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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

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

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

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

Maximize your

Sr. Mortgage Advisor

Tax Savings
with Us

حما�سبة وخدمات �ضريبية للأفراد وال�شركات
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�شركات
 -ت�أ�سي�س ال�شركات اجلديدة ب�أنواعها

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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Tel.: 289-400-1764

�إعـــالنـــــات

جـود
نيـوز
تبد�أ
عامها
اخلام�س

ARTS CENTRE
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امل�ســــيح امل�شــــرد

بينما كان النحات الكندي «تيموثي �شمالز» ي�سري يف �شوارع مدينة تورنتو
يف �أحد لياليها الباردة ،ر�أي �أحد الفقراء بال م�أوي،»Homeless« ،
نائم ًا علي �أحد املقاعد بال�شارع ،ومغطي ًا �أجزاء من ج�سمه حماو ًال التدفئة،
ومغطي ًا وجهه هروب ًا من نظرات النا�س له ،فت�أثر «تيموثي» بهذا امل�شهد،
وخطرت �إليه فكرة لت�شجيع النا�س علي م�ساعدة الفقراء وامل�شردين ،ف�صنع
متثا ًال من الربونز لرج ً
ال ينام بنف�س الو�ضع علي �أريكة ومغطي ًا وجهه وتظهر
قدميه بال غطاء لتجد �أثار امل�سامري ،يف �إ�شارة لل�سيد امل�سيح ،و�سمي ذلك
التمثال «متي  »25يف �إ�شارة �إيل �أية تلك الأ�صحاح بالكتاب املقد�س والتي
َ
َ
ونُ .ك ْن ُت َغ ِري ًبا
ونَ .ع ِط�شْ ُت َف َ�سق َْي ُت ُم يِ
تقول« ،لأ يِّن ُج ْع ُت َف�أ ْط َع ْم ُت ُم يِ
ونَ .م ِر ً
و�سا َف�أَت َْي ُت ْم �إِليَ َّ .
ون .محَ ْ ُب ً
ي�ضا َف ُز ْرتمُ ُ يِ
ونُ .ع ْر َيانًا َف َك َ�س ْوتمُ ُ يِ
َف�آ َو ْي ُت ُم يِ
َ
َف ُيجِ ي ُب ُه الأ ْب َرا ُر ِحي َن ِئ ٍذ َقا ِئ ِلنيََ :يا
اك َجا ِئ ًعا َف�أَ ْط َع ْم َن َ
َر ُّبَ ،م َتى َر�أَ ْي َن َ
اك،
اك؟ َو َم َتى َر�أَ ْي َن َ
�أَ ْو َع ْط�شَ انًا َف َ�سق َْي َن َ
اك
اك� ،أَ ْو ُع ْر َيانًا َف َك َ�س ْون َ
َغ ِري ًبا َف�آ َو ْي َن َ
َاك؟
َو َم َتى َر�أَ ْي َن َ
اك َم ِر ً
و�سا َف�أَت َْي َنا
ي�ضا �أَ ْو محَ ْ ُب ً
يب َو َيق ُول َل ُه ْم :حْ َ
القَّ
�إِ َل ْي َك؟ َف ُيجِ ُ
�أَ ُق ُ
ول َل ُك ْم :بمِ َا �أَن َُّك ْم َف َع ْل ُت ُمو ُه ِب�أَ َح ِد
وعرف ذلك التمثال يف العامل ب�أ�سم
�إِخْ َو ِتي ه�ؤُ َال ِء الأَ َ�ص ِاغ ِرَ ،فبِي َف َع ْل ُت ْم»ُ .
«� ، »Homeless Jesusأو «� ، »Jésus le sans-abriأي «امل�سيح
امل�شرد», ،والطريف �أن النحات الكندي «تيموثي �شمالز» ،ترك مكان ًا
حتت �أقدام متثال امل�سيح الذي �صنعه ،حتي يجل�س النا�س ويتعلموا در�س
م�ساعدة الأخرين ،واحلقيقة �أن �شخ�ص ال�سيد امل�سيح كان علي مدي التاريخ
ملهم ًا لكل عمل رحمة ،ومفجر ًا لكل طاقة حب يف قلوب الب�شر ،وملهب ًا

ابرام مقار

مل�شاعر العطف علي املتعبني ،كما قال �أغ�سطينو�س
عنه «لقد قر�أت يف �أقوال �أفالطون و�شي�شرون
�أقوا ًال حكيمة جد ًا وجميلة جد ًا  ،لكن مل �أقر�أ
يف �أي ًا منهما ،تعالوا �إيل يا جميع املتعبني والثقيلي
الأحمال»  ،وهذا مل يكن ر�أي �أغ�سطينو�س وغريه
من امل�ؤمنني بامل�سيح فقط بل وحتي غري امل�ؤمنني
به وبر�سالته وخال�صه �شهدوا لهذه ال�شخ�صية العظيمة الفريدة ،فعنه قال
«اليهودي الديانة� ،ألربت �أين�شتاين � :أنا يهودي ولكني م�سحور بال�شخ�صية
امل�ضيئة للنا�صري  ،،ال �أحد ي�ستطيع قراءة الأجنيل دون ال�شعور الفعلي
بوجود ي�سوع ،وال توجد خرافة متتلئ مبثل هذه احلياة .وعنه قال امل�ؤرخ
هربرت ويلز � :أنا م�ؤرخ ول�ست م�ؤمن ًا ولكني �أعرتف
�أن الواعظ الفقري من النا�صرة هو بال مبالغة مركز
التاريخ ،وي�سوع امل�سيح هو املهيمن علي التاريخ
الب�شري .وقال الكاتب امل�صري امل�سلم« ،علي
عوي�س»  :مل ي�أت امل�سيح ليغلب ب�إجنيله دين ًا �أو يهزم
معبد ًا  ،،بل جاء ُلين�شئ �إن�سان ًا يفي�ض علي احلياة
بقيم املحبة والت�سامح وال�سالم التي هي يف حقيقتها
حمراب كل دين و�أ�صل كل معبد.
�أنه امل�سيح وال غريه الذي جال�س الفقراء وال�ضعفاء دون الأغنياء والأقوياء
 ،الذي دخل بيوت الب�سطاء واملحتقرين عو� ًضا عن الرئا�سات وال�سالطني،
الذي عا�ش ب�سيط ًا حاني ًا ولكنه �أظهر بال�ضعف ما هو �أعظم من القوة  ..يف
ذكري ميالد ال�سيد امل�سيح  ،كل عام والب�شرية بخري  ،كل عام والعامل يعي�ش
تعاليمه فوقتها فقط �ستتحول الأر�ض �إيل �سماء .

SmileDental

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

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

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

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

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

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

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

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

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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لأنك ت�ستحق �سيادة عاملك

قدم الزعيم والفيلسوف الهندي «غاندي» وصفة
مختصرة لتحقيق النجاح الذي يرجوه الفرد في
مختلف جوانب حياته حني أوصى بـ «أن يكون
اإلنسان التغير الذي يختاره في هذا العالم» ،وهي
وصفة تستند إلى إحدى أهم فلسفات الشرق
األقصى العتيقة التي تعتقد بأن كل ما نراه في
عاملنا اخلارجي ما هو إال «انعكاس» ملا تراكم من
أفكار ومعتقدات في عاملنا الداخلي ،وأن بإمكان
كل شخص بناء عالم خارجي جديد بالتدريج
إذا كان صادقا في نواياه بتغيير هندسة عامله
الداخلي ،وتطهيره من املعتقدات السلبية واألفكار
املريضة التي نسجت خيوطها العنكبوتية على
جدرانه ،على أن يبدأ اإلنسان بنفسه أوالً ،ويسعى
إلنقاذ نفسه بنفسهُ ،متجن ًبا تضييع الوقت في
البحث عن مساعدة آخرين قد يكونون أعجز منه
عن مساعدة أنفسهم ،ألن «الضعف البشري»
واحد مهما بدا بعضنا أقوى من اآلخر ،فمن ذاك
اخمللوق الذي ميكن أن يكون أقوى من بقية البشر
مادام ميرض ويجوع وميوت ويتع ّرق ويتعذب حني ال
يستطيع قضاء حاجاته البيولوجية في احلمام
مثل أي شخص على وجه األرض؟!
اإلنسان هو أقوى شخص «في عامله» على اإلطالق،
وكل من يُصادفهم في هذا العالم ُوجدوا خلدمة
أهدافه ورسالته في احلياة بطريقة أو بأخرى ،لكن
األمر يتطلب وع ًيا بتلك احلقيقة ويقينا راسخا بأن
قدرته على التغيير في عامله أكبر من قدرة اآلخرين
مهما بدت قوتهم الظاهرية ،ثم سع ًيا حثيثا
للتحسني من ظروفه الشخصية بكل وسيلة
ممكنة مهما كان التغيير طفيفا في البدايات ،إذ
بدون تقدم اخلطوة األولى ال ميكن حتقيق حلمنا
باجتياز األلف ميل.
التاريخ يُكرر نفسه باستمرار في أماكن جديدة
بوجوه جديدة ،تفنى أجيال بكل ما متلكه من جتارب
وخبرات لتأتي أجيال أخرى مرتكبة أخطاء األجيال
السابقة ،والغريب أننا مهما حاولنا جتنب عثرات
السابقني؛ ومهما حاولنا السير على الصراط
الذي نعتبره األكثر سال ًما واستقامة؛ البد وأن
جند أنفسنا مخطئني في زاوية من الزوايا ،رمبا ألن
ً
قسطا واف ًيا
املشيئة اإللهية العليا تريد لنا جمي ًعا
من أقساط التربية وكسر عنفوان الغرور البشري
بصرف النظر عن أعراقنا و ُمعتقداتنا ومكاسبنا
املادية ومناصبنا الدنيوية.
نحن محكومون بتأدية دورٍ مرجتل طويل في هذه

احملدودة
املسرحية
بوقت يبدأ مع والدتنا
بوفاتنا،
وينتهي
لكننا محظوظون
بإمكانية االستفادة
من الرسائل الكونية
املستمرة التي حتاول
حتذيرنا من املزالق
املُهلِكة وإرشادنا إلى
الصحيح،
الطريق
محظوظون ب ُفرَص زينب علي البحراني-
األخطاء
تصحيح
السعودية
في امل ّرات القادمة،
ومحظوظون مبساحات
دائما ببدايات جديدة
النسيان التي تسمح لنا
ً
متحو كثير من مساوئ املاضي مفسحة الطريق
لالستفادة من جتاربه في تعبيد طريق مستقبلنا.
سنّة الكون تفرض
ال شيء يبقى صغيرًا إلى األبدُ ،
علينا االنصياع ألحد خيارين :إما االتساع والتمدد
أو الفناء والتبدد ،إما أن نتقدم أو نتراجع فننتهي،
لذا يجب أن نتخذ قرارًا ثم نبدأ وننطلق رغم كل
املعوقات واإلحباطات ..قد نفشل مرة ،مرتني،
عشرين ..لكن في النهاية سننجح وسنصل
إلى نتيجة نتفوق بها على ظروف أولئك الذين
ال يحاولون ،أو أولئك الذين يستسلمون أمام أول
خسارة ،وحني نصل إلى تلك النتيجة سيكون
بوسعنا االرتقاء نحو درجات طموحات أرفع ،وبهذا
نتمكن من مساعدة أنفسنا ثم مساعدة غيرنا
ممن يحتاجون حقا إلى املساعدة ،وكلمة السر هنا
هي «الصبر» ،ومثلما يجب أن ننتظر قليال ً كي
يتم حتضير الوجبة التي طلبناها بعد دخولنا أي
مطعم؛ ال بد وأن ننتظر النتيجة التي نتوقعها
مقابل تخطيطنا وجهودنا كي تقدم لنا في الوقت
املناسب على الطبق املناسب ،وهو ما يؤكد عليه
املؤلف واملدرب األمريكي ت .هارف إيكر بقوله« :إذا
ُ
فلتكن
أردت أن يكون العالم في حالة ُمع ّينة؛ إذن
أنت على هذه احلالة أوالً .إذا أردت أن يكون العالم
َ
ُ
فلتكن أنت أوال ً إنسان ًا أفضل.
مكان ًا أفضل،
ولهذا أؤمن بأنه من واجبك أن تط ّور من نفسك
إلى أن تصل إلى كامل إمكاناتك ،وأن تحُ قق الرخاء
والنجاح في حياتك ،ألنك عندما تفعل ذلك فسوف
تستطيع أن ت ُساعد اآلخرين وأن ت ُضيف إلى العالم
إضافة إيجاب ّية».

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

بني جدلية اال�ستهبال وموهبة
العطاء ومنفعية اال�ستغالل
مونتريال – عبد املسيح يوسف
كثيرون أنعم اهلل عليهم مبوهبة العطاء ،فهو
لديه قدرة غير محدودة علي العطاء مع اآلخرين
لكل ما هو مفيد ونافع .ولكنهم أكثر هؤالء
من يستحلون األخذ دون وجه حق ،أو حتت غطاء
االستهبال واالستغالل ،واالعتقاد بأن هذا شطارة
منهم .هنا وضع خاص لإلنسان احملتاج ،الذي
ميكن ملن يعطي أن يساعده ،لكن هناك آخرون
يعتقدون أن قدرتهم علي األخذ ،تعادل أمام
أنفسهم ،الشطارة واملهارة والذكاء في التعامل
مع اآلخرين ،مع العلم أن من يعطي في كثير من
اآلحيان ،يكون علي وعي تام بأن هذا الشخص
اآلخاذ أمنا هو يعاني من حالة غير طبيعية ،تدفعه
إلى انتهاك هذا السلوك.
لكن املشكلة ال تكمن في هذه النوعية من
البشر ،ألنهم في حلظة من اللحظات ،قربت
أم طالت ،سيكتشفون صورتهم احلقيقية
املستغلة ،بأنفسهم أو من خالل شخص أخر،
واقعي أو سليط ،سيضعهم أما صورتهم
احلقيقية املستهجنة.
هناك حاالت كثيرة ،ال ميكننا أن ننكرها ،حتي
داخل األسرة الواحدة ،وبفعل تفاوت املواهب
واملهارات واإلمكانيات ،التي ينعم بها اهلل علي
اإلنسان ،أو يطورها اإلنسان بنفسه ،جند أن هناك
شخص ما في العائلة ،لديه القدرة والرغبة علي
العطاء أكثر من اآلخرين ،والعطاء ،ال يقصد به
فقط املال ،ألن املال ال يجلب بالضرورة السعادة
واالستقرار لألسرة ،فالعطاء ،ميكن أن يكون في
االنتباه لبقية أفراد األسرة ،أو املساعدة في أعمال
املنزل ،أو االهتمام مبذاكرة األبناء والبنات ،أو طول
البال علي عصبية ونرفزة الطرف اآلخر في األسرة.
وال يختلف احلال كثيرا بني األخوات ،فهناك من ال
يريد أن يعطي أى شئ ،حتى مساعدة أخيه أو
أخته في أعمال الدراسة ،ورمبا يتطور هذا األمر
مستقبال لعالقات سيئة بني األخوات واألخوة.
وهناك من يتمتع بقدرة وموهبة غريبة علي
العطاء واملساعدة ،ورمبا يكون الصغير ،وليس
بالضرورة األخ أو األخت األكبر ،فيكون معطاء ،من
وقته ومهاراته ألخواته وللباقني ،من حوله.
مسألة األخذ والعطاء ،هذه وشعرة االستهبال
التي بينهما ،حتتاج الي درجة عالية من املالحظة
ولوقت طويل تالحظ فيه اإلنسان ،حتى تستطيع
تقييمه ،خاصة في منط تنشئة مثل النمط
املصري ،القائم علي أن األخذ شطارة ،وأن العطاء
في جزء منه هبل ،وهذا أمر يجب مراجعته ألنه
أمر غير صحيح باملرة .ويتجلي هذا في حاالت
املنتظرين الهدايا من القادمني من السفر .مع
العلم بأن القادم من السفر ميكنه هو اآلخر أن
يفكر :من أعطاه هدايا أو قام معه بالواجب قبل
أن يسافر أيا كانت صورته حتى لو بكلمة طيبة،
ملاذا هناك عالقة منفعية أو عطاء من جانب
واحد؟ فهذا من املسائل املهم التفكير فيها.
علما بأن موهبة العطاء قرار ،مبا يريد الشخص
املعطي أن يعطي هذا وال يعطي هذا ألسباب
لديه .إذ أنه من الطبيعي كما قلت أال نتعامل مع
اجلميع بذات الطريقة.
فالعطاء ،حتي لو لم يعترف به من يستفيدون
به ،فهو أشبه بالتجارة مع اهلل ،كلما أكثر منه
اإلنسان ،كلما عوضه اهلل عنه خيرات كثيرة في
حياته الشخصية واملهنية .وكما قلنا ونقول
فالسعادة ليست في املال فقط ،قد يكون املال

عنصرا مساعدا ،لكن السعادة أمور أخرى كثيرة،
منها أن يشعر اإلنسان بالرضا عن نفسه وعن
أسرته وعن زوجته وأوالده ،أن يشعر اآلخرون
باإلمتنان له.
لألسف لم نتعلم في حياتنا أن نعبر عن
مشاعرنا وما يجول في خاطرنا ،بسبب الثقافة
والتربية احملافظة ،التي نشئنا فيها ،لكن بعض
اجملتمعات الغربية ،التي تهتم كثيرا بأن يقوم كل
شخص بتحليل سلوكياته وتقييمها ،لتحديد
مدى استدامتها أوتعديلها مستقبال ،تسمح
لهذا الشخص بأن يحدد مسار سلوكياته جتاه
اآلخرين.
من املهم أن تتحدث من وقت آلخر ،مع األشخاص
املهمني من حولك ،مع ضرورة اختيار طريقة
ومفردات الكالم ،خاصة وأن بعض من ستتحدث
معهم ال يفهمون بالضرورة ما ستقوله ،ألنه
نشئوا في نسق قيم ومنزل وجتارب وثقافة رمبا
تكون مختلفة نسبيا عما نشأت أنت فيه.
هذه املسائل النوعية تبرز علي السطح مع مرور
السنوات ،ويكون من الضروري التفكير فيها
واالهتمام بها ،من أجل تقوية عالقاتك باآلخرين
املهمني احمليطني بك .مع التأكيد علي أنه ليس
كل من هو حولك ،بالضرورة مهم بالنسبة لك،
لذا فمهم املهم حتديد دوائر االشخاص ،الذين
ينعمون بهذه الدرجة من األهمية .فمن الطبيعي
أال نتعامل بنفس الدرجة من االهتمام والعطاء
مع اجلميع ،خاصة وأن هناك دوائر يجب أن يكون
علي وعي وإدراك بها .سواء كانت دوائر الفقراء
واحملتاجني ،وهذا ما ينظمه العشور والصدقات
وغيرها ،أو دوائر االصدقاء أو العائلة واألسرة.
وأكثر ما يسئ للنفس عندما تتقابل مع
أشخاص يصطنعون أو يعلنون أنه ليس لديهم
شيء يعطونه ،وهذا ليس صحيحا ،ألن لدي كل
إنسان شيء ما يجود به مع اآلخرين ،ولهذا برز
املثل الشعبي “القيني وال تغديني” ،كناية علي أن
العطاء ميكن أن يكون باملقابلة أو الكلمة الطيبة
وليس بالضرورة العطاء املادي.
من األمور املضرة ،أال يهتم الوالدان “األب واألم”
بتدريب ابنائهم منذ الصغر علي العطاء ،ألنهما
سيكونا أول شخصان يعانيان من هذا األمر مع
أبنائهم مع مرور السنوات .فالعطاء موهبة،
ويجب أن ندرب أطفالنا منذ اآلن علي العطاء،
حتى ال يكونوا جاحدين ،وهناك حاالت ومناذج
كثيرة تتكشف في أن الشخص الذي يري في
نفسه القدرة علي اآلخذ واالستفادة من اآلخرين،
هو األذكي واألشطر واألنصح .في حني في
احلقيقة ،هو إنسان غير سوي ،ألنه لن يستطيع
أن يفكر فيما لديه من مواهب أو عطاءات ميكن
أن يقدمها ألقرب الناس إليه ،وال يجب أن تكون
بالضرورة األموال ،التي أكلت عقول البشر،
بسبب التطور السريع في مستويات املعيشة
واألسعار مقارنة باألجور واملرتبات.
من املهم أن نربي أبناءنا علي موهبة العطاء
واملساعدة ،فهذا جتارة طيبة ،حتسن من صورة
الشخص أمام نفسه ،وأمام اهلل ،وأمام اآلخرين،
سواء كانوا أسرته أو أصدقاءه .أما الشخص
اآلخاذ ،املستغل ،فسيأتي اليوم الذي يسمع فيه
كالم ال يسره من شخص آخر ،أو سيكتشف ذلك
بنفسه ،وفي تلك اللحظة لن يكون راضيا عنها،
وسيراها صغيرة جدا.
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كامل عبد الظاهر يكتب:

لو ولدت ثانية!

التهمة أحمد شفيق

لم تكتفي السلطات املصرية بوضع قيود على املرشح الرئاسي احملتمل أحمد شفيق ،بل امتد األمر إلى القبض على
بعض انصاره الذين يقومون بتوزيع بوسترات دعاية لترشحه في  ،2018وهناك اشخاص منهم اآلن في حوزة أجهزة
األمن ،وال أحد يعرف عنهم شيئا حتى أهلهم ،وهم محمد إمام مدير صفحة شفيق على الفيسبوك ،والدهشوري
وشريف زيدان ،ويقال أن هناك آخرين أيضا ،وانا هنا أتساءل ما تهمة هؤالء حتى يتم القبض عليهم؟!
هل أصبحت هناك تهمة جديدة اسمها أحمد شفيق ،يحظر على أي مواطن أن يرتكب جرمية االنتماء أو االنضمام
إليها؟!!!
على النظام ممثال في السيد الرئيس ،إذا كان ال يعلم ما يقوم به األمن في الفترة األخيرة ،أن يصحح األوضاع وأن يتم
اإلفراج عن هؤالء الشباب وغيرهم من الشباب الذين ال ذنب لهم سوى تأييد هذا أو ذاك ،فالنظام أصبح في حرج
شديد بعد أن نشرت معظم الوكاالت العاملية خبر القبض على أنصار شفيق ،وبدأ العالم يعرف أن الدميقراطية في
مصر أصبحت في احلضيض ،من جراء التصرفات األخيرة التي قامت بها السلطات في مصر.
وعلى النظام أيضا أن يخبرنا ،هل يريد انتخابات رئاسة حقيقية ام سنرجع لزمن االستفتاءات والتمديد والتفويض؟!
إذا كانت اإلجابة نعم نريد انتخابات دميقراطية ،يختار فيها الشعب من يريد فيجب أن يترجم ذلك إلى أفعال وليست
شعارات فقط ،فقد مللنا من الكالم عن الدميقراطية وحقوق االنسان ،ونريد أن نحصل على أبسط حقوقنا ،مثل احلق
في اختيار من ميثلنا ،سواء كان هذا في انتخابات رئاسة أو مجلس نواب أو محليات.
أكرر النداء مرة أخرى للنظام ممثال في السيد الرئيس  ..يا سيادة الرئيس ،إذا كنت جادا في إجراء انتخابات رئاسية
حقيقية يشهد لها العالم عليك باآلتي:
 )١إطالق سراح جميع من دخل السجن ألغراض سياسية سواء كان ذلك بسبب تيران وصنافير أو أحمد شفيق أو
خالد علي إلى آخر القضايا السياسية.
 )٢عدم وضع قيود على كل من يرشح نفسه للرئاسة ،واعطاءه احلرية في التحرك والدعاية كيفما يشاء ،وفقا
للقانون ،ويتمثل ذلك في إطالق سراح أحمد شفيق وعودة بناته من أبوظبي ،وإطالق سراح قنصوه والذي ال أعرف على
وجه اخلصوص إذا كان القانون والدستور يتيحان له الترشح ام ال ،ولكن إذا كان له حق دخول االنتخابات فليدخل،
اما إذا كان ال يحق له نظرا خلدمته العسكرية فيجب إطالق سراحه وعدم قبول أوراقه إذا تقدم للترشح فيما بعد،
وأيضا إعطاء كل احلرية خلالد علي في التحرك والدعاية وعدم حصاره بالقضايا ،وسامي عنان أيضا إذا اراد الترشح.
بإختصار كل من يريد خوض االنتخابات الرئاسية  ..وتنطبق عليه شروط الترشح  ..على الدولة أن تسمح له بذلك
وتوفر له حماية مثلما يحدث مع كل مرشحي الرئاسة في مختلف دول العالم.
 )٣يجب أن تخضع العملية اإلنتخابية برمتها لإلشراف القضائي الكامل ،دون تدخل من مؤسسات الدولة ،مع إعطاء
احلق لكل املنظمات احلقوقية احملترمة والتي ال خالف على نزاهتها للمراقبة.
 )٤أن تقف كل مؤسسات الدولة واالعالم على مسافة واحدة من كل املرشحني دون االنحياز لطرف على حساب آخر.
إذا قام السيد الرئيس بإعطاء توجيهات بذلك ،سينال احترام اجلميع ،سواء فاز باالنتخابات أو خسرها ،وسيساهم
ذلك في ارتفاع شعبيته مرة أخرى بعد أن انخفضت بصورة ملحوظة في الشارع ،فشتان الفارق بني شعبيته حينما
كان وزيرا للدفاع وبداية توليه رئاسة اجلمهورية وبني شعبيته اآلن  ..وجزء من ذلك يعود إلى ممارسات األجهزة األمنية،
باإلضافة إلى أشياء أخرى ال مجال لذكرها اآلن.
مرة أخرى  ..أطلقوا سراح الشباب أو اضيفوا للقانون والدستور تهمة أحمد شفيق وخالد علي وحمدين صباحي …
الخ … احلياة السياسية ماتت في مصر كما يقول البعض  ..فهل هناك بصيص أمل في احياءها مرة أخرى يا سيادة
الرئيس؟!!!

Call now to order

Unlimited Canada and USA
Home Phone
For limited time
*month

Only $11.99

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
All home phone features (Voice mail, Caller ID,
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forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking
One-time registration fees
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1 855-372- 0677
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•

ماذا لو جئت إلى مغارتنا األرضية؛
لتعيد قصة جتسدك اجمليد..
من جديد؟!..
ستجد روزناماتنا املرتفعة على
جدران متزقنا ،وتفرقنا ،واختالفاتنا..
توميء لك بأن تختار..
وقد حتتار..
أهو :اليوم اخلامس والعشرون من
الشهر الثاني عشر،
أم :اليوم األول من الشهر األول،
أم :اليوم السابع منه؟!..
وستجد جنمتك املباركة التي تشير إلى تواضعك
النبيل،
وقد زاحمتها في معترك احلياة،
آالف النجمات املزيفة،
التي تؤكد لهاثنا وراء السلطة ،والشهرة ،واجملد!
ولن جتد في مزودك:
الثور الذي يعرف قانيه،
وال احلمار معلف صاحبه،
وال حتى اإلنسان الذي يبحث عنهما ،وعن فهمهما
الذكي!
وستجد الرعاة متبدين على اجلبال العاليات،
ال يحرسون حراسات الليل على رعيتهم..
فقد استسلموا للنوم العميق..
بينما رعيتهم بني أنياب الذئاب اخلاطفة بقايا دماء
نازفة!
وستجد ترانيم السماء الشجية،
املبشرة بالسالم على األرض ،واملسرة في قلوب الناس..
والتي تعلمناها عن فم مالئكتك..

بقلم :عـادل عطيـة
مراثي صامتة على آالتنا املعطوبة!
لو اتيت مجدداً؛
سنكتب اسمك في سجالتنا
الرقمية..
بابا نويل.
أو :سانتا كلوزا!
وستجد حتت شجرة الكريسماس..
غير املزينة ابدا باسمك السماوي:
“اهلل معنا»:
رغباتنا وأهوائنا املُعلبة،
واملغلفة بكل األلوان البراقة اخلادعة!
وستجد ألف هيرودس ،وهيرودس..
يطلبونك..
ليهلكونك في أفكارهم،
وفي كتبهم،
وفي املؤمنني باالسم ،الذين يحملون اسمك املبارك!
ولن تتمكن أمك العذراء،
أن تأخذك برفقة يوسف النجار؛
ليهربا بك إلى مصر..
ففي مصر اآلن يضطهدون كنيستك،
ويطاردون مناراتك التي حتتضن :حبك ،وخالصك،
وسالمك!
لكن من فرط رحمتك،
سيأتي مجوس ،ومجوس..
من كل بقاع األرض..
يحملون قلبهم على كفهم،
وعلى كفهم اآلخر،
بطاقة دعوة إلهية إلى محفل اخلزي ،والعار..
وهناك ـ إن أردنا ـ فرصة للتوبة ،واإلعتذار!...

من م�صر دعوت �أبني

رحلة العائلة املقد�سة
�إيل م�صر

يف الفرتة من  17 - 3فرباير  2018ب�سعر  2590دوالر كندي
الرحلة ت�شمل :

الرحلة �شاملة
تذاكر الطريان
ذهاب وعودة
والأنتقاالت
ووجبات و�إقامة يف
�أفخم الفنادق

القاهرة  :أديرة مصر القدمية
األسكندرية  :أديرة وادي النطرون ودير مارمينا
أسوان  :كاتدرائية اسوان ومعبد الفيلة ومعابد ابو
سمبل و ادفو وكوم امبو باإلضافة إلي رحلة نيلية
األقصر  :وادي امللوك و معبد حتشبسوت ومعبد الكرنك
ودير مارجرجس بالرزيقات ودير األنبا باخوم أب الشركة
البحر األحمر  :الغردقة وأديرة األنبا أنطونيوس واألنبا بوال
Discount Holiday Center

4168 Finch Ave. E., #G52, Toronto, Ontario M1S 5H6

Tel: 416-754-3114

MOSTAR MEDICAL PHARMACY
Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE

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

عقارات نيوز

خلمسون
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ال�سبت  30دي�سمرب  - 2017ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الثالث بعد املائة

مقطتفات إخبارية 6
سوق العقارات

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

بقلم:مدحت سابا

 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
د من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
ملعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
املعاملة عليها من خالل نظام
اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  7,374منزل مت
ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
ارتفاعفىمبقدار  26.7في املائة باملقارنة
بأرتفاعهذه
.2017وذلكومتثل
النتيجةاملائة .و
قدرة  8.4فى
نوفمبراملاضى
شهرمن العام
خاللالشهر
MLSلنفس
 616,241دوالر دوالر
مببيعات املنازل املعلن عنها خالل
انخفاض
النتيجة
هذه
متثل
وايضا
2017
أكتوبر
بشهر
تفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
ره  12.4فى املائة.
نفس الفترة من عام  2016حيث كانت عدد الوحدات املباعة  8,503وحدة.
.2015
شقة خالل
املعاملة
مدينة كانت
وفي )Condo
ملوكة (Apartment
املعامالت ،كان متوسط السعر
نوفمبرمن
شهراملائة
 40.3في
1,924مثلت
فقط،عليوالتي
تورونتو
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
نسبة  70باملائة
شامل كل أنواع املنازل  802,220دوالر باملقارنة  790,580دوالر لنفس الشهر من العام
ا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
 )»GTA («905انخفض متوسط
املاضي وذلك بارتفاع قدرة  1.47في املائة .وفي باقي ال
 415,31دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
املائة.البيع الي  734,347دوالر باملقارنة  768,309دوالر لنفس الشهر من العام املاضي
ع قدره  1.50فىسعر
فة املناطق :بانخفاض قدره  4.42في املائة.








Apartment





Townhouse




'XUKDP5HJLRQ

Composite
Single-Family Single-Family
2UDQJHYLOOH

)(All Types
Detached
Attached
\6RXWK6LPFRH&RXQW


8.41%
4.04%
4.51%
11.70%
21.62%

لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
7.56%
5.25%
7.20%
10.69%
14.74%
6.86%ذلك بإنخفاض
6.71%من خالل MLSو
شهر أكتوبر 2015
18.77%اؤجرت خالل
ى  311,943قدم مربع قد
9.37%
11.44%
سعر
كان
و
مربع.
قدم
516,838
املؤجرة
املساحة
كانت
حيث
املاضي
فس الشهر من العام
12.33%
2.86%
5.72%
13.53%
23.53%
االيجار للتجارى
-1.31%وإنخفض سعر
دوالر للقدم املربع
19.47%ليصل 5.68
 14.5فى املائة للصناعي
1.92%
0.22%
9.83%
متوسط
وصل
للمكاتب
بالنسبة
اما
املاضية.
للسنة
دوالر
21.02
صل  19.58دوالر باملقارنة
7.29%
6.90%
4.74%
10.05%
12.02%
املائة.
فى
16.1
قدره
بإنخفاض
ذلك
و
املاضية
للسنة
دوالر
15.97%
15.46%
16.10%
املقارنة  15.25دوالر -

7.72%إنخفض سعر
فى املائة و
8.25%

TREB Total
Halton Region
Peel Region
City of Toronto
York Region
Durham Region
Orangeville

43.511.58%
إنخفضت املبيعات مبقدار
اجملال الصناعى
ال التجارى ,ففى
 137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
إنخفاض فى أسعار
مبقدار و 36.7فى املائة و تبعه
ارسال املبيعات
برجاء نخفضت
فى اجملال التجارى فقد
soarin.homes@ gmail.com
استفسارتكم الي
اسألتكم
ملائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
عليها
وسوففىاجيب
تباعا 9.3.فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
ليصل الى
اسعار البيع
ى املائة و تبعه إنخفاض
مدحت سابا
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

م الى:

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

South Simcoe County

Real Estate Broker

$SDUWPHQW

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

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates

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

Member of









75(%7RWDO











+DOWRQ5HJLRQ
















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR





ãóﬂ@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ








<RUN5HJLRQ
River Walk
'XUKDP5HJLRQ





@@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi
bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ







2UDQJHYLOOH



\6RXWK6LPFRH&RXQW



ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a



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.
Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

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

www.wadidegla.com

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

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

owned
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Mortgage Agent

بقلم:مدحت سابا

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:

توني كامل

Atef Nekhil

2

مقطتفات إخبارية

بقلم :مدحت سابا

وفي مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة على  2,210شقة
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
تورونتو على نسبة  72.67باملائة من أجمالي
استحوذت
خالل شهر نوفمبر .2017
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQK
البيع للشقق السكنيةفي خالل هذه الفترة من هذا
متوسط سعر
املبيعات .وكان
$OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG



75(%7RWDOوفي مدينة تورونتو فقط وصل
بارتفاع قدره  16.40في املائة،
 GTAدوالر
لل516,965-
العام
+DOWRQ5HJLRQ




3HHO5HJLRQفي املائة .وفى باقي ال («)»905
555,396دوالر بارتفاع قدره 17.70
متوسط السعر الى




 10.60&LW\RI7RURQWRفي املائة.
 414,782دوالر بارتفاع قدره
 البيع الي
متوسط سعر
إرتفع


<RUN5HJLRQ
لكافة 



املناطق:
حتركات السوق
بيان

عقارات نيوز

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

اجلرانيت ....وتأثرية ع
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

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

بعد املائة
ال�سبت  30دي�سمرب  - 2017ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الثالث
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز

الصحةاقتصاد كندا
علىفي انعاش
أثرية كبير
تساهم بقدر
حركة العقارات
اجلرانيت ....وت

�إعداد� :إدوارد يعقوب

2017
حدث :خالل
ادواردعاميعقوب
كما هو معروف في علم االقتصاد :ان حترك سوق العقارات الى اعلى ينعش االقتصاد .وهذا مااعداد
 ،فطبقا لتقرير لرويال بنك كندا فان االقتصاد الكندى تأثر كثيرا باإليجاب نتيجة لصعود كبير في حركه العقارات
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
التي
العقارية
القروض
األشعاععلى
يسببة اجلديده
نظراقدللقيود
متاثيلهممع بداية
حدوث هدوء
يتوقع اخلبراء
قدماء هذا
خالل
الرادون
وانطالق غاز
املباشر
2018الذى
اجلميلةعامالرئه
الكثير من
ولكنتشكيل
العام .فى
املصريني
يستوجبصحة
يشككون فى
والعامآخرون
آخرى هناك
األسعار ومن
اخلارجىفي املشع.
كماده و للبناء
واستعمل
الضخمة
فتره
املاضى مما
ناحية العام
خالل هذا
والكساءالكبيره
كذلك الزيادة
ايضا املقبل
اول يناير
تنفيذها من
يبدأ
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
لتصحيح معدل الزيادة ليسير طبقا ملا هو معتاد خالل ال  50سنة املاضية .واتوقع شخصيا هبوطا طفيفا خالل اشهر
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
متلك
يرغبون
والذين
مستمرةانصح
الصيف .لذلك
أخرى على
فىمرة
االرتفاع
األسعار الى
الداخليةقبل ان
الشتاء
اكثرفيتعمقا
ابحاث
املستثمرين الى
واملوضوع يحتاج
أوائل مازالت
واألحواض
املطابخ
استعماله
تعودد َء فى
للمنازل .ب ُ
واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
للفورميكا
 1987انكبديل
عقار عام
منذ
الصيف.
يشتروا قبل
للسكنى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

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

416.889.4296
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sam.m.ibrahim@gmail.com
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Office : 416 391 3232
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D

SOL
Vaughan

LD

SO
North York
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Ashraf Messiha
Broker, M. Sc. Arch.

Markham
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�إعـــالنـــــات

9
٢٥٧٠٠من طالب الكليات في
أونتاريو يستردون مصروفاتهم
بعد اضراب االساتذه

أعلنت وزيرة التعليم العالي في أونتاريو
«ديب ماثيو» ،أن عدد الطالب الذين أستردوا
املصاريف الدراسية هو  ، ٢٥٧٠٠وذلك بعد
ان انسحبوا من الكليات .واليزال هذا رقم
مبدئي وسيتغير خالل االسابيع القادمة
ألن هناك  ٢٤كلية قد ابلغت عن أعداد أخري
تريد االنسحاب من هذا الفصل الدراسي
بعد أن ضاع منه خمسة اسابيع في
األضراب الذي قام به االساتذة واملستشارين
في الكليات  ،وقالت الوزيرة ان عدد الطالب
الذين طلبوا أسترداد مصاريفهم الدراسية
بلغ  ٢٥٠الف طالب  ،وقالت ايضا أنها خالل
االشهر املاضية سمعت عن املصاعب التي
واجهها الطالب والطالبات نتيجة االضراب
ومن الواضح انهم حتملوا عبئ كبير نتيجة
لهذا .وقالت تقارير من الكليات أن العديد
من الطالب أختاروا البقاء وأكمال الفصل
الدراسي املكثف وأن الذين أنسحبوا سوف
يعودون في يناير او سبتمبر القادمني وقالت
الوزيرة نأمل أن يعود الطالب الي كلياتهم
فنحن بحاجة الي مهارتهم ومواهبهم في
أونتاريو وسوف نعمل مع الكليات لدعم
وتشجيع الطالب علي أعادة االلتحاق.
وكانت الوزيرة قد أعطت أوامر للكليات
برد الرسوم الدراسية ألي طالب يشعر بأنه
غير قادر علي أكمال الفصل الدراسي.

مظاهرات في تورنتو امام
القنصلية االمريكية للتضامن
مع الشعب الفلسطيني
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إرتفاع رسوم رعاية االطفال
بنحو  %٢٠وتورنتو األعلي سعرا ً في كندا
أرتفعت رسوم رعاية الطفل في كندا ووصلت الزيادة في
بعض املدن الي  %٢٠والي اكثر من  %١٠في مدن اخري،
ويشير تقرير ربع سنوي حول هذا املوضوع صادر من املركز
الكندي للسياسات العامة البديلة إلي أن أرتفاع رسوم
رعاية االطفال كان اسرع من معدل التضخم بنسبة
 %٧١من االسواق مقارنة بالعام املاضي .وتُقرر املقاطعات
الثالثة كيبك ومانيتوبا وجزيرة االمير أدوارد احلد االقصي
لرسوم رعاية الطفل وهي االقل من بني املقاطعات االخري  ،وفي تورنتو يدفع االباء واالمهات رسوم
أكبر كثيرا ً من أي فرد أخر في كندا لرعاية الرضيع مبتوسط قدره  ١٧٥٨دوالر في الشهر وهو يعني
 ٢١٠٩٦دوالر في السنة ،ولهذا قامت عائالت كثيرة باالنتقال من تورنتو ملدن اخري ليجدوا مكانا
يوفر الرعاية لطفلهم وبرسوم أقل .كما أن االسرة ذات الدخل املتوسط في تورنتو التي لديها
طفل رضيع واخر عمره ثالثة سنوات ستواجه فاتورة شهرية مقدارها  ٣٠٠٠دوالر تقريبا او ٣٦
الف دوالر في السنة  ،وهذا إذا أستطاعت االسرة ان جتد مكان لطفلها في دور رعاية االطفال ،
وقد ارتفعت أيضا ً رسوم رعاية االطفال من عمر  ١٨شهرا إلي ثالثة سنوات وتبلغ حوالي ١٣٥٤
دوالر في الشهر .وتأتي مدينة فانكوفر بعد تورنتو في الرسوم املرتفعة وهي  ١١٠٠دوالر شهري.
ومقارنة مع مدينة مونتريال جند ان رسوم رعاية الطفل هي  ١٦٨دوالر فقط في الشهر من خالل
برنامج تنظمه احلكومة هناك .وفي أونتاريو ال توجد رسوم لوضع الطفل علي قائمة االنتظار فقد
حظرت حكومة اونتاريو هذه الرسوم العام املاضي ،ولكنها ال تزال سائدة في العديد من املدن في
مقاطعة بريتيش كولومبيا والبرتا .وقد أعد هذا التقرير حيث أن احلد االدني لالجور سيرتفع الي
 ١٤دوالر في الساعة مع بداية عام  ٢٠١٨مما سيكون له تأثير مباشر علي رسوم رعاية االطفال.

كندا تشتري طائرات مقاتلة
مستخدمة من أستراليا
الستعمالها مؤقتاً
تعتزم حكومة كندا شراء حفنة من املقاتالت املستعملة االسترالية مؤقتاً ،وهي في طريقها
الي أستبدال جميع الطائرات املقاتلة العتيقة الكندية في وقت ما في منتصف عام ، ٢٠٢٠
وأعلن وزراء في احلكومة رسميا ً عن إستقبال عروض من شركات صناعة الطائرات احلربية لشراء
أسطول كامل من الطائرات املقاتلة اجلديدة في عملية تستغرق سنوات  ،وقد صرح بذلك وزير
الدفاع هارجيت سينغ ووزير االشغال العامة كارال كوالترو وقد قدمت أستراليا عرضا ً رسميا
سيكون خاضع للتفاوض ولكن من املتوقع وصول أول طائرة كالسيكية هورنيتس في يناير عام
 ، ٢٠١٩والطائرات االسترالية قدمية في نفس عمر املقاتالت املوجودة حاليا ً في كندا وبنفس
التكوين االساسي ومع ذلك فهي في نهاية عمرها االفتراضي ولهذا تتطلب صيانة منتظمة
وقال وزير الدفاع هارجيت سينغ أن هناك حاجة ماسة لهذه الطائرات مؤقتا لتغطية فجوة
طويلة األمد مشيرا إلي أنه ال توجد في كندا طائرات مقاتلة للقوات اجلوية لتقوم بواجبتها
في منظمة حلف االطلسي وأن أطقم الصيانة يجبرون علي تفكيك بعض الطائرات املقاتلة
الكندية احلالية ألبقاء االخرين في الهواء  ،و قال أن حكومة كندا لن تخاطر بالتزاماتها في الدفاع
الوطني

إنقاذ عشرات الكالب من مرافق قبل بيع حلومها في كوريا اجلنوبية

قالت جماعة الرفق باحليوان في كندا أنهم أنقذوا اكثر من  ١٧٠كلب من مرفق لتربية الكالب
لبيع حلومها في كوريا اجلنوبية  ،وقالت هذه اجلماعة أن دورة االلعاب االوملبية في كوريا اجلنوبية
في الشتاء القادم هي فرصة جيدة للمجتمع الدولي للضغط علي حكومة كوريا اجلنوبية
لتنهي هذه الصناعة وجتارة وأكل حلوم الكالب ونقل نشاط مزارع حلوم الكالب الي نشاط أخر أكثر
أنسانية .وقالت جماعة الرفق باحليوان ان  ٥٠كلب مت إنقاذهم ووصلوا الي كندا في االيام اخلمس
املاضية وستوضع في مالجئ وسيصل ايضا  ١٢٠كلب الي كندا والواليات املتحدة قريبا  ،وتعتبر
مزرعة الكالب الذي مت اغالقها وإنقاذ  ١٧٠كلب منها هي االسواء من  ١٧الف مزرعة من هذا
جتمع املئات من املتظاهرين املؤيدين النوع  ،ويقدر أن  ٢٫٥مليون كلب يقتلون كل عام لبيع حلومهم لالكل.
للفلسطينيني يوم السبت  ٩ديسمبر أمام
القنصلية االمريكية في تورنتو ،ليشاركوا
في االحتجاج العاملي نحو أعالن الرئيس وفاة احد االشخاص بسبب أكل «اخلس الروماني» امللوث ببكتريا «أي كوالي»
االمريكي ترامب األعتراف بالقدس عاصمة
ألسرائيل وقراره بنقل السفارة االمريكية أعلنت وكالة فحص الغذاء الكندية في بيان لها يوم االربعاء  ١٤ديسمبر عن انها تتعاون مع
من تل أبيب الي أورشليم .وحمل املتظاهرون شركائها املسؤولني عن الصحة في املقاطعات الكندية للتحقيق في تفشي مرض مرتبط بوجود
أعالم فلسطني وأنشدوا بصوت عالي بكتريا «أي كوالي» في اخلس الروماني ولم يتم أستدعاء هذا املنتج بعد .وقال البيان أن خطر
نشيد «فلسطني حرة حرة» .وكان من ضمن االصابة بهذا املرض منخفضة ولكن يجب أتباع قواعد سالمة ونظافة االغذية ومعظم الذين
املتظاهرين فتي يبلغ من العمر  ١٢سنة ميرضون بهذه البكتريا يتعافون ولكن قد حتدث مضاعفات تهدد احلياة وحاليا تقوم وكالة فحص
وقال «أن ترامب ال ميلك احلق في القيام بهذا» االغذية بالتحقيق في  ٣٠حالة مرضية في خمسة مقاطعات منها ستة حاالت في أونتاريو
 ،وقال فرد أخر من املتظاهرين « ،أن قرار وجميع الذين اصيبوا باملرض تتراوح أعمارهم ما بني ٤سنوات الي ٨٠سنة  ،و  %٧٠منهم من
ترامب ينهي عملية السالم وإننا لن نهدأ االناث ،وقد وضع  ١٢فرد منهم في املستشفيات وتوفي فرد منهم ،والعديد منهم قالوا أنهم
حتي نعود ثانية ألرضنا»  ،هذا وقد أندلعت تناولوا اخلس الروماني قبل الشعور باملرض  ،وتشمل اعراض املرض الغثيان والقئ والصداع واحلمي
االشتباكات في إسرائيل بعد قرار ترامب وتقلصات شديدة في املعدة وبراز مائي او دموي  ،وال يوجدعالج حقيقي للعدوى بي بكتريا أي
بني املتظاهرين الفلسطينيني والسلطات كوالي ،خالف رصد املرض وتوفير الراحة ومنع اجلفاف عن طريق شرب السوائل والتغذية السليمة.
االسرائيلية و ُقتل واحد من الفلسطينيني وتنتهي هذه االعراض في غضون خمسة الي عشرة أيام  ،والناس الذين يصابون مبضاعفات قد
في غزة واصيب العشرات بجروح.
حتتاج مواصلة العالج ،ويجب عليهم االتصال مبوفر الرعاية الصحية إذا أستمرت األعراض

وزير السالمة العامة يعلن عن خطة
ملكافحة العصابات املسلحة واجلرمية

أعلن وزير السالمة العامة «رالف جودال» عن
أن حكومة كندا سوف تنفق  ٣٢٧٫٦مليون
دوالر علي مدي خمسة سنوات في خطة
ملكافحة العصابات املسلحة واجلرمية .وأعلن
الوزير أن هذه االموال ستساعد في خفض
اجلرمية املسلحة والنشاط االجرامي وسيتم
دعم اجملتمعات احمللية وتنفيذ القوانني
ومراقبة احلدود .وأُعلن ايضا أن أوتاوا سوف
تعقد أجتماعا علي مستوي القمة في
مارس عام  ٢٠١٨لبحث وسائل وقف نشاط
اجلماعات املسلحة واجلرمية وسيحضره
خبراء ومسؤولني وصناع القرار .وقال الوزير
أن املشكلة متتد بشكل او بأخر عبر البالد
وهناك مناطق خطرة جدا وإن اجملتمعات
احمللية التي لديها تاريخ عريق في اجلرمية
مثل مدينة «ساري» لها األولوية باالضافة
الي باقي املناطق اخلطرة عبر البالد .وأضاف
الوزير أن هذه االموال ستذهب نحو التدريب
والبحوث بشان منع تكوين العصابات وتعزيز
احلدود وقال أن طبيعة هذا «الوحش» ويقصد
اجلرمية املنظمة -تتغير باستمرار ونحتاج أننكون أذكياء ولدينا مرونة للتعامل معها ،
ووفقا لبيان صادر عن «السالمة العامة من
كندا» كان هناك  ٢٤٦٥جرمية باألسلحة
النارية عام  ٢٠١٦بزيادة  %٣٠عن عام ٢٠١٣

أونتاريو تنفق مبلغ  ٩٣مليون
دوالر لزيادة عدد ممرات الدراجات
الهوائية عبر املقاطعة

قالت حكومة أونتاريو انها ستزيد انفاقها
علي إنشاء ممرات للدراجات الهوائية عبر
املقاطعة وقال وزير النقل «ستيفن ديل
دوكا» أن املقاطعة ستصرف  ٩٣مليون دوالر
هذا العام لتساعد  ١٢٠مجتمع محلي علي
انشاء ممرات للدرجات الهوائية .وياتي هذا
االنفاق ضمن خطة الربعة سنوات تهدف
الي مساعدة أونتاريو علي خفض االنبعاثات
احلرارية وتقليل الغازات امللوثة للبيئة .ومن
املعروف أن هناك حوالي  ١٫٥مليون فرد في
أونتاريو يستخدمون الدرجات مرة واحدة علي
االقل في االسبوع خالل فصل الربيع والصيف
واخلريف وستتلقي تورنتو وحدها مبلغ ٢٥٫٦
مليون دوالر الضافة ممرات جديدة يصل عددها
إلي  ٣٠٠وتتسع لـ  ٣٠٠٠دراجة هوائية  ،وقال
وزير النقل اننا نحتاج لعمل املزيد لنعضد
االفراد الذين يختارون ركوب الدراجات الهوائية.
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نافذة على �صحافة العامل

صحيفة «املوند» ،باريس

خريطة استوكهولم يوم االحصاء التركي

احدى كبرى اخلرائط اجلدارية في العالم موجودة
في محطة املترو املركزية في استوكهولم
بأسوج (السويد) .فهي مجهزة بـ  180زرا ً
وبكتلة من األنوار والنصوص البالغة الصغر
في اربع لغات ،لكي يتمكن الزائر من معرفة
أكثر الطرق الى االماكن املهمة في العاصمة
وضواحيها .وعلى اخلريطة فهرس ابجدي باسماء
 1900شارع .واخلريطة ملونة يبلغ عرضها 420
سنتيمتر وارتفاعها .150
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«التزموا بيوتكم لكي نحصيكم» ،هذه هي
الرسالة التي توجه الى االتراك في «يوم االحصاء»
الذي يجرى مرة كل خمس سنوات .في االحصاء
االخير لزم خمسون مليون تركي منازلهم ،واجبر
السياح على تغيير مواعيد رحالتهم واالنتظار
في محطات احلافالت والقطارات بني السابعة
صباحا ً والسابعة مساء موعد انتهاء حظر
التجول .وملا كانت مخصصات البلديات متنح
بحسب عدد السكان ،فقد طلب بعض رؤساء
البلديات من ابناء مدنهم وقراهم الساكنني
في مناطق اخرى العودة الى مساقط رؤسهم،
وامنوا نقلهم مجاناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صحيفة «كيب تاميس»

األفاعي احلارسة

صحيفة « هندستان تاميس»،
نيودلهي.

محاكم الهند

انتهت في بوني بالهند ،في  28ابريل “نيسان”
 ،1966اطول دعوى قضائية ظلت بني أخذ ورد
 761سنة.
وهذه الدعوى التي يذكرها كتاب “غينيس”
لالرقام القياسية ،فصل فيها عندما تلقى
الصاحب باثلوجي ثورات حكما ً ملصلحته في
القضية التي رفعها احد اسالفه مالوجي ثورات
في العام  1205وكانت نقاط اخلالف في الدعوى
تتعلق بحق ترؤس بعض الوظائف العامة وبحق
التصدر والتقدم على اآلخرين في االحتفاالت
التقليدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا كنت خارج منزلك وشئت حمايته من
اللصوص ،ففي امكانك استئجار أفعى لتأدية
هذه املهمة .ويقول داني ماليرب الذي ميلك محالً
لتأجير األفاعي في جنوب أفريقيا ،ان األفعى أقدر
من الكلب في هذا اجملال ألنها تستطيع الصمود
شهرا ً كامالً بال طعام وتكتفي مبقدار ضئيل من
املاء .ويضع ماليرب على نوافذ املنزل الذي يكلفه
اصحابه حراسته لوحات حتمل العبارة اآلتية:
«األفاعي اخلطرة متأل املكان» .وهو يتولى اخراجها
قبيل عودة سكان املنزل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مالجيء سويسرا

قصر سلطان بروني

صحيفة «تشاينا ديلي»

دراجات الصني

صحيفة «بانكوك بوست»

أعمال يابانية

يبدو ان اليابانيني جاهزون للقيام باالعمال
التجارية في اي مكان .بينما كان رجل االعمال
البريطاني ك.م .فوج ،يرتاح الى حافة حوض
سباحة في كواالملبور مباليزيا سبح اليه احد
اليابانيني وشرع في احلديث .وقد جاء في رسالة
وجهها فوغ الى صحيفة التاميس في لندن:
«حاملا توصلنا الى االتفاق على بعض النقاط ذات
املصلحة املشتركة سحب الياباني من سرواله
بطاقة مغلقة ضد املاء تتضمن اسمه وعنوانه
التجاري ،وناولني اياها فما حظنا من النجاح يا
ترى امام هذه املنافسة».

وكالة «رويتر»

صحيفة «نيويورك تاميس»

الصني بلد الدراجات ،وبيكني عاصمة الدراجات.
قرابة خمسة ماليني دراجة يستعملها يوميا ً
عشرة ماليني من سكان املدينة .الشعب ال
يستعمل الدراجة لالنتقال الى العمل فحسب،
لكنه يستعملها ايضا حلمل املواد الغذائية من
السوق ولنقل االثاث .وفي ساعات االزدحام تعبر
مفترقات الطرق ثالثون ألف دراجة كل ساعة.
ويزداد مجموع الدراجات أكثر من أربعني ألف
شهرياً.

سويسرا ماضية في وضع برنامج يؤمن لشعبها
احلياة في حال احلرب .قبل عشرين سنة اخذت
على عاتقها ان يكون هدفها متكني جميع
السكان من الوصول ساملني الى مالجيء في
مباني سكنهم او في اماكن مجاورة .حتى اآلن مت
بناء خمسة ماليني ونصف مليون ملجأ خلمسة
وثمانني في املئة من السكان.
القانون يقضي بأن يكون كل مبنى مجهزا ً
مبلجأ ضد تأثيرات احلرب العادية أو الكيميائية
أو النووية .اما حيث ال مجال القامة مثل هذه
املالجيء فيفترض ان تبني السلطات احمللية
مالجيء ميكن الوصول اليها خالل عشر دقائق او
خمسة عشرة دقيقة .اكثر هذه املالجيء تأثيرا ً
في النفوس ملجأ سوننبرغ الذي يستوعب اثنني
وعشرين الفاً.
اما في حال حصول هجوم باسلحة ذات تأثيرات
مستمرة ،كأنتشار االشعاع الذري او الغاز السام،
فثمة امكان للبقاء في املالجيء اياما او اسابيع،
نظرا ً الى ما يتوافر في كل ملجأ من مخزون
غذائي يكفي لثالثة ايام عالوة على ما يحمله
الناس من مواد غذائية.
وللمالجيء أيضا ً منافع أيام السلم ،فهي تكون
مستودعات أو مواقف للسيارات.

مودا حسان البولقية مع ّز الدين ،سلطان بروني،
يحكم احدى اصغر الدول املستقلة في العالم
وتبلغ مساحتها  5765كيلو متر مربعاً .اما
قصره اجلديد الذي يحوي  1788غرفة واملشاد
على ربوة مشرفة على العاصمة يعتبر اضخم
مقر ملكي في الدنيا.
هذا القصر الذي قدرت تكاليفه  350مليون دوالر
يتألف من أربعة مبان متداخلة بعضهما في
بعض ومكونة من ثالث طبقات وتبلغ مساحتها
األرضية حوالي عشرة هكتارات .وتعلو القصر
قبتان مغلفتان بصفائح ذهبية .وهو قائم وسط
حديقة طبيعية مساحتها  141هتكاراً .هذا
القصر بأبهته ،وبعروشه األربعة حتسبا ً لزيارة
ملك وملكة اجنبيني ،هو مركز القوة في أمة
صغيرة جداً.
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كندا تُعرب عن بالغ قلقها ب�ش�أن قرارات م�صرية،
وم�صر حتتج ر�سمياً

فعلها ترامب  ...القد�س عا�صمة لإ�سرائيل
اعلن الرئيس االميركي «دونالد ترامب»
االربعاء ،السادس من ديسمبر احلالي األعتراف
بالقدس عاصمة السرائيل في قرار تاريخي
يطوي صفحة عقود من السياسة االميركية،
ما ميكن ان يؤدي الى موجة جديدة من اعمال
العنف في الشرق االوسط .وقال ترامب في
كلمة من البيت االبيض «قررت انه آالن األوان
لالعتراف رسميا بالقدس عاصمة السرائيل».
وأعلن ترامب في خطاب انه أمر ببدء
التحضيرات لنقل سفارة بالده في اسرائيل
الى القدس .وقال ان القرار يعكس «مقاربة
جديدة» إزاء النزاع العربي االسرائيلي» .ووعد
الرئيس األميركي ببذل قصارى جهده من اجل
االيفاء بالتزام بالده بالتوصل الى اتفاق سالم
بني الفلسطينيني واالسرائيليني ،مؤكدا ان
الواليات املتحدة تؤيد «حل الدولتني» .ودعا
الى «الهدوء» و»التسامح» بعد ان اعلن
اعتراف الواليات املتحدة بالقدس عاصمة
السرائيل ،مشيرا الى ان نائبه مايك بنس»،
سيتوجه الى الشرق االوسط «خالل االيام
القليلة املقبلة» .ويكون ترامب بذلك اتخذ
قرارا أرجا اتخاذه كل الرؤساء االميركيني منذ
العام .»1995
ورحب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني
نتانياهو بقرار الرئيس االميركي دونالد ترامب
االعتراف مبدينة القدس عاصمة السرائيل،
واصفا اياه بانه «تاريخي» وبانه «قرار شجاع
وعادل» .وتعهد نتانياهو ايضا بعدم اجراء اي
تغييرات على «الوضع القائم» في االماكن
املقدسة في القدس ،مؤكدا ان القرار

ادارة جديدة
ب�إدارة� :أمين فرح

تقـــــــــــارير

االميركي لن يغير اي شيء فيما يتعلق بوضع
االماكن املقدسة لالديان السماوية الثالثة.
وكانت السلطة الفلسطنية دعت إلى
اجتماعات طارئة عربية وإسالمية ،فيما
أعلن وزير اخلارجية األردني أمين الصفدي
أن بالده ستدعو الجتماع طارئ للجامعة
العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي .ووحذر
ملك األردن عبد اهلل الثاني الرئيس األميركي
من أن قرار نقل السفارة ستكون له تداعيات
خطيرة على األمن واالستقرار في املنطقة،
كما حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي ترمب
من القيام بإجراءات من شأنها أن تقوض
فرص السالم في الشرق األوسط ،كما أبلغ
امللك السعودي سلمان بن عبد العزيز الرئيس
ترامب بأن أي قرار لنقل السفارة األميركية
إلى القدس قبل التوصل لتسوية سلمية
دائمة من شأنه أن يستفز مشاعر املسلمني،
فيما عبر ملك املغرب محمد السادس في
رسالة للرئيس ترامب عن قلقه الشديد من
القرار املرتقب ،وقال إن القدس يجب أن تبقى
أرضا للتعايش.
أما اجلامعة العربية فطالبت واشنطن
بضرورة االلتزام بقرارات األمم املتحدة ذات
الصلة مبدينة القدس ،وقواعد القانون الدولي
ومبادرة السالم العربية لعام .2002

عبرت كندا وأربعة حكومات
غربية أخري وهم ،أملانيا و
إيطاليا وهولندا و بريطانيا عن
بالغ قلقهم بشأن حرية اجملتمع
املدني وأحوال السجون في مصر،
بسبب إجراء قامت به احلكومة
املصرية بشأن أحد احملاميني
املدافعني عن حقوق األنسان.
وكانت كندا والدول األربعة
األخري قد عبروا عن قلقهم
جتاه إستمرار سجن احملامي املصري «إبراهيم متولي» ،والذي اعتقلته السلطات بالقاهرة في
 10سبتمبر ،وجاء بنص البيان « :إن كندا وأملانيا وإيطاليا وهولندا واململكة املتحدة يعربون
عن بالغ قلقهم إزاء االحتجاز املستمر للمحامي إبراهيم متولي حجازي املدافع عن حقوق
األنسان ،حيث جرى إعتقال ابراهيم متولي حجازي أثناء تواجده في مطار القاهرة يوم العاشر
من سبتمبر عندما كان في طريقه إلى الفريق العامل املعني بحاالت االختفاء القسري أو غير
الطوعي التابع لألمم املتحدة».
وأضاف البيان« :كما أننا قلقون إزاء ظروف االحتجاز التي قيل إن إبراهيم متولي حجازي يتعرض
إليها ،ومستمرون في الدعوة إلى تطبيق الشفافية فيما يتعلق بأحوال السجون في مصر.
ونطلب من السلطات املصرية أن تكفل حرية اجملتمع املدني واحلماية من التعذيب املنصوص
عليها في الدستور املصري»
ومن جانبها إستدعت وزارة اخلارجية املصرية سفراء خمس دول أجنبية إلى مقرها بالقاهرة
احتجاجا ً على هذا البيان .وقال املتحدث أحمد أبو زيد في البيان إن الوزارة أستدعت سفراء
تلك الدول لتقدمي احتجاج رسمي على البيان وإعتباره تدخل سافر وغير مقبول في الشأن
الداخلي .وأضاف أن اخلارجية طالبت سفراء الدول «بتحري الدقة في توصيف املوقف القانوني
السليم للمدعو إبراهيم متولي ،والذي ال يعد معتقالً ،بل محتجزا ً على ذمة قضايا تباشر
النيابة العامة التحقيقات فيها».
ُ
وكان متولي الذي أسس رابطة أسر اخملتفني قسريا بعد اختفاء ابنه قبل أربع سنوات ،أعتقل
أثناء التوجه إلى جنيف ملقابلة فريق األمم املتحدة املعني بحاالت االختفاء القسري.

Bakery and Delicatessen

Greek, European and Middle East Grocery
Specialized in Cakes & Pasteries for all Occasions

يوجد لدينا اجود انواع الأجبان والزيتون
واملخلالت

م�ستعدون لعمل

منتجات غذائية يونانية
و�أوروبية وعربية
جميع انواع احللويات
والبقالوة والكيك

كيك االعرا�س

و�أعياد امليالد,
و�أول مناولة والعماد
وجميع املنا�سبات
االخري

1961 Kennedy Road, (Progress & Kennedy) 416.754.7857

نهنئ اجلالية
العربية
بعيد امليالد املجيد
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هل �أنت عاطفي؟!

�سنة جديدة �سعيدة
وعيد ميالد جميد

�أ�صول ولياقة ت�صرف
حتية واحتراماً:

عند تقدمي أي شخص لشخص آخر ،يجب
الوقوف للتحية والترحيب واملصافحة.
واملدير قد يقف خلف مكتبه ،وميد يده عبره
للمصافحة أيضاً.
ويكون الوضع أكثر احتراما للشخص الزائر،
إن تكرار اسم محدثك طوال فترة احلديث
عندما يتحرك املدير من خلف مكتبه ،ويقف
بينكما ،أمر مستحب يرفع من روحه املعنوية،
ُقبالة الشخص الذي يدخل إليه ،مهما كان
ويُوجد جوا ً من األلفة والتقارب ،وكذلك
عمره.
اإلحساس باألهمية.

بكل جدية:

العـــائلــــــة

ألقاب:

املصافحة مطلوبة بني الزمالء والزميالت في
عندما تع ّرف نفسك لشخص آخر ،أو جملموعة
اجلامعة ،وأماكن العمل .والشد على اليد ،يجب
من الناس ،استخدم دائما ً اسمك األول والثاني
عيني الشخص
أن يصحبه النظر املباشر في
ّ
أو األخير.
الذي ميد يده للمصافحة.
أما اللقب ،فال يقوله صاحبه عن نفسه  .فمثالً
يا!..
ال تقل“ :أنا األستاذ سمير” ،وإمنا قل“ :سمير”.

�أفكار منزلية اخلل ..و�أدوات املطبخ
لعدم التصاق الطعام في املقالة اجلديدة ،يجب أال تستخدم املقالة قبل غلي قليل من اخلل فيها،
فهذا يعمل على عدم التصاق الطعام بها عندما تستخدم بعد ذلك.
لتنظيف فرن البوتاجاز ،ميكن استخدام اخلل املركز في غسل باب الفرن وجدرانه الداخلية ،بعد
االنتهاء من االستخدام ،وقبل أن يبرد متاماً.
الستعادة األواني املعدنية لرونقها ،ميأل اإلناء باملاء املضاف إليه ربع فنجان من اخلل ،ويرفع على النار
ويترك املاء واخلل ليغلي ملدة نصف ساعة ،فتستعيد األواني رونقها ،وميكن عمل نفس الشيء
لألواني املعدنية التي أصابها الصدأ.
واألواني املصنوعة من األستانلس ستيل ،يعود لها بريقها ،بعد دعكها ببيكربونات الصودا املنداة
بقليل من اخلل ،أو بقليل من اخلل مبفرده وذلك بقطعة قماش نظيفة مغموسة باخلل.

عواطفك أمر هام في حياتك فهي تشارك في
حتديد اجتاهاتك واختياراتك وقراراتك.
والعاطفة سمة مشتركة بني الرجل واملرأة.
ومصدر العواطف هو العقل وليس القلب،
فاإلنسان عندما تتأثر مشاعره أو مير مبوقف
مثير ،سواء في فرحه أو أمله ،تزداد ضربات قلبه،
وهذا نتيجة ملا يشعر به العقل أوالً.
ميكنك أن تكتشف بنفسك هل أنت عاطفي أم
ال ،اقرأ هذه األسئلة ،ثم اختر اإلجابة املناسبة
لك أنت سواء «نعم» أو «ال».
 1ـ هل أنت من النوع الذي يسهل استفزازه؟
 2ـ هل دمعتك قريبة (أي تبكي بسهولة؟)
 3ـ هل تعتبر أن التعبير بالدموع هو دليل
ضعف؟
 4ـ هل تعتبر الرجل ضعيفا ً إذا بكى؟
 5ـ هل تؤثر فيك الكلمة السلبية أو غير
املشجعة بدرجة زائدة؟
 6ـ هل حتب أن تعيش على تذكر األحداث
السعيدة املاضية ،فتنسى أن تعيش واقعك؟
 7ـ هل تؤمن باحلب من النظرة األول؟
 8ـ هل حتب قراءة القصص ،ومشاهدة األفالم
الرومانسية فقط؟
 9ـ هل يؤثر فيك سماع املوسيقى الهادئة؟
10ـ هل تستطيع التعبير عن مشاعرك
بسهولة وصدق؟
11ـ هل ضحكاتك دائما ً صافية ونابعة من
القلب؟
12ـ هل تتألم من رؤية حيوان أو طير يتألم؟
13ـ هل حتب الهدوء والوحدة والشرود الذهني
من حني آلخر؟

14ـ هل تتوتر وتنزعج وتفقد سالمك ،عند
سماع أو قراءة أخبار احلروب واجملاعات واألوبئة..
الخ؟
اإلجابة:
ـ إذا كانت إجابتك «ال» على أكثر من «»9
أسئلة ،فأنت غير عاطفي ،ال تتأثر بسهولة من
األحداث التي جتري حولك ،ويلزمك أن تتدرب
لكي تستطيع أن تشعر وتتعايش بوجدانك
بصورة إيجابية مع الناس ،والظروف من حولك
حتى تشعر بالناس ويشعر الناس بك.
ـ إذا كانت إجابتك «نعم» على « »7أسئلة ،و
«ال» على الـ « »7الباقية ،فأنت معتدل ،متوازن
في مشاعرك وعواطفك ،حترص على مشاعر
اجلميع حتى اخمللوقات األخرى ،وجتيد استعمال
عقلك وحتكيمه في األمور ،وفي الوقت نفسه
تتأثر وتتألم بصدق إذا تألم من حولك ،وحتاول
تقدمي املساعدة إذا استطعت.
ـ إذا كانت إجاباتك «نعم» على أكثر من «»9
أسئلة فأنت عاطفي وحساس جدا ً تتأثر لكل
ما يدور حولك مهما كان بسيطاً ،فتفقد
سالمك وال تستطيع أن تفعل أي شيء إيجابي،
بل تترك العنان ملشاعرك بسهولة ،ودمعتك
قريبة ،ويلزمك أن حتاول أن تتدرب على السيطرة
على مشاعرك والتحكم في عواطفك
وانفعاالتك حتى حتافظ على سالمك وهدوئك
وهدوء أعصابك ،فتتجنب كثيرا ً من األمراض
التي تنتج عن العصبية أو االنفعال الزائد،
وحتى ال تندم على قرارات اتخذتها نتيجة
حتكم العاطفة فيك وعدم التفكير بروية .حاول
وستنجح بإذن اهلل.

التزم بنجاح زواجك
لكي يدوم احلب بعد الزواج ،يحتاج ليس فقط
لألمنيات واالحالم بدوام السعادة ،وامنا بارادة كل
من الطرفني ،وتصميمهما على النجاح ،وذلك
بااللتزام والتعهد امام اهلل سبحانه ،ومن اول
يوم في الزواج ،بالعمل على النجاح والسعادة
في حياتهما اجلديدة ،واستمرارها طوال العمر.
وااللتزام يجب ان يكون من كليهما معا ،وبنفس
الدرجة ،فال يكون الحدكما اهتمام بشيء آخر
في حياته ،على حني يبذل الطرف اآلخر كل
ما بوسعه الجناح احلياة الزوجية ،ويلتزم وحده
بتعهده.
كيف يكون االلتزام في احلياة الزوجية؟
ـ ضعا في اعتباركما ان يكون التعهد وااللتزام
من كليكما بحيث يكمل كل منكما شقيقه،
مع االعتراف الصادق بنقاط الضعف في كل
منكما ليستطيع التكيف معها ،ما دمتما
قد رضيتما واقتنعتما باالرتباط ،بعد تعرف كل
منكما على شخصية اآلخر ،من كل جوانبها.
واتفقا على تقسيم املهام والواجبات .واعلما
ان عالقة الزواج ال يوجد بها غالب ومغلوب ،او
سيادة الرأي دائما لطرف واحد ،بل اتفاق على
الرأي ،دون ضاغط او اصرار او تسلط.
ـ التزم بحل مشكالتك مع شريك حياتك ،وال
تؤجلها حتى تتفاقم ،وتتراكم عليها مشكالت
أخرى ،فتجد نفسك تتصرف متأثرا بها مما يهدد
سعادتك وجناح حياتك الزوجية.
ـ إذا تعرض احدكما ملشكلة ما ،سواء في
حياته الزوجية أو العائلية أو العملية ،فأصغ
إليه وحاول معه حل املشكلة .واذا لم تستطع
فيكفي تعرفك واصغاءك اليه ،فقد يساعده
هذا على اخلروج من ازمته ،وجتنب الوعظ

والنصح والتأنيب أو التعليقات السلبية على
خطأ ارتكبه ،ولتكن مالحظاتك في وقت آخر
بعد أن يهدأ نفسياً.
ـ ال تعتمد على شريك حياتك فقط ،ليحقق
لك السعادة والنجاح في احلياة الزوجية ،وامنا
دورك يتواجد مع دوره .والتزامكما معا بتحقيق
النجاح هو الذي يوصلكما اليه فعال.
ـ كلما مرت فترة من الزمن وملستما بأنفسكما
جناح حياتكما الزوجية والعائلية ،فالتزما بهذه
االسس نفسها ،ولتكن مثاال الوالدكما ايضا
يتعلمون من خالله معنى الزواج السعيد.
اما اذا تسرب امللل الى حياتكما ،او ملستما
بعض السلبيات والقشور في عالقتكما،
فالتزما باختيار الوقت املناسب لتناقشا معا
اوجه القصور ،لتفاديها واعطاء دفعة جديدة
واتباع اسلوب جديد ومبتكر للوصول الى
السعادة والنجاح.
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حــــــــوارات

�أنفراد « ...ماري حنني»� ،أول مر�شحة كندية من �أ�صل م�صري لربملان �أونتاريو يف حوار لـ «جود نيوز»

عائلتي امل�صرية جاءت يف ال�ستينيات وولدت مبدينة تورنتو وعملت كم�ساعدة لأع�ضاء بارزين بحزب املحافظني علي مدي ع�شر �سنوات
بعد ً 14
عاما من �إدارة احلكومة الليربالية� ،أ�صبحت احلياة ال ميكن حتملها بالن�سبة لأ�سر �أونتاريو
�أن�صح اجلميع بالإنخراط يف العملية الدميقراطية ودعم املر�شح الذي يتفق مع مبادئهم

جود نيوز  :في نوفمبر املاضي أستطاعت
الكندية من أصل مصري« ،ماري حنني» الفوز
بثقة أعضاء حزب احملافظني مبنطقة «كتشنر
 سنتر» لتكون مرشح احلزب لبرملان أونتاريوفي اإلنتخابات القادمة  ،2018وبهذا تتنافس
«حنني» مع «داي فيرنيل» مرشح احلزب الليبرالي
و «لورا ماي ليندو» مرشحة احلزب الدميقراطي
اجلديد .وفي خطاب تهنئة «باتريك براون» زعيم
حزب احملافظني بأونتاريو لـ «ماري حنني» بالفوز،
وصفها بصاحبة العالقات القوية مع اجملتمع
القبطي  ،كما أشار إلي أن عملها مع الوزيرة
«فينلي» أكسبها خبرة كبيرة ،وأضاف «باتريك»
أتطلع للعمل مع «ماري» لنتشارك في رسالتنا
اإليجابية للتغيير مع املقيمني بأونتاريو .وأنفردت
جريدة «جود نيوز» باحلوار مع أول كندية من أصل
مصري تفوز بالترشح لبرملان أونتاريو ،وكان هذا
احلوار التالي:

سمح لي أن أبدأ في وقت مبكر العمل كسيدة
أعمال كمستشار تسويق .وفي خالل السنوات
العشر املاضية ،أصبحت متطوعة ثم موظفة
بحزب احملافظني سوا ًء علي مستوي املقاطعة أو
الفيدرالي .وشمل ذلك العمل كمساعدة لعضور
برملان أونتاريو «مايكل هاريس» ،وبعدها عملت
كمساعدة للوزير «ديان فينلي» ،وزير جنوب غرب
أونتاريو في حكومة ستيفن هاربر .وفي أكتوبر
 ،2017مت ترشيحي كمرشح حزب احملافظني
التقدمي لدائرة «كتشنر سنتر».

في رأيك ملاذا املقيمني مبقاطعة أونتاريو
يجب عليهم عدم إختيار «كاثلني وين»
مرة أخري؟

زعيم حزب احملافظني «باتريك براون أعلن في اآلونة
األخيرة ما يسمي بـ «ضمان الشعب» (https://
)www.ontariopc.ca/peoplesguarantee
بإستخدام طريقة متزنة إلستعادة حكومة
مسئولة بأونتاريو .فمواطني أونتاريو يريدون
سياسات واضحة ملعاجلة الصحة العقلية
وكذلك رعاية كبار السن ،باإلضافة إلي رعاية
األطفال ،مع احترام دافعي الضرائب .مع قوانينا
اجلديدة والتي تضمن كل سبل الثقة و التكامل و

الوقت الذي يعتمد فيه الليبراليون اآلن نفس
سياسات احلزب الدميقراطي اجلديد « ،»NDPوالتي
طال أمدها ،فإننا نقدم بديالً جديدا ً مع نظام
«ضمان شعب» والذي قدمه زعيم حزب احملافظني
«باتريك براون» ،والذي تلقى ترحيبا ً حارا ً مبجرد
إعالنه.

ما الذي تريده املرشحة «ماري حنني» من
قراء جريدة «جود نيوز» املقيمني بدائرتها
اإلنتخابية؟

علي مدي  14عاما ً من إدارة احلكومة الليبرالية،
أصبحت احلياة ال ميكن حتملها بالنسبة ألسر
أونتاريو ،حيث زادت التكاليف املائية ورعاية
األطفال إلى ما بعد التضخم .وبعد سنوات من
احملاسبة ،سنصبح قادرين على إعادة األموال إلى
نريدك أن تشاركي قرائنا بإيجاز من هي الفضائح العامة التي تُكلف مليارات الدوالرات،
أنا أطلب من القراء اإلنخراط في العملية
جيوب الناس وتدعيم اخلدمات العامة احلالية.
املرشحة «ماري حنني» وما جناحاتها وبعد أن ظل دافعي الضرائب يدفعون لتغطية
ما هي فرص جناحك والفوز مبقعد الدائرة الدميقراطية ،ودعم املرشح الذي يتفق مع
مدفوعات الفائدة على الديون والتي وصلت إلي
واحملطات الهامة في حياتها؟
علي مرشحي احلزب الليبرالي واحلزب مبادئهم .فمشاركتهم السياسية هي في الواقع
وصلت عائلتي إلى كندا خالل الستينيات وكانت  312مليار دوالر.
مساهمة بهذه املقاطعة ولهذا البلد العظيم.
أعضاء مؤسسني في اجملتمع القبطي في تورونتو .ما الذي ينوي حزب احملافظني بأونتاريو الدميقراطي اإلجتماعي؟
وسأحتاج إلى املساعدة من اجلميع ،رجاال ً و نسا ًء
وولدت في تلك مدينة تورنتو ،وانتقلت بعدها فعله حال فوزه باألنتخابات القادمة فرصنا جيدة .وخالل األشهر األخيرة ،سمعت
من الذين يعملون بجد -مثلي ،-والذين يريدون
بقوة أن مواطني أونتاريو ،وبعد  14عاما ً من نفس
خلق فرص إقتصادية وازدهار لألجيال املقبلة.
إلى مدينة كتشنر عام  .1970درست في مجال 2018؟
احلكومة الليبرالية ،مستعدون للتغيير .وفي
التسويق التجاري والعلوم السياسية .هذا

النائب عماد جاد لـ «جود نيوز» :

ترميم وبناء الكنائ�س يف م�صر مازال ملغم وم�صر ال تتحمل �إ�ستمرار
الأحتقان الطائفي

قال الدكتور عماد جاد  ،عضو مجلس النواب
 ،أن سياسات التضيق علي االقباط في عدة
ملفات مازالت مستمرة  ،السيما في ملفات
بناء وترميم الكنائس و تولي االقباط للمناصب
القيادية و العليا في الدولة  ،بالرغم من بعض
احملاوالت التي لم تنجح او تاتي بثمار تُذكر حتي
الوقت الراهن .
واضاف جاد في تصريحات خاصة لـ»مراسل
جود نيوز « بالقاهرة جرجس ابراهيم  ،أن ملف
ترميم وإصالح الكنائس القائمة وبناء اجلديد
منها ،مازل ُملغم و ُمفخخ .فكان األمل كبير
فى أن يحل القانون اجلديد أحد ابرز عوامل التوتر
الدينى فى البالد واملستمر منذ قرون وجتسد
فى اخلط الهمايونى ابان االحتالل العثمانى،
والشروط العشرة للعزبى باشا ،والتى صدرت
عام قانون  ،1934ولكن أنتظر اجلميع صدور
الالئحة التنفيذية للقانون ،فال قانون يطبق
دون صدور الئحته التنفيذية ،وهو األمر الذى لم
يحدث حتى اليوم ،ومن ثم لم يطبق القانون
حتى اآلن ،بل بدأت عملية ارتداد عن التفاؤل
الذى ساد بعد صدور القانون.
مشددا ً علي أن مصر ال حتتمل استمرار هذا
امللف مفتوحا ً للمساومات وأالعيب األجهزة
األمنية ومناورات التيارات املتشددة ،ومن ثم
مزيد من االحتقان والتوتر ،لذلك يبدو مهما ً
للغاية وهو أحد العوامل املؤثرة في االحتقان
املوجود في مختلف مناحي احلياة .مطالب

االقباط بأن يتمتعوا بسياسة النفس الطويل
والصبر.
واشار «جاد» الي ان اداء مجلس النواب حتسن
بشكل كبير  ،وبات البرملان له اداء واضح ،
مطالب بضرورة اعادة بث جلسات مجلس
النواب في شتئ وسائل االعالم حتي يعود
املواطن ليري الفرق في اداء اجمللس و تعود ثقته
من جديد في النواب الذين انتخبهم  ،ففي
دور االنعقاد االول والثاني لم يكن أداء اجمللس
مرضي بشكل كبير لكنه تتطور بسرعة
وبخصوص هجوم احملامي «رجائي عطية» عليه
واتهامه له بالطائفية و التعصب  ،قال «عماد
جاد» ملراسل «جود نيوز» بالقاهرة ،بأن هذا
اإلتهام هو نوع من االرهاب الفكري  ،واصفا ً ما
يكتبه رجائي عطية بأنه حتريض ضد ه و أنه لن
يعود للكتابة مرة اخري عنه او الرد عليه ،طاملا
هو توقف عن الكتابة فهو ال يستحق الرد عليه
 -بحسب وصفه.
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تقـــــــــــارير

جود نيوز تهنئ قراءها ب�أعياد امليالد والعام اجلديد 2018
القدي�سون وامليالد

يقول القديس ذهبي الفم ،عن ميالد يسوع« :انه أب األعياد
جميعاً؛ ألنه لوال ميالد الرب بالتجسد ما كان عماده وال صلبه وال
قيامته وال صعوده».
ويقول القديس كيرلس الكبير ،عمود الدين“ :ترك السماء
ودخل البطن الضيقة لكي يفتح لنا باألكثر اتساع
باب امللكوت السماوي األبدي واملفرح”.

توا�ضع �إلهي

نرى في تواضع السيد املسيح ،طفال،
يسمح لسمعان الشيخ ،أن يحمله،
بينما هو احملمول على الشاروبيم ..بل
وأكثر من هذا أنه سمح له أن يباركه.
مع أن الرب وحده هو الذي يبارك اجلميع،
وهكذا يسمح لكل كاهن اآلن أن يحمله
على يديه على املذبح ،ذبيحة غير دموية،
خالصا ً وحياة ابدية ملن يتناول منها باستحقاق.

�أجمل الهدايا

لنفسك :االحترام.
لعدوك :املسامحة.
للناس :احملبة .لصديقك :قلب طيب.
هلل :النفس واحلياة.

�صوت ي�سوع

إذا كانت نفسك متعبة فأنصت لصوت املسيح ،وهو يقول :
«تعالوا إلى يا جميع املتعبني والثقيلي األحمال وأنا أريحكم».
وان كنت قد تهت في الطريق فأعلم أن املسيح ،قال“ :أنا هو
الطريق واحلق واحلياة”.
وان حوربت بكثرة خطاياك فتذكر يسوع  ،وهو
يقول“ :لم آت ألدعوا ابرارا ً بل خطاة للتوبة”.
وان خشيت أن تُقبل إليه ،فصوت يسوع
إلى ال أخرجه خارجاً”.
يناديك“ :من يقبل ّ

رد الهوتي

قال القديس اثناسيوس الرسولي،
في الرد على االريوسيني :االبن لم يولد
كما يولد إنسان من إنسان ،أي أنه لم
يخرج إلى الوجود بعد أن يبدأ أبوه في الوجود.
ان االبن مولود من اآلب وملا كان هو االبن احلقيقي
هلل اآلب ،فانه موجود منذ االزل .ان الوالدة في الزمان هي
في الواقع تختص بالناس بسبب نقص طبيعتهم .لكن االبن
املولود من اآلب ازلي بطبيعته.

Online Donation: www.saintbishoy.ca

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A 5Z4
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�إعـــالنـــــات

18

يحررها سمير اسكندر

ال�سبت  30دي�سمرب  - 2017ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد الثالث بعد املائة

اجلديد في دنيا الرياضة
رياضات ُمبتكرة ولعبات جديدة وتصميمات
من ّوعة!
العلم في خدمة الرياضة
لعبة الوقت ليست للرياضيني فقط!
رياضة لكل الفصول
رياضة اللوجنج:

اللوجنج ( ،)lugeingواحدة من رياضات
السرعة األوملبية التي تط ّورت وتغيرت
بطريقة جذرية ،حتى وصلت إلى مستوى
عال وممتاز يظهر في أداء الالعبني؛ وذلك
ٍ
ميدنا بها
بفضل التكنولوجيا احلديثة التي ّ
العلم كل يوم.
ومتاما ً مثل التزلج باستخدام الزالجة
( ،)bobsleddingوالتزحلق على الثلج
بالزحلوقتني ( ،)skiingفإن “اللوجنج” ،وهي
رياضة التزحلق ،تستغرق ممارستها املئات
من الثواني .كما يحتسب فاصل الفروق الزمنية في الترتيب بني إحراز امليدالية
الذهبية وبني املركز احلادي عشر ،أو رمبا بعده ..يعد بالثواني ،لذلك أطلق عليها
الرياضيون“ :لعبة الوقت”.
ويعتمد ممارسو هذه الرياضات أكثر وأكثر على أساليب التدريب العالية التقنية،
عدة ،ليلحقوا بهذه الفواصل
وعلى االبتكار في تصميم اللعبة ،وعلى املالبس امل ُ ّ
الزمنية.
ولذلك ،فإن أصحاب اجلوائز سيتقاسمون ميدالياتهم األوليمبية مع عددٍ كبير من
املهندسني ،واملتخصصني في علم وظائف األعضاء ،والكثيرين غيرهم ممن وضعوا
ملساتهم وخبراتهم لتسهيل األداء واحلركة ،وبالتالي حتقيق الفوز.
بالسد” ،وضمن إطار التسهيالت اخلاصة بالتدريبات
وفي الواليات املتحدة األمريكية ،وبالتحديد في “ليك ِ
األوليمبية ،مت بناء مضمار داخلي خاص بسباقات السرعة ،ليكون األول من نوعه في كل العالم.
ويتك ّون املضمار من ثالثة إنحناءات وانحدارات ،لكل منها مواصفات مختلفة ،بحيث ميكن أن يستخدم
طوال العام ،وليس في الشتاء موسم الثلج فقط!
واالبتكار اجلديد يهدف إلى صقل وحتسني أداء املتزجلني “ ”slidersعلى طول مسار املضمار.
كما توجد بطاريات على كل األجهزة املستقبلة املسئولة عن اإلرسال التلفازي ،للتحكم في قوة احلركة.
وهذه األجهزة تعمل عندما تكون قوة احلركة متوازية متاما ً مع خط املضمار .وت ًعتبر هذه احلالة املثالية
لألداء .وتعمل أيضا ً في حالة تبديد القوة املطلوبة عند االنحراف أو اخلروج عن املسار املرسوم للسباق،
بطريقة غير مقصودة .وتهدف هذه البطاريات إلى رسم الوضع الصحيح ،الذي يجب أن يتخذه املتز ّلج،
والتع ّود عليه.

أمناط جديدة للتزحلق في الهواء:

ويستفيد املتزحلقون على الثج باستخدام الزحلوقتني ()ski jumpers
من التكنولوجيا املوجهة في العادة البتكار اجلديد فيما يختص بجو
األرض ،والفضاء الذي وراءه ( .)aerospaceومن هذه النماذج :نفق
الهواء املضغوط (.)wind tunnel
فقد متت إقامة هذا النفق اجلديد في بافالو في والية نيويورك
األمريكية .ويجمع نفق الهواء نظاما ً من البكر حلفظ توازن املتزحلقني،
ومروحة تطير بسرعة  80ميل /ساعة ،.لقياس درجة الصعود ومقداره
عندما يتخذ الرياضيون أوضاعا ً مختلفة في قفزاتهم.
وقد كشف نفق الهواء أن األسلوب اجلديد للتزحلق على الثلج ،والذي متت ممارسته على مدار هذه السنوات
فسر محبو هذه الرياضة أن السبب وراء
القليلة املاضية ،بدأ ينتشر وميتد ويلقي إقبال املتزحلقني ،ولقد ّ
االنتشار السريع لنفق الهواء ،هو اجملال الذي يعطيه في االرتفاع ،ألنه يسمح مبرور الهواء وتدفقه إلى ماوراء
جسم املتزحلق نفسه.

ديناميكا حديثة:

صنع أول زالّجة ( )bobsledللمشاركة في أوليمبياد عام ،1956
وضع مصممو عربات السباق على عاتقهم ُ
وكانت أمريكية الصنع ،وأسموها “ديتونا  ”500للسباق الثنائي والرباعي.
ثم استحدث املتسابق “جيوف بودين” تعديالً للتغلب على مقاومة الرياح ،إلعطاء القيادة السهولة
املطلوبة .واالبتكار اجلديد أمريكي أيضاً ،ويحمل اسم “بو ـ دين” ،وهو عبارة عن عربة للتزلج ذات هيكل
وعجالت وآالت تضبط نفسها لتالئم اجلليد ،وتتكيف أوتوماتيكيا ً مع
أوضاع الطقس املتقلبة على مدار اليوم الواحد ،بحيث ال يؤثر على
أداء أو نفسية املتسابق!

سرعة جديدة ،ومفاجآت عديدة:

بدال ً من الشكل التقليدي القدمي ،الثقيل الوزن واملصنوع من اجللد
حلذاء التزلج ،ابتكرت شركة «مارشيز» األمريكية احلذاء اجلديد مصنع
من ألياف الكربون اخلفيفة الوزن .ويسهل على هذا احلذاء اجلديد أن
يأخذ شكل قدم املتزلج ،كما يعطيه ـ في الوقت نفسه ـ اإحساس
الناعم األملس املريح.
أما عن آخر االختراعات التي تأتي في صنع هذا النوع من األحذية،
فهو للمصمم واملتزلج النرويجي “جوهان أوالف” ،والذي قال عنه :هذا
احلذاء اجلديد سيدهش العالم!
إال أن هذا األمر يجعلنا نتذكر دائما ً أنه مهما تعددت االمكانات والتسهيالت التي توفرها التكنولوجيا
احلديثة ،فإن املبتكر األول ،في صنع الفوز الرياضي ،هو الرياضي نفسه وليس آلته.

ريا�ضــــــــة

روسيا تفك عقدة كندا بالهوكي
فاز منتخب روسيا على نظيره
الكندي ( ،)1-2في اللقاء الذي
جمعهما ،السبت ،السادس
عشر من ديسمبر احلالي ،في
إطار منافسات اجلولة الثانية
من مسابقة كأس القناة
األولى ،مرحلة روسيا للدوري
األوروبي بهوكي اجلليد
وأحرز هدفي روسيا كل من،
نيكيتا نيستيروف ،وسيرغي
بلوتنيكوف ،في الدقيقتني (43
و ،)50على الترتيب ،من زمن
اللقاء ،الذي جرى في (قصر
اجلليد – في تي بي) بالعاصمة موسكو ،أمام  12ألف و 680متفرجا (رقم قياسي).
وحقق منتخب روسيا ،أول فوز على نظيره الكندي ،حتت قيادة مدربه «أولج زناروك» ،بعد أربع هزائم متتالية.
وبهذا الفوز أصبحت روسيا في رأس قائمة اجملموعة ،برصيد  6نقاط ،من مباراتني ،بينما أنهت كندا
مشوارها في البطولة ،في املركز اخلامس ،برصيد ثالث نقاط.

د .سمير إسكندر وحرمه أماني جرجس
يقدمون خالص العزاء
للمهندس  /عصام ضيف
واملهندس  /ماجد ضيف
والسيدة  /عزة ضيف
في إنتقال

الوالدة  /وديعة سعيد

خالص العزاء جلميع األسرة واحملبني في كندا ومصر
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ساويرس..بني مطرقة السلطة وسندان املغرضني
ولد ابو البشر جارود ساويرس ابن املقفع في
النصف االول من القرن العاشر امليالدي ،في
منطقة “ كا  -هي – رع “  -القاهرة في لسان
العرب  ،-في املكان الذي ضرب حوله جوهر
الصقلي سورا ،وبنى داخله قصرين :الغربي
الصغير له ،والشرقي الكبير ملواله املعز.
وعاصر ابن املقفع حكم الدولتني الطولونية
واالخشيدية ،كما شهد االحتالل الفاطمي
للبالد سنة  969م.
ومنذ صباه ،اقبل صاحب السيرة على
دراسة العلوم الدينية والدنيوية ،واتقن اللغة
العربية ،مما أهله للعمل في الدوواين ايام
االسرة االخشيدية .وقد عرف بحدة ذهنه
وبسرعة بداهته ،فمن قبيل الدعابة ،او قل من
قبيل االستخفاف واملكر ،سأله يوما قاضي
القضاة :هل هذا الكلب نصراني ام مسلم ؟
فاجابه ساويري :سله فهو يجيب عن نفسه.
فقال القاضي :الكلب ال يتكلم ،ونريد ان
نسمع رأيك .فقال ابن املقفع :ان اليوم جمعة،
والنصارى ال ينتبذون وال يأكلون اللحم ،فضعوا
امامه اللحم والنبيذ ،فان امتنع يكون نصرانيا
وان اكل يكون مسلماً؛ فتعجب احلضور من
سرعة بداهته.
وتخلى ابو البشر عن وظيفته املرموقة،
وفضل اجللوس مع اهلل عن مجالسة اكابر
القوم ،وطلب الرهبنة فنال االسقفية .ويعلق
االستاذ عبد العزيز جمال الدين على ذلك
بقوله “ :ان هذا دليل قاطع عن تقواه وورعه
وخبرته بامور السلطة التي خدمها وعرف
عنها الغدر السريع واالنتقام التفه االسباب “.
ومتت رسامته اسقفا على مدينة االشمونني
شمال غرب ملوي.
والف ابن املقفع مجموعة من الكتب مثل “
الدر الثمني في ايضاح الدين” الذي اثراه باقوال
االباء وبآيات الكتاب املقدس التي كان له السبق
في ترجمتها الى العربية .وكتاب “اجملامع” ،الذي
افند فيه “ نظم اجلوهر “ للبطرك اخللقدوني
سعيد بن بطريق .وكتاب “ الباهر في الرد
على اليهود واملعتزلة “ ،والذي انكر فيه علي

الفريقني قولهم بان صفات الباري
الذاتية ما هي اال اسماء للذات،
وليست صفات حقيقية .ومن
جملة ما قاله فيهم “ فمن انكر
هذه الصفات وقيامها وازليتها
فقد انكر ما قد اعترف به ،وجحد
ما قد اقر به ،كما فعل اليهود،
واملعتزلة الذين يجعلون صفات
الباري اسماء خالية من املعاني “.
وكتاب “ نظم اجلوهر والدرر في الرد على القول
بالقضاء والقدر “ ،وكتبا ورسائل اخرى كثيرة،
جذبت انظار النساخ واقالمهم نظرا ألهميتها.
ويعنينا من كتبه ،كتاب السير؛ وقد سرد
فيه تاريخ البطاركة والرعية وعالقتهم بالوالة
واحلكام ،وما جرى في ايامهم من حوادث
وصروف وخطوب وظروف؛ من حوادث طبيعية
واحداث بشرية وتدخالت ربانية .وقد أرخ حلقبة
كبيرة من تاريخ مصر وكان – كغيره – احد
املصادر التي اعتمد عليها عدد من املؤرخني،
على الرغم من حملة التشكيك التي يثيرها
بعض املغرضني في صحة مروياته .فيأخذون
عليه ذكره لبعض االيات واملعجزات مثل
معجزة نقل جبل املقطم التي ما كان له ان
يتجاهلها ويذكرها وقد شهدها بنفسه ،كما
شاهدتها جموع من البشر وفي مقدمتهم
راس السلطة ورجاله.
وكان املعز يحب ان يؤم احملاورات واجملادالت
الدينية والعقائدية في قصره ،وكان على رأس
احلضور البابا ابرام ،ويعقوب ابن كلس الذي كان
يهوديا ثم اعتنق االسالم على املذهب الشيعي،
واصبح اول امام للجامع االزهر.
وكان البابا يستعني على املناظرات واحلوارات
الالهوتية والرسائل اجملمعية بحبر االمة وعالم
امللة االنبا ساويرس صاحب السيرة .الذي من
املرجح ان البابا استدعاه من االشمونني ليبقى
الى جواره ،ويجادل عنه نظرا لسعة اضطالعه
بامور الدين والدنيا.
وذات يوم وشى ابن كلس الى اخلليفة ان
باالجنيل آية تقول “ لو كان لكم اميان مثل

حبة خردل لكنتم تقولون
لهذا اجلبل انتقل من هنا الى
هناك فينتقل” (مت .)17فوضع
اخلليفة شرطا لبقاء البطرك
ورعاياه على دينهم ان ينقلوا
له اجلبل كما ورد بكتابهم.
ويخبرنا االنبا ساويرس – وهو
شاهد عيان – ان البابا ابرآم ابن
زرعة طلب من املعز ان ميهله
ثالثة ايام ،قضاها صائما جاثيا متضرعا الى
اهلل .وبعد انقضائها جعل البابا واخلليفة
قبلتيهما الى اجلبل الشرقي ،وبرفقتهما جموع
غفيرة .وهناك صلى اجلمع وفي مقدمتهم
سمعان اخلراز ،حتى استجاب اهلل للدعاء،
فاهتز اجلبل ،وعبر البالء .ورجع ابن كلس ندي
اجلبني .والبابا مرفوع العني .بشفاعة املصطفاة
على نساء العاملني.
وفي الوقت الذي ينكرون عليه ذكره ملعجزة
شهدها جمع غفير من الناس ،ورواها غير
واحد من املؤرخني؛ تراهم يصدقون خوارق ال
اول لها وال اخر اكثرها جاءت من غير شهود،
مثل قولهم بان جنية هجمت على انسي في
غرفة نومه وعرضت عليه نفسها فاجنب منها
بلقيس واخويها .وأن جني آخر حاذق نقل عرش
ملكة سبأ من اليمن الى فلسطني في طرفة
عني.
وفي العموم ،لم تشغل مساحة املعجزة في
“ سير االباء البطاركة “ سوى النذر اليسير من
مجمل الكتاب الذي انبرى على ذكر احلوادث
التاريخية سواء التي عاصرها املؤلف بنفسه
او تلك التي جمعها من مصادر اخرى كانت في
حاويات االديرة.
وكان املعز – وهو شيعي املذهب – قد اودع
ثقته في اهل الكتاب من املسيحيني واليهود،
وعهد الى كثير منهم بادارة شئون الدولة،
فاوغر ذلك صدر بعض احلاقدين ،الذين كانوا
يؤلبون الغوغاء ضدهم بني احلني واحلني ،وما
بني احلينني ،فكان ما يلقاه االفراد من امتيازات،

مخلص العالم
هناك عديد من اللوحات في العالم يدور حولها
الكثير من القصص واألشعات فهناك لوحات
مت سرقتها وهناك لوحات اختفت في ظروف
غامضة واخرى مت بيعها ألشخاص مجهولني
… و من ضمن هذه اللوحات التى اثير اجلدل
مؤخرا حول الشخص الذى قام بشراؤها لوحة
مخلص العالم للفنان ليوناردو دافنشي…والتى
تعتبر احدى لوحات دافنشى الهامه …يذكر أن
لوحة «مخلص العالم» او سيلڤاتور موندى هي
اللوحة الوحيدة املعروفة لليوناردو دافنشي التي ميلكها
فرد ،إذ إن كل اللوحات األخرى متلكها متاحف.
واللوحه تصور شخصية املسيح ،مرتديا ً مالبس زرقاء
وقرمزية ،رافعا ً يده اليمنى ،وبيسراه يحمل كرة بلور يعلوها
صليب ،وترمز الكره الى كوكب األرض ويبلغ عرض اللوحه
 45.4وارتفاعها  65.6سنتيمتر ،ويطلقون على اللوحة
لقبا ً غريباً ،هو «ذكر املوناليزا» ألنها بأهمية أشهر لوحة
لدافنتشي تقريباً ،فيما وصفها  Alan Wintermuteنائب
الرئيس التنفيذي لدار  Christie’sللمزادات بأنها «كالكأس
املقدسة بالنسبة إلعادة اكتشاف األعمال الفنية» وفق
تعبيره
كان التنافس عليها في املزاد بني  4مهتمني باقتنائها ،ممن
بدأ عرض أولهم عبر الهاتف بشرائها مببلغ  10ماليني ،ثم

انتهت املنافسة بعد  12دقيقة بالعرض
احلاسم واألخير من مجهول عبر الهاتف:
 450مليونا ً من الدوالرات ،تلتها ضربة من
الدالل باملطرقة اخلشبية ،وبها اشترى
اجملهول لوحة سرى اعتقاد لوقت طويل بأنها
فقدت أو دمرت ،إلى أن مت اكتشافها في 2011
وإعادة عرضها.
فى البدايه أعلنت جديده Wall Street
 journalان الذى قام بشراء اللوحه هو ولى عهد السعوديه
اال انه نفى اخلبر ثم أعلن بعد ذلك متحف اللوڤر ابوظبي أن
لوحة «سالفاتور موندي» التي بيعت في منتصف نوفمبر
املاضي «استحوذت عليها السلطات اإلماراتية».
وأضاف املتحف في بيان إنه بعد التواصل مع مكتب األمير
بدر آل سعود مشتري اللوحة فقد ثبت أن هيئة أبو ظبي
طلبت من األمير خالل افتتاح املتحف أن يكون وسيطا في
شراء اللوحة .وهى االن مبتحف اللوفر ابو ظبى ايام وسوف
يسدل الستار عنها للجمهور
احلقيقه ان طرح هذه اللوحه للبيع هو «شرف ال يحدث إال
مرة باحلياة» واقتناء متحف اللوفر ابوظبى لها هو مكسب
فنى ويوم تاريخي للمتحف وشرف ايضا ً ال يحدث اال مره
باحلياة .

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
يالقيه اجملموع من افتراءات واعتداءات طالت
انفسهم وكنائسهم وبيوتهم واموالهم
واعراضهم.
وحاول املغرضون ان يفسدوا العالقة بينهم
وبني املعز؛ ولكنهم لم يفلحوا؛ اال انها ساءت
بعد ذلك في ايام احلاكم الذي القى الكتابيون
في عهده اضطهادات فاقت ما تلقاه بعض
املوظفني من امتيازات في عهد جده اضعافا
مضاعفة؛ وقد احتفنا ببعضها ابن كثير في
البداية والنهاية ،واملقريزي في اخلطط.
ويُتهم ابن املقفع ايضا باملبالغة في وصف
املظالم التي وقعت على االقباط من قبل
بعض الوالة واحلكام ،مثل ابن شريك ،وابن
طولون ،وابن املدبر ،وغيرهم .وهو اتهام ليس
في محله ،الن تدوين املظالم لم يقتصر عليه
وحده؛ بل سبقه وحلقه في ذكرها كثيرون بدءا
من النقيوسي ،الذي كان شاهد عيان للغزو
العربي؛ وحتى وقتنا هذا الذي تُسجل فيه
املظالم واالعتداءات بالصوت والصورة؛ ومرورا
مبرويات ابن عبد احلكم ،والطبري ،وابن كثير،
واملقريزي ،وابن اياس ،والبغدادي ،وغيرهم .بل
وبلغت االمانة والدقة عنده انه ذكر مساوئ
ومحاسن الوالة على حد سواء ،وهي من سمات
املوضوعية والنقد احملايد.
وقام ابن املقفع  -كغيره – بتدوين الوقائع
التي عاصرها او شاهدها بأم عينه ،ولم يقتصر
على تدوين اخبار الكنيسة مبعزل عن الدولة،
ولكنه سرد تاريخ املصريني وعالقتهم باحلكام
والغزاة؛ وعالقة املصريني املأزومة ببعضهم
البعض ،والذين جنح احملتل في قسمهم الى
قسمني :قسم املؤمنني وقسم الكفار؛ قسم
الذميني ،وقسم االحرار .وذكر املؤرخون سالفي
الذكر كثيرا من الوقائع التي بادر فيها الغوغاء
بالتعدي على اخوانهم في الوطن ،وهدم
بيعهم ،ولم يكفهم ما كانوا يتعرضون له
من ظلم الوالة واجحافهم في جباية اجلزية
واخلراج ،وسوء املعاملة ،انطالقا ً من االستعالء
واالستحالل والتكفير والتحقير...

نسرين عيسي  -ساسكاشوان
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من الشعراء من كان يدرس التاريخ ،ويستوحي منه أشعاره..
فقد كان املصريون القدماء ،يعاقبون الزاني بسمل عينيه ،وكان الرومانيون يعاقبون الزانية
بجدع أنفها ..فقال الشاعر اللبناني طانيوس عبده في هذا:
فلو وصلت شرائعكم الينا على ما نحن فيه من مجون
ألصبحت النساء بال أنوف وأصبحت الرجال بال عيون
والبعض يستوحيها من القصص الطريفة ،ومنها:
كان ذئب ينتاب بعض القرى ،ويعيث فيها فسادا ً واضراراً؛ فترصده أهلها حتى صادوه،
وتشاوروا في تعذيبه:
فقال بعضهم :نقطع يداه ورجاله وتدق اسنانه ويخلع لسانه.
وقال بعضهم :بل يصلب ويرشق بالنبال.
وقال بعضهم :بل توقد نار عظيمة ،ويلقى فيها.
وقال بعض املمتحنني بنسائه :ال ،بل يُز ّوج ،وكفى بالتزويج تعذيباً!
وفي هذه األسطورة ،يقول الشاعر:
رب ذئب أخذوه ومتاروا في عقابه
ثم قالوا :زوجوه وذروه في عذابه

ت�أمالت معا�صرة

دفرت الثلج :كل شيء يترك آثارا ً في الثلج .أما في األيام األخرى من السنة فتبقى
طي الكتمان ،تكاد ال تُلحظ ولكن ما ان تكتسي
خطرات احليوانات البر ّية وروحاتها امورا ً ّ
األرض ثلجا ً حتى يد ّون الرداء األبيض كل وقع قدم وكل ج ّرة جناح وكل خبطة ذيل وكل
فارق في التص ّرف وكل تفاعل ورمبا كل فكرة.
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جــود تاميـــــز
7

8
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حل العدد السابق

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
أفقي
رأسي
 - 1المادة تطلى بها األواني حتى ال يلتصق الطعام  oأنواع من الزهور  - 1يقال لطعام االرز في مجتمعات دول الخليج  oوقت الغروب
 - 2االسم الذي يشير به المحامي لزبونه  oاسم علم بصفة الحمد  - 2ساحر (معكوسة)  oتلبسه المرأة والرجل
 - 3ثمرة عمل شخص أو دولة أو عملية حسابية  oعكس نجاح
 - 3اول ملكة بريطانية تسكن قصر باكنجهام  oثلثا شام
 - 4ينتسب إلى منطقة في سوريا  oمتشابهان
 - 4الصخر الناتج عن البراكين بعد أن يبرد
فيه
توضع
o
قديما
 - 5الذ يحكي الحكايات في المقاهي الشعبية
 - 5طوي وثني  oحرف عطف  oحديقة غناء
العصافير
 - 6عامل ماهر في حرفة ما  oطرد
 - 6الفضة السائلة  oعملة اوروبا
 - 7عبد هند الذي قتل سيد الشهداء حمزة  oتفوق وانتشر
 - 7مرض العصر  oمشي
 - 8تراب حباته كبيرة  oأداة حربية قديمة  oتوجس
 - 8سكب  oشك
 - 9مشروب ساخن (معكوسة)  oقشور أو طبقات جلدية تغطي بعض  - 9حب  oالقارة السمراء
الحيوانات
 - 10مخلوق ما قبل التاريخ  oنشاط انساني يشمل العديد
 - 10تمضغ بالفم مطوال  oمحل لبيع األشياء
من نتاج المواهب المختلفة

حل
العدد
السابق

حدود ال�صراحة :ال تخطئوا فتعتبروا الصداقة إجازة لقول احلقيقة ،ألن قول احلقيقية
اعتباطا ً قد يس ّبب أملا ً أكثر مما تفعل األكاذيب .كثيرا ً ما تؤذي الصراحة وجترح اآلخرين .وما
دمتم صريحني مع أنفسكم ،فال ضير في أن تخففوا بعض األمور عن أصدقائكم.
ال تي�أ�سوا!  :من ّوت مؤمنا ً بالقيم وبأننا نقصر غالبا ً عن حتقيقها .لنأخذ الرياضة ،مثال.
فالنجوم يخطئون سبعني في املئة من ضرباتهم ،لكن ذلك ال يدفع أيا ً منهم الى اليأس.

�إبداع
يف ليلة امليالد
لل�شاعر الدكتور �سليم حيدر
«ال�سفري والوزير والنائب اللبناين ال�سابق»
يا ي�سوع!
يا ب�ساط الرحمة الكربى على هذي البطاح
يا ندى العفو ويا ن�شر ال�سماح
يا دما �أهرق حتى ينتهي �سفك الدماء
ويعي�ش النا�س ،كل النا�س يف ظل الإخاء
يا �صليب الذل حتى ي�ستع ّز البائ�سون
يا جراح الذعر حتى يطمئن اخلائفون
يا رجوع النعجة ال�ضل �إىل ح�ضن القطيع
يف ترانيم الرجوع
يا مثاال ي�سبق الإن�سان فيه نف�سه
�أعلى ف�أعلى
�صاهرا ذاته يف بوتقة الذات العلي
�أجلى ف�أجلى
يا ي�سوع يا �سنى يهمي ويا م�سكا ي�ضوع
كيف حال الكون ظلما وافرتاء وانتقاما
وم�ضى الألف جزافا واملئات الت�سع والت�سعون عاما...

ب�صمات
من لم يلق خصومة ال يدرك حقيقة قوته.
بن جونسون ،شاعر وكاتب مسرحي بريطاني
احلب أعظم مستحضر جتميل.
ّ
لويزا ماي الكوت ،كاتبة ،وشخصية تلفزيونية
الصمت كذبة خالل األحداث املهمة.
أ.م .روزنثال ،صحافي أمريكي

�صورة وتعليق

�إىل حاملة النور..
عـادل عطيـة
يا حاملة النور على جبني �إ�سمكِ !
قلبك ،قلبك ..ينب�ض على وجهكِ !
ات�ساءل..
ـ كغريب عن كوكبة الأ�سرار،
�أ�سحره الإنبهار!
 ..من عانق دربي بدربكِ ؟!
 ..من جعل قلبي ال�صغري،
�صنو ًا لقلبك؟!
ال �أعرف الإجابة،
وال الكتابة يف الأ�سرار!
كل ما �أعرفه اننا التقينا..
ـ حني التقينا ـ:
ذات نهار..
يف بوتقة الفكر اجلميل..
وروعة اخليال..
دون تاريخ بيننا..
دون �إنتظار!
حتملني النور على جبني �إ�سمكِ !
وقلبك يكتب على وجهكِ :
 ..معجزة احلوار!
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مرض السكر

Dental Advice
)Gum Disease (1

علــــوم وطب
د .ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

جدا ً التي قد
سقوط األسنان من املشكالت املزعجة ّ
تصيب الفرد نظرا ً لألهمية الكبيرة التي تقوم بها األسنان،
كما أ ّن املظهر اجلمالي للفم يتغ ّير عند إصابة األسنان
أو اللثة بأي من املشاكل ،لذا كانت االبتسامة التي
تكشف عن لثة غير صح ّية دائما ً محط ازعاج وإحراج.
ومن الناحية الوظيفية تقوم الل ّثة بحماية األسنان وتثبيتها
وفي حال تع ّرض اللثة ألي مشكلة تصبح األسنان أيضا ً بدورها
في خطر كبيركما أ ّن أمراض اللثة ثؤثرعلى اجلسم بشكل عام،
وكلما كانت عملية اكتشاف املشكالت في اللثة ّ
مبكرة ك ّلما كان العالج أسهل وسهل
السيطرة عليه.
من أشهر األمراض التي تصيب اللثة هو اإللتهاب الذي يصيبها بسبب دخول اجلراثيم إليها،
كما أن تغير الهرمونات أثناء فترة احلمل قد تسبب للمرأة اإلصابة بالتهاب اللثة ،والتدخني،
واإلصابة مبرض السرطان ومرض اإليدز ،تناول بعض أنواع من األدوية التي تؤثر على اللثة ,ومرض
التهاب الل ّثة حتديدا ً يصيب جميع األفراد في كا ّفة األعمار واألجناس .
املتقدمة من
أعراض التهاب اللثة ال تظهر أي أعراض في بداية التهاب اللثة ولكن في احلالة
ّ
االلتهاب قد تظهر بعض األعراض مثل:
الدم من اللثة عند تنظيف األسنان بالفرشاة واملعجون ،وأحيانا ً قد تنزف اللثة دون
نزول ّ
سبب.
حدوث التو ّرم واالنتفاخ في اللثة.
تغ ّير لون اللثة إلى األحمر
القاني.
خروج الروائح الكريهة من الفم
بسبب االلتهاب.
تراجع حدود اللثة وظهور مناطق
أكبر من األسنان.
البدء بسقوط األسنان.
ظهور الفراغات بني األسنان.

مرض السكر مرض من األمراض املزمنة،
وهو نوعان:
النوع األول:

�إذن فاملر�أة �أقوى
أثبتت دراسة علمية أن النساء يسمعن أفضل من الرجال،
حيث أجريت دراسة على  1158رجالً و 551مرأة ،وكان يتم
قياس القدرة السمعية للرجال مرة كل عامني .وللسيدات مرة
كل خمس سنوات .وأكدت نتيجة القياس أن الرجل فوق سن
الثالثني يكون معرضا ً لفقدان السمع أسرع مبقدار الضعف من
املرأة .ويزداد ضعف السمع عاما ً بعد اآلخر حتى سن الثمانني.

 - 1تغذية صحيحة
 - 2الرياضة كاملشي والسباحة
 - 3تخفيض الوزن
 - 4أخذ العالج الدوائي بإنتظام
 - 5أخذ األنسولني

عدم قدرة اجلسم علي إفراز األنسولني نتيجة
خللل في غدة البنكرياس ،ينتج عن خلل في
مناعة اجلسم والسبب غير معروف حتديدا ً
النوع الثاني:
هو عدم قدرة اجلسم باإلستفادة من االنسولني التغذية السليمة ملريض السكر
 األكثار من اخلضار الطازج والورقي كالبقدونساملوجود بالرغم من كفاءة البنكرياس
والبصل والثوم والبروكلي والقرنبيط
النوع الثالث:
 البعد عن الدهون واملقليات والنشوياتسكر احلمل
واملسبكات
 األكثار من الفاكهة كالتفاح والكيويأعراض السكر
والبرتقال
 عطش شديد السمك أفضل بروتني حيواني ويليه الدواجن تبول بكثرة خاصة باملساءاملشوية
 فقدان الوزن البعد عن اللحوم احلمراء إرهاق شديد وجبة الشوفان مع الزبادي في األفطار مفيدة صعوبة إلتئام اجلروحجدا ً
 زغللة في العنيوإلي موضوع أخر ...

مضاعفات مرض السكر

 - 1إلتهاب األعصاب
 - 2أمراض القلب
 - 2إصابة شبكة العني
 - 4صعوبة إلتئام اجلروح
 - 5أمراض الكلي وقد تصل
للفشل الكلوي

النوم ي�ساعد على التئام اجلروح تعجيل انتاج الكريات احلمر

امكن علماء بريطانيون من اثبات األثر الفعال للنوم في التئام
اجلروح وسرعة شفائها ..جاء ذلك في أثناء اجرائهم ابحاثا حول
النوم واضطراباته .فقد ال حظ العلماء في جتربة على الفئران،
أن عدم النوم قد يؤدي في النهاية الى وفاة الفئران املصابة
بجروح ،اما الفئران التي اخذت كفايتها من النوم ،فقد مت التئام
جروحها بسرعة .وبالتحليل البيولوجي ،وجدوا أن جسم الفأر،
يفرز في أثناء النوم هرمونا ً يساعد على تكوين جزيئات بروتينية
هامة تقوم بسد اجلروح.

عالج السكر

شاع ،على نطاق واسع ،اعتماد طريقة التبرع الذاتي
بالدم في العمليات اجلراحية احملددة سلفا ( غير التي
تستلزمها حاالت طارئة) باعتبار انها طريقة امينة
يحمي بها املرضى انفسهم من اخطار « االيدز»
والتهاب الكبد واالخطار االخرى املتاتية عن عمليات
املعدين لعمليات
نقل الدم .ولكن بعض املرضى
ّ
جراحية سلفا غير قادرين على التبرع بكمية كافية
من الدم.
وقد يساعد هؤالء اآلن عقار كان يستخدم ملعاجلة
فقر الدم لدى املرضى الذين يعانون امراضا كلوية.
ففي دراسة شاركت فيها معاهد امريكية عدة،
متكن العقار املعروف باسم اريثروبوياتني ،وهو نسخة
ُمهندسة جينيا عن الهورمون البشري ،من استحثاث
الدم على زيادة انتاج الكريات احلمر على نحو ملحوظ،
فازدادت كمية هذه الكريات في املرضى الذين تلقوا
العقار بنسبة  41في املئة اكثر من الذين تلقوا جرعات
تخلو من اي مواد طبية ومن غير ان يعرفوا ذلك.
وقد تكون املعاجلة باألريثروبوياتني قبل اجلراحة احملددة
سلفا مناسبة بالتخصيص لالشخاص ذوي الكميات
الصغيرة من الدم مثل النساء واالطفال واملصابني
بفقر الدم او الذين ميكن ان يحتاجو الى أكثر من
اربع وحدات من الدم حتوي الواحدة منها نصف ليتر
خصوصا ً املرضى الذين سيخضعون جلراحات في
القلب مثال.

الوقت الذي يحتاجه الإن�سان
له�ضم �أي وجبة
تستطيع املعدة حتمل أكثر من ربع جالون من الطعام .ثم
تطلق املعدة الطعام تدريجيا ً إلى األمعاء الدقيقة ،ويستغرق
هذا من ساعتني إلى ست ساعات للوجبة الواحدة حسب نوع
الطعام.

ماء الكولونيا
عرف املاء املعطر برائحة األزهار والثمار قدميا ً بـ «املاء امللكي» و
«املاء العجيب».
أما س تسميته ،مباء الكولونيا ،فيرجع إلى مدينة كولونيا في
املانيا حيث اشتهرت بها أنواع عديدة من املاء املعطر في مطلع
القرن الثامن عشر.

تعريف لنب الأم
يعرف لنب األم بأنه دم أبيض بعد
أن اتضح أنه يحتوي على جميع
مكونات الدم ،حيث أنه يجري
في عروق األم ويؤدي نفس وظائف
الدم من غذاء شامل للبروتينات
والدهنيات والسكريات واملعادن
واألمالح والفيتامينات ،بل ويتضمن
عوامل املناعة ومقاومة امليكروبات
الفتاكة واخلاليا احلية التي تعطي األم فرصة للتخلص من
مخزون الطاقة والشحم املتراكم.
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الباحث مجدي خليل يكشف سبب
تغيير موعد زيارة «نائب الرئيس
األمريكي» للشرق األوسط
عن سبب تأجيل زيارة نائب الرئيس األمريكي «مايك بنس» إلي القاهرة
والشرق األوسط إلي الثامن عشر من يناير ،كتب «مجدي خليل» علي
صفحتة علي موقع التواصل اإلجتماعي «فيس بوك» ،يقول «حتى ال يفهم
البعض أن السبب هو القدس- ،وهذا غير صحيح باملرة -فال يهمهم كثيرا ردود األفعال العربية،
ولكن السبب هو التصويت على قانون الضرائب اجلديد ،وهو أهم قانون منذ عقود لقطاع األعمال
وللحزب اجلمهورى ،وحيث أن نائب الرئيس هو رئيس مجلس الشيوخ فى نفس الوقت وصوته هو
املرجح عند تعادل األصوات ،فبقاءه فى واشنطن هام للغاية حتى يتم مترير القانون قبل نهاية
العام .وأضاف خليل انه إذا مت إقرار هذا القانون سيكون أهم جناح حققه ترامب قبل خطاب حالة
األحتاد فى يناير ،خاصة بعد فشله فى التخلص من «أوباما كير» ،وبعد الضجة املثارة حول التدخل
الروسى فى األنتخابات.

ليلي مراد ..
قيثارة ومالك من السماء
فقد رحلت ليلي مراد عن عاملنا هذا في 21
نوفمبر  1995وذلك عن عمر يناهز  77عاما.
« وليلي مراد» هي واحدة من أشهر مطربات
الزمن اجلميل ،وذلك في النصف األول من القرن
العشرين وجنمة السينما املصرية العريقة،
حيث متيزت السينما املصرية وقتها بجيل من
العمالقة الذين صنعوا تاريخا ال ينسي في
عالم الغناء الطربي واإلستعراضي وقد زمالتهم
وتفوقت عليهم وذلك بصوتها املالئكي الفريد،
هذا إلي جانب تألقها في موهبتها التمثيلية
والتي تتميز بالسهل املمتنع ،وحيث اشتهرت
بأدوارها الرومانسية ذات النزعة األرستقراطية ..
ولدت ليلي مراد باسم «ليليان إبراهام زكي
مورداخاي أصولني» في  17فبراير  1918مبحرم
بك باألسكندرية ألسرة يهودية ذات أصول فنية
 ،فقد كان والدها هو املغني وامللحن «إبراهام
زكي موردخاي» والذي اشتهر باسم «زكي مراد»
وقد قام بأداء أوبريت العشرة الطيبة الذي حلنه
املوسيقار /سيد درويش  ،ووالدتها هي «جميلة
سولومون» وهي يهودية من أصل بولندي  ،وقد
سافر والدها ليبحث عن عمل باخلارج وانقطعت
أخباره لسنوات ،اضطرت فيها للدراسة بالقسم
اجملاني مبدرسة «نوتردام ديزابوتر» للراهبات بحي
الزيتون  ،وتعرضت أسرتها للطرد من املنزل وذلك
بعد نفاذ أموالهم ،ولكنها إستطاعت التخرج
بعد ذلك من هذه املدرسة العريقة.
وقد بدأت مشوارها مع الغناء في سن األربعة
عشر عا ًما حيث تعلمت على يد والدها زكي
مراد وامللحن املعروف «داود حسني»  ،وبدأت
بالغناء في احلفالت اخلاصة ثم احلفالت العامة
 ،وأقنعها «فكرى أباظة» بالصعود على خشبة
املسرح سنة  ، 1932قبل أن تختارها «بهيجة
حافظ» للمشاركة بالغناء فقط وذلك فى فيلم
«الضحايا»  ، 1933ثم تقدمت لإلذاعة كمطربة
عام  1934وجنحت وبعدها سجلت إسطوانات
بصوتها  ،حتي قدمها للسينما عام 1937
املوسيقار /محمد عبد الوهاب ومثلت أمامه
وكان الفيلم هو فيلم «يحيا احلب «وهو من
إخراج محمد كرمي في  ،ورغم بدايتها املتواضعة
في ذلك الفيلم إال أن جذبت إنتباه فنان الشعب
«يوسف وهبي» والذي راي فيها من املوهبة ،ما
يسمح لها لتشاركه فيلمها الثاني وهو «ليلة
ممطرة» وقد كان ذلك في نهاية .. 1939
وبرغم قلة ما إشتهر من أغاني ليلى مراد اال انها
وعلي مدار تاريخها الفني الطويل قدمت حوالي
 1200أغنية  ،وحلن لها معظم كبار امللحنني
الذين عاصروها من أمثال  :محمد فوزي ومحمد
عبد الوهاب ورياض السنباطي وزكريا أحمد
ورياض القصبجي وشقيقها منير مراد  ،كما

ا.د .ناجي اسكندر
مثلت للسينما  27فيل ًما كان أولها فيلم «يحيا
احلب» مع املوسيقار محمد عبد الوهاب عام
« ، 1937ليلة ممطرة»  ، 1939ثم قدمت العديد
من األفالم والتي تسمت باسمها وهي «ليلى
بنت الريف» « ، 1941ليلى بنت املدارس» ، 1941
«ليلى» « ، 1942ليلى فى الظالم» « ، 1944ليلى
بنت الفقراء» « ، 1945ليلى بنت األغنياء» 1946
 ،وقدمت أيضا عدد اخر من األفالم احملفوظة في
ذاكرة السينما املصرية ومنهم  :فيلم املاضي
اجملهول في  1946وفيلم « قلبى دليلى» 1947
،وايضا ً فيلم «عنبر»  ، 1948ولكن يبقي أروع
ما قدمت علي اإلطالق هو فيلم «غزل البنات»
 1949وذلك مع ثالثي العمالقة جنيب الريحاني
ويوسف وهبي ومحمد عبد الوهاب وقد إنطبع
ذلك الفيلم في ذاكرة السينما املصرية  ،وأيضا
قدمت بعد فيلم غزل البنات أفالم خالدة أخري
وهم أفالم  :شاطيء الغرام» « ، 1950حبيب
الروح» « ، 1951سيدة القطار» « ، 1952بنت
األكابر»  1952وكان أخر ما قدمت للسينما
املصرية هو فيلم « احلبيب اجملهول « وذلك في
عام  1955مع املمثل الرائع حسني صدقي وقد
إعتزلت بعد ذلك الفيلم النشاط الفني.
ولقد َّ
شكلت ليلي مراد مع النجم /أنور وجدي
ثنائيا ً رائعاً ،وذلكبعد أول فيلم جمع بينهما
وكان من إخراجه وهو فيلم «ليلى بنت الفقراء»
 ،و الذي تزوجا أثناء تصويره عام  ، 1945وإستمر
زواجهما قرابة  8سنوات ثم إنفصال بعد
مشاكل طويلة األمد  ،ثم تزوجت سرا ً من وجيه
أباظة وذلك بسبب ممانعة عائلة أباظة العريقة
من زواجه منها وذلك للعديد من األسباب منها
كونها فنانة ومن أصل يهودي .وأجنبت منه إبنها
أشرف  ،ثم تزوجت الحقا باخملرج /فطني عبد
الوهاب والذي أجنبت منه إبنها زكي والذي عمل
الحقا ً بالتمثيل .
وقد رحلت الفنانة القديرة عن عاملنا هذا في
مساء يوم الثالثاء  21نوفمبر  ، 1995ل ُيسدل
الستار علي قصة ومشوار فني لنجمة كبيرة،
وأليقونة من رموز الفن املصري  ،وقد مت تكرميها
بعد وفاتها بثالثة سنوات في مهرجان القاهرة
السينمائي الدولي في  ، 1998وقد مت منح
إسمها شهادة تقدير تسلمتها عنها الفنانة/
ليلى علوي ..
ولكن رغم رحيلها ،فسوف يبقي إسم ليلي
مراد محفورا في ذاكرة الزمن اجلميل للسينما
املصرية.

متى نتعلم من أشقائنا العرب

بسام توفيق عبدامللك  -البرتا  -كندا

رمبا يرى البعض أن العنوان بة خطأ ما ..زلة لسان
بالبلدى ..رمبا قصدت متى نتعلم من الغرب أو
دول العالم االول او من سنغافوره و اليابان كما
جرت العادة على لسان و اقالم االعالميني  ،لكن
الصدمة إننا صرنا فى مصر متأخرين عن بعض
األشقاء العرب الذين نفخر إننا من علم أوالدهم
و خطط لهم مدنهم و مد الطرق في صحارى
بالدهم  ،قراءت منذ عام ألحد الشباب املصري
يعمل في مجال ال  ITانة تلقي دعوة حلضور مؤمتر
علمى في احدى دول اخلليج على شرف شركة
مايكروسوفت وجميع احلضور يعملون في نفس
مجالة من مختلف الدول العربية و ظل يسبح
في خيالة عن درجة كفاءة و مستوى تفكير
اقرانة من الدول العربية و في أول لقاء بادر كل
واحد من احلضور بتقدمي نفسة و اجلامعة التى
حصل على شهادتة منها و في انتظار دورة و
بينما يجهز الكلمات التى سيجهر بها متفاخرا
على الباقني الذين يرتدون العقال و املركوب سمع
هذا فالن خريج ماساتشوتس و هذا خريج زيورخ
املانيا و ذاك الينوى و تلك كاليفورنيا أمريكا
..حتى جاء دورة فهمس اخوكم ابو على خريج
عني شمس ! تذكرت هذة القصة عندما شاهدت
سيارة شحن تفرغ محتوياتها في املنزل اجملاور لى
داللة على قدوم جار جديد لى و لم متر أيام حتى
شاهدت طفلتني يقتربون من صغيرتى يحاولون
دعوتها للعب معهن بلغة اإلشارة مدعومة
ببعض االلفاظ العربية فزاد شغفى الى أن
التقيت بوالدهم بسام من مصر رد اخوك ز من
السعودية ( فبدأت االفكار تلعب برأسي من
السعوديه بيعمل اية هنا ) فبادرت وانت هنا من
امتى ؟ فأجاب منذ شهور ولكن كنت هنا من
قبل فقد قدم لكندا موفدا من جامعتة و بلدة
ليحضر لرسالة املاجستير ثم الدكتوراة و بعدها
عاد للسعودية لينقل الى بالدة ما تعملة الى أن
أرسلت لة جامعة البرتا ليحضر مرة ثانية ولكن
كأستاذ ليدرس للطالب الكنديني ! هذا مثال
مثلما يحدث مع الوافدين من مصر او غيرها من
الدول لكن ماحدث منذ عدة سنوات أن اهتمت
الدول العربية بالتعليم و البعثات التعليميه
للغرب و تشجع الدارسني بشتى الطرق على
االستمرار و قد ملست ذلك خالل عملى فترة
في معمل كومبيوتر في إحدى معاهد البرتا أن
هناك طالب عرب كثيرين خاصة من السعودية و
هؤالء تنتظرهم وظائف مرموقة عند االنتهاء من
دراستهم من خالل برنامج امللك فهد للمبعوثني
وهو خاص بارسال احلاصلني على شهادة الثانوية
العامة للخارج خللق جيل من الفنيني املؤهلني و
املدربني خلدمة جميع القطاعات.
مثال آخر الهتمام الدول العربية عدا مصر
بالبعثات التعليمية منذ عدة سنوات يعانى
املهاجرين األطباء للحصول على نيابة
« »residencyفى اى من مستشفيات البرتا
بعد أن يعانون سنوات في الدراسة إلى أن
اكتشف بعضهم أن أحد األسباب هو أن إحدى
الشقيقات العرب عقدت اتفاق مع حكومة البرتا
أن ترسل خريجي كليات الطب ليعملوا كنواب
في األقسام اخملتلفة على أن تتكفل حكومة هذا
الدولة بجميع املصاريف و املرتبات وحتى التأمني
الصحى و ايضا اهداء حكومة املقاطعة عدد من
سيارات اإلسعاف اجملهزة يعنى من اآلخر win win
. situation
املقاطعة وجدت اطباء بدون مرتبات وال مطالب
و الدولة الشقيقة زودت أبناءها بخبرات حديثة
في كندا لكيما عندما يعودوا إلي بلدهم ينقلون
خبرتهم معهم .إما من يود االستمرار في
الدراسة أو حتى العمل ال تالحقة أو تنذرة بالويل و
الثبور و عظائم األمور و في احلقيقة قليل منهم

من يستمر في اخلارج ألنهم يجدون أماكنهم
محفوظة في جامعاتهم بل و ترقياتهم
مضمونة و وظائف مبرتبات مجزية .تذكرت و
انا اكتب ما سبق ما حدث مع الباحث املصري
في وكالة ناسا د.عصام حجى عندما رفض
عميد كلية العلوم جتديد مدة البعثة العلمية
عندما جاءت لة فرصة عمل في وكالة ناسا و
اضطر لالستقالة أو صديقي املبعوث من إحدى
كليات الهندسة بأحدى اجلامعات اإلقليمية
الذى اضطر أيضا لالستقالةو آخيرا ما حدث مع
الدكتور عمرو حمزاوى عندما طلب اجازة بدون
مرتب من كلية اإلقتصاد و العلوم السياسية
بجامعة القاهرة حلصولة على عقد عمل في
جامعة ستانفورد فوافق مجلس الكلية لكن
مجلس اجلامعة انهى خدمتة بحجة اجلمع بني
مرتبني في حني إنة لم يتقاضي مرتب من جامعة
القاهرة منذ صيف .2015
هؤالء املبعثون للخارج للحصول على درجة
املاجستير أو الدكتوراه هم استثمار ألجيال
قادمة فهم ينقلون معهم عند عودتهم أساليب
حديثة في التدريس و البحث العلمي و يخرجون
الطالب من دائرة األسئلة املكررة و مذكرة
االمتحانات إلى دائرة أوسع بكثير  ،أتذكر أنة خالل
دراستى اجلامعية كانت هناك مادة مهملة هى
مادة االسماك بالرغم من أهمية الثروة السمكة
في مصر إلى أن تولى مسئوليه هذة املادة أحد
العائدين من اخلارج بعد حصولة على درجة
الدكتوراة وأذكر إن أسمة كان د سامح  ،أول ما
فعلة إنة الغى إمتحان اعمال السنة و استبدلة
ببحث يعدة كل طالب في موضوع مختلف
متاما عن باقي الزمالء إما إمتحان العملى فكان
قصة آخرى فبينما كنا نعتمد في إمتحانات
العملى على وجود عالمة معينة في العينة أو
الشريحة لكى يسهل علينا حتديد إسمها في
يوم االمتحان بغض النظر عن اى أسس علمية
(هم يضحك وهم يبكي على مستوى التعليم)
 ،وفعلنا نفس الشيء في مادة االسماك و كنت
أنا من تطوع بتصوير أكثر من عشرون نوعا من
االسماك ألتى تعيش في النيل أو البحر املتوسط
أو االبيض لعلنا نتذكر أسمائهم أسوة مبا يحدث
في باقي املواد  ،لكن حدث ما لم نتوقعة فقد
اختفي د سامح قبل ميعاد االمتحان و عرفنا
سبب اختفاءة يوم االمتحان حيث فوجئنا بإن
جميع االسماك املعروضة مختلفة فى االحجام
أو االلون و لكنها نفس االنواع فقد حاول د سامح
أن ينمى روح االجتهاد وليس احلفظ و التلقني
داخل الطالب  ،و هذا ما نفتقدة بشدة في
التعليم اجلامعي فى مصر و يؤدى الى صعوبات
و حتديات كثيرة ملن يود الهجرة الى اخلارج حيث
نظم التعليم مختلفة متام االختالف  .معذرة
لكل قارى ظن أننى انتقد جملرد االنتقاد او بالبلدى
«انت مش فى مصر لية بتتكلم على التعليم فى
مصر « اوال الننى تعلمت وحصلت على شهادة
جامعية و فوجئت مثل جميع أشقائى املصريني
أننا بعيدين كل البعد عن املستوى التعليم فى
اخلارج و تكبدنا عناء الدراسة باسلوب لم نعتادة
من قبل و هو ما سيواجهه كل مغترب مصرى و
ثانيا آلننى امتنى أن يرتقى التعليم فى بلدى االم
و هو ما سينعكس على االجيال القادمة و على
مستقبل مصر
تصنيف أفضل اجلامعات العربية بني أفضل 500
جامعة على مستوى العالم.
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن بالسعودية
()173جامعة امللك سعود ( )221جامعة امللك
عبد العزيز ( )267بينما جاءت جامعة القاهرة
أعرق اجلامعات العربية في املرتبة ()٤٩٠-٤٨١
عامليا.
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كتب من جلود الب�شر

�صنع غالف هذا الكتاب من جلد امر�أة جمهولة �أما هذا الكتاب فمن جلد جون
هوروود �أول �سجني مت �إعدامه يف �سجن بري�ستول
اكتشف مؤخرا في جامعة هارفرد األمريكية كتاب
صنع غالفه من جلد االنسان ،وتروي إرين دين في
هذا التقرير قصة العالم املروع لهذه الكتب.
يعتقد العاملون في جامعة هارفرد أن كتاب “أقدار
الروح” ( ،)Des Destinees de l’Ameمغلف بجلد
امرأة مريضة مجهولة الهوية ماتت ألسباب
طبيعية .ويقال إن األديب الفرنسي أرسني أوساي
أعطى الكتاب لصديقه الطبيب لودوفيك بوالند
في منتصف الثمانينيات من القرن التاسع عشر،
والذي بدوره غلف الكتاب بهذه الطريقة غير
االعتيادية.
كانت املمارسة اخلاصة بتغليف الكتب باجللد
البشري محط اهتمام في القرن التاسع عشر،
رغم أنه يعتقد أنها تعود إلى ما قبل ذلك.
ويوجد مثال باق حتى اآلن من هذه الكتب في
اململكة املتحدة في مكتب سجالت بريستول ،وهو
كتاب صنع غالفه من جلد أول رجل أعدم في سجن
بريستول ،وهو جون هوروود ،الذي أعدم عن عمر 18
عاما ،مدانا بقتل إليزا بالسوم.
ويحمل الكتاب تفاصيل اجلرمية التي وقعت عام
 ،1821عندما قام هوروود ،الذي كان قد أصبح
مفتونا ببالسوم وهدد بقتلها سابقا ،بقذفها
بحجر بينما كانت تتوجه نحو بئر جللب املاء.
وحسب الكتاب “التقط هوروود حجرا كبيرا وصوبه
نحوها بوحشية حتى كاد يكسر جمجمتها”.
وصرخت بالسوم فهرع إليها أصدقاؤها ،ونقلت إلى
املستشفى ،ولكنها ماتت هناك متأثرة بجراحها.
وبعد محاكمة هوروود وإعدامه ،قام اجلراح ريتشارد
سميث بتشريح جثته في محاضرة عامة في
مستشفى بريستول امللكي ،ثم قرر سميث أن
يقوم بدبغ جزء من جلد هوروود لتغليف مجموعة
من الوثائق اخلاصة بقضيته .وزخرف الغالف
بجمجمة وعظام متقاطعة ،مع إضافة الكلمات
“ ”Cutis Vera Johannis Horwoodالالتينية
باحلروف املذهبة ،والتي تعني “جلد جون هوروود
احلقيقي”.
والكتاب ،املعروض حاليا في متحف “إم شيد” في
بريستول ،هو األكثر شعبية في قسم األرشيف،
حسب ما تقول آلي ديلون ،إحدى كبار األرشيفيني
في املتحف .وهو محفوظ بنفس طريقة حفظ
الكتب ذات األغلفة اجللدية ،وفي ظروف مناخية
مالئمة.
وتعلق ديلون “أعتقد أنها قصة حزينة للغاية ،يبدو
أن جون هوروود كان شخصا ضعيفا ،وقد ساهم
هذا في تصرفاته” ،مضيفة أن “تغليف كتاب بجلد
بشري مروع بالفعل ،ويصعب فهم األسباب وراء
القيام بذلك .إن األمر يبدو انتقاميا بالنسبة لي”.

حـدث بالفــعل

ال�ضوء ال�شبح

انتشرت ظاهرة تغليف الكتب باجللود البشرية في
القرن التاسع عشر

وثمة كتاب آخر بخلفية مشؤومة صنع من جلد
القاتل سيء السمعة ويليام بورك .وبدال من أن
يحفر الستخراج جثث ويبيعها ملدرسة التشريح
في إدنبره ،التي كان يديرها روبرت نوكس ،عمد
بورك ،مبصاحبة ويليام هير ،إلى قتل الناس عمدا،
واستطاعا بيع  15جثة قبل اكتشاف اجلرمية.
ويحمل غالف كتاب اجليب البني الصغير ،وهو خاو
من الصفحات الورقية وكان سيستخدم حلفظ
املالحظات والنقود ،تاريخ إعدام بورك في عام .1829
ومن غير املعروف كيف انتهى األمر بجلد بورك على
كتاب اجليب الذي يوجد في متحف كلية اجلراحني
امللكية في إدنبره.
وتقول إميا بالك ،من الكلية ،إن “تقارير أفادت بأنه
كانت هناك عملية تشريح علنية ،وأن بعض اجللد
اختفى ،ثم عرض هذا الكتاب الحقا في إدنبره”،
مضيفة “إن إصدار هذا الكتاب اتبع توجها كان
يعتبر أجزاء جسد اجملرمني نوعا من التعويذة”.
ومن بني اجملرمني اآلخرين الذين تبرعوا بأجزاء من
جلودهم من أجل الكتب جورج كودمور ،الذي أعدم
ألنه سمم زوجته ،وويليام كوردر ،الذي أدين مبقتل
ماريا مارتني في جرمية شهيرة في .1827
ويقول ساميون تشابلني ،وهو رئيس مكتبة ويلكوم،
التي تضم كتبا عن التاريخ الطبي ،إن االهتمام
بتغليف الكتب باجللود البشرية زاد في القرن
التاسع عشر .وتضم املكتبة كتابا واحدا بغالف
من هذه النوعية لنص يعود إلى القرن السادس
عشر عن العذرية ،وغلفه لودوفيك بوالند أيضا
بجلد بشري في القرن التاسع عشر.
وثمة سؤال أخالقي هنا .إن العديد من اجملموعات
في املتاحف تشتمل على أجزاء بشرية ،وفي
السنوات األخيرة أعيد بعضها إلى البالد التي
جاءت منها في األصل ،ومن بينها رؤوس ماورية
محنطة عادت إلى نيوزيالندا.
وقد يثير ذلك التساؤالت عن األسباب التي تظل
فيها الكتب املغلفة باجللود البشرية محط فضول
للعامة.
ولكن العدد الضئيل من هذه الكتب قد يعني أن
املوضوع ال يولد جدال كافيا أبدا.

كانت الظواهر األكثر تكررًا هي األضواء األشباح و خير األمثلة ما حدث في الواليات املتحدة في
والية نورث كارولينا بالتحديد في منطقة اجلبل البني حيث تابع أهل تلك املنطقة األضواء اإلشباح
على مدى  150عا ًما ،حيث أن الظاهرة عبارة عن أجسام من الضوء مييل لونها إلى االصفرار و أحيانا
القرنفلي تظهر في اجلزء العلوي من جبل و الذين رأوها من قريب قالوا أن األضواء تصدر أزيزًا و ظلت
هكذا دون سبب إلى أن قال العلماء أنها نتيجة النعكاس الضوء األمامي للسيارات و لكن قبل مائة
عام ليس هناك سيارات  !!..فظلت بال أي تفسير يذكر!

احلرائق العجيبة
احلرائق حتدث نتيجة لظاهرة طبيعة و أغلب احلرائق العجيبة خضعت لدراسة و البحث و لكن لم
يتمكنوا من معرفة سبب واضح لها مثل حرائق انديانا حدثت عام  ، 1951قدمت شركة التأمني
التقرير أنها حرائق عجيبة النار نشبت بالدور العلوي من منزل مملوك لرجل اسمه وليام هاكلو في
صباحا دون أن تتطرق ملوقع أخر و كانت الكهرباء غير موجودة باملنزل و ال يوجد أي سبب
الثامنة
ً
لنشوء هذا احلريق ال وسائل إشعال و ال ماس كهربائي دون سبب و لكن بعد ذلك تبني بالعلم أن
سبب احلريق هو طبقة من األوراق بني زنبرك السرير و اخلشبة التي فوقه كانت السبب في اندالع
تسع حرائق مختلفة املصادر في أنحاء متفرقة من البيت  ،ثم اشتغلت حوائط البيت دون أي سبب
و لكن شركة التأمني علقت كل الفروض و األسباب إلى حرائق بال أي سبب!

لعنة ق�صر مريامار

هام لأ�صحاب الأعمال يف كندا

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 النجاح و �أ�ستفد منه
�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر :

1-844-355-6939

يقع القصص على الشاطئ األزرق للبحر االدرياتكي بالقرب من مدينة تريستا مت تشيده في القرن
التاسع عشر بأمر من إمبراطور النمسا فرانز جوزيف و قدمه هدية األشيدوق ماكسيمليان و أقام
به سنوات حتى تولى مهامه كإمبراطور للنمسا و مات  برصاصة قاتلة أثناء مغامرة قام بها ثم
سكنت القصر من بعده أخته إمبراطورة النمسا إليزابيث و ابنها ولي العهد مات ابنها بالقرب من
أيضا بعد تسع سنوات من سكنها للقصر حيث تلقت عدة طعنات أدت
فينا مقتولاً و هي مات ً
لوفاتها  ،تداولت املعلومات عن لعنة القصر و سمع بها األرشيدوق فرانسيس فرديناند الذي سكن
القصر و لكنه مات هو وزوجته رم ًيا بالرصاص و كانت هي شرارات احلرب العاملية األولى و بعد احلرب
أصبح القصر ملك إيطاليا سكنه دوق أستا الذي كان يساند موسوليني مت اختياره حاك ًما للحبشة
ولكنه مات في حرب أفريقيا أسيرًا  !!..و بعد احلرب العاملية الثانية أصبح القصر ملك للقوات
األمريكية سكنه كلاً من بريانت مور و برنابس ماكفادين اللذان ماتا بالسكتة القلبية  ،كل هذا دون
تفسير و ظلت لعنة القصر من العجائب التي ليس لها تفسير!
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اميان السيدة العذراء
للشماس ذياكون/جمال تكال اسعد  -مونتريال
لقد ذكرنا في العددالسابق ١٠٢نبذة صغيرة
عن فضائل السيدة العذراء مرمي
مبناسبة بدء صوم امليالد املقدس واليوم نعرض
اإلميان الذي حتلت به سيدتنا كلية الطهر
العذراء مرمي
 .1اإلميان:
قالت أليصابات للعذراء”  ...طوبى للتى 1آمنت
أن يتم لها ما قيل من قبل الرب( ”..لو .)45:1
فى بشارة املالك للعذراء كشف لنا جوهر
اإلميان العميق فى حياتها ,هذا اإلميان الذى
تسلمته من أبويها وإزداد منوا ً بوجودها فى
الهيكل وصلواتها وتضرعاتها املستمرة
وحفظها لكالم الرب الذى كانت تخبئه داخل
قلبها.
ولكى ندرك مقدار وعظمة
إميان العذراء لنقارنه بإميان
زكريا الكاهن
إن الكاهن الشيخ لم يصدق
كالم اهلل الذى يتم فى حينه
(لو  )20:1فلم تكن معجزة
والدة يوحنا من أم عاقر وأب
شيخ ,هى املعجزة األولى فى
التاريخ إذ سبقتها معجزات,
فهوذا إسحق قد ُولد من
إبراهيم ذو املائة عام وسارة العاقر (تك ,)18
وآخرون كثيرون  :صموئيل من َحنَة (1صم,)1
وشمشون من منوح وزوجته (قض ,)13ويعقوب
وعيسو من رفقة (تك  ,)25ويوسف من راحيل
(تك . )31:29
ولكن املعجزة التى لم يسبق أن حدث مثلها
فى التاريخ من قبل هى معجزة والدة املسيح
من عذراء بدون زرع بشر ,ولكن مع ذلك فان
األمر السهل لم يصدقه زكريا ,واألمر األصعب
قبلته العذراء إذ كان لديها رصيد جبار من
اإلميان.
كان إميان العذراء يتصف بثالث صفات:
أ .إميان بال شك-:
عندما بشر جبرائيل املالك العذراء مبيالد
املسيح قالت له مرمي ..”:ليكن لى كقولك(”...
لو )38:1
لقد فاقت العذراء الكثير من القديسني
والقديسات فهوذا سارة عندما سمعت
بشارة املالئكة مبيالد إسحق ضحكت وقالت”
..أبعد فنائى يكون لى تنعم وسيدى قد
شاخ(”..تك.)12:18
ليس سارة فقط لكن هذا توما الرسول يشك
فى قيامة السيد املسيح من بني األموات,
وبطرس الرسول الذى إشتهر بكلمة  “ :إن
شك فيك اجلميع فأنا ال أشك” قال له السيد
املسيح ... “ :يا قليل اإلميان ملاذا شككت”....
مع ان العذراء مرمي سألت املالك ..”:كيف يكون
هذا ”...إال إنها حينما رد عليها املالك...”:الروح
القدس يحل عليك ”..لم تتساءل للمرةالثانية
بل آمنت وقالت...”:ليكن لى كقولك”...
ب .إميان بال جدال:
هناك الكثير من النعم التى نفقدها إذا جادلنا
وناقشنا وسألنا بعقلنا اجلسدى وحكمتنا
البشرية.لم يكن غريبا ً ان عاقرا ً تلد ولكن

الراعي والرعية

الغريب ان تلد عذراء لهذا قال الرب على
لسان أشعياء النبى العظيم....”:يعطيكم
السيد نفسه آية ,ها العذراء حتبل وتلد ابناً”....
(أش )14:7ومعروفة قصة سمعان الشيخ
وتفكيره فى هذه اآلية.
هناك الكثير من أنبياء العهد القدمي قد طلبوا
من الرب عالمات:
 +موسى النبى حني أرسله اهلل وأعطاه عالمات
حتويل العصا الى حية وحتويل يده السليمة
الى برصاء (خر.)4
 +جدعون وعالمة جزة الصوف (قض.)6
 +حزقيا امللك ورجوع ظل الشمس  10درجات
(2مل )9 :20
 +زكريا الكاهن وعقوبته
بالصمت .
 +أما العذراء مرمي فلم تطلب ال
من الرب وال من مالك الرب أي
عالمة .
ج.إميان بال خوف:
كثيرون من الذين رأوا الرب
أو تكلموا معه أصابهم
اخلوفمثال أشعياء النبى (أش
 ,)5:6ومنوح وزوجته (قض
.)23:13
أما العذراء فلم تؤمن ألنها خافت بل آمنت
وهى فى كامل ثباتها وقوتها .حقا ً لقد
اضطربت بعض الشئ .كان فى قلب مرمي خوف
اهلل ولكن لم يكن فى قلبها خوف من اهلل ألن
احملبة الكاملة تطرد اخلوف الى خارج.
بني إميان إبراهيم وإميان العذراء مرمي:
لقد وعد اهلل إبراهيم بنسل فى الوقت
الذى كان فيه قد صار شيخاً ,وزوجته سارة
كانتعاقرا ً ولكن “ آمن إبراهيم باهلل فحسب
له براً” (تك .)6:15
“فهو على خالف الرجاء آمن على الرجاء لكى
يصير أبا ً ألمم كثيرة ...وال بعدم إميانإرتاب فى
وعد اهلل بل تقوى باإلميان معطيا ً مجدا ً هلل
وتيقن أن ما وعد به اهلل قادر أن يفعله(”..رو :4
 )18-21فكان إبراهيم بهذا أعظم منوذج لإلميان
فى العهد القدمي.
لقد وضع املالك غبريال القديسة مرمي فى
موقف مشابه للموقف الذى كان فيه إبراهيم
وسارة حينما سمعا كلمة اهلل من فم املالك
 .Aأخبر املالك العذراء مرمي عن حبل أليصابات
التى كانت عاقرا ً فآمنت .والثالثرجال أخبروا
إبراهيم عن حبل سارة أمرأته التى كانت عاقرا ً
فآمن.
 .Bاملالك يقول ملرمي ”:ليس شئ غير ممكن
عند اهلل(”..لو .)37:1وقال الرب إلبراهيم ..”:هل
يستحيل على الرب شئ(”..تك )14:18
على العكس متاما ً سارة لم تؤمن بكالم املالك
وكذلك زكرياالكاهن حتى إن نفس الكالم
الذى قالته سارة فى (تك  )12 :18كرره زكريا
فى (لو .)18 :1
 .Aكل بركات العهد القدمي من إبراهيم حتى
العذراء مرمي كان بدايتها إميان إبراهيم ,وكل
بركات العهد اجلديد كان بدايتها إميان العذراء
مرمي.

خواطر مسافر
إلي النور ( )٦٠

اإلنسان من مج ٍد إلي مج ٍد
بقلم  :د .رءوف إدوارد

ص َ
ف األنبا شنودة اإلنسان في كتابه ”
وَ َ
إنطالق الروح “ بأنه مخلوق إلهي” و َقا َل اهللُ:
َ
صورَتِنَا َك َ
ش َب ِهنَا… َفخَ لَقَ
ْسا َن َعلَى ُ
«ن َ ْع َم ُل اإلِن َ
ُ
هلل
صورَت ِ ِهَ .علَى ُ
ْسا َن َعلَى ُ
اهلل اإلِن َ
صور َ ِة ا ِ
َه ْم “ ( تك  . )١لذلك
خَ لَ َق ُه .ذ ََكرًا وَأُن ْ َثى خَ لَق ُ
فإن اإلنسان يظل غير مكتفيا في مسيرته
وال يشبعه شئ أقل من نصيبه احملفوظ له
عند إلهه في اجملد  .فهناك نشأ  ،وإلي موطنه
سيرجع بإذن اهلل  .ولقد خلق اهلل  -كلِّي اجملد
 املسكونة في مج ٍد لتليق باإلنسان  .أنظرقول
إلي املسكونة و هي تحُ ِّدث مبجد اهلل دون ٍ
ات تحُ َ ِّدثُ
لس َماوَ ُ
يوم ” ا َ َّ
وال كالم  ،و يوم بعد ٍ
َ
هلل ،وَالْ َفلَ ُك يُخْ ِب ُر ب ِ َع َم ِل ي َ َدي ْ ِه  2ي َ ْو ٌم إِلى
بمِ َ ْج ِد ا ِ
ي َ ْو ٍم ي ُ ِذي ُع َكالَ ًما ،وَلَ ْي ٌل إِلَى لَ ْيل ي ُ ْب ِدي ِعلْ ًما3.
ص ْوت ُُه ْم ( “.مز)١٩
س َم ُع َ
ال َ َق ْو َل وَال َ َكالَ َم .ال َ ي ُ ْ
 .وخَ لَق اهلل املالئكة ” أرواحا ً خادمة “ خلالص
اإلنسان  .فأنظر كم هو مجد املالئكة  .حتي
الذين سقطوا  ،و كيف كانوا قبل سقوطهم
سق ْ
” َك ْي َ
اء يَا زُ َهرَ ُة  ( �Luci
ف َ
ت ِم َن َّ
َط ِ
الس َم ِ
َ
الص ْب ِح؟ َك ْي َ
ض
ط ْع َ
 ،) ferبِن َ
ْت ُّ
ف ُق ِ
ت إِلَى األر ْ ِ
ُ
يَا َقا ِهرَ األممَ ِ؟ “ ( إش .)١٢:١٤ولكن عندما
ت َغرَّب الوعي البشري عن مجد إلهه األصيل
في إنسانه الداخلي  ،دَفن بدون وعي أصوله
اإللهية فصار الالوعي  .ولكنه يبقي دون أن
يمُ َحي أصالً فيه  ،ال يَرضي عنه بديالً حتي دون
أن يعي  .و أسترد اهلل اإلنسان من غربته ” ال َ
ت
َطي ُع أ َ َح ٌد ( إال املسيح ) أ َ ْن ي َ ْدخُ َل ب َ ْي َ
يَ ْ
ست ِ
َ
َق ِو ٍّي ( الشيطان ) وَيَن َْه َب أ ْم ِت َع َت ُه ( البشر) ،
ط الْق َِو َّي أَوَّال ً ( بالصليب ) ،وَ ِحي َن ِئ ٍذ
إ ِ ْن لَ ْم يَرْب ِ ِ
يَن َْه ُب ب َ ْي َت ُه ( خالص العالم ) “ ( مر ، )٢٧:٣و
أعاد اإلنسان إلي إصوله اإللهية و مجدها .و
أوضح هذا في مثل اإلبن الضال” َفقَا َل األ َ ُب (
سو ُه،
اهلل ) لِ َع ِبي ِد ِه :أَخْ رِ ُجوا الحْ ُلَّ َة األُولَى وَأَلْ ِب ُ
اج َعلُوا خَ اتمَ ًا ِفي ي َ ِد ِه ،وَ ِح َذا ًء ِفي ر ِ ْجلَ ْي ِه،
وَ ْ
ْ
س َّم َن وَاذْب َ ُحو ُه َفنَأ ُك َل وَن َ ْفرَ َح،
وَ َق ِّد ُموا الْ ِع ْج َل المْ ُ َ
أل َ َّن اب ْ ِني ( اإلنسان ) ه َذا َكا َن َم ِّيتًا َف َع َ
اش ،وَ َكا َن
ضاال ًّ َف ُو ِج َدَ .فاب ْ َت َدأُوا ي َ ْفرَ ُحو َن ( “ .لوقا ٢٢
َ
 . )١٥:لقد إسترجع املسيح ” إبن اهلل “ هذا
اجملد لنا  -بالدرجة األولي  -نحن البشر عندما
جتسد  ،لكونه صار ” إبن اإلنسان “  ،ذلك
اللقب املحُ َ َّبب إلي املسيح  .فاملسيح هو أول
و باكورة بشريتنا اجلديدة التي أسسها لنا
املسيح ” إبن اهلل “ في جسده كإبن اإلنسان
 .وكانت ِطلبة املسيح  -إبن اإلنسان  -عند
(كإبن له بالطبيعة ) ” وَاآل َن َم ِّج ْدنِي أَن َْت
أبيه
ٍ
اآلب ِع ْن َد ذَات ِ َ
ك بِالمْجَ ْ ِد الَّ ِذي َكا َن لِي ِع ْن َد َك
ا
أَي ُّ َه
ُ
ص ْو ٌت ِم َن
وجا َء َ
َق ْب َل َك ْو ِن الْ َعالَ ِم “ ( يوَ ” . )٥:١٧
ضا!» ( “.يو)٢٨:١٢
اءَ «:م َّج ْد ُت ،وَأ ُ َم ِّج ُد أَي ْ ً
َّ
الس َم ِ
 .فهي ِطلبة من أجلنا  -بالدرجة األولي  -و
قد حقَّقها لنا بقيامته من األموات بعد جتديد
جسد اإلنسان الذي أخذه من القديسة مرمي
وصعوده به إلي السماء وجلوسه عن ميني أبيه
ص ْو ٌت
س ِم َعت البشرية قبالً ” َ
في اجملد  .لقد َ
لحْ
َ
ً
َ
َ
ا
ني
ب
ا
و
ه
ا
ذ
ه
«:
ال
ئ
ا
ق
يب
ب
ُ َ ْ
ِم َن َّ
ِ ُ
ات ِ
الس َماوَ ِ
سرِر ْ ُت» ( “.مت  )١٧:٣و كان هذا علي
الَّ ِذي ب ِ ِه ُ
نهر األردن في بداية كرازة املسيح لكي يتعرف
يوحنا املعمدان علي املسيح أنه هو َح َمل اهلل
اآلتي ليحمل خطية العالم أجمع  .أ َّما ِطلبة

املسيح ُقرب نهاية إرسالية التجسد فكانت
إلعالن مجده  -الذي أخلي ذاته منه بالتجسد
 و الذي كان علي وشك الظهور علنا ً بالقيامةوالصعود .وبالتالي أيضا ً و بالضرورة فهذا اجملد
كان البد وأن يشمل طبيعة اإلنسان التي إحتد
بها إبن اهلل من إجلنا ”بال إنفصال وال إمتزاج
وال تغيير“ (صالة القداس)  .لقد ّ
أكد املسيح
الطلبة أنها إلسترجاع كل إنسان
هدف تلك ِ
 ،يؤمن به  ،إلي أصوله اإللهية ومجدها
سأ َ ُل ِم ْن أ َ ْج ِل ه ُؤال َ ِء َفق ْ
ضا
َط ،ب َ ْل أَي ْ ً
س ُت أ َ ْ
”«وَلَ ْ
ِم ْن أ َ ْج ِل الَّ ِذي َن ي ُ ْؤ ِمنُو َن بِي ب ِ َكالَ ِم ِه ْم ،لِ َي ُكو َن
اآلب ِف َّي وَأَن َا
اح ًداَ ،ك َما أَن ََّك أَن َْت أَي ُّ َها ُ
الجْ َ ِمي ُع وَ ِ
ِف َ
اح ًدا ِفينَا ،لِ ُي ْؤ ِم َن
يك ،لِ َي ُكون ُوا ُه ْم أَي ْ ً
ضا وَ ِ

سلْ َت ِني.وَأَن َا َق ْد أ َ ْع َ
ط ْيت ُُه ُم المْجَ ْ َد
الْ َعالَ ُم أَن ََّك أَر ْ َ
َ
الَّ ِذي أ َ ْع َ
اح ًدا َك َما أنَّنَا ن َْح ُن
ط ْي َت ِني ،لِ َي ُكون ُوا وَ ِ
اح ٌد ( “ .يو  . )٢٠:١٧لَم ي َ ُعد هذا غريبا ً بعد أن
وَ ِ
عرَّفنا اهلل بالسر املكتوم منذ األزل عن تاريخ
حبه لإلنسان  .ألَم نكن مخلوقني في فكر
وقلب اهلل منذ اإلزل لهذا اجملد ” مبار ٌك ُ
اهلل
َُ َ
يح ،الَّ ِذي بَار َ َكنَا ب ِ ُك ِّل بَرَ َك ٍة
أَبُو رَبِّنَا ي َ ُ
سو َع المْ َ ِ
س ِ
لمْ َ
سيح َ
،ك َما اخْ تَارَن َا
وح َّي ٍة ِفي َّ
الس َماوِي َّ ِ
رُ ِ
ات ِفي ا ِ ِ
ْ
ْ
ني وَبِالَ
َ
َ
ُ
َ
يس
د
ق
ن
و
َك
ن
ل
،
م
ل
ا
ع
ل
ا
يس
س
َأ
ت
ل
ب
ق
ه
َ ِ ِّ ِ َ
ِفي ِ ْ
ِ ِ َ ِ ِ
َ
لمْحَ
س َبقَ َف َع َّي َننَا لِل َّت َبنِّي
لَ ْو ٍم ُق َّدا َم ُه ِفي ا َّب ِة ،إِذْ َ
سرَّ ِة
س َب َم َ
س ِهَ ،ح َ
ب ِ َي ُ
يح لِ َن ْف ِ
سو َع المْ َ ِ
س ِ
شي َئ ِت ِه “ ( أف  . )١فالرسالة اآلن هي لكل
َم ِ
إنسان  ،أن اهلل خَ لقه أصالً في مج ٍد و إلي
مج ٍد  .كان في فكر اهلل منذ األزل مجيدا ً ثم
وح َده في
خَ لَقه علي صورة اهلل مجيدا ً و أخيرا ً َّ
ٍ
إلهي بصعود املسيح بجسد اإلنسان
مج ٍد
وجلوسه عن ميني اآلب  .و قد خلَّص الرسول
بولس طريق رجوع اإلنسان إلي هذا اجملد في
وصفة بسيطة يتبني الروح القدس حتققها
لك  :أن حتب الرب يسوع و تُكثر من التطلع
َاظرِي َن َم ْج َد الرَّ ِّب
في وجهه ” وَن َْح ُن َج ِمي ًعا ن ِ
ب ِ َو ْج ٍه َم ْك ُ
وفَ ،ك َما في ِمرْآ ٍة ،ن َ َت َغ َّي ُر إلَى تِلْ َ
ك
ش ٍ
ِ
الصور َ ِة َع ْي ِن َهاِ ،م ْن َم ْج ٍد إِلَى َم ْج ٍدَ ،ك َما ِم َن
ُّ
وح٢( “.كورنثوس . )١٨:٣
الرَّ ِّب ال ُّر ِ
و السبح هلل .
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الهند

فرنسا

في «جوجارات» احدى مقاطعات الهند ،يستخدم التالميذ اغرب طريقة لكتابة واجباتهم
املدرسية؛ فهم يكتبونها على جلود افخاذهم مستخدمني اقالما ً واحبارا ً خاصة جتعل الكتابة
تمُ حى من تلقاء نفسها بعد  12ساعة من كتابتها.

عالــم بال حـــدود

الواليات املتحدة األمريكية

من اليابان إلى الواليات املتحدة
من اجل احلصول على هواء أكثر نقاءا وصحة ،قام احد محالت البيع في طوكيو باليابان بانشاء
«مقهى» خاص لتنفس الهواء النقي املليء باالكسجني ،ويكلف استنشاق « »3دقائق من الهواء
النقي حوالي دوالر أمريكي .والطريف ان هذا الهواء النقي ميكن بيعه في اكياس.
وقد طور املريكيون هذه التجارة؛ فخصصوا في نيويورك عربة متنقلة لبيع الهواء على شكل
بيت صغير مليء بالنباتات اخلضراء التي جتدد الهواء! واملعروف ان كثيرين من هواة نباتات الظل
للزينة باملنازل يتمتعون بتنقية هواء منازلهم مجاناً!

بريطانيا
أصبح ممنوعا ً في بريطانيا تدخني سيجار او بايب في اي وسيلة عامة من وسائل املواصالت .سواء
في املترو او األتوبيس او القطار ،او في داخل محطات املترو.
وقد مت فرض عقوبة على من يخالف هذا القرار ،بغرامة فورية قيمتها  4000جنيه استرليني.
والعقوبة معلنة ومكتوبة بشكل واضح ،ومعلقة وسط احلافلة (األتوبيس) على الفتة كبيرة.
ومعظم القوانني املشابهة في بريطانيا دائما ً تخ ّير الذي يخالف القانون بدفع الغرامة فورا ،او
الذهاب الى احملكمة لنظر قضيته؛ بحيث اذا حكم عليه باحلكمة؛ تكون الغرامة مضاعفة ألنه
أضاع وقت الدولة ووقت موظفيها واجهزتها من شرطة وقضاء!

ظهرت في باريس فكرة جديدة لتشجيع األطفال
على احملافظة على البيئة ،وهي عبارة عن شجرة
صغيرة تشتريها األم في عيد ميالد طفلها
وتضعها في شرفة املنزل أو في احلديقة .وميكن
طلب هذه الشجرة التي يصل ارتفاعها الى
 30سنتيمتر ،هاتفيا مقابل  150فرنكا،فتصل
بالبريد داخل أصيص محفور عليه اسم الطفل،
وتخصص عشر فرنكات من ثمن هذه الشجرة
جلمعية الطفولة واملشاركة.
اما عن شعار هذه الفكرة اجلديدة فهو “الشجرة
الصغيرة ميكن ان تنمو”.

طورت شركة «سيتمان مور» األمريكية مبيدا ً
حشريا ً خاصا ً لستخدامه على فروة الكلب
للتخلص في ثوان قليلة من البراغيث والقراد،
ويستمر مفعوله أربعة أسابيع متصلة ،كما أنه
سهل االستخدام .يسمى الدواء اجلديد «ديفند أو
الواقي».

الهند
طرحت الهند نوعا ً جديدا ً من الوقود يتم
استخراجه من فحم الكوك ،وال ينتج عن احتراقه
أي دخان ،وبالتالي هو مناسب لالستخدامات
املنزلية ،واملطاعم والفنادق واخملابز.
يتميز الوقود اجلديد بقلة محتواه من التراب
وارتفاع قيمته احلرارية ،باالضافة الى سهولة
اشعالة.

السعودية تسمح بفتح دور السينما

ما هو سر متثال الثور في نيويورك؟

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمرئي واملسموع في السعودية على إصدار تراخيص للراغبني
في فتح دور للعرض السينمائي باململكة
ومن املقرر البدء مبنح التراخيص بعد االنتهاء من إعداد اللوائح اخلاصة بتنظيم العروض املرئية
واملسموعة في األماكن العامة خالل مدة ال تتجاوز  90يوما
وقالت وزارة الثقافة واإلعالم في بيان صحفي إن «الهيئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع ستبدأ
في إعداد خطوات اإلجراءات التنفيذية الالزمة الفتتاح دور السينما في اململكة بصفتها اجلهة
املنظمة للقطاع
وأضافت« :سيخضع محتوى العروض للرقابة وفق معايير السياسة اإلعالمية للمملكة» ،كما
أكدت بأن «العروض ستتوافق مع القيم والثوابت املرعية ،مبا يتضمن تقدمي محتوى مثري وهادف
ال يتعارض مع األحكام الشرعية وال يخل باالعتبارات األخالقية في اململكة
وقال البيان إن الوزارة تسعى لالرتقاء بالعمل الثقافي واإلعالمي ،في إطار دعمها لألنشطة
والفعاليات ،وتأمل أن تسهم هذه اخلطوة في حتفيز النمو والتن ّوع االقتصادي عبر تطوير اقتصاد
القطاع الثقافي واإلعالمي ككل ،وتوفير فرص وظيفية في مجاالت جديدة للسعوديني وإمكانية
تعليمهم وتدريبهم من أجل اكتساب مهارات جديدة

على رغم من حداثته نسبيا،
يعد متثال «الثور الهائج» خارج
املنطقة املالية في مانهاتن،
من أكثر املعالم زيارة من قبل
السياح في مدينة نيويورك
األميركية
وأصبح التمثال رمزا لقوة
الواليات املتحدة االقتصادية،
خاصة بسبب مكانه خارج
أسواق «وول ستريت» املالية
الشهيرة
وأهدى الفنان اإليطالي أرتورو
دي موديكا التمثال ملدينة نيويورك ،في أعياد امليالد عام 1989
وقال دي موديكا إن عمله الفني كان ردا على انهيار سوق األسهم عام  ،1987معتبرا التمثال رمزا لقوة
الشعب األميركي ،وللعزمية واإلرادة التي يشتهر بها سكان نيويورك
ويتكون التمثال من منحوتة نحاسية ضخمة لثور هائج ،على رصيف عام خارج سوق األسهم مبنهاتن،
وعادة ما يكون محاطا بالسياح ،الذي يتخذون صورا مبتكرة مع الثور
وعلى الرغم من أن دي موديكا أنفق  360ألف دوالر من جيبه اخلاص لعمل التمثال ،إال أن الدعاية التي
حصل عليها ال تقدر بثمن ،كماأنه فتح الباب للكثير من الفنانني للعمل في مدن كبيرة بنفس الطريقة
الثور الهائج أصبح رمزا للتقدم االقتصادي والرأسمالية ،التي ميثلها شارع «وول ستريت» ،أشهر املناطق
االقتصادية في العالم

روسيا
جترى املركبة الفضائية الروسية الصنع «مرسوكود» عددا من التجارب الفضائية في صحراء
كاليفورنيا بأمريكا في منطقة تعرف باسم «وادي املوت» من اجل معاينة التضارييس التي تظهر
على سطح كوكب املريخ امللقب بالكوكب األحمر ،وذلك من خالل العدسات اجملهزة بها املركبة
«مرسوكود» .وتعد هذه احملاولة االولى من نوعها وتشرف عليها اجلمعية العاملية للعلوم التي
تضم عددا من العلماء االمريكيني والروس واالوروبيني .واملركبة على شكل إنسان آلي ،ومجهزة
بست عجالت مخروطية الشكل ،موصلة بقوائم يعلوها سطح شدت اليه مجموعة من
الهوائيات للبث واالستقبال االذاعي ،باالضافة الى كابالت وكاميرات تلفزيونية.

اليابان
جنحت مجموعة استشارية يابانية تضم بعض الشركات في مجالي االنشاء ورصف الطرق ،في
استخدام البالستيك في رصف الطرق.
اكتشف العلماء هناك ان خلط البالستيك مع االسفلت يعطي سطحا ً للطريق اقوى عشر مرات
من استخدام االسفلت مبفرده ،وان الرصف بهذه الطريقة مينع التآكل التي تسببه الشاحنات
الثقيلة للطريق .واكدوا انه ال ينتج عن هذا االستخدام ابخرة سامة .وشجعت التجربة شركات
انشاء ورصف الطرق اليابانية وعددها حوالي  1700شركة ،على ان تتح ّول الى استخدام خليط
االسفلت والبالستيك .وامكن بالتجارب صنع حبيبات من نفايات البالستيك قطرها خمسة
ملليمترات وخلطها مع باقي املكونات حتى تشكل  %5من احلجم الكلي.

كندا تعلن �سعر «احل�شي�ش» القانوين
أصدرت احلكومة الكندية قرارا ببيع غرام «احلشيش» بسعر  7.77دوالرا ،وذلك في أولى خطواتها ضمن قرار
تقنني بيع «احلشيش» واملاريجوانا بشكل قانوني في الصيف املقبل
وقالت احلكومة الكندية إن كل املقاطعات ،ستحصل على  75في املائة من عوائد الضرائب التي ستفرض
على بيع «احلشيش»
وقال وزير االقتصاد الكندي ،بيل مورنو»نطمح بخفض األسعار ،التخلص من السوق السوداء ..لكن ذلك
سيحصل مع مرور الوقت
وقد يستمر خفض سعر «احلشيش القانوني» ،حتى يتم القضاء على السوق السوداء بشكل شبه كامل
وكان رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو قد كتب عبر تويتر في وقت سابق« :تقنني املاريغوانا يعني أن أمواال
أقل ستذهب للجرمية ،وسيقلل من قابلية األطفال احلصول عليها
ولطاملا كان تقنني «احلشيش» من اخلطوات الذي أراد ترودو اتخاذها منذ وقت االنتخابات الكندية
وستقوم أغلب املقاطعات الكندية ببيع «احلشيش» بشكل قانوني في محالت بيع اخلمور ،ابتداء من
يوليو 2018
ومن القوانني التي وضعتها احلكومة هو أن ال يتم بيع «احلشيش» ملن هم دون  19عاما ،وأن ال يتم بيع أكثر
من  30جراما ً للشخص الواحد
ويتوقع أن تدخل عملية بيع «احلشيش» مبيعات تقدر بـ  4.5مليار دوالر بحلول عام .2021
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Loving Bullies

You have heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’ But I tell you: Love your
enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He
causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. If
you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collectors doing that? And
if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be
perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. [Matthew 5:43-48]
stop in their places and she hugged them and skipped away
Love your Enemies
Rocco and Butch were the worst bullies in school. Every singing.
day they wandered the halls and everybody tried to stay The next day was more amazing yet. Instead of wanderout of their way. Sometimes they beat up the boys but more ing the halls, pushing people’s books out of their hands
often, they pulled girl’s hair or teased them until they cried. and pushing girls down, Rocco and Butch went straight
Nobody knew what to do about Rocco and Butch so ev- to Holly. And instead of those mean smirking ugly smiles
eryone just learned to stay away from them but if they did that meant they were going to hurt her, they glowed as she
catch you, you should cry right away because that made talked to them. Cindy watched in the amazement as Holly
talked to them for several minutes during the lunch hour
them happy and they would go to the next person to bully.
One day a new girl started school in the fifth grade. Her and at the end she hugged them again and the two bullies
name was Holly and the rumor went around fast that she went outside and didn’t bully any people for the rest of the
was the daughter of the new Pastor at the Methodist church day. That day was Friday, so everyone was so curious about
which was the biggest church in town. Cindy and Holly what was going to happen on Monday.
became friends right away and Cindy knew she had to warn Monday was so amazing it was almost impossible for the
Holly about the bullies pretty fast but it was too late. As kids and even the teachers to believe. Rocco and Butch
Cindy turned the corner in the halls to her locker, she saw showed up in regular clothes, not bully clothes and they
Rocco and Butch beginning to bully Holly. They were teas- were smiling and even seemed a little shy. But when they
ing her and laughing but Holly didn’t cry. “Cry Holly, cry.” saw Holly, they ran to her and hugged her. Cindy saw this
Cindy whispered under her breath hoping Holly would get and thought she even saw Butch cry a little bit. The bell
rang and they went to class. After class, she finally got a
the message but she didn’t.
The bell rang and soon the halls were filled with kids and chance to talk to Holly.
everyone was running out to the bus or to get picked up “What did you do to Rocco and Butch, Holly?’ She asked
by their parents in the pick up line so Cindy didn’t get a eagerly.
chance to find out what happened. But the next day she “I loved them.” Holly answered happily. “They are really
ran up to Holly as soon as she saw her. “Holly, I saw you very sweet. I will introduce you to them at lunch. Rocco is
talked to Rocco and Butch. I wanted to warn you about way funny.” She giggled.
“You loved them?” Cindy said in amazement. “But they are
them. They are really mean bullies. So be careful.”
Holly just smiled a big happy smile and said “Ok Cindy. bullies.” She objected.
“The Bible says to love your enemies and you know what
Don’t worry.”
Rocco saw Holly at her locker before Butch did. “Hey amazing thing happens when you love your enemies Cindy?”
Butch, there’s that new girl.” He commented.
“Something is different about her.” Butch said. But they “What?”
walked toward her in their usual scary walk that usually “They stop being enemies and then you don’t have enemies
made kids run away. “Hey it’s the preacher’s kid. I bet the any more. That’s what my daddy taught me and what he
preacher’s kid is the worst kid of all. That’s what they say preaches every Sunday and he does that because that is
about preacher’s children you know.” Butch taunted her. what Jesus taught.” Holly continued. “I invited Rocco and
That’s when Holly did something so unexpected that both Butch to church and youth group and Sunday night they accepted Jesus and they are going to join our youth group and
bullies just froze in place not knowing what to say.
“Oh hi Butch. Hi Rocco. I was hoping to see you today.” instead of using their talents to hurt people, they are going
And she gave them the biggest smile either of them had to learn to go on missions trips next summer.”
ever seen. Her smile was so pretty and full of friendship And just as Holly said, Rocco and Butch not only stopped
and love that they were paralyzed. “Oh, I saw you had a being bullies, they became the most popular boys in school.
snickers bar in your pocket yesterday Rocco.” She contin- In fact, no bullies could do anything in Cindy’s school beued. “We have a bunch of those so I asked mommy if I cause Rocco and Butch knew all the bullies and wouldn’t
could bring you some and she said yes and she said you let them hurt people and started sharing Jesus with them.
sounded like super nice boys and you can come over to “How did you have the courage to love them, Holly?” Cinplay video games at our church youth night this weekend dy said with awe.
“It doesn’t take courage Cindy.” Holly answered. “Its what
if you want to.”
Then Holly put a candy bar in each boys hand and hugged Jesus wants us all to do so if you obey him and share his
them both and ran off to class singing a happy song and love with others, they will follow Jesus too and before
long, everybody will love God and serve him. Wouldn’t
skipping.
“What just happened?” Rocky said finally, when he could that be so cool?”
speak again. Butch didn’t know but he liked it. Then when And Cindy had to admit. She saw it work with Rocco and
they recovered their senses, they saw what seemed to be Butch so what Jesus taught about loving enemies proved
the whole school staring at what just happened and how a to be a truly miraculous teaching that Holly showed everylittle blond girl caused the meanest bullies in the school to body how to live out at their school that year.

Happy
birthday
Anthony

Kids & Youth

Fun Tiger Facts for Kids
Enjoy these fun tiger facts for kids.
Learn about different types of tigers,
how big they are, how fast they run,
how they hunt and more.
Check out the wide range of interesting facts about tigers and their cubs.

• The tiger is the biggest species of the cat
family.
• Tigers can reach a length of up to 3.3 metres (11 feet) and weigh as
much as 300 kilograms (660 pounds).
• Subspecies of the tiger include the Sumatran Tiger, Siberian Tiger,
Bengal Tiger, South China Tiger, Malayan Tiger and Indochinese Tiger.
• Many subspecies of the tiger are either endangered or already extinct.
Humans are the primary cause of this through hunting and the destruction of habitats.
• Around half of tiger cubs don’t live beyond two years of age.
• Tiger cubs leave their mother when they are around 2 years of age.
• A group of tigers is known as an ‘ambush’ or ‘streak’.
• Tigers are good swimmers and can swim up to 6 kilometres.
• Rare white tigers carry a gene that is only present in around 1 in every
10000 tigers.
• Tigers usually hunt alone at night time.
• Tigers have been known to reach speeds up to 65 kph (40 mph).
• Less than 10% of hunts end successfully for tigers
• Tigers can easily jump over 5 metres in length.
• Various tiger subspecies are the national animals of Bangladesh, India,
North Korea, South Korea and Malaysia.
• There are more tigers held privately as pets than there are in the wild.
• Tigers that breed with lions give birth to hybrids known as tigons and
ligers.

RIDDLE TIME
Little Johnny is walking home. He has $300
he has to bring home to his mom. While he
is walking a man stops him and gives him a
chance to double his money. The man says
“I’ll give you $600 if you can roll 1 die and
get a 4 or above, you can roll 2 dice and get
a 5 or 6 on at least one of them, or you can
roll 3 dice and get a 6 on at least on die.
If you don’t I get your $300.” What does
Johnny do to have the best chance of getting home with the money?

Answer for last issue:

By:
Philo Girgis

When the specialist picks up the walkman
to listen, she hears it repeating «breath in, breath out, breath in».

Happy
birthday
George
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Articles

Saroya, Member of
Parliament
Column
by:
Bob Saroya, MP
On December 11th, the Conservative team
achieved a historic result in several byelections across Canada. For the first time
in Scarborough-Agincourt, the Conservatives received over 40% of the popular vote.
Unfortunately, it came short of ousting the
Liberals who have held the seat for decades.
The 22% vote increase across the country is
proof Andrew Scheer’s positive vision for
Canada is resonating.
Finance Minister Bill Morneau who continues to be mired in controversy, released his
updated income sprinkling proposal.   The
purposes of these tax changes is to “clarify
the process for determining whether a family member is significantly involved in a
business, and thus is excluded from potentially being taxed at the highest marginal tax
rate.”
The Conservative team believes taxes
should be reduced for all Canadians: for
businesses, families and individuals. This is
Andrew Scheer’s positive Conservative vision to create prosperity and opportunities
for all Canadians.  However, Justin Trudeau
cannot be trusted and will look for ways
to raise taxes to pay for his out-of-control
spending.
Minister Morneau is desperate to change
topic of conversation after months of questions about the Liberals’ tax hikes on local
businesses and his own ethical lapses that
are under investigation by the Ethics Commissioner.
The Minister didn’t have to keep business
owners in limbo for weeks about the impending changes, but he decided to – over
the Christmas holidays – to figure out what
the Liberals’ tax changes will mean for them
and their employees.
The Liberals claim that CRA will take business owners at their word.   However, it is
clear that the Minister of Revenue doesn’t
know what’s going on in her own department and that the government is looking for
every cent it can find.
The Conservatives and I continue to be concerned that the Liberals’ tax changes are yet
another tax grab designed to make Canadians pay for the government’s out-of-control
spending habits and legacy of deficits.
We know that Justin Trudeau cannot be
trusted.  He will continue to look for ways to
try and raise taxes and this unpredictability
hurts our economy. Businesses cannot plan
for the future if they don’t know the rules.
Our team will continue to fight for you.
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

Family
Corner

Column from Bob

A series
of moments…

When I share with others what I do for
a living (owning a business, working
full time for charity, volunteering, taking Karate, writing a blog and in this
paper as well as mothering 3 children
under 6 years of age), I always elicit
the same reaction “Wow, how do you
manage all that?”
I usually smile and reply, “I conquer
each moment at a time”.
The truth is, life is but a series of moments. Moments we dread, moments
we anticipate, moments we can’t wait
to end already and moments we count
down to arrive. I am so grateful every time I wake up in the morning. I
feel refreshed and energized because
God gave me a new chance to conquer
many moments that will help me get
closer to achieving my goals, loving
my children, nurturing others, getting
fit, building a legacy and so on and
on. Everyone’s reality is dependent
on their deeds. Inactivity breeds regret, doubt breeds contempt and laziness reaps failure. Everyone tells you
that “Now is your moment” “Live the
Dream” “Conquer the Day” “You Only
Live Once (YOLO)” – where is all this
if you all you’re doing is working?
Truth is, our work does not define us.
What we do defines us. So if you are

working a job you hate, look for something else now not later. If you are not
volunteering yet, start today because
you need to fill your soul. If you have
not yet found a passion, a driving force
behind a purposeful life then start exploring what that could be and what it
will take. Ask yourself if today is driving you to be better and do great things
in the world? If not, then find yourself
a new mission and purpose in life!
I know it is not easy and life has us
convinced that you can’t make changes when: you’re old, have kids, short,
sick, lonely, not University graduated,
limited in resources, not financially
stable… and on and on. Truth is, those
limitations only exist in your mind.
Stop the excuses. Start determining the
direction of your dreams.
I will share a small story with you in
hopes of giving you a brief lesson.
Ever since my eldest was born, all she
knew was business. I owned a successful business while she was a baby until
she was 5 years old. Then I sold that
business and started a new one. I talk
to her about this and she asks lots of
good questions which I take very seriously and answer very honestly. A
month or so ago, she came to me with
a “Business Idea” which I seriously

By:
Sylvia Martignani
discussed with her. She wants to open
a restaurant for the homeless and use
the food wasted from other restaurants.
Much like a food bank but with cooked
meals where the homeless can go to
feel “respected”. I was so proud of her.
Not because her idea is ingenious (it
is), and not because it is driven by a
kindness that is indescribably innocent
and sweet (it is that too) but because
she wants to start a business. When I
asked her, “What brought about this
idea of opening a business?” She replies almost instantly, “I want to be a
businesswoman who loves what she
does like you, Mommy!”
Greatest. Moment. Ever. When my
child recognizes that I do everything
with passion. That being an entrepreneur is not a choice for me but a way
of life. Her recognition of my constant striving to make moments count
is what really counts for me! I will
ask you to remember a simple fact;
children will not remember what you
preach repeatedly from the pulpit but
they will be forever impacted by seeing you DO and BE.
I wish you all a great Feast of the Nativity and may God bless each and every one of you!
S. Martignani

Good News interview Mary Henein Thon,
Ontario PC Candidate, Kitchener-Centre
Please share with our readers a brief
introduction about Mary Henein;
your childhood, your education and
professional journey until today?
My family arrived in Canada during
the 1960s and were founding members
of the Coptic community in Toronto.
I was born in that city soon after, and
later moved to Kitchener in the late
1970s. My educational background is
in business marketing and political science. This allowed me to get my early
start as an entrepreneur as a marketing
consultant. Within the last 10 years, I
became a volunteer and later a staffer
for the provincial and federal conservatives. This included being a Constituency Assistant for MPP Michael
Harris and later a Special Assistant to
Diane Finley, Minister of Southwestern Ontario in Stephen Harper›s cabinet. In October 2017, I was nominated
as the Progressive Conservative Candidate for Kitchener Centre.   
- From your point of view why
shouldn›t Ontario residents re-elect
Wynne›s Liberal government?

During 14 years of Liberal government, life has become unaffordable for
Ontario families, as hydro costs and
child care have increased beyond inflation. After years of public scandals that
have cost billions of dollars, taxpayers
will continue to pay more just to cover the interest payments on our rising
$312 billion public debt.
- What will the Conservative party do
for Ontario/ Ontarians should they
come to power in 2018?
Patrick Brown›s recent platform announcement «the People›s Guarantee»
(https://www.ontariopc.ca/
peoplesguarantee) brings a balanaced
approach to restore responsible government in Ontario. Ontarians want
proactive policies that tackle mental
health, seniors› care, and child care
while respecting the taxpayer. With our
new Trust, Integrity, and Accountability Act, we›ll be able to return money
to people›s pockets while stengthening
current public services.
- What are your chances of success in
the race against the Liberal & NDP

candidates?
Our chances are good. Over recent
months, I have heard strongly that people, after 14 years of the same government, are ready for a change. While the
Liberals are now adopting long held
NDP policies, we are offering a fresh
alternative with Brown›s People›s
Guarantee which has been warmly received at the door.  
- What do you want from Good News
readers who live in your electoral
constituency?
I›m asking readers to get engaged in
the democratic process and support a
candidate that most aligns with your
values. Your participation in politics
is in fact a contribution to this great
province and country. I›ll need the
help of hard working men and women
who, like me, want to create economic
opportunity and prosperity for future
generations.
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Reflecting on the past
12 months...

Action on healthcare is needed now!
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
Who would have thought that it would
be mid-December already? Time has certainly gone by quickly. I love Christmas,
as you all know. Why? Definitely the time
with loved ones, music, food, decorations,
lights, etc. add to the season. But there is
something about Christmas that is truly
special to me...remembering how blessings
we have encountered during the past year.
As December draws to an end and January approaches, the new year begins. This
is a time where I really like looking back
and reflecting on the past year. What went
well? What was challenging? What have
I accomplished? What have I learned
about myself, about others, and about
life? What do I want to do differently
in the next year? How have I grown as
a person during these past 12 months?
Looking back at 2017, I can recall many
challenges that I have faced. More responsibilities as a medical student, daughter,
friend, sister, and human being have all
come up. I have struggled to combat negative coping skills that have been comfortable - but not effective - ways of dealing
with tribulations. I have been forced
out of my comfort zone in many situations, and this has allowed me to learn
- the hard way - to try to find new,
healthier ways, of dealing with stress.
I have also discovered more about who I
am and the kind of person I strive to be.
This past year has given me the opportunity to reflect about my strengths and what
I am most proud of. I have tried my best
to appreciate myself as a sum of characteristics - including what I would like
to improve, and what I am doing well. I
have acknowledged that I am not perfect, and I don’t want to be anymore.
Being enough is enough for me. I am
tired of trying to achieve a state of ab-

solute perfectionism, as that has only
led me to doubt myself and criticize my
self-worth. Instead, this year has taught
me to look at my struggles and be thankful. To be proud of how I have managed
to cope with my obstacles, and to reflect
on how my strengths have enabled me to
persevere through the toughest of times.
To understand that I am human and that
I can make mistakes and have my faults.
But that does not mean that I am not worthy, strong, or capable. It simply means
I am a work in progress, as we all are.
2017 has marked a shift in my thinking
about life and about myself. I have learned
to treasure my health, relationships, and
blessings much more. I have seen that
when I am physically and mentally and
emotionally well, I can truly contribute to
the world. I have enjoyed the bliss of nourishing my mind, body, and soul. I have
endured hardships that have taught
me valuable lessons about counting my
blessings everyday, and trying to be
more present in the current moment.
As 2017 draws to an end and 2018 approaches, I pray and hope that you too,
can reflect on the past 12 months. That
you can look back and realize that certainly there were difficult moments. But you
made it through. And every experience
shaped you into the individual you now
are. That you have strengths and capabilities beyond what you imagined.
I wish you all a very Merry Christmas
and Happy New Year. I wish you all peace,
love, blessings, and strength. Remember
that every obstacle, every mistake, and
every experience contributes to the person
you are. Be thankful for the tough times,
and for the good times. Acknowledge your
strengths and blessings, and look forward
to another wonderful year.

Under the Trudeau Liberal Government,
healthcare wait times have become the worst
in two decades with the median wait time for
a medical procedure increasing to a staggering 21.2 weeks!
A Fraser Institute report writes that, “wait
times can, and do, have serious consequences
such as increased pain, suffering, and mental
anguish. In certain instances, they can also
result in poorer medical outcomes—transforming potentially reversible illnesses or
injuries into chronic, irreversible conditions,
or even permanent disabilities. In many instances, patients may also have to forgo their
wages while they wait for treatment, resulting in an economic cost to the individuals
themselves and the economy in general.”
The Conservative government met the problem of wait times head on and unlike the
liberal malaise, was actually successful in
making progress. We provided leadership
when it came to healthcare, delivering the
highest health transfer dollars in history to
provinces and territories. Earmarking record
funding allocations until the end of the decade provided stability and predictability to
our system.
For example, we dedicated over $1 billion
specifically to reduce wait times. We also
made the following additional targeted investments:
Investing $1.5B to create the Canada First
Research Excellence Fund.
Investing over $1 billion for cancer research.
Providing over $2 billion every year to improve the healthcare of Aboriginal Canadians.
Investing nearly $200 million in obesity
related research, and establishing the Children’s Fitness Tax Credit to promote healthy
and active living (since cancelled by the

Trudeau Liberals).
Committing nearly $400M to strengthen
Canada’s food safety system by hiring new
inspectors and improving monitoring systems.
Investing $15M to expand patient oriented
research and create the Canadian Consortium on Neuro-degeneration in Aging to
work towards finding a cure for dementia by
2025.
Committing nearly $45M to expand the focus of the National Anti-Drug Strategy to
include prescription drug abuse.
Introducing further deterrents to discourage
smoking.
Introducing improved supports for individuals with Autism Spectrum Disorder.
Investing $1 billion every year in the Canadian Institutes for Health Research, and support for nearly 13,000 health researchers.
Passing the Consumer Product Safety Act
to provide the tools needed to keep unsafe
products off store shelves.
Investing up to $500 million through Canada’s Economic Action Plan to establish electronic health records.
Introducing the Family Caregiver Tax Credit
to support caregivers of infirm family members.
Making targeted investments of $6 million
for palliative care.
The federal government has a leadership role
to play when it comes to healthcare delivery.
With our aging population and record immigration levels the Trudeau Liberals must take
their heads out of the sand and address the
unacceptable wait time crisis in Canada.
Costas Menegakis is the former Member of
Parliament for Richmond Hill and Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship & Immigration.

