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لالت�صال باجلريدة
DENTIST

Dr. Amir Guorgui

Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

info@skymarkdental.com

Tel: 905-890-1100 contact@skymarksmilecentre.ca
Fax: 905-890-1107 www.skymarksmilecentre.ca

Skymark Smile Centre

25 Kingsbridge Garden Circle
Unit 10, Mississauga, ON. L5R 4B1

Nagy Francis

مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

Systems Engineer & Consultant

Software - Hardware
- Troubleshooting
- Repair - Networking
- Website Development

Phone: 905-201-8424

Cell: 416-882-9348
Email: nagyfrancis@gmail.com

79 Appleview Rd. Markham, ON, L6E 2G3

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
Hany Fayez, CPA, CMA
اجملهدة
واعراض البشرة
• Personal
& Corporate
taxes
• Tax planning
• Corporate reorganization
تخفيضات
• CRA Audit & Appeals

Email: hfayez@rogers.com
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
1000-250 Consumers Road

للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com
Toronto, ON M2J 4V6

العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket
L3Y OB3
Tel:
(416) 553-8302

�إعـــالنـــــات
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NOW
OPEN!
Call Us Today!

905-890-1100
WE SPEAK:
Arabic, Protuguese, French,
Italian, Spanish, English
Dr. Amir Guorgui

•
•
•
•
•
•
•

Dr. Lana Douleh

Dr. Rob Eisen

Dentistry for all ages
IV Sedation
Same day dental implants
Cosmetic dentistry
Invisalign
Tooth whitening
Wisdom teeth extraction

• Emergency Appointments

Skymark Smile Centre

25 Kingbridge Garden Circle Unit 10
Mississauga, ON L5R 4B1

info@skymarkdental.com
contact@skymarksmilecentre.ca

www.skymarksmilecentre.ca
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�س�ؤال و جواب يف توحيد الأعياد

يدخل امل�سيحيون ال�شرقيون ومنهم الأقباط �إحتفاالت عيد القيامة املجيد بعد �أ�سبوع من
�إحتفاالت امل�سيحيون الغربيون ،والذين �أحتفلوا الأحد الذي ي�سبقه ،حينما كان ال�شرقيون
يحتفلون يومها بـ «�أحد ال�شعانني»� ،إختالف بني توقيتات الأعياد يلقي بالإ�ستياء وعدم
الإرتياح لدي كثريين ،وبخا�صة امل�سيحيني ال�شرقيني املقيمني يف املجتمعات الغربية ،وتظهر
ت�سا�ؤالت عدة عن من ال�سبب يف هذا الإختالف؟  ،وملاذا؟  ،ومتي يتغري هذا الأمر ونحتفل
مع ًا؟  ...وغريها من الأ�سئلة ،وبعد درا�سة ومناق�شات حول هذا الأمر ميكن ح�صر �أهم تلك
الأ�سئلة فيما يلي:
ً
 ما موقف البابا توا�ضرو�س �شخ�صيا من توحيد الأعياد؟�س�ألنا قدا�سة البابا �شخ�صي ًا يف لقائنا معه والذي �أمتد �ساعة ون�صف يف �أبريل عام  2014ونقلنا له
معاناة املقيمني باملهجر وبخا�صة ال�شباب ،وقال قدا�سته �أنه يتفهم هذا الأمر وال ميانع �أبد ًا  ،و�أ�شار
�إيل �أنه خالف فلكي ولي�س عقائدي ،و�أكد علي �أن هناك خطوات لذلك و�سيكون عيد القيامة
هو البداية وعيد امليالد الحق ًا
 ولكن الأقباط بكندا رف�ضوا هذا الأمر �أثناء طرح البابا توا�ضرو�س عليهم هذا الأمر يف زيارتهيف العيد الـ  50علي �إن�شاء الكني�سة باملهجر؟
هذه معلومة غري دقيقة ،الأمر كان عبارة عن لقاء لقدا�سة البابا مع الع�شرات من اخلدام بكني�سة
قبطية يف كندا ،ومت طرح ال�س�ؤال علي �أ�سا�س �أن يحتفل �أقباط اخلارج بعيد امليالد يف اخلام�س
والع�شرين من دي�سمرب ،و�أقباط الداخل يف ال�سابع من يناير ،وهو بالطبع القي رف�ض الكثريين
ف�إذا كنا نرف�ض �أن ننق�سم مع امل�سيحيني الغربيني يف توقيت العيد فهل �سنقبل الإنق�سام مع
�أخوتنا و�أهلنا يف داخل م�صر ،بالإ�ضافة �إيل �أن الأمر كان جمرد ت�سا�ؤل عفوي ومل يحمل �أي
�شكل للإ�ستفتاء
 ولكن من قال لك �أن الأقباط باخلارج يريدون توحيد الأعياد امل�سيحية لل�شرقيني والغربيني؟لن �أقول لك كيف �أن هذا الأمر هو جمال احلديث يف كل عيد ،في�صعب �أن حتتفل بعد �أن �أحتفل
من حولك ،ولن �أذكر معاناة اجليل الأول ملحاولة �إقناع اجليل الثاين ب�سبب الأختالف عن
ما يحتفل به �أ�صدقائهم وجريانهم الغربيني ،رغم �أنهم يحتفلون لـ «م�سيح واحد» وي�ؤمنون
بـ «كتاب مقد�س» واحد ،لن �أقول لك كل ما �سبق ،لكن �أقول حقيقة هو �أنه يف �أبريل 2015
وحتديد ًا يوم عيد �سبت النور طرحت الكني�سة القبطية بكندا �إ�ستفتا ًء علي الأنرتنت عرب
�أ�سئلة عن املوافقة �أو الرف�ض لتوحيد عيدي القيامة وامليالد مع الغربيني ،وجاء �أختيار الأغلبية

ARTS CENTRE

ر�أي املحـــــــرر

ابرام مقار

باملوافقة علي توحيد عيدي امليالد والقيامة مع الكنائ�س الغربية
ب�شرط �أن يكون توحيد ًا لأقباط اخلارج والداخل ،وتلك معلومة
ولي�ست �إ�ستنتاج
 �أيهما �أ�صح للإحتفال بعيد امليالد هل  25دي�سمرب �أم  7يناير  ،وهلعيد القيامة يجب �أن يكون مع عيد الف�صح اليهودي �أم بعده كما ن�ؤمن
نحن ال�شرقيني؟
جميع الأبحاث القيمة واملحايدة والتي متت بنزاهة بغر�ض املعرفة
ولي�ست بغر�ض �أثبات �صحة ما لنا وخط�أ ما لغرينا والتي قر�أتها يف هذا الأمر ،تقول ب�أن عيد
امليالد الغربي يف  25دي�سمرب هو الأ�صح للميالد  ،وعيد القيامة لل�شرقيني والذي ي�أتي بعد
الف�صح اليهودي هو الأ�صح
 هل الأمر يدخل يف �أطار حتزب غري ُمعلن بني الباباوات والكنائ�س ال�شرقيه والغربية يف العامل؟الكني�سة الكاثوليكية والكني�سة القبطية يجل�س علي كرا�سيهم باباوان ،هم البابا فران�سي�س والبابا
توا�ضرو�س ،والذان يتمتعان بدرجات كبرية يف الت�سامح وقبول املختلف يف الطائفة والعقيدة
 ،وي�سعيان نحو مذيد من الوحدة للم�سيحيني حول العامل ،و�أري �أنها فر�صة يف وجودهما
لدفع ثقافة التعاون واملحبة بني م�سيحيي العامل �أجمع ،علي اجلانب الأخر ال ننكر �أن هناك
بع�ض الت�شدد ب�ش�أن �أمر توقيت عيدي امليالد والقيامة واملوافقة علي توحيدهم من قبل الكني�سة
الأرثوذوك�سية الرو�سية
 هل متفائل ب�أن يحدث هذا الأمر يوم ًا ونحتفل مع ًا مبيالد وبقيامة امل�سيح الذي ن�ؤمن بهجميع ًا؟
احلقيقة وبكل �أ�سف غري متفائل ،فلجان وحدة الكنائ�س بعد  40عام ًا مل تحُ رز �أي تقدم بل
وبح�سب ما قاله نيافة الأنبا �سرابيون مطران كني�ستنا القبطية بلو�س �أجنلو�س �أن امل�شاركني بتلك
اللجان يبدو �أن هدفهم كان عدم الإحتاد .بالإ�ضافة اللي �أنه رغم �أن العديد من ر�ؤو�س الكنائ�س
مت�ساحمني وحمبني لبع�ضهم البع�ض �إال �أن املجامع املقد�سة لتلك الكنائ�س بها الكثري من
الراف�ضني لأي فكر ميد ج�سور ًا مع كنائ�س �أخري ،وقد قال �أ�سقف جليل �أننا ال جنر�ؤ �أن نناق�ش
�سيقابل بعا�صفة من الرف�ض .ال�شك �أننا نعي�ش يف حقبة بها
�أمر ًا كهذا يف جممعنا املقد�س حيث ُ
الكثري من الت�شدد والأنعزال ،ولكننا �سنعمل علي هذا الأمر ما حيينا وحتي و�إن مل جنني ثماره
نحن ،فلرمبا جتنيه الأجيال القادمة.

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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انتهى زم ُن الثوا ِبت

عشرة آالف عصا خيزران مطلية باللون الوردي
اقتحمن مكتب الكهرباء في منطقة «باندا»
الهندية مبشاعر غضب أنثوية متأججة لتجبرن
املسؤولني على إعادة تشغيل تيار الكهرباء
الذي مت قطعه طم ًعا في احلصول على رشاوى
عام 2008م ،وحتت وطأة آالف العصي الوردية
اجلادة في تهديدها انصاع املسؤولون ،وعادت
الكهرباء ،وعادت معها نساء «عصابة الساري
الوردي» إلى بيوتهن ورعاية أطفالهن ُمنتصرات.
تلك القضية واحدة من قضايا كثيرة تصدت
لها تلك العصابة األنثوية التي أسستها
السيدة «سامبال بات ديفي» عام 2007م لرفع
الظلم عن اإلناث في تلك املنطقة ،فكثيرًا
ما أنقذت عصيهن اخليزرانية الوردية امرأة
طردها زوجها من البيت وأجبرته على إرجاعها،
وطاملا استطعن بها كف أيدي رجال ينهلن
على أجساد نسائهن بالضرب والتعنيف،
ولم تتأخر عن ن ُصرة أخريات مت حرمانهن من
إكمال تعليمهن أو إيذائهن واالستقواء عليهن
مبختلف الوسائل الترهيبية .وكي تتمتع
عضوات تلك العصابة األنثوية باللياقة والقوة
الكافية لتأدية مهامهن والدفاع عن أنفسهن
فإنهن يتلقني تدريبات قتالية صارمة مستمرة
يحرصن عليها مبنتهى الشغف واحلماسة
وااللتزام.
ال يقتصر عمل أولئك النساء املتضامنات على
ُمطاردة الظاملني من الذكور لردهم إلى جادة
الصواب؛ بل يُقدمن نصائح قضائية وقانونية
للنساء اللواتي يحتجنها بغرض التحرر من
ظروف ُمعقدة ،ويسعني – مستعينات بكثرة
عددهن وسمعة منظمتهن املؤثرة -للتوسط
عند بعض اجلهات في سبيل إنقاذ بعض اإلناث،
ورفع الظلم عن بعضهن ،ومساعدة عدد آخر،
كما يُتابعن من مكانهن عمل أفراد السلطة
في املنطقة كي ال يتجاوز فسادهم حدوده،
وقد يستخدمن القوة إذا واجهن فسادًا إداريًا
ال ميكن حله وديًا ،إلى درجة أنهن استطعن

إجبار أحد املسؤولني
الفاسدين في البلدة
على توقيع أوراق
ومستندات الزمة
الطريق
لرصف
الرئيسي فيها.
لم جتذب تلك
العصابة اهتمام
الهندي
الشارع
وحسب؛
بل زينب علي البحراني-
اهتما ًما
جذبت
السعودية
إعالم ًيا واس ًعا حول
مختلف بقاع األرض،
وحظيت مبُتابعة الصحافة ،والتلفاز ،واإلخراج
السينمائي متمثالً بفيلمني؛ أحدهما وثائقي
من بطولة عضواتها احلقيقيات وإخراج «نيشثا
جني» ،واآلخر روائي مُمتع من بطولة النجمتني
الهنديتني «مادهوري ديكشت» و»جوهي
شاوال» وإخراج «سوميك سني» ،ومازال
نصر
االهتمام مستمرًا ومتصاع ًدا مع كل
ٍ
جدي ٍد يُحققنه .أولئك النساء اللواتي ترعرعن
في بيئة فقيرة ،ينخرها الضعف والفساد
وقلة احليلة ،استطعن بقوة إرادتهن واحتادهن
فقط حتقيق ما لم تستطع السلطات حتقيقه،
وانتزعن االحترام والتقدير الذي يستحققنه،
وهي ظاهرة تؤكد أن باستطاعة النساء في
مكان على وجه األرض الدفاع عن أنفسهن
كل
ٍ
وعن حقوقهن وحقوق مستقبل أطفالهن،
شرط أن ميلكن الوعي الكافي باستحقاقهن
وبأهمية قضيتهن ،وأن يتفقن م ًعا على رأي
هدف واحد ،ويعملن وفق
واحد ،ويجتمعن على
ٍ
نظام واحد ..فاملرأة إن أرادت حقًا استطاعت،
ٍ
ال مينعها عن حتقيق إرادتها مانع ،وال يحجزها
عن الوصول إلى هدفها حاجز ،وال يعوقها إال
الظنون واألوهام التي غرسها اجملتمع والتربية
في ذهنها ،مص ّورة لها أنها «ضعيفة» بال حول
وال ق ّوة أمام جبروت الظلم وسطوته.

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

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
م�ساعدو التحرير:
ماريانا يو�سف  -عادل عطية  -جرج�س ابراهيم

الأمري ال�شاب
و�صراع الغرب وال�شرق
مونتريال – عبد املسيح يوسف
جتاوز الكثيرون تصريحات ولي العهد السعودي
األمير محمد بني سلمان ،دون حتليل وتركيز
عليها ،عندما قال خالل زيارته األخيرة
لواشنطن ،أن الغرب وحتديدا دول احللفاء هي
من طلبت من السعودية نشر الفكر الوهابي
في املنطقة ملواجهة اإلحتاد السوفييتي والفكر
االشتراكي ،كان هذا التصريح يعبر عن الكثير
من الدالالت ،والتي يأتي في مقدمتها ،أن الغرب
ودميقراطيته ،ال يريد دائما اخلير للشعوب في
الدول األخرى ،وهنا يجب أن منيز في الغرب بني
الشعوب واحلكومات.
وهنا نشير إلى التصريح الذي أعلن عنه منذ
أيام الرئيس األمريكي ترامب بانسحاب القوات
األمريكية من سوريا وبعدها بأيام أعلن محمد
بن سلمان عن استعداد السعودية ضح
عشرات املليارات من الدوالرات إلعادة إعمار
سوريا مقابل قطع سوريا لعالقاتها مع كل
من حزب اهلل وإيران ،من يتحدث عن مؤامرة في
الشرق األوسط ،هو على حق ،ومن يتحدث عن
تبادل منافع بني السعودية والغرب  -وحتديدا
أمريكا -فهو أيضا ً على حق ،ومن يتحدث عن
أن الغرب شرير ،فهو من املهم أن يعيد النظر
في موقفه ،ألن أمور السياسة ال تقاس باخلير
والشر ،ولكن تقاس باألهداف املراد حتقيقها،
لتخدم األمن الوطني لدولة ما.
أثارت سلطات محمد بن سلمان املتزايدة
مواقف متناقضة في املنطقة العربية والشرق
أوسطية ما بني املرحبة واملتخوفة من سرعة
وتيرة حتول السعودية على يدي األمير الشاب،
األمور الظاهرة ،والتغيرات التي متت حتى
اآلن تكشف أن هناك تغيرات جوهرية حتدث
وستحدث في اململكة التي طاملا نشرت

الفكر املتطرف في املنطقة ،ولكن منذ شهور
ومع بروز جنم محمد بن سلمان ،وهناك تغيير
جوهري ،إعالن للحرب على اإلرهاب واألفكار
املتطرفة ،بدعم من السعودية.
كما إتخذ محمد بن سلمان عددا من القرارات
اإليجابية بغرض انفتاح السعودية ثقافيا
ومعرفيا وفنيا ،بعد أن كانت تعتبر هذه
الفعاليات من احملرمات في دولة هيمن عليها
الفكر الوهابي لعقود.
البعض يتحدث عن صفقة بني واشنطن
والرياض ،تقوم على دعم واشنطن لألمير
الشاب من أجل تولي مقاليد السلطة بعد
والده امللك سلمان ،مقابل أن يضخ ولي العهد
مليارات الدوالرات السعودية في االقتصاد
األمريكي ،لدعم شعبية الرئيس ترامب
اقتصاديا ،بني الناخبني األمريكيني.
أما في املنطقة العربية والشرق أوسطية ،فال
تزال املواقف غير متناسقة جتاه األمير الشاب
الساعي للتغيير في مملكة استياتيكية،
فهناك من يدعم األمير الشاب ألن أي تغيير
إيجابي في السعودي ستكون له آثار على كل
املنطقة العربية الشرق أوسطية ،وهناك من
ينتقد األمير الشاب ،ويرى أنه ال يزال يفتقد
للخبرة السياسة ،السياسات التي يتخذها
رمبا تقود لنتائج وخيمة ،وهناك فريق ثالث
يتسم بالروية وينتظر أن يرى نتائج عدد من
السياسات التي اتخذها األمير الشاب ،حتى
يستطيع أن يحلل ويحكم على منطقه
ومنظومة قيمه التي حتركه ،املؤكد أن تغييرات
جوهرية مناوئة للوهابية والتطرف ستعرفها
السعودية ،خالل الفترة القادمة ،وسيكون لها
نتائجها على املنطقة.

جــود نيــوز
ُتهنئ جميع قراء
اجلريدة
بعيد القيامة املجيد

لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

MOSTAR MEDICAL PHARMACY
Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE

175 Mostar St.
 مراجعة االدويةStouffville, ON
 توصيل مجاني لألدويةTel.: 905.640.3600
 نقبل جميع انواع التأمنيFax: 905.642.1655
 -خصم خاص لكبار السن mostarguardian@gmail.com
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ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﺪﻣﻴﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ
TANYA « ﺗﺮﺍﻣﺐ ﻳﻄﺎﻟﺐ »ﻛﻴﻢ ﺟﻮﱋ،
GRANIC ١٠ ﺹ......... ﻭﺍﻟﺼﲔ ﹸﲢﺬﺭ، ﺑﺎﻟﺘﺄﺩﺏ

ALLEN

• ﻛﻨﺎﺋﺲ ﺍﳌﻮﺻﻞ ﲢﺘﻔﻞ ﺑﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺙ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻣﻦ
١٠ ﺹ................................. ﺍﳊﺮﻣﺎﻥ
• ﺿﺒﻂ ﺯﻭﺍﺣﻒ »ﻣﺪﻣﻨﺔ« ﻓﻲ
٢٥ ﺹ.............................. ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
٧ - ٦  ﺹ......• ﻣﻠﺤــﻖ ﺍﻟﻌﻘـــﺎﺭﺍﺕ

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

كل عام وانتم بخري مبنا�سبة عيد القيامة املجيد

 ﺑﺎﳊﻘﻴﻘﺔ ﻗﺎﻡ..ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻗﺎﻡ
..ﺍﺧﺮﺳﺘﻮﺱ ﺍﻧﺴﺘﻲ
ﺍﻟﻴﺴﻮﺱ ﺁﻧﺴﺘﻲ

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

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

COME AND MEET WITH
OUR TEAM
Five Dentists + Specialist
Four Hygienists
+2 Denturists

$WWDFKHG
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2
بقلم :مدحت سابا

أعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  503,891قدم مربع قد مت إيجاره في اجملال التجاري و الذى
يشمل الصناعي والتجاري و املكاتب وذلك خالل شهر فبراير  ,2018وذلك بانخفاض قدرة 7.8%
مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي ،مع مالحظة زيادة فى اسعار االيجار ملعظم القطاعات.
اما من حيث املبيعات ،فقد شهد السوق انخفاض املبيعات قدرة  % 53.3مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضي ،وتفاتت االسعار حسب اجملال.
Average Lease Rate

Leased Square Feet
% Change

Feb. 2017

Feb.
2018

%
Change

Feb.
2017

Feb. 2018

46.90%

292,742

430,003

Industrial

2.80%

$6.43

$6.61

Industrial

115,282

26,510

Commercial

40.30%

$14.95

$20.97

Commercial

-77.00%

47,378

Office

14.90%

$14.95

$17.17

Office

-20.00%

59,223

503,891

Total

7.80%

467,247

Avg. Sale Price Per Sq. Ft.





Sales

%
Change

Feb.
2017

Feb. 2018

54.10%

$174.70

$269.24

Industrial

-8.30%

$373.77

$342.70

Commercial

-61.30%

-50.80%

$419.46

$206.35

Office

-44.40%

18

-53.30%

60

% Change

Feb. 2017

Feb.
2018

-45.50%

11

6

31

Com12
mercial
10

Office

28

Total
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&LW\RI7RURQWRالصناعي و الت
في اجملال التجاري و الذى يشمل
اما


 3HHO5HJLRQ


<RUN5HJLRQقدم مربع قد اؤ
ان فى اجملال الصناعى 311,943
ذكر

em
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي



'XUKDP5HJLRQ

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

owned

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

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

Industrial

@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

oker

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

Marina WD El Sokhna

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

مدحت سابا
Real Estate Broker

توني كامل

 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‹€

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
Mortgage Agent

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

Blumar Sidi Abdel
Rahman

www.wadidegla.com

Mortgage Agent

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

cialist

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
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عقارات نيوز

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

اعداد :املربع
أبراج تورونتو السكنية تتعدى الــ  1000دوالر للقدم
ادوارد يعقوب

NOA BOULES
C: 4162766538
T: 416-686-1500
F: 416-386-0777
E: noa.boules@century21.ca
www.century21.ca/noa.boules
801 York Mills Road, Unit# 300,
North York, ON

�إعداد� :إدوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
زيادة
2018
آخرونشهر
حققت في
السكنية
والكساءأسعار
للبناءكندا إال أن
العقارات في
مؤشرات هبوط
رغم
صحة
فبراير فى
يشككون
تورنتو هناك
قلب آخرى
ومنفيناحية
الشققاملشع.
اخلارجى
أسعار كماده
واستعمل ايضا
الضخمة
قياسية.
األبراج حتقق
املاضي،
مقارنة بالعام
10%
الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
تكسيةارقاماهذا
بعض فى
أسعاروبكثرة
ومازالتاالن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
Bay
St 1080
علىالعقار
األمثلة:
 1000دوالر
تورونتو الــ
لفخامةفي بعض أبراج
كعنوانالسكنية
املربع للشقق
مناضدالقدم
اسطحجتاوز سعر
فقد
واألبحاث
الصحة
بعضخطرا
وإليكم متثل
النسب التى
تصل الى
التشطيبات ال
املطابخ
King
St
W
و224
،25%
بزيادة
دوالرا
1121
إلى
Grnville
St
و15
،2016
عام
عن
44%
بزيادة
دوالرا
1319
إلى
املربع
القدم
سعر
وصل
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
ألثباتStاو نفى
الصناعية
واملواد
للفورميكا
كبديل
إلى عام
منذ
ذلك St.إلى دوالرا  1012بزيادة  21%كلها مقارنته
nicholas
االخرى ،27%و75
دوالرا بزيادة
إلى 1013
grenvill
 ،30%و38
1987بزيادة
 1038دوالرا
يستمر يقول
موادأن مشعة
وجود
تشير الى
األبحاث االن
االرتفاع في أسعار الشقق السكنية في قلب تورونتو.
اخلبراء
ويتوقع
) Zoocasa
احدث(نقال عن
ولكن 2016
بعام

إدارة عقارات Property management -

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

416.889.4296

SOLD

SOLD

sam.m.ibrahim@gmail.com
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Professional Real Estate Services

BARRIE

Richmond Hill

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

ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



$VKUDI0HVVLKD
%URNHU06F$UFK

SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

Buy & Sell in 5 Days SOLD
with NO RISK
Richmond Hill
BARRIE
Richmond Hill
Call for Details
Richmond Hill
%X\ 6HOOLQ'D\V SOLD
SOLD
SOLD
SOLD
ZLWK125,6.
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
D

SOL
Vaughan

LD

SO
North York

416-846-9450
Vaughan

North York

LD

SO
Markham

Ashraf Messiha
Broker, M. Sc. Arch.

Markham

8
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�إعـــالنـــــات

9
أحد مصابي حادثة اطالق
النار على املصلني في
الثقافي اإلسالمي يتلقى
شيك بــــ  ٤٠٠ألف دوالر
بعد أيام قليلة من اعتراف إلكسندر
بيسونيت بإطالق النار على املصلني باملركز
الثقافي اإلسالمي وقتله ستة من املصلني
في كيبيك استلم أمين ديربالي  -الرجل
الذي أصيب بالشلل نتيجة احلادث -شيك
قيمته أكثر من  400ألف دوالر حتى يتمكن
من شراء منزل مجهز بامكانيات ملساعدته
على إعاقته ،وكان ديربالي وهو أب لثالثة
أطفال يصلي في املركز الثقافي اإلسالمي
وقت وقوع احلادث في يناير العام املاضي،
وقد حاول أن يتصدي للمهاجم حتى ينقذ
اآلخرين ويتمكنوا من الفرار.
ولهذا فقد أٌطلقت حملة جمع تبرعات له
وقام  ٤٨٠٠فرد بالتبرع له من حوالي ٤٠
بلد من جميع أنحاء العالم ومت تسليم
الشيك مببلغ  ٤١٦٣٣٥دوالر ألمين ومعه
أسرته وقد أختارت األسرة املنزل اجلديد
وتأمل أن تنتقل إليه في مايو القادم ،وقد
اتهمت احملكمة إلكسندر الذي أطلق النار
بستة تهم للقتل العمد وستة تهم أخرى
في الشروع بالقتل ،وقالت أميرة الغوابي
إحدى املتطوعات في حملة جمع التبرعات
أنه اآلن قادر على أغالق هذا الفصل وإن
قصته نور ساطع وسط هذا احلادث ،وإن
احلب يفوز والكراهية تُهزم.

«البرتا» تسمح لراكبي
الدراجات النارية من
السيخ بعدم ارتداء
اخلوذة الواقية

ال�سبت  7ابريل  - 2018ال�ســنة اخلام�سة  -العــدد العا�رش بعد املائة

شابة من كيبيك تفوز بجائزة اليانصيب
ومقدارها ألف دوالر كل أسبوع ملدى احلياة
فازت تشارلي ليجارد من كيببيك بجائزة كبرى في اليانصيب وهذا بعد أن أهديت لها أربعة تذاكر
يانصيب في عيد ميالدها الثامن عشر وقد عرضت عليها إدارة اليانصيب أما أن حتصل على مليون
دوالر دفعة واحدة أو حتصل على ألف دوالر كل أسبوع مدى احلياة واختارت هذا ،وقد تسلمت
جائزتها من املكتب الرئيسي لليانصيب في مونتريال وسط أسرتها وأصدقائها وقالت ملسؤول
اليانصيب إنها تخطط لدراسة التصوير الفوتغرافي وتأمل أن تعمل في أحد األيام في مؤسسة
اجلغرافية الوطنية.

سحب عبوات ناجيتس (هارفيست كريك) من األسواق
الحتمال تلوثها بالساملونيال
قررت وكالة فحص األغذية الكندية سحب عبوات الدجاج املقطع النيئ املغطي باخلبز (ناجيتس)
ماركة (هارفيست كريك) بسبب احتمال تلوثها بالساملونيال ويشمل السحب مقاطعات أونتاريو
وكيبك ونيوبرونزويك والبرادور ونوفا سكوتيا ونيوفوندالند ،وتاريخ انتهاء صالحيته هو  ١١أكتوبر
 .٢٠١٨واألغذية امللوثة بالسالمونيال ال تظهر بشكل ردئ وليس لها رائحة تدل على تلوثها وال تزال
تسبب املرض ،وأعراض الساملونيال هي صداع وقيئ وغثيان وحمي وتشنجات في األمعاء وإسهال
ويجب التخلص من هذا املنتج أو أعادته للمتجر الذي أُشتري منه .

موسكو تطرد  4دبلوماسيني كنديني
ردا على طرد كندا ألربعة روس
أوتاوا :قالت إدارة الشؤون العاملية في كندا أن أربعة دبلوماسيني
كنديني قد طردوا من روسيا بعد تصاعد اخلالف بني الكرملني
والغرب وطرد كندا ألربعة دبلوماسيني روس مؤخراً ،وعلى ذات
املنوال قامت عدة دول أخرى بطرد الدبلوماسيني الروس من أراضيها
تضامنا مع اجنلترا التي وقع فيها حادثة تسمم اجلاسوس الروسي
السابق سيرغي سكريبال  ٦٦سنة وابنته يوليا  ٣٣سنة في اوائل
مارس املاضي بغاز األعصاب العسكري وأتهمت إجنلترا روسيا بهذا العمل املتهور والذي كان من
احملتمل أن يودى بحياة مئات األفراد األبرياء ،األمر الذي نفته موسكو.
وقالت املستشفي التي تعالج اجلاسوس وابنته أن يوليا قد حتسنت صحتها وهي في وضع
مستقر أما والدها فال يزال في وضع حرج ،ويذكر أن اجلاسوس الروسي السابق سكريبال قد عمل
كعميل مزدوج للمخابرات البريطانية حتى مت اعتقاله من قبل السلطات الروسية ثم نقل بعد
ذلك إلى أجنلترا في عملية تبادل للجواسيس .وفي رسالة بالبريد االلكتروني بعث بها متحدث
بأسم وزيرة الشؤون اخلارجية في كندا كريستيا فرى الند قال إن روسيا أعلنت أن الدبلوماسيني
األربعة الكنديني أشخاص غير مرغوب فيهم ،وتقوم حكومة كندا بجهود إلعادتهم إلى أرض
الوطن ،هذا وكانت وزارة اخلارجية الروسية قد استدعت السفير األمريكي في موسكو مؤخرا ً
لتعلن له عن طرد  ٦٠دبلوماسي أمريكي انتقاما لطرد دبلوماسيني روس من أمريكا ،هذا ولم يؤثر
طرد الدبلوماسيني الكنديني األربعة عليهم فقط بل أيضا على عائالتهم حيث اضطروا لسحب
أطفالهم من املدارس في منتصف العام الدراسي.

التماس للحكومة التخاذ إجراءات صارمة ضد قدوم
السيدات احلوامل لكندا بغرض الوالدة
أعلنت حكومة مقاطعة البرتا عن إعفاء
أفراد طائفة السيخ راكبي الدراجات النارية
من ارتداء اخلوذات الواقية وصدر هذا اإلعفاء
بأمر من وزير النقل بريان ماسون وقال إن
منح اإلعفاء من ارتداء اخلوذة الواقية جاء
بناء علي طلب ملح من طائفة السيخ ملدة
ثالثني عاما لالعتراف بحقهم املدني والديني
وقال الوزير أننا نعتقد أن عدد االشخاص
الذين لن يرتدوا اخلوذة الواقية سيكون قليال،
وينطبق اإلعفاء من ارتداء اخلوذة الواقية على
السائقني والركاب فوق سن  ١٨سنة والذين
هم أعضاء في طائفة السيخ وقد أسعد هذا
التغيير كثير من أفراد الطائفة الذين ميتلكون
دراجات نارية ولم يكونوا قادرين على ركوبها
بسبب ضرورة ارتداء اخلوذة ،ومن ناحية أخرى
قال الدكتور لويس فرانسيسكوتي من غرفة
الطوارئ أنه قلق إزاء مخاطر ركوب دراجات
نارية بدون ارتداء خوذة واقية ألن هذا سيعرض
حياة الكثيرين من الناس للخطر.

قامت السيدة كيري ستارتشوك من مدينة ريتشموند مبقاطعة
بريتش كولومبيا بدعم من عضو برملان ليبرالي بتقدمي التماس
إلى حكومة كندا إلتخاذ إجراءات صارمة ضد قدوم السيدات
احلوامل لكندا بغرض الوالدة وضمان حصول أطفالهم على جواز
سفر كندي ثم احلصول على الرعاية الصحية اجملانية والتعليم
واجلنسية .وقالت السيدة إن هذه مشكلة كبيرة تواجه
مستشفيات مدينة ريتشموند حيث يولد كل يوم طفل من أم
أجنبية وكل هؤالء األطفال يصبحون مواطنني كنديني على الفور نظرا ألنهم ولدوا على األراضي
الكندية ،وهذا األمر مستمر في الزيادة.
وأكدت كيري على أن األم التي تأتي إلى كندا عمدا لتضع طفلها يجب أن تساهم في اجملتمع
الكندي قبل أن جتني منه فوائد ،كما أعربت عن قلقها من هؤالء األطفال املولودين في كندا
والذين ينشأؤن ويكبرون خارج كندا ثم يكون لهم حرية العودة إليها وقتما يشأوون ،وال توجد
وثيقة تقول كم من هؤالء سوف يأتون إلى كندا خالل األعوام القادمة ،من جانبه أشار طبيب
األسرة الدكتور واجن شني إن القدوم لكندا لوضع األطفال أمر شائع جدا ،حيث تلجأ النساء لذلك
لكي يحصل أطفالهم على جواز السفر الكندي .ويقول االلتماس أن اجملئ لكندا بغرض الوضع
هو ممارسة مسيئة استغاللية وهي تقلل من قيمة املواطنة الكندية وهي أيضا مكلفة لدافعي
الضرائب وعبء على نظام الرعاية الصحية ،وحث االلتماس احلكومة للقيام بدراسة عميقة
لهذا األمر قبل أن تأتي بسياسة واضحة ،وأن تقوم احلكومة باقتالع جذور الشركات الساعية
إلى الربح التي تقوم بإحضار السيدات احلوامل لكندا ،ويذكر أن السيدة كيري كانت قد قدمت
التماسا أخر مثل هذا في عام  ٢٠١٦وحصل على أكثر من  ٧٥ألف توقيع.

كاثلني وين تشن هجوما على دوج
فورد زعيم حزب احملافظني

تورنتو :في كلمة ألقتها رئيسة وزراء أونتاريو
كاثلني وين بعد أن أعلنت حكومتها ميزانيتها
التي جاءت بعجز كبير قالت أن االختيار في
االنتخابات القادمة سيكون بني الرعاية التي
يقدمها حزب الليبراليني والتخفيضات التي
سيقدمها حزب احملافظني بقيادة فورد.
وتعهدت حكومة كاثلني بإنفاق املليارات على
الرعاية الصحية ورعاية األطفال وكبار السن
وأشارت إلى أن دوج فورد قال أنه سوف يعيد
املقاطعة إلى مكانتها وأنه سيجري تخفيضات
كبيرة جدا ً في املصروفات ليحقق التوازن في
امليزانية وإن سياسة فورد ستعطي تخفيضات
ضريبية كبيرة لألثرياء الذين ليسوا بحاجة إليها
ومن ناحية أخرى قال فورد أن حكومة احملافظني
سوف تركز على معاجلة ديون املقاطعة والتي
سوف تبلغ  ٣٢٥بليون دوالر في العام املالي
 ٢٠١٩ –٢٠١٨وسوف جتري االنتخابات لرئاسة
املقاطعة في  ٧يونيو هذا العام.

متظاهرون ضد الفاشية
يشتبكون مع شرطة هاميلتون

نظم عدد من املتظاهرين اطلقوا على أنفسهم
«ضد الفاشية» تظاهرة مؤخرا بشارع لوك
مبدينة هاميلتون لتعضيد أصحاب املتاجر في
هذا الشارع والتي تعرضت جتارتهم وسيارتهم
ألعمال تخريب في الثالث من مارس املاضي
من عصابة مكونة من  ٣٠فرد ملثمون يرتدون
مالبس سوداء وقاموا بتحطيم نوافذ املتاجر
والسيارات باحلجارة ،واشتبك املتظاهرون مع
شرطة املدينة حني قامت الشرطة بالوقوف
بينهم وبني متظاهرين آخرين من أعضاء
اليمني املتطرف والذين ارتدوا سترات عليها
عالمة (جنود أودين) وهي اجلماعة اليمينية
األمريكية املتطرفة التي تكرس الكراهية
واخلوف من املهاجرين وال سيما املسلمني.
وقال أحدهم ويدعي أيد أنه ليس ضد املهاجرين
ولكن ينبغي فحص املهاجرين والسماح فقط
لالجئني احلقيقيني باجملئ لكندا ،وارتدى العديد
من جماعة (ضد الفاشية) عصائب حمراء
على وجوههم ونظارات سوداء وقبعات إلخفاء
هويتهم ،وقال أحدهم واسمه مارتن روسو أنه
من العار أن تقوم الشرطة بحماية املنظمات
اليمينية املتطرفة وسمحت لهم بالقيام
باملسيرة وعندما سئل عما إذا كان يدين
جماعة اخملربني رفض اإلجابة! وقالت ياسمني
ميرزا من رابطة املسلمني في هاميلتون أنها
انضمت إلى االحتجاج لتقف ضد الكراهية،
هذا وانضمت شرطة تورنتو وشرطة واترلوو
إلى شرطة هامليتون ولم تقع أصابات جراء
تلك التظاهرة.
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فأر البيت األبيض

فئران البيت األبيض قد َعلمت رؤساء أمريكا احلدود التي
تقف عندها السلطة الرئاسية ،ففي إحدى الليالي بينما
كان الرئيس السابق كارتر يرئس اجتماعا في مكتبه الصغير
املنعزل انطلقت فأرتان عبر السجادة ،فأشعرت بذلك على
الفور إلدارة اخلدمات العامة املسؤولة عن املباني االحتادية.
وقد تبني أن مشكلة الفأر عويصة وصعبة املعاجلة ،فقبيل
وصول رؤساء حكومات أمريكا الالتينية إلى واشنطن
للتوقيع على معاهدة قناة باناما ،تسلقت إحدى هذه
الكائنات الرمادية الصغيرة جدار البيت األبيض وتسللت
إلى الداخل ونفقت هناك ،ولم يلبث ان انتشرت رائحة
الفأرة امليتة في املكتب البيضوي فاتصل الرئيس ثانية
بإدارة اخلدمات العامة ،إال أن الوكالة اكدت له أنها قد قضت
على جميع الفئران داخل البيت األبيض ،وبالتالي فان الفأرة
اجلديدة آتية ،وال ريب ،من اخلارج.
ومن ثم فقد اصبحت القضية من صالحية وزارة الداخلية
التي أفادت بدورها أن الفأرة صادرة من الداخل ،ومهما يكن
امر املصدر ،فقد نزل الهم بإدارة اخلدمات العامة باعتبار ان
اجليفة كانت داخل احلائط ،وقد شكا الرئيس االمريكي أمره
إلى السكرتير الصحافي جودي باول فقال له آسفا« :أرى انه
لم يعد في وسعي أن أطرد فأرة من مكتبي!» ولم يكن من
الرئيس إال أن استحضر موظفني من كل وكالة إلى املكتب
البيضوي والزمهم باخلروج بحل لهذه الورطة الروتينية.
وأما اآلن ،فقد اتخذ البيت األبيض موقفا هجوميا حتاشيا
ألي أزمة مماثلة في املستقبل ،فعلق جودي باول على هذا
املوقف بقوله« :لم يعد في وسعك بعد اآلن أن تفتح جارورة
هنا من غير أن تقع يدك فريسة إلحدى مصايد الفئران».

موقع “”bt

الشيكوالتة تبطئ تسوس
األسنان

الشيكوالتة مذاقها لذيذ ،لكن مع األسف من الشائع
أنها تؤدي إلى تسوس األسنان ما يدفع الكثيرين إلى جتنب
تناولها كثيرا.
لكن بحسب موقع “ ،”btقد ال تكون الشيكوالتة سيئة متاما
ألسنانك كما تعتقد ،ففي حني أن شوكوالتة احلليب وأي
شيء آخر يحتوي على الكراميل يكون به نسبة عالية من
السكر ما يسبب تسوس األسنان ،قد تكون الشوكوالتة
الداكنة جيدة ألسنانك.
بعض الشيكوالتة الداكنة حتتوى على  4أضعاف مستويات
مضادات األكسدة املوجودة في الشاي األخضر وميكن أن
تساعد حتى في مقاومة التسوس.
حبوب الكاكاو ،حتتوى على التانينات والبوليفينول
والفالفونويد ،وجمعيها مضادات األكسدة تفيد الفم
واألسنان ،كما أن البوليفينول هي مواد كيميائية طبيعية
ميكن أن حتد من منو البكتيريا عن طريق الفم.
وبهذا ميكن حتييد سبب رائحة الفم السيئة واحلد من
العدوى اللثة ومنع بعض البكتيريا من حتويل السكر إلى
حمض وإفساد األسنان.
التانينات هي مركبات نباتية تعطي الشوكوالتة الداكنة
طعمها املرير ولونها الغامق ،كما أنها حتتوى على تركيزات
عالية من خصائص مضادة للجراثيم ومضادة لاللتهابات
والتي ميكن أن تساعد في منع العدوى واالنتفاخ ،كما هو
شائع في أمراض اللثة.
الشوكوال الداكنة حتتوى على نسب عالية من مركبات
الفالفونويد التي ثبت أنها تبطيء تسوس األسنان ،ويساعد
التانينات في الشيكوالتة الداكنة أيضً ا على منع تسوس
األسنان حيث ترتبط جزيئاتها بالبكتيريا قبل أن يتشكل
البالك ،ما مينع البكتيريا من االلتصاق باألسنان.
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حارب التأجيل في حياتك

رويترز

بيع ساعة
امللك فاروق بـ
 912ألف دوالر

بيعت ساعة كان ميلكها ملك مصر السابق فاروق بسعر
 912500دوالر في مزاد أقامته دار كريستيز في دبي،
لتحقق بذلك سعرا ً قياسياً بالنسبة لساعة تباع في
مزاد بالشرق األوسط.
وصنعت الساعة (باتيك فيليب  )1518عام  1944وحتمل
نقشاً لتاج اململكة املصرية السابقة وهي ساعة
كرونوغراف بتقومي دائم يقال إنها من بني  281ساعة فقط
من هذا الطراز أنتجتها شركة الساعات السويسرية
الفاخرة .والساعة من بني أوائل الساعات التي تتضمن
كرونوغراف بتقومي دائم .وكانت دار كريستيز حددت سعرا
ما بني  400ألف و 800ألف للساعة قبل املزاد الذي جرى
مؤخرا.
وكان امللك فاروق الذي أطاحت به ثورة يوليو عام  1952من
محبي اقتناء الساعات النادرة وهي هواية ورثها عن والده
امللك فؤاد .كما كان من محبي اقتناء السيارات وجمع
العمالت.

نیوز ويك

مقاومة “سرطان احلجر”

في غضون عام واحد ،يتلف «سرطان احلجر» حوالي 20
من متاثيل البندقية وواجهات قصورها القدمية ،من جراء
امتزاج امللوثات الصناعية بالهواء املالح ،ويتعذر التغلب
على هذه االضرار باالعتماد على أساليب التنظيف
التقليدية التي تشكو من بطئها الشديد.
وقد حاول جون ازموس الفيزيائي الكاليفورني معاجلة هذا
األمر عندما زار البندقية في  1972فأخذ صورة فوتوغرافية
ذات ثالثة أبعاد بواسطة أشعة الليزر ،لهذه اآلثار الثمينة
التي يتهددها الزوال.
وقد اقترح عليه أحد املرممني أن يوجه أشعة الليزر إلى
ميزاب ناتیء من جهة السطح على صورة حيوان ومكسو
بقشرة ،فاحدثت االشعة انفجارا ظفیفا ظهرت على
أثره مساحة نظيفة بحجم قطعة نقدية صغيرة،
واستخلص ازموس من هذا احلادث أن امللوثات متتص
الطاقة الليزرية فتغلي ويبيض احلجر من دون أن يتضرر.
ومن ثم  ،فقد طلب املقر النيويوركي الدارة الصندوق
الدولي لصون االثار ،أن يصنع ليزرا آخر ،ففعل ،وأعير
هذا الليزر إلى مدينة البندقية حيث يعني املسؤولون
بتنظيف مئات القطع األثرية ،وال يزيد استهالك الليزر من
الكهرباء على ما يستلزمه تسخني ماء احلمام.

مجلة «ماكلينز» – كندا

عاملان في بيت واحد

كان الدكتور وایلدر بنفيلد – االختصاصي في األعصاب
الشهير الذي اجرى دراسات مهمة عن عملية تعلم اللغة،
يتناقش يوما مع الكاتب كيزي بالدوين حول قلق الكنديني
من سياسة ازدواجية اللغة في بالدهم ،فقال الدكتور:
إلي أم كندية من أصل فرنسي تبدي قلقها على
«كتبت ّ
لغة أطفالها ،فزوجها انكليزي ،واالنكليزية هي لغة
احلديث في البيت ،فقلت لها« :حسنا ،ملاذا ال تسمون الدور
العلوي من البيت فرنسا والدور األرضي اجنلترا ،وتشتركون
جميعا في هذه اللعبة ،حتى أنت ،فتتحدثون الفرنسية
في الدور العلوي واالنكليزية في الدور األرضي؟» وبعد عام،
إلي السيدة تقول أن الفكرة جنحت جناحا رائعا،
كتبت ّ
وأنها جتد متعة رائعة وهي تراقب األطفال «يتغيرون» في
أثناء هبوطهم السلم.

وكالة فرانس برس

سرقة جرس كنيسة وزنه
نصف طن

مجلة «الضحك احلر» -فرنسا

سينصهر في جهنم

كان البخيل يحتضر وقد وقف الكاهن إلى جانبه ،وقال
احملتضر بصوت ضعيف« :آه ...لكم أود أن آخذ معي
ذهبي» ،فقال الكاهن وهو يهز رأسه آسفاً« :ولكنه لن
يجديك فتيال ،ألنه سينصهر (في جهنم)!».

صحيفة «كروان»  -تايوان

تفاحة اخلياط!

سأل رجل خياطاً« :ملاذا تتخذ التفاحة شعارا ً جتاريا ً
لك؟» ،فأجاب ببساطة« :ألنه لو لم يقضمها آدم ملا
سرق جرس كنيسة مصنوع من البرونز زنته  500كيلو
كان هناك خياطون!»
جرام ويعود ملئات السنني من كنيسة في فنزويال قبل
ساعات قليلة من إحياء أسبوع اآلالم ،في هذا البلد
املتدين ،الذي تضربه أزمة اقتصادية حادة.
ديلي تلغراف
وجاء في شكوى كاهن الرعية خيسوس سينيور أن
«مجهولني دخلوا إلى باحة كنيسة القديسة اينيس في
الوسط التاريخي لكومانيا عاصمة والية سوكره ،شرق
في عشاء ضم رؤساء دول «الكمنولث» منذ سنوات،
البالد ،وسرقوا اجلرس».
وبنيت الكنيسة املصنفة تاريخية بني  1862و 1866على شاهد رئيس البروتوكول أحد الضيوف يتناول مملحة
مصنوعة من الذهب ويضعها في جيبه ،فتوجه رئيس
أنقاض كنيسة تعود للقرن الثامن عشر.
واجلرس العائد الى الكنيسة األولى كان معروضاً في باحة البروتوكول إلى السير ونستون تشرشل واستشاره في
ما يجب فعله ،فأجاب تشرشل« :ال عليك ،سأتدبر األمر
الكنيسة على قاعدة حجرية.
وقال العضو في اجمللس الرعوي أورالندو راموس لوكالة بنفسي» ،وتقدم تشرشل إلى الطاولة ووضع علبة
فرانس برس« :ال نعرف كيف متكنوا من نقل اجلرس .فال فلفل مذهبة في جيبه ،ثم اقترب من الرجل الذي أخذ
اململحة وهمس في أذنه« :لقد رآنا رئيس البروتوكول
ميكن ألربعة رجال رفعه».
وخالل االحتفال بأحد الشعانني األحد ص ّلى األب سينيور نقدم على فعلنا ،فاألفضل أن نعيد العلبتني إلى
مكانهما».
من أجل اللصوص وطلب منهم إعادة اجلرس.

على طريقة تشرشل
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ﹸقبلة يهوذا ..ماذا تعني؟؟

THE HOLY LAND TRIP
AUG 31- Sept 9, 2018

ﺷﺮﻃﺔ ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ ﲢﻘﻖ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺣﺎﺩﺙ ﻗﺘﻞ ﺑﺎﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ

يؤسفني جدا ً أن أتفاجأ بكثير من شعب الكنيسة ،ال يعرف

ﺭﺋﻴﺴﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺭﺃﺳﻬﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﻛﺘﺐ ــ ﺟﺮﺟﺲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
5 STARS
 ،ﻭ ﺍﻟﻜﻨﺎﺋﺲ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ
ﺍﻻﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ
ﺇﻟﻲ ﺍﻷﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﳊﺒﺮ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎﻭﻱ
Including Taxes
 ،ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﻨﺪ
ﺯﻳﺎﺭﺗﺔ ﳌﺼﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﳉﺎﺭﻱ
 ،ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻨﺬ
ﻣﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﻘﺪ ﻭﻧﺼﻒ  ،ﻛﻤﺎ
ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺗﻲ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ
 ،ﻭ ٢٥ﻳﻨﺎﻳﺮ ،ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮﻭﻑ
ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻳﻌﺎﻧﻲ
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﳌﺼﺮﻱ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻷﻧﺒﺎ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴﻞ ،ﻣﻄﺮﺍﻥ ﺍﻷﻗﺼﺮ ﻟﻸﻗﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻚ ،ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻨﺴﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﺪﺍﺳﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﺳﻴﺼﻞ ﻣﺼﺮ ﻇﻬﺮ  ٢٨ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﳉﺎﺭﻱ  ،ﻭﻳﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻘﺼﺮ
ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻱ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻋﻤﺎﻧﻮﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ » ﻣﺮﺍﺳﻞ ﺟﻮﺩ ﻧﻴﻮﺯ »ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ »ﺟﺮﺟﺲ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ  ،ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ
ﺳﻴﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻲ ﻣﺸﻴﺨﻴﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ  ،ﻭﻋﻘﺪ ﻣﺆﲤﺮ ﻋﺎﳌﻲ ﻟﻠﺴﻼﻡ.
ﻣﺸﺪﺩﺍ ﹰ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ  ،ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺳﻴﻠﺘﻘﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺗﻮﺍﺿﺮﻭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻷﻗﺒﺎﻁ ﺍﻻﺭﺛﻮﺫﻛﺲ  ،ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ
ﺍﳌﺮﻗﺴﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻱ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ  ،ﻭﺳﻴﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪﺍﺳﺄ  ،ﺑﺈﺳﺘﺎﺩ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ  ،ﻭ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﺑﻌﺪﻫﺎ
ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﲟﺼﺮ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻹﻛﻠﻴﺮﻭﺱ ،ﻭﺍﻟﺮﻫﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺮﺍﻫﺒﺎﺕ .
ﻭ ﻳﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻭﻓﺪ ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﻜﻮﻥ ﻣﻦ  ٨٥ﺻﺤﻔ ﹰﻴﺎ ﻭﺇﻋﻼﻣ ﹰﻴﺎ ﻟﻴﺮﺍﻓﻘﻮﻩ ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ  ،ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  ٣٥٠ﺻﺤﻔﻲ ﻭﺇﻋﻼﻣﻲ ﻣﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ.
ﻛﻤﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻟﻺﺳﺘﻌﺎﺩ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﺒﺎﺑﺎ
ﺍﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ  ،ﻟﻺﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺧﻢ ﺍﳌﺼﺎﺣﺐ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ،ﻻﺳﻴﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ  ،ﻭ ﺑﺪﺍﺀﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﻃﻼﻕ ﺧﺮﻳﻄﻪ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺗﻜﻮﻥ
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ  ،ﻭ ﺇﻃﻼﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﻻﺣﻴﺎﺀ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﳌﻘﺪﺳﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﺟﻴﻠﻬﺎ ﺍﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺭﺳﻲ  ،ﻟﺘﺒﺪﺀ ﻋﻘﺐ ﺇﻧﺘﻬﺎﺀ
ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ ﳌﺼﺮ  ،ﻭﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻷﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﳉﻴﺰﺓ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ.
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كان في عهد يسوع قوانني وإجراءات معينة ينبغي أن تتم من أجل القبض على أي شخص،
تتلخص هذه اإلجراءات ،بأن املشتكى عندما يتهم شخصا ما باإلساءة إليه ،عليه أن يذهب إلى
عسكر الرومان فيرسلون معه بعض العسكر إلى هذا الشخص ،ثم يشير املشتكي على من
ساء إليه بإصبعه أمام العسكر قائال« :هذا هو الشخص (ذاكرا ً اسمه) الذي أضرني» ،وذاكرا ً
ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﺍﻷﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ ﺑﺄﻥ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ» ،ﺗﻴﺮﻳﺰﺍ ﻣﺎﻱ« ﺧﻼﻝ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻟﻠﺮﻳﺎﺽ ﻟﻢ ﺗﻐﻂ
عليه،ﻣﺎﻱبذلك
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔعلى
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔيتم القبض
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔواالتهام
اإلشارة منه
على هذه
وبناء
ﺇﻧﻬﺎ
املشتكىﻗﺎﻟﺖ
ﺗﻔﺮﺽ ﺫﻟﻚ.
ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ
ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
الضرر،ﻣﻦ
نوعﺍﻟﺮﻏﻢ
أمامهمﻋﻠﻰ
ﺭﺃﺳﻬﺎ
القانونية لكي يتم
اإلجراءات
ﳝﻜﻦهذه
تتماشىﻣﺎ مع
طريقة
والكتبة
الفريسيني
كان
ﲢﻘﻘﻪ«.
ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
إيجادﻧﺴﺎﺀ
»ﺗﺸﺎﻫﺪ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻟﻜﻲ
علىﺑﻬﺬﺍ
ﺗﺼﺮﻓﺖ
يسوع.
على
القبض
ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻴﻼﺭﻱ ﻛﻠﻴﻨﺘﻮﻥ ﻭﻣﻴﺸﻴﻞ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ ﺗﺼﺮﻓﺘﺎ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﻋﻨﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ
يسوع
ﻗﻴﻮﺩ على
بإصبعه
ويشير
لكي يقوم
والكتبة يهوذا
الفريسييون
ﻓﻲ
ﺻﺎﺭﻣﺔ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
الشاكي،ﻋﻠﻰ
بدورﻭﺗﻔﺮﺽ
هوﺟﺪﺍ
ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
استقطبﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﺍﳌﻤﻠﻜﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ.بكالم ضد اإلمبراطور ،وهذه هي كانت أهم تهمة تلقي على يسوع لكي ينظر
ﺍﳌﻼﺑﺲ التكلم
بتهمة
وباقي
يسوع
أمام
نفسه
يكشف
أن
الصعب
من
أنه
يهوذا
فعل
رد
كان
لكن
سرعة،
بأقصى
فيها
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﻣﺎﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺄﻥ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺎﺕ ﻭﻫﻦ ﻳﺘﻤﺴﻜﻦ ﺑـ »ﻣﻮﺍﻗﻒ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻤﻴﺰﺓ«.
التالميذ بأنه هو السبب في إلقاء القبض عليه ،ألنهم سوف يعرفونه بأنه هو الشاكي عندما
يرفع يديه ويشير عليه بالسبابة ،وهذا بالطبع سوف يكون أمرا مخزيا ً له أمام يسوع والتالميذ.
لم ييأس الفريسييون والكتبة ،فذهبوا إلى رؤساء الكهنة لكي يأخذوا فتوی جديدة من الوالي
الروماني بتغيير اإلشارة باإلصبع في اجتاه يسوع بقبلة على خده دليال على شكاية يهوذا ليسوع
ﺻﺮﺣﺖ ﺳﻔﻴﺮﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﱈ ﺍﳌﺘﺤﺪﺓ ﻧﻴﻜﻲ ﻫﺎﻟﻲ ،ﺑﺄﻥ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
الفتوى أن ال ينطق بنوع التهمة ،وقد
طريقﻋﻦهذه
سمحوا له عن
املنسوبة
بالتهم
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺑﺸﺎﺭﺍﻷﺳﺪ
كذلكﺍﻟﺴﻮﺭﻱ
ليسوع،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺗﻌﺪ ﺇﺯﺍﺣﺔ
ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻟﻢ
ﻓﻲ
يسوع.
القبض
الكهنة مع
ﺇﻋﻼﻡرؤساء
اجتمع
ﺑﺤﺴﺐعندما
ﻧﻴﻜﻲ،الفتوى
عمل هذه
ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ
علىﻋﻠﻰ
ﻭﻧﺮﻛﺰ
ليلةﻫﻨﺎﻙ
العسكرﺃﻥفيﳒﻠﺲ
»ﺃﻭﻟﻮﻳﺘﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪ
ﺩﻭﻟﻴﺔ ،ﺃﻥ
ﻭﺳﺎﺋﻞ
متﻭﺫﻛﺮﺕ
التفاصيل تامة ﹴ
تكون هذه
تفاصيلها،
املسيح
أوالدنا
نتعمق في
علينا
ﺣﻘﻴﻘﻲ
ﻓﺮﻕ
ﻹﺣﺪﺍﺙ
بحيثﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ
بكلﻧﺤﻦ
ﺍﻷﻣﻮﺭ،
حياةﺇﳒﺎﺯ
ﻛﻴﻔﻴﺔ
تعليمﻓﻲ
ﻧﻨﻈﺮ ﺣﻘﹰﺎ
ﺑﺎﻷﺳﺪ،أن ﺑﻞ ﺃﻥ
ﹴ
وطرق
اليهود
التاريخية،
ﺭﻳﻜﺲاملعلومات
أكثرنا من
ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔفكلما
حيرة لهم،
ﺳﻮﺭﻳﺎ.شك
تعطي أي
لكي ال
ﺑﺄﻥ
ﺻﺮﺡ ،
وعادات ﻗﺪ
ﻓﻲ ﺃﻧﻘﺮﺓ،
ﺗﻴﻠﺮﺳﻮﻥ ،ﺍﳌﻮﺟﻮﺩ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﻛﺎﻥأوﻭﺯﻳﺮ
ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻱالرومان سوف ينكشف بعض الغموض في كثير من حياة
ﺍﻟﺸﻌﺐسلطان
حياتهم حتت
وطبيعة ﻳﻘﺮﺭﻩ
وكيفيةﺍﻷﺳﺪ ﺃﻣﺮ
ﻣﺼﻴﺮ
املسيح ..لذلك قال يسوع ليهوذا :أبقبلة تسلم ابن اإلنسان؟!!

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺸﺎﺭ ﺍﻷﺳﺪ

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻨﺴﻘﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟــ »ﺟﻮﺩ ﻧﻴﻮﺯ :
ﺇﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻹﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﻓﺮﻧﺴﻴﺲ

بقلم :نبيل املقدس

ﻋﻘﺐ ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ ﺍﳋﻄﻴﺮ ﺍﻟﺬﻯ ﻭﻗﻊ ﺑﺸﺎﺭﻉ
ﺍﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻗﺘﻞ ﻓﻰ
التي ﺣﺎﺩﺙ
ﻓﻰ ﺍﻭﻝ
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ
املعنىﺷﺮﻃﺔ
ﲢﻘﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻡخد
ﻫﺬﺍعلى
يهوذا
التلميذ
طبعها
للقبلة
احلقيقي
وهوﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﺴﺒﺖ ،ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﻳﻞ ،ﰎ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻓﻔﻲ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
ﺷﺎﺭﻉ
ﺷﻤﺎﻝ
ﺑﺎﺭﻛﺪﻳﻞ،
يسوع ،لكي تتم عملية القبض عليه ،وقد سألني حفيدي،
ﺍﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻰ ﺯﻗﺎﻕ ﺧﻠﻒ ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻜﻨﻰ ﺻﻐﻴﺮ ﻓﻰ ”ﺑﺎﺭﻛﺪﻳﻞ“ ،ﺣﻴﺚ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺭﺟﻼﹰ ﻋﻤﺮﻩ  ٤٠ﻋﺎﻣﺎ ﹰ
القبلة
ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ األحد،
حضور املدارس
املنتظم في
ﺧﻄﺮﺓ ﻭﺗﻮﻓﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﺄﺛﺮﺍ ﺑﺠﺮﻭﺣﻪ.
هذهﺣﺎﻟﺔ
فعال ﻓﻲ
هل ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻫﺎﻣﻴﻠﺘﻮﻥ
ﻭﻧﻘﻞ ﺇﻟﻰ
الصبيﻟﻺﻋﺘﺪﺍﺀ.
ﺗﻌﺮﺽ
بني
من
يسوع
هو
من
الرومان
عسكر
لتعريف
كانت
متت
التيﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﺑﻌﺪ .ﻭﺑﻴﻨﻤﺎ ﺟﺮﻳﺪﺓ ”ﺟﻮﺩ ﻧﻴﻮﺯ“ ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻄﺒﻊ ،ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺳﺒﺐ
ﻭﻟﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ شعب
ومعروفا بني
ﻗﻴﺪألم يكن
تالميذه؟؟
اليهود؟ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﻔﻬﺎ ﺑﺎﺭﻛﺪﻳﻞ ﻭﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺘﻄﻮﻳﻖ ﻛﺎﻣﻞ
مألوفاﻗﺎﻣﺖ
يسوعﺳﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .ﻭﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻬﺠﻮﻡ
ﺍﳋﻠﻔﻲ
حوارات ﻓﻲ
متت ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ
فقدﻛﺒﻴﺮﺓ
ﻛﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻈﻬﻴﺮﺓ ﻭﻻﺣﻆ
ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻓﻲ
ﻋﺎﺩ ﺇﻟﻰ
بلﺇﻧﻪ
ﺍﳉﻴﺮﺍﻥ
ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﳉﺰﺀبينهم
كثيرة
الناموس،
والكتبة ورجال
للفريسيني
معروفا
كان
ﺃﺣﺪقائال:
أجبته
ﺍﻟﺪﺭﺝ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻰ
ﺑﻌﺪ ﺍﻥ
بسلطانﺃﻧﻪفيﺍﻛﺘﺸﻒ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ ،ﻭﺃﺿﺎﻑ
عدةﺍﻟﻔﻮﺯ
فيﻋﻠﻲ
يسوعﻭﻗﺎﻡ
وبنيﺍﳌﺒﻨﻰ.
ﻣﻦ
فلسطني
ﺍﻟﻀﺤﻴﺔأرض
كان يجول
مجامعهم ،بل
ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝكان يكرز
أمور ،وأيضا
ﻟﻠﻀﺤﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ
ﺍﻟﻘﻠﺒﻲ
ﺍﻷﻧﻌﺎﺵ
ﻳﺆﺩﻯ
ﻛﺎﻥ
ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ
ﺃﺣﺪ
ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﻭﻗﺎﻝ
ﺍﻓﻨﻴﻮ.
ﺑﺎﺭﻛﺪﻳﻞ
ﺷﺎﺭﻉ
ﻣﻦ
ﺍﳋﻠﻔﻰ
من اجلليل إلى اليهودية علنا يشفي ،وعلنا يغفر اخلطايا ،وعلنا ينادي بأنه هو الوحيد الذي به
ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﻯﺀ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﳊﺎﺩﺙ ﻭﻧﻘﻠﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﳌﺴﺘﺸﻔﻰ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ
يستطيعون دخول ملكوت السموات ،ففي مرات كثيرة قبل القبض عليه ،حاولوا أن يقبضوا
ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ،ﻭﻋﻤﻞ ﺭﺳﺎﻣﺎ ﹰ ﻭﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻛﺪﻳﻞ ﳌﺪﺓ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ .ﻭﺃﺿﺎﻑ
ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ .عسكر الرومان للقبض عليه.
ﻣﺜﻴﺮ بها رئيس
يقنعون
ذريعة أو
يجدوا
ﺃﻥعليه،
تهمةﻳﻜﻦ
ﺳﻴﺌﺎ ،ﻭﻟﻢ
ﺷﺨﺼﺎ
لكنهمﻟﻢلمﻳﻜﻦ
ﺍﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ

تقـــــــــــارير
ôôjQÉ````````````≤J

Mr. Nizar Shaheen

كل عام وانتم بخري مبنا�سبة عيد القيامة املجيد

Bakery and Delicatessen
Åãœ@Â∫c@ZÒäaÜbi@M@ÒáÌáu@ÒäaÜa

„áÓ1a@ÚﬂbÓ‘€a@áÓ»i@ÚÓiã»€a@ÚÓ€bßa@¯‰Ë

ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ،ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
@ÚÓiã«Î@ÚÓiäÎcÎ@ÚÓ„b„ÏÌ@ÚÓˆaâÀ@pbvn‰ﬂ
@p˝‹ÉæaÎ@ÊÏnÌç€aÎ@Êbju¸a
aÏ„c@ÜÏuc@b‰Ìá€@áuÏÌ
ﺍﻷﺟﺒﺎﻥ ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻼﺕ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ

Eastern Grocery

@@pbÌÏ‹®a
aÏ„c@…Óª
Greek, European
and Middle

Specialized in Cakes & Pastries for all Occassions

ŸÓÿ€aÎ@ÒÎ˝‘j€aÎ

@ŸÓ◊@›‡»€@ÊÎá»nèﬂ
@Ü˝Óæa@ÜbÓ«aÎ@ëaã«¸a
@Üb‡»€aÎ@Ú€Îb‰ﬂ@ﬁÎcÎ
ÙãÇ¸a@pbjéb‰æa@…ÓªÎ

@@pbÌÏ‹®a
1961 Kennedy Road
(ProgressaÏ„c@…Óª
& Kennedy) (416) 754 7857
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حارب الت�أجيل يف حياتك

هل أنت صادق
مع نفسك؟
هل تعيش نفسك بصدق؟ أم ترتدي أقنعة
حتاول أن تقنع بها غيرها بغير حقيقتك ،حتى
تفوز بالقبول أو بالرضا عنك؟
أجب على كل من «هل» التالية لتكتشف
بنفسك إجابة هل السؤال :هل أنت أمني مع
نفسك؟
هل جتد حرجا ً في أن تدافع عن رأيك؟
هل تشعر بالتوتر وأنت تعبر عن نفسك في
وسط مجموعة ال تعرفها من الناس؟
هل تعتقد أن اآلخرين أكثر منك موهبة؟
هل تتمتع بذاكرة قوية؟
هل تشعر بأنك مراقب ممن حولك؟
هل تنزعج اذا اكتشفت أن رأيك يخالف آراء من
حولك في موضوع ما؟
هل جتد صعوبة في أن تقول “ال”؟
هل أنت واسع اخليال؟
هل تشعر باإلرهاق سريعاً؟
هل حترم نفسك من الراحة؟
هل تعرف ما يعجب اآلخرين من حولك ،وما ال
يعجبهم؟
هل أنت مرهف الشعور؟
هل تغير رأيك كثيراً ،حتى تفوز برضا من
حولك؟
هل تخشى غضب الناس أو نقدهم؟
هل تتجنب املواجهة دائماً؟
هل تعتقد ان الناس يركزون على شكلك أو
مظهرك في أثناء حديثك؟
هل يهمك رأي الناس فيك؟
هل يصفك اآلخرون باخلجل؟
هل تتخذ قرارات على عجل تندم عليها بعد
ذلك؟
هل تبدأ اعماال ً كثيرة ،وال تكمل إال القليل
منها؟
هل أنت سعيد في حياتك؟
راض عن نفسك؟
هل أنت ٍ
هل تغفر لغيرك وال تغفر لنفسك؟
هل تسر باملديح؟

النتيجة:
حساب الدرجات؛ أعط نفسك درجة واحدة عن
كل إجابة بـ «نعم» وال شيء عن كل إجابة بــ
«ال» ،ثم احسب الدرجات.
إذا كانت درجاتك أقل من  10فأنت تُعبر عن
نفسك بأمانة وحترص على أن تكون صادقا ً مع
نفسك في تعاملك مع اآلخرين.
إذا كانت درجاتك  10فما فوق فأنت تتردد في ان
تفصح عن ذاتك احلقيقية ،خوفا ً من عدم قبول
اآلخرين لك.
ونهديك في النقاط التالية مفتاحك إلى حياة
الصدق مع نفسك والفوز بحب اآلخرين في
الوقت نفسه.
ـ عب ّر عن رأيك بشكل مقبول وانتقد بشكل
بناء.
ـ ال حتاول أن تعيش حياة شخص آخر غيرك.
ـ من حقك التفكير املستقل املستنير الذي
يعبر عن رأيك.
ـ أول خطوات الشجاعة أن تكون نفسك.
ـ إذا عشت مبا تؤمن به فستنال احترام اآلخرين.
ـ قل لنفسك في كل يوم« :لست مسئوال ً عن
ردود أفعال من حولي».
ـ اهلل يعرف أعماقك ويحبك.
ـ إذا كانت أبواب السماء مفتوحة لتوبتك ،فال
تغلقها أنت في وجه نفسك.
ـ تذكر أن كل كلمة نقد هي فرصة للتطوير
لألفضل ولتدعيم احترامك لنفسك.
ـ ال تسمح لكلمة أن تهدمك ،أو لنقد أن
يحطم ثقتك بنفسك.
ـ كن أمينا ً مع نفسك ..هذه هي مهمتك
الكبرى.
ـ حياتك ثروة فال تبددها في اجترار مشاعر
األلم واملرارة والفشل.
ـ االهتمام بصحتك مسئوليتك جتاه نفسك.

�أ�صول ولياقة ت�صرف

رسالة:

يجدر بنا الرد على كل رسالة تصل إلينا ،فور
تسلمها ،حتى تدخل البهجة قلب راسلها الذي
سيشعر بتقديرك واحترامك له.
وهناك خطابات ال يجوز التقصير في الرد عليها،
مثل الدعوة إلى الطعام ،أو الدعوة حلضور احتفال،
أو زفاف أو موعد جلسة عمل ،فإذا تعذر حضورك ،وجب اعتذارك عن عدم احلضور هاتفيا ً او برقياً.

عادات وتقاليد:

إن عادة تقبيل يد كبار السن ،ظاهرة منتشرة في شرقنا األصيل ،فهي تعبر في بساطة ويسر
عن تقدير الناس ملن هم أكبر منهم سنا ً وخبرة ومعرفة ،وتدل هذه العادة الطيبة على التربية
السليمة ،وعلى العرفان باجلميل واحلب والتقدير للجيل الذي تعب في تربيتنا.

عدم دقة:

إن كان التأخير عن امليعاد املتفق عليه ،أمر غير مقبول ،فإن التذكير الشديد عن امليعاد غير الئق،
فإذا دعي شخص إلى تناول طعام الغذاء في الثالثة بعد الظهر ،وحضر مبكرا ً في الواحدة ،فهذا
غير مناسب ،ألن أصحاب البيت يكونون مشغولني في اإلعداد والتحضير الستقبال الضيوف بعد
ساعتني.

تعزية:

العـــائلــــــة

زيارة التعزية ،هي نوع من املشاركة تبعث بعض الراحة والسكينة في قلوب أهل املتوفي ،فال
يجب الثرثرة أو اإلفاضة في احلديث ،إذ تكفي بعض العبارات الرقيقة للموأساة.

هل عندك الكثير من املهام واألعمال التي
تنتظر دورها كي تنجزها ولكنها تتراكم يوما ً
بعد يوم لتنضم إلى أعمال األيام التالية..
والسبب التأجيل؟!
أنت من أي نوع؟
قد يكون الشخص الذي يؤجل عمله ،مهما
كان بسيطا إلى وقت آخر ،أو ليوم آخر ،أما من
«النوع املماطل» أو «الذي ينشد الكمال».
واملماطل غالباً ،ال يعوقه أي شيء عن تأدية
عمله ،سوى بعض «الكسل» البسيط ،وهو
يرجيء عمل األشياء التي تشكل عبئا ،وتسبب
ازعاجا وضيقا ،وتكون عادة من املهام التي ال
يحبها أو يفضلها.
أما على اجلانب اآلخر ،فيقف من يبغي الكمال
في كل أعماله؛ فهو يؤجل عمل شيء ما ،أو
مشروع معني ،ألن مبدأه« :أما أن اؤدي العمل
على احسن وجه» او «ال اؤديه باملرة».
فن املواجهة:
وفي أحيان كثيرة ،قد جتد نفسك متمسكا ً
مبقولة« :سأفعل هذا الشيء فيما بعد» ولكن
هذا الـ «فيما بعد» نادرا ً ما يأتي ،لذا البد
من املواجهة؛ ألنه إن لم تقم بعمل األشياء
البسيطة والتي قد تبدو غير محببة للنفس،
فإن األعمال الكبيرة والعظيمة التي تستحق
أن تبذل فيها مجهوداً ،لن تؤتي ثمارها املرجوة
التي تتوقعها وتتمناها فيما بعد!
وهذه اخلطوات تساعدك على التقدم إلمتام
أشياء متراكمة عليك ،لتخطو فيها وتنجز،
وتبعد عن أي أعذار:
ضع هدفاً :فلتكن لك أهدافك ،وحدد األمور
التي ترى أنه من السهل عليك البدء فيها
لتحقيقها ،وميكنك إمتامها ،إبدأ دائما ً باملهام
الصغيرة؛ لتشعر بعد االنتهاء منها ،بأنك
اجنزت ،فمثالً إذا كان العمل هو الترتيب لبعض
األمور أو التنظيم لبعض املواعيد ،فخصص
ثالث مرات متفرقة ،تعمل في املرة الواحدة ملدة
ربع الساعة.
لعلك تأخرت في كتابة بعض اخلطابات ،ألنك
تعتبرها عمال شاقا،ـ فال تقم بكتابتها كلها
في يوم واحد؛ ألن هذا من شأنه زيادة اإلحساس
بثقل املهمة عليك ،فلتوزع عملها على اسبوع
كامل ،فتخصص نصف الساعة كل يوم ،حتى
تفرغ من كتابتها كلها ،وتذكر إنه في كل مرة
تضع لنفسك أهدافا ً معينة ،فمن املهم أن
تكون مرناً؛ فال شيء يظل جامدا ً في مكانه.
ضع جدوال ً زمنياً :في كل يوم مير ،وقد امتمت

عمله ،ضع عالمة على جدولك الذي تقوم
بوضعه بنفسك ،لتدرك أنك اجنزت ،وتنتقل
ألعمال آخرى .وال تنس عند وضع برنامجك
الزمني ،حساب الوقت الذي قد تتعرض فيه
«للتعطل» ،كفتح الباب أو الرد على الهاتف أو
استقبال زيارة مفاجئة...الخ.
تعامل معها ببساطة :إذا شعرت إنك
مضغوط في البرنامج الذي وضعته لنفسك
الجناز اعمالك ،قم بتأجيل بعض األعمال إلى
األسبوع الذي يليه ،فتحصل في النهاية على
برنامج مريح وممتع في الوقت نفسه ،حتى
تستطيع أن تنجز العمل بطريقة ُمرضية.
اطلب املساعدة :اشرك أفراد أسرتك معك في
جدول أعمالك ،إذا كان يحتاج ألكثر من يد،ـ
وهذا طبعا بناء على وقتهم ،وال تتحرج من
طلب املساعدة ممن هم أكبر منك سناً؛ فهذا
يخلق جوا ً من األلفة ،ويجمع الكل في عمل
واحد ،فقد تخصص مثالً يوما ً كامالً للعمل
واملرح واالستمتاع مع أفراد أسرتك أو مع
بعض أصدقائك ،وعند امتام العمل ،كافئهم
بالطريقة التي يحبونها؛ أما بطبقهم
املفضل ،أو باخلروج إلى نزهة ممتعة.
ابدأ اآلن :اشرع في عمل ما تريد عمله اآلن،
فهذا هو األفضل دائماً ،عن تأجيله لوقت آخر
قد تنتظره لتتسنى لك فيه الفرصة لتنجز
عملك على أمت وأكمل صورة ممكنة.
كافيء نفسك :بعد أن تكمل عمال صعبا
تعتبره ثقيال عليك ،كافيء نفسك بحيث
تستمتع بالشيء احملبب لك وحتى إن لم تنته
من كل أعمالك التي حددتها لالنتهاء منها،
فال حترم نفسك من الترفيه.
اشكر :واخيرا ،اشكر اهلل على كل اجناز
حققته ،وعلى كل خطوة ساعدك فيها،
للتقدم إلى األمام.

ب�إعالنك يف 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  100ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» تصدر عن مؤسسة ال تهدف للربح  ،وجميع صفحاتها باأللوان

�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�شهر :

1-844-355-6939
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جا�سنت ترودو ُي�صعد مع الكني�سة

ترودو ُي�صاب بخيبة �أمل بعد قرار البابا بعدم الأعتذار
لل�شعوب اال�صلية ،وحكومته تتعهد بدفع البابا للإعتذار
قال رئيس وزراء كندا أن املصاحلة مع الشعوب
االصلية ال تكون فقط بني حكومة كندا والسكان
االصليني ولكن يجب أن تشمل أيضا كل اجلهات
غير احلكومية التي لها دورا ً في ذلك  ،وكان
جاسنت ترودو قد طلب من البابا فرانسيس العام
املاضي أثناء زيارته للفاتيكان أن يعتذر شخصيا
عن دور الكنيسة الكاثوليكية في معاناة أطفال
الشعوب االصلية في  ١٣٠مدرسة من املدارس
الداخلية التي أقامتها احلكومة عام  ١٨٨٠وكان
الغرض منها تغيير هوية الشعوب االصلية بأخذ
أطفالهم بالقوة ووضعهم في هذه املدارس
لينسوا لغتهم وثقافتهم االصلية حيث لم يكن
ٌيسمح لهم بالتحدث اال باالجنليزية ،وكانت ثلثني
َ
من هذه املدارس ُتدار من قبل راهبات وقسوس
من الكنيسة الكاثوليكية وما بني عام ١٨٨٠
وعام  ١٩٩٦الذي أغلقت فيه هذه املدارس تعلم
فيها  ١٥٠الف طفل وطفلة من اطفال الشعوب
االصلية.ووصف الناجني منها أنه جري االعتداء
عليهم نفسيا ً وجسديا ً حيث ُحرموا في سن
صغيرة من حنان والديهم واقاربهم  ،وقد أعتذرت
حكومة كندا لهم عن دورها في معاناتهم عام
 ٢٠٠٨وأنشأت جلنة احلقيقة واملصاحلة لعمل
أتفاقية تسوية تشمل تعويضات للناجني .أما
عن بابا الفاتيكان فقد نشر رئيس مؤمتر االساقفة
الكاثوليك رسالة تقول «أن البابا فرانسيس
ال يتهرب من االعتراف باملظالم التي واجهت

الشعوب االصلية في أنحاء العالم ولكنه ال
ميكنه تقدمي أعتذار شخصي عن املدارس الداخلية
في كندا» وكان أعتذار بابا الفاتيكان واحد من ٩٤
توصية من جلنة احلقيقة واملصاحلة .وقال رئيس
اجلمعية العامة للشعوب االصلية في بيان له
أنه كتب إلي البابا فرانسيس يحثه علي االعتذار
وقال إن سماع أعتذار مباشر من البابا سوف يكون
خطوة هامة في تضميد اجلراح واملصاحلة خاصة
وأن البابا أعتذر عام  ٢٠١٥للشعوب االصلية في
االمريكتني .ومن جانبها صرحت وزيرة الشعوب
االصلية «كارولني بينيت» أن احلكومة الكندية
سوف تظل تدفع بابا الفاتيكان لالعتذار.

تقـــــــــــارير

خم�سة �أ�شياء هامة يجب معرفتها عن ميزانية �أونتاريو
لعام ٢٠١٩–٢٠١٨
قدمت حكومة أونتاريو الليبرالية ميزانيتها اجلديدة واالخيرة قبل
إنتخابات املقاطعة والتي ستجري في يونية القادم ،وهي اخلطة املالية
التي ستصب مليارات الدوالرات في الرعاية الصحية ورعاية الطفل
وبرامج أخري ،وهناك خمس أشياء هامة يجب معرفتها حول ميزانية
مقاطعة أونتاريو،
اوال ً  :لم توفي حكومة أونتاريو بوعودها بتحقيق التوازن في امليزانية
وبدال ً من هذا أقرت بعجز قدره  ٦٫٧بليون دوالر هذا العام ووصلت الديون
االجمالية للمقاطعة الي  ٣٢٥بليون دوالر والفائدة علي هذه الديون هي
أكبر رابع نفقات للمقاطعة بعد زيادة النفقات املتوقعة للعام اجلديد
في الرعاية الصحية والتعليم واالطفال واخلدمات االجتماعية ووفقا لتقديرات احلكومة قد تتوازن
امليزانية عام  ٢٠٢٥–٢٠٢٤أي بعد ستة سنوات.
ثانيا ً  :اخلطوط السياسة العامة للحكومة ،حيث أعلنت احلكومة عن ميزانية مقدارها  ١٥٨٫٥بليون
دوالرلهذا العام في وقت يواجه فيه احلزب الليبرالي معركة شاقة ألعادة أنتخابه وذلك بسبب عدة
اشياء قام بها احلزب من ضمنها بيع أسهم شركة الكهرباء« ،هيدروا وان» وارتفاع أسعار الكهرباء ،
ولهذا قدمت حكومة الليبراليني وعود كثيرة لزيادة االنفاق االمر الذي قالت عنه أحزاب املعارضة انها
مجرد حيلة لكسب اصوات الناخبني.
ثالثا ً  :حتتوي امليزانية اجلديدة حلكومة أونتاريو الليبرالية علي عدة برامج منها توفير االدوية وتغطية
تكاليف العناية باالسنان لهؤالء الذين ال ميلكون تغطية صحية وغير القادرين وذلك بداية من صيف
العام املقبل وسوف يكلف هذا املقاطعة  ٨٠٠مليون دوالر في السنتني االوليني وكذا تقدمي تعويضات
لتكاليف عالج االسنان تصل إلي  ٤٠٠دوالر للفرد و ٦٠٠للزوجني و ٥٠دوالررلكل طفل وتأتي هذه املبادرة
ردا علي مبادرة مماثلة تعهد بها احلزب الدميقراطي اجلديد اذا شكل احلكومة اجلديدة .
رابعا ً  :تضمنت امليزانية اجلديدة دفعة مالية كبيرة لقطاع الرعاية الصحية مقدارها  ٢٫١بليون دوالر
مقدمة خلدمات الصحة العقلية علي مدي أربعة سنوات وخصص مبلغ  ٨٢٢مليون دوالر لتمويل
املستشفيات الكبري في املقاطعة وخصص مبلغ  ٢٫٤بليون دوالر خلطة إعادة ترميم وصيانة وبناء
املرافق القدمية ملستشفي االطفال وقالت احلكومة انها ستوفر  ٣٠الف سرير في دور الرعاية طويلة
االجل للمسنني خالل العشرة سنوات القادمة خامسا ً  :وعدت احلكومة باستثمار مليار دوالر علي مدي
ثالثة سنوات بداية من عام  ٢٠٢٠– ٢٠١٩ألعطأء االسر التي يرأسها مسنون أكبر من  ٧٢سنة ما يقرب
من  ٧٥٠دوالر للمساعدة في تكلفة صيانة املنازل ولن يعد علي كبار السن دفع مبلغ ثابت مقدما ً
للحصول علي العقاقير بوصفة طبية مجانا كما هو متبع األن وهذا مبوجب البرنامج املوسع لهيئة
الصحة في أونتاريو والذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس عام  ٢٠١٩وسيوفر هذا علي ًالفرد املسن
حوالي  ٢٤٠دوالر في السنة ويكلف املقاطعة  ٥٧٥مليون دوالر سنويا.
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ليس هو ههنا ولكنه قام (لوقا )6 : 24

SCARBOROUGH
AUTO

تهنئ
قدا�ضة البابا توا�ضرو�س
الثاين
ونيافة احلرب اجلليل الأنبا
مينا
واالباء الكهنة
وجميع القباط يف كندا
بعيد القيامة املجيد

مع حتيات  ..سامح شاكر
وجميع العاملني

إعـــالنـــــات
ا�إعـــالنـــــات
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�إعـــالنـــــات
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خالد الغندور يف حوار خا�ص لــ «جود نيوز» :

ريا�ضــــــــة

هناك ازمة يف م�شاركة االقباط يف االندية

مرت�ضي من�صور جزء من ازمة نادي الزمالك ولن �أُر�شح نف�سي لرئا�سة النادي
عودة اجلمهور ايل املدرجات يف يد اجهزة الدولة
خالد الغندور العب كرة قدم مصري ،ولد في
 27من يوليو عام  1970بالقاهرة ،كان يلعب في
نادي الزمالك حتى اعتزاله ،كان كابنت الزمالك
في الفترة من  1997حتى اعتزاله عام 2003
لقب بــ «بندق» لقصر قامته ،ويعد من أكثر
قائدي الفريق فوزا ً بالبطوالت في تاريخ نادي
الزمالك أحرز الغندور العديد من األهداف خالل
مشواره الكروى.
«بندق» يفتح قلبه لــ «جود نيوز « ويكشف
أدق تفاصيل مشواره الرياضي واملشاكل التي
تعاني منها كرة القدم في مصر .....وإلى نص
احلوار
كيف تفسر ظاهرة غياب العبني أقباط عن
األندية املصرية؟
في البداية علينا االعتراف بأن هناك فعال
مشكله في هذا املوضوع ،وهناك اندية بتمنع
تصعيد اي العب مسيحي للفريق األول بالرغم
من أنها قد تشترى العب افريقي او اجنبي
مسيحي مباليني الدوالرات.
وعندما كنت العب في نادي الزمالك كان
الكابنت اشرف يوسف يلعب معي بنادي
الزمالك وهو مسيحي وكانت اول مبارة لعبنا
فيها سويا في نادي الزمالك كانت مباراة
مولودية وهران اجلزائرى على ملعب املقاولون
وكانت مشاركة كابنت اشرف يوسف على
حساب الكابنت احمد رمزي جنم الزمالك في
ذلك الوقت ،وكانت مبارة رائعة وقدم نفسه
فيها جلمهور الزمالك ،وانا غالبية اصدقائي
أقباط من مشجعي نادي الزمالك .
وانا أول من فتح مناقشة هذا املوضوع عندما
انتقلت لتقدمي البرامج الرياضية ،فقد طلبت
من احد املعدين االقباط لبرنامجى لتصوير
تقرير في أندية الكنائس ودوري اسقفية
الشباب لنلقي الضوء عليه ونختار منه
املوهوبني و نرشحهم او نصعدهم الندية
كبرى ومن ثم املشاركة في فرق الدوري ،ولكن
املشكلة جاءت ان القائمني علي االندية رفضوا
التسجيل معانا واملشاركة في البرنامج  ،وال
ننكر ايضا ان املشكلة تكمن من وجه نظري
في سلبية االقباط في املشاركة في اختبارات
االندية وفي صفوف الناشئني وعليهم الصبر
واملشاركة بقوة وكثافة وأن يصمموا على
انتزاع حقوقهم والبعد عن اليأس وانا واثق أنه
مع كثرة الضغط سنصل إلى نتائج ايجابية،
ولألمانة هناك بعض الالعبني االقباط في
ناشئ االهلي والزمالك في الفترة االخيرة
ولكن قد يكون هناك مشكلة او تعسف في
تصعيدهم
كيف ترى ازمة الالعب عبد اهلل السعيد بني
النادي األهلي والزمالك؟
هي أزمة متكررة حتدث كل فترة بني األهلي
والزمالك وهي ليست احلالة األولى بني الناديني
ولن تكون الواقعة األخيرة وكل مجلس إدارة
نادي منهم يريد أن يثبت أنه األقوى والقادر
على حتقيق مكاسب أكبر ،لكن الظروف التي
يشهدها نادي الزمالك وخروجه من غالبية

البطوالت التي ينافس عليها خالي الوفاق
جعل يحول صراعه من املنافسة على بطولة
إلى املنافسة على احلصول على خدمات العب
من األهلي.
هل فترة االعداد التي اعلن احتاد الكرة كافية
لتجهيز املنتخب املصري لكاس العالم؟
فترة االعداد التي اعلن عنها واملعسكرات
واملباريات الودية التي اعلن عنها جيدة وقوية
للغاية وال سيما وان املنتخب سيخوض عدة
مباريات ودية قوية وهامة للغاية ،واعتقد
أنها ستكون مفيدة وقوية ،ولكن وضع كرة
القدم حاليا تغير فمعظم العبي منتخب
مصر من احملترفني في أندية اوروبية وعندهم
استعداد للعب في املنتخب وجاهزين بشكل
أكبر وال يحتاجون إلى فترة إعداد كبيرة،
فاملنتخب املصري هو املنتخب األفريقي الوحيد
الذي يلعب له أكثر من  5العبيني في الدوري
االجنيلزي وكلهم في حالة تألق مع أنديتهم،

خالد الغندور مع مراسل «جود نيوز»
الصحفي جرجس إبراهيم
مما يؤثر بشكل كبير على فترة إعداد املنتخب.
هل يستطيع املنتخب املصري بقيادة «كوبر» أن
يحقق اجناز في كأس العالم؟
مستوي املنتخب في الفترة احلالية ليس قويا
بالدرجة الكافية كما في الفترات السابقة،
ولكن كأس العالم له وضع تاني وحسابات
آخرى ،ألن اجملموعة التي يلعب بها املنتخب
املصري هي قوية للغاية وتكاد تكون األقوى
وإذا متكن املنتخب املصري من عبور الدور األول
اتوقع أن يصل دور  8وأن يكون احلصان األسود
في البطولة ،وانا أثق بشكل كبير في الكابنت
«كوبر» وخبراته في إدارة هذه املباريات القوية.
متى سيعود اجلمهور مرة آخرى إلى املدرجات؟
هذا السؤال يوجه إلى الدولة ،فبعد كل مباراة
متر بسالم نامل أن تكون املباراة التى تليها
بحضور جماهيري ،و لكن دون جدوى ،كذلك
هناك رياضيني كثر قدموا حلوال و اقتراحات
لعودة اجلمهور و منع الشغب في املدرجات،
ومنها عودة اجلمهور للملعب لفريق واحد
فقط ،وفي حال جناح التجربة يعود باقي
اجلمهور وقدمت أيضا عدة اقترحات ولكن
الدولة ال تريد عودة اجلهور في الوقت احلالي.
متى ستعلن ترشحك لرئاسة نادي الزمالك ؟
نادي الزمالك هو بيتي ،ولكنى لن ارشح نفسي
لرئاسته ألنى «مش بتاع انتخابات» فانا اكتفى

بأنى العب كرة قدم معتزل واعالمىي رياضي
في الوقت احلالي واكتفي بذلك.
مرتضي منصور هل هو سبب األزمات التي
يشهدها نادي الزمالك؟
مشاكل نادي الزمالك كبيرة ومعقدة ولها زمان
طويل في كل مجالس اإلدارات ورؤساء األندية
السابقني كان في مشاكل ضخمة وكله يعاني
من مشاكل حتى في عهد الدكتور كمال
درويش كان هناك مشاكل في النادي ،لكن ذلك
ال مينع أن مرتضي منصور رئيس النادي احلالي
يشكل جزء كبير من األزمات التي يشهدها
النادي ،وحل تلك املشاكل يحتاج إلى وقت
ومجهود كبير ،قد يصل إلى سنوات ،وتتلخص
كل تلك املشاكل في سوء االدارة.
ما هي اصعب مبارة تعرض لها كابنت خالد
الغندور؟
اصعب مبارة كانت سنه  1994عندما كنت
كابنت نادي الزمالك في نهائي دوري أبطال
افريقا بني الزمالك ونادي الصفاقسي التونسي
حيث كانا الفريقني متعادالن سلبيا في
القاهرة ،وكان لقاء العودة بتونس وخسرنا
علي أن
البطولة ،كانت مبارة صعبة للغاية
ّ

حوار :جرجس ابراهيم

نخسر نهائي دوري أبطال افريقيا.
بعد تصدره هداف الدوري االجنيلزي هل تتوقع ان
ينافس محمد صالح علي الكرة الذهبية العام
املقبل؟
في عالم كرة القدم مفيش مستحيل ،ولكن
على صالح أن يكتمل في تألقه لهذا املوسم
اوال و يختمه بشكل قوي و يكمل في نهائيات
كأس العالم بذات األداء املتميز و بذلك ميكنه
املنافسة على تلك اجلائزة.
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محالت  Stop & Goمبسيسوجا
تهنئ
نيافة احلبر اجلليل/
االنبا مينا
اسقف مسيسوجا
وغرب كندا
وجميع االباء الكهنة
والشعب القبطي
بعيد
القيامة اجمليدة
داعني اهلل
أن تكون أيام سعيدة
علي عمالئنا الكرام

رؤوف مجلي والعائلة
وجميع العاملني
مبحالت ستوب اند جو

905 607 8507
2901 Eglinton Avenue West,
Mississauga,ON. L5M 6J3
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اخبـــــــــــار

«تانيا» مناف�سة «فورد» على رئا�سة «املحافظني» ترت�شح لتمثيل «م�سي�ساجا �سنرت» بالإنتخابات القادمة
أعلنت الناشطة السياسية «تانيا جرانيك آالن» ،والتي كانت
تنافس على رئاسة حزب احملافظني بأونتاريو أمام «دوج فورد»،
عن ترشحها بدائرة «مسيساجا سنتر» لتمثل حزب احملافظني
التقدمي في انتخابات املقاطعة القادمة.
وكانت «تانيا» خالل العامني املاضيني قد تولت رئاسة منظمة
« - Parents As First Educatorsاألهل هم املعلم األول” أو
“ ”PAFEالتي مت انشائها للتصدي ملا قامت به حكومة أونتاريو
الليبرالية على حق األسرة في حتديد الثقافة األخالقية

واجلنسية التي تصبها وزارة التعليم في عقول أبنائهم مبا
قد ال يتناسب مع مبادئهم ،وقامت “تانيا” بنشاط كبير في
هذا األمر .وتقول “تانيا جرانيك” والتي لفتت إنتباه الكثيرين
في منافستها على رئاسة احلزب في مارس املاضي ،أنها قضت
فترة من حياتها في تلك الدائرة االنتخابية وأن لها مؤيدين
كثيرين بها وتتمنى أن متثل حزب احملافظني عن تلك الدائرة
للفوز باملقعد في انتخابات يونيو القادم النتخاب أعضاء برملان
أونتاريو .2018

العاهل ال�سعودي :يحق لإ�سرائيل فوز ال�سي�سي بوالية جديدة ومناف�سه
يف املركز الثالث ..و �أقبال اخلارج
العي�ش ب�سالم على �أرا�ضيها
ن�صف الإنتخابات ال�سابقة
أكد ولي العهد السعودي،

األمير محمد بن سلمان
في بيان له أن إسرائيل لها
احلق في العيش بسالم
على أراضيها ،بحسب ما
ذكرته وكالة «رويترز».
وفي مقابلة مع صحيفة
«ذي أتالنتيك» األمريكية
عند سؤاله عما إذا كان
يعتقد أن إلسرائيل احلق في إقامة دولة ،قال ولي العهد «أعتقد
أن الفلسطينيني واإلسرائيليني لهم احلق في أرضهم ،لكننا
بحاجة إلى التوصل إلتفاق سالم لضمان استقرار اجلميع
واحلفاظ على عالقات طبيعية».
وأضاف بن سلمان «لدينا مخاوف دينية بشأن املسجد األقصى
في القدس وحقوق الفلسطينيني هناك وليس لدينا أي اعتراض
على أي شعب آخر» ،وقال بن سلمان ،في لقاءه املطول مع
صحيفة «ذي اتالنتيك» األمريكية ،إن «إسرائيل متلك اقتصادا
كبيرا مقارنة بحجمها ،وهذا االقتصاد متنام ،وبالطبع هناك
الكثير من املصالح التي نتقاسمها مع إسرائيل» ،وأضاف« :إذا
كان هناك سالم ،سيكون هناك الكثير من املصالح بني إسرائيل
ودول مجلس التعاون اخلليجي ،ودول مثل مصر واألردن» .وأشارت
«رويترز» بأن التوترات املتزايدة بني إيران والسعودية أثارت
تكهنات حول تقارب محتمل بني السعوديني واإلسرائيليني،
الذين يعتبرون اإليرانيني تهديدا مباشرا لهم.
يشار إلى أن السعودية فتحت في شهر مارس املاضي ،وألول
مرة ،مجالها اجلوي التجاري للرحالت اإلسرائيلية ،وهو القرار
الذي تطلب سنتني من املفاوضات.

البابا توا�ضرو�س يرت�أ�س قدا�س عيد
القيامة بالكاتدرائية املرق�سية
بالعبا�سية يف عيدها الـ 50
يتراس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا االسكندرية وبطريرك
الكرازة املرقسية ،قداس عيد القيامة اجمليد بالكاتدرائية
املرقسية الكبري بالعباسية ،والذي ياتي بالتزامن مع الذكري
الــ 50الفتتاح الكاتدرائية املرقسية عام  ،1968وسط مشاركة
لفيف من االساقفة واملطارنة والكهنة في القداس ومبشاركة
خورس الكلية االكليريكية وسط حضور شعبي كبير.
ومن املقرر مشاركة عدد من الوزراء والسفر االجانب واعضاء
البرملان املصري ورؤساء االحزاب وممثلي الطوائف املسيحية
وعدد من الشخصيات العامة.
وتفقد البابا تواضروس الثاني أعمال التطوير والتجديدات
بالكاتدرائية املرقسية بالعباسية ،وكان في استقباله ،اللجنة
املشرفة على األعمال وفريق العاملني من الفنانني واملهندسني
والفنييني الذين يقومون باالعمال املتنوعة داخل الكاتدرائية
وذكرت الكنيسة القبطية في بيان لها ،أن الزيارة التفقدية
للكاتدرائية جاءت لالطمئنان على جاهزية الكاتدرائية قبل
صالة قداس عيد القيامة اجمليد ،وتخضع الكاتدرائية إلى اعمال
ترميم منذ عامني.
وحتتفل الكنيسة هذا العام مبرور  ٥٠سنة على افتتاح
الكاتدرائية في عهد البابا كيرلس السادس البطريرك الـ.١١٦

أعلن املستشار الشني
إبراهيم ،رئيس الهيئة
لالنتخابات،
الوطنية
فوز الرئيس عبد الفتاح
السيسي ،برئاسة مصر
فى انتخابات الرئاسة 2018
لفترة رئاسة ثانية بعد
حصوله على  21مليونا
و 835ألفا و 387صوت ًا،
بنسبة  %97.08من األصوات
الصحيحة.
وأوضح إبراهيم ،أن املرشح
موسى مصطفى موسى
حصل على  656ألفا و534
صوتا ،بنسبة  ،%2.92ليصبح
في املركز الثالث بينما حصد املركز الثاني االصوات الباطلة و
التى بلغت مليون  762و أل ًفا و 231صوتا بنسبة % 7.27
وعدد املقيدين بقاعدة البيانات  59مليونا  78ألفا و 138ناخباً،
وجاء األقبال في اخلارج ضعيفا ً حيث وصل عدد من أدلوا
بأصواتهم فى اخلارج  157ألف ناخبا فقط وهو حوالي نصف
عددهم في إنتخابات  ، 2014واألقل في تاريخ مشاركتهم منذ
حصولهم علي حق التصويت بعد ثورة  25يناير  ،وعدد من أدلوا
بأصواتهم فى الداخل  24مليونا و 97ألفا و 92ناخبا ،وعدد من
أدلوا فى الداخل واخلارج  24مليونا و 254ألفا و 152ناخبا بنسبة
 .»%41.05ووفق للجدول الزمنى الذى أعدته الهيئة ،فإنه عقب
إعالن النتائج رسمياً ،يتم تقدمي الطعون على قرارات الهيئة
ونتائج االنتخابات خالل أبريل اجلارى ،فيما تفصل احملكمة
اإلدارية العليا فيها خالل  10أيام .ووفقا للدستور ،مدة الرئاسة
احلالية تنتهى فى  2يونيو املقبل ،أى أن الرئيس سيحلف
اليمني الدستورى أمام مجلس النواب قبل  2يونيو املقبل ،حيث
تنص املادة  109من الالئحة الداخلية جمللس النواب ،أنه بعد
إعالن النتيجة ،يعقد اجمللس جلسة خاصة يؤدى فيها رئيس
اجلمهورية اليمني الدستورى.

كندا تنتقد جمددا التعريفات اجلمركية
الأمريكية على ال�صلب والألومنيوم
انتقدت كريستيا فريالند وزيرة خارجية كندا ،مجددا التعريفات
اجلمركية التى تسعى الواليات املتحدة لفرضها على الواردات
من الصلب واأللومنيوم
وقالت الوزيرة الكندية إن بالدها يجب أن تُعفى بشكل كامل
من هذه اإلجراء بدال من حصولها على إعفاء مؤقت من اخلضوع
لهذه التعريفات حتى اول مايو القادم
وأضافت أنه من العبث القول ان كندا ميكن أن تشكل تهدي ًدا
لألمن القومى للواليات املتحدة ،واجلميع على علم بذلك ،وأن
بالدها تعد حليفا دفاعيا وثيقا للواليات املتحدة وأن التعريفات
اجلمركية االمريكية ليس لها أساس أو مبرر مشروع ،واجلدير
بالذكر أن الكثير يُحمل رئيس الوزراء احلالي« ،جاسنت ترودو»
مسئولية عدم املعاجلة اجلادة لهذا األمر

بابا الفاتيكان:
على ال�شباب �أال يرتكوا الأجيال
الأكرب �سنا تكمم �أفواههم
دعا بابا الفاتيكان فرنسيس األول الشباب إلى عدم السماح
بإسكات أصواتهم ،وذلك في عظة قداس أحد الشعانني ،وقال
البابا فرنسيس أمام آالف األشخاص في ساحة القديس بطرس،
والكثير منهم تتراوح أعمارهم بني  16و 29عاما من أنحاء
العالم من املشاركني في احتفاالت «اليوم العاملي للشباب» إن
فتنة إسكات الشباب تتواجد دائما.
وأضاف البابا في القداس «أن قرار إطالق صيحة هو بأيديكم..
وعدم إسكاتكم هو أمر يعود إليكم».
جاءت تعليقات البابا بعد يوم واحد من خروج مئات اآلالف من
األشخاص إلى الشوارع في بلدات ومدن في الواليات املتحدة
للمطالبة بإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على حمل األسلحة
النارية ،في احتجاجات أطلقها شباب متضررون من املذبحة
التي شهدتها مدرسة في فلوريدا الشهر املاضي.

ابي احمد �أول رئي�س وزراء م�سلم
لإثيوبيا
أدى رئيس وزراء إثيوبيا
اجلديد أبي أحمد ،اليمني
أمام البرملان ،بتفويض
إصالحات
لتنفيذ
دميقراطية تهدف جزئيا
لنزع فتيل التوترات
العرقية في والية أوروميا،
التي ينحدر منها اجلنرال
املتقاعد.
واختار االئتالف احلاكم أبي
خلفا لهايلي مرمي ديسالني ،الذي استقال ليفسح اجملال أمام
إجراء اإلصالحات.
وتشهد أوروميا ،التي حتيط بالعاصمة أديس أبابا ،أحداث عنف
منذ عام  ،2015سببها األكبر شعور سائد بني شبان عرقية
األورومو ،التي تشكل نحو ثلث عدد سكان إثيوبيا البالغ 100
مليون ،بأنهم يتعرضون لتهميش سياسي واقتصادي.
وأدى أبي اليمني خالل احتفال مبجلس نواب الشعب في أديس
أبابا ،وفي كلمته أمام البرملان قال «هذا يوم تاريخي ..نشهد
انتقاال سلميا للسلطة ..وضعنا اليوم ينطوي على فرص
وتهديدات...ونعيش فترة ملتبسة».
وتولت اجلبهة الدميقراطية الثورية الشعبية اإلثيوبية السلطة
منذ عام  ،1991لكن االحتجاجات واالضطرابات في أوروميا
شكلت أكبر خطر يواجه استمرارها في احلكم ،ويبدو أن انتماء
أبي لعرقية األورومو ميثل محاولة محسوبة لتخفيف التوترات
في مسقط رأسه.
وإثيوبيا هي ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان،
واقتصادها كان األسرع منوا في القارة على مدى العقد املاضي.
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موت وحياة
خلق اهلل آدم من تراب األرض ،وأسكنه جنة
اخللد ،ولم يشأ أن يكون وحده باخلالء ف َق َّد صنع
من جنبه حواء« ،وأوصى الرب اإلله أدم قائال من
جميع شجر اجلنة تأكل أكالً ،وأما شجرة معرفة
اخلير والشر فال تأكل منها ألنك يوم تأكل منها
موتا متوت  ..فقالت احلية للمرأة لن متوتا ..فأخذت
(حواء) من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا
معها فأكل ..فانفتحت أعينهما وعلما أنهما
عريانان خاطا أوراق تني وصنعا ألنفسهما مآزر
 ..فنادى الرب اإلله أدم وقال له أين أنت  ..فقال
سمعت صوتك في اجلنة فخشيت ألني عريان
فاختبأت ..فقال الرب اإلله للحية ألنك فعلت
هذا  ..على بطنك تسعني وترابا تأكلني كل
أيام حياتك ..واضع عداوة بينك وبني املرأة ..وقال
للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك بالوجع تلدين
أوالدا ..وقال ألدم ..بعرق وجهك تأكل خبزا ً حتى
تعود إلى األرض التي أُخذت منها ألنك تراب وإلى
تراب تعود (“ ..تك.)3
وصدق القران الكرمي على ما أُنزل على موسى
اس ُك ْن أَن َْت
مبا جاء بسورة األعراف قوله“ :وَيَا آدَ ُم ْ
ش ْئ ُت َما وَلاَ ت َ ْقرَبَا
وَز َ ْو ُج َك الجْ َ َّن َة َف ُكلاَ ِم ْن َح ْيثُ ِ
َه ِذ ِه َّ
الش َجرَ َة َفت َُكون َا ِم َن َّ
س
الظالمِ ِ َ
س َو َ
نيَ ..ف َو ْ
لَ ُه َما َّ
الش ْي َ
طا ُن لِ ُي ْب ِد َي لَ ُه َما َما ُوور ِ َي َعن ُْه َما
س ْوآت ِ ِه َما وَ َقا َل َما ن ََه ُ
اك َما رَب ُّ ُك َما َع ْن َه ِذ ِه
ِم ْن َ
َّ
الش َجرَ ِة إِلاَّ أ َ ْن ت َُكون َا َملَ َكينْ ِ أ َ ْو ت َُكون َا ِم َن الخْ َالِ ِدي َن..
َفلَ َّما ذَا َقا َّ
س ْوآت ُُه َما وَ َط ِفقَا
الش َجرَ َة ب َ َد ْت لَ ُه َما َ
ان َعلَ ْي ِه َما ِم ْن وَر َ ِق الجْ َ َّن ِة وَن َادَا ُه َما رَب ُّ ُه َما
يَخْ ِ
ص َف ِ
َ
أَلَ ْم أن َْه ُك َما َع ْن تِلْ ُك َما َّ
الش َجرَ ِةَ ..قا َل ا ْه ِب ُ
طوا
لأْ َ
س َت َق ٌّر
ب َ ْع ُ
ض ُم ْ
ض ُك ْم لِ َب ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو وَلَ ُك ْم ِفي ا ر ْ ِ
يها تمَ ُوتُو َن
يها تحَ ْ َي ْو َن وَ ِف َ
نيَ ..قا َل ِف َ
وَ َمتَا ٌع إِلَى ِح ٍ
وَ ِمن َْها تُخْ رَ ُجو َن” (االعراف.)25 -19
ووفقا ً للنص التوراتي ،كان الطرد من اجلنة
أحد تداعيات املعصية؛ لكن حكم اخملالفة،

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

كان املوت .واهلل ال يغير حكمه،
إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش بصك غفران؛ لكن اإلنسان هو الذي جلب على
فال يتوعد أدم باملوت في حال
وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه نفسه حكم املوت ،والبد أن يجرى عليه العدل
املعصية ،ثم يغير قضاءه ويكتفي
فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وينفذ فيه احلكم.
فقط بطرده من اجلنة! ألن قضاءه
وأصعده محرقة عوضا ً عن إبنه ولم يكن تقريب احليوان كافيا ً لفداء اإلنسان،
مبرم وواجب النفاذ ،ولو كان اهلل
“(تك.)22
بيد أنه كان رمزا للفداء الكفاري الذي قدمه
قد عفى عنه وسامحه لكان قد
ولم يكن أمر اهلل إلبراهيم بذبح السيد املسيح مبوته ،ذلك هو الذبح العظيم
أبقاه في اجلنة وملا طرده منها،
إبنه المتحانه فقط ،وإال ملا كان الذي جتسد إلمتام الفداء الكفاري عن العالم
وملا اكتنف البشرية العناء والبالء
هناك داع لذبح الكبش عوضا ً أجمع ،ولم يكن يصلح له أحد غيره ،وهو ما
وسفك الدماء.
عنه .ولكن كان للحدث داللة يفسر لنا ملاذا اختلف السيد املسيح عن البشر
وعندما خالف اإلنسان أمر اهلل ،مات روحيا ً آخرى ،ولم يكن إبراهيم هو أول من ذبح أضحية ،والرسل واألنبياء في أشياء جوهرية وخطيرة:
وأدبيا ً بانفصاله عنه ،وفقد النعمة التي كانت فعندما عصى أدم وحواء الرب ،وتعرا من البر فهو وحده الذي ولد من عذراء مت اصطفاؤها
تربطه بخالقه ،ودبت فيه مظاهر املوت كما فشعرا بعري اجلسد ،إن اهلل البسهما أقمصة ورفعها فوق نساء العاملني ،ورمبا يقول قائل أن أدم
الشجرة التي ينقطع عنها املاء فتذبل وجتف من جلد احليوان ،أي أنه علمه أن ذبح احليوان لم يولد من زرع بشر؛ ولكن أدم كان أول البشر
ومتوت بعد حني.
هو للتكفير عن اآلثم ،وظل هذا التقليد ساريا ً فلم تكن هناك وسيلة إليجاده غير اخللق.
ً
منذ ذلك احلني ،ففعله هابيل ،ونوح وملكي أما والدة املسيح فكانت كسرا للقانون
ولم يكن أدم يحيا ً سعيدا ً في اجلنة ألنه كان صادق وإبراهيم وباقي األنبياء ،وانتشرت شعيرة الطبيعي الذي كان ساريا ً في كل بني أدم ،وهو
يأكل ما طاب له من ثمارها ،ويشرب من صفي األضاحي عند شعوب العالم القدمي حتى لدى الوحيد اخلالي من اإلثم؛ وهو الوحيد الذي مات،
أنهارها؛ بل ألنه كان يتقوت مبحضر اهلل ،ويرتوي الذين انصرفوا إلى عبادة األصنام.
وقام ،وأقام األموات بسلطانه وبإرادته؛ وهو
بنعمته ،ويكتسي ببره ،وها هو اآلن أمسى ووفقا ً للشريعة املوسوية ،كان على املضحي الوحيد الذي سيأتي يوم الدين ديانا للعاملنب؛
مطرودا ً من محضر العزة اإللهية ،ولكن اهلل أن يضع يده على رأس الضحية ويقر بذنبه ،وهو الوحيد الذي وصف بأنه “كلمة اهلل” (يو)1
رحيم ومطلق الرحمة ،فكيف ال يعفو عن أدم ؟ فينتقل  -رمزيا ً  -اإلثم إلى األضحية التي ينفذ وكلمة اهلل ليس لفظة من ألفاظ الوحي ولكنه
ال يعفو عنه ألنه مطلق العادل واحلق ،وقد فيها حكم املوت عوضا ً عن اإلنسان ،وكأن علم اهلل الذاتي ،وعلم اهلل ليس أدنى من ذاته،
سبق وحذره :إن خالفت ستموت؛ فإن مات أدم األضحية حملت ذنب املضحي بها ،فتتحق ولم ميضي على ذاته وقت كان بغير علمه وبدون
وجرى فيه حق العدل ،انتفى حق الرحمة؛ وإن الرحمة وينجو اإلنسان ،ويتحقق العدل ومتوت روحه ،وإذا كان املسيح -من جهة ناسوته -قد
عفى عنه وتركه ،انتفى حق العدل؛ وحاشا هلل األضحية ،ألن أجرة اخلطيئة هي موت (رو.)6
قام بدور الرسول والنبي ألنه أنبأ بالغيبيات،
أن ينقص من عدله ومن رحمته شيء ،اذا ً فما ولكن هل يتحقق العدل حقا ً عندما ميوت وابلغ ببهي الرساالت ،لكنه من جهة الهوته
هو احلل؟ ولإلجابة على السؤال ،نعرج قليالً إلى احليوان عوضا ً عن اإلنسان؟ فاحليوان أدنى منه هو كلمة اهلل الذي جتسد (متثل بشرا) في ملء
ض َّح َى به الزمان لفداء اإلنسان؛ فقدم للبشرية فداءا ً
قصة ابراهيم.
مرتبة ،والعدل يقتضي أن يكون امل ُ َ
ً
ض َّح َى عنه أو أعلى منه ،وأن يكون ابديا“ ،ليس بدم تيوس وعجول بل بدم نفسه”
للم َ
في أضحية ابراهيم ،قال له الرب“ :خذ أبنك مساويا ُ
وحيدك الذي حتبه اسحق واذهب إلى أرض املريا خاليا ً من اآلثم وغير واقع حتت حكم املوت ،وميلك (عب“ .)9ألنه ونحن بعد خطاة مات املسيح
وأصعده هناك محرقة” (تك ،)22فأطاع إبراهيم نفسه وارادته ،وإذا كان االمر هكذا فلماذا أمر ألجلنا” (رو ،)5ثم قام من املوت وأقامنا معه
اهلل ،وربط وحيده الذي أتاه بوعد بعد كبر ،و َه َّم اهلل موسى النبي أن يقرب الكباش ،إذا لم تكن وأجلسنا في السماويات (اف  ،)2حيث يوجد “ما
يذبحه؛ لكن أتاه صوت من السماء يقول له “ال كافية لفداء اإلنسان؟ وبخاصة أن اهلل ليس لم تر عني ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال
متد يدك إلى الغالم وال تفعل به شيئاً ..فرفع إلها دمويا ً فال يستطيب ذبح احليوان؛ وال يرتشي إنسان ما أعده اهلل للذين يحبونه” (1كو)2

مونش ..السفينة التي تسبح بال ّ
هدي في بحر احلياة !

بقلم :نسرين عيسى -ساسكاشوان

هل ميكن أن تتكون العبقرية الفنية من مشاعر
اخلوف والعزلة واملرض واملوت؟ وعند التأكد
من العبقرية التي تنتج عن هذه املشاعر هل
يستطيع صاحبها أن يشعر بسعادة النجاح؟
وهل املرض النفسي ممكن التعايش معه بسالم،
إجابة هذه التساؤالت عند الرسام النرويجي
العبقري ادوارد مونش ..نعم عزيزى القارئ هذا
ما حدث مع إدوارد مونش الذى كان يعاني من
مرض نفسي ،فقد كان شخص حزين يرى العالم
من وراء نظارة سوداء ،وبالرغم من أنه يتعامل مع األلوان إال
أنه استطاع أن يوظف ألوانه في خدمة ترجمة انفعاالته
احلزينة ورؤيته القامتة للعالم الذي نعيشه من وجهة نظره
فخرجت لنا األلوان املبهجة تختلف عن داللتها لتصور أبشع
األحاسيس ومبنتهى الصدق.
الفنان النرويجي إدوارد مونش من الفنانني الذين عبروا عن
معاناتهم بالصراخ من خالل ريشته ،كانت صرخاته في
لوحاته تخترق الطبيعة كلها وتنفذ إلى أعماقها من خالل
صرخة مفاجئة تتردد أصداؤها في األفق وال ميكن مقاومة
اإلحساس بالفزع واليأس الذي حتمله ،حيث يسهم كل
عنصر في التكوين في خلق احلالة االنفعالية التى تنتقل
إلى املتأمل للوحاته ،وجتعله يعيش احلالة التي يريد أن ينقلها
إدوارد من انفعاالت وفزع وخوف.
كانت لوحاته في البداية صغيرة احلجم ال تشير إلى انتمائه
إلى أية مدرسة فنية غير أنها كانت متيل إلى األلوان املعتمة،
وفي لوحاته امللونة تتوازن العتمة مع الضوء ،تتوازن األلوان

الباردة مع األلوان الساخنة ،أما في لوحاته
باألسود واألبيض فإن األسود يتوازن مع
األبيض ،أما الشمس التي يرسمها مونش في
لوحاته فإنها «الشمس الشمالية» النادرة
وتشرق على الشاطيء في الثلث األعلى من
اللوحة ،ولكن مونش يرسم في قلب الشمس
الكبيرة شمسا صغيرة ترقد كجنني في
وسط الضوء.
واملدهش عزيزي القاريء أن مونش كان مدركاً
للدور املهم الذي لعبه املرض النفسي في حسه اإلبداعي،
ولذلك كان يصف نفسه بدون
أمراضه النفسية بالسفينة
التي تسبح بال هد ًى في بحر
احلياة ،وكان مرض القلق املزمن
هو الذراع األمين للفنان ،لكونه
العامل الفعال الذي يثير
اجلانب املظلم باالضطراب ومن
بني طيات هذا العالم املظلم
احلزين ،تنبت أفكار اللوحات التي
تعكس االضطراب العقلي الذي
عاشه مونش ،وتأكيد مونش
على أهمية املرض النفسي له،
لم يكن من خالل تصريحاته الشفوية فقط ،بل إنه رسم
لوحة بعنوان “القلق املزمن”.
تصالح مونش مع أمراضه النفسية ،كان له أكثر من جتلي

في لوحاته الفنية ،فلم يحاول مونش كبت هذا املرض
العقلي ،بقدر ما تركه يتسلل إلى أنامله ،ومنها إلى ريشته
ويعبر عن نفسه ويفرض وجوده ،ولذلك كان اختيار مونش
ألسماء لوحاته لم يكن بها أي غموض فهى تعبر عن
الشاشة الداخلية لروحه ،فنجد مثال في لوحة Melancholy
أو سوداوية ،جسد مونش االستسالم الداخلي بروحه جتاه
املرض العقلي ،فى هذه اللوحه من خالل األلوان القامتة،
ومعالم احلزن املستكينة على وجه الرجل الظاهر باللوحة،
والذي ال يجد في الوحدة سوى الشجن والتأمل في هذا
املشهد السوداوي.
وفي حديث مونش عن هذه اللوحة
قال :إنها «احلياة احلديثة للروح» ،وأكد
النقاد على محاولة مونش املستمرة
جتسيد الدراما النفسية التي ميكن
لروح اإلنسان أن تعيشها في ظل
األلم النفسي املتواصل ،ولكن مع
حتويل تلك الدراما إلى دراما تأملية،
ينتج عنها تلك اللوحات التي خاطبت
املشاعر احلزينة لدى البشر في العالم
كله ،ليس هذا فقط فهي جتعلنا
نفكر بعمق وفلسفة ّعن احلياة
وكيف كان يراها مونش وما استطاع
أن يراه بعقليته املريضة نفسيا ً والتى ال نستطيع نحن
األصحاء عقليا أن نراه؟! أسئلة تدور بذهني وإجاباتها عند
إدوارد مونش !

حني �أكذب
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�أنظر �إليك يف وجهي

2 1

زهرة الطاهري ـ املغرب

2
3
4
5
6
7
8

حبي لك �أكرث من هو�س
و�أكرث من قبالت وهم�س
حبي لك هو مثل �أن �أكون
يف ج�سدي
و�أنا فقط بج�سدك �أح�س
هو �أن �أت�سلق كل حلظة
قامة خدك الطويلة
و�أن �أ�سكن كل عمري
حتت خيمة يدك اجلميلة
ف�أنا ال �أحبك وفقط
بل �أنت كل ما لدي
�أمام كل هذا التيه
لذا ف�إين �أرك�ض ب�سرعة ال�شوق
�إىل املر�آة كل �صباح
و�أنظر �إليك يف وجهي

9
10
رأسي
 1عكس همجي  -شديد الظلمة
 2خضار من مقبالت الطعام  -حرف جر  -ثلثا
قوم
 3تستخدم في االستحمام  -طين مشوي
 4نقود مقابل عمل أو خدمة  -سيدة مهنتها
نقل المعنى من لغة إلى أخرى
 5بحر كبير  -سروال واسع
 6عين الكاميرا
 7آلة ايقاع موسيقية  -أداة نصب  -نصف يتيم
 8نشف  -جرس (مبعثرة )
 9من أجمل األزهار  -مكونات األرض
 10آلة موسيقية وترية

6
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عندما سقطت التفاحة قال اجلميع
سقطت التفاحة ..إال واحد قال ملاذا
سقطت؟
قد يبيع اإلنسان شيئا قد اشتراه ..ولكن
ال يبيع قلبا ً قد هواه.
للذكاء حدود ،لكن ال حدود للغباء.
حتى ولو ...يكفيك شرف احملاولة.
ليس من الصعب أن تضحي من اجل
صديق ..ولكن من الصعب أن جتد الصديق
الذي يستحق التضحية.
قطرة املاء حتفر في الصخر ..ليس
بالعنف ولكن بالتكرار.
الصداقة كاملظلة كلما اشتد املطر
كلما ازدادت احلاجة إليها.
ليس األلقاب هي التي تكسب اجملد ،بل
الناس من يكسبون األلقاب مجدا.

األم :ملاذا تضرب أختك وهي أصغر
منك سناً؟!
االبن :إذن ،ملاذا تضربيني وأنا اصغر
منك سناً؟!!
املعلم :ما الذي يسبب العرق؟
التلميذ :اسئلتك يا أستاذ!!!

عندما كان الرسام الشهير «بنيامني
وست» صغيرا ً قرر أن يرسم صورة ألخته
في غياب والدته عن املنزل وعلى الفور
أخرج األلوان والفرش ،وسرعان ما حتول
املكان إلى فوضى بعد أن تناثرت األلوان
على األرضية وعلى األثاث.
وعندما عادت والدته ورأت تلك الفوضى
لم تعنّفه بل أمسكت الصورة التي
رسمها وقالت له« :يا لها من صورة ثم
ق ّبلته» ،يقول بنيامني وست عن هذا
املوقف« :لقد اصبحت رساما ً بفضل
هذه القبلة»!

8
3

1

5

3
3 5

8

7

9
6

8

5 9
8
7

4

2 5

1

9

8 2

حل
العدد
السابق

1
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غي م�سار ال�شعوب!
الطوابع ُت رّ
2 5 8 1 4 7

3 9 6
بألوانها7 4
الصغيرة1 ،
الطوابع3 6 9
هل تصدق أن5هذه2 8
الزاهية ،ورسوماتها البديعة وصورها اخلالبة ،ميكنها أن تغير

ّ

الشعوب9 3 6 2 5 .
بعض8 7 4
مسار تاريخ 1
8
2
9
5
7
1
6
3
فمن الوقائع4التي تشهد على هذا الكالم ما حدث في نهاية القرن الــ  ،19كانت هناك مجموعة من كبار
الهادي باحمليط األطلنطي ،وقد رأى بعضهم أن تشق هذه
احمليط 3
شق 9قناة4تربط1 5
حول 6
يتباحثون 8
رجال املال 7 2
شقها 7عبر«6نيكاراجوا».
اآلخرون 4
اقترح 8 2
فيما 3
«بنما»1 5
القناة عبر 9
بإصدار4مجموعة من الطوابع حتمل خيال الفنان ،تص ّور بركانا ً
نيكاراجوا
بريد
مكتب
قام
وعلى أثر ذلك
6 2 7 3 5 9 1 8
ً
ً
الغلطة التي ارتكبها مكتب بريد نيكاراجوا سببا مباشرا جلعل
وسحب الدخان تتصاعد منه ،وكانت هذه
5 8 7 9 1 2 4 6 3
جميع رجال األعمال يصوتون ضد شق القناة في نيكاراجوا ،باعتبارها مكانا ً غير مستقر ،كما صورتها
1 9 3 6 8 4 5 2 7
(c) Daily Sudoku Ltd 2018. All rights reserved.

حكماء ولكن..

7

أفقي

 1تجمعات للفرح  oتصد وذود (عن الحق مثال )
 - 2ضوضاء  oامتنع عن عمل الشر والموبقات  oللتمني
 3االسم األول لمخرج أفالم الرعب األميركي  oكرم
 4مرتحل بين البالد
 5ثلثا سيف  oثلثا كان  oثلثا دام
 6تغيب في التفكير والتركيز
 7يدفئ في الشتاء  oعمله هو الكتابة
 8في حالة استحياء مما صدر منها  oشكله دائري وقد
توصف به الشمس
 9مغامر في اللعب بالنقود  oغنى وثراء
 10في القرآن لم تبدأ بالبسملة

2

9

very hard

ال�ضحك خري دواء

مواقف �إن�سانية

6

7

8

10 9

حل العدد السابق

1

بقلم :عـادل عطيـة
أجمل القبح بالقبح
كأني ّ
وأضيء الظالم بالظالم
وأعطي ملريض بالداء العياء،
السم الزؤام
هذا ما أصنعه حني أكذب،
كذبتي «البيضاء»..
الكذب ال يرى اخلطر في جمال حروفه؛
ألنه كاملولود أعمى
وال يشعر بالسقوط والضالل؛
ألنه األغبى..
ألعل هناك ظالم منير،
ورذيلة فضلى،
وليل ساطع؟!
الكذب ال يُثمر ثمر صالح
ولو غرسناه في الثرى
وسقيناه؛
ألنه من رمل وحصى
الكذب سر السقوط املر ،والرذيلة
الكذب وجه جبان يهرب بألف حيلة،
وحيلة
الكذب كالزوان في بيادر احلنطة
األصيلة
يراوغ اإلنسان
يُتعب اإلنسان
ان لم يعرف ما هو الوهم املريب،
ويكتشف وجه احلقيقة.

3

4

5

جــود تاميـــــز

الطوابع لكانت القناة شقت هناك ،ولفعلت باملنطقة فعل
الصادرة عنها ،ولوال صدور هذه
طوابع البريد
Daily Sudoku: Sun 1-Apr-2018
very hard
السحر اقتصاديا ً واجتماعيا وسياسياً ..والسبب طابع البريد!

http://www.dailysudoku.com/

احلالق :كيف اقص لك شعرك؟
الزبون :بدون كالم!!

ت�سايل يف الأ�سئلة
شيء يخصني انا ..لكن كل الناس
تستخدمه إال انا؟
ما هو الشيء الذي يكون معك..
ولكنه يختفي في الظالم؟
أمس لم أكن ولدت ..وغدا ً سأموت..
فمن أنا؟
اإلجابة
اسمي ـ الظل ـ اليوم.

�س�ألوا حكيم� « :أي
�أنواع املو�سيقى هو
احلرام ..؟!»
قال�« :صوت املالعق يف
�صحون الأغنياء عندما
ترن يف �أذان الفقراء»
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Dental Advice

علــــوم وطب

القولون العصبي
د .ماري جرجس

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

The Night Guard
عندما ذهبت لطبيب األسنان للفحص الدورى والتنظيف اقترح
علي عمل  Night Guardال اعلم ماذا هو وما أهميته؟
ّ
أوال Night Guard :عبارة عن جهاز وقائى مصنوع من مادة مرنة
وشفافة وعادة يكون سمكها حوالى  1مليمتر يأخذ شكل
أسنان الفك العلوى أو السفلى ولكن عادة يتم وضعه على
الفك السفلى للتسهيل على املريض.
يتم أخذ مقاس للفك في أقل من  5دقائق ،واجللسة التالية مباشرة يتم تسليمه ،وإعطاء
اإلرشادات الستخدامه فهو سهل جدا على املريض وله فوائد كثيرة.
ثانيا :قد يالحظ الطبيب أن هناك تأكل على سطح األسنان األمامية واخللفية بدرجات متفاوتة
وذللك غالبا بسبب اجلز (الضغط الزائد) على األسنان الذي غالبا املريض ال يشعر به أثناء النهار
ولكن غالبا اجلز والضغط على األسنان يكون أثناء النوم وذلك بسبب الضغوط أو التوتر وفي أثناء
األحالم املزعجة وغالبا ً الذي يحس بها الشخص الذي ينام بجانبه ألن صوت اجلز يكون ملحوظا.
والتآكل يكون في املينا وقد ميتد إلى حتت املينا وهذا يتضح من ظهور مناطق صفراء على األجزاء
الطاحنة باإلضافة إلى
حساسية باإلسنان ،وفي
بعد احلاالت املتقدمة
يكون في انحسار فى
اللثة .
ومن هنا تأتي أهمية
استخدام هذا اجلهاز
الوقائي أثناء النوم ،ومع
استعمال املريض للجهاز
يكون التأكل في املادة
املرنة حتى يتم ثقبها
وهنا يجب عمل جهاز
جديد ألن الهدف احلماية.

القولون العصبي هو مرض من األمراض املنتشرة في أكثر من  20%من
البشر ،وهذا املرض يظهر في صورة آالم في القولون وتقلصات مع انتفاخ
وسوء هضم وإمساك ،وعلى مريض القولون العصبي التعامل مع هذا
املرض بنظام غذائي وعادات صحية مع املتابعة مع طبيب إذا إزدادت األعراض
سوءا.
بعض النصائح للتقليل من اعراض القولون العصبي:
أوالً :ال ُبعد قدر اإلمكان عن الضغوط النفسية والقلق ،واللجوء إلى االسترخاء والرياضة اليومية
لتفريغ الطاقات السلبية.
ثانياً :املشروبات الصحية كالكاموميل والينسون وشرب املاء على مدار اليوم مفيد جدا ً لصحة
القولون.
ثالثاً :البعد عن الكحوليات واملشروبات الغنية بالكافيني التي تزيد من التهاب القولون وعدم
استرخاءه باإلضافة إلى املأكوالت احلارة والتوابل احلريفة.
رابعاً :البعد عن املقليات واألكالت املصنعة كاللحوم املصنعة الغنية باملواد احلافظة الضارة
لصحة القولون وللجسم عامة.
خامساً :اإلكثار من األلياف في صورة فاكهة وخضروات حيث أنها تساعد على الهضم وتقي من
اإلمساك الذي يساعد على امتصاص سموم اجلسم.
سادساً :البعد عن الدقيق األبيض واستبداله بالقمح الكامل سواء في العيش أو األرز.
سابعاً :االنتظام في عدد الوجبات ومواعيدها
وأخيرا ً اللجوء لطبيب جهاز هضمي إذا لزم األمر ألخذ عالج دوائي كاملهضمات أو مهدئات القولون
وإلى موضوع جديد يهمك ...

احذر تناول ال�سكريات قبل ممار�سة الريا�ضة
يعتقد البعض تناول احللوى أو عسل النحل قبل الرياضة يعطي اجلسم دفعة قوية من
الطاقة السريعة واحليوية ولكن اثبتت التجارب أنه من الرغم من أن السكريات مصدر جيد
للطاقة إال أنها ليست سريعة املفعول فاجلسم يختزن السكريات التي يحتاج إليها كوقود
للطاقة ويستعمل هذا اخملزون أوال ً أما ما يتناوله الشخص قبل الرياضة من سكريات مباشرة
فال يستفاد منه قبل فترة يومني.

بطريركية األقباط األرثوذكس
كنيسة القـديس العظيـم األنبا بيشوي – ستوفيل
Online Donation: www.saintbishoy.ca

6500 Main St., Stouffville, ON, L4A5Z4

Cordially invites you and your family to join us celebrating our

Annual Easter Fundraising
On

Sunday, April 15, 2018
From 12:00pm after the Holy Liturgy
Come and enjoy a program filled with
gourmet lunch, choir, prizes, play and more

Truly He is Risen
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يا سيادة رئيس اجلمهورية ..يا سيادة رئيس
الوزراء ..يا سيادة وزير الداخلية ..يا جميع
املفكرين واملدبرين واملرشدين ..خلق اهلل
جميع اجلن وجميع اإلنس ليعبدون ،فكيف
متنعوهم  -وأنتم بشر مثلهم -من ممارسة
عباداتهم؟! التى ما خلقهم اهلل إال ليقوموا
بها؟! هل املصريون األقباط أحفاد الفراعنة
واصحاب حضارة السبعة اآلف سنة
الذين عبدوا اإلله الواحد قبل نزول األديان
السماوية مبئات واآلف السنني هم أقل من
اجلن واألنس؟!
يا سادتي العقالء ..أنتم تعرفون أن الشعائر
والصلوات املسيحية ال ميكن إن تتم إال فى
اماكن مخصصة ملمارسة هذه الشعائر أي
أنه ال ميكن امتامها فى الشوارع والطرقات
أو احلدائق واألماكن العامة ملا فيها من
خصوصيات وهدوء ال تتناسب مع ضوضاء
الشارع وازدحامه فكيف إذن سيعبدون إذا
لم يكن لهم أماكن مخصصة للعبادة؟!
وبناء على طلب احلكومة تقدمت الطوائف
املسيحية اخملتلفة بطلب تقنني أوضاع
 3730كنيسة قائمة فعال أو لها احتياج
شديد ،ولكن ينقصها التراخيص منها
 2600كنيسة لألقباط االرثوذكس و1020
للكنيسة اإلجنيلية و 110للكاثوليكية،
وبعد شهور من االنتظار وافقت احلكومة
على تقنني أوضاع  53كنيسة فقط أي 1.4%
من مجموع الطلبات املقدمة.
هل أنتم جادون فيما تقولونه أو تفعلونه ؟!
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وَمَا خَلَقْتُ الجِْن وَالأِنْ�سَ �إ َِّال لِيَعْبُدُونِ
َّ

هل هذه هي املواطنة التي
تتشدقون بها أمام احملافل
الدولية؟! ترى كم من هذه
الكنائس سيكون لألقباط
االرثوذكس وكم للكاثوليك
وكم للبروتستانت؟! والطامة
الكبرى أن هذا القرار املصيب
لم ينشر بعد في اجلريدة
الرسمية وال يُعرف بعد ما
هو نصيب الكنائس اخملتلفة
في هذا الرقم املتواضع الذي
ال يتجاوز  1.4%من املطلوب؟!
تُرى ما هو عدد املساجد واألضرحة والزوايا
في مصر؟! هل يتناسب عدد الكنائس
وسعتها مع عدد األقباط؟!
يا سادتي العقالء إن مساحات الكنائس
نظرا لكل الظروف احمليطة ببنائها  -هي
مساحات صغيرة ال تتجاوز سعة أي منها
ما يزيد عن  100إلى  200مصلى إال في املدن
الكبرى ،وكثير منها يسع أقل من هذا العدد
بكثير ،فكيف ميكن احتواء عدد األقباط
الذي يتجاوز اخلمسة عشر مليون نسمة
في هذا العدد احملدود من الكنائس؟! مع كثرة
املتطلبات واخلدمات الفردية منذ الوالدة
وحتى الوفاة ! هل جاء فى القران الكرمي
ون  -ماعدا
«وَ َما خَ لَ ْق ُت الجْ ِ َّن وَاألِن َ
ْس إِال َّ لِ َي ْع ُب ُد ِ
اقباط مصر»-؟!
يا سادتي العقالء إن اقباط مصر ليسوا
أقل فى الدرجة من اجلن واإلنس حتى ال

يُصرح لهم ببناء الكنائس
وهى طريقهم الوحيد إلمتام
العبادة؟! كما أن الكنائس
ال تبنى من أموال الدولة،
ومرتبات كهنتها من تبرعات
الشعب ،وحتى مصاريف
خدماتها من مياة وكهرباء
تدفع من أموال األقباط،
فلماذا تتعسف الدولة في
بناء الكنائس وهي ال متولها
وال تصرف عليها وال تتحمل
أي مصاريف خلدماتها؟! علما ً
بأن اقباط مصر ال يتوانون فى تعضيد الدولة
فى جميع مشروعاتها التي تقع ضمن
طاقاتهم؟!
يا سادتي العقالء ..هناك خلل ما فى
منظومة بناء الكنائس فى مصر وفي عدد
كبير من البلدان اإلسالمية بينما ال يوجد
أي خلل في بناء املساجد في بالد الغرب
التي أكثر سكانها من املسيحيني فلماذا
ال تكون هناك املعاملة باملثل بني هذه البالد
الغربية وبالدنا املنكوبة؟! إلى متى تصر
الدول اإلسالمية وفي مقدمتها مصر على
التمسك بالتخلف؟!
إن أقباط مصر يطلبون تقنني أوضاع
الكنائس املقامة فعال أو الشديدة االحتياج
إليها ،لتتناغم مع قانون قدمي وظالم ،فال
توافقون إال على  1%فقط من طلبهم؟!
أليس هذا تعسفا ً وظلما ً واستبداداً؟! أي أن

بقلم :سمير بشاي
 99%من الكنائس املوجودة فعال قابلة للهدم
والتخريب واإلبادة ألنها «غير قانونية»..
عجبى  ..في أي كوكب تعيشون وبأي حق أو
منطق متنعون الناس من العبادة هلل اخلالق
الذي ما خلقهم إال ليعبدون كما جاء في
سورة الذاريات؟! أليس حق عبادة اهلل هو من
أولويات األديان والدساتير وحقوق اإلنسان؟!
يا سادتي العقالء ..بهذا القرار األحمق
أنتم تقولون للغوغاء بأن الكنائس ومبانى
العبادة املسيحية هي مباني غير قانونية أو
غير شرعية ،وهكذا يبدأ التخريب والتفجير
والدمار وبداية احلروب األهلية كما حدث في
عهد احلاكم بأمر اهلل (996م 1020 -م ) الذي
أمر بهدم وتخريب وسلب جميع الكنائس
في األراضي املصرية واألراضي التي حتت
حكمه حتى وصل إلى هدم وحرق وسرقة
وتخريب ثالثون ألف كنيسة في فترة سنتني
(1015 1013-م ) مبا فيها كنيسة القيامة
وهي أقدس املقدسات املسيحية ،وقد كانت
هذه األفعال هي الشرارة التي بدأت منها
احلروب الصليبية ،ملدة قرنني من الزمان
(1095م 1291 -م) والتي قام بها املسيحيون
للدفاع عن مقدساتهم .يا سادتي العقالء
إن الكنائس هي دور عبادة وهي موجودة قبل
نشأة اإلسالم بستة قرون فكيف ميكن أن
تكون غير قانونية اآلن؟! يا لعاركم ..هل
يعقل أن تكون الكباريهات والكازينوهات
قانونية أما الكنائس ودور العبادة املسيحية
فهي غير قانونية؟! يا فرحتنا!!! ..
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ما ال تعرفه عن ..كذبة �إبريل  ..جذورها التاريخية وتقاليدها
في أواخر شهر مارس من كل عام ،يستعد
بعض الناس في بريطانيا ملداعبة أصدقائهم
ومعارفهم في اليوم األول من شهر إبريل ،وهو
تقليد قدمي متبع في معظم الدول األوروبية ،بل
وفي العالم كله!
و”إبريل” اسم مشتق من األصل الالتيني
«ابريليس»  APRILISفي التقومي الروماني
القدمي ،حيث كان إبريل ميثل الشهر الثاني من
العام ،ألن السنة الرومانية كانت تبدأ في شهر
مارس ،ويعتقد أن االسم مشتق من الفعل
الالتيني «فتح»  APERIREداللة على ابتداء
موسم الربيع ،عندما تستيقظ الطبيعة من
غفوة الشتاء وتظهر البراعم اجلديدة على
األشجار وتتفتح األزهار.
ولكن هناك تعليالت آخرى لهذا االسم يعود
بعضها إلى األغريق ،وألن إبريل ميثل مطلع
الربيع ،فقد كان الرومان قد خصصوا اليوم
األول من شهر إبريل الحتفاالت فينوس آلهة
احلب واجلمال وملكة املرح والضحك والسعادة،
فكانت األرامل والعذارى في روما يتجمعن في
معبد فينوس ،ويكشفن لها عن عاهاتهن
اجلسمية والنفسية ،ويبتهلن إليها لتخفيها
عن أنظار أزواجهن ،هكذا كان سكان روما
يحتفلون باليوم األول من شهر إبريل.
وقد كان عدد أيام شهر إبريل في ذلك احلني
29يوما فقط ،وفي عام  45قبل امليالد ،أضاف
يوليوس قيصر يوما ً أخر إلى شهر إبريل فأصبح
عدد أيامه  30يوما ،وفي عصر نیرون الطاغية
تغير اسم الشهرة واصبح نيرونيو س �NERO
 NEUSنسبة إلى االمبراطور نیرون.
أما األقوام األجنلو ساكسونية التي استقرت
في اجلزر البريطانية فكانت تطلق على هذا
الشهر اسم «اوستر»  OOSTERأو «ایستر
موناث»  ،EASTER MONATHويعتقد أن األقوام
الساكسونية كانت حتتفل في هذا الشهر
بعيد اآللهة «ایستر»  EASTERوهي إحدى آلهة
الساكسون القدمية ،وهو االسم الذي يطلق
اآلن على عيد الفصح في اللغة االنكليزية،
ويعتبر يوم  21إبريل التاريخ التقليدي لتأسيس

مدينة روما ،عاصمة االمبراطورية الرومانية
عام  753قبل امليالد ،وهكذا جند أن لهذا الشهر
أهمية خاصة بالنسبة لألقوام األوروبية في
العصور القدمية.
ويطلق االنكليز على اليوم األول من ابريل اسم
«يوم جميع املغفلني أو احلمقى»FOOLS ‘ ،
 ، DAY ALLوفيه يتفنن بعض الناس في اختالق
األكاذيب ومداعبة شخص مغفل يختارونه
لهذا الغرض ،كأن يقصوا عليه خبرا ال يعقل
فيصدقه بكل براءة ،أو أن يبعثوه في مهمة
وهمية ثم يضحكون عليه عندما يدرك أنه
ضحية كذبة إبريل.
ورغم أن أصل هذا التقليد غير معروف
بالتحديد ،فإن البعض يعتقد أنه نشأ مع
احتفاالت الربيع وخاصة احتفاالت يوم تعادل
الليل والنهار في  21مارس ،وهذه ظاهرة حتدث
مرتني في السنة وتسمى بالتعادل الربيعي أو
اخلريفي وتقع في  21مارس وفي  23سبتمبر.
ولكن بعض علماء الفولكلور في أوروبا
يرجحون الرأي القائل بأن بدعة كذبة إبريل بدأت
في فرنسا عام  1564بعد فرض التقومي اجلديد
الذي مبوجبه تبدأ السنة اجلديدة في اليوم األول
من شهر يناير بدال من اليوم األول من شهر
ابريل .والشخص الذي كان يرفض االعتراف
بهذا التقومي اجلديد ،كان يصبح في اليوم األول
من شهر ابريل ،ضحية لبعض الناس الذين
كانوا يعرضونه ملواقف محرجة ويسخرون
منه ،فيصبح محطة سخرية اآلخرين ،وكان
يطلق عليه اسم «سمكة ابريل» POISSON
 D ‘ AVRILغير أن بعض علماء االنثروبولوجيا
يعتقدون أن جذور هذا التقليد متتد إلى عصور
قدمية واحتفاالت وثنية الرتباطه بتاريخ معني
يقع في بداية فصل الربيع ،وألن هذه املداعبات
يجب أن تتوقف في ساعة معينة من النهار
وهي منتصف النهار ،ويؤكدون بأن تقاليد كذبة
إبريل مماثلة لتقاليد التهريج واجملون والتمادي
في اللذات التي كانت ترتبط ببعض االحتفاالت
الدينية الوثنية في احلضارات القدمية مثل
احتفاالت عید اإلله «ساتورن» أو زحل والتي

كانت تسمى في روما القدمية باحتفاالت
«ساتورناليا»  SATURNALIAوكانت تتميز
باالفراط في القصف والعربدة واجملون في
الشوارع لفترة معينة من اليوم .
كما أن تقاليد كذبة إبريل تشبه إلى حد ما
احتفاالت عيد املغفلني واحلمقى الذي كان
يحتفل به في العصور الوسطى في اوروبا ،ففي
مثل هذه االحتفاالت كان يسمح ألفراد الشعب
بحرية كاملة في الكالم والفعل ،مع السماح
مبداعبة الشخصيات احملترمة في اجملتمع أو
املؤسسات املهمة في املدينة ،بشتى الطرق،
وكان التمادي في هذا النوع من املداعبة واجملون
يصل أحيانا إلى حد السخرية من الطقوس
الدينية املقدسة -أي السخرية من الكنيسة-
ورمبا كانت هذه العادات الغريبة بقايا طقوس
دينية بدائية يرجع تاريخها إلى عصور سحيقة،
ولكنها بقيت رائجة بني الشعوب القدمية،
بعد مرور أجيال عديدة على اندثار أصولها ،ألن
االنسان يشعر بني احلني واآلخر شعورا غريزيا
باحلاجة إلى الترفيه عن نفسه دون قيد أو شرط
ولو ليوم واحد في السنة ،في محاولة التغلب
على مشاكله اليومية وهمومه النفسية
وتبديد أحزانه التي تثقل كاهله خالل السنة.
وأول كذبة ابريل ورد ذكرها في اللغة االجنليزية
نشرت في مجلة كانت تعرف باسم «مجلة
دريك»  ،S NEWSLETTER ‘DRAKEففي اليوم
الثاني من ابريل عام  ،1698ذكرت هذه اجمللة أن
عددا من الناس استلموا دعوة ملشاهدة عملية
غسل األسود في برج لندن في صباح اليوم
األول من شهر ابريل ،وبالفعل ذهب عدد كبير
من الناس ملشاهدة هذه العملية ،وإذا بهم

يفاجأون بانها كذبة ابريل! ثم جاء ذكر نفس
هذه القصة عام  ،1860اذ قام احدهم بنفس
العملية ونال نفس النجاح وال بد أنه اطلع على
القصة األصلية.
وما أن تدق الساعة معلنة منتصف النهار حتى
تنتهي كذبة إبريل ،وهذه قاعدة يتبعها اجلميع
في بريطانيا بدقة مدهشة ،ذلك العتقادهم
بأن التمادي في املداعبة بعد منتصف النهار
قد يؤدي إلى وقوع الشخص اخملادع في شر
أعماله ،واذا ادرك الشخص الذي ذهب ضحية
كذبة إبريل أن املداعبة استمرت بعد منتصف
النهار ،فإنه ال يتقبلها بصدر رحب.
والطريف في األمر أن الصحافة البريطانية
ووسائل اإلعالم األخرى كمحطات اإلذاعة
احمللية والتلفزيون ،ينتظرون حلول هذا التاريخ
بفارغ الصبر لكي يداعبوا الناس بشكل ما،
ومنذ بضعة سنوات ،قدم تلفزيون هيئة اإلذاعة
البريطانية ضمن البرنامج االخباري اخلفيف
اليومي «هذه الليلة» تقريرا عن اكتشاف
منطقة في سويسرا تنبت فيها أشجار
مكرونة االسباجتی ،وبالفعل شاهدنا اشجارا
مغطاة بأعواد املكرونة تتدلى منها إلى األرض!
وذكر مقدم البرنامج «كليف ميتشلمور» أنها
أشجار فريدة في نوعها ال توجد إال في هذه
املنطقة النائية في سويسرا.
وكان البرنامج في منتهى اجلدية في تناوله
للموضوع ،وفي اليوم التالي انهالت رسائل
اجلمهور على مخرج البرنامج ومقدمه للتحري
عن كيفية احلصول على مثل هذه األشجار
النادرة ،وهل ميكن زرعها في بريطانيا؟ وكم
تستغرق الشجرة من وقت لتحمل أعواد
املكرونة؟ وهل ميكن أن تؤكل املكرونة طازجة
إذا قطفت من األشجار مباشرة أم يجب غليها
في املاء وامللح قبل أكلها؟ والخ  ...ولم يكن ذلك
التقرير اجلدي سوي كذبة ابريل.
وباملناسبة ،كجريدة “جود نيوز” نود ان نطمئن
القاريء الكرمي بأن ما جاء في هذا املقال ليس
من أكاذيب ابريل بل أنها معلومات حققناها
بأنفسنا وكتبناها قبل شهر إبريل!

املجرات والنظام ال�شم�سي ونهايته
ا.د .ناجي اسكندر
يحتوي الكون املنظور على قرابة  170مليار مجرة ،وحتتوي كل
مجرة على عدد من النجوم (الشموس وعليه األنظمة الشمسية)
والتي يتراوح عددها بني بضعة آالف من النجوم في اجملرات القزمة
إلى مئة ترليون جنم في اجملرات العمالقة ويشكل كل جنم من هذه
النجوم في هذه اجملرات نظام شمسي خاص به.
واجملرة هي عبارة عن جتمعات هائلة احلجم حتتوي على عدد ضخم
من النجوم (الشموس) والكواكب واألقمار والكويكبات والنيازك
وحتتوي كذلك على الغبار الكوني واملادة املظلمة وبقايا النجوم
وتتخللها مجاالت مغناطيسية مروعة وكلمة مجرة مستقاة
من كلمة «مجر» وتعني الكثير الدهم.
تتخذ النجوم من مركز الثقل اخلاص باجملرة مدارا ً لها ,وغالبا ً ما
يتم تصنيف اجملرات بنا ًء على الشكل املرئي لها إلى ثالث فئات
رئيسة هي :اإلهليجية واحللزونية وغير املنتظمة.
يعتقد أن الكثير من اجملرات حتوي ثقبا إسود هائال في نواتها
النشطة ،ودرب التبانة مشمولة بذلك لوجود الثقب األسود
الهائل املسمى بــ «الرامي أ» في مركزها ,وهو ذو كتلة تبلغ أربعة
ماليني مرة كتلة شمسنا ،وحتى مايو لعام  2015فإن اجملرة إي
جي أس زِد أس  -1 8هي أبعد مجرة مت رصدها على اإلطالق مبسافة
تقدر بحوالي  13.1مليار سنة ضوئية عنا ,وبكتلة تقدر بـ 15%من
كتلة درب التبانة.

كانت أول اجملرات املرصودة خارج درب التبانة هي مجرة املرأة
املسلسلة وذلك في العام  964ميالدية من قبل عالم الفلك عبد
الرحمن الصوفي.
أما النظام الشمسي فهو النظام الكوكبي الذي يتكون من أجرام
هي الشمس وجميع ما يَدور حولها مبا في ذلك األرض ،والكواكب
األخرى والكواكب القزمة والكويكبات والنيازك واملذنبات ،إضافة
إلى سحابة رقيقة من الغاز والغبار تعرف بالوسط بني الكوكبي،
كما توجد توابع الكواكب التي تسمى األقمار والتي يَبلغ عددها
أكثر من  150قمرا ً معروفا ً في النظام الشمسي ،لكن أكبر جرم
في النظام الشمسي وأهم هذه األجرام طبعا ً هو الشمس
(النجم) الذي يَقع في مركز النظام ويَربط هذا النظام بجاذبيته،
فكتلتها تبلغ  99.9%من كتلة النظام بأكمله ،كما أنها هي التي
تشع الضوء واحلرارة اللَّذين يَجعالن احلياك على األرض مُم ِكنَة،
وهي مع ذلك ليست إال جنما ً متوسط احلجم ،وتأتي بعد الشمس
الكواكب ،حيث توجد في النظام الشمسي ثمانية كواكب
هي بالترتيب حسب البعد عن الشمس :عطارد ،الزهرة ،األرض،
املريخ (وهي الكواكب الصخرية) واملشتري وزحل وأورانوس ونبتون
(الكواكب الغازية العمالقة).
توجد العديد من أجرام النظام الشمسي التي يمُ ِك ُن رؤيتها بالعني
وهي عطارد والزهرة واملريخ واملشتري
اجملردة غير الشمس والقمر َ

وزحل ،وأحيانا ً
أملع الكويكبات
واملذنبات العابرة أيضاً ،إضافة إلى النيازك ،حيث يمُ كن رؤيتها حني
تدخل جو األرض وحتترق ُمك ِّون ًة الشهب.
بكثير من ذلك من أجرام النظام الشمسي
وطبعا ً يمُ ِك ُن رؤية أكثر
ٍ
ً
باستخدام املرقاب ويَعتقد معظم الفلكيني حاليا بأن النظام
الشمسي قد ُولد قبل  4.6مليارات سنة من سحابة ضخمة من
الغاز والغبار تعرف بالسدمي الشمسي.
وحسب هذه النظرية ،بدأ هذا السدمي باالنهيار على نفسه نتيج ًة
جلاذبيته التي لم يَستطع ضغطه الداخلي مقاومتها ،وقد ُج ِذبَت
معظم مادَّة السدمي الشمسي إلى مركزه ،حيث تكونت الشمس
جسيمات صغير ًة ممَّا بقي من مادة تراكمت مع
فيه ،ويُع َتقَد أ ّن
ٍ
بضعها بعد ذلك مكونة أجساما ً أكبر فأكبر ،حتى حت َّولت إلى
الكواكب الثمانية ،وما بقي منها حتول إلى األقمار والكويكبات
واملذنبات.
وعموما فالشمس املعروفة لنا هي مجرد جنم متوسط احلجم في
منتصف العمر وعليه فسوف تطفأ الشمس بعد حوالي خمسة
مليارات من السنني ،وعليه سوف ينتهي معها كل النظام
الشمسي مبا فيه األرض هذا أن كانت ما زالت باقية علي حالها
حتي هذا احلني.
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الراعي والرعية

ليلة ابو غلمسيس وعيد القيامة اجمليد
للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال
اوال :ليلة سبت النور وأبو غلمسيس
سهرة سبت الفرح {ابو غاملسيس} :من أعظم
السهرات الروحية في الكنيسة القبطية فإنها
ترفع بالنفس إلى السماء لتشارك القديسني  -الذين
ادخلهم املسيح إلى الفردوس في مثل هذه الليلة -
افراحهم وسعادتهم بالعتق من اجلحيم والتنعم فى
فردس النعيم.
تسمى «ابو غاملسيس» ألن فيها يقرأ  -من ضمن
القراءات الكثيرة  -سفر الرؤيا الذي يسمى باليونانية
{ابوكالبسيس } أي الرؤيا أو االعالن ونحن ننطقها ابو
غاملسيس ويطلق هذا االسم على هذه الليلة من باب
اطالق اجلزء على الكل.
ويسمى سبت النور أيضا ً ألن فيه يخرج النور من القبر
املقدس كل سنة بطريقة معجزية ويستطيع كل
إنسان حاضر في كنيسة القيامة في هذا اليوم أن
يضئ شمعته من هذا النور املقدس والتاريخ يحفظ
لنا قصة إبراهيم باشا حاكم فلسطني الذي شك
في األمر ولكنه تأكد منه بنفسه عندما حضر قداس
سبت النور وخروج النور بقوة من القبر املقدس واجته
إلى املوضع الذي كان يقف حتى سقط على األرض من
اخلوف وأعلن إميانه بهذه املعجزة الباهرة.
ثانيا :عيد القيامة اجمليد
عيد القيامة ليس مجرد عيد نحتفل به بقدر ما هو
بداية مرحلة جديدة في تاريخ البشرية بدأت بالقيامة
وتنتهي بالقيامة األخيرة ،بدأت بقيامة السيد املسيح
من بني األموات وما زالت مستمرة وسوف تنتهي
بالقيامة األخيرة التي نصلي من أجلها في كل قداس
ونقول« :وننتظر قيامة األموات وحياة الدهر اآلتي
آمني».
بركة القيامة في حياتنا:
إن ما فعلته القيامة بالبشرية ،وما الذي استجد في
الناس بعد القيامة ،وهل تغيرت حياتنا بالقيامة؟
كثيرا ً ما نعطي الصوم الكبير قدسيته وبركته ،طبعا ً
ال شك وال جدال في هذا األمر ،لكن مبجرد أن تنتهي فترة
الصوم ويأتي العيد جند الناس ال تعطي أليام اخلماسني
املقدسة قدسيتها الواجبة وكأن أيام اخلماسني فترة
لالسترخاء الروحي أو مرحلة للتنازالت الروحية ،مع أن
الكنيسة تقدس أيام اخلماسني املقدسة وتعطيها
من االهتمام في الصلوات والطقوس ما ال يقل عن
اهتمامها بصلوات وطقوس أيام الصوم الكبير ،ففي
الصوم الكبير تضع الكنيسة صلوات وأحلان وطقوس
معينة وتترك القراءات السنوية وتتلي بدال ً منها
قراءات األسبوع األول واألسبوع الثاني وهكذا باقي
أسابيع الصوم الكبير.
هكذا أيضا ً في اخلماسني تقدس الكنيسة أيام
القيامة بصورة قد تفوق تقديسها أليام الصوم
الكبير فتحول الكنيسة كل صلواتها وطقوسها إلى
الطقس الفرايحي ،كل القداسات تصلى بالطقس
الفرايحي وخاللها ال يصام يومي األربعاء واجلمعة
والتي تعودنا صيامها باقي أيام السنة ،وال يصح
فيها عمل املطانيات ويصلى على املنتقلني باألحلان
الفرايحي وليس بأحلان احلزن اخلاصة بهذه املناسبات،
وذلك كله احتفاال ً بقيامة الرب من األموات ،حتى
السنكسار ال يقرأ في أيام اخلماسني املقدسة.
وفي هذا تعلمنا الكنيسة أن عيد القيامة هو تاج
األعياد ،هو قمتها ،كما قال بولس الرسول«َ :إ ِ ْن لَ ْم ي َ ُك ِن
اط ٌل أَيْضا ً إِميَان ُُك ْم»
المْ َ ِس ُ
اطلَ ٌة ِكرَازَتُنَا وَب َ ِ
يح َق ْد َقا َمَ ،ف َب ِ
فال معنى للمسيحية بدون القيامة فالقيامة نقطة
حتول خطيرة في حياة البشرية.
أوالً :القيامة حولت حزننا إلى فرح
ألجل هذا جميل بنا أن نتأمل في بركة أفراح القيامة،
فالقيامة حولت حزننا إلى فرح وجعلت حياتنا مفرحة
بالرب ،ما أكثر افراح العالم لكن أفراح القيامة من
نوع آخر وفي هذا يقول يوحنا احلبيبَ »:ف َفرِ َح ال َّتالَ ِمي ُذ
إِذْ رَأَوْا الرَّ َّب( ».يو .)20 : 20
إن كان السيد املسيح يسمح لنا أن نحمل الصليب

معه ،فسيأتي اليوم الذي نفرح فيه بأفراح القيامة
معه على األرض وفي السماء كم هو مفرح الوجود في
اس ِمي
َان أَوْ ثَالَث َ ٌة ب ِ ْ
حضرة الرب «ألَن َّ ُه َح ْي ُث َما ْ
اج َت َم َع اثْن ِ
َف ُهن َ
َاك أ َ ُكو ُن ِفي وَ َس ِط ِه ْم» جميل بنا يا أحبائي أن
نفرح باملسيح القائم من بني األموات املنتصر على
املوت والذي بقيامته أعطانا النصرة على إبليس
والقيام من موت اخلطية ،ألجل هذا يقول معلمنا الح
بيب:
َ
َ
َّ
َّ
« الَّ ِذي َس ِم ْعنَا ُه ،ال ِذي رَأيْنَا ُه ب ِ ُع ُيونِنَا ،ال ِذي شا َه ْدن َا ُه،
وَلمَ َ َس ْت ُه أَي ْ ِدينَا» ( 1يو .)1 : 1
أمر مفرح لنا أن نشعر بالوجود في حضرة الرب ،في
الكنيسة بيت اهلل ،ولذلك يليق بنا أيها األحباء أال
ننشغل بالعالم ونحن في حضرة الرب ،في الكنيسة
بيت اهلل ،نسجد بخشوع ونصلي بخشوع ونقف
بتقوى ووقار يليق ببيت الرب ،سعيد هو اإلنسان الذي
يفرح بوجوده في حضرة الرب ،ال تبدأ يومك إال بعد أن
تفرح بالوجود في حضرة اهلل بالصالة صباحاً ،وال تلجأ
إلى فراشك ليالً إال بعد الوجود أيضا ً في حضرة اهلل
بالصالة قبل النوم.
ثانيا :القيامة انتصار
أيضا ً أعطتنا القيامة الفرح بإمكانية االنتصار على
الشيطان وعلى اخلطية وعلى املوت ،قبل القيامة كان
الشيطان متسلط على العالم ،وكان املوت متسيد
على العالم وكانت اخلطية مستقرة داخل كل إنسان،
كانت توجد عداوة بني اإلنسان واهلل ،كان الشيطان
يقبض على كل نفس عند املوت ويطرحها في اجلحيم
ألنها نفس خاطئة ال توجد بينها وبني اهلل مصاحلة،
فماذا حدث بعد القيامة :متت املصاحلة على الصليب،
لكن القيامة كملت املصاحلة «باملوت داس املوت» «أَي ْ َن
َش ْو َكت َُك يَا َم ْو ُت؟ أَي ْ َن َغلَ َبت ُِك يَا َهاوِي َ ُة؟» .ولم يصبح
للخطية سيطرة علينا »:إ ِ ِن ا ْع َترَ ْفنَا بِخَ َطايَان َا َف ُه َو
ني وَ َعادِ ٌلَ ،حتَّى ي َ ْغ ِفرَ لَنَا خَ َطايَان َا وَيُ َط ِّهرَن َا ِم ْن ُك ِّل
أ َ ِم ٌ
َ
إِث ْ ٍم ».ويقول معلمنا بولس الرسول« :أ ْست َِطي ُع ُك َّل
َ
لمْ َ
يح الَّ ِذي يُ َق ِّوي ِني ».ولم يعد للشيطان
ش ْي ٍء ِفي ا ِس ِ
سلطان على أوالد اهلل فقد قبض عليه السيد املسيح
على الصليب وطرحه في اجلحيم ..وقد نتساءل إن كان
األمر هكذا فلماذا أخطئ؟ ..أجيبك وأقول :أنت الذي
تسلم إرادتك للشيطان وتخطيء فليس للشيطان
سلطان على أوالد اهلل ،وتاريخ الكنيسة مليء بسير
القديسني ،مجرد ذكر اسم القديسة يوستينا كان
يحرق الشيطان.
وبعد القيامة لم يعد هناك خوف من املوت ،ولم
يصبح املوت نهاية كل شيء بل اصبح مجرد انتقال،
وتصلي الكنيسة“ :ألنه ال يكون موت لعبيدك بل هو
انتقال” ،ويقول معلمنا بولس الرسول ”:لِ َي ْ
اش ِت َها ٌء
أ َ ْن أَن َْطلِ َق وَأ َ ُكو َن َم َع المْ َ ِسيح ،ذ َ
ض ُل ِج ّداً” ،وهكذا
َاك أ َ ْف َ
ِ
تقول النفس املشتاقة للحياة في السماء مع املسيح.
وأيضا ً بعد القيامة لم يصبح للخطية سلطان أو
تسلط على اإلنسان؛ فدم املسيح املسفوك على
الصليب وقوة املسيح القائم من األموات تستطيع أن
تغفر كل خطايانا.
بعد القيامة أصبحنا ال نفقد سالمنا بسبب اخلطية
ألن دم املسيح املسفوك على الصليب يطهر من كل
خطية وان اعترفنا بخطايانا فهو أمني وعادل حتى
يغفر لنا.
وهكذا يا أحبائي بقوة القيامة “قيامة السيد املسيح
من بني األموات” أصبحنا ننتصر على الشيطان وعلى
املوت وعلى اخلطية وأصبحت حياتنا مع املسيح حياة
االنتصار الدائم.
ثالثاً :الفرح باألبدية
أيضا ً من أفراح القيامة الفرح باألبدية ،وكالم السيد
املسيح عن األبدية قبل القيامة كان صعب الفهم،
إمنا بعد القيامة فهمنا أننا نأخذ أجساد ممجدة نقوم
بها من املوت ،وأصبحت أنظارنا متجهة لألبدية،
نعيش على األرض ليس من أجل شهوات العالم بل
من أجل أن يكون لنا النصيب الصالح في ملكوت

رابعاً :أعادت الثقة بشخص
املسيح
أيضا ً أفراح القيامة أعادت الثقة بشخص املسيح
إلى أوالد اهلل ،قال السيد املسيح قبل القيامة«َ :ال َ
يَنْزِ ُع أ َ َح ٌد َفرَ َح ُك ْم ِمن ُْك ْم» ،ألن التالميذ وقت آالم الرب
وصلبه فقدوا فرحهم باملسيح فهرب بعضهم وأنكره
البعض أما بعد القيامة عادت للتالميذ الثقة في
شخص الرب يسوع املسيح القائم من بني األموات،
رجع الفرح للتالميذَ »:ف َفرِ َح ال َّتالَ ِمي ُذ إِذْ رَأَوْا الرَّ َّب».
يا اخي ال جتعل أمور هذا العالم تفقدك فرحك بقيامة
املسيح  ،ال جتعل مشاغل احلياة تفقدك سالمك.
عيشوا يا أحبائي حياة الفرح ..عيشوا أفراح القيامة
السموات بعد القيامة ألجل هذا استهان أبائنا
كل حياتكم على األرض من أجل أن يكون لكم
وشهدائنا بالضيقات واإلهانات واآلالم لكي يكون لهم
النصيب الصالح في ملكوت السموات.
حياة الفرح الدائم مع السيد املسيح في األبدية.
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احلياة املسيحية تقوم اساسا ً علي نعمة اهلل اجملانية
لإلنسان  .لذلك تبدأ باملعمودية املقدسة وفيها يلبس
االنسان طبيعة بشرية جديدة فوق طبيعته البشرية
العتيقة التي اخذها من بطن أمه .
طبيعة االنسان اجلديد التي لبسناها في املعمودية ال حتمل
املوت الذي أمسك بكل ذرية آدم نتيجة انفصاله باخلطية
عن اهلل اصل احلياة وواهبها.
ومثلما ينقشع الظالم واليوجد عندما يتواجه مع النور ،
هكذا املوت ال خالص منه إال مبواجهة احلياة فيزول في احلال
 .لذلك فإن املوت الذي أمسك بالبشر ال يبيده إال احلياة .
اهلل وحده هو احلياة و النور املطلق  ،لذلك كان جتسده
ضرورة حتمية إذا أراد أن يخلص اإلنسان الذي أحبه ِمن
مصير املوت الذي ينتظره .
فأرسل اهلل اآلب ابنه مولودا ً «حتت الناموس» من عذراء
أسمها مرمي « ليخ ّلص الذين حتت الناموس» .
يسوع املسيح املولود من العذراء مرمي ال يحمل ناسوته
أي خطية ألنه لم يفعل خطيئة في حياته شخصيا وألن
خطيئة آدم ال تورَّث  ،من حيث ان اخلطية عمل خاص يتكفل
به صاحبه وحده  ،وأما نتائجها فممتدة إلي ذرية اإلنسان
من بعده  « :اآلباء أكلوا حصرما ً  ،واسنان األبناء ضرست».
فالعبد الذي يخطئ ُيقتَل وليس ابنه املولود  .ولكن العبد
يلد عبدا ال حرا  .فنتيجة خطية االنسان هي موت يمُ سك
به و بذريته مثلما ينتقل املرض من الوالد الي إبنه بالوراثة .
جاء ناموس موسي ليدين اخلطية ويحكم باملوت علي
فاعلها  ،فوضع البشر جميعا منذ آدم حتت حكم املوت .
فكان كل مولود إمرأة هو» حتت الناموس « مبجرد والدته ،
أي محكوم عليه باملوت بحسب الناموس بسبب عبوديته
للموت التي تسبب فيه آدم .
جتسد ابن اهلل من العذراء القديسة مرمي « وشابهنا في
كل شئ»  ،أي أخذ جسد آدم بعد السقوط واحملكوم عليه
باملوت مثلنا  ،لذلك قيل عن يسوع انه « حتت الناموس مثلنا
«  .ولكن ألنه لم يفعل خطية مثلنا لذلك قيل إنه شابهنا
في كل شئ « ما خال اخلطيئة وحدها « .
و في حلظة موت يسوع املسيح ابن اهلل علي الصليب ،
تالشي املوت املوروث من آدم األول في ناسوت املسيح بقوة
حياة الهوت ابن اهلل الذي ابتلع املوت الي حياة .
ورمبا كانت اول ارهاصات هذا اخلالص تعود الي حادثة عصا
هارون عندما صارت حية لكي تبتلع ح َّيات سحرة فرعون .
وكما استلزم موت احليات ان تصير العصا حية حلظيا ،
هكذا املسيح صار خطية من أجلنا ولكنه لم يكن خاطئا ً
بل هو قدوس القديسني القوي اجلبار ( متثيلية القيامة في
القداس) الذي دخل بيت عدو قوي هو ابليس واسترد آدم
وبنيه من املوت وأنعم لهم باحلياة االبدية .
هذه هي عقيدة اخلالص االرثوذكسية والتي تسبح بها
الكنيسة اخلالدة منذ نشأتها « باملوت داس املوت  ،والذين
في القبور انعم لهم باحلياة األبدية» .
في املعموديةاالرثوذكسية ينقل إلينا الروح القدس
اخلليقة اجلديدة لالنسان التي أسسها ابن اهلل لنا في
ناسوته  ...و هي بشرية جديدة خالية من لعنة املوت و
بالتالي هي ليست حتت لعنة ِمن ناموس موسي  .ألننا نحيا
في عصر النعمة باحلرية من املوت وحكم الناموس  ،وهذا

بقلم  :د .رءوف إدوارد
بفضل اخلالص اجملاني باملسيح يسوع ربنا  .هذا هو عدل
اهلل الذي يسمو فوق عدل محاكم األرض  ،ألن القاضي ترك
منصته وصارع الشر وغلبه واطلق السجني حرا ً  .لذلك
فنحن لسنا ُملزَمني بشرائع العهد القدمي من تطهيرات
وخالفه بعد  ،كما قرر الرسل في مجمع أورشليم  .بل نحن
مدعوون أن نسبح اسم الذي دعانا من الظلمة الي نوره
العجيب .
اال اننا الزلنا نحمل الطبيعة الوارثة ملوت آدم بعد سقوطه
والتي اخذناها بامليالد اجلسدي  .و يسميها الكتاب «
االنسان العتيق» .
فإذا إنحزنا الي االنسان اجلديد الذي اخذناه بالنعمة في
املعمودية املسيحية وتثبتت فينا تلك اخلليقة اجلديدة
بتناولنا من جسد ودم عمانوئيل إلهنا في سر اإلفخارستيا
املقدس  ،وأطعنا روح اهلل الساكن فينا الذي يعيننا في
جهادنا اليومي  ،فإن الطبيعة اجلديدة التي فينا تبتلع
الطبيعة العتيقة إلي اللحظة التي يسميها أهل
العالم حلظة املوت عندها يزول اإلنسان العتيق  .أما نحن
فنسميها حلظة اإلنتقال ألنه ليس موت ألبنائك بل انتقال
الي الطبيعة اجلديدة والتي اخذناها في املعمودية من
بشرية املسيح .
 #هذا الشرح التفصيلي جتده موجزا في كلمات آباء
الكنيسة :
« نزل الروح القدس في شكل جسدي  ،كحمامة  ،ليعلن
أول ثمار معموديتنا
( الشرح  :يشير القديس إلي معمودية املسيح في االردن
أنها معموديتنا .فكل ما متمه املسيح في إرسالية جتسده
هو مخصصات لنا بالنعمة )،
وليعطي كرامة جلسده ألن هذا يعني أن جسده  -من خالل
تألهه  -إلها  .والروح القدس قد نزل على الرسل القديسني
في صورة نار ،إذ هو اهلل ،فاهلل نار آكلة »
القديس يوحنا الدمشقي .عن اإلميان األرثوذكسي  ،كتاب ،٤
فصل  . ٩سلسلة آباء الكنيسة ،مجلد ٣٧
قول القديس يوضح ان الرب الذي احتد الهوته بناسوته
بدون اختالط وال امتزاج وال تغيير في حلظة قبول القديسة
مرمي للبشارة  ،انعم علي بشريته بحلول روحه القدوس
فيها علي نهر االردن.
و يشرح القديس كيرلس الكبير أنه في نهر األردن أعطي
اقنوم االبن  -الغير منفصل عن الروح القدس بالطبيعة -
أعطي روحه القدس لبشريته التي لبسها بالتجسد .ومن
اجل ذلك  ،وعلي نفس مثال الذي حدث في نهر االردن ،
أرسل الرب يسوع املسيح الروح القدس علي تالميذه يوم
اخلمسني من عند اآلب  -ليسكن فيهم ويكون معهم .
وحتققت نبوءة املزمور « ألم اقل لكم إنكم آلهة ( بالنعمة
وليس بالطبيعة ) وبنو العلي تُد َعون ( بالنعمة وليس
بالطبيعة )» .
و هكذا جعلنا املسيح  -ابن العلي بالطبيعة  -أخوة له  ،بأن
تبننانا ألبيه من خالل ناسوته املتحد بالهوته .فمن يحرم
نفسه من االميان مبا متمه املسيح ابن العلي في بشريته
لنا فهو يلغي من مسيحيته تدبير اهلل خلالص االنسان ،
ويجعل املسيحية ديانة شكلية بني ديانات اوحي الشيطان
لالنسان باختراعها لفرقة االنسان وقتله ال حياته .
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دبي :قائمة طعام «خاصة» مكتوبة باحلبر السري
قدم أحد املطاعم في دبي جتربة فريدة حملبي املغامرة واالكتشاف ،إذ قدم قائمة مأكوالت مكتوبة
باحلبر السري والتي ال ميكن قراءتها إال باستخدام تقنية خاصة.
ويطلق مطعم «دوستيز» ،الواقع في منطقة مركز دبي املالي العاملي ،فعالية «العشاء في
دوستيز» اجلمعة من كل أسبوع ،والتي تتضمن القائمة السرية للمأكوالت ،في جتربة فريدة تصل
إلى ما هو أبعد من مجرد الطعام.
وتضم القائمة أسماء مأكوالت خاصة كتبت باحلبر السري ،حيث إن الطريقة الوحيدة لطلب
العشاء هي من خالل اكتشاف اخليارات املميزة في هذه القائمة باستخدام قلم بقدرات خاصة
لقراءتها.
واختار مطعم «دوستيز» هذا األسلوب الفريد لإلعالن عن انضمام الشيف ألبير أوزوندركان
للعمل لدى املطعم وليشكل اإلضافة األحدث على فريق العمل.

هوجن كوجن :رحلة جوية فاخرة لكلبني مدللني ومالكتهما
«دينج دوجن» و»فان فان» كلبان مدلالن من فصيلة
«يوركشير تريير» يبلغان من العمر  12عاما يستمتعان
باحلياة املترفة.
سافر الكلبان ومالكتهما زوي مان « 43عا ًما» على طائرة
خاصة من هوجن كوجن إلى اليابان في عطلة مدتها  5أيام،
تناول خاللها الكلبان وجبات فاخرة من سمك السلمون
املشوي والدجاج.
وتعتزم مان ،وهي نائبة رئيس شركة للمنسوجات واملالبس
في هوجن كوجن ،القيام برحلتني أخريني على طائرة خاصة
هذا العام ،ضمن عدد متزايد من مالكي احليوانات األليفة الذين يدللون حيواناتهم برحالت خاصة.
وتقول مان التي أنفقت  240ألف دوالر هوجن كوجن « 30ألف دوالر أمريكي» على رحلة دينج دوجن
وفان فان إلى أوساكا في اليابان العام املاضي« :سألت نفسي ملاذا أنفقت كل هذا الكم من املال
عليهما؟ ..تساءلت إن كانا يدركان الفرق ..لكني أعتقد أنهما يدركان ..البد وأنهما شعرا باختالف
اجلو» .وينمو معدل إنفاق املستهلكني على حيواناتهم األليفة بواقع نحو  %20سنويا في الصني،
وستبلغ قيمة هذه السوق  7مليارات دوالر بحلول .2022

السعودية :انطالق أول مهرجان
«مختلط» ملوسيقى اجلاز
انطلق مؤخرا في حديقة جمان مبدينة امللك عبد
اهلل االقتصادية في جدة ،أول مهرجان «مختلط»
ملوسيقى اجلاز في اململكة العربية السعودية.
واستمتع احلاضرون ،الذين بلغوا نحو األلف،
بأمسيتني شارك فيهما  10من جنوم موسيقى
اجلاز في العالم ،وفقا لصحيفة «عكاظ» السعودية.
وأظهرت الصور التي نشرتها الصحيفة السعودية ،أن املهرجان ضم جمهورا مختلطا من الرجال
والنساء للمرة األولى.
وشارك في األمسية األولى ،عازف العود الشهير شربل روحانا ،وعازف الساكسفون كيني غارث،
وعازف البيانو ماكوي تانر ،بينما مزج العازف إريك تروفاز بني موسيقى «الهيب هوب» والروك ،كما
عزفت فرقة من الرياض مجموعة منوعة من مقطوعات اجلاز الشهيرة.
وأقيم «مهرجان موسيقى اجلاز» بدعم من هيئة الترفيه السعودية ،وقالت هيئة الترفيه في
إعالنها عن املهرجان إنه «يحتفل بثقافة موسيقى اجلاز والتي نشأت في بداية القرن العشرين،
والتي ألهمت مدارس فنية أخرى ،سمعية وبصرية.

كوريا اجلنوبية :املبنى األكثر سواداً على وجه األرض!
كشف النقاب عن املبنى األكثر سوادا ً على وجه األرض ،خالل دورة
األلعاب االوليمبية الشتوية في بيوجن تشاجن ،في كوريا اجلنوبية.
وقد عمل على املبنى املهندس املعماري البريطاني اصف خان ،والذي
وصل إلى درجة اللون األكثر سوادا ً في العالم من خالل تغليف املبنى
مبادة ثورية متتص  %99من الضوء.
وتسمى هذه املادة االستثنائية «فانتابالك» وهي مشتقة من املادة النانوية فانتابالك .وتوصف
بأنها أحلك مادة من صنع اإلنسان على وجه األرض ،حتى أن العني البشرية اجملردة ال ميكن رؤية
النسخة اخلام واألصلية منها.
ويقال أن مادة فانتابالك هي أقرب شيء لثقب أسود قد يراه اإلنسان في احلياة ،كما أن املادة ليست
فعليا ً سوداء ،وامنا هي في احلقيقة تعكس ذلك ،لغياب اللون فيها كليا ً تقريباً.
ويصف خان مبنى «جناح هيونداي» بأنه «فجوة في السماء» ويتكون من أربعة جدران منحنية،
رصعت كل واحدة منها بآالف األضواء الصغيرة لتبدو وكأنها جنوم ساطعة في السماء ،ويأمل
خان أن يوفر هذا التصميم جتربة فلسفية ،نظرا ً للفرق الشاسع بني سواد املبنى واخللفية البيضاء
للثلج الذي يزين املوقع أثناء األلعاب األوملبية الشتوية ،مضيفا ً أن دخول املبنى هو أشبه بدخول
مساحة من العمق واالمكانيات الالمتناهية.

عالــم بال حـــدود

رومانيا :ميت يكسب دعوى
قضائية ضد الشرطة!

ايطاليا :رجل يبارز كلباً...
بالعض

استعاد مواطن روماني رخصة قيادة السيارة
مبوجب حكم قضائي صادر عن محكمة في
شمال شرق البالد ،رغم أنه توفي قبل سنة.
وكان فاليريان فاسيليو اشتكى لدى القضاء
العام املاضي معترضا على قرار سحب رخصة
القيادة منه وإلزامه دفع غرامة بقيمة  150يورو
لتجاوزه السرعة القصوى احملددة.
وقد ربح احلكم االبتدائي ،ثم تو ّفي بعد أيام ،لكن
وفاته لم تثن الشرطة عن استئناف احلكم،
فعادت احملكمة وأ ّيدت احلكم األول.

كان ماريوس باتيستا من سكان أحدى املدن
اإليطالية ميتطي دراجة هوائية فاعترضه
كلب أخذ يالحقه ويزعجه ،فتارة ميشي أمامه
وتارة يجري وراءه وأحيانا يركض بجواره حتى
ضجر ماريوس؛ فنزل عن الدراجة وضرب
الكلب الذي رد له التحية بعضة من العيار
الثقيل.
فما كان من الرجل وقد آملته العضة إال أن
انقض بدوره على خصمه وتناوله بعضات
شديدة وحميت املبارزة حتى كل الكلب ولم
يكل الرجل الذي ظل يسرف في عض خصمه
حتى انهكه وارهقه فوقع أرضا ً ويظهر أن هذا
التعب واالرهاق اثرا عليه فظل يلهث حتى
لفظ أنفاسه ،وهكذا وألول مرة – رمبا -يقتل
انسان كلبا ً باسنانه.

روسيا :نصب تذكاري تكرمياً لكلبة انتظرت صاحبها  12عاماً!

النحات يفغيني بويوف من مدينة كومسومولسك ـالروسية ،العمل على متثال لكلبة
بدأ
ّ
اشتهرت بوفائها الكبير لصاحبها .وقال مدير قسم التواصل مع وسائل اإلعالم في إدارة املدينة
التابعة إلقليم خاباروفسك الروسي ،ايفان الفرينتيف :ستحتضن مدينة كومسومولسك متثاال ً
تذكاريا ً للكلبة التي انتظرت صاحبها عند املكان الذي توفى فيه ملدة  12عاماً.
وشرح الفرينتيف قصة الكلبة (نايدا) التي بقيت منتظرة  12عاماً ،قرب املكان الذي توفي فيه
صاحبها أثر حادث سير أليم .ولم تتحرك الكلبة طوال تلك الفترة رغم محاوالت الكثيرين
استمالتها للعيش لدى أسر آخرى ،لذلك قام السكان احملليون بإطعام الكلبة في املكان الذي
كانت تنتظر فيه ،وسيتم افتتاح النصب التذكاري البرونزي للكلبة في الــ  12من يونيو القادم
بعد أن جمع املتطوعون عبر االنترنت مبلغا كافيا إلجنازه.

الهند :هنديات يضربن رجاالً بالهراوات تعبيراً عن احلب!
احتشد مئات من الهنود والسائحني في بلدة بارسانا في شمال الهند ،لالحتفال مبهرجان
هولي لاللوان ،ويحتفل هذا املهرجان السنوي ،وهو طقس هندوسي قدمي ،ببدأ الربيع ويعبر عن
قيم الصفح وجتديد الصداقات وانتصار اخلير على الشر .وخالل االحتفال ينشد رجال من قرية
ناندجاون اجملاورة اغنيات تستفز النساء الالئي يحملن هراوات غليظة وينزلن بها ضربا ً على رؤس
هؤالء الرجال الذين يجلسون مستسلمني في وضع القرفصاء على األرض ويحمون رؤسهم مبا
يشبه الدروع .وعلى مدار األعوام يجذب هذا االحتفال أعدادا ً أكبر من الناس من أنحاء البالد،
وكذلك من السائحني ،الذين يتدفقون على البلدة لالستمتاع بهذا املهرجان النادر.

لندن :وصول أطول رحلة طيران في العالم
هبطت مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن طائرة على متنها أكثر من مئتي مسافر ،قادمة من
بيرث األسترالية في أول رحلة مباشرة بني املدينتني دون توقف .وقطعت الطائرة أكثر من خمسة
عشر ألف كيلومتر في سبع عشرة ساعة متواصلة من الطيران ،وتعد أطول رحلة جوية جتارية
من دون توقف في العالم ،وكانت الرحلة تستغرق قبل ذلك  4أيام ،يتخللها التوقف  7مرات.
وتتبع الطائرة لشركة كانتاس وهي من طراز بوينغ  9-787وتنقل  236راكبا ،ومن املتوقع أن تُشغل
رحالت الطيران  14مرة في األسبوع ،كما أن التذاكر أصبحت متاحة للبيع بسعر يبدأ من 1200
دوالر ،ومن املتوقع أن ينخفض سعر التذكرة إلى  1000دوالر .وقبل مئة عام كانت أقصر رحلة من
أستراليا إلى بريطانيا تستغرق ثالثة أسابيع على األقل .يذكر أن أطول رحلة طيران جتارية من دون
توقف هي رحلة طيران اإلمارات التي تستمر ملسافة  14200كيلومتر من دبي إلى أوكالند التي
بدأت في مارس  2016وتستغرق  16ساعة و 35دقيقة في طائرة من طراز “إيرباص إيه  .”380ووصل
على منت الرحلة مارك ماجوان النائب عن غربي أستراليا والذي بدوره نشر تغريدات عن بعض
ركاب الطائرة وخاصة عن السكان األصليني ألستراليا بزيهم التقليدي.

أمريكا :طوابع بريد من البالستيك في معرض واشنطن
من املقرر ان تطرح قريبا ً في األسواق األمريكية طوابع بريدية الصقة وطوابع ذات ألوان متغ ّيرة
حسب الزاوية التي ينظر منها إليها ،كذلك ستطرح طوابع بالستيكية ،هذه اجملموعات من
الطوابع احلديثة مت عرضها في املعرض الدولي للطوابع البريدية الذي اقيم في واشنطن ،وستباع
هذه الطوابع هناك ،مع طريقة استعمالها من خالل آالت اتوماتيكية.
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Easter – The Resurrection of Christ
He has risen! [Mark 16:6]

“Easter in the Garden”
Amy and Amber loved Easter. They loved the
pretty dresses and hats they got to wear and all
the ladies at church wore. They loved the story
of Jesus rising from the dead and the flowers and
the candy and of course, the Easter Bunny and
Easter egg hunts.
Usually on Saturday, they went to the one in Central Park with all the kids. Mommy and Daddy
always hid lots of eggs all over the house and in
the garden.
One of Amy and Ambers favorite things to do is
to get up really early on Easter morning and go
out in the garden and find all the eggs Mommy
and Daddy hid there last night before their parents ever got up. They always surprised Mommy
and Daddy with full baskets of Easter eggs already gathered before they even woke up.
This year they did extra good because Amy and
Amber got up just before the sun came up. They
quickly got into their Easter robes and slippers
and tried to be quiet for all the giggling as they
slipped into the garden. Mommy kept a huge garden that had rows and rows of flowers and plants
and paths that went back to some land Daddy
used to dump the trimmings when he mowed
the lawn. Amy searched for eggs around the lily
pond and Amber near the Azalea bushes when
Amber suddenly called to her twin sister.
“Amy come here. I have never seen this path before.” Amy ran to her sister and saw what she had
found. It was a new path but it didn’t look new. It
looked very old because it was laid in with huge
granite stones and it rose like it was going up a
hill which none of the others did. Amber was a
little nervous about following the strange path
but before she knew it Amy started stepping up
the stones and moving further up the hill so Amber joined her. Both were very curious about this
Easter mystery.
The path wound around and twisted but it was
always an uphill climb until suddenly it leveled out and they were in a clearing. “What is
this place Amber?” whispered Amy and the girls
held hands as they bravely explored further. As
they walked in tiny little steps, suddenly Amber
stopped.
“Look at that.” She said and Amy saw what she
saw. It was a huge cave and there was a massive
stone lying on the ground and there was stuff lying around like someone had been here and run
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away. Just then, the sun peeked over the eastern
horizon and at that same exact moment, a light
burst from the cave door that was brighter than
the sunrise. “Amy,” Amber said with a frightened, shy whisper, “do you think this is the….”
“I don’t know Amber.” Amy whispered back
“Let’s go see.”
Slowly they inched forward until they were at
the opening of the cave. They peeked around and
there He was. Sitting on the edge of a large slab
looking at his hands and praying, dressed all in
white with strips of grave wrapping lying at his
feet, he was preparing to stand up.”
“Jesus?” Amber said in awe, shock and feeling
the love she had for him come up. As she said
that, Jesus looked at her and smiled a smile that
made them know it could only be him and that
the love of God was bursting from him.
“Hello Amy and Amber.” He said in his soft loving voice. Then he extended his arms. “Come see
me.”
The twins ran to their Savior and jumped into
his arms. “Jesus did you just get rose from the
dead?” Amy said kissing the backs of his hands.
“Yes Amy.” Jesus answered and they felt the
joy that was in him flowing to them. For what
seemed like hours he talked to them about how
much he loved them and how much he loved his
disciples and all sinners and that he came to earth
to take everyone who loved him to Heaven.
“Now girls, I must go see my disciples. I want
you to go back down the hill to your parents and
then go out and tell everyone you know about
what you saw here and that I rose from the dead
to give them eternal life so they will never die.
Promise?”
“WE PROMISE JESUS” and they kissed him
and they ran out of the cave passing two ladies
who were coming up the path. Then they ran all
the way home and there was mommy making her
special Easter breakfast. But Amy and Amber
never forgot to tell everyone about Jesus and how
he rose from the dead to save us. And we should
never forget the true meaning of Easter either and
tell everyone we know of the amazing miracle of
Easter morning.
He said to them, “Go into all the world and
preach the good news to all creation. Whoever
believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. [Mark
16:15-16]

Fun Wolf Facts for Kids
Living and hunting in packs, wolves are wild
dogs that come from the same group as the
dingo and coyote.
They can reach speeds of 65 km/h (40 mph)
when chasing prey and include a number of
species such as the gray wolf (also known as the
grey wolf or timber wolf), red wolf, arctic wolf,
mexican wolf and white wolf. Read on for more
interesting information and enjoy our full list
of wolf facts.
• Wolves are excellent hunters and have been found to be living in more places
in the world than any other mammal except humans.
• The wolf is the ancestor of all breeds of domestic dog. It is part of a group of
animals called the wild dogs which also includes the dingo and the coyote.
• Most wolves weigh about 40 kilograms but the heaviest wolf ever recorded
weighed over 80 kilograms!
• Adult wolves have large feet. A fully grown wolf would have a paw print
nearly 13 centimetres long and 10 centimetres wide.
• Wolves live and hunt in groups called a pack. A pack can range from two
wolves to as many as 20 wolves depending on such factors as habitat and food
supply. Most packs have one breeding pair of wolves, called the alpha pair,
who lead the hunt.
• Wolf pups are born deaf and blind while weighing around 0.5 kg (1 lb). It takes
about 8 months before they are old enough to actively join in wolf pack hunts.
• Wolves in the Arctic have to travel much longer distances than wolves in the
forest to find food and will sometimes go for several days without eating.
• When hunting alone, the wolf catches small animals such as squirrels, hares,
chipmunks, raccoons or rabbits. However, a pack of wolves can hunt very large
animals like moose, caribou and yaks.
• When the pack kills an animal, the alpha pair always eats first. As food supply
is often irregular for wolves, they will eat up to 1/5th of their own body weight
at a time to make up for days of missed food.
• Wolves have two layers of fur, an undercoat and a top coat, which allow them
to survive in temperatures as low at minus 40 degrees Celsius! In warmer
weather they flatten their fur to keep cool.
• A wolf can run at a speed of 65 kilometres per hour during a chase. Wolves have
long legs and spend most of their time trotting at a speed of 12-16 kilometres
per hour. They can keep up a reasonable pace for hours and have been known
to cover distances of 90 kilometres in one night.

RIDDLE
TIME
If you were running a race and
you passed the person in 2nd
place, what place would you
be in now?
Answer for the last issue:
Neither. Egg yolks are yellow.

Happy
birthday
Joseph

By:
Philo Girgis
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Family
Corner
Expectations
What kind of expectations do you have fit
yourself? Do you want to become a successful business person, a famous star, a
determined scientist, a stern teacher, or
a devoted professional? Do you want to
make a lot of money and live luxuriously?
We all have expectations for our futures. Some of which we set, others are
made by others. Perhaps your parents
have set out your life for you. Or maybe
you want to be successful so that you’ll
live comfortably. Either way, there are
certain things that you hope to achieve
in the future, and these criteria are based
on notions of success, money, jobs, etc.
But have you taken the time to think - really think - about these expectations? Are
they realistic? Have you set high expectations that are too difficult to achieve? I
think sometimes we need to keep in mind
what’s really important - mainly, that we
live to enjoy a happy and successful life.
I used to have many high expectations for
myself - and I still do. I want to get As on
everything. I want to learn everything there
is to learn about nursing. I want to succeed.
But now that I’ve been through so much, I
realize that maybe this is asking too much.
I’ve been to death’s door and back in the
summer...and during then, all I wanted was
to get out of the hospital and live. At that
time, nothing else mattered. My family tells
me that they prayed only for me to live - they
wanted nothing else. No school, no money, nothing. They just prayed for my life.
So I see that I’m expecting too much.
Maybe I need to learn to lower what I ask
of myself. No one is perfect. And pushing
myself to achieve so much is tough. But it’s
something I’m used to it - I’ve always been
an over-achiever. But I think it’s time to try
to lower what I expect of myself.
I suppose it’s a matter of reframing my life.
I’m just blessed to be alive! So today I’m
thanking God to be alive, to be well. I’m
thankful for living at home with my wonderful family.   I’m changing my expectations and making them more realistic. For
now, I’m hoping to learn to cherish every
single moment. It’ll take time to adjust to
these nice ideas, but it has to happen. Because sometimes, we put too much pressure
on ourselves and expect too much. It’s time
to appreciate our lives and realize that we
are blessed to be where we are today.
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Love and
Marriage

As a wife to a husband for the past 12 years, make that
almost 13, I know a thing or two about love and marriage. However, I know that some people marry for
love and some love after marriage. Some never love
at all and some love but do not marry. Whether you
are part of one or the other, I know that one thing is
true- children try your marriage like nothing else!
Couples are star-struck with love and fall madly for one
another and then they are pregnant and seem elated at the
prospect of sharing in the rearing of a mini-them. Here is
what they don’t know and only experienced parents dothat baby will try their marriage like nothing else on this
planet.
There will be sleepless nights, implicit and insidious jealousy and anger, lack of time, lack of money, lack of energy to commit to one another. The baby may only be a
month old but the couple will look at each other and realize the one, ultimate truth- this baby is everything and
they are now second priority to their rosy, wailing, flailing
bundle of joy (or is it?)
At some point, my husband and I looked at other with
longing for the nights where we could whisper secrets at
night because we were each other’s universe rather than
due to baby sleeping in the bassinet beside us. We missed
holding hands because the baby was always in one of our
arms. We missed the silent, telling look that we would
give across the room at a gathering, simply because we
did not do gatherings anymore with the baby. We missed
the anticipation of being together and just watching a
movie or being lazy- now we are in complete servitude to
the tiny, demanding and exhausting little being that needs
to get check-ups and must be fed and treated and bathed
and cuddled and groomed and dressed- every second of
every minute of every day.
It’s all worth it though. I am not complaining- I had three
of those babies.
I am just pointing out that babies will try your marriage
and you have to rise above all the sleepless nights, missed
intimacy, lack of time, sapping energy and quickly dissipating funds. You have to remember to give yourself
time together-alone. Even if it is one hour per month.
If someone can babysit, let them. Go out for ice-cream.
Hold hands. Go shopping. Go swimming. Go somewhere,
just the two of you. The reality is this, your children are a
blessing from God and you are gifted with these amazing
creatures who brighten your life and inject flavour to your
everyday existence; nevertheless, these children will one
day grow up.
I know it is difficult to think about this. I used to tear up
when my mom would say this about my children. Not because I would miss them this young but because it was
taking…just…too….long!
When they do grow up and they meet someone or move
out for any other purpose- you will once again be left
with your spouse. You will only have each other after the
whirlwind of rearing children has disappeared. It will only
be the two of you when the constant, seemingly endless
tsunami of fear, guilt and overwhelming love for your babies has calmed to a gentle ebb and flow. One day, you
will look at each other as you pack the car of your youngest child as they set off into the sunset for college or their
new place or their travels; and you will think “This is it.
It’s just you and me now.”
I warn you now with how you will be feeling at that moment.
The parents who completely divest from their marriage

By:
Sylvia Martignani
and place all their love and energy into the children will
feel apprehension and distance. The parents who distributed their energy completely into their spouse and
neglected the children will feel relief and extreme elation. The couple that maintained a balance between their
children and the love for each other will feel excitement
and joy. Either way, it’s not “if” it happens, but definitely
“when” it happens.
You have to think of which couple you want to be when
it happens. God willing, all of you will get the chance to
be together after the children grow up and leave the nest.
Then your priorities will change. The days will roll out so
differently. You will miss the noise and the chaos but realistically, you will now rediscover one another. So much
had changed but so much has stayed the same.
I wish you well in your parenthood journey and I wish
you all a happy and satisfying marriage much like my
parents (50+ years together). As your roles evolve from
parents to grandparents, I pray that you will experience all
the joy and love of parenting the parent. My mother tells
me “There is nothing more beautiful than seeing my baby
with her baby!”
Happy Easter and God bless.
Sylvia Martignani

Bob Saroya,

Member of Parliament
I am organizing a Youth Committee for MarkhamUnionville and encourage students to apply.
What you need to know:
Meetings will take place quarterly (dates to be determined) at my constituency office (8300 Woodbine Avenue, Suite 201, Markham, ON L3R 9Y7)
I will attend alongside special guests
Meetings will be open to students to actively participate
Great opportunity to meet community leaders, peers
and build your resume
Students from all political backgrounds are welcome to
apply
Students of high school, college or university age are
encouraged to apply

How to Apply:

1. E-mail resume to Bob.Saroya.c2@parl.gc.ca
2. Fill out google document questionnaire:
https://docs.google.com/forms/d/1PTvbykUlPQENhSLFqL0VIxGfUl6Ey-gZb3AHgvH6Q0/edit#responses
Students will be notified by e-mail of acceptance.
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National News

Bob Saroya,
Member of
Parliament

The motion to remove the values attestation
in the Canada Summer Jobs application was
voted down by the government. This was despite opposition from across the country and
the thousands of petition signatures presented
in the House of Commons. Markham organizations have begun to receive notice from Service
Canada they are not eligible for funding. These
groups have asked for accommodation, but
their requests have been rejected. Over 1500
applications have been tossed out because the
applicants could not support the oath.
Local organizations like Apple Creek 7th Day
Adventist Church will be effected. I met with
Pastor Swaby to discuss how this will impact
his congregation and the concerns facing faith
communities more broadly.
Conservative Opposition Leader Andrew
Scheer met with the British Prime Minister
to discuss the possibility of signing a Canada-U.K. Free Trade Agreement (FTA) in the
coming years. A free trade agreement with the
United Kingdom would secure tariff free ac-

cess for Canadian businesses and consumers
to a key global market. This will create job in
both countries.  
Conservative Shadow Minister for Health
Marilyn Gladu and I met to discuss important
health files including the imminent legalization of marijuana and the opioid crisis facing
our communities. From 2016 to 2017 opioid
related deaths increased by 52% and visits to
the emergency department increased 72%.
These alarming figures highlight the necessity
for action.

Community News

I joined a Markham chess club to cheer on
youngsters at their tournament.
Chinese New Year festivities continued into
March, I distributed many red pockets to wellwishers including at a gala hosted by the Jiangsu Association of Canada.
Rogers Hometown Hockey took Markham by
storm. There was lots of community spirit and
excitement as many hockey greats descended
on our city.
YMCA Markham raised $12000 at their Line

FOR SALE
Home in Oakville
New Built custom house
5000+SQF luxury living space
4+1 Bedrooms
Bedrooms
4+1
6Washrooms
6Washrooms
Office Room
Office
Room
finishedwalk-up
walk-up basement
finished
basement
Ready to
to move
Ready
moveinin

A must see

call to schedule your showing

Sam Ibrahim, P.Eng.
Sales
Sales representative
representative

RIGHT AT HOME REALTY INC. Brokerage

Cell : 416 889 4296

Bus : 416 391 3232 Fax : 416 391 0319

Dance Megathon to help underprivileged children enroll in sport activities.
I joined YRDSB Trustee Billy Pang for a tour
of a local art exhibition depicting the struggles
of early Chinese immigrants.
Our community office is open Monday to Friday from 9AM to 5PM with extended hours
by appointment. We are able to support you
through various government services and programs including:
Citizenship and Immigration
Passport Canada
Canada Revenue Agency (CRA)
Canada Pension Plan (CPP)
Old Age Security (OAS)
Guaranteed Income Supplement (GIS)
Employment Insurance Benefits (EI)
Canada Student Loans (CSL)
Canada Child Benefit (CCB)
Veteran Affairs
Please do not hesitate in reaching out.
Sincerely,
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville

