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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
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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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م�شهد م�سل�سل �ألوان الطيف و�أزمة التنويرين يف م�صر
�أنت�شر كاله�شيم يف النار علي مواقع التوا�صل الإجتماعي م�شهد من م�سل�سل ي�سمي «�ألوان
الطيف» ،ورغم �أن امل�سل�سل مت عر�ضه منذ ثالث �سنوات ولكن يبدو �أنه مل يالحظ هذا امل�شهد
�أحد ،حتي ظهر علي مواقع التوا�صل منذ �أيام ،وامل�شهد للفنانة «�أنعام �سالو�سة» والتي قامت
بدور �أم م�سلمة ،وفنانة �أخري جديدة تُدعي «�صوفيا» قامت بدور فتاة م�سيحية ،ويف امل�شهد
تتقدم الأم امل�سلمة للفتاة امل�سيحية بطلب �أبنها امل�سلم من الزواج منها ،لتعرت�ض الفتاة امل�سيحية
علي هذا الأمر لي�س ل�شئ �إال لأن املجتمع  -بالطبع تق�صد امل�سيحي  -لن يقبل مثل هذه الزيجة،
لتتح�سر الأم امل�سلمة علي التطرف الذي �أ�صاب املجتمع  -وبالطبع تق�صد امل�سيحي  -لأنه
�سريف�ض زواج م�سيحية من م�سلم ،رغم �أن تلك الأم الغا�ضبة من
املجتمع امل�سيحي «الغري مت�سامح» ،الذي �سيقابل تلك الزيجة
بالرف�ض� ،إذا حدث العك�س مباذا �ستقابل تلك الأم «املت�ساحمة» هذا
الأمر .وبعيد ًا عن اجلدل وكل ما قيل وما ُكتب عن ذلك امل�شهد،
�إال �أنني وجدت �صديق م�شرتك بيني وبني تلك الفنانة التي
قامت بدور الفتاة امل�سيحية والتي مت �إختيارها للدور كونها زوجة
خمرج العمل ،ير�سل يل ما كتبته «�صوفيا» علي �صفحة التوا�صل
الإجتماعي اخلا�ص بها ،حتت عنوان «امل�شهد الذي ك�شف عن
الوجه القبيح لل�سلفية امل�سيحية» ،و�س�أحاول �أن �أجتاوز كم ال�سباب
والتطاول بحق الأقباط برمتهم يف خطاب يتجاوز الهجوم �إيل العن�صرية من ال�سيدة «الع�ضو
امل�ؤ�س�س بجمعية التنويريني العربية»  -كما ت�صف نف�سها ،و�أجتاوز �أتهامها للأقباط لي�س فقط
بال�سلفية بل بالداع�شية ،لنجد عدد ًا من الأفكار اخلاطئة التي ال ت�ؤمن بها تلك «الفنانة» فقط بل
ي�ؤمن لها عدد ًا لي�س بقليل من التنويريني احلاليني يف م�صر .الفنانة  -زوجة خمرج امل�سل�سل -
ترد علي ال�س�ؤال الإ�ستنكاري امل�شروع عن «هل يجروء ُ�صناع امل�سل�سل علي تقدمي العك�س �أي
تذهب �أم م�سيحية لتطلب فتاة م�سلمة للزواج من �أبنها امل�سيحي؟!» ،بالقول « :بيقولوا عيزين
العك�س م�ش ملا دواع�شكوا يوافقوا بده االول ع�شن يبقالنا عني جنرب االزهر عالعك�س»  -و�أعتذر
عن �أي ركاكة يف الأ�سلوب �أو �أخطاء �إمالئية يف الكلمات ،فقط نقلت ما كتبته حرفي ًا  -وهو
طرح يعك�س خل ً
ال يف فهم بديهيات بناء الدول احلديثة ،عن �أن تغيري �أي املجتمع نحو مذيد من

ARTS CENTRE

ابرام مقار

الإنفتاح وقبول الأخر وال�سعي للإميان ب�أهمية التعددية ،هو واجب
الأغلبية وهو �ضريبة الأكرثية ،ولي�س الأقلية ،ف�أكرث العقائد تعر�ض ًا
للنقد يف الغرب ذات الأغلبية امل�سيحية هي العقيدة امل�سيحية ،وال
ميكن لعاقل �أن ُيحمل �أقلية قبول اخلو�ض يف معتقداتها بهدف �أن تقبل
�أغلبيته املت�شددة ديني ًا ذلك غد ًا ،فهذا لي�س تنوير ًا بل �إفرتاء ًا.
فنانة امل�شهد يف معر�ض تطاولها علي الأقباط ،عايرتهم بوقوفها �ضد
الإ�سالميني ،ظن ًا منها  -وهذا �إعتقاد خاطئ �أخر يقع فيه الكثريين � ،-أن الأقباط فقط هم �ضحية
الإ�سالميني وحكمهم ،وهي وغريها يجهلون �أنه �إذا كان الأقباط
هم �أول �ضحايا حكم الإ�سالميني لكنهم لي�سوا كل ال�ضحايا ،بل
رمبا بني الأقباط والإ�سالميني جزية  ،لكن بني الإ�سالميني و�سيادة
الفنانة «الغري حمجبة» دم ًا� ،أي �أن موقفها �ضد الإ�سالميني لي�س
للأقباط بل لها.
و�أخري ًا وهو الأهم ،الفنانة تعاير الأقباط بدفاعها عنهم ،و�أنها
�ستتوقف عن دفاعها عنهم  -رغم �أنني مل �أ�سمع عنها من قبل يف
هذا املجال � -إال �أنه ب�إفرتا�ض �أنها فعلت ذلك قب ً
ال ،وتندم عليه
الأن ،وهو �أمر يقع فيه الكثري من التنويريني الأن عند اخلالف مع
بع�ض الأقباط ،وعليهم هي وهم �أن يعرفوا �أن دفاعك ال�شخ�صي عن امل�ضطهد هو �أمر يح�سب
لك �أنت ولي�س للم�ضطهد ،فنحن نقيم الفعل ولي�س الأ�شخا�ص ،و�إال فهل ال نتعاطف من
قتلي حادث م�سجد كيبيك لأن بني عقيدتهم يعتدون علي منازل الأقباط ويغلقون كنائ�سهم
يف �صعيد م�صر� ،أنت بدفاعك عن امل�ضطهد تدافع عن �شرفك وعن قيمك و�إحرتام ًا لنف�سك
ولي�س عنه ،تدافع عن م�ستقبلك �أنت يف حا�ضرهم ،فلو منعت �إ�ضطهاد غريك اليوم فلن ي�صل
الإ�ضطهاد لك غد ًا .للأ�سف ما �أراه علي فرتات لي�ست متباعدة من هجوم علي الأقباط من
بع�ض من يطلقون عن �أنف�سهم تنويريني هذه الأيام يعك�س حالة �إ�ستعالء وتعايل جتاه الأقباط،
ال تختلف عن نف�س حالة الإ�ستعالء التي يقابلها الأقباط من م�ضطهديهم من املت�شددين ،وتلك
هي املحنة!.

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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مبساحات ُحرية الرأي التي تفتح
بدأت رحلة الكتابة في املرحلة
ُ
أبوابها أمام ُكتابها ،ومبساحات
التي مُيكننا أن ن ُسميها ح ًدا
االحترام والتقدير لكيانهم
فاصالً بني الطفولة واملُراهقة،
اإلنساني أوالً ،ثم األدبي والثقافي
ورغم حرصي على صعود درجاتها
واملعرفي ثان ًيا ،الصحيفة الكبيرة
عا ًما بعد عام بإخالص وسعي
هي التي تعتبر الكاتب فردًا من
حثيث للتطوير من ثقافة قلمي
أفراد أسرتها ،وليس ُمجرد «رقم»
تشبثت
وأناقة كلماته إال أنني
ُ
تكمل به فرا ًغا على صفحاتها
مببدأ مفاده عدم تس ّول أي فرصة
ويسهل استبداله بغيره في
للكتابة على صفحات الصحافة
البحراني-
علي
زينب
أي حلظة ،وال «أجيرًا» تشتري
شخص في أي
الورقية من أي
ٍ
ُكل كرامته باملكافأة املالية التي
مكان ،إن جاءت ال ُفرصة تلبية
السعودية
تدفعها ثمن املقال ،وال منديالً ورق ًيا
لنداء املوهبة والثقافة وأصالة
متسح به مؤخرتها ثم تتخلص
األسلوب فأهالً وسهالً ومرح ًبا
منه في أقرب مكب نفايات بعد
بها ،وإن لم جتئ فإن كرامة كل
هذا اجلُهد وكل تلك األعوام في بناء تلك أن تحُ قق بوجوده مصلحة مرج ّوة أو تدفع ضررًا
املهارات أسمى من أن يتم إهدارها على أعتاب متوق ًعا ..الصحيفة الكبيرة هي التي تقف
املتغطرسني واملستهترين ممن يعتبرون إتاحة في صف الكاتب على صفحاتها إذا تعرَّض
سمعته
زاوية صغيرة يعبر فيها الكاتب عن رأيه شيئًا إلى «هجوم جماهيري» يستهدف ُ
بحرية،
يُشبه الصدقة التي ال يجودون بها إال بعد ألف وقلمه ورمبا حياته بسبب رأي ع ّبر عنه ُ
سرعان ما تتبرأ منه وتتخلى
توسل وألف محاولة تس ُّول.
ال الصحيفة التي ُ
ٍ
أمام هذا اخليار شاءت لي األقدار التنقل بقلمي عنه ناشرة بيان ًا سخيفا هزيالً ُمخزيًا تُعلن
على صفحات أكثر من صحيفة ومجلة ورقية فيه أنها «استغنت عن قلمه» وأنها «غير
أعوام طويلة مضت ،منها ما مسؤولة» عن أي كلمة يكتبها بعد اليوم
عربية خالل
ٍ
«ص ُح ٌ
ف تلبية لنداء «هياج اجلماهير» غير الواعية حتى
يعتبره الزمالء من ُكتاب و ُمثقفني ُ
خجل من هذا
أو
حياء
دون
خطأ
على
كانت
وإن
التي
ومنها
قوية» ،ومنها ذات االنتشار احملدود،
ٍ
ٍ
مازالت حتبو على أمل أن تك ُبر ،ومنها التي االستخفاف الصريح مبكانة «صاحبة اجلاللة»
أفل جنمها سري ًعا وما عاد لها وجود ،فكانت الصحافة ،وأنها هي التي يجب أن «تسود» بآراء
النتيجة سلسلة من التجارب ومخزون ًا من ن ُخبتها ال أن «تُساد» بآراء عامة الناس من ذوي
اخلبرات واألسرار اإلنسانية واملهنية التي ال الثقافة الضئيلة والوعي املُنخفض.
تُقدر بثمن ،وتلك الكنوز املعنوية كانت العزاء يُفترض بالعالقة بني الكاتب واملطبوعة التي
األعظم لقلبي في األوقات التي فقدت فيها يكتب على صفحاتها بانتظام أن تكون عالقة
اإلخالص
أساس من
قدس ،تقوم على
أماكن للكتابة كي تقدم ألخريات وآخرين
ميثاق ُم ّ
ٍ
ِ
ٍ
تربطهم عالقات شخصية بالقائمني على املُتبادل والثقة بني الطرفني ،ال هو يغ ُدر بها
املطبوعة ،أو تلبية لنداء «وساطة» رفيعة ممن متخل ًيا عنها مع أول أزمة ،وال هي تتخلص منه
بأسلوب يخلو من تقدير تاريخه معها عند أول
طلب لهم» كي يُدللوا قل ًما مبتدئًا
«ال ميكن رد
ٍ
ٍ
عثرة ،بهذه األخالقيات يتجذر الصمود اإلعالمي
ال مكان له إال زاوية يكتب فيها قل ًما آخر.
تلك التجارب علمتني أن «الصحيفة الكبيرة ألي مؤسسة ،ألنها حني حتمي العاملني معها
حقا» ليست الكبيرة مبيزانيتها املالية ،وال بكم تسعى حلماية ذاتها ومكانتها ومستقبلها
العاملني فيها ،وال باتساع رُقعة توزيعها ،بل قبلهم.

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
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

الرغبة يف التغيري :الكيبيك
تنتظر نتيجة انتخابات �أونتاريو
مونتريال – عبد املسيح يوسف
في الوقت الذي أعلنت فيه مؤسسة اإلحصاء
الكندية أن قطاع الوظائف استقر فيه معدل
البطالة عند مستوى  ،5.8%وهو معدل جيد ،مما
يعني حتسن أداء االقتصاد الكندي ،ومن ثم احلزب
الليبرالي احلاكم ،إال أن بعض استطالعات الرأي في
عدد من األقاليم وحتديدا أونتاريو والكيبيك ،كشفت
عن أن هناك مزاج يتجه إليه الناخب الكيبيكي
خاصة ،وبعض الناخبني الكنديني ،يتمثل في الرغبة
في التغيير ،حتى لو كان احلزب الليبرالي يؤدي بصورة
جيدة.
فعلي خريطة األحزاب السياسية في الكيبيك،
كشفت استطالعات الرأي األخيرة ،عن تقدما ً
كبيرا ً حلزب التحالف من أجل مستقبل الكيبيك
بزعامة فرانسوا لوجو ،وهو حزب ميزج بني التوجهات
الليبرالية لليبراليني من ناحية والنزعة السيادية
الداعية الستقالل الكيبيك ،شأن احلزب الكيبيكي،
مع فارق جوهري ،أن فرانسوا لوجو يعمل على حتقيق
التنمية واالقتصادية ،كأساس جوهري الستقالل
الكيبيك عن كندا ،في الوقت الذي تتراجع فيه
أسهم احلزب الكيبيكي بزعامة فرانسوا ليزيه،
الداعي إلى استقالل الكيبيك فورا عن كندا ،خاصة
مع تراجع نوايا التصويت للحزب الكيبيكي ألقل من
.10%
وأدي هذا األمر إلى مطالبة فرانسوا ليزيه بترك
زعامة احلزب الكيبيكي لقيادات أخرى أكثر قدرة
على جذب الناخبني من جديد للحزب لكن ليزيه
يرفض أى محاوالت لترك احلزب ورئاسته ،دون ممانعة
من تصعيد قيادات جديدة شاب ،جلذب الناخبني من
جديد للحزب.
يأتي هذا في الوقت الذي ينجح فيه فرانسوا لوجو
زعيم حزب التحالف من أجل الكيبيك في كسب
تأييد املترددين وكذلك بعض املؤيدين لكل من احلزب
الليبرالي واحلزب الكبيبكي ،عن طريق سياسة

ضم قيادات ومرشحني جدد للحزب من أصول من
هايتي ،من ذووي البشرة السمراء ،فضال عن ضم
وزراء سابقني ليبراليني إلى احلزب ،وهو ما يعني
كسبه لفئات وتكتالت وأصوات جديدة ،وأشارت
أخر استطالعات الرأي لتقدم حزب فرانسوا لوجو
في نوايا التصويت بنسبة تزيد على  35%متقدما
على احلزب الليبرالي بقيادة فيليب كويار رئيس وزراء
الكيبيك الليبرالي احلالي ،الذي جاء حزبه في املركز
الثاني في نوايا التصويت بنسبة تقترب من ،27%
وهو األمر ،الذي يزيد من احتماالت تشكيل لوجو
للحكومة مستقبال في الكيبيك.
هذا وال تتوقف مطالب إقليم الكيبيك باالستقالل
عن كندا ،رغم اعتراف احلكومة الفيدرالية في أوتاوا،
عام  ،2006بخصوصية الكيبيك ،وأنها متثل أمة ،لها
خصوصيتها في كندا.
وال يختلف احلال بالنسبة إلقليم اونتاريو الذي
يخوض حاليا سباقا انتخابيا الختيار رئيس وزراء
لإلقليم الشهر القادم ،في ظل منافسة شرسة بني
رئيسة الوزراء احلالية الليبرالية كاثلني وين ،وممثل
احلزب التقدمي احملافظ دووج فورد .ومتر حاليا أونتاريو
مبرحلة احلمالت االنتخابية ،التي تسبق االنتخابات
على مستوى املقاطعة ،وهنا احتماالت يعتد بها
فيما يتعلق بفوز احملافظني في أهم إقليم في
كندا يضم أكثر من ثلث سكان كندا ،ويعتبر قلب
كندا املالي والصناعي ،وعادة ما تكون هناك عدوى
انتخابية تتمثل في أن أي انتصار يحققه احلزب
الليبرالي أو احملافظي ،في إقليم اونتاريو ،ستنتقل
آثاره وتأثيراته على بقية األقاليم الكندية التسعة.
وستكون االنتخابات في أونتاريو ،أول انتخابات سيتم
فيها استخدام التصويت اإللكتروني ،ويعتبر أي فوز
للمحافظني فرصة جيدة ينتظرها حزب التحالف
من أجل الكيبيك لتحفيز الناخبني في الكيبيك
على التغيير والتصويت ملصلحته.

Call now to order

Unlimited Canada and USA
Home Phone
For limited time
*month

Only $11.99

Using your existing high-speed Internet
connection to get unlimited calling to Canada/USA

No contract
No Credit Check
No Hidden fees
Free Smart Phone app
All home phone features (Voice mail, Caller ID,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking
One-time registration fees
for only $50 CAD

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتــحدث العــربيـــــة

•
•
•
•
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�أفراحهم و �أفراحنا

االسم اآلخر لإلنسان

بقلم :عـادل عطيـة

دوال اندراو�س
أخيرا حن علينا الزمن وبعد مناسبات
أليمة ليست بالقليلة وبعد كم هائل من
األحزان واملآمت ال يستهان به دعينا أخيرا
إلى حضور فرح! واألفراح في كندا قليلة
ألنك ببساطة تدعى لفرح إذا كنت تنتمي
الحدى فئتني ..إما الشباب وهم أصدقاء
العروسني املنوط بهم عاد ًة إحياء الليلة
بالرقص والغناء وبث جو من البهجة واملرح
إلضفاء السعادة على العروسني في ليلة
العمر ،وإما كبار السن واملتقدمني بالعمر..
وهؤالء هم أهل العروسني وأصدقائهم
الذين أمتوا رسالتهم التربوية نحو أبنائهم
ويستعدون في تلك الليلة اخلاصة لتتويج
رحلة احلياة بتزويجهم وانفصالهم عنهم.
فإذا كنت تنتمي ملرحلة سنية بني هذا
وذاك فاحتمال دعوتك يكون ضئيال اللهم
ّ
وتذكر الداعي صلة ما
إال إذا حالفك احلظ
تربطك به من قريب أو بعيد .واحلمد هلل
أن هذا هو ماحدث وكنا من تلك الفئة
احملظوظة فدعينا حلضور فرح أحد األقرباء.
شعرت باالبتهاج مبجرد وصول كارت
الدعوة وفي احلال بدأت االستعدادات
والتحضيرات ..فقمت بحملة تسوقية
واسعة استنفدت كل طاقتي خالل
األسابيع السابقة للمناسبة ..كما فرضت
رجيما قاسيا على كل أفراد األسرة لكي
نبدو جميعا على أفضل صورة يوم الفرح.
إلى أن أتى اليوم املوعود.
وقفنا في بهو الكنيسة املزين بالورود
البيضاء ننتظر إقبال العروس .كم
أحب هذه االيام ..اجلميع في قمة التأنق
والسعادة ..وها هي تقبل في جالل مرتدية
ثوبا ً بسيطا ً بديع التطريز يظهر جمالها.

سلمها والدها للعريس الذي كان واقفا
ينتظرها في ارتباك وشوق ..ثم وقفا
كالهما أمام القس الذي أخذ يتلو ايات
الكتاب املقدس املتعلقة بالزواج والعالقة
بني الزوجني.
تذكرت يوم فرحي وشرد ذهني للحظات
يقارن بني أفراحهم وأفراحنا .الهوة رهيبة
بني اإلثنني ،فأفراحنا تعتمد في األساس
على الصخب والهيصة متاما مثل كل
شئ آخر في ثقافتنا ..الصوت العالي هو
السائد وكلما ارتفع الصوت ارتفعت معه
درجة البهجة واحلبور.
باالضافة إلى هذا فهناك البذخ غير العادي
الذي مييز أفراحنا والذي يضطر إليه حتى
غير القادرين مجارا ًة جملتمع ال يعترف
بغير املظاهر وينظر بنظرة دونية لذوي
االمكانيات احملدودة .غير هذا وذاك فهناك
عدم نظام غير طبيعي يسود كل مناحي
حياتنا وينعكس بالتالي فى احتفاالتنا
ومناسباتنا .زحام للدخول واندفاع للخروج،
أحاديث جانبية وسالمات أثناء املراسم،
أطفال جتري هنا وهناك تفسد الزينة
وتعبث بالديكور.
أما ما أثار إعجابي بالفعل فحني علمت
أن أهل العروسني أتوا خصيصا من مصر
وأمريكا حلضور الفرح متاما مثل باقي
احلضور ..وأن كل اجملهودات واإلعدادات
الالزمة للفرح قام بها العروسان بأنفسهم
دون االعتماد على أحد ..شئ رائع يدعو
للفخر ويدل على نضج وقدرة على حتمل
املسؤولية الشئ الذي يؤهلهم بالفعل
لبناء أسرة وصيانتها واحلفاظ عليها من
تقلبات الدهر وصروفه .العقبي للجميع!

ب�إعالنك يف جريدة «جود نيوز» الكندية

ال يستطيع الناس أن يروا ألوان الكلمات ،أو ظالل
درجاتها ،أو حركاتها الشبحية!
ال يستطيعون أن يسمعوا همس الكلمات ،وال
حفيف موكب احلروف ،أو قيثارات ،أو طبول األحالم،
التي تلعبها الكلمات برقة وسحر!
ال يستطيعون ادراك جتهّ م الكلمات ،أو عبوسها ،أو
بكائها ،أو ثورتها ،أو صخبها ،أو عربدتها!
ال يستطيعون اإلحساس بوميضها ،أو عبقها ،أو
رقتها ،أو صالبتها ،أو جفافها ،أو طراوتها ،أو تبادل
القيم بني ذهب الكلمات ،وفضتها ،ونحاسها!
إال عندما تخرج الكلمات من شغاف قلوبكم،
وتنطق بها ألسنتكم! فأنتم الذين جتعلون الناس:
يسمعونها ،ويرونها ،ويحسونها!

بدونكم تظل الكلمات مجرد حروف صامتة في
معاجمكم ،أسيرة في أعماقكم ،ومتوت!
إنه لشيء جسور حقاً ،أن تطلقوا سراح الكلمة:
منظومة ،منشورة ،منطوقة ،محفورة ..إذا عرفتم
مدى األثر الذي تتركه الكلمة في نفوس اآلخرين ،قبل
عتقها من أسرها!
فرب كلمة واحدة ،حسب نوعها ،يتوقف عليها
مصير إنسان ،وسعادة عائلة ،وحياة دولة ،ومستقبل
أمة ،بل والقدرة على تغيير وجه العالم!
إن الكلمة ،هي االسم اآلخر لإلنسان ،حينما يرفض أن
يوقع بإمضائه! لذلك ،فاإلنسان ،سوف يعطي حسابا ً
أكيدا ً عن كل كلمة :جافة ،وبطالة ،وغير مثمرة بروح
السالم ،واحملبة ،والصالح ،واأللفة ،والتفاهم!...

نحن نستطيع تقدمي هذه اخلدمة لك

Good Man Immigration
Said Mikhail
جميع خدمات الهجرة
ا�ست�شارة جمانية

MEMBER

•Free Consultation • Sponsorship
• Express Entry • Business stream
• Refugee Application • Citizenship • Removal Order • Detention
• Inadmissibility Appeal • IRB
Hearings Representation.

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

Tel: (416) 455-7425

1-844-355-6939

GoodManImmigration.ca

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

ات�صلوا ب�سعيد ميخائيل:
isaidmikhail@gmail.com

$WWDFKHG
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بقلم :مدحت سابا

أعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  7.792منزل متت املعاملة عليه من خالل نظام  MLSخالل شهر مايو ،2018
ومتثل هذه النتيجة انخفاض في املبيعات بنسبة  32.1%باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من
عام  2017حيث كانت عدد الوحدات املباعة  11.468وحدة.
وفي مدينة تورونتو فقط والتي مثلت  37%من املعامالت ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل  865.817دوالر
باملقارنة  942.677دوالر لنفس الشهر من العام املاضي وذلك بانخفاض قدره  ،8.2%وفى باقي الــــ )»GTA («905
انخفض متوسط سعر البيع إلى  767,359دوالر باملقارنة  904,429دوالر لنفس الشهر من العام املاضي بانخفاض
قدره .15.2%
وفي مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة على  1,574شقة خالل شهر مايو  ،2018واستحوزت
تورونتو على نسبة  70.5%من اجمالي املبيعات ،وكان متوسطسعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من
هذا العام لــــــ  GTA 559,343دوالر بارتفاع قدره  ،3.2%وفي مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر إلى 601,211
دوالر بارتفاع قدره  3.8%وفى باقي الــــ (« )»905ارتفع متوسط سعر البيع إلى  457,014دوالر بارتفاع قدره .1.6%
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
Apartment

Townhouse

Single-Family Single-Family
Detached
Attached

Composite
)(All Types

10.17%

-2.62%

-8.82%

-10.34%

-5.15%

TREB Total

5.87%

-2.94%

-6.28%

-7.01%

-5.07%

Halton Region

5.97%

-5.14%

-7.77%

-8.32%

-5.63%

Peel Region

12.35%

3.67%

-4.53%

-9.55%

1.55%

City of Toronto

4.94%

-8.95%

-17.02%

-16.68%

-14.54%

York Region

1.14%

-8.22%

-7.58%

-7.53%

-7.25%

Durham Region

-

-

2.87%

4.29%

4.40%

Orangeville

-

-

-6.04%

-12.06%

-10.99%

South Simcoe
County1

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

مدحت سابا
Real Estate Broker































75(%7RWDO



 +DOWRQ5HJLRQ

 3HHO5HJLRQ



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


اسألتكمDة.LالOى@gmail.com S:
ارسال 16.فى املائ
برجاءقدره 1
ذلك بإنخفاض
ملقارنة 15.2S5Oدوالر دوالر للسنة املاضية Dو
اإليجار الى  12.79دوالر با LD
SOL
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
Vaughan
Markham
North York
Ashrafفى أسعار
Messihaو تبعه إنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة
416-846-9450
M. Sc. Arch.
Brokerإنخفضت
ملباعة فقد
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب ا
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.
,

برجاء ارسال اسألتكم الى soarin.homes@gmail.com :و سوف اجيب عليها تباعا.
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

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

 


 

Richmond Hill

Mortgage Agent

1-844-355-6939
Atef Nekhil







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




'XUKDP5HJLRQمن العام املاضي
 39.6فى املائة لنفس الشهر
قدرة




Professional
Real
Estate
Services
املائة للصناعي لي
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى
2UDQJHYLOOH





ليصل 19.58OLدوالر باملقارنة .02
 OLDبنسبة  6.8فى املائة
S D
\6RXWK6LPFRH&RXQW
  S
  SOLD

اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للس

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
أكتوبر 2015
Richmondقدم مربع قد اؤجرتHillخالل شهر
الصناعى 311,943
ذكر ان فى اجملال Hill
BARRIE
Richmond
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفض
Buyكان
&1.8قدمفىمربع .و
838Sellقدرة516,
ملساحة املؤجرة
الشهر من العام املاضي
قدرة  39.6فى املائة لنفس
SOLD
كانت اin
حيث 5
Days
ليصلسعرالى  254.65د
املائة
املبيعات
للتجارىإنخفاض فى
املائة و تبعه
61.1
مبقدار
سعرفىااليجار
املبيعاتإنخفض
NOملربع و
RISKللقدم ا
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر
with
 301.82دوالر للقد
متوسط
املاضى ليصل
العام
Call
for
Details
متوسط
للمكاتبالىوصل
بالنسبة
ملاضية .اما
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة ا

Atef
Nekhil
7

Mortgage Agent





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

بعد املائة
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عقارات نيوز

عامل العقاراتاجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

يورك
 %25زيادة في أسعار الشقق في  3مناطق ب نورث
ادوارد يعقوب
اعداد :

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
املاضي،
العام
الشهر من
بنفس
مقارنة
الكثير من
الشقق
انخفضت
بينما
فى صحة
يشككون
آخرون
هناك
إبريل آخرى
شهرناحية
احصائياتومن
حسب املشع.
املناطقاخلارجى
والكساء
في للبناء
كماده
أسعارايضا
واستعمل
الضخمة
Mount
East,
كمية Bridle
Path/Hoggs
 25%وهي
اجلرانيتنورثاالنيورك
مناطق في
حققت ثالث
فقد
Pleasantاملنطلق
الغاز الرادون
األشعاع او
Hollow/ويدعون ان
مناطق:هذا الكالم
تكسية
زيادة فى
وبكثرة
ويستعمل
للمبانى.
Rosedale-Moore
Park
منطقة
حققتها
النسبة
ونفس
St.Andrew
-Windfields
and
Yorkdale-Glen
Park/Weston
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
مشاريع
وهناك
العقارى،
االستثمار
مستمرةمجال
تورنتو في
قويا لقلب
منافسا
فى يورك
استعمالهنورث
وأصبحت عمارات
قلب تورنتو.
في
اكثر تعمقا
ابحاث
يحتاج الى
واملوضوع
مازالت
واألحواض
املطابخ
للمنازل .بُد َء فى
الداخلية
لها عائدا استثماريا مرتفعا ،ومازال االقبال
واتوقع
اإلنشاء
قبل
ما
بأسعار
شققها
معروضة
يورك
نورث
في
عدة
لعمارات
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
تورونتو.
مرتفعااالنفي كل
اإليجارات
على
مواد مشعة يقول
أنحاء وجود
تشير الى
األبحاث
ولكن احدث

إدارة عقارات Property management -

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill



SOLD

SOLD

Richmond Hill

SOLD

BARRIE

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

SOLD

$VKUDI0HVVLKD
Tel.: 289-400-1764
%URNHU06F$UFK

Vaughan

North York

Markham
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موقع «ميترو» اإللكتروني

نيويورك تاميز

حذر اخلبراء من خطورة التحدي اجلديد الذي
انتشر بني تالميذ املدراس اإلجنليزية بشكل
الفت في اآلونة األخيرة ،والذي يتمثل برش
مزيل رائحة العرق على اجللد ألطول فترة
ممكنة ،ملا له من اضرار كبيرة على البشرة.
قالت إميي جيمي بريسكوت ،إن ابنتها إيلي،
وهي تلميذة في الصف العاشر ،قد حتتاج
لعالج جلدي مكثف بسبب احلروق التي
أصيبت بها في ذراعها جراء استخدام مزيل
رائحة العرق .ونشرت السيدة بريسكوت
صورا ً لذراع ابنتها على موقع فيس بوك،
وحثت اآلباء على توعية أبنائهم وبناتهم
عبر الصور من مخاطر التحدي.
وعلقت بريسكوت قائلة“ :هذه هي النتائج
املدمرة للتحدي اجملنون الذي انتشر بني
التالميذ في مدارس جنوب إنكلترا .إن
كنت تريد أن حتول دون إصابة أبنائك بحروق
كهذه ،فامنعهم من املشاركة في حتدي
مزيل رائحة العرق».
يذكر بأن إيلي شاركت في التحدي ،أثناء
نزهة لها في حديقة محلية برفقة
أصدقائها ،دون أن تدرك العواقب املترتبة
على ما فعلت ،وفق ما ورد في موقع “ميترو”
اإللكتروني.

سادت حالة من اجلدل
في اململكة العربية
السعودية بعد ورود
أنباء عن اقتراح بفتح
احملال التجارية وقت
الصالة ،والسماح
باالختالط في األماكن العامة ،في إطار
برنامج جودة احلياة «.»2020
وعبر عدد من النشطاء السعوديني عن
غضبهم من هذا التوجه عبر مواقع
التواصل االجتماعي اخملتلفة ،مؤكدين أن
هذا يأتي في إطار حالة االنهيار اجملتمعي
التي بدأت بالتخلي عن ثوابت اململكة.
وكانت احلكومة السعودية كشفت
عن تفاصيل برنامج “احلياة  ”2020عبر
دعم وسائل الترفيه والصحة والرياضة
والتعليم ،في إطار خطة التحول .2030
وتضمن البرنامج وثيقة من  632صفحة
تطالب بتعديل عدد من القوانني التي
تطلب إجراءات تنظيمية فورية.
ونشرت صحف أمريكية أن البرنامج
يتضمن على األقل وثيقتني ستثيران
حفيظة املتشددين ،وجاء في الصفحة
 651من الوثيقة التي أرسلتها احلكومة
السعودية حول البرنامج لوسائل اإلعالم،
ما يشير إلى السماح بفتح احملال التجارية
وقت الصالة واالختالط بني اجلنسني ،إال أن
املنشور متت إزالة هاتني الفقرتني منه في
وقت الحق.

نافذة على �صحافة العامل

حتدي «مزيل رائحة العرق» ينتشر في جدل في السعودية حول مقترح فتح
احملال التجارية وقت الصالة
إجنلترا ..والنتائج كارثية

صحيفة «شيكاغو تريبيون»

تواضع الرئيس كارتر

كان الرئيس جيمي كارتر وزوجته ،يدهشان كل
من يعرفهما ،بتواضعهما اجلم في السلوك
وأسلوب احلياة ،فخالل عشاء في البيت األبيض
األعضاء احملكمة العليا وزوجاتهم نهض الرئيس
وزوجته عن املائدة بعد الثامنة والنصف ،وقد
عجب الضيوف لرؤيتهم املضيفني يغادران
املائدة مبكرين ،إال أن الرئيس كارتر بادر ضيوفه
وهو يودعهم قائال« :رمبا ستهتمون ملا نحن
ذاهبان لعمله».
إن رئيس املكسيك سيكون بعد أیام ضيفنا
على عشاء رسمي ومبا إنني وروزالني لم يسبق
إن كنا في عشاء رسمي لذلك فنحن ذاهبان
ملشاهدة أشرطة عن مناسبات مماثلة استعدادا
لهذه احلفلة.

طرح أحدهم ،على الشاعر والفنان جان
كوكتو ،السؤال اآلتي« :ما رأيك في جهنم
وفي السماء يا معلمي؟»
فابتسم األديب الكبير وقال« :اعتذر عن
اجلواب ألن لي أصدقاء حميمني في كال
املوقعني» .ويقول ایان روبنز ،االختصاصي
البريطاني في أمراض األذن واألنف واحلنجرة:
«إن ضحكت ضحكت معك الدنيا ،وإن
شخرت منت وحدك».

مجلة «دليل الناس»

مجلة «دليل الناس»

رويتر

أصدقاؤه في اجلنة والنار

سر املهنة لــ «انغوستورا»

سر املهنة لــ «انغوستورا»

من أشهر املنتجات التي
تصدرها جزيرة ترينيداد في
البحر الكاريبي مشروب
معطر اسمه «انغوستورا»،
على اسم العائلة التي
حافظت على إنتاجه منذ
 ،1822أما تركيبة هذا الشراب فهي سر ال
يعرفه اليوم سوی أربعة أشخاص من العائلة،
وهي ظلت تنقل شفويا من جيل إلى آخر في
العائلة حفاظا على سر املهنة.
ولكن حني دونت التركيبة أخيرا ،قسمت الورقة
نصفین أودع كل نصف مبصرف مختلف ،ومن
الطريف أيضا أن األربعة الذين يعرفون السر ال
يسافرون مجتمعني على اإلطالق ،وال ميكن ألحد
سواهم دخول الغرفة السرية ملزج اخلليط.

من أشهر املنتجات التي تصدرها جزيرة
ترينيداد في البحر الكاريبي مشروب معطر
اسمه «انغوستورا» ،على اسم العائلة
التي حافظت على إنتاجه منذ  ،1822أما
تركيبة هذا الشراب فهي سر ال يعرفه
اليوم سوی أربعة أشخاص من العائلة،
وهي ظلت تنقل شفويا من جيل إلى آخر
في العائلة حفاظا على سر املهنة.
ولكن حني دونت التركيبة أخيرا ،قسمت
الورقة نصفین أودع كل نصف مبصرف
مختلف ،ومن الطريف أيضا أن األربعة
الذين يعرفون السر ال يسافرون مجتمعني
على اإلطالق ،وال ميكن ألحد سواهم دخول
الغرفة السرية ملزج اخلليط.

صحيفة «داغنس نيهيتير»  -ستوكهولم

الكمان والطمع

دخل رجل مخزنا للسجائر وطلب عشر
سجائر باملفرد ،ولم يكن ذلك ممكنا لكن
عاملة اخملزن التي الحظت األطراف املهترئة
لرداء الرجل الذي كان يحمل معه كماناً،
أدركت أن املشتري كان صادقا حني قال أنه
ال يستطيع شراء علبة كاملة ،لذا أعطته
علبة صغيرة من صنف آخر .وقبل أن يغادر
سألها إذا كان في استطاعتها إيداع صندوق
الكمان لديها حتى ينجز بعض اشغاله ،ولم
متض ساعة حتى دخل رجل حسن الهندام
إلى اخملزن واشترى بعض السيجار الفاخر،
ثم التفت نحو الكمان وسأل مازحا« :هل
تبيعون آالت الكمان أيضاً؟»  -كال ...لقد تركه
أحد الزبائن هنا وسيعود ألخذه في أي حلظة،
وطلب الرجل رؤية الكمان ،فتناوله وأخذ
يعزف ،ثم رمقه بنظرة العارف وقال:
 أنه كمان جيد حقا ،يساوي قرابة ألف دوالر،وانقضت ساعة وعاد صاحب الكمان طالبا
آلته .فسألته عاملة احملل:
 ما رأيك في أن تبيع لي الكمان؟ إنه ال يساوي الكثير لكني اكسبمعيشتي منه.
إال أن العاملة مضت تلح« :حسنا ،هل تكفي
 300دوالر؟» ،فوافق العازف ،وأخذ نقوده
وانصرف .وفي اليوم التالي ذهبت صاحبة
الكمان اجلديدة إلى مخزن موثوق به لالالت
املوسيقية لتقدير ثمنه .فقال لها اخلبير:
«أنه ال يستحق أكثر من عشرة دوالرات».

موقع أوديتي سنترال

القبض على قطط بتهمة تهريب
الهواتف احملمولة

أصبحت كوســـتاريكا في اآلونـــة
األخيرة أول بلد يســـتخدم فيه الناس
“القطط املدربـــة” لتهريـــب الهواتف
احملمولة إلى الســـجون ،في وقت تعد فيه
هذه الظاهرة املتفشية مشكلة عاملية.
وقامت وزارة العدل في كوســـتاريكا
بنشر مجموعة من الصور تظهر حلظة
إلقاء القبض علـــى قطة أثنـــاء
محاولتها شـــق طريقها إلى سجن “ال
ريفورما”.
وأظهرت الصـــور القطة وهي حتمل عبوة
غريبـــة مربوطة إلـــى صدرها وحـــول
عنقها ،وبعـــد محاولتهم التحقق من
األمر ،اكتشـــف موظفـــو الســـجن
أن العبـــوة حتتـــوي علـــى هاتف
محمول مستعمل ،باإلضافة إلى شاحن
وبطاريـــة بديلة وســـماعات.
ووفقا ملا ورد في موقع أوديتي سنترال
اإللكتروني ،فإن املكتب الصحافـــي
لـــوزارة العدل في كوســـتاريكا لم
يحـــدد الطريقة التي متكن بهـــا
املوظفون من رصـــد حمولة القطة
الثمينـــة ،ولكنه ذكر أنها كانت “القطة
املدربـــة” الثانية التي اعترضها حراس
السجن مؤخرا.

9
إقامة حواجز بكورنيش
شالالت نياجرا بعد الهجوم
الذي حدث في تورنتو
عقب وقوع حادث الهجوم بسيارة علي
املشاة في تورنتو قامت احلكومة بتثبيت
حواجز بالستيكية قوية قادرة على صد
املركبات املسرعة على طول ممر املشاة
لشالالت نياجرا بهدف حماية الزوار للمدينة،
من جانبه علق رئيس العمليات في جلنة
حدائق نياجرا دافيد أداميس أن السيارات
كانت محط تفكيرنا ليس فقط بسبب
احلادثة األخيرة في تورنتو بل ألن هناك
حوادث مماثلة لذلك جرت في جهات آخرى
في العالم ،ونحن نعلم أن شالالت نياجرا
تستقبل املاليني من الزائرين كل عام ولهذا
قررنا مراجعة تدابير األمن والسالمة لدينا.
وأضاف أنه بعد حادثة تورنتو تلقينا العديد
من املكاملات والرسائل االلكترونية تعرب عن
القلق من زيارة الشالالت ،وأراد املواطنني أن
يكون هناك تأكيد بالعمل على سالمتهم
وآمنهم ،واحلواجز البالستيكية متتد إلى ما
يقرب من نصف كيلومتر وهي مرتبطة جدا
ببعضها ،وتعتمد قوتها على االرتباط والوزن
وميكنها أن تصمد أمام صدمات السيارات
وقد وضعت مقاعد وزينت بالنباتات لسد
الفجوات بينها وإضافة مستوى من اجلمال.
وقد أقيمت هذه احلواجز قبل عامني كجزء
من مشروع جتريبي واستخدمت اثناء بعض
عطالت نهاية االسبوع العام املاضي وهي
ستكون موضوعة طوال هذا املوسم الذي
ينتهي مع عطلة عيد الشكر ،وقال دافيد
أيضا ً أنه يعتقد ان احلواجز الثابتة ستوضع
عام  ،٢٠١٩كما بدأ العاملني في املنطقة
السياحية (رحلة ما وراء الشالالت) ألول
مرة بتفتيش حقائب الزائرين لهذه املنطقة
كنوع من االحتياطات الواجبة العمل بها.

حتذير لسكان في بريتش
كولومبيا من استمرار مخاطر
الفيضانات
أنقذ رجال اإلطفاء أكثر من  ٣٠شخصا في مدينة
جراند فوركس في مقاطعة بريتش كولومبيا من
الفيضانات وقال رئيس إدارة اإلطفاء أن أطقم
اإلنقاذ من أسفل وطائرات الهليكوبتر من أعلى
جاءت لتدعم رجال اإلطفاء وقال إن السباحني
تفقدوا كل منزل للتأكد من ان أالشخاص الذين
بقوا في املنازل ساملني .وشارك رجال اإلنقاذ أيضا ً
في عمليات إنقاذ املاشية وقالوا أن هذا أكبر حدث
يتعرضون له في حياتهم ،وذكر بعض السكان
أنهم شاهدوا األسماك التي جاءت من األنهار
تسبح حول منازلهم وإنهم اصطادوا بعضها،
وبينما عادت مستويات املياه في األنهار الثالثة
إلى ما قبل الفيضانات .وحذر املسؤولني السكان
من موجة ثانية من الفيضانات بسبب ذوبان
الثلوج في املرتفعات ،وجاءت أؤامر اإلخالء حلوالي
 ١٣٩٥منطقة تأثر بها  ٢٧٩٠فرد ،وال تزال أؤامر
اإلخالء باقية ،ونبه املسؤولني على ضرورة إبقاء
األكياس الرملية التي تتصدي للفيضانات ،وقالوا
أنه ال يزال هناك عدة أسابيع أخرى قبل انتهاء
الفيضانات .وحث املسؤولني املواطنني على عدم
كسر أؤامر اإلخالء حتى ال يعرضون أنفسهم أو
رجال اإلنقاذ للخطر ،وقد مت إجالء حوالي ٤٠٠٠
فرد عبر املقاطعة حتى اآلن ،وجترى حاليا عملية
تقييم األضرار والسالمة في املناطق التي مت
إخالؤها وسوف يُلغى أمر اإلخالء مبجرد التحقق
من أمن هذه املناطق.
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تشريع جديد بــ»أونتاريو» يقضي بسحب
رخصة املدرس الذي يدان بالتحرش بالطالب
صدر بيان من وزارة التعليم في مقاطعة أونتاريو يوسع دائرة إلغاء
رخص التعليم للمدرسني ،فبعد أن كانت قاصرة على املمارسات
اجلنسية الفعلية مع الطالب أو املشاركة في استغالل األطفال في املواد اإلباحية ،أضيف لذلك
اللمس ألي جزء من األعضاء اجلنسية للطالب أو األرداف أو الثدي أو الشرج ،وقال البيان أن هذا
التشريع ينسجم مع املعايير املطلوبة لسلوك املعلمني والتي تتفق مع معايير املهنية الصحية.

معاقبة طالبة في الصف العاشر
الحتجاجها على قواعد الزي املدرسي
ُعوقبت مالورى جوسنت الطالبة في إحدى املدارس الثانوية في منطقة إسكس باونتاريو الحتجاجها
على قواعد اللباس في املدرسة بعد أن قالت أن العديد من صديقاتها قد عادوا إلى منازلهم لتغيير
مالبسهم بسبب ظهور أشرطة حماالت الصدر ،بعدها قضت الفتاة ليلة كاملة تصنع عشرات
امللصقات كتبت عليها (أوقفوا التركيز على املرأة) ،وعبارات أخرى وقامت بتعليقها على جدران
املدرسة .من جانبها قامت إدارة املدرسة بنزع هذه اللوحات ،وقالت الفتاة إنها مع ستة فتيات
أخريات قد ُعوقبوا مؤخرا بسبب ارتداء مالبس مخالفة للزى املدرسي ،وأشارت إلى أن الطالب
يتعلمون في املدرسة املساواة بني اجلنسني وفي حصة األلعاب يتعلمون عدم اخلجل من أجسادهم .
ويذكر أن قواعد اللباس باملدرسة متنع ارتداء مالبس كاشفة للصدر أو الظهر أو البطن أو السراويل
القصيرة كما يجب تغطية الصدر اما بارتداء قميص آخر أو العودة إلى املنزل لتغيير املالبس.
من جانبها قامت صديقة مالوري وتدعي جراسيلني وود باالحتجاج أيضا ً على ما حدث ،وأظهرت
أشرطة حمالت الصدر لها عن عمد وعاقبتها أيضا ً إدارة املدرسة ألنها رفضت تغطية نفسها
بارتداء قميص أخر .وعلق مدير املدرسة ردا على ذلك بأنه ال ميكن التحدث عن حوادث محددة لطالبة
وأن أي واحد من الطالب يحتاج ملوافقة إدارة املدرسة على تعليق الفتة أو منشور على جدار املدرسة،
وان اللباس املدرسي واضح جدا وغير معني بالذكور أو اإلناث وميكن اإلطالع عليه عبر موقع املدرسة
على االنترنت ،هذا وتعتزم أم الفتاة مالورى التقدم بشكوى جمللس إدارة املدارس في منطقة إسكس.

اعتذار مسؤولني أمريكيني
لوزير االبتكار الكندي بعد مطالبته بإزالة عمامته
قال وزير االبتكار والعلوم والتنمية االقتصادية الفيدرالي نافديب باينز أنه قبل االعتذار الرسمي من
املسؤولني األمريكيني بعد أن طلب منه إزالة عمامته في مطار ديترويت ،وقال الوزير الذي ينتمى
لطائفة السيخ إن ارتداء العمامة هو واحد من أكثر األعمال التي تدل على الطاعة إلميان السيخ،
وإن خلعها كان شيئا محبطا ومحرجا .وقال الوزير للصحفيني في تورنتو أنه كان عند باب الدخول
للطائرة عندما طلب منه إزالة العمامة ولكنه لم ميتثل لذلك ،ولهذا كان البد أن مير خالل عدة
فحوص أمنية إضافية ،وأن مسؤولي األمن حاملا أدركوا موقف الوزير سمحوا له بركوب الطائرة.
ووصف الوزير هذا املوقف بــ «التمييزي» الذى يحدث لكثير من الناس ،وقال أنه محظوظ ألنه
يستطيع التحدث عن هذا األمر ،وقال أنه يفهم أهمية األمن ولكن حتتاج العملية إلى تصحيح
ليتم إتباعها ،وإنه قد سافر إلى الواليات املتحدة ودوليا عدة مرات ولم يطلب منه أحد إزالة
العمامة .وفي ذات السياق اوضح مكتب الوزير أن باينز يحمل جواز سفر دبلوماسى ولكنه يظهره
عندما يطلب منه للتأكد من هويته ،وعقب هذا املوقف أتصل مسؤولي وزارة الشؤون اخلارجية
في كندا مع وزارة األمن الداخلي في أمريكا ومع إدارة النقل واستنتجوا أن مسؤول األمن في مطار
ديترويت تصرف بطريقة ضد البرتوكول مع الوزير وقد اعتذر األمريكيني للوزير رسمياً.

اصالح قانون حظر «النقاب» في كيبيك يثير جدالً في اجملتمع الكندي

صدرت مؤخرا مباديء جديدة إلصالح قانون حظر تغطية الوجه
في كيبيك والتي يعني بها أن تصبح جزءا من القانون رقم ،٦٢
ولكنها أخفقت في تهدئة اخملاوف حول ما إذا كانت النساء
املسلمات سيكن قادرات على استخدام اخلدمات العامة مثل
استقالل عربات النقل العام وهن يرتدين النقاب ،وقالت هذه
املبادئ أن االستثناء للقانون ميكن ضمانه فقط على أساس ديني
ُملح بحيث ال ينتهك حقوق اآلخرين وال يسبب معاناة ال داعي لها.
ولكن تركت لألفراد موظفي اخلدمات العامة أن يقرروا كيف يتعاملون مع هذا الطلب أو االحتياج
بالنسبة لكل حالة منفردة ،ويتطلب األمر أن يكون هناك موظف مسؤول لكل حالة ،ويطلب كذلك
من النساء الآلتي يرتدين البرقع أو النقاب أن يتقدمن بطلب باالستثناء من إزالته عندما يرغنب في
احلصول على خدمات عامة مثل رخصة قيادة أو استخدام وسائل النقل العامة أو استعارة كتب من
املكتبات العامة .من جانبها صرحت كاترين ماكنزى محامية تدافع عن سيدة منتقبة في كيبيك «ال
أعرف كيف سيتم هذا عملياً؟!» وأضافت «نريد أن نعرف هل تقدمي طلب لالستثناء من إزالة النقاب
سيتقرر ضمن وقت محدد أم ال؟ وهل ستكون النساء قادرات على احلصول على اخلدمات العامة بعد
انتظار لقرار املسؤولني بينما يشمل القانون بعض االستثناءات ،أما بالنسبة حلكم احملكمة فقد
كان غامضا ،حيث قال القاضي أنه سيلغي هذه املبادئ التوجيهية إذا قدمت حكومة كيبيك املزيد
من التفاصيل حول كيف ستعمل االعفاءات هذه في املمارسات العملية ،هذا وقد استنكر اجمللس
الوطنى للمسلمني في كندا ورابطة احلريات املدنية الكندية هذه املبادئ التوجيهية اجلديدة قائلني
في بيان مشترك «إنها لن تفعل شيئا ً إلصالح القانون الذي هو في جوهره متييزي وغير دستوري».وقال
خالد اجلزار نائب رئيس اجمللس لقد رأينا أن هذه املبادئ التوجيهية تعزز فقط طبيعة معقدة ومعيبة
في قانون  ٦٢وإن الطلب من النساء اللواتي يرتدين النقاب أن يتقدمن بطلب للحصول على إعفاء من
إزالة النقاب كل مرة يرغنب فيها باحلصول على خدمة عامة يضع عبئا ال مبرر له عليهن.

السفارة األمريكية حتذر رعاياها
بكندا من استهداف إرهابي لهم
أصدرت السفارة
األمريكية في أوتاوا
حتذير للمواطنني
في
األمريكيني
كندا من تهديد
اإلرهابيني الذين قد
يستهدفون املوطنني األمريكان وأيضا أطفالهم،
ويعتبر هذا جزء من حالة تأهب في جميع أنحاء
العالم وليس خاصا بكندا  -حسب قول املسؤولني
األمريكان.-
وقد حث التحذير املواطنني األمريكان على عدم
جذب انتباه اآلخرين ودراسة األماكن والطرق التي
يسلكونها ويغيروا دائما من مسارهم حتى يكون
غير قابل للتنبؤ به ،وتوخي احلذر في األماكن
العامة ،وقال التحذير أن حكومة الواليات املتحدة
ال تزال قلقة من أن اإلرهابيني ينوون استهداف
األمريكان مبا فيهم األطفال ،وهم قد يستخدمون
مجموعة متنوعة من األساليب مثل االعتداء
العنيف وعمليات اخلطف وقد استخدموا سابقا
سكاكني وبنادق وحافالت لدهس املواطنني ،وهم
قد يستهدفون املدارس واملستشفيات والكنائس
واملواقع السياحية ومراكز النقل العام واألماكن
العامة اآلخرى.

حملة كندية أمريكية أوروبية إللغاء
جميع خدمات (داعش) االلكترونية
أطلقت عدد من البالد حمالت مشتركة لضبط
وإزالة شبكة الدعاية االلكترونية جلماعة
داعش اإلرهابية ،ومت هذا بواسطة موظفي إنفاذ
القانون في كندا كجزء من حملة عاملية لوقف
هذه الشبكة ،وقد أنضمت كندا إلى الواليات
املتحدة واإلحتاد األوروبي في عمل منسق بني
الشرطة واستهدف موقع (أعماق) وهو موقع
أنباء داعش وإذاعة (البيان) و(هلموا) و(ناشر)
لألنباء .وكان موقع (اعماق) قد نشر معلومات
على االنترنت بتسعة لغات ي َّ َدعي فيها أن داعش
وراء الهجمات التي وقعت في عدد من البالد ،ومت
وقف جميع أعمال هذه املواقع في كندا والواليات
املتحدة وهولندا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا ،وقال
املدير التنفيذى ملكتب الشرطة األوروبية لقد
أعطينا لداعش «لكمة كبيرة» في قدرتها على
نشر الدعاية والتطرف على االنترنت.
وقال مسؤول من املفوضية األوروبية لقد انتهت
األيام التي كان فيها االنترنت مفتوح أمام
اإلرهابيني وأولئك الذين يسعون للقيام بعمل
إرهابى ،وقال متحدث باسم وزير السالمة العامة
في كندا رالف جودال إن املنظمات اإلرهابية
كانت مستمرة في استخدام االنترنت لتجنيد
أعضاء جدد ودفع الناس إلى العنف ،والتعرف
على هذه املواقع وإزالتها هو أولوية بالنسبة
لوكاالت تنفيذ القانون في جميع أنحاء العالم.
وكانت داعش تستخدم أدوات اتصال متطورة
ومتغيرة لنشر رسائلها املروعة خلداع املسلمني
الذين يعيشون في الغرب إلقناعهم برفض امل ُ ُّثل
الغربية للتعددية والتسامح واستخدمت في
ذلك أشرطة فيديو عالية اجلودة وكان متطرفني
يتحدثون باللغة اإلجنليزية يحكون ما يحدث
فيها وتذاع عبر شبكة االنترنت ،وقد متت عملية
إزالة املواقع اإللكترونية واإلذاعية لداعش
وللقاعدة عندما تعهدت أكثر من  ٧٠دولة
بتعزيز اجلهود ملنع وصول أي متويل مالي لهذه
اجلماعات اإلرهابية ،وبهذا ظهرت أهمية التعاون
الدولي في مجال مكافحة التطرف عبر اإلنترنت
الذي ساعد في قيام هجمات قاتلة عبر العديد
من البلدان في أوروبا والواليات املتحدة.
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العـــائلــــــة
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اكت�شف نف�سك ..هل �أنت �صديق خمل�ص؟

�أخطاء ترتكبها
ربة املنزل عند
تنظيف املطبخ
ال شك أن تنظيف املطبخ من أصعب املهام لكن اخلبراء ينصحون باستخدام مكونات
التي تواجهها ربة املنزل ،في ظل أهمية طبيعية ،مثل صودا اخلبيز لهذه املهمة.
احلفاظ على نظافة وترتيب املطبخ ،حلماية
صحة أفراد األسرة.
تنظيف اسفنجة اجللي في آلة جلي
التي
األخطاء
من
مجموعة
وفيما يلي،
الصحون
ترتكبها العديد من ربات املنازل عند تنظيف يفضل وضع اسفنجة اجللي داخل فرن
املطبخ ،حسب موقع بوبشوغار اإللكتروني :امليكروويف ملدة دقيقتني ،للتخلص من
اجلراثيم والبكتيريا الضارة التي حتملها،
إغفال تنظيف غسالة األطباق
وينصح بتغيير هذه االسفنجة كل بضعة
غسالة
أن
تعتقد العديد من ربات املنازل
أيام.
األطباق ال حتتاج إلى تنظيف ،فهي تنظيف
نفسها بنفسها ،ولكن في الواقع حتتاج هذه ترك آثار احلروق على أواني الطبخ
اآللة إلى التنظيف من وقت آلخر ،نتيجة في كثير من األحيان ،تعجز ربة املنزل عن
جتمع االوساخ وبقايا األطعمة فيها ،والتي إزالة آثار احلروق عن أواني الطبخ ،وتتركها
تساعد على تشكل اجلراثيم والبكتيريا ،تتراكم في كل مرة ،لكن هناك بعض
لتنتقل إلى االطباق في املرة القادمة.
الوسائل واحليل ،التي تساعد على التخلص
من هذه املشكلة ،من قبيل استخدام صودا
استخدام املاء والصابون فقط للمصارف اخلبير مع املاء لتنظيفها.
ال يكفي استخدم املاء والصابون فقط
لتنظيف مصارف املياه ،فهي من أكثر إزالة املنطفات بسرعة
املناطق تلوثا ً في املطبخ ،وينصح باستخدام في كثير من األحيان ،يجب ترك مسحوق
عصير الليمون أو اخلل لهذه املهمة.
التنظيف على املوقد أو الثالجة أو غيرها
من األسطح لبعض الوقت ،بحيث تتحلل
عدم تنظيف الثالجة
األوساخ املتراكمة ،ويعطي مسحوق
ال يدرك الكثير من الناس أن هناك غبار التنظيف نتيجة أفضل.
وأوساخ في الثالجة ،ال تشكل خطرا ً على
الصحة فقط ،بل ميكن أن تكلفك الكثير استخدام مناشف األطباق ألغراض أخرى
من املال ،لذلك ينصح بتنظيف الثالجة من األخطاء الشائعة التي ترتكبها العديد
والتخلص من هذه االوساخ بشكل متكرر .من ربات املنازل ،حيث أن بعض األسطح
ميكن أن تكون ملوثة باجلراثيم ،وفي حال
استخدام أدوات التنظيف على الفرن
استخدمت املناشف لتجفيفها ،فيمكن
تلجأ ربة املنزل عادة إلى استخدام ليفة أن تنقل هذه امليكروبات إلى األطباق وأدوات
اجللي لتنظيف الفرن من األعلى ومن الداخل ،الطعام.

يقولون إن الصداقة تضاعف األفراح ،وتقطع
األحزان إلى أنصاف ،وكلنا يسعد بالصديق
اخمللص الذي يشجعنا في مشوار احلياة
بيده املمدودة ومشورته الصادقة ومساندته
النبيلة.
وقد تطالب صديقك بالوفاء واإلخالص
والنبل ولكن عليك ان تطرح على نفسك
بعض االسئلة:
 .هل أنت بالنسبة له هذا الصديق اخمللص؟
 .هل تهتم بأن ينجح صديقك في دراسته
أو عمله؟
 .هل حترص على أال تلومه عندما مير مبشكلة
في حياته؟
 .هل تغفر له من كل قلبك؟
 .هل تعاتبه إذا أخطأ في حقك؟ هل تتمنى
له اخلير دائما؟
 .هل تتحدث عنه بإيجابية أمام اآلخرين؟
 .هل تشجعه على أن يثق بنفسه؟
 .هل حتترم رأيه عندما يختلف مع رأيك؟
 .هل تنذره بحزم من خطر يهدده؟
 .هل تفرح إذا امتلك شيئا جديدة ال متلكه
أنت؟
 .هل حتفظ سره؟
 .هل يسعدك أن تكون معه في فريق عمل

واحد؟
 .هل تسر لفرحه ؟
 .هل تشاركه آمله؟
 .هل تضحك معه على نفسك في موقف
طريف مثال؟
 .هل حتتمل صمته في هدوء ورحابة صدر؟
 .هل ترحب بأن تبذل جهدأ حتى تتفهم
األمور من وجهة نظره؟
 .هل تسمع له بإنصات؟
 .هل تشجعه على احلديث عن نفسه؟
 .إذا كنت مرتبطا ً في خطبة أو زواج ،هل
تعتبر نفسك أفضل صديق لشريك حياتك؟
حساب الدرجات :
أعط نفسك درجة واحدة عن كل إجابة بـ
«نعم» وال شيء عن كل إجابة بـ «ال» ،ثم
احسب الدرجات .

النتيجة :
إذا كان مجموع درجاتك  16فما فوق ،فأنت بالفعل صديق مخلص وإذا كان مجموع درجاتك
 ،1۵ - 11فأنت تسعى بإخالص ألن تكون نعم الصديق ،أما إذا كان مجموع درجاتك أقل من
 ،10فأنت تنتظر من صديقك أن يكون مثاليا.
إن الطريق إلى الفوز بالصداقة احلقيقية يتمثل في أن يسعى كل من الطرفني ليكون هو
نفسه صديقا حقيقيا لألخر.
تذكر دائماً..
أن الذي يطلب دائما ما لنفسه ،لن يجد لنفسه أبدأ صديقاً.
شجرة الصداقة احلقيقية تنمو على جذور احلب واالحترام والثقة.
الصداقة خير متبادل ينشغل فيه كل طرف بإسعاد اآلخر.
الصديق احلق هو الشخص الوحيد الذي جترؤ أن تكون نفسك معه.
األصدقاء ال يولدون ،بل يصنعون ،ما من صديق يستمر صديقا إذا انشغل فقط بشئونه
اخلاصة بدون االهتمام بشئون اآلخرين.
لن أكون صديقا إال إذا تعلمت كيف أغفر وأحب لغيري ما أحبه لنفسي.
الصداقة املزيفة هي كالنبتة الطفيلية إنها تقتل الشجرة التي تعانقها.

�أ�صول ولياقة ت�صرف
حتى وإن كانت أصغر سنا منه -وبالنسبة
دعوة على الغداء:
للكبار قدرا ً ومقاما ،فعادة ما يصاحب
عندما يدعو زوجان بعض األصدقاء أو
التعريف بهم ،اللقب أو الدرجة العلمية.
األقارب لتناول وجبة الغداء ،أو العشاء،
واحلاالت اآلتية ،البد فيها من تقدمي السيدة
هناك ترتيب معني للجلوس على
للرجل:
املائدة :فإما يجلس الزوج في مواجهة
 رئيس اجلمهورية أو امللك.الزوجة في منتصف املائدة إذا كانت من
 أحد الشخصيات القيادية البارزة فياحلجم الكبير ،أو عند طرفيها مقابلني
البلد.
لبعضهما.
 شخصية دينية كبيرة.ومكان الشرف للسيدات ،يكون بالترتيب
على ميني الداعي ،ثم على يساره ،أما بالنسبة املكان الشرف وبالنسبة للسيدات ،فيجب أن تقدم السيدة األقل درجة
بالنسبة للرجال ،فإنه على ميني ثم على يسار الداعية ،علمية أو وظيفية إلى األخرى ،واآلنسة للسيدة املتزوجة إال
واحلظوة هنا دائما لألكبر سنا للجلوس أقرب ما ميكن لرب إذا كانت أكبر سنا أو أعلى مكانة اجتماعية.
وربة األسرة .
نعم لـ «ال»:
ليس هناك أي خطأ أو إحراج ،إذا أتت إجابتك عن سؤال بـ
تعارف:
إذا دعي عدد كبير لزيارة عائلة ما ،فإنه يجب على صاحب «ال أعرف» ،فإن عدم املعرفة بالشيء ،تعني أنك إما ال تعرف
البيت (املضيف أو املضيفة) أن يقوم بتقدمي الضيوف بعضهم اإلجابة مطلقا عن ذلك السؤال ،أو أنك لست متأكدا ً من
لبعض ،فيتم تقدمي األصغر لألكبر سنا ،والرجل للسيدة  -صحة اإلجابة وليس في هذا انقاصا ً من شأنك.

ا�سهل طريقة لتنظيف املكواة
مع مرور الوقت
تكتسب املكواة
مصفرا
لونا
مزعجا إال أن احلل
مبسح
بسيط
بنصف
املعدن
ليمونة حامضة
أما الثقوب فيمكن
تنظيفها بعيدان
مبللة
قطنية
بالقليل من املاء والصابون.
أما السدد الذي يحدث في فتحات املكواة التي تعمل
بالبخار ميكن عالجه ،وذلك مبلء خزانها باخلل ،وهي
ساخنة (بعد فصل التيار الكهربائي) ،وبعد دقائق
معدودة قومي بشطفها ،ثم ملئها باملاء مرة أخرى،
ستجدين البخار يتدفق بانسيابية وقوة.
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�إندوني�سيا :عائلة انتحارية
من �ستة �أفراد ت�ستهدف ثالث كنائ�س
يف �سل�سلة اعتداءات

قتل  13شخصا على األقل في سلسلة اعتداءات استهدفت
ثالث كنائس في إندونيسيا ،وأعلنت الشرطة أن عائلة
انتحارية مرتبطة بشبكة «جماعة أنصار الدولة» التي تبايع
تنظيم داعش وقامت بتنفيذ االعتداء الذي يأتي بعد أيام على
مقتل خمسة عناصر من قوة مكافحة الشغب اإلندونيسية
في مواجهات داخل سجن في ضاحية العاصمة جاكرتا أخذ
فيها سجناء إسالميون أحد احلراس رهينة.
ونفذت عائلة انتحارية مكونة من ستة أفراد سلسلة
اعتداءات استهدفت كنائس في سورابايا «شرق جزيرة جاوة»،
في إندونيسيا أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان.
وتسعى البالد ،التي تشهد حالة تأهب بعد اعتداءات نفذها
متشددون إندونيسيون أعلن التنظيم اجلهادي مسؤوليته
عن بعضها ،إلى التصدي للتعصب والكراهية املتزايدة جتاه
األقليات الدينية.
وأكد قائد الشرطة اإلندونيسية تيتو كارنافيان أن العائلة
املكونة من أم وأب وطفلتني بعمر  9أعوام و 12عاما وولدين
بعمر  16و 18عاما ،من جانبه ندد الرئيس جوكو ويدودو
باالعتداءات ،قائال للصحفيني «علينا أن نتحد مبواجهة
اإلرهاب» ،مضيفا أن «الدولة لن تتهاون مع هذا العمل
اجلبان».
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م�صر ت�ستقبل �أج�ساد �شهداء ليبيا

استقبل البابا تواضروس الثاني ،بابا اإلسكندرية وبطريرك
الكرازة املرقسية رفات الشهداء األقباط الذين ذبحهم
تنظيم «داعش» اإلرهابي في ليبيا عام  ،2015فور وصولهم
إلى مطار القاهرة .ونظمت الكنيسة صالة جناز للشهداء
لدفنهم في مدفن خاص أعد لهم بالكنيسة التي أقيمت
مبسقط رأسهم بقرية العور في مركز سمالوط باملنيا والتي
أسست بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي .وكان
تنظيم «داعش» ذبح  21مسيحيا بينهم  20مصريًا وإفريق ًيا
في  2015بعد اختطافهم ،ولم يتم اكتشاف جثامينهم إال
العام املاضي ،وبدأت اتصاالت بني السلطات املصرية والليبية
مت التأكد خاللها من حقيقة هوية الرفات ومت إنهاء إجراءات
نقل اجلثمان التي متت مؤخرا عبر طائرة خاصة إلى مصر.

�أمريكا تنقل �سفارتها با�سرائيل �إىل
القد�س و�سط تظاهرات فل�سطينية حا�شدة
احتفلت السفارة االمريكية مؤخرا بنقل سفارتها الى القدس
بعد قرار الرئيس ترامب بعدة أشهر ،بينما تعاملت القوات األمنية
االسرائيلية بكل عنف وقوة مع املتظاهرين الفلسطينيني الرافضني
لهذا احلدث .وقد سقط جراء هذا العنف عشرات القتلى برصاص
اجليش االسرائيلي ومئات اجلرحى ،في وقت يعلن فيه العالم العربي
استنكاره الشديد ورفضه لهذه اخلطوة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن القوات اإلسرائيلية قتلت أكثر
من  60فلسطينيا ً منذ بدأت االحتجاجات  ،بينما لم ترد تقارير عن
سقوط قتلى أو مصابني إسرائيليني.

تقـــــــــــارير

احتجاجات يف مرتو �أنقاق م�صر ب�سبب
رفع �أ�سعار التذاكر %300
شهدت محطات مترو األنفاق في مصر احتجاجات وغضب
بني املواطنني بسبب قرار وزارة النقل رفع أسعار التذاكر.
وجتمهر املواطنون أمام أبواب املترو واحملطات وماكينات التذاكر
مرددين هتافات غاضبة ضد القرار ،ومطالبني احلكومة
بالتراجع عنه ،مراعاة لظروفهم الصعبة ،خاصة أن املاليني
يستخدمون املترو يوميا في تنقالتهم داخل القاهرة مؤكدين
أن رفع األسعار بهذه الصورة يلتهم معظم أموالهم.
وشهدت بعض احملطات خروجا جماعيا من املواطنني نحو
القطارات دون سداد قيمة التذكرة ،فيما تدخلت الشرطة
حملاولة احتواء املوقف وتهدئة غضب احملتجني.
من جانبه قال وزير النقل هشام عرفات إن القرار برفع أسعار
التذاكر اتخذ بعد دراسة مكثفة واعتمده مجلس الوزراء ،ومت
تأجيله حلني انتهاء امتحانات الطالب.
وأضاف أن املترو كان في طريقه لالنهيار بسبب ضعف املوارد
املالية وقلة األموال اخملصصة للصيانة ،وهو ما سيؤثر على
نحو  3ماليني مصري يستخدمونه يوميا ،وبدال من تنقلهم
حتت األرض كانوا سيتنقلون فوق األرض مسببني أزمة مرورية
كبرى.
وكانت مصر قد قررت زيادة تعريفة ركوب مترو األنفاق للمرة
الثانية خالل عامني مع عدم املساس بأسعار اشتراكات
الطلبة وذوي االحتياجات اخلاصة وكبار السن.
وذكرت وزارة النقل املصرية ممثلة في الشركة املصرية إلدارة
وتشغيل مترو األنفاق ،في بيان صحافي أن سعر التذكرة
لركوب مترو األنفاق مبنطقة واحدة لعدد  9محطات سيبلغ
 3جنيهات ،وركوب منطقتني لعدد  16محطة بخمس
جنيهات ،وركوب ثالث مناطق أكثر من  16محطة بسبعة
جنيهات لتكون الزيادة أكثر من  %300في بعض املراحل.
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ا�ستطالعات الر�أي تتوقع ا�سم الفائز
برئا�سة الوزراء يف االنتخابات القادمة بـــ «�أونتاريو»

كتب احمللل السياسي إيرك جرنير «إنه مع توالي احلمالت االنتخابية واملناظرات بني رؤساء األحزاب
في مقاطعة أونتاريو ،استمر حزب احملافظني التقدمي بقيادة دوج فورد في املقدمة بحسب
استطالعات الرأي ولكن احلزب الدميقراطي اجلديد بقيادة أندريا هورواث لديه الكثير من املؤيدين
لدفعه إلى مركز متقدم».
وبناء على عدة استطالعات للرأى قام بها مركز استطالعات الرأي في أنباء «سي بي سي» تبني
أن حزب احملافظني يتقدم على األحزاب اآلخرى وحصل على  % 41.1من املؤيدين ،وهو على الطريق
الصحيح لتشكيل حكومة أغلبية وكان احلزب مستمر في االحتفاظ باملركز األول بني األحزاب
الثالثة الكبرى ولكن ألول مرة يتقدم احلزب الدميقراطي اجلديد (إن دي بي) ليأخذ املركز الثاني،
وحصل على تأييد بنسبة  %27.2متفوقا بهذا على احلزب الليبرالي الذي تراجع إلى املركز الثالث
وحصل على  % 25.7من عدد املشاركني في االستطالع.
وكانت ستة استطالعات للرأي من سبعة استطالعات أجريت مؤخرا قد وضعت احلزب الدميقراطي
اجلديد في املركز الثاني وتقدر استطالعات الرأي أن حزب احملافظني سيفوز بحوالي  87مقعدا أو
ما بني  62إلى  98مقعدا ،وهو لديه فرصة للفوز بنسبة  %90إذا أجريت االنتخابات اليوم ،حيث
إنه يقود في كل منطقة في املقاطعة وهو يتقدم على احلزب الليبرالى بنحو  12نقطة في شرق
أونتاريو ونقطة واحدة في تورنتو ويزيد بــ  9نقاط عن احلزب الدميقراطي اجلديد في شمال أونتاريو
و  10نقاط في اجلنوب الغربي و  19نقطة في منطقة هاملتون ونياجرا ،ومن املتوقع أن يشكل
احلزب الدميقراطي اجلديد املعارضة الرسمية ويفوز بـــ  27مقعدا أو ما بني  16إلى  42مقعدا في
الدوائر الـــ  127االنتخابية ،واحتمال أن يحصل الليبراليني على  10مقاعد أو ما بني  12إلى 34
مقعدا ويوضع احلزب في املركز الثالث.

تقـــــــــــارير

حزب املحافظ املعار�ض ي�ستجوب
وزير ال�سالمة ب�سبب وجود مقاتل داع�شي يف كندا
احتدت أسئلة حزب احملافظني املعارض
لوزير السالمة العامة الكندي رالف جودال
بخصوص وضع املقاتل الداعشي الكندي الذي
اعترف بإطالق الرصاص على رأس رجل مسلم
سني في سوريا ويعيش حرا في تورنتو ،ورفض
الوزير أن يدلي بتفاصيل حول ذلك وتوالت
األسئلة علي الوزير عن هذا اإلرهابي الكندي
امللقب بــــ «أبو حوزايفا الكندي» الذي أعطى
وصفا تفصيليا عن إطالقه الرصاص من اخللف
علي رأس رجل سني في سوريا لصحيفة
نيويورك تاميز.
وقد مت استجوابه من قبل الشرطة الفيدرالية
الكندية ودائرة االستخبارات األمنية على
نطاق واسع ولم توجه إليه أية تهمة ،وقال «أبو
حوزيفا الكندي» أنه مقتنع بعدم مسئوليته
عن عملية القتل ألنه أؤمر بها ،وأن داعش
اقنعته بأن هؤالء الناس يستحقون القتل
ألنهم مرتدين.
وفي مجلس العموم طلبت عضوة البرملان
من حزب احملافظني كانديس بيرجن معرفة ما
الذى تقوم به احلكومة الليبرالية والسلطات
مع الداعشي الكندي وغيره من املقاتلني
العائدين من سوريا إلى كندا ،وقالت كانديس
أن الكنديني يستحقون املزيد من اإلجابات
من احلكومة ،وتسألت ملاذا ال تفعلون شيئا
بخصوص هذا «احليوان احلقير» الذى يتجول في
البالد ويدرس في اجلامعة؟!
وتُقدر االستخبارات األمنية أن حوالي  60من
مقاتلي داعش الكنديني عادوا إلى كندا بعد
االشتراك في القتال مع هذه اجلماعات ،وقال

«أبو حوزيفا» أنه غادر تورنتو وعمره  17سنة،
وبعد خمسة شهور في خدمة داعش قرر
الهرب إلى تركيا ،وقال لوكالة أنباء «سي بي
سي» أنه شاهد عنف ال ميكن تخيله مبا في
ذلك اجللد العلني والصلب والذبح ولكنه لم
يؤذي أحدا قط ،وقد وافق على التحدث مع
وكالة األنباء بشرط أن ال يكشف عن اسمه
احلقيقي وهويته ألنه يخشى على حياته،
وقد لعبت أسرته دورا كبيرا إلعادته إلى كندا،
وكانت أمه تقول له ملاذا تضحي بنفسك ألجل
حرب ال تعنيك؟! ويخضع الرجل حاليا ملعاجلة
نفسية ،وقال إن االنضمام لداعش هو انتهاك
ملبادئ اإلسالم وهو عازم على اكمال دراسته
واملساهمة ايجابيا في اجملتمع.

وكالء م�صر للطريان
-ا�سعار ال تقبل املناف�سة

احجز باف�ضل
اال�سعار على موقعنا
االلكرتوين

تهانينا ل�شركة م�صر للطريان علي زيادة عدد الرحالت
املبا�شرة اعتبارا من  29يونيو من تورنتو ايل القاهرة
رحلة ا�ضافية كل يوم جمعة ب�أ�سعار خيالية
للحجز واال�ستعالم ،،ات�صلوا
بــ Luxor Tours

كل عام وانتم بخري مبنا�سبة �شهر رم�ضان املعظم
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تقـــــــــــارير

غلق  14كنيسة منذ صدور قانون بناء الكنائس
الكنائس طالبت بالتقنني واحلكومة “ودن من طني” واالخرى “من عجني”
القانون ينص على استمرار الصالة في دور العبادة القائمة قبل صدوره حتى وان لم تكن مرخصة
أدانت املبادرة املصرية للحقوق الشخصية قيام
أجهزة الدولة بغلق عدد من الكنائس التي قدمت
طلبات رسمية إلى جلنة توفيق أوضاع الكنائس
للحصول على التراخيص الالزمة وفقًا لقانون
بناء الكنائس رقم  80لسنة  ،2016كما انتقدت
في تقرير لها طريقة تعامل األجهزة األمنية
مع االحتجاجات الرافضة وجودَ هذه الكنائس،
ال سيما أنها تطورت في عدد من احلاالت إلى
اعتداءات طائفية ،حيث قامت األجهزة األمنية
بالقبض على أعداد من الطرفني ،للضغط على
األقباط للقبول بالصلح العرفي ،لإلفراج عن
املقبوض عليهم مع استمرار غلق هذه الكنائس.
ورصدت املبادرة املصرية قيام مؤسسات الدولة
بغلق  14كنيسة قائمة ،جرت إقامة الشعائر
الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق،
وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28
سبتمبر  2016وحتى إبريل  ،2018أربع منها
منذ بداية العام احلالي ،حيث مت منع األقباط من
الوصول إلى الكنائس أو إقامة أية صلوات في
داخلها ،وهو ما يخالف قانون بناء الكنائس الذي
نص على استمرار الصالة في الكنائس القائمة
َّ
قبل صدور القانون حتى لو لم تنطبق عليها
شروط توفيق األوضاع الواردة في القانون وفي
قرار رئيس الوزراء اخلاص بتشكيل اللجنة املعنية
بذلك

الكنائس التى تتخذ شكل البيوت ..حتايل
على صعوبات البناء

أدت الصعوبات القانونية التي تواجه عملية
بناء الكنائس ،باإلضافة إلى رفض قطاع من
املواطنني املسلمني ،ورضوخ أجهزة الدولة لهذه
االعتراضات احمللية إلى ظهور ما ميكن تسميته
بالكنائس التي تتخذ شكل البيوت ،فاحلاجة
خلقت نو ًعا من التحايل على صعوبات البناء.
ففي كثير من اﻷحيان يلجأ مواطنون أقباط إلى
شراء منزل وهدم حوائطه الداخلية وتفريغه
ليكون مالئ ًما ملمارسة الشعائر الدينية ،ثم تبدأ
ممارسة الشعائر الدينية بعدها بانتظام ،ويعني
رجل دين للقيام بالطقوس الدينية.
وبعد ذلك ،يسري إلى علم األجهزة األمنية حتويل
املكان إلى كنيسة ،ويتعارف عليه من جميع
املسئولني واجليران بأنه كنيسة ،وأنشئت نسبة
كبيرة من الكنائس خالل العقود األخيرة بهذه
ترخيصا رسميًّا،
الصورة ،هذه الكنائس ال حتوز
ً
لكنها أصبحت بقوة األمر الواقع كنيسة،
وقدمت هذه الكنائس أوراقها إلى جلنة توفيق
األوضاع وفقًا للقانون.
بيان تفصيلي عن وقائع غلق الكنائس منذ بداية
العام 2018

أولاً  :وقائع االعتداءات على أقباط قرية بني
منني وغلق الكنيسة

اعتدت مجموعات من أهالي قرية بني منني مركز
الفشن جنوب محافظة بني سويف منتصف
ابريل املنصرم على أقباط القرية ومبنى كنسي
حتت اسم «كنيسة السيدة العذراء والبابا
كيرلس» يستخدم إلقامة الشعائر الدينية،
مت االعتداء بالطوب واحلجارة والعصي ،وذلك
لرفض أهالي القرية املسلمني وجود كنيسة في
القرية .وشهدت القرية توترات قبل عدة أيام من
االعتداءات نتيجة قيام أجهزة األمن باستدعاء
عدد من األقباط والتحري عن وجود كنيسة في
القرية بدون احلصول على التراخيص الالزمة من
اجلهات األمنية.
بدأت أزمة كنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس

يوم األربعاء  11إبريل ،على خلفية اتصاالت من
مسئولي قسم شرطة الفشن بعدد من األقباط،
محام من أقباط
ثم استدعاء منصور شحاتة،
ٍ
القرية ،وسؤاله عن وجود كنيسة في القرية دون
احلصول على تصريح رسمي.
ثم قام مسئولو قسم شرطة الفشن باستدعاء
بباوي حكيم غالي ،وهو مالك سابق جلزء من
املبنى ،وقد باعه إلى رشدي لبيب مواطن
مسيحي في القرية ،الذي بدوره باع املبنى منذ
عشر سنوات إلى األنبا إسطفانوس أسقف ببا
والفشن ،وقامت نيابة الفشن بالتحقيق مع بباوي
غالي ،بنا ًء على محضر حررته الوحدة احمللية ملركز
ومدينة الفشن رقم  6969جنح مركز الفشن ضد
ك ٍّل من بباوي حكيم غالي وبباوي منير سليمان
مقيمني بقرية منني
واتهامهما بإدخال
تعديالت داخل منزل
مملوك لهما وحتويله
إلي كنيسة ومت
وقف األعمال بالقرار
رقم  16لسنة 2018
وقررت نيابة الفشن
إخالء سبيلهما من
ديوان قسم الشرطة.
وفي قسم شرطة الفشن ،طلب رئيس املباحث
من بباوي حكيم التوقيع على محضر إزالة
للمبنى ألنه مخالف فرفض التوقيع ،ثم طلبوا
منه التوقيع على محضر وقف اخملالفات فوقع
عليه مع إضافة أن املبنى كان ملك والده ،وقام
ببيعه منذ عشر سنوات ،وهو حاليًّا عبارة عن
كنيسة تقام فيها الشعائر الدينية.
يذكر أن مبنى الكنيسة كان عبارة عن عدة منازل
متجاورة مبساحة  460مترا ،قام أصحابها ببيعها
جمي ًعا إلى رشدي لبيب منصور ،الذي ضمها إلى
منزله ،وبدوره قام ببيع املبنى لألنبا إسطفانوس
أسقف ببا والفشن بعقد مؤرخ في  7مايو 2010
وقدمت تلك الكنيسة لطلب التقنني.
ورصد التقرير انه في املساء نظم عشرات من
خصوصا
مسلمي القرية مسيرة بشوارعها
ً
في املناطق التي توجد بها جتمعات مسيحية،
وهم يرددون هتافات عدائية ،ويرشقون منازل
املسيحيني بالطوب واحلجارة ،ويقرعون األبواب
والشبابيك بعنف ،ثم توجهوا إلى املنطقة التي
فيها الكنيسة ،وحدث تراشق بالطوب واحلجارة
ثم جاءت قوات األمن ووقفت بجوار الكنيسة
وعملت كردون ًا أمنيًّا ،وفرضت سيطرتها على
القرية ،وحرر قسم الشرطة محضر رقم 2003
لسنة  2018إداري الفشن.
كما قامت قوات األمن بالقبض على أحد عشر
شخصا من كل طرف ،وقامت بإحالة  11مسل ًما
ً
و 9مسيحيني إلى النيابة العامة التي قامت
بالتحقيق مع املتهمني ،ووجهت إليهم تهم:
التجمهر والبلطجة واستخدام أسلحة بيضاء
(حجارة) وإثارة الشغب ،وقد أنكر جميع املتهمني
التهم املنسوبة إليهم ،وأصدرت النيابة قرارًا
باحلبس  4أيام ثم مت التجديد  15يو ًما على ذمة
التحقيقات ،وال يزالون محبوسني على ذمة
التحقيقات.
مسيحيني اثنني هما
على
التحفظ
بينما مت
ِ
ميالد محروس عدلي ،ناجح حكيم غالي ،بحجز
قسم شرطة الفشن ،ولم يتم إحالتهما إلى
النيابة العامة ،ثم عقب جتدد االعتداءات ألقت
قوات األمن القبض على  5أقباط آخرين :ميالد

رشدي لبيب ،عوض عياد صادق،
هاني رؤوف عدلي ،فرج اهلل
شحاتة فرج اهلل ،عماد بباوي،
وبذلك أصبح عدد احملتجزين
داخل قسم شرطة الفشن 7
مسيحيني.

تقرير :إيهاب أدونيا

إنهاء النزاع بالقرية ،وتنازل كل طرف
عن حقوقه القانونية .ولم يناقش
وضع الكنيسة ،فقد أغلقتها األجهزة
األمنية ووضعت حراسة عليها
ومنعت دخولها ،ويضطر األقباط
للصالة بكنيسة دير الشهداء بإسنا
على مسافة  13كيلو مترًا من القرية.

ثان ًيا :غلق كنيسة مار
ثال ًثا :غلق كنيسة األنبا كراس في
جرجس في قرية كومير
في  31مارس  ،2018قام عدة مئات من مسلمي قرية احلليلة

قرية الكومير في مركز إسنا مبحافظة األقصر
بتنظيم مسيرة داخل شوارع القرية اعتراضً ا على
إجراءات تقنني كنيسة مار جرجس ،ومطالبني
بغلقها ،حيث قاموا بقطع خط السكة
احلديد اخلاص بقطار قصب السكر ،كما قاموا
برشق منازل األقباط
بالطوب واحلجارة ،مع
ترديد هتافات دينية
منها« :ال إله إال اهلل»
وأخرى عدائية ضد
أقباط القرية منها:
وقعت
«الكنيسة
والقسيس مات ،مش
عاوزين كنيسة» ،بينما
التزم أقباط القرية الذين يبلغ عددهم نحو ألف
شخص داخل منازلهم وفقًا ملسئولني دينيني
محليني ،وقد جاءت قوات األمن بأعداد كبيرة
وفضت التجمهر.
االحتجاجات جاءت عقب قيام جلنة تابعة للجنة
توفيق أوضاع الكنائس مكونة من أعضاء في
اجمللس احمللي لقرية كومير وبعض موظفي جلنة
اإلسكان في مركز إسنا مبعاينة الكنيسة قبل
 5أيام من االحتجاجات ،حيث أن مطرانية إسنا
قدمت األوراق واملستندات اخلاصة بالكنيسة
لتوفيق أوضاعها.
ويعود وجود الكنيسة إلى عام  ،1985حيث اعتاد
أقباط القرية الصالة في أحد املنازل املكون من
طابق واحد ،واملبني من الطوب اللنب وسقفه
خصوصا
من اخلشب ،ذلك على فترات متقطعة
ً
أن منازلهم متجاورة داخل منطقة واحدة في
القرية ،ومبرور الوقت متت إقامة الشعائر الدينية
بانتظام بعد تهيئة املكان ،وفي عام  2006قامت
مطرانية إسنا بشراء املنزل ليصبح كنيسة مار
جرجس ومساحتها  221مترًا مرب ًعا ،ثم اشترت
مبنًى مجاورًا مساحته  139مترًا مرب ًعا مكون من
ثالثة طوابق يستخدم حاليًّا كحضانة ومضيفة
واستراحة للكاهن الذي يقيم الصلوات الدينية.
في اليوم التالي لالحداث قامت حملة من قوات
األمن بالقبض على عدد من املواطنني من داخل
منازلهم ،حيث قبضت على  15من املسلمني و7
أقباط ،ومت حترير محضر بتهمة حتويل االقباط
ملضيفة موجودة بني منازلهم إلى كنيسة،
بينما أفاد املتهمون األقباط في أقوالهم بأن
املبنى كنيسة تقام بداخلها الشعائر الدينية
منذ عام  1985وليست مضيفة ،وأن ملكية
املكان ملطرانية إسنا ،وقررت النيابة العامة حبس
املتهمني  15يو ًما على ذمة التحقيقات ،ثم مت
التجديد  15يو ًما.
وقد نظمت جلسة عرفية في  26إبريل
املاضيحضرها كبار العائالت من القرية والقرى
اجملاورة وجلنة املصاحلات باملركز ،ووقع محضر
للصلح قدم إلى النيابة العامة يتضمن عددًا
من البنود مفادها أن ما حدث هو مشاجرة بني
مسيحيي ومسلمي القرية ،وأنهم اتفقوا على

وفي  16إبريل  ،2018قامت قوات األمن بغلق
كنيسة األنبا كاراس في قرية احلليلة مبركز إسنا
محافظة األقصر ،إثر جتمهر عشرات من شباب
القرية أمام الكنيسة ،وهم يرددون هتافات ضد
وجود كنيسة أو رجل دين مسيحي بالقرية،
وجاءت قوات األمن بسرعة ،وأنهت التجمهر
مباشرة .وطالبت األجهزة األمنية مسيحيي
القرية بغلق الكنيسة وعدم ممارسة أية شعائر
دينية بها ،وعينت حراسة عليها.
وأفاد مسئولو الكنيسة للمبادرة املصرية:
“الكنيسة تأسست في التسعينيات ،كان
شكلها بسيط ج ًّدا ،وجترى فيها الصلوات
بشكل غير منتظم ،ثم جرت توسيعها ،والصالة
فيها بانتظام منذ  2015وبشكل رسمي ،ومبعرفة
أهالي القرية املسلمني وأجهزة األمن ،وقدمت
طل ًبا رسميًّا مدعو ًما باملستندات للجنة توفيق
أوضاع الكنائس ،وقبل األحداث بعدة أيام قامت
جلنة من احملليات تابعة للجنة توفيق أوضاع
الكنائس بزيارة الكنيسة ومعاينتها ،وهى مبنية
علي مساحة  200متر مربع ،و تخدم حوالي 120
أسرة 86 :أسرة في قرية احلليلة و 34أسرة في
النجوع اجملاورة .هذا ،وقام مسئولو احملليات بقطع
التيار الكهرباء يوم  28إبريل عن املكان.

راب ًعا :غلق كنيسة السيدة العذراء في قرية
الطود

واخيرا في  21مارس  ،2018جتمهر املئات من
مسلمي قرية الطود مركز أبو تشت شمال
محافظة قنا ،معترضني على تقنني كنيسة
العذراء في القرية ،ومطالبني بغلقها ،وكانت
جلنة مكونة من عدد من مسئولي احملليات وإدارة
اإلسكان في طريقها ملعاينة الكنيسة التي
قدمت األوراق املطلوبة إلى جلنة توفيق أوضاع
الكنائس ،لكن مت منعها من إجراء املعاينة.
وفي اليوم التالي عقدت جلسة عرفية في
منزل أحد أعيان القرية ،انتقد فيها مسلمو
القرية قيام املسيحيني بتقدمي طلب لتقنني
وضع الكنيسة إلى جلنة توفيق أوضاع الكنائس،
معتبرين ذلك سبب الفتنة ،وانتهت اجللسة
إلى رفض وجود كنيسة في القرية وغلق املكان،
وخالل اجللسة لم يسمح لألقباط باحلديث عن
حقهم في ممارسة الشعائر الدينية ،كما لم
تتم مناقشة االعتداءات التي وقعت على بعض
املنازل وبناء سور وغلق الشارع عن املنطقة التي
يسكنها أقباط.
وطالبت املبادرة املصرية بإعادة فتح الكنائس
املغلقة ومتكني املواطنني من أداء شعائرهم
الدينية ،مع اإلفراج عن املقبوض عليهم عشوائيًّا
من أقباط قريتي بني منني في مركز الفشن،
وكومير في مركز إسنا ،ومحاسبة األطراف التي
قامت بالتحريض واالعتداءات على منازل األقباط.
كما جددت املبادرة مطلبها بضرورة املوافقة على
كل طلبات الكنائس واملباني اخلدمية املقدمة
إليها لتوفيق أوضاعها بدون إرسال جلان محلية
للمعاينة.
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بهذا نؤمن ..فما شأنك!
أشارت املصادر التاريخية إلى طائفة املرمييني
العرب الذين حاولوا التوفيق بني وثنيتهم
املتأصلة في نفوسهم ،وبني معرفتهم
السطحية واملشوشة عن املسيحية؛ فقادهم
جهلهم بعقيدتها إلى استحداث بدعة غريبة
عن املسيحية ،لصيقة بالوثنية ،مفادها أن
اهلل تزوج العذراء مرمي وأجنب منها املسيح .وقام
أسقف املنطقة ،األنبا بفنتيوس بإفناد مزاعم
تلك الطائفة في زمانها ،ثم تالشت بعد ذلك
باندثار أصحابها ،الذين انتهى أمرهم إلى اعتناق
اإلسالم أو الهجرة خارج نطاق اجلزيرة.
وقد كان املرمييون هم املعنيون مبا جاء في القرآن
ُ
يسى اب ْ َن َمرْيمَ َ أَأَن َْت
الكرمي قوله« :وَإِذْ َقا َل اهلل يَا ِع َ
ُ
هلل
ون ا ِ
َّاس ات َِّخ ُذونِي وَأ ِّم َي إِلَ َهينْ ِ ِم ْن دُ ِ
ُقلْ َت لِلن ِ
س ْب َحان ََك (املائدة )116؛ وقوله «لَ َق ْد َك َف َر
َقا َل ُ
َ
للهَّ
الَّ ِذي َن َقالُوا إ ِ َّن ا ثَالِثُ ثَلاَ ث َ ٍة وَ َما ِم ْن إِلَ ٍه إِلاَّ إِلَ ٌه
اح ٌد»(املائدة .)73
وَ ِ
وأما جموع املسيحيني فيؤمنون بأن اهلل واحد
ال شريك له ،بناءا على آيات كثيرة جدا ً وردت في
الكتاب املقدس ،مثل قوله« :اهلل واحد» (رو،)3
«الرب إلهنا رب واحد» (تث« ،)6ال إله إال انت»
(سيراخ )36؛ بل أن الشياطني نفسها تؤمن
بوحدانية اهلل وتقشعر ،كما قيل في الكتاب:
«أنت تؤمن أن اهلل واحد حسنا تفعل والشياطني
يؤمنون ويقشعرون» ( يع .)2
وقد أثنى القرآن الكرمي على إميانهم بقوله« :وَلاَ
َ
س ُن إِلاَّ الَّ ِذي َن
َاب إِلاَّ بِالَّ ِتي ِه َي أ َ ْح َ
تجُ َادِلُوا أ ْه َل الْ ِكت ِ
ُ
ُ
َظلَ ُموا ِمن ُْه ْم وَ ُقولُوا آ َمنَّا بِالَّ ِذي أن ْزِ َل إِلَ ْينَا وَأن ْزِ َل
سلِ ُمو َن»
اح ٌد وَن َْح ُن لَ ُه ُم ْ
إِلَ ْي ُك ْم وَإِلَ ُهنَا وَإِلَ ُه ُك ْم وَ ِ
(العنكبوت« ،)46إ ِ َّن الَّ ِذي َن آ َمنُوا وَالَّ ِذي َن َهادُوا

هلل
الصاب ِ ِئ َ
َّصارَى وَ َّ
وَالن َ
ني َم ْن آ َم َن بِا ِ
وَالْ َي ْو ِم الآْ ِخرِ وَ َع ِم َل َصالحِ ًا َفلَ ُه ْم
أ َ ْج ُر ُه ْم ِع ْن َد رَب ِّ ِه ْم وَلاَ خَ ْو ٌف َعلَ ْي ِه ْم
وَلاَ ُه ْم ي َ ْحزَنُو َن» (البقرة ( )62املائدة
.)59
وتأكيدا على إميانهم باهلل واليوم
اآلخر ،يفتتح املسيحيون قانون
اإلميان بقولهم“ :باحلقيقة نؤمن
بإله واحد” ويختمونه بقولهم
“وننتظر قيامة األموات” ،على الرغم من أن بني
االفتتاحية واخلتام إقرار باألقانيم ،وال يوجد تعارض
بني إميانهم بالتوحيد وقولهم بالصفات الذاتية
األقنومية واملعروفة اصطالحا بــ”الثالوث” ألنها
صفات هلل الواحد وليست لثالثة آلهة مختلفني.
وعلى الرغم من ذلك ال يزال يرسخ في أذهان
الكثير من االخوة املسلمني أن املسيحيني
يؤمنون مبا ابتدعه أولئك املرمييون ،ومما يرسخ
لذلك الفهم املغلوط ،قول املسيحيني أن العذراء
أم اهلل .وإليضاح ذلك اخللط اقول :إن جسم
اجلنني يتكون في رحم األم من حلمها ،أما روحه
فهي من اهلل ،وهي تتحد باجلنني وهو في رحم
أمه دون أن تنحصر في كليهما ،ودون أن تختلط
باللحم والدم بل تظل لطيفة الطبع ،فال
تتعظم بعظمه وال تتشحم بشحمه ،وال تتغير
بتغيره ،وال تنحل بانحالله ،حتل فيه باألمر اإللهي
وتفارقه باألمر اإللهي ،مثلها في ذلك مثل شعاع
الشمس الذي ينفذ في املاء وال يبتل ،وإذا كانت
روح اإلنسان ال تنحصر في البدن ،وهو ال يعوقها
عن االنطالق ،فهل تنحصر روح اهلل وكلمة اهلل
في أحشاء العذراء مرمي ،وهل يحصره الناسوت؟!

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

كال!
وعندما تضع األم وليدها،
وتسميه زيداً ،ال نسميها “ام
جسم زيد”؛ بل “أم زيد” ببدنه
وروحه ،على الرغم من أن روح
زيد لم تؤخذ من بدن أم ِه؛ ولكن
ألن روح زيد احتدت ببدن زيد وهو
في أحشائها ،وقد خرج من
بطنها بجسمه وبروحه فهي
أمه ،وال نقول“ :حضرت ام جسم زيد”؛ بل نقول:
“حضرت ام زيد” ،ويقول املسيحيون أن العذراء
أم اهلل للتأكيد على أن املولود منها هو كلمة
اهلل املتجسد -وكلمة اهلل ليس من دون اهلل-
فإن الالهوت الذي إتخذ بقدرته من بدن العذراء
ناسوتا له وهي ولدته بإرادته فهي إذن أمه وهو
خالقها ،مثلما أن له عرش وهو خالقه وإن له
سماء وهو خالقها ،وعبارة “أم اهلل” ال تختلف عن
معنى “عرش اهلل”.
ولعلك تقول :وكيف يعقل ذلك؟ أجيبك مبا أجاب
به اإلمام مالك سائله عن معنى االستواء على
العرش ،قال“ :االستواء غير مجهول والكيف غير
معقول واإلميان به واجب والسؤال عنه بدعة”.
وأنه ليس بالضرورة أن نعقل كل اإللهيات .فــــ
“إذا كان العقل يكتفى به ملا كان للوحي فائدة
وال غناء”.
ولعلك تسأل :وهل يعقل أن ينحصر الالهوت في
بطن العذراء؟ أقول :وهل ينحصر اهلل في العرش
وفي السماء؟! -كال ،إن احللول واإلحتاد ال يعني
االنحصار ،فال يحيطه العرش وال السماء وال بطن
العذراء ،فاذا غمرت اناءا في محيط فهل انحصر
احمليط في اإلناء؟! ،أم أن احمليط هو الذي استغرق
اإلناء واحتد به دون أن يختلط أحدهما باآلخر؟ فإذا
كان األمر جائزا على املستوى املادي الكثيف ،أفال
يكون واجبا ً بالنسبة للروح اللطيف؟!
ألن االنحصار يكون لألجسام املادية ،أما الروح
 مبا في ذلك روح اإلنسان -فلها احللول وليساالنحصار ،حتل في البدن وال تنحصر فيه ،وال
متتزج به ،وال تتغير طبيعتها ،وإذا كان األمر هكذا

بالنسبة لروح اإلنسان اخمللوقة واحملدودة فكم
يكون األمر بالنسبة لـــ”كلمة اهلل” ،القادر على
كل شئ ،وهو غير محدود ،فهو ال ينحصر في
مكان وال يحده كائن ما كان.
ولعلك تسأل :وهل يعقل أن كلمة اهلل وروحه
يحل في أحشاء العذراء حيث الدماء والنجاسة؟
نقول:
أوالً :إن بدن املرأة  -وأحشاءها وطمثها  -ليس
جنساً ،ألنه من عمل اهلل ،وهو ال يخلق النجاسة.
ثانياً :إنه على فرض إنها جناسة ،فإن الروح  -مع
الفارق -تشبه أشعة الشمس التي تسقط
على القاذورات ولكنها ال تتسخ ،فكيف لكلمة
اهلل أن يتدنس بشيء ،هو الذي خلقه وهو ليس
بنجس كما ذكرت.
ثالثاً :شهادة القرآن الكرمي على طهارة العذراء
ووالدة املسيح منها “وَإِذْ َقالَ ِت المْ َلاَ ئ ِ َك ُة يَا َمرْيمَ ُ إ ِ َّن
َ
اء
اك وَ َط َّهرَ ِك وَ ْ
اهلل ْ
اك َعلَى ن ِ َ
اص َط َف ِ
اص َط َف ِ
س ِ
يسى اب ْ ُن
الْ َعالمَ ِ َ
س ُ
يح ِع َ
ني” (آل عمران “ ،)42إِنمَّ َا المْ َ ِ
َ
ْ
َ
َ
ُ
وح
هلل وَكلِ َم ُت ُه ألقَا َها إِلى َمرْيمَ َ وَرُ ٌ
َمرْيمَ َ ر َ ُ
سول ا ِ
ِم ْن ُه”(النساء .)171
وكلمة اهلل حل في بطن العذراء دون أن يختلط
بشيء من أحشائها ،وإحتد بالناسوت ،بكيفية
غير مدركة ،وأكثر طهرا وقداسة مما نظن وأسمى
مما نعقل.
وتقول :كيف يتجسد كلمة اهلل وال تتغير
طبيعته؟ أقول :وهل نزول اهلل إلى السماء
الدنيا أحدث تغييرا في ذاته ؟  -كال ،وهل جتليه
ملوسى في هيئة نار تشتعل في شجرة وجتليه
له في اجلبل هل تبدلت ذاته؟ -كال! .وفي حديث
الشفاعة وامكان رؤية املؤمنني له في اآلخرة
فهل تغيرت ذاته حتى ادركتها لواحظ املؤمنني؟
 كال وألف كال ،واهلل القادر على كل شيء ،قادرعلى التجسد ،والتجلي للمؤمنني دون التغير
واالستحالة.
املشكلة ليست في عقيدة املسيحيني ،املشكلة
فيمن ال يفهمها وال يريد أن يفهمها؛ وفيمن
يتخذها ذريعة لتكفيرهم واضطهادهم؛ ولكن
هذه عقيدتهم ،وهذا إميانهم ،فما شأنك أنت!

والنفس متيل !..

بقلم :ماجى ماجد الراهب

كثيرا ً ما نسمع مصطلح «ال ترهقوا أنفسكم في عالقات اجتماعية
متعبة» « ،نُضحي من أجل أن تعلن إنسانيتناعن نفسها» ولكن ال جتد
سوى التراجع اإلجباري.
احلياة قصيرة والبشر يتمتعون بذلك الزخم الشديد والصراع ما
بني اجلزء املنير داخلنا واجلزء املظلم منهم الذي له الكلمة العليا،
ومن يستطيع أن يحدد مسار وجودنا؟ أن ما يهدد أن نكون شاعرين
باستقرار وجداننا هو ما يدعى بنظرية «الصدمة « أو كما عبر عنها
محمد منير في أغنيته لفيلم يوسف شاهني «حدوتة مصرية» «أمد
أيدي لك طب ليه متقبلنيش» ومن هنا تتالشى أي فكرة أمامنا أن
نحافظ على إتزان املعامالت ونصبح نسخ مكررة تُرهق من حولها
وتدور الرحى على هذا النمط.
ويأتي السؤال األصعب ..وما احلل حتى نُحصن أنفسنا من عدوى املعامالت؟ وتكمن اإلجابة ببساطة
شديدة أن نبحث عن مناطق الراحة بداخلنا وال نعطي ألنفسنا إجبار حتى نكمل أشباه املعامالت
فال يوجد أي حرج من أن ننهي ببساطة عالقات فاشلة مقابل أن نكسب أنفسنا ونعطي املساحة
احلقيقة إلنسانيتنا أن تكون حرة بريئة حتتفظ بجانبها الطفولي في القلب ،نقترب من الذين يبعثون
في أروحنا احلياة الباقون على وجودنا رغم االختالف أو االبتعاد فتظل الروح حية بالصدق فالنفس متيل
ملن يحسن إليها.
ابحثوا عن احلياة وسط ضغوط هذه احلياة الثقيلة واملرهقة دون أدنى رحمة فليس هناك شيء أصبح
بال مقابل اآلن ،ومقابل باهظ الثمن ،ويزداد دوما ً ولكن هناك أشياء ال حتتاج منا سوى روح جادة ونفس
مستنيرة وقوة ارادة تكسر حاجز الظلم ألنفسنا وهي أن نعطي حلياتنا قيمة معنوية وليست مادية
حتى ال تصبح سلعة بال معنى!
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يحررها سمير اسكندر

الزمالك
يهزم �سموحة
بركالت اجلزاء
يف نهائي
ك�أ�س م�صر

تُوج نادي الزمالك بلقب كأس مصر للمرة
الـ 26في تاريخه ،بعد فوزه على سموحة في
املباراة النهائية من املسابقة ،التي أقيمت على
ملعب برج العرب مساء الثالثاء وسط حضور
جماهيري.
انتهى الوقت األصلي واإلضافي بني الفريقني
بالتعادل اإليجابي ( ،)1-1قبل أن يحتكم
الفريقان إلى ضربات ترجيحية ،والتي ابتسمت
للفريق األبيض بنتيجة ( )4-5بهدف يوسف
أوباما.
وبهذا الفوز ،يحقق الزمالك أول ألقابه هذا
أيضا في البطولة
املوسم ،ليضمن املشاركة ً
الكونفدرالية اإلفريقية في املوسم املقبل،
وكذلك مباراة السوبر املصري أمام األهلي بطل
الدوري.
وبات اللقب هو الـ 26للزمالك في تاريخه
باملسابقة ،خلف النادي األهلي املتوج بـ 36لق ًبا،
وهو اللقب السادس للفريق األبيض في كأس
مصر بآخر  10أعوام.
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تاريخ لعبة
كرة ال�سلة

«جیمس نایسمیث» اسم يعرفه عشاق كرة
السلة ألنه مبتكرها ،ولد جيمس في كندا
عام 1891م ،ولكن اللعبة التي اخترعها قد
ولدت في الواليات املتحدة األمريكية بعد ذلك
بثالثني عاما ،أي في 1891م ،ألن جيمس بعد أن
درس في جامعة ماك جيل في مدينة مونتريال،
مبقاطعة کويبك الكندية ،وعمل كمدير لرياضة
ألعاب القوى ،انتقل إلى مدرسة تدريب في والية
ماساتشوستس االمريكية ،وكانت املشكلة
التي واجهته هي أن شتاء ماساتشوستس
شديد البرودة ،وبدأ يفكر في ابتكار رياضة متارس
داخل املبنى ،بعيدا عن الصقيع (البرد القارس)
في املالعب اخلارجية.
وكانت املساحة املتاحة للعبة اجلديدة مساحة
صغيرة نسبيا ،ولم يكن نایسمیث یود أن يخترع
لعبة تعتمد على القوة وحسب ،ومن هنا نشأت
كرة السلة ،التي تعتمد على السرعة ،واملهارة،
ولم يستخدم لها  -بادئ األمر  -كرة خاصة ،بل
مجرد كرة قدم عادية ،فيما كانت األهداف مجرد
سلتي فاكهة!

مي�سي يتفوق على
كري�ستيانو يف قائمة
�أعلى الالعبني دخال
تفوق األرجنتيني
ليونيل ميسي
(برشلونة) بدخل
غير صاف قيمته
 126مليون يورو
على البرتغالي
كر يستيا نو
رونالدو (ريال مدريد) ( 94مليون يورو) في
قائمة أعلى الالعبني دخال ،وفقا جمللة
«فرانس فوتبول».
وجاء البرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان)
في املركز الثالث بـ 81.5مليون يورو ثم
الويلزي جاريث بيل بـ 44مليون يورو فقلب
دفاع برشلونة جيرارد بيكيه بـ 29مليون
يورو.
وتعتمد (فرانس فوتبول) في احتسابها
للدخل على إجمالي املرتب ،واملكافآت
ومكاسب الدعايا املتراكمة في موسم
.2018-2017
واستعاد النجم األرجنتيني املركز األول
بعدما خسره في موسم 2017-2016
لصالح البرتغالي الذي تخطاه حينها
بدخل غير صاف قيمته  87.5مليون يورو
مقابل  76.5مليون يورو مليسي.
وأشارت اجمللة ،التي متنح جائزة الكرة
الذهبية ،أن هذه أول مرة يتخطى فيها
إجمالي مداخيل العب كرة قدم في موسم
واحد مائة مليون يورو.

ريــا�ضـــــــة

حممد �صالح يت�سلم
احلذاء الذهبي
الإجنليزي يف �أجواء
�أ�سطورية

تسلم محمد صالح ،جنم ليفربول ،جائزة احلذاء
الذهبي اإلجنليزي ،كهداف للموسم في الدوري
اإلجنليزي املمتاز.
وعاد محمد صالح إلى ملعب اإلنفيلد ،معقل
فريقه ليفربول ،بعد نهاية مباراة فريقه مع
برايتون ،وبصحبته ابنته مكة ،ليجد كيني
داجليش ،أسطورة ليفربول ،بانتظاره ،ليسلمه
جائزة أفضل العب في الدوري اإلجنليزي ،باإلضافة
لتسلمه جائزة احلذاء الذهبي اإلجنليزي لهداف
الدوري ،وسط عاصفة من التصفيق في املدرجات.
وردد جمهور ليفربول أغنية «امللك املصري»،
اخلاصة مبحمد صالح ،في أجواء احتفالية
أسطورية للنجم املصري.
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ت�ساقط ال�شعر

Dental Advice
Wisdom Tooth

علــــوم وطب

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

د.ماري جرجس

إن مشكلة تساقط الشعر مشكلة تؤرق اجلنسني ،وبالطبع أكثر السيدات،
لذا سوف نتناول هذا املوضوع اليوم ونتعرض ألهم أسباب تساقط الشعر
وطرق عالجها.
أهم أسباب تساقط الشعر:
أوالً :الضعف العام
أو بصوره أدق األنيميا وحتديدا انيميا نقص احلديد ،وهذا
عالجه سهل حيث يتم تشخيص األنيميا بعمل صورة
دم كاملة والعالج بأخذ كبسولة حديد يوميا ً وتناول
األغذية التي حتتوي على هذا العنصر مثل العسل
األسود والسبانخ واللحوم احلمراء والكبده.
ثانياً :أسباب هرمونية
مثل زيادة هرمون الذكور وهذا يؤدي ملا يسمى بالصلع
عند الرجال ،وتساقط الشعر عند النساء ،ويكون تساقط الشعر مركز على املنطقه األمامية
للرأس ،وهذا عالجه هرموني مع وضع مادة املينوكسيديل التي تساعد على منو الشعر موضوعيا.
ثالثا :بعد الوالدة
يعتبر تساقط الشعر طبيعيا في الفترة ما بعد الوالدة من  ٣إلى  ٦أشهر ،ويكون السبب هرمونيا ً
أيضاً.
رابعا :اإلفراط من الصبغات والكي
اإلفراط في الصبغات وتعرض الشعر للحرارة العالية والكي من أهم األسباب التي تؤدي إلى
تساقطه وإجهاده ،واحلل يكون في احلد قدر املكان من تلك املمارسات.
خامسا :العالج الكيماوي واألمراض املزمنة الكلي والكبد
سادسا :الثعلبة وهو مرض جلدي يأتي من التوتر الزائد يؤدي إلى تساقط الشعر وفي شكل دائري
وعالجه الكورتيزون.

ضرس العقل هو أخر الضروس ظهورا؛ بحيث يكون ظهورها في
عمر متأخّ ر يتراوح بني  17إلى  25عاما ،أي في حال بلوغ اإلنسان
سن الرشد ،ومن هنا جاءت تسمية ضروس العقل بهذا االسم،
فكونها تنمو في السن ا ّلذي يصل فيه اإلنسان إلى الرشد
واحلكمة فإ ّن ظهورها متزامن مع نضج عقل اإلنسان.
ً
ويختلف ضرس العقل عن باقي الضروس في من ّوه أحيانا؛ إذ ينمو
بشكل مائل إلى األمام ،األمر ا ّلذي يس ّبب صعوب ًة كبيرة في
تنظيف الفضالت العالقة بينه وبني الضرس املوجود أمامه،
وبالتالي حدوث تسوس فيهما ،أو قد يكون مائالً إلى اخلارج ،مما يتيح الفرصة أمامه لالحتكاك
بباطن اخلد وعضه بشكل مستمر ،وبالتالي حدوث تقرحات.
وهنالك عدد من األشخاص ا ّلذين جتاوزوا عمر الثالثينات ،ولم يظهر لديهم أحد أضراس العقل ،أو
في بعض األحيان قد تكون جميعها غير ظاهرة لديهم ،ويرجع السبب في ذلك إلى:
عدم وجود البرعم اخلاص بضرس العقل في الفك من األصل.
عدم وجود مساحة كافية لنمو ضرس العقل ،وذلك لصغر مساحة الفك.
أحيانا ً ال تظهر أضراس العقل في الفك ،وذلك لنموها بشكل عرضي أو مائل.
أعراض ظهور ضرس العقل:
حني تبدأ ضروس العقل بالظهور فإ ّن اإلنسان سيعاني من اإلصابة بنوبات من اآلالم الثالث ّية
اإلتجّ اه؛ بحيث تصيب الفك كامالً ،واألذن والرقبة معاً ،والرأس ،وذلك لوقوع الضرس في زاوية الفك.
اإلحساس بصعوبة وثقل عند فتح الفم ،وقد يصل األمر إلى عدم القدرة على فتحه.
بشكل ج ّيد ،وذلك
عدم القدرة على مضغ الطعام
ٍ
بسبب ضغط ضروس العقل على العضالت املضغية
نصائح للعناية بالشعر:
ولقمة الفك.
املوازية لها
ّ
•اإلكثار من شرب املاء.
نشوء التهابات شديدة في منطقتي الفك واللثة ،مما
•استخدام زيوت طبيعية مثل زيت اخلروع وزيت الزيتون.
يتسبب بخروج رائحة كريهة من الفم .ظهور االنتفاخات؛
•احلد من تعرضه للحرارة العالية.
فهي من أعراض ظهور أضراس العقل ،وذلك يحدث كردة
•الغذاء املتوازن الذي يحتوي على حديد وكبريت وبيوتني أو أخذ مكمالت غذائية حتتوي عليهم
فعل نتيجة الضغط الهائل الواقع على األنسجة في
وتناول منتجات األلبان بصوره منتظمة يوميا ..وإلى موضوع جديد.
منطقة الضرس.

ملاذا يعمل الإن�سان نهارا ..وينام ً
ليال
يتطلب عدد من الوظائف في املصانع واإلذاعة وأعمال احلراسة العمل في الليل
واخللود إلى الراحة والنوم أثناء النهار ،وفي كثير من األحيان يتكيف اجلسم مع هذا
التعارض في احلياة اليومية الطبيعية ولكن بني العاملني في النوبات الليلية من
ال يتكيفون مع هذا النظام اجلديد وتظهر عندهم بالتالي أعراض املرض واعتالل
الصحة ،وتوصي إحدى الدراسات التي أجريت في فرنسا بأن املشكالت الصحية
التي يعاني منها العاملون في الليل ناجمة عن اختالل التوازن والتوقيت في
الساعة الداخلية في جسم اإلنسان.
أدرك العلماء منذ زمن طويل بأن للجسم ساعة طبيعية تضبط حركاته
وتصرفاته على مدى أربع وعشرين ساعة ،فهناك أوقات دورية تتحكم مبستوى السكر في الدم ومبقدار البول الذي تفرزه
الكليتان ،وبالتركيبة الكيميائية في الدماغ وبدرجة حرارة اجلسم أثناء الليل والنهار ،ومن املسلم به أن لهذه الساعة
الداخلية إيقاعا منتظما على مدار اليوم ،فدرجة حرارة اجلسم مثال تنخفض ليال وترتفع نهارا مبوجب التعليمات في
الساعة الداخلية التي يطلق عليها اسم “الساعة املدارية اليومية».
والواقع أن الساعة املدارية دقيقة للغاية ،ومما يساعد ضبط أوقاتها ظهور الشمس نهارا واختفاؤها ليال ولكن حتى وأن
احتجب الضوء ليل نهار أو سطع النور على مدار األيام فإن الساعة املدارية تظل تعمل على أساس دورة ذات إیقاع منتظم
كل أربع وعشرين ساعة.
ومن أساليب االخالل بتوازن الساعة اجلسمانية هو السفر جوا إلى اقليم ذو وقت مختلف ،مما يجعل عمل الساعة املدارية
مخالفا ألوقات النهار والليل ،فقد تكون الساعة املدارية تعمل على أساس أن الوقت هو منتصف الليل بينما انتقل اإلنسان
في ظرف وقت قصير إلى إقليم آخر تكون فيه الساعة كذا صباحا أو ظهرا ،وهذا هو الذي يتسبب في اإلعياء واإلنهاك
الذي يعاني منه املسافرون الذين يقطعون مسافات طويلة في وقت قصير ،ولهذا فهم بحاجة إلى مرور بعض الوقت حتى
تتكيف الساعة املدارية اجلسمانية مع حركة دوران الكرة األرضية وأوقات شروق الشمس وغروبها.
ومثل هذه األعراض من اإلعياء واإلنهاك هي التي يشكو منها بعض الذين يعملون في نوبات العمل الليلية ،وتتحول هذه
األعراض بعد فترة قصيرة إلى علل جسمانية أشد خطورة حني حتدث تبديالت في مزاج اإلنسان وسلوكه وبالتالي في جهاز
هضمه وفي التسبب في قرحة املعدة.
واكتشف العلماء الذين أجروا هذه الدراسة الفذة في فرنسا أن العمال الذين تكيفوا مع نظام العمل ليال هم أولئك الذين
تبدلت في أجسامهم الساعات املدارية فضبطت املوازين الكيماوية والدموية والدماغية على مدى أربع وعشرين ساعة
وبإيقاع دقيق للغاية وإن كان مختلفا عن إيقاع الذين يعملون في النهار وينامون في الليل.
ولكن بني العاملني ليال من اختلت ساعاتهم املدارية بحيث أنها إتبعت إيقاعا من  21أو  22ساعة أو إیقاعا من  20أو حتى
 29ساعة ،وهؤالء هم الذين يتضررون صحيا ونفسانيا من العمل ليال ،وأظهرت الدراسة أنه ما من سبيل إلى إصالح الوضع
بالنسبة إلى هؤالء العقاقير الطبية كاحلبوب املنومة ال تفيد باملرة بل قد تضر كثيرا.
إن النتيجة التي تخلص بها الدراسة هو أن السبيل الوحيد إلصالح الوضع بالنسبة إلى الذين تختل ساعاتهم املدارية
نتيجة للعمل ليال ،هو التوقف فورا عن مزاولة هذه األعمال والعودة إلى العمل أثناء النهار.

حقنة جديدة ت�ضمن فقدان  6كيلو
جرام من الوزن خالل �شهر واحد

مت اكتشاف عالج جديد للسمنة يضمن خسارة ما يزيد عن ستة
كيلوجرامات خالل شهر واحد ،دون اللجوء إلى عمليات شفط
الدهون أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة التي تترافق عادة
بحمية قاسية.
خلصت جتارب أجراها علماء في جامعة إمبريال بلندن ،بأن األشخاص
الذين تلقوا حقنة شهرية حتتوي على هرمونات خلفض الشهية،
قلّت لديهم الرغبة بتناول الطعام بنسبة  ،%30وباإلضافة إلى
فقدان الوزن ،جنح بعض من خضعوا للتجارب في التخلص من أدوية
مرض السكري.
ً
وأجريت التجارب على  20مريضا ،تناولوا الهرمونات عبر احلقن ملدة
 28يوماً ،األمر الذي أدى إلى فقدانهم الوزن بنسب تراوحت بني  2كم،
و 8كم
وقال البروفيسور ،سير ستيف بلوم ،رئيس فريق البحث ،ورئيس
قسم مرض السكري والغدد الصماء في جامعة امبريال ،إنه يأمل
بأن يكون احلقن الشهري لتخفيض الشهية قيد االستخدام على
نطاق واسع خالل مدة ال تتجاوز اخلمس سنوات.
يذكر بأن العالج اجلديد إلنتاج هرمونات الشبع ،يعني أن املرضى
سيكونون قادرين على تقليل كمية الطعام الذي يتناولونه دون
احلاجة إلجراء أي مداخالت جراحية ،بحسب ما ورد في صحيفة ميرور
البريطانية.
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بيك مغرورة

اهدي يا قلبي عليا
�شوية
مالك بيا انا يف احلب
ل�سه �صبية
عمري ما كنت يف يوم
اتخيل
�إن احلب بيلعب بيا
وابقى �شقية
ا�صلي مالي�ش
يف املدادية
جاي تتمخرت قلبي

جــود تاميـــــز

بي�سهر خاطف نومي
�ساهده عيوين ل�سه
بتحكي وبتتغندر
ال يا عيوين �ساكنة جفوين
فرحة قلبي ويا جنوين
وانا على نغمك عمري
ما هاقدر
هي تكية
اهدي �شوية كفاية حنية
انت فاكرها يا دوب اغنية
�شفت يا قلبي عمايلك فيا

كلمات :أميرة محمود ـ مصر

ده انا يا دوب ل�سه بافكر
�شوف
بهدلتي ويا �سهري
اومال
لو ملت وقلبي ده قرر
ايه
تاين يا ابو �ضحكه جمنناين
هاف�ضل
احبك را�ضية بع�شك
ما انا ع�صفورى بيك مغرور ًه
وال انا غريك هاقدر افكر

�أجذف يف دموع �أحزاين

�أنا و�أنت
هي�أت لك �شم�سا
وزينت برمادي
ال ن�شبه �أحدا منا
حتت الغ�صن
خريف الأغاين
ف�أنت طويتني
و�سريرا 
توغلت يف امل�ستحيل
يف حقيبة
يف احل�ضن
لأجلك
كالقم�صان
وتركتني يف �شتاء و �شتاء وتركت امل�ستحيل لأجلي
و�أنا توكلت
�أ�ستلقي على �أ�سالك
يدفعني و يدفعني حتى
على لهفة اخلراب
جدراين
حتى يرميني على �أطرف
يف احت�ضاين
مالحمك جائرة
الزمان
مالحمك غائرة يف ن�سياين بحق نرياين
و تركتني �أجدف
ففي �أعماقها ال تنظر �إيل فعند �إ�شراقها
و�أجذف
وال تراين
�أطف�أتني
يف دموع طوفاين

لل�شاعرة املغربية:

زهرة الطاهري

هل تعلم؟..

الأيام تتكلم

(جورج برنارد شو) الذي أغرقت
مؤلفاته العالم كان من أسرة
بريدية وكذلك (باتريس لومومبا)
كان موزعا للبريد قبل أن يكون
زعيما خالداً ،وأيضا (والت ديزني)
مبتکر فن الكاريكاتير مخترع
امليكي ماوس كان هو اآلخر موزعا
للبريد.
أما (إبراهام لنكولن) فقد كان وكيال
للبريد قبل أن يكون رئيسا للواليات
املتحدة ،لقد قال في إحدى خطبه:
«لقد علمني عملي األول في البريد
أن الكل في احلق سواء ،لقد كنت
أوزع الرسائل لألبيض واألسود
دون تفرقة ،سأظل أردد أنني كنت
سعيدا مرتاح الضمير لهذا العمل
مبكتب البريد وكنت أرفع القبعة
لألسود واألبيض على السواء».

حدث ذات مرة و يتكرر كثيرا..
إختلف السلطان مع حكيمه..
إلتف الزبانية حول السلطان وحجبوه..
إلتف الزبانية حول احلكيم و أدبوه..
فقد السلطان حكيمه..
ولم يفقد احلكيم سلطانه..
(من كتاب ألف ليلة وليلة)

ب�صمات �إن�سانية

�صدق �أو ال ت�صدق!
األب فريدريك هریر کوبر ()1892 -1817
عمل مبدرسة الالهوت في ميدفيل بوالية
بنسيلفانيا ،كأستاذ للتاريخ الكنسي
ولتفسير العهد اجلديد ملدة  35سنة،
دون أن يتقاضى سنتا واحدا كمرتب!

لكل �شهر حكاية

مایو «�آیار»

يقال إنه مشتق من «مايا» اآللهة
الغامضة لدى الرومان أو «ما يوريس» أي
إن العالم كلحيتي وصلعتي ..املسنني الذين يكرمون في هذا الشهر،
غزارة في اإلنتاج وسوء في التوزيع .وهناك اسطورة قدمية تقول :أن غسل
الوجه بقطرات الندى صباح اليوم األول
(برنارد شو)
من مايو يجمل البشرة!

حل
العدد
السابق

�أرقام وتواريخ
خالل السنوات الــــــ  3500املاضية ،لم ينعم
العالم بالسالم واختفاء احلروب إال ملدة 230
عاما فقط على فترات متقطعة.
ينبض قلب القط مبعدل يتراوح بني  110و 140
نبضة في الدقيقة ،أي ضعف سرعة نبض قلب
اإلنسان.
أكثر من  300مليون من خاليا جسم اإلنسان
متوت في كل دقيقة ،إال أن خاليا أخرى جديدة
حتل محلها.

ا�ضحك من قلبك
قالت املعلمة للطالب :ما سؤالكم في بداية العام
الدراسي؟؟؟
وقف تلميذ وقال:متى تأتي العطلة يا معلمة؟؟؟
املعلم :من منكم يريد الذهاب إلى القمر؟
رفع كل التالميذ أصابعهم إال رضا .
فقال املعلم :وأنت يا رضا ملاذا ال تريد الذهاب إلى القمر.
أجاب رضا :ألن أبي قال لي_:عندما تخرج من املدرسة تعال
مباشرة إلي املنزل
األستاذ :ما تعريف الصخور الراسبة؟
التلميذ :هي التي تذاكر طوال العام و ال تنجح.
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ما ِهي َخطوات ترامب القا ِدمة بعد �إلغا ِئه ِّ
االتفاق ال َّن ّ
ووي؟
حتفل بولتون مع ُاملعارَ�ضة الإيران ّية َ
وهل �س َي َ
بالق�ضاء على َّ
َ
الثورة الإيران ّية؟

قاس ًيا ِفعالً ،وإذا كانت َقسوته هي ال َّدا ِفع
ربمّ ا تكون حالة ُ
الهدوء احلال ّية على اجلَبه ِة كان ِ
ُ
َ
ئيسها للقُبول باملفاوضات ،فإ ّن األمر
السور ّية بعد َمعرَ ِكة تبادُل َّ
ُّ
الصواريخ فجر ال ِفعلي لرَ ِ
اخلميس ،العاشر من مايو احلالي ،بني إيران استغرق أكثر من َعقدين على األقل َقبل أن
عطي َمفعولهُ ،مضا ًفا إلى ذلك أنّه لم مَينع
ياق أضخم ي ُ ِ
وإسرائيل “ ُمؤ َّقت ًة” ،ألنّها تأتي في ِ
س ٍ
الكور ّية َّ
السلطات ُ
الشمال ّية من االستمرار في
صفق ٍة َعقدها بنيامني
وأكثر تعقي ًدا ،ونتيج َة َ
ُّ
نتنياهو ،رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،مع الرئيس جتارِبها وإنتاج رؤوس نوو ّية ،وصواريخ باليست ّية
الهدف الذي تُريد ،وربمّ ا
ُوصلها إلى َ
الروسي فالدميير بوتني أثناء زِيارته ملوسكو يوم مُي ِكن أن ت ِّ
أيضا بأ ّن الرَّئيس الكوبي فيدل
األربعاء املاضي ،من َغير املُعتَقد أن تُع َّمر َطويالً ،يُفيد التَّذكير ً
أل ّن موسكو لن ت َستطيع االستمرار في َمسك كاسترو استطاع أن يُقاوِم احلِصار األمريكي
أكثر من خمسن عا ًما ولم يَستسلِم.
سط ل َفتر ٍة َطويلة.
ال َعصا من ال َو َ
السؤال الذي يتردَّد ب ُق َّو ٍة هذ ِه األ ّيام في ما مُي ِكن قوله استنادًا إلى ما تق َّدم ،أ ّن الرِّهان
ُّ
العواصم الغرب ّية يتمحور حول خَ طوات على احلِصار لتَركيع ال ِقيادة اإليران ّية غير
ِ
ُ
قبلة بعد إلغاء االت ِّفاق َمضمون النِّتائج ،وأ ّن ترامب نفسه قد ال يُع ِّمر
مل
ا
ترامب
دونالد
الرئيس
ِ
الهدف على أ ِّي
َّووي مع إيران ،وال َّدور
السلطة حتى يَتحقَّق هذا َ
الن ّ
اإلسرائيلي املُتو َّقع في في ُّ
ّ
ُ
حال ،ولهذا ال ن َستب ِعد أن يتم االنتقال إلى اخلِيار
قبلة.
مل
ا
ة
املَرحل ِ
ِ
سكري لتغيير النِّظام بال ُق ّوة ،وإسرائيل
ُهناك خياران ُمترابِطان أمام الرئيس األمريكي ،ال َع
ّ
تدفع ب ُق ّوة في هذا االجتاه ،وال ن َستب ِعد أن يكون
أحدهما يُؤدِّي إلى اآلخَ ر:
األ ّول :أن يتم تفكيك االت ِّفاق وإعادة التَّفاوض القَرار قد ات ُِّخذ ِفعالً ،وميكن االستناد إلى أمرين
رجحان هذ ِه النَّظر ّية:
عليه ُمج َّددًا ،بحيث يتض َّمن النَّص اجلديد ُمه َّمني ي ُ ِّ
وَقف ُمطلَق ودائِم لتَخصيب اليورانيوم ودون األ ّول :مقال كتبه جون كريكاو ،الضابط
زمني ،وهذا التَّفكيك ال مُي ِكن السابق في وكالة املخُ ابرات املَركز ّية (سي أي
سقف
حتديد أ ِّي
ٍ
ٍّ
َ
إيه) قبل يومني في موقع “كونسريتوم نيوز»،
أن يتم إال مبُوافقة أو استسالم إيراني.
طوات عمل ّية لتَغيير قال فيه أنّه بعد استدعائِه من باكستان
البدء بات ِّخاذ خَ
ٍ
ال َّثانيِ :
َ
النِّظام في ِطهران بد ًءا بفرض ِحصار خانِق يُؤدِّي حيث كان يُقاتِل تنظيم “القاعدة” ،إلى مقر
إلى انهيار االقتصاد ،ودَفع َّ
الشعب اإليراني إلى الوكالة في ربيع عام  ،2002أبلغه رئيسه أ ّن
ال َّثورة ،في حال َفشل اخلِيار األ ّول ،ون َ َّف َذت إيران البيت األبيض ات َّخذ قرارًا ب َغزو ال ِعراق واإلطاحة
بالرئيس العراقي صدام حسني في شباط
تهديداتِها بال َعودة إلى التَّخصيب.
الرئيس ترامب يَعت ِقد أ ّن إجراءات احلِصار (فبراير) عام  ،2003وإنشاء أكبر قا ِعدة أمريك ّية
وجعة ربمّ ا ت َدفع ال ِقيادة اإليران ّية إلى ال ُّرضوخ في َجنوبِه ،وأضاف “إت ُِّخذ القرار وبَدأت بعدها
امل ُ ِ
والسيناريو ال ِعراقي
ملَطالِبه واجلُلوس إلى مائِدة احلِوار متا ًما ِمثلما مرحلة ال َبحث عن ال َّذرائِع،
ِّ
َّ
ورئيسها كيم يتكرَّر حاليًّا في إيران”.
الشمال ّية
حصل مع كوريا
ِ
ال َّثاني :تصريح خطير أدلى بِه جون بولتون،
جونغ أونِ ،مثلما يُروِّج املُقرَّبون ِمنه.
ال نجُ ادِل ُمطلقًا بأ ّن احلِصار على كوريا َّ
األمريكي اجلديد في
القومي
الشمال ّية ُمستشار األمن
ّ
ّ

حدث بالفعل الغرية �أحرقت القارب
لعل الغيرة من أقسى املشاعر التي تعمل في أعماق اإلنسان..
أي إنسان .وكثير من احلوادث سمعنا أو قرأنا عنها ،كان سببها
الغيرة ..غيرة محب على حبيبته ..غيرة زوجة على زوجها ..إلى
أخر القائمة.
وكثيرا ما تؤدي الغيرة باإلنسان إلى أن يقوم بتصرفات ما كان
ليقوم بها لوال ذلك الشعور الطاغي الذي يعمل في أعماقه،
والذي يحجب عن تفكيره كل أناة بالتفكير أو التصرف ،وهذا ما حصل فعال مع زوجة صياد ایسلندي
اعمتها الغيرة وقامت بتصرف طائش أثر تأثيرا كبيرا على حياتها وحياة زوجها.
وصل الصياد ذات مساء إلى منزله بعد يوم عمل شاق وطويل ،وكان منهكا وشديد اجلوع .وعندما
قدمت له زوجته طعام العشاء کان محروقا ألنها أثناء الطهي اضطرت إلى اإلجابة على مكاملة
هاتفية من والدتها ،وطال احلديث التليفوني ،وعند عودتها إلى املطبخ اكتشفت أن الوجبة قد
أحترقت.
انزعج الزوج كثيرا وقامت مشادة عنيفة بينه وبني زوجته خرج على اثرها غاضبا من املنزل .وكان أول رد
فعل له أن ذهب إلى قاربه ،وهناك فكر بطريقة إلغاظة زوجته قام فورا بتنفيذها دون تردد ،كان القارب
يحمل اسم الزوجة فأحضر علبة صباغ وازال االسم ووضع بدال عنه اسم فتاة كان يعرفها قبل زواجه.
في صباح اليوم التالي علمت الزوجة مبا فعله زوجها ،وطار صوابها واحرقتها الغيرة فاجتهت صوب
امليناء دون تفكير وما أن وصلت حتى اشعلت النار في القارب.
أصابت النار القارب بأضرار بالغة وجعلته غير صالح اطالقا لالستعمال ،ولم ينته األمر بها إلى ذلك
فقط بل أن السلطات احمللية أقامت عليها دعوی وحكمت عليها بتعويض مبلغ خمسمائة جنيه
استرليني.
لقد فقد الزوجان القارب وهو الوسيلة الوحيدة ملصدر رزق العائلة ،كما أنهما دفعا مبلغ الغرامة ،مما
جعلهما في وضع مالي محرج للغاية ال سيما أن الزوج اصبح عاطال عن العمل.
اضطرت الزوجة أن تعود للعمل كنادل في أحد املطاعم للمساعدة على سد النفقات اليومية التي
حتتاجها العائلة حتى يجد الزوج عمال جديدا.
وهكذا كلفتها الغيرة ورد الفعل املباشر لها ثمنا لم يكن لتحسب حسابه ولكن هل هناك من
يستطيع ضبط عواطفه عندما يتعلق األمر باحلب والغيرة.

للمعارضة اإليران ّية،
طاب ألقاه في ُمؤمتر ُ
ِخ ٍ
( ُمجاهدي خلق) في باريس ون َقلته صحيفة
“الفايننشال تاميز” وقال فيه “أ ّن ُحكم املاللي
في إيران لن يَح َت ِفل بالعيد األربَعني ( 11فبراير)
وس ُ
نراكم ُهناك
الذي يُصادِف شتاء عام َ ،2019
في ِطهران).
أمريكي
دوان
ٍّ
مرحلة جمع ال َّذرائِع لتبرير أي ُع ٍ
على إيران بدأت َقبل أن يُل ِغي ترامب االت ِّفاق ،من
ِخالل حمالت إعالم ّية ُمك َّثفة تقودها إسرائيل
وحكومات عرب ّية تت َِّهم إيران بخَ رق االت ِّفاق،
ُ
وإقا َمة مراكز سر ّية لتَخصيب اليورانيوم،
َّ
الشرق األوسط بَل
وتهديد أمن واستقرار
َّ
ُ
والعالم بأسرِه ،من ِخالل دعمها ملنظمات
إرهاب ّية ،أبرزها تنظيم “القاعدة” ،ولم ي َ ُكن
الصدفة أن ي ُ َق ِّدم نتنياهو َعرضه ملا
من قبيل ُّ
ام
أسماه وثائِق البرنامج النَّووي اإليراني قبل أ ّي ٍ
من قرار ترامب.
ال ن َستبعد أن تكون إسرائيل التي بَدأت احلرب
السور ّية ،رأس ِحربة في
ضد إيران على األراضي ُّ
ِ
ضد إيران ،ون َذكر ج ِّي ًدا
احلَرب األمريك ّية القادِمة ِ
أن ديك تشيني ،نائب الرئيس جورج دبليو بوش،
واحد من أبرز ُمهن ِدسي احلَرب على العراق ،قال
ِ
قبل بِضعة أسابيع من ُمغادَرته البيت األبيض
(نوفمبر  ،)20018بعد فوز الرئيس باراك أوباما
قبلة
في االنتخابات الرئاس ّية ،أ ّن احلَرب امل ُ ِ
ضد ايران ،وأمريكا لن تُش ِعل فتيلها،
ستكون ِ
ولكن إذا هاجمت إسرائيل ِطهران فإنّها ،أي
أمريكا ،س َت ِقف إلى جانِبها.
الرئيس ترامب ردَّ على التَّهديدات اإليران ّية
باستئناف تخصيب اليورانيوم فور إلغاء االت ِّفاق
ِ
بالتَّحذير ِمن “عوا ِق ٍب وَخيمة” إذا أقدمت إيران
على هذ ِه اخلُط َوة.
َ
مايك بومبيو ،وزير اخلارج ّية األمريكي اجلديد

للحرب في أوروبا واخلليج
سيبدأ باحلَشد
َ
َّ
َّ
والشرق األوسط ،بالطريق ِة نفسها الذي
َفعلها كولن بأول قبل احلرب على العراق ،ولن
ن َستغرِب خُ روجه على شاشات التَّلفزة ُمل ِّو ًحا
وصور ت ِّ
سر ّية
بوثائِق ُ
ُؤكد وجود مراكز تخصيب ِ
إيران ّية على طريقة نتنياهو.
اجلِنرال محمد علي اجلعفري ،قائد احلرس الثوري
اإليراني ،كان ُمصي ًبا في رأينا عندما ت َو َّقع أمس
ترحيبه بإلغاء ترامب لالت ِّفاق ،أن يَحذوا
وبعد
ِ
األوروب ّيون حذو الرئيس األمريكي ،وي َ ِقفوا في
خَ ند ِقه في نِهاية املَطاف ،وما لم يَقُله أو كاد
“أن ُ
واحدة”.
الكفر ِملَّة ِ
ُ
ال ن َعرِف كيف سيكون ردَّ اإليرانيني على كل
السيناريوهات التَّهديد ّية ،وما ن َعرفه
هذ ِه
ِّ
وصقورِه ابتدا ًء من بومبيو
ترامب
الرئيس
أن
ُ
وانتها ًء ببولتون أحرجوا املُعتدلني ،و َق َّوضوا
قا ِعدتهم َّ
الشعب ّية ،وملَصلحة اجلَناح املُتش ِّدد
في ِطهران الذي لم يكن ُمطلَقًا من بني
َّووي.
املُؤيِّدين لالت ِّفاق الن ّ
ربمّ ا يكون التَّهديد الذي أصدره العميد عباس
سدهي رئيس مكتب العالقات الشعب ّية في
ال ُق ّوات املُسلَّحة اإليران ّية الذي قال فيه أنّه
“إذا هاجم الكيان الصهيوني إيران فإ ّن عليه
أن يعلم بأ ّن تسوية حيفا وتل أبيب باألرض
ستكون أمرًا حتميًّا”ُ ،مضي ًفا “أ ّن ال َعدو يُعلِن
َ
ج ِّي ًدا ،أ ّن “عهد أُضرب واه ُرب” قد ولَّى ،وأن
ال ُق ّوات املُسلَّحة واحلَرس الثوري على استعدادٍ
لتَنفيذ أ ِّي استراتيج ّية يُو ِعز بِها قائِد ال َّثورة”.
ستكون
قبلة َ
لدينا إميا ٌن ِ
راسخ بأ ّن احلَرب امل ُ ِ
َنتصر فيها ،وأن
ت
لن
إسرائيل
ُمختلِفة ،وأ ّن
ِ
بهزمية الثورة اإليران ّية العام
بولتون لن يَحت ِفل َ
قبل في ِطهران ..وما علينا إال االنتظار.
امل ُ ِ
بقلم :عبد الباري عطوان  -رأي اليوم

امل�صباح الأزرق

بقلم :جورج توفيق

كان الشرطي العجوز يستعد للتقاعد بعد خدمة طويلة ومرهقة
وأصبح خبيرا ً في مجال األمن والقانون لطول خدمته التي قاربت
األربعني عاما ،وكان زمالئه يحسدونه النتهاء عمله وبداية حياة
جديدة ،بال نوبتجية ،بال سهر ،بال لصوص وال جناة ،بال ربط أو حزم،
حرية كاملة ،وال يتبق سوى دقائق قليلة ويخرج عائدا ألوالده وأهله
ومعه ذكرياته احملفورة في ذاكرته ،صداقة الضباط والعساكر
واألهالي والعالقات احلميدة مع سكان احلي.
وإذ به يفيق من أحالم اليقظة على صوت رئيسه معلنا حالة
الطواريء القصوى ألن بنكا قد تعرض للهجوم والسرقة وأخذ
موظفيه كرهائن ،واستبعد الشرطي من هذه املأمورية ولم يفلح
زمالؤه في إقناعه للبقاء حيث لم تبق سوى دقائق قليلة وتبدأ رحلة التقاعد ولكنه رفض
بإصرار لكونه مازال في اخلدمة ولو للحظات باقية على املعاش ،وكان له ما أراد ولكن القدر لم
يرد ،فإثناء تبادل الرصاص بني الشرطة واملعتدين إذ برصاصة تصيبه في مقتل لتفيض روحه
وتصعد لبارئها ،لقد أنكر ذاته ناسيا عائلته متذكرا فقط واجبه ورسالته وقدم نفسه قربانا ً
لوطنه ومات شهيدا للدفاع عن الغير.
هذا هو موضوع فيلم «املصباح األزرق» الذي عرضته إحدى دور السينما املصرية منذ حوالي
خمسون عاما ً ومصطلح «املصباح األزرق» إشارة إلى تواجد قسم للشرطة في هذا املبنى
إلرشاد املواطنني ،نعم لقد كان هذا الشرطي منوذجا حيا يقتدى به ،ولو شعر كل فرد باملسؤلية
نحو بلده فأخلص في عمله بال تقاعس وال إهمال ،بال تزويغ أو ربح قبيح ويكون كل واحد
شرطيا في موقعه ،أمينا في عمله مضحيا بوقته وراحته ،ولو كان كل مسئول نزيه اليد ال
يقبل الرشوة وال يسرق قوت الشعب الزدهرت مصر وارتقى شعبها ومنى اقتصادها ،وأصبحت
في مصاف الدول الكبرى وعادت إليها هيبتها وكرامتها وعزتها فلسنا أقل من أحد فلدينا
موارد وثروات طبيعية وامكانيات بشرية ولكن ينقصنا اإلدارة احلكيمة والنزيهة فال يكفي أن
يعزف الرئيس السيسي منفردا ومن حوله يعزفون نشاذا ...لك اهلل يا مصرنا العزيزة.

20
خواطر مسافر
إلي النور ( )68
إن روحانيات كل كنيسة تتنوع بحسب
استعالن الروح القدس فيها ولكن يبقي الروح
واحد ،والروحانية االرثوذكسية لها مذاقها
ومنهجها اخلاص حتى فيما بينها ككنائس
إرثوذكسية ،وكنيستنا القبطية وروحانيتها
اخلاصة بها مثال.
إن الروحانية األرثوذكسية اآلبائية علمتنا أن
النص يخضع للروح الذي أوحي بالنص وليس
العكس ،لذلك فإن َف ْهمنا ألي نص في اإلجنيل
تضبطه سيرة حياة املسيح وعالقتنا به
حي ينقل الروح القدس كالمه إلينا
كشخص ّ
فال يكون بَعد نصا ً بل روح وحياة.
يقول الرب له اجملد «اَلْ َكالَ ُم الَّ ِذي أ ُ َكلِّ ُم ُك ْم ب ِ ِه
وح وَ َح َيا ٌة»(يوحنا  ،)63:6ففي حالة وجود
ُه َو رُ ٌ
قصور في فهم النص فإن سيرة حياة املسيح
هي دليلنا ،فقبل أن أحاول شرح النص ،ينبغي
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َ
َلك َّن ال ُّر َ
وح ي ُْح ِيي”
“أل َّن الحْ َر َْف ي َْق ُت ُل و ِ
الروحانية االرثوذكسية ..في فهم نص اإلجنيل
وح املسيح (الروح القدس) وَ َح َيا ٌة
أن يكون رُ ٌ
املسيح (سيرة املسيح) حاضرة ،ألن البديل
قد يكون تفسير ليس بحسب قصد اهلل،
كما حاول الشيطان مع املسيح في التجربة
على اجلبل .ألم يقل الشيطان للمسيح أن
يُلقي بنفسه من على جناح الهيكل اعتمادا ً
على النص بأن مالئكة ستحمله ،وَ َقا َل لَ ُه:
هلل َف ْ
س َف ُل،
«إ ِ ْن ُكن َ
س َك إِلَى أ َ ْ
اطرَ ْح ن َ ْف َ
ْت اب ْ َن ا ِ
َ
وصي َمالَئ ِ َك َت ُه ب ِ َكَ ،ف َعلَى
ألَن َّ ُه َم ْكت ٌ
ُوب  :أن َّ ُه ي ُ ِ
َص ِد َم ب ِ َح َج ٍر
يه ْم ي َ ْح ِملُون ََك لِ َك ْي ال َ ت ْ
أيَادِ ِ
ر ِ ْجلَ َك»( .متى  ،)6:4الرب رفض الشيطان
وفهمه للنص وبالتالي رفض نصيحته بتنفيذ
نص كالم اهلل ،والسبب بسيط أن قراءة النص
كانت شيطانية ومبعزل عن الروح ،ألن سيرة
املسيح وحياته هي اإلجنيل احلقيقي الذي
ينقلها لنا الروح القدس فنقرأ النص في نوره،

فنحن لسنا أهل كتاب بل أهل يسوع املسيح،
والرب له اجملد لم يكتب كتابا ً بل كالمه كان
روحا ً وحيا ًة عاشها فكانت إجنيالً حيا ً ال حروفا ً
استعلن فيه ذاته للعالم.
فاملسيحية بحسب الروحانية األرثوذكسية
هي لقاء أشخاص (أقانيم) الثالوث الواحد
القدوس مع شخص اإلنسان في املسيح يسوع،
فألن اهلل شخص (ثالثة أقانيم /أشخاص في
الهوت واحد) لذا خلق آدم شخصا ً وارتبط به
في عالقة شخصية في مكان الفردوس ،فلما
سقط آدم افتقده اهلل بشخص (إقنوم) إبنه
يسوع املسيح واستعاد بتجسده  -كشخص/
أقنوم  -عالقة حبه لشخص اإلنسان.
فاملسيح يسوع ربنا أسس باملسيحية عالقة
حب شخصية له ،فاملسيحية هي لقيا
األحباء ،لذلك كتب شخص املسيح كتابه لنا

عيد العنصرة وصوم الرسل
أوالً :عيد العنصرة أو حلول الروح القدس
بعد مرور خمسني يوما لقيامة السيد املسيح من
األموات حتتفل الكنيسة بعيد العنصرة أو عيد
حلول الروح القدس ،في هذا العيد نذكر حلول
الروح القدس على الرسل ،كما أخبرنا بذلك سفر
أعمال الرسل« :وملّا أتى اليوم اخلمسون ،كانوا
مجتمعني كلُّهم في مكان واحد .فانطلق من
السماء بغتة دو ٌّي كريح عاصفة ،فمأل البيت الذي
كانوا فيه .وظهرت لهم ألسنة كأن َّها من نار ،قد
انقسمت ،فوقف على ك ٍّل منهم لسان .فامتألوا
جمي ًعا من” الروح القدس».
وكان يسوع قد وعد رسله ،في حديثه معهم
عشية آالمه ،قال« :ولك َّن املؤيِّد ،الروح القدس الذي
يرسله األب باسمي ،هو يعلِّمكم جميع األشياء
ِّ
ويذكركم جميع ما قلتُه لكم» (يوحنا .)16 :14
عيد العنصرة هو عيد ميالد الكنيسة:
جماع ًة واحد ًة تنقل إلى الناس بشرى القيامة
السا ّرة ،هذا ما فعله الرسل بعد أن َّ
حل عليهم
الروح في القدس أوَّلاً  ،ثم في مختلف أنحاء العالم،
وهذا ما تفعله الكنيسة اليوم في مختلف
أنحاء العالم ،وهذا ما تفعله اليوم كنيستنا ،في
مختلف كنائسنا ورعايانا.
عيد العنصرة هو عيد ميالد الكنيسة ،وعيد ميالد
كل مسيحي آمن بيسوع املسيح و َق ِب َل الروح
ليثبت في إميانه ،هذا عيد ميالد كل مسيحي في
يوم َق ِب َل سر املعمودية وسر امليرون .وهو عيد ِّ
يذكر
ِ
املسيحي مبا هو ،بهويته ،بأن َّه ممتلئ بروح اهلل،
وبأنه حامل لروح اهلل بني الناس ،وحامل في كالمه
أو في سيرته شهادة ليسوع الذي مات ثم قام،
حتى يصبح ُّ
كل إنسان أقوى من ِّ
كل شرٍّ وخطيئة.
هذا عيد ِّ
يذكرنا أن َّنا أعضاء في جسد واحد ،في
الكون كلِّه ،يرفع إلى اهلل صالة واحدة ويشهد
أمام الناس شهادة واحدة .فنحن كبارٌ بهذا احلجم
الكوني للكنيسة ،ولسنا أعدادًا كبيرة أو صغيرة
ّ
بل نحن مؤمنون كبار بروح اهلل الذي أُفيض فينا
وبصالتنا الواحدة وبسلوكنا طرق الروح التي
ذكرها القديس بولس حيث قال« :أما ثمر الروح
فهو احملبة والفرح والسالم وطول األناة واللطف
ودماثة األخالق واألمانة والوداعة والعفاف (غالطية
.)16 :5
ماذا حدث يوم اخلمسني؟
(أع « )6-1 :2وملا حضر يوم اخلمسني كان اجلميع
بنفس واحده وصار بغتة من السماء صوت كما
من هبوب ريح عاصفة ومألت كل البيت حيث

الراعي والرعية

كانوا جالسني وظهرت لهم ألسنة منقسمة
كأنها من نار ،واستقرت على كل واحد منهم
وامتأل اجلميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون
بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا ،فلما
صار هذا الصوت اجتمع اجلمهور وحتيروا ألن كل
وأيضا (أع
واحد كان يسمعهم يتكلمون بلغته»،
ً
 )11-7 :2واضح أن اجلميع صاروا يفهمون بعضهم
البعض ،عودة البشرية إلى ما قبل بابل ،سمع
اجلمع من  14مكان بلغتهم ما يُصلى التالميذ
به ،وكان هذا حصاد فعل اخلالص الذي متمه الرب
يسوع للبشرية ،نقل البشرية إلى حالة ما قبل
أيضا
بابل أي ما قبل بلبلة األلسن ،باإلضافة ً
إلى املواهب التي أعطاها الروح القدس للتالميذ
وللكنيسة عمو ًما« ،أنواع مواهب موجودة ولكن
الروح واحد وأنواع خدم موجودة لكن الرب واحد
وأنواع أعمال موجودة ولكن اهلل واحد الذي يعمل
الكل في الكل ولكن لكل واحد يُعطى إظهار
الروح للمنفعة ،واحد يُعطى بالروح كالم حكمة
وآلخر كالم علم بحسب الروح الواحد وآلخر إميان
بالروح الواحد وآلخر مواهب شفاء الروح الواحد
وآلخر عمل قوات وآلخر نبوة وآلخر متيز أرواح وآلخر
أنواع ألسنة وآلخر ترجمة ألسنة ولكن هذه كلها
يعملها الروح الواحد بعينه قاس ًما لكل واحد
مبفرده كما يشاء ألن كما أن اجلسد هو واحد وله
أعضاء كثيرة وكل أعضاء اجلسد الواحد إذا كانت
أيضا « (1
كثيرة هي جسد واحد كذلك املسيح ً
كو .)12-4 :12
ملاذا تُصلى صالة السجدة يوم عيد حلول الروح
القدس؟
فكرة اليوبيل أو احلرية كانت تُقدم ذبيحة صباحية
وذبيحة مسائية ،ولذلك نعمل القداس صباح يوم
عيد حلول الروح القدس ونحتفل بعيد حلول الروح
القدس ،ثم من وقت الساعة التاسعة أي الساعة
 3بعد الظهر نبدأ صالة السجدة وهي الذبيحة
املسائية.
ملاذا نبدأ في وقت الساعة التاسعة؟
ألن حلول الروح القدس مرتبط بالفداء ،الغفران ثم
احللول والفداء بدأ بالصليب ،واملسيح مات على
الصليب في الساعة التاسعة ثم دخل األقداس،
نعمل ثالث سجدات  2خارج الهيكل والثالثة
في الهيكل ،والهيكل يُشير إلى السماء ،مبعنى
أن الروح القدس أدخلنا إلى املقدسات لذلك نبدأ
خارج الهيكل ثم ندخل إلى الهيكل ،وارتبطت
السجدة بالبخور عالمة حلول اهلل في املكان.

بقلم  :د .رءوف إدوارد
بدمه على صليبه نتناوله بفرح قيامته كل
يوم أحد ،وسكب شخص اآلب حبه بحلول
شخص روحه القدوس يوم اخلمسني وسكناه
ْس َك َب ْت
هلل َق ِد ان َ
فينا بشخصه «أل َ َّن َم َح َّب َة ا ِ
س المْ ُ ْع َ
ُُ
طى لَنَا» (رومية
وح الْ ُق ُد ِ
ِفي قلوبِنَا بِال ُّر ِ
 ،)5:5إن عالقة احلب الشخصية التي اخترق
بها املسيح ظلمة هذا العالم ،عاشها تالميذه
وكتبوها حروفا ً في اإلجنيل (البشارة املفرحة)،
لذلك فإن اإلجنيل ليس للقراءة بل لتجديد
لقاء احملبني ،ولوال الروحانية األرثوذكسية كما
تمُ َارَس بتقليدها الندثرت املسيحية كلقاء حب
لشخص اهلل مع اإلنسان ،ول َت َبقي منها فقط
عقائد ونصوص في كتاب مع غيره على األرفف
مرصص ،والستمرت عزلة اإلنسان وغربته عن
اهلل حتت أعراض كتاب ودين يرجع باإلنسان إلى
العدم والطني .والسبح هلل دائما.

للشماس ذياكون :جمال تكال اسعد-مونتريال

 +السجدة األولى :صالة يسوع الشفاعية (يو )17
 +السجدة الثانية :هي وعده للتالميذ بإرسال
الروح القدس وفعلاً حل الروح القدس.
 +السجدة الثالثة :عن بركات الروح القدس ،املاء
احلي الذي ُوهب للكنيسة.
العشرة أيام من بعد الصعود إلى حلول الروح
القدس جلسوا في خلوة في الهيكل ،يصلون
الصلوات إلى أن حل الروح القدس وهم يصلون.
ثانيا :صوم الرسل الذي ينتهي بعيد استشهاد
الرسولني بطرس وبولس
ملاذا نصوم صيام الرسل
ال يستهن أحد بصوم آبائنا الرسل ،انه بكر األصوام
في املسيحية ،فهو أقدم صوم عرفته الكنيسة
املسيحية فى كل أجيالها وأشار إليه السيد
بقوله «ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ
يصومون» ،وصام اآلباء الرسل ،كبداية خلدمتهم،
فالرب نفسه بدأ خدمته بالصوم ،أربعني يوما ً على
اجلبل.
صوم الرسل إذن ،هو صوم خاص باخلدمة
والكنيسة ،قيل عن معلمنا بطرس الرسول إنه
صام إلى أن «جاع كثيرا ً واشتهى أن يأكل»(أع :10
 )10وفى جوعه رأى السماء مفتوحة ،ورأى رؤيا عن
قبول األمم.
وكما كان صومهم مصحوبا ً بالرؤى والتوجيه
اإللهى ،كان مصحوبا ً ايضا ً بعمل الروح القدس
وحلوله ،ويقول الكتاب»:وبينما هم يخدمون الرب
ويصومون ،قال الروح القدس إفرزوا لى برنابا وشاول
للعمل الذى دعوتها إليه .فصامواحينئذ وصلوا،
ووضعوا عليهما األيادى ،ثم أطلقوهم ،فهذان إذ
أرسال من الروح القدس ،انحدرا إلى سلوكية» (أع
 ،)4 - 2 :13أمور هامة متيز بها صوم آبائنا الرسل،
منها :الصوم ،والصالة ،واخلدمة ،وعمل الروح
القدس.
هناك أصوام خاصة بالتوبة ،مثل صوم أهل
نينوى ،ومثل اصوام التذلل التى تكلم عنها سفر

يوئيل ،وهناك أصوام إلخراج
الشياطني ،كما قال الرب إن
هذا اجلنس ال يخرج بشئ إال
بالصالة والصوم ،وأصوام نصومها قبل كل نعمة
نتلقاها من الرب ،كاألصوام التى تسبق األسرار
املقدسة كاملعمودية وامليرون والتناول والكهنوت.
أما صوم الرسل فهو من أجل اخلدمة والكنيسة،
على األقل لكى نتعلم اهمية الصوم للخدمة،
ونفعه له ،نصوم لكى يتدخل اهلل فى اخلدمة،
نصوم لكى نخدم ونحن فى حالة روحية ،نصوم
شاعرين بضعفنا.
كم اشتهينا مجئ هذا الصوم ،خالل اخلمسني
املقدسة في العهد اجلديد ،كما صام املسيح،
صار رسله أيضاً ،وقد قال السيد املسيح في ذلك
«حينما يرفع عنهم العريس حينئذ يصومون»
(متي  ،)15 :9وقد صاموا فعالً ،وهكذا كان
صوم الرسل أقدم وأول صوم صامته الكنيسة
املسيحية.
وفي أثناء صوم الرسل كلمهم الروح القدس ،إذ
يقول الكتاب «وفيما هم يخدمون الرب ويصومون،
قال الروح القدس :إفرزوا لي برنابا وشاول للعمل
الذي دعوتهما إليه ،فصاموا حينئذ وصلوا ووضعوا
عليهما األيادي»(أع )3 ،2 :13
«هذا اجلنس ال يخرج بشئ ،إال بالصالة والصوم»
(مت  )21 :17إلى هذه الدرجة بلغت قوة الصوم
في إرعاب الشياطني .ولَم يكن الصوم قاصرا ً على
األفراد ،إمنا كان الشعب كله يصوم.
يقول نيافة االنبا متاوس اسقف دير السيدة
العذراء (السريان)عن الصوم:
 +الصوم ال يتوقف عند تغيير الطعام الفطارى
بالصيامى ولكنه وسيلة للصوم الروحى الذى هو
االمتناع عن اخلطية والتوبة عنها.
 +صوم لسانك عن اإلدانة وأخطاء اللسان األخرى.
 +صوم أذنك عن سماع ما ال يجب.
 +صوم عينيك عن النظرات الشريرة واشتهاء ما
للغير.
كما صام الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم
وقبل بدء خدمتهم حتى يضرموا موهبة الروح
القدس التى اخذوها وينالوا قوة للخدمة هكذا
يصوم كل كاهن مرسوم حديثا ً أربعني يوما ً فى دير
من األديرة حتى يضرم موهبة الروح القدس ووضع
اليد التى أخذها فى الرسامة ويبدأ خدمة قوية
مدعمة بالروح القدس تدوم وتستمر ..بركة صوم
الرسل األطهار فلتكن معنا آمني.
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مجلة “فوربس” تعلن عن أقوى
الشخصيات في العالم خالل 2018
ضمت قائمة مجلة «فوربس» ألقوى 75
شخصية في العالم لعام  4 ،2018شخصيات
عربية مرموقة ،وصنفت مراكز الشخصيات
العاملية ،بناء على  4مؤشرات ،وهي عدد
األشخاص الذين يسيطر عليهم املرشح
للمركز ،وقيمة األصول واملوارد التي تديرها
الشخصية ،وتعدد أوجه نفوذها ،ومدى تنشيط
وتفعيل قوة وصالحيات الشخصية.
وتصدر قائمة مجلة «فوربس» ألقوى
الشخصيات في العالم لهذا العام ،الرئيس الصيني شي جني بينغ ،وجاء الرئيس الروسي ،فالدميير
بوتني ،في املركز الثاني ،بينما حل الرئيس األمريكي ،دونالد ترامب ،في املركز الثالث ،وكان املركز
الرابع ،من نصيب مستشارة أملانيا ،أنغيال ميركل ،واخلامس من نصيب جيف بيزوس ،مؤسس
موقع «أمازون» للتسوق اإللكتروني.
واحتل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان املركز الثامن ،وتنبأت اجمللة العاملية ،بأن بن سلمان،
سيشكل نقطة االرتكاز التي تنتقل حولها اجلغرافيا السياسية للشرق األوسط للجيل القادم.
وحل الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون في املركز  ،12ومؤسس موقع «فيسبوك» ،مارك زوكربرغ
في املركز  ،13ورئيس شركة «أبل» التكنولوجية األمريكية ،تيم كوك ،في املركز .24
وجاء زعيم كوريا الشمالية ،كيم جونغ أون في املركز  36في القائمة ،ورئيس اإلمارات ،خليفة بن
زايد آل نهيان في املركز  ،43والرئيس املصري ،عبد الفتاح السيسي في املركز  ،45ورئيس كوريا
اجلنوبية ،مون جاي إن ،في املركز  ،54بينما جاء الرئيس السوري ،بشار األسد في املركز .62

تأسيس أول فرقة كشفية للبنات
على مستوى اململكة السعودية
أسست ابتدائية املويلح للبنات بضباء أول
فرقة كشفية حمل اسم «فريق احلوريات
الكشفية» بعدد  ١٨طالبة كأول فرقة
كشفية على مستوى اململكة ،وانطلقت
بقيادة القائدة التربوية بسمة أحمد الغبان،
ومبشاركة من إدارة نشاط الطالب ومكتب
التعليم في ضباء.
ويأتي الهدف وراء تأسيس الفرقة إلى غرس
للقيم االنسانية والتربية الوطنية لتدريب
الفتيات على االنضباط وحتمل املسؤولية إلى جانب احترام اآلخرين والعمل بروح الفريق الواحد
واالعتماد على النفس ومساعدة اآلخرين ورعاية املواهب وتنميتها وفتح اجملال لإلبداع.
ودُشنت الفرقة برعاية املدير العام للتعليم مبنطقة تبوك إبراهيم بن حسني العمري ،كأول فرقة
كشفية بحرية على مستوى اململكة (بنات) فريق احلوريات الكشفية من ابتدائية املويلح ،حيث
شاهد جانبا ً من فعاليات الفرقة في ابتدائية املويلح بضباء منوها ً بتميز هذه املبادرة.

نيوزيلندا ..تأشيرات سهلة للسياح بسبب «جمع الكيوي»
إذا كانت لديك رغبة في زيارة نيوزيلندا فالفرصة
أمامك اآلن ،خاصة مع توجيه نيوزيلندا دعوة
للعمال األجانب جلمع وتعبئة الكيوي ،إذ أن
النقص احلاد للعمالة يجبر احلكومة على تخفيف
الشروط للحصول على تأشيرات العطالت
كمحاولة أخيرة حلصاد ماليني من فاكهة الكيوي.
يتجه مزارعو هذه الفاكهة الوطنية في خليج
بلنتي إلى ذروة موسم احلصاد عاجزين عن ملء
مئات الوظائف الشاغرة ،ما دفع احلكومة لإلعالن
عن نقص العمالة املوسمي الرسمي في املنطقة
ألول مرة منذ عقد من الزمان ،وفقًا لصحيفة «اجلارديان» البريطانية.
هذا من شأنه أن يسمح للزوار القادمني من اخلارج بتغيير شروط تأشيراتهم ليتمكنوا من العمل
في البساتني.
وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن« :آخر شيء نريده هو تعفن الفاكهة على
األشجار أو على األرض».
ويحتاج العمل في مجال فاكهة الكيوي جه ًدا بدن ًيا ،والراتب نحو  16.50دوالر نيوزيلندي في
الساعة ،ويتطلب من العمال االنتقال من أمكانهم على أساس مؤقت ،ما يجعله خيارًا مهن ًيا
غير جذاب للعديد من النيوزيلنديني.
وازداد الطلب على فاكهة الكيوي في جميع أنحاء العالم وخاصة من الصني ،وهناك  6آالف عاطل
في منطقة خليج بلنتي ،وثمة حاجة إلى  1200عامل في بساتني فاكهة الكيوي على الفور.
وسترتفع املساهمة املتوقعة لصناعة فاكهة الكيوي في إجمالي الناجت احمللي خلليج بلنتي
بنسبة  %135بحلول عام  2030لتصل إلى  2.04مليار دوالر ،وتتطلب  14.329عاملاً إضاف ًيا.

أخر تقاليع التكنولوجيا..
االستحمام بدون ماء

أخر تقليعة غريبة من تقاليع عصر التطور
العلمي والتكنولوجيا في مجال التنظيف
على البخار أو التنظيف على الناشف ليس
للمالبس أو املفروشات املنزلية هذه املرة ،
إنها لإلنسان نعم تنظيف االنسان على
«الناشف».
فبعد اليوم لن تكون هناك حاجة إلى أن
يقضي اإلنسان فترة تتراوح بني ربع الساعة
والساعة من اجل االستحمام ،فقد توصل
عدد من العلماء في املانيا إلى طريقة جديدة
لالستحمام يأملون أن تكون قيد االستعمال
جتاريا وعمليا في أقرب فرصة ممكنة ،والطريقة
اجلديدة تتلخص باستعمال املوجات الصوتية
عالية التردد كبديل عن احلمام الذي اعتاد
اإلنسان أخذه باملاء والصابون.
وسيكون اجلهاز شبيها بالــ»دش» املائي
وميكن تركيبه في كل حمام ،وال يحتاج املرء
ألخذ حمام املوجات الصوتية إال إلى الضغط
على زر ليبدأ اجلهاز عمله ملدة دقيقتني يخرج
بعدها اإلنسان نظيفا ناشف اجلسم ونشيطا ً
النه اخذ حماما صوتيا.

أغرب موقف للحافالت في
العالم في اوكالند

تناقلت مواقع التواصل االجتماعي في
بريطانيا صورة طريفة ملا ميكن اعتباره أغرب
موقف للحافالت في العالم ،حيث يقتصر
على مقعد ومظلة تقليدية للوقاية من املطر
أو أشعة الشمس.
ونشر أحد مستخدمي فيس بوك ،صورة لهذا
املوقف محلي الصنع ،مع تعليق ساخر قال
فيه“ :هكذا تعرف أنك في أوكالند».
لكن هذا املوقف ،لم يكن في الواقع كما يبدو
للوهلة األولى ،إذ تبني أنه ليس إال عمالً فنيا ً
للفنانة ميشيل أردين ،ضمن مهرجان واو
للفنون انطلق مؤخرا ،بحسب موقع ستاف
النيوزلندي.
وابتكرت أردين هذه القطعة الفنية ،بعد أن
شاهدت مستخدمي وسائل النقل العام،
وهم يحاولون االحتماء حتت األشجار أثناء
انتظار احلافلة ،وصممت هذا املوقف بالكامل
من األشياء التي مت العثور عليها في املنطقة.
وفوجىء مستخدمو وسائل النقل بأن هذا
املوقف ليس إال عمل فني ،لكنهم في الوقت
نفسه ،اعتبروا أن الفكرة عبقرية ومبتكرة.

وللصوص أيضاً قلب حان
في األفالم البوليسية وفي أفالم املغامرات رأينا الكثير من القصص التي حتكي عن سرقة بنوك
أو مصارف أو منازل أو قصور وفي كل مرة يطارد اللصوص ويلقي القبض عليهم في أخر الفيلم
ويكون السبب دائما أن مفتش الشرطة اذكى من السارقني ،ودائما يجد ثغرة في مخططهم
تقوده إلى ايقاعهم بالفخ ،إضافة إلى مهارة البطل عادة في مثل هذا النوع من األفالم.
غير أن في واقع احلياة العملية وفي محاوالت اللصوص للقيام بسرقاتهم كثير من اإلثارة والغرابة
في بعض األحيان.
من ذلك مثال حكاية ثالثة لصوص كانوا يقومون بالسطو على إحدى الشقق الفاخرة في حي
ارستقراطي في برلني وكان صاحب الشقة وزوجته غارقني في نوم عميق وبعد أن فتح اللصوص
اخلزانة احلديدية في الشقة سمعوا بكاء طفل رضيع من إحدى الغرف فتوجه أحدهم إلى الغرفة
وعاد إلى زميليه بالطفل الباكي.
ضعف اللصوص أمام بكائه فتوجه أحدهم إلى املطبخ وأتی ببعض احلليب ووضعه في زجاجة
رضاعة وقدمها إلى الطفل الذي كان في احلقيقة جائعا ،وبينما عاد اللصان إلى جمع ما وجدوه
في اخلزانة احلديدية كان زميلهما الثالث يقوم بإرضاع الطفل ،وبعد أن انتهوا من جمع املسروقات
أعادوا الطفل إلى غرفته واغلقوا الباب عليه وفروا بغنيمتهم.

اعلى اجر لركوب التاكسي
بريندا جادس مارك سيدة امريكية لم تركب الطائرة في
حياتها وهي في ذات الوقت ال تقود السيارة ،تخاف من
ركوب الطائرة ،وفشلت كل محاوالت زوجها في حملها
على تعلم قيادة السيارة.
وقد اضطرت ظروف العمل عائلة بريندا أن تنتقل من
لوس اجنلوس إلى نيويورك في الواليات املتحدة األمريكية،
واملسافة بني املدينتني تزيد على ثالثة آالف وخمسمائة
وثالثة وعشرين ميال ،وقد وعدها زوجها بأنهم سوف
يقطعون هذه املسافة بالسيارة ،وفي اليوم احملدد للسفر اتصلت الشركة التي يعمل بها الزوج
وطلبت منه االلتحاق بعمله خالل أربع وعشرين ساعة ،واضطر الزوج للسفر بالطائرة أما الزوجة
فقد رفضت بإصرار املوافقة على مرافقته بالرحلة اجلوية.
وبعد مجادلة طويلة مع زوجها أصرت على موقفها بل وأصرت على أن تلحق به بسيارة تاكسي
ولم يكن يدور بخلدها أن إصرارها هذا سوف يجعلها تسجل رقما قياسيا ،حيث قطعت أكثر
مسافة ودفعت أعلى أجر لركوب سيارة تاكسي بعد أن اضطر زوجها حني وصولها إلى نيويورك
أن يدفع ما يعادل ثالثة آالف وستمائة جنيه أسترليني ثمنا للرحلة بني لوس اجنلوس ونيويورك.
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Foul Language is Bad
He who loves a pure heart and whose speech is gracious
will have the king for his friend. [Proverbs 22:11]
“A Swear Word in Heaven”
In heaven, running and playing was what all the children
are supposed to do. Ever since Jesus came and got them,
Georgie and his family were blissfully happy in heaven.
And for Georgie, there was so many things to see and do
and you never had to be afraid or come in after dark or
worry about getting hurt or bad people because you can’t
be hurt or get sick or meet any bad people in heave because heaven is full of people that love Jesus
just like he did. So if he ran screaming in joy
through the streets, nobody complained and
in fact, the angels and Jesus himself might
run into the street and play kickball with
him. That is just the kind of place heaven is.
One day Georgie was trying to figure out
how old he was. Since there is no getting
older or days or months in heaven, he might
be a bazillion years old for all he knew. He
never worried about it but he was playing with little diamonds that he collected from the streets and using them
to count. swear wordThat’s when he saw it. It was not like
anything he had ever seen in heaven. It was very small,
maybe a foot high and wide. It didn’t have a head, no
wait, in fact, it only had a head. It was just one little round
hairy ball in the middle, with ears on the side, no arms,
two very thin and scrawny crow like legs sticking out and
these two HUGE feet, bigger than ducks feet which is
picked up and flopped down with a PLOP PLOP PLOP as
it walked down the middle of the street in heaven.
“What is that thing?” Georgie’s sister asked and Georgie
sure didn’t know. Just then, his daddy stepped behind the
children and pulled them back.
“It’s a swear word.” He said solemnly.
“A swear word?” Georgie said puzzled. “In heaven? How
can that be, how did it get in here?”
PLOP PLOP PLOP the swear word in heaven just kept
plodding along making slow and stead progress. Behind
him, his footprints were green and yucky and smelled
bad. Every so often, it stopped and shook and suddenly a
big belch of fowl brown smoke oozed out of it and everyone on the street just went “Ewwwwwww”.
All of God’s people were very unhappy about the swear
word in heaven and that was bad because nobody was
ever supposed to be unhappy in heaven. Everybody knew
that nobody knew what to do about it. Georgie ran to the
one who always made him feel better. He ran to Jesus. Jesus was sitting on a park bench teaching about 30 people
about what it was really like the day he gave his life for
their sins so they could be in heaven when Georgie ran up
and sat right at his feet. It was ok. In heaven, you can hug
God anytime you need a hug. He likes it. But as Georgie
was holding Jesus by the ankles, they all heard it.
PLOP PLOP PLOP. The swear word in heaven was coming. They heard it before they smelled it but when they
smelled it, they remembered why swear word always
were so yucky. It rounded the corner and one plop after
the other walked up to about five feet in front of Jesus and
it stopped.
“Do you know who I am?” The swear word said to Jesus.
“Yes, you are a swear word. I know all about you. I have
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cleaned you up before.” Jesus answered.
“Well here I am in heaven. And I am going to ruin it for
everyone.” It said with a nasty laugh.
“No you won’t. I know that because I know why you are a
swear word and not a praise word.” Jesus said with a soft
sternness in his voice.
“Nobody knows that. If they did, nobody would let a
swear word in heaven, in their houses or anywhere where
people are.” The swear word said with a small billow of
that awful smoke oozing up.
“There is a door in your tummy, open it.” Jesus commanded and Georgie looked closely.
Sure enough, there was a tiny door in the
middle of his fat round body, which was
really all there was to him, with tiny little
hinges and a handle with no lock. Slowly the
swear word, raised his huge foot so it flipped
the handle and the door swung open. A gasp
went through the people of God at what they saw. They
saw nothing. The swear word in heave was empty inside.
“That’s why you swear isn’t it? Because you are empty
inside and you want people to think you are something so
instead of blessing them and loving them, you are a swear
word which only pushes people away.”
“So what?” The swear word said defiantly. “Nobody can
fix my emptiness.” A gasp went up because everybody
knew that everybody knew who could fix the emptiness
inside of an empty soul. Jesus smiled and from his eyes
came that glow that became a light beam of pure love that
poured from his divine heart, out his eyes, passed Georgie
who stuck his finger in it, just for a little sample and then
it poured into the open door of the heart of that empty
place in the creature. Just like that the swear word in heaven burst with light that drove all the awful smoke from
the air. The hole inside him filled to overflowing with the
sweet water of life that every occupant of heaven drank of
every single day.
“What happened?” It said with a confused but joyful song
in its voice. “What am I now?”
“You are no longer a swear word in heaven.” Jesus pronounced. “You are now a praise word in heaven and here
is your family. Rushing down the hills were not three, not
seven, not thirty-eight but millions, no zillions, no bazillions of happy glowing praise words that overran heaven
every single day. They rushed to their new brother and
hugged him with their feet and giggled and the song of
praise words that went up carried all of heaven into a concert of praise that lasted for centuries. Georgie watched
the joyful celebration of a saved praise word, he still
hugged Jesus’ feet and together they watched the happy
thing make its way to its new home in heaven where it
will never be alone, never lonely, never bored and always
full of happiness, joy and fun because in heaven, a praise
word is always loved by everyone.
“He will be all right now Georgie,” Jesus told him.
“I know Jesus but one thing I can’t help but notice.” Georgie answered.
“What’s that?”
“It still has awfully big feet.” Georgie answered, and then
he ran off to laugh and play some more.

Blood Facts
Enjoy these blood facts while learning
some interesting facts and information
about blood type, cells, pressure,
plasma, donation and more. Found in
humans and most animals, blood is
an incredibly important bodily fluid
that transports oxygen and various
nutrients to our body’s cells.
• Blood makes up around 7% of the
weight of a human body.
• Blood contains red blood cells, white blood cells and platelets.
• These blood cells float in a yellow liquid called blood plasma. Blood plasma
is made up of 90% water and also contains various nutrients, electrolytes,
gases, proteins, glucose and hormones.
• Blood plasma can be separated from the cells by spinning blood in a device
known as a centrifuge until the cells collect at the bottom of the tube.
• Red blood cells have the important job of carrying oxygen around the body.
They also contain a protein called hemoglobin. Hemoglobin contains iron
which combines with oxygen to give hemoglobin and our blood, a red color.
• Red blood cells develop in bone marrow and circulate in the body for around
120 days.
• White blood cells are an important part of the body’s immune system. They
defend against certain bacteria, viruses, cancer cells, infectious diseases and
other unwanted materials.
• Platelets help blood clot in order to limit bleeding when your skin is cut.
Blood clots can occasionally have negative effects, if they form in blood
vessels going to the brain they can cause a stroke while clotting in a blood
vessel going to the heart can lead to a heart attack.
• As well as delivering important substances to our cells, blood also helps take
away unwanted waste products.
• Grouping human blood types can be a difficult process and there are currently
around 30 recognized blood types (or blood groups). You might be familiar
with the more simplified “ABO” system which categorizes blood types under
O, A, B and AB. Do you know which blood type you are?

RIDDLE
TIME
Imagine you’re in a room that is
filling with water. There are no
windows or doors. How do you
get out?
Answer for the last issue:
Just one, after which it will no
longer be empty.

Happy
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By:
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It’s Okay to not
be Okay

We all struggle with moments
and experiences that challenge us.
That make us scared. Times when
we feel frozen, stuck, and hopeless. We feel lost and confused.
Think about a time when you felt this
way. What was going on in your head?
What emotions were you feeling?
I’m sure I’m not the only one who has
felt this way before. A few days ago,
I was feeling sick of everything. There
was too much to do. I felt like I was
running from one thing to the next and not just physically, but mentally
as well. I felt angry at the circumstances I was in, and I desperately
wanted it all to just STOP. I needed
quiet, peace, and comfort. But in the
hustle and bustle of life, I found none.
I felt anxious. Tired. Scared. Angry.
Confused. At one point,
I even felt that there
was simply no point of
doing anything at all.
Sleep? No. Eat? No.
Play? No. Work? No.
On the outside, I am
sure I looked okay. I
can hold things together quite well in times
of stress, you see. And
so can many of us. We
have trained ourselves
to appear well and ‘put together’ in
these moments because we know
that despite feeling frustrated and
tired, life still moves on. And so,
we ‘suck it up’ and try to carry on.
But inside, I felt awful. I wanted to
scream. To tell someone that I was
TIRED. I was SAD. I felt so confused at the way I was feeling - I did
not want to study or go to work, and
yet, I loved these things dearly. I did
not want to play or talk to my loved
ones or friends, although I knew that
these people cared for me. I did not
want to sleep, because doing so made
me feel like I was running away from
my challenges.So, what could I do?
At that moment, I burst. I cried and
cried and cried. And you know what? I
felt better afterwards. I realized that for
so long, I had been holding this pain
and stress inside. I was trying so much
to show that I was strong, to not let anyone feel my pain. I did not want to hurt
my loved ones around me and make
them feel sad or worried about me.
But crying was immensely therapeutic.
Idiscovered that though I am strong, I
am also capable of feeling emotions. I
am allowed to release my anger, sadness, and frustrations by crying - and

that doesn’t make me weak or vulnerable. I am entitled to tell myself when
things are tough now, I can still feel
worried and scared - and that is normal.
I am learning to let myself feel emotions
and express them. This is a big change
for me. For so long, I have huddled
these feelings inside of me, worried
that I will make my family and friends
sad. I told myself that I could not cry
or be sad because that meant I was
weak. But I am learning that all emotions are healthy, as long as I express
them in positive and meaningful ways.
And so after I cried, I felt relieved. Did
my problems magically disappear? No.
But I felt honest with myself. I realized
that I am a strong individual who is
not afraid to express sadness, frustration, and fatigue. I am human and I am
capable of feeling a range
of emotions. That is what
makes me in touch with
my brain, body, and soul.
It is not shameful to cry,
just like it is appropriate
to laugh. There is a season for all emotions, and
expressed appropriately,
this can be therapeutic
and healthy. And although
crying may seem like a
‘depressing’ activity, it is
actually very therapeutic to let yourself
feel these emotions and take the time to
acknowledge that things are tough right
now. One day they will get better - and
inside, you know that this is true. Your
prior experiences have shown you that
you are able to defeat these tribulations, and that you are strong enough
to pass through your obstacles.
You are okay, just the way you are.
Positive emotions, and difficult
emotions. Moments of sadness and
frustration, and moments of happiness and laughter. You are human - and you are allowed to feel
this way. It is okay to not be okay.
But just remember, after you are not
‘okay’, think about what makes you
OKAY. Think about how strong,
beautiful, capable, and amazing
you are. Think about the things that
make you proud of yourself. Think
about the blessings you have, and
the talents you own. Think about
the beauties you have experienced,
the treasures that make you smile,
and the warmth that fills your heart.
Things will be okay. You will be okay.
Keep fighting, dear warrior. Because
the battle may be tough, but you are
tougher.

Articles

Canadians Following Alberta
Political Developments
ed cultural displays, reflecDespite strong interest from
tive of the importance that
across Canada to remain acJason places on engaging
tive federally, Jason Kenney,
diverse communities in
Canada›s former Minister
our common political life.
of Immigration & MulticulThere were also religious
turalism, decided after the
services organized for diflast federal election to apferent faith communities
ply himself to Alberta politics. This was not necessar- Garnett Genuis on site at the convention.
ily the path of greatest ease Member of Parliment On the first night of the
gathering, federal Conor greatest acclaim, but he
servative leader Andrew
felt that uniting Alberta conservatives and turning our province Scheer addressed delegates, expressaround was vital for the future of the ing his excitement about the conservative renewal happening in Alberta and
whole country.
Jason’s project was original, auda- talking about the need to get the councious, and incredibly farsighted. He try back on track as well. The second
proposed to win the leadership of the night featured a presentation by former
Progressive Conservative party, ne- Saskatchewan premier Brad Wall, and
gotiate a merger with the Wildrose a compelling oration by Jason Kenney
Party,win two unity referendums (one himself.
in each party), seek the leadership of Delegates debated and voted on a
the United Conservative Party (UCP), serious of policy resolutions, coverwin a seat in the legislature, and then ing education, healthcare, and fiscal
win the next general election. This policy, as well as party administration
plan required him to, effectively, win and governance. Some of the resolufive consecutive campaigns in a row. tions were controversial, but the UCP
Just one loss would have derailed the is strong precisely because of its openness to different perspectives and the
whole effort.
Recently I had the honour of attending vibrancy of its internal debate.
the founding Annual General Meetings Jason Kenney has always been a poof the UCP. This marks the point at litical role model for me. He is prinwhich Jason has won four out of those cipled while being open-minded, levfive consecutive campaigns. The final el-headed while being compassionate,
vote, the general election, will come in and unrelenting while being gracious.
He is widely recognized as one of the
the spring of next year.
The founding meeting of the UCP was hardest working people in politics, and
the largest political convention ever perhaps in any field. Giving up his fedheld in Alberta history. Over 2000 del- eral position on a potentially uncertain
egates attended, many of whom had project to turn Alberta around was a
never attended a political convention brave and principled move. Thankfulbefore. There was great diversity in the ly for our whole country, it now looks
convention hall, and the event includ- like it is paying off.
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Bob Saroya,

The Liberal Drug Agenda

Member of
Parliament

Friends,

From marijuana legalization to
the proliferation of drug injection
sites, the Liberal government has
advanced a drug agenda that has
hurt communities, made it more
difficult for addicts to break their
habits, and normalized drug use.
Now, they might take their drug
agenda to the next level.
At their recent national convention, Liberals passed a motion
to “re-classify low-level drug
possession and consumption as

administrative violations.” This
means that, should they implement this policy, they will decriminalize drugs that are currently illegal. “Administrative
violations” carry much less
weight than criminal charges and
convictions. This move follows
a push from some Liberal MPs,
as well as many grassroots Liberals, to decriminalize all drugs.
I am strongly opposed to the decriminalization of possession of
hard drugs in any quantity.
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While Justin Trudeau said that
his government will not implement this Liberal policy at this
time, instead focusing on the
legalization of marijuana and
allowing more drug injection

sites in Canada, I am very concerned that this Liberal policy
could eventually become a reality. We need to work together as
a community to pressure Justin
Trudeau to keep his promise not
to decriminalize hard drugs.
As the Member of Parliament
for Markham-Unionville, I am
working hard to stop this Liberal
policy resolution from becoming
law.
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville
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