،وقدمي ًا قالوا عن ال�ضحافة الفرن�ضية اإن حملة �ضحفية
متقنة ت�ضتمر ملدة �ضهرين كفيلة باأن تقود الفرن�ضيني كلهم اإيل الإميان باهلل
امللفت بل واملوؤ�ضف اأن اأول عدد جلريدة «جود نيوز» كان مع نيافة الأنبا
مكاريو�س اأ�ضقف عام املنيا وكان عن تاأ�ضي�س اأول دير رهباين بكندا
مبقاطعة اأونتاريو ،وتطرق احلديث اإيل غلق الكنائ�س باملنيا وما يعانيه
الأقباط هناك ،ويف العدد املائة وبعد اأربع �ضنوات مازال غلق كنائ�س
ومعاناة اأقباط املنيا كما هي بل ورمبا اأ�ضوء فهل يتغري �ضئ لهوؤلء علي
الأقل يف املائة عدد القادمة  ..اأمتني
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زفة عروس تسبب
هلعاً بأملانيا بسبب
عادة «إطالق النار»
العربية  ..........ص 21

باملهجر تتقابل مع قدا�ضة البابا توا�ضرو�س الثاين يف حوار اأ�ضتمر �ضاعة
ون�ضف مع �ضخ�ضي املتوا�ضع وتطرق ملختلف الأمور التي ت�ضغل ال�ضباب
والأقباط باملهجر ،فكنا اأول من طرح اأمر توحيد عيد امليالد املجيد ووعدنا
وقتها بطرح الأمر عند زيارته لكندا  -وقد كان  -وتعرفنا علي كوالي�س
بيان الفريق عبد الفتاح ال�ضي�ضي الثالث من يوليو وم�ضاركة الكني�ضة
وقتها ،واأمور اأخري كثرية ،ومت ن�ضر احلوار باللغتني العربية والجنليزية ومت
الإ�ضارة اإليه يف  52جريدة وموقع م�ضري وعربي ،ومازالت اأبحاث وكتب
تُ�ضدر تُ�ضري اإيل بع�ض ًا مما ن�ضر بهذا احلوار ،كذلك تقابلنا مع روؤ�ضاء وزراء
ووزراء ونواب واإعالميني و�ضا�ضة ومفكرين و�ضخ�ضيات عامة يف م�ضر
وكندا .وعندما اأراد ال�ضيا�ضيني الكنديني يف امل�ضتويات الثالث الفيدرايل
والإقليمي واملحلي من وزراء ونواب برملان وم�ضت�ضارين تهنئة الأقباط
يف اأعيادهم اأو يف منا�ضباتهم مثل الإحتفال مبرور  50عام علي تاأ�ضي�س
الكني�ضة باملهجر  ،اأو الرتحيب بالبابا اأثناء زيارته لكندا اأر�ضلوا ر�ضائلهم
وتهنئتهم للن�ضر بـ «جود نيوز» .خالل تلك ال�ضنوات تلقت اجلريدة
العديد والعديد من الدعوات حل�ضور لقاءات وفاعليات ال�ضا�ضة وروؤ�ضاء

ابرام مقار
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رحلة املائة عدد من «جود نيوز»
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اقرأ في هذا العدد
ايضاً
رحلة عمرها مائة عدد جلريدة «جود نيوز» بداأناها بالعدد الأول والذي
�ضدر يف دي�ضمرب عام  2013وحتي الأن .مائة عدد واألف املو�ضوعات
محافظـــــــــــــة
واملقالت والأفكار وامللفات والتقارير واحلوارات  ،من خالل جهد اأكرث
املنيا تواصـــــــل
من اأربعني �ضحفي ي�ضاركون بالكتابة جميعهم لهم خربة �ضابقة ولديهم
حرمان أقباطها من
موهبة �ضحفية .عرب تلك الأعداد املتتالية ،نقلنا الراء والأفكار لأ�ضحابها
حتي واإن اأختلفت تلك الراء مع اأفكار القائمني عن اجلريدة .واأخرتنا
الصالة بكنائسهم
معاركنا وحاولنا قدر امل�ضتطاع �ضبط الإيقاع والأداء واجلودة عرب املائة
 ........................ص 14
عدد .وقد كنا حمظوطني باأنه ويف العام الأول للجريدة نكون اأول جريدة
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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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ملاذا تريدين ً
زوجا غنيًا؟
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انفصال كتالونيا

في خطوة متوقعة ،يعلن إقليم كتالونيا في مملكة
إسبانيا االستقالل عن الدولة املركزية ملدريد ،في
سابقة خطيرة ،تعدد استقالل إسبانيا ،وتشجع
إقليم الباسك هو اآلخر علي االستقالل .وقد قوبل
هذا اإلعالن من قبل كتالونيا باالستقالل بعد استفتاء
أجري منذ أيام ووافق فيه أكثر من  90%علي االستقالل
واالنفصال عن إسبانيا ،بالرفض التام من قبل حكومة
مدريد ،وأعلن رئيس احلكومة اإلسبانية ،ماريانو راخوي،
عزل رئيس إقليم كتالونيا من منصبه ،وإجراء انتخابات
«استفتاء» في اإلقليم يوم  21ديسمبر املقبل.
من جانبه ،دعا كارلوس بوجدميون ،رئيس إقليم
كتالونيا ،إلى تشكيل حركة عصيان مدني ومعارضة
دميقراطية لقرار مدريد بشأن إجراء انتخابات في
اإلقليم ديسمبر املقبل.
وعلي الرغم من أن أوربا والغرب يتغني بالدميقراطية
وحق الشعوب في تقرير املصير ،إال أن اإلدارة األمريكية
وكل الدول األوروبية –حتي توقيت كتابة املقال -رفضت
االعتراف باحلكومة الوليدة ،ألن هذا سيثير النعرات
الشوفينية القومية ،ويؤدي ملطالب ألقاليم متعدد في
الدول األوروبية ،مبطالب إعالن االستقالل ،مثل أقاليم
الباسك في إسبانيا ،وكورسيكا في فرنسا ،وبافاريا
في أملانيا ،واألقاليم املتنوعة في سويسرا املتحدثة
الفرنسية واإليطالية واألملانية ،وبلجيكا وغيرها من
الدول األوربية ،مما يهدد بانفراط عقد الوحدة األوربية،
ولم يختلف احلال بالنسبة للواليات املتحدة ،حيث
رفضت إدارة دونالد ترامب االعتراف باستقالل كتالونيا.
أما فيما يتعلق بكندا ،فقد اختلف الوضع بسبب
تعقيده ،فعلي مستوى احلكومة الفيدرالية ،أعلن
رئيس الوزراء جوستان ترودو دعمه وتأييده للدولة
املركزية في مدريد ،ووحدة الدولة اإلسبانية .في
املقابل ،هناك حالة من التعبئة علي مستوى إقليم
الكيبيك الفرنكوني ،والساعي هو اآلخر لالستقالل
عن كندا ،وإعالن دولته املستقلة ،حيث أعلن العديد
من زعماء الكتل واألحزاب الكيبيكية اليمينية مثل
احلزب الكيبيكي والتضامن الكيبيكي ،ضرورة دعم
استقالل كتالونيا ،وتقدمي املساعدة الالزمة لالعتراف
الدولي بالدولة الوليدة ،انطالقا من أن الكيبيك
نفسها تسعي لالستقالل عن كندا .وأكد فرانسوا
لوجو زعيم التضامن الكيبيكي ،وجان فرانسوا ليزيه
زعيم احلزب الكيبيكي أن كتالونيا من حقها الدفاع
عن استقاللها ،منددين بالعنف من قبل حكومة
مدريد جتاه القرار الدميقراطي اخلاص باستفتاء حق
تقرير املصير لكتالونيا ،منددين بقرار حكومة ترودو
في أوتاوا دعم مدريد علي حساب كتالونيا.
وبدأت وسائل اإلعالم في الكيبيك في طرح
السيناريونات اخملتلفة في حال أن استفتاء جديد
في الكيبيك نتج عنه استقالل اإلقليم ،فهل
سيكون موقف حكومة أوتاوا ،عنيفا مثلما هو احلال
بالنسبة حلكومة مدريد؟ وكانت اجابات كل احملللني
والسياسيني ،أن أوتاوا ستكون أكثر دميقراطية،
وستحترم القرار الدميقراطي ألي استفتاء يحدد مصير
الكيبيك ،باالستقالل أو باالستمرار في محيط التاج
البريطاني والدولة الفيدرالية الكندية.
----------------األفضل أن حتتشمي!!
هذا مطلع أغنية لزياد رحباني ،من األغنيات الرائعة،
اسمها «األفضل أن حتتشمي» ،تذكرني حاليا باجلدل
الصعب ،الدائر حول قرار نيافة األنبا يؤأنس أسقف
أسيوط ،بشأن ضوابط ارتداء النساء والفتيات ملالبس
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مذاق خاص للكتابة هذا األسبوع جلريدتنا «جود نيوز»
ألنه العدد رقم مائة ( ،)100مع كل التمنيات بالتوفيق،
والوصول للعدد ألف  ،)1000والعدد ( .)10000ويبدو
أن خصوصية هذا العدد تصاحبه أحداث جد مهمة
وحساسة علي مختلف املستويات.
--------------------------

محتمشة خالل أوقات القداس ،وهو القرار الذي كان
بني مؤيد ومعارض .فحركة دعم والدفاع عن احلقوق
باملعني السياسي ،وخاصة حركة حقوق املرأة ،والتي
تعطيها احلق في حرية قرار ارتداء ما تريد ،وأن حتدد
بنفسها ،ما ترتديه.
وفريق آخر يري أن بيت اهلل تليق به القداسة ،وأن
الكنيسة ،بيت اهلل ،ال يجب الذهاب إليها دون التزام
من جانب الرجال والنساء ،خاصة وأن السيد املسيح
له اجملد ،أرسي ذلك املبدأ ،عندما طرد الباعة والصيارفة
من الهيكل ،مؤكد أن :بيتي بيت الصالة يدعي وأنتم
جعلتموه مغارة لصوص.
هنا جتدر اإلشارة إلى أن فارق بني احلرية الشخصية
والذهاب للكنيسة ،خاصة وأن لي موقف من األنبا
يؤانس منذ أن كان في سكرتارية مثلث الرحمات
قداسة البابا شنودة ،وعالقته ببعض األجهزة األمنية،
وأن قداسة البابا تواضروس ،وضعه علي إيبارشية
أسيوط ،البعاده عن سكرتارية البابا .علما بأن األنبا
يوأنس يتمتع بشعبية طيبة في أسيوط .والسؤال ،إذا
كان القرار صادرا عن البابا ،أو عن أسقف آخر ،هل كان
رد الفعل سيكون ذاته؟
رصد الواقع بصراحة ،يكشف أن هناك بعض السيدات
يذهنب للقداس متصورات أن الكنيسة مجاال إلبراز
أنوثتهن ..مالبس قصيرة أو شفافة ومغاالة في املكياج
وغيرها .
أنا ال أتفق مع أسلوب مالبس هذه النوعية من
السيدات داخل الكنيسة .ولكن علي جانب آخر،
فإنني لست ضد هذه السلوكيات في أي مجال عام
أو خاص خارج الكنيسة ،تريد فيه املرأة إبراز أنوثتها،
فهذا أمر يخص حريتها الشخصية ،السيما لو كانت
املرأة جميلة ،ويزيد أسلوب مالبسها من حيوتها
وأنوثتها ،في حدود احلرية املسؤولة ،وهي احلرية ال تضر
اآلخرين وال تعثرهم .أما احلديث في املطلق عن احلرية،
فهو يجرنا إلى مناحي سياسية ،خاصة وأن حركة
حقوق اإلنسان ،باملعني اإلعالمي ،والدولي ،حركة في
أساسها سياسية ،وأحيانا احلديث عن احلرية باملعني
املطلق ،يجرنا إلى بداية حدود “األناركية” الفوضوية،
لكن احلرية يجب أن تكون مسؤولة.
كما أن التساؤل ،الذي يفرض نفسه ،ملاذا يلتزم الرجال،
فلماذا ال نري رجل يذهب الشورت أو الفانلة احلمالت
لألماكن املقدسة ،أو ملاذا ال تريد النساء قميص النوم
للذهاب إلي السوق ،أو الذهاب عن حماتها أو أسرة
زوجها؟ كما أننا ملاذا ال نذهب حلمام السباحة أو
الشاطئ ونحن نرتدي بدلة أو فستان سواريه.
ألنه ببساطة لكل مجال عام أو خاص قواعد حتكمه،
من منكم يستطيع أن يذهب ملقابلة رئيس اجلمهورية
أو رئيسه في العمل وهو يرتدي قميص نوم أن فانلة
حماالت؟ هذه القواعد املنظمة للتفاعالت في كل
مجال عام أو خاص ،حال عدم احترامها ستقود إلى
حالة من الفوضوية والهمجية ،واحلضارة اإلنسانية
قامت علي فكرة التنظيم واملؤسسية.
إن احلشمة املطلوب ،ال تنفي باملرة حرية املرأة في ارتداء
ما تريد لتبرز مظهرها احلسن في سياق من االحترام
لنفسها ولآلخرين ،وفق قواعد اجملال اخلاص أو العام،
الذي ستتواجد فيه ،أما سفسطة األمور ،في سياق
أن هذا ميس حرية املرأة وحقوق اإلنسان ،فإنه أمر جدلي
غير واضح األهداف ،ألنه ما الهدف أن ترتدي املرأة
مالبس شفافة أو قصيرة أو تضع مكياج مبالغ فيه،
وهي ذاهبة للكنيسة ،من أجل الصالة والتقرب إلي
اهلل ،وليس بغرض إبراز أنوثتها.
مع التأكيد أن للمرأة كل االحترام والتقدير واحلقوق
شأن الرجل ،خاصة وأنها عماد احلفاظ علي التربية
املسيحية احلقيقية اإليجابية في كل منزل ولكل
أسرة ،ألنها “رومانة” امليزان ،ونقطة اتزانه واستقراره،
ولذا يجب أن تكون علي قدر من احلرية املسؤولة ،وليس
احلرية الفوضاوية.
ألن  ..ببيتك يارب تليق القداسة.
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رمــــزي �صنـــــــ�دة �صكرتري التحرير :دول انـــدراو�س
لالت�صال باجلريدة

مونتريال – عبد املسيح يوسف
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جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�صـــــام منيــــــر مدير التحرير� :صميـر ا�صكنــدر

«�لأف�شل �أن حتت�شمي» ..
يف كتالونيا !
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يكون لذاك النوع من النساء اعتبار كل
ملاذا ينزعج البعض إذا أفصحت
الرجال الذين يشترطون قدرًا معينًا من
إحدى البنات عن رغبة صريحة في
جمال شريكة احلياة ،أو داللها ،أو قدرتها
برج ٍل ثري؟ وملاذا يُحاولون
الزواج
ُ
على اإلغراء ،أو مهارتها في الطبخ،
إخراس تلك األمنية بردهم املُعتاد:
ٌ
تافهني سطحيني ..واحلقيقة العميقة
«رجل فقير يُراعي مشاعرك أفضل
أن ال أحد منهما تافه؛ كل ما في األمر أن
رجل غني يهينك ويؤذيك» ،وكأن
من ُ
تلك الشروط ناجمة عن ُمعتقدات في
كل الرجال الفقراء ميتازون مبشاعر
أعماق كل منهما جتعله يرى أن الطرف
ُمرهفة ورومانسية استثنائية ،بينما
اآلخر الذي ميتاز بتلك الصفات سيوفر
كل الرجال األثرياء دون استثناء أوغاد
له حياة أفضل وأكثر راحة بطريقة أو
ال حدود لفسادهم وقسوة قلوبهم
واحتقارهم زوجاتهم! رغم أن كثرة زينب علي البحراني -بأخرى.
صحيح أن الثراء احلقيقي يكمن في
املال أو ق ّلته ال عالقة لهما بأخالق
السعودية
جوهر اإلنسان ،وأن هناك رجال فقراء
اإلنسان احلقيقية وأسلوب تعامله
ماديًا لكنهم ميلكون كيان ًا ثريًا بالذكاء
العاطفي واإلنساني مع شريكة احلياة،
وإذا كان ثمة عالقة فال تعدو عن كون املال يُساعد والطموح واالجتهاد ورهافة املشاعر ،لكن عاملنا
أيضا بأولئك الذكور الفقراء ماديًا ومعنويًا
على إبراز حقيقة اإلنسان الداخلية
بشكل أكثر يكتظ ً
ٍ
شرسا ستتجلى شراسته وعقل ًيا وعاطف ًيا ،ال ميلكون املال وال الذكاء وال الطموح
وضوحا ،فإن كان بطبعه
ً
ً
أكثر ،وإن كان لطيفا فستساعده ظروفه املالية على وال النشاط املمزوج بصدق الرغبة في التحسني من
ظروفهم واالرتقاء مبستواهم ،وفوق هذا يفتقرون
التعبير عن لطفه بشكل أكبر.
ليست كل امرأة تعتبر الزواج برجل ثري من أولويات للقدرة على التخطيط في سبيل املصالح املشتركة
شروط اختيارها شريك حياتها ،وال أظنني أبالغ إن لألسرة ،ومنهم من يصب ُعقده التي تسببها ظروفه
قلت بأن معظم النساء يضعن املال على ذيل قائمة املادية على الزوجة املسكينة ،ف ُيسرف في إهمالها
تطلعاتهن األساسية من هذا الشريك ،أقول هذا من وإهانتها والتعدي عليها معنويًا وجسديًا كي يُثبت
خالل وجهة نظري املتواضعة كامرأة جتلس معظم لنفسه ق ّوته مقابل عجزه عن إخفاء ضعفه وفشله
وقتها مع اآلنسات والسيدات وتسمع أسرارهن في حمايتها ورعايتها ماديًا ،بل وتشهد حكايات
وحرية الواقع على فشل زيجات كثيرة بني نساء ثريات مال ًيا
وأفكارهن وآمالهن التي ال يُفصحن عنها براحة ُ
أمام عالم الذكور ،لكن مما ال شك فيه بالنسبة لي أن في بيوت أهلهن قبل الزواج بذكور من مستويات
كل امرأة تبحث عن أقصى قدر من الشعور باألمان مادية أدنى كثيرًا ،إما ألن أولئك األزواج لم يتحملوا
عند الرجل الذي تريد االرتباط به ،واملال ُميثل صورة ذاك الواقع بعد فترة فسعوا الفتعال املشكالت مع
قوية من صور األمان لها وألطفالها في املستقبل ،زوجاتهن إلى درجة جتبر الزوجة على االنفصال ،أو
خصوصا حني يكون العقل هو احلاكم الرئيسي ألنهم بالغوا في محاوالتهم استغالل الزوجة ماديًا
ً
في االختيار كما يحدث في الزيجات التقليدية غير وسلبها كل ما متلك فاختارت أن تعيش وحدها بأمان
املسبوقة مبشاعر استثنائية بني الطرفني ،أ َّما حني مادي على أن تعيش معه دون أمان.
ميسك القلب بزمام االختيار منذ البداية؛ وجتد في هذا في النهاية يجب أن نتقبل خيارات البشر املتعلقة
الرجل ما حتتاجه من أمان ميأل روحها ثقة باملستقبل بحياتهم اخلاصة مهما كان نوعها دون أن نحاربها
رجالً
يكن ميلك قوت يومه فستلقي بكل أو نتهمها بالتفاهة والسطحية ،وإذا لم ُ
معه حتى لو لم ُ
تكن ُ
االعتبارات املادية في بحر التجاهل والنسيان ألجل ثريًا ال داعي لالنزعاج من سماع فتاة تفضل االرتباط
برجل ذي مواصفات مادية أعلى من قدراتك ،ألن هذه
اكتمال حياتهما م ًعا.
الثراء املادي في شريك احلياة هو مجرد صفة قد الفتاة لها شخص آخر يُناسبها على األرض مثلما لك
تهم امرأة وقد ال تهم أخرى ،مثلما تهتم إحداهن أنت فتاة أخرى تناسبك وتناسبها ،تعجبك وتعجبها،
لشهادته العلمية وال تهتم أخرى ،وتهتم ثانية ترتاح لظروفك وترتاح لظروفها ،وتأكد بأن رغبة تلك
لشكله ومظهره وال تهتم غيرها ..قد يعتبر البعض الفتاة ال تُشكل تهدي ًدا ضد أمنياتك ورغباتك؛ ألن
تلك االهتمامات كلها سطحية تافهة؛ لكن باملُقابل الكون يتسع ألحالم وطموحات اجلميع دون استثناء.
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Using your existing high-speed Internet
connection to get unlimited calling to Canada/USA

No contract
No Credit Check
No Hidden fees
Free Smart Phone app

•
•
•
•

بإعالنك معنا في جريدة «جود نيوز» الكندية حتصل علي ما يلي:
إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن جتمع
املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و مونتريال
و أتاوا
إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم
إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي « »PDFفي
موقع اجلريدة األليكتروني www.good-news.ca
إنتشار إعالنك عبر تواصل  95ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» الكندية جريدة حتترم القارئ و املُعلن  ،وتصدر عن
مؤسسة ال تهدف للربح  ،وجميع صفحاتها باأللوان
جريدة «جود نيوز» الكندية تقدم أرخص األسعار لنشر األعالنات
لتفادي أية أعباءات مالية علي أصحاب األعمال

�شارك معنا �لنجاح و �أ�شتفد منه
�أت�شل بنا علي �لرقم �ملجاين ملعرفة تخفي�شات هذ� �ل�شهر :

1-844-355-6939

MOSTAR MEDICAL PHARMACY

One-time registration fees
for only $50 CAD

1 855-372- 0677

Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE
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All home phone features (Voice mail, Caller ID,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking

Call to order now
Easy phone pro

100 Issues

*month

Only $11.99

هام لأ�شحاب �لأعمال يف كند�
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For limited time

100 Issues

Unlimited Canada and USA
Home Phone

ما معنى أن يستوقفك شخص
ما ،طالبا ً منك مبا يشبه التوسل
واالستجداء ،أن تقوم بنقله
إلى احد املناطق النائية خارج
مدينتك؛ ألنه يريد الرجوع إلى
بيته ،في ذلك الوقت املتأخر
من الليل ،والذي تتوقف فيه
كافة وسائل النقل واملواصالت.
وعندما تفعل ذلك ،عن طيب خاطر ،يفاجؤك
هذا الغريب ،لدى اقترابك من مكان مهجور،
باخراح سالح أبيض من طيات مالبسه ،ويأمرك
حتت التهديد ،بالتوقف ،ثم يأخذ ما معك من
نقود ،ويستولي على سيارتك ،فتشكر اهلل ألن
هذا اخملادع لم يقتلك؛ وتقرر بتصميم بالغ ،انك
لن تساعد أحدا ً أبداً؟!
وما معنى أن يطرق أحدهم بابك ،مع اقتراب كل
عام دراسي ،مبالبس ر ّثة ،يستعطفك ودموعه ال
تكف عن التوقف ،ويطلب أن تعطيه ماال ً لشراء
احتياجات أوالده من مالبس ،وحقائب ،وأدوات
مدرسية .وبعد أن تعطيه ما يكفي حاجته،
تكتشف بعد سنوات ،وباملصادفة ،أنه على
وشك االنتهاء من بناء آخر دور في عمارته؛ فإذا
بالغضب ينتابك لوقوعك فريسة لهذا املتالعب
مبشاعرك؛ وتقرر بتشديد أن ال تكرر مد يدك
الكرمية باملساعدة؟!

وما معنى أن ترسل ألصدقائك
على مواقع التواصل االجتماعي،
صورا ً ثابتة أو متحركةُ ،مصممة
لتُرسل كتحايا صباحية أو
مسائية ،وفي مناسبات أخرى
كثيرة ،ليحذرك اإلعالم ،أن هذه
التصميمات ُصنعت خصيصاً،
لتحمل لك ولغيرك ،فيروسات
سارقة ومدمرة ،تسلب منك كافة بياناتك،
وصورك ،وأسرارك من هاتفك؛ فتمتنع عن
تداولها ،ارساال ً واستقباالً ،حتى ولو كانت آمنة؛
حفاظا ً على محتويات جهازك ،وأجهزة أحبائك!
...،...،...،
املعنى ،أن هناك أرواحا ً شريرة تنتشر في
عاملنا ،تستخدم وسائل اخلير ،القتالع اخلير
منك ،وتستخدم عاطفتك الكرمية في تدمير
مشاعرك اإلنسانية ،وتستخدم كل الوسائط
التي حتمل لك اجلمال واحملبة والود؛ لكي جتعلك
تخشاها ،وتخافها ،وتكف عن االعجاب بها،
وإستخدامها في تواصلك؛ فال يبقى في دائرتنا،
سوى بشر بال قلب ،وبال ضمير ،وبال أخالق!
وعندما ندرك ذلك ،علينا ،مع التمسك باحلكمة،
االصرار والتصميم ،على أال جنعلهم ينجحون ـ
بخداعاتهم وتشويهاتهم هذه ـ ،في أن يسلبوا
منا كل ما مي ّيز أرواحنا اإلنسانية النبيلة!
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Call now to order

ال جتعلوا مشاعركم اإلنسانية ،تزول!

بقلم :عـادل عطيـة
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يقول أينشتني أن الهدف من التعليم ليس حشو العقل
باملعلومات وامنا تعويده على التفكير .وفي هذا القول تتلخص
برواسب ال حصر لها من
أزمة العقل العربي املشبع ح َّد التخمة
ٍ
اخلرافات واألساطير والتحزبات والتابوهات ،والذي ينبذ في الوقت
نفسه أية محاولة للتفكير طاملا أنها ستضطره إلى إعادة
فحص األفكار البالية التي تسللت إليه من موروثات املاضي،
دوال أندراوس
والتي اكتسبت لديه رسوخا ً يقينيا ً جملرد أنها من املسلمات التي
رددها السلف.
هذا الرفض التام لفحص األفكار وتنقيتها ،وهذا التعامي الكلي عن إحتمالية اخلطأ في
املعتقدات واملسلمات ،هو أصل الكارثة التي أوقعت مبجتمعاتنا العربية في براثن االنهيار
احلضاري وادخلتها في دائر ٍة عقيم ٍة مدمرة من إعادة إنتاج األخطاء.
تراجع وتدهورٍ في احلالة الفكرية والثقافية لألمة العربية بالقياس
وال َعجب فيما نراه اليوم من
ٍ
إلى ما كانت عليه فيما مضى ..فعبر قرون فائتة ،عاش عمالق ٌة في الفكر والفن والفلسفة
يبدعون وينشرون أفكارهم التي تنادي بحقوق العقل ضد إدعاءات العادات والتقاليد والهيمنة
انغماسا في حمأة اجلهل والتخلف بعد أن فقد العقل العربي
الدينية .أما اليوم فقد ازددنا
ً
اهتمامه مبسيرة التطور اإلنساني ،ولم يعد يعبأ بإثراء البنية الفكرية االجتماعية أو بتحسني
آليات النهوض احلضاري جملتمعاته ،وامنا إكتفى بإحاطة نفسه باسوار شائكة من التابوهات
واحملرمات معتبرا ً أن أية محاولة الختراقها أو التمرد عليها هي جرمية تستحق أن تهدر من أجلها
الدماء.
واملفارقة اخلطيرة املزعجة في هذا االجتاه الذهني هي أن قداسة اإلنسان قد تقلَّصت ،بل تهاوت،
أمام املقدسات االخري .واعتلت األوطان والشرائع والقوانني واألعراف مرتبة أسمي من مرتبة
أوج َدها في األساس من أجل حتقيق حاجاتِه وحماي ِته ،فإذا بها مع
اإلنسان نفسه ،وهو الذي َ
حيوات الناس في نظر
تصبح وباال ً عليه وسببا ً في تدميره إلى درجة أن رخُ صت
مرور الزمن
ُ
ُ
يضحون بها مقابل شعارات وهمي ٍة زائفة عن الوطنية والقومية واجلهاد
انفسهم واصبحوا
ّ
الديني وحماية املق َّدسات.
ألقت بيننا إحنا ً وأودعتنا أفانني العداوات كقول املع ّري ..ولعلنا ال نُغالي إذا
نعم إن الشرائ َع
ْ
قلنا أن رَفع القداس ِة عن األفكار والشرائع وإعتبار االنسان هو املق َّدس الوحيد الذي يجب أن
تتهاوى أمامه كل التابوهات واملقدسات الوضعية والدينية على ح ٍّد سواء ،هو الوسيلة الناجعة
لتحريك البنية الفكرية الثقافية في مجتمعاتنا وأول خطوة علي طريق النهوض من عثرتنا
واللحاق برَكب احلضارة اإلنسانية الذي سبقنا بعقود.
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175 Mostar St.
 مراجعة االدويةStouffville, ON
 توصيل مجاني لألدويةTel.: 905.640.3600
 نقبل جميع انواع التأمنيFax: 905.642.1655
 -خصم خاص لكبار السن mostarguardian@gmail.com

نتــحدث �لعــربيـــــة
100 Issues 100 Issues 100 Issues
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عقارات نيوز

خلمسون
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بقلم:مدحت

نوفمبرخالل الربع
اململوكة
سوق الشقق
 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر
النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
د من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه
لعام2017
الثالث
ملعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.

Condominium Apartment
Market Summary
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
\6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQK
Third
Quarter &RPSRVLWH
Third
Quarter
$OO7\SHV

'HWDFKHG
$WWDFKHG
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3HHO5HJLRQ
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7,991
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2017

$SDUWPHQW

Sales&LW\RI7RURQWR
Average Price



5,684<RUN5HJLRQ
$510,206

'XUKDP5HJLRQ
1682UDQJHYLOOH
$487,562

\6RXWK6LPFRH&RXQW

Total TREB
Halton Region
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www.wadidegla.com

اجلرانيت ....وتأثرية ع

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

Mortgage Agent

License #11995

We Work for you NOT the lenders

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

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

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates

Independently Owned & Operated



Toll Free: 1-855-410-8811
 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
برجاء ارسال اسألتكم الى:
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owned

pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎاملكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و
اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
 311,943قدم مربع قد
ذكر ان فى اجملال الصناعى
دﺟﻠﺔ
وادي
Blumar El Dome
Ph.D.
سعر
كان
و
مربع.
قدم
516,838
املؤجرة
املساحة
كانت
حيث
املاضي
العام
من
الشهر
لنفس
قدرة  39.6فى املائة
oker
@NNN@Òãíbjﬂ@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ
b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي
com
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
فىWD
El43.5
Sokhna
Marinaسعر
املائة و إنخفض
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار
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
Blumar Sidi Abdel
Rahman
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

توني كامل

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil
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760
$381,470
1,122
$316,163
لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
City of Toronto 4,175
$542,492
5,604
$440,312
ذلك بإنخفاض
 2015من خالل MLSو
خالل شهر أكتوبر
ى  311,943قدم مربع قد اؤجرت
سعر
كان
و
مربع.
قدم
516,838
املؤجرة
املساحة
كانت
حيث
فس الشهر من العام املاضي
York Region
469
$474,573
880
$397,256
 14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
Durham Region 101
$368,855
وصل متوسط
123اما بالنسبة للمكاتب
$323,148للسنة املاضية.
صل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر
املائة.
فى
16.1
قدره
بإنخفاض
ذلك
و
املاضية
املقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة
Other Areas
11
$313,682
16
$236,216
إنخفض سعر
املبيعات مبقدار  43.5فى
الصناعى إنخفضت
ال التجارى ,ففى
 soarin.homes@ gmail.comو
املائة والي
استفسارتكم
اسألتكم و
اجملال ارسال
برجاء
 137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
تباعا.
 36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
عليهامبقدار
اجيب املبيعات
سوفنخفضت
فى اجملال التجارى فقد
ملائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
مدحت سابا
ى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
Real Estate Broker

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

Peel Region

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG
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اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى em
cialist
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
s inc.
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع 6948
الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
tum.ca
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
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ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
مستمر ملتوسط سعر الشقق
لنفس تزايد
 550,825أندوالرهناك
باملقارنةtoronto
دوالرreal
estate
Board
اعلنت
الشهر من
619,050
البيع الي
تفع متوسط سعر
اململوكة من عام الى عام .كان متوسط سعر البيع املعلن عن طريق ال  MlSللربع الثالث
ره  12.4فى املائة.
.2015دوالر لنفس الفترة من العام
415,894
ب
مقارنة
دوالر
510,206
الى
ارتفع
قد
العام
من
ملوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر
سعر البيع للشقق السكنية في
املبيعات .وكان
اجمالى
نسبة  70باملائة من
متوسط. %
قدرها 22.7
ذلك بزيادة
املضي و
فقط
مدينة تورونتو
املائة ،و
في 4.10فى
انخفاضقدره
هناكدوالر بإرتفاع
385,506
وصل 5,684وحدة مقارنة ب 7,991
على
املعاملة
في متت
حيث
املبيعات
ا العام لل GTAكان
(« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
ال
باقي
فى
و
املائة.
فى
5.40
قدره
بأرتفاع
 415,31دوالر وحدة لنفس الفترة من العام املاضي.
ع قدره  1.50فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
فة املناطق:

مقطتفات إخبارية

بقلم:مدحت سابا

100 Issues

بقلم :مدحت سابا

عقارات نيوز
100 Issues

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث

100 Issues

100 Issues

البعض
الرئه الذ
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات او

املــــــــــائــــــــة
ال�صبت  4ن�فمرب  - 2017ال�صــنة الرابعــة  -العــدد
عقارات نيوز
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون
7
100 Issues 100 Issues 100 Issues 100 Issues 100 Issues
من اول يناير
العقارية
قيود جديدة
الصحة
القروضعلى
علىوتأثرية
اجلرانيت....
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عامل العقارات

اإعداد :اإدوارد يعقوب

اعداد  :ادوارد يعقوب

100 Issues

100 Issues

يبدأ من اول يناير  2018تطبيق مايسمى ب « ”Mortgage stress testعلى كل القروض العقارية .ففي يناير 2017
سرطان
خصوصا
األنسان
لصحة
تهديدا
تسبب
من انها
البعض
استخدمه
القروضوقد
الطبيعية
فيمن
اجلرانيت
على
للتأمني
بالتالى
تتعرض
والتي
العقار
قيمة
على 80%
التي تزيد
األحجارعلى
اصلب فقط
تطبيقة
يعتبرقد بدأ
كان
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
القروض .وهذا القيد عبارة عن اختبار يتعرض له طالب القرض بافتراض ان سعر الفائدة على القرض سيزيد مبقدار 2%
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
الزيادة
عن السعر وقت طلب القرض ويتم على هذا االفتراض اختبار ما اذا كان دخل طالب القرض مؤهل لتحمل هذه
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
القرض
في سعر الفائدة؟ وعلى ذلك يتم حساب قيمة القرض املؤهل لهذه الزيادة مما سينتج عنه انخفاض قيمة
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
االن
شخص
يحتاجاملثال
واملوضوعسبيل
اجلديد .وعلى
القيد
العمل بهذا
املطابخ قبل
استعمالهكانفىمتبعا من
لدخل ما عما
العقارى
تعمقا
تقدم اكثر
الىاذاابحاث
مستمرة
مازالت
واألحواض
به َء فى
املسموح بُد
الداخلية للمنازل.
ذلك .وتقدم نفس الشخص بعد يناير القادم
نفى مثال
400,000اودوالر
واملواديؤهلة
للفورميكادخله
كبديلعقارى وكان
1987قرض
للحصول على
قيمته ألثبات
لقرض االخرى
الصناعية
منذ عام
دوالر فقط!!
370,000
ل
مؤهال
سيصبح
اجلديد
القيد
تطبيق
اى
بعداحدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
ولكن

100 Issues

100 Issues

100 Issues 100 Issues

SOLD

416.889.4296

SOLD

SOLD

sam.m.ibrahim@gmail.com
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

SOLD

SOLD

Office : 416 391 3232
%X\ 6HOOLQ'D\V
Fax.: 416 391 0319

ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

Richmond Hill

SOLD

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

Richmond Hill

$VKUDI0HVVLKD


100 Issues
100 Issues

100 Issues

%URNHU06F$UFK

Richmond Hill

SOLD

100 Issues
Vaughan

BARRIE

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

SOLD

100 Issues

North York

100 Issues

Professional Real Estate Services

Markham

100 Issues

100 Issues

100 Issues

100 Issues

100 Issues 100 Issues

100 Issues

1396 Don Mills Road
B121 Toronto
M3B Services
OA7
Professional
Real Estate
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100 Issues 100 Issues

صحيفة «نيوز داي»

100 Issues

صحيفة “ساذرن ماغازين”

املراقبة شيمة الرجال العودة إلى النكهة

صحيفة “لونغفيو نيوز”

التغيب عن العمل

اظهر احصاء ان  17في املئة من االيدي العاملة في
بلدان اجملموعة االوروبية تتخلف عن العمل خالل
اسبوع ربيعي ،بداعي االجازة او املرض او االمومة او
وبني االحصاء ان االجازات تشكل 44
رداءة الطقسّ .
في املئة من مجموع حاالت التغ ّيب  ،تليها املراض
واحلوادث بنسبة  24في املئة .ولكن ثمة فوارق كبرى
بني البلدان ،ففي حني سببت حاالت املرض  40في
املئة من التغيبات في بلجيكا ،لم تبلغ هذه النسبة
سوى  20في املئة في بريطانيا و 6في املئة في اليونان.

صحيفة «صن تاميز»

كوميديا

عندما سئل االميرال املتقاعد وليم كرو ،الرئيس السابق لهيئة االركان املشتركة في الواليات
املتحدة ،عن صواب قراره الظهور في العرض التلفزيوني الكوميدي «تشيرز» ،رد على سائله قائال:
«عرض كوميدي؟ هل سبق لك ان حضرت جلسة في البنتاغون»

بيتربورو البريطانية ،رمى الى االمواج املتكسرة على
شاطيء شيرينغهام قنينة داخلها رسالة يطلب
فيها صديقا ً يراسله .وبعد بضعة اسابيع تلقى
جوابا ً من مواطن هولندي وجد القنينة في خليج
زاندفورت في «االراضي الواطئة» ،يقول له فيه أال
يطرح أبدأ ً بعد اآلن أوساخا ً في البحر!

مجلة “ريدرز دايجست”،
الطبعة الدولية

بحار للبيع...

إعالن مبوب في جريدة شرق أوسطية« :للبيع بحار
بريطاني على اهبة مغادرة الكويت يطلب منزال ً
حسنا ً لببغاء .يتكلم العربية واالجنليزية .مدرب
على احلط على الكتف».

100 Issues 100 Issues

100 Issues

100 Issues

صحيفة “بانكوك بوست”

للتوفير في اكالف املساحة املكتبية (التي تصل
الى  170دوالرا ً للقدم املربعة سنوياُ في طوكيو)،
اعتمدت شركة في اليابان نظاما ً يحشر 5000
موظف في مساحة مكتبية تتسع لـ  4500فقط
وتسير اخلطة كاآلتي :عندما يصل أحد مندوبي
الشركة الى املبنى ،يراجع الكمبيوتر الذي يدله
على مكتب فارغ  .ومن ثم يجر خزانة ملفات نقالة
من مخزن اخلزائن الى املكتب املتيسر ويبدأ العمل.
واذا اضطر الى مغادرة املكتب الجناز عملية بيع،
فعليه اعادة اوراقه وملفاته الى اخلزانة وج ّرها الى
اخملزن وترك خبر مبغادرته املبنى ،ولدى عودته تبدأ
العملية من جديد.
ويدخل بعض مندوبي املبيعات املبنى ويخرجون
وتقدر الشركة ان هذه
منه ثالث مرات أو اربعا يومياً.
ّ
العملية ستختصر األكالف العقارية بنسبة  30في
املئة.

100 Issues

100 Issues

اقتصاد ياباني

عندما اكتشفت امرأة أن النار تشتعل في منزلها
استدعت رجال االطفاء .وفيما هي مندفعة للخروج
ر ّن جرس الهاتف .ولظنها أن االطفائية تتصل بها،
عادت ورفعت السماعة ،فجاءها صوت من الطرف
اآلخر يُع ّرف بنفسه أنه بائع .فشرحت املرأة“ :ال
أقدر أن اكلمك اآلن ،فبيتي يحترق!” .من الواضح
أن الرجل سمع جوابا ً كهذا في اتصاالته السابقة،
فشرح بدوره“ :لكن األمر لن يأخذ أكثر من دقيقة
واحدة”.

100 Issues

تقدمت بريوني ستيفنز ،البنت البريطانية ذات
الثمانية السنوات والقاطنة في كولستر ،بطلب
قرض من مصرف وستمنستر الوطني في مقابل
سندات  .كان حلمها ان حتصل على  23.95جنيها
استرلينيا لشراء «بيت صغير» تلعب فيه ،على أن
تدفع  1.35جنيها كل شهر من مصروف جيبها.
وقد قبل املصرف اعطاء القرض لكنه تناسى ،بروح
رياضية ،ارسال سندات بالدفع.

خشيت الروائية امي تان ان تقع ضحية التكرار في
انتقاء مواضيعها بعد النجاح الذي القته روايتها
االولى «نادي احلظ السعيد»التي تتناول العالقة
بني االمهات الصينيات االصل وبناتهن االمريكيات.
وتقول« :لم اشأ أن اصبح اختصاصية بالعالقات
بني االمهات وبناتهن؛ لذا عمدت الى جتربة مواضيع
مختلفة .الى ان اكتشفت ان ارادة العصيان وحدها
ليست سببا كافيا للكتابة»
وتضيف“ :فجأة الهمتني سيرة امي .كنت
اعرف انها عاشت في ظل نظام جائر في الصني،
فسألتها عما عانته واهلها خالل احلرب العاملية
الثانية ،اجابت انها لم تتأثرلكنها اضافت :عند
اشتداد القصف كنا نخاف تساقط القذائف علينا،
ّ
فذكرتها بانها قالت انها لم تتاثر  .فجاء ردها :ال ،لم
اتأثر ،فأنا لم أقتل”.
كانت تلك العبارة مبثابة الهام .وصار هدف تان
فهم االختالف بني نظرتها هي الى احلياة ونظرة
امها .وخالل اضطرابات ساحة “تياننمن” ربيع 1989
كتبت رواية “زوجة رب املطبخ” املرتكزة في جزء
منها على سيرة امها .وهي تقول“ :اردت أن اعرف
كيف يكون العيش في ظل القمع ،وماذا يعني
اخلوف ،وكيف السبيل الى السمو فوق اخلوف”.

100 Issues 100 Issues

وقت للحريق!

مصرف االوالد

السمو فوق اخلوف

100 Issues

100 Issues 100 Issues

100 Issues

مراسلة بحرية

صحيفة “بيزنس” ،بريطانيا

صحيفة “نيويورك تاميز”

100 Issues

صحيفة “دايلي تلغراف” اللندنية

100 Issues

100 Issues

100 Issues

100 Issues

100 Issues

كتب الطاهي بول برودوم ،من نيو اورلنز في الواليات
املتحدة ،عن الطعام واساليب طبخه:
“الناس هنا يح ّبون الطعام الط ّيب املذاق ،وعدد
وافر منهم كان يعيش في املزارع قبل سنوات
قليلة .ففي املزرعة حيث ترعرعت في اوبيلوزا
بوالية لويزيانا لم نعرف اللحم االحمر غير الناضج.
والناس هناك ال يذبحون ابدا ً حيوانا ً منتجاً ،وإذا ما
أكلوا أخيرا ً حلم أحد احليوانات ،كدجاجة مثالً ،فبعد
أن تشيخ ويخف بيضها ويعسر مضغها .وعليهم
اذذاك ان يغلوها مدة طويلة حتى يرخص حلمها.
لكن املرق الذي يحصلون عليه لذيذ رائع .يا له من
داخل املتحف الصغير في متنزه «ميسا فيردي» مرق! ولقد امضيت معظم حياتي العملية في
في كولورادو ،ديورامات #هادئة تصور حياة الهنود محاولة طهو اطعمة لذيذة تضاهي في نكهتها
االمريكيني في املاضي نساء يحكن سالال ويطهني ما كانت تطبخه امهاتنا في املزارع”.
الطعام ويعتنني باالوالد .وفي احداها رجال واقفون
يحدقون الى البرية ومعهم كلب.
ّ
وسمعت سيدة تبدي مالحظة تهكمية مؤداها ان
النساء يتولني العمل الشاق كالعادة فيما يسرح
الرجال وال يفعلون شيئاً .كانت السيدة على خطأ؛
ألن رجال القفر اولئك كانوا يفعلون شيئا مهما
كانوا يراقبون.
واملراقبة تسلية شائعة في معظم بالد العالم وانا
اعتقد انها متجذرة في اجلينات الوراثية الذكرية،
فماذا يفعل صبي صغير عندما يتسلق شجرة
عالية؟ انه يراقب .واذا رأيت رجال بالغا متكئا على
جراره الزراعي كأنه ال يعمل شيئا ،فانه يكون فعال
يستجيب لرغبة ملحة عميقة في املراقبة ،حتى
الصبي الواقف في زاوية شارع او اجلالس على سلم
منزل يلبي نداء الطبيعة الى الرجال ان راقبوا.
 #الديوراما صورة ينظر اليها من خالل ثقب في جدار
مظلمة.
كريستوفر هاينز صبي في الثامنة يعيش في بلدة

صحيفة “وول ستريت جورنال”

نافذة على �صحافة العامل

100 Issues

100 Issues
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سيبيقي الصليب معلقا علي احلائط في مكان بارز في غرفة
إجتماعات أعضاء اجلمعية الوطنية في كيبيك  ،وأكدت احلكومة
الليبرالية متسكها الراسخ بهذا الرمز الديني والذي وضع في
مكانه عام  1930من قبل رئيس الوزراء إنذاك موريس دوبليسيس
وهذا الصليب معلق علي اجلدار مباشرة خلف الرئيس املتكلم في
غرفة الهيئة التشريعية الزرقاء ويأتي قرار االبقاء علي الصليب
معلقا فقط بعد عدة أيام من إعتماد احلكومة الليبرالية في كيبيك التشريعات املثيرة للجدل بشأن
احلياد الديني  ،وكانت مجموعة صغيرة معارضة قد إقترحت إزالته ولكن غالبية أعضاء احلكومة
رفضوا هذا االقتراح.

100 Issues

أكدت متحدثة من وكالة النقل العام في مدينة
مونتريال ،وهي «إميلي ريجيس» أن سائقي احلافالت
العامة الذين أيدوا املتظاهرين ضد القانون رقم
 62الذي أقرته اجلمعية الوطنية في كيبيك
والذي يحظر علي الناس إستخدام وسائل النقل
العامة إذا كانت وجوههم مغطاة  ،سوف يالقون
إجراءات تأديبية  ،وقالت إننا نطلب من موظفينا
انتهاج سلوك سياسي  ،وإثناء املظاهرات التي
تلت املوافقة علي القانون قام السائقون بتغطية
وجوههم باستعمال االقنعة واألوشحة واطلقوا
نفير السيارات واصطف املتظاهرين علي طول
طريق احلافالت رقم  8في مونتريال منددين
بالقانون رقم  62والذي يقولون انه يستهدف
النساء املسلمات املنقبات  ،واعلنت النقابة التي
متثل سائقي احلافالت أن السائقني ال يريدون حتمل
مسؤولية تنفيذ القانون وهم يريدون توجيهات
واضحة وال يجب أن ينفذوا القانون بطريقتهم
اخلاصة .وكان رئيس وزراء كندا «جاسنت ترودو» قد
قال أن احلكومة ستنظر بعناية في االثار املترتبة
على هذا القانون وأن احلكومة ال ينبغي أن تقول
للنساء ما يجب أو ال يجب إرتداؤه وفي حتول الحق
قال ترودو أنه ليس حلكومة كندا أن تطعن علي
القانون.

100 Issues

100 Issues

100 Issues

100 Issues 100 Issues

100 Issues

100 Issues

سائقي احلافالت العامة
الذين يؤيدون التظاهر ضد قانون
عدم تغطية الوجه سيواجهون
إجراءات تأديبية

100 Issues

100 Issues 100 Issues

100 Issues

قال مسؤول رفيع املستوي في مقر الدفاع الوطني الكندي يوم اجلمعة
الرئيس
أتهم
 27أكتوبر أن احلكومة الكندية قررت إيقاف عمل بعثتها العسكرية
الروسي فالدميير
اخلاصة في العراق مؤقتا ً وهي التي تعمل منذ عام 2014علي تقدمي
بوتني كندا بالقيام
النصائح والتدريبات للقوات العراقية وتقدم املساعدات الالزمة لهم
بلعبة سياسية غير
للتغلب علي داعش هناك ،نظرا لدحر داعش وبسبب تصاعد القتال
بناءة ملوافقتها علي
بني القوات العراقية والكردية  ،وكانت احلكومة الكندية الليبرالية
قانون (ماجنتسكي)
قد مددت عمل هذه القوات اخلاصة والتي يبلغ عددها  200عسكري ،
(أس  )226-وقالت
السفارة الروسية أن قانون ماجنتسكي سوف هذا وسوف تراقب القوات الكندية الوضع هناك وتخطط للنشاط احملتمل في املرحلة املقبلة.
يسبب ضررا ً للعالقات ،بني كندا وروسيا ال ميكن
أصالحه .ولكن رئيس جلنة الشؤون اخلارجية في
توقيف ضابط شرطة رفيع املستوي
مجلس العموم الكندي قال لروسيا «ال تأخذوا
في مونتريال بسبب االحتيال وخيانة الثقة
هذا شخصياً» ويستهدف هذا القانون مرتكبي
األنتهاكات اجلسيمة حلقوق االنسان .وقال
النائب الليبرالي «بوب نولت» ،أن توسيع نطاق قال قائد الشرطة في مونتريال فيليب بيتشيت أنه مت إيقاف ضابط رفيع املستوي في شرطة مونتريال
العقوبات الدولية ال يستهدف بلد معينة واحده و لم يذكر أسمه  ،وقد قامت شرطة مقاطعة كيبيك مبداهمة مقر شرطة مونتريال وسط املدينة
بل يستهدف منتهكي حقوق االنسان في كل الساعة السادسة مساء وقاموا بالبحث في جميع امللفات وجمع معلومات وفتشوا الطابقني الرابع
مكان ويرتبط أسم هذا القانون بالرجل الروسي والتاسع شعبة التخطيط واملوارد البشرية والشؤون الداخلية للشرطة  ،وقال عمدة مونتريال ردا ً
سيرجي ماجنتسكي الذي قام بفضح مسؤولني علي سؤال حول إقتحام مقر الشرطة أنه في حالة كسر القانون هناك عواقب ولكن الي االن لم تثبت
كبار في احلكومة الروسية وأتهمهم بالتهرب اية اتهامات وهناك حتقيقات جارية  .وأتت هذه املداهمة في محاولة من شرطة مونتريال
من ضرائب تقدر بي  230مليون دوالر وسجن لتحسني الشفافية عقب فضائح تورطت فيها شعبة الشؤون الداخلية
بسبب هذا وتوفي في السجن عام  ،2009وقال
جيمس بزان من حزب احملافظني أن القانون اجلديد
إنتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبداية العمل بالتوقيت الشتوي
سيمنع املسؤولني الفاسدين من االستفادة من
نظامنا املالي السليم ومن األمان والسالمة في سيقوم الكنديني بتأخير عقارب الساعة ستون دقيقة يوم االحد 5
بالدنا ،وأحضار عائالتهم واطفالهم للتعليم نوفمبر في متام الساعة الثانية صباحا بعد منتصف ليلة السبت
هنا .هذا ولم تقوم روسيا بإتخاذ أجراءات مضادة وهذا سيعطي الناس فرصة للنوم ساعة أزيد  ،ولهذا نحتاج الي تعديل
للقانون الكندي .وكانت روسيا قد عاقبت أوقات النوم واإلستيقاظ والتأقلم مع املواعيد اجلديدة  ،وقد دخل نظام
الواليات املتحدة االمريكية حني اصدرت تشريع العمل بتغيير الساعة هذا الي شمال أمريكا عام  1918وكان الغرض
ماجنتسكي بأن اصدر الرئيس الروسي تشريعا منه توفير املال في أستخدام الطاقة واالن هناك اكثر من  70دولة في
مينع املواطنني االمريكيني من تبني األطفال العالم يقومون بتغيير الساعة وهذا يعادل خمس سكان العالم
الروس.
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غضب روسي من كندا بعد مترير
قانون حقوق األنسان «ماجنتسكي»

كندا توقف مؤقتاً مهمة قواتها اخلاصة في العراق بعد إندالع القتال بني
اجليش العراقي واالكراد

حكومة ترودو تدفع  ٣1مليون دوالر إلي ثالث كنديني
اُتهموا بصلتهم بالقاعدة وتعرضوا للتعذيب في سوريا

أعلن حزب احملافظني املتحد في البرتا عن اختيار
رئيس له وهو «جاسون كيني» ،الزعيم السابق
حلزب احملافظني التقدمي والنائب البرملاني
السابق ملدينة كاجلاري وفاز بنسبة % 61.1
من االصوات وكان جاسون كيني قد عاد الي
املقاطعة عام  2016من أوتاوا واعتزم اعادة بناء
حزب احملافظني التقدمي هناك وفاز برئاسة هذا
احلزب في مارس عام  2016بنسبة  %75ولكن
احلزب كان ضعيف ولديه متاعب مع حزب
أخر هو حزب (وايلد روز) .وعمل جاسون كيني
علي توحيد احلزبني لتكوين حزب قوي وجنح
في ذلك  ،ووافق رؤساء احلزبني وأعضاؤه علي
االحتاد وتكوين حزب جديد سمي حزب احملافظني
اجلديد وكان البد من اختيار رئيس له من بني
ثالثة مرشحني ومت اختيار جاسون كيني ليرأس
هذا احلزب اجلديد وقد قضي جاسون كيني ما
يقرب من  18شهرا يجول عبر املقاطعة ليجمع
املزيد من االصوات ويشجع مؤيديه وفي كلمة
القاها بعد اعالن فوزه يوم السبت  28أكتوبر
قال «االن اذا عملنا بجد وبقينا متواضعني
وكسبنا كل صوت فسوف نضمن ان تنتهي
احلكومة االشتراكية العارضة وينتهي الشقاق
واخلداع ومضاعفة الديون ورفع الضرائب وقتل
الوظائف «ويقصد بهذا حكومة راشيل نوتلي
رئيسة وزراء البرتا.
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دفعت حكومة «جاسنت ترودو» الكندية مبلغ  31.3مليون دوالر لتسوية قضية ثالثة رجال كنديني
أُتهموا بصلتهم بالقاعدة واظهرت التحقيقات عام  2008أن الشرطة الفيدرالية الكندية ودائرة
اخملابرات الكندية أسهموا بشكل غير مباشر فيما تعرض له هؤالء الرجال من السجن والتعذيب في
سوريا ومصر والثالثة رجال هم عبد اهلل املالكي وأحمد معاطي ومؤيد نور الدين وسيتم تقسيم
مبلغ  31.3مليون دوالر بينهم ولم يوضح املسؤولني كم سيتلقي كل واحد منهم  ،وعبد اهلل املالكي
كان يعمل مهندس الكترونيات في أوتاوا ومت أعتقاله في سوريا عام  2002وسجن ملدة  22شهرا ً ،
وأحمد معاطي كان يعمل سائق شاحنة في تورنتو ومت أعتقاله في نوفمبر عام  2001بعد أن ذهب
الي سوريا لإلحتفال بزفافه وبعد ذلك نُقل الي مصر وقضي  26شهرا ً في السجن  ،ومؤيد نور الدين
كان يعمل جيولوجي في تورنتو وأعتقله املسؤولني السوريني عام  2003بعد أن عبر احلدود العراقية
الي سوريا حيث كان يزور أسرته وأُحتجز في سوريا ملدة  34يوما ،وقال الثالثة أنهم سجنوا وعذبوا
وأُتهموا بصالتهم بالقاعدة  ،وقيل لهم أن الشرطة الفيدرالية الكندية واألستخبارات الكندية أدلت
مبعلومات عنهم وتسببت في سجنهم وتعذيبهم  ،وقام الرجال الثالثة برفع دعوي قضائية ضد
حكومة كندا منذ عشرة سنوات وطالبوا بتعويض قدره  100مليون دوالر بعد أن دمرت حياتهم وحياة
عائالتهم بحسب الدعوي ،ومت تأجيل طلبهم حتي يتم التحقق في دعواهم من قبل احملكمة العليا
وفي شهر مارس املاضي أصدر وزير العدل «رالف جودال» ووزيرة الشؤون اخلارجية «كريستيا فري الند»
بيانا ً قالوا فيه أن احلكومة توصلت إلي تسوية مع الرجال الثالثة وفي النهاية فاز محامي الرجال
الثالثة بعد معركة طويلة ضد الشرطة الفيدرالية واالستخبارات الكندية
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أعلن مسؤولون من شركة أمازون يوم
اخلميس  26أكتوبر عن إنشاء مستودع
عمالق مبساحة  600الف قدم مربع في
منطقة بلزاك بالقرب من كاجلاري ،وقالت
راشيل نوتلي رئيسة وزراء مقاطعة البرتا
في حفل وضع حجر االساس لهذا املشروع
أن هذا املركز العمالق المازون سيخلق 750
وظيفة بدوام كامل ،وقال مدير العمليات
لشركة أمازون في كندا اننا سنحتاج الي
مستودع ضخم لوضع البضائع وسنحتاج
الي عمال لتفريغ الشاحنات واستقبال
البضائع وجتهيز طلبات الزبائن لتوزع في
غرب كندا  ،وايضا ً ستعني الشركة موظفني
فنيني وموظفني للموارد البشرية وقال ايضا
نحن متحمسني جدا لنمو الشركة في
البرتا  ،وحاليا يعمل في مستودعات شركة
أمازون اكثر من ألفني شخص في أونتاريو
وبريتيش كولومبيا باالضافة الي وظائف في
مكاتبها ومراكز التنمية وغيرها من مرافق
الشركة ويصل عدد العاملني فيها الي 4400
فرد في كندا .وقد وعدت شركة أمازون بجلب
 50الف وظيفة جديدة ذات رواتب عالية
واستثمار  5بليون دوالر أمريكي في املدينة
التي سيتم أختيارها في كندا لتصبح املقر
الثاني الرئيسي للشركة بعد مدينة سياتل
في أمريكا.

فوز جاسون كيني برئاسة حزب
احملافظني املتحد في البرتا
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حكومة كيبيك تبقي علي الصليب علي الرغم
إنشاء مركز توزيع عمالق لشركة أمازون بالقرب
من مدينة كاجلاري سيخلق  750وظيفة
من قانون احلياد الديني الذي أصدرته
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100 Issues
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قبل اأن يجل�س طفلك مل�شاهدة التلفاز

100 Issues

جميل منك أن تضع نفسك في مكان
الشخص اآلخر ،عندما جتده متعبا ً أو متضايقا ً
فالتمس له العذر إذا أجابك باجابات مقتضبة،
أو لزم الصمت في وقت يتحدث فيه اآلخرون .ال
يكن موقفك جتاهه ،هو اللوم أو التفكير فيه
بطريقة سلبية ،بل توجه إليه ،واعرض عليه
مساعدتك في اي شيء يراه هو ممكناً ،اسأله
عن حاله لتطمئن عليه بدال ً من ان تثيرها عليه
حرباً.
وتذكر أنك نفسك قد متر في املوقف نفسه،
فما من أحد ال يتضايق أو يتعب .فيكون جميال
أن نرفع ونعني بعضنا بعضا في وقت الشدة.
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تقدير:

الطريقة ال�شحيحة ل�شتعمال فر�شاة الأ�شنان الكهربائية

قالت هيئة اختبار السلع األملانية إن أسهل طريقة لتنظيف األسنان تتمثل في استعمال
فرشاة األسنان اليدوية ،إال أن األسواق تزخر أيضا ً بالعديد من فرشات األسنان الكهربائية.
وأوضحت الهيئة أنه من الضروري مواءمة
طريقة التنظيف مع رأس الفرشاة،
فبالنسبة لفرشات األسنان الدوارة واملتذبذبة
فإنها عادة ما تشتمل على رؤوس فرشاة
مستديرة لتنظيف كل سن على حدة ،وذلك
بتثبيت رأس الفرشاة على حافة اللثة ومترير
الفرشاة بعد ذلك مبحاذاة السن ،وتتحرك
هذه الفرشاة أيضا ً داخل جتاويف األسنان.
ومتتاز فرشاة األسنان العاملة باملوجات فوق
الصوتية برأس فرشاة طويل ،بحيث يتمكن
املرء من تنظيف عدة أسنان في نفس الوقت،
ويتم وضعها بزاوية  45درجة على اللثة ،ويتم
تركها على هذا الوضع ملدة دقيقة ،وبعد ذلك
يتم تدوير فرشاة األسنان من اللثة إلى السن،
حتى يتم إزالة طبقة البالك ،وبشكل عام يجب تنظيف اجلوانب الداخلية من األسنان وتنظيف
جتاويف األسنان بصورة منتظمة بواسطة خيط األسنان.
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بعض كبار السن ،تخونهم الذاكرة في الكثير
يقصون عليك نفس
من األحيان ،فنجدهم
ّ
املواقف مرات كثيرة ،ويكررون على مسامعك
بعض األحداث ،بدون أن يدركوا أنهم يقولون ما
رددوه من قبل ،وقد يخطئون في بعض األرقام ،أو
ينسون أحداثا ً هامة جرت بينكم.
لذلك احرص على عدم إحراج كبير السن
بالتصحيح املستمر للمعلومات التي يقولها،
أو تذكيره بأنه أبلغك بهذه األمور من قبل.
كذلك ال تضحك في وحهه بشكل يدعوه
للظن بأنك تسخر منه .كما يجب أن ُحتسن
االنتباه إليه ،ألن ذلك يع ّبر عن احترامك له.
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ذاكرة:

نطلق على بعض الناس أحيانا ً صفة السعادة،
فنقول :هذا الشخص يبدو سعيدا ً دائماً ،فال
يبدو أن هناك أمرا ً يكدره ..ونقول عن شخص
آخر :هذا الشخص يبدو متجهما ً دائماً ،وال يبدو
سعيدا ً في حياته.
فمن هو اإلنسان السعيد في حياته؟ وهل ميكن
أن يعيش اإلنسان سعيدا ً دائماً؟
من خالل إجاباتك على هذه األسئلة تستطيع أن
تكتشف نفسك بنفسك.
األسئلة:
ما العمل الذي حتب اختياره من بني األعمال
التالية؟
على وعلى اآلخرين ،وميكنني
عمل يعود بالفائدة ّ
من اكتساب اخلبرة والترقي فيه.
عمل مناسب لي ولقدراتي.
ج ـ عمل ال يحتاج جملهود ،للنجاح فيه.
إذا كان صديق لك مير بأزمة ما ،فماذا يكون
موقفك منه؟
أحاول أن أكون متماسكا ً وواقعيا ً حتى أستطيع
أن أواسيه ،أو أقف بجانبه وأساعده.
اشاركه األلم إذا تألم ،أو احاول أن أفكر معه في
حل إذا كان في مشكلة ما.
ج ـ ابدي له أسفي ،لكنني استمر في معاملتي
له كما اعتدت قبالً.
هل ترحب بتقدمي املساعدة لآلخرين؟
نعم ،وقلما اتوانى أو اتأخر إذا سئلت مادام هذا
في مقدوري.
نعم ،في معظم األحيان.
ج ـ إذا كان هناك يبب يضطرني لذلك.
هل تغفر اإلساءة وتنساها بسهولة؟
نعم ،واحاول أن انسى.
نعم اغفر ولكن قد يستغرق ذلك مني بعض
الوقت في مواقف نادرة.
ج ـ ال ،وبخاصة إذا كانت اإلساءة موجهة
لكرامتي.
ما مفهومك للصداقة؟
رباط وثيق ،تستلزم الوفاء ،وهي هامة جدا ً في
حياتي واحرص على استمرار الصداقة حتى لو
شغل اصدقائي عني ألي سبب.
مهمة جدا ً في حياتي واحلياة ال تساوي شيئا ً
بدون الصداقة الوفية ،ولكنني قد أقصر
في االتصال أو السؤال عن اصدقائي بسبب

انشغالي.
ج ـ لي معارف واصدقاء أيضاً ،ولكني ال أواظب
على االتصال بهم .إذا لم يتصلوا هم بي.
مالصفة التي تتمناها في شريك حياتك؟
النضج واإلخالص وحسن املظهر.
التفاهم واملظهر اجليد.
ج ـ اجلمال.
ما رأيك في وضعك بالنسبة ألسرتك،
وأصدقائك ،وعملك ،ومجتمعك؟
وضع رائع .واتوقع مستقبالً مشرقا ً.
وضع جيد ال بأس به .وهو يتحسن باستمرار.
ج ـ وضعي يختلف من وقت آلخر ،فأحيانا ً اشعر
باالرتياح ،وأحيانا ً اخرى اكون غير راض عن نفسي
أو عن وضعي.
كيف يسير نظام حياتك اليومي؟
مقسم على عملي (او دراستي)
يومي منظم
ّ
وعالقاتي االجتماعية وهواياتي ،وعالقتي اخلاصة
مع اهلل.
اعطي اولوياتي للعمل (او للدراسة) ثم اقضي
بعض الوقت مع األهل أو األصدقاء.
ج ـ في العمل (أو في املدرسة) ،وإذا طرأ أمر هام
اقوم به ،واشعر أن كل األيام مثل بعضها.
النتيجة (مقلوباً)
ـ إذا اخترت كل أو اغلب إجاباتك من اجملموعة
“أ” فأنت إنسان تعيش حياتك في سعادة ورضا،
متزن نفسياً ،تستطيع التعامل بحكمة في كل
الظروف ،حترصعلى عالقتك الطيبة مع اجلميع،
ومع اهلل ،واقعي ،تبتسم دائما ً للحياة.
ـ إذا اخترت كل أو اغلب إجاباتك من اجملموعة”ج”،
فأنت تشعر بعدم الرضا عن نفسك وعن حياتك
وال تستطيع التعامل بسهولة مع اآلخرين ،أو في
الظروف املتغيرة ،تهتم بالدرجة األولى مبصاحلك،
وتشعر أن حلظات السعادة دائما ً قصيرة
فإذا أردت أن حتيا في سعادة فحاول أوال ً أن تهتم
باآلخرين ،وتقدم لهم احلب لتجني ثمار محبتك
ونظرتك الصحيحة للحياة.
ـ إذا اخترت إجاباتك من اجملموعة “ب” فأنت
إنسان معتدل عادة في مشاعرك ولكن أحيانا ً
تعطي الفرصة ألشياء بسيطة أن تنال من
سعادتك ،لذا حاول أن تتغاضى عن الصغائر،
وتغفر ملن يسيء إليك ،وكن واقعيا ً في نظرتك
للحياة.

100 Issues 100 Issues

إذا دعاك أحد املعارف ،أو األصدقاء ،أو العائلة،
للعشاء أو للغداء ،فيجب أن تصطحب معك
هدية تعبر بها عن تقديرك لهم ،وشكرك لهذه
الدعوة من جانبهم.
أما إذا كانت الدعوة موجهة لك في بيت مديرك،
أو رئيسك في العمل ،فيجب أن يسبق وصولك
إلى منزله “سلة ورود” ترسلها إليه مزينة
بكلمة رقيقة وحتمل اسمك واسم زوجتك (إذا
كنت متزوجاً).
وفي كل احلاالت ،عليك أن تصل في امليعاد
احملدد ،حتى تترك ألصحاب البيت الوقت الكافي
لإلعداد وللتجهيز .أما إذا كنت صديقا ً مقرباً،
فاألجدر بك الذهاب مبكرا ً ملساعدتهم في
التجهيز على أن يتم االتفاق على ذلك مسبقاً.

العيد األول للزواج:
الورقي
العيد الثاني
(بعد مرور عامني) :القطني
العيد الثالث :اجللدي
العيد الرابع :الفاكهة والزهور
العيد اخلامس :اخلشبي
العيد السادس :احلديدي
العيد السابع :الصوفي
العيد الثامن :البرونزي
العيد التاسع :الفخاري
العيد العاشر :الصفيحي
العيد اخلامس عشر :البللوري
العيد العشرين :اخلزفي
العيد اخلامس والعشرين :الفضي
العيد الثالثني :اللؤلؤي
العيد اخلامس والثالثني :املرجاني
العيد األربعني :الياقوتي األحمر
العيد اخلامس واالربعني:
الياقوتي األزرق (السافير)
العيد اخلمسني :الذهبي
العيد اخلامس واخلمسني :الزمردي
العيد الستني :املاسي
العيد السبعني :املاسي
أطال اهلل عمرك وأسعد أيامك

100 Issues

دعوة:

اكت�شف نف�شك :هل اأنت �شعيد؟!

100 Issues

100 Issues 100 Issues

100 Issues

األقاب اأعياد الزواج

اأ�شول ولياقة

100 Issues

100 Issues

100 Issues

100 Issues

علمه ما يلي:
أنه أذكى من هذه األجهزة وبإمكانه أن
يفكر ويصل إلى قرارات أو حلول أفضل من
تلك التي يقدمها الفيلم أو املسلسل.
أن يتعلم أن يحترم إرادته ويتدرب على
أهمية أن يختار ما يشاهده.
أن هذه األفالم أو املسلسالت التي يشاهدها
ال متثل الواقع الذي يعيشه بأكمله ،وأن
هناك أمورا ً ال ميكن أن حتدث إال في اخليال.
احرص على تعليم طفلك عدم التفرقة بني
الناس ملظهرهم أو لقوتهم ،واستغل ما
يراه الطفل من برامج لتأكيد القيمة التي
تريد ترسيخها فيه.
ال تدعه يتأثر بكل ما يراه في اإلعالنات ،واشرح له ما يناسبه وما اليناسبه ،ومدى قدرتك على
شراء هذا املنتج ،ومدع االحتباج إليه وأهميته بالنسبة له.
ّ
نظم فترات جلوسه ملشاهدة التلفاز ،بحيث ال تكون ملدة طويلة ،وأال تتعارض مع وقت نومه ،أو
استذكاره لدروسه ،أو ممارسته ألوجه نشاطه اخملتلفة.

100 Issues

العـــائلــــــة

100 Issues

100 Issues
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كيف ن�شمي �أولدنا

100 Issues

100 Issues

�قر�أ يل يا بابا

قدمه زوجها
رفض مدير املصرف ان يصرف شيكا ً من امرأة ّ
نيابة عنها بحجة انها تلد في املستشفى .وطلب منه
بطاقة هوية أو أي أوراق ثبوتية ،فغاب الرجل بعض الوقت
ثم عاد ومعه مغلف أصفر  ،ففتحه املدير فوجد في داخله
صورة للزوجة في املستشفى وبجانبها طبيبها مع شهادة
والدة طفل وبصمة اصبع الوليد مع عبارة كتبها الطبيب:
«هذه السيدة وهاب وانا طبيبها رجاء ان تصرف لها الشيك».
عندها امر املدير بصرف الشيك.

100 Issues

عمل حقيقي!

�دلة قاطعة

100 Issues 100 Issues

ما كان فات

مثل «بابا»

قال السائق اخملالف ،منفعالً،
للشرطي الذي يناوله محضر
لي ابن عم شاب اصلع ،كثيرا ما تعرض ملواقف ساخرة بسبب
الضبط« :ألم تر سوى س ّيارتي
صلعه  .ذات يوم اصطحب طفلته ذات السنوات االربع الى
تنظم بها مخالفة حتى تكمل حصتك الشهرية املتوجبة صالون احلالقة لقص شعرها ،وملا سألها احلالق عن القصة
من احملاضر؟»
التي حتب ،ردت« :أميكنك أن تقصه بحيث تبقي على ثقب في
فاجابه الشرطي بهدوء« :سيدي ،لقد الغي مبدأ احلصص
االعلى ،متاما ً كشعر بابا؟».
الشهرية ،وبات في وسعنا ان ننظم محاضر قدر ما نشاء».

يف �لإنتخابات �ملحلية ملدينة برو�شارد
�لأحد  ٥نوفمرب  ١٢:٠٠( ٢٠١٧ظ  ٨:٠٠ -م)

كما �شنختار ع�شو جمل�س
مدينة من فريقها

100 Issues

ً
معا �شندعم �ل�شيده/
دورين �أ�شعد
عمدة ملدينة برو�شارد

100 Issues

100 Issues

100 Issues 100 Issues

100 Issues

عرف �ل�شبب...

انتقلت وزوجي للسكن في كوخ ريفي ناء .فاتصلنا مبقاول
محلي لكي يتولى تسوية األرض حول الكوخ ويقطع بعض
االشجار .ودعوت زوجته يوما ً الى شرب القهوة ،فراحت حتدثني
عن االعمال التي يقومان بها .كقطع احلطب وحفر اآلبار وبناء
االسوار وتربية املواشي والتخييم في العراء .اخبرتني عن
مغامرات الصيد معاً ،وكيف كادت الدببة تفترسهما مرة،
وانهت حديثها بالقول انهما ربيا ستة أوالد .ثم سألتني:
«وانت ،ماذا يعمل زوجك؟» .اجبتها بفخر« :انه كاتب» .فقالت
وهي تهز كتفيها« :أعرف ذلك ،لكن ماذا يعمل؟».

100 Issues

100 Issues
بطة يف �لريف

كنت اقرأ قصة البني قبل أن ينام .واذ الحظت ان النعاس كنت وحفيدتي في نزهة ريف ّية ،فوقفنا قرب بحيرة صغيرة
متقدمة ثماني بطات صغيرة تتبعها في
يغالبه وضعت الكتاب جانبا ً وهممت باخلروج ،فسمعته تتأمل بطة تسبح
ّ
يقول« :ال تتوقف عن القراءة يا بابا ،فاذناي تسهران اكثر من خط مستقيم .فقلت حلفيدتي« :انظري ما أروع هذه األم
عيتي احياناً».
ّ
وصغارها»
فردت حفيدتي بسرعة البرق« :قد ال تكون هذه هي األم يا
جدتي ،لع ّلها احلاضنة».
ّ

100 Issues

عمتي سعاد امرأة تتمسك،
عن حكمة ،بالتقاليد املوروثة.
سمت أوالدها الستة:
وهي
ّ
ليلى وسامي وهاني وسناء
وحبيب ومنى .اسماء طاملا
اعتبرتها عادية جداً ،لذلك
احتفتها مبقدمة طويلة قبل ان
اخبرها عزمي على أن ادعو ابني
كان الطبيب النفسي يجيب،
البكر هنيببعل.
في لقاء إذاعي ،عن ايئلة
عمتي« :دعيني
قالت لي ّ
املستمعني حول تفسير االحالم.
اع ّلمك كيف تسمني اطفالك.
فتلقى اتصاال من مستمع
اخرجي الى فناء بيتك ونادي
االسم الذي ارتأيته باعلى صوتك ست مرات .وتخيلي انك يقول انه ال ينفك «يبصر» في
سوف تسمعينه يتردد هكذا للسنوات اخلمس عشرة املقبلة .نومه كابوسا ً فيرى نفسه في
فان ظل االسم يروقك ،فليكن» .ففعلت ما نصحتني به بيت يحترق واحلرارة تكاد تخنقه واللهب يكاد يطاوله .فاجابه
الطبيب ان االحالم غالبا ما ترمز الى نقاط تدور في حياة
عمتي ودعوت املولود زياد.
ّ
االنسان .وحاول ان يعرف هل الرجل مي ّر بفترة «حامية» أو رمبا
يعيش اجواء مشاحنة مع عائلته ،فكان اجلواب دائما «ال» .في
النهاية سأله الطبيب« :ماهي مهنتك؟» أجاب« :اطفائي».

100 Issues

�ص�ر من احلياة

100 Issues 100 Issues

Claudio Benedetti

Julie Bénard

Monique Gagné

Michel Gervais

Christian Gaudette

District 5

District 4

District 3

District 2

District 1

()T-S-P

()P-V

()A

()B

()B-C

Sylvie DesGroseilliers

Michelle Hui

Pierre Jetté

Anna-Simone Sorial

Sophie Allard

District 10

District 9

District 8

District 7

District 6

()M-L-N

()N-L-J-X-Y-Z

()O-N-I

()R

()S

100 Issues

www.BrossardEnsemble.Ca
100 Issues 100 Issues

100 Issues

100 Issues

(450) 800-9900
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الناش

قالو� عن جود نيوز يف �لعدد �ملائة

/غ

ادة ملك

صناعة األمل وحب احلياة

100 Issues
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يكاد يكون “جود نيوز” هو املكان الوحيد الذي اكتب فيه دون أن
أضع في اعتباري أية محاذير من أي نوع .فال أحد يكتب في املطلق،
واحملاذير ال أول لها وال آخر في كل مكان .بعضها متوقع نتيجة
الظرف السياسي ونتيجة الضغوط التي تسببها أجهزة أمنية
وسلطة حاكمة ،أي باختصار هامش احلرية املسموح به من قبل
من يحكمون.
صحيح أن الكتابة في هذه احلالة ممكنة ،ألنك ككاتب تعرف أين
األلغام وكيف ميكن جتنبها .لكنها ليست باألمر الهني ،و حتول
الكتابة إلى عذاب مابعده عذاب .السبب األول هو صعوبة البحث
عن املنطقة اآلمنة والكلمات اآلمنة ،حتى ميكنك أن تقول رأيك أو تناقش قضية ،ورمبا
تكتشف بعد النشر أن هناك لغما ً انفجر في وجهك ألنك لم تراه في هذه الظلمة احلالكة.
هناك نوع آخر من القيود يتعلق بالقائمني على الصحيفة أو الوسيلة اإلعالمية ،فأفكارهم
واحيانا مزاجهم الشخصي يتحكم في النشر .فإذا كان رئيس التحرير سلفي ،فال ميكنك
أن تنتقد السلفية ،واذا كان ناصري فلديك حرية واسعة في مدح جمال عبد الناصر،
وليس طبعا ً نقده .إذا كان املالك يحب عمرو دياب وال يستمع إلى على احلجار ،فهذا قيد
كبير .ألن املسؤولني يعتبرون أن الصحيفة واملوقع واحملطة التلفزيونية امتداد ألشخاصهم،
وليست وسيلة لكي يعرف الناس ما يحدث من اخبار ويعرفون كل األفكار وكل القضايا
من مختلف اجلوانب.
صحيح أن كل صحيفة أو موقع الكتروني له سياسة عامة ،لكن الصحيح ايضا ً أنه ال
يرفض نشر اخملتلفني معه ،وال يرفض نشر األخبار التي ال تصب في أهدافه.
جود نيوز والقائمني عليها صديقي ابرام مقار وصديقتي دوال اندراوس ،جتاوزوا كل هذه
احملاذير .كما جتاوزوا ما هو أصعب وهو االستقطاب العنيف الذي نعيشه ،إما أن تكون معي
أو تكون ضدي .واستطاعوا خالل  100عدد أن يقدموا لوحة بديعة فيها كل األلوان ،لوحة
الهدف منها الدفاع عن بالدنا ،والدفاع عن القيم اإلنسانية الرفيعة.
يسعدني أن أكون بني احلني واآلخر ضمن الذين يشاركون في صناعة هذه اللوحة ،صناعة
األمل ،وحب احلياة.

100 Issues

100 Issues

100 Issues

طة ال
سياسية

100 Issues

100 Issues

حــــــــ�ارات

100 Issues 100 Issues

Les Élections Municipales Auront Lieu Le
)Dimanche 5 Novembre, 2017 (12:00-20:00

100 Issues

100 Issues 100 Issues

100 Issues

أحب ان اهنئ جريدة جود نيوز علي عددها املئوي االول ولعل
مشاعر فرحي تختلط مع مشاعر فخري بهذه اجلريدة
القوية و املنيرة .فهي قوية مبحتواها اجلريء الغير جارح،
قوية مبواضيعها املتنوعة والتي تلبي رغبات قرائها
املتنوعة .فتجد الثقافة والرأي املؤثر واحلوار مع اهم
الشخصيات  ،والتسلية  ،والفن الراقي  ،والتغطية
اخلبرية املصممة جلاليتنا الشرقية املهاجرة .مستنرة النها
تسلط الضوء علي كل ماهو مفيد و أيضا صوت صارخ ضد كل ما هو هدام و
خطر .في النهاية أحب اهنئ فريق عمل جود نيوز علي هذا اإلجناز اإلعالمي احملترم في
اوان افتقدت فيه املهنية كثيرا في اجلرائد العربية في كندا .و بعد اكثر من عشرين
عاما امتهن فيها االعالم أستطيع ان أقول ان جريدة جود نيوز استثناء جميل و منارة
متوهجة جلاليتنا العربية في كندا .وال يفوتني ان اهنئ صديقي العزيز إبرام مقار ذو
الرأي املؤثر واالمني واجلهد الوفير علي هذا اإلجناز والذي يبذل كل ثمني وغالي حتي يرقي
مبوستوي اجلريدة التي تنير الفكر تبهج النفس والي منتهي األعوام

سعيد شعيب

اإلعالمي رامي بطرس

Si j’habite à Brossard je
voterai pour

Doreen Assaad

Claudio Benedetti

Julie Bénard

Monique Gagné

Michel Gervais

Christian Gaudette

District 5
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District 2

District 1

()T-S-P

()P-V

()A

()B

()B-C

Sylvie DesGroseilliers

Michelle Hui

Pierre Jetté

Anna-Simone Sorial

Sophie Allard

District 10

District 9
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()M-L-N

()N-L-J-X-Y-Z

()O-N-I

()R

()S
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(450) 800-9900

Et pour un membre de son
équipe pour le poste de
(conseiller)e( municipal)e

100 Issues

100 Issues

100 Issues

comme Mairesse

100 Issues

100 Issues

اإعـــالنـــــات
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نشرت السلطات األمريكية أحدث دفعة من الوثائق التي ُجلبت من منزل أسامة بن الدن ،زعيم
القاعدة ،وبني الوثائق واحدة من  19صفحة حتتوي على «تقييم» لعالقة اجلماعة مع إيران .ويوضح
كاتب الوثيقة ،وهو «من القيادات» أن إيران عرضت على تنظيم القاعدة كل ما يلزم »،مبا في
ذلك «باملال والسالح» و»التد ّرب في معسكرات حزب اهلل في لبنان ،مقابل على ضرب املصالح
األميركية في السعودية واخلليج».
وسهلت جهات إيرانية سفر بعض عناصر القاعدة بتأشيرات دخول  ،وأوضح كاتب الوثائق أن
القاعدة ليست في حرب مع إيران وأن بعض «املصالح تتقاطع »،وخصوصا ً عندما يتعلق األمر بأنه
«عدو أميركا» .ورغم خالفات بني القاعدة وإيران أظهرت الوثائق بعضا ً منها ،إال أن زعيم التنظيم
أسامة بن الدن حذر رفاقه من «تهديد إيران» .وفي رسالة نشرت في وقت سابق ،وصف بن الدن إيران
بأنها «الشريان الرئيسي لألموال ،واملوظفني ،واالتصاالت» ،لتنظيم القاعدة .من جانبها ،وعلى
الرغم من بعض اخلالفات ،واصلت إيران لتقدمي الدعم الالزم لعمليات القاعدة.
ومنذ يوليو  ،2011استهدفت وزارة املالية األمريكية أكثر من مرة «شرايني متويل ودعم القاعدة».
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وثائق جديدة لـ «بن لدن» تك�شف عالقة �لقاعدة باإير�ن
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قتل  8أشخاص على األقل ،وأصيب  12آخرون بجروح في نيويورك بعد أن دهس سائق شاحنة
صغيرة حشدا ً من املارة وسائقي الدراجات الهوائية قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وتعتقله،
كما أعلن رئيس بلدية املدينة.
وقال رئيس البلدية ،بيل دي بالسيو خالل مؤمتر صحافي عقده في موقع الهجوم في جنوب غرب
منهاتن ،وشارك فيه كل من حاكم الوالية وقائد الشرطة إنه «استنادا ً إلى املعلومات الفورية
املتوفرة هذا عمل إرهابي» .وكانت شرطة نيويورك ألقت القبض على شخص بعد عملية دهس
بشاحنة لعدد من املارة وسائقي الدرجات الهوائية وحافلة مدرسية.
وشهدت نيويورك انتشارا ً أمنيا ً مكثفا ً للشرطة بعد إطالق النار ،بينما أعلنت الشرطة أنها
ستنشر املئات من عناصرها في املطارات واألماكن احليوية .وكانت وسائل إعالم محلية قالت إن
حادثا ً وقع حوالي الساعة  15:00بتوقيت نيويورك بني شاحنة ومركبات أخرى.
ومن جانبها أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في مانهاتن توجيه تهمة اإلرهاب إلى األوزبكي
سيف اهلل سايبوف ( 29عاماً) الذي أصيب برصاص الشرطة ،وقالت النيابة العامة في بيان إنه
«سيعقد مؤمتر صحفي لإلعالن عن توجيه االتهام إليه باإلرهاب» ،مشيرة في وثيقة أرفقتها
بالبيان إلى تهم دعم تنظيم إرهابي أجنبي وارتكاب أعمال عنف وتدمير سيارات .وكان حاكم
نيويورك أندرو كومو أكد أن منفذ اعتداء منهاتن على صلة بتنظيم داعش ،وقد «تط ّرف» في
الواليات املتحدة .وقال احلاكم حملطة «سي .إن .إن» إن الرجل البالغ من العمر  29عاما ً هو «جبان
منحرف وكان على صلة بتنظيم داعش وتطرف» في الواليات املتحدة.
ووصف كومو منفذ الهجوم بأنه «منوذج للذئب املنفرد» ،وأضاف أنه «بعد وصوله إلى الواليات
املتحدة بدأ بالتعرف على تنظيم داعش والتطرف ،وأنه ال يوجد حتى اآلن ما يشير إلى أنه لم
يتصرف مبفرده أو أن ما قام به كان جزءا ً من عملية ال تزال جارية أو من خطط هجمات أخرى .وقال
كومو إن له سوابق وإن شرطة نيويورك ساعدته مرة للخروج من حفرة.
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ً
جريحا بده�س جنوب منهاتن بنيويورك
 ٨قتلى و١٢

يوجد مبحافظة املنيا مليوني قبطي بني ما يقرب
من  5.6مليون يشكلون عدد سكان احملافظة،
وبحسب تقرير للمبادرة املصرية للحقوق الشخصية في  2016شهدت املنيا وحدها  77حادث
عنف طائفي منذ  .2011كانت أبرز هذه احلوادث قيام مسلمي قرية الكرم بتعرية سيدة مسنة
وسحلها في الشارع في شهر مايو  2016بعدما انتشرت شائعة عن إتهام بعالقة عاطفية بني
ابنها وبني سيدة مسلمة من سيدات القرية .أثار احلادث الرأي العام ،مما استلزم اعتذار رئيس
اجلمهورية بنفسه ،إال أن األمر انتهى بحفظ التحقيقات في القضية بدون معاقبة اجلناة.
واستمرت احلوادث في السنة األخيرة ،ومنها هجوم أهالي على أقباط قرية كوم اللوفي في شهر
إبريل املاضي باحلجارة أثناء خروجهم من أداء صالة خميس العهد.
وأصدر نيافة األنبا مكاريوس أسقف عام املنيا ،يوم السبت ،الثامن والعشرين من أكتوبر ،بيانا ً
صارخ ضد ما يتعرض له أقباط املنيا ،من أزمات وإعتداءات وغلق لكنائسهم نتيجة حقهم فى
الصالة.
قال األنبا مكاريوس فى بيانه :التزمنا الصمت ملدة أسبوعني بعد إغالق إحدى الكنائس ،أمالً
في أن يقوم املسئولون بدورهم الذي ائتمنتهم الدولة عليه ،ولكن إزاء هذا الصمت تط ّور األمر
لألسوأ ،حيث أُحلِقَت بالكنيسة األولى التي أُغلِقَت كنيسة ثانية ثم ثالثة ثم شروع في الرابعة،
وكأن الصالة جرمية يجب أن يُعا َقب عليها األقباطُ ،مؤثِرين انتقال أفراد الشعب إلى قرى مجاورة
ألداء الشعائر ،فهل ُمحرَّم عليهم الراحة؟
َ
لقد حدث خالل أسبوعني ما لم يحدث في سنوات ،تُغلق الكنائس ويتم االعتداء على أفراد
سمى
الشعب وإتالف ممتلكاتهم وال رادع ،وعادة ما تستخدم املساومة والتوازنات حتت ُم ّ
“التعايش السلمي” ،ودائ ًما ما يدفع األقباط ثمن هذا التعايش وليس املعتدين ،وتأتي ردود
يشب أي خالف أو يحدث أعتداء ،فالبديل األول هو غلق
أفعال املسئولني ُمخ ِّيبة لآلمال ،وعندما
ّ
الكنيسة والضغط على األقباط فقط دون عقاب للمعتدين .
جرت األحداث على النحو التالي:
 15أكتوبر .2017
املتشددون الكنيسة سنة 2015
 -1كنيسة العذراء في قرية الشيخ عالء – مركز املنيا :هاجم
ّ
وأغلقت ،ولم يتخذ املسئولني أية خطوة إلعادة فتحها ،وفي يوم  15أكتوبر احلالي أعاد األقباط
فتح الكنيسة والصالة فيها مع مئات من الشعب ،ولكن في عصر اليوم ذاته حت ّرش البعض
باملكان ،وجاءت الشرطة وأغلقت املكان من جديد ،ولم يُس َمح ّإال للكاهن بالتواجد ،وحتى
الساعة مينع أي شخص من الدخول إليه.
األحد  22أكتوبر .2017
 -2كنيسة األنبا موسى بقرية القشيري -مركز أبوقرقاص :يسكنها أكثر من  950قبطي ،ومنذ
شهور بدأت فيها احلضانة والقداسات ،ويوم األحد املاضي ( 22أكتوبر) ،قام املتطرفون مسا ًء
بقذف املكان باحلجارة وأصابوا أربعة أقباط ،ما يزال أحدهم قيد العالج ،وأغلقت الكنيسة بينما
لم يتم القبض على املعتدين ،وعقدت جلسة صلح بني األقباط واملسلمني كالعادة ومع ذلك
ما تزال الكنيسة مغلقة!.
األحد  22أكتوبر ( 2017وبعد عدة ساعات من الواقعة السابقة):
يشتك أحد من إخوتنا املسلمني من وجود الكنيسة،
 -3كنيسة أبو سيفني بقرية الكرم :لم
ِ
ولكن املسئولني بادروا بإغالقها تخ ُّو ًفا من هجوم محتمل عليها! وذلك منذ األحد املاضي 22
أكتوبر ،وهي القرية التي وقعت فيها العام املاضي حادثة تعرية سيدة مسنة ،ولم يُتخَ ذ حتى
أي إجراء ،ولم ُحت َّدد جلسة محاكمة حتى اآلن.
الساعة ّ
اجلمعة  27أكتوبر ( 2017وبعد خمسة أيام من الواقعة السابقة)
 -4كنيسة مار جرجس بعزبة زكريا :يصلي فيها األقباط من مدة وعددهم كبير ،ولكن يوم
وتصدى لهم األهالي ،وأُصيبت سيدة
أمس اجلمعة  27أكتوبر حاول البعض الهجوم على املكان
ّ
قبطية ،وفي املساء قاموا بالتعدي على ممتلكات بعض األقباط ،والليلة قام بعض من وجهاء
القرية ومعهم أحد النواب الشرفاء بتهدئة األجواء ،وما تزال قوات الشرطة متمركزة هناك.
إن أبسط حق من حقوقنا هو الصالة وهو ما يكفله الدستور وهذا احلق لن نكف عن املطالبة
به حتى يتحقق ،ويُخشى أنه وبعد قانون بناء الكنائس والتأكيد على حقوق األقباط كمواطنني
مصريني ،وتوجيهات السيد الرئيس ،والوعود املستمرة باملساواة وعدم التمييز ،أن يكون القول
ً
وتفصيال ،وهو ما
للمتشددين بفرض إرادتهم على أجهزة الدولة ،وهو ما نرفضه جملة
األخير
ّ
يؤكد رفضه السيد الرئيس في كل مناسبة.
وبعدها بيومني رد احملافظ على بيان املطرانية ،ببيان أشار في إلي ما يسمي باملتشددين من
املسلمني واملسيحيني وزعم أن احملافظة جتعل قضية دور العبادة في أعلى قائمة أولوياتها،
مصححة أن كنيستني فقط تعرضتا لهجومني ،وبأن قوات األمن قبضت على اجلناة بعكس
الوارد في البيان .ودعا البيان األنبا مكاريوس لـ«ضرورة التأكد من املعلومات التي تعرض عليه
وبخاصة فيما يتعلق مبمارسة الشعائر الدينية في املنازل غير املرخصة ،قبل إصدار البيانات
التي تتناولها وسائل اإلعالم املعادية للدولة املصرية ،بشكل يعطي انطبا ًعا بأن الدولة تعمل
ضد الكنيسة وأن الكنيسة تعمل ضد الدولة وذلك على خالف احلقيقة».
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يزور مايك بنس نائب الرئيس األميركي الشرق األوسط في ديسمبر القادم «إليصال رسالة بأن
الوقت حان إلنهاء اضطهاد املسيحيني» .وقال بنس في كلمة ألقاها بواشنطن في مؤمتر الدفاع
عن املسيحيني إن الزيارة تأتي بطلب من الرئيس دونالد ترامب .واجلدير بالذكر أن نائب الرئيس
األمريكي سيزور إسرائيل ومصر خالل هذه اجلولة .وكان بنس قال في كلمته إلى مسيحيي الشرق
األوسط إن «املساعدة في طريقها إليكم» .ونوه أن املسيحيني في العراق مثال ،انخفضت أعدادهم
بنسبة  80باملئة ،مستنكرا اإلعدامات التي نفذت بحق رهبان في العراق ،والهجمات التي شنها
املتشددون ضد الكنائس في مصر .وكان بنس قد كتب علي صفحة التواصل اإلجتماعي «تويتر»
 :حان الوقت أن ينتهي إضطهاد املسيحيني بالشرق األوسط

حمافظة �ملنيا تو��شل
حرمان �أقباطها من �ل�شالة
بكنائ�شهم و�ملحافظ يد�فع عن
�ملت�شددين
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نائب تر�مب يزور �ل�شرق �لأو�شط
وي�شرح حان �لوقت لوقف �إ�شطهاد �مل�شيحيني
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في ليـل مدينتي

عـادل عطيـة

في الليل جاءوا مدينتي..
سرقوا جنمتي..
أطفئوا شمعتي..
نشروا البغض في الصدور!
جترأوا على اإلله..
في عاله..
وباسمه خطفوا صبايا مدينتي..
حرقوا كنيستي..
منعوا الصالة..
أخذوا اجلباية ،والسبايا..
حطموا البيوت ،واملعابر ،واجلسور!
دنّسوا القبور!
مدينتي تخشى الكتب ،واألشعار ،والسطور..
تخشى السفور!
مدينتي فقدت ثوب الريادة..
والقيادة..
واجنحة النسور!
مدينتي صارت جاهلية..
مجروحة القلب ،مسب ّية..
تبكي حطام األمس ،يدميها غياب النور!
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أعيد اكتشافها أطلق عليها النقاد «موناليزا
الشمال» فهي ال تقل جاذبية وغموض عن
املوناليزا ،وهي أيضا أكثر موضوعات فيرمير
غموضا لكنها تشترك مثل
جميع أعماله في صفتي اجلاذبية
والسكون ،واللوحة عبارة عن
رسم زيتي ارتفاعه  44.5سم
وعرضه 39سم
ووجه الفتاه تعلوه نظره حامله
وحميمية وكأنها غارقه فى
التفكير وترمى برأسها جانبا ً
وكما ترى عزيزى القارئ فى
تفاصيل اللوحه ان الفنان قد
صور بريشته فتاة أوروبية بزي
غريب العمامة الشرقية الزرقاء
ومنديل ليمونى منسدل حتى
كتفيها و القرط اللؤلؤي هذا القرط اللؤلؤى
يشعرك وكأنه دمعه على جانب وجهها
وترجع قصة الفتاةو هي فتاة غريبة ال أحد
يعرف عنها شيئًا سوى أنها كانت فتاة خجولة
والدها كان يعمل في تلوين و تزيني اخلزف و
فقد بصره فأفقده القدرة على النظر و العمل

و أصبح وضعهم املادي
حرج نتجة لذلك أرسل
الفتاة لعمل كخادمة
في منزل الرسام
يوهانس كانت قليلة
الكالم و اجلميع يسيء
معاملتها  ،كانت
تنظف مرسم الرسام و كان تلك الرسام ال
يسمح لزوجته بدخوله و قرر تعلميها األلوان و
رأي فيها صورته املرتقبة فأعطاها قرط زوجتة
و قام برسمها تلك اللوحة التي هي أعظم
لوحاته على اإلطالق ولكن التساؤل الذى
يفرض نفسه هل هذه اللوحه التى يتزاحم
الناس على رؤيتها بعض عرض الفيلم والتى
نالت شهرتها من الفيلم فماذا لو لم يكن
هناك فيلم او عمل درامى كيف يكون مصير
هذه اللوحه ؟!وسؤالى الثانى اذا كان جناح
شهره هذه اللوحه مصدره عمل درامى فنى
جتارى فما مصير لوحات فيرمير اآلخرى التى ال
نعلم شئ عن قيمتها الفنيه والتى رمبا تكون
اكثر جماال وقيمه من لوحة الفتاه ذات القرط
اللؤلؤى ؟!
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نسرين عيسي  -ساسكاشوان

وبالغ آخرون مبالغة ّ
تدل على سخف عقولهم
وجهلهم ،قالوا :كان لها إثنا عشر ألف َق ْيل،
حتت يد ّ
كل قيل مائة ألف مقاتل ،مع كل مقاتل
سبعون ألف جيش ،في كل جيش سبعون ألف
مبارز ،ليس فيهم إال أبناء خمس وعشرين سنة،
أظن الساعة راوي هذا الكذب الفاحش
وما
ّ
عرف احلساب حتى يعلم مقدار جهله ،ولو
عرف مبلغ العدد ألقصر عن إقدامه على هذا
القول السخيف ،فان أهل األرض ال يبلغون
جميعهم شبابهم وشيوخهم وصبيانهم
ونساؤهم هذا العدد ،فيكف ان يكونوا أبناء
خمس وعشرين سنة فيا ليت شعري كم
يكون غيرهم ممن ليس من أسنانهم ،وكم
تكون الرع ّية وارباب احلرف والفالحة وغير ذلك
 ..وقالوا غير ذلك ،وذكروا من أمر عرشها ما
يناسب كثرة جيشها ،فال نطول بذكره ،وقد
اجلهال
تواطأوا على الكذب والتالعب بعقول ّ
واستهانوا مبا يلحقهم من استجهال العقالء
لهم ،وامنا ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض
من كان يصدق به عليه فينتهي إلى احلقّ «.
وأشار ابن خلدون في تاريخه إلى ان النقل دون
اعمال العقل كان السبب وراء وقوع املغالط
في مثل تلك االخبار ،قال « :وكثيرا ً ما وقع
للمؤرخني واملفسرين وأئمة النقل املغالط
في احلكايات والوقائع ،إلعتمادهم فيها على
مجرد النقل غثا ً أو سمي ًناً ،لم يعرضوها على
أصولها ،وال قاسوها بأشباهها ،وال سبروها
مبعيار احلكمة ،والوقوف على طبائع الكائنات،
وحتكيم النظر والبصيرة في األخبار ،فضلوا
عن احلق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط «.
واذا كنا نلوم القدماء على انهم لم يتحروا
الدقة فيما نقلوه ،فان اللوم االكبر يقع على
من يردده االن دون امعان للفكر؛ بل يتعني
علينا فحصه ،ومقارنته باالصول السابقة
وباملعطيات الالحقة؛ لكي ننقذ حقائق كثيرة
ال تزال غارقة في بحار اجلهل.
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فيما يتعلق باخبار الكتاب -
والكتاب منها براء -خالفهم في
ُعمر اسحاق ،ما بني مئة وستني
سنة كما ذكر ابن األثير في
الكامل ،ومئة وخمس وثمانني
سنة كما أخبرنا املسعودي في
مروج الذهب .واخبرنا الطبري
في تاريخه عن اختالفهم في
عمر إبراهيم قال « :مات إبراهيم عليه السالم
وكان موته وهو ابن مائتي سنة وقيل ابن مائة
وخمس وسبعني سنة «.
وذكر اختالفهم في مدة حمل إمرأة زكريا ما
بني ساعة ،وثالث ساعات ،ومن األشهر ،ستة
وثمانية وتسعة ،قال ”:وولدت إمرأة زكرياء
مدة حملها ،فقيل:
يحيى ،وقد اختلف في ّ
تسعة أشهر ،وهو قول النصارى ،وقيل :ثمانية
أشهر .. ،وقيل :ستة أشهر ،وقيل :ثالث ساعات،
وقيل :ساعة واحدة “ .واخبرنا باختالفهم
في عمر العذراء وقت حملها ،قالوا “ :حملت
بعيسى ولها ثالث عشرة سنة ،وقيل :خمس
عشرة ،وقيل :عشرون”.
ونقل ابن االثير اختالفهم في نسب االسكندر،
فهو اخ غير شقيق لدارا (داريوس) ،وهو ابن
فيلبوس (فيلبس) ،وابن مصرامي ،قال ”.وقد
ذكرنا قول من قال ان اإلسكندر أخو دارا ألبيه،
واما الروم وكثير من أهل االنساب فيزعمون
ّ
انه اإلسكندر بن فيلفوس ،وقيل فيلبوس
بن مطريوس ،وقيل :ابن مصرمي بن هرمس بن
هردس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان
بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن
زنط بن توقيل بن رومي بن األصفر بن اليفز بن
العيص بن اسحاق بن إبراهيم”.
وبعدما جال الراوي باالسكندر بني امم
الشرق والغرب والشمال واجلنوب ،انتهى
به الى ابراهيم .ومعروف ان ابراهيم هو من
سام؛ بينما االسكندر املقدوني خرج من قلب

الشعوب املنتهية الى يافث
ابن نوح .وكانت بينه وبني
دارا (داريوس) الفارسي حروب
ومعارك ضارية .واخبار امللكني
احتلت مساحة كبيرة في اثار
وكتب الشرق والغرب التي
لم يكن لسكان البادية علم
بها من قريب او من بعيد .وملا
بلغوها جعلوا من بعضها جسرا ملرور اخليل
ولبعضها االخر وقودا حلمامات االسكندرية.
وبلغ اختالفهم التاريخ العربي ذاته ،ومنه ما
اورده ابو الفدا في مختصره ،فذكر خالفا حول
رأس قبيلة ثقيف ،قال “ :وقد قيل :ان ثقيفا ً من
إِياد ،وقيل من بقايا ثمود” .والبون شاسع بني
ثمود وإياد .واشار الى اختالف غريب وعجيب،
ضر) فقالوا ان عيالن هو
عن عالقة(عيالن) بـ ( ُم ِ
ابن مضر ،وهو حفيد مضر ،وهو فرس مضر،
وهو كلب مضر!!!
بل ووصل االمر الى االختالف في اعمار ابرز
اعالم التاريخ االسالمي ،فذكر جالل الدين
السيوطي في (تاريخ اخللفاء) اختالفهم
في عمر اخلليفة عمر فقيل انه توفي وله “
ثالثا وستون ،وقيل ست وستون ،وقيل احدى
وستون ،وقيل ستون ،ورجحه الواقدي ،وقيل
تسع وخمسون ،وقيل خمس او اربع وخمسون”؛
وفي عمر اخلليفة عثمان “ وكان قتل عثمان في
اواسط ايام التشريق من سنة خمس وثالثني
 ..وكان له يوم قتل اثنان وثمانون سنة ،وقيل
احدى وثمانون سنة ،وقيل اربع وثمانون سنة،
وقيل ست وثمانون ،وقيل ثمان او تسع وثمانون،
وقيل تسعون”؛ وفي عمر االمام علي “ :وكان
لعلي حني قتل ثالث وستون سنة ،وقيل سبع
وخمسون ،وقيل ثمان وخمسون “.
وحكوا عن بلقيس امورا عجيبة  -سوف
ننشرها في مقال آخر ان شاء اهلل  ،-وقد نقلها
ابن االثير في كامله ،ثم علق عليها بقوله“ :

فيرمير وفتاته ذات القرط اللؤلؤى

في كثير من األحيان تعود الشهرة الواسعة
لبعض اللوحات الفنية الستخدامها كرمز
محوري في أفالم حققت جماهيرية كبيرة أو
أن يكتب عن اللوحه روايات
أو أعمال أدبية ،وهذا ما حدث
مع لوحة «الفتاة ذات القرط
اللؤلؤي» هذه اللوحة ،في
عام  1999كتبت «تريسي
شيفيلير» رواية مستوحاة من
اللوحة وحتمل نفس االسم
وكانت هذه الرواية مصدر
الهام لفيلم ومسرحية
يحمالن نفس االسم أيضا،
الفيلم من إنتاج  2003ومن
بطولة سكارليت جوهانسون
التي قامت بدور الفتاة ذات
القرط اللؤلؤي وحصلت عن هذا الدور على
عدة جوائز منها اجلولدن جلوب والبافتا ألفضل
ممثلة.
الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» التي رسمها الفنان
الهولندي «يوهانس فيرمير» تقريبا عام 1665
واحدة من أشهر اللوحات في تاريخ الفن ،عندما

100 Issues

حقائق غارقة

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
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إعتمد االخباريون والشعراء العرب على اهل
الكتاب في الكثير من األخبار التي لها عالقة
بالتوراة مثل قصة آدم وحواء ،وقايني وهابيل،
ونوح والطوفان ،وابراهيم ،ويوسف ،وموسى،
وغيرها .واخذوا عن النساطرة بعضا مما ورد
باالجنيل عن السيد املسيح والعذراء ويوحنا
وذكريا .ونظم شعراء اجلاهلية ،مثل امية ابن
ابي الصلت وعمرو ابن زيد ،الكثير من القصص
التوراتية -وقد نشرت بعضا منها في مقال
سابق حتت عنوان (إالهيات في اجلاهليات).
صل في تاريخ العرب قبل اإلسالم)
وفي( امل ُ َف َّ
أشار الدكتور جواد علي الى تأثر اهل االخبار
بأهل الكتاب ،بقوله ... “ :ان اكثر رواة هذا النوع
من األخبار كانوا قد استقوا من معني واحد.
هم مسلمة أهل الكتاب ،مثل كعب األحبار
ووهب بن منبه ،وعبد اهلل بن سالم ،ومحمد
بن كعب القرظي ،ورجل من أهل تدمر عرف بـ
“أبي يعقوب” كان يهوديا ً فاسلم ..وكان محمد
ابن إسحاق صاحب السيرة يعتمد على أهل
الكتاب ،ويكثر الرواية عنهم ويسميهم أهل
العلم األول “.
وتدل اقتباساتهم الكتابية على انهم ما
كانوا ميلكون كل أسفاره في ايديهم .ولهذا
فقد اضافوا لألخبار واحلوادث الكتابية ما لم
يرد فيها ،بل وما يخالفها في كثير من االحيان.
فنراهم يسردون ما ورد في الكتب املنحولة
مع ما ورد في الكتب النبوية مازجني هذا
بذاك ،الى جانب ما اضافوه من عندهم لكي
يزيدون به اوراق صحفهم ،ويشحذون بها الباب
قرائهم .ويؤكد جواد على ذلك بقوله  « :ان
علمهم باألمور الواردة في التوراة لم يكن علما ً
راسخاً ،وان علم محدثيهم من أهل الكتاب
لم يكن راسخا ً أيضا ً ولم يكن مستمدا ً من
التوراة رأساً ،بل من السماع والرواية في بعض
األحايني« ...
ومن بني االغالط الكثيرة التي وصلت الينا
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ألن لهذه التمرينات الهوائية أثر كبير
على اجلسم كله ،كما وأنها تقلل
من إحسسك باجملهود املبذول في
أداء األعمال املطلوبة .قد تكون في
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الرأس على قدر املستطاع .ويتم البقاء
على هذا الوضع لعدة ثوان .ويكرر
الوضع « »5مرات.
تدريبات هوائية :املشي ،واجلري البطيء
والسريع ،ركوب الدراجة ،السباحة
(وكل رياضة تتم ممارستها في الهواء
الطلق ،كلها تدريبات هوائية أو
«إيروبكس» .لذلك وجب ممارسة أي
نوع منها بطريقة منتظمة وملدة ال
تقل عن عشر دقائق للمرة الواحدة.

أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو
والفرنسي زين الدين زيدان الترشيحات
واحتفظا بجائزتي افضل العب ومدرب
لعام  2017في حفل جوائز االحتاد
الدولي لكرة القدم (فيفا) االثنني ،الثالث
والعشرين من أكتوبر املاضي في لندن.
وتنافس رونالدو مع االرجنتيني ليونيل
ميسي مهاجم برشلونة االسباني،
والبرازيلي نيمار جنم باريس سان جرمان
الفرنسي .وكان رونالدو ( 32عاما) توج
باجلائزة العام املاضي ايضا بعد قيادته
منتخب البرتغال الى لقب كأس اوروبا  2016في فرنسا ،وريال مدريد الى لقب دوري ابطال اوروبا.
وجنح رونالدو في املوسم املاضي ايضا بقيادة ريال الى لقبي الدوري االسباني للمرة االولى منذ  ،2012ودوري
ابطال اوروبا ،لتكون املرة االولى التي يحتفظ فيها فريق بلقبه في مسابقة دوري ابطال اوروبا ،واالولى على
االطالق منذ ان حقق ذلك ميالن االيطالي في  1989و.1990
وسجل  44هدفا في  48مباراة مع ريال ومنتخب البرتغال منذ بداية  .2017وقال رونالدو الذي تسلم اجلائزة
من االسطورة االرجنتينية دييجو مارادونا والنجم البرازيلي السابق رونالدو «اشكرك جدا لتصويتكم لي»،
كما شكر «مشجعي ريال وزمالئي واملدرب النهم ساندوني طيلة العام» .وتابع «انا سعيد جدا فعال ،انها
حلظات رائعة لي».
وهي اجلائزة اخلامسة لرونالدو كأفضل العب في العالم ،في  2008من قبل الفيفا ،وفي  2013و 2014عندما
كانت تنظم من قبل الفيفا ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية معا ،اضافة الى املوسم املاضي.
من جهته ،كان ميسي ( 30عاما) سجل  54هدفا لبرشلونة املوسم املاضي وقاده الى احراز الكأس احمللية،
كما استهل املوسم احلالي بطريقة رائعة بتسجيله  12هدفا في اول  8مباريات في مختلف املسابقات
لفريقه.
وسبق ان توج ميسي بجائزة افضل العب في العالم من قبل الفيفا عام  ،2009واربع جوائز في  2010و2011
و 2012و 2015من قبل الفيفا وفرانس فوتبول معا.
وبدوره ،فاز نيمار ( 25عاما) مع برشلونة فريقه السابق بالكأس احمللية قبل ان ينتقل الى صفوف باريس
سان جرمان الفرنسي مقابل صفقة قياسية بلغت  222مليون يورو ،ويقدم بداية موسم رائعة ايضا بعد
تسجيله  7اهداف في الدوري الفرنسي وثالثة في دوري ابطال اوروبا .بينما لم يتوج نيمار بجائزة افضل
العب في العالم حتى االن.
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لكي تكون التمرينات الرياضية التي
متارسها صحيحة ،وتعطي النتيجة
املطلوبة ،احرص واحرصي على اآلتي:
بداية ونهاية« :اإحماء» أو «التسخني»
ملدة ال تقل عن عشر دقائق ،مهم
للتمهيد قبل بدء ممارسة أي نوع رياضة
ـ مهما يكن بسيطاً .وذلك لتأهيل
اجلسم ،وإعطائه الليونة الكافية ،ملنع
حدوث أي التواء أو إصابة في العضالت،
نتيجة ألي حركة عنيفة مفاجئة.
ومترينات اإلحماء ،قد تكون ،فرد الذراعني،
أو هزهما ،أو املشي قليالً في املكان ،أو
رفع وخفض اجلذع وثني اجلسم ميينا ً
ويساراً .ويؤدي ذلك إلى تهيئة اجلسم
بالتدريج ،ودفع الدورة الدموية للقيام
بالرياضة التي تتطلب مجهودا ً أكبر
بعد ذلك.
وبعد االنتهاء من التمرين األساسي،
يجب تهدئة اجلسم أو تبريده ليعود
إلى درجة حرارته العادية ،كما كان قبل
القيام بالتمرين الرياضي.
نصيحة للصباح :عند االستيقاظ
صباحاً ،حاول فرد عضالتك بانسيابية
وبطء ألنها تكون في وضع ارتخاء،
ويجب أن تكون القدمان في وضع متواز،
والكتفان مفرودان ،والظهر في وضع
مستقيم ،مع فرد الذراعني ألعلى فوق

البداية مرهقة ،ولكن بعد االستمرار
في املواظبة عليها ،تصبح سهلة ،بل
وممتعة .وحتقق النتيجة املرجوة منها.
املالبس املناسبة :إن ارتداء املالبس
املالئمة من حيث االتساع ونوع القماش
واخلطوط ،يسهل عليك احلركة
ملمارسة التمرين باجتهاد ونشاط.
واحلذاء يجب أن يكون من النوع اخلفيف
ذي نعل يثنى بسهولة ،ليعطي
للقدمني سهولة احلركة وجريتها.
السوائل واملاء :احرص على تناول كمية
مناسبة وكافية من السوائل في أثناء
يومك ،ألن اجلسم يفرز عرقاً ،يزداد
بخاصة في فصل الصيف .ومع ممارسة
الرياضة ـ حتى ولو بسيطة ـ والقيام
مبجهود جسماني ،يُفرز اجلسم مقدارا ً
أكبر من العرق.
ونقص كمية السوائل بالقدر املطلوب
(بداية من لتر 4 /أكواب) ،يعرض اجلسم
لإلجهاد الشديد ،والصداع ،وجفاف
الفم ،واإلحساس بالدوار.
قامة مستقيمة :إذا حرصت على أن
تكون قامتك مفرودة ،والعمود الفقري
مستقيما ً مع انحناءة خفيفة أسفل
الظهر ،والرقبة في وضع مستقيم
حتى الكتفني ،تكون النتيجة قواما ً
رشيقا ً يؤدي وظائفه على أحسن حال
بعيدا ً عن اإلحساس بالتعب واإلرهاق
عند القيام مبجهود شاق.
قوة االحتمال“ :الراكيت” كرة املضرب،
و “التنس” ،و “كرة السرعة” ،كلها
رياضات تؤثر باإليجاب على ليونة
اجلسم واكسابه قوة االحتمال الالزمة
للقيام باألعمال بطريقة أسهل.
للطاقة :إذا أردت إمداد جسمك
بالطاقة عند شعورك بالتعب ،فال تلجأ
إلى تناول مأكوالت سكرية خفيفة؛
ألنها ستمد اجلسم بالطاقة املطلوبة
ولكن بصفة مؤقتة .وبدال ً عنها ،تناول
الفاكهة واخلضر الطازجة أو قطعة
من «اخلبز األسمر» ألنها متد اجلسم
بالطاقة وحتافظ عليها وقتا ً أطول.
ً
وقت الرياضة :خصص وقتا ً بعيدا عن
ساعات نومك في الليل ،ومارس فيه
متريناتك الرياضية احملببة .ألن ممارسة
الرياضة قبل النوم مباشرة يحرمك من
االستغراق في نوم عميق.
لذلك ،فمن اخلطأ اخلروج ليالً للمشي
أو للجري بغرض التربص .ويفضل على
ذلك املشي ،في ساعات النهار الباكر.
االستمرار :االنتظام ،ثم االنتظام ،ثم
االنتظام ،ثالثية التفوق في التمرين
الرياضي وإحراز التقدم للياقة اجلسم.
فمن األفضل تخصيص وقت قصير
يوميا ً لرياضة بسيطة ،بدال ً من االمتناع
عن مزاولة أي نشاط وتخصيص يوم
كامل على فترات متباعدة.
الرياضة ليست برنامجا ً مؤقتا ً للوصول
إلى هدف معني ،كإنقاص الوزن قليالً،
أو لشغل وقت فراغ ..وإمنا هي برنامج
مستمر يحقق لك اللياقة الصحية،
والسعادة النفسية.

أفضل مدرب ،وبوفون أفضل حارس لعام 2017
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.سر الرشاقة ..صباح اخلير مع الرياضة
.ال تنس هذه املعادلة :رياضة  +مواظبة = سالمة واطمئنان
!ال تبالغ في اختيار أو طول وقت ممارسة الرياضة
كيف متارس رياضتك بلياقة؟
.ابدأ أول خطوة ،والنتيجة مضمونة

100 Issues

100 Issues

100 Issues

100 Issues 100 Issues 100 Issues
هل تتمتع «باللباقة» الرياضية؟
رونالدو يتوج بجائزة أفضل العب في العالم ،وزيدان
يحررها سمير اسكندر

100 Issues

ريا�صــــــــة

100 Issues

100 Issues
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Dental Advice
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أسباب السمنة  ..وعالجها
د .ماري جرجس

Fluoride
كيف يعمل الفلورايد
على حماية اسنانك ؟

ثبت علمياً :البرسيم طعام لإلنسان!
توصل أحد معاهد البحوث في «ويسكنسون»
بالواليات املتحدة األمريكية ،إلى تصنيع البرسيم
وحتويله بعد فرمه إلى عجينة تستخدم في عمل
وجبات شهية ،وذلك بعد أن اتضح أن البرسيم
غنى بالبروتني .واجلدير بالذكر أن البرسيم قد حتول
إلى وجبة غذائية مطهوة مثل بقية اخلضر على
املائدة األمريكية.
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ملاذا تزداد بدانة بعض األشخاص ،على حني يبقى آخرون في منتهى الرشاقة ،مهما
كثرت أو تنوعت كمية الطعام التي يتناولونها؟
أيضا ً ما الذي يجعل بعض األشخاص يتمتعون بصحة جيدة وأجسام قوية ،على
الرغم من تناولهم أنواعا ً متواضعة من الطعام ،على حني يحتاج آخرون إلى أغذية
متنوعة غنية بالفيتامينات واملعادن اخملتلفة؟!
أشارت األبحاث التي قام بها العلماء مبعهد “روويت” باسكتلندا ،إلى أن الناس
مبرمجون جينيا ً من حيث التأثر مبختلف أنواع الطعام ،فبعض الناس عندهم
استجابة فورية لألغذية املشبعة بالدهون ،وتكثر بينهم تبعا ً لذلك نسبة اإلصابة بأمراض القلب .بينما
يأكل اآلخرون الطعام نفسه وال يتعرضون ألخطار تراكم الدهون.
كما أثبتت األبحاث أن مجموعات كبيرة من الناس يختلف تأثرهم من حيث نقص أو زيادة عناصر معينة
من الطعام ،مثل املعادن والفيتامينات ،كما أكدت األبحاث أن االستعداد الوراثي لكل شخص يؤثر على
نظام غذائه طوال حياته ،وبالتالي على استعداده للبدانة أو الرشاقة.
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اجلينات ..حتدد تأثير الطعام على جسم اإلنسان
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انتجت شركة “سيب برودتكس” الفرنسية ،مجموعة جديدة من املالبس
حلماية قاطعي األخشاب من أي حوادث ميكن أن تنجم من آالت التقطيع.
تتسم املالبس احلامية بأنها خفيفة ومريحة ومتينة ،وهي مصنوعة من
طبقات البوليستر .وإذا قطع جنزير آلة قطع األخشاب طبقات هذه املالبس،
فإنها توقف املنشار املسنن ،وتتوقف آلة التقطيع في أقل من 14ر 0من
الثانية ،مع العلم بأن سرعة اآللة  8500لفة في الدقيقة.
كما تنتج الشركة مجموعة متكاملة من مالبس احلماية لألشخاص الذين يعملون في الغابات (وهي
ضد القطع) ،مثل حلل اخلدمة وواقيات الساق ،والقفازات ،واخلوذات واألحذية.

هل حاولت يوما ً رسم دائرة كاملة بحركة دائرية من يدك ،سواء
أكان ذلك بقلم رصاص أو أية وسيلة أخرى؟ إن فعلت هذا ال بد وأن
تعترف بأن رسم الدائرة ليس من أسهل األمور حتى ولو استعان
املرء بالفرجار.
ولكن يقال أن «سانزيو رافائيل» الذي كان أحد نوابغ النهضة
األوروبية في الفن والذي درس أوال ً على يد والده الرسام قبل أن
يلتحق بكلية الفنون في جامعة بروجيا القريبة من روما ،يقال
أنه حينما حضر أمام هيئة احملكمني لتقدمي الفحص النهائي
لنيل الشهادة فإنه لم يكن يحمل معه أية لوحة فنية من إنتاج
ريشته كما هو املعتاد ملن يحضر هذا الفحص ،بل سلم على هيئة
احملكمني ثم توجه إلى سبورة وأمسك قطعة من الطباشير فرسم
بحركة دائرية واحدة من يده دائرة كاملة! ثم وضع دون تردد نقطة في وسطها داللة على أنها مركز
الدائرة .ثم قال لهم أن هذه الدائرة هي أطروحته لنيل الشهادة اجلامعية.
وارتسمت عالمات التعجب على وجوه هيئة احملكمني ،ولكنهم حينما فحصوا الدائرة التي رسمها
رافائيل فحصا ً دقيقاً ،تبني لهم أنها كاملة فعالً ،وكأنها قد رسمت بالفرجار وان النقطة التي وضعها
رافائيل في وسطها هي مركز الذائرة فعالً.
فارتفع تصفيق عال طويل ،ونال رافائيل الشهادة بشرف.
هذا ما يقال ..ويدل ايضا على أن رسم دائرة كاملة باليد يكاد يكون من املستحيالت .ولكن سواء
أكانت هذه القصة صحيحة أو موضوعة فقد كان الفاحصون على خطأ حينما أعلنوا أن الدائرة التي
رسمها رافائيل دائرة كاملة ألنه ليس في استطاعة احد ،أو حتى أية آلة ،رسم دائرة كاملة ،بل هذا من
رابع املستحيالت فعال ،ذلك أن النسبة بني قطر الدائرة ومحيطها ،والذي يصطلح عليها بحرف “بي”
االغريقية ،هي نسبة غير كاملة.
وتعرف هذه النسبة لألغراض العلمية برقم  3.141زائد ولكن املشكلة هي في إشارة ( )+زائد هذه؛ ألنها
تعني أن لهذه الكسور كسورها .وقد قام بعض الرياضيني مبحاولة تصل فيها تلك الكسور حدها النهائي
بحيث تصبح عملية القسمة كاملة ،فلم يوفقوا حتى بعد أن أدت العملية احلسابية إلى كسر يتألف
من  707أرقام ،وعندئذ يئس الرياضيون فتخلوا عن املضي في هذه العملية.
واوكل فيما بعد امر البت في هذه القضية إلى حاسبة الكترونية بعهدة الرياضيني دانيل شانكس
وجون ريتش في نيويورك .واجريت عملية القسمة في  29متوز  1961واستغرقت ثماني ساعات و 43دقيقة،
هذا مع العلم أن تلك احلاسبة االلكترونية تستطيع امتام ما يقرب من  300ألف عملية حسابية في
الثانية.
وابانت هذه العملية بأن الكسر الذي يلي رقم  3في اصطالح (بي  )16يتألف من  100.265رقم ،أي أن
كتابة هذا الكسر الكامل تستلزم صفحة من الورق طولها  501متر ،مبعدل نصف سنتيمتر لكل رقم.
وأبانت احلاسبة االلكترونية أيضا ً أنه لو عهد بهذه العملية إلى رياضي ،ملا امت عملية القسمة في أقل
من  30ألف سنة.
وبطبيعة احلال ال تقدر اية آلة مهما كانت دقيقة على رسم الدائرة وفقا ً لتلك الكسور وملا كانت هذه
الكسور تستعمل أيضا ً الحتساب سطح الدائرة أو حجم الكرة فيستحيل أيضا ً صنع كرة كاملة وفقا ً
لهذه الكسور.
وعليه فإن رسم الدائرة الكاملة أمر مستحيل ،إال إذا حصل هذا اتفاقا ً ومصادفة ،وحتى في هذه احلالة،
ال ميكن التأكد من ذلك ؛ ألن العدة التي نقيس صحتها مبثل هذه الدقة غير متوافرة.
ولعل هذا هو السبب في أن تخلو الطبيعة من دائرة ،أو كرة كاملة.
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مالبس واقية من اآلالت

ما هي حقيقة الدائرة الكاملة؟
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من اهم املصادر للفلورايد هو ما يتم اضافتة فى مياة
الشرب  ,فهنا فى تورونتو تكون نسبتة  ppm 0.6و ذللك
معناة اننا نحصل كلنا على نسب متفاوتة منة على
حسب استهالكنا للمياة فى الشرب (او ا 1كنا نستخدم
مياة معدنية)  ,فى لقهوة و الطبخ وذللك باالضافة الى
مرات استخدامنا ملعجون االسنان و املصادر الغذائية االخرى.
 - 1يتفاعل الفلورايد في الطبقة اخلارجية للسن (امليناء) مما يزيد من صالبتها ومقاومتها
لتسوس األسنان.
 - 2يضعف نشاط جراثيم البالك فيقل انتاج األحماض التي تُذيب ميناء السن.
 - 3إعادة تكوين العناصر املعدنية للسن  ،remineralizationللحد من التسوس األسنان
إذا كان في مراحله األولى.
 - 4يعمل الفلورايد كمضاد لتكاثر اجلراثيم التي تساعد على حدوث التسوس.
الفلورايد في معاجني األسنان :
يتوفر عنصر الفلورايد في معاجني األسنان أيضا بنسب متفاوتة ،وينصح باستعمال
هذه املعاجني لألطفال واملراهقني حتى توفر احلماية لألسنان بالشكل املطلوب .كما
ينصح بأن ال تتجاوز كمية معجون األسنان على الفرشاة حجم حبة البازالء ،وأن ال
يبلع الطفل املعجون قدر املستطاع .وباستعمال معجون
األسنان بانتظام فإن نسبة انخفاض حدوث تسوس األسنان
قد تصل الى .30%
الفلورايد في املستحضرات الطبية :
يتم تطبيق الفلورايد على أسنان األطفال في عيادة طبيب
األسنان من خالل املستحضرات الطبية ذات التركيز العالي،
والتي تُطبق على أسنان الطفل مرتني أو ثالث مرات في
العام .ولقد أثبتت الدراسات أن التطبيق املوضعي للفلورايد
يؤدي الى خفض نسبة التسوس مبعدل يتراوح ما بني  %40و
 . 60%باالضافة الى مضامض الفلورايد و جل الفلورايد و طالء الفلورايد (. )varnish
تقوم مساعدة طبيب االسنان بفحص اسنانك او اسنان طفللك لتقييم خطورة تعرضها
للتسوس  caries risk factorوتقوم ايضا بتحليل املصادر اخملتلفة للفلورايد فى غذائك
لتحديد أنسب الوسائل و الكميات التى حتتاجها .

عزيزي القارئ يسعدني أن أكتب لك في هذا العدد عن أهم أسباب السمنة وطرق
عالجها.
هذا األمر أصبح يؤرق اجلميع حتي األطفال وذلك إلنتشار الوجبات السريعة
والعادات الغذائية اخلاطئة مثل األكثار من احللويات واملسبكات واملقليات ،واألهم
اإلقالل امللحوظ من شرب املاء .فللماء أهمية كبيرة في فقدان الوزن وتخليص اجلسم من السموم وزيادة
قدرة اجلسم علي احلرق .لذلك ينبغي شرب علي األقل عشر أكواب من املاء يوميا ً في أي وقت من النهار.
أيضا ً سر خطير من أسباب زيادة الوزن هو وجبة العشاء والنوم بعدها مباشرة ،وذلك ألن اجلسم يُخزن
وجبة العشاء كاملة في صورة دهون ولذا يفضل أن يكون العشاء قبل النوم بساعتني علي األقل  ،وأن
يكون عشاء خفيف خالي من النشويات والدهون مثل تفاح وزبادي  ،بيض مسلوق وسالطة مع شرب املاء.
وهذه بعض املأكوالت التي تساعدك علي فقدان الوزن وتخليص اجلسم من السموم:
التفاح  ،األناناس  ،اخليار  ،الورقيات  ،الشاي األخضر  ،الينسون  ،الكرنب  ،شربة اخلضار بال دهون .مع احلذر
من تناول أي فاكهة أو حلويات بعد األكل مباشرة ،واألكثار من شرب املاء

100 Issues

100 Issues

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA
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تاأمالت معا�شرة
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�شي�شيل د�ي لوي�س ،كاتب ورو�ئي بريطاين

نزهة د�خل �لذ�ت

رأسي
 - 1حديقة أشجار مثمرة  oاسم علم مذكر بمعنى األكثر شرفا (معكوسة)
 - 2البالبل  oلمس
 - 3سحابات  oأعلنت سرا
 - 4جبل صغير  oأدوات حربية للوقاية من العدو
 - 5انتفاخ جلدي  oيطلبه كل من وقع في مشكلة o
تكلم عن اآلخرين في غيابهم
 - 6بلع األكل بال مضغ  oحرف جر
 - 7مصنوع من الجلد  oوضع شيئا في صرة
 - 8خوف شديد  oربان المركب
 - 9ثاني اكبر اباطرة المغول ولد في كابول وتوفي
في دلهي  oشجر رفيع وطويل للحماية من الريح
 - 10اكبر حقل نفط كويتي  oيشعر بالحر

أفقي
 - 1هاجم فجأة  oمعدن نبيل (ال يتفاعل مع العناصر األخرى)
 - 2المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية  oعدد
سنوات حياة االنسان من يوم مولده حتى مماته
 - 3تنتشر وتغطي  oجواب  oمتأدب في سلوكه وذو رفعة
 - 4ضمير متكلم  oمنطقة مليئة بالبساتين  oحرف نداء
 - 5حصيلة  oاالسم القديم للبحرين
 - 6مرض السل
 - 7االسم القديم لعمان العاصمة االردنية في العصر الروماني
 - 8هرب  oحطم
 - 9أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعلى
أعدائه  oمخيم في بيروت
 - 10محتلون ومستغلون لألرض والبشر

حل
العدد
السابق

لودن ويرن�يت ،كاتب �أمريكي
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ال ريب في أن االندفاع إلى اسقاط كل شيء وبدء حياة جديدة برمتها هو من عالمات التغيير
االكثر ورودا ً واألكثر رفضاً.
غير أني على مر السنني ،بت مفرطا ً في الشك في قيمة اقتالع املرء نفسه من محيط
ليتجذر في محيط آخر .وإذ أنظر خلفي إلى التنقالت الكبرى التي فكرت فيها ولم أقدم
عليها ،ال أجد في حافظتي اآلن ما أمتنى حقا ً لو أني فعلته .قد يكون انتقالي الى القطب
احلدث الذي كان سيفتح امامي آفاقا ً واسعة ،بيد أنني ،لو انتقلت الى هناك ،فرمبا انتهيت
طعاما ً للدببة .بعض املناسبات العظيمة لتحسني أحوالي .ولكن إذا كان يساورني أي ندم ـ
واني لنادم حقا ً ـ فألني لم أعمل كفاية على تعديل جغرافيتي الداخلية اخلاصة ،ولم أكن أكثر
اقداما ً على املغامرة في الرحالت التي قمت بها داخل ذاتي.
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أحب أي شيء ف ُيعتصر قلبك ورمبا ينكسر .ولكي تتأكد من أنك ستحتفظ به سليما ً عليك
أال متنحه أحداً ،وال حتى حيواناً .احطه بالهوايات ووسائل الترف التافهة ،وجنّبه أي ارتباط.
احبسه في تابوت انانيتك .لكنه في هذا التابوت اآلمن املظلم الساكن اخلانق سوف يتغ ّير .لن
ينكسر ،بل سيغدو متحجراً ،غير غير قابل للكسر .وال سبيل إلى اصالحه  .أن حتب يعني أن
تكون قابالً لالجنراح.
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في سنة  ،1927صدر األمر لصانع اجلعة (البيرة) األملاني أوتو نولينج بدفع مبلغ قدره 82.000.000
مارك ،غرامة عن التهرب من دفع الضرائب املستحقة عليه .ولكنه اختار ان يقضي يوما ً في
السجن في مقابل كل  15مارك يدين به.
وبهذا ،كان املفروض أن تظل العقوبة نافذة ملدة  14.977سنة!
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حل العدد السابق

ذات مرة ،زار الشيخ اليازجي ،ابراهيم سركيس
في منزله ،فلما قدمت القهوة ،قال ابراهيم
سركيس ،مباسطاً :كيف تشرب القهوة،
والشاعر يقول فيها:
قهوة النب حرام قد نهى الناهون عنها
فقال السيخ اليازجي:
كيف تدعوها حراما ً وأنا أشرب منها؟!

كانت ماري آن كارتر حامالً في شهرها الثامن ،عندما استيقظت فجأة من
نومها ،وكانت في بيتها في سان دييجو في والية كاليفورنيا األمريكية ،لتجد
أن «سيلينا» وهي أصلة متتلكها األسرة (وهي ثعبان ضخم) من ميامتار ويبلغ
طولها تسعة أقدام ،قد التفت حول معدتها ،وأخذت (تعضها) في عجزها.
\قام زوجها “براد” بسرعة ،فطعن األصلة في رأسها بسكني صغيرة ،لكنه وقع
هو اآلخر في الشركواحتوته األصلة مع زوجته بإحكام.
أما رجل البوليس فقد حاول هو أيضا ً أن يزحزح الثعبان الهائل ،ولكن محاوالته
باءت بالفشل.
أخيرا ً قام رجل مطافيء بفصل رأس األصلة مبنشار املعادن ـ وحتى بعد أن حدث
ّ
تتخل األصلة عن تشبثها بهما بسرعة ،ولم حتررهما من أسرها لهما
ذلك ،لم
في احلال.
أما عن السيدة احلامل زوجة كارتر ،وعن جنينها الذي لم يولد ،فإنهما لم
يصابا بأي أذى.

كان سائق السيارة إميليوتارا يقود سيارته في
طريقه من بيرث إلى أديليد في أستراليا ،عندما
صدم بالصدفة واحدا ً من حيوانات الكاجنرو ،الذي
تظاهر بأنه مات ،وبناء عليه فقد قام إميليو
بكسوة احليوان وتهيئته في سترته الفضفاضة
ذات املاركة العاملية ،وكان على وشك أن يلتقط له
صورة عندما فوجيء بأن الكاجنرو استعاد عافيته،
وركله أرضا ً بضربة واحدة من ذيله ،ثم أخذ يعدو
هارباً ،وهو يحمل محفظة جيب إميليو التي تضم
جواز سفره و  2000دوالر ،وكل بطاقات إئتمانه!

100 Issues 100 Issues

لم يصدق الضحية الذي سرقت سيارته في تريفيزو،
في إيطاليا ،حسن حظه ،عندما أعيدت سيارته إلى
مكانها وقد امتأل خزانها بالبترول ،ومعها خطاب
اعتذار رقيق .وفيه عرض عليه السارق أن يعوضه
عن االضرار التي حلقت به ،وذلك بدعوته على الغداء
في مطعم عام ..بل وقال له إنه قد حجز له مقدما ً
وفعالً مائدة ألربعة أشخاص في مطعم قريب.
سعد صاحب السيارة العائدة ،واصطحب كل
أفراد أسرته إلى هناك ..ولقد تأثرت مشاعره عندما
اتصل السارق هاتفيا ً باملطعم ليتأكد من أنهم
يستمتعون جميعا ً بوجبتهم الشهية.
وعندما عادوا إلى البيت وجدوا أن منزلهم قد
مت جتريده من كل محتوياته الثمينة ،مبا في ذلك
اجملوهرات ،واملصوغات ،ومدخرات تبلغ  800جنيه
استرليني.
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عندما انتهى أبو العالء صاعد ،من تأليف كتابه:
«الفصوص» ،كلف غالما ً له بأن يعبر بالكتاب
نهر قرطبة ،وحدث أن زلت قدم الغالم ،فسقط
هو واaلكتاب في املاء .والتقى أبو العالء بأحد
الشعراء في حضرة اخلليفة املنصور ،الذي علق
على تلك احلادثة ساخراً:
قد غاص في البحر كتاب الفصوص وهكذا كل
ثقيل يغوص
فضحك املنصور واحلاضرون؛ مما أوحى إلى أبي
العالء بهذا البيت:
عاد إلى معدنه امنا توجد في قعر البحار
الفصوص

�عتذ�ر �شارق �لعربة

100 Issues

100 Issues

وكان ابن املعتز ،مولعا ً بجارية غاية في القبح
والدمامة ،فسأله بعض ندمائه :ماذا حتب في
هذه اجلارية؟!..
فأنشد ،يقول:
ً
قلبي وثاب إلى ذا وذا ليس يرى شيئا فيأباه
يهيم باحلسن كما ينبغي ويرحم القبح فيهواه

100 Issues

�إقر�أ و�أ�شحك

�أ�شلة تاأ�شر �أ�شحابها

�نتقام �لكاجنرو

100 Issues

100 Issues

100 Issues
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On L3T

Thornhill,

التحرير :مسيـر اسكنــــــدر
مدير
سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس
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لدينا مختلف الطرق
 قياس السكر والضغط مجاناشهرية بولس للتجميل
لعالج التجاعيد
مركز دكتورة
 توصيل األدوية للمنزل مجاناواعراض البشرة اجملهدة
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 األدوية لكبار السن مجانا خدمات واسعار خاصةNoالعالج باحلقن Botox and fillers
$2.00 co-pay
خربة ىف
للجالية العربية
تخفيضات
 No $6.11 co-payومجيع انواع الليزر
 جميع انواع التأمني مقبولةخاصـــــة
للعنايةبالبشرةوازالةالبقع
منتجات
www.drboulosc
ًا
ي
يوم
العربية
 خصم خاص للجاليةللجاليـــة osmetics.com
C2-95 Times Avenue, Thornhill,
On L3T 0A2 (Hwy 7 between
490 Harry walker parkway south
Bayview
العربيــــة unit 2
)& Leslie
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
General Surgeon, North
دكتورة
اجملهدة
Lucie Mé Medical Spa
مركز
واعراض البشرة York General Hospital
التجميلLecturer, University of Toronto
Advanced Laser & Anti-Aging Clininc
متخصصون ىف مجيع جماالت
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
301-4800 Leslie Street
Tel: 905.868.8
Aesthetic Injection
خاصـــــة  000ومجيع انواع الليزر
أخصائي احلقن
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
Specialist
North York, ON, M2J 2K9
التجميلي
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
490 Harry
walker parkway south unit 2
العربيــــة
Newmarket L3Y OB3
عالج التجاعيد التعبيرية BOTOX
لدينا مختلف الطرق
T: 416 494 0123
تعبئة اخلدود والشفاة FILLERS
لعالج التجاعيد
F: 416 494 9021
واعراض البشرة اجملهدة
استعادة نضارة البشرة PLASMA
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2 Steeles Avenue West Thornhill
Ontario
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حوارات مطولة مع البابا تواضروس الثاني ورئيس وزراء مصر واملتحدث
�أ �أ�سقف جنوب �أ�سبوع بأسم الرئاسة ونواب برملان وإعالميني وفنانني ومفكرين وعشرات الشخصيات
مام ُريكا ينفي غي ـ ـ ـا�بلت�سعيد:
العامة في مصر وكندا
�أ�سـيع عن �لطلب ـ ـ �أالف
اإنف�سالـــــه باأونتار ـ ـ ـة
عن الكني�سـ �إحتجاج ًيـ ـ ـو
أكثر من مائة جريدة ومجلة وموقع نقلت وأشارت ملا تكتبه «جود نيوز»
�لقبطيــــ ة املناهج ا ـا علي
ظ
ــة اجلـ ـ ـ ـ ـجلن�سية
هور جمال
و
ع
وأهمها صحيفة «اللوموند الفرنسية» الشهيرة
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ء
ديدة
م
با
رك« ،زوبع
ة» جديدة يف �ملجتمع �مل�سر الدستور اجلديد ومطالب األقباط من السيسي ومتثيل املصريني باخلارج
ي
وإستقالل كيبيك واملناهج اجلنسية بأونتاريو أهم ملفات طرحتها «جود نيوز»
برامج توك شوك مصرية وعربية تناولت مقاالت «جود نيوز» أبرزها مقال
«تيران و صنافير» للكاتبة زينب علي البحراني
ية كل ا
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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
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�سيا�سيو كندا
«جود نيوز» يهنئ ـ ـ ــون
تر�صد اأول عيد الأقب ـ ـ ـ ـاط
يامة لم�صيحيني بالعيــد عرب
ق يف دولة داع�ش «جـود نيوز»
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علي مدي مائة عدد جلريدة «جود نيوز» الكندية ،ومنذ صدور العدد األول في السابع من ديسمبر عام  2013وحتي
األن ،حاول القائمني علي اجلريدة تقدمي شكل ومحتوي مختلف ،وكذلك اإلختيار في كل كلمة وموضوع وصورة
وفكرة وقضية مت التعرض لها عبر املائة عدد ،وإستطاعت اجلريدة إجراء حوارت مطولة مع أهم الشخصيات في
مصر وكندا ،وفي مقدمتهم قداسة البابا تواضروس الثاني ،حيث كانت جود نيوز أول جريدة باملهجر جتري حوارا ً
ومتوالع�شرون
I
R
ضجةالعدد الرابع
مع قداسته في أبريل  ،2014حوار أستغرق أكثر من ساعة ونصف مع رئيس حترير اجلريدة ،والذي أثار
G
اأكتوبر - 2014
TAN
الل��شبت 25
اإلشارة إليه ومحتواه في  52جريدة وموقع الكتروني مصري وعربي ،كما مت إجراء حوارات مع روساء الوزراء ،مثل
ربر الب ـ ـبـ ـالوي
املهندس ابراهيم محلب و د .حازم الببالوي ،وكذلك مع املتحدث بأسم رئاسة اجلمهورية ،الدكتور مصطفي
ه ـ ـ ـ ـا ث يك�سف ا�س ـرار
حجازي .ومع نواب البرملان املصري مثل النائب محمد ابو حامد و هيثم احلريري وكثيرين ،ومن اإلعالميني وائل بعد حـ ـاد  :مرحـلة ما بعد
اإلبراشي ،ومن الفنانني مثل الفنان أحمد مكي و كندة علوش  ،ومن الشخصيات العامة أمثال يحيي اجلمل ال�شبتال 3يناربيرمل15ـ20ـ -اـلعاددنالثامن والع�مر�ش ـ ـ ـ ـ ـي
التنظيمات شرونيف حـ ـوار ل
ورفعت السعيد وتهاني اجلبالي ،وفتحت جريدة «جود نيوز» أهم ملفات الهامة مثل الدستور املصري ومطالب
الإرهابية لن
ريـكـان؟؟ �ص17
ز»
ـو
ي
ن
ود
ـ
األقباط من السيسي ومتثيل املصريني باخلارج وكذلك املطالب بإستقالل مقاطعة كيبيك واملناهج اجلنسية
ج
ترهبنا ابدا « ني داعـ�ش واالم ـ
«جود نيوز» توج ـد ع ـالق ـة ب
والتي أقرتها حكومة أونتاريو الليبرالية ،واإلعتداءات املتكررة علي األقباط في مصر ،واإلنتخابات الكندية ،ومت
هـ ـل ي هنئ
القراء باأ
بد�أ قبو عياد املي
ال
د
وب
فتح قضية اخلطاب الديني وما يُدرس باألزهر في أكثر من حوار مع املستشار «أحمد عبده ماهر» .وأشارت
د
كفال ل طلبات «ج اأ العا
ــ
م اجلديد
ــ
و�ال ة �الب ـ ـاء تز ود نيـ ـ ـ ــوز» 2015
صحف ومواقع اليكترونية عديدة ملا تنشره «جود نيوز» وأبرزها صحيفة اللوموند الفرنسية األشهر بالعالم،
ور
جـد�
بعـ ـ ـدد دحم ـللدهجرة �لالجئني �مع�ملش�سـ ـ ـكرات
كما كان مقال الزميلة الكاتبة زينب علي البحراني عن «تيران وصنافير» هو حديث برامج التوك شو ماذ� حدث
ح
وباأولوية �لتقد ود و�الأيـ ـ ـ ـزي ـيحيني
ي
ن
ومواقع ما قا
ل
م
و
ظ
مي يف العـ ـ ـ ـ ـ دي ـي ـن
ف
،
«
التواصل اإلجتماعي أليام وقرأه املاليني علي موقع اجلريدة األليكتروني .ومت إصدار أعداد خاصة في زيارة البابا
مريي كري�سما�س» ـ ـراق
ب
د
ال
م
ن
«
ه
ا
ب
ي
تواضروس الثاني لإلحتفال مبرور  50عام علي إنشاء الكنيسة القبطية باملهجر  ،وكذلك في اإلنتخابات الكندية
هوليدد�
ي»؟؟ �ص 9
 ،وفي األعياد حيث يقوم كثير من السياسيني الكنديني بتهنئة املصريني األقباط عبر جريدة «جود نيوز» ...وعدد
مشجعي اجلريدة علي موقع التواصل اإلجتماعي «فيس بوك» وصل إلي  96ألف شخص  ،واجلريدة يكتب بها
جميعا ً في أن جميعهم لديهم خبرة كبيرة
 40صحفي من أعمار وتوجهات وأفكار مختلفة ويتفقون
حكومــــــة إنقــــــالب
ــــــ ب
ال�سبت  3يونيو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد التا�سع والثمان ــون
بالصحافةال  ،من والثمانـ ـون
نق
دورية.
بصفة
باجلريدة
يكتب أثنني من ـ ـ ـةأعضاء البرملان
كذلك
الكنديـــــل
«تــــرودو» داخـــ
ومــــــة إ ل�سنة الرابعة  -العـــدد الــثال
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مبناسبة اعياد امليالد والعام
عدد خاص  28صفحة

جملـــــــــس اإلدارة

حســـــام منيــــــر

www.good-news.ca

التحرير :ابـرام مقـــــــار
رئيس
التحرير :مسيـر اسكنــــــدر
مدير
التحرير :دوال انـــــدراوس
سكرتري

رحبية كل اسبوعني
رمــــزي شنــــــودة
لالتصالغري
جملة تصدر عن مؤسسة
باجلريدة
اجلديد
مبناسبة اعياد امليالد والعام
عدد خاص  28صفحة

اخلمسون  -السنة الثالثة
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث و ماجــــــــد قزمــان
أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا
توزع ىف

ني�س ـ ـ
الكالقبطي ـ ـ ـ ـ ـة
مـونـرتيـال
يفحتـ ـ ـ ـ ــتف ـل
ـوبيلهـ ـ ـا
بياـلذهب ـ ـ ـ ـ ـي

7073

533.

w.

ca ood-news.ca
www.g

جملة تصدر عن مؤسسة غري
416-737-3121
قزمــاناجلديد
امليالد والعام
مبناسبة اعياد
ــــــد
الثالث و اخلمسون  -السنة الثالثة عدد خاص  28صفحة
ماجــ
gnjournal@gmail.com
لالت�صال باجلريدة
السبت  2يناير  - 2016العدد
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التحرير :ابـرام مقـ
جملة ت�صدر
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مركز

دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

�حيفـ ـ ـ ـ ــة
�سحي
الـ «لومـ ــوند»
الفرن�سي ـ ـ ــة
ال�شـهرية ًتنقل
مقـ ـ ـ ـ ـاال عن
ج ـ ــود نيـوز

دد الثاين

 - 20الع ـ
رباير 15
سبت  28ف

لدينا مختلف الطرق
شهرية بولس للتجميل
 قياس السكر والضغط مجانادكتورة
لعالج التجاعيد
مركز األدوية للمنزل مجانا
 توصيلواعراض البشرة اجملهدة
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 األدوية لكبار السن مجانا خدمات واسعار خاصةباحلقن Botox and fillers
No
$2.00 co-pay
خربة ىف
Noالعالج للجالية العربية
تخفيضات
$6.11 co-pay
ومجيع انواع الليزر
خاصـــــة  - Tel: 905.868.8000جميع انواع التأمني مقبولة
905.771.0800
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
خصم خاص للجالية العربية يوميًا
www.drbouloscosmetics.
C2-95 Times Avenue,
Thornhill, On L3T 0A2
للجاليـــة com
(Hwy 7 between Bayview
490 Harry walker parkway south
)& Leslie
العربيــــة unit 2
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
دكتورة اجملهدة
مركز
واعراض البشرة
أخصائي احلقن التجميلي
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
Maximize your
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
Aesthetic Injection Specialist
Tel:
Tax Savings
905.868
خاصـــــة
.8000
الليزر
Reverse the
ومجيع
انواعsigns
of aging
مقاومة آثار تقدم العمر
www.drbouloscosmetics.
with Us
للجاليـــة com
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
490 Harry
walker parkway south unit
التجاعيد 2التعبيرية BOTOX
العربيــــة
Newmarket L3Y OB3
عالج
لدينا مختلف
نبيل فلتس
الطرق FILLERS
والشفاة
تعبئة
عضو جمعية احملاسبني
هنــاء عــزيز
اخلدودالتجاعيد
لعالج
اجملهدة PRP
ومستشاري الضرائب بكندا
البشرةالبشرة
استعادة نضارة
أخصائية الضرائب
واعراض
Cell: 416-903-7113 Tel: 416-848-7247
Fat
جتميل
Melting
وتنحيف
 ام�شاك دفاتر وح�شاباتتخفيضات
ختاميةSr
Injection
. Mortg
القوام
خاصـــــة Tel: 905.868.8000
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أن القديس مارمرقس هو أول من وضع
قداسا ً للصالة ،وسلمه للقديس إنيانوس
ليصلى به من بعده مع القسوس الثالثة
الذين رسمهم معه.
وقد وضع هذا القداس باليونانية ،ثم ترجم
إلى القبطية .وكان يلقن شفاها ً حتى دونه
البابا أثناسيوس 330م .وقد أضاف عليه
البابا كيرلس  24إضافات ،فصار يعرف فيما
بعد بالقداس الكيرلسي.

مواقف ونظرات

ألنه...

ألتقى شاب بثالثة رجال يقطعون
االحجار في مكان واحد ،فسأل األول،
وكان متبرما ً عما يفعل ،فقال أنا
أقطع األحجار .وسأل الثاني ،وكان
مهموما ً عما يفعل ،فقال أنا اكسب
قوتي .وسأل الثالث ،وكان مبتهجا ً
عما يفعل ،فقال اني اشترك في بناء
بيت لعبادة اهلل.

 +ألنه حكيم؛ ال يفتح كل األبواب في وقت واحد.
 +ألنه يحبك؛ يكسر كل ما تستند عليه لكي
تستند على عكاز واحد.
 +ألنه معلم؛ يتركك تتخبط في مطبخ احلياة
لنتعلم من مرثا أن احلاجة إلى واحد.
 +ألنه الفاحص؛ يضع يده على نقطة ضعفك،
فيقول لك مع الشاب الغني :يعوزك شيء واحد.
فأنظر إليه ،وانتظره ..فما قيمة عشرة أصفار
ال يرافقها واحد؟..
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هل تعلم؟

100 Issues 100 Issues

غريغوريوس :ساهر.
كيرلس :سيد الشعب.
شنودة :ابن اهلل.
فليمون :محب.
يسطس :عادل
استفانوس :تاج.

طبيعة اهلل الشفاء ،فمن اسمائه في
التوراة« :يهوة رفا» ،والتي تعني الرب
شافيك .فالرب هو طبيب في جميع
التخصصات؛ فكان طبيب عيون عند
شفائه األعمى في بيت صيدا .وكان طبيب
عظام عند شفائه للرجل ذي اليد اليابسة،
وجنده طبيب حميات عند شفائه حماة
بطرس ،كما جنده طبيب أمراض نساء عند
شفائه للمرأة نازفة الدم.

املستحيل بالنسبة لإلنسان هو التخلص من
ْسا ُن
حقيقة املوت واخلوف منه ” وَي ْ ِحي أَن َا اإلِن َ
َّ
س ِد ه َذا ْامل َ ْو ِت؟
الش ِق ُّي! َم ْن ي ُ ْن ِق ُذنِي ِم ْن َج َ
“ ( رومية  . )14:7البشرية عاشت وتعيش
وستعيش ،ورعبها االول واالخير هو املوت .
تعددت إختراعات اإلنسان للتخلص من املوت
و اخلوف منه  .أثبت إختراع األديان أنه إختراع
ناجع أكثر من غيره ألنه يريح اإلنسان  .وهذا
إثبات غير مباشر لوجود أساس ملصداقية
اإلميان باهلل املوجود في كيان اإلنسان نفسه .
فلم توجد حقبة أو مكان في التاريخ لم تنشأ
به عبادة إله  .ومثل كل شئ البد أن ينشأ ضده
بديل مزيف  .إنها حقا ً مهمة مستحيلة علي
َمن هو ِمن العدم أن يَعرف اخلالق  .و تاه اإلنسان
عن معرفة َّ
الطرِيقُ ْاحلَقُّ للْ َح َيا ُة بني آلهة
مزيفة كثيرين .
لذلك شاء اخلالق  -تبارك أسمه  -أن يَدخل
الوجود اإلنساني في املسيح يسوع  .و أَعلن
سو ُع« :أَن َا ُه َو َّ
الطرِيقُ وَ ْاحلَقُّ
ذاته لإلنسان ” َقا َل ي َ ُ
وَ ْاحلَ َياةُ .لَ ْي َ َ
ْ
َّ
َ
اآلب إِال بِي ( “.يوحنا
س أ َح ٌد يَأتِي إِلى ِ
 . )6:14فصارت معرفة اإلله احلقيقي ممكنا ً ألن
َ
س ِه،
يح ُم َ
احلًا الْ َعالَ َم لِ َن ْف ِ
ص ِ
” اهلل َكا َن ِفي ْامل َ ِ
س ِ
اس ٍب لَ ُه ْم خَ َ
طايَا ُه ْم “ ( كورنثوس الثانية
َغ ْيرَ َح ِ
 .) 17:5هذا بإختصار هو سر جتسد كلمة اهلل.
هنا فقط تب َّددَت مخاوف اإلنسان من املوت و
أ َ ِم َن احلياة و البقاء ألن احلياة ذاتها أ ُ ْظ ِهرَ ْت ،
َفتَعرَّف اإلنسان علي احلياة عمليا ً في شخص
اهلل ِفعليا ً وليس نظريا ً بكالم و كتب  ،بل
بخبرة حفرها اهلل في تاريخ اإلنسان وغرسها
في األساس الوجودي لإلنسان وذلك بتجسد
كلمة اهلل أو كلمة احلياة  ” :اَلَّ ِذي َكا َن ِم َن
س ِم ْعنَا ُه ،الَّ ِذي رَأَيْنَا ُه ب ِ ُع ُيونِنَا ،الَّ ِذي
الْ َب ْد ِء ،الَّ ِذي َ
َ
ْ
َ
َ
َ
س ْت ُه أي ْ ِدينَاِ ،م ْن ِج َه ِة كلِ َم ِة احل َيا ِة.
شا َه ْدن َا ُه ،وَ َمل َ َ
َ
ُ
َفإ َّن ْاحلَ َيا َة أ ْظ ِهرَ ْت ،وَ َق ْد رَأيْنَا وَن ْ
َش َه ُد وَنُخْ ِب ُر ُك ْم
ِ
ُ
احلَ َيا ِة األ َ
ْ
ْ
َّ
َ
اآلب وَأظ ِهرَ ْت
د
ن
ع
َت
ن
ا
ك
ي
ت
ل
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ة
ي
د
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ْ
ْ
َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِ
ِ
َ
َ
َّ
س ِم ْعنَا ُه ن ُخْ ِب ُر ُك ْم ب ِ ِه ،لِ َك ْي
و
ه
َا
ن
ي
أ
ر
ي
ذ
ل
ا
َا.
ن
ل
ِ َ ْ ُ َ َ
َ
َ
شرِ َك ٌة َم َعنَا .وَأ َّما َ
ضا َ
شرِ َك ُتنَا
ي َ ُكو َن لَ ُك ْم أي ْ ً
ْ
َ
يح.
اآلب وَ َم َع اب ْ ِن ِه ي َ ُ
سو َع امل ِ
ن َْح ُن َف ِه َي َم َع ِ
س ِ
وَن َْكت ُُب إِلَ ْي ُك ْم ه َذا لِ َك ْي ي َ ُكو َن َفرَ ُح ُك ْم َكا ِمالً.
س ِم ْعنَا ُه ِم ْن ُه وَن ُخْ ِب ُر ُك ْم ب ِ ِه“
وَه َذا ُه َو ْاخلَ َب ُر الَّ ِذي َ
( يوحنا )5-1:1
إن جتسد اهلل في يسوع املسيح أحدث إضافة
وجودية جوهرية لإلنسان هي اإلنسان اجلديد
يح
في املسيح يسوع” إِذًا إ ِ ْن َكا َن أ َ َح ٌد ِفي ْامل َ ِ
س ِ
َف ُه َو خَ لِي َق ٌة َج ِدي َد ٌة :األ َ ْ
ش َيا ُء الْ َع ِتي َق ُة َق ْد
ضتُ ،هوذَا الْ ُك ُّل َقد صار جديدا ….إن اهللَ
َم َ ْ
ِ َّ
ْ َ َ َ ِ ً
َ

يح ُم َ
احلًا الْ َعالَ َم لِ َن ْف ِ
ص ِ
َكا َن ِفي ْامل َ ِ
س ِهَ ،غ ْيرَ
س ِ
اس ٍب لَ ُه ْم خَ َ
طايَا ُه ْم “ ( كورنثوس الثانية
َح ِ
 . ) 17:5لقد ق َّدم يسوع املسيح خليقة
جديدة لإلنسان متحدة باهلل  -في شخص
يسوع املسيح نفسه  -ال ميكن ان تنفصل
بَعد  .وصارت معرفة اهلل ليست فكرة عن
اهلل بل إحتاد باهلل  ،في حلم االنسان وعظمه .
إنسان يتبني طفالً فقيرا ً
وللتقريب نقول ِمثل
ٍ
و يربيه في حضنه ويعطيه إسمه وميراثه ”
اآلب
اح ًداَ ،ك َما أَن ََّك أَن َْت أَي ُّ َها ُ
لِ َي ُكو َن ْاجلَ ِمي ُع وَ ِ
ِف َّي وَأَن َا ِف َ
اح ًدا ِفينَا
يك ،لِ َي ُكونُوا ُه ْم أَي ْ ً
ضا وَ ِ
“ ( إجنيل يوحنا  .)21:17وإنسان آخر ال يتبني
الطفل الفقير  ،بل يتبرع له مبال أو أكل أو
كسوة  .شتان الفرق .
يقول القديس أثناسيوس الرسولي في
التجسد اإللهي أن اهلل أخذ الذي لنا  -بشريتنا
املأزومة و املهزومة من املوت  .و أعطانا الذي
له  -اإلنسان اجلديد في املسيح يسوع الذي له
احلياة األبدية  .كل من يؤمن بيسوع املسيح
يشترك في النسل اجلديد ليسوع املسيح
ضا
س ُه أَي ْ ً
ويصير أخا ً للمسيح ”  16اَل ُّر ُ
وح ن َ ْف ُ
يَ ْ
هلل… ُم َ
ني
شاب ِ ِه َ
احنَا أَنَّنَا أَوْالَدُ ا ِ
ش َه ُد ألَرْوَ ِ
ْ
َ
ُ
َ
ني إِخْ َو ٍة ك ِثيرِي َن
صورَة اب ْ ِن ِه ،لِ َيكو َن ُه َو بِكرًا ب َ ْ َ
ُ
“ ( رومية  . )8ويصير علي مثال املسيح  ،أي
بشرا ً متحدا ً باهلل  .إحتادا ً علي مثال التبني هلل
( وهم املؤمنون باملسيح )  ،و ليس من طبيعة
اهلل ( الذي هو املسيح  ،ويدعي الوحيد اجلنس
)  .قال اهلل في القدمي أنه ال يعطي مجده آلخر
طي ِه آلخَ رَ“
”«أَن َا الرَّ ُّب ه َذا ْ
اس ِمي ،وَ َم ْج ِدي ال َ أ ُ ْع ِ
(أشعياء  )8:42ولكنه  -تبارك أسمه  -أعطي
مجده لنا في العهد اجلديد في املسيح يسوع
ط ْيت ُُه ُم ْ َ
اجمل ْ َد الَّ ِذي أ َ ْع َ
”  22وَأَن َا َق ْد أ َ ْع َ
ط ْي َت ِني،
اح ٌد 23.أَن َا
اح ًدا َك َما أَنَّنَا ن َْح ُن وَ ِ
لِ َي ُكونُوا وَ ِ
اح ٍد،
يه ْم وَأَن َْت ِف َّي لِ َي ُكونُوا ُم َك َّملِ َ
ني إِلَى وَ ِ
ِف ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
سل َت ِني ،وَأ ْح َب ْبت َُه ْم ك َما
وَلِ َي ْعل َم ال َعال ُم أن َّك أر ْ َ
أ َ ْح َب ْب َت ِني ( “.إجنيل يوحنا  .)17هذه هي اخلليقة
اجلديدة لإلنسان املتحد باهلل في املسيح
يسوع احلياة األبدية َ ” ..فإذْ َق ْد ت َ
َشار َ َك األَوْالَدُ
ِ
ِفي اللَّ ْحم وَال َّدم ْ
اش َترَ َك ُه َو ( يسوع املسيح
ِ
ِ
يه َما ،لِ َك ْي يُ ِبي َد ب ِ ْامل َ ْو ِت ذَاكَ
َ
ف
ك
ل
ذ
ضا َك
) أَي ْ ً
ِ
ِ
ِ
سلْ َ
يس ،وَيُ ْع ِتقَ أُول ِئ َك
طا ُن ْامل َ ْو ِت ،أ َ ْي إِبْلِ َ
الَّ ِذي لَ ُه ُ
الَّذِينَ خَوْفًا مِنَ املَْوْتِ َكانُوا َج ِمي ًعا ُك َّل َح َيات ِ ِه ْم
َحتْ َت الْ ُع ُبودِي َّ ِة (“ .عبرانيني  . )15:2فأين غلبتك
ياموت ؟ والسبح هلل .
ُك ِت َبت مبناسبة خبر عودة أجساد شهدائنا من
اخلمس املدن الغربية .
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قاموس االسماء

يد اهلل

بقلم  :د .رءوف إدوارد
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ولد في دير الشهيد فيلوثاوس في النغاميش من أعمال مركز البليناسنة
 1876م ،.وترهب بدير القديس أنطونيوس سنة  1895م ،.وسافر في بعثة إلى أثينا سنة
 1903م .حيث درس ثالث سنوات العلوم الالهوتية والتاريخ الكنسي ،وعاد سنة  1905م.
رئيسا لألديرة القبطية
رئيسا لدير يافا في فلسطني ،وفي سنة  1912م .اختير
اختير
ً
ً
سم مطران ًا إليبارشية جرجا وأخميم .وقد انتدبه البابا
ر
م.
1920
سنة
وفي
بالقدس،
ُ ِ
يوأنسلمصاحبته في زيارة أثيوبيا ،ثم للقيام على رأس وفد للكنيسة القبطية لتتويج
اإلمبراطور هيالسالسي.
ً
بطريركا سنة  1946م .باسم البابا يوساب الثاني بعد نياحة البابا مكاريوس الثالث.
ُصب
ن ِّ
و ِفي .سألته الرعويةاالولي يوم تنصيبه أعلن قداسته برنامجه االصالحي بالعمل علي وحدة
الكنيسة وتوثيق العالقات بني الكنيستني القبطية واإلثيوبية ورفع مستوي الرهبنة في
األديرة وتنظيمها وإنعاش احلياة الروحية ومحاربة البدع والهرطقات .
من إجنازاته التي متت في فترة حبريته -:اوال :متثيل األقباط متثيال عادال في الوظائف احلكومية
لتحقيق الوحدة الوطنية  .ثانيا -:تدريس الدين املسيحي للطلبة املسيحيني في جميع
املدارس  .ثالثا -:تقرير إجازات لألقباط في أعيادهم وهي  :عيد امليالد اجمليد  ،،،،وعيد
الغطاس واحد الشعانني وعيد القيامة اجمليد.....كما سمح بالتأخير حتي الساعة العاشرة
للمسيحيني صباح كل يوم احد،،،رابعا -:اعادة بِنَا ء الكنيسة املرقسية باإلسكندرية وقد
مت افتتاحها في يوم  5نوفمبر ،،،، .1956خامسا -:املساهمة في بناء عدد من الكنائس في
القاهرة  .واإلسكندرية،،،،،،سادسا -:بناء استراحة لآلباء املطارنة بالكنيسة املرقسية
بالقاهرة ،،،،،سابعا -:تعمير دير االنبا صموييل املعترف،،،،،ثامنا -:انشاء وافتتاح القاعة
اليوسابية بأرض دير االنبا رويس بالعباسية ،،،،تاسعا -:افتتاح املعهد العالي للدراسات
القبطية،،،،،عاشرا -:النهوض بالكلية اإلكليريكية ونقل مقرها من مهمشة الي املوقع
اجلديد باالنبار رويس،،،،،احدعشر -:اخلدمة في جنوب افريقيا بناء علي طلب بعض املواطنني
هناك عام 1949فاختار قداسته سكرتيره القمص أيوب االنبا بيشوي الذي سافر لرعاية
الشعب روحيا في  31اغسطس 1949ومتت رسامته باسم االنبا مرقس اسقفا جلنوب
افريقيافي 27اغسطس،،،،،، 1950
وفي أواخر أيامه اشتد النزاع بينه وبني اجملمع املقدس ،وبينه وبني احلكومة املصرية منها -:
-1رفض قداسته تسليم إدارة األوقاف واألديرة القبطية لوزارة األوقاف االسالمية -:2،،،رفض
قداسته بتسليم احملاكم املليةاذ ان احلكومة ارادت ضمها للمحاكم الشرعية االسالمية  .وملا
شعر قداسته بالتعب وكثرة املضايقات حتي من اقرب اآلباء املطارنة قرر قداسته االعتكاف
بالدير احملرق،،،،فقام اجملمع بتعيني جلنة ثالثيةمن األساقفة للقيام بأعمال البطريرك الذي
سافر إلى دير احملرق .وفي دوامة النزاع بني البابا واجملمع املقدس قامت احلكومة بإلغاء سلطة
اجملالس امل ّلية في قضاء األحوال الشخصية ،وأصبحت من اختصاص احملاكم الوطنية..
وقد تن ّيح بسالم في  13نوفمبر سنة  1956م.

يظهر السيد امليح في سفر دانيال
واملنطقة عند حقويه ،بينما جنده
في سفر الرؤيا يظهر واملنطقة عند
ثدييه ..ملاذا؟
وضع املنطقة على احلقوين هو وضع
االستعداد للعمل ،فاملسيح يستعد
للتجسد والفداء «دور الفادي».
وضع املنطقة على الثديني هو
وضع االستعداد للحكم ،فاملسيح
يستعد للدينونة “دور القاضي”.
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خواطر مسافر
إلي النور ( )58

100 Issues

املوت … التحدي للوجود اإلنساني
بني املمكن واملستحيل

100 Issues

100 Issues

حملات مضيئة في حياة البابا يوساب
الثاني البابا ،،،،،،،،، 115

لكل سؤال جواب

الراعي والرعية

100 Issues
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تركي ينتحر في بث مباشر
أميركا ..غرامة على كتابة الرسائل في املوبايل أثناء املشي

مخلوق مخيف يثير الرعب
في أستراليا
انتشرت في أستراليا
صور خمللوق عجيب
الشكل ،أثار فزع
الكثيرين إلى حد
أن بعضهم هدد بحرق منزله إذا شاهده .ولهذا
اخمللوق أربع مخالب طويلة متتد من بطنه ومن
األعلى يشبه الفراشة.
وأوردت مواقع اليكترونية فيديو تداوله رواد
شبكات التواصل يظهر اخمللوق العجيب الذي
يجمع بني حشرة وحيوان زاحف .وخمن بعض
املستخدمني أنها فصيل جديد من حشرة العتة
التي تعيش في مناطق شمال آسيا وشمال
أستراليا ونيوزيلندا .وبدأ األمر بعدما صور أحد
مستخدمي فيسبوك احلشرة في إندونيسيا
اجملاورة ،وبعدها تداول الصور ماليني املستخدمني.
وقالت الصحف إن رواد شبكات التواصل أبدوا
خوفا من انتشار هذه احلشرة التي يعتقدون أنها
سامة ،وأوردت عدد من التعليقات منها «سوف
أحرق منزلي في حال رأيت هذه احلشرة فيه» ،وقال
آخر «ما هذه اخمللوقات الشيطانية التي أرسلت
لتدميرنا؟» .واحلشرة التي بدت غامضة للبعض
هي كرياتونوتوس غانغيس ،وهي معروفة لدى
العلماء منذ فترة طويلة ،وتصدر أصواتا مزعجة
عندما تكون في شجر الرمان.
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إيطاليا تستعيد عدة كنوز أثرية من أميركا

أقدم رجل تركي في العقد اخلامس من عمره،
على االنتحار خالل بث مباشر عبر موقع
فيسبوك ،بعد أن متت خطبة ابنته على شاب
دون موافقته .وقال أيهان أوزون خالل البث
املباشر وهو ميسك مبسدس« :خالل أسعد
يوم في حياة ابنتي ،اتصلوا بي وقالوا أبي قم
بزيارتنا ،)...( ،لم يقم أحد بالسؤال عني ،أو
معاملتي كرجل ،لقد أخذ والد زوجتي دوري
كأب ووافق على زواج ابنتي دون وجه حق».
وتابع« :لم يقل أحد إن والد هذه الفتاة على
قيد احلياة ،بالرغم مع أنني كنت أنتظر من
ابنتي وعائلتي أن يدعونني ألكون معهم».
وأضاف أوزون« :قد يقول البعض إنني أقوم
مبجرد استعراض ،لكنني ال أريد ألحد أن يتعرض
ملا تعرضت له ،لذا بعد فترة وجيزة سأنهي
حياتي بهذا املسدس الذي أحمله في يدي».
وطالب الرجل البالغ من العمر  54عاما ،بعدم
حضور ابنته أو أفراد عائلته «الذين تسببوا له
باألذى» بحضور جنازته .وخالل حديثه ،حاول
أفراد عائلة أوزون ثنيه عن االنتحار من خالل
التعليقات التي انهالت على البث املباشر،
لكنه جتاهلها وأقدم على االنتحار.
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فرضت مدينة هونولولو في والية هاواي بالواليات
املتحدة غرامة قد تصل إلى  35دوالرا أميركا على من
يعبرون الشارع وهم يستخدمون هواتفهم في كتابة
رسائل نصية .ويدخل هذا اإلجراء حيز التنفيذ ،األربعاء،
لتكون هونولولو أول مدينة أميركية تطبق هذا القرار ،ال
سيما بعد أن تكررت حوادث الطرق التي تسبب بها مارة
شاخصون في هواتفهم .وقد وقع رئيس بلدية مدينة
هونولولو كيرك كالدويل ،هذا القرار في يوليو املاضي،
وينص صراحة على أنه «ال يحق ألي مار أن يعبر شارعا أو
طريقا سريعا وهو ينظر في جهاز إلكتروني» .ويستثني
القرار املارة الذين يتكلمون عبر هواتفهم أثناء عبور
الطريق ،إذ يكون مبقدورهم النظر من حولهم ،وبالتالي جتنب أي حوادث محتملة.
وتشير أرقام جمعية محافظي الواليات املتحدة في مجال سالمة الطرق إلى مقتل  6آالف شخص من
املشاة في حوادث مرورية خالل العام  ،2016بارتفاع نسبته  11باملئة عن العام الذي سبقه .وعزت اجلمعية
هذا االرتفاع في عدد القتلى بني املشاة ،إلى ازدياد استخدامهم لهواتفهم الذكية خالل عبور الطرق،
محذرة من خطورة استخدام الهاتف أثناء عبور الطريق.

بسبب خطبة ابنته

عالــم بال حـــدود

زفة عروس تسبب هلعاً بأملانيا بسبب عادة «إطالق النار» العربية

صفقة إلطالق سراح «املليونيرة األوكرانية» رغم قتلها  5أشخاص
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كلب الرئيس الفرنسي «فعلها»
في صالون اإلليزيه

في موقف غير عادي تبول «نيمو» كلب الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون على املدفأة بقصر اإلليزيه،
مما أثار ضحك رئيس اجلمهورية و 3من أعضاء حكومته.
على ما أظهر شريط فيديو بثته محطة «ال سي اي»
التلفزيونية اإلخبارية .ويقول ماكرون في الشريط لدى استقباله  3أعضاء من حكومته «إنه يقوم بشيء
استثنائي نوعا ما» بينما كان «نيمو» يفعله أمام املدفأة حتت أنظار احلاضرين .وتساءل أحد أفراد احلكومة
«هل يحصل ذلك كثيرا» ،ورد عليه ماكرون «كال» مضيفا «لقد أثرمت لدى كلبي سلوكا غير اعتيادي» ،وفق
ما نقلت «فرانس برس» .و»نيمو» من فصيلة البرادور تبناه الرئيس نهاية أغسطس من ملجأ تابع جلمعية
حماية احليوانات .وحل هذا الكلب الذكر األسود في قصر اإلليزيه مكان «فيلي» وهي كلبة من نوع البرادور
أيضا قدمت هدية في ديسمبر  2014إلى الرئيس السابق فرانسوا هوالند من قبل احتاد مونتريال لقدامى
املقاتلني الفرنسيني .وقد غادرت الكلبة قصر اإلليزيه مع هوالند في مايو املاضي .وفي السنوات اخلمسني
األخيرة امتلك كل الرؤساء الفرنسيني كالبا في قصر اإلليزيه الذي يتمتع بحدائق واسعة .وقد اختار
غالبيتهم كالبا من نوع البرادور.
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أظهرت كوريا الشمالية نشاطا متزايدا في مجال صناعة الطحالب ،في محاولة لتفادي تأثير العقوبات
الدولية التي اشتدت أخيرا بعد التجربة النووية السادسة لبيونغ يانغ .ورغم أن الدولة الشيوعية املنعزلة
دشنت عددا من املرافق البحثية لتطوير إنتاج الطحالب منذ سنوات ،إال أن هذا النشاط زاد بشكل
غير مسبوق في األشهر األخيرة ،وفق ما أوردت تقارير صحفية .ونقلت الصحف عن موقع الذي يتابع
أنشطة كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ افتتحت منشأة ضخمة لزراعة طحالب ،التي تلقى رواجا بني
سكان كوريا الشمالية وعدد من الدول اآلسيوية .ونشر املوقع صورا التقطت عبر األرقام االصطناعية
ألحواض الطحالب ومنشآت بحثية في هذا اجملال .وأشار إلى إنتاج الطحالب سيساعد بيونغ يانغ على
تنويع مصادر الطعام فيها ،خصوصا أنها تعتمد على استيراد غالبيته من اخلارج وهذا أمر سيعرض البالد
للخطر بسبب العقوبات الدولية اجلديدة .
وكان مجلس األمن الدولي قد فرض عقوبات مشددة على كوريا الشمالية في سبتمبر املاضي والتزمت
فيها الصني احلليف األساسي لبيونغ يانغ ،وتشمل العقوبات فرض قيود صارمة على تصدير البضائع إلى
كوريا الشمالية.
واعتبر املوقع أن الطحالب باتت اآلن أكثر أهمية من النفط بالنسبة إلى كوريا الشمالية ،ليس ملواجهة
العقوبات بل جلهة محاربة اجلوع الذي يفتك باملاليني من السكان.
وخلص إلى أن الدولة الشيوعية رفعت شعار «االكتفاء الذاتي» منذ عقود ،لكن لم تطبق ذلك على أرض
الواقع فالطاقة والطعام يستوردان من اخلارج ،لكن ضغط احلاجة اآلن يدفعها لتطبيق الشعار.

أصبحت قضية الفتاة األوكرانية ابنة أحد كبار أصحاب املاليني في البالد تشغل اجلميع هناك بعد أن
قتلت  5أشخاص أثناء سباق بالسيارة مع أحدهم في شوارع مدينة خاركيف ،وقد طرأ على القضية تطور
مهم قد يجنبها عقوبة السجن .إذ يعمل احملامي الذي عينه والد الفتاة أليونا زايتسيف على صفقة
بقيمة  1.1مليون جنيه إسترليني كتعويض ألسر الضحايا بهدف إطالق سراحها .واحتجزت الشرطة
األوكرانية زايتسيف التي تسببت مبقتل  5أشخاص وإصابة  6آخرين بحادث مروع في مدينة خاركيف
األوكرانية .ونشرت وسائل إعالم أوكرانية صورة لزايتسيفا وهي تنفجر في البكاء قيد االحتجاز ،على
الرغم من احملاوالت السابقة لوالدها صاحب املاليني إلخراجها مقابل تعويض أسر ضحايا احلادث.
وفي وقت سابق ،نشرت السلطات األوكرانية فيديو للحادث املروع الذي ارتكبته زايتسيفا عندما كانت
تتسابق مع أحدهم وقطعت إشارة حمراء قبل أن جتتاح مجموعة من املشاة وتقتل  5منهم وتصيب 6
آخرين وحتول املنطقة إلى ما يشبه ساحة حرب.
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الطحالب أصبحت «أهم من النفط «في كوريا الشمالية
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أفادت وسائل إعالم محلية ،االثنني ،بأن الشرطة األملانية أوقفت «زفة عروس» مبدينة بون بسبب «التفحيط»
وإطالق النار .ووفقا لصحف أملانية ،فقد اتصل شهود عيان بشرطة املدينة ،التي أرسلت بدروها دورية،
قامت بإيقاف القافلة الطويلة ،والتي كانت في طريقها إلى مدينة كولن .ومتكن حاملوا املسدسات من
الهرب من الشرطة ،فيما قامت بتدقيق األوراق الثبوتية لألشخاص اآلخرين في  15سيارة.
وذكرت الصحف أن الشرطة ألقت القبض على شاب ،حيث وجد بحقة حكما مسبقا بالسجن ملدة 6
أشهر بتهمة اإلخالل بالسلم العام .وأكلمت «زفة العروس» طريقها ،بعد قامت الشرطة بتبليغ نظيرتها
في كولن بالقافلة املتجهة إلى املدينة.

شرطة دبي تعالج «خوف طفلني» بطريقة مبتكرة
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استجابت شرطة دبي لطلب أسرة إماراتية غردت عن خوف طفليها
كلما رأوا دوريات أمنية أو أحد أفراد الشرطة ،بتنفيذ خطة ترفيهية
مميزة للطفلني ،في محاولة لنزع مخاوفهما .وبدأت إدارة الشرطة
السياحية اخلطة بزيارة ضابط وشرطية للطفلني في منزلهما،
حاملني عددا من الهدايا ،قبل أن يصطحبا الطفلني بنزهة في سيارة دورية فارهة ،التقطوا خاللها صورا
تذكارية .ونشرت شرطة دبي ،على حساباتها مبواقع التواصل االجتماعي ،األحد ،صور النزهة الترفيهية،
فيما أشادت األسرة مببادرة الشرطة ووصفتها بأنها «تعكس الصورة املتميزة ملؤسسة حضارية».
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استعادت إيطاليا ،عدة كنوز أثرية من الواليات املتحدة،
مت تهريبها إلى خارج البالد بعد عمليات حفر سرية أو
سرقات بعد احلرب العاملية الثانية .وقال وزير الثقافة
اإليطالي داريو فرانتشيسكيني ،في مؤمتر صحفي:
«أعادت الواليات املتحدة اليوم إليطاليا عدة كنوز
أثرية ،جاءت من عمليات حفر سرية أو سرقات في
بلدنا» .ونقلت رويترز عنه قوله« :ستعود جميعها إلى
األماكن التي أخذها اجملرمون منها» .ومن بني القطع
العائدة أرضية من الفسيفساء ،كانت تزين إحدى سفن
اإلمبراطور الروماني كاليغوال ،الذي حكم بني عامي 37
و 41ميالدية ،وتصفه الروايات التاريخية بأنه كان مجنونا وعنيفا وساديا .وقطعة الفسيفساء التي تعود
للقرن األول امليالدي ،املصنوعة من املرمر والرخام املموج ،كانت في سفينة عثر عليها في قاع بحيرة نيمي
قرب روما في الثالثينات.
وبعد حتقيقات للشرطة اإليطالية استعاد مكتب املدعي العام في نيويورك القطعة الفنية التي سرقت
من متحف السفن الرومانية بعد احلرب العاملية الثانية من مجموعة متلكها امرأة إيطالية تعيش في
نيويورك .كما متت استعادة مزهرية ،منتمية للحقبة الرومانية أيضا ،تعود لعام  350قبل امليالد ،وجدت
طريقها إلى متحف مدينة نيويورك ،وقارورتان من القرن الرابع أو اخلامس قبل امليالد.
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Kids & Youth
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Forgiveness and Reconciliation
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RIDDLE TIME
A magician was boasting one day at
how long he could hold his breath under water. His record was 6 minutes.
A kid that was listening said, «that›s
nothing, I can stay under water for 10
minutes using no types of equipment
or air pockets!» The magician told
the kid if he could do that, he›d give
him $10,000. The kid did it and won
the money. Can you figure out how?

By:
Philo Girgis
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Answer for last issue:
Each barber must have cut the
other›s hair. The logician picked the
barber who had given his rival the better haircut.
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Happy
birthday
Anna
maria
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Happy
birthday
Matthew
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Louis Pasteur was a French chemist and microbiologist who made many important discoveries related to
the immune system, vaccinations, chemistry and the
nature of diseases.
Read on for interesting facts, quotes and information
about Louis Pasteur.
• Louis Pasteur lived from December the 27th 1822
to September the 28th 1895 and was famous for his
work on disease causes and prevention.
• He is well known for inventing a process to stop
food and liquid such as milk from making people
sick. This method is called Pasteurization, it helps
reduce the number of microorganisms that could cause disease while not affecting the quality and taste in a way which sterilization would.
• Many of Pasteur’s experiments supported the germ theory of disease, they
helped show that microorganisms are the true cause of many diseases. In earlier times people believed that diseases were spontaneously generated, over
time this theory was superseded thanks to the work of Pasteur and many others.
• Pasteur’s work also included breakthroughs in the field of chemistry. He discovered the molecular basis for the asymmetry of certain crystals, made discoveries related to the nature of tartaric acid and was the professor of chemistry
at the University of Strasbourg.
• Pasteur studied the immune system and vaccination through research on chicken cholera and other diseases. He helped produce the first vaccine for rabies,
saving the life of a young boy in 1885 who became the first person to receive
such treatment.
• In honor of his work and influential contributions, Pastuer was made a Grand
Croix of the Legion of Honor, a prestigious French order.
• Famous Louis Pasteur quotes include: “Science knows no country, because
knowledge belongs to humanity, and is the torch which illuminates the world.”
• “I am on the edge of mysteries and the veil is getting thinner and thinner.”
• “I am utterly convinced that Science and Peace will triumph over Ignorance
and War, that nations will eventually unite not to destroy but to edify, and that
the future will belong to those who have done the most for the sake of suffering humanity.”
• “One does not ask of one who suffers: What is your country and what is your
religion? One merely says: You suffer, that is enough for me”
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Louis Pasteur Facts
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Then Peter came to Jesus and asked, “Lord, how many times shall I forgive my brother
when he sins against me? Up to seven times?” Jesus answered, “I tell you, not seven
times, but seventy-seven times. [Matthew 18:21-22]
get Fluffy home. Grandma is waiting supper on us.”
“A Bad Dream”
“DAD how dare you look in my diary?” Max screamed Chuck’s grandfather said and then he was gone. Chuck
at his father in fury. Chuck was red with anger at his didn’t know exactly what to make of it when he looked
up and a large powerful man walked past him as he sat
little boy for what he read in that diary.
“How dare you lie to me? You said you would never on the slab. The man walked like he had someplace
smoke a cigarette and right here in this diary, you con- important to go and did not look to the right or left.
fess you have. Your promises are no good to me now “Dad?” Chuck said with amazement. The big man
stopped in his tracks and looked at Chuck curiously.
Max!” Chuck yelled at his young son.
sad child“Well my privacy is ruined. How I can ever “Son? Is that you? What are you doing here? Wait a
minute. Are you asleep?” The big man asked.
trust you again!” Max said crying.
“Me? Its you who lied and I can never trust you again. “Well no Dad. Well, ummm, yes, I think so.” Chuck
I wish I never had a son.” Chuck said and right away confessed.
he was sorry he said that. Max burst into tears and ran “I thought so.” Chuck’s deceased father said with his
out the door to go down the block to his friends house big barrel laugh. “Ok spill it, what did you do wrong.
to hide. Chuck slammed his hand down on the counter When you were a kid, you always took a nap when you
and hurt it. He hated fighting with his son. Parents hate had done something wrong.”
it when their children are mad at them. It hurts them “Well, it’s Max. He and I had a fight. I read his diary
way down inside but sometimes they are proud and which was wrong but found out he lied to me which
made me really mad and now I can’t forgive him.”
don’t know how to make things are ok.
“That kid drives me crazy.” Chuck fumed thinking of Chuck told his father, the one guy he could always talk
what he read in that diary. “Let him go. I will just take to.
a nap.” And with that Chuck laid down on his sofa and “Chuck do you think you have ever been forgiven?”
His Dad asked.
went soundly to sleep.
“Well, by you maybe, a few times.”
Chuck woke up suddenly and looked
“Try 10,316 times Chuck. But that’s not
around. It wasn’t his bedroom but some
what I mean. Who forgave you of everyother place. He was on a flat white stone
thing and made it possible for you to go
sleeping and there was no furniture and
to heaven?”
everything was dark all around him.
Chuck thought for a moment and then he
“Fluffy, where are you fluffy?” Chuck
remembered his Sunday school classes
heard a familiar sound.
when he was a child. “JESUS. That’s it
“Grandpa?” Chuck said as the elderly
isn’t it? He died on the cross so I could be
man walked past him looking for his
forgiven.” Chuck said with excitement for
dog. He said curious of how this could
getting the right answer.
be considering Chuck’s grandfather
“That’s right Chuck. God forgave us all of
went to be with Jesus long ago.
lots
worse
things
than Max has done. And if He was
“Why hello little Chucky, are you ok?”
“Yes Grandpa, just didn’t expect to see you. Where are willing to give his life for our forgiveness. It’s the least
you can do to forgive Max, ask his forgiveness too. Do
we?”
“Well I am in heaven. I am looking for our dog Fluffy. it now son, before it’s too late.” And with that Chuck’s
You remember Fluffy? You loved him so much. Well dad stood and began to fade out.
he is here now and he still likes to run away. Where “Wait dad, I wanted to ask you about how to build a
are you Fluffy! Say, I am not sure why you are here. Is shed.”
“No time now son. I have to go. Have you seen your
something wrong Chucky?”
“Well I sort of had a fight with Max and I guess that Grandpa? He just stepped out to walk Fluffy.” And he
is on my mind. Oh yeah, Max is my son, your great was gone.
Suddenly Chuck woke up with a start. He realized he
grandson. He looks a lot like you Grandpa.”
“Aww, well I am sure he is a spark plug like you and was home now but the visits from his ancestors had
your dad were growing up. Listen, the only regret I not been for nothing. Suddenly he heard the door to the
have from my life is that I went to heaven with some house open. “Max is that you?”
people who had not forgiven me. You probably don’t
know this that when I died, I was not speaking to your Max entered the room looking very sad and staring
mother, my daughter. It was something silly now that I down. Chuck stood up and put his hands on his shoullook back on it but I wish I had apologized and got past ders and just said, “I’m sorry.” To stop themselves
from crying (which men don’t like to do), Chuck and
it so I could have hugged her before….”
Max hugged and Chuck knew he would never let some
“ARF ARF.”
“Oh there you are Fluffy. Gotta run now. I have to little issue come between him and his son again.
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Christian Gaudette

jected $55 billion into the Canadian economy. This decision was
the result of the Liberal government’s mismanagement and failure to champion the Canadian
energy sector. New regulations
on Canadian energy projects have
forced Canadian oil companies
to comply with standards that are
not required for foreign companies from Venezuela, Saudi Arabia and Algeria.
October has been a busy month
for families with Thanksgiving
and Halloween festivities. It has
also been a busy time in our community and in the House of Commons.
I held a round table on the Liberal’s tax changes and spoke to
business owners at a tax clinic.
The events were standing room
only, and business owners are
feed up with being made to feel
like they are tax cheats by the
Liberal government. I listened to
every constituent member that attended and shared their concerns
with the Minister of Finance.
They are outraged at the double
standards and ethical oversight in
changing the tax code.
I attended Seniors Day events at
the 16th International Seniors Festival. Seniors make up a majority
of our population and they are the
heart and soul of Markham.
I spoke to over 4000 people at a
Garba event here in York Region.
Happy Navaratri to everyone who
celebrated this festival. I took part
in Diwali celebrations at the Vedic Cultural Centre in Markham.
Happy festival of lights to the Indian community!
I spoke at the ParentConnect’s
first parenting expo. This organization promises to serve as a platform for expecting parents and
new immigrants where they can
access the resources and knowledge to be successful parents.
As always, should you require
any kind of assistance please do
not hesitate in reaching out to my
office. If you have any feedback
for Andrew Scheer and our Conservative team let me know!
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville
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The Liberal government continues its’ assault on working Canadians and the private sector. After
a sustained SaveLocalBusiness.ca
campaign lead by Andrew Scheer
and our Conservative team they
are backtracking on some, but not
all of their proposed tax hikes.
Just a reminder of the taxes the
Liberals are implementing or
have attempted to in the past 2
years:
• A 73% tax on small business investment income
• Clawed back the disability tax
credit for diabetics and placed
their disability savings plan in
limbo
• Tax on health and dental benefits
• Tax on employee discounts
• A carbon tax making natural gas
bills, hydro bills, gas prices and
consumer goods more expensive
• Froze the small business tax rate
• Reduced the TFSA contribution
by $4500 a year
• Removed the tax exempt status
for soldiers fighting overseas
• Cut tax credits for: public transit, children’s fitness, children’s
arts, education and textbooks,
small business
• Tax on Netflix
This is the Liberal record in office and where their instincts lie.
There isn’t a tax this government
doesn’t like. The Liberals have
confirmed they are borrowing
$20 billion a year to pay for their
out-of-control spending. I have
voted against every single one of
these tax hikes and chastised the
government for making the lives
of Markham-Unionville residents
more expensive.
Shadow Minister for the Status of
Women Rachel Harder, MP visited Markham. We attended service and met with congregants at
St. Mary and St. Samuel the Confessor Coptic Orthodox Church.
I held an open round table where
community members discussed
the Liberal’s tax hikes, matters of
religious freedom and women’s
issues.
TransCanada announced it is cancelling the Energy East Pipeline.
The project would have created
15,000 middle class jobs and in-
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hammed Hamaki, Tamer Hosney,
Samir Saied, Nancy Ajram, and
many others.
Mohamed Rahim achieved many
awards such as the “Mohamed Abdul Wahab Award” as best Composer in the Arab World. He was
also honored in Paris after he was
granted the Golden Membership of
“La Sacem”; the French Committee
for Composers. La Sacem is considered on the most reputable entities for composers across the globe.
Mr. Rahim was also a member of
the “Cairo Festival” jury for the Arabic Song. Rahim; in celebration of
this latest achievement, published
a picture showing his name on the
encyclopedia page while offering
the award to his fans in Egypt and
world-wide.

Column from
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The world encyclopedia selected
the Egyptian Composer, Mohammed Rahim, on its list of top 10
professional composers worldwide.
The criteria of selection recognized
those composers whose influence
exceeded their domestic locations
and whose work got translated into
different languages over the past
years.
Mohammed Rahim, born in December 1979, is considered a phenomenal artist. He started composing before he was even twenty years
old working with famous singers as
the Egyptian legend signer Amro
Diab . He then unleashed his talent and composed for most famous
singers in the Arab World such as
Warda, Asala, Sherine Abdel Wahab, Elissa, Hussine ElJasmi, Mo-
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The Egyptian composer Mohamed Rahim is nominated
one of the top ten most famous composers in the world

Et pour un membre de son
équipe pour le poste de
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It’s Okay to not be
Okay

We Will Remember Them
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
We all struggle with moments and experiences that challenge us. That make
us scared. Times when we feel frozen,
stuck, and hopeless. We feel lost and
confused.
Think about a time when you felt this
way. What was going on in your head?
What emotions were you feeling?
I’m sure I’m not the only one who has
felt this way before. A few days ago, I
was feeling sick of everything. There
was too much to do. I felt like I was
running from one thing to the next and not just physically, but mentally as
well. I felt angry at the circumstances
I was in, and I desperately wanted
it all to just STOP. I needed quiet,
peace, and comfort. But in the hustle
and bustle of life, I found none.
I felt anxious. Tired. Scared. Angry.
Confused. At one point, I even felt that
there was simply no point of doing
anything at all. Sleep? No. Eat? No.
Play? No. Work? No. On the outside,
I am sure I looked okay. I can hold
things together quite well in times of
stress, you see. And so can many of
us. We have trained ourselves to appear well and ‘put together’ in these
moments because we know that despite feeling frustrated and tired,
life still moves on. And so, we ‘suck it
up’ and try to carry on.
But inside, I felt awful. I wanted to

100 Issues

1 844 355 6939

100 Issues

100 Issues

100 Issues

scream. To tell someone that I was
TIRED. I was SAD. I felt so confused
at the way I was feeling - I did not
want to study or go to work, and yet,
I loved these things dearly. I did not
want to play or talk to my loved ones
or friends, although I knew that these
people cared for me. I did not want to
sleep, because doing so made me feel
like I was running away from my
challenges. So, what could I do?
At that moment, I burst. I cried and
cried and cried. And you know what?
I felt better afterwards. I realized that
for so long, I had been holding this
pain and stress inside. I was trying so
much to show that I was strong, to not
let anyone feel my pain. I did not want
to hurt my loved ones around me and
make them feel sad or worried about
me. But crying was immensely therapeutic. I discovered that though I am
strong, I am also capable of feeling
emotions. I am allowed to release my
anger, sadness, and frustrations by crying - and that doesn’t make me weak
or vulnerable. I am entitled to tell myself when things are tough now, I can
still feel worried and scared - and that
is normal.
I am learning to let myself feel emotions and express them. This is a big
change for me. For so long, I have
huddled these feelings inside of me,
worried

Every year at the eleventh hour of the
eleventh day of the eleventh month
Canadians in communities across our
great country pause to remember the
brave men and women who lost their
lives in times of war serving our country. Remembrance Day is also a day in
which we pay tribute to all who have
served and continue to serve in the
Canadian Armed Forces. Every family can relate a story of how their lives
have been affected by the catastrophic
effects of war and my family is no different. My grandfather fought in the
“Great War” or World War I along
with his brother John. Thankfully he
came back home and he named my father John after his brother who did not.
My father-in-law lied about his age so
he enlisted in the Canadian Armed
Forces at just sixteen years of age and
fought courageously in Europe before
returning home. They never spoke of
themselves as heroes but rather saw
their service as a duty and a responsibility.
Canadians have a proud history of responding to the call at times when the
freedom of peoples was challenged
in places of the world where zealots
sought to promote their religious, political and other ideas. Tragically in
too many places of the world such
people are still perpetrating chaos and
terror on innocent people. We must
never stand idly by when basic human
rights, democracy and the rule of law
are blatantly violated in the name of
some falsely perpetrated ideology. We
must also never take for granted the

rights and freedoms that we enjoy. Far
too many people made the ultimate
sacrifice while others came home forever scarred by the horrors of what the
human eyes are never meant to see.
There are many ways we can honour
their courage and valour and November 11th provides us with a wonderful
opportunity to do that. We can participate in a Remembrance Day Parade,
lay a wreath, purchase a Poppy, visit
our local Royal Canadian Legion,
thank a veteran and say a prayer among
others. I have found our veterans share
a lifelong love of country and community and most have continued to serve
in one way or another throughout their
lives. To see the emotion on their faces
with welled up eyes during the solemn
playing of the Last Post is truly humbling. Indeed they are the walking heroes of our communities.
Let’s all remember their sacrifice and
let’s never forget our brave and valiant
fallen soldiers.
In the service of Canada 68,000 lost
their lives in WWI, 47,000 in WWII,
516 in the Korean War and over 1,500
others in military deployments all
over the world. Let’s all be thankful
that we live in a country that is built
on a foundation of respect earned by
the service of these truly brave women
and men.
We will remember them.
Costas Menegakis is the Former
Member of Parliament for Richmond
Hill and Parliamentary Secretary to
the Minister of Citizenship & Immigration.

