مدير التحرير :مسيـر اسكنــــــدر

حكومــــــة إنقــــــالب
السبت
www.good-news.ca
«تــــرودو»رباير  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد ال�ساد�س بعد املائة
ال�سبت  10ف
www.good-news.ca
داخــــــــل
تعتــــــزم
«اإلخــوان»
حكومــــــة إنقــــــالب
50¢
50
جلــــب
وانشقاقـات
«تــــرودو» داخــــــــل
الـــف الجئ
تعتــــــزم
تهــــــــدد
«اإلخــوان»
نيوز»
«جود
حكومــــــة إنقــــــالب
إنتخــــــــابات
�
ســـــــوري
احتجاجـــــــات
50
جلــــب
جديـد خالل بنهايــــــة
م�شتعــــلة علي
تق
وانشقاقـات
«تــــرودو»
داخــــــــل�ضي يوما كامال من املجتمـــــــع
الجئ
الـــف
حــــزب
قيــادة
قبطي
دير
أول
�
ب
عــام  2016اجلماعـــــة
تعتــــــزم
الآ�ســــيوي �ضد
تهــــــــدد
ســـــــوري «اإلخــوان»
املحافظيــــــــن
عـامللرهبان
2016بكندا «ترودو» تطالبه
50
جلــــب
ــو ب�أونتـاريـو
بنهايــــــة
الطبيعـي
الغـاز
بني خفـض يف فواتري
سيشاهـدون
جديـد خالل وانشقاقـات
باالعتـــــــــذار
الجئ
الـــف
اليوت
و
فـــورد
اجلماعـــــة
2016
عــام
تهــــــــدد
بعد واقعــــــــة
و كـــــــارولني
ســـــــوري
مولـــــــــروين
احلجـــاب
بنهايــــــةالغـاز الطبيعـيفتــاة
عـام 2016
خفـض يف فواتري
سيشاهـدون
أونتاريــو
سكــان
جديـد خالل
�صيدلية العذراء مرمي St . Mary Pharmacy
عــام  2016اجلماعـــــة
حســـــام منيــــــر

رمــــزي شنــــــودة

سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

جملة تصدر عن مؤسسة غري رحبية كل اسبوعني
لالتصال باجلريدة
 2يناير  - 2016العدد الثالث و اخلمسون  -السنة الثالثة
قزمــاناجلديد
امليالد والعام
عدد خاص  28صفحة مبناسبة اعياد
416-737-3121
ماجــــــــد
لالت�صال باجلريدة
جريدة ت�صدر
gnjournal@gmail.com
توزع ىف أونتاريو  -مونرتيال  -اوتاوا
مقـــــــار
رئيس التحرير :ابـرام
جملـــــــــس اإلدارة

عن م�ؤ�س�سة
حســـــام غري ربحية كل
منيــــــر
ا�سبوعني
رمــــزي شنــــــودة

1 844 355 6939
 416-737-3121مسيـر اسكنــــــدر
مدير التحرير:

سكرتري التحرير :دوال انـــــدراوس

لالتصال باجلريدة
416-737-3121
ماجــــــــد قزمــان
gnjournal@gmail.com
اونتاريو  -مونرتيال  -اوتاواgnjournal@gmail.com
توزع-يفاوتاوا
مونرتيال
أونتاريو با-لألوان
توزع24ىف�صفحة

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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باتريك براون  ..وت�أتي الرياح مبا ت�شتهي ال�سفن
فجر اخلمي�س اخلام�س والع�شرين من يناير املا�ضي تبدل كل �شئ بالن�سبة
لرئي�س حزب املحافظني ب�أونتاريو« ،باتريك براون» فقد تقدم «براون»
ب�إ�ستقالته من رئا�سة احلزب ،بعد �ساعات من تقرير لـ «�سي تي يف -
نيوز» مت �إتهامه فيه من قبل �سيدتني بالقيام ب�إنتهاكات جن�سية قبل ع�شرة
�أعوام .ويف خطاب �إ�ستقالته نفي «باتريك» تلك املزاعم كلية .رمبا نهاية
حزينة لل�سيا�سي الذي �صعد ب�سرعة ال�صاروخ ،والذي كان ع�ضو ًا بالربملان
الفيدرايل الكندي قبل �أن ُيكمل الثالثني عام  ،ورئي�س حزب املحافظني
ب�أونتاريو قبل �أن ُيكمل عامه الأربعني .ورمبا وجد دار�س العلوم ال�سيا�سية
بجامعة تورنتو واملحاماة بجامعة وند�سور� ،أن قرار الإ�ستقالة هو الأف�ضل
له وللحزب .واحلقيقة �أنه رغم كفاءة «براون» ال�سابق ذكرها� ،إال �أنه �إتخذ
خط ًا مل يجد فيه الكثريين من امل�ؤمنني بحزب املحافظني ومبادئة �إرتياح ًا،
فيبدو �أن كان لديه �إعتقاد ب�أنه �إذا كان الليرباليون يحكمون مقاطعة �أونتاريو
منذ خم�سة ع�شر عام ًا ،فلكي تنت�صر عليهم فلتكن �أنت �أي�ض ًا ليربالي ًا ،ف�أيد
الكثري من التوجهات الليربالية ،والتي كان �أهمها املناهج اجلن�سية التي
طرحتها حكومة «كاثلني وين» ،والتي رغم �أنه �إنتقدها �أو ًال� ،إال �أنه �أعلن
يف �سبتمرب قبل املا�ضي عن ت�أييده لها و�أنه كان خمطئ ًا حينما �صرح ب�أنه
�سيقوم ب�إلغائها حال فوزه ،ويف فرباير � 2017أيد «براون» حركة احلزب
الليربايل ملكافحة «الإ�سالموفوبيا» .بل �أن هناك �أقاويل عن تدخالت
منه �سواء بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �ضد مر�شحني ملواقفهم اجلادة
والداعمة ملبادئ هي من �صميم مبادئ حزب املحافظني نف�سه� .أو �إ�ستبعاد
مر�شحني لها توجهات خمالفة للإعالم احلايل املتحيز لق�ضايا دون �أخري،
لينقلب ال�سحر علي ال�ساحر وي�صبح هو �شخ�صي ًا مرمي �سهام الإعالم.

ابرام مقار

توجهات و�أفعال جعلت البع�ض من م�ؤيدي
حزب املحافظني يعتقدون �أن حتت قيادة باتريك
مُيكن القول ب�أنه لي�س لدينا حزب حمافظني
ب�أونتاريو .ورغم �إختيار رئي�س م�ؤقت للحزب،
�إال �أن احلزب �أعلن عن �أنتخابات لزعامة احلزب
بعد «براون» ،تقدم لها حتي الأن ،خريجة
جامعة هارفارد« ،كارولني مولروين»� ،أبنة رئي�س الوزراء ال�سابق «براين
مولروين»،والتي ينتقدها البع�ض لقلة خربتها ال�سيا�سية ،و املحامية
و�أرملة وزير مالية حكومة هاربر ال�سابق «جيم فالهرتي» والتي خ�سرت
رئا�سة احلزب ب�أونتاريو �أمام باتريك براون ،كذلك املناف�س القوي «دووج
فورد» م�ست�شار تورنتو ال�سابق و�شقيق عمدة تورنتو الراحل «بوب فورد»،
والذي �أكد علي �أهمية �أعادة ترتيب حزب املحافظني من الداخل ،ويف يف
له لقاء مع عدد من الن�شطاء الأقباط الأ�سبوع املا�ضي �أكد «فورد» علي �أنه
حال فوزه برئا�سة احلزب وب�أنتخابات املقاطعة يف يونيو القادم �سيفتح باب
املناق�شة يف مناهج «وين» اجلن�سية  ،ويف �ضريبة الكربون  ،وعلي حق الأباء
يف تربية �أبنائهم وتوجيههم .و�سواء تلك املزاعم ب�ش�أن باتريك والتي علي
�أثرها ترك رئا�سة احلزب قبل �أ�شهر قليلة من الأنتحابات جاءت �صدفة �أو
مت �إختيار التوقيت من قبل �أحد مناف�سيه ،فرمبا ب�إ�ستقالة باتريك وفوز �أي ًا
من املر�شحني الثالث الأخرين ،ت�أتي الرياح مبا ت�شتهي ال�سفن ،ويكون
ذلك �سبب ًا يف فوز حزب املحافظني ب�أونتاريو وهزمية «كاثلني وين» ،والتي
حتمل حكومتها �أربع
جعلت �أونتاريو مكان �صعب للعي�ش ،وي�صعب ٌ
�أعوام �أخري

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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ُ
احلب ..ذلك الربيء املظلوم!

للمكتبات العتيقة التي ميلكها اآلباء واألجداد
عالم
واألخوال واألعمام رائحة تقود خيالنا إلى
ٍ
كتاب أو مجلة قدمية مبثابة «آلة للزمن»؛
آخر ،فكل
ٍ
تعود بنا إلى أعوام سبقت قدومنا إلى هذه
األرض ،فنحظى بفرصة التلصص على أذواقهم،
أحيان
معتقداتهم ،أفكارهم ،ومشاعرهم ،وفي
ٍ
سالم مؤقتة
أخرى نحاول البحث عن واحة
ٍ
تستظل أرواحنا على أرضها لتلتقط أنفاسها
من هستيريا حاضرنا بكل ما فيه من فوضى،
وأنانية ،وأحداث تُشبه اجلنون ،مثلما أفعل عندما
أفتح نافذة صغيرة تقودني نحو املاضي بتصفح
باقة من اجملالت التي مازالت والدتي – بارك اهلل
في عمرها -حتتفظ بها رغم مرور أكثر من أربعني
عا ًما على صدورها.
كانت حواسي تس َب ُح في بحر تلك الصفحات
مقال نشرته
املُصف ّرة حني وقع بصري على
ٍ
مجلة «النهضة» الكويتية عام 1976م حتت
عنوان« :احلُب واجلمال» لألستاذ الكاتب «رضوان
مقامس» ،وجذب اهتمامي مقطع طريف يقول
فيه« :أ ّول م ّرة أكتب فيها عن موضوع احلُب،
الرجل
وعندما أقول «احلُب»؛ فإنني أقصد ُحب
ُ
للرجل ..يعني احلُب الذي نُشاهده
للمرأة ،واملرأة
ُ
في السينما ،ونسمعه في اإلذاعة ،ونقرأه في
أما ُحب الوطن ،والوالدين ،واللمأة في
الرواياتّ ،
الشتاء ،فهي مواضيع أنا متأكد سل ًفا أن القارئ
سيمر عليها مرور اللئام ال الكرام! هذا إذا لم
يشتم الكاتب والناشر م ًعا!».
ُ
باشرة و»خفة
استوقفتني مساحة «اجلُرأة» امل ِ
الدم» التي تتقافز بها الكلمات بعفوية ُمحببة
لتحتل قلب القارئ دون حواجز ،ثمة صدق ودفء
وأريح ّية ورومانسية انحسرت عن خارطة األهمية
في أولو ّيات صحافة اليوم وسطورها املُكتظة
بضجيج الكراهية وأصوات الصراع بني الرجل
خائف.
كطفل
واملرأة بعد انزواء احلُب من حياتنا
ٍ
ٍ
احلُب هو أكسجني الروح ،وهو األمل الذي يجعلنا
نتحمل البقاء على قيد احلياة ،بغروب شمسه عن
عالم اإلنسان تتداعى شهيته لالستمرار ،وينزلق
في نفق االكتئاب ثم املوت ،منذ بدء قصة احلياة
البشرية على األرض بدأت قصة احلُب األولى بني
الرجل واملرأة قبل أي حكاية حب أخرى ،لذا كانت
ومازالت حتتل دور البطولة بني كل أشكال احلب

التي يعتبرها البشر
طوق جناتهم املُتاح
حني يحرمهم الواقع
من وجود النصف
اآلخر القادر على
جذبهم واالجنذاب
لهم.
فكل ُح ٍب آخر هو
ٌ
شكل من أشكال
اإلسقاط والتعويض
عن احلرمان من هذا زينب علي البحراني-
السعودية
احلُب األساسي ،وكل
إدمان آخر للعمل أو
ٍ
الطعام أو العبادة هو
محاولة للنسيان بانتظار املُعجزة املُنقذة أو..
النهاية .وهي حقيقة يُدركها في قرارة أنفسهم
حتى أولئك الذين ال يؤمنون بهذا احلُب ،أو يظنون
سرعان ما يشعرون
أنهم غير مقتنعني به ،إذ ُ
باالختناق ساعني وراء هذا األكسجني املعنوي
بعد فترة وجيزة من ُمقاطعته وإعالن الصوم
املؤبد عنه ،وفي هذا قال الشاعر املصري كامل
جحيم يُطاق ....واحلياة بدون ُحب
الشناوي« :احلُب
ٌ
نعيم ال يُطاق».
ٌ
عالج ملشكالت كثيرة دمرتها نيران
في احلُب
ٌ
والعامة في عاملنا اليوم،
الكراهية الشخص ّية
ّ
قدمنا له من اهتمامنا ،وأحاديثنا ،وجدلنا،
ولو أننا ّ
وبحثنا مثل ما نقدمه من اهتمام لتلك الصراعات
اليومية التي تُنجبها أخبار السياسة ،واحلروب،
والفقر ،واجلوع ،وحاالت التطاحن الفئوي والديني
والطائفي ،الستطعنا النجاة بعاملنا الراكض
نحو الهاوية ،واستطعنا احملافظة على ما تبقى
من سالمنا الداخلي الذي نحتاجه ،واحملافظة
على ما تبقى من صحتنا وشبابنا ،وهو ما أكدته
مصممة األزياء الفرنسية «كوكو شانيل» حني
قالت« :الشيخوخة ال حتمي من احلُب ،لكن احلُب
يحمي من الشيخوخة» ،والسؤال الذي يطرح
نفسه اليوم :ما الذي ح ّولنا إلى متوحشني إلى
درجة اإلفراط في الثرثرة عن احلروب ،والصراعات،
والكراهية ،ونشرها ،والترويج لها ،بينما نتجاهل
كالم عن احلُب رغم أنه أكثر استحقا ًقا
كل
ٍ
للتقدير والتكرمي واالنتشار؟

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

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
م�ساعدوا التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

«البيه ..
م�ش حمتاج تغيري !»
مونتريال – عبد املسيح يوسف
أحيانا يشعر اإلنسان بالضيق ،من كثرة الواجبات
واملسؤوليات امللقاة على عاتقه ،كما لو كان
حسب املثل الشعبي «مربوط في ساقية» ،إنه
إحساس ليس بغريب ينتاب اإلنسان بعد موجة
مع العمل والضغوط ،بعيدا عن أي ترفيه ،أو تغيير
جو ،يشعر فيها اإلنسان ،بأن هناك حلظة معينة
يجب اللجوء فيها لتغيير األجواء والظروف
واملعطيات مقارنة الروتني اليومي التقليدي.
هذا اإلحساس ،يتجسد في أن كل شخص في
حاجة من وقت آلخر ،البد أن يقوم بشحن بطاريته
املعنوية ،وطاقته الشخصية ،من أجل االستمرار
في مواكبة تغيرات وتطورات احلياة ،بالفعل
احلياة والعمل ،مبا فيهما من مسؤوليات وواجبات
يثقالن كاهل كل إنسان ملتزم في حياته ،وهو
األمر الذي يفرض عليه الرغبة واحلاجة والتفكير
في التغيير.
هنا يجب أن يكون اإلنسان على وعي ودراية
مبعطيات حياته وظروفه املعيشية واملهنية
حتى يستطيع إدارة هذا التغيير بأقل خسائر
ممكنة ،خاصة وأن التغيير غير الرشيد على املدى
املتوسط والقصير ،ميكن أن يرتب نتائج سلبية
على حياة اإلنسان وأسرته وأوالده.
يا عزيزي ،كل منا مربوط في ساقية ،في ساقيته
سواء كانت األسرة أو العمل ،ورمبا يحتاج من وقت
آلخر ،فسخة من الوقت ليفكر ويقيم ما يقوم
أو قام به ،وكيف له أن يطور أهدافه وسلوكياته،
حتى يكون كل فترة بقوم فيها بتقييم أدائه،
راضيا عن نفسه ،أو قادرا ً على توفير برامج
وخطط وسلوكيات بديلة متكن هذا املواطن
من تعديل أهدافه وسلوكياته على النحو الذي
يستطيع من خالله حتقيق احلد األدنى من أهدافه،
وتعديل وتطوير سلوكياته على النحو الذي
يحقق أهدافه.
وملن ال يعرفه ،اإلنسان في حياته وعمله ،ال يختلف
كثيرا عن ذلك احليوان اللطيف ،معصوب العينني،
واملربوط في ساقية لتديروها الستخراج املياه ،إال
أنه من وقت آلخر يحتاج اإلنسان شأن احلمار قدر
من الراحة واالستجمام ،حتي يستطيع مواكب
اللف والدوران بالساقية الستخراج املياه.
فالوصف واملقارنة بني اإلنسان واحليوان ،ال تعني
بأي حال من األحوال أية إهانة لإلنسان ،ألن املقارنة
والوصف هناك يخص ظروف العمل الشاق،
واحلاجة لقدر من الراحة والترفيه ،وهي احتياجات
يتشابه فيها اإلنسان مع جماعة احليوان ،حمارا
كان أو أسدا.
*****************

وبعيدا عن فترة االسترخاء  ،جترى االستعدادات
حاليا لالنتخابات الرئاسية في مصر ،وسط حالة
من الذهول ملا يحدث بني بعض املرشحني ،خاصة
فيما يتعلق بكل من املرشحني السابقني سامي
عنان وخالد علي وأحمد شفيق ،والذين يرون أن
النظام قد ضيق عليهم بصورة كبيرة ملصلحة
الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مع مراعاة أن عنان يعاني من ماضي ملوث بدماء
أبرياء األقباط في ماسبيرو ،وعالقة مغلفة
بالكثير من الغموض مع اإلخوان املسلمني ،في
حني أن الرئيس احلالي عبد الفتاح السيسي،
رغم بعض االنتقادات فيما يتعلق بتحالفه مع
السلفيني ،ومالحظات على سياساته اخلاصة
باحلرية السياسية والدميقراطية احلقيقية إال
أنه يعتبر املرشح األفضل بالنسبة ملصر ،حني
مقارنته ببقية املرشحني ،الذين يعتبرون في
مكانة صغيرة للغاية ،ال تتناسب مع مكانة
مصر.
ومن الطبيعي أن يفوز الرئيس السيسي بفترة
رئاسة جديدة ،ولكننا ننتظر منه أن يتمتع
األقباط بدرجة املواطنة الكاملة ،وأن يتوفر قدر
مقبول من احلرية والتعبير بعيدا عن السياسات
السلطوية ،والرئيس السيسي قادر على حتقيق
هذه املعادلة ،علما بأن النخبة احمليطة حاليا
بالرئيس ال تشجع أى توسع في الصالحيات
والسياسات.
***************************
في سياق متصل ،قال املتحدث باسم اخلارجية
املصرية إن اجتماعا في القاهرة يعقد تنفيذا
لتوجيهات أصدرها السيسي والبشير عقب
محادثاتهما في أديس ابابا ،وأضاف أن الرئيسني
اتفقا في أديس ابابا على إنشاء «آلية تشاورية
رباعية بني وزارتي اخلارجية وجهازي اخملابرات العامة
في البلدين» في إطار العالقة االستراتيجية التي
جتمع بينهما.
ومن األحداث املهم اإلشارة إليها أيضا في هذه
األجواء ،فبعد أن توترت العالقات بصورة حساسة
بني مصر والسودان ،حلد احلرب اإلعالمية ،إال أنه
بعد اجتماعات القمة األفريقية في أديس أبابا،
وكان من بينها لقاءات السيسي مع حسن
البشير ورئيس وزراء أثيوبيا ،شهدت القاهرة
االسبوع املاضي ،اجتماعات مهمة بني وزراء
خارجية ومدير اخملابرات العامة في القاهرة
واخلرطوم مع أجل حتديد السياسات العامة
الكفيلة بتلطيف األجواء بني القاهرة واخلرطوم،
بعد مرحلة من احلرب اإلعالمية.
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إحالة إمام مسجد للنيابة بتهمة التحريض..
خطوة نحو رفض التمييز الديني..

رباب كمال

ال ميكن أن ننكر أن هناك تقصيرًا من
بعض أو كثير من مؤسسات الدولة
القانونية واإلعالمية في ملف احلض
على الكراهية الذي يطال األقليات
الدينية في مصر خاصة في صعيد
البالد.
إن تخاذل مؤسسات الدولة وتعتيم
اإلعالم على جرائم احلض على
الكراهية ضد األقليات من أسباب
االحتقان احلقيقي؛ واالعتقاد بأن تكتم
النعرات الطائفية أو جتاهلها إعالميا ً يساعد على
االستقرار ما هو إال اعتقادًا مخطئًا من الدولة املصرية،
واختزال معركة املواطنة بتهنئة دار االفتاء للمصريني
املسيحيني بأعيادهم ليست لب املوضوع وال مربط
الفرس احلقيقي.
كما أن تعليق االنتهاكات والتمييز ضد املسيحني في
مصر على شماعة التشدد املنتشر في اجملتمع ُيعد
مبثابة تنصل الدولة ومؤسساتها من دورها السيادي،
فالقانون له دورًا حتم ًيا في التصدي لألحداث الطائفية
أو التحريض العنصري ،وجتاهل مثل هذه األحداث أو
تبريرها سيوقع الوطن في مشاكل جمة.
إن مفهوم الوطن أكبر من مجرد زيارة رئيس البالد
للكاتدرائية في احتفاالت أعياد امليالد اجمليد كل عام،
وأكبر من مجرد عناق القسيس للشيخ كلما توترت
األجواء بنفحات املتشددين.
حالة اإلنكار التي منر بها في مصر إزاء مواجهة مشكلة
الطائفية ضد األقليات الدينية أصبحت مرضية ،وكل
قلم أو صوت يعلو جملابهة األزمة احلقيقية  ُ..يتهم بأنه
يثير الفتنة ويؤججها.
فمن يثير الفتنة حتدي ًدا؟ مرتكب اجلرمية أم من
يستنكرها ويرفضها ويحاربها جهارًا نهارًا! إن دفن
رأس نعامة التطرف في رمال الوحدة الوطنية لم ُيعد
ُمجديًا بل أصبح مهددًا ملفهوم املواطنة.
وفي سلسلة التحريض الطائفي؛ خرج علينا إمام
مسجد اخللفاء الراشدين في مدينة  6أكتوبر وأحتفنا
بفتوى مفادها أن املسلم إذا قتل مسيحيا ً بأحد دور
العبادة فيعاقب بأي عقوبة أخرى غير اإلعدام ،وذلك
ألنهما غير متكافئني في الدم ودم املسلم أعلى شأنا ً
من دم غيره وأضاف أنه من أراد أن يقول أن ذلك عنصرية
فليقل ماشاء.
وهكذا جفت األقالم وطويت الصحف كعادتها ،لكن
هناك من أبى أن ُتطوى الصحف ،هناك من فتح
الصحف من جديد وقرر أن يواجه هذا التحريض عالنية؛
وكانت كلمة السر هي “النيابة اإلدارية”
حيث أمر رئيس هيئة النيابة اإلدارية يوم  4ديسمبر
 2017بإحالة واعظ تابع جملمع البحوث اإلسالمية
باألزهر الشريف  -مبحافظة اجليزة للمحاكمة العاجلة،
عل ًما بأن رئيس هيئة النيابة اإلدارية هي املستشارة
فريال قطب ،لتتصدى هذه السيدة الشجاعة إلى
هذا التحريض الطائفي العنصري املعلن لتثبت لنا أن
دور املرأة املصرية في موقع قيادي ال يقل بل يزيد من
ثقل هذا املنصب ،العجيب أن مجلس الدولة حتى
اآلن يناقش إمكانية تعيني النساء من عدمه في

مجلسه املوقر ،فنقول لهم :لكم في
املستشارة فريال قطب رئيس النيابة
اإلدارية أسوة حسنة!
أما البيان الذي خرج من إدارة اإلعالم
واضحا دقيقًا
بالنيابة اإلدارية فكان
ً
خال ًيا من املواربة أو اللف والدوران
القانوني ،كان بيان ًا في مقتل سطره
املستشار محمد سمير املتحدث
الرسمي باسم النيابة اإلدارية
ما نستخلصه من البيان هو اآلتي:
أوال :البيان أشار للواعظ الديني باملتهم ،أي أن اإلمام
وقف كمواطن له حقوق وواجبات أمام القانون ،وهنا
كان مته ًما بالتحريض ضد مواطنني مصريني.
ثان ًيا :استشهد البيان باملادة  53من الدستور ( دستور
 ) 2014وهي مادة عدم التمييز ،وللعلم فإن هذه املادة
توصي بإنشاء مجلس ملناهضة كافة أشكال التمييز
ولم يتم تشكيله حتى يومنا هذا ،فلعل املانع خيرًا
ثال ًثا :قامت النيابة اإلدارية بسؤال مجمع البحوث
اإلسالمية التابع لألزهر الشريف عن املوقف الرسمي
من هذه الفتوى احملرضة فجاء الرد من اجملمع بأن ما قاله
املتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيالً.
وهنا لنا وقفة طويلة حيث كان من املفترض أن
يخرج علينا اجملمع ليتنصل من هذا التحريض حتى
لو لم حترك النيابة اإلدارية قضيتها ،مما يضع عالمات
استفهام حول دور اجملمع خاصة وأن هذه الواقعة
قدمية تعود لشهر يناير  ،2017فلماذا ترك اجملمع -وهو
مؤسسة حكومية – املتهم يباشر مهام الوعظ طول
هذه املدة دون مساءلة؟ وهنا يتجلى لنا الدور احلتمي
للقانون في عدم ترك فتاوى التحريض في يد جتديد
اخلطاب الديني وحده ،فالدولة ومؤسساتها ال يجب
أن تنتظر جتديد اخلطاب املتعثر ،فالوطن ال يتحمل هذا
اإلهمال اجلسيم .
راب ًعا :انتهى البيان بالكلمات اآلتية :نحن في وطن
تغتال فيه يد اإلرهاب اخلسيسة أرواح مواطنيه دون
متييز بينهم متى رأى أولئك السفاحني اختالف الضحية
عنهم عقيدة أو مذهبا ً بل وحتى فكر سياسي  ،وتذكي
مثل تلك اآلراء الدخيلة  -ال على الدين اإلسالمي أو
األديان األخرى بل على اإلنسانية برمتها  -نار الفتنة
واالختالف فقد بتنا في حاجة إلى ما يجمع أفراد هذا
الوطن ويؤلف بينهم على اختالفهم ومبا يرسخ ويؤكد
اننا جميعا ً نؤسس لدولة القانون وننأى بأنفسنا عن
األفكار الظالمية والفتاوى الشاذة التي ال تبني وطنا ً أو
تخلق مجتمعا ً صحيحاً.
اخلامتة:
لرمبا أننا ننتقد مؤسسات الدولة كثيرًا خاصة حني
تتجاهل األحداث الطائفية ،إال أن الغرض من االنتقاد
هو تصحيح املسار ،ال يسعنا سوى أن نسلط الضوء
على هذا البيان التاريخي الذي تعلن فيه النيابة
اإلدارية أنها لن تتهاون مع أي حتريض عنصري يحض
على الكراهية ضد املواطنني املصريني.
ما فعلته النيابة اإلدارية نقطة بيضاء في صورة حالكة
السواد ،لكنها نقطة تستحق اإلشارة.

دبلوماسي غربي :السعودية ّ
تسلمت جزيرة تيران من مصر منذ أيام

كشف مصدر دبلوماسي غربي للصحف مصرية عن أن مصر س ّلمت جزيرة تيران في مضيق تيران بالبحر األحمر
لنظيرتها السعودية وفقا لالتفاق املبرم بني البلدين على ترسيم احلدود البحرية وبضمن ذلك تسليم جزيرتي
تيران وصنافير الى اململكة العربية السعودية.وبحسب مصادر غربية أنه مت اجراء تسليم كافة مقومات السيادة
املصرية على اجلزيرة ،يوم الثالثاء السادس من فبراير احلالي ،مما أحدث إشكالية للقوات الدولية املراقبة لتطبيق
معاهدة السالم بني مصر واسرائيل في العام  1979والتي مبوجبها نقلت اسرائيل السيادة على اجلزيرتني الى
مصر .وحاليا تدرس القوات الدولية حسبما نقل املوقع إمكانية سحب القوات كليا من على جزيرة تيران بعد
نقل السيادة عليها للسعودية كونها ليست طرفا من معاهدة السالم ،بينما اخليار اآلخر بإبقاء القوات املصرية
على اجلزيرة الى جانب القوات الدولية ومبوافقة سعودية . .وبحسب املشروع السعودي ،فمن املقرر أن يُقام
جسر بري بني اململكة العربية السعودية ومصر ،على أن تُطبق قواعد إقامة األجانب على املصريني الراغبني في
اإلقامة على اجلزيرتني .وكان قد صادق مجلس النواب املصري في يونيو املاضيعلى اتفاقية تعيني احلدود البحرية
بني مصر والسعودية ،والتي تفيد بنقل االدارة على جزيرتي تيران وصنافير اللتني تخضعان للسيادة املصرية منذ
العام  1982عمليا ،الى السيادة السعودية ،بناء على االتفاقية التي و ّقعها الرئيس عبدالفتاح السيسي وامللك
سلمان بن عبدالعزيز في القاهرة بتاريخ  18أبريل .2016وأعلن مجلس الوزراء املصري مطلع العام اجلاري أن جلنة
مصرية سعودية مشتركة مكلفة بترسيم احلدود بني البلدين وقد أقرت هذه اللجنة “بأن جزيرتي صنافير وتيران
تقعان في املياة االقليمية للمملكة العربية السعودية” .يُذكر أن جزيرة تيران تقع في مدخل مضيق تيران الذي
يفصل خليج العقبة عن البحر األحمر ،ومساحتها  80كيلومترا مرب ًعا ،واحتلتها إسرائيل عام  1956ضمن
العدوان الثالثي ،ثم في حرب  ،1967ومت إرجاعها لسيطرة مصرية في العام  1982وفقا التفاقية كامب دافيد.
أما صنافير فتقع في املياه اإلقليمية للمملكة شرق مضيق تيران ،الذي يفصل خليج العقبة عن البحر األحمر
ومساحتها نحو  23كيلومترًا مرب ًعا.

عيب اسمه« :يا حبيبي»!

بقلم :عـادل عطيـة

أنا ال أعرف بالتدقيق ،متى
استخدمنا تعبير «يا حبيبي»..
هل قبل وجود «اخلواجات» في
مصر ،فوضعوا هم النقطة
على احلاء ،أم بعد وجودهم
فحذفنا نحن النقطة من
اخلاء؟!
الذي أعرفه أن كلمة «يا حبيبي» ،دائما ً ما
تنزلق من على حصاني ،أقصد لساني «أال
يقولون :لسانك حصانك!» ..وأنها أصبحت
تسبب لي الكثير من املشاكل واحلرج؛ ال
لشيء ألن البعض أعطاها صفة «العيب»،
بل أكثر من ذلك «عيب العيب»!
أذكر انني كنت أحتدث مع أحدهم ،وفلتت
مني كلمة «يا حبيبي»؛ ففوجئت به يقول
لي :ال تقل لي يا حبيبي ..قالها ،على طريقة
«حاسب حاسب» التي يقولها بعض
الناس البسطاء ،عند احلديث عن األسياد
«العفاريت»!
وألنه لم يعطني مبررا ً ملوقفه هذا ،وألن
اساءة الظن متوفرة بكثرة عند كثير من
الناس ،لم أجادله من باب اخلجل العظيم؛

فرمبا ظن أنني من «املثليني» ال
سمح اهلل!
وألن الطبع يغلب التطبع،
فقد قلتها مرة أخرى وأنا
أعطي صاحب املكتبة
ثمن النسخة من جريدتي
املفضلة ،إذ قلت له :تفضل يا
حبيبي ..فإذا به يقول لي والصقر الغاضب
على شنبه« :هذه كلمة تقال لطفل
صغير»! ..كل ما فعلته أنني قلت له شكرا ً
وانصرفت ،رمبا كنت أشكره ألنه على األقل
أعطاني سببا ً وجيها ً العتراضه على كلمة
«يا حبيبي» ..انها موضوع أزمة الشرق
األوسط النفسية!
هذه الكلمة ومشاكلها ،ت ّ
ُذكرني بإحدى
«لزمات» املمثلة «خيرية احمد» ،عندما
كانت تخاطب زوجها في برامجها
الفكاهية ،وتقول له« :جرى إيه يا محمود
يا حبيبي» ..فلم نسمع أن «فؤاد املهندس»
غضب من هذه الكلمة ،وال أحد رفع قضية
«إزدراء أخالق» ضد «خيرية أحمد»!
ّ
يبدو أن مصيبتي في أنني لست ممثال!...

دوال اندراوس تعتذر عن الكتابة
هذا العدد
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,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking
One-time registration fees
for only $50 CAD

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

•
•
•
•
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بقلم :مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  4,019منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر يناير . 2018
و متثل هذه النتيجة إنخفاض مبقدار  22فى املائه باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام 2017
حيث كانت عدد الوحدات املباعة  5,155وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  37.7في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 766,616دوالر باملقارنة  726,901دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  5.46فى املائة .و فى باقي
ال  )»GTA («905إإنخفض متوسط سعر البيع الي  718,694دوالر باملقارنة  792,325دوالر لنفس الشهر من العام املاضى
بإنخفاض قدره  9.29فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,275شقة خالل شهر يناير  . 2018استحوزت
تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسطسعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة
من هذا العام لل  GTA 507,492دوالر بإرتفاع قدره  14.6فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى
 543,279دوالر بأرتفاع قدره  15.1فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع الي  421,927دوالر بإرتفاع
قدره  11.3فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:









































4.66% -

0.51%

Composite
)(All Types
5.16%
3.44%
5.30%
10.31%
-1.96%
5.10%
14.23%
1.13%

TREB Total
Halton Region
Peel Region
City of Toronto
York Region
Durham Region
Orangeville
South Simcoe
County

مدحت سابا
Real Estate Broker

توني كامل


&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما
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<RUN5HJLRQقدم مربع قد اؤ
ان فى اجملال الصناعى 311,943
ذكر

em
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي
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املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





s
inc.
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة .02
 \6RXWK6LPFRH&RXQW




اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للس

6948
التجارى,فقدففى اجملال الص
مبيعات اجملال
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة أما
حسب اجملال,
حيثاألرقام
فقد منتفاوتت
بإنخفاضمقارنة ب 6
 137.90دوالر
القدممناملربع ليصل
خالل MLSوالى ذلك
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر 2015
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
املائةكان
املبيعات838قدرة1.8516,قدمفىمربع .و
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة
ليصلسعرالى  254.65د
pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
مبقدار 61.1
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
االيجار قد إرتفع مبقدار 14.5 2فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع و
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
متوسط
للمكاتبالىوصل
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اماالعامبالنسبة

tum.ca

اسألتكمة.الى@gmail.com :
ãóﬂ@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
ملاضية و ذلك بإنخفاض
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة ا
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
دﺟﻠﺔ 148.دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
واديدوالر مقارنة ب 16
القدم املربع ليصل الى 137.90
Ph.D.
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
com
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
River Walk

@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi@ bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ
pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ

Blumar El Dome

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ

Marina WD El Sokhna

 soariTollو سوف اجيب عليها تباعا.
n.homes@gmai
برجاء ارسال اسألتكم الىl.com :
Free: 1-855-410-8811
Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Blumar Sidi Abdel
Rahman

www.wadidegla.com

Atef
Nekhil
7

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

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

اجلرانيت ....وتأثرية ع

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Atef
Nekhil
1-844-355-6939

oker

@NNN@Òãíbjﬂ@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ
b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œ

Mortgage Agent

License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil
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ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي soarin.homes@ gmail.com
وسوف اجيب عليها تباعا.

Mortgage Agent
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owned

SingleSingleFamily
TownFamily
Apartment
Dehouse
Attached
tached
0.25%
0.49% 10.08%
19.94%
-0.16%
0.43% 14.30%
18.42%
3.09%
2.25%
7.02%
14.73%
0.37%
2.68% 12.68%
21.52%
-4.28%
-5.18%
7.51%
17.39%
4.66%
3.61%
2.46%
17.88%
14.01%
 13.55%-





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

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 ال
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات ا

77

عامل العقارات

بعد املائة
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الصحةيزداد قوة
على تورنتو
اجلديدة في
سوق
الشقق وتأثرية
اجلرانيت....

�إعداد� :إدوارد يعقوب

اعداد  :ادوارد يعقوب

رغم الهدوء النسبي لسوق العقارات في تورونتو إال أن األقبال على شراء الشقق اجلديدة مازال قويا ،ويتوقع
ومعظم
األنسانسنوياً،
لصحةلتورونتو
تهديداجديد
تسبب نازح
املائة ألف
استخدمهيزيد على
ألن هناك ما
األحجار،2018
خالل عام
اخلبراء أن
خصوصا سرطان
البعض انها
وذلك وقد
الطبيعية
قويااصلب
يظلمن
اجلرانيت
يعتبر
الرادون
غاز
وانطالق
املباشر
األشعاع
يسببة
قد
الذى
الرئه
اجلميلة
متاثيلهم
من
الكثير
تشكيل
فى
املصريني
قدماء
املشترين منهم يتجهون إلى شراء الشقق اجلديدة واملستأجرون ينشطون سوق اإليجار مما يعطي دفعة أيضا ً
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
اجملال.
الغازهذا
لالستثماراو في
حجمانأكبر
التي
وشركات
مجال
للمستثمربن في
املنطلق
الرادون
كمية األشعاع
تضعويدعون
الكالم
البناءهذا
تكسية
السكنية فى
الشققاالن وبكثرة
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
للشقق
2017
بيعت
العقارات
«التاس» فإن 82.5%
إلحصائيات
هي واألبحاث
الصحة
خطرافيعلى
التيمتثل
اجلديدة التى
الى النسب
التشطيباتمن ال تصل
جملموعة لفخامة
 2017كعنوان
املطابخ
وطبقا مناضد
اسطح
تعمقا
ديسمبرابحاث
يحتاج الى
مستمرة
املطابخ
عام فى
استعماله
نسبةُد َء فى
للمنازل .ب
عن
2017اكثريقل
واملوضوع في
متاحا ً للبيع
مازالتكان
واألحواضفإن الذي
ورغم ذلك
،2000
حدثت منذ
الداخليةأكبر
وهذه
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
.2016
مقارنة بعام
13.2%
ونزلت
املطلوب
مشعة يقول
وجود مواد
مبقدار الى
نسبته تشير
األبحاث االن
احدث
ولكن

إدارة عقارات Property management -

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

SOLD

Richmond Hill

Professional Real Estate Services

416.889.4296

SOLD

SOLD

sam.m.ibrahim@gmail.com
Richmond Hill

عقارات نيوز

BARRIE

Richmond Hill

Office : 416 391 3232
%X\4166HOOLQ'D\V
Fax.:
391 0319

ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham
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SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

Buy & Sell in 5 Days SOLD
with NO RISK
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مجلة «شتيرن» االملانية
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مجلة «العلم واحلياة» -فرنسا

وداعا لـ «اللصوص»!

الصوت الغامض

اخترع بائع أجهزة ميكانيكية في مدينة
بورغدورف في أملانيا جهاز إرسال الكتروني ميكن
تصغير حجمه ليعادل حجمه نصف رأس دبوس،
لكنه مع ذلك ،يبث إشارات السلكية على امتداد
دائرة يبلغ نصف قطرها ثالثة كيلو مترات مبجرد
حتريكه.
وسنحت فرصة غير متوقعة لــ «ألفريد
غروجتاهن» ،البالغ من العمر  43عاما ،لكي
يعرض أمام الشرطة قدرة جهازه الهائلة ،وذلك
حني تسلم صاحب مطعم في محطة قطار
هانوفر الرئيسية رسالة من مجهول يهدد فيها
بنسف املطعم إن لم يودع مبلغ  100ألف مارك
في حقيبة صغيرة توضع في الغابة اجملاورة.
وكان غروجتاهن قد عرض جهازه على الشرطة
قبل اسبوعني ،فتولت اخفاء جهاز اإلرسال
الدقيق بني األوراق النقدية داخل احلقيبة التي
تركها صاحب املطعم في املكان احملدد ،فيما
كان رجال الشرطة ينتظرون على بعد كيلو
متر ،يرافقهم غروجتاهن ومعه جهاز استقبال
يزن سبعة كيلو جرامات ليلتقط إشارة جهاز
اإلرسال عند حتريكه ،ومضت ساعتان بعد
منتصف الليل ،واذا بالضوء األحمر يتوهج فجأة
في جهاز االستقبال وبدأت املطاردة.
وحني سمع املبتز اجملهول أصوات الشرطة
تالحقه ،حاول التخفي في الغابة احلالكة السواد،
لكن بريق جهاز االستقبال كان يزاد توهجا ً مع
اقتراب الشرطة من جهاز االرسال املدسوس،
وباتباع اإلشارات الضوئية ،عثرت الشرطة على
املتهم في حفرة حتت كومة من أوراق الشجر.
ومن ذلك احلني ،أبدت الشرطة واملصارف وشركات
التأمني اهتماما كبيرا ً بجاهز اقتفاء األثر هذا،
الذي تفوق على أي أداة أخرى مماثلة وال يكلف في
حالة انتاجه أكثر من  1450مارك املاني ،ويتجاوز
نطاق عمله املطاردة إلى احلراسة ،فإذا وضع في
محل للمجوهرات أو في سيارة ،ميكن أن يشع
حاملا يلمس ،وإذ مت تكييفه ،فمن املمكن أن يوضع
في حافظة النقود ويطلق اشارة انذار عند تعرض
حاملها لهجوم.

فيما كان علماء احمليطات األمريكيون يرصدون
األصوات حتت املاء في املناطق القطبية ،تكرر
التقاطهم ألصوات غريبة بلغ ارتفاعها جدا ً
وطغى على األصوات األخرى النابعة من حركة
احمليط ،وكانت تعاود الظهور بانتظام مبعدل دقة
كل عشر ثوان مع انقطاعها عرضا على نحو
غامض.
وظل العلماء في حيرة من أمرهم حتى جاء
أحدهم بتفسير بسيط ،وهو أنهم يستمعون
إلى دقات قلب حوت ،ذلك أن قلب احلوت األزرق يزن
أكثر من ألف رطل ويولد نحو  7كيلو وات من
الطاقة ويستطيع أن يحفظ ثمانية أطنان من
الدم خالل احلركة.
أما سبب انقطاع الصوت أحيانا فعائد إلى أن
الصوت ال ميكن أن يسمع ما لم يكن فم احلوت
مفتوحا ،إما إذا كان مغلقا فإن الكتلة اللحمية
السميكة من رأسه متتص كليا ً األزيز الناجم عن
دقات قلبه.

مجلة «املشاكس» -فرنسا

سر السعادة

سأل صحافي اجلنرال فرنكو عن سر السعادة،
فابتسم اجلنرال وأجاب« :ال أحد يعرف ذلك ،لكني
اعرف طريقتني مضمونتني حتجبان السعادة،
أولهما الرغبة في أن تكون مبثل سعادة جيرانك،
والثانية أن تسعى وانت شيخ إلى السعادة التي
كنت تنشدها وانت شباب.

مجلة «وجهة نظر» -فرنسا

خيال فنان

رسم الفنان هنري ماتيس صور أصدقائه على
سقف غرفة نومه ،مفسرا ذلك باآلتي:
«بهذه الطريقة يخف شعوري بالوحدة خالل
اليوم».

نافذة على �صحافة العامل

صحيفة «صنداي تلغراف» -اجنلترا
عظمة الصراحة
تلقى ماريشال األركان اللورد مونتغمري ،قائد
جيوش احللفاء في شمال أفريقيا في احلرب
العاملية الثانية ،الرسالة اآلتية من صبي عمره
تسع سنوات:
«سيدي العزيز :كنت أظنك ميتا ،لكن أبي يقول
أنك ال تزال حيا وستموت عما قريب ،لذا ارجو أن
الي صورتك املوقعة سريعا».
ترسل ّ
ولم يكن من مونتي (وهو االسم الشعبي
للمريشال) إال أن ارسل في طلب الصبي فورا،
وهو فرح ألسلوبه املباشر ،متنبئا بأن هذا الفتى
سيكون ذو شأن في املستقبل.

صحيفة «األحد» -فرنسا

أسباب األرق

في غرف أحد الفنادق الكبرى التي يؤمها في
الغالب رجال األعمال العامليون ،علقت املالحظة
األتية« :إذا لم تتمكنوا من النوم فال تبدأوا بإلقاء
النوم على السرير ،بل حاسبوا ضمائركم أوالً».

صحيفة «اجلارديان» -لندن

دراجة الرئيس

في منطقة نائية جنوب احمليط الهادي تقع
«توفالو» وهي مجموعة جزر مرجانية كانت
تسمى سابقا «جزر أبليس» وحني منحت بريطانيا
اجلزر استقاللها في سبتمبر  ،1978قدمت وزارة
اخلارجية البريطانية إلى رئيس وزراء توفالو هدية
تقليدية هي سيارة تقله عبر األمطار القليلة
التي تفصل مسكنه عن البرملان ،وملا كانت اجلزر
تخلو من الطرق باملعنى الدقيق ،فقد أبلغ رئيس
الوزراء وزارة اخلارجية البريطانية ،بأسلوب مهذب
للغاية ،أن السيارة لن تكون ذات نفع ،طالبا
ابدالها بدراجات هوائية ،وقد حصل على ما اراد.

مجلة «صدى العالم» -فرنسا

أثمن املمتلكات

قرب هايلبرون في والية ورمتبرغ في أملانيا ،تتربع
مدينة باينسبرغ على تل يطل على مزارع الكروم
احمليطة ،وفي كنيسة البلدة املبنية على الطراز
الروماني لوحة مهداة لذكرى الزوجات الوفيات»،
وما أن تبتعد مسافة كيلو متر حتى تواجهك
آثار قلعة فايبرترو التي تعني «قلعة الزوجات
الوفيات».
أما سر تلك القلعة فهى قصة تفخر املنطقة
برواياتها ،ففي عام  ،1140وخالل الصراع بني
الغيلف والغيبلني ،حاصر االمبراطور كونراد
الثالث ابن فريدريك الثاني من ساللة هوهن
شتاوفن املدينة وقلعتها حيث جلأ أبناء البلدة،
ومنع الرجال املدافعني عن القلعة من مغادرتها
بينما سمح للناس باخلروج وصرح لهن بنقل
أثمن ممتلكاتهن ،وعند ذاك حملت كل امرأة
زوجها على ظهرها ورحلت.

مجلة «االكسبريس» -فرنسا

مكتب زواج ...للحيوانات

اسس احتاد حدائق احليوانات في بريطانيا
العظمى وايرلندا مكتبا للزواج لكل حيوانات
احلدائق بقصد ايجاد شركاء للحيوانات املنفردة.

صحيفة « اسكواير»

نوستا العزيزة

يروي روي اندريس دو غروت حادثا حصل معه حني
دخل مطعما ً في مدينة البندقية مع كلبته
نوستا ،فقد اختار طاولة على شرفة مسقوفة
تطل على قناة ،وجاء النادل يسجل طلباته ،ثم
قال« :وكلبتك يا سيدي ،ماذا حتب أن تأكل؟»
حاول دو غروت ان يتملص منه ولكن بال جدوى،
إذ لم ميض بضع دقائق حتى عاد النادل مبنديل
بسطه على األرض أمام كلبته ،وبدأت األطباق
تتوالى :طاس فضي فيه مرق حلم يفتح شهية
نوستا ،تاله طبق فضي مليء باملعجنات ،وأخيرا
قطع مقلية من شرائح اللحم تغطيها طبقة
زبدة سائلة ،وبالطبع اقبلت نوستا على ذلك
كله بنهم ،وحني انتهت من وجبتها جاء النادل
ميسح فمها باملنديل.
ويختتم دو غروت روايته باآلتي« :شربت قهوتي
وطلبت قائمة احلساب ،فإذا بكلفة غذائي تعادل
ألف لير ايطالي وغذاء نوستا ما يقارب األلفي
لير».

مجلة «نكات» -فرنسا

نصائح تخطاها الزمن

كان العروسان يقضيان ليلتهما األولى في
فندق ،فقال العريس« :آمل أن تكون أمك زودتك
بالنصائح التقليدية» فأجابت العروس« :طبعا،
ولكن ال تقلق ،فلن اهتم بنصائحها» .ثم أضافت:
«وعلى أي حال ،فالبد ان تغيرات كثيرة طرأت على
كل ذلك منذ زواجها».
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تفاصيل مثيرة تتعلق
مبقتل أحد أغنى رجل
أعمال في كندا وزوجته

أكدت الشرطة الكندية أن امللياردير باري
شيرمان ،مؤسس شركة األدوية الكندية
«أبوتكس» ،وزوجته هوني ،قتال عمدا مع
سبق اإلصرار والترصد.
وقال املتحدث باسم الشرطة ،سيوزين
غوميس ،في تصريح صحفي ،أن
التحقيقات ،التي أُجريت في منزل
الضحيتني ،على مدى  6أشهر ،تؤكد أنهما
تعرضا للقتل العمد ،مضيفا أن األجهزة
األمنية أعدت قائمة موسعة بأسماء
املشتبه بهم ،وسيتم استجوابهم.
كما أعلنت الشرطة الكندية منذ البداية
أن مقتل امللياردير وزوجته يثير شكوكا،
كذلك استبعد إخوة الضحية األربعة
فرضية االنتحار ،وأصروا على إجراء حتقيق
خاص للوقوف على حيثيات احلادث.
كذلك كشفت مصادر مطلعة على نتائج
التحقيقات أن جرمية قتل شيرمان وزوجته
شارك فيها  4مجرمني.
وبلغت ثروة شيرمان نحو  4مليارات دوالر
أمريكي ،بحسب بيانات في  ،2013ويعتبر
سابع أغنى رجل أعمال في كندا ،ويحتل
املرتبة  363على قائمة أغنى رجال العالم.
يذكر أنه مت العثور على جثتي شيرمان
وزوجته بالقرب من مسبح ،وقد ربط كل
منهما بحزام على رقبته.
ومن املعروف أن شيرمان خاض مجموعة
من القضايا املالية منها ما استمر لنحو
عقد من الزمان مع أبناء عمومته الذين
سعوا للحصول على تعويضات بعدما
أبعدهم عن شركته.

كندا ترسل أكبر وفد من الرياضيني لأللعاب
األوملبية الشتوية في بيوجن تشاجن
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ميزانية تورنتو لعام ٢٠١٨
جتاهلت الوعود بتقدمي معونة مالية لرعاية األطفال
قالت جانيت ديفيس مستشارة منطقة شرق
يورك لرعاية األطفال أن ميزانية مدينة تورنتو
قامت بتجاهل وعودها في اخلريف املاضي
باملساهمة بنسبة  %٢٠في رعاية األطفال ،وإن
 ٥٥١مليون دوالر ميزانية رعاية األطفال لعام
 ٢٠١٨متثل خفض مقداره  %٫١عن العام املاضي
وفقا لوثائق امليزانية ،وإن هذه امليزانية فشلت في
حساب  ٥٧مليون دوالر معونة مالية فيدرالية
للمقاطعات لرعاية األطفال التي أعلن عنها
العام املاضي لتدفع مساعدات مالية إلى ٨٢٥
اسرة لرعاية أطفالهم ولتدابير أخرى تخفف
من رسوم رعاية األطفال.
وقالت جانيت أانه حان الوقت ملدينة تورنتو أن تقوم مبا تعهدت به ،وقالت أم حديثة لديها ابن عمره
 ٨أشهر أن إبنها على قائمة االنتظار في  ١٢من دور رعاية األطفال ،وعلى الرغم من إنها تستطيع
دفع الرسوم كاملة ولكنها ال جتد مكانا لطفلها.
وفي تورنتو هناك  ٧٢ألف دار لرعاية األطفال حتى سن  ١٢سنة ،وتدفع املدينة إعانات لـــ  ٢٩ألف
طفل ولكن هناك القليل من األماكن مبا يكفي فقط لــــ %٢٠من أطفال املدينة ،وأعانات مالية
تكفي فقط لتدعم  %٣٠من األطفال لعائالت من ذوي الدخل املنخفض في تورنتو.
ووفقا إلحصاءات هيئة اونتاريو لرعاية أفضل لألطفال هناك حوالي  ٥٠ألف أسرة تنتظر مكانا
ألطفالها في دور رعاية األطفال ،وهناك ١٢ألف أسرة تنتظر إعانات مالية من احلكومة ،ويعرف
أن متوسط تكلفة رعاية طفل واحد في مرحلة ما قبل املدرسة في تورنتو تبلغ أكثر من ١٢٠٠
دوالر في الشهر.

عمدة تورنتو يدعم اقتراح الستضافة مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٢٦
أيد عمدة مدينة تورنتو جون توري قرار املدينة
بالتقدم بعرض لهيئة الفيفا الستضافة
مباريات كأس العالم لكرة القدم عام ،٢٠٢٦
وهي املباريات التي تعتبر أهم األحداث الرياضية
الدولية بسبب عدد املشاهدين لها والفوائد
الكثيرة االقتصادية والثقافية التي ستعود منها
على البلد.
وقد قامت اإلحتادات الوطنية لكرة القدم في
كندا والواليات املتحدة واملكسيك باالتفاق على تنظيم عرض مشترك حملاولة استضافة هذه
املباريات العاملية ،وإذا جنح العرض املشترك الذي تقدمت به هذه الدول الثالثة فستكون هذه املرة
األولى لدول شمال أمريكا الستضافة هذه املباريات.
وقال التقرير الذي قدمته مدينة تورنتو أن استضافة املباريات سيكلف ما بني  ٣٠مليون دوالر و٤٥
مليون دوالر ،ومن املتوقع أن يتم تقاسم التكاليف ما بني املدينة واملقاطعة واحلكومة الفيدرالية،
وتورنتو هي واحدة من أربعة مدن كندية ،وهي فانكوفر ،وإدمنتون ،ومونتريال ،تريد كل منها
استضافة مباريات كأس العالم ،وهناك أيضا  ٢٨مدينة في املكسيك والواليات املتحدة ميكن
االختيار منها ،واذا اختيرت البالد الثالثة إلقامة املباريات فسوف تستضيف كندا واملكسيك ١٠
ألعاب ،وتستضيف الواليات املتحدة  ٦٠أخرين ،هذا وسيقدم العرض إلى الفيفا في  ١٦مارس
 ،٢٠١٨وسيعلن الفائز في مؤمتر الفيفا الذي سيعقد في موسكو في  ١٣يونيو ٢٠١٨

«الشيوخ الكندي» ميرر مشروع قانون لتغيير بعض
كلمات النشيد ليصبح محايد اجلنس

سترسل كندا  ٢٢٥من الرياضيني و ٨٧من
املدربني إلى األلعاب األوملبية الشتوية التي
ستقام في كوريا اجلنوبية وستفتح خالل هذا
الشهر ،وقالت جلنة األلعاب األوملبية أن فريق
الرياضيني يتكون من  ١٢٢من الرجال و  ١٠٥من
النساء.
ومن اكبر الرياضينب سنا كاجلاري شيرلي برنارد
وتبلغ من العمر  ٥١عاماً ،ويأتي العدد األكبر
من الرياضيني من تورنتو وعددهم  ٥٤رياضي،
وتليها كيبيك  ٦٨رياضي ،ثم  ٥٠رياضي من
البرتا ،وكندا في وضع يمُ كنها من احلصول على
رقم قياسي من امليدليات أكثر من عام ٢٠١٠
حيث حصلت على  ٢٦ميدالية في األلعاب
الشتوية األوملبية في فانكوفر وكانت كندا قد
حصلت على  ٢٥ميدالية عام . ٢٠١٤

مرر مجلس الشيوخ الكندي مشروع قانون يجعل النشيد
الوطني الكندي محايد اجلنس على الرغم من معارضة
بعض أعضاء اجمللس من حزب احملافظني ،وتقدم بهذا املشروع
العضو الليبرالي موريل بيالجنر الذي توفى عام  ٢٠١٦ومنذ
عام  ١٩٨٠عندما صار نشيد (أوه كندا) النشيد الوطني
للبالد.
وكانت هناك  ١٢محاولة لتغيير جملة (حتت قيادة أوالدك)
والتي قال عنها البعض– أنها متيز الذكور عن اإلناث في
النشيد – إلى جملة (حتت قيادتنا) ولكنها فشلت جميعا حتى اآلن ،وهذا النشيد كتبه الشاعر
والقاضي روبرت ستانلي عام  ١٩٠٨وحدثت به بعض التغييرات بعد احلرب العاملية األولى ،حيث
أضاف الشاعر جملة (حتت قيادة أوالدك) التي احدثت جدال كبيرا ،ويحتاج مشروع قانون تغيير
كلمات النشيد الوطني اآلن إلى موافقة احلاكم العام ليصبح قانونا رسميا ،هذا وقد حدثت
ردود فعل كثيرة إزاء مشروع هذا القانون الذي حصل على أغلبية األصوات من أعضاء اجمللس
الليبراليني الذين ميثلون األغلبية في اجمللس واألعضاء املستقلني بينما امتنع أعضاء املعارضة
من حزب احملافظني عن التصويت وقال السناتور دون بليت من حزب احملافظني من مانيتوبا إنه
عندما تقرر األغلبية إسكات املعارضة متوت الدميقراطية ،وإنه أصيب بخيبة أمل حيث لم يسمح
لهم بوقت كافي ملناقشة هذا القانون وأن رئيس اجمللس لم يسمح لألعضاء املعارضني بالكالم،
وتلك إهانة للدميقراطية ،وإن قرار مثل هذا يجب أن يرجع للشعب الكندي وليس إلثنان فقط من
األحزاب في مجلس الشيوخ.

جامعة تورنتو تخفض رسوم التعليم للطالب
الدوليني في البحوث العليا والدكتوراة
في محاولة جلذب طالب البحوث العليا املوهبني فقد
أعلنت جامعة تورنتو إنها لن تفرض رسوم دراسية
عالية على الطالب الدوليني الراغبني في دراسة
الدكتوراة واألبحاث ،وعادة ما يدفع الطالب الدوليني
رسوم دراسية أكثر بكثير من الطالب احملليني ،وكان
الطالب الدولي يدفع في املتوسط  ٢٢٦٠٤دوالر في
السنة ،ويدفع الطالب احمللي لدراسة الدكتوراة ٨٤٩٢
دوالر سنويا ،ولكن مع بداية خريف عام  ٢٠١٨فسوف
يدفع الطلبة الدوليني لدراسة الدكتوراة واألبحاث
العليا نفس الرسوم التي يدفعها الطلبة احملليني.
وقال عميد قسم الدراسات العليا في اجلامعة أن
القسم يريد إزالة العوائق املالية وإذا كان من املمكن
اجتذاب مجموعة قوية من الطالب الدوليني إلى
صفوفنا فسيسمح هذا لنا ببناء شبكة معلومات
عاملية سيستفيد منها جميع طالبنا ألن البحث
العلمي احلقيقي يحدث اليوم على مستوي العالم
كله.
هذا وقد شهدت جامعة تورنتو طفرة في أعداد
الطالب الدوليني املتقدمني إليها بعدما حظرت
الواليات املتحدة السفر إليها من عدد من الدول
اإلسالمية ،وقال جيم دودجيت مدير البحوث في
معهد تابع جلامعة تورنتو أن تخفيض الرسوم
الدراسية لطلبة األبحاث العاليا والدكتوراة الدوليني
هو أفضل شئ وهذا جيد للجامعة ولكندا ،ألن
البالد اآلخرى تضع عراقيل أمام الباحثني الذين ولدوا
في اخلارج ،ولكن نحن نستفيد من اجتذاب أفضل
العقول إلجراء األبحاث ومنهم من سيبقي هنا
ويصبح كندي.

شرطي كندي يطلق النار
على شاب داخل محكمة

أطلقت شرطة مدينة كيبك الكندية النار
على شاب داخل أروقة احملكمة ،عقب محاولته
اخلروج من القاعة ،أثناء النطق باحلكم عليه.
وقالت الشرطة في تعليقها على احلادث:
«الشاب ستيفن بيرتراند ( 18عاما) ،أراد
اخلروج من قاعة احملكمة متضرعا بحاجته
لشراء علبة سجائر ،وعند محاولة الشرطي
القضائي منعه ضربه الشاب بعصا ،فرد
عليه الشرطي باستخدام السالح ،مما أدى
إلى إصابة بيرتراند برصاصة في الرأس ،ومتكن
رجال األمن من السيطرة على الشاب الذي
بدا قاسيا وعنيفا.
ونوهت وسائل اإلعالم أن احلادث جرى على
مسمع ومرأى من والدة الشاب وابن عمه
الذي صور احلادث مستخدما هاتفه النقال.
من جهته ،أكد موظفو مكتب حتقيقات
مستقل أن «الشاب متكن من انتزاع هراوة من
أحد رجال األمن وضربه على رأسه ،ما جعل
الشرطي يستخدم مسدسه ويطلق النار
باجتاه الشاب فأصابه في رأسه.
ونقل الشاب على الفور إلى املستشفى
لتلقي العالج ،فيما أكد األطباء أن حالته
مستقرة وأن الرصاصة ،وبشكل عجيب ،لم
تصب عينه وال دماغه واستقرت في رقبته،
وضعه الصحي مستقر ،ويتماثل للشفاء.
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كيف يعتني الرجل ببشرته؟
عزيزي الزوج ..هل تعتني ببشرة وجهك؟ تتفنن بعض
شركات التجميل اآلن في انتاج مستحضرات جتميل
خاصة للعناية ببشرة الرجل ،وقد وجدت هذه الشركات
أن أكبر مشجع للزوج لكي يعتني ببشرته هو زوجته،
إذ يجب عليها االهتمام ببشرة وجه الزوج ،كما تهتم
مبالبسه واحتياجاته واحتياجات األسرة كلها ،واهتمام
الرجل ببشرته في حدود احتياجات بشرته ليست ترفا!!
وهناك بعض الرجال الذين يعانون من بعض األلم في أثناء
عملية احلالقة اليومية ،أو من احلساسية بعدها ،وذلك بسبب حساسية البشرة أو وجود بعض
البثور أو الرؤوس السوداء ،مما يجعل عملية احلالقة عبئا يوميا ً على الرجل.
وينصح خبراء التجميل الرجل بعمل تدليك لبشرة الوجه بطريقة دائرية ،وذلك باستعمال الكرمي
أو اللسيون املرطب من نوع جيد في كل يوم بعد احلالقة ،وذلك لتنشيط الدورة الدموية وإزالة
البقع السوداء ،ومن اجل احلصول على بشرة صافية.
وهناك من الرجال من يتصور أن استخدام الكرمي املغذي للبشرة سواء للوجه أو اليدين ،يعتبر عمالً
انثويا ً فقط يسيء إلى الرجل إذا استخدمها!

كيف ت�ستفيدين من «كراكيب» منزلكِ ؟
قد جتدين بيتك وقد امتأل بأشياء ال تستعملينها
تنتشر في املطبخ مثال أو في شرفة املنزل أو
في إحدى احلجرات ،وتفضل بعض الزوجات
عدم التخلص من العلب الفارغة خوفا ً من
احتياجها إليها في وقت ما ،فإذا بها جتد أن عدد
العلب قد ازداد وأصبح املكان ال يستوعبها.
وإليك سيدتي بعض األفكار التي تساعدك في
استغالل األشياء التي ال حتتاجني إليها:
حقائب اليد الكبيرة التي استغنيتي عنها؛
ميكنك تعليقها على حائط حجرة النوم بشكل
ديكور جميل ووضع املناديل واجلوارب بها.
بقايا األقمشة واألوشحة ،وبقايا أقمشة
الستائر والتنجيد ،ميكنك أن تصنعي منها
مفارش صغيرة أو وسائد ،كما ميكنك أيضا
ان جتددي بها شكل األباجورة القدمية ،وذلك
لتثبيتها أوال على الورق املقوى اخملصص لذلك
ثم وضعها في مكانها.
املناظر اجلميلة أو الطبيعية للروزنامة “النتيجة”
القدمية للحائط ،ميكنك قصها بعناية وعمل
إطارات لها عند الشخص املتخصص في ذلك
ثم جملي بها حجرات منزلك.
العلب البالستيكية القدمية ،ميكنك أن تضعي
فيها بعض النباتات ،ثم غلفي العلب بالورق
امللون أو املعدني الذي ال يتأثر باملاء ،كما ميكنك
جتليدها بورق احلائط الزائد عندك واستعمالها
كسالل أنيقة للقمامة وينطبق هذا أيضا ً على
العلب الفارغة لأللبان اجلافة أو املسلي.
السيراميك املتبقي من احلمام أو املطبخ ،ميكن
استخدامه في جتديد سطح مائدة قدمية لديك
أو صنع واحدة آخرى تناسب مقاس البالط.
املفرش القدمي املصنوع من املشمع ،أو ستارة

العـــائلــــــة

�ساعد طفلك على تنظيم وقته يف فرتة الدرا�سة؟
يؤكد املتخصصون النفسيون أن حب الطفل
لالستذكار وإقباله عليه وتنظيم وقته ،هي
عادات ميكنه اكتسابها منذ السنوات األولى
من دراسته ،ويجب أن تكون بالتدريج حتى ال ميل
أو يكره االستذكار والذهاب إلى املدرسة ،وهذه
النقاط توضح أمامكما الطريق ملا يجب إتباعه
لتنظيم وقت الصغير وتشجيعه على القراءة
واالستذكار.
احرص على أن يكون مكان االستذكار مريحا
وهادئا ودافئا (في شهور الشتاء) ،وأن يكون
أيضا ً جيد اإلضاءة.
يفضل أن يكون وقت قراءتكما اليومية بالكتب
أو اجملالت هو نفس وقت استذكار الطفل حتى
يتشجع بكما.
نظما مواعيد مشاهدة التلفاز ،فال يجب حرمان
الطفل من مشاهدة البرامج التي يحبها ،وإمنا
ضعا جدوال ملواعيد املشاهدة ،ووقتا لالستذكار
وأخر للعب وللنوم حسب سن الطفل وحسب
مواد دراسته.
ال تعرض املساعدة في بعض املواد الدراسية ما
لم تكن ملما متاما بهذه املادة ،واذا صعب عليه
فهم شيء ما فاجعله يسأل املعلم ،احرص
على أن تكون ملما باملواد التي يدرسها فقد
ميكنك مساعدته في البعض منها.
احرص على أن يتناول طفلك الغذاء الكافي
واملفيد الذي يكسبه الطاقة واحليوية والنشاط
والتركيز مثل تناول اللنب احلليب ومنتجاته
والبيض واللحوم وعسل النحل واخلضار
والفاكهة الطازجة ،وأهم وجبة بالنسبة
للطفل هي وجبة اإلفطار ،فال تدعه يذهب إلى
املدرسة قبل أن يتناول كوبا ً من اللنب احلليب أو

وجبة خفيفة مكونة من ساندوتش أو خالفه.
جتنب اجللوس مع طفلك طول فترة استذكاره،
حتى ال يعتاد ذلك.
احرص على مراقبة طريقة جلوسه ،ومدى
صحتها ،وذلك لسالمة ظهره وعينه.
يجب متابعة نشاط الطفل ،وسؤال املعلم
باملدرسة عن نشاطه وسلوكه من وقت إلى
أخر.
ال حترم الطفل من متابعة هوايته أو رياضته
املفضلة في شهور الدراسة ،على أن ينظم
وقت ممارسته لها.
شجع الطفل على تنظيم أشيائه ومالبسه
كل يوم ،حتى ال يضيع الوقت في البحث عنها
كل يوم قبل ذهابه إلى املدرسة ،واحرص على أن
تكون كل أدواته املدرسية معه باملدرسة حتى
ال يلجأ إلى استعارة شيء ال يخصه من زميل
له.
شجع الطفل وكافئه كلما أحرز تقدما ً أو تفوقا ً
في مادة ما ،واحرص على أن يتمتع بأجازته
االسبوعية وبنشاطه ولعبه بدون ضغط من
ناحيتك ليستذكر دروسه ،مادام يقوم بواجبه
بقية أيام االسبوع.

احلمام القدمية ،ميكنك قص األجزاء السليمة
منها وتثبيتها “تغليفها” على قطع من
الورق املقوى أو الروزنامة القدمية للحائط
واستعمالها على مائدة الطعام حتت األطباق
حتى حتافظي على نظافة املفرش اجلديد.
ميكنك
العلب الصغيرة املصنوعة من الكارتون
ِ
أن تضعيها داخل األدراج سواء باملطبخ أو
بحجرة الطعام أو النوم ،ثم ضعي بداخلها
األدوات اخملتلفة ،مثل أدوات املائدة ،أو العدد
الصغيرة ،واملسامير ،وفرش الشعر ،واألمشاط
اخملتلفة ،وأدوات التجميل...الخ .بحيث ال تتبعثر
عليك أن
هذه االشياء داخل الدرج ،فيسهل
ِ
جتديها بسهولة.
الصناديق الكبيرة اخلاصة باألجهزة الكهربائية
كالتلفاز أو الغسالة إذا كانت في حالة جيدة
ميكنك أن تضعيها في ركن بإحدى حجرات املنزل
ِ
بعد وضع مفرش كبير ليغطيها ،ثم مفرش
أصغر منه بألوان زاهية ،وميكن استغاللها
كمنضدة تضع عليها أشياء مختلفة على أال
تكون ثقيلة بدرجة كبيرة.
نصيحة أخيرة عليك االهتمام بأن ال يتح ّول
ِ
منزلك إلى مخزن! ..تخلصي من الزائد عن احلد في كل يوم تطلع علينا الصحف اليومية واجملالت املتخصصة وغير املتخصصة باحصائيات
دائما ً ببيعه ،أو التبرع به ،وإال صنعت زيادة تلك عجيبة تتناول مواضيع ال تخطر على البال.
األشياء مضايقات طاردة ألهل املنزل!
فهناك احصائيات تتناول أجناس البشر ،وأعمارهم ،وعاداتهم ،والقائمة الطويلة ،وقد قام مؤخرا ً
عدد من خبراء اإلحصاء بدراسة حياة الفرد العادي ،ليعرفوا كيف يقضي اإلنسان آالف الساعات
خالل حياته فجاؤا مبعلومات حتير العقل ،فهل تعلم إنك تقضي ثالث سنوات من عمرك في
االنتظار ،انتظار اي شيء ،كانتظار شخص ما ،أو قطار ،أو طيارة ،أو سيارة ،أو أي شيء آخر ،وأنك
تقضي خمسة أعوام من حياتك في عملية ارتداء الثياب واالستحمام ،كما أنك تضيع سنة
جرب استخدام قليل من بودرة بيكربونات الصوديوم واملاء على القلب الصلب املتسخ فوق النتوءات كاملة من حياتك في املكاملات التليفونية.
التي في املوقد لتسخني األوعية ،وفوق األسطح ،واجلزء الداخلي من األفران التي ال تنظف نفسها .أما بالنسبة لعملية تناول الطعام فيؤكد هؤالء اخلبراء بأننا نقضي ستة أعوام على األقل في
ثم اشعل الفرن على درجة منخفضة ملدة  30دقيقة،
عملية اجللوس إلى املائدة وتناول الطعام ،وفي خالل هذه الفترة من عملية األكل يتناول الواحد
اتركه يبرد ثم اغسل باملاء مع سائل تنظيف الصحون،
منا عشرين طنا ً من اخلبز ،و 30000بيضة و 18طن من الفاكهة واخلضروات ،وهي مقادير مخيفة،
ضع طبقة أخرى من ذلك اخلليط ثم اتركها من أجل
تكفي لصرفك عن تناول الطعام مدى احلياة.
تنظيف أسهل في املرة القادمة.
كما يضيع الواحد منا خمسة أعوام من عمره في عملية السفر والتنقل ،أما عملية التسلية،
قد
االستخدام
فبعد
أما بالنسبة ألسطح املطبخ
فتأخذ من عمر اإلنسان حوالي ثماني سنوات ،كما يؤكد هؤالء اخلبراء بأن الفرد الواحد يقضي
بغسلها باملاء الساخن احملتوي على صابون ،وبني حني
70يوما ً ينظر في املرآة للتأكد من حسن مظهره ،واعتقد ان هذا الرقم قد ينطبق على الرجل ،أما
وأخر اغسل ونظف خزانتك (دواليب املطبخ) من أجل
بالنسبة للمرأة ،فالبد أنها تقضي سنوات عديدة من عمرها تتفحص وجهها في املرآة.
النظافة.

�أفكار منزلية لأوعية طبخ نظيفة

الإن�سان يق�ضي � 6أعوام يف تناول الطعام
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تقـــــــــــارير

�إنتخابات م�شتعلة علي قيادة حزب املحافظني ب�أونتاريو بني فورد و اليوت و كارولني مولروين
فورد يلتقي بقيادات قبطية مب�سي�ساجا وكارولني تعلن تر�شحها بقاعة كني�سة قبطية بنورث يورك
الإنتخابات �ستتم بالكومبيوتر من  8 -4مار�س والنتيجة �ستُعلن يف العا�شر من مار�س
غادة ملك تدعو اجلميع للم�شاركة عرب احل�صول علي ع�ضوية احلزب �أو جتديدها

جود نيوز  :قال حزب احملافظني التقدمي في أونتاريو أن أعضاؤه سوف يختارون قائد جديد للحزب ليحل مكان باتريك براون يوم
السبت  ١٠مارس  ،وقد قامت جلنة خاصة من احلزب خالل االيام املاضية بصياغة قواعد ووضع جدول زمني الختيار قائد جديد
وناقشوا تكلفة هذه املنافسة التي سوف تعقد في شهر مارس قبل اشهر قليلة من االنتخابات العامة لرئاسة وزراء املقاطعة
وكان القائد السابق حلزب احملافظني باترك براون قد أستقال من منصبه بعد ادعاءات حول سوء سلوكه اجلنسي ،وكانت اثنتان
من النساء قد اتهمتا باتريك براون بسوء السلوك اجلنسي عندما كانوا في سن املراهقة ،إال أنه نفي تلك اإلدعاءات متاما ً ولم يتم
التحقق منها بعد  ،هذا وسيتم االقتراع علي رئاسة حزب احملافظني في اونتاريو الكترونيا من قبل أعضاء احلزب من جميع مناطق
املقاطعة.
ومن جانبه أعلن دوج فورد االخ االكبر لعمدة تورنتو السابق روب فورد الذي توفي عام  ٢٠١٤عن عزمه دخول سباق االنتخابات لقيادة
حزب احملافظني في أونتاريو .وفي لقاء مع الصحفيني أعلن دوج فورد عزمه علي الترشح ملنصب قائد حزب احملافظني قائال ان احلزب
يحتاج الي قيادة قوية وشخصية علي أستعداد لتنظيفه من الفوضي ،كما التقي فورد بقيادات قبطية بكنيسة السيدة العذراء
واألنبا أثناسيوس مبسيساجا ،لشرح برنامجه حال فوزه برئاسة احلزب .كذلك أعلنت احملامية وسيدة األعمال كارولني مولروني و
أبنة رئيس الوزراء السابق بريان مولروني عن ترشحها في قاعة مبنطقة نورث يورك وهي قاعة إجتماعات متتلكها كنيسة مارمينا
القبطية األرثوذوكسية بنورث يورك .كذلك كريستني أليوت والتي سبق لها الترشح لهذا املنصب وخسرت أمام براون .وايضا ً تقدم للترشح «رود فيليبس» من إجاكس .وي ُ َعرف أن رسوم الدخول لسباق
الترشح لقيادة حزب احملافظن تبلغ  ٧٥الف دوالر باالضافة الي مبلغ  ٢٥الف دوالر تودع لدي احلزب لذلك فأي مرشح يريد خوض السباق البد أن يكون لديه ١٠٠الف دوالر باإلضافة للحصول على  ١٠٠توقيع
من أعضاء احلزب من  ١٠دوائر مختلفة .وإذا كان هناك تنافس فيتوقع ان يختتم هذا في  ٢٤مارس وقد يتكلف كل مرشح حتي هذا التاريخ مبلغ يصل الي  ٣٠٠ألف دوالر علي االقل.
ومن جانبها صرحت الناشطة السياسية املعروفة «غادة
ملك» أن اإلنتخاب سيتم عن طريق الكومبيوتر ما بني ٢
و  ٨مارس وسيتم إعالن النتيجة في  ١٠مارس .وناشدت
من يريد التصويت علي رئاسة حزب احملافطني بأونتاريو
شراء عضوية احلزب ملن ال يحملها أو التأكد من سريان
عضويته احلالية مع التنويه بأن عضوية احلزب الفيدرالي
ليست صاحلة لإلنتخاب بحزب احملافظني مبقاطعة أونتاريو،
وأضافت «ملك» أن شروط التصويت أن يكون الشخص
عضوا ً باحلزب وعضويته مازالت سارية قبل السادس
عشر من فبراير احلالي  ،وأن يكون عمره  14عام  .علي
األقل ومقيم بأونتاريو ،وال يُشترط احلصول علي اجلنسية
الكندية .وميكن احلصول علي عضوية احلزب عبر هذا
الرابط
https://secure.ontariopc.com/Partyjoin

�أحتجاجات من املجتمع اال�سيوي �ضد ترودو ومطالبته باالعتذار بعد واقعة فتاة احلجاب

أجتمع أعضاء من اجملتمع االسيوي في ريجينا في حديقة فيكتوريا للمطالبة بإعتذار من رئيس
وزراء كندا جاسنت ترودو  ،وقال يينج شو أحد املتطوعني في االحتجاجات أن كمية الناس التي
جاءت لالحتجاج تظهر مدي شعورهم باالحباط  ،وانه يجب الدفاع عن القيم الكندية حتي لو لم
يفعل هذا جسنت ترودو  ،وجاءت هذه االحتجاجات من اجملتمع االسيوي  ،بعد أن قامت فتاة مسلمة
باالدعاء أن رجل أسيوي بقص حجابها وكانت هذه احلادثة قد جذبت أهتمام داخلي وادانها جاسنت
ترودو وكاثلني وين وعمدة تورنتو  ،وبعد التحقيق قالت الشرطة أن احلادث لم يحدث  ،وقال يينج
شو ان جاسنت ترودو لم يتراجع عن تصريحاته األصلية من التعاطف مع الفتاة وإدانة احلادث الذي
لم يحاسب احدا عنه  ،وقال أيضا يينج شو أننا شعب صادق يعمل بجد وقد قام فرد ما بادانتنا
وهذا ليس عدال وليس من االنصاف ان نتهم بتهمة ما ! ولهذا نريد العدالة  ،وقال الفرد املنظم
لهذه االحتجاجات ان االصدقاء االخرين في بقية املدن الكندية يعتزمون عقد احتجاجات مماثلة  ،ألن
اجملتمع االسيوي يريد املساواة ويشعر باالستياء إزاء هذا الظلم  ،وان جاسنت ترودو مسؤول عن إجراء
حتقيق كامل قبل إصدار بيانات مملوءة باحلزن والتعاطف وقد قام احملتجني بالهتاف بطلب العدالة
وعودة القيم الكندية .وطالبوا جاسنت ترودو باالعتذار وقال منظم االحتجاجات أن هدفه هو أن يري
اجلالية االسيوية ٌت َعامل علي قدم املساواة كجميع االعراق االخري في كندا.

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
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«جود نيوز» تقضي يوماً كامالً بأول دير للرهبان بكندا
األنبا مكاريوس يُدشن مذبح الدير ويتحدث للحضور عن “جود نيوز”
قداسات وصلوات وتسبحة يومياً وبيت للخلوة يتسع لثالثني شاب
هدف الدير نقل احلياة الرهبانية القبطية إلى كندا وإلى شباب اجليل الثاني
يوما ً كامالً قضته جريدة «جود نيوز» بدير األنبا
أنطونيوس ،بحضور نيافة األنبا مكاريوس
األسقف العام واملفوض من قداسة البابا
تواضروس الثاني بتمثيله لإلشراف على
الدير ،بعد أن تلقت «جود نيوز» الدعوة حلضور
احتفاالت الدير بعيد القديس األنبا أنطونيوس
وحرصت اجلريدة على تلبيتها.
يقع دير األنبا أنطونيوس مبنطقة بيرث مبقاطعة
أونتاريو ويعتبر هو أول دير للرهبان في كندا،
ويقع على مسافة  70كيلومتر شمال مدينة
كينجستون ،ويبعد عن مدينة تورنتو مبسافة
 300كيلومتر ،ويعتبر في منتصف املسافة
بني مدينتي تورنتو ومونتريال ،كما يبعد 80
كيلومتر فقط من العاصمة أوتاوا ،ويقع الدير
علي مساحة  275فدان ،وبعد قرار بابوي صدر
في السادس من نوفمبر عام  2013بشأن
اعتباره دير رهباني يُشرف عليه نيافة األنبا
مكاريوس ويعاونه األب القمص باخوميوس
البراموسي ،مت استالم الدير يوم السادس من
يناير عام  ،2014وفي السادس والعشرين من
سبتمبر  2014زار البابا تواضروس الثاني الدير
ووضع حجر أساس مبنى القاللي والكنيسة
وبيت الضيافة ،والدير به بيت للخلوة يسع
لـ  30شاب ،كما به ثالث من طالبي الرهبنة،
والدير به كنيسة ومذبحها على اسم األنبا
أنطونيوس ،وفي هذا العام قام نيافة األنبا
مكاريوس األسقف العام بتدشني املذبح
واملعمودية وحجاب الهيكل وحامل األيقونات
في حضور الكثيرين.
وفي تصريحات خاصة لــ «جود نيوز» قال
القمص باخوميوس البراموسي أن عشرات
من الشباب يحرصون على القدوم إلى الدير
لقضاء اخللوات ،ومؤخرا ً كان هناك  25شاب
من مسيساجا ،وأشار القمص باخوميوس إلى
أن القداسات تقام يومي السبت واألحد طوال
العام من الساعة العاشرة إلى الساعة الثانية

عشر ،وتقام صلوات الغروب وصلوات التسبحة
يومياً ،وأكد القمص باخوميوس البراموسي
املشرف على الدير في تصريحاته لــ «جود
نيوز» إلى أن هدف الدير هو تعرف الكنديني
على احلياة الرهبانية القبطية ،وانضمام
الشباب الكندي من اجليل الثاني حلياة الرهبنة
بالدير ،وفي لقاء نيافة األنبا مكاريوس  -والذي
تواجد بالدير مدة ستة أيام  -مع احلضور حتدث
لهم نيافته عن جريدة «جود نيوز» ودورها والدور
الذي تقوم به للمصريني في مصر واملصريني
املقيمني بكندا ،وشهد الدير حضورا ً كبيرا ً
لالحتفال بعيد قديس الدير وملقابلة نيافة
األنبا مكاريوس األسقف العام.
ومت اصطحاب رئيس حترير اجلريدة ملشاهدة
جميع منشآت الدير مثل بيت اخللوة
والكنيسة واملائدة ومكان إعداد القربان وباقي
املباني املوجودة بالدير ،اجلدير بالذكر أن الدير
قائم على تبرعات احملبني ،والدير هو مؤسسة
 Charityوتعطي إيصال للضرائب حال التبرع.

تقـــــــــــارير
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�إعـــالنـــــات
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اخبـــــــــــار

احلكم على قبطي �أطفيح بغرامة � 360ألف جنيه وعلى املعتدين على البابا فرن�سي�س ي�ستقبل �أردوغان فى �أول زيارة لرئي�س تركى منذ  59عاما
استقبل البابا فرنسيس ،الرئيس التركي ،رجب
الكني�سة بغرامة  500جنيه
طيب أردوغان الذى يقوم بأول زيارة لرئيس تركي

حكمت محكمة اجلنح باجليزة في قضية
“أطفيح” املتهم فيها  20شخص بينهم قبطي
وهو عيد عطية والذي مت إتهامه ببناء بدون ترخيص
في مبنى متتلك مطرانية أطفيح أوراق ملكيته،
بالسجن ملدة عام مع إيقاف التنفيذ وغرامة 360
ألف جنيه.
بينما قررت احلكم على  19متهم بالتعدي على
ممتلكات األقباط والتجمهر وإثارة الفتنة الطائفية
بعام مع إيقاف التنفيذ وغرامة  500جنيه.
ووصفت هيئة الدفاع عن القبطي بالقرار الصادم وغير العادل في توقيع عقوبة عليه ببناء بدون
ترخيص في مبنى ال ميلكه وإمنا ملك ملطرانية أطفيح ومقدمه أوراقه للجنة تقنني الكنائس ،بينما
من قام بالتجمهر واقتحام ممتلكات الغير واستخدم الدين في إثارة الفتنة يحصل على عام مع إيقاف
التنفيذ وغرامة  500جنيه في حني أن تكون غرامة القبطي  360ألف جنيه.
وكانت هيئة الدفاع قد قررت أنها ستقدم استئناف في القضية بعد تقدمي طلب تقسيط الغرامة
حتى يتم خروج عيد عطية ،كان املستشار حامت فاضل احملامي العام األول لنيابات جنوب اجليزة الكلية،
قد أحال  20مته ًما في األحداث التي شهدتها قرية كفر الواصلني بأطفيح ،إلى احملاكمة العاجلة أمام
محكمة اجلنح ،بعدما أسفرت األحداث عن تخريب وتدمير محتويات كنيسة األمير تادرس بالقرية،
والتجمهر ،كما مت إتهام القبطي ببناء بدون ترخيص وإقامة شعائر مسيحية باملبنى.
وأكدت التحقيقات أن املتهمني خرجوا عقب صالة اجلمعة متوجهني إلى كنيسة «األمير تادرس»
قاصدين استهدافها على خلفية إشاعة مفادها شروع الكنيسة في تركيب أجراس للصالة،
واقتحموها وهشموا الكراسي واأليقونات والصلبان ،وأصيب  3أقباط ،وفحكم احملكمة باحلكم
السابق ذكره

رو�سيا ت�ستدعى اجلي�ش ملواجهة «ثلوج القرن» فى مو�سكو
استدعت السلطات الروسية ،أفرادا من اجليش
للمساعدة فى إزالة الثلوج من شوارع موسكو
ومناطق محيطة بها بعد تساقط قياسى للثلوج
تسبب فى تأخير رحالت جوية وسقوط مئات
األشجار وسد بعض الطرق والشوارع.
وشهدت موسكو فى  36ساعة فقط كمية
قياسية من الثلوج تتجاوز قدر الثلوج التي تسقط
على املدينة في أكثر من شهر مع تراجع درجات
احلرارة إلى أقل من الصفر في أكبر موجة من نوعها بالعاصمة الروسية منذ بدء تسجيل بيانات
األرصاد.
وقال سيرجى سوبيانني رئيس بلدية موسكو الذى وصف احلدث بأنه «موجة ثلوج القرن» إن شخصا
لقى حتفه عندما قطعت شجرة خطوطا للكهرباء وكانت واحدة من أكثر من ألفي شجرة سقطت
حتت وطأة الوزن الثقيل للثلوج ،وأضاف أن خمسة أشخاص آخرين على األقل أصيبوا فى حوادث
منفصلة.
وقال اجليش الروسى فى بيان إنه نشر مائة جندى وكاسحتي جليد وشاحنة للمساعدة فى إزالة
الثلوج في أحد أحياء العاصمة ،وفي موقع آخر مبنطقة موسكو.
وأعلن عطلة في مدارس موسكو بعد نزول درجات احلرارة إلى  12حتت الصفر ،ودعت السلطات
املواطنني إلى ترك سياراتهم في املنزل واستخدام وسائل النقل العامة.

ترامب يتهم كبري النواب الدميقراطيني بت�سريب معلومات �سرية
اتهم الرئيس األمريكي دونالد ترامب النائب
آدم شيف ،كبير الدميقراطيني في جلنة شؤون
االستخبارات مبجلس النواب األمريكى ،بتسريب
معلومات سرية.
وقال ترامب فى حسابه على موقع «تويتر»« :آدم
يخرج من جلسات االستماع املغلقة لتسريب
معلومات سرية ..يجب وقف هذا» ،ولم يوضح
ترامب ما هى املعلومات التى يدور احلديث عنها،
لكن شيف أدلى قبل أيام بتصريح تعليقا على
مذكرة أصدرها رئيس جلنة شؤون االستخبارات
مبجلس النواب ،اجلمهورى ديفني نونيس ،اتهم فيها مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل بأنهما
اتخذا موقفا متحيزا ضد الرئيس دونالد ترامب أثناء التحقيقات فى ما يسمى بـ»التدخل الروسى»
فى االنتخابات األمريكية وانتقد شيف فى تعليقاته مذكرة نونيس ،وأورد أمثلة على أمور اعتبرها غير
دقيقة فيها ،مشيرا إلى معرفته بعض التفاصيل التى ال تزال سرية
جتدر اإلشارة إلى أن جلنة شؤون االستخبارات فى مجلس النواب األمريكى تعتبر إحدى اجلهات التى
جترى حتقيقات فى ملف ما يسمى بـــ «التدخل الروسى» في االنتخابات الرئاسية األمريكية عام
 ،2016وصالت ترامب املزعومة بروسيا.

إلى الفاتيكان منذ  59عاما ،وذلك في أوج هجوم
عسكري تشنه أنقرة ضد املقاتلني األكراد في
شمال سوريا ،ومنع وصول املتظاهرين إلى منطقة
واسعة في وسط روما طوال  24ساعة ،منذ وصول
الرئيس التركي وحتى مغادرته وقد مت نشر قرابة
 3500شرطي.
واجتمع أردوغان مع البابا فرنسيس لبحث مسألة
القدس وتداعيات قرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب االعتراف باملدينة املقدسة عاصمة إلسرائيل،
وكان االثنان قد أبديا قلقهما من هذه اخلطوة التي يرى كثيرون من حلفاء الواليات املتحدة أنها حتكم
على جهود السالم في الشرق األوسط بالفشل
ووصل موكب إردوغان إلى ساحة القديس بطرس التي عادة ما تعج بالسياح لكن بدت مهجورة بعد
إغالقها لدواع أمنية ،ويؤيد الفاتيكان حل الدولتني للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي الذي يقضي
باتفاق الطرفني على الوضع النهائي للقدس في إطار عملية السالم ،ويريد الفلسطينيون القدس
الشرقية عاصمة لدولتهم املستقبلية في حني أعلنت إسرائيل املدينة بشطريها «عاصمة أبدية»
لها
كان أردوغان قد دخل فى خالف حاد مع البابا فرنسيس عندما أصبح البابا أول رئيس للكنيسة
الكاثوليكية يصف علنا مقتل  1.5مليون من األرمن عام  1915بأنها «إبادة جماعية» وهو ما تنفيه
تركيا على الدوام
ومن املقرر تنظيم مظاهرات مناهضة إلردوغان بشأن سجل حقوق اإلنسان وأوضاع األكراد في تركيا
في وقت الحق في روما ومت نشر نحو  3500من قوات األمن لتأمينها.

�إ�سرائيل تعتزم فر�ض �ضرائب
على ممتلكات الكنائ�س والأمم املتحدة يف القد�س
أكد متحدث باسم بلدية القدس أن البلدية تنوي
فرض ضرائب على املمتلكات العائدة إلى الكنائس
والفاتيكان واألمم املتحدة والتي كانت معفية من
الرسوم في املدينة املقدسة
وبعث املدير العام لبلدية القدس أمنون ميرهاف
برسالة للمسؤولني االسرائيليني ،قال فيها «إن
االتفاقات الدولية ال تعفي سوى أماكن العبادة،
ومنذ سنوات أعفيت الكنائس من دفع رسوم
ضخمة على ممتلكاتها التجارية».
وقال ميرهاف« :حتى هذا الوقت بلغت ديون الكنائس عن نحو  887عقارا ً نحو  190مليون دوالر» (150
مليون يورو) بدون حتديد الفترة ،وبعث ميرهاف الرسالة إلى مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني
نتانياهو ووزير الداخلية ارييه درعي ووزير املالية موشي كحلون واملستشار القضائي للحكومة أفيحاي
مندلبوم وجاء في الرسالة أن قيمة اإلعفاء الضريبي الذي تتمتع به عدة وكاالت تابعة لألمم املتحدة
لها مكاتب في القدس تقدر بحوالى  93مليون شيكل ( 27مليون دوالر) ،وأوردت الرسالة رأيا ً قانونيا ً
لبروفسور اسرائيلي في القانون الدولي يقول إن االعفاء للكنائس ينطبق فقط في حال استخدام
ممتلكاتها «للصالة أو لتعليم الدين أو لالحتياجات الناشئة من ذلك
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» القريبة من نتانياهو والتي توزع مجانا ً «أن الفاتورة الضريبية األكبر
هي من نصيب الكنيسة الكاثوليكية وتبلغ حوالى  12مليون شيكل ( 3.5ماليني دوالر) تليها كنائس
االجنيليني واألرمن والروم األرثوذكس ،وميلك الفاتيكان فندق نوتردام بطرازه املعماري الفريد قبالة أسوار
القدس القدمية ويجري الفاتيكان مفاوضات مع إسرائيل حول وضع ممتلكاته في القدس منذ إقامة
العالقات الدبلوماسية في عام  .1993من جهتها ،متلك الكنيسة األرثوذكسية عقارات سكنية
وجتارية في كل من القدس الغربية والقدس الشرقية احملتلة التي ضمتها إسرائيل ،وتواجه الكنيسة
اتهامات بأنها وافقت على عمليات مثيرة للجدل تتعلق ببيع أوقاف تعود اليها وخصوصا ً في القدس
الشرقية ،جملموعات تساعد االستيطان اإلسرائيلي

العراق ي�صدر قائمة تت�ضمن 60
مطلوبا التهامهم بالإرهاب بينهم
ابنة �صدام ح�سني
أعلن مصدر أمنى عراقى أن السلطات العراقية
أصدرت قائمة جديدة تتضمن  60مطلوبا ،بينهم
رغد صدام حسني ،وقال املصدر إن السلطات العراقية أصدرت قائمة جديدة تضم  60اسما مطلوبا
داخل العراق بتهم متعددة ،ومتواجدين حاليا خارج البالد ،من بينهم رغد ابنة الرئيس العراقى الراحل
صدام حسني ،واملقيمة فى اململكة األردنية
وأكد أن احلكومة العراقية ستعمل على القبض على هؤالء بالتنسيق مع الشرطة الدولية (االنتربول)؛
حيث يتعاون اجلانبان للقبض على شخصيات مطلوبة فى تهم تتعلق باإلرهاب أو الفساد أو السرقة.
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احلجة الباهرة والكنيسة الطاهرة ()3
في حجته الباهرة ،قال فضيلة الشيخ
الدمنهوري“ :وقد افتى األئمة األربعة مبنعهم
من االجتماع في بيت لعبادتهم”(صـ ،)40
كما نقل فضيلته عن الشرنباللي ما قاله
بشأن دير كان قائما عند باب النصر ،قال “فال
يحل ألحد من املسلمني أن يعني الكافرين
ويدافع عنهم بإبقاء ذلك الدير فإنه كفر
أقبح ذنب وأكبر كبيرة ال تغفر” (صـ.)57
وإذا كان بناء الدير يعد كفرا ً -وهو ليس
صحيحا ً باملرة -فعلى من يقع الذنب ،ومن
يحمل وزره؟! فإن حساب من شيدوه ،ومن
تعبدوا فيه يكون على اهلل وليس على أحد
سواه ،أما أن يقيم البشر أنفسهم مقام
العزة اإللهية؛ وإن ميتهن اإلنسان كرامة أخيه
اإلنسان ،ويعتدي على مقدساته ويخربها
وينهب ما بها ويهدمها بحجة الكفر؛
ويستعيض عن لغة احلوار واالقناع بالقهر
واالرداع ،فذلك هو الظلم بعينه.
وإذا كانت الكنائس واألديرة تعد كفرا ،فلماذا
أبقى عليها األوائل؟! ،وملاذا سمحوا باإلحداث
في بالد الصلح ،مثلما نقل فضيلته عن
غير واحد؟! ،وما نقله عن النواشريسي
من إجازة السماح للذميني أن يبنوا كنائس
لهم ،إذا كان األمر “يقتضي حتصيل أموال
عظيمة يستعان بها على حتصيل احلروب”،
وال أدري كيف يكون حتصيل األموال سببا في
التغاضي عما وصفه من قبل بأنه كفر أقبح
من ذنب ،فهل من أجل املصلحة كل شئ
يهون مبا ذلك القبح وكبيرة الكبائر التي ال
تغفر؟!
وفي مقدمة حجته ،لم يجد فضيلته حرجا ً
أن يصف أهل مصر بأنهم أعداء الدين،
وأنهم أصحاب الكفر املبني ،ووصفه هذا
ليس إال استعداء ال أساس له ،وإمنا ساقه
لتبرير التعدي على ما لآلخر من مقدسات،
وإلقامة حرب في غير عدو ،فمتى وأين كان
املسيحيون “أعداءا ً للدين”؟! هل سير قبط
مصر اجليوش إلى جزيرة العرب ،واحتلوها

بقوة السيف ،وخيروا أهلها
ما بني السيف أو املسيحية
أو اجلزية؟! هل هجموا يوما
على بيوت اخوانهم في الوطن
ودور عبادتهم وحرقوها وقتلوا
املصلني بها كما حدث ويحدث
لهم بني احلني واحلني وإلى يوم
الدين؟! هل يكيلون اللعنات تلو
اللعنات عبر الكتب واخملطوطات
واملنابر والفضائيات إلخوانهم في الوطن
واإلنسانية؟!
وإذا كان املسيحيون كفارا وضالني كما تظن،
فإن طريق الهداية يكون باحلجة واالقناع ،ال
بالقوة واالطماع؛ بحسن املعاملة واالجالل،
وليس باالرهاب واالذالل؛ باحترام بيوتهم،
وبصون عرضهم ،وليس بهدم بيعهم
والتعدي على مقدساتهم ،وما شأن اإلنسان
حتى يدين أخيه اإلنسان؟! من أنت يا إنسان
حتى حتكم بالتكفير وتوعز بالهدم والتدمير،
لقد ترك اخلالق الشعوب القدمية تولد ومتوت
في الوثنية على مدى أكثر من أربعة آالف
سنة ،ولم يبعث فيهم نبيا ً يهديهم ،وال
نارا تصليهم؛ فهل أنت أحن عليهم من
خالقهم؟!
وإذا كانت لك رغبة في هداية الضالني كما
تظن؛ فما شأن الهداية بتبرير االحتالل
والغزو وسفك الدماء وقتل الرجال واثكال
العجائز وترميل النساء ،والتسري بالسبايا
وبيع الغلمان في أسواق النخاسة؟!
ما شأن الدعوة والهداية باجلزية واخلراج
وحتصيل االموال الطائلة؟! ما شأنها
بتخريب املقدسات وهدم األديرة والبيع
التي اثنى عليها وعلى اهلها القرآن الكرمي
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ويصفنا فضيلته بأننا
“كفرة” ،على الرغم من أننا
نؤمن باهلل الواحد وبقيامة
األموات وفقا ً ملا تسلمناه من
أجدادنا قبل عشرين قرنا ً من
الزمان ،ووفقا ً لتعاليم كتابنا،
الذي نهى عن الشرك ،وقال
بالواحدانية قبل نحو ثالثة االف وخمس
مائة عام “الرب إلهنا رب واحد” (تث ،)6وقد
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ثم خلص اإلمام األكبر زبدة حجته في أخر
الكتاب بقوله“ :وقد تلخص مما مر أن الذي
جرى عليه الناس الواقفون على معرفة
املعول عليه في املذاهب عدم جواز األحداث
ومنع الرم (الترميم) في القدمي ،وهو الالئق
بإعالء الدين وخذالن الكفر وذل أهله زاد
اهلل حالهم بورا كما جعل مالهم ومن مال
لهم نارا ً واخلى منهم مساكن وديارا وقطع
دابرهم وال أبقى منهم دبَّارا كبارا وصغارا” ص
.88
لقد أمت فضيلته الكتاب بكيل اللعنات،
وهو مرتاح القلب والضمير في إقامة ما
وصفه باحلجة الباهرة على التعدي والهدم
والتخريب ،وحرمان املواطن املصري من
أبسط حقوقه اإلنسانية وهي حق ممارسة
العبادة؛ والتعدي على أغلى شئ في حياته،
وتقويض بيت نعمته ،وهدم مدرسة احملبة
والتسامح ،ومنبر التهذيب والتقومي ،وكان
حريا بفضيلته -وبغيره -بدال من اجترار
املاضي أن يقدم اعتزارا عما بدر من احلكام
والغوغاء من اعتداءات واضطهادات في حق

الفنان الذي تتحدث لوحاته لغة العالم!
عندما أ َ ِجد نفسى أحتدث عن الوزير الفنان فاروق
حسني ،ال أستطيع أن أقول «سابقاً» أو افصل عنه
لقب «الوزير» ألنه بذكاء شديد استطاع أن يغرس
هذا اللقب بوجداني ووجدان كل عاشق للفنون
وذلك بإضافته كلمة «الفنان» بعد كلمة الوزير
لعلمه وإميانه الشديد بدور الفنان في اجملتمع ،فكان
فنانا ً في كل إجنازاته الثقافية واإلبداعية فأصبح
لقب «الوزير الفنان» كلمة واحدة ال تنفصالن حتى
بعد انفصال املنصب فهو مازال الوزير الفنان ولكن
في عالم أوسع بكثير وهو عالم اإلبداع في الفن التشكيلي
التجريدي.
رفعت سماعة التليفون ألخذ منه كلمة عن معرض سيادته
اجلديد والذي أقيم مؤخرا ً بجاليرى «بيكاسو إيست» ويستمر
املعرض حتى نهاية فبراير احلالي ،واذا بهذا الصوت العميق
وبكل ود وترحاب كعهدنا به وأسلوبه الراقي الودود في احلديث
مع كل الناس ،وحاولت أن افصل بني مهنتي وكوني واحدة من
ضمن العديد والعديد من املغرمني واملعجبني بفنه في مختلف
أنحاء العالم ولكنني عزيزي القاريء لم أمتكن فأنا احتدث للوزير
الفنان فاروق حسنى بكل طاقته الفنية وإبداعاته واجنازاته
اخملتلفة ووجدتني أمام طاقة إيجابية تفاؤلية رهيبة انعكست
على أيضاً.
ّ

وأخذت منه كلمة عن
املعرض جلريدة «جود
نيوز» الكندية حيث
قال «املعرض في مسار
األسلوب الذي أتبعه في
أعمالي ويتطور مع الزمن،
وكل فترة البد أن أقيم
معرض ألنه يعتبر مبثابة
جتربة جديدة مع اخلطوط
واأللوان واملساحات ،والتجريد هو نوع
من األسلوب الوجداني ليس أدبي أو يعبر عن منظر طبيعي»،
واختتم سيادته تصريحه قائالً «انه شكل جديد ،جتربة مع
اخلطوط واأللوان واملساحات التي تعطي الفرصة أن أعبر عن
كياني الداخلي».
عزيزى القاريء إن لوحات الوزير الفنان فاروق حسني تنبض
باحلياة فهي ظواهر بصرية في عاملنا الواقعي فلوحاته مشبعة
باأللوان الزاهية والتي ميتزج فيها اخلط واللون مع روح الفنان
املبدع ،لتبدو منبثقة من الضوء املشرق النقي ،قالوا عنها أنها
مؤلفة في توازن رائع وإبهام تخيلي وديناميكية أطياف األلوان،
فلوحاته تتحدث لغة العالم احلديث.
الفنان فاروق حسني تعتبر العفوية في أعماله جزء من اجلاذبية

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
أبناء جلدته باعتباره رجل دين ومن املفترض
أنه يدعو إلى التسامح واالخاء وقبول اآلخر
واحترام حرية اإلنسان ،وغيرها من الشعارات
التي تناقض احلال واألفعال.
لقد كانت دعوته -وغيرها الكثير -امتدادا
لثقافة الكراهية التي لم تتوقف عن تخريج
“املكفراتية” و”املتألهني” الذين يكفرون
ويستحلون ويعتدون ،ي َ ْقصون ويقتلون
ويفجرون ،معتقدين أنهم شعب اهلل اخملتار
وأن الناس من دونهم دون ،وأنهم ميلكون
احلقيقة املطلقة وأنهم مبعوثي السماء
والناطقني باسم اهلل واملدافعني عنه -تعالى
اهلل عما يظنون.-
إن دعوة فضيلته لهدم الكنائس والتعنت في
بنائها ،ومنع املسيحيني من االجتماع للصالة
حتى في بيوتهم ،لم يكن باألمر احملدث ،لكنه
ميتد لتاريخ طويل  -احتفنا املقريزي ببعضه
في خططه -وقد كان واحدا من تداعيات
الغزو العربي ملصر ،حيث جنح احملتل في
قسم املصريني إلى قسمني :قسم املؤمنني
األحرار ،وقسم الذميني الكفار ،الذين ظلوا
يعاملون كذميني أو كمواطنني من الدرجة
الثانية ،وهو أمر يجافي الضمير وينافي
العدل ويتعارض مع املقاصد اإللهية التي
خلقت الناس أحراراً ،ونهت عن استعبادهم
وإذاللهم وقهرهم ،فمن غير العدل أن يوصف
الوطنيون بالذمية والدونية ،ألننا لسنا غرباء
وال الجئني ولم يكن أجدادنا غزاة وال كانوا
محتلني ،ولكننا مواطنون ،نعتز بوطننا،
ونفخر مبصرنا وبأننا احفاد صناع احلضارات
وبناة األهرامات.
خلقنا اهلل بشرا ً ولم يصورنا قردة وال خنازير؛
وقد اطعمنا العالم من كدنا ،وافدناه بعلمنا
الغزير؛ وإذا كنت في شك من ذلك فسل بن
احلكم وسل بن كثير؛ سل قوافل اخليرات
وسل ظهر البعير :كم حملت من مصر إلى
جزيرة العرب أحماال وقناطير؛ وانقذتهم من
جوع الرمادة فأكلوا وشبعوا وذبحوا البعير.

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان

كجاذبية شخصيته وأناقتها ،والتي
تنعكس بدون شك على أعماله فتجد
عزيزي القاريء اللمسة اجلريئة لفرشاته
حتمل الكثير من اإلمياءات والرموز املرتبطه
بها ،أو املتناثرة واملترامية ببساطة
على أطراف سطح اللوحة ،وكأنها أتته
بشكل عفوي دون تكلف ،ولكنه مدروس
فى نفس الوقت ،فهي نوع من البساطة
املسترسلة في هدوء وجمال املعنى الذي
جنحت ألوانه في أن تبرزه بكل بساطة
وجمال سواء في إبراز العناصر الرئيسية للوحة وإحداث نوع من
التوازن الداخلي بها.
وأجمل ما ُوصف به الفنان فاروق حسنى في تكنيك أعماله
الفني هو وصف «دان كاميرون» مدير الفنون البصرية مبركز
الفنون املعاصرة بنيواورليانز عندما قال عنه أنه رمزا ً جلموح
اخليال مع التواصل األبدي بني ظواهر العالم امللموسة والعالم
الذي يعيش في أفكارنا.
وانا أضيف بتواضع شديد أن الفنان فاروق حسني دائما ً حتمل
أعماله رؤية فلسفية فنية من نوع خاص وألوانه تعكس
شخصيته التفاؤلية بلغة يفهمها العالم كله من خالل
لوحاته وألوانه ويؤكد عليها إمضائه فاروق حسني!
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يُحكى أن...
يُحكى أن حكما ً اجنليزيا ً معروفا وشهيرا ،كان ينزل امللعب في اكبار ،ويدير
املباريات باقتدار ،دون أن يخطيء في قرار ،وجنح مرارا ً وتكرارا ً في إدارة املباريات
احلساسة ،واخلروج بها إلى بر السالمة ،ولكن احلكم الفنان كان يعاني من
زوجته سليطة اللسان ،التي كانت تعامله كالطالب اخليبان ،كأنه فشل
في اإلمتحان .واراد الغلبان أن يثبت لها براعته ويجعلها تشعر مبهارته ،وقوة
شخصيته ،وسيطرته على الالعبني ،نظر إليها في اصرار ،وكأنه يتحدى
أن تصيبه منها األضرار ،فارتبكت صفارته ،من كثرة نظره إلى زوجته،
وتعددت اللكمات والفاوالت في غفلته ،وعرف الفشل ومرارته ،وهاجمته
اجلماهير بالهراوات ،وعنفته الصحف واجملالت ،فأقسم أال يصحب زوجته
إلى املدرجات ،ويبقى حاله كما هو فنان بني الالعبني وغلبان مع سليطة
اللسان.

لعبة وتاريخ

ريا�ضــــــــة

القوس والسهم

تعتبر رياضة «القوس والسهم» من
الرياضات القدمية والتى تعود تاريخها
إلى عصر ما قبل التاريخ ،وميكن القول
يحررها سمير اسكندر
أنها وجدت عندما احس اإلنسان بحاجته
ألداة يدافع بها عن نفسه ضد احليوانات
املفترسة من مسافة بعيدة.
مت استعمال القوس والسهم كسالح
حربي في مختلف العصور ،كما استعمل
للتسلية واملبارزة واظهار القدرة على
*************************
إصابة الهدف مبهارة وسرعة ودقة.
اديسون أرانتيس واألرقام القياسية
ويعتبر الرمي بالقوس والسهم رياضة
شاقة إتخذت شكلها املنظم احلالي في
اديسون أرانتيس دي ناسيمونو ،الشهير بــ
بداية القرن العشرين واعتمدت ضمن
«بيليه ملك الكرة» حقق رقما ً قياسيا ً خالداً،
في
يبدو من املستحيل تكراره ،حيث أنه جنح
أول دول أوليمبية لأللعاب في أثينا عام
تسجيل ثالثة أهداف في مبارة واحدة في مائة
 ،1896وحتى دورة انفرس في بلجيكا عام
هناك
هل
مباريات...
103
في
وثالث مباريات مبا يعني أنه سجل  309أهداف
 ،1920ثم غابت عن االوليمبياد وعادت
من ميكن أن يحطم هذا الرقم؟
بصفة رسمية في أوليمبياد دورة ميونخ عام .1972
*************************
طريقة اللعب:
مالكم مصري يتعاقد مع احتاد WWE
يقوم الالعب بوضع السهم على وتر القوس ويشده للخلف ،ثم يتركه ليذهب إلى
الهدف احملدد ،وهذه العملية حتتاج من الالعب استعمال عضالت الذراع والكتفني
أعلن إحتاد املصارعة الترفيهية  WWEعن تعاقده
والظهر ،إضافة إلى التركيز البصري والعصبي ،ولذلك فهي رياضة متكاملة تتطلب
مع املصري محمد فهيم من أجل بداية مسيرته
الفن واملهارة والقوة العصبية ،وهي مفتوحة للجميع ،ميارسها الرجال والنساء
مع أكبر احتاد للمصارعة في العالم ،من خالل برنامج إعداد املصارعني.
وقال االحتاد من خالل موقعه الرسمي على االنترنت أن صاحب الـ28
واألطفال من عمر  12سنة فما فوق.
عاما توجه إلى أورالندو من أجل بداية عمليات التدريب ومن املنتظر أن
وفي أغلب األحيان يوضع الهدف على بعد من  90حتى  70مترا ً للمسافات البعيدة،
يبدأ مسيرته قريبا.
ومن  50إلى  30مترا ً للمسافات القصيرة ،ويكون الهدف عبارة عن لوحة مثبتة
وأوضح اإلحتاد أن فهيم أبهر الكشافة خالل جتارب األداء التي متت في دبي العام املاضي ،من خالل
وبداخلها عدة دوائر لتحديد دقة إصابة الهدف.
معسكر اعداد مدته  4أيام ضم  34موهبة من  18دولة.
*************************

نا ٍد تركي يضم العب بعملة «بيت كوين» ألول مرة في العالم
أعلن نادى هارون أوسطابور التركي ،الذى يلعب في دوري
الدرجة الثالثة ،عن التعاقد مع عمر فاروق بعملة «بيت كوين»
اإللكترونية .وتلقى عملة «بيت كوين» رواجا ً بني مستخدمي
مواقع اإلنترنت حاليا ً ومت إنشائها في عام  ،2009حيث يمُ كن
ملستخدميها البيع والشراء باإلضافة إلى إمكانية حتويلها
لعملة أخرى مثل الدوالر واليورو.
سددت بعملة «البيت كوين» لتكون أول
الصفقة بلغت مبلغ  387جنيه إسترليني ،ولكنها ُ
صفقة فى العالم تتم بتلك الطريقة فى الدفع.

*************************

أم تحُ ّول مصارعة للناشئني إلى شجار جماعي في أملانيا
تسببت أم في حتويل مباراة مصارعة للناشئني في مدينة آخن األملانية إلى شجار جماعي شارك
فيه نحو  20شخصا وأسفر عن إصابة شخصني .بدأت القصة عندما دخل أحد املتنافسني في
مشادة كالمية مع متنافس آخر حول من منهما فاز باملباراة ،وتدخلت أم أحد املتنافسني في
املشادة ،التي احتدمت وحتولت إلى شجار بعدما قامت األم بدفع الطفل الذي كان يواجه ابنها،
وهو ما استتبع تدخل عائلة الطفل الذي تعرض لالعتداء قبل انضمام آباء وأمهات آخرين للشجار.
وكان الوضع قد هدأ بوصول رجال الشرطة إلى الصالة الرياضية ،ولم تكن األم التي تسببت في
تفاقم الشجار وغيرها من املشاركني فيه متواجدين في الصالة حلظة وصول الشرطة ،ومازلت
الشرطة تبحث عن األم ومشاركني آخرين في املشاجرة.

*************************

اجلراد يهدد مباراة مصر والسعودية باملونديال
حذرت روسيا من اجلراد الذي قد يخرب األرضيات العشبية للمالعب التي تستضيف كأس العالم
 ،2018الصيف املقبل ،وقال املتحدث باسم وزارة الزراعة الروسية ،بيوتر شيكماريوف «علينا أن
ال نحرج أنفسنا أمام اجملتمع الدولي» .وأضاف« :بشكل أو بآخر ،تعلمنا كيف نتعامل مع اجلراد،
لكنني أخشى أن نواجه فضيحة جراد دولية ،فاجلراد يحب األماكن اخلضراء ،وقد يتجه إلى مالعب
املونديال» .وركز شيكماريوف في مخاوفه على ملعب مدينة فولغوغراد ،التي تستضيف مباريات
منتخبات عربية ،أبرزها مواجهة السعودية ومصر ،ومباراة تونس وإجنلترا.
وتعد مشكلة اجلراد آخر املشكالت التي تواجهها روسيا قبل املونديال ،وكان رئيس اللجنة
املنظمة لكأس العالم ،فيتالي موتكو ،قد أجبر على االستقالة في ديسمبر املاضي ،بعد اتهامه
بالتورط في فضيحة برنامج املنشطات للرياضيني الروس.
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Dental Advice

علــــوم وطب

د .ماري جرجس تعتذر عن الكتابة هذا العدد

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

اال�سعافات االولية ال�صابة اال�سنان
() Broken Tooth

ال�سال�سل املرجانية قد ي�صل عمرها لآالف ال�سنني!

هى تقدمي املساعدة الفورية ألى من اصابات االسنان فى حالة
الكسر او الفقد اثر حادثة معينة حتى وصول املساعدة الطبية
املتخصصة.
و االسنان الدائمة التى تخلع من مكانها ميكن أحيانا اعادة
زراعتها مرة اخرى اذا مت العثور عليا بعد احلادثة او االصابة باخذعا الى اقرب مكان متخصص
طبى .
أسباب اصابة االسنان:
حوادث سيارات.
قضم الطعام اجلامد .
السقوط اثناء اللعب او ممارسة الرياضات .

االسعافات االولية الصابات االسنان:

1االحتفاظ باية اسنان مت فقدها من االثة المكانية زراعتهامرة اخرى و حملها لطبيب االسنان باقصى سرعة ممكنة
الن االنتظار يقلل من فرص النجاح فى الزراعة .
استخدام استخدام احدى اخليارات التالية لنقل االسنان:
حاول ابقاء السنة اخمللوعة فى مكانها بحيث تكون فى مستوى االسنان اجملاورة مع محاولة
الضغط عليها .
اذا لم يستطيع املصاب وضع السنة فى مكانها يتم وضعها فى اناء صغير بة لنب .
2وضع كمادات باردة على الفم او اللثة لتخفيف االلم.3الضغط املباشر على مكان االصابة باستخدام شاشة للتحكم فى النزيف.4البحث على املساعدة الطبية على الفور.و فى حالة الكسور اخلطيرة قد تتأثر انسجة االعصاب التى توجد داخل االسنان وفى هذة احلالة
التدخل الطبى الفورى مطلوب .

هل تعلم؟
• إذا عض العنكبوت املعروف باسم «األرملة السوداء» شخصا ً ما في قدمه أو ساقه سببت
العضة آالما ً في املعدة ،أما إذا كانت العضة في الذراع ،شعر الشخص باأللم في عضالت الظهر
والصدر.
• النحلة تستخدم املالحة الشمسية لالهتداء إلى مكان الغذاء ،فامللكة ترقص رقصة شديدة
التعقيد تبني إجتاه مكان الغذاء بالنسبة ملوقع الشمس فيتبعها سائر النحل إليه.
• األمعاء الدقيقة أطول من األمعاء الغليظة ،إذ يبلغ طولها نحو  6أمتار ،أما األمعاء الغليظة،
فيبلغ طولها نحو متر ونصف متر فقط.
• إن اجلمل يستطيع أن يشرب مرة واحدة  60لترا ً من املاء.
• أن احلوت األزرق يُعد من أكبر حيوانات البحر ،بينما أكبر حيوان برى هو الفيل األفريقي (وهو أضخم
من الفيل الهندي) ،فلو وضعنا احلوت في كفة ميزان ،فسنجد أنه يساوي  35فيالً تقريباً ،فوزن
احلوت األزرق يبلغ نحو  175طنا ،أي يزن نحو  120سيارة صالون كبير!! ،ووزن احلوت األزرق احلامل يبلغ
نحو  90طنا ،وطوله نحو  35مترا ،أما وزن لسان احلوت األزرق فيبلغ  3أطنان ،ووزن قلبه نحو  4طن.

كيف �أمنو؟
إن حلظة النمو السريع جداً ،حتدث
فيما بني الوالدة وسن الثانية ،ثم
معدل النمو ،فبعد انتهاء
يتباطأ
ّ
هذه الفترة أنت على األرجح تكون
قد وصلت إلى نصف طولك وأنت
بالغ.
وفي املرحلة العمرية من « »11إلى
« ،»13يبدأ البلوغ ،ويبدأ الطفل في
تنمية جسم بالغ ،هذه هي حلظة
منو أخرى ،ففي أثناء البلوغ ،قد تطول
قامتك مبعدل أربع إلى ست بوصات في السنة!
تفرز الغدة النخامية في أسفل املخ مواد كيميائية تسمى هرمونات ،وهي التي تتحكم في معدل
سرعة منوك .عندما يفرز جسمك هرمونات أكثر ،فإنك تنمو بسرعة أكبر ،وفي نهاية فترة البلوغ،
تفرز الغدة النخامية هرمونات أقل في هذا الوقت ،عادة في منتصف فترة املراهقة وحتى السنوات
املتأخرة من فترة املراهقة ،فتتوقف عن النمو إذ تكون قد وصلت إلى أقصى طول لك.

ينمو املرجان ببطء شديد كما تنمو السالسل املرجانية مبعدل سنتيمتر واحد لكل سنة،
فالسالسل املرجانية الصغيرة استغرقت آالف السنني حتى تطورت ،وتتم ّيز الطبقات اخلارجية
للسالسل املرجانية بسهولة االنكسار ،ففي كل سنة تدمر األعاصير السالسل املرجانية
الصخرية ،لكن مع ذلك ،يعد الناس أشد خطرا ً على السالسل املرجانية.
في بعض مناطق احمليط الهاديء ،قام الناس بإزالة مناطق كبيرة من السالسل املرجانية ،فهم
يستخرجون احلجر املرجاني من هذه السالسل الصخرية ،ويستخدمونه في رصف الشوارع
وبناء املباني ،كما أن إزالة احلجر املرجاني يهدد حياة احليوانات التي تعيش على تلك السالسل،
كما يؤدي إلى ترك اخلطوط الساحلية دون حماية في مواجهة األعاصير ،فالسالسل املرجانية
الصخرية تعمل على صد األمواج الكبيرة من جرف الرمال والتربة ،ومن دون السالسل الصخرية،
فإن الشواطيء تتآكل وتشوه بشكل سيء.

ح�شرات �أبطال يف رفع الأثقال
ليس اإلنسان وحده هو البطل ،فاحلشرات
تتحداه بأبطالها :فالعنكبوت ،تلك احلشرة
التي نستهني بها ،تستطيع أن ترفع ثقالً
يزيد على وزنها  900مرة ،والنمل يحمل بني
كفيه طعاما ً أثقل منه بحوالي خمسني
مرة ،وحشرة «أبو مقص» وهي تشبه (فرس
النبي) ولكنها أصغر منه ولونها غالبا ً بني،
بالرغم من صغر حجمها إال أنها تستطيع
أن حترك على األرض ثقالً يزيد على وزنها
مئات املرات .أما في القفز ،فبطل احلشرات هو «البرغوث» الذي يقفز  25.4سنتيمتر ،فلو كان
البرغوث بحجم اإلنسان الستطاع أن يقفز  122متراً ،على حني أن أطول مسافة قفزها إنسان
هي  7.73من املتر.

�سرعات احليوانات تتحدى الإن�سان
تقدر سرعة الدجاجة  9أميال في الساعة ،بينما تقدر سرعة
األسد  55ميل في الساعة ،بينما يعد الفهد أسرع احليوانات في
العالم ،حيث تقدر سرعته بحوالي  100كيلو في الساعة ،إال
أن األسد يبقى هو ملك الغابة ،ونظرا ً ألن حجم الفهد الصغير
يشكل عقبة أمام نشاطه كما يكفي أن يركض الفهد مسافة
 500متر حتى تنهك قواه ،كما أن أي خطأ في تقدير املسافة
التي عليه أن يركضها يجعله يفقد صيده.

الأنفعاالت النف�سية عند احليوانات
تنتاب بعض احليوانات حاالت نفسية طارئة تتصرف خاللها مبظاهر مختلفة ،فالكلب مثال إذا لم
يجد ما يداعبه ،داعب ذيله ،والفأر إذا لم يستطع الوصول إلى غرضه عض ذيله ،أما األفعى فإنها
إذا غضبت ولم جتد ما تلدغه عضت بطنها.
وأطفال الشمبانزي إذا غابت أمهاتها متص أصابعها كما يفعل أطفال البشر ،واذا حدث خناقة
بني العصافير اثناء بناء العش عادت إلى املغازلة والتودد ،وإذا منعت دجاجة عن قيادة فراخها
وتغذيتها وتعليمها في املكان الذي تعودت عليه حتطمت أعصابها وعانت من الهياج العصبي
ما يعانيه البشر.

ب�صمات
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فعل اخلير حسن .وأحسن منه ستره..
«قاسم أمني»
			

خط�أ!
من اخلطأ أن حتاول إصالح األخطاء احمليطة بك،
بينما اخلطأ األكبر واحلقيقي في داخلك أنت!
من اخلطأ أن مينعك اخلوف واخلجل والتردد من
قول “ال” بأعلى صوتك في املوقف الذي يتعلق
بحياتك ومستقبلك والوقت الذي يجب أن
نبتعد فيه متاما عن كلمة “نعم” وأن ال تقول
فيه سوى كلمة “ال”!
من اخلطأ أن تتوقف احلياة في عينيك وتكف
األرض عن الدوران في حلظات فشلك وتفقد
األمل في غد جديد وتظن أن العالم قد انتهى
برحيلهم!
من اخلطأ أن تكتفي بأضعف اإلميان وانت لديك
قدرة التبديل والتغيير وقدرة النصح واالرشاد
وتظن أنه ال يحق لك االعتراض بصوت مرتفع
وإنك ال متلك قدرة تغيير الكون!
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كما ي�ستلقي الغجر

الإجاب ــة

هي مصر ،وكانت هناك صحيفتان :بريد مصر والعشرية
املصرية ،في أيام احلملة الفرنسية ،والعشرية اسم مأخوذ
من تقليد يوناني فرعوني ،وهو تقسيم الشهر إلى عشرة أيام،
وليس تقسيمه باألسابيع ،أما الوقائع املصرية ،فهي أول جريدة
مصرية تطبع في مصر ،وكانت في عهد محمد على.
اإلدريسي أول من رسم خريطة للعالم ،وقد وضع كرة من
الفضة توضح معالم ومواقع األرضُ ،ولد اإلدريسي في األندلس
في القرن الثالث عشر امليالدي ،وتلقى علومه في جامعة قرطبة.
أقدم متنزه في العالم للتسلية والتربية ،يقع على مسافة
عشرة كيلو مترات تقريبا ً شمالي العاصمة الدامناركية
(كوبنهاجن) ويعود عهده إلى عام .1583
أول بلد في العالم اعترف باستقالل الواليات املتحدة ،وسيادتها
هي املغرب عام .1777
أكبر مزرعة في العالم لعرض وتربية فراشات املناطق االستوائية،
واحلفاظ على أنواعها النادرة ،توجد في جزيرة بيناجن مباليزيا،
وتضم  3000فراشة وتنتمي إلى  68نوعا ً مختلفاً.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
رأسي
 - 1نصف يحطم  4 oمتشابهة  oقوام
 - 2في السلم الموسيقي  oفصيلة من النباتات تضم
الفول (معكوسة).
 - 3االسم األول للمغني االسباني ايغليسياس  oكثير
 - 4مذكرات يومية  oنصف راهب
 - 5حارس مرمى فريق النس الفرنسي  oأجرة موظف
 - 6وكالة فضاء اميركية
 - 7ثروة  oآخر االسبوع (باالنجليزية)
 - 8موقع المرجان الطبيعي في البحر  oصوت األلم
العميق  oنعم (بالفرنسية)
 - 9تعديالت طفيفة على عمل فني  – oأشجار رفيعة
وعالية لحماية المزارع من الريح
 - 10من حاالت البحر  oالدولة العربية التي اخرجت
السعودية من كأس العالم 2010

6 1
8

9 5

5

5 2
7 2
1

1
3 7

1 4
6
8

5 9
5 9

6 7

ت�أمالت معا�صرة

4 2 7 3 8 9 5 6 1
5 3 1 4 2 6 9 8 7
8 9 6 7 1 5 2 3 4
«يسعدنا
قال الرجل األبيض لواحد من اإلسكيمو اسمه تاغونا:
9 5 4 6 7 2 3 1 8
ميكنك7اآلن6أن
أن نكون أول من يُرسم كاهنا من أبناء شعبك ،إذ
2 8 3 1 4 9 5
تساعدنا على حل مشاكلهم».
3 1 8 5 9 4 6 7 2
امسكت
فسأل تاغونا« :ولكن ما املشكلة»؟ ،فأجاب اآلخر« :لو
7 6 5 9 4 8 1 2 3
الطابق
في
بك من عقبي قدميك وتركتك معلقا خارج نافذة
2 8 9 1 5 3 7 4 6
الثالث ،فستواجه عند ذاك مشكلة».
1 4 3 2 6 7 8 5 9

تعريف امل�شكلة

وفكر تاغونا مليا في األمر ،وقال بعد برهة« :ال أظن ذلك» ،فلو
انقذتني لكان ذلك خيرا ً على خير ،ولو تركتني اسقط فال بأس،
إذ ستواجه أنت مشكلة.
http://www.dailysudoku.com/
Daily Sudoku: Wed 17-May-2017

اقرتاح عربي لإنهاء احلروب:
مرة قدم سفير اململكة العربية السعودية الراحل إلى األمم
املتحدة جميل بارودي مجموعة اقتراحات إلنهاء احلروب في
العالم ،اعترف إنها غير عملية ،وهي أن يُعفى الرجال الذين هم
دون اخلامسة والثالثني من اخلدمة العسكرية ،وأن يكون سن
احملارب  45على األقل ،وفي حال تعذر هذه الطريقة ،يجب أال تبدأ
احلرب إال مبوافقة األمهات.

حيوات �أخرى

إن وسائل اإلتصال الفعالة متكننا من الشعور مبا يشعر به
اآلخرون ،حتى وإن عاشوا على بعد آالف الكيلو مترات أو قبل
قرون عدة.
ً
تتجاهل اللغة الفرنسية األناث من األطفال فكلمة  Bebeوليس صحيحا أن الواحد منا يحيا حياة واحدة فحسب ،ألنه ما
الفرنسية ،تعامل معاملة املذكر دائما ً مع أنها تعني املذكر دمنا قادرين على القراءة ،ففي إمكاننا أن نعيش حيوات آخرى
ومتنوعة باملقدار الذي نود.
واألنثى من األطفال!

�صدق �أو ال ت�صدق

 - 1عام  oمن الشهور الهجرية
 - 2من أعرق الفرق االنجليزية لكرة القدم
 - 3أفضل العب لكرة قدم في العالم 2008
 - 4يدعو إلى األلم والحزن  oثلثا شام
 - 5والية يابانية جنوبية فيها ولد فن الكاراتي
 - 6نصف تواق  oيرسل من ينوب عنه
 - 7العب كرة قدم األكثر شعبية في الوطن العربي
 - 8دار  oإذا تعدى اثنين شاع
 - 9دواء شاف ضد السم أو المرض  oغجري
 - 10موسيقى اميركية افريقية  oقروض مستحقة

حل
العدد
السابق

8
1 4
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ما هي أول دولة عربية عرفت الصحافة قبل أن تعرف املطبعة؟
من أول من رسم خريطة للعالم؟
ما أقدم متنزه في العالم للتسلية والترفيه؟
ما أول بلد في العالم اعترف باستقالل الواليات املتحدة؟
ما أكبر مزرعة في العالم لعرض وتربية الفراشات؟
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10 9

حل العدد السابق

1

زهرة الطاهري ـ املغرب

كما يقاتل غريق
يف عباب احللم
كما يبحر ج�سم كبري
بال �أجنحة
يف �أعايل الأمل
كما ال يوجد يف العامل
�شرك بغري احلب
�أتيت بك �إىل احلياة
و اغتمنت من جروحي
�صرب �أيوب
و ان�سجمت يف روحي
مع كل �أنواع احلروب
حتى �صنعت لك وجودا
من الأمل
و �صنعت من وجهي
حجرا لل�سيوف
كما يرق�ص ج�سد
على نريان متحركة
كما ال ينتهي جندي من معركة
كما ي�ستلقي غجر
على ج�سدهم
يف ليلتهم الأخرية قبل الرتحال
كانت حياتنا �صعبة و مربكة
و لكننا ع�شنا
و ع�شنا
�إىل غري زوال

ت�سايل يف الأ�سئلة

2 1
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استضاف األمير سعيد ،صديقه شاكر اخلوري،
وقدم له محشيا ً ال حلم فيه ،فقال شاكر:
مبزيد
ثالثة واالّن
املستحيل
إن
رابعة أتت ِ
ٌ
ٌ
قيل ّ
َ
قد َ
الغول ُ والعنقاء ُ واخلل ُ الوفي واللحم ُ في
َمحشي األمير ِ سعيد ِ

جــود تاميـــــز

ال�ضحك خري دواء
كان أحمد شوقى ،وحافظ إبراهيم ،وإبراهيم
ناجى ،مجتمعني للغداء ،وكان الغذاء« :قلقاس»
الثالثه حتدوا ،من منهم يذكر كلمه القلقاس
فى شعر ،ومعروف عن حافظ إبراهيم ،سرعة
البديهة ،وخفة الدم ،فقال حافظ :لو سألوك
عن قلبى وما قاسى ،فقل قاسى قل قاسى قل
قاسى.
و ِفي رواية أخرى ،أن البيت الشعري ،جاء على
لسان أبي العالء املعري ،حني قدم له املأمون
مائدة عامرة بكل صنوف القلقاس ـ وهو يعلم
أن أبا العالء ال يحب القلقاس ـ :قلقاس مطهو،
ومشوي ،ومقلي .وكان أبو العالء ضريرا فصار
يشم كل صحن ويتركه متأف ًفا ،ثم كف وابتأس.
وحني سأله اخلليفة :ماذا بك يا أبا العالء؟
أنشد يقول ،وهو يشير لصحون القلقاس ،
يسألونك عن قلبي وكم قاسى فقل قاسى،
وقل قاسى وقل قاسى.
سأل أحدهم  ،وكان أسمه “محمود” ،صديقا ً
باب املداعبة :ما رأيك في
له ،وكان أسوداً ،من ِ
قصيدة املتنبئ:
عيدبأيةحالعدتياعيد مبامضىأمألمرفيكجتديد
وكان قد أراد ،في خبث ،أن يشير إلى قوله:
والعصا
إال
العبد
تشتر
ال
إن العبيد ألجناس مناكيد
معه
ففطن الرجل ملا أراده صديقه؛ فرد قائال :هي بال
شك قصيدة رائعة جميلة ،وبخاصة قوله فيها
ما كنت احسبني أحيا إلى زمن يسيؤني فيه
كلب وهو “محمود»
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�أغرب ق�ضية يف تاريخ حماكم العامل..جثة تختفي لأمري
هندي مازال على قيد احلياة ()2-2

من �صفحتي علي الفي�س بوك
عن احلب احلالم كتبت ونشرت يوما :
من مل يعرف اهلل مل يعرف احلب
ومن مل يعرف احلب مل يعرف اهلل
فاهلل حمبة.
احلب جنون عاقل
به ي�صبح امل�ستحيل ممكنا
واملمكن م�ستحيال.
يف البدء كانت اجلنة لأدم وحواء
ولن يعود �إليها �إال من عرف احلب من الأبناء.
باحلب نحلق بني النجوم
ونعرب �أنهارا بغري ج�سور.
نطلق مكنونا من الفنون
ون�ستعذب لفظة جمنون.
نري خلف اجلفون
ونقر�أ لغة العيون.
قد تهون الأر�ض �إال بقعة
ويهون العمر �إال حلظة
ويهون احلزن �إال دمعة.
تلك كانت يف احلب
دمعة وداع يف حلظة فراق لرحيل عن بقعة لقاء.
يف احلب ن�سمع �صوت ال�صمت.
ونري ما يخفيه القلب.
يف احلب
ن�ستعذب �سعري نريانه
ونتذوق حلو مراره
ون�أن�س بقيود �أ�س ِره.
هذه احلياة بحور هادرة �أنت فيها الطوق.
هذه احلياة �صحراء قاحلة �أنت فيها النبت.
هذه احلياة �شم�س حارقة �أنت فيها الظل.
هذه احلياة �أيام يائ�سة �أنت فيها الأمل.
هذه احلياة ليال كاحلة �أنت فيها ال�صبح.
هذه احلياة �أحزان خانقة �أنت فيها الفرح.

تقـــــــــــارير

ا.د .ناجي اسكندر
فكرة من خارج الصندوق
أحسبها لصالح مصرنا العزيزة.
وإختالف الرأي ال يفسد للود قضية.
يتم تعديل الدستور من خالل مجلس النواب ليتضمن :
أنه في حالة فوز نفس املواطن الذي تولي رئاسة الدولة عند
ترشحه بفترة رئاسية ثانية وأخيرة؛ وهو ما يعكس رضاء
الشعب عما مت إجنازه في الفترة الرئاسية األولي تكون هذه الفترة
الرئاسية الثانية ملدة  6سنوات.
املزايا :
 )١فترة الرئاسة األولي تكون ملدة  4سنوات  -أي قصيرة نسبيا
 وذلك بغرض إختبار أداء الرئيس اجلديد باقل كلفة رئاسيةوذلك في حالة عدم رضاء الشعب عن هذا األداء .هذا باإلضافة
طبعا إلمكانية سحب الثقة في أداء الرئيس من قبل مجلس
النواب ،وعمل إنتخابات رئاسية مبكرة وكلنا يعلم صعوبة
وليس إستحالة ذلك مع وجود الرئيس علي رأس الدولة وفي
سدة احلكم.
 )٢أما في حالة رضاء الشعب عن هذا األداء وأختيار نفس الرئيس
لفترة رئاسية ثانية فتكون هذه الفترة ملدة  ٦سنوات وذلك
بغرض حتقيق هدفني :
الهدف األول أعطاء فترة إجمالية  ١٠سنوات  -أي ما يعادل
خطتني خمسيتني  -وذلك لتحقيق أفضل وأقصي إجناز ممكن.
الهدف الثاني تخفيض تكلفة اإلنتخابات مبا يعادل  ٢/٨أي الربع
وتوجيه هذا املدخر ملزيد من اإلجنازات .
هوامش  :في جميع األحوال ،ال يسمح الي مواطن بتولي رئاسة
الدولة ألكثر من فترتني وحتت أي مسمي؛ ألن ذلك يؤدي إلي ترهل
وتشيخ السلطة احلاكمة ،وغالبا إلي فسادها ،كما يحول دون
ضخ دماء وأفكار جديدة الزمة لتجديد شباب الدولة .ورمبا يؤدي
ذلك وهو األخطر وكما شاهدنا في كل دول املسمي بالربيع
العربي إلي ثورات كلنا يعلم كم كانت تكلفتها وتوابعها ؟ !!!

كل �سنة و�أنت طيب يا «فالنتني»!!
ملاذا �أعترب النا�س هذا اليوم ً
عيدا لالحتفال؟
جرت العادة أن يحتفل الناس بيوم  14فبراير من كل عام ،كيوم للحب ،يتبادل فيه
األصدقاء واحملبون ،البطاقات والكلمات احللوة والورود والهدايا ،تعبيرا ً عن عمق احملبة والصداقة التي تربط
بينهم.
يرتبط هذا التقليد بعادة قدمية؛ وتعود بالتحديد إلى األسبوع الثاني من شهر فبراير ،وعندما تبدأ الطيور
بحثها عن رفيق :أي عندما يبدأ موسم التزاوج ،ومن هنا أتت الفكرة ،التي توحي للمحبني ،أن يتبادلوا الهدايا
والرسائل املعبرة في هذا اليوم من هذا الشهر ،لتتناغم الطبيعة كلها مع بعضها.
أصل عيد الفالنتني:
أما أصل يوم «فالنتني» ،فتتعدد قصصه ،وتختلف رواياته ،وكلها ترجع إلى أبعاد أبعد بكثير من مجرد ذلك
السهم املرشوق في قلب كيوبيد!!
في العصور القدمية بدأت هذه العادة في حوالي القرن الرابع قبل امليالد ،في يوم االحتفال «لوبركاليا» الذي كان
يقدم فيه صندوقان ،يخصص أحدهما ألسماء األوالد ،واآلخر ألسماء البنات ،وكان على كل شاب أن يسحب
اسما ً من الصندوق اآلخر ،واالسم الذي يظهر له ،يكون ملتزما ً أن يبعث له بهدايا طوال ذلك العام ،وفي العام
الذي يليه ،كان على كل شاب أن يسحب اسما ً جديداً.
تقول حكاية أخرى ،أن طبيبا ً تقيا ً كان مسجوناً ،وعالج أبنة احلارس من عمى قد أصابها ،واليوم الرابع عشر
من شهر فبراير من سنة  269ميالدية ،وهو اليوم السابق لتنفيذ حكم االعدام فيه ،بعث برسالة يودع فيها
هذه األبنة ،حتمل توقيع“ :من الفالنتني اخلاص بك”.
رواية اخرى قول أن عيد الفالنتني مرتبط بالقديس “ فالنتينو” وهو قديس روماني من القرن الثالث امليالدي،
ليس هناك حكاية حقيقية ثابتة عن هذا القديس حتى اآلن ،فحكايته تختلف من منطقة إلى أُخرى ،لكن
احلكاية األقرب بأن فالنتني كان كاهن مسيحي وكان يزوج العشاق املسيحيني فيما بينهم حيث كان سر
الزواج في املسيحية موجود في ذلك الوقت ،وبسبب أن املسيحية كانت ممنوعة في اإلمبراطورية الرومانية
فقد كان يعاقب على ُكل من ميارس أحد أسرار الكنيسة ،وبسبب ذلك إعتقلته السلطات الرومانية وحكمت
عليه باإلعدام ،فاشتهر منذ ذلك الوقت بأنه شهيد احلب والعشاق ألنه ضحى بحياته ألجل سر الزواج.
حكايات وتواريخ
في بريطانيا ،كان «تشارلز» دوق اورليانز ،هو أول من بعث بـ «بطاقة فالنتني» في عام  ،1415وقد أرسلها إلى
زوجته ،عندما كان سجينا ً في برج لندن ،وهذه البطاقة مازالت معروضة في املتحف اإلجنليزي.
في عام  ،1450كان فالنتني هو اسم احد احملبني!
في عام  ،1533كانت “رسالة الفالنتني” هي عبارة عن مجرد قطعة من الورق مطو ّية.
في عام  ،1610كانت “فالنتينز” ،عبارة عن هدايا يتبادلها احملبون.
في القرن الثامن عشر ،عادت كلمة “فالنتني” لتعني من جديد فكرة الرسائل املتبادلة بني الرفيقني.
وأيا كان أصل االحتفال بهذا العيد ،فإن معناه اليوم ،أصبح أوسع وأشمل ،ليربط كل األصداقاء واألخوة
واألخوات؛ وكأنه رمز لتجديد العهود .انه يوم للتواصل بني كل الناس.

نستكمل في هذا العدد اجلزء الثاني واألخير من أغرب
وأطول قضية شهدتها محاكم العالم في تاريخها
كله ،فلم يشهد التشريع اإلنساني أغرب منها ،وهي
حقيقية في جميع تفاصيلها رغم شدة غرابتها،
وصدق من قال «احلقيقة أغرب من اخليال» ،كونها
استمرت  15سنة ،فقد بدأت احملاكم تنظر فيها في
شهر إبريل  ،1930وقد صدر احلكم فيها في شهر
أغسطس  1936في احملكمة الدنيا في الهند ،ثم
استؤنفت القضية لدى احملكمة العليا في “كلكتا”
وبدأ النظر في هذا االستئناف في نوفمبر 1938
وانتهى في أغسطس  ،1939ثم اعيد االستئناف في
مجلس امللك اخلاص في لندن في عام  ،1947واستمر
هذا الفصل من هذه القضية الغريبة من شهر ابريل
حتى أواخر شهر يوليو من العام ذاته.
وكما سردنا في اجلزء االول عن اختفاء جثة أمير
هندى في ليل الثامن من مايو عام  1908بعد هبوب
رياح عاتية حالت للمجتمعني ان يحرقوا اجلثة ثم
االستعداد حلرق جثة لفالح بسيط بدال منها حسب
عادات الهندوس بعد املوت في اليوم الذى تاله.
حيث استمرت العاصفة ساعتني ونصف ثم
سكتت فجأة كما هبت ،وملا عاد الناس إلى التابوت
وجدوه خاويا ً ال جثة فيه ولم يعثروا على اثر للجثة
واكتشفوا أن التابوت قد فتح عنوة .وملا حدث هذا
احلادث ،اصيب بعض أعضاء العائلة بصدمة عصبية،
فتركوا املكان واخذ الناس يفتشون عن اجلثة املفقودة
وفي أيديهم القناديل املضاءة.
وحجة األمير املدعي أن جنازته خرجت من البيت في
مساء اليوم الثامن من مايو ،اما الدفاع فقد كان
يحاول أن يبرهن أن اجلنازة صارت في اليوم التاسع
من مايو ال اليوم الثامن ،رغم أن األمير توفى (أو ظن
أنه توفى) في اليوم الثامن ،وشهد شهود الدفاع أن
زوجة األمير متسكت باجلثة طيلة مساء اليوم الثامن
من مايو وأنها عندما جاءوا ألخذ اجلثة متسكت بها
وحاولت منعهم من نقلها من البيت ،حتى اضطروا
إلى نقل اجلثة بالقوة.
ويجدر ان نذكر باملناسبة أن سجل الطقس قد لعب
دورا ً خطيرا ً في هذه القضية ،فقد أرسل السجل
إلى سكوتالنديارد في لندن ألخذ رأى البوليس
اإلجنليز فيه ،وقامت مختبرات سكوتالند يارد بفحص
السجل في (هيندون) ألن القاضي بيسواس اقتنع
ان تقرير الطقس في ذلك اليوم املعني قد محى من
السجل وعبث فيه.
واآلن اراكم تتساءلون ماذا حدث للجثة اخملتفية؟
وإليكم تفاصيل القصة التي اقنعت احملكمة أخيرا ً
بعدالة قضية األمير ،توجد حتت أرض املقبرة كهوف
ومغارات يعيش فيها قوم من الهندوس املتعبدين
اسمهم “سانياسي” ،وهم يعيشون هناك عراة ال
يلبسون الثياب ويبقون على شعورهم مسترسلة ال
يقصونها.
وقد كان هؤالء القوم مجتمعني في ليلة الثامن
من مايو يتفاوضون في بعض أمور ديانتهم ،بينما
العاصفة كانت في أوجها ،وقد قام أحدهم وخرج
فوجد أن العاصفة قد هدأت ،ولكن السماء مازالت
متطر بشدة ،ثم سمع هذا الرجل صوتا غريبا في
أرض املقبرة ،فعاد وأبلغ أصحابه في الكهوف فقاموا
وحمل أحدهم قنديالً وسار ثالثة منهم والقنديل
معهم إلى أرض املقبرة ،فوجدوا التابوت وذلك
الرجل فيه ،فحملوا حطبا واشعلوا نارا وقاموا بأحد
طقوسهم الدينية ،وبعد ثالثة أيام أفاق امليت ،وكان
مازال حيا ً لم ميت أصالً ولكنه ملا أفاق كان كالطفل
يوم يعي شيئا ،فقد ذاكرته بالكلية بل لم يكن يعرف
كيف ميشي.
وبعد خمسة عشر يوما ً من احلادث ،قرر هؤالء القوم
أن يرحلوا عن البلدة (فالظاهر أنهم كانوا كالنور
املتجولني) لكنهم لم يستطيعوا السفر مشيا
على أقدامهم ألن الرجل الذي كان بني أيديهم لم
يكن يعرف املشي وال يستطيع عليه ،ولهذا السبب
سافروا بالقطار إلى السهول ثم حملوا الرجل وساروا
به مشيا إلى بيناريس ،ثم انتقلوا إلى كشمير ،ومنها

إلى اجلبل املقدس عند امارناث ،وعند ذلك اجلبل
ادخلوا الرجل الغريب في قبيلة “يوجي” ،ووضعوه في
حالة ذهول دائم ،ثم سافروا إلى نيبال ،وفي أحد األيام
كان هذا األمير غارقا في أفكاره وعيناه مغلقتان
وفجأة عادت له ذاكرته وادرك أنه امير بهوال ،وحدث
كل هذا بعد خروجه من التابوت بإحدى عشرة سنة،
فقام لتوه ومضى مشيا إلى بهوال.
عاد هذا األمير إلى بلده ،وفي مساء أحد األيام كان هذا
السايناسي يلبس قطعة من القماش تستر العورة،
وقد لطخ جسمه بالرماد ،جالسا ً على الرصيف ،ومر
به الناس فعرفوه على أنه األمير “أمير بهوال” ،وجاء
اصحابه وخدمه فعرفوه ،واهتم أخو زوجته وآخرون
بشأنه ،فابلغوا مجلس الدخل البريطاني.
وصرح اعضاء هذا اجمللس أن عندهم أدلة على أن
األمير قد احرقت جثته فعال في “دارجيلينج” منذ
اثنتي عشرة سنة ،وإن هذا السايناسي الذي يدعي
أنه األمير ،رجل دجال نصاب ،وصرح اجمللس أن اي
رجل يدفع ايجارا ً او ضريبة لهذا الرجل يكون نفسه
مسئوال عن ضياع أمواله.
وانقسمت البالد إلى معسكرين ،معسكر يقول
أن األمير هو هذا الرجل السايناسي ،ومعسكر آخر
يدعي ان هذا الرجل دجال محتال ،وقد قامت جدة
ّ
األمير رغم كبر سنها وشيخوختها برحلة خاصة
إلى العاصمة لتتعرف على حفيدها ،ولكي ال يكون
لبس أو وهم فحصت عينا العجوز قبل أن تقوم
برحلتها ،فتعرفت على حفيدها ،وضمته إلى صدرها،
ولكن اخت األمير كانت تشك كثيرا في صدق هذا
الرجل ،وال تستطيع ان جتزم اذ كان أخاها فعال ام ال؟
وأخيرا ً دعته إلى وليمة وطبخت له بعض األكالت
اخلاصة التي كان األمير يحبها ويفضلها على غيرها،
وكان من عادة األمير ان يأكل هذه األكالت بطريقة
خاصة به ال يعرفها عنه الناس ،وملا قدمت له الطعام
واقبل عليه بطريقته القدمية عرفت أنه أخاها
الضائع ،وقالت له اذا لم تعلن على جميع الناس إنك
األمير حقيقة وفعال ،فالبد ان انتحر بإجاعة نفسي
حتى املوت.
وفي ذلك املساء بعينه ،ركب هذا االمير السانياسي
فيال ضخما وسار أمامه عازفو الطبول ،وأعلن
نفسه امير بهوال احلقيقي ،ولكي ما يثبت حقه
أقام قضية على زوجته وأخيه ،وربح القضية ،أما
زوجته فكانت تقول حتى النهاية إنه ليس زوجها،
فاستأنفت القضية لدى محكمة كلكتا العليا
وخسرت االستئناف ،فاستأنفت القضية مرة آخرى
لدى اعلى محكمة بريطانية ،وهي محكمة “مجلس
امللك اخلاص” وقد شهدت وقائع هذه القضية الغريبة
في يوليو  1946وقضى مجلس امللك اخلاص فيها بأن
هذا السانياسي هو االمير بهوال بعينه.
وقد اسرع محامو األمير في لندن فارسلوا له برقية
يعلمونه فيها انه قد ربح القضية متاما ،ولكن هذه
البرقية لم تصل إلى األمير مطلقا؛ بسبب اضراب
عمال البريد في كلكتا وقت ارسالها لكن األمير قرأ
في الصحف في اليوم التالي خبر كسبه للقضية،
وكان ذلك في اليوم األول بعد الثالثني من يوليو .1946
ونأتي اآلن إلى الفصل األخير من هذه املأساة الغريبة،
فبعدما ربح األمير قضيته بعد أن استمرت احملاكم
في نظرها  15سنة ،وعلم إنه كسبها نهائيا في
الواحد والثالثني من يوليو من عام .1946
في اليوم الثالث من أغسطس من العام ذاته ،مات
امير بهوال في قصره اخلاص في كلكتا ،وفي اليوم
التالي ،اي في يوم الرابع من اغسطس ُحمل في
تابوت واخذ إلى املقبرة ،وكان ميتا حقيقة هذه املرة،
كانت تلك أغرب قضية في تاريخ محاكم العالم
وإلى لقاء في قصة أخرى اثارت جدال وحدثت بالفعل.
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عيد دخول السيد املسيح الهيكل
للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال

بعد احتفال الكنيسة بعيد امليالد اجمليد ،حتتفل
الكنيسة أيضا ً باألعياد التالية تباعاً:
-١عيد اخلتان :بعد  ٨أيام من امليالد أن السيد
املسيح أول من متم اخلتان في العهد اجلديد علما ً
أنه ليس بحاجة إلى اخلتان لكن شابهنا في كل
شيء ما خال اخلطية وحدها ،و ِفي اتضاع كامل متم
ذلك ليكون لنا مثاال ً حيا ً مقتفي أثاره.
 -٢عيد الظهور اإللهي (عيد الغطاس) :بعد امليالد
بـــ ١٢يوماً ،وحتتفل الكنيسة بهذا العيد سنويا ً
لظهور سر الثالوث األقدس وهو أساس الدين
املسيحي ،فإن اإلبن تعمد في املاء بنهر األردن،
والروح القدس نادي من السماء قائالً :هذا هو ابني
احلبيب الذي به سررت (مت .)١٧-٣
 -٣عيد عرس قانا اجلليل :وهو العيد الذي قام
السيد املسيح بتحويل املاء إلى خمر وهي املعجزة
األولى التي عملها.
 -٤عيد دخول السيد املسيح إلى الهيكل :وهو ما
سنتحدث عنده في هذا املقال.
أوالً :االحتفال بالعيد ومعناه:
يطلق عليه أيضاً« :عيد اللقاء»« ،لقاء العهد
القدمي بالعهد اجلديد»« ،لقاء اإلنسان القدمي
باإلنسان اجلديد»« ،لقاء الشريعة والناموس
بالنعمة»« ،لقاء الرمز باحلق» وأخيرا ً «لقاء النبوات
بواضعها ومحققها».
وهو أحد األعياد السيدية الصغرى وحتتفل
الكنيسة به في  ٨أمشير املوافق  ١٥فبراير ،أي بعد
 ٤٠يوما ً من ميالد السيد املسيح ،حيث أخذته أمه
العذراء مرمي ومعها يوسف النجار وذهبا به إلى

الهيكل ليصنعا له حسب عادة الناموس ولكي
يقدما عنه الذبيحة املطلوبة حسب مقدرتهما،
ولفقر العذراء ويوسف قدما عنه تقدمة الفقراء
وهي فرخي حمام.
والعذراء مرمي التي حبلت بالروح القدس وولدت
مخلص العالم بطهارة ونقاوة أطاعت هذه
الشريعة لكي متارس فضيلتي اإلتضاع وطاعة
الناموس ،ولكي نقتدي نحن بها وبإبنها الرب
يسوع املسيح الذي أطاع شريعة العهد القدمي
بكل إتضاع قبل أن يؤسس شريعة العهد اجلديد.
وكان في الهيكل كاهن شيخ اسمه سمعان وكان
بارا ً تقيا ً ينتظر تعزية إسرائيل والروح القدس كان
عليه ،وعندما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنعا
له حسب عادة الناموس أخذه سمعان على ذراعيه
وبارك اهلل قائالً(اآلن يا سيد تطلق عبدك بسالم
حسب قولك) وباركهما سمعان وقال ملرمي أن
هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل
ولعالمة تقاوم (وهي عالمة الصليب) ،وأنت أيضا
نفسك سيف (سيف احلزن عند صلب
يجوز في
ِ
املسيح).
وكانت هناك نبية قديسة اسمها حنة بنت
فنوئيل وقفت تسبح اهلل وتكلمت (تنبأت عنه)
أمام احلاضرين وملا اكملوا كل شيء حسب
ناموس الرب رجعوا إلى اجلليل إلى مدينتهم
الناصرة وكان الصبي ينمو ويتقوى بالروح ممتلئا ً
حكمة وكانت نعمة اهلل عليه ،لقد كان سمعان
الشيخ بارًا نق ًيا متوق ًعا (راج ًيا) تعزية إسرائيل،
فاستمع أن يحمل السيد املسيح على ذراعيه.
في تواضع تام سمح الرب يسوع لسمعان أن
يحمله بينما هو محمول على مركبة الشاروبيم
بل وسمح أن يباركه (لو  )34 :2مع أنه هو وحده
الذي يبارك اجلميع ،وليعطنا الرب طهارة السيدة
العذراء التي استحقت أن حتمل السيد املسيح في
أحشائها ،وتقوى سمعان الشيخ الذي استحق أن

يحمله على ذراعيه ،ورجاء حنة النبية التي تنبأت
بإميان عن مجيئه ،آمني.
ثانياً :نياحة سمعان الشيخ
وفي هذا العيد تنيح القديس سمعان الشيخ
وهو أحد السبعني شيخا الذين ترجموا التوراة من
اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية في اإلسكندرية
بأمر ملك مصر بطليموس فالدلفوس وملا وصل
إلى قول أشعياء النبي «هوذا العذراء حتبل وتلد ابنا ً
وتدعو اسمه عمانوئيل» ،خشى أن يكتب العذراء
حتبل فيهزأ به امللك ويتهمه باجلهل فأراد أن يكتب
كلمة فتاة وداخله الشك قائالً في نفسه أنه ألمر
ممتنع أن تلد عذراء ،فألقى اهلل عليه سباتا ً فنام
ورأى في الرؤيا من يقول له «إنك لن تعاين املوت

خواطر مسافر
إلي النور ( )٦1

حتى ترى عمانوئيل مولودا
من عذراء» ،ومت ذلك فعاش
سمعان حوالي  300سنة حتى ولد السيد املسيح
من العذراء مرمي بغير زرع بشر بل بالروح القدس
وكان بصر سمعان قد كف فلما أتى بالروح إلى
الهيكل وحمل الطفل اإللهي على ذراعيه أبصر
واعلمه الروح القدس «أن هذا هو الذي كنت
تنتظره» ،فبارك اهلل وقال «اآلن تطلق عبدك يا
سيد بسالم حسب قولك ،ألن عيني قد أبصرتا
خالصك الذي أعددته قدام الشعوب» ،ثم بارك
يوسف ومرمي وتنبأ لهما عن مستقبل الطفل وعن
اآلالم التي ستقاسيها العذراء وفي نفس اليوم
تنيح بسالم.

اهلل حركة حب جتسدت في ميالد املسيح
وعماده أظهر لنا اهلل ثالوثاً
حتتِّمه وحدانية طبيعته «اهلل محبة»

من وحي كلمة للمطران اجلليل جورج خضر،
نقول أن املُلاَ َحظ دائ ًما قول املسيح «أحب
قريبك كنفسك» ،وما قال يو ًما إسع أن يُحبك
أحد أو أن تكون محبوباً ،فاحملبة في املقام األول
هي ذهاب إلى اآلخر ،وليست بالضرورة َجلب
عاطفة اآلخرين ،وإن كانت أغلب األحيان تزرع
حبني أيضاً .ومن جهة
احلب فيهم فتجعلهم ُم ِ
أخرى فإن اجملتمع الصالح ال يقضي على الفردية
الذاتية العاقلة واملحُ ِبة ،والتي ليست هي اإلنفراد
والتف ُّرد أو التقوقع ،ألن الذات في َ
الشركة ،أ َّما
ثالثا ً فال ميكن أن تحُ ِب اآلخَ ر ما لم تكن قائ ًما في
ذاتك حيث تكون واح ًدا مع الرب الساكن قلبك.
قائم لنفسه
هذا سر اإلنسانية أن ليس أحدا ً ٌ
قائم بنفسه ،أنت موجود مع اآلخرين وبهم،
أو ٌ
فالكيان البشري َ
شرَاكة ،لذلك فالفردية هي
تثبيت الذات باحملبة ،فاحملبة ت َث ُبت وتُث ِّبت اآلخر
في آن واحد ،أما األنانية فهي إقصائية ،احملبة
ليست بنكران الذات ،بل بنكران األنا املنغلقة،
التي فيها يكون اإلنسان قائما ً بذاته في معزل
عن الرب الساكن فيه وبالتالي عن اآلخَ ر الذي
بجانبه ،املحُ ِب ال يُبغض ذاته ،بل يُبغض إحتكاره
لذاته.
اهلل حركة حب
فما عرفنا اهلل إال عند افتقاده لشعبه
بالتجسد «ا َ ُ
هلل لَ ْم يَرَ ُه أ َ َح ٌد َق ُّ
ط ،اَالب ْ ُن الْ َو ِحي ُد
اآلب ُه َو خَ َّبرَ» ،فال يَعرف أح ٌد
الَّ ِذي ُه َو ِفي ِح ْ
ض ِن ِ
اهلل إال عندما يحرَّك الرب نفسه وينتقل إليه،
اهلل دائ ًما في حالة نزول (جتسد) .هذا هو املعنى
احلقيقي للتجسد.
اهلل انكشاف وليس استكشاف
ن َ َعم الرب ثابت في محبته ،ولكن احلب انتقال،
لذلك إذا تحَ ْ
ركت إلى وجه اآلخر جتد وجه اهلل
فيه ،أما ببقائك في برجك املعزول فليس لك إله،
ال ميكن إلنسان أن يعرف اهلل مبعزل عن خليقته،
اهلل تجَ ْد فيه اآلخرين دائما ألن «اهلل محبة» ،ال
ينكشف اهلل لك ما لم تغادر نفسك إليه وإلى
اآلخرين ،ليس من وجود لك مع الرب إن لم تكن
مع اآلخرين فإنه على وجوههم وهناك تقرأه.
ومن وحي لكلمة للكاردينال جوزيف راتزجنر (
قداسة بابا روما :بنديكت  )١٦نقول أن يسوع
( اإلنسان في شخص إبن اهلل املتجسد ) لم
ي َ ُعد سوى حركة خروج من الذات وت َ َو ُّجه نحو
اآلب واآلخرين ،فقد حتقق لإلنسان (أنا وأنت) في
يسوع (إبن اإلنسان) أن يصير متحدا ً بإبن اهلل
(املسيح).

بقلم  :د .رءوف إدوارد
فالدائرة التي كانت حتبس اإلنسان في ذاته قد
حتطمت متا ًما في اخلليقة اجلديدة لإلنسان في
املسيح يسوع ،فاملسيح يسوع هو بكليته
لآلخرين ،وقد صار -هو ذاته -مثال اإلنسانية
احلقة ،يسوع لم ي َ ُعد سوى حركة خروج من
الذات وت َ َو ُّجه نحو اآلب واآلخرين ،و بالتالي
فقولي «أنا مسيحي» تعني أني إنسان أُحقق
في ذاتي الكائن البشري احلقيقي الذي هو كائن
للغير ،وكائن اهلل (املتحد باإلنسان).
الروح القدس هو روح اآلخرين
وقد سمعنا قوال ً لطيب الذكر األب متى
املسكني أن «الروح القدس هو روح اآلخرين»،
ّ
فظل لنا قوال ً تضيئه أنوار طبيعة إلهنا
القدوس الواحد في الثالوث ،فنقول أن األب متي
املسكني يُع ِّبر بقوله هذا عن حقيقة طبيعة
محبني،
اهلل أنه «محبة» ،واحلب ال يوجد إال بني ِ
وهذا يُ َحتِّم أن طبيعة اهلل في ثالثة أقانيم «اآلب
واإلبن والروح القدس» ،واحلب اإللهي املُطلَق
بينهم ال يقبل التعدد لذلك هو يُ َو ِّحد الثالوث
حب مطلق ،حب اآلب لإلبن ع َّبر
في وحدانية ٍ
عنه الكتاب بأن اإلبن مولود من اآلب قبل كل
الدهور والدة ذاتية ،من ذات طبيعة اآلب وحبه،
لذلك دعاه الكتاب إبن اهلل الوحيد اجلنس،
وحب اإلبن لآلب ع َّبر عنه الكتاب أنه الكائن في
حضن اآلب بذات احلب املطلق الذي لآلب ،وأن ال
أحد يَعرِف اآلب إال اإلبن ومن أراد اإلبن أن يُعلن
له ،وع َّبر الكتاب عن روح اهلل القدس أنه حب
ْس َك َب ْت
هلل (اآلب) َق ِد ان َ
اهلل املطلق «أل َ َّن َم َح َّب َة ا ِ
ُُ
س المْ ُ ْع َطى لَنَا (باإلبن)»،
وح الْ ُق ُد ِ
ِفي قلوبِنَا بِال ُّر ِ
َ
تحُ
وأنه حياة اهلل التي يي «ن َْح ُن ن َ ْعلَ ُم أنَّنَا َق ِد
ان ْ َت َقلْنَا ِم َن المْ َ ْو ِت إِلَى الحْ َ َيا ِة ،ألَنَّنَا ن ُِح ُّب اإلِخْ َو َة،
َم ْن ال َ يُ ِح َّب أَخَ ا ُه ي َ ْبقَ ِفي المْ َ ْو ِت» ( 1يو ، )٣وأنه
ينبثق من اآلب في اإلبن ومن ثمة في املؤمنني،
سلُ ُه أَن َا (املسيح)
«وَ َمتَى َجا َء المْ ُ َعزِّي الَّ ِذي َ
سأُر ْ ِ
اآلب
اآلب ،رُ ُ
إِلَ ْي ُك ْم ِم َن ِ
وح الحْ َقِّ  ،الَّ ِذي ِم ْن ِع ْن ِد ِ
ي َ ْن َب ِثقُ َ ،ف ُه َو ي َ ْ
ش َه ُد لِي»( .يو. )٢٦:١٥
آيها اإلخوة في أعياد الظهور اإللهي ،يَستحضر
اهلل أبديا ً في قلوبنا حركة نزول حبه وظهوره
بتجسد اإلبن ،وإعالن صوت اآلب
في الزمان
ُ
من السماء وحلول الروح القدس ،فليعطنا
اهلل حركة حبه في قلوبنا ،تتجسد في حبنا
لآلخرين فنفرح « َفقَا َل لَ ُه ُم المْ َالَ ُك«:ال َ ت َخَ ا ُفوا!
َ
َف َها أَن َا أُب َ ِّ
ش ُر ُك ْم ب ِ َفرَح َع ِظ ٍ ُ
يع
ٍ
يم يَكو ُن لجِ ِم ِ
َّ
الش ْع ِب :أَن َّ ُه ُولِ َد لَ ُك ُم الْ َي ْو َم ِفي َم ِدي َن ِة دَا ُودَ
يح الرَّ ُّب»( لوقا .)١٠:٢
س ُ
ُمخَ لِّ ٌ
ص ُه َو المْ َ ِ
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الكشف عن نوع جديد من ديناصورات أفريقيا مبصر
عثر فريق من العلماء على نوع جديد من
الديناصورات في صحراء مصر يلقي الضوء
على التاريخ الغائب للديناصورات في قارة
أفريقيا ،واكتشف العلماء حفريات تعود إلى
أواخر العصر الطباشيري ،وهي فترة متأخرة من
تاريخ الديناصورات في القارة كانت تتراوح بني
 100مليون عام و 66مليون عام ،ووصف العلماء
الكشف عن الديناصور ،الذي عاش في أفريقيا
قبل نحو  80مليون عام ،بأنه «مذهل».
ويصل طول حفرية الديناصور العمالق ،وهو من
آكالت العشب ،إلى ما يعادل حافلة مدرسية،
ووزنه يعادل وزن فيل ،ويتميز بطول العنق فضال
عن وجود رقائق عظمية في تكوين اجللد ،وجنحت
بعثة استكشافية مؤلفة من علماء في علم احلفريات« ،بليونتولوجيا» ،تابعة جلامعة املنصورة املصرية
في الكشف عن بقايا حفرية الديناصور ،وأطلق على النوع املكتشف اسم «منصوراصورس شاهينا»،
و ُوصف بأنه من االكتشافات العلمية املهمة.
وتوجد فجوة هائلة في سجل احلفريات خالل فترة العصر الطباشيري املتأخر في قارة أفريقيا حتديدا،
عندما تعرضت القارات إلى تغيرات جيولوجية كبيرة.
وينتمي «منصوراصورس» إلى نوع من الديناصورات يعرف باسم «تيتانوصوريا» ،وهي مجموعة من
ديناصورات سوربود ،أو آكالت العشب طويلة العنق التي كانت شائعة في العصر الطباشيري ،وتشتهر
التيتانوصورات بأنها أكبر احليوانات البرية على األرض ،بينما يعد «منصوراصورس» صغيرا نسبيا على
كونه من نوع تيتانوصور ،ويصل وزنه إلى وزن فيل أفريقي.

البابا :على القادة الدينيني كشف قناع العنف باسم اهلل
قال البابا فرنسيس إن «كل قائد ديني مدعو إلى كشف أي محاولة لتوظيف اسم اهلل ألهداف ال متت له
صلة»،ولدى لقائه اجلمعة في قاعة كليمنتني بالفاتيكان ،السياسيني والزعماء الدينيني املشاركني
وجملده ب ِ ِ
باملؤمتر الدولي حول مكافحة العنف املرتكب
باسم الدين ،سلط البابا الضوء على أن علينا
أن نُظهر دون كلل ،أن كل حياة بشرية في حد
ذاتها ،حتمل صفة القداسة ،تستحق االحترام،
اإلعتبار ،الرحمة والتضامن ،بغض النظر عن
العرق ،الدين ،الثقافة ،التوجه األيديولوجي أو
االنتماء السياسي ،مشيرا الى أن اعتناق دين
معني ال مينح املرء أي كرامة أو حقوق إضافية
ملن يؤمن به ،كما أن عدم االنتماء الى أي دين ال
ينتقص من الفرد أو يقلل من قيمته.
وخلص البابا ،مشددا ً أننا بحاجة إلى اإللتزام
معا ،قادة سياسيني ،زعماء دينيني ،معلمني ،كوادر تربوية ،تعليمية ،تدريبية وإعالمية ،بتحذير كل من
تُس ِّول له نفسه أن يجرب أمناطا ً ضارة من التدين املنحرف ،التي ال متت بصلة الى شهادة دين يستحق هذا
االسم.

فقط في ايطاليا ..ميكنك شراء منزل بدوالر ونصف
عرضت بلدة أولوالي اإليطالية منازل للبيع مقابل دوالر واحد ومئتي سنت ،وتبيع « أولوالي» الواقعة
مبنطقة باربجيا في جزيرة سردينيا على البحر األبيض املتوسط ،مئات املنازل املهجورة مقابل  1.2دوالر
فقط.
يذكر أن تلك ليست أول مدينة إيطالية تلجأ لتلك اخلدعة ،لكنها األولى التي تعرض منازل بهذا السعر
املذهل والذي يقترب من البيع اجملاني ،لبيوت
في بلدة تتمتع بتاريخ وجمال كافيني جلذب
الناس.
وكشفت تقارير صحفية عن اخلدعة فاملنازل
املبنية من احلجارة في حالة سيئة ،وتلزم
البلدة املشتري بإجراء عمليات جتديد للبيت
خالل ثالث سنوات ،بتكلفة تصل إلى حوالي
 25ألف دوالر.
ويخطط مسئولو أولوالي من وراء بيع املنازل
إلعادة جتديد شباب بلدة عرضة خلطر أن
تصبح مدينة أشباح ،بعد تقلص سكانها
من  2250إلى  1300نسمة فقط خالل نصف
القرن املاضي ،مع عدد قليل من املواليد كل
عام.
وقدميًا كانت البلدة اإليطالية تعج بالضجيج ،بينما يسيطر الصمت حال ًيا على أزقتها وساحاتها مع
انتقال السكان الشباب إلى مدن أكبر ،مع تخلي العائالت عن منازلهم التي كانوا يعيشون فيها ،أصبحت
املساكن احلجرية في حالة مزرية وتغطيها خيوط العنكبوت لعدة عقود.
ورغم حالة املنازل السيئة ،إال أنه مت بيع ثالثة منها بالفعل ،ويقول عمدة املدينة إنه تلقى أكثر من 100
طلب شراء من جميع أنحاء العالم ،بينها روسيا وأستراليا ،ويأمل عمدة املدينة أن تساهم إعادة جتديد
املنازل في خلق فرص عمل جديدة وإنعاش االقتصاد احمللي.

عالــم بال حـــدود

محمد بن سلمان يفوز
بصفقة قد جتعل من
السعودية بديال ألوروبا

دبي تدخل جينيس بأكبر
متاهة بشرية

اتفقت شركة «أرامكو» احمللية و»ألفا بيت»
األمريكية الشركة األم لعمالق البحث «جوجل»
على بناء مركز تكنولوجي ضخم في اململكة على
غرار وادي السيليكون الشهير في مدينة سان
فرانسيسكو األمريكية ،على أن تساعد الشركة
األم لـ»غوغل» شركة «أرامكو» في بناء مراكز
البيانات الكبرى باململكة.
ومن املنتظر أن تصبح السعودية بعد هذا املشروع
مركزا لبيانات اإلنترنت ملنطقة الشرق األوسط ،ولن
تكون دول املنطقة بحاجة الستخدام كابالت بحرية
مرتبطة بأوروبا.
وتهدف «جوجل» من خالل هذا املشروع املشترك
أن يكون لها موطئ قدم في السعودية مقابل
منافسيها مثل «مايكروسوفت» و»أمازون» التي
أوشكت على إمتام صفقة مبليار دوالر لبناء ثالثة
مراكز بيانات في اململكة.

حققت سلسلة دور العرض السينمائي «نوفو
سيناماز» ،رقما قياسيا عامليا جديدا بعدما
متكنت من بناء أكبر متاهة بشرية ،وأقيم هذا
التحدي في مول دبي فستيفال سيتي بحضور
محكمي موسوعة جينيس لألرقام القياسية.
وتكونت املتاهة من  301شخص قاموا بتشكيل
ممرات املتاهة وجدرانها ،متفوقني بذلك على
الرقم السابق مبقدار  51شخصا ،وكانت فعالية
تشكيل أكبر متاهة بشرية قد أقيمت مبناسبة
االحتفال بإطالق فيلم «مايز رانر ،ذا ديث كيور»،
اخلميس املاضي ،وأقيم عرض خاص للفيلم في
مول دبي فستيفال سيتي.
واجتمع عدد كبير من الزائرين في ممشى مول
دبي فستيفال سيتي ملشاهدة حتطيم الرقم
القياسي العاملي بتشكيل هذه املتاهة.

عثر على تذكرة طائرة عمرها  19عاما ..و»سافر بها»

منحت شركة «يونايتد إيرالينز» األمريكية رجال تذكرة للسفر عبر إحدى رحالتها اجلوية ،عوضا عن تذكرة
قدمية حازها قبل  19عاما .وعثر جون ووكر على التذكرة القدمية ،التي يعود تاريخها إلى عام  ،1998في
صندوق حتت فراشه ،وقال ووكر إنه لم يستطع السفر في ذلك العام ،وحتدث إلى الشركة السترداد ماله،
لكن املوظفني قالوا له إن التذكرة «غير مستردة» .لكنه قرأ شروط التذكرة الحقا فعثر على شرط يقول
إن التذاكر «غير املستخدمة» و»غير املسترد قيمتها» في الرحالت احمللية ،ميكن استبدالها بتذكرة أخرى.
وهاتف جون الشركة للتأكد من أن الشروط مازالت سارية ،وردت الشركة في البداية أن األمر غير ملزم
لها كونها أعلنت إفالسها عام  ،2010مما يسقط أي التزامات سابقة ،لكنها قررت في النهاية منحه
تذكرة سفر.

وزير بريطاني يستقيل بسبب التأخير

قرر وزير الدولة للشئون الدولية والتنمية في احلكومة
البريطانية ،اللورد مايكل بايتس ،أن يقوم بخطوة غريبة،
فاجأ بها اجلميع حيث قام بتقدمي استقالته بسبب تأخره
خمس دقائق على حضور جلسة استماع ،كونه لم يتمكن
ً
مرفوضا
سلوكا
من االستماع ألسئلة اللوردات ،وهو ما يمُ ثل
ً
يستوجب االستقالة ،قبل أن يحمل ملفاته ويُغادر اجمللس ،حيث
وصل الوزير متأخرا على مجلس اللوردات متأخرًا بضع دقائق عن
املوعد احملدد جللسة االستماع إلى أسئلة النواب ،ومن أهمهم
سؤال للبارونة روث ليستر ،ما اضطر رئيس كتلة احملافظني في مجلس اللوردات البارون جون تايلور ،للرد
على أسئلة زميلته البارونة نيابة عن الوزير الذي وصل بعد بداية اجللسة ببضع دقائق .وبعد وصول بايتس
إلى مجلس اللوردات ،طلب أن يوجه كلمة وكانت عبارة عن اعتذار عن التأخر في الوصول ،قائلاً إنه تشرف
طيلة السنوات اخلمس املاضية التي قضاها في احلكومة وبالرد على أسئلة اللوردات والنواب في اجمللسني
البرملانيني البريطانيني ،وأنه دائما كان حريصا على أن يكون «في غاية اللياقة والتهذيب في التعامل مع
البرملانيني البريطانيني» ،لكنه اليوم وبسبب التأخير يشعر بغاية اخلجل واألسف لسلوكه ،ألنه يشعر
وكأن سلوكه يدل على قلة االحترام الذي بدر عنه الوصول متأخرًا إلى مجلس اللوردات ،والتأخر في
الرد على استفسار البارونة ليستر ،مضي ًفا« :وألكفر عن ذنبي ،أطلب منكم الصفح ،وسأتقدم اليوم
باستقالتي إلى رئيسة احلكومة ،على أن تسري بشكل فوري».

ميشيل أوباما تكشف محتوى «صندوق ميالنيا األزرق»
قالت السيدة األولى السابقة ميشيل أوباما إنه كان هناك
“برواز أو إطار صور جميل” في صندوق تيفاني األزرق الذي أعطته
ميالنيا ترامب لها في يوم تنصيب ترامب .وتذكرت السيدة أوباما
أنه بعد أن أعطتها السيدة ترامب الهدية على أعتاب البيت
األبيض“ ،لم يأت أحد ليتلقى الصندوق منها” حتى ال يظهر في
الصور .وقالت إن زوجها الرئيس املنتهية واليته باراك أوباما أخيرا
أخذ الصندوق ومت التقاط الصور ،كذلك أعطت السيدة أوباما
لدي جينرس هدايا عيد ميالد من بينها “أوباما اخلزفي” وهو متثال لوجه الرئيس السابق زرع في رأسه نباتات
محل الشعر.
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“The Good Talker”
“Who needs him, he’s such a loser.” Roger responded to his
friend Steven when the subject of Danny came up.
“That’s a pretty harsh thing to say about your brother.” Steven responded. Roger knew it was harsh. He thought back
when he and Danny were kids. Danny, the older by a year
and a half, was always the guy who could “fix anything”.
Oh, how mom and dad bragged on Danny when he fixed
the washing machine or the lawnmower or unclogged a
drain in the kitchen. At first, Roger tried to learn to do what
Danny did but it never worked out.
Finally, in high school, Roger found his gift and like his
own dad, it was the gift of gab. He won competition after
competition in speech, debate and other forms of speech
giving. He seemed to have a natural ability to talk to people, give speeches or just get people to see things his way
or rally to his cause. It served him well as he moved into
a sales career whereas Danny built a very successful auto
mechanics business around his skill.
But sadly, for all the success the brothers had, their dislike
of each other kept them apart. Danny never understood that
talking was a good skill and Roger thought being able to
tinker with machines or pipes or wires was a geeky way to
be. They fought about it endlessly until Danny moved out,
but holidays were always tense except when they went to
see Grandma. Everything stopped at Grandma’s house because she saw them as her sweet baby boys and for a while
when they visited her, they were sweet and children again,
innocent and always ready to play.
Steven left his friend Roger in his office thinking about his
brother. Roger wondered if there was ever to be a way to
make things ok between them. He didn’t know that over at
his garage, while fixing a car, Danny was wondering the
same thing. Roger’s thoughts were broken by the phone
ringing. He answered it. The sound of urgency in the voice
was frightening.
“Roger, the floods have his Pilger.” Steven informed him.
Pilger was not far from the large city where his family grew
up. “The water is rising there and people are becoming
trapped in their second floors. The Red Cross is going in to
try to get people out.”
At first, Roger didn’t get too alarmed but then he remembered, Pilger was where Grandma lived. He picked up the
phone and called her but no answer. He knew she lived
alone in that big house and probably could not get to the
phone. The thought of her alone facing that terror was more
than he could stand. Moving almost on instinct, Roger got
moving. He organized a rescue mission for the town of Pilger using his huge network of contacts at church, work, his
clubs and his business contacts. Within hours, Roger had
an army of men and machinery gathered in the parking lot
of the Church. They were ready to invade Pilger and save
those people.
“Folks,” he announced to the crowd of rescuers from his
bullhorn. “We need to pray. My grandma is down there and
you all have relatives there too. Let’s pray that God help
them until we can get there.” And then he bowed his head
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and led them in prayer.
“Roger we have another area to pray about.” Steve shouted
out. “Lots of these boats are broken. We need mechanical
help or getting all of us down there will be no good. We
need someone who can fix anything.” Roger felt his face
go hot with emotion because it was like God was telling
him, “Get Danny.” He had no time to wallow in self-pity
or resentment at Danny. He picked up his cell phone and
called his brother’s number.
All he had to say to Danny was “Danny, its Roger, grandma’s in danger. Get down here.” And he knew Danny
would fly to the scene. And that is what happened. Danny
brought his tools and workers and in no time, they had the
machines in tiptop shape. Side by side, the brothers loaded
the boats and together they got to Pilger and got every citizen out. As the brothers sat side by side on the boat heading to grandma’s house they both suddenly knew why they
were so different. Danny knew that he could have never
gotten such a huge response and organized the rescue so
beautifully. And Roger knew that Danny’s gift for fixing
things was crucial to their success.
As they got grandma into the boat, she hugged them both
and kissed them and then she said what they both were
thinking. “God has given each of you boys a wonderful
spiritual gift. Working together you are a powerful tool
for him.” They knew it was right because that is how God
blesses the church. By giving everyone unique and wonderful gifts, we all can work together to do what God has for
us to do. Separate we are incomplete but together we are
powerful tools for God to use for good.
Now the body is not made up of one part but of many. If the
foot should say, “Because I am not a hand, I do not belong
to the body,” it would not for that reason cease to be part
of the body. And if the ear should say, “Because I am not
an eye, I do not belong to the body,” it would not for that
reason cease to be part of the body. If the whole body were
an eye, where would the sense of hearing be? If the whole
body were an ear, where would the sense of smell be? But
in fact God has arranged the parts in the body, every one
of them, just as he wanted them to be. If they were all one
part, where would the body be? As it is, there are many
parts, but one body.
The eye cannot say to the hand, “I don’t need you!” And
the head cannot say to the feet, “I don’t need you!” On the
contrary, those parts of the body that seem to be weaker
are indispensable, and the parts that we think are less honorable we treat with special honor. And the parts that are
unpresentable are treated with special modesty, while our
presentable parts need no special treatment. But God has
combined the members of the body and has given greater
honor to the parts that lacked it, so that there should be no
division in the body, but that its parts should have equal
concern for each other. If one part suffers, every part suffers with it; if one part is honored, every part rejoices with
it. Now you are the body of Christ, and each one of you is a
part of it. [1 Corinthians 12:14-27]

Kids & Youth

Fun Whale Facts for Kids
Whales are huge, warm-blooded, air breathing mammals
that live in the sea. There are many different species
including the blue whale, killer whale, humpback whale and minke.
Learn more about whale conservation, their habitat, migration
and other interesting information with our fun whale facts.
• Many whales are toothless.
They use a plate of comb-like
fibre called baleen to filter
small crustaceans and other
creatures from the water.
• There are 79 to 84 different
species of whale. They came in many different shapes and sizes!
• A baby whale is called a calf. Whales form groups to look after calves
and feed together. These groups are often made up of all female or all
male whales.
• Whales that are found in both Northern and Southern hemisphere
never meet or breed together. Their migration is timed so that they
are never in breeding areas at the same time.
• The arched lower lip of a whale can often make it look like it is smiling! However, this isn’t a “real” smile as the blubber in the head of
the whale prevents the muscles of the face from reaching the surface.
• You can tell the age of a whale by looking at the wax plug in its ear.
This plug in the ear has a pattern of layers when cut lengthwise that
scientists can count to estimate the age of the whale.
• Whales love to sing! They use this as a call to mates, a way to communicate and also just for fun! After a period of time they get bored
of the same whale song and begin to sing a different tune.
• Sometimes whales make navigation mistakes during migrations. Although they may have made the mistake days before, they don’t realise it until they becoming stranded.
• Whales support many different types of life. Several creatures, such
as barnacles and sea lice, attach themselves to the skin of whales and
live there.

RIDDLE TIME
A mansion is on fire. There are
three rooms: A room full of
money, a room full of expensive paintings, and a room full
of gold and precious jewels.
Which room do the policeman
put out first?
Answer for the last issue:
The letter C.
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By:
Philo Girgis

23
Column from Bob
Saroya, Member of
Parliament
Column by:
Bob Saroya,
MP
January has been a busy month in our community and at our Conservative caucus meeting in British Columbia.
At caucus we discussed important issues:
the Liberal’s plan to make applicants for the
Canada Summer Jobs program sign an oath
agreeing with the Prime Minister’s beliefs,
the rush to legalize marijuana and free trade
negotiations with the United States. These are
the issues I have been hearing about lately
from people in Markham-Unionville.
I held my 2nd Annual New Year’s Levee
which was a tremendous success. Thank you
to the 300 constituents and many participants
who joined me. There was delicious food,
great entertainment and I had a chance to chat
with many of you.
The Orthodox Christian community celebrated Christmas; I was pleased to join celebrations in our community’s Churches. I travelled to India, the world’s largest democracy.
I met with the country’s Prime Minister and
Minister of Foreign Affairs, as well as my
counterparts from across the world.
Alarming numbers were made public about
the increase in drug impaired driving accidents by York Region Police. Impaired by
drug charges are up 21 per cent from 2016,
and 90 per cent from 2015. In Parliament, I
spoke against both marijuana bills and was
a strong advocate against legalization. I will
continue to advocate for keeping this drug
out of our community plazas, off our streets
and out of our schools.
The Conservative House Leadership and
Trade Shadow Ministers travelled to the
United States to advocate for Canadian interests in protecting our trade relationship.
Conservatives presented a unified front with
the government because we believe this issue
goes beyond partisan politics. 1-in-5 jobs are
depending on Canada getting this right.
This month we saw Prime Minister Trudeau
invite Omar Khadr’s former brother-in-law to
his office. This raises serious questions about
who meets with our country’s top elected
officials especially after it was revealed the
man was facing 15 charges. This is an honour
usually reserved for heads of state, religious
leaders and remarkable citizens.
The Prime Minister has been feeling the
backlash across the country at town halls as
he is asked tough questions. One of the most
memorable has been “What does it feel like
to be the first Prime Minister in history to
have violated Canadian law?” When asked
about Canada’s national security he cited his
experience as a club bouncer as a qualification to answer the question. Unbelievable!
As always should you require any assistance
please do not hesitate in reaching out to my
office.
Sincerely,
Bob Saroya
Member of Parliament
for Markham-Unionville
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Under Control
It was a few months ago,
established. A few days after, a
that a group of Christian
few of the youths gathered togethyouths embarked on a miser in what became almost a daily
sionary trip in a land not
routine; gatherings in which they
known to many. The exact
shared unforgettable moments,
location , time frame, or
and uncontrolled laughter that will
even the names are not of
long live in the memory of each
Mark Hanna
much importance . You see,
one of them. If you are reading this
the essence of this story does not hinge now and are starting to ask yourself, what
on anything, but a single moment which does any of this have to do with the notook place days before the journey began, tion of being in control, and are about
a moment which altered both the journey to stop reading, I understand! But wait,
and everyday thereafter, until this very before you go! Let’s give it another try!
moment during which these lines are be- Most of the gatherings took place in a
ing written.
small underground room, in which light
It was a bright, summer morning when was absent and air was scarce. Seats were
many of the youths earnestly gathered hard to come by and sources of entertainalong with their priest to share the latest ment were simply limited to spoken word
updates before the long awaited trip fi- and shared memories. If I could take you
nally embarks. Laughter and smiles filled back in time to show you the spirit that
the air, a spirit of oneness and fellowship reigned throughout these gatherings, you
flowed amongst the gathered members. In would be in awe like I was and still am
the midst of all the excitement and the nu- of the true fellowship, and simplicity that
merous conversations, someone suddenly reigned and surged. You see, the circumyelled , “ everything is under control” , stance as to why they gathered is simply
which was met with smiles and light irrelevant but what is rather more imporheartedness by those who gathered. This tant is the realization that the bond of true
simple statement of four basic English fellowship which formed between them
words, soon became a frequently used was one which was built on the simplicjest throughout the trip and for a while ity of their hearts, minds and spirit.
after ; only for it to slowly turn from a The desire to be in control, or becoming
mere joke into an ongoing journey of self a control freak can range from someone
discovery, that is yet to be concluded, if a trying to gain control over a habit, to
conclusion even exists.
someone who is vying to control a certain
The notion of being in control can cer- position all the way to someone who is
tainly take us through a roller coaster ride trying to be in full control of their life,
throughout the realms of human psychol- down to the finest details; thinking that
ogy, world history, philosophy, medicine, such is the best path to joy and happiReligion and probably much more. You ness. If David’s example teaches us that
see, the notion of control can be com- the first step towards being in control is
plex in it simplicity , yet also simple in in fact surrendering it, then the simplicits complexity; it all really depends on ity which surged from the underground
the lens through which we seek to see . room teaches us that the only way to fully
When David pleaded Saul to allow him to surrender is through the simplicity of
go fight Goliath, and despite his previous the mind and the heart alike. In Mathew
success in killing a bear and a lion despite chapter 18 we see the importance of simhis youth; his pleas were not based on his plicity when Christ said “Truly I tell you,
desire to be in control of the fate of the unless you change and become like little
Israelites, but rather depended on sur- children, you will never enter the kingrendering himself completely to him who
is in control, “ The Lord who rescued me
from the paw of the lion and the paw of
the bear will rescue me from the hand of
this Philistine.” 1 Samuel 17:37. David’s
full surrender is indeed the lens by which
we should seek to see; a lens that is free
of fear, over thinking, and the thought
that every outcome whether” good” or
“bad” solely depends on our efforts, As
chapter 15 in St. John’s gospel reminds
us , for without God we can do nothing.
While one can certainly find innumerable examples and references in the Bible
or even human history, a quick gaze on
our own lives through the lens of David,
would provide us with innumerable lessons and examples by which we can certainly conclude that the best first major
step towards gaining control is in fact by
completely surrendering it.
The trip was fruitful and indeed blessed
, laughter and joy filled the air, and wide
smiles were drawn on the faces of the servants and the inhabitants alike. Lifelong
friendships were formed and an unbreakable bond of true fellowship was firmly

dom of heaven” Mathew 18:3. The spirit
of simplicity, as that of a little child is
indeed the only way on which complete
surrender may be built.
For the utterer of the words “Everything
is under control”, the underground room
became much more than a room; it became a journey of self discovery that is
triggered by the love and simplicity that
surged from all those who gathered with
them beneath the ground. The true identity of who said those words was largely attributed to a single individual, but a more
careful look would show that the desire
for control in both a literal and metaphorical sense has long existed and continues
to do so. St. Augustine even warned us of
this when he said “whoever seeks to be
more than he is becomes less. Whenever
he aspires to be self -sufficing, he retreats
from the one who is truly sufficient for
him.” As far as the words “Everything is
under control” go, all the members of the
lower room continue to use it amongst
themselves, but what started as a joke
before the journey has now become a
journey in itself; a journey in which the
members of the lower room, walk hand
in hand in oneness of heart, simplicity
of mind, unbreakable fellowship, and
complete surrender uttering the words of
David the psalmist “ The lord is my Sheppard, I shall not want”. To be in control
we must surrender it first, and to surrender we must first become as little children
and only then can the journey truly begin.
Many questions may lurk in our minds,
but until we find the answers we must
faithfully remember that our strength and
lives are indeed under control, not because of us but because of him who loves
us. I found no better way to conclude
but to share with you of this loving commandment, “ 16 Rejoice always, 17 pray
continually, 18 give thanks in all circumstances; for this is God’s will for you in
Christ Jesus.” 1 Thessalonians 5: 16-17.
Isn’t it wonderful that everything is truly
under control after all?
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Dopamine (DA) and Anxiety
in Eating Disorders

Rolling back the clock on democracy
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
We’ve talked a lot here about
weight gain, food, eating disorders,
and anxiety - and the connection
these have with dopamine (DA), a
neurotransmitter in the brain. DA
mediates many things in our bodies depending on where it acts.
For example, in some areas of the
brain, DA produces pleasure in response to things. In other areas,
DA produces anxiety.
Interestingly - but not surprisingly a study revealed that in one aspect
of the brain in people with anorexia
nervosa, DA produces heightened
anxiety in response to various
things, including food and weight
gain. Patients with ED seem
to have anxiety (i.e. increased
DA levels in these brain areas)
around food, meals, weight gain
and body changes.
This is not fully surprising or new
to us - after all, individuals suffering
from EDs struggle to eat and gain
weight because they are fearful of
what will happen. Their response
to food and weight gain is one of
anxiety and fear. I think this study
is important because it helps reaffirm to us - and to people with EDs
- that the disorder is NOT ‘all in
their heads’. The fear of weight
gain, food, and body changes is
REAL. The brain in someone with

an ED is working against them to
make eating, gaining weight, and
recovering that much harder.
ic with these individuals. Sometimes, people with EDs profess that
they are worried about the weight
gain, scared of body changes,
and fearful of when they eat. And
this is a TRUE fear. They really
are scared and anxious. So, don’t
blame them. Don’t call them silly
or irrational. Their fears may not
seem validated or real to you - but
they are. Their fears may seem
strange, especially if they are not
overweight and they state that they
are scared of gaining weight. But
remember - this is an illness. And
we now know that this disorder
is more that just physical - there
are numerous changes that occur
in the brain and body that make
eating and gaining weight difficult,
scary, and traumatic.
On the other hand, I think this can
be encouraging to those who are
struggling: you are not at fault
for your fears and thoughts and
feelings around food and weight
gain. Your brain is making it much
harder for you to accept the process of recovery. This is painful.
And scary. And challenging on so
many different levels. But it will get
easier as you continue along the
path. Everyday will not be simple;
you may experience bumps along
the road. But what matters is that
you keep going. Stay strong and
keep fighting. Because you are
worth it.

Canadians have fought and died for our access
to democracy and our right to vote. We must
never be complacent about this fact, nor take
this privilege for granted.
That is why the previous Conservative government enacted the Fair Elections Act (Bill C-23),
designed strengthen the integrity of our voting
processes. It implemented 38 of the recommendations that Canada’s Chief Election Officer
found in his report following the 40th General Election. The Fair Elections Act also addressed many of the recommendations made in
the Neufeld Report, commissioned by Elections
Canada following the 2011 election, such as the
recommendations to:
1. Further support the simplification of
procedures for polling staff, request an
amendment to the Canada Elections Act
to reduce, as much as possible, the number of verbal oaths required from electors;
2. Ensure there is a supervisor in charge at every
voting site, that their authority is clear, and that
each supervisor has the power to ensure polling
staff comply with legally required procedures; and
3. Investigate ways to reduce the number of voters who must have their identity and address of
residence vouched for on Election Day, for instance by improving and extending the pre-vote
advertising campaign that encourages electors
to bring appropriate identification to the polling
site with them.
One of the key elements in Bill C-23 was to
eliminate identity vouching. The fact this had
been allowed was actually a surprise to many
Canadians at the time, who were dismayed to
learn that this practice even existed.
By Elections Canada’s own admission, the practice of vouching, where someone states that they
know someone else who has no identification, is
rife with irregularities.
The Neufeld Report found that an estimated 15
percent of voters needed some type of “exception” process to be administered before they
could be issued a ballot, done in instances where
voters are not on the voting list.

While administering “regular” voting procedures are usually straightforward, the audit
showed that errors are made in the majority of
cases that require the use of non-regular processes.
Serious errors, of a type the courts consider “irregularities” that can contribute to an election
being overturned, were found to occur in 12 percent of all Election Day cases involving voter
registration, and 42 percent of cases involving
identity vouching.
The report also said that the overly complex
procedures to administer vouching cannot be
remedied simply by improving quality assurance and concluded that redesign, through simplification and rationalization, was necessary in
order to reduce the risk of errors.
We agreed and Bill C-23 was brought into to address these concerns in a practical and transparent way. Electors could vote with two pieces of
identification that proved their identity and by
taking a written oath as to their residence, provided that another elector from the same polling division, who proved his or her identity and
residence by providing documentary proof, also
took a written oath as to the elector’s residence.
The difference was that electors had
to prove their identity using one of
39 pieces of possible identification.
Sadly, despite our own Chief Electoral Officer’s
advice, the Trudeau liberals are rolling back the
clock on democracy. They intend to once again,
allow voters to use the voter information card
as valid ID to cast a ballot. Not only that, they
are introducing legislation to give the right to
vote to all adult citizens who have ever lived in
Canada. Going backward in time and allowing
our democratic institutions to be more easily
gamed is just another indication that this Liberal
government is more interested in looking after
itself, than ordinary Canadians.
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