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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
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 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
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منتجاتيوميًا
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مختلف الطرق
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لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
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عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

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

Cell: 416-903-7113
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General Surgeon, North York General Hospital
General Surgeon, North York General Hospital
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميلLecturer, University of Toronto
تخفيضات Lecturer, University of Toronto

خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
خاصـــــة
Tel: 905.868.8000
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خاصـــــة Tel: 905.868.8000
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3

301-4800 Leslie Street
North York, ON, M2J 2K9
T: 416 494 0123
F: 416 494 9021
dr.ybotrosoffice@gmail.com
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م�ش �أح�سن مانبقي زي �سوريا و العري�ش!
يف متام ال�ساعة العا�شرة والن�صف من م�ساء الثالثاء ،احلادي والع�شرين
من فرباير احلايل� ،سمعت الزوجة طرقات مزعجة على باب منزلها،
فرف�ضت اال�ستجابة للطارق ،ونادت على ابنها ليقوم هو مبحاولة معرفة
هويته ،حيث �أن الزوج م�سن ويعاين من �ضعف ال�سمع وال يقوى
على احلركة .فقام الأبن بفتح الباب ليفاجئه  3م�سلحون ملثمون
ينتمون لتنظيم «داع�ش» ،بلكمه قوية �أ�سقطته �أر�ض ًا ،وعندما حاول
النهو�ض �أطلقوا الر�صا�ص على ر�أ�سه ،فلقي م�صرعه يف احلال ،وهنا
�صرخت الأم وحاولت اال�ستغاثة باجلريان ،لكن امل�سلحني منعوها
من اخلروج ،و�أغلقوا الباب عليها ،ثم بحثوا عن رجال �آخرين يف
املنزل ليجدوا الزوج امل�سن فيطلقوا عليه عدة طلقات يف ر�أ�سه لي�سقط
�صريع ًا يف احلال .بعدها قام اجلناة ب�سرقة جميع الأموال والأجهزة التي
كانت يف املنزل و�أخرجوا الأم  ،ثم قاموا ب�إحراق املنزل وبه اجلثتان
حتى تفحمتا متام ًا  ...عزيزي القارئ هذه لي�ست واقعة حدثت يف
�سوريا �أو العراق ولكنها حدثت يف مدينة «العري�ش» ،كما عا�شتها
الزوجة القبطية «نبيلة فوزي» ،والتي �شاهدت زوجها «�سعد» و �أبنها
«مدحت» وهما ُيقتالن �أمام عينيها .حادث مرعب �أتي بعد �ساعات
من قتل �شاب قبطي �أخر يف نف�س املنطقة وال�شارع ،وبعد �أيام قليلة
من قتل طبيب داخل �سيارته  ،وقبله حما�سب  ،وقبلهم تاجر داخل
متجره ،وجميعهم من الأقباط .وقبل هذا وذاك فالواقعة جاءت بعد
�ساعات قليلة من الت�سجيل امل�صور الذي بثته «داع�ش» والذي هدد
فيه امل�سيحيني يف م�صر  ،وتوعدهم ب�أن ما حدث يف البطر�سية لن
يكون الأخري .نعم الدولة يف حالة حرب مع الإرهاب ولكن �أن ي�شهد
نف�س ال�شارع حادثني يف�صل بينهما � 48ساعة وبهذه الطريقة املرعبة

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

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

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

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

ابرام مقار

والفو�ضوية ،فهذا معناه �أن تلك املنطقة
خارج ال�سيطرة  ،نعم هناك �إرهاب ،لكن �أن
يحدث هذا احلادث بعد �ساعات من تهديد
م�صور لتنظيم داع�ش للأقباط دون رفع
حالة الإ�ستعداد والإ�ستنفار الأمني حولهم
رد ًا علي ذلك الفيديو نكون �أمام كارثة
حقيقية� ،إ�ستنفار �أمني مثل الذي ر�أيناه يف زيارة الالعب ال�شهري
«مي�سي» بل ويف جنازة ال�شيخ «عمر عبد الرحمن» وكان الأمان
تاريخي فيهما .كيف يتم قتل � 13شخ�ص مدين يف حوادث متفرقة
ويف �أقل من �ستة �أ�سابيع يف بقعة من الدولة ،قال عنها الرئي�س ال�سي�سي
�أن بها ال يقل عن  41كتيبة قوامهم ال يقل عن  25الف جندي ،و�أن
�سبب طول مدة املواجهات مع تلك اجلماعات الإرهابية هو حر�ص
قوات ال�شرطة واجلي�ش علي �ضمان عدم م�سا�س الإرهابيني باملدنيني
هناك .و�إذا كان الو�ضع هناك �سئ وخارج �سيطرة الدولة فلماذا تعهد
حمافظ و مدير �أمن �شمال �سيناء قبل �أ�سابيع للأقباط ويف ح�ضور نيافة
الأنبا قزمان �أ�سقف عام الإيبار�شية ،بتوفري الأمن واحلماية للأ�سر
القبطية ،و�أن مناطقهم �ستكون م�ؤمنة ولن ينالهم �سوء  ،وطالبهم
بعدم احلديث للأعالم عما ميرون به من رعب علي مدي عامني .كل
التقارير التي �صدرت ت�شري �أن هناك نزوح جماعي للأقباط يحدث
يف مدينة العري�ش بعد هذا احلادث الدموي  ،وبعد تهديدات داع�ش
امل�صورة ،وت�شري تقارير �صحفية �أخري �إيل �أختفاء امل�سيحيني من
ال�شوارع هناك تاركني منازلهم و�أعمالهم وحمالتهم  ،لتعيد مدينة
العري�ش ذات امل�شهد الذي حدث مل�سيحي العراق!.

GREEN CANADA LED
Specializes in energy efficient
Commercial, Residential, Industrial
and Decorative LED Lighting Solutions,
”We contribute to a Green Canada

Shipping
to all Canada cities

نتحدث العربيه ..اداره :اجمد زكى

Opening hours: Monday-Friday: From 9:30 Am to 5:30 pm,
Saturday: From 10:00 Am to 4:00 pm

1790 Dundas St., Unit 14 , London, Ontario , N5W 3E5
www.greencanadaled.com Email: Sales@greencanadaled.com

Tel: 519-858-7445
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الرجل ..وثمن ُ
العزلة األنثوية
األنوثة ،ولوال خشيتنا أن نتهم
رغم أن مجتمعات الشرق
بالعنصرية لقلنا أننا نرى في
األوسط وشمال إفريقيا
األنوثة مميزات كثيرة تتفوق على
بطبيعتها املحُ افظة تفرض
هذا الشكل من أشكال الذكورة
شكالً من أشكال العزل
غير الناضجة نفس ًيا وإنسان ًيا.
العنصري للمرأة عن الرجل
مهما كان مستوى التفاوت
وعن احلياة العامة بطريقة
بني مجتمع وآخر في العادات
مباشرة أو غير مباشرة ،إال أن
والتقاليد سنلحظ هذه
النتائج السلبية لهذه العادات
واملعتقدات املجُ تمعية أدت زينب علي البحراني -املشكلة بطريقة أو أخرى،
وسنرى الرجل املتذبذب غير
إلى عزل الذكور في فقاعتهم
السعودية
القادر على فهم نفسه يتصور
وح ّولتهم إلى «أميني» فيما
أنه يفهم املرأة من منطلق تلك
يتعلق بقراءة شخصية املرأة
املعاصرة والوعي بتطور زوايا رؤيتها لآلمور ،اخلرافات التي سمعها من شلة الرفاق
فصاروا يتعاملون مع امرأة احلاضر بأسلوب املتحلقني حول أنفاس الشيشة أو األصحاب
تعامل غير صالح إال المرأة كانت تعيش في الذين يتبادلون املقاطع اإلباحية بينما حتمر
املاضي ،وتبدو على مالمحهم آثار الصدمة عيونهم ويسيل الزبد على أشداقهم حني
حني تتحدث أو تتصرف امرأة بطريقة تكسر يكتشفون محادثة كتابية بريئة مع أحد
تلك الصور الذهنية املغروسة في ال وعيهم ،الشبان على هاتف إحدى شقيقاتهم!
ثم تبدأ محاوالت إنكارهم املستميتة إلثبات لقد متت برمجتهم على أن األنثى «دجاجة»
صحة األخطاء التي يعتنقونها بكل وسيلة .معزولة في القن تختزل مهمتها الرئيسية
«ال للتعميم» و»ليس كل الرجال هكذا» في أن تكون معبر مرور البيض إلى هذا
جملتان يتشبث بهما كل رجل يُحاول العالم ،وال ميكنهم تصديق حقيقة أن هذا
إخراج نفسه من هذه الدائرة ،لكنهما الكائن الناعم «انسانة» تشبههم في
غير كافيتني للدفاع عن الواقع السلوكي األفكار والعواطف والطموحات واألمنيات
لألغلبية ،واألسوأ أن بعض املتشبثني بهاتني وليست «دجاجة»! ثم نرى هذا الرجل الذي
اجلملتني يكررانهما بحفظ دون فهم ،وهو حبس كل من يظنهن «دجاجاته» وحاصرهن
ً
متورطا و ُمحاصرًا
ما تؤكده سلوكياتهما العنصرية جتاه وعد عليهن أنفاسهن
زوجاتهم وشقيقاتهم وبناتهم وحبيباتهم بجهله في أول عالقة له مع امرأة ال ميلك
وصديقاتهم وصوال ً إلى بنات اجليران وكل سلطة للسيطرة عليها ،وحتى إذا حاولت
بنت تسكن احلي الذي يسكنونه ،ف ُيصدرون أمه إنقاذه باصطياد عروس تقبل فيه في
األحكام على كل كلمة وكل خطوة تتفوه بها إطار زيجة تقليدية قد يُصعق بتركها إياه
أو تخطوها إحداهن متصورين أن لهم احلق لهذه التصرفات خالل فترة اخلطوبة ،أو
في التدخل ،أو بكلمة أكثر دقة« :التطفل» ،خلعها إياه بعد الزواج ،فيعيش في كهف
في حني أننا – نحن النساء -ال نفهم من من عقده النفسية التي ال حل لها إال
أين جاء هذا احلق على وجه التحديد؛ ألننا محو أميته مبحاولة فك شفرة التضاريس
ال نرى في ذكورتهم أي مميزات تتفوق على النفسية والروحية للمرأة اجلديدة.

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

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س

ماجــــــــد قزمـــان

لالت�صال باجلريدة

647-447-0455

416-737-3121

كندا :الدخول �إليها
�سريا على الأقدام!
مونتريال – عبد املسيح يوسف
ناشدت شرطة اخليالة امللكية الكندية
السلطات األمريكية املساعدة في وقف تدفق
الالجئني الفارين من الواليات املتحدة الى
احلدود الكندية .وقال مساعد مفوض الشرطة
الكندية سكوت كولدي في تصريحات اليوم
لشبكة ( )CTVاإلخبارية الكندية إن عبور احلدود
ميكن أن يكون خطرا للغاية ،مشيرا إلى أن عددا
من طالبي اللجوء مت نقلهم إلى املستشفيات
في ظل االنخفاض الشديد في درجات احلرارة
حتت الصفر .كما أشار إلى أن املئات من طالبي
اللجوء حاولوا عبور احلدود الكندية سيرا على
األقدام للدخول إلى مقاطعات كيبيك ومانيتوبا
وبريتيش كولومبيا ووصلت أعدادهم إلى 550
الجئا ،معظمهم من الدول اإلسالمية السبع
التي شملها حظر ترمب.
في سياق متصل ،عبر عدد من السياسيني
الكنديني عن استيائهم من الفتح غير
املنضبط للحدود الكندية مع الواليات املتحدة،
وهو ما أدى لتسرب عدد من املقيمني في
أمريكا ،وخاصة املقيمني بصورة غير شرعية،
لبعض األقاليم الكندية ومنها مانيتوبا وألبرتا،
خاصة وأن احلدود بني أمريكا وكندا هي حدود
في معظمها إدارية وال يوجد عليها الضبط
الكافي ،وهو األمر الذي دفع عدد من السياسيني
الكنديني ،إلى مطالبة حكومة ترودو إلى اتخاذ
االجراءات الالزمة حلماية األمن القومي الكندي.
يذكر أنه منذ انتخاب الرئيس دونالد ترامب،
وهناك العشرات من املقيمني في بعض الواليات
األمريكية ،ساروا مشيا علي األقدام وعبروا إلى
كندا.
هذه احلاالت دفعت عدد من قيادات تيار اليمني
إلى االنتقاد احلاد لرئيس الورزاء الليبرالي
جوستان ترودو ،الي رسم صورة سلبية لكندا،
وهدد أمنها القومي ،وجعلها البعض يتصور
أن دخول كندا أيسر من دخول باب بناية ،وهو
األمر الذي ترفضه حكومة ترودو متاما ،ويأتي
في مقدمة املنتقدين لسياسات هجرة ترودو،
ودعمه الالمحدود لقدوم الالجئني للبالد كل
من احلزب احملافظ الفيدرالي الكندي ،واحلزب
الكيبيكي.
ورصدت وسائل اإلعالم أن كندا شهدت موجة
من الالجئني الذين يعبرون احلدود من الواليات
املتحدة بطرق غير قانونية ،ويقول حقوقيون إن
أعداد هؤالء الالجئني سترتفع مع تزايد اخلوف
من سياسة الرئيس األمريكي دونالد ترامب جتاه
الالجئني واملهاجرين.
عشرات العائالت ،نساء وأطفال صغار يتخذون
رحلتهم في البرد القارس والثلوج ،بينما حوصر
رجال لساعات ومنهم من فقد أصابع يديه
وقدميه من شدة البرد .هؤالء جزء من األعداد
املتزايدة من الالجئني غير النظاميني الذين
يحاولون العبور إلى كندا عير الواليات املتحدة
التي يرى كثيرون منهم أنها لم تعد مكانا
آمنا لهم ،بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى
السلطة.
ولذا ،في الوقت الذي يقوم خالله ترودو بالترويج
لقيمه السياسية لدى الكنديني ،فقد حرص
هو ووزراؤه على عدم توجيه انتقادات إلى
الرئيس ترامب بشكل مباشر .إنه موقف يواجه

قادة احللفاء اآلخرين ألميركا ،ولكن لن يخسر
هؤالء احللفاء كثيرا مثل اخلسارة التي ستواجه
كندا .ورمبا ال يوجد رئيس ألي دولة من هذه الدول
احلليفة يُعارض ترامب في األسلوب واالعتقاد.
من الصعب املبالغة في تقدير أهمية عالقة
كندا بالواليات املتحدة األميركية .هناك حوالي
 2.5مليون وظيفة كندية ترتبط ارتباطا مباشرا
بالتجارة مع الواليات املتحدة ،والتي تقدر
بحوالي ربع الناجت احمللي اإلجمالي لكندا.
ما يبدو واضحا ،هو أن ترودو وحكومته سوف
يواجهون العديد من املشكالت املتتابعة العابرة
للحدود .وتعمل احلكومة حاليا بالفعل على
إبطال املقترحات املطالبة للكنديني بتقدمي
بصماتهم أو اخلضوع ملسح حتديد الوجوه
في كل مرة لدخولهم أو مغادرتهم للواليات
املتحدة .ومع عبور أكثر من  400ألف شخص
للحدود يوميا ،تخشى كندا أن يعرقل ذلك
السفر عبر احلدود ،ويعطل التجارة.
ويبقى سبب هذا االرتفاع غير واضح ،ولكن
محللني أوضحوا أن الكثير من هؤالء املهاجرين
يقولون إنهم يخشون ترحيلهم من الواليات
املتحدة لبلدانهم األصلية ،أو يشعرون بأنهم لن
يحصلوا على جلسة جلوء عادلة .آخرون قلقون
من املناخ السياسي واالجتماعي داخل الواليات
املتحدة وكيف ستتم معاملتهم هناك .ويعبر
معظم طالبي اللجوء إلى مانيتوبا بالقرب من
مدينة إميرسون الصغيرة ،والتي تبعد بنحو 110
كيلومترات إلى اجلنوب من وينيبيج ،عاصمة
اإلقليم وأكبر مدنها .والياتا مينوستا وداكوتا
الشمالية األمريكية تقعان على احلدود مع
مدينة إميرسون التي يقدر عدد سكانها بحوالي
 700نسمة 22 .الجئا عبروا إلى كندا بالقرب من
إمرسون خالل نهاية األسبوع األولى من شهر
فبراير ،وفقا خلدمة الشرطة احمللية ،بينما عبر
 21شخصا آخر نهاية األسبوع املاضي.
في هذا السياق أوضح جانت دينش ،املدير
التنفيذي جمللس الالجئني الكندي ،أن طالبي
اللجوء يجدون أنفسهم مضطرين التخاذ طرق
خطرة إلى كندا بسبب اتفاق دخل حيز التنفيذ
بني الواليات املتحدة وكندا في  2004والذي يتم
مبوجبه إرسال معظم الالجئني الذين يطلبون
احلماية على احلدود الكندية األمريكية إلى
الواليات املتحدة التي تعتبرها كندا بلدا آمنا.
لكن االتفاق ال ينطبق على كل من يوجد داخل
كندا ،ومن املرجح أن يتجاوب مجلس الهجرة
والالجئني الكندي مع طلبات اللجوء.
وكشف تقرير أن منظمة العفو الدولية في
كندا من بني املعارضني لهذا االتفاق الذي ال
تنوي كندا حتى اآلن إلغاءه حسب ما أعلنه
وزير الهجرة الكندي ،ويقول أليكس نيف
املدير التنفيذي للمنظمة في كندا أن الواليات
املتحدة ليست مكانا آمنا لالجئني.
وقال وزير الهجرة الكندي أحمد حسني وهو
من أصل صومالي «نتعاطف مع الذين يسعون
للجوء إلى بلدنا» .وأضاف أن محكمة إدارية
للهجرة ستستمع إلى هؤالء الالجئني وجتري
«تقييما مللفاتهم» .ويكشف هذا التصريح
موقف كندا من تسرب الالجئني عبر حدودها
سيرا علي األقدام!
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اإلسالموفوبيا واملسيحوفوبيا
للحضارة الغربية ،فحينها من حق
اإلسالموفوبيا املقصود بها اخلوف
الناس أن تخاف ،املغرب سيخاف،
غير املبرر من اإلسالم واملسلمني،
تونس ستخاف ،مصر ستخاف ،كل
والفوبيا أو الرهاب هو اخلوف
هذه الدول ستخاف من الذين ينادون
املرضي الذي ليس له ما يبرره ،أي
بإعادة باخلالفة وبتطبيق الشريعة
أنه خوف غير عقالني.
اإلسالمية حرفيا ،فلماذا ننعت الغربي
لذلك علينا أن نسأل األسئلة
باإلسالموفوبيا إن عبر عن خوفه من
العقالنية بخصوص هذا
هذه املظاهر؟
املصطلح ،هل الغربيون يخافون
مشكلة ثالثة :أن املصطلح ينعت خوف
من اإلسالم كدين أم من بعض
رشيد حمامي
الناس من اإلسالم بأنه غير مبرر ،أنه
مظاهر اإلسالم التي تترجم إلى
إعالمي مغربي
خوف مرضي ،والعكس هو الصحيح.
أفعال غير مرغوبة على أرض
فإذا رأى ّأي شخص فيديوهات الذبح
الواقع؟ هل الفرنسي يخاف
من مسلم يصلي ويصوم ويقوم بشعائر مساملة حتت التكبير ،وسمع التفجيرات مصحوبة بصيحات
أم يخاف من مسلم يريد أن يقوم باجلهاد وتصرفات اهلل أكبر ،وشاهد بعدها وصية يتركها اإلرهابيون
غير مساملة؟ فالغرب ال يخاف من األديان؛ فكل األديان يستشهدون فيها باآليات واألحاديث ،ويعدون ما قاموا
موجودة في الدول الغربية :البوذية ،الهندوسية ،به تضحية في سبيل دينهم ،ويهددون الغرب باملزيد،
السيخية ،اليهودية ،املسيحية ،واإلسالم ،ومع ذلك فهل خوفه مبرر أم غير مبرر؟ سيقول قائل ليس كل
ال نسمع بوذيفوبيا وال هندوسوفوبيا ...ملاذا نسمع املسلمني هكذا ،صحيح؛ لكن كيف سيعرف اإلنسان
فقط عن اإلسالموفوبيا؟ اجلواب هو أن املصطلح العادي الفرق بني من يؤمن بهذه األمور وبني من ال
مصطنع كوسيلة دفاعية ،وجرى الترويج له من لدن يؤمن بها؟ خصوصا أنها أمور يستطيع اإلنسان أن
احلركات واملنظمات اإلسالمية املوجودة في الغرب يخفيها ويظهرها فجأة ،وما عليك إال أن تسأل جيران
بغرض إسكات املنتقدين ،وهذا املصطلح في حد ذاته اإلرهابيني وأقاربهم وستسمع مرارا بأنهم تفاجئوا
مشكلة .أول مشكلة :تواجهنا في املصطلح أنه بأن هذا الشخص كان طيبا وأنهم لم يتوقعوا أن
يعتبر كل من ينتقد اإلسالم بأنه مريض ،لديه فوبيا يكون إرهابيا في يوم من األيام.
من اإلسالم ،وهنا يكون املصطلح أداة قدحية وقمعية هل على كل شخص غربي أن يتعمق في دراسة
لكل منتقد لإلسالم ،فهو يستخدم إلسكات األصوات اإلسالم ليعرف ما هو من اإلسالم وما هو مختلف
املنتقدة للدين والعقيدة ولتصرفات املسلمني الناجتة عليه؟ ثم أليست الكثير من هذه األمور جزءا من
عن هذه العقيدة ،واألديان كانت وما زالت محل انتقاد ،الدين نفسه؟ أليس الغزو جزءا من اإلسالم ،واحلدود
وينبغي أن تبقى كذلك حتى تتطور وتتجدد ،لو رفضنا منها قطع يد السارق جزء من اإلسالم؟ عبء اإلثبات
كل نقد لإلسالم على أساس أنه إسالموفوبيا ملاذا يقع على املسلمني وليس على الغرب ،على املسلمني
ال نرفض كل نقد لإلحلاد على أنه إحلادوفوبيا ،وكل أن يثبتوا للناس أن احلدود ليست جزءا من اإلسالم،
نقد ألي دين آخر دينوفوبيا (نضيف على اسم الدين وأن اخلالفة ليست جزءا من اإلسالم ،وأن اجلهاد ليس
كلمة فوبيا) وهكذا نكون قد أسهمنا في إنهاء نقد جزءا من اإلسالم ،وأن قتل املرتد ليس جزءا من اإلسالم،
األديان بصفة نهائية بترهيب الناقدين والقدح فيهم  ...على املسلمني أن يظهروا للعالم ما هو دينهم
واتهامهم بأنهم مجرد مرضى نفسيني .من حق ّأي بتطبيقه على أرض الواقع ،ال أن يطالبوا من العالم
إنسان أن ينتقد ّأي دين مبا في ذلك اإلسالم ،ومن حق تغيير نظرته دون دليل واقعي ،وابتزازه مبصطلح
ّأي شخص أن ينتقد تصرفات املسلمني أو ّأي مجتمع اإلسالموفوبيا.
ديني دون أن يكون لنا احلق بأن نقمعه باتهامه باملرض
ماذا عن املسيحوفوبيا؟
أو الفوبيا.
نعم هناك خوف غير مبرر في البلدان اإلسالمية
ثاني مشكلة :أن املصطلح يستخدم جتاه اجلميع من املسيحية ،في البلدان الغربية تُبنى املساجد
دون حتديد ملا نقصده بهذه الفوبيا ،هل كل من خاف ويعتنق الغربيون اإلسالم بكل حرية ،ويقيم املسلم
من أي شيء في اإلسالم يعد شخصا يعاني من شعائره بكل حرية ،ويحصل على قرآنه بكل حرية،
الفوبيا؟ هل لو رأى ّأي بريطاني فيديوهات قطع يد ويدعو إلى دينه بني الناس بكل حرية ،ويناقش ويناظر،
السارق التي يقوم بها داعش ،وفيديوهات رجم املرأة ويحتج ،ويخرج إلى مظاهرات ،ويطالب بحقوقه،
الزانية ،وفيديوهات إعدام املرتدين عن اإلسالم ،وخاف ومع ذلك ينعت الغرب باإلسالموفوبيا ،باملقابل
من إقامة هذه الشريعة في بلده وعبر عن رفضه في أغلب البلدان اإلسالمية مينع إدخال الكتاب
للشريعة اإلسالمية وإقامة احلدود ،وعدها قوانني ال املقدس ،أو يتم إدخاله بصعوبة بالغة ،يمُ نع التبشير
تتماشى مع احلضارة ومع القرن احلادي والعشرين هل باملسيحية والدعوة إليها ،إذ يعاقب القانون على
ميكننا أن ننعته بأنه يعاني من اإلسالموفوبيا؟
ذلك ،مينع اعتناق املسلمني للمسيحية وإال اتهموا
في هذه احلالة ميكننا أن ننعت الكثير من الدول بالردة ،وتتم متابعتهم قانونيا ،مينع املسيحيون من
اإلسالمية نفسها باإلسالموفوبيا ،فاملغرب يخاف خلفية إسالمية من التجمع وال يسمح لهم بإقامة
من اإلسالميني اجملاهدين الذين يريدون تفجير الناس شعائرهم وال بوجود أماكن عبادة لهم ،السعودية
ليذهبوا ملالقاة حور العني ،والعديد من الدول اإلسالمية كمثال متنع بناء الكنائس ،متنع جتمع املسيحيني ،متنع
تخاف من احلدود وترفضها وال تريد تطبيقها على أرض إدخال أي كتب مسيحية ،يتم اضطهاد املسيحيني
الواقع ،الكثير من الناس يخافون من قطع يد السارق في العراق ،في باكستان في مصر ،في سوريا ،في
ومن الرجم ويشمئزون من رمي املثليني من شواهق تركيا في إندونيسيا في ماليزيا في إيران ،وهذا ال
العمارات ويرفضون قتل تارك الصالة..إلخ ،املغرب مثال يحصل للمسلمني في البلدان الغربية أبدا ،أليست
ال يطبق حدود الشريعة اإلسالمية ويرفضها ،وكذا هذه مسيحيوفوبيا؟ نعم إنه خوف غير مبرر ،ألن
اجلزائر وتونس ومصر وغيرها ،فهل هذه الدول تعاني املسيحية ال تعلم اجلهاد ،ال تعلم االستشهاد مقابل
من اإلسالموفوبيا؟ علينا أن نعرف ما الذي يرفضه حور العني ،ال تعلم إقامة نظام خالفة ،ال تعلم
الغربي ويخاف منه ،إنه ال يخاف من اإلسالم إذا كان إقامة احلدود ،ال تعلم قتل املرتد وال قتل تارك الصالة،
هذا اإلسالم مجرد دين بني اإلنسان وربه ،عبادة وشعائر املسيحية تعلم املسيحي أن يدعو من أجل الناس
وأخالق ومعامالت حسنة ،لكن إذا كان هذا الدين وأن يحب كل الناس وأن يكون نورا وملحا لألرض.
يعلم اجلهاد ضد الكافر ،ويعلم إقامة نظام اخلالفة ال يوجد مسيحي في الشرق األوسط كله أو في
الذي يحلم أصحابه باحتالل العالم أجمع وإخضاعه شمال إفريقيا فجر نفسه وسط مسلمني ،ال يوجد
بالقوة لدين واحد ،وإذا كان هذا الدين يريد أن يعوض مسيحي واحد قتل مسلما وهو يصيح “هللويا” ،ومع
العقوبات اجلنائية بقطع اليد وبالرجم باحلجارة ..وإذا ذلك هناك خوف رهيب من املسيحية ،أليست هذه
كان هذا الدين يريد أن يزيل قوانني البلد ويعوضها هي الفوبيا احلقيقية؟ أال يحق للمسيحيني أن يتهموا
بالشريعة اإلسالمية بكل ما حتويه من أمور مناقضة العالم اإلسالمي باملسيحوفوبيا؟

عيد احلب (فالنتني)
ا.د .ناجي اسكندر
كل سنة واجلميع طيبون وحتية ومواساة واجبة
لكل من فقد حبيبا أوعزيزا خاصة الشهداء
منهم من أجل حياة أفضل لألخرين وملصرنا
العزيزة.
وأكتب اليوم مبناسبة عيد احلب.
ملاذا يتم اإلحتفال بعيد احلب في الرابع عشر
من فبراير ؟
ذلك يرجع للعصور الوسطي حيث كان الرومان
يحتفلون بعيد  Lupercaliaما بني  ١٣و ١٥
من فبراير وذلك بذبح احليوانات ليأكل حلومها
الرجال ويصنعون من جلودها أسواط جللد
النساء طواعية وذلك إلعتقادهم بأن هذه
املمارسات تزيد اخلصوبة.
ثم ظهر أول عيد حب عام  ١٤١٥في صورة
قصيدة أرسلها دوق أورلينز لزوجته ومن يومها
إرتبط هذا اليوم باحلب.
أما ملاذا سمي بالفالنتني ؟
ذلك نسبة إلي قديسني شهيدين أسمهما
فالنتني.
تقول قصة القديس األول أن فالنتني كان يعمل
كاهنا في القرن الثالث امليالدي وذلك في عهد
اإلمبراطور الوثني كلوديس الثاني والذي أوقف
الزواج في عهده بدعوي أن اجلنود ينشغلوا
بزوجاتهم عن أمور احلرب ولكن فالنتني لم يلتزم
بذلك األمر وإستمر في عقد الزيجات للجنود
فتم سجنه وإعدامه
تقول قصة القديس الثاني أن فالنتني والذي
سجن بسبب إميانه قد أحب بنت السجان
وكانت عمياء وفي يوم إعدامه إرسل لها خطاب
حب بإمضاء فالنتني
إما اللون األحمر الذي إشتهر به عيد احلب فذلك
نسبة إلي الدم املراق من الشهيدين.
هوامش  :ميثل عيد احلب ثاني أكثر مناسبة
عاملية يتم فيها تبادل بطاقات ( كروت ) املعايدة
والتي تبلغ حوالي مليار بطاقة.
ويقول الشاعر السوري نزار قباني في احلب :

احلب بعض من
تخيلنا علي األرض إن لم جنده إلخترعناه.
ويقول إبن العربي أحد أشهر شيوخ الصوفية:
لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي ...
إذا لم يكن دينه إلي ديني داني.
أدين بدين احلب أني توجهت ركائبه.
فاحلب ديني وإمياني.
ومبناسبة عيد احلب كتبت يوما :
حياة بدون حب هي جسد بغير روح .
حبيب ال ي ِغير هو َطائِر ال يطير.
محبة الذات أصل لكل الشرور.
ومحبة األخر تبعث علي السرور.
احلب كائن حي يولد وميرض وميوت.
احلب له كل مقومات احلياة ينمو ويتنفس
ويتحرك ويتغذى بالطيبات ويلفظ السيئات.
ليس باخلبز وحده يحيا اإلنسان
ولكن أيضا بحب اهلل واألخر واألوطان.
من عرف احلب عرف اهلل.
ومن عرف اهلل عرف احلب.
فاحلب هو رسالة كل األنبياء.
اخلبز غذاء اجلسد.
واحلب غذاء الروح.
أفضل األصدقاء الصديق احلبيب.
وأفضل األحباء احلبيب الصديق.
أضالع مثلث احلب املثالي هم اإلحترام والثقة
والتضحيه.
هناك حب فطري كحب األباء لألبناء
وحب مكتسب كحب األحباء واألصدقاء
آه من احلب آه لم نرضي من احلياة سواه.
إن كان احلب األول هو احلب األخير.
فاحلب األعظم هو حب اهلل القدير.
استغرب أن ميوت إنسان فداءا عن أخيه اإلنسان
في حب اآلوطان .بينما يقاتل أخر أخيه اإلنسان
بدعوي حب األديان.
لكل شيء ثمن
أما احلب احلقيقي فال يقدر بثمن.

صرخة مريض!!
يا ويحنا؛ ففي مرضنا ..لم ندع
شيوخ الكنيسة ،ولم منارس صالة
اإلميان!
توماويون في شكنا ،ومع ذلك ،لم
نطلب منك ـ يا طبيبنا األعظم ـ:
أن نلمس آثار آياتك وعجائبك
اخلارقة للطبيعة!
وأن نرى معجزاتك :في الولد
األعمى ،والصبي الذي به شيطان ،والرجل
األبرص ،وذو اليد اليابسة ،واملفلوج؛ لكي نؤمن،
ونثق ،ونستسلم ،ونندهش ،ونفقد طوباوية:
«الذين آمنوا ولم يروا»!
لم نخجل بعد من إميان املرأة نازفة الدم،
والكنعانية ،وخادم امللك ،وقائد املئة!
ال زلنا ن ُح ّيد اإلميان ،ونتكيء على ذراع العلم،
والطب!
ال زلنا نلهث وراء األطباء الالمعة أسماءهم..
جناهد ونتعب في طلبهم ..نعطيهم من
أعوازنا؛ لكي ننتظر في آخر قائمة الوقت ،وفي
آخر قائمة العد ،وننتظر اليأس ،واملوت!
يا سيد الشفاء ،وروحه املرفرف حولنا!

بقلم :عـادل عطيـة

لقد بليت عظامنا من شدة
املرض؛ بسبب عناد قلبنا ،وضعف
إمياننا ،وجتاهلنا أنك ال زلت معنا
على أرضنا ،والشافي في أبديتك،
تشفي من لم يستطع أن
يشفيه أحد!
أملس براحة يدك املكلكلة من ال
يلمس ،وامنحنا نعمة اقتبال دواء
اإلميان الراسخ ،الذي كنت تصفه لكل مريض!
فقلت لقائد املئة :وكما آمنت ليكن لك!
وألخت لعازر :إن آمنت ترين مجد اهلل!
ولرئيس اجملمع عن ابنته :آمن فقط فهي
تشفى!
وملن ملست هدب ثوبك :ثقي يا ابنة إميانك قد
شفاك!
ولألعميني :بحسب إميانكما ليكن لكما!
وللسورية الفينيقية :يا امرأة عظيم إميانك،
ليكن لك كما تريدين!
فنؤمن بأنك قادر أن تنزع أمراضنا ،ومتنحنا احلياة
الصحية املنتصرة!
آمنت؛ فشدد إمياني الضعيف!
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مقطتفات إخبارية

ماذا يعني البيانات

بقلم:مدحت سابا
بقلم:مدحت سابا
اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر

االحصائية للمستثمرين
بقلم :مدحت سابا

نوفمبر اعلنت oard
شهرفي املائة
بنسبة 14
النتيجة زيادة
منهذه
عليهامتثل
نوفمبر  .و
لشهر
النتائج املسجلة
من احسن
Estateتعد
النتيجة
اعلنتو هذة
2015
 MLSخالل
خالل نظام
املعاملة
7,385منزل مت
 Torontoأن
Real
Board
6,476فيوحدة.
زيادةاملباعة
الوحدات
هذهعدد
متثلكانت
حيث
عام 2014
املسجلة من
نفس الفترة
احسنخالل
املعلن عنها
املنازل
مببيعات
بنسبة 14
النتيجة
نوفمبر  .و
لشهر
النتائج
تعد من
النتيجة
باملقارنةهذة
 2015و
املائة  2015و هذة
وحدة.
6,476
املباعة
الوحدات
عدد
كانت
حيث
2014
عام
الفترة
نفس
خالل
عنها
املعلن
املنازل
مببيعات
باملقارنة
املنازل
أنواع
كل
شامل
السعر
متوسط
كان
،
املعامالت
من
املائة
في
39
مثلت
والتي
،
فقط
تورونتو
مدينة
و في
باملقارنة مبب
املائة .و فى
شامل فى
السعرقدرة 8.4
متوسطبأرتفاع
املاضى وذلك
من من العام
الشهر
والتيدوالر
616,241
654,221
املنازل
كل أنواع
املعامالت  ،كان
لنفساملائة
دوالر 39في
مثلت
باملقارنةفقط ،
دوالرتورونتو
مدينة
و في
فى و في مدين
الشهرو من
باملقارنة
العامدوالر
619,050
البيع الي
باملقارنةإرتفع
دوالر («)»905
GTA654,221
باقي ال
لنفس املائة.
دوالر 8.4فى
550,825قدرة
وذلك بأرتفاع
املاضى
الشهر من
سعرلنفس
متوسط دوالر
 616,241دوالر
املائة.سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من  654,221دو
متوسط
إرتفع
العام ال
باقي
 12.4فى
(«)»905قدره
GTAبإرتفاع
املاضى
املائة.
فى
12.4
قدره
بإرتفاع
املاضى
العام
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر  .2015باقي ال TA
للشقق نوفمبر
خالل شهر
وكانعلي
املعاملة
اجمالى كانت
من )Condo
(Apartment
و في
السكنية في
شقةالبيع
1,924سعر
متوسط
املبيعات.
اململوكة  70باملائة
الشققعلي نسبة
مجالتورونتو
استحوزت
 .2015العام املاضى
في
السكنية
للشقق
البيع
سعر
متوسط
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
باملائة
70
نسبة
علي
تورونتو
استحوزت
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
وصل و في مجال
فىالاملائة ،و
4.10
بإرتفاع
دوالرGTA
العام لل
من هذا
خالل
فقط البيع
تورونتو سعر
مدينةمتوسط
فيإرتفع
(«)»905
باقي
قدرهفى
املائة .و
دوالر فى
5.40 385,506
بأرتفاع قدره
415,316
الفترةالى
هذهالسعر
متوسط
املائة.قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع استحوزت ت
بأرتفاع
 415,316دوالر
دوالرالى
السعر
متوسط
 1.50فى
بإرتفاع قدره
315,223
الي
املائة.
فى
1.50
قدره
بإرتفاع
دوالر
315,223
الي
خالل هذه ال
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
املناطق:
بيان حتركات السوق لكافة
متوسط الس
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
الي 15,223
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW
\$OO7\SHV  6LQJOH)DPLO
'HWDFKHG
$WWDFKHG
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO

7RZQKRXVH $SDUWPHQW
 75(%7RWDOبيان حتركات
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG






أحدثإحصائياتللتعدادتشيرإلىزيادةالطلبعلىالعقارات،وذلكوفقاإلحدى الشركاتالكبرى.
«ليس هناك شك أن هناك حركة هجرة كبيرة قادمة في منطقة  GTAواملراكز الرئيسية في
جميع أنحاء كندا ,و هؤالء املهاجرين يحتاجون إلى مساكن مما يؤادى بالتأكيد الى قلة املعروض
وزيادة الطلب و هذا يعنى زيادة األسعار” قال Shawn Zigelstein, a representative for Royal
 LePageأشار آخر تعداد للسكان ،الذي صدر األربعاء ،أن عدد سكان كندا زاد  1.7مليون نسمة بني
عامي  2011و  2016و أن ثلثي هذه الزيادة من املهاجرين اجلدد .وهذا يعني زيادة الطلب على العقارات.
«كندا لديها دائما سياسة الباب املفتوح للغاية ،وتتطلع دائما للخارج .هذه هي الطريقة
التي بنيت بها كدولة« ,الناس يأتون هنا ،انها بلد جيد ،انها دولة مستقرة مع الكثير من
75(%7RWDO
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واخلمسونهذا التعداد و أخر تعداد سنة :2011
 Zigelsteinبني
الفرص و(املهاجرين) يرون ذلك علق
3HHO5HJLRQ





السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث
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 كان منو ألبرتا ضعف املعدل الوطني .كاجلاري وادمونتون ،كانت املدن األسرع منوا بني عامي<RUN5HJLRQ
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 2011و .2016
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 زيادة السكان بنسبة  5.8٪في مانيتوبا وبذلك تكون قد تخطت املعدل القومى ألول مرة




\ 6RXWK6LPFRH&RXQW
فقد
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
منذ  80عاما و يعول جزء كبير منه إلى الهجرة.
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
 311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
الصناعى
اجملال
فى
ان
ذكر
يعقوب
ادوارد
الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
لنفس
اعدادفى :املائة
قدرة 39.6
 ما يقرب من ثلث الكنديني يعيشون اآلن في الغرب.قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
للتجارى
االيجار
سعر
وإنخفض
املربع
للقدم
دوالر
5.68
ليصل
للصناعي
املائة
فى
14.5
مبقدار
إرتفع
قد
االيجار
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
وقد ماليني.
الطبيعيةثمانية
سكان كيبيك
من جتاوز
الشرق ،قد
وسرطان
خصوصا
استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة
عدداألحجار
اصلب
يعتبرفىاجلرانيت
وصل متوسط
للمكاتب وصل
بالنسبة للمكاتب
اما بالنسبة
املاضية .اما
للسنة املاضية.
دوالر للسنة
 21.02دوالر
باملقارنة 21.02
دوالر باملقارنة
 19.58دوالر
19.58
ليصل
فى املائة
األنسانفى
بنسبة 6.8
بنسبة
متوسط
ليصل
املائة
6.8
تشكيل
املصريني فى
فى املائة.
 16.1فى
قدره 16.1
بإنخفاض قدره
ذلك بإنخفاض
املاضية وو ذلك
للسنة املاضية
دوالر للسنة
دوالر دوالر
 15.25دوالر
الرادون15.25
غازباملقارنة
وانطالقدوالر
الى 12.79
املباشرالى
الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع اإليجار
مليون.
وصلت 13.4
قدماء أونتاريو
وفي
املائة.
باملقارنة
دوالر
12.79
اإليجار
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اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

اجملالصحة
مبيعاتفى
يشككون
آخرى
censusومن
املشع.
والكساء
للبناء
كماده
واستعمل
الضخمة
إنخفض سعر
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كيف
الغالء العقارى اعداد  :ادوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
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ماذا قالت الصحف العربية عن خبر وفاة «عمر عبد الرحمن»
أهتمت كثير من الصحف بخبر وفاة الشيخ عمر عبد الرحمن في
سجنه بالواليات املتحدة ،الذي كان يقضي به عقوبة السجن مدى
احلياة ،بعد أن ُحكم عليه في الهجمات التي استهدفت مركز التجارة
العاملي في نيويورك عام .1993
وفي مقال بعنوان« :وفاة أبي اإلرهاب» ،قال عبدالرحمن الراشد في
صحيفة «الشرق األوسط» اللندنية« :يحاول البعض أن يجعل منه
بطالً مظلو ًما ،وضحية بريئة .وهو ميكن أن ينطبق عليه كل شيء إال
هذه الشهادات ،فهو الذي اخترع اإلرهاب اجلديد ،وهو من سبق بن الدن
والظواهري زعماء القاعدة إلى الدعوة والتحريض».
وفي صحيفة األهرام املصرية ،تقول رشا عبدالوهاب« :ال شك في أن
وفاة الشيخ الضرير تضع النقاط فوق احلروف وتقدم إجابات واضحة
وشافية لكثير من النقاط والتساؤالت ،وبخاصة في تلك األيام التي
يثور فيها اجلدل أمريكيا ً وعامليا ً حول حظر استقبال الالجئني من
الدول اإلسالمية ،وحول عالقة واشنطن األزلية بجماعات اإلسالم السياسي ،وبخاصة في والية باراك أوباما،
وحول الصالت اخلفية ألجهزة اخملابرات الغربية بشبكة العمالء في املنطقة العربية ،وأيضا حول موضوع
حظر جماعة اإلخوان في أمريكا ،وإصرار احلكومات األمريكية املتعاقبة على االحتفاظ بالرجل على األراضي
األمريكية رغم سجله اإلرهابي».
وحتت عنوان «هل سيدخل الدكتور عمر عبد الرحمن اجلنة أم النار» ،كتب الصحفي عبدالفتاح عبداملنعم في
اليوم السابع «ال نحاول التقليل من الرجل أو اتهامه بكذا وكذا دون الرجوع إلى فكره الذي متت محاكمته عليه
في بداية الثمانينيات مرتني أمام قضاة عظام في قضية مقتل السادات واجلهاد الكبرى ،وحصل الرجل على
البراءة في القضيتني ...ولكن فكره هو السبب الرئيسي في استمرار اتهامنا له بأنه نشر الفكر املتطرف حتى
ولو بحسن نية ،ومعروف أن الطريق إلى جهنم مفروش بحسن النوايا وهو ما يجعلني أتساءل هل يدخل عمر
عبدالرحمن اجلنة أم النار؟»

بيل جيتس يحذر العالم من نوع جديد من اإلرهاب
وفي مقابلة أجرتها صحيفة ديلي تلجراف ،حذر بيل جيتس ،صاحب
شركة «مايكروسوفت» ،وأغنى رجل في العالم ،قادة العالم من أن
«إرهابيني بيولوجيني» قد يتمكون يوما ً ما من قتل مئات اآلالف من البشر
في هجوم قد يؤدي بضحايا أكثر من احلرب النووية.
وجاء حتذير جيتس هذا قبيل إلقائه خلطاب في هذا الصدد أمام مؤمتر
األمن في ميونيخ والذي حضره وزراء دفاع وخارجية وعدد من القادة
واملسؤولني في شؤون الدفاع واألمن في العالم.
وقال جيتس إن التقدم املطرد في الهندسة الوراثية قد فتح األبواب أمام
امكانية قيام مجموعات إرهابية صغيرة باستخدام فيروسات بيولوجية
كأسلحة ،وسينجم عن ذلك انتشار وبائي يعد من أكبر االخطار القاتلة
التي تواجه البشرية .وأضاف أن احلكومات املنشغلة باحلد من انتشار
األسلحة النووية والكيماوية ،تتغاضى عن خطر احلرب البيولوجية.
وقال جيتس ،الذي متول مؤسسته اخليرية بحثا في كيفية تطويق التفشيات الوبائية وتسريع وتيرة انتاج
اللقاحات ،إن مؤسسات الدفاع واألمن «لم تتابع البيولوجيا وأنا هنا أللفت انتباههم إلى اخبار سيئة قليال».
وشدد جيتس على أن التكنولوجيات التي سهلت كثيرا قراءة شفرة احلمض النووي منقوص االوكسجني
( ،)DNAواجلينات الوراثية ،جعلت من «طموحات امتالك أسلحة بيولوجية التي كانت مقتصرة على حفنة
من الدول ،مفتوحة االن أمام جماعات صغيرة ذات موارد وخبرات محدودة».
وأوضح جيتس أن خطر اإلرهاب البيولوجي سيكون هائال ألن استخدام األسلحة النووية ميكن ايقافه حتى
لو قتل  100مليون من البشر ،إال أن انتشار فيروس سيكون من الصعب ايقافه وسيقتل عددا أكبر.

مسئول أمني بريطاني»:
على علماء املسلمني أن يفعلوا شيئا من أجل مكافحة اإلرهاب»
في صحيفة التاميز أشار تقرير حتت عنوان «إفعلوا
شيئا من أجل مكافحة اإلرهاب» للمحررة «فيونا
هاملتون» ،عرضت فيه أفكارا للسير «برنارد هوغان
هوي» ،والذي كان أحد املسؤولني السابقني في جهاز
الشرطة البريطانية ،والذي دعا علماء املسلمني
إلى املساهمة في مكافحة الفكر املتطرف ،الذي
يستند إليه مسلحو تنظيم الدولة اإلسالمية في
تنفيذ هجماتهم .وحذر برنارد من أن هناك الكثير مما يجب فعله ،ملكافحة اإلرهاب ،خاصة وأن
 850جهاديا بريطانيا سافروا إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف تنظيم الدولة ،وعاد نصفهم
تقريبا إلى بريطانيا .وقال املسؤول البريطاني أنه يجب على العلماء املسلمني أن يتحدوا الفكر
املتطرف ،ويثبتوا أنه ال عالقة لإلسالم بالعنف املمارس حاليا من طرف تلك اجلماعات املتشددة.
وأضاف «برنارد» أنه إذا كانت مهمة الغرب أن مينع هذا التطرف من االنتشار ،فإن من واجب علماء
املسلمني أن يتكلموا بصوت مرتفع ليقولوا أن هذا غير مقبول ،وأنه ال يوجد أي تبرير يسمح بوقوع
أعمال العنف تلك.
وأكد علي أن تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا بدء يخسر نفوذه وأنه بات شبه مؤكد
أنه سينهزم هناك ،وبالتالي بعض من هؤالء املسلحني اجلهاديني سيعودون إلى بلدانهم في
الغرب ،وهذا هو أكبر تهديد نواجه.

نافذة على �صحافة العامل

اإلستثمار في مصر بات مشجعاً بعد اإلصالحات األقتصادية األخيرة

في صحيفة فاينانشال تاميز أشار تقرير حول اإلصالحات املالية واالقتصادية التي اعتمدتها احلكومة
املصرية ،وعنونت الصحيفة مقالها «املستثمرون يعودون إلى مصر بعد اإلصالحات االقتصادية» .حيث
أشارت مراسلة الصحيفة في القاهرة إن تلك االصالحات أدت إلى ارتفاع في قيمة اجلنيه املصري مقابل
الدوالر ،وإن ذلك مهد لعودة االستثمار األجنبي في البالد.
وتورد الصحيفة أن املزاج العام لالستثمار في مصر بات ايجابيا ومشجعا ،وأن األخطار التي تخيف
االستثمار الدولي لم تعد كما كانت ،خاصة من حيث استقرار سوق العملة ،منذ االتفاق الذي توصلت إليه
مصر مع صندوق النقد الدولي.
وتنقل الصحيفة تصريحات لرضوى السويفي الباحثة في بنك فاروس لالستثمار ،قالت فيها أن تغير منط
شراء العملة الصعبة جعل االقبال على الدوالر يقل ،وبالتالي يقبل املواطنون على استهالك املنتج احمللي
بشكل متزايد ،بدال من املنتج املستورد..
ويخلص املقال إلى أن عامال آخر يزيد من طمأنه املستثمرين األجانب ،وهو أن مصر حتت مراقبة صندوق النقد
الدولي ،إذ تعتقد الشركات أن هناك الكثير مما ميكن حتقيقه في مصر ،لكنها حاليا في مرحلة جس النبض.
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إنخفاض أعداد طالبي احلصول علي
اجلنسية للزيادة الكبيرة في الرسوم

ساعدت الزيادة الكبيرة في رسوم احلصول علي
اجلنسية الكندية علي خفض أعداد طالبي اجلنسية،
ففي االشهر التسعة األولي من عام  ٢٠١٦كان هناك
 ٥٦٤٤٦طلب للحصول علي اجلنسية .وقد قفزت
رسوم احلصول علي اجلنسية من  ١٠٠دوالر الي ٥٣٠
دوالر في عام  ٢٠١٥–٢٠١٤باالضافة الي  ١٠٠دوالر
تسمي «حق املواطنة» ،وإذا كنت تعمل في مهنة
جيدة فقد ال يعجبك هذا ولكنك ستدفعه النه مهم
ولكن إذا كنت مهاجر او الجئ تكافح لكسب قوتك
فإن  ٦٣٠دوالر تصبح مبلغ باهظ لك ،والسيما إذا
كنت تتحدث عن عائلة مكونة من أربعة أفراد .ويواجه
القادمني اجلدد تكاليف أخري تتعلق باحلصول علي
اجلنسية مبا في ذلك أمتحان اللغة االجنليزية وتقدمت
إقتراحات بتخفيض الرسوم الي  ٣٠٠دوالر والغاء ١٠٠
دوالر« ،حق املواطنة» ،والنظر في الغاء هذه الرسوم
لالجئني وذوي الدخل املنخفض من املهاجرين .وكان
حزب احملافظني السابق بقيادة هاربر قد قدم القانون
رقم (سي )٦-الذي أتخذ خطوات لتعزيز املواطنة وذلك
بتقليل الفترة الزمنية املطلوبة من املقيم الدائم
للتواجد بكندا كشرط قبل طلب اجلنسية  ،وحساب
الوقت الذي قضاه في العمل او الدراسة ضمن الوقت
املطلوب واحلد من متطلبات إجادة اللغة للمهاجرين
كبار او صغار  ،ولكن يبدو أن احلكومة ليست علي
أستعداد خلفض رسوم اجلنسية .وقال متحدث باسم
وزير الهجرة «أحمد حسني» ،إن الرسوم في كندا أقل
بكثير من الرسوم في بالد كثيرة اخري في العالم.

أستدعاء ألكثر من ٧٠٠الف
عربة أطفال من شركة بريتاكس
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كندا ثاني أفضل دولة بالعالم ومونتريال األفضل للطالب
مت اختيار كندا ثاني أفضل دولة بالعالم بعد أملانيا بحسب التقرير السنوي
ملنتدي االقتصادي العاملي بدافوس .وحلت كندا ثانيا من بني  60دولة علي
مستوي العالم ،ومت إعداد التقرير من قل عدة مؤسسات من بينها جامعة
بنسلفانيا بالواليات املتحدة األمريكية ،واعتمد التقرير علي  75عامل للتقييم
ومن بينها االستقرار وقوة االقتصاد
وعلى اجلانب اآلخر ،دُعيت مدينة مونتريال بأفضل مدن العالم للطالب
وحصلت علي املرتبة االولي ضمن  ١٢٥مدينة في العالم وجاء بعدها باريس
ولندن وبرلني وبوسطن وطوكيو .وكانت مونتريال قد احتلت املكانة السابعة
العام املاضي  ، ٢٠١٦ولكنها هذا العام أحتلت املرتبة االولي واخذت مكان
مدينة باريس التي كانت األولي ملدة خمسة سنوات ماضية .وأحتلت مدينة
فانكوفر املرتبة العاشرة ومدينة تورنتو املرتبة احلادية عشر .وكان االساس الذي
بُني عليه التقييم هو استطالع لرأي الطالب الذين درسوا في هذه املدينة من قبل والطالب الذين يدرسون األن فيها
وأيضا رأي الطالب الذين يرغبون في الدراسة هناك .وجاء ترتيب املدن علي أساس ستة عوامل وهي اوال ً  :نوعية اجلامعات
في املدينة وتعتبر جامعة «ماك جيل» في مونتريال هي رقم  ٢٤في العالم واألولي في كندا عام  ، ٢٠١٦وثانيا ً  :حركة
أصحاب العمل و كيف يري أصحاب األعمال احملليني والدوليني خريجي جامعات هذه املدينة  ،وثالثا ً  :نظرة الطالب
للمدينة ككل  ،ورابعا ً  :إمكانية احلياة فيها  ،وخامسا ً  :القدرة علي حتمل تكاليف التعليم واحلياة فيها  ،وسادسا ً إقبال
الطالب علي الدراسة فيها .وتعتبر تكاليف الدراسة في اجلامعات منخفضة في مونتريال وهي (  ٢٣٢٨دوالر في العام )
وايضا تعتبر تكاليف السكن منخفضة هناك اذا ما قورنت مع املدن االخري االوائل في القائمة مثل باريس ولندن

أعضاء من حزب احملافظني يدعون احلكومة لوقف
العبور غير املشروع من الواليات املتحدة الي كندا
دعي أثنان من أعضاء البرملان من حزب احملافظني حكومة كندا بالتحرك لوقف تدفق الناس بصورة غير مشروعة عبر
احلدود االمريكية الي كندا  ،وقالت ميشيل رميبيل وتوني كليمنت أن العبور غير املشروع غير مأمون ويشكل عبئا علي
أجهزة إنفاذ القانون احمللية .وجاءت هذه الدعوي استجابة إلعالن من الشرطة الفيدرالية في مانيتوبا بأن  ٢٢شخص أخر
قد عبروا احلدود .وقال املسؤولون أن أعدادا متزايدة من الناس أختاروا السير علي االقدام عبر احلدود الي كندا للمطالبة
باللجوء مبا في ذلك عشرات مت القبض عليهم في االسابيع االخيرة .وشهدت كيبيك أيضا أرتفاع كبير في عدد طالبي
اللجوء الذين يدخلون االقليم بطريقة غير مشروعة وقد قال املدافعون عن حق اللجوء في كندا أن كندا عليها ان تعلق
البند الذي مينع الناس الذين يعيشون في الواليات املتحدة من التقدم بطلب اللجوء عند عبور احلدود الرسمية.

دونالد ترامب لكندا :
محظوظني بكم وأنتظروا تعاون أكثر وجتارة أكثر وعمالة أكثر
عندما حتدث دونالد ترامب مع رئيس وزراء كندا« ،جسنت ترودو» ألول
مرة لم يكن هناك حديث عن اجلدران بل فقط عن اجلسور ،وحتدث
ترامب عن بناء عالقات قوية مع كندا مبا في ذلك املزيد من التجارة
االسرع عبر احلدود والعمل املشترك بشأن البنية التحتية وتدفق
اكثر لليد العاملة  ،وحتدث دونالد ترامب الول مرة عالنية عن مدي
تناسب كندا مع التغييرات التي يقترحها إلتفاق التجارة احلرة في
أمريكا الشمالية ،والتي شنت الصحافة حملة ضدها وقال ترامب
أن هناك بعض التعديالت الصغيرة لكندا والتي ميكن ان تستفيد
منها الدولتني ،وقد جتنب ترامب أية تلميحات عن اختالفات مع
جسنت ترودو وقال أن أمريكا محظوظة الن لديها جارة مثل كندا
 ،وقال إن أمامنا فرصة لبناء مزيد من اجلسور ومزيد من التعاون
والتجارة وكالنا ملتزمني لتحقيق مزيد من االزدهار والفرص البناء
شعبنا .وهذه الكلمات املطمئنة قد ازالت القلق من نفوس الكثيرين الذين تابعوا حديث ترامب ضد معاهدة (نافتا) وهي
معاهدة التجارة احلرة بني امريكا وكندا واملكسيك .وجاء البيان املشترك بعد اجتماع الرئيسان عادي جدا ً ولم يذكر شئ
عن التغير املناخي وال عن الالجئيني السوريني ولكن أكد علي توسيع حركة العمالة والتعاون مع حلف الناتو في أوربا
الشرقية .وكان «جسنت ترودو» ،قد أهدي ترامب صورة فوجترافيه يظهر فيها ترامب الي جوار بيير ترودو عام  ، ١٩٨١وقال
ترامب أنه كان يعرف بيير ترودو والد جسنت ترودو ورئيس وزراء كندا االسبق ويحترمه الي حد كبير

العشرات يتجمعون خارج مسجد في
تورنتو ويدعون إلي حظر األسالم

قام العشرات مبظاهرة خارج مسجد في تورنتو وكانوا
يحملون الفتات كتب عليها «ال لالسالم» و «ال أسالم
وال أرهاب» ،وحملوا ُمكبرات صوت وهتفوا بهتافات ضد
األسالم .وأعرب أحد أعضاء املسجد عن خيبة أمله بعد
األستماع الي املظاهرة .ومن جانبه قال عمدة مدينة
تورنتو في تغريدة له علي تويتر «إن كراهية االسالم ليس
لها مكان في مدينتنا وأدان جميع أعمال الكراهية جتاه
املواطنني املسلمني» .وقالت مجموعة تسمي «ليس
في كندا مرة أخري» ،عن مسؤوليتها عن املظاهرة
وقالوا أن هذا لدعم حرية التعبير وإن مظاهرتهم هي
ضد االقتراح رقم «أم –  ،»١٠٣والذي قدمته عضوة في
البرملان الدانة كراهية االسالم في كندا ووصف املؤيدين
للمظاهرة هذا التجمع بأنه سلمي ويعبر عن رأيهم.
وقالوا علي الصفحة اخلاصة بهم علي الفيس بوك «ال
لضرب الزوجات وال لزواج االطفال وال لالقتراح رقم «أم
 ، »١٠٣وإن الشريعة هي جرمية في كندا ولن نصمتبعد األن  ،وقالوا أيضا نشكر جميع من وقفوا معنا في
املظاهرة التي كانت خارج مسجد هو مكان جلماعة
االخوان املسلمني وقالت الشرطة إنها تلقت عدة
شكاوي من احلاضرين في املسجد وكانت الشرطة حتقق
فيما إذا كانت هذه املظاهرة متثل جرمية كراهية ولكنها
لم جتد ان هناك تهديد للحاضرين للمسجد

عاملة في مصنع ألعادة تدوير
االجهزة القدمية جتد  ١٠٠الف
دوالر داخل تليفزيون قدمي

ترودو يكتب خطاب يعتذر فيه عن االجابة بالغة الفرنسية
علي سؤال طرحته عليه سيدة باللغة االجنليزية
أستدعت شركة بريتاكس أكثر من  ٧٠٠الف عربة
لالطفال بسبب تلف اجلزء اخلاص بتركيب مقعد
األطفال اخلاص بالسيارة فيه وهو الذي يسمي (كليك
أند جو) وهو الذي يربط املقعد بالعربة والنه غير آمن قد
يسقط املقعد بالطفل ويسبب أصابات لالطفال  ،وقد
تلقت الشركة  ٣٣تقريرا عن هذا االمر حيث تسقط
املقاعد علي االرض وهناك أيضا  ٢٦تقرير عن اصابات
لالطفال ،وقد بيعت هذه العربات في محالت تارجت و
(بابي آر ئس) و (باي باي بابي) وعبر االنترنت في (امازون)
وغيرها من املواقع عبر البالد ومت بيعها منذ مايو عام
 ٢٠١١وحتي فبراير  ٢٠١٧وترجي الشركة من العمالء
التوقف عن وضع مقاعد االطفال اخلاصة بالسيارات
فيها واالتصال بالشركة لتصليحها مجاناً.

أعتذر رئيس وزراء كندا جسنت ترودو عن أجابته بالفرنسية علي
سؤال طرحته سيدة عليه باللغة االجنليزية يوم  ١٨يناير في
جامعة بيشوب في كيبيك .وكان سؤال السيدة عن خدمات
الصحة العقلية في كيبيك ورد عليها رئيس الوزراء قائال نحن
في كيبيك ولذا سأرد باللغة الفرنسية وبعدها قالت السيدة
للصحافة أنها شعرت باالزدراء من إجابته .والحقا ً قال جسنت
ترودو للصحفيني إنه سيدافع دائما عن ثنائية اللغة الرسمية
وانه يفهم أهمية التحدث بالفرنسية في كيبيك وهذا سوف
يستمر مع أحترام حقوق االقليات اللغوية عبر البالد .ولكن
يوم  ٤فبراير كتب جسنت ترودو خطاب الي شبكة مجموعة
مجتمع كيبيك وهي مجموعة غير ربحية ناطقة باالجنليزية
ليعرب فيها عن أسفه العميق والصادق وقال «إن كندا بلد ثنائي اللغة ولذلك كان ينبغي علي أن أجيب علي سؤال
السيدة باللغة التي سألته بها في كيبيك او أي مكان أخر في كندا  ،وقال في اخلطاب كما تعلمون لقد نشأت في
منزل يستخدم اللغتني وتتحث فيه أمي باللغة االجنليزية ويؤمن أبي باهمية معرفة اللغتني واالهمية التاريخية
لهاتني اللغتني الرسميتني والثراء الناجت عن وجودهما معا  ،وأنا اؤمن بهذا».

عثرت موظفة في مصنع ألعادة تدوير االجهزة في مدينة
باري في أونتاريو علي  ١٠٠الف دوالر داخل جهاز تليفزيون
قدمي في شهر يناير املاضي .ووجدت هذه االموال في
صندوق داخل تليفزيون مفكك وأتصل املصنع بالشرطة
التي وجدت وثائق داخل الصندوق ساعدت علي العثور
علي صاحب املال وهو رجل يبلغ من العمر  ٦٨سنة من
مدينة بولسوفير في أونتاريو .وعندما حتدث احملققني مع
الرجل قال لهم إنه وضع هذه االموال داخل التليفزيون منذ
حوالي  ٣٠عاما وكانت خطته أعطاء االموال الفراد أسرته
كميراث ولكنه نسي هذه االموال وقدم التليفزيون هدية
لصديق للعائلة  ،وقد أشاد مدير املصنع باملوظفة التي
وجدت املال ألمانتها  ،وقال نائب الرئيس أن هذه املوظفة
متثل جميع موظفينا وهذا السلوك هو ما نتوقعه من
كل فرد هنا  ،وقالت الشرطة أنها أعادت األموال لصاحبها
ونصحته بأيداعها في حساب توفير في البنك.
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املو�سيقى ،وت�أثريها على الأطفال

حقيقة غرية الأب من طفله

ترتبط املوسيقى ارتباطا ً وثيقا ً بالطفل منذ
مولده ،فعادة ما يتوافق الطفل وينسجم مع
األصوات املوسيقية ،وبخاصة املوسيقى ذات
اإليقاع ،فيصرخ ويناغي وينصت إلى صوت
أمه ،ويحرك جسمه بحركات منتظمة ،وقد
يغنّي أيضا ً بعض أجزاء من حلن سمعه أكثر
من مرة.
واألطفال حديثو الوالدة ،يستجيبون لصوت
األم أكثر من صوت األب ،بل إنهم يلتفون إلى
الصوت النسائي إذا كان هناك رجل ومترأة
يتحدثان في املكان الذي يوجدون فيه .ويرى
العلماء أن سبب هذه الظاهرة هو أن الطفل
يكون قد تعود على صوت أمه في أثناء فترة
احلمل.
ولهذا فإن املوسيقى تعتبر عنصرا ً أساسيا ً
في احلياة اليومية للطفل الصغير.
وقد استغل علماء التربية هذه االستجابة الطبيعية من الطفل للموسيقى في مساعدته على النمو
املتكامل املتوازن ،وخلق الظروف املناسبة لتنمية الذوق والكشف على القدرات واملواهب اخلاصة لدى كل
طفل ،ودفع عملية التنمية املتوافقة له.

يؤكد علماء النفس أن غيرة األب من ابنه
رمبا حتدث بصورة أوضح مع والدة أول مولود،
وهذه الغيرة يكون مرجعها هو اهتمام
الزوجة بطفلها فقط ،وهذا لكثرة مطالبه
في هذه املرحلة ،حينئذ يشعر الزوج ببعض
الغيرة ،أو الفراغ.
وفي بعض األحيان تؤدي مطالب الطفل
املتعددة في طفولته املبكرة إلى إهمال
الزوجة ملظهرها ورشاقتها وثقافتها،
مما يؤثر أيضا ً على نفسية الزوج .وقد ال
يفصح عن غضبه ،لكنه يصبح مضطرباً،
عصبي املزاج سريع الغضب.
لذلك ينصح علماء النفس عند إجناب الطفل األول بضرورة تعميق روابط احلياة األسرية بينكما وليس
إضعافها أو تفضيل أحد على اآلخر .فوجود الصغير يجب أن يكون في أسرة مترابطة يزيدها هو نضجا ً
وتعاوناً ،حتى ينشأ في جو نفسي سليم.
كما يجب على الزوجة أن حتافظ على مظهرها ليس فقط من أجل زوجها ،ولكن من أجلها هي شخصيا ً
حتى تشعر بالرضا عن نفسها.
أما الزوج فمن األفضل أن يشارك زوجته في القيام مبسئولية رعاية الصغير  ،حتى يشعر بالقرب منه من
أول حلظات ميالده ،وحتى يو ّفر على زوجته الكثير من اجملهود واملتطلبات التي تستهلك الكثير من وقتها
ومجهودها ،وحتى جتد الزوجة الوقت والفرصة والصحة لالهتمام مبظهرها ،ورعاية زوجها واحلديث معه.

املر�أة املديرة� ..أم الرجل املدير؟!
في دراسة عملية حديثة عن شئون اإلدارة ،ومدى مالءمتها كعمل تقوم به املرأة ،أو يقوم به الرجل ،أثبتت
بعض هذه الدراسات أن املرأة أفضل من الرجل في أسلوب اإلدارة والقيادة ،إذ إنها تكون بصفة عامة أعمق
تقاربا ً من العاملني معها أو الذين ترأسهم ،فهي تنظر إلى زميالت وزمالء عملها نظرة إنسانية قبل أن
تكون نظرة عملية.
ً
وقد أضافت الدراسة أيضا أن العاملني باملؤسسات والشركات التي تديرها املرأة ،يشعرون باالنتماء إلى
مؤسساتهم بصورة أقوى مما لو كان يديرها رجل.

هل الغرية دليل على جناح احلياة الزوجية؟!
يقول خبراء علم النفس“ :إن الغيرة شعور
طبيعي ومزيج من العوامل النفسية
والعاطفية والغريزية ،وتؤثر فيها التجارب،
والعادات االجتماعية والبيئية احمليطة.”.
وهناك نوعان من الغيرة:
 1ـ غيرة احملبة الدفاعية :وهي ال تسبب أي
مشكالت ،كما أنها عامل من عوامل بناء اخللق
اإلنساني ،وتدعيم أواصر احملبة بني الزوجني ،إذ
تؤدي إلى ارتقاء الروح األدبية لدى الزوجني ،وإلى
محاولة الوصول إلى املثل األعلى في نظر كل
منهما.
 2ـ الغيرة املدمرة :وهي قد حتطم أو تفسد
حياة من يعاني منها.
وقد تندلع الغيرة لدى الزوج أو الزوجة نتيجة
لعدم الثقة بالنفس أو باآلخرين ،أو الرغبة في عند الطرف اآلخر؛ على أن تكون املناقشة
متلك مشاعر الطرف اآلخر.
صريحة وهادئة ،فمن خاللها ستكتشف سبب
وإذا كنت تعاني من الغيرة ألي سبب من الشعور بالغيرة ومن ثم يسهل عالج املشكلة.
األسباب السابقة ،فهذه اخلطوات تساعدك “أكد للطرف اآلخر أهميته في حياتك ،وأشعره
على تفادي الشعور بالغيرة الزائدة:
باالطمئنان حتى يتم التخلص من اخملاوف التي
«ابتعد عن التصرفات أو املواقف التي تبعث تراوده.
الضيق والغيرة في نفس الطرف اآلخر ،وحاول “حاول السيطرة على النفس واالنفعاالت عند
اكتساب ثقته.
الشعور بالغيرة وبخاصة أمام اآلخرين حتى
“ناقش املوضوع أو الشكوى التي تسبب الغيرة تتم مناقشة األمر سويا ً وفي هدوء.

كيف ت�ستعدين دائماً ال�ستقبال ال�ضيوف؟
قد تفاجئني أحيانا ً مبواقف لم تكوني مستعدة لها كعودة زوجك إلى املنزل وفي صحبته ضيف على الغذاء
أو العشاء ،أو بقدوم قريب لكما بعد رحلة أو سفر.
فكيف تتصرفني في هذه املواقف؟
أوالً :البد أن يكون البيت مرتبا ً ومنظما ً دائما ً حتى في حالة عدم توقعك قدوم الضيوف.
ثانياً :يجب أن يحتوي املبرد (الثالجة) على أطعمة معدة مسبقاً ،وموضوعة بالفريزر ،كبعض الفطائر
أو البتسا ،وبعض قطع اللحم أو الدجاج املعدة للطهي مباشرة ،حتى ال تستغرق منك وقتا ً كبيرا ً في
نظافتها وإعدادها .كما يجب أن يكون هناك بعض أكياس اخلضر املعبأة واجلاهزة للطهي السريع ،وبعض
اخلضر الطازجة إلعداد السالطة اخلضراء .كل هذه األطعمة اجملهزة واملعدة للطهي املباشر تريحك وجتنبك
الشعور باإلحراج إذا تعرضت لزيارة مفاجئة على الغذاء أو العشاء ،وفي الوقت نفسه ال تستهلك وقتك أو
مجهودك ،كما تعطي انطباعا ً حسنا ً لدى زوجك وأقاربك أو ضيوفك.

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY
Female Physician
Dr. Juliana Gorja
Accep8ng New
Pa8ents
WALK-INS are
Welcome

�أدوات النظافة والريا�ضة

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

توصلت إحدى معاهد التجميل إلى أحدث وأسهل
طريقة لكي تكون ربة البيت وكذلك املرأة العاملة
رشيقة دائماً .وتتمثل هذه الطريقة في استعمال
املكنسة التقليدية بكل أنواعها في أعمال نظافة
املنزل .فحركة اليدين والقدمني واجلسم كله في
أثناء عملية الكنس تعمل على تنشيط الدورة
الدموية للجسم كله ،كما وأن حتريك يديك في
كل اجتاه في أثناء عملية نظافة األجزاء العالية،
يعمل على تناسق قوامك دون أن تشعري ودون بذل
مجهود إضافي خاص بالتمرينات الرياضية ،إذا لم يكن لديك الوقت الكافي لذلك.

(647) 351-5955
(647) 351-5958

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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�إلغاء لقاء «مارين لوبان مع مفتي لبنان لرف�ضها �إرتداء احلجاب
ألغت مارين لوبان مرشحة اليمني املتطرف لرئاسة
فرنسا اجتماعا ً مع مفتى لبنان ورفضت ارتداء احلجاب
قبل اللقاء, .قالت لوبان للصحفيني «ميكنكم إيصال
حتياتى للمفتى لكننى لن أغطى نفسى».
فيما قال املكتب الصحفى للمفتى إن مساعدى
لوبان كانوا على علم مسبق بضرورة أن ترتدى حجابا
أثناء اللقاء.
وتزور «مارين لوبان» ،لبنان سعيا ً لتحسني فرصها
االنتخابية .وتشير استطالعات الرأى إلى أن لوبان
مرشحة حزب اجلبهة الوطنية ستحصد على
األرجح أكبر نسبة من األصوات فى اجلولة األولى من
االنتخابات فى أبريل لكنها ستخسر أمام مرشح
ينتمى للتيار الرئيسى فى جولة ثانية حاسمة فى
مايو.

كيف ت�ستفيد رو�سيا من احلرب يف �سوريا؟

أصبحت ما يحدث في شوريا مشروعا ً رابحا ً عند روسيا حيث و ّفرت احلرب على اإلرهاب في سوريا للصناعة
العسكرية الروسية عقودا ً ضخمة يصل املبلغ اإلجمالي لها في هذه السنة إلى نحو  14مليار دوالر .كما
أن املسؤولني عن صناعة األسلحة الروسية ال يخفون سعادتهم باالهتمام العاملي ألنواع التقنيات احلربية
الروسية ،خاصة التي متت جتربتها على األراضي السورية .وكان معرض أيدكس  ،2017وهو أضخم معارض
السالح في الشرق األوسط ،فرصة الستعراض تلك األنواع أمام الزائرين في أبوظبي.
ويري العديدين أن هذه املعلومات ليست سرية ،حيث إن سيرجي جوريسالفسكي ،نائب رئيس مؤسسة «روس
أبورون إكسبورت» ،وهي املسؤولة عن الصادرات العسكرية ،قال« :إن العملية في سوريا زادت الطلب على
التقنيات الروسية ،والسالح الروسي أثبت جدارة قل مثيلها خالل عمليات مكافحة اإلرهاب في سوريا ،والحظ
املتابعون دقته وقدراته ،خصوصا ً األنظمة الصاروخية من طرازات «كلوب» و»كاليبرا» و «أوران» وغيرها ،إضافة
إلى الطيران متعدد األغراض ،من الهجومي إلى طائرات التجسس واالستطالع اخلفيفة» .كما تعتز روسيا
باملقاتلة «سوخوي  ،»34التي كان لها دور كبير في العمليات في سوريا ،ومروحية «كا  »52التي ساهمت
بشكل أساسي في عمليات املراقبة وقصف عدد من املدن السورية ،رغم أنها سجلت إخفاقات ،ألن روسيا
فقدت عددا ً منها في ظروف مختلفة خالل العام األخير.

خطة �أمريكية للإ�سراع بالق�ضاء علي «داع�ش»
صرح املتحدث باسم قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات املتحدة جون دوريان األربعاء  22فبراير ،بأن القيادة
األمريكية في الشرق األوسط أعدت خطة لتسريع القضاء على «داعش», .قال دوريان من بغداد ،عبر دائرة
تلفزيونية مغلقة« :نحن نتوقع أن القرار سيتخذ ويعلن من واشنطن», .أوضح دوريان بأن اخلطة أعدها اجلنرال
جوزيف فوتيل قائد قوات التحالف ،وقدمها إلى وزير الدفاع األمريكي جيمس ميتس ،الذي بدوره يقوم بعرضها
على الرئيس دونالد ترامب الذي كان أصدر تعليماته في وقت سابق ،بوضع خطة جديدة للقضاء على «داعش».
جدير بالذكر أن الواليات املتحدة وحلفاءها يقودون ومنذ عام  ،2014حملة ضد اإلرهاب في العراق وسوريا ،تركز
في معظمها على الضربات اجلوية.

د .سمير إسكندر وحرمه أماني جرجس
يقدمون خالص العزاء
للمهندس  /عصام ضيف و األسرة
في إنتقال

األستاذ  /فاروق فلتاؤس

�أخبـــــــــــار

حزب املحافظني ب�أونتاريو يعلن دعمه للحزب الليربايل ب�ش�أن �إدانة
اخلوف من الإ�سالم “الإ�سالموفوبيا”
أعلن زعيم حزب احملافظني املعارض مبقاطعة أونتاريو“ ،باتريك براون” أنه سوف يدعم الـ  motionالذي تقدم به
احلزب الليبرالي احلاكم ملكافحة اخلوف من اإلسالم واملعروف بـ “اإلسالموفوبيا”
وقال براون اليوم الثالثاء للصحفيني مبقر برملان أونتاريو ،أن اخلوف من اإلسالم لن يكون له مكان في أونتاريو  ،وأن
الكراهية ضد أي دين غير مقبولة  ،ونحن سنقف مع املعارضة إلي أي شكل من أشكال الكراهية  ،وعلينا أن
نعترف أن خوف البعض من اإلسالم أمر حقيقي.
كما أكد زعيم حزب احملافظني أنه سيشجع أعضاء حزب احملافظني بالبرملان علي دعم هذا الـ  motionضد
اإلسالموفوبيا
وكانت عضو برملان أونتاريو عن احلزب الليبرالي“ ،ناتالي دي روزييه” قالت أنها ستتقدم بإقتراح هذا األسبوع
داعية البرملان إلدانة كل أشكال اإلسالموفوبيا.
وأعربت عدة موسسات إسالمية كندية عن سعادتها مبوقف حزب احملافظني املعارض

�سرقة حذاء وزير الأوقاف امل�صري عقب �إلقائه خطبة بعنوان «اخلوف
من اهلل»

عقب صالة اجلمعة في افتتاح املسجد الكبير بقرية سلمنت في محافظة الشرقية ،شمالي مصر ،التي كانت
خطبتها ،بعنوان« :اخلوف من اهلل وأثره في استقامة الفرد واجملتمع»ُ ،فوجئ الدكتور محمد مختار جمعة؛
وزير األوقاف املصري ،وعد ٌد من اإلعالميني ،ومرافقي الوزير ،ونواب البرملان ،وقيادات احملافظة ،باختفاء أحذيتهم
الشخصية.
وقد أثار هذا املوقف حالة من الغضب بني املصلني في املسجد ،خاصة أن معظم الذين اختفت أحذيتهم من
غير أبناء القرية ،واضطروا إلى االستعانة بأحذية من األهالي املوجودين بجوار املسجد.

رو�سيا ترف�ض عودة ال�سياحة مل�صر ب�سبب �إيالت
قال نائب وزير اخلارجية الروسي ،أوليج سيرومولوتوف  :إن احلوادث على غرار عمليات إطالق الصواريخ األخيرة
من سيناء على إيالت اإلسرائيلية ،قد تُعقد مسألة اتخاذ قرار حول عودة السياح الروس إلى مصر .وأضاف
سيرومولوتوف أن كل شيء سيحل ،في حال ضمان سالمة املواطنني الروس ،متسائلاً  :هل تعتقدون أنه من
السهل اتخاذ هذا القرار بعد وقوع مثل هذه احلوادث؟» ،وذلك ردًا على سؤال وكالة «سبوتنيك».
كما لفت إلى أن مصر تتخذ «إجراءات نشيطة» لبسط األمان في سيناء ،مؤك ًدا أن عودة السياح سيكون بناء
على حتليل للوضع من زاوية هل يسمح بتوفير األمن أم ال؟» .واستبعد مكسيم سوكولوف ،وزير النقل الروسي،
إستئناف رحالت الطيران مع مصر قري ًبا ،إثر توقفها ،بعد حتطم طائرة ركاب تابعة لشركة روسية في سيناء
بعمل إرهابي .وزعمت إسرائيل مؤخرا تعرضها إلطالق صواريخ من سيناء على يد العناصر اإلرهابية.

نا�سا تُعلن عن �إكت�شاف
 7كواكب جديدة يف حجم الأر�ض و�صاحلة للحياة
كشفت وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن اكتشاف مجموعة كواكب
تشبه في عملها اجملموعة الشمسية ،حيث تتكون اجملموعة التي مت
اكتشافها من  7كواكب يقترب حجمها من حجم كوكب األرض وتدور
حول جنم واحد.
ووفقًا ملا ذكرته ناسا عبر موقعها الرسمي فإن اجملموعة اجلديدة التي
مت اكتشافها تبعد عن األرض حوالي  40سنة ضوئية أي ما يعادل 235
تريليون ميل .وأوضحت ناسا أن بعض كواكب تلك اجملموعة املكتشفة
«صخرية» ،ومن املرجح أن يكون عليها مياه ،وهو ما يزيد من احتمالية
أن يكون الكوكب قابلاً للحياة على سطحه ،ونوهت بأن عدد الكواكب
التي قد تكون صاحلة للحياة هي  3من أصل الـ  7كواكب.
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 6جنوم في عالم الكرة يزورون مصر آخرهم ميسي ..
و رسائل الزيارة ‹›التاريخية›› ملصر
أستقبلت مصر جنم كرة القدم العاملية ونادي برشلونة اإلسباني،
ليونيل ميسي ،في زيارة تاريخية إلى «مهد احلضارة» ،حملت
العديد من الرسائل.
فزيارة الالعب األرجنتيني ،الذي دشن حملة للسياحة العالجية
للقضاء على مرض التهاب الكبد الوبائي «سي» في زيارته
القصيرة التي استغرقت نحو ست ساعات وشهدت زيارته لـ
أهرامات اجليزة ،أكدت للعالم أن األوضاع في مصر باتت مستقرة.
كما أن الزيارة أعطت مؤشرا ً إيجابيا ً على حتسن الوضع األمني في
مصر ،رغم ما تشهده البالد حتى اآلن من حالة عدم االستقرار
في شبه جزيرة سيناء ،وكذلك حوادث منفردة كتفجير الكنيسة
البطرسية نهاية العام املاضي والذي تسبب في تأجيل زيارة
النجم األرجنتيني إلى القاهرة.
وتعكس أيضا الزيارة التي تناقلتها شتى وسائل اإلعالم األوروبية
واآلسيوية والالتينية واألفريقية والشرق أوسطية ،أصداء إيجابية
على قطاع السياحة في مصر ،التي ظلت تعاني خالل السنوات
األخيرة من تراجع شديد في معدالت السياحة
فزيارة جنم بحجم ميسي من املؤكد أنها أعطت انطباعا إيجابيا
لدى شعوب العالم أجمع بامكانية العودة مجددا لزيارة مصر
وقد أجمع الكثيرين على أن زيارة جنم بحجم وعاملية ميسي،
ستكون لها أصداء فورية على األوضاع االقتصادية واألمنية
واستقرار البالد ،وستنعكس باإليجاب على احلالة االقتصادية
املتعثرة التي متر بها مصر حاليا
وستسهم الزيارة أيضا على املستوى الصحي في عالج املاليني من
مرضى فيروس «سي» في مصر ،البلد التي تسجل أعلى مستويات
إصابة به على مستوى العالم والتي يتخطى فيها عدد املصابني
باملرض عشرة ماليني شخص
أيضا من املنتظر أن تعطي هذه الزيارة مؤشرا ً إيجابيا ً على قرب
عودة جماهير كرة القدم املصرية إلى املالعب مجددا ،بعد سنوات
من حظرها لـ»أسباب أمنية»،
كما ان زيارة مسي للقاهرة هي الزيارة  6في تاريخ جنوم كرة القدم

الذين زارو مصر وهم :

رونالدو

فيما فجر اإلعالمي عمرو أديب مفاجأة من العيار الثقيل ،بعد
تأكيداته بأن البرتغالي البرتغالي كريستيانو رونالدو ،العب ريـال
مدريد اإلسباني ،سيقوم هو اآلخر بزيارة إلى مصر قريبا ،وهو ما
دفع البعض للتأكيد على أن الفترة املقبلة ستشهد موضة زيارة
النجوم العامليني إلى مصر التي سبق وأن استقبلت العديد من
النجوم البارزين في كرة القدم على مر تاريخها.

بيليه

وكانت البداية مع األسطورة البرازيلية بيليه امللقب باجلوهرة
السوداء ،والذي قام بزيارة إلى مصر عام  ،2014في إطار االحتفال
بإطالق املوسم الثاني من مسابقة «كوبا كوكاكوال» لكرة القدم.

روني

فيما زار واين روني العب فريق مانشيستر يونايتد مصر عام 2014
م من أجل العالج ،حيث زار منتجعات شرم الشيخ للخضوع إلى
برنامج تأهيلي يتضمن لالستشفاء حتت أشعة الشمس في رحلة
قصيرة.

تشافي

كما قام تشافي هيرنانديز العب وسط برشلونة واملنتخب
اإلسبانى بزيارة مصر عام  ،2014حيث جنحت شركة ‘’بالم هيلز’’
في التعاقد مع تشافي ومتت استضافته لإلشراف على معسكر
لتدريب  500ناشئ مصري مبدينة  6أكتوبر.

كارلوس يويول

قام جنم برشلونة اإلسباني السابق كارلوس بويول بزيارة مصر عام
 2014في إطار دعم السياحة املصرية لتنشيط السياحة ،حيث زار
العديد من األماكن السياحية وأبرزها األهرامات واملتحف املصري،
والتقط العديد من الصور التذكارية أمام األماكن األثرية املصرية.

تيري هنري

فيما حرص الفرنسي تيري هنري العب أرسنال السابق على زياردة
مصر عام  2007خالل مشاركته في مباراة اعتزال وليد صالح جنم

األهلي السابق بالقاهرة.
فيما زار واين روني العب فريق مانشيستر يونايتد مصر عام 2014
م من أجل العالج ،حيث زار منتجعات شرم الشيخ للخضوع إلى
برنامج تأهيلي يتضمن لالستشفاء حتت أشعة الشمس في رحلة
قصيرة.

جلنة وزارية لتوفيق أوضاع الكنائس في مصر
أصدر املهندس شريف إسماعيل
رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل
جلنة توفيق أوضاع الكنائس
وملحقاتها املنصوص عليها في
املادة  8من قانون تنظيم بناء
وترميم الكنائس الصادر بالقانون
رقم  80لسنة  2016برئاسة رئيس
مجلس الوزراء.
تضم اللجنة ،في عضويتها ،وزراء
الدفاع واإلنتاج احلربي ،واإلسكان
واملرافق واجملتمعات العمرانية
«مقررا» ،والتنمية احمللية ،والشئون
القانونية ومجلس النواب ،والعدل،
واآلثار ،باإلضافة إلى ممثلني عن جهاز
اخملابرات العامة ،وعن هيئة الرقابة
اإلدارية ،وعن قطاع األمن الوطني بوزارة الداخلية ،وعن الطائفة املعنية.
ونص القرار ،املنشور في اجلريدة الرسمية بعددها رقم (- 4تابع) ،على أن اللجنة لها أن تستعني
مبن ترى من ذوى اخلبرة حلضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم صوت معدود.
ووفقا للقرار ،فإنه يتم تقدمي طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني
اخلدمات أو بيوت اخللوة التابعة لها املنصوص عليها باملادتني ( )10 ،9من القانون رقم  80لسنة
 2016املشار إليه ،إلى اللجنة املنصوص عليها ،من املمثل القانوني للطائفة الدينية املالكة،
مرفقا بها كشوف حصر لهذه املباني ،خالل مدة تنتهي في  28سبتمبر  ،2017وتقيد هذه
الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها ،وال يجوز للجنة النظر في أي طلبات
ترد إليها بعد امليعاد احملدد.
وتتولى اللجنة دراسة الطلبات املشار إليها والتثبت من توافر شروط أن يكون الطلب مقدما
من املمثل القانوني للطائفة الدينية ،وأن يكون املبنى املطلوب توفيق أوضاعه قائما ً في تاريخ
العمل بالقانون رقم  80لسنة  2016ومعتمدا من نقابة املهندسني ،ومقاما وفقا لالشتراطات
البنائية
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لقاء تعارف

لوحة وثمن

هارييت بيتشرستو

 صاحبة «كوخ العم توم». كيف استخدمت قلمها سالحا ً ضد العبودية؟!على أثر زيارة قامت بها هارييت لشقيقها هنري وورد بيتشر ،تخللها
احلديث في موضوع ال ّرق ،تسلمت هارييت رسالة من زوجة أخيها ،جاء
فيها« :واآلن يا هاتي ..لو أتيح لي أن أستخدم القلم كما تفعلني ،لكتبت
شيئا ً يجعل هذه األمة تشعر بأن الرق لعنة فظيعة ».فكان ذلك الباعث
إلى وضع روايتها« :كوخ العم توم» ،والتي تعتبر مساهمة كبرى في األدب
في حركة حترير العبيد.
أبصرت هذه الروائية النور في والية «كونيتيكت» األمريكية في  14حزيران (يونيو)  .1811فتعلمت اخلياطة
وسمح لها مبطالعة كتب الصالة ،والترانيم الدينية ،واملواعظ .كما كانت تقرأ خلسة كل
وحياكة الصوفُ ،
ما تقع عليه يداها مبا في ذلك كتاب «ألف ليلة وليلة».
بدأ اهتمامها بقضية الرق إثر زيارتها لكنتاكي التي جعلتها ،فيما بعد ،إطار روايتها« :كوخ العم توم»،
وكذلك إقامتها 18سنة في سنسيناتي حيث كان العبيد الهاربون يجتازون باستمرار النهر.
تزوجت في سنة  1838البروفسور كالفن ستو ،فكانت زوجة وأما ً وفية .وقد توفيت في أول أيلول (سبتمبر)
.1896

في زوايا العمل السينمائي
قد يحتاج فيلم سينمائي إلى التقاط منظر شتوي
في حني يكون الوقت في عز الصيف .فكيف يتم
حتضيره؟
يقول أحد خبراء صناعة السينما .أنه أبسط مما
تتصورون .فهو ال يتطلب سوى أن نغطي املنطقة
املطلوب تصويرها مبادة من بالستيك عندما جتف
تصبح اشبه ما تكون بالثلوج الطبيعية بل ال
تفرق عنها في شيء سوى أن االخرى تذوب فتسبب
انخفاضا ً في درجة احلرارة وهذه تبقى على ما هي عليه حتى يتم تصوير املشاهد املطلوبة .

صورة الرحمة
رُسمت هذه الصورة في عام  ،1931بناء على رؤيا الحدى الراهبات
الكاثوليك في بولندا.
وتقول الراهبة في مذكراتها :لقد سمح لي الرب بأن أرى عظمة رحمته..
وقد كلفني بأن أقضي بقية عمري أخبر عن هذه الرحمة.
وقد عاشت الراهبة البولندية فوستينا حتى نهاية عمرها عام ،1938
تتحدث وتخ ّبر ،عن رحمة املسيح املقدمة لإلنسان أيا ً كان لونه وجنسه.
ولدت فوستينا في  1905/8/25وكانت االبنة الثالثة بني عشرة أبناء
ألسرة عادية .لكن األسرة حرصت على تعليم أبنائها العشرة ،محبة
اهلل ،واحترام اآلخرين.

سجدة هلل
كلما هل صباح
وهفا كل جناح
وعلى الربوة صاح،
بلبل يشكو هواه؛
ر ّددي شكواه
واسجدي هلل!

كلما رفرف عود
راقصا ً بني الورود
ومضى فوق الوجود
هاتفا ً يُحيي رُباه..
باركي دُنياه
واسجدي هلل!

إيه يا نفس استعيني
بالرضا في كل حني
فهو نور لليقني،
وهو صفو للحياة
وهو من نور اإلله
فاسجدي هلل!

مواقف وطرائف

للشاعر :محمود حسن إسماعيل

�إبــــــــــداع

ذات ليله عاد الرسام املشهور
بيكاسو الى بيته ومعه احد
االصدقاء فوجد االثاث مبعثرا
واالدراج محطمه وجميع الدالئل
تشير الى ان اللصوص اقتحموا
البيت في غياب صاحبه وسرقوه.
وعندما عرف بيكاسو ماهي
عليه
ظهر
املسروقات؛
الضيق والغضب الشديد.
سأله صديقه:
هل سرقوا شيئا مهما؟
اجاب الفنان :كال لم
يسرقوا غير اغطيه الفراش.
فقال الصديق يسأل في دهشه:
اذن ملاذا انت غاضب؟!
اجاب بيكاسو ،وهو يحس
بكبريائه وقد جرح :يغضبني ان
هـؤالء االغبياء لم يسرقوا شيئا ً
من لوحاتي!!.

هذه اللوحة التجريدية التي قام برسمها الفنان األمريكي األصل
جاكسون بوللوك عام  ،1948اشتراها رجل األعمال ديفيد مارتينيز
مببلغ  164مليون دوالر ،وتعتبر أغلى لوحة جتريدية في العالم.

كيف تقرأ لوحة فنية
يحاول الرسم أن يُقدم ما فشلت اللغة في تقدميه،
اإلنسان واألشياء .متا ًما
عالقة أكثر رحابة وشفافية بني
َّ
كما يقول ميشيل فوكو:
“عالقة اللغة بالرسم عالقة ال متناهية ،ألن
الكلمة غير كاملة وتقع إزاء املرئي في عجز جتهد
عب ًثا لتجاوزه ،ألنهما ال يمُ كن أن يُختزل أحدهما
اآلخر ،فعب ًثا نقول ما نراه ،ألن ما نراه ال يسكن
أب ًدا فيما نقول ،وعب ًثا عملنا على أن جنعل اآلخرين
بالصور واإلستعارات واملقارنات يرون ما نقوله اآلن».
الرمادية،
اللغة
هذه
أمام
لذلك
املوسوسة واملكررة دائما أضاء الرسم ،كحل لعالقة رمادية بني
الكلمات واألشياء ،عالقة يعمل الرسم على جعلها أكثر شفافية.
لكن أال يكون لزا ًما علينا أوال ً أن نتعلم كيف نقرأ لوحة ما لنفهم تلك اللغة الصامتة بني
اإلنسان والرسم! اللوحة كاإلنسان ،مكونة من طبقات نفسية ،من السطح وحتى األعماق،
كل طبقة تساعد في فهم ما هو أعمق منها .وميكن ببساطة قراءة أي لوحة اعتمادًا على
تكنيك معني سنشرحه هنا .لكن قبل كل شيء علينا أن نعي أن قراءة لوحة ما ليست
عملية حسابية  2=1+1وأي نتيجة أخرى ستكون خطأ ،على العكس ،ال يوجد تأويل بعينه
صح أو تأويل بعينه خطأ؛ هي فقط محض تأويالت تعكس ِمن الرائي متاما بقدر ما تعكس ِمن
اللوحة .فإذا كان شخص ما بصدد قراءة لوحة ما ..فهو يقرأ ِمن نفسه كما يقرأ من اللوحة.

سنبدأ بخطوات بسيطة تساعدنا على فهم اللوحات ببساطة وخطوة خطوة:

أوالً :ألق نظرة..
يكمن في احلبكة التي تنطوي عليها اللوحة إلى جانب أسلوب الرسم .ألق نظرة فاحصة
جمال اللوحة ُ
على اللوحة .قد ال يلفت العمل نظرك للوهلة
األولى لكن
بالتعمق فيه يجذبك متاماً .ال تعتبر أن لوحة ما
جميلة أو قبيحة قياسا ً على مفهومك للجمال.
الفن ليس هدفه أن ينال أعجابك بقدر ما يثير
داخلك التساؤل .ألق نظرة .اعط للوحة فرصة.
ثان ًيا :اللوحة عن ماذا؟
قد تكون اللوحة عن شخص ،عن أحداث تاريخية ،عن تضاريس بيئية ،مشاهد احلياة اليومية ،حيوانات،
حاالت نفسية وعاطفية .. ،إلخ .بعض اللوحات ليس لها موضوع ،وهو ما يعرف بالفن التجريدي .يعتمد
الفن التجريدي على نزيف األلوان على القماش .تناول الرائي لهذا النزيف هو ما يعطيه معنى باالشتراك
مع العنوان الذي اعطاه الرسام للوحة.
ثال ًثا :ما الذي يعنيه هذا احملتوى؟
سنحدد هنا ثالث خطوات بسيطة اعتمادًا عليها نستطيع تكوين شرح أو قراءة مبد ّئية للعمل .سنفترض
أننا أمام عمل ال نعرف عنه أي شيء؛ ال الرسام وال تاريخ العمل وال اسم العمل وال أي شيء .سنبدأ كاآلتي:
 1ـ سنبحث عن اللوحة على االنترنت (بحث بالصورة) ..سيظهر لنا اسم العمل والرسام
والعديد من التأويالت التي تتناول العمل واملتحف الذي استقر فيه العمل أو املزاد الذي بيع فيه.
 2ـ قبل قراءة التأويالت املوجود للعمل إن وجدت؛ ابحث عن الرسام وسيظهر لك العديد من املواقع التي
تتناول سيرته .معرفة سيرة الرسام واملدرسة التي ينتمي إليها خطوة مهمة ج ًدا ج ًدا في فهم طبيعة
العمل .مثال لو أن اللوحة ظهر فيها الكثير من األشكال الهندسية قد تبدو منفرة للرائي الذي يفضل
مثالً اخلطوط االنسيابية البسيطة! بالبحث قد تظهر اللوحة على أنها لبابلو بيكاسو مثالً ..سنعرف
أنه ينتمي للمدرسة التكعيبية وللتكعيبية فلسفة خاصة وهكذا ..قد جتد أن ما نفرت منه في البداية
يعبر بشدة عنك في أعماقه!
3ـ حتليل الرموز ،وتأسيس املعنى..
اآلن عرفنا محتوى اللوحة والرسام ومدرسته وعنوان اللوحة .اللوحة كما قلنا سال ًفا كاإلنسان؛ قد حتتاج
قراءة سطحية وبسيطة وقد حتتاج حتليل وسبر أغوار .سنبدأ اآلن في حتليل الرموز لتأسيس معنى؛ هذا
املعنى سيتخذ مسحة شخصية من حياتنا عند تالوة قراءتنا األخيرة للعمل .لذلك ،فإن خيال القاريء
يلعب دورًا مه ًما في تعميق قيمة اللوحة وتأثيرها وانعكاسها عليه .قد يرى شخص مثال في مشهد فتاة
حتتضر أنه مجرد مشهد لفتاة حتتضر ،وهذه تُعد بحق قراءة بسيطة للمشهد وكما قلنا سال ًفا ،ليس
هناك قراءة صحيحة وقراءة خاطئة ،هي محض تأويالت تعكس ِمن اللوحة بقدر ما تعكس ِمنَّا .فيما
قد يرى شخص آخر أن مشهد فتاة حتتضر استنادًا حلياة الرسام الذي كان يعاني مثال من الوحدة واخللل
العقلي ،أنه مشهد النهيار حياة الفنان واحتضاره الشخصي ورفضه للحياة! قد يستند البعض إلى أن
لغة جسد الفتاة التي حتتضر يدل على مقاومة املوت فيفسر ذلك على أنه رغبة الرسام في احلياة .أو
يفسر لغة جسدها على أنها مستسلمة للموت فيعتبر ذلك نزعة انتحارية لدى الرسام .وهكذا ،تتعدد
التأويالت والرؤى إال أنها جمي ًعا تشترك في شيء واحد أن تفسيرنا ل ّلوحة ما يفسرنا نحن كما يفسر
اللوحة.
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قبل ان يرحلوا !

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

متع احلياة كثيره ال تعد  ،كل منا يستطيع
ان يستمتع بأقل األشياء إذا قرر بداخله ذلك
 ،ومن أجمل هذه املتع هى التصوير الفوتغرافى
 ،وتكمن هذه املتعة في القدره على ترسيخ
اللحظة التى تشد عينك في صورة جميلة
ومميزة ورمبا يكون الكادر الذى خطف عينك اليه
بقوه يحمل الكثير من املعانى اإلنسانيه او
يحمل مشاعر مختلفه سواء سعاده  ،حز ن ،
بكاء فقر  ،غنى كل هذه املشاعر فى إطالالت
يراها حامل الكامير ا ويعيش تفاصيلها فى

كل حلظه و ينقلها لنا بشغف احيانا ً وآثاره
احيانا ً اخرى  ،ويلعب التوقيت املناسب اللتقاط
الصوره الدور األساسى فى هذه املتعه وأحيانا ً
جند اجماللصور أخذت من مصورين عاديني
ليس لديهم اخلبره الكافيه اال انها حقا ً صورا ً
مذهلة وجميلة اال أننى أميل للحديث إليك
عزيزى القارئ عن واحد من أشهر املصورين
فى العالم فهو شخصيه غير عاديه استطاع
بعدسة كاميرته ان يسجل حلظات بداخل
لقطه تصويرية اذا جمعت فى كتاب كبير فهى
تاريخ فى حد ذاته لم يكتب ولكنه صور وكما
نقول دائما الصوره اصدق من الكلمه فى كثير
من األحيان  .إن الكالم ياخذنى وأسترسل اكثر
عنه فى احلديث ألعجابى وامتناني الشديد به ،
ولكن دعنى قارئى العزيز اذكر اسمه اوال ً حتى
ال تأخذنى سحر صوره فى االسترسال عنه
اكثر من ذلك وأنسى ذكر اسمه فى حديثى
انه املصور البريطاني البارع «چيمى نيلسون»
 ،الذي اشتهر وسط أقرانه من املصورين بأنه
واح ًدا من أروع مصوري البورتريه ولكنه تخصص
في عرض روايات الشعوب املعزولة التي تسكن
الطبيعة الصرفة ،فقد استطاع أن يصور عدد
كبير من الصور على الطبيعة في أكثر من 16
دولة ،فقد سافر وتنقل بني العديد من املناطق
الغريبة واملوحشة في جميع أنحاء العالم حتى
يلتقط أروع الصور.
ترك املصور چيمى نيلسون زحمة احلضارات
واملدنية احلديثة و جتول بعدسته الرائعة
ليستكشف قبائل وسالالت بشرية تعيش
حياة بدائية في اجلبال والتالل واالنهار محاولني
أن يحافظوا علي جنسهم وعاداتهم وأزيائهم
اخلاصة بهم .ولم يكتفى مبجرد جمع صور
لعرضها فى معرض وحسب بل قام جيمي
نيلسون بجمع هذه اللقطات الفريدة علي
شكل عمل فني في كتاب بعنوان (قبل أن
يرحلوا . ) Before They Pass Away
تكمن أهمية وخصوصية هذا العمل للمصور
الفوتوغرافي البريطاني جيمي نيلسون  ،في

ر�أي ور�ؤى

اجلانب
محورين:
الوثائقي الذي يتعرف
من خالله الناس على
ثقافات بعض القبائل
من
واجلماعات
األقليات التي التزال
حتافظ حتى اليوم
على تقاليدها وتراثها وفولكلورها في عدد
من البلدان ،والتي تثير الدهشة بجمالياتها
وغنى فنونها وإيقاع زمنها اخلاص الذي لم يتأثر
باملدنية والعوملة.
ويتمثل احملور الثاني  :بالقيمة اجلمالية والفنية
للصور التي جتمع بني سحر التنوع اجلغرافي
للطبيعة وأجوائها بني آسيا وأفريقيا ،واجلانب
اإلبداعي الذي يعكس القدرات الفنية للمصور
نيلسون ،فتعتبر كل صورة مبثابة عمل فني
متكامل في التكوين وعمق الصورة واإلضاءة
واأللوان وسحر املكان ،وخصوصية اللحظة
الزمنية التي وثق من خاللها تاريخ مئات السنني
التي رمبا ستندثر قريبا ً أمام زحف املدنية .
كان نيلسون قد التقط تلك الصور خالل رحلته
حول العالم ما بني  2010و ،2014واكتسب
نيلسون خالل رحالته وبحوثه الكثير من املعارف
املرتبطة بعلم األجناس وعلم اإلنسان على حد
سواء والتي ساعدته إلى حد كبير في إبراز
جوانب محورية فى تلك الثقافات.
ويكمن سر تصوير البورتريه او الشخصيات
املوجودة بشكل عامر بقدرة املصور أن يلتقط
حلظة ونظرة حقيقية بعيون الشخصيات
املصورة التي متكنه من رواية قصة كامله من
خالل اللقطه و يتطلب هذا من املصور أن يبني
عالقة مريحة وعائلية مع الشخصيات املصورة.
وهذا عمل معقد عندما يضطر املصور أن يبني
مثل هذه العالقات في جميع أنحاء العالم مع
شخصيات غريبه عنه ال يفهم لغتها فماذا
يكون احلال مع قبائل تبعد عن املدنية باالف
السنني وهذا ما استطاع ان يفعله نيلسون

وجنح بالفعل فى ان يوثق مبئات الصور حياة هذه
القبائل البدائية التي رمبا لن تظل معنا عند
نهاية القرن احلادي والعشرين ،فطوفان املدنية
قادرعلى اقتالع كل شئ فأراد نيلسون ان يحفظ
قصه حياه هذه القبائل ألجيال القادمه فنحن
امام تاريخ مصور قارئى العزيز وأدعوك بقوه ان
ال تدع الفرصه تفوتك دون ان تطلع على اعمال
هذا املصور البارع صاحب الرؤيه العميقة فى
احلياه والتى ترصدها لنا بدقه عدسته ادعوكم
ايضا ً إذا اتيحت لكم الفرصه بان تطلعوا على
كتاب الصور قبل أن يرحلوا Before They Pass
 ) Awayواستمتعوا مع چيمى نيلسون.

وثنيون ،ولكن !

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

على الرغم من اميان القدماء بتعدد االرباب والربات
اال ان احدها كان يتصدر املشهد ويحتل املرتبة
االولى .وهو من يقدمه الكهنة على اقرانه فيصبح
املعبود الرسمي للدولة ،وهو الذي يتصل به امللك
نسبا ً ولقباً .فامللك هو (سا-رع) اي ابن رع ،وهو (ن ِ ِترْ-
ن ِ ِفرْ) اي االله الطيب .ويرى البعض ان تلك كانت
جتليات لالله الواحد الذي يتخلل كل شئ :االنسان
واحليوان والنبات واجلماد ،كما هو احلال في مذهب
وحدة الوجود الذي قال به االغريق ،وتبناه بعض
الصوفيني من بعد.
وكان اكثر ملوك االسرتني الرابعة واخلامسة
يتقلدون اسم (رع) في طغرائهم مثل (خع-اف -رع)،
و(من -كاو -رع) و(ساحو -رع) .وانتسب اليه ايضا
رعامسة الدولة احلديثة فتسمى كل منهم باسم
(رع  -مسو) اي املولود من رع.
وفي الدولة الوسطى اقتسم الزعامة كل من
(آمون) و( ُمنتو) فدخل االول في اسم (آمون-ام-حات)؛
(منتو-ح ِتب) .وفي عهد االسرة
والثاني في اسم
ُ
الثامنة عشر ،وبينما يتبادل (آمون) ،و(حتوت) دور
(آمون-ح ِت ْب) ،والثاني
الزعامة فيدخل االول في اسم
ُ
في اسم (حتوت -مس) ،فإذا بـ امنحوتب الرابع،
ينتفض في وجه امون ،وينزع اسمه من طغرائه
لينتسب الى اتون ،وليصبح اسمه اخناتون اي
اخمللص لـ آتون .ولكن ما ان قضى صاحب اتون حتى
تقهقرت سلطة معبوده ليبرز الى ساحة املعابد
اخوانه القدامى امون ورع وغيرهما.
ولم يقتصر حمل اسماء االلهة على الفراعني ،بل
حملته كل شعوب الدنيا فكان االشوريون ينتسبون
الى ربهم اشور مثل (اشور بانيبال) .وانتسب
االراميون الى حدد مثل (حدد عذر) .وحمل العبرانيون
االسماء االلهية مثل (إيل /ايلوه) كما في عبدئيل اي
عبد اهلل .واسماعيل اي اهلل يسمع او اهلل السميع.
واالسم (إيلوه) العبري قريب من (اهلل) في اللسان
العربي .ومنه اللفظ العبري (ايل عليون) اي اهلل
العلي .وانتشر كذلك اسم ( يهوة /ياه) اي املوجود
بذاته ،مثل (يهوياقيم).
وانتشرت في االوساط الهلينستية االسماء امللحقة
باسم اهلل (ثيؤس) مثل (ثيؤفوروس) اي ناظر االله و
(فيلو -ثيؤس) اي احملب لالله ،والذي حتور عندنا الى
فلتاوس ثم فلتس .ولُقب بعضهم بـ الظاهر -وهو
من اسماء اهلل -مثل الظاهر الفاطمي ،والظاهر
بيبرس اململوكي .وهذا اللقب حمله من قبل
انطيوخوس ابيفانوس (الظاهر) امللك السليوقي،
كما حمله بطلميوس اخلامس صاحب حجر رشيد
وزوج كليوبترا االولى .وحتور اسم ابيفانوس عندنا
الى فانوس .واتخذ عرب اجلاهلية اسماء اربابهم
مثل (عبد مناف) و(عبد العزى) و(عبد الالت) وحمل
االحناف واهل الكتاب لفظ اجلاللة واسمائه مثل
عبد اهلل وعبد الرحمن.
وكان تبني الدولة ،ممثلة في احلاكم ورجال الدين،
ملعبود بعينه او لعقيدة معينة ال يتعارض مع حق
الرعية في عبادة من يريدون .فكانت حرية االعتقاد
وحرية ممارسة العبادة حق مكفول لكل فرد تصونه
الدولة وترعاه ويحترمه االفراد نحو بعضهم
البعض .واثبتت هجمة اخناتون على االرباب فشلها،
النه كان يسبح ضد التيار فلم يستجب له اال قليل
ممن نافقه او ممن اقتنع بدعوته .ولكن لفظه اجملتمع
او لفظ هو اجملتمع واغلق على نفسه باب مدينته
(آخت آتون) ولم يبرحها حتى وافته املنية.
وكان اجملتمع املصري انذاك متسامحا ،ولم يكن
لتضيره عقيدة اخناتون اجلديدة وال الف عقيدة
غيرها؛ فكل انسان كان حرا ً فيما يختار من
العبادات .ولكن كانت املشكلة في هجومه على
آمون واضطهاد اتباعه .ومحاولة فرض عقيدته
بالقوة ورفض ما عداها من العقائد .وهو خطأ يقع
فيه الثائرون واملستبدون على مر التاريخ.
وكثيرا ما يتردد على سمعنا قول من يعتبر اخناتون

انه صاحب ديانة
وانه
توحيدية،
اول موحد عرفته
وهو
البشرية.
قول ،على شيوعه
وتقديري للقائلني به ،خاطئ جملة وتفصيال.
الن اخناتون لم يأت برسالة سماوية ذات معالم
واضحة ،كما انه ليس اول املوحدين فقد عاش
قبله اخنوخ (ادريس) ونوح وابراهيم وملكي صادق
واسحاق ويعقوب وغيرهم ممن حتدثوا عن اهلل الواحد
اخلالق الديان القدوس ..الخ .وعبادة اخناتون كانت
متمحورة قوال وتصويرا على عبادة اله الشمس.
وكان اخناتون يعتبر نفسه ابنا ً له ،وقد صرح بذلك
في نشيده .واذا كانت دعوته سماوية لكانت تؤازه
العناية االلهية ،ومتده بالنبؤات احملققات وتعضده
باملعجزات البينات حتى يؤمن اجلمهور ويقنع الثقات.
كما كان احلال مع االنبياء واملبشرين .وفضال عن
ذلك ،ان عبادة اله الشمس لم تكن جديدة بل انها
كانت قائمة منذ عهد الدولة القدمية حتت اسم رع.
وكان لـ رع ذات القدر من التنزيه الذي خلعه اخناتون
على آتونه .ويشهد بذلك معبد الشمس(رع) الذي
اقامه (ساحو -رع) بجوار هرمه مبنطقة ابي صير.
فهو يخلو من اي متاثيل نحتية لرب الشمس ،الن
االله حاضر بذاته داخل املعبد بنوره وبدفئه .وظل
(رع) منزها عن التشبيه حتى عصر الدولة احلديثة
حيث مت دمجه بـ آمون واصبحا (امون-رع) ربا ً واحداً.
ومت تصويره في شكل آدمي على هيئة ملك يجلس
على العرش.
واذا استثنينا فترات احلكم االهناسية واالتونية
والفارسية جند ان التسامح الديني من قبل
السلطة احلاكمة كان هو السمة الغالبة طوال
عهد الفراعنة .فعلى جدران املعابد يري كل متعبد
املعبود الذي تستريح اليه سريرته والرمز الذي يجد
فيه ضالته .وما اكثر االلهة التي ال تزال ترصع جدران
املعابد .لكل معبود اتباعه واخمللصني له .وكان الناس
يتعايشون دومنا كراهية واستعداء وازدراء ،على
عكس ما رأينا في العصور التالية من املؤلهني في
بالد الشرق والغرب .الذين هم احق بقبول االختالف
وحسن املعاملة وترك امر احلساب على اهلل في
اآلخرة ،كما كان احلال ايام اجدادنا الفراعنة.
واشتهر من احلكام الذين اظهروا سماحة دينية
نحو الرعية قورش ملك الفرس فانه تعاطف مع
املسبيني من بني اسرائيل ،وأذن لهم بالعودة
الى ديارهم؛ وساعدهم في اعادة اعمار هيكلهم
ومدينتهم التي دمرها البابليون من قبل .وكذلك
اظهر االسكندر االكبر -رغم حروبه ودمويته-
تسامحا دينيا ً كبيرا ً جتاه ديانات الشعوت التي
اخضعها.
وفي الوقت الذي ينتفي فيه احلوار واالقناع في ثورة
اخناتون .نرى التسامح الديني يدفع ببطلميوس
سوتير-على الرغم من كونه محتل للبالد-الى
ان يدعوا الى حوار ديني عندما استدعى كل من
مانيتون كبير كهنة مصر ،وتيموثاوس كبير كهنة
اليونان وأوعز اليهما بعقد مؤمتر ليبحثا فيه كيفية
التوفيق بني عقائد الشعبني لزيادة اواصر الصداقة
بينهما.
ولم يحل دين احلاكم اجلديد دون احترام مقدسات
الشعب الذي يعيشون من جزيته ،ويتنعمون في
خيرات ارضه .فكانوا يخطبون ود الرعاة والرعية
ويسارعون في بناء -وليس في هدم -املعابد لاللهة
املصرية على غرار الفراعنة ،كما في معابد فيله
ودندره وادفو .الى جانب ما اضافوه للمعابد االخرى
من مقاصير وانشاءات كما في الكرنك واالقصر،
وهي من مفاخر العمارة املصرية ،وأحد مصادر
الدخل القومي للبالد؛ ولكنها ال تزال تؤرق مضاجع
بعض الفهماء .ويا ليتهم بلغوا ما بلغة اجدادننا
الوثنيني من العلم والتعايش واالخاء.
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محمد صالح يتحدث عن العودة
لروما وخسارة مصر لـ أمم إفريقيا

مصر على رأس مرشحني إفريقيا
الستضافة كأس العالم 2026

الالعب
علق
«محمد صالح»
على فوز فريقه
يحررها سمير اسكندر
برباعية
روما
على تورينو ،في
سؤال رياضي
اجلولة  25من
هل بني املالكمني الدوري اإليطالي
من لم يهزم على حيث سجل صالح الهدف الثاني .وقال صالح
في تصريحات للموقع الرسمي لروما »:الكل
اإلطالق؟
وما هي أكثر ثروة يتطور والفريق ككل يلعب بشكل أفضل ،نريد
أن نستمر على هذه الطريقة ونأمل في الفوز
حققها مالكم؟
فاملالكم ببطولة في النهاية» .وأضاف محمد صالح»:
نعم!
لم
الذي
الوحيد
أنا سعيد بالعودة لفريقي روما بعد مساعدة
يقهر طوال مدة منتخب بالدي في أمم إفريقيا ولكن لألسف لم
احترافه للمالكمة نتمكن من الفوز في النهائي».
هو «روكي مارشيانو» وعن تغيير طريقة لعب روما من  1-3-2-4إلى
( 1923ـ  ،)1969وقد  1-2-4-3قال صالح »:أنا ألعب في املكان الذي
ربح جميع مبارياته يختاره املدرب ،أحب اللعب في الطريقتني ولكن
التسع واألربعني بني
كثيرًا في طريقة اللعب في
األمور لم تتغير
22
عامي  1947ـ ،1956
منها  43مباراة النهاية ،في آخر مباراتني أو ثالثة لعبت بهذه
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
بالضربة القاضية الطريقة اجلديدة وأديت ُبشكل جيد ،في النهاية
« »Hosannaيقيـــم
االختيارات لصالح سباليتي».
أو بإليقاف املباراة
السنـــــــوي
إحتفالــــــــــــه
اجمليــــد ولكن األهم
الرائع أن أسجل أهداف
من
وتابع»:
بواسطة احلكم!
بعيــــد امليــــــالد
أما أكبر ثروة هو فوز الفريق ،فدجيكو يسجل كثيرًا وكل مرة
حققها مالكم ،فقد يسجل فيها يجعلني سعيد للغاية ،أنا أرغب
استطاع محمد على بإحراز األهداف بكل تأكيد ،ولكن في النهاية
كالي جمع  69مليون روما هو األهم ،ال أستطيع أن أختار أفضل هدف،
وأيضا
دوالر بني  1960إلى ولكني أرى بأن هدف باريديس رائع للغايةً ،
متريرات رائعة من
 1981في  61مباراة هدف ناينجوالن ،فقد كانت
«Study God’s
من  549جولة.
Word. Love it.
 Liveإلى رادجا».
» itتوتي ومنه
بيروتي ثم أنا وإلى

قالت صحيفة املنتخب املغربية ،أن املغرب ومصر
على رأس البلدان املرشحة لتنظيم نسخة
 2026اإلستئنائية ،تكرميا للبلدين الشقيقني
على مجال املنافسة لطلب املونديال في فترات
سابقة.
وكان رئيس الفيفا السويسري جياني إنفانتينو،
أكد أنه يؤيد فكرة إقامة بطولة كأس العالم
عام  2026في عدة دول ،وفي أكثر من مقر في كل
واحدة منها.
وقال رئيس الفيفا خالل حديثه عن تلك الفكرة
في وقت سابق ،أن من املمكن أن تتحد دولتان أو
ثالث أو حتى أربع دول وتقدم مشرو ًعا مشتركا
بثالثة أو أربعة أو خمسة مالعب لكل منها
إلقامة كأس العالم .2026
مشيرا إلى أنه سيكون أمرا مثال ًيا أن تكون الدول
املتقدمة لتنظيم مونديال  2026قريبة لدواع
تتعلق بسهولة التنقل والسفر فيما بينها.

من املو�سوعة الريا�ضية

ماذا تعرف عن كرة «اجلرس»؟!

كرة اجلرس هي لعبة خاصة باملكفوفني ،وتشبه حلد كبير كرة القدم.
وفيها يعتمد الالعب على حاسة السمع ملعرفة مكان الكرة ،إذ يوجد
جرس بداخلها .ويصل حجمها إلى نصف حجم كرة السلة ،وتُلعب
كرة اجلرس في مالعب مغلقة .ومباريات هذه الكرة حتتاج إلى هدوء تام
وصمت كلي ،سواء من جانب الالعبني أو اجلمهور.

من مالعب التنس :العب أنقذ فراشة!

اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع،
ء بكنيسة القديس
من الساعة  6:30إلي الساعة التاسعة مسا ً
لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

تقــــارير

في مدينة ملبورن األسترالية قضى ال عب
فرنسي على عصفور كان يطارد فراشة
عندما سدد ضربة أمامية قوية في بطولة
استراليا يناير .2002
وسدد ميكايل لودرا كرة قوية أصابت
العصفور اثناء طيرانه بعرض امللعب
اثناء مبارة بالدور نصف النهائي لبطولة
الزوجي .ولقى العصفور حتفه على الفور فسقط على ارض امللعب
كاحلجر .وهرع الفرنسي جوليان بوتيه أحد خصوم لودرا إلى العصفور
وعندما رفعه من األرض وجد أنه قد فات األوان.
ولم يشعر لودرا بالندم على فعلته بل قال“ :لقد انقذت الفراشة”.

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

جود نيوز :إحتفلت مجموعة « »Hosannaلدراسة الكتاب
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس،
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا
التوقيت, ،ونشأت تلك اجملموعة منذ  5سنوات ،وهي أحدي
خدمات كنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا ،وتعتبر
« ،»Hosannaمن أقوي اجملموعات التي تقوم بدراسة الكتاب
املقدس باللغة اإلجنليزية ،ويشرف عليها د« .ياسر بطرس» ،ومن
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء
النبي من العهد القدمي

ريا�ضـــــــــة
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

خلع األسنان

يتع ّرض الكثير من األشخاص حلدوث مشاكل عديدة في
أسنانهم ،وت ّؤدي هذه املشاكل إلى القيام بخلع األضراس
ويتم اللجوء إلى القيام بهذه اخلطوة بعد
املتض ّررة بشدة،
ّ
القيام بجميع اخلطوات العالجية للضرس ،لكن دون احلصول
على جدوى في عالجه وإنقاذه من اخللع ،وجميع األطباء ال
يرغبون في القيام بهذه اخلطوة إال في الضرورة القسوة ،ألن
الضرس الطبيعي ال ميكن تعويضه بأي شكل من األشكال.
نصائح ما بعد اخللع
ينصح األطباء املرضى الذين يتعرضون خللع أضراسهم
تقدم من قبل الطبيب اخملتص ،لتجنّب حدوث أي
لاللتزام بالعديد من النصائح واإلرشادات التي ّ
أضرار جانبية ناجتة عن عملية اخللع وهي:
قيام املريض بوضع قطعة من الشاش أو القطن على مكان اخللع ،ويجب أن توضع بعد القيام
بعملية اخللع بشكل مباشر ،وقيامه بالعض اجل ّيد على هذه القطعة ،من أجل تو ّقف نزول
الدم من مكان اجلرح.
عدم قيام املريض باملضمضة أو إدخال املياه داخل الفم ملدة ال ّ
تقل عن األربع وعشرين ساعة
بعد القيام بعملية خلع الضرس.
جتنّب إصابة مكان اخللع سواء باللسان أو باألصبع اليد ،جتنّبا ً
حلدوث نزيف مضاعف في املنطقة املصابة.
عدم القيام بلشرب أي من السوائل عن طريق املصاصة في
األربعة والعشرون ساعة األولى من عملية اخللع ،وذلك من
أجل تو ّقف النزيف من مكان اخللع.
يتموصفهامنقبلالطبيب
يجباملواظبةعلىتناولاألدويةالتي ّ
اخملتص ،والتي تعمل على تسكني األم وجتنب انتقال العدوى.
و نستكمل النصائح فى العدد القادم .

علــــوم وطب

الرمان
ايران ،هي موطنه األصلي ،ومنها انتقل إلى أوروبا ،وأفريقيا.
لعصير الرمان فوائد عديدة ال حتصى ،فهو يحتوي على نسبة أمالح كبيرة ،وهو غني بالفيتامينات؛
لهذا فهو ثقيل على املعدة بسبب تلك األمالح .غير أنه سرعان ما ينهضم جارفا ً معه كل ما
ترسب في املعدة من فضالت.عصير الرمان ينشط الصفراء ان ضعف افرازها ،ويرفع العطش؛
لهذا فهو يفيد مرضى السكرى كثيراً؛ ألنه يرويهم ويقلل بهذا من نسة السكربالدم .كما
ينشط الكلية.
يفيد تناوله األطفال في فصل اخلريف؛ فهو يساعد على النمو الطبيعي لهم .حترص احلوامل
على تناوله؛ ألنه يقلل أعراض الوحام .كما يساعد على تكوين اجلنني ،فيأتي جميالً معافى.
ال ينبغي االستغناء عن الغشاء الرقيق املوجود بني فصوص الرمان ملا لهذا الغشاء من فوائد جمة
الحتواءه على مواد كيمياوية مفيدة للمعدة والدم.
عصير الرمان احللو ،يفيد الصدر والرئة إلى أبعد حد .أما احلامض منه فعلى من يصيب صدره
اجلفاف االمتناع عن تناوله.

أخبار خفيفة
فوائد االرضاع الطبيعي
من فوائد االرضاع الطبيعي لألطفال ،أنه يساعد املرأة على
استعادة رشاقتها سريعاً ،والتي تفقدها اثناء احلمل وبعد الوضع،
كما تساعد الرضاعة الطبيعية أيضا ً على مرونة العضالت
ورجوع الرحم إلى حجمه الطبيعي ،كما انها تقي من مخاطر
هشاشة العظام .اثبتت دراسة حديثة عالقة الفواكه واخلضروات
بقوة العظام ،فالذين يحوي طعامهم اخلضر والفواكه واحلبوب بصورة رئيسية يتمتعون بعظام
أقوى واكثف في الوقت الذي تتسبب فيه السجائر واحللويات في انخفاض كثافة العظام خاصة
لدى السيدات .في أحدث طريقة لعالج سرطان الكلى ،متكن العلماء من ابتكار طريقة حديثة
لذلك عن طريق التجميد ،حيث مت قتل الورم بتجميده ،وهذه الطريقة تصلح للمرض في املراحل
األولى ،حيث يكون الورم صغيرا ً ومحدوداً .كشفت دراسة طبية عن فوائد اخلل املتعدد ..حيث تبني
أنه يساعد اجلسم على امتصاص احلديد والكالسيوم ،كما أنه يقضي على األرق ،ويعالج الصداع،
ويقاوم ارتفاع ضغط الدم وال تقتصر فائدة اخلل على الصحة العامة بل انها متتد إلى التجمل
أيضا ً فإضافة بعض القطرات منه إلى املاء يضفي البريق على الشعر واحليوية على البشرة
اجلافة .يذكر أن اخلل يعد أول دواء في التاريخ مضاد للبكتريا.

سر اكتشاف نبات الكنيا الشافي

هناك قصة في غاية الغرابة الكتشاف نبات الكنيا الذي يعد كعالج شافيا ً لكثير من األمراض
املستعصية واألوبئة الفتاكة .فقد فوجيء سكان إحدى قرى جمهورية بيرو من الهنود احلمر
بنضوب ماء العيون واألنهار التي كانوا يشربون منها ،فلم يجدوا
مفرا ً من أن يشربوا ماء أحد املستنقعات القذرة وكم كانت
دهشتهم عظيمة عندما ال حظوا أن هذا املاء القذر بدال ً من أن
يساعد على تفشي احلميات بينهم قد قضى على تلك احلميات
التي كانت منتشرة يومئذ في هذه القرية واملنطقة احمليطة بها
انتشارا ً وبائيا ً مريعاً .وكانت هذه احلادثة مبثابة اخلطوة األولى في
اكتشاف نبات الكنيا وقد راح أولئك الهنود يبحثون عن سر ذلك
املاء ،فإذا بهم يجدونه مليئا ً بقشر تلك الشجرة التي كانت تنمو
في جبال األنديز بكثرة هائلة ،وظلوا يحتفظون بذلك السر ،قرنا ً
ونصفا ً ولم يبوحوا بسرها إال في عام 1638م ،عندما أدى حاكم
أسباني إلحدى املقاطعات خدمة جليلة ألحد املواطنني جعلته يكافئه باإلفضاء إليه بسر شجرة
الكنيا وكيفية استعمالها .ومن هنا انتشر سر هذه الشجرة  ،وقد باع اإلجنليزي تالبوت ،سرها
للملك لويس الرابع مقابل تقاضيه أمواال ً طائلة.

ما معنى Instagram؟
يتساءل الكثير من محبي موقع  Instagramعن معنى الكلمة ،خصوصا ً أنها غير موجودة
في املعجم .كلمة  Instagramمكونة من كلمتني ،األولى Instant :وتعني «فوري» ،وكانت
تستخدم مع الصور والكاميرات الفورية  ،Instant Cameraوالكلمة الثانية هي ،Telegram
وتعني “البرقية” .والكلمة ابتكرها كل من Kevin Systrom :و  Mike Kriegerمبتكري موقع
 Instagramفي  ،2010وكان املقصود بها “صورة البرقية”؛ لتدل على مضمون البرنامج ،الذي
يقوم على فكرة التقاط الصورة باملوبايل ورفعها “فوراً” إلى املوقع ،وكأنها “برقية” مستعجلة
كالتي كانت سائدة في عصر ما قبل اإلنترنت!
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حظك مع جود نيوز

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10
أفقي8
رأسي
9 6 2
 - 1قارن في الحجم ليرى مدى التطابق  oسقوط
 - 1قائل العبارة:
 « 9البحر من7ورائكم والعدو أمامكم 3
 - 2جعل اآلخر شريكا  oنظام نقل الرسائل
 - 2أعطى رأيا خبيرا  oإعادة تدوير المواد الطبيعية
على طوابع 6
 - 3البلد9الوحيد في العالم الذي ال يضع اسمه 3
 - 3مشاركة في األفكار حول موضوع ما  oما بعده.
 - 4مجموع احتياجات المكتب من الورق واألقالم وغير ذلك o
نفي.
1
8
2
البريد  oحرف 6
حرفان من كلمة (كزبرة).
 - 4نصف قارب  oنصف أرسل
5
7 -5
 - 5نصف مركز  oوضع الشيء في الركن وبمعنى اعتمد عليه
 8قدمها دريد لحام
مسرحية سياسية
 - 6كريه الرائحة  oمتشابهات
نصف ناشط
9
5
 - 6هوادة 2 o
 - 7طيب الطعم وارائحة  oعاصمة اروبية (معكوسة)
محاطة بأراض مغربية  oيقترب
أفريقيا
في
أسبانية
مدينة
7
6 1 4
3
 - 8نصف يرجو  oحمام بخار حديث  oنصف تالي.
كثيرا في القيمة أو العدد
 - 9المرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال زوجة له  oخالون من  - 8خلف (بالعامية)  oمناسبة تعود بشكل مستمر  oنصف 7
راجع
النجاسة.
Daily Sudoku: Wed
8-Feb-2017
لونسكي
 - 9رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة
 - 10فاكهة كالخوخ  oزناد (مبعثرة)
 - 10مدينة ترفيهية اميركية كبيرة منها نسخة في فرنسا
8
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برنارد شو
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أسئلة وأجوبة

http://www.dailysudoku.com/
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 http://www.dailysudoku.com/والدمامة  ،فسأله
كان ابن املعتز مولعا ً بجارية غاية في القبح
بعض ندمائه:
ـ ماذا حتب في هذه اجلارية؟!
فأنشد ،يقول:
قلبي وثاب إلى ذا وذا ليس يرى شيئا فيأباه
يهيم باحلسن كما ينبغي ويرحم القبح فيهواه
ذهب رجل يخطب امرأة وكان أنفه كبيراً..
فقال لها :لقد عرفت اني رجل كرمي املعشر احتمل املكاره.
فقالت :ال شك انك تتحمل املكاره ..وقد حملت هذا االنف أربعني
سنة.
وقد قال الشاعر في رجل كبير االنف:
لك أنف يا ابن حرب.
انفت منه االنوف
انت في القدس تصلي
وهو في البيت يطوف.

مر بعضهم بامرأة تبكي على أحد القبور.
فقال لها :من هذا امليت منك؟
قالت :زوجي.
قال :وما كان عمله؟
ان العالم كلحيتي ،وصلعتي ..غزارة في االنتاج ،وسوء في قالت :كان يحفر القبور.
التوزيع.
قال :أما علم أنه من حفر الخيه حفرة وقع فيها؟

بصمات

1
5
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أكبر الطيور في العالم هي النعامة ،ويلغ ارتفاع ذكر النعام
من قدميه حتى قمة رأسه حوالي  8أقدام .والنعام طيور جبانة
جداً ،وعندما حتس بأقل اشارة خطر فإن النعامة ال تدفن رأسها
في الرمال كما يزعمون بل تهرب بسرعة ..فهي خرافة نشأت
من عادة أنثى النعام أن تريح رقبتها الطويلة ورأسها على
األرض حينما ترقد على البيض لتفقيسه .وجناحا النعامة
صغيران جدا ً وال يصلحان للطيران .ولكن النعامة تفردهما
ليساعداها عند الركض.

4

حل
العدد
السابق
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أكبر الطيور ،دائما ً خائف!

3
8

6
2
8
صحيح.
املتهم :ضميري يشهد أن كالمي
7
القاضي :ما عندكش شاهد تاني.
4
1
األب :درجاتك أخبارها إيه املرة دي؟
9
األبن :متجمدة.
5
األب :ازاي؟!
3

االبن :كلها في درجة الصفر.

6

3

5

استراحة القلوب

الطبيب :رجل يتقاضى ثمن العالج مع أن اهلل هو الشافي!
احلانوتي :رجل يكسب رزقه بطلوع الروح!
املأذون :رجل يعيش على أخطاء غيره!
طبيب االسنان :رجل يحصل على لقمته من أفواه اآلخرين!
الدبلوماسي :رجل يتذكر عيد ميالد زوجته ،وينسى عمرها!

4

7

10

1

معرضة للتبذير بكل سفه على
برج الحمل :أموالك التى حصدتها بشق األنفس ّ
سلع غير ضروريّة ،التش َت ِر ماال تحتاجه ،إن كان ال ُب ّد فتص ّدق بأموالك على الفقراء.
الشبهات أواألشخاص المشبوهين أفضل ما تق ّدمه
برج الثور :إبتعادك عن مواقع ّ
لنفسك إن أردت الحفاظ على بريستيجك ومركزك اإلجتماعى
برج الجوزاء :لسانك حصانك  ،مقولة شائعة تفيد أن تعرف حدود مهاراتك وسقف
قدراتك لتوفّر على نفسك قطع وعود تحت حماسة وانفعال قد التتم ّكن من الوفاء بها.
ً
سيئين ،والمجال لتوقّع تغيير ولو
برج
ّ
السرطان :األشخاص ّ
السيئون غالبا يظلون ّ
بحجة توقّع مكاسب.
طفيف على سلوكهم
البغيض،التورط نفسك مع مشبوهين ّ
ّ
برج األسد :طلباتك الكثيرة تعكس رغبتك أن يهتم اآلخرون بك ،أسلوبك ُمنفر قد
ً
أيضا.
ُيظهرك بشكل األنانى محور الكون فلآلخرين إحتياجاتهم
ً
ً
ماقل ّ
ّ
وواضحا فى طلباتك أو
قتضبا
ودل يعنى أن تكون ُم
برج العذراء :المثل العربى
معنى.
إحتمالية ألكثر من
شرح موقفك تجاه اآلخرين دون أن يكون لكالمك
ً
ّ
برج الميزان :التفاصيل الصغيرة قد تفقدك القدرة على رؤية الصورة الكبيرة ككل ،إبدأ
بالنظرمن جديد من زاوية مختلفة للمشكلة لتجد الحل المفقود.
برج العقرب :االبتعاد عن التفاصيل التى تزعج الحبيب ،ستحافظ على الشكل
الخارجى للعالقة لكنها ستزيد من حجم الفجوة الموجودة بينكما ،حاول أن تحتوى
المشاكل وتحل أسبابها.
ً
موضوع جا ّد وعليك أن تنظر نحوها بصورة
برج القوس :العاطفة ليست لهوا لكّنها
ٌ
أكثر صرامة لتن ّفذ وعودك التى قطعتها على نفسك ،فالبركة اآلن أو اللعنة لألبد.
ينية مفيد إلستجالب البركة وتنظيف
برج الجدى :زيارة دور العبادة وأداء واجباتك ال ّد ّ
هالتك األثيرية من تأثير سلبى قد يكون لحق بك من مقابلة حدثت باألمس القريب.
للتروى والتفكير قبل أن تقرر اإلنطالق من
الجو فرصة لك
برج ّ
ّ
الدلو :ربما كانت برودة ّ
مكان آلخر ،إحترس من إطارمد مثقوب أو وقود على وشك الّنفاد.
ٍ
الحوت :ترغب كوبًا من الماء لتفاجأ أنّه من الجاز،عليك التأكد من طبيعة األشياء
برج ُ
ً
لمعانا من الذهب.
واألشخاص قبل منحهم ثقتك ،عاد ًة مايكون الصفيح أكثرلد

تعبيرات ساخرة

3

5

6

8

9

حل العدد السابق

 1ـ من هو مكتشف األشعة مادون احلمراء؟
 2ـ ما هي احلشرة الناقلة ملرض النوم؟
 3ـ كم سنة عاش السيد املسيح على األرض ؟
 4ـ ما اسم السفينة الفضائية التي أخذها يوري جاجارين
إلى الفضاء عام 1961؟
 5ـ ما هو الفلز املستعمل في صناعة القنبلة الذرية؟
 6ـ ما اسم املادة اخملدرة التي كانت تعرف بـ «إله النوم» عند
اليونان القدمية؟
االجوبة ،مقلوبا ً
1ـ هردريك هرس الفيزيائي االجنليزي.
 2ـ ذبابة تسي تسي.
 3ـ  33سنة.
 4ـ استوك ـ 1
 5ـ أورانيوم.
 6ـ مورفني من اسم مورفيوس.

18

جــود تاميـــــز
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جمعية القديسة مريم الخيرية

يسر الجمعية

نيافة االنبا مرقس

ان تعلن عن احد أنشطتھا في
مصر

تحت رعاية

اسقف شبرا الخيمة وتوابعھا

St. Mary’s International
Charitable Organization
3607 Sheppard Ave. E.,
P.O. Box 46635, Scarborough,
ON M1T 3V8

COR. 1143422 Tax 88790 3839 RR0001

الجمعية تعطى ايصال لألعفاء من الضرائب
Tel: 905 831 8182

�إعـــالنـــــات

بيت المجدلية للفتيات
اليتيمات

يھدف الملجأ الجديد الى توفير كافة أنواع الرعاية لقاطنيه
رعاية روحية رعاية اجتماعية رعاية تعليمية

رعاية صحية

التسجيل في المدارس
وتسديد الرسوم

أطباء متطوعون من
مختلف التخصصات

مدرسون متطوعون
لمتابعة الدروس
المقررة يوميا

توفير االدوية الالزمة

القداس االلھى أسبوعيا
توجيه روحى تحت
اشراف آب كاھن
مدارس احد
دروس منتظمة وتعليم

خدمات اجتماعية
أنشطة ترفيھية
رحالت وزيارة اديرة

عيادة مجھزة باألجھزة
والمعدات الطبية
مكتبة تشمل كتب دينية
الضرورية

جميع المشرفين على الملجأ متخصصون في الشئون االجتماعية والتربوية

يقبل الملجأ األطفال من سن  4سنوات وكذلك األطفال ذو
االحتياجات الخاصة
تمدكم الجمعية ب.....

االيصال الدال على التبرع ألستخدامة فى الضرائب سواءا في كندا أو امريكا وتصل
نسبة األستفادة ل  .% 40و صورة لمستند يفيد استالم الملجأ لتبرعاتكم
ترسل الشيكات بأسم

St. Mary’s International Charitable Organization
جميع اعضاء مجلس األدارة فى كندا ومصر ال يتقاضون اجرا

الرب يبارك فى عطاياكم ويعوضكم بكل خير ،.ابونا تادرس تادرس
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إرم خبزك على وجه املياه
ٍ

الفيلوكاليا و مزيد من اخلطط إلخضاع العدو
حتدثنا في العدد السابق عن كيفيه التغلب علي الشهوات ,مثل
األنتصار علي الذات ,السهر و اليقظة
نستكمل هذه األسلحه كما قدمها آباء الفيلوكاليا....
قطع اإلمدادات الغذائية
يقدم القديس نيقودميوس لنا املزيد من اخلطط إلخضاع العدو فيقول
 »:عندما يعتزم أحد امللوك أن يقهر من غير جهد مدينه األعداء
احملصنة بأسوار عاليه ,فإنه يقطع اإلمدادات الغذائية عن هؤالء
بقلم :مرفت روفائيل
الناس الذين في املدينة ,و بالتالي يسبب لهم مشقة هائلة ,حتي
فانكوفر
أنهم في نهاية األمر يقرروا األستسالم لذلك امللك .يستخدم العقل
نفس االستراتيجيه في إخضاع احلواس .شيئا فشيئا يحرم العقل و الفكر كل القدرات و امللكات
احلسية من أهوائها اجلسدية املمتعة املعتادة ,و ال يسمح لهم بإشباع رغباتهم ,و بالتالي يقدر
مبنتهي السهوله و خالل فترة وجيزة أن يخضعهم حتت سيطرته .و طوال الوقت الذي يتم
فيه استخدام هذه الوسيله للتحكم في األهواء ,ال يبقي العقل خامال ,ليس علي اإلطالق.
فمن خالل حصوله علي الراحة و احلرية من االهتمامات اجلسدية ,يتحول العقل الي التغذية
الطبيعية و الروحية اخلاصة به ,التي هي قراءة الكتاب املقدس ,احلصول علي الفضائل ,تنفيذ
وصايا الرب,ممارسه الصالة.
الصاله
طريقه أخري لشن احلرب ضد األهواء هي من خالل الصالة ,كتب القديس ثيئوفان الناسك يقول:
« ماذا نفعل عندما نتعرض لهجوم من قبل أحد اجملرمني؟ نحن نقوم بضربه و نصرخ طالبني
املساعدة ,فتستجيت الشرطه الستغاثتنا و تأتي إلنقاذنا من اخلطر .ينبغي علينا أن نفعل
الشئ نفسه في حربنا الداخلية مع األهواء .حني يتملكك الغضب جتاهها  ,اطلب املساعدة و
قل  :يارب ساعدني !يا يسوع املسيح ابن اهلل أنقذني! يا اهلل أسرع الي خالصي ! يا رب أسرع الي
معونتي! بعد أن دعوت الرب ,ال تسمح النتباهك أن ينجرف بعيدا عنه ,ال تدعه يتحول الي ما
يحدث في داخلك ,بل استمر في الوقوف أمام الرب ملتمسا عونه .هذا سيجعل العدو يفر كما
لو كانت النيران تالحقه».
استخدام الكتاب املقدس
بالإلضافه الي التجويع و الصالة ,هناك سالح آخر حملاربة األهواء و هو الكتاب املقدس ,قدم األب
أوغريس ترسانة من النصوص الكتابية التي تستخدم في محاربة شتي األفكار ,متاما كما فعل
الرب يسوع عندما جرب من الشيطان في البريه.
الفرار الي مصدر العون
باآلضافه الي األسلحة السابقة ,هناك سالح آخر ضد األهواء ,و هو الهروب بعيدا عن مصدر
اإلغراء ,و الفرار الي مصدر عوننا :اهلل.
في اخلتام نشر آباء الفيلوكاليا حتذيرا من خطوره حب الذات في مكافحه األهواء كتب األب
مكسيموس املعترف يقول  « :حذار من أم الشرور ( محبه الذات) ألن منها تولد األفكار األولي
و األساسيه التي ال تقاوم املتعلقه باألهواء و هي  :األفكار اخلاصه بالطمع  ,الشراهه ,اجملد
الباطل.وفقا آلباء الفيلوكاليا  ,ال ينتغي تدمير األهواء ,بل إعاده توجيهها نحو اهلل .يقول
األب مكسيموس املعترف « :تصقل النفس و تكتمل عندما تكون كل طاقات أهوائها موجهه
بالكامل نحو اهلل ».فالغضب غير املنضبط ينبغي أن يعاد توجيهه نحو الغضب الصالح ضد
الشر ,الكسل من املمكن أن يتحول الي اجتهاد ,احلسد من املمكن أن يتحول الي فرح مع
الفرحني ,الكبرياء من املمكن أن يتحول الي تواضع.كل هذه األمور من املمكن أن تتحقق بتعمه
اهلل و تعاوننا مع نعمته من خالل الصالة و اليقظة.
و اجملدهلل دائما أبديا آمني.

و دقت األجراس !!
شكرا سيدى وصلت الدعوة و لم تخطئ العنوان
فليس لى أن أبطئ و الهى فى انتظارى باألحضان
من أنا ألفوز بهذا النداء ألرى ما لم ترى عني و تسمعه أذان
اغتالوا براءتى و طفولتى و مات حلمى قبل األوان
خدعوك و قالوا انى كافر و أنا أعبد االله الواحد احلنان
ملاذا تقتلنى بدم بارد و أنا أصلى فى كنيستى فى أمان ؟
ملاذا تكرهنى و أنا أحبك أنسيت انك ستقف يوما أمام الديان ؟؟
هل ستقول قالوا لى و اين كان عقلك ام كنت سرحان؟؟
فى زمانى و أيامى هانت الرقاب وال مكان ملتخاذل أو جبان
فشكرا لك يا أمى ربيتنى و أرضعتنى صحيح االميان
انطلقت مع غيرى ملكان افضل الكل به فرحان
افرحى فاملالئكة حملتنا للسماء حيث ال دموع و ال بكاء
بل يسوع حيا جالسا عن ميني العظمة فى أحلى بهاء
نحن غرباء و نزالء يوما ننطلق و تعود الروح للسماء
ال تبك عما فات فلكل نفس نصيب فى املمات
جيل ميضى و األرض باقية تعطى أعظم املرميات
لن تدق أجراس كنيستى فيما بعد حلن األحزان
بل مع كل شهيد و شهيدة ستعزف أجمل األحلان

الراعي والرعية

لقد قضيت خمس أعوام ألستعد إلمتحان
الدكتوراة في الفلسفة وكنت أترقب بخوف
اإلمتحان الشفهي .كان سيتم اإلمتحان
في كاليفورنيا وكنت سأمر مبنيا بوليس
مبطار جون واين .الطائرة التي اقلتني إلى
منيا بوليس تأخرت عن موعدها وكان على أن
أتعجل املسير حتى أحلق بالطائرة للرحلة إلى
كاليفورنيا .وبينما وقفت ألسترد أنفاسي،
وأن أسرع في اجلري ،ال حظت سيدة في
الستينات تسرع هي األخرى ،وجتر حقيبتها
بشيء من الصعوبة.
ولسبب ال أعرفه «تعاطفت» معها وسألتها :هل أنت في عجلة لتلحقي بالطائرة املتجهة إلى
كاليفورنيا؟».
أجابت“ :نعم”.
“وأنا أيضاً ،أعطني حقيبتك ،وسأسبقك وأقول لهم أن ينتظروك”.
وأخذت احلقيبة وجريت نحو بوابة الطائرة .قلت للموظف املسئول أن هناك إحدى الركاب على وشك
الوصول كي يبلغ بإنتظارها.
ووصلت إلى مقعدي ومعي حقيبتها .وبعد دقائق وصلت هي وكانت آخر الركاب وقفل الباب.
وبعد أن قامت الطائرة وصلت إليها وسلمتها احلقيبة؛ فإبتسمت لي وشكرتني.
لم أمن تلك الليلة السابقة لإلمتحان ،ووصلت اجلامعة الساعة السابعة صباحاً .انتظرت ساعة كاملة
في حجرة حتى جاء امليعاد .دخلت الصالة وأنا في رهبة أنظر إلى األستاذة في أروابهم الرسمية .وملا نظرت
ببطء إلى وجوههم ،الحظت وجه مشرق لسيدة جالسة في املنتصف .نظرت إلى بإبتسامة مشجعة
وغمزت بعينها مثل طالبة صغيرة مشلكسة.
إنها نفس السيدة التي حملت حقيبتها إلى الطائرة في البارحة .وبعد أن شجعتني بنظراتها كانت
تساعدني كلما تلعثمت!

خلصته حية!
حدثت هذه القصة الواقعية منذ أكثر من
200سنة.
كان الكونت زنزندورف ،رجالً غنيا ً جداً ،لكنه
ترك قصره وثروته وأصدقاءه ليذهب إلى
أمريكا ليكلم الهنود احلمر عن الرب يسوع،
فيتركوا السحر واخلرافات الوثنية ،ويربحوا
احلياة األبدية.
ولكن قبيلة من الهنود احملاربني لم يريدوا أن
يستمعوا للكونت زنزندورف.
لقد سبق أن خدعهم الرجال البيض عدة
مرات ،ولم يعودوا يثقون في الرجل األبيض.
وقالوا :إن هذا الرجل األبيض هو مثل
السابقني ،وهو يريد أن يستولي على أرضنا .هلم نقتله!
وسرعان ما استعد الهنود للذهاب ليقتلوه؛ فأخذوا يتجسسوا على مكان وجوده ورأوه يكتب عند باب
خيمته ،وشاهدوا حية سامة تزحف على رجله ،وبالرغم من ذلك لم يخف منها ..وفي احلقيقة أن الكونت
زنزندورف ،لم يكن يشعر بها!
عندما رأى الهنود احل ّية لم يقتربوا منه ،وقالوا الواحد لآلخر :إن الرجل األبيض حتت حماية الروح العظيم.
نحن ال نقدر أن نقتله؛ فإن احليات ال تؤذيه!
وبذلك أنقذه اهلل من املوت ،واستطاع أن يبشر الهنود؛ فآمن كثيرون بالرب يسوع.

أزمة ثقة
جورح توفيق

ألتقى أحد اخلدام بشاب جامعي ،يُدعى موريس ،وكانت عالمات الضيق واملرارة تظهر على مالمح موريس.
بدأ اخلادم يتحدث معه عن محبة اهلل الفائقة ،واهتمام السيد املسيح بحياته من كل اجلوانب.
سأل موريس :كيف أضع كل حياتي اليومية في يدي السيد املسيح ،وأنا قد أعتدت أال أثق في أحد قط؟
إني أعاني من متاعب يومية بسبب أزمة الثقة .ال أثق في أقرب من لي ،مهما أظهر لي من حب واهتمام.
سأله اخلادم :متى تعود إلى مدينتك؟
ـ اجلمعة مساء ،حيث أبدأ دراستي السبت صباحاً.
ـ هل حجزت في القطار؟
ـ نعم.
ـ هل تعرف املوظف الذي حجز لك تذكرة القطار؟
ـ ال.
ـ كيف تثق أنه بالفعل قد حجز لك مبجرد مكاملة هاتف؟!
ـ في كل مرة أحجز بالهاتف ،أذهب في موعد القطار ،وأجد احلجز معدا ً فعالً!
ـ هل تعرف سائق القطار؟
ـ ال!
ـ كيف تأمتن حياتك في يد سائق قطار ال تعرف اسمه ،وغالبا ً ال تراه؟!
ـ لقد اعتدت أن أركب القطار ،وال أسأل عن السائق ،واسمه.
قال اخلادم :إن كنت تثق في موظف ال تعرف اسمه ،وال شخصيته ،يحجز لك في القطار ،وأنت مطمئن..
وهكذا في سائق القطار ...أال تأمتن السيد املسيح خالق السماء واألرض على حياتك؟!.
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أظافر ..وأصابع
إذا كنت تستعمل يدك اليمنى ،فان منو األظافر بها يكون أسرع من
منو أظافر يدك اليسرى .أما إذا كنت أعسر فسيحدث العكس.

فماذا كنت تكون لو كنت
تعرفهما؟!

عالــم بال حـــدود

املرأة وبرودة اجلو

هدية زواج
سألت الزوجة زوجها« :أليس
في نيتنا أن نحتفل مبرور خمس
وعشرين سنة على زواجنا؟».
فأطرق الزوج برهة  ،ثم قال« :ولم ال؟ ما رأيك في صمت دقيقتني؟!».

جزر بال بحار!!
هل تصدق أن هناك جزرا ً بال بحار؟ ..إنها
موجودة في سوريا والسودان ..فهناك
منطقتان يطلق على كل منهما أرض
اجلزيرة ،ففي سوريا تقع في الشرق بني
نهري دجلة والفرات وفي السودان تقع بني
نهر النيل األبيض والنيل األزرق وهي أخصب
مناطق السودان وتبلغ مساحتها  2مليون
فدان ،ومما يذكر أن األراضي الصاحلة للزراعة
بالسودان تبلغ  216مليون فدان ،يزرع منها
 14مليون فقط!!.

تشعر املرأة دائما ً بأن الطبيعة حرمتها من أشياء
منحتها للرجل .ولكن احلقيقية عكس ذلك متاماً؛
فقد منح اهلل املرأة العديد من االمتيازات ..منها
عندما هاجر «هـ .بريزفسكي» ،من بولندا إلى أمريكا ،قدرتها على حتمل برودة اجلو ،فذلك لسببني:
بذل اصدقاؤه من أهل بلده هناك كل ما في وسعهم أوالً ،أن الطبيعة منحت املرأة غطاء طبيعيا ً عبارة
الحلاقه خفيرا ً حلراسة أحد املصارف ليالً .وبعد بضعة عن وسادة من الدهن حتت اجللد تقيها البرد.
أيام طلب اخملتصون أن يكتب لهم في كل ليلة تقريرا ً وثانياً ،ان بناء جسم املرأة مختلف عن جسم
عن نشاطه أثناء اداء واجبه ،فلما عرفوا انه ال يعرف الرجل ،فعملية البناء في جسمها تزداد في فصل
القراءة والكتابة ،طردوه من عمله .ولم يجد عمالً الشتاء ،وتقل في الصيف.
يرتزق منه سوى أن يتاجر في املالبس القدمية.
ً
وأثرى الرجل من عمله هذا؛ فافتتح متجرا ،وبعد
عشر سنوات كان ميتلك أربع عمائر ومتاجر .وذات
يوم زار مدير أحد املصارف الكبيرة؛ ليقترض  40ألف
جنيه ،يردها بعد أسابيع .فلم يتردد املدير في اعارته
املبلغ ،وقدم له ورقة وقلماً ،ورجاه أن يكتب وصالً
باالستالم ليكون املبلغ حتت تصرفه بعد دقائق .فقال
أمي ..ولكن زوجتي علمتني كيف
الرجل في تواضعّ :
ارسم اسمي .اكتب أنت الوصل ،وسأوقعه لك .فقال
له املدير ،اذا كنت قد بلغت هذه الدرجة من الثروة
والنجاح واكتسبت ثقة اجلميع وأنت جتهل القراءة
والكتابة ،فماذا كنت تكون لو كنت تعرفهما..
فقال الرجل في تواضع  :كنت اآلن أحد ح ّراس هذا
املصرف ،اساهم في حراسته ليالً ،واتقاضى ستة من
اجلنيهات في الشهر على األكثر!

صائم الدهر كسر أنفه!

تعرّف إلى شخصيتك من عدد حروف اسمك
ثالثة حروف :رومانسي وذكي ..غيور لكن أخالقه عالية ،وجميل
املالمح ،وجذاب.
أربعة حروف :يصعب السيطرة عليه ..ومخلص في حبه ..ذويق في
اختياره.
خمسة حروف :قوي الشخصية؛ لكنه حنون جداً.
ستة حروف :عنيد ،ومحب لآلخرين.
سبعة حروف :قوي الشخصية متكامل ،حاد النظرة.
ثمانية ،أو تسعة حروف :غامض مبعنى الكلمة ..ال تعرف شعوره الداخلي.

حرب ملدة  38دقيقة

لهواة الكلمات املتقاطعة

أقصر حرب دارت في تاريخ البشرية ،قامت في عام  1896كانت بني اجنلترا والزنزبار .وقد استغرقت منذ
بدايتها حتى استسالم السلطان سعيد خالد سلطان زنزبار  38دقيقة فقط.

أقصر قصة
كتب األديب الروسي»تشيكوف» ،أقصر قصة تتكون من خمسني كلمة
فقط ..ومع ذلك ،فهي بسيطة جداً ..وظريفة.
يقول تشيكوف:
منذ أربعني عاماً ..وعندما كنت في اخلامسة عشرة عثرت في الطريق على
ورقة من فئة احلنيه ..ومنذ ذلك اليوم لم أرفع وجهي أبدا ً عن األرض ..وأستطيع
اآلن أن أحصي ممتلكاتي ..كما يفعل أصحاب الثروات في نهاية حياتهم ..فأنا
أملك  2917زراراً 34173 ،دبوساً 12 ،سن ريشة 13 ،قلماً ،ومنديالً واحداً ،وظهرا ً
محنياً ،ونظرا ً ضعيفاً ،وحياة بائسة!

صورة وتعليق

يقول املقريزي املؤرخ املصري الذي عاش في القرن
اخلامس عشر ..أنه كان يعيش في زمانه رجل
صوفي ينادي باصالح أمور الدين يقال له :صائم
الدهر ،وقد هاله ما شاهده من أعتقاد املصريني
في بركات أبو الهول ،وكان مجرد رأس ظاهرة
فوق الرمال ،فذهب إليه وحطم أنفه مبعول في
يده .وقد ذكر عبد اللطيف البغدادي الرحالة
العربي نفس القصة ،كما ذكرها القضاعي املؤرخ
العربي .ومن هنا فان جنود نابليون بونابارت أبرياء
من حتطيم أنفه!

عقاب صحفي
منذ سنوات قليلة ،كانت إحدى هاويات حل الكلمات
املتقاطعة حتاول حل إحدى املسابقات .ولم تستطع
أن تعرف احدى الكلمات .قضت الليل كله تفكر
فيها .ثم أيقظت زوجها ثالث مرات ليساعدها على
احلل .ولكن في املرة الرابعة ،ثار الزوج وقام بخنقها
ولم يتركها إال جثة هامدة.

مكافأة وعقاب

الفرق بني أن يكون الشقيق
األكبر :أخ ،أو :أخت!!

وقف رجل بني يدي اخلليفة املنصور وقال أن لدي ما
يستوجب العجب! فقال اخلليفة :هات ما عندك.
فأخرج الرجل من كيس كمية من االبر ،وقذف بابرة
منها إلى احلائط ،فنشبت فيه ،ثم قذف ابرة ثانية،
فدخل طرفها املدبب في سم (ثقب) األولى ...وهكذا،
كلما قذف أبرة دخل طرفها في سم سابقتها ،حتى
اكمل مائة ابرة .فأعجب املنصور بفعله ،وأمر له مبائة
دينار ،وأمر بجلده مائة جلدة! فارتاع الرجل وقال ،وقد
استبد به اجلزع :ملاذا أجلد ،يا أمير املؤمنني؟ فقال
اخلليفة :الدنانير املائة لبراعتك ..أما اجللدات املائة
فألضاعتك الوقت فيما ال ينفع وال يفيد!.

كان برنارد شو يهزأ من كل شيء أمريكي؛ حتى
ضاقت به الصحف األمريكية ،إال أن صحفيا ً
واحدا ً استطاع أن يكتم غيظه ،حتى قام برنارد
شو بزيارة ميامي ،وعندئذ نشر هذا الصحفي،
مقاال ً عن وصول زوجة برناردشو ،قال فيه:
«زوجة شو ذهبت لتناول العشاء ..زوجة شو
قامت بهذه املهمة ..زوجة شو قالت هذا »..وفي
آخر املقال ،كتب العبارة التالية« :مالحظة..
يصحبها في زيارتها ،زوجها جورج برنارد شو ،وهو
من املشتغلني بالكتابة”!
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“A Swear Word in Heaven”
Part 1

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. That’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 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.”
To Be Continued

Happy Birthday Joyce

Kids & Youth
Earth Facts

Magma is the hot liquid
rock under the surface of
the Earth, it is known as
lava after it comes out of a
volcano.
Natural gas doesn’t have
an odour, strong smells
are added to it by humans
so it can be detected when
there are leaks.
Hawaii is moving towards
Japan at the speed of
10cm a year. This is because they are on different
tectonic plates.
The world’s largest desert (outside of the polar regions) is
the Sahara, it covers about one third of Africa!
Stretching out to an impressive length of 6696 kilometres
(4160 miles) long, the Nile River is the longest river on
earth.
The volcanic rock known as pumice is the only rock that
can float in water.

RIDDLE TIME
A woman is sitting in her hotel room when there is
a knock at the door. She opened the door to see a
man whom she had never seen before. He said “oh I’m sorry, I have
made a mistake, I thought this was
my room.” He then went down the
corridor and in the elevator. The
woman went back into her room
and phoned security. What made
By:
the woman so suspicious of the Philo Girgis
man?

Happy Birthday
Jonathan

23

Saturday, February 25th, 2017 - Issue (82)

ARE YOU A PILLOW OR A SWORD?
“Then the contention became so sharp
that they parted from one another.” Acts
15:39
In the book of Acts, chapter 15, we have
the story of one of the great disputes in
church history. The great apostle Paul
got into a disagreement with his fellow
worker Barnabas – who just happened to
be his mentor as well. The disagreement
occurred as the two of them were about
to set sail on a pastoral journey to visit
the churches which they had already established.
The dispute was over the presence of another apostle on the trip – St. Mark, the
writer of the second gospel. At the time,
Mark was still young and not quite ready
for some of the rigors of the mission field.
He was still a work in progress at the time
the story takes place.
“Now Barnabas was determined to take

could this happen to two very spiritual
people?
Barnabas and Paul were inseparable early on. Barnabas was the one who mentored Paul and gave him a chance to be
an apostle. Without Barnabas, there is
no Paul. And vice versa as well. Paul
was the one who helped Barnabas in the
ministry when he was overwhelmed and
drowning. Without Paul, Barnabas might
not have made it.
So the million dollar question is this….
WHO’S RIGHT?
We live a world that likes to assess
blame. Something happened – it has to be
someone’s fault. It’s either Paul’s fault or
Barnabas’ fault. It has to be someone’s
fault. Ask this question in a circle of 10
Bible toting believers and you’ll get 10 different answers. Each of us answers this
question based on our own biases.

yourself on trial. My wife is proud to be a
Barnabas.
The world needs both pillows and swords.
Without pillows, the swords would all kill
each other and without swords, the pillows
would get nothing done. My experience
says that God often brings swords and
pillows together in marriage especially to
complete and complement one another.
The Church too needs both pillows and
swords. The swords are the people who
advance the cause of Christ and fight passionately to spread the gospel. They are
full of determination and zeal and ready
to fight for what’s right. The pillows are
the nice people who make you smile and
feel warm and fuzzy inside. They fight
not for the cause, but for people. Both are
needed. Both are essential. Both seem

Father
Anthony Messeh

diametrically opposed to one another.
In reading this story, the pillows look at
it and say “Paul is so mean and so arrogant and so rude. He needs to apologize.”
The swords look at it and say “Barnabas
is so foolish for wanting to take that irresponsible and unreliable Mark – in doing
so Barnabas was risking destroying the
mission.”

Rejoice
The angel spoke to Mary, he told her to rejoice,
and without hesitation she accepted Gods choice.
She knew there’d be hardships, she knew there’d
be pain, but she had a heart that could not be detained. A mother greater than any other: compassionate, helpful, strong, kind. Smart and wise, with
a beautiful mind. Caring and loving with her heart of
gold. She’s the perfect example of who we should Mary Farag
strive to be, but she thought nothing of herself; she
was a servant of God before anything else. She lived in poverty but
never complained. She lived in glory, but was never proud. The humility she had was in no other human, she knew her calling, there was no
confusion. He told her to rejoice, while having to run away to protect
her child. He told her to rejoice through all the pain she had to endure.
He told her to rejoice while having to watch her son bleed and die. He
told her to rejoice because she was the only one, the only one with the
purest of hearts, the only one worthy enough. He told her to rejoice for
what is to come. He told her to rejoice because she was the mother
to the son. “Rejoice, highly favoured one, the lord is with you; blessed
are you among women!” (Luke 1:28).

WANTED

with them John called Mark. But Paul insisted that they should not take with them
the one who had departed from them in
Pamphylia, and had not gone with them to
the work. Then the contention became so
sharp that they parted from one another.
And so Barnabas took Mark and sailed to
Cyprus; but Paul chose Silas and departed.” (Acts 15:37-39)
And that was it ladies and gentlemen.
That was the end of Paul and Barnabas.
Tradition teaches us that they never ever
spoke again after that moment.
WHAT?!?!?! Are you kidding me? How

My wife and I often joke about how there
are two types of people in the world – people like Paul and people like Barnabas.
People like Paul are the swords – they
stand for truth and justice and righteousness. What’s right is right and what’s
wrong is wrong. They value responsibility
and reliability. Let your yes be yes and
your no, no. I am proud to be a Paul.
People like Barnabas are the pillows –
they are all about mercy and kindness and
forgiveness. Everyone deserves a second chance. These are the kind of people
you hope to find as judge if you ever find

We need a lady
Live in Care Giver
for an elderly blind lady
as a personal care attendant
and a home support worker.
Must be able to speak Arabic
(Egyptian Dialect ).
Must be able to Plan and prepare meals.
Administer personal
care such as ambulation, bathing,
personal hygiene.
Please email your resume to

rafemployer@hotmail.com
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Why is this Patient
NON-COMPLIANT?!

Thank Conservatives for CETA

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
What does it mean when we say that a
patient is ‘non-compliant’ with his or her
treatment plan? Usually, this refers to the
fact that they are not following what they
should be doing to manage their health
conditions. Of course, we can see how
frustrating this can be for healthcare professionals to deal with. After all, how can
we make patients better if they aren’t even
doing what they should be?!
The issue, however, is much deeper than
what appears on the surface. The key to
working with a patient who is seemingly
‘non-compliant’ is to actually reframe the
situation - and to understand that ‘noncompliance’ needs to be explored.
First, let’s consider the fact that ‘non-compliance’ means that the patient is not doing what we told them to. Well, this alone
is problematic! Patients need to be at the
CENTRE of our care.
Therefore, if we prescribe them a treatment
(this could be a medication, a lifestyle
change, etc.), and they are not motivated
or convinced to change or implement the
intervention, they simply will not do it. To
a healthcare worker, this may seem like
noncompliance. But really, perhaps the patient did not understand the plan properly.
Or maybe there are barriers that are preventing them from following the advice,
such as financial issues, lack of motivation,
no social support, underlying medical or
psychiatric issues, etc. If we don’t explore
these further, we will simply mislabel patients as being noncompliant - and then no
one benefits.
Another thing to remember is that noncompliance can stem from frustration or
previous experiences. Let’s say your patient needs to start a certain medication,
but they have heard from others that this
pill gives them so many side effects and

trouble. Are they likely to take it? Probably
not. Or what if the patient previously tried
something similar and it did not work, and
now they have lost hope. Again, we may
immediately brush this off as being noncompliant. But without exploring these issues with patients, we will never be able
to understand their experiences, opinions,
and values. Thus, we will never be able to
provide truly effective, safe, and compassionate patient care.
At the same time, patients need to be open
with their physicians. It is important for patients to let their doctors, nurses, etc. know
WHY they are hesitant to follow their treatment plan, including any challenges that
they are experiencing. This can be hard, as
patients may feel embarrassed, they might
not ‘want to talk about their problems’, or
they might feel that this is not ‘important’.
However, open communication between
patients and their healthcare providers is
CRITICAL! It is only through these discussions that we can formulate a plan that
works best for our individual, unique patients.
So, in theory, the term noncompliance really shouldn’t even be used. It is not that the
patient is ‘not compliant’, as this indicates
that the healthcare provider alone is dictating what treatments should be followed;
in reality, the regime is decided upon and
discussed between the patient AND the
healthcare team. Furthermore, noncompliance indicates an underlying issue of some
sort, and needs to be explored further to
determine what the TRUE factors are. Finally, open communication, honesty, and
respect are the only ways through which
therapeutic relationships can be established between patients and their providers, and through this, we can ensure that
our interventions are patient-cantered and
lead to positive health outcomes - a benefit
for patients and their physicians!

Last week, the European Union’s parliament
approved the Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement
(CETA).
This landmark trade agreement is the result of
years of hard work by our former Conservative Government under the leadership of the
Right Honourable Stephen Harper. It has been
estimated that CETA could boost the Canadian
economy by $12 billion annually, equivalent
to creating 80,000 jobs or boosting the average
Canadian family’s income by $1,000 a year.
While in government, we always put Canada’s
economic interests at the top of our priority list.
We know from experience that trade is one of
the most effective drivers of economic growth.
In fact 60 percent of our annual GDP relies on
trade, and one out of every five Canadian jobs
is related to exports. When Mr. Harper became
Prime Minister in 2006, Canada had free trade
agreements with five countries; when he left
office, we had agreements with 51, including
throughout the Americas, Europe and Asia.
The EU is Canada’s second-largest trading
partner and the world’s largest integrated
economy, with more than 500 million consumers and a GDP of $17 trillion. CETA is by
far, Canada’s most ambitious trade initiative,
broader and deeper in scope than the historic
North American Free Trade Agreement (NAFTA).
Under CETA, world-class Canadian products
will enjoy preferential access to the EU. Out of
more than 9,000 EU tariff lines, approximately 98 percent will be duty-free for Canadian
goods when CETA comes into force. Some EU
tariffs are high enough to impose a real burden on Canadian exporters and prevent or limit
considerably their ability to compete in the EU
market. For example, the EU tariff on dog and
cat food is up to $1,218 per tonne, which over
the last five years has turned out to be equivalent to an astonishing 64.6 percent of the price
of Canadian dog and cat food—a hefty cost

to enter the market. When CETA comes into
force, tariffs on almost all Canadian goods will
be eliminated, including those on dog and cat
food. Equally important to Ontario’s economy
is the fact that tariffs on manufactured products will also be eliminated.
Upon entry into force, CETA will immediately
eliminate the vast majority of EU tariffs on advanced manufacturing products. For example,
EU tariffs will be eliminated on:
machinery and equipment, from rates up to 8
percent;
medical devices, from rates up to 8 percent;
rail products, from rates up to 3.7 percent;
electrical parts and equipment, from rates up to
14 percent; and
scientific and precision instruments, from rates
up to 6.7 percent.
CETA will also include a mechanism that will
provide for the acceptance of test results and
product certification by designated Canadian
bodies. The ability of Canadian manufacturers
to have their products tested and certified in
Canada for the EU market, also a first for the
EU in a free trade agreement, will reduce costs
and delays associated with bringing products
to market.
In addition to tariff elimination, CETA provides improved access to EU markets for Canadian goods and services, greater certainty,
transparency and protection for investments,
and new opportunities in EU procurement
markets.
It is an agreement that will bring benefits to
a wide range of sectors in every region of the
country and clear proof of Conservative’s
commitment to opening new, large and dynamic markets to our exporters, workers and
businesses
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