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مركز دكتورة شهرية بولس للتجميل

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

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة

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

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

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
Matt Dawoud
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Sr. Mortgage Advisor

Tax Savings
with Us

حما�سبة وخدمات �ضريبية للأفراد وال�شركات
نبيل فلت�س
هنــاء عــزيز
أخصائية الضرائب

عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

Matt Dawoud
Tel: 416-848-7247

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

Cell: 416-903-7113

 خدمات �ضريبية �شاملة للأفراد وال�شركات ام�ساك دفاتر وح�سابات ختامية للأفراد وال�شركاتSr.
Mortgage
Advisor
أنواعها
أ�سي�س ال�شركات اجلديدة ب�
 ت� -ا�ست�شارات مالية

www.profitexplorer.com
85 Curlew Dr. #103 North York, ON M3A 2P8

Matt Dawoud

Sr. Mortgage
Advisor
Ave, Suite 200
2901 Bayview
North York, ON M2K 1E6

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

سمير بسادة
متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات
Samir
العالج باحلقن Botox and fillers
 Besadaخربة ىف
Aesthetic Injection Specialist
أخصائي احلقن التجميلي

خاصـــــة
Tel:
905.868.8000
الليزر
مقاومة آثار تقدم العمر ومجيع
Reverse the
انواعsigns
of aging
للجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
بالبشرةوازالةالبقع
منتجاتللعناية
490 Harry walkerBOTOX
parkway south
التجاعيدunit 2
العربيــــة
التعبيرية
عالج
Newmarket L3Y OB3
الطرق
مختلف
لدينا
 تعبئة اخلدود والشفاة FILLERS
لعالج التجاعيد
اجملهدة PRP
البشرةالبشرة
استعادة نضارة
واعراض
جتميل
وتنحيف
تخفيضات
القوام

Fat
Melting
Injection

خاصـــــة Tel: 905.868.8000

Dermaesthetic Solutions
تخفيضات
للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com

للجاليات
خاصة
647-527-3113
490
Harry
walker parkway
العربيــــة south unit 2
العربية
Newmarket L3Ysamir_besada@hotmail.com
OB3
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الإدارة  ..بني ال�شيخ والإعالمي!
يف م�ؤمتر احلكومات العاملية والذي �أنعقد يف مدينة دبي ،فاج�أ الإعالمي
امل�صري« ،عمرو �أديب» ،حاكم املدينة ،ال�شيخ «حممد بن را�شد»،
ب�س�ؤال وهو « :هل جناح حكومة دبي وباقي الدول الغنية جتربة ميكن
�أن حتدث يف دول �أخرى فقرية وبها كثافة �سكانية عالية مثل م�صر� ،أم
تدنى املوارد هو �أحد �أ�سباب الف�شل  ،و�أي� ًضا هل ميكن �أن توجد حكومة
ناجحة يف بلد فقرية؟» .وبذكاء ورمبا بتعجب �أجاب «بن را�شد»،
بالقول �« :س�ؤال عمر �أديب ُملغم ،فهو يتحدث عن �أن الدول الغنية
هي التي تتقدم و الفقرية ال!» وبعدها بد�أت حما�ضرة من قبل حاكم
دبي للإعالمي ،فقال له « :الدول الغنية و الأقل كثافة �سكانية لي�ست
هي التي تتقدم فقط ،فال�صني تعدادها مليار وثلثمائة مليون ن�سمة،
و�إقت�صادها هو ثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل،وهناك �أي�ضا اليابان وكوريا
اجلنوبية لي�س لديهم نفط ،ومع ذلك حققوا تقدم ًا كبري ًا» و�أ�ضاف
حاكم دبي « ،ليبيا كانت دولة غنية ولكنها كانت تفتقد �إيل الإدارة
ال�سليمة»� ،أي �أن ال�شعوب تتقدم بالإدارة فقط ولي�س بغريها .و�أنتهي
رد ال�شيخ علي الإعالمي «عمرو �أديب» ،والذي كنت �أرب�أ ب�شخ�صه،
وهو الذي يعمل باالعالم قرابة عقدين من الزمان ،وتقابل وحتاور مع
�أكرب املفكرين والإقت�صاديني يف العامل العربي ،ومن املفرت�ض �أن لديه
ر�صيد كبري من املعرفة عرب فريق �إعداد كامل ميده باملعلومات يومي ًا� .أن
ي�س�أل هذا ال�س�ؤال ،الذي بالت�أكيد يعرف �إجابته والتي لن تختلف عن
ما قاله حاكم دبي .فالذي نه�ض ب�سنغافورة من العدم هو الديكتاتور
الر�شيد «يل كوان يو» ،والذي حارب الفقر و�أن�ش�أ امل�صانع واملدار�س،
وبنية حتتية عمالقة �إ�ستطاع بها جذب الإ�ستثمارات الغربية ،ونظام
م�صريف �أمن جعل �سنغافورة مركز مايل هام بالعامل� .أي� ًضا �إدارة تركيا

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

العلمانية من قبل «كمال �أتاتورك» ،حولت
تركيا من دولة يطلق عليها «العجوز املري�ض»
�إيل دولة �صناعية كربي علي مدي ثمانية
عقود حتي جمئ �أردوغان .والذي حول
الربازيل من دولة ال ت�صلح للإقرتا�ض �إيل
دولة ُمقر�ضة للأخرين هو «لوي�س اينا�سيو دا
�سيلفا» .وغريهم كثريين من الإدارات وال�شخ�صيات الناجحة والتي
قادت �شعوبهم ودولهم من القاع �إيل القمة.
�أما نحن ويف جتربتنا امل�صرية فربغم �أننا مل ن�صل يوم ًا �إيل القاع لكن
يبدو �أننا نبحث عنه ،فعلي مدي عقود ال نري �إال ف�ش ً
ال ،فهذا وزير
يتم �إقالته ثم يتم تعيينه مرة �أخري ،وهذا م�شروع قومي دون �أي درا�سة
�أو عائد  ،وهذه وحدة وطنية نتحدث عنها وال نراها يف �أر�ض الواقع ،
وهذا د�ستور وقانون ال ُيفعل .وهذا حكم وبرملان و�إعالم ال يعطيك
ثمة تفا�ؤل يف حا�ضر وال م�ستقبل .امل�شكلة لدينا �أننا ن�ضع العربة �أمام
احل�صان  ،ن�ضع الف�شل مربر ًا لعدم النجاح فنف�شل .فو�ضع الإقباط
متدهور الن لدينا جمتمع متطرف  ،وال�سياحة يف �إنهيار الن لدينا طائرة
�سقطت قبل عامني  ،والعملة يف هبوط ب�سبب ال�سلوك ال�شعبي جتاه
الإحتفاظ بها ،والدولة يف تراجع الننا نحارب الإرهاب  ...وهكذا
�أخري ًا �أريد الإ�شارة �أن يف نهاية حديث «بن را�شد» �إيل «�أديب» ،يبدو
�أنه عز عليه �أن يقال علي م�صر دولة فقرية  -كمثل عزيز قوم ٌ
ذل -
ف�أ�ضاف «�أن �شعب الإمارات ودولته يحبون م�صر وامل�صريني وتعلمنا
منهم حينما كنا �صغار» .وهو �أمر ُي�ضيف �إيل ا�سباب النجاح وهو
«الأخالق» ،فيا تري ما ن�صيبنا منها لننجح!.

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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هل هو حقا فن هابط؟
في القرن الواحد والعشرين،
أيضا،
نايت بالعربي» على يوتيوب
ً
ومع انتعاش مفاهيم «الثقافة
وأدهشني كم التعليقات الناقدة
االستهالكية» و»الفن االستهالكي»
للفنانة «كندة ع ّلوش» بسبب احلوار
اللذان عزز ازدياد القنوات الفضائية
الذي تضمن كلمة باللغة اإلجنليزية
التلفازية والفضاء املفتوح لإلنترنت
اعتبرها البعض عالمة من عالمات
ومواقع التواصل االجتماعي من
االنحطاط وقلة التربية وكل قاموس
انتشارهما كوسيلتني مناسبتني
مصطلحات الرذيلة في اللغة العربية،
للتسلية وحتقيق بعض جوانب
رغم أن الكلمة التي قيلت عادية
اإلشباع املعنوي والغريزي؛ صار من
ج ًدا و ُمتداولة على صفحات اجملالت
الطبية ،ومواقع اإلنترنت ،ومواقع
الصعب جتا ُهل النماذج تلك الفنية زينب علي البحراني-
أو الثقافية التي متتاز مبعدالت سماع
التواصل االجتماعي ،ويكثر تداولها
السعودية
ومشاهدة ُملفتني حتى وإن مت رجمهما
بني الذكور من الشباب حتى خالل
بتهمة التفاهة ،السطحية ،الهبوط،
أحاديثهم املُعتادة ،ولوال أن ُمنتقديها
أو إفساد الذوق العام ،ففي النهاية
يسمعونها ويقرؤونها في أماكن أخرى
لوال وجود ُمستهلك يُغذي انتشار تلك «السلعة» ملا عرفوا معناها أصالً رغم أنها ن ُطقت باإلجنليزية،
باهتمامه النطفأ وجودها من تلقاء ذاته.
وهذا يعني وجود شريحة كبيرة «منافقة» تُظهر
قبل شهور قادني موقع «يوتيوب» إلى «فيديوكليب» غير ما تبطن من شرائح اجملتمع ،مقابل شريحة
لفنانة استعراضية لبنانية مشهورة ،ولفتت أخرى تعيش في عالم معزول عن التطورات الواقعية
اهتمامي حالة التناقض العجيبة بني الرقم الذي للعالم الذي نعيش فيه رغم ما وفره الفضاء
يعلن عن مرور ماليني املُشاهدين خالل فترة وجيزة اإللكتروني من انفتاح بال حدود في القرن الواحد
أفصح عنها تاريخ نشر الفيديو مقابل مئات والعشرين ،وهو ما يُذكرنا بقضية املمثلة املصرية
التعليقات املفخخة بالسباب والشتائم واأللفاظ «انتصار» حني أبدت رأيها بشأن «أفالم البورن» فجاء
البذيئة التي تصف الفنانة بالفسق والفجور رد فعل اجملتمع أكثر ُمبالغة من واقعه الذي يؤكد
واالنحالل واعتبار كل مساهم في صناعة هذا باإلحصائيات ارتفاع معدالت مشاهدة تلك األفالم
الفيديو وكل ُمشاهد له من «حطب جهنم»! فإذا فيه! أي أن كثيرين يُشاهدون تلك األفالم فعل ًيا؛
كان كل هؤالء املُعلقني أتقياء بررة ملتزمني دين ًيا لكنهم حني يأتي احلديث عنها يتص ّرفون وكأنهم
وأخالق ًيا من وجهة نظرهم؛ ما الذي جاء بهم لسماع ال يعرفونها ،ثم يُشغلون أسطوانة« :هذا اإلعالم
ومشاهدة فنانة ذات اسم صارخ ومعروف للجميع الفاسد الذي يستهدف نشر الوساخة والقذارة
بهذا النوع من األداء؟ وإذا كانوا عاشوا عمرهم كله واالنحالل في مجتمعاتنا التي الزالت في املهد
في بيئات عامرة بالورع والصالح فمن أين تع ّلموا ويستحيل أن تصل إلى سن البلوغ»!
أصالً تلك الكلمات البذيئة التي كتبوها؟ وكيف لم بعد مرحلة طويلة من الفصام حاد بني تفكير
متنعهم «أخالقهم الرفيعة» عن «الهبوط» بإطالق الشخص وسلوكه ي بلداننا العربية؛ دخلنا مرحلة
اإلساءات والشتائم في كل االجتاهات؟
الصراع واقعه اخلارجي احمليط به ،والذي يتفق مع
بعدها بفترة صادفت على فيسبوك فيديو كليب أفعاله ،وبني محاوالته «إنكار» هذا الواقع حتت
آخر لفنانة استعراضية أخرى مشهورة في لبنان شعار« :كلهم وسخون إال أنا حتى وإن كنت أفعل
لكنها أقل شهرة في بقية بلدان الشرق األوسط ما يفعلون» ،لتنعكس آثار هذا الصراع الرهيب في
وشمال أفريقيا ،وبطبيعة احلال الحظت ظاهرة صورة اضطرابات في تعامله مع نفسه ،ومع أوالده،
التعليقات ذاتها بينما عدد مشاهدات الفيديو ومع أهله ،ومع أصحابه ،ومع كل من يتعامل معه،
تشير إلى أن هناك من لم يكتفوا مبشاهدته مرة وال ميكننا توقع أي تقدم في اجملتمع مادام اإلنسان
واحدة ،بل أعادوا وزادوا في مشاهدته عشرات املرات! يعجز عن الوصول إلى مرحلة الشجاعة التي تؤهله
ثم شاءت الصدفة أن أشاهد مشهد األم التي ترافق للتحرر من معظم قيود ازدواجيته ،ليتوافق عامله
ابنها إلى مقابلة الوظيفة من برنامج «ساترداي الداخلي مع عامله اخلارجي بسالم.
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حكايات احلرمان والفل (:)1
اختفاء الأرانب
مونتريال – عبد املسيح يوسف
في أربعينيات القرن العشرين ،في أحد مراكز صعيد
مصر ،في محافظة اسيوط ،وحتديدا ،مركز صدفا،
كانت تعيش هناك عائلة فقيرة ،مكونة من زوج ذو
عيون زرقاء ،اسمه نظيم ،وزوجة جميلة املالمح حتمل
اسما غربيا جميال مثل مالمحها ،اسمها فيكتوريا.
وكانت ظروفهم املعيشية صعبة للغاية ،ويعيشون
في فقر كبير ،وكان لنظيم وفيكتوريا  4أبناء ،صغار،
هم علي الترتيب ،فايزة ،ويوسف ،وجابر ،والصغير يدعي
مجدي .وكان الفارق بني كل أخ وأخيه عامني فقط.
كان األب نظيم يعشق عيلته الصغيرة ،ولكن ضيق
اليد ،والفقر في أربعينيات القرن العشرين ،في
صعيد مصر ،كان يفرض عليه أن يتجول بني قرى
املراكز اخملتلفة ،ليصيد ما تبقي من ثمار احلصاد في
كل موسم .وكان نظيم يصطحب معه أبنه األكبر،
واملفضل لديه ،يوسف ،ألنه كان يريد أن ينضج هذا
الصغير بسرعة ،ويكون سنده في احلياة ،فاالبن سند،
عند رجال الصعيد.
ومتر األيام الصعبة ،لتلك األسرة الفقيرة ،ولكن املركب
تسير ،فاألب واألم واالبناء األربعة ،يعيشون ،ولكن احلياة
صعبة .وفي إحدى املرات ،فرح نظيم بأبنائه فأخذهم
معه ،فلقاه أحد معارفه ،واندهش مما يفعله نظيم من
جتوله مع أوالد الصبيان الثالثة ،فقال له في وجهه «
يا نظيم خد بالك من حالك وأوالدك يا خو  ..ال العني
تصيبك ال تصيبك والدك» .ومتر األيام بحلوها ومرها.
وفي يوم صيف وحرارة الشمس حارقة ،واألب نظيم،
يتجول بني احلقول ،يتصيد ما جتود به األرض بعد
احلصاد ،من أجل أسرته ،تضربه في سن الشباب،
وهو في الرابعة والثالثني من عمره« ،شعرة دم» ،ينزف
بعدها ،وتفقد األسرة عائلها الوحيد .وتترمل الشابة
اجلميلة فيكتوريا ،وتضربها قسوة احلياة ،كيف تعمل
لتعول أبنائها الصغار يوسف وجابر ومجدي وفايزة.
ورغم قسوة احلياة في صعيد مصر ،لفتاة جميلة،
أجبرها القدر علي أن يتركها زوجها الوسيم ذو العيون
الزرقاء ،ليذهب إلى السماء.
تتعرض فيكتوريا لكثير من الضغوط من أبناء
عمومتها وأخوالها ومنهم رمزي ،وكذلك من اسرة
جارهم محمد عبد احملسن «أبو محمدين» وزوجته
الطيبة ،لكي تتزوج فيكتوريا بعد نظيم ،لتستطيع
أن تعول أبنائها الصغار .لكن فيكتوريا تصدم اجلميع،
رغم أنها شابة في العشرينيات من عمرها ،وتؤكد
للجميع أنه إذا كان اهلل أخذ من الزوج ،فإنه عوضها
بثالثة أزواج ،هم حصنها وسندها وقوتها بعد اهلل ضد
ضربات احلياة.
كانت فيكتوريا تري في يوسف ابنها البكر ،االبن والزوج
والسند .أجبرت الظروف فيكتوريا أن ترج ابنيها يوسف
وجابر ،من املدرسة اإلرساليات التبشيرية الكاثوليكية
في صدفا ،بعد وفاة األب .ليعمل الصغيرين ويكسبها
القدر اليسير من املال يساعد األم املكافحة علي حتمل
نفقات وضربات احلياة واحلرمان.
كان يوسف طفال ذكيا ،محبا للمدرسة ،وكانت
تربطه عالقة قوية بإحدى راهبات مدرسة اإلرساليات
التبشيرية ،وتدعي سوزان ،وكانت راهبة غربية تقيم
في صدفا ،وكانت تتولي رعاية األطفال ،وخاصة
اليتامى ،وكان يوسف يشعر بحنانها ورعايتها ،بعد
أمه .لكن ظروف احلياة أجبرته علي ترك املدرسة في
الصف الثاني االبتدائي ،ليواجه ضربات احلرمان في
حياة ال ترحم .ولم يكن أخيه جابر أحسن حاال منه،
فقد ترك هو األخر املدرسة ،ليبحث عن أى عمل يساعد
األسرة .وكان مجدي صغيرا ،مالزما ألمه فيكتوريا.
وكانت فيكتوريا أصيلة لم تترك أطفاله ،لتجري وراء
شهوات ورغبات هذه املرحلة السنية ،كرست حياتها
ألبنائها .وكانت فيكتوريا هي كل احلياة بالنسبة
ألبنائها .ومتر الشهور والسنوات ،ويستمر الكفاح ،في
حياة ال ترحم ،والفقر هو سيد املوقف .كانت االيام ال
تختلف وال تتغير ،وفي إحدى املرات ،تقوم فيكتوريا
بإيقاظ طفليها ،يوسف وجابر ،فجر أحد األيام ،ليذهبا
إلى محطة قطارات مركز صدفا ،حلمل الشنط للركاب،
وكسب بعض القروش ،التي يعطونها لألم ،لتساعدها

علي مواجهة ضربات احلرمان واحلياة.
ويبدو أن األم في إحدى املرات ،استيقظت مبكرا جدا،
قبل الفجر ،بساعات كثيرة ،وايقظت الصغيرة ،الذي
استيقظا ،وهما في طريقهما إلى محطة القطارات،
توجد ساقية ومقابر ،فوجد الصغيران يوسف وجابر،
عدد من األرانب الصغيرة التي جتري أمامهما.
كانت احلياة واحلب هي التي تربط بني األخني ،فاتفقا
علي أن يجريا خلف عدد من هذه األرانب ليصطادا
بعضها ،ويعودا بهما إلى فيكتوريا ،لتفرح بهما،
ولتبيع البعض منهما ،وتطبخ لبقية األسرة البعض
اآلخر.
ويبذل كل من يوسف وجابر أقصي جهد ،ليملئ
«حجر» جلبابه باألرانب الصغيرة .ويعودا والفرحة
طاغية عليهما ،ويدخال من باب منزلهما الصغير
املبني بالطوب األحمر والطني من طابقني .فتسألهما
فيكتوريا األم ،ملاذا عدمتا مبكرا ،فتبدو الفرحة علي كل
منهما ،يحكيا بصوت مبهج عالي ما حدث ،وأنهما
وجدا في الطريق عدد كبير من األرانب ،وقررا أن يصطادا
أكبر عدد منها ويعودا بها للمنزل.
وتبحث األم في «حجر» جلبابهما ،فال جتد شيئا .فتهم
األم القصة ،أن ما وجدها ولديها في الطريق بالقرب
من املقابر ،لم يكن إال «عفاريت» .وتخاف األم علي
ولديها ،وال تعاقبهما ،وال تتحدث معهما في شيء.
تطيب فيكتوريا خاطر يوسف وجابر ،بعد أن اختفت
األرانب من “حجريهما” .وتأخذ األم ولديها في حضنها،
وتطلب منهما أن يستكمال نومها ،وال يعودا في نفس
اليوم من نفس الطريق إلى محطة القطارات .ويدخل
الطفالن ليستكمال نومهما.
وتستمر احلياة في ضرباتها ،واألم فيكتوريا تبيع في
سوق املركز ما يجود به األيام لتقتات هي وابناءها ما
جتود به عليهم احلياة .أما يوسف وجابر ،فقدا فرضت
عليهما احلياة أن يكبرا قبل األوان ،وأن يعمل كل يوم مع
بدء قدوم قطار الصحافة فجر كل اليوم ،حلمل شنط
املسافرين علي محطة قطارات مركز صدفا.
ومع مرور االيام ،كان يوسف طموحا ،من حياته في
مدرسة للراهبات الفرنسيسكانيات إلحدى اإلرساليات
التبشيرية في صدفا .ويتحدث يوسف مع أخيه جابر،
بأنهما الن ميضيا حياتهما كلها في محطة القطارات
حلمل الشنط .ويفكرا ماذا يفعال.
وبعد تفكير طويال ،يحاوال العمل علي سيارات األجرة،
بني القري واملراكز واحملافظات ،ويبدأ يوسف في احلديث
مع محمد حسن سائق إحدى السيارات ،ويعجب
السائق بجرأة الطفل يوسف .ويقوم يوسف بجمع
األجرة في السيارة ،التي تعمل بني مركز صدفا ،واملراكز
اجملاورة ،مثل :أسيوط وأبوتيج والبداري والغنامي وساحل
سليم.
وكان يوسف يجد لذته في املناداة علي املراكز وجذب
الركاب في املوقف لسيارة محمد حسن ،الذي كان
يشفق علي يوسف ،كونه يتيما ومخلصا في عمله.
ومع مرور األيام ،رغب يوسف في تعلم السواقة في
سن الثالثة عشر .وكان محمد حسن مساعدا
ليوسف لتعلم السواقة ،وكان يترك له السيارة ليقوم
بركنها وقيادتها ملسافات صغيرة .وبدأ يوسف يعشق
السيارات والسواقة.
وكان صديق يوسف املقرب ،محمدين ابن محمد
عبد احملسن ،يستكمل طريق دراسته بنجاح .ورغم
ضربات احلرمان واليتم ،لم يشعر يوسف مرة واحدة
أنه فيكتوريا قصرت معهم ،بل علي العكس كان
يراها أصيلة رفضت أن تأتي بزوج أم لهم ،رغم ضغوط
اجلميل عليهم وخاصة أعز صديقتها وجارتها “حظة”
زوجة محمد عبد احملسن.
كانت هذه اجلارة ،متتلك قدرا عظيما من احلنان ألبنائها
اخلمسة ،وأبناء صديقتها ،خاصة وأن ظروف الفقر
واليتم كان تفرض علي كل من يعرف هذه األسرة ،أن
يشعر جتاهها بالضعف اإلنسان ،والشفقة.
ومتر األيام والشهور ،ويطلب جابر أن يعمل مع أخيه
في موقف السيارات ،بدال من حمل شنط الركاب في
محطة قطارات صدفا« ...يتبع»
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اعتراف
تشعر بدنو األجل تنادي خالتي وتطلب
محاسبة النفس واالعتراف
منها أن تفك جرابا التف بإحكام حول
باخلطأ من أشد األمور صعوبة
خصرها ..فإذا بذلك اجلراب يحوي كنزا ً
على اإلنسان .فكلنا يحب أن يرى
من العمالت الذهبية ..متنحها إياه
ذاته كامالً بال عيب ويؤثر أن يغض
وتوصيها أن تعطي كل ما فيه ألمي
بصره عن العيوب ويتعامل مع
ً
 ..ثم متوت ,ولكن يلمع الذهب في عني
نفسه علي أنها كالزبون دائما
خالتي فتقرر االحتفاظ به لنفسها
علي حق بدون أن يدري أنه بهذا
وتكتُم األمر عن أختها.
التعامي يغلظ ضميره ويفقد مع
ومتر السنون واألخت الكبري تتمتع
الوقت انسانيته.
بالثروة بينما أمي ترزح حتت وطأة أعباء
حكت لي إحدى صديقاتي حكاية
احلياة..حتي يأتي يوم أسود نسمع
التزال عالقة بذهني إلي اآلن..
دوال أندراوس
فيه أن إبن خالتي انقلبت سيارته
قالت :״كانت لوالدتي خالة
علي الطريق الصحراوي ويرقد في
عجوز تخطت التسعني وكانت
املستشفي بني احلياة واملوت .ويعتصر
علي بخلها -امرأة ثرية مما جعلهافريسة ً لألقارب الطامعني الذين التفوا حولها األلم قلوبنا بالذات قلب خالتي التي -باإلضافة
متمنني موتها السريع ليرثوها .وقد حاولوا التظاهر جلزعها عليه كأم -تربط بني جريرتها التي ارتكبتها
مبودتها وبالرغبة في خدمتها أمدا طويال غير أن املرأة في حق أمي في املاضي وبني ما حدث إلبنها ..فتطرق
كانت متمسكة باحلياة بشكل مثير للعجب فكانت باب بيتنا في منتصف الليل وهي منهارة ..وتبكي
كلما مرضت وتوقعوا أن النهاية غدت وشيكة ،عادت بشدة بني يدي أمي وهي تقص عليها ماحدث وتطلب
فتماثلت للشفاء وخيبت رجاءهم في اإلرث املأمول .و صفحها وتعرض عليها أن تعوضها بأي مبلغ تطلبه.
باإلضافة إلي هذا فقد كانت امرأة ُمت ِعبة ،سليطة ولكننا فوجئنا بأمي ترفض أن تأخذ أي تعويض .وملا
اللسان ،كثيرة املطالب ودائمة التبرم والشكوى مما عنفناها فيما بعد قالت :لقد عشنا العمر كله
دعا اجلميع في نهاية األمر إلي إهمالها واالنفضاض دون أن يعوزنا شئ ..وأختي وإن كانت أخطأت إال أن
من حولها خاصة ألن أحدا لم يكن يعلم املكان الذي مواجهتها لنفسها واعترافها باخلطأ هما دليل
طيب أصلها وشجاعتها الفائقة ..إن ثروتي احلقيقية
حتتفظ فيه بأموالها.
لم يبق معها في النهاية سوى والدتي التي فيكم وفي احلفاظ علي احملبة التي جتمعنا.
استضافتها في بيتنا وكانت تقوم علي خدمتها وبرغم أن ابن خالتي قد متاثل للشفاء إال أن خالتي
مبنتهى احلب والرعاية كما يليق بإبنة بارة متحملة لم تندم قط علي مصارحتها ألمي وقالت أن اليوم
شكواها ولسانها السليط .ومتراأليام ويحصل أخي الذي اعترفت فيه بارتكابها لتلك الفعلة املشينة
علي الثانوية العامة مبجموع يجبره علي االلتحاق كان أول يوم تعرف فيه طعم النوم العميق علي مدى
بجامعة بعيدة ويقتضي األمر أن تسافر والدتي معه سنوات طويلة ..وأنها لو كانت تعلم مدي الراحة
لتساعده علي العثور علي محل إقامة ..وملا لم يكن التي ستستشعرها مبجرد اعترافها بخطئها لفعلت
فينا أنا وإخوتي من يستطيع خدمة اجلدة العجوز ذلك منذ زمن.
نظرا لصغر سننا والنشغالنا بالدراسة اضطرت أحيانا ً ترهبنا املواجهة فنعتقد أن في تأجيلها راحة..
أمي إلى أن تلجأ إلي أختها الكبري وتترجاها لكي ولكن هذه املماطلة تسبب في أن تتلطخ سنون
تستضيف اخلالة العجوز في بيتها أسبوعا ً أو اثنني العمر باملشاعر السلبية وعذاب الضمير بينما
علي األكثر حلني عودتها من تلك املهمة العاجلة .األحرى بنا أن نواجه املواقف بشجاعة ونتحمل تبعات
وتقبل خالتي علي مضض ..ثم تشاء األقدار أن أفعالنا مرة واحدة نهنأ بعدها بالسكينة والسالم
مترض املرأة مرض املوت وهي في بيت خالتي ..وإذ وراحة الضمير.

م ّنحوتات ،ومشاعر
كم من منّحوتات في حياتنا اإلنسانية!
منّحوتات لإلبداع ،ومتجيدا ً للمعاني
التي يجب أن نراها بأكثر وضوح!
وأخرى مثيرة للجدل ،والغضب املقدس!
فهناك منّحوتات حتكي عن روعة
الفن وصدقه ،كما فعل النّحات “جان
لورينزو” ،الذي عندما أراد أن ينحت متثاال ً
متقناً ،يرمز إلى رجل يتعذب بالنار ،وضع رجله في
لهيبها ،ونظر إلى وجهه في املرآة لدراسة تعابير
األلم!
وهناك منّحوتات تُعلمنا معنى الوالء ،وأنه ينبغي
علينا أال ننسى أي أحد قد أحببناه ،مثل التمثال
البرونزي املشهود خارج محطة شيبويا باليابان
للكلب “هاتشيكو” أو“ :هاتشي” ،تخليدا ً لهذا
الكائن الوفي ،الذي عندما مات قانيه الدكتور
ايلزابورو يونو ،األستاذ في جامعة طوكيو ،ظل يعود
إلى محطة القطار كل يوم ،وحتى ملدة تسع سنوات،
وهو ينتظره!
وهناك منّحوتات حتكي كيف ينقذ اهلل خليقته
بخليقته ،ففي وسط مدينة صولت ليك األمريكية،

بقلم :عـادل عطيـة

أقام سكانها ،متثاال ً كبيرا ً لطائر
“النورس البحري”؛ رمزا ً وتقديرا ً لهذه
الطيور التي انقضت ،في الوقت
املناسب ،على حشود اجلراد اآلكلة،
والتي كادت أن تأتي على مزروعاتهم!
هناك منّحوتات مثل متثال احلرية،
ومتثال سيدة العدالة ،كلما نظرنا
إليهما ،ينتابنا احساس خاص ،يدفعنا ،تكراره ،إلى
جسدنا األشياء العظيمة في
التساؤل :ملاذا كلما ّ
متاثيل منحوتة؛ نشعر بأنها تفقد حيويتها في
ضميرنا ،وفي اجملتمع؟!
وهناك منّحوتات كثيرة ،نصنعها صنما ً ألنفسنا،
املسميات :احلظ ،والتفاؤل
ونطلق عليها مثل هذه
ّ
والتشاؤم ،واألثرة!
جنسدها ونشكلها ،في
وقد تكون مجرد خياالتّ ،
فكرة خاطئة وسيئة عن اآلخرين ،نقيمها في وسط
عقلنا ،وبسببها نعذبهم ،ونرهبهم ،ونقتلهم!
لنتأمل منّحوتاتنا ،ونتخذ القرار الذي يليق بإنسانيتنا،
فليس من الصعب علينا ،أن جنعلها تعبيرا ً عن
تقديرنا للجمال والعبرة ،واحترامنا لإلميان والناس!
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والثمانــــون
الثالث
العددالعـدد
الرابعة -
ينايرال�سنة
- 2017
ال�سبت  11مار�س
واخلمسون
الثالث
- 2016
السبت 2
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

سوق العقارات

Apartment

Townhouse

Single-Family
Attached

Single-Family
Detached

Composite
)(All Types

18.92%

23.23%

23.32%

26.32%

23.83%

TREB Total

-

27.07%

26.27%

25.51%

25.71%

Halton
Region

18.33%

25.53%

24.59%

25.12%

24.31%

Peel Region

19.36%

18.60%

18.63%

15.32%

14.12%

25.02%

29.00%

28.24%

25.85%

25.76%

27.56%

الطبيعية وقد 24.45%
اصلب األحجار 25.23%
يعتبر -اجلرانيت من -
استخدمه
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
29.64%
25.80%
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
الي التشطيبات
لفخامة
املطابخو كعنوان
مناضد
gmail.com
استفسارتكم
أسالتكم
اسطحارسال
برجاء
تباعا.د َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
الداخلية
للمنازل .ب ُ
اجيب عليها
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

ارية
ب
إخ
ات
ف
مقطت
مقطتفات إخبارية

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
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اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة
23.28%

City of Toronto















































برجاء ارسال اسألتكم الى:

Atef Nekhil
Mortgage Agent
Mortgage Agent

License
License ## M14000008
M14000008
Cell:
Cell: 416.300.2443
416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil
www.mortgageweb.ca/atefnekhil
License #11995
License #11995

We
We Work
Work for
for you
you NOT
NOT the
the lenders
lenders

Independently Owned & Operated

Professional Real Estate

















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR
&LW\RI7RURQWR
<RUN5HJLRQ

<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ
2UDQJHYLOOH
2UDQJHYLOOH
\6RXWK6LPFRH&RXQW
\6RXWK6LPFRH&RXQW

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

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

Member of



















75(%7RWDO
+DOWRQ5HJLRQ
+DOWRQ5HJLRQ
3HHO5HJLRQ

19.92%

فقد
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,
York Region
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
26.37%
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
Durham
يعقوب
ادوارد
الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
لنفس
اعدادفى :املائة
 Regionقدرة 39.6
27.69%
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
Orangeville
24.44%
سرطان
خصوصا
األنسان
انها تسبب تهديدا لصحة
البعض
متوسط
وصل
للمكاتب
بالنسبة
اما
املاضية.
للسنة
دوالر
21.02
باملقارنة
دوالر
19.58
ليصل
املائة
فى
6.8
بنسبة
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
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
األشعاع اإليجار
يسببة South
الرئه الذى قد Simcoe
املائة.
باملقارنة
دوالر
12.79
اإليجار
29.43%
County
صحة
فى
يشككون
آخرون
هناك
آخرى
املشع .ومن ناحية
سعر
إنخفض
و
املائة
فى
43.5
مبقدار
املبيعات
إنخفضت
الصناعى
اجملال
ففى
التجارى,
اجملال
مبيعات
حيث
من
أما
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
ذلك بإنخفاض
املاضى وو ذلك
العام املاضى
من العام
الشهر من
لنفس الشهر
دوالر لنفس
 148.16دوالر
مقارنة بب 148.16
دوالر مقارنة
املنطلق دوالر
الى 137.90
الى
ليصل
القدم اواملربع
القدم
الرادون
الغاز
هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع
بإنخفاض
137.90
ليصل
املربع
أسعار
فى
إنخفاض
تبعه
و
املائة
فى
36.7
مبقدار
املبيعات
نخفضت
فقد
التجارى
اجملال
فى
أما
املائة.
فى
6.9
متثل قدرة
واألبحاث
الصحة
على
النسبوالتى
ال تصل الى
سوف
@soarin.homes
خطرا 6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
قدرة
إنخفضت
فقد
املباعة
املكاتب
مجال
فى
و
املربع.
للقدم
دوالر
254.65
الى
ليصل
املائة
فى
1.8
قدرة
املبيعات
تعمقا
ابحاث
مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج
ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
اكثر املائة
 1.8فى
الى قدرة
املبيعات
الفترة من
بنفس الفترة
مقارنة بنفس
املائة مقارنة
فى املائة
 9.3فى
الى 9.3
ليصل الى
البيع ليصل
اسعار البيع
فى اسعار
إنخفاض فى
تبعه إنخفاض
املائة وو تبعه
فى املائة
 61.1فى
مبقدار 61.1
املبيعات مبقدار
مدحت سابا املبيعات
من
ألثبات او نفى ذلك.
للقدم املربع.
دوالر للقدم
 301.82دوالر
متوسط 301.82
الى متوسط
ليصل الى
املاضى ليصل
العام املاضى
العام
املربع.
Real Estate Broker

توني كامل


Residential / Commercial mortgage

Residential
/ Commercial

First
time home
buyers mortgage

First immigrants
time home buyers

New

New immigrants

First
and second mortgage
 Mortgage
First andRenew
second

or mortgage
Refinance

Mortgage
Renew or Refinance

Self
employed

Self employed

Investment
properties

Investment
Good
or Badproperties
Credit
Good ormortgage
Bad Credit

Lowest
rates
I
amLowest
dealingmortgage
with major rates
banks and 40+ lenders.
I ammain
dealing
major
and money
40+ lenders.
My
goalwith
is to
helpbanks
you save
and obtain
the
loan
you are
making
large
My perfect
main goal
isfor
to you
helpwhen
you save
money
and aobtain
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH
Member of
Independently Owned & Operated

عقارات نيوز

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

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن  8,014منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل
شهر فبراير  . 2017و متثل هذه النتيجة زيادة مبقدار  5.7فى املائه باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها
خالل نفس الفترة من عام  2016حيث كانت عدد الوحدات املباعة  7,583وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  36في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل
أنواع املنازل  859,186دوالر باملقارنة  720,633دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع
قدرة  19.2فى املائة .و فى باقي ال  )»GTA («905إرتفع متوسط سعر البيع الي 885,508دوالر باملقارنة
 665,380دوالر لنفس الشهر من العام املاضى بإرتفاع قدره  33.1فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  2,360شقة خالل شهر فبراير
 . 2017استحوزت تورونتو علي نسبة  69.2باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسطسعر البيع
للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل  GTA 481,194دوالر بإرتفاع قدره  19.2فى
املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  515,424دوالر بأرتفاع قدره  18.2فى املائة.
و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع الي  404,460دوالر بإرتفاع قدره  23.6فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
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License # M14000008
Cell: 416.300.2443
atefnekhil@yahoo.ca
www.mortgageweb.ca/atefnekhil
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اما في اجملال
ذكر ان فى ا
قدرة 39.6
االيجار قد إ
بنسبة 6.8
اإليجار الى
أما من حيث
القدم املربع
قدرة  6.9فى
املبيعات قد
املبيعات مبق
العام املاضى

برجاء ارسا
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العقارات
عامل
�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

الصحة
كل على
علىأثرية
اجلرانيت ....وت
مدن امريكا
تورنتو تتفوق

الشمالية في تسوبق البيوت الفاخرة اعداد  :ادوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
الذى
غازالعام
وانطالق عن
معدل ارتفاع
األشعاعبأكبر
البيوت الفاخرة
متاثيلهمالشمالية
الكثير بنيمنمدن أمريكا
تشكيللعام 2016
املركز األول
احتلت مدينة
الرادون
املباشر
شراءيسببة
على قد
االقبالالذى
اجلميلة في الرئه
تورنتوفى
املصريني
قدماء
فانكوفر
مدينه
تسبق
عديدة
سنني
منذ
مرة
وألول
العالم،
مدن
مستوى
على
السابع
املركز
تورنتو
احتلت
وأيضا
15.1%
الى
وصل
حيث
يسبقه
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
االقبال
العالم.
مستوى
 100مدينة
علىاناشهر
الكالمفرانك”
مؤسسة “نيت
الذى قامت به
ويستعملجاء هذا في
للمبانى .معدلها .14.5%
التي كان
املنطلق
الرادون
علىالغاز
األشعاع او
كمية
ويدعون
تكسية هذا
السنوي فى
اإلحصاءوبكثرة
اجلرانيت االن
أسباب
اهم
من
كانت
العقارية
القروض
على
الفائدة
نسبه
انخفاض
مع
املعروض
قلة
و
اخلارجي
او
احمللى
املستوى
على
سواء
الشراء
على
الشديد
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
املدن
اكثروبباقى
ببعض
بعضها
الداخلية التي
املواصالت
واألحواض مجال
املدينه املمتازه في
أيضا في هذا
االرتفاع .وقد
هذا
تعمقا
ابحاث
أطرافهاالى
تربطيحتاج
واملوضوع
مستمرة
مازالت
سمعةاملطابخ
االجتاه فى
استعماله
ساهم َء فى
للمنازل .بُد
الداخلية
الفخمة في مستوى منافس لألسعار العاملية ولرمبا يكون
عقاراتها
االخرىبأسعار
املدينة حتتفظ
واملوادفمازالت
للفورميكااألسعار،
الزيادة الكبيره في
حولها .ورغم
من
نفى ذلك.
ألثبات او
الصناعية
1987هذهكبديل
منذ عام
شراء هذا النوع من العقارات في مدينة تورنتو.
مشعةعلى
خارج كندا)
العاملى
هذا
يقول
وجود(منمواد
االقبالالى
لتزايدتشير
االساسىاالن
السبباألبحاث
ولكنهواحدث
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People u trust..
Service u deserve

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services

Mobile Mortgage Specialist
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham



2

BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

%URNHU06F$UFK

SOLD

OLD

S Hill
Richmond

Sales Representative

SOLD

SOLD

BARRIE

Richmond Hill

OLD Services inc.
Buy & Sell in 5 Days PrimeSRealty
*Brokerage
with
NO
RISK
2911BARRIE
Kennedy Rd. Toronto, ON M1VRichmond
1S8
Richmond Hill
Hill
Call for Details
Richmond Hill
SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
Cell
: (416) 843-6618
)Cell : (647
778-6948
SOLD
SOLD
SOLD
ZLWK125,6.
Office: (416) 298-8200
Fax: (905) 721-0467
Email : irene.awad@century21.ca
Email : temon_rassem@centum.ca
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill
Vaughan
SOLD
Each office is Independently owned
and operated

D

SOL
2014 North York

416-846-9450

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Vaughan

Ashraf Messiha

and operated

North York

D

SOL
Markham

Broker
, M. Sc. owned
Arch.
Independently

Markham
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خوف وترقب ..اجلالية املسلمة في

الصني تعلن زيادة ميزانية الدفاع  %7في 2017

هولندا أمام انتخابات مصيرية

قالت حكومة الصني إنها تعتزم
زيادة اإلنفاق العسكري بنحو  7في
املئة في العام احلالي ،وذلك بعد
أيام من إعالن الرئيس األمريكي
دونالد ترامب نيته تعزيز ميزانية
الدفاع للواليات املتحدة.
وجاء إعالن احلكومة عن زيادة
اإلنفاق العسكري قبل االجتماع
السنوي جمللس الشعب الصيني
في العاصمة بكني.
ومنذ فترة ،تجُ ري الصني عملية
تطوير لقواتها املسلحة بالتزامن
مع منو اقتصادها.
وأعلنت بكني أن ميزانية الدفاع
اخلاصة بها أقل من ميزانية الدفاع
األمريكية .لكن مراقبني للشأن
الصيني يرون أن األرقام احلقيقية
لإلنفاق العسكري أكبر بكثير من
املُعلن.
ويشير اإلعالن إلى أن الزيادة في
اإلنفاق العسكري الصيني مازالت
للعام الثاني على التوالي أقل من  10في املئة ،وذلك بعدما ظلت في حدود هذا الرقم أو أعلى منه لنحو
عشرين عاما.
وتصل ميزانية الدفاع إلى حوالي  1.5في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي املتوقع في  ،2017وهو نفس مستوى
معدل اإلنفاق على مدار السنوات القليلة املاضية ،وفقا للمتحدث باسم احلكومة فو ينغ.
ومن املقرر أن يعلن رئيس وزراء الصني لي كيجانغ األرقام الدقيقة لإلنفاق العسكري أمام مجلس الشعب.
ومررت اليابان ميزانية دفاع غير مسبوقة في ديسمبر /كانون األول املاضي في مواجهة النزاعات اإلقليمية مع
الصني في بحر الصني الشرقي والتهديدات النووية لكوريا الشمالية.
وقال املتحدث باسم احلكومة في بكني فو يونغ إن “الصني ملتزمة باحلوار كوسيلة للتوصل إلى حلول سلمية،
لكنها في نفس الوقت ترى أن عليها تعزيز قدراتها للدفاع عن سيادتها ومصاحلها”.

يعيش مسلمو هولندا مزيجا ً من اخلوف والترقب على بعد
حوالي أسبوع من االنتخابات العامة التي ستشهدها البالد،
مع تصاعد شعبية السياسي اليميني املتطرف خيرت فيلدرز الذي يتوقع أن يحصد حزبه نتائج جيدة حسب
استطالعات الرأي.
يشكل املسلمون أكبر أقلية أجنبية في هولندا ،وتتحدث األرقام عن وجود حوالي مليون مسلم في البالد،
 70في املائة منهم من أصول املغربية والتركية .لكن الصحفي العربي املتخصص في شؤون الهجرة في
هولندا ،محمد عبد الرحمن ،يقول لـ DWعربية إنه يصعب احلديث عن رقم دقيق بهذا اخلصوص ،بحكم أن
اإلحصاءات نفسها حتولت إلى أداة سياسية تستخدم ألسباب مختلفة .ولكن بحسب أرقام جهاز اإلحصاء
املركزي الهولندي فإن املسلمني يشكلون ما بني  6إلى  8في املائة من مجموع سكان البالد.
ويأتي املهاجرون املغاربة في مقدمة مسلمي هولندا بعدد يتراوح ما بني  300ألف إلى  350ألف شخص ،يليهم
األتراك بفارق قليل .ويضيف اخلبير ،إن بقية املسلمني يتفرقون على جنسيات أخرى مختلفة منها أقلية هندية
من السورينام التي كانت مستعمرة هولندية ،وهي أقدم أقلية مسلمة في البالد.
ويؤيد فيلدرز ،الذي يتعهد بحظر هجرة املسلمني وإغالق املساجد في هولندا ،نحو  20في املائة من الناخبني
الهولنديني .هذه األرقام تثير مخاوف املهاجرين املسلمني رغم مبادرات التضامن معهم كتلك التي نظمت
أمس في مسجد في أمستردام وشارك فيها أيضا ً هولنديون من أصول غير مسلمة.وعن أبرز املشاكل املرتبطة
باملهاجرين املسلمني في هولندا ،يقول عبد الرحمن ،إن أبرزها هو صعوبة وبطء اندماجهم« ،بحيث أصبحت
هناك مجتمعات إسالمية منغلقة داخل اجملتمع الهولندي ،لكن هذه النقطة يتم تضخيمها واستغاللها
أيضا ً ألغراض سياسية ،سواء من طرف السياسيني الهولنديني أو من طرف فئات من املسلمني أنفسهم».

France 24
وزراء اخلارجية العرب يدعون كافة دول
العالم إلى عدم نقل سفاراتهم إلى القدس
دعا وزراء اخلارجية العرب في ختام دورتهم نصف السنوية «جميع الدول»
إلى االلتزام بالقرارات الدولية التي ال تعترف بضم إسرائيل للقدس وإلى عدم نقل أي سفارات إلى املدينة.
ويأتي قرار الوزراء العرب ردا على تصريحات للرئيس األمريكي دونالد ترامب أكد فيها أنه «يفكر جديا» في نقل
السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس «لكن هذا القرار غير السهل» لم يتخذ بعد.
وطالب الوزراء العرب في قرارهم «جميع الدول بااللتزام بقراري مجلس األمن  476و 478لعام  ،1980ومبادئ
القانون الدولي ،التي تعتبر القانون اإلسرائيلي بضم القدس ،الغيا وباطال ،وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها
أو نقل السفارات إليها».
وأكد الوزراء أن «إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى املدينة ،يعتبر اعتداء صريحا على حقوق
الشعب الفلسطيني وجميع املسلمني واملسيحيني ،وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة
وقرارات مجلس األمن ذات الصلة ،والفتوى القانونية حملكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ  ،2004/7/9ومن
شأنها أن تشكل تهديدا جديا للسلم واألمن في املنطقة عالوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتني،
وتعزيز التطرف والعنف».
وكان األمني العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد في اجللسة االفتتاحية لالجتماع متسك اجلامعة
بـ»حل الدولتني» لتسوية النزاع الفلسطيني-اإلسرائيلي.
وقال أبو الغيط إن «الفلسطينيني والعرب لم يعد لديهم شريك على اجلانب اآلخر» معتبرا أن احلكومة
اإلسرائيلية «هدفها املعلن هو تقويض حل الدولتني عبر فرض أمر واقع استيطاني يحول دون إقامة دولة
فلسطينية متواصلة األطراف».
وشدد أبو الغيط على أن محاولة «االلتفاف على حل الدولتني مضيعة للوقت ( )...وليست مقبولة عربيا ولن
متر».
وكان الرئيس األمريكي دونالد ترامب قد قال في منتصف شباط/فبراير املاضي أن حل الدولتني ليس السبيل
الوحيد إلنهاء النزاع الفتا إلى أنه منفتح على خيارات بديلة إذا كانت تؤدي إلى السالم.

صحيفة «هارتس» تُفجر مفاجأة بشأن رأفت الهجان
في تقرير نشره موقع صحيفة «هآرتس» اإلسرائيلية ،زعم معلق الشؤون االستخبارية في الصحيفة إلى أن
«رفعت اجلمال» والذي أرسلته اخملابرات املصرية إلى إسرائيل منتصف اخلمسينيات حتت هوية يهودي يحمل
اسم جاك بيطون ،كان قد مت الكشف عنه سريعا ً واعتقاله.
وأدعي التقرير إن ضابط اخملابرات اإلسرائيلي «مردخاي شارون» ،والذي تولى التحقيق مع «اجلمال» بعد اعتقاله
عرض عليه أن يتم إطالق سراحه مقابل أن يعمل لصالح إسرائيل ،فوافق.
وبحسب التقرير فإن شارون كان يطلب من اجلمال نقل معلومات مضللة عن إسرائيل ونواياها للجانب املصري،
مشيرة إلى أن شارون كان يستمع للحوار الذي كان يتم بني اجلمال ومشغليه من اخملابرات املصرية.
وأشار التقرير إلي أن اخملابرات اإلسرائيلية سعت إلقناع اخملابرات املصرية بضرورة اإلعتماد على املعلومات التي
كان يرسلها اجلمال ،فقامت بإعطائه معلومات حقيقية حول موعد شنها حرب ،1956
وأضاف التقرير إلي أن إسرائيل استغلت الثقة التي اكتسبها اجلمال لدى اخملابرات املصرية وقامت بتزويده
مبعلومات مضللة بشأن حرب  ،1967حيث مت الطلب منه التأكيد للجانب املصري على أن إسرائيل ال تنوي في
هذه احلرب استهداف سالح اجلو املصري ،مع أنه تبني أن احلرب بدأت بقيام إسرائيل بضرب كل املطارات املصرية.
وقد أعدت «هآرتس» هذا التقرير مبناسبة مقتل «مردخاي شارون» قبل أسبوعني في تل أبيب.
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أعادة تعليق الصليب علي جدار مستشفي
في كيبيك بعد أعتراض األالف علي إزالته

أُعيد تعليق الصليب الذي يبلغ طوله أقل
من متر في نفس املكان األصلي له بني
مصعدين قرب مدخل مستشفي «سانت
ساكرميينت» في كيبيك  ،ووضع أسفله
لوحة تفسر التراث الديني وبناء املستشفي
وتوضيح بأن املستشفي هي األن مؤسسة
علمانية  ،وكتب علي اللوحة أن مرافق
الرعاية الصحية في كيبيك كانت علمانية
منذ سنوات عديدة  ،وان هذا الصليب يشير
الي مساهمات اجملتمعات الدينية في بناء
املستشفي  ،وقالت إدارة املستشفي إنها
تلقت مكاملات هاتفية من  ٦٠٠فرد علي االقل
تعترض علي إزالة الصليب الذي مت بسبب
شكوي من أحد االشخاص  ،وقد وقع االف
االفراد علي عريضة تعارض إزالة الصليب
وقامت املستشفي باعادت تعليق الصليب
بناء علي أمر من وزارة الصحة يوم  ١مارس
 ،وقال مسؤولون في املستشفي أنهم تلقوا
تهديدا خطيرا بسبب ازالة الصليب وان
الشرطة قبضت علي رجل في اخلمسينات
من عمره قام بهذه التهديد وقد أفرج عنه
علي وعد باملثول امام احملكمة في وقت الحق

إتهام مدرس في أونتاريو بسوء
السلوك املهني لتنبيهه للطالب
باالثار اجلانبية للتطعيمات
قالت اللجنة التأديبية املستقلة وكلية أونتاريو
للمعلمني أن «تيموثي سوليفان» مذنب في خمسة
أفعال تتضمن إسأة معاملة الطالب نفسيا ً وعاطفيا ً
وإتهام بتشجيع الطالب علي عدم أخذ التطعيمات
الالزمة وتوجيه اللوم للممرضات القائمني بالتطعيم.
ونفي تيموثي مدرس العلوم في مدرسة ووترفورد
الثانوية في أونتاريو هذه االتهامات  ،ولكنه أعترف
بانه ترك الفصل ليتحدث مع املمرضات ويقول ألحد
الطالب بان هناك آثار جانبية لهذه التطعيمات وان احد
هذه االثار قد يكون املوت .وقال تيموثي أن الطالب لم
يحصلوا علي املعلومات الكافية التي يجب ان يعرفوها
عن االثار اجلانبية لهذه التطعيمات قبل املوافقة علي
أخذها  ،وقد مت ايقاف املدرس ملدة يوم واحد ملا فعله
وتعرض للتحقيق معه  ،ولكن كلية اونتاريو للمعلمني
تسعي اليقافه عن العمل ملدة شهر واعطاؤه دروس في
التحكم في الغضب ،حيث قالت واحدة من املمرضات
في جلسة االستماع إنها شعرت بالتهديد النه صرخ
فيها وقال لزمالئها أنهم متهمون بحجب معلومات
عن الطالب بخصوص هذه التطعيمات .وقال مدير
املدرسة أنه ارسل خطاب للمدرس يحذره من ان أرائه
حول التطعيمات ستؤثر علي عمله في التدريس  ،وقال
املدرس إذا كان االهتمام بصحة الطالب هو إيذاء نفسي
واذا كان طرح أسئلة غير مريحة يجعلني مذنبا فأنا
مذنب بالتهم املوجهة الي ولقد حاولت أن أكون منوذجا
يحتذي به.
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مناورة سياسية من كاثلني وين
بتخفيض اسعار الكهرباء  %٢٥هذا العام
أعلنت رئيسة وزراء مقاطعة أونتاريو عن تخفيض جديد في أسعار الكهرباء
مقداره  %١٧خالل اشهر الصيف لهذا العام  ،هذا باالضافة الي التخفيض
السابق ومقداره  %٨من ضريبة املبيعات املنسقة (إتش أس تي) الذي أُعلن
عنه في يناير املاضي لتصل جملة التخفيضات إلي  . % ٢٥وقالت كاثلني وين أن
أسعار الكهرباء سوف تخضع بعد ذلك ملعدل التضخم خالل االربعة سنوات
القادمة  ،وهذا سيكلف خزانة املقاطعة حوالي  ١٫٨٣مليون دوالر في السنة
وهذه اخلطوة تأتي بعد أن قفزت أسعار الكهرباء للفرد املتوسط من  ٩٠دوالر
في الشهر عام  ٢٠٠٥الي  ١٥٦دوالر في الشهر عام  ٢٠١٦مما هدد شعبية
حكومة املقاطعة لالنتخابات القادمة في يونية عام  . ٢٠١٨وقالت كاثلني وين
أن حكومتها قامت لفترة طويلة بأخطاء علي الطريق وقالت نحن نعيد بناء
نظام الكهرباء في مقاطعة أونتاريو الذي أدي إلي معدالت مرتفعة بشكل
غير عادل وأنه حان الوقت إلصالح هذه االخطاء بطريقة عملية لليوم وللمستقبل .وفي رأي ألحد الصحف فإن حكومة
أونتاريو ستعطي سكان املقاطعة كهرباء بسعر رخيص  % ٢٥و تشتري أصواتهم باموالهم  ،حيث انخفضت شعبية
الليبراليني حسب أستطالعات الراي العام املاضي ،وبينما تراجعت شعبية احلزب أسرعت كاثلني وين باالستجابة في
محاولة إلحياء حكومتها التي تلفظ انفاسها وهذه لعبة سياسية.

مسئولوا الصحة في البرتا
يُحذرون من خطر األصابة باحلصبة
قال مسئولوا الصحة في مقاطعة البرتا ان الركاب الذين
سافروا علي منت طائرة «وست جت» ،رحلة رقم  ١٨٦والقادمة
من فانكوفر مساء يوم  ٢٤فبراير الي إدمنتون وايضا االشخاص
الذين كانوا في املطار بعد منتصف الليل حتي الساعة  ٣٫٣٠من
صباح يوم  ٢٥فبراير هم في خطر االصابة باحلصبة ،لوجود فرد
مصاب باملرض علي منت الطائرة  ،وتوجه هيئة الصحة حتذيرا
لالشخاص الذين ولدوا بعد عام  ١٩٧٠والذين لم يسبق لهم
التعرض للمرض أو أخذ جرعتني من تطعيم احلصبة .واما االفراد
الذين ولدوا قبل عام  ١٩٧٠فيعتبروا محصنني عموما ً الن هناك احتمال ان يكونوا اصيبوا باملرض او تعرضوا
له من قبل  ،وقد قامت هيئة الصحة باألتصال مباشرة مع االشخاص الذين كانوا علي منت الطائرة .وتطلب
الهيئة من االشخاص الذين كانوا في املطار البقاء في منازلهم واالتصال برقم  ٨١١قبل زيارة الطبيب.

جامعة «رايرسون» تستغني عن خدمات مدرس القي خطاب ُمعاد
للسامية في مسجد
بينما حتقق الشرطة في رسوم للصليب املعقوف رمز النازية وكتابات ضد السامية في جامعة يورك  ،قامت
جامعة «رايرسون» ،باالستغناء عن خدمات مدرس مساعد القي خطاب معاد للسامية في مسجد بتورنتو،
وظهرت رسوم الصليب املعقوف علي شاشة كمبيوتر ورسمت كذلك علي مقاعد الدراسة وهذه الرسومات
متثل نوع من الكراهية ضد الطلبة اليهود.
ومن ناحية اخري أستغنت جامعة رايرسون عن خدمات مدرس مساعد النه القي خطاب معاد للسامية في
جامع بوسط املدينة وقال رئيس جامعة رايرسون محمد التشيمي أنه مت اجراء حتقيق من قبل خدمات حقوق
االنسان وإدارة املوارد البشرية والفريق القانوني للجامعة واتخذت اجلامعة االجراءات املناسبة وقام املدرس
املساعد بإرسال تغريدة علي تويتر يقول فيها ال أنا وال مسجد تورنتو وال جماعة املصلني فيه نكن اي شكل
من أشكال الكراهية لليهود ولهذا أود االعتذار بدون حتفظ علي اخلطأ في حديثي خالل الصالة في شهر
رمضان املاضي  ،وكنت اقصد في دعائي حالة سياسية محددة جدا نتيجة االحتالل العسكري  ،وقال أيضا
أعتذر بصدق عن الضيق الذي قد تكون كلماتي تسببت فيه .وأثني ميكل موستني الرئيس التنفيذي لهيئة
(بي ناي بريث) في كندا وهي الهيئة الدولية التي تدافع عن حقوق الشعب اليهودي  ،علي تعامل جامعة
رايرسون مع هذه املسألة بعد سنة صعبة لليهود في احلرم اجلامعي .وكان بهذا يشير الي خروج الطلبة
املنتمني الي «(مجموعة طالب العدالة في فلسطني» ،و ايضا الطالب املنتمني الي «رابطة الطالب املسلمني»
من إجتماع الحتاد الطلبة في اجلامعة وبسبب هذا لم يتسن عقد تصويت علي إقتراح يدعو الي دعم أسبوع
تعليم عن احملرقة اليهودية.

بداية العمل بالتوقيت الصيفي يوم االحد  ١٢مارس
سيبدأ العمل بالتوقيت
الصيفي يوم االحد  ١٢مارس
وذلك بتقدمي الساعة ستون
دقيقة لألمام ففي الساعة
الثانية بعد منتصف ليلة
السبت  ١١مارس قدم
ساعتك ساعة واحدة لتصبح
الثالثة بدال من الثانية من
صباح االحد  ١٢مارس

أحتجاجات تصاحب
أفتتاح برج ترامب في فانكوفر

قام أبن ترامب وزوجته واخوة ترامب بافتتاح برج
ترامب يوم الثالثاء  ٢٨فبراير في فانكوفر ،ويبلغ
تكلفة الفندق تكلف بناؤه  ٣٦٠مليون دوالر وهو
مكون من  ٦٩طابقا ً و يحتوي علي  ١٤٧حجرة
ويعتبر ثاني أعلي مبني في فانكوفر  ،وكانت
الشرطة مترقبة حدوث مظاهرات كبيرة خارج
املبني خاصة أنه اصبح نقطة محورية للمظاهرات
ضد الرئيس االمريكي دونالد ترامب وخطابه الذي
وصف باملُعادي للمهاجرين واملرأة ،ولكن ظهر
عدد قليل من املتظاهرين حمل بعضهم الفتات
كتب عليها «احلب ينسخ الكراهية» ،وليرحل
العنصريون .ووقف املتظاهرون خلف حواجز بُنيت
حلماية البرج .واجلدير بالذكر أن منظمة ترامب ال
متلك البرج ولكنه حصل علي رخصة إلستعمال
االسم وللتسويق بأسم ترامب ،وتقوم مجموعة
فنادق ترامب بادارته .وقال جو كيم املطور
للبرج والرئيس التنفيذي جملموعة «هولبورن» أن
املسؤولني في املدينة طلبوا منه عدم استخدام
أسم ترامب ولم يكونوا سعداء عندما بدأت حملة
ترامب االنتخابية ولكنه كان قد وقع علي الصفقة
بالفعل  ،وقال أنه شعر بالرعب بعد ذلك .وقد جرت
عدة مظاهرات خارج الفندق عند إنتخاب ترامب
وبعد تنصيبه

أشتباكات بني متظاهرين مؤيدين
وأخرين معارضني القتراح ادانة
كراهية االسالم في مونتريال

إندلع التوتر بني مجموعتان من املتظاهرين يوم السبت
 ٤مارس في مونتريال حيث كانت احد اجملموعتني تعارض
اقتراح إدانة كراهية االسالم وهو االقتراح رقم ( – ١٠٣أم)
ومجموعة اخري تؤيده واحتكت اجملموعتني ببعضهما
قبل أن تفرق الشرطة بينهما .وقالت اجملموعة املعارضة
لالقتراح وتسمي «ال مونت» ،أن هذا األقتراح هذا يحد من
حرية التعبير ويفتح الباب أمام الشريعة االسالمية في
كندا وكانت اجملموعة االخري املؤيدة حتمل الفتات كتب
عليها «أجعلوا العنصريون يخافون» ،ورددوا شعارات قائلني
ليأتي املهاجرين ويخرج الفاشيون .وهذا األحتجاج علي
االقتراح بادانة كراهية االسالم هو جزء من إحتجاجات في
جميع البالد علي هذا االقتراح الذي قدمته إلي مجلس
العموم العام املاضي السيدة «إقرأ خالد» ،وساندته وزيرة
التراث ميالني جولي وحاولت املعارضة تعطيله قائلة بانه
يخص مجموعة واحدة من االديان علي حساب اجملموعات
األخري وأنه ال بد من تعريف ملصطلح «أسالموفوبيا»،
ولكن الغالبية الليبرالية أوقفت األعتراضات.
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علماء :املتزوجون �أف�ضل من العزاب �صحياً

ن�صائح لزيادة فاعليه مزيل العرق
الرائحة الكريهة من أكثر االشياء الني تضعك مبوقف محرج  ,بالرغم أنك تضعي مزيل العرق ,ولكن
اجلديد الذي نقدمه لك هو أن هناك أشياء قد تقومي بها تقلل من فاعليه مزيل العرق ,تعرفي عليها.
 الفرق بني مضاد التعرق و مزيل الرائحةيجب قبل كل شيء التفريق بني مضاد التعرق ومزيل الرائحة ،فاألول يساعد في احلد من التعرق ،في
حني يعمل الثاني على إخفاء رائحة التعرق ،ويعد مزيل الرائحة خيارا ً مثاليا ً في العمل ،بينما يفضل
استخدام مضاد التعرق عند الصباح.
 جفاف البشرةاحلمام ،فمزيالت ومضادات التعرق
ال تضع مزيل رائحة التعرق حتت اإلبطني مباشرة بعد اخلروج من ّ
تعمل بشكل جيد فقط ،عندما تطبق على البشرة اجلافة.
 حالقة اإلبطنيتطبيق مزيل رائحة التعرق على اإلبطني بعد حالقتهما بالشفرة خيار خاطىء ،حيث يؤدي ذلك إلى
التهاب وإحمرار اجللد.
 ال تبالغ في تطبيق مزيل الرائحةيعتقد الكثيرون أن وضع كمية كبيرة من مزيل رائحة التعرق يعطي نتائج أفضل ،ولذلك يجب وضع
الكمية املناسبة املوصى بها على العبوة فقط.
 وضع مضاد التعرق في الليلإذا أردت احلصول على نتيجة جيدة ،ينصح بوضع مضاد التعرق خالل الليل ،حيث حتتاج مضادات
التعرق إلى ساعات المتصاصها من قبل اجلسم.
ترطيب اإلبطنيقد تكون هذه النصيحة مستغربة ،لكن اإلبطني كغيرهما من أعضاء اجلسم بحاجة إلى الترطيب
ليبقيا في صحة جيدة وال تصدر عنهما أة روائح كريهة.

احر�صي على نوم طفلك مع لعبته املف�ضلة
قد نري أطفاال مرتبطني بشدة بألعابهم
 ,وقد أثبتت دراسة أن هذا اإلرتباط مفيد
لألطفال ,فقد كشفت دراسة طبية حديثة
النقاب عن أن اعتياد األطفال على النوم
مع اللعب املفضلة من احليوانات احملشوة،
خاصة إذا ما كانوا يخلدون للنوم خارج
منازلهم ،تلعب دورا هاما في تنمية مهارات
القراءة لديهم.
وللمرة األولى ،تثبت الدراسة باألدلة أن
قضاء األطفال الليل خارج املنزل مع
اصطحاب ألعابهم املفضلة وسيلة فعالة
لتنمية مهارات القراءة لديهم .وأظهرت
األبحاث التي أجريت في جامعة «كانازاوا»
بالتعاون مع «معهد أوساكا للتكنولوجيا»
في اليابان ،أن خضوع األطفال لبرامج للنوم
باصطحاب حيواناتهم املفضلة قد لعب دورا هاما في تطوير سلوكياتهم االجتماعية واإليجابية ،إلى
جانب تشجيعهم على قراءة الكتب .ويأمل الباحثون من خالل النتائج املتوصل إليها تدعيم هذا االجتاه
والنهج ملا له من تأثير إيجابي على تنمية قدرات األطفال في مجال القراءة والتواصل مع محيطهم
االجتماعي.
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العزَّاب.
تؤكد الدراسة تلو األخرى أ َّن املتزوجني يتمتعون بصح ٍة أفضل ويعيشون
لعمر أطول من أقرانهم ُ
ٍ
ولكن ،هل هذا صحيح؟
أحدث دراسة بخصوص ذلك أجرتها جامعة «كارنيجي ميلون» بالواليات املتحدة األميركية ،ووجدت أ َّن
العزَّاب .وأشارت الدراسة
نسب هرمون الكورتيزول الذي يُفرز نتيجة لإلجهاد ،لدى املتزوجني أقل منها لدى ُ
إلي أ َّن الزواج رمبا يكون قادرا ً بالفعل على حتسني الصحة العامة لإلنسان بالعمل كدفاع ضد الضغط
النفسي .وقال بريان تشني ،طالب الدراسات العليا باجلامعة واملشارك في البحث« :من الرائع أن نكتشف
مسارا ً فسيولوجيا ً يفسر لنا كيف تؤثر العالقات على الصحة واملرض» .وألغراض الدراسة ،أخذ الباحثون
عينات من لعاب  572متطوعا ً بالغا ً بصحة جيدة تتراوح أعمارهم بني  21و  55عاماً ،منهم متزوجون،
ٍ
و ُعزَّاب ،ومطلقون .وأ ُ ِخ َذت أكثر من عينة من كل شخص على مدار  24ساعة لثالثة أيام غير متتالية.
العزَّاب ،وأيضا ً كانت معدالت
أظهرت النتائج أ َّن معدالت هرمون الكورتيزول لدى املتزوجني كانت أقل من ُ
هبوط نسبة هرمون الكورتيزول خالل اليوم لدى املتزوجني أسرع ،وهو ٌ
منط هرموني يدل على حتسن
الصحة العامة.
ومن املعروف أن األشخاص ذوي املعدالت املنخفضة لهرمون الكورتيزول يتمتعون بصح ٍة أفضل.
فمستويات الكورتيزول املرتفعة تعزز حدوث االلتهابات ،والتي بدورها قد تزيد من خطر حدوث مشاكل
صحية عديدة منها أمراض القلب ،وأمراض املناعة الذاتية ،واالكتئاب.
هذه االكتشافات وغيرها ترجح وجود رابط بني الزواج والصحة اجليدة والسالمة النفسية .وتعكس
النتائج اجلديدة فوائد أنظمة الدعم االجتماعي على الصحة العامة ،ولكن هل يعني ذلك وجود فوائد
فريدة خاصة بالزواج حتديداً؟
بشيء من احلذر .فالدراسة توضح وجود عالقة ارتباط،
االكتشافات
تلك
أخذ
ليس بالضرورة ،والبد من
ٍ
وليس عالقة سببية .وقد يكون امتالك املتزوجني لصح ٍة أفضل سببه أ َّن األشخاص األفضل صحة أكثر
عرضة للزواج من األساس.
وعالو ًة على ذلك ،ال تأخذ الدراسة بعني االعتبار الفروق بني املتزوجني واملرتبطني لفتر ٍة طويلة ويعيشون
سويا ً دون زواج.

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

وميكن استخدام الليزر إلزالة هذه البقع من على
الوجه.
وأخيرا مع مطلع الستينات ،يبدأ اجللد في اجلفاف
مما يتطلب معه ضرورة تغذية اجللد عن طريق
الزيوت املضادة لتقدم السن الغنية باألوميجا  3و6
واستخدام الكرميات التي تساعد على ترطيب اجللد
خاصة في منطقة اجلبهة وحول العيون والرقبة
وحول الفم فالكرميات تساعد اجللد على اكتساب
نضاره وحيوية.

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

التجاعيد من أكثر العالمات على كبر السن,
ولكن عندما تظهر في سن الثالثني تدل على سوء
التغذية وقلة النوم ,بحيث ما أكد دكتور فرنسي,
وإليكم التفاصيل .وأوضح طبيب األمراض اجللدية
الفرنسية الدكتور ببير ريكو من جامعة باريس،
أن  %80من عالمات الشيخوخة التي تظهر على
البشر ،خالل عمر الثالثني ترجع إلى نقص النوم
والتدخني والغذاء غير املتوازن إلى جانب تلوث
البيئة ،حيث تبدأ اخلاليا بهذا العمر في اإلرهاق
ويفقد اجللد مرونته مما يتطلب العناية بالبشرة
عن طريق كوكتيل كامل من الفيتامني واملعادن
ومضادات األكسدة وحمض الهيالورونيك ،وهو مادة
موجودة بشكل طبيعي في الغضروف والسائل
الزليلي احمليط باملفاصل ،في اجللد وفي السائل
الزجاجي املائي للعني ولهذا احلمض قدرة على
امتصاص السوائل.
وأشار الطبيب الفرنسي إلى أنه مع بداية
األربعينات حتتاج خاليا اجللد التي تظهر عليها
عالمات الشيخوخة إلى من يدعمها من أجل إنتاج
الكوالجني وااليالستني ،ليحد من التجاعيد التي
تظهر حول الفم والعيون.
ومع بداية اخلمسني تظهر البقع على البشرة
بسبب االضطراب الهرموني والتعرض للشمس

العائلـــــــــة

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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جنل بيليه �إىل ال�سجن ب�سبب املخدرات

حـــــــــوادث

القب�ض علي «ه�شام �سعدي» بعد تهديدات بتفجريات بجامعة
«كونكورديا» مبونرتيال
مت استدعاء شخص يُدعي «هشام سعدي» ،لإلشتباه حول صلته بشأن التفجير املزعوم بجامعة كونكورديا
مبونتريال ،و «سعدي» والذي عمره  47عاماً ،يتهم بإطالق التهديدات والتحريض علي اخلوف من هجمات تتعلق
باإلرهاب .وكان ثالث مباني تابعة جلامعة «كونكورديا» مبونتريال قد مت إخالئهم لعدة ساعات يوم األربعاء ،األول
من مارس احلالي ،بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل ستستهدف طلبة مسلمني .ومت تعطيل الدراسة ملئات
الطالب حتي انتهت السلطات من التفتيش عن العبوات الناسفة .ولكن لم تعثر الشرطة علي أي شئ .وفي
رسالة وصلت إلي الصحف الكندية ،القيام بتفجير عبوات ناسفة يوميا ً ولعدة أيام ،واجملموعة والتي قالت أنها
فصيل من مجلس املواطنني احملافظني في كندا أو «سي  ،»4أشتكت من إقامة صالة اجلمعة باحلرم اجلامعي.
وقالت حكومة كيبيك أنها تتابع األمر

أبلغ محامي ابن أسطورة كرة القدم بيليه رويترز أن
موكله تعهد بتسليم نفسه للشرطة بعدما قررت
محكمة أنه يجب أن ينفذ حكم بحبسه حوالي 13
عاما من عقوبة تبلغ  33عاما لالجتار في اخملدرات
وقال يوجينيو ماالفازي محامي إدينيو جنل بيليه
«سيسلم نفسه مبجرد تأكيد القرار».
وأدين إدينيو احلارس السابق لسانتوس فريق والده
بيليه باالجتار باخملدرات وغسل األموال في  2005لكنه

كان يكافح ضد هذه االتهامات منذ ذلك الوقت
 ،ووافق القاضي على طعنه ضد قرار حبسه 33
عاما ً وخفف املدة إلى  12عاما وعشرة أشهر  ،وأكد
احملامي أن إدينيو  -واسمه بالكامل إدسون تشولبي
دو ناسيمينتو  -أنه بريء وسيواصل القتال ضد هذه
التهم .ويعتبر بيليه « 76عاما» أعظم العب في
التاريخ وساعد بالده في الفوز بكأس العالم ثالث
مرات

�أقباط باملنيا :الأمن منعنا من ت�أدية �صالة «القدا�س الإلهي»

خمتل عقلياً حاول دخول
كابينة قيادة طائرة متجهة من فرن�سا �إىل املغرب
حاول شخص «تظهر عليه عالمات املرض العقلي»
الدخول إلى قمرة قيادة طائرة على منت رحلة جوية
رابطة بني باريس والدار البيضاء ،بحسب ما أعلنت
وكالة املغرب العربي الرسمية لألنباء .وبحسب
املعلومات األولية للتحقيق ،فإن الشخص البالغ 26
عاما توجه إلى مرحاض الطائرة خالل الرحلة “قبل أن
يحاول ولوج قمرة القيادة” ،وفق الوكالة التي نقلت
بيانا صادرا عن املديرية العامة لألمن الوطني .ويوضح
البيان أن ذلك التصرف “دفع الطاقم إلى توقيفه
وإشعار السلطات األمنية اخملتصة” ،من دون ذكر تفاصيل عن احلادثة أو شركة الطيران املشغلة .ولفتت
املديرية العامة في بيانها إلى أن الشخص املذكور “كان يقيم بطريقة غير مشروعة في فرنسا ،قبل أن يصاب
مؤخرا مبرض عقلي ،وهو ما دفع بخاله إلى اصطحابه نحو املغرب على منت الطائرة” .وبعد هبوط الطائرة في
الدار البيضاء“ ،مت عرض املعني باألمر (الشخص املعني) على املصحة الطبية في املطار ،التي أكدت أنه يعاني
من اخللل العقلي ،وهو ما استوجب إيداعه مستشفى األمراض العقلية والنفسية” ،بحسب ما أوضح البيان
نفسه.

حماكمة دمناركي �أحرق م�صحف بتهمة التجديف
أعلنت النيابة العامة الدمناركية ،أن دمنارك ًيا أحرق نسخة من املصحف وظهر في فيديو نشر على فيسبوك
سيحاكم بتهمة التجديف ،في سابقة في هذا البلد االسكندينافي منذ العام  .1971وقالت النيابة العامة
ً
انتهاكا لقانون التجديف» في حال
في بيان إن «إتالف كتب مقدسة كاإلجنيل أو القرآن عن طريق احلرق يشكل
شكل «إهانة علنية أو إساءة إلحدى الديانات» .وأوضح املدعي العام يان ريكندورف أن «ظروف هذه القضية
دفعتنا إلى طلب الئحة اتهام جتيز للمحكمة إصدار قرار» .وفي ديسمبر  2015أقدم املتهم البالغ  42عا ًما -ولم
تكشف هويته -على حرق نسخة من املصحف في حديقته ونشر الفيديو على موقع فيسبوك على صفحة
بعنوان «نعم للحرية ،ال لإلسالم» .وتقضي املادة  140من القانون اجلزائي الدمناركي حول التجديف بعقوبة
سجن ال تتجاوز أربعة أشهر ،لكن النيابة أوصت بغرامة فحسب.

«لعبة االنتحار» تودي
بحياة ع�شرات املراهقني الرو�س
أدت لعبة جديدة منتشرة بني املراهقني في روسيا إلى وفاة  130منهم في األشهر الستة املاضية .وأصبحت
الفتاتني الروسيتني يولي و فيرونيكا آخر ضحايا هذه اللعبة املزعجة.
وأفادت وسائل إعالم روسية أن لعبة حتض على ممارسات خطيرة ،انتشرت مؤخرا عبر اإلنترنيت ،قد تسببت
بوفاة الفتاتني ،لترتفع حصيلة ضحايا اللعبة إلى  130شخصا خالل نصف عام.
ووفقا لصحيفة «ميرور» البريطانية ،فإن اللعبة التي ابتكرتها صفحات على مواقع التواصل االجتماعي،
تشجع املراهقني على حفر شكل معني على أجسادهم باستخدام أداة حادة ،كما حتثهم على مشاهدة أفالم
الرعب .وتنتهي اللعبة عندما ينتحر الشخص في اليوم الـ 50من بدأ هذه العادات الغريبة.
وألقت الفتاتني يوليا كونستانتينوفا ( 15سنة) وفيرونيكا فولكوفا ( 16سنة) بأنفسهما من سطح بناية
ترتفع  14طابقا ،ما أدى لوفاتهما فورا .وألقت فتاة أخرى نفسها أمام قطار قبل بضعة أيام.
وانتشرت حوادث مشابهة مؤخرا في روسيا ،مرافقة حمالت تشجع على االنتحار بني املراهقني الذين يعانون
من االكتئاب وفقدان اإلحساس باألهمية.
وقبضت السلطات الروسية العام املاضي على شاب يدعى فيليب بوديكني ،اتهم بتنظيم عدة مجموعات
تنظم وحتض املراهقني الروسيني على االنتحار.

قال مواطنون أقباط في قرية «نزلة النخل» ،مبحافظة املنيا ،إن قوات األمن منعت املصلني األقباط ،صباح اليوم
األحد ،اخلامس من مارس احلالي ،من تأدية صالة القداس اإللهي ،بدعوى اخلوف من مهاجمة متطرفني بالقرية
لهم .بينما قالت مصادر أمنية أن السبب هو أن املكان محل اخلالف ليس كنيسة مرخصة قانون ًا.
وذكر شهود عيان أقباط بالقرية أن األمن أحاط بكنسية القديس مار مينا من كل جهة ،ملنع املصلني الذين
صباحا من دخول الكنيسة ،ملمارسة شعائرهم الدينية ،واعتبر العديد من األقباط أن
جتمعوا منذ اخلامسة
ً
األجهزة األمنية خضعت لرغبة املعترضني علي الصالة بالكنيسة من قبل املتطرفني دون أي اعتبار ملشاعر
األقباط.
وقال األنبا مكاريوس ،األسقف العام إليبارشية املنيا وأبوقرقاص ،إنه حاول على مدار األيام القليلة السابقة مع
األجهزة األمنية بكل الطرق لعدم إيقاف الشعائر الدينية دون جدوى ،مضي ًفا أن كل من مدير األمن ومفتش
األمن الوطني ورئيس جهاز األمن القومي ،وعدوه بأنه خالل أسابيع قليلة سيتم استئناف الصالة في كنيسة
مار مينا بالقرية.
وأضاف األنبا مكاريوس أنه مع تفاقم األزمة  ،واحتمال إشتباك األمن مع أفراد الشعب ،واستمرار منع الكاهن
القس بطرس عزيز من دخول القرية ،اقترح األنبا مكاريوس جمع املصلني في منزل أحد أفراد الشعب ،وإقامة
القداس لهم هناك وأدًا للفتنة ،ومنح الفرصة لألجهزة في رد االعتبار لألقباط الذين تعرضوا اليوم إلهانة
شديدة .وأختتم :نحن بانتظار حترك األجهزة حلل املشكلة والتأكيد على سيادة الدولة وحقوق املواطنة.

�إهمال زوجني يقتل طفليهما بطريقة مريعة
لقي طفالن توأمان مصرعهما بطريقة مريعة بسبب إهمال والديهما اللذين تركاهما في املنزل لدقائق
معدودة في إحدى ضواحي العاصمة الهندية ،توفي الطفالن غرقا داخل غسالة منزلهما بعدما ترك والداهما
املنزل ألمر ما .ووقع احلادث في العاصمة الهندية نيودلهي أودى بحياة توأمني يبلغان من العمر  3سنوات
فقط ،ويدعى التوأمان نيشانت و نكشيا .فقد تركت األم املنزل لنحو  6دقائق وخرجت إلى متجر قريب لشراء
مسحوق بعد مألت الغسالة بـ  12-15لترا من املاء وتركت التوأمني يلهوان وحدهما .وعندما عادت األم إلى
املنزل لم جتد األطفال فاتصلت بالشرطة ،كما عاد األب فورا إلى املنزل حيث فجع مبشهد التوأمني في الغسالة

جرمية اغت�صاب «غري م�سبوقة» يف بريطانيا
في واقعة مؤسفة ،تتجاوز كل منطق اعترف بريطاني ،باغتصاب امرأة في هجوم عنيف استمر ساعتني ،وقع
قبل ساعات من أحد أهم األحداث في حياة أي إنسان
فقد أقدم ديري ماكان ( 28عاما) على تنفيذ جرمية االغتصاب تلك قبل ساعات من زواجه .وسحب الرجل
ضحيته وهي في منتصف العشرينيات إلى مرآب قرب منزلها في هاكني بشرق لندن واغتصبها وضربها
ثم التقط صورا لها .وتزوج صديقته احلامل في وقت الحق من اليوم نفسه .وقال أندرو هيلد وهو من جهاز
االدعاء البريطاني «كان هجوما مروعا وعنيفا وطويال تضمن اغتصابا ارتكبه رجل تعمد إثارة اخلوف واملعاناة
النفسية».
ومؤخرا خرج من السجن بعدما ارتكب جرمية اغتصاب مشابهة في  ،2006وإنه هاجم الضحية لدى عودتها
للمنزل من نزهة مع األصدقاء
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مستشار السيسي لـ”جود نيوز” :

جتديد اخلطاب الديني أصبح ضرورة ملحة
وهذا رأيي فيما يقوله “إسالم البحيري” بشأن تنقية التراث اإلسالمي
قال الشيخ أسامة االزهري
 ،مستشار رئيس اجلمهورية
املصري عبد الفتاح السيسي
 ،وعضو جلنة الشؤن الدينة
بالبرملان  ،ان االطروحات التي
يطرحها الباحث اسالم البحيري
 ،حول تنقيه كتب التراث
االسالمي  ،هي اطروحات غير
ممنهجة ومفتقدة املنهجية،
فهو يدعو الي التخلص من
التراث االسالمي إعتبارا ً من
القرن الثاني الهجري ،أي -
والكالم لـ أسامة األزهري -
نتخلص من مجهود 1200سنه
من مجهود وإجتهادات علماء
افادو العصور التي عاشو فيها .
واضاف مستشار السيسي
للشؤن الدينيه في تصريحات
خاصة ملراسل “جود نيوز” بالقاهرة “جرجس ابراهيم “ عبر الهاتف  ،أن جتديد اخلطاب الديني أصبح
ضرورة ملحة في الوقت احلالي  ،في ظل اإلضطربات التي تضرب املنطقة من أرهاب وعنف وتطرف ،
واملقصود بإصالح اخلطاب الديني هو عودة اخلطاب إلي االصل وازلة كل ما التصق به  ،من مفاهيم
مغلوطة وسؤء فهم وتقدير البعض  ،وأن يتم أعمال العقل والفكر في أمور الشرع والدين والدنيا،
وقال “األزهري” ،أن الفقه االسالمي ككل يدعو الي التفكير واعمال العقل واملنطق .
وشدد االزهري علي ان الفكر يُحارب بالفكر مما يُغذي العقل ويعطي مساحة وحرية لالبداع
والتطور العقالني ويعد أحد أسباب صناعة احلضارة .

مكسب عسكري ومعنوي كبير
للجيش السوري باستعادة تدمر االثرية ..ما هي املدينة التالية؟
جناح اجليش السوري في استعادة مدينة تدمر
االثرية من تنظيم “الدولة اإلسالمية” ،بغطاء
جوي روسي ،يشكل إجنازا كبيرا ،عسكريا
وسياسيا ،عالوة على كونه دعما معنويا كانت
القيادة السورية في حاجة اليه.
فمن الواضح ان هذه اخلطوة جاءت رسالة جلهات
عديدة ،تؤكد ان التحالف الروسي السوري في
امليادين العسكرية ما زال في ذروته ،مثلما تؤكد
جاهزية اجليش السوري خلوض معارك الستعادة
مدن اخرى على رأسها مدينة الرقة ،عاصمة
“الدولة اإلسالمية” ،وانه لم يفقد زخمة وقوته
رغم ست سنوات من املعارك.
مبعنى آخر يأتي توقيت استعادة مدينة املوصل
ليحسم اجلدل الدائر حاليا حول اجلهة التي
ستخوض احلرب ضد “الدولة اإلسالمية” في
الرقة ،هل هي قوات سورية الدميقراطية الكردية
املدعومة أمريكيا ،اما قوات “درع الفرات”
املدعومة تركيا ،واجلواب رمبا يكون ال هذه وال تلك،
وامنا قوات اجليش السوري ،او هكذا نعتقد ،فهذه
مدينة سورية في جميع األحوال.
ال نعتقد ان استعادة اجليش السوري للمدينة كان
يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة اليه ،فاملدينة
التي خسرها لتنظيم الدولة ،ثم عاد وسيطر
عليها ليخسرها ثانية ،وها هو يستعيدها
مجددا ،ال تشكل قيمة استراتيجية حقيقية،
كونها مجرد واحة اثرية في قلب الصحراء تضم
آثارا رومانية تعود الى الفي عام ،وابرز معاملها
قصر امير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني،
الذي بناه واثثه في ذروة صداقته للرئيس السوري
بشار األسد ،وقبلها والده.
لغط كثير اثير حول املدينة وسقوطها
واستعادتها اكثر من مرة ،ومن بني الروايات التي
روجت لها املعارضة السورية ،ان اجليش السوري
انسحب منها دون قتال وسلمها ملقاتلي “الدولة
اإلسالمية” ،مما يؤكد التحالف بني الطرفني ،ورمبا
يكون االنسحاب غير مستبعد ،النه ،أي اجليش
السوري ،كان يريد تركيز كل قواته الستعادة
مدينة حلب ،وريف دمشق ،التي يعطيها
األولوية القصوى على سلم مخططاته
العسكرية ،وعندما جنح في استعادة حلب،
العاصمة االقتصادية ،وأجزاء عديدة من الغوطة
الدمشقية ،حان وقت الرقة ،وال نستغرب ان
تكون املعركة املقبلة باجتاه مدينة ادلب التي
باتت نقطة جتمع للفصائل السورية املتشددة
مثل “هيئة حترير الشام” (النصرة سابقا) ،و”احرار
الشام” ،و”جيش الفتح” ،وفصائل اجليش السوري
احلر املنضوية حتت لوائها ،او نحو مدينة الباب
التي سيطرت عليها قوات “درع الفرات” التركية،
وتعتبر السلطات السورية هذه السيطرة
احتالال ،وانتهاكا للسيادة السورية.
رمبا لم يكن من قبيل الصدفة اعالن قيادة اجليش

عبد الباري عطوان

السوري لهذا االنتصار في وقت تنعقد فيه
مفاوضات “جنيف  ،”4بني وفد النظام وثالثة
وفود متثل املعارضة ،ولم حتقق أي تقدم ملموس
للتوصل الى حل سياسي لالزمة مثل سابقاتها.
االنطباع السائد ان التحالف الروسي السوري
اإليراني يتبنى استراتيجية من شقني ،األول
تركز على مواصلة تطبيق اخملطط العسكري
الستعادة األراضي السورية حتت عنوان محاربة
اإلرهاب ،الن معظمها تسيطر عليه قوى
إسالمية موضوعة على قائمة اإلرهاب ،والثاني
إطالة امد املفاوضات الى أطول فترة ممكنة على
امل نفاذ صبر وفد املعارضة املفاوض واالنسحاب،
مثلما جرت العادة في اجلوالت السابقة .ما
يؤكد هذه االستراتيجية ،والشق الثاني منها
على وجه اخلصوص ،اتهام ماريا زاخاروفا،
املتحدثة باسم اخلارجية الروسية ،الهيئة
العليا للمفاوضات التي حتظى بدعم السعودية،
بتخريب محادثات السالم في جنيف ،وذلك بعد
يوم من اجتماع مسؤولني في اخلارجية الروسية
مع ممثلني للمعارضة ،لتضييق هوة اخلالفات
حول جدول اعمال املفاوضات .ووجهت السيدة
زاخاروفا رصاصة قاتلة لوفد املعارضة عندما
قالت “لسوء احلظ نالحظ ،وبناء على نتائج األيام
القليلة املاضية من احملادثات بات لدينا شكوك
بشأن قدرة ممثلي املعارضة على ابرام اتفاق”.
نقطة اخلالف ان املعارضة القادمة من الرياض
تريد مناقشة املرحلة االنتقالية ،وال ميانع الروس
هذا الطلب ،ولكنهم يشترطون توحيد املعارضة
مبنصاتها الثالث ،الرياض ،موسكو ،القاهرة ،في
وفد واحد ،وهو ما ترفضه معارضة الرياض ،النها
تكره ممثلي منصة القاهرة وموسكو اكثر من
كرهها لبشار اجلعفري ،رئيس وفد دمشق.
احلكومة السورية ستحتفل بإستعادة تدمر
االثرية ،وتعيد التذكير بأنها االقدر على هزمية
اإلرهاب ،حسب تصريحات مسؤوليها اليوم،
بينما وفدها في جنيف يتفرج على خالفات
املعارضة واالنتقادات املوجهة لها من اجلانب
الروسي ،ومن ممثل األمم املتحدة ستيفان دي
مستور بعرقلة املفاوضات.
الدب الروسي ميسك بكل خيوط اللعبة،
ويوجهها حسب النتائج التي يريد وحلفاؤه،
من يقول غير ذلك عليه الشرب من مياه بحيرة
جنيف شديدة العذوبة والبرودة معا.

مجلس إدارة و أسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون
خالص العزاء

للصيدلي  /هاني توفيلس
في إنتقال

الوالدة الفاضلة  /نعيمة ناشد اقالديوس
خالص العزاء لكل األسرة واحملبني في كندا ومصر
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«غادة ملك» تدعو املنتمني حلزب احملافظني
إلي اإلشتراك باحلزب للتصويت علي رئيس احلزب الفيدرالي القادم

حملة مصرية ناجحة عبر عشرات املتطوعني واألالف يشاركون بعضوية احلزب
يتنافس علي رئاسة حزب
الفيدرالي،
احملافظني
أربعة عشر مرشحاً ،وفي
هذا الوقت تقوم اجلاليات
باحلشد خلف املرشحني
طمعا ً في أن تكون لها
وجود في إختيار رئيس
احلزب والذي سيكون
رئيس الوزراء القادم لكندا
حال فوز احلزب باألنتخابات
 .2019ودعت الناشطة السياسية املعروفة «غادة ملك» جميع املنتمني ومحبي حزب احملافظني من
اجلاليات العربية والقبطية في فيديو ُمسجل حظي بـ  43الف مشاهدة ،للمشاركة والتفاعل عبر جتديد
عضويتهم أو اإلنضمام حلزب احملافظني عبر ملئ إستمارة احلزب ودفع الرسوم حتي يوم الثامن والعشرين
من مارس احلالي حتي تستطيع املشاركة في التصويت علي رئيس احلزب ،ومن املعروف أن حاملي كارت
اإلقامة بجانب حاملي اجلنسية الكندية يستطيعون املشاركة في عملية التصويت.
ومن جانبها قالت «غادة ملك» عن تلك احلملة  :إن التغييرات التي طرأت على كندا والتشريعات التي
صدرت أو متت مناقشتها في الشهور القليلة املاضية تشير بأننا ندخل في منحنى خطير من التعدي
على احلقوق واحلريات التي هاجرنا إلى كندا سعيا ً وراءها ،بد ًءا بقانون سي ١٦-الذي يسلبنا حقنا في
حماية ابنائنا من املتحرشني في املراحيض العامة وغرف تغيير املالبس في األندية ،ووصوال ً إلى مناقشة
مشروع لتجرمي أزدراء األديان على مستوى احلكومات الفيدرالية و مقاطعة اونتاريو والقضاء على حرية
التعبير التي كفلها لنا الدستور .كذلك على مستوى مقاطعة اونتاريو ،رأينا قانون  ٨٩الذي یمنح الدولة
احلق في فصل الطفل الذي یظن إنه مثلي أوینتمي للجنس اآلخر عن والدیه إن لم حاولوا توجیهه أو
مساعدته وكذلك رأينا مترير قانون األسرة الذي من شأنه إلغاء كلمتي «أب» و»أم» والسماح ألي مجموعة
من األفراد ما بین  ٢و  ٤بالتعاقد على ألیة طفل.
من هذا املنطلق ،أصبح من الواضح أن املشاركة في احلياه السياسيه الكندية باتت ضرورة ملحة وأن
املشاركة بالعضوية في األحزاب هي من األمور األكثر فعالية حيث متنحنا حق املشاركة في اإلنتخابات
الداخلية للحزب وإختيار ممثلني برملانيني لديهم القدرة في الدفاع عن حقوقنا الدستورية بدال ً من
تقويضها .وأنا اليوم ادعوكم لإلنضمام حلزب احملافظني الفدرالي للمشاركة في انخاب رئيس جديد للحزب
تكون لديه رؤية وإلتزام .لإلشتراك ،رجاء الدخول على موقع احلزب  www.conservative.caوامتنى من كل
املشاركني أن يتواصلوا معي من خالل البريد اإللكتروني info@ghadamelek.caحتى يصلهم كل جديد

إيبارشية مسيساجا وغرب كندا في بيان :األقباط يفقدون حياتهم بسبب
إميانهم وعلي العالم أن يعرف معاناتهم
في بيان هام إليبارشية مسيساجا وغرب
كندا لألقباط األرثوذوكس ،وتعقيبا ً علي
قتل عددا ً من األقباط في فترة وجيزة مبدينة
العريش مبحافظة شمال سيناء وما تبعه
من تهجير لألقباط ،جاء فيه  :تتابع اجلالية
القبطية بإيبارشية مسيساجا وغرب كندا
عن قرب ،األحداث املأسوية في شبة جزيرة
سيناء ومقتل سبعة أقباط في شهر واحد،
ليس ألي سبب سوي إميانهم املسيحي،
والذي تبعه تهجير مئات العائالت القبطية
من منازلهم والهروب إلي محافظة أخري حلماية أرواحهم وأرواح عائالتهم بعد الفيديو الذي اطلقته
تنظيم “داعش” يتوعد فيه األقباط هناك
وأضاف البيان “لقد فقد أقباط مصر قرابة  40ضحية من بينهم  29شخصا ً في إنفجار الكنيسة
البطرسية معظمهم من النساء واألطفال  ،باإلضافة إلي ضحايا من قوات الشرطة واجليش علي أيدي
تنظيم “داعش” اإلرهابي
كذلك قال البيان “إن األقباط – وعلي مدي عقود – تعرضوا للكثير من اإلعتداءات  ،والكثيرين فقدوا
أرواحهم ،ومع هذا لم يحملوا سالحا ً ولم يردوا بالعنف ،بل بالعكس ،تسامحوا مع تلك االفعال من أجل
وحدة وإزدهار وطنهم األم ،مصر .وعلي العالم أن يعرف معاناة األقباط ويدين هذه األفعال الوحشية”
وختم البيان بالقول “أننا نصلي من أجل راحة من فقدوا حياتهم ،وأن يعطي اهلل العزاء لعائالتهم،
وحماية األحياء من أيادي هؤالء اإلرهابيني

حاخام يهودى :مبارك لم يهددنا وبراءته كانت استجابة لدعاء «عوفيديا يوسف»
قال احلاخام اإلسرائيلى «موشية مزوز» خالل عظته األسبوعية أنه كان على ثقة من براءة الرئيس األسبق
حسنى مبارك فى القضية املتهم بها فى قتل املتظاهرين .وأضاف خالل كلمة نقلها موقع «حريدمي 10
« التابع لليهود املتطرفني فى إسرائيل أنه فى أعقاب اتهام الرئيس «مبارك» فى قضية قتل املتظاهرين ،
قال احلاخام األعظم عوفيديا يوسف الذى رحل منذ  3سنوات إنه دعا للرئيس مبارك ،وكان وقتها مهدد
باحلكم عليه باإلعدام ،ودعا له احلاخام أال يلقى هذا املصير .ونقل مزوز عن «عوفيديا يوسف» إن مبارك لم
يهدد أمن اليهود ولم يهدم مقابرهم فى مصر  ،وملا متت تبرئة مبارك هذا األسبوع علم أن حكم البراءة
جاء نتيجة دعوة احلاخام «عوفيديا .وقال إن حكم محكمة النقض فى مصر يعد حكما نهائيا من اتهام
مبارك للمتظاهرين  ،ويبرأ ذمة الرئيس السابق

�أخبـــــــــــار

وزير االسكان األمريكى يثير ضجة عقب تشبيهه العبيد باملهاجرين
أثار «بن كارسون» ،وزير اإلسكان فى إدارة الرئيس األمريكى ،دونالد ترامب ،ضجة ،بقوله «إن العبيد الذين
أحضروا من أفريقيا كانوا «مهاجرين» ،حلموا بتحقيق النجاح لعائالتهم فى الواليات املتحدة
وقال كارسون ،جراح األعصاب السابق األسود ،الذى ترعرع فى حى شعبى فى ديترويت ،إن هذا ما تعنيه
أمريكا ،أرض األحالم والفرص
وأضاف فى خطاب ألقاه أمام موظفى وزارة اإلسكان والتنمية احلضرية فى واشنطن« ،كان هناك مهاجرون
آخرون قدموا إلى هنا عبر الركوب فى أسفل سفن العبيد ،عملوا ألوقات أطول وبكد أكثر مقابل القليل
وأشار إلى أنه «كان لديهم كذلك حلم بأن أبناءهم وبناتهم وأحفادهم وحفيداتهم ،قد يحققون الثراء
والسعادة على هذه األرض
وأثارت تصريحاته ردود فعل غاضبة ،فكتبت أكبر منظمة للدفاع عن حقوق السود فى البالد« ،ان ايه ايه
سى بى» ،فى تغريدة عبر موقع «تويتر» «مهاجرون؟؟؟
ومن ناحيتها ،اعتبرت وزارة اإلسكان ،أن تصريحات «كارسون» ،خضعت «ألسوأ تفسير ممكن» ،منتقدة
الضجة التى أثارتها وسائل اإلعالم األمريكية

كوريا الشمالية :نحذر كوريا اجلنوبية والواليات املتحدة من مخططات احلرب النووية

قال املتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية ،إن املناورات العسكرية املشتركة التي تقوم بها
الواليات املتحدة قسرا في أراضى كوريا اجلنوبية إمنا هي مخططات احلرب النووية
وأكد أن قوات بالده املسلحة النووية أعلنت مواقفها املبدئية من أنها ستواجه ذلك بأشد التدابير املقابلة
كما أعلنت سابقا ،وستبدأ ردا عسكريا ال رحمة فيه في حال إلقاء العدو مجرد شرارة واحدة على
منطقة سيادية لبالده
وتابع أن السياسة األمريكية العدائية املتطرفة جتاه كوريا واملناورات العسكرية املشتركة وغيرها من
التهديد واالبتزاز النوويني وزيادة القوة النووية هي عنصر رئيسي يدفع بالده نحو بناء قدرة الهجوم
النووي للدفاع عن النفس وتعزيزها على مستوى عال ،وأضاف  :لن نكون مكتوفي األيدي على اإلطالق
أمام تصرفات اإلدارة األمريكية اجلديدة التي تتشدق بالسالم بالقوة وتكشف نواياها السافرة للضغط
العسكري والعدوان.

«أقباط العريش» يواصلون النزوح بعيداً عن رصاص اإلرهاب
فرت ما يزيد عن  100أسرة مسيحية من مدينة العريش املصرية إلى مدينة اإلسماعيلية ،بعدما قتل
مسلحون مجهولون سبعة مسيحيني في حوادث متفرقة استهدفتهم في شمال سيناء  ،ووصلت
االسر املهجره إلى الكنيسة اإلجنيلية باملدينة خوفا ً على حياتهم بعد استهداف أقباط داخل بيوتهم.
وأدانت الكنيسة القبطية املصرية األرثوذكسية ما وصفته بـ»األحداث اإلرهابية املتتالية في شمال
سيناء» ،والتي تستهدف املسيحيني املصريني.
كما أصدر محافظ شمال سيناء قرارا للمصالح احلكومية واملدارس واجلامعات باعتبار املوظفني والطالب
من األقباط املتغيبني عن العمل في إجازة مفتوحة ،حلني إستقرار األوضاع األمنية.
ويتلقى األقباط تهديدات مباشرة باستهدافهم وأسرهم حال البقاء في املدينة .كما يجد البعض
كلمات مثل «ارحل» مكتوبة على منازلهم .باإلضافة إلي أن األوضاع األمنية تزداد سوءا في العريش،
خاصة بالنسبة لألقباط

«الشورى» السعودي يبحث ترحيل  5ماليني أجنبي
ذكرت وسائل إعالم سعودية ،أن مجلس الشورى السعودى يناقش نظاما ً ملكافحة الهجرة االستيطانية
غير املشروعة إلى اململكة ،ويسعى إلى تشكيل جلنة في وزارة الداخلية لترحيل  5ماليني أجنبى استوطنوا
اململكة بطريقة مخالفة
وقال عضو مجلس الشورى ،صدقة فاضل ،الذي قدم املقترح ،أن جزءا ً كبيرا ً من هذه الهجرة عبارة عن
توافد أعداد كبيرة نسبيا ً وبطرق شتى إلى اململكة ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل
النظامى ،وإمنا االستيطان الدائم أو اإلقامة املتواصلة ،وهى غير مشروعة ،ألنها مخالفة متاما ً لكل
قوانيننا ونظمنا ،وللقوانني الدولية أيضاً ،حسب قوله
وأضاف :جنح جزء كبير من هؤالء في البقاء لعقود .إنهم مبثابة شعب دخيل يحاول أن يفرض نفسه في
هذه البالد ،ليس عبر الغزو واالحتالل ،بل عبر التسلل وكسر القوانني ،وقد جتد اململكة نفسها في املدى
الطويل مضطرة ،رمبا حتت ضغوط دولية ،لقبول هؤالء
وفي سياق متصل ذكرت وسائل اعالم خليجيه ان السلطات أبعدت نحو  5آالف وافد منذ بداية العام
اجلارى ،حتى مطلع مارس احلالى ،بسبب مخالفة قانون اإلقامة والعمل ،والتورط في قضايا جنائية ،وأن
املُبعدين ينتمون للجالية الهندية بنسبة  ،%25واملصرية بـ ،%21والفلبينية  ،%15واإلثيوبية .%14
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يا طالع الشجرة !

تاريخ السينما املصرية
حقائق :
 أول عرض سينمائي في العالم ،في ديسمبر 1895في باريس  ،في مقهي جراند كافيه ( فيلم صامت ).
أول عرض سينمائي في مصر ،في يناير  1896في
األسكندرية  ،في مقهي زواني (أي بعد حوالي شهر
) فيلم تسجيلي صامت لزيارة اخلديوي عباس حلمي
الثاني ملعهد املرسي أبو العباس باألسكندرية.
 بداية اإلنتاج السينمائي في مصر ،في  20يونيو ، 1907لبعض املناظر املصرية مليادين األسكندرية
بدار سينما لوميير ،بنفس املدينة .
 أول فيلم روائي  1917أنتجته شركة إيطاليةمصرية «شرف البدوي» ثم «األزهار القاتلة «وظهر
به محمد كرمي ( أول ممثل ومخرج مصري ).
 أول سيدة مصرية إشتغلت بالسينما عزيزة أمير 1927في فيلم «ليلي».
 أول فيلم مصري ناطق «أوالد الذوات « 1932بطولةيوسف وهبي وأمينة رزق.
 أول فيلم غنائي مصري «أنشودة الفؤاد « 1932،وكان أول ظهور ملطربة مصرية ( نادرة ) في السينما
 ،وكان أول ظهور ملطرب مصري في السينما في
نفس العام حملمد عبد الوهاب في فيلم «الوردة
البيضاء» .
 -أول فيلم مصري عرض خارج مصر « 1935وداد

«بطولة أم كلثوم ،وكان من إنتاج استوديو مصر.
هوامش  :استوديو مصر و استوديو النحاس يعتبرا
من أهم االستديوهات التي ساهمت في صناعة
السينما املصرية.
 عام  1939كان محطة هامة في تاريخ السينمااملصرية ؛ بعرض فيلم «العزمية «وأيضا بظهور
جريدة مصر الناطقة.
 بعد احلرب العاملية الثانية بدأت النهضة احلقيقيةللسينما املصرية ؛ بظهور جيل اخملرجني العمالقة
أمثال هنري بركات وحسن اإلمام وحسن الصيفي
وصالح أبو سيف ،ومت عرض  16فيلم في عام 1944
و 67فيلم في عام  ،1946وظهر جيل الفنانني
املبدعني أمثال ليلي مراد وفاتن حمامة وشادية
وهند رستم وحتية كاريوكا وعمر الشريف ويحي
شاهني وإستيفان روستي وأنور وجدي وفريد شوقي
وجنيب الريحاني.
 -أول محاولة للتلوين جلزء من فيلم كان ألغنية «يوم

ر�أي ور�ؤى

ا.د .ناجي إسكندر

األثنني» في فيلم «لست مالكا «حملمد عبد الوهاب
في عام .1946
أول فيلم مصري ملون بالكامل «بابا عريس» 1950
بطولة نعيمة عاكف وشكري سرحان.
أول فيلم مصري سكوب ملون «دليلة «1956
بطولة عبد احلليم حافظ وشادية.
بعد حرب  1973أصبحت معظم األفالم املصرية
ملونة.
 في الستينيات أممت صناعة السينما فانخفضعدد األفالم من  60إلي  40فيلما في العام وإنخفض
عدد دور العرض من  354عام  1954إلي  255عام
.1966
 في السبعينيات إنحصر دور الدولة في صناعةالسينما ومت إنشاء الهيئة العامة اخلاصة للسينما
واملسرح واملوسيقي.
 في الثمانيات ظهر تيار الواقعية وظهر مجموعةاخملرجني الشبان أمثال عاطف الطيب ورأفت امليهي،
وأيضا جنوم أثروا السينما املصرية أمثال عادل إمام
وأحمد زكي ونور الشريف ونبيلة عبيد ونادية اجلندي
ويسرا .ولكن يعيب هذه الفترة ظهور أفالم املقاوالت
بغرض التصدير.
 في التسعينيات وحتي األن سيطرت األفالمالكوميدية علي املشهد السينمائي وظهرت في
األلفية اجلديدة مجموعة من املمثلني الكوميديني
مثل محمد سعد ومحمد هنيدي وأحمد حلمي
وهاني رمزي واألن يتصدر املشهد املمثل الشاب
محمد رمضان صاحب أعلي أجر في تاريخ السينما
املصرية .
 إنتقلت السينما املصرية للعاملية باشتراك عمرالشريف في بطولة عدد من األفالم العاملية أمثال
«دكتور زيفاجو» «ولورانس العرب» وأيضا بعرض
فيلم «املومياء»  1966لشادي عبد السالم وكان
أول فيلم مصري يحصد جوائز عاملية .ثم تبعه
فيلم «األرض» للمخرج يوسف شاهني  .1970وأيضا
ترشح فيلم «باب احلديد» ليوسف شاهني جلائزة
األوسكار وهو أول فيلم عربي يترشح لهذه اجلائزة.
وفي عام  1977حصل اخملرج يوسف شاهني علي
جائزة تذكارية في اليوبيل الذهبي «ملهرجان كان»
في فرنسا.
هوامش  :كتبت هذا البحث ليعلم شباب املصريني
كيف ساهمت مصرنا العزيزة وال زالت تساهم في
صناعة وتسجيل احلضارة اإلنسانية في واحدة من
أهم الصناعات في عاملنا املعاصر اال وهي صناعة
السينما ،تلك الصناعة التي ساهمت ومازالت
تساهم في تشكيل الوعي  ،وأيضا في تسجيل
محطات وأحداث التاريخ اإلنساني.

647.447.0455

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

حظيت االشجار مبكانة كبيرة في ثقافات الشعوب القدمية واحلديثة.
وحاكوا حولها االساطير وقالوا فيها االمثال وانشدوا في جمالها االشعار.
واتذكر وانا طفل عندما كنت اسمع اغنية « يا طالع الشجرة هاتلي معاك
بقرة  ،»...أن اخليال كان يأخذني الى تصور وجود بقرة فوق الشجرة .وكنت
اتساءل كيف للبقرة ان توجد فوق شجرة وليس لها يدان مثل االنسان
وليست صغيرة مثل اجلرذان.
وكان للصينيني شجرة يطلقون عليها « شجرة احلياة « ويعتقدون بأنها تثمر مرة كل ثالثة االف سنة وأن
من يتناول من ثمرها ينال اخللود .وتقول االسطورة الفارسية بصراع اخلير»اهورامزدا» ،والشر» اهرميان» ،حول
شجرة احلياة ،االول يريد بقاءها والثاني يرغب في زوالها .فأقام عليها االول سمكة حترسها ،وسلط عليها
الثاني حشرة تقرضها.
وقدس املصريون القدماء شجرة اجلميز وجعلوها في حماية حتحور .كما وضعوا شجرة الزيتون حتت رعاية
حتوت رب احلكمة .فمن القابه التي تقرأ على متثال لرمسيس الرابع في املتحف املفتوح مبنطقة ميت رهينة،
لقب « الذي يجلس حتت الزيتونة «.
وتختلف نظرة الناس الى االشجار تبعا الختالف ثقافتهم ومعتقداتهم وحاجاتهم واهوائهم .فينظر
اليها الفيلسوف باعتبارها جزء من الوجود العيني الذي تتألف عناصره من املاء والتراب والنار واالثير-كما
قال االيونيون .فال يقف الفيلسوف عند الشجرة بوصفها كيان مستقل بل باعتبارها خلية في النسيج
الوجودي؛ اما العالِم فيقسم االشجار الى انواع وفصائل .ويقوم بتشريحها ،ويغوص مبنظاره في جزئياتها
وعصارتها واليافها واوراقها.
وينظر اليها الفنان بحسه الفني وبوجدانه االنساني ،فيتغى الشاعر بجمالها ،كما تتحرك ريشة الرسام
ليبدع من خاللها لوحة فنية تثير اعجاب املشاهدين .وهي تختلف عن نظرة التاجر النفعية لالشجار
باعتبارها مصدر للدخل ،بغض النظر عن االضرار البيئية اجلسيمة التي تنشأ عن قطعها.
وانطالقا من معتقدهم في وحدة الدائرة الكونية التي تربط االنسان واالشجار واالرض والشمس في وحدة
واحدة ،كان الهنود احلمر يرون ان الشجر كائن حي يشعر ويتألم ،كما يتألم اجلسد ،اذا بتر منها االنسان فرعا
او جذعا .لهذا انتقد احد زعمائهم املستعمر االوربي النه « يقلب االرض ويقطع االشجار ويدمر كل شئ.
والشجرة تقول له :توقف! انني جريحة انزف ،كف عن ايذائي؛ ولكنه يصر على ضربها وقلعها «.
وينظر البدوي الى الشجرة نظرة اجالل وتكبير ،فهي املصدر الوحيد الذي ميده بالثمار ،وحتت ظلها
يستريح من الترحال .كما حتتمي بها قطعان املاعز واالغنام من وهج الشمس ومن قرظ الصيف .ولذلك
حظيت االشجار بالتقديس عند بعض القبائل الرعوية في العهد القدمي فاقاموا االنصاب حتت ظاللها .وقد
تأئر بنو اسرائيل بتلك العبادات الباطلة لذلك كان االنبياء ال يفترون عن نهيهم عما يفعلون(حز .)2 :6وعلى
النقيض من هؤالء كان بعض الفالسفة االوائل يلقون دروسهم حتت االشجار.
وحدثنا الوحي عن الشجر في مناسبات كثيرة ،فذكر جتليه ملوسى النبي على هيئة نار تشتعل في شجرة
وهي ال حتترق .وكانت « شجرة معرفة اخلير والشر « هي الوسيلة التي امتحن بها اهلل ادم .أما شجرة احلياة
(السيد املسيح) التي رآها يوحنا في وسط الفردوس(رؤ )7: 2فهي سبيل خالصه .وشبه السيد ملكوت
السموات بـ « حبة خردل اخذها انسان والقاها في بستانه فنمت وصارت شجرة كبيرة وتاوت طيور السماء
في اغصانها « (لو .)13كناية عن االنسان البار الذي يبذل نفسه من اجل االخرين فيحظى برضى رب العاملني.
والبشر مثل الشجر منه من يطرح ثمرا ً جيداً ،ومنه من يطرح ثمرأ رديئا ،منه ما ينبت عنبا ً ومنه ما ينبت
شوكاً .وكما ان الشجرة تعرف من ثمرها كذلك االنسان من افعاله واقواله لهذا قال السيد املسيح »:الن كل
شجرة تعرف من ثمرها فانهم ال يجتنون من الشوك تينا وال يقطفون من العليق عنبا « (لو.)6
وقال املرمن ان الصديق « كالنخلة يزهو ،كاالرز في لبنان ينمو «(مز ،)92وانه يكون» كشجرة مغروسة عند
مجاري املياه التي تعطي ثمرها في اوانه وورقها ال يذبل « (مز .)1وقيل عن يوسف انه « غصن شجرة مثمرة
« (تك.)49
ْ
قى بها في النار « فكل شجرة ال تصنع
ل
ي
التي
املثمر
غير
الشجرة
مثل
سيكون
االخرة
في
الشرير
ومصير
ُ َ
ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار» (مت .)3وقد اعطى السيد املسيح مثاال عمليا لذلك عندما أيبس شجرة
تني كانت خالية من الثمار» (مت )21لكي يعلم تالميذه انه هكذا يكون مصير االنسان اخلالي من الصالح.
والذي ال يثمر اميانه عن عمل اخلير فيلقى حتفه مثل الشجرة غير املثمرة.
وفي قصيدة « التينة احلمقاء « شبه ايليا ابو ماضي من يعيش لنفسه فقط بشجرة تني كان يشق عليها
ُفص َل ظلها على قدر نفسها؛ ففقدت
ان تاوي العصافير في اغصانها ويتنعم البشر من ثمارها ،فقررت ان ت ِّ
الورق والثمر؛ ثم فقدت نفسها عندما جاء البستاني واجتذها ليسعر بها النار ،قال ابو ماضي:
وتينة غضة األفنان باسقـــــة  ..قالت ألترابها والصيف يحتضــــــــر
بئس القضاء الذي في األرض أوجدني  ..عندي اجلمال وغيري عنده النظــــر
أحبسن على نفسي عوارفهــا  ..فال يبني لها في غيرها أثــــر
ّ
ّ
كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتهـــا  ..وليس لي بل لغيري الفيء والثمـــر
ذي اجلناح وذي األظفار بي وطــر  ..وليس في العيش لي فيما أرى وطــــر
إنّي مفصلة ظ ّلي على جسدـي  ..فال يكون به طول وال قصـــر
ولست مثمرة إال على ثقـــة  ..إن ليس يطرقني طير وال بشـــر
عاد الربيع إلى الدنيا مبوكبــــه  ..فازّينت واكتست بالسندس الشجــــر
وظ ّلت التينة احلمقاء عاريـــة  ..كأنّها وتد في األرض أو حجـــــر
ولم يطق صاحب البستان رؤيتهـــــا  ..فاجت ّثها ،فهوت في النار تستعـــر
من ليس يسخو مبا تسخو احلياة بـــه  ..فإنّه أحمق باحلرص ينتحــر
ومؤخرا وقبل ان يفرغ اجلهاديون من قطع رؤوس الناس وهدم االثار اقاموا احلد على شجرة عمرها مائة
وخمسون سنة ،اخذوها بجريرة الذين اعتادوا على زيارتها بدعوى انهم يعبدونها .واحلقيقة ان مرتاديها ال
يخرجون عن كونهم إما مؤمنني وإما ال دينيني ،وكال الصنفني ال يعبدون الشجر وال يبتهلون الى احلجر .فما
الضرر من زيارة شجرة على سبيل العادة وليس العبادة ؟ كما ان توقيرنا لدور العبادة ال يعني عبادة اجلدران،
وان تبجيلنا للرموز الدينية والوطنية ال يعني عبادتها من دون الرحمن.
ان االنسان السوي يتفاعل مع االشياء اجلميلة ،سواء كانت من صنع االنسان او من ابداعات الديان .اما غير
السوي فال يحب الطبيعة ،وال يشعر باجلمال .لتحجر قلبه ،والنغالق عقله فال مييز بني االنسان والشجر
واحلجر ،وال جتود شفتيه اال بكلمات خاوية واقوال جافية ال ترقى معانيها الى اغنية « يا طالع الشجرة «.
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ملن وجه»ميسي» إحتفال
الهاتف بعد هدف
«سيلتا فيجو»

قال هاني أبور ريدة رئيس
احتاد الكرة إن إعادة مباراة
يحررها سمير اسكندر األزمة بني مصر املقاصة
والزمالك أمر مرفوض ،
وقال أبو ريدة« :املباراة لن يتم إعادتها ،وسيتم
عقد مؤمتر صحفي ا مبقر احتاد الكرة للحديث
عن األزمة».
وكان احتاد الكرة عقد اجتماعا طارئا ً لبحث أثار الالعب الدولي األرجنتيني ليونيل ميسي
تفاصيل أزمة املباراة ،بعد تهديد الزمالك اجلدل بطريقة احتفاله الغريبة عندما سجله
باالنسحاب من الدوري .وهدد مرتضى منصور هدفه األول في مرمى نادي «سيلتا فيجو»،
رئيس الزمالك باالنسحاب من مسابقة الدوري خالل املباراة ،التي انتهت بفوز فريقه برشلونة
في حال عدم إعادة مباراة فريقه أمام املقاصة ،بخماسية نظيفة ،وانطلق ميسي في الدقيقة
الـ  24من منتصف امليدان, ،راوغ أربعة من العبي
بسبب أخطاء حتكيمية تغاضى عنها احلكم
سيلتا فيجو ،ثم سدد كرة يسارية من على
جهاد جريشة ،من بينها احتساب ركلة جزاء
مشارف منطقة اجلزاء  ،سكنت شباك احلارس
ضد املقاصة بعد ملس مدافعها احمد سامي سيرخيو ألفاريز ،مفتتحا ً بذلك باب التسجيل
الكرة داخل منطقة جزاء فريقه.
لصالح «البارسا» .إحتفال ميسي كان في بداية
ومن جانبه أكد جهاد جريشة حكم مباراة األمر عادياً ،وذلك بعد أن رفع ذراعيه للسماء قبل
22
الزمالك واملقاصة على إنه أغلق صفحة أن ينظر إلى جهة معينة من اجلماهير ويقوم
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
مواجهة الزمالك ومصر املقاصة بعد األزمة بحركة الهاتف مطالبا ً أحدا ً باالتصال به ،وهو
«ُ »Hosanna
يقيـــم
السابقة في عدم احتسابه لركلة
جزاء ما أثار تكهنات كثيرة .
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
ً
فسر البعض إلى أ ّن رسالة ميسي كانت
وقد
حاليا في
للزمالك .وقال  :أركز
صحيحة
اجمليــــد
امليــــــالد
بعيــــد
مباراة ذهاب دور الـ 32لدوري أبطال إفريقيا موجهة لرئيس النادي ،جوسيب ماريا بارتوميو،
واألستعداد ملعسكر إيطاليا حلكام كأس من أجل متديد عقده مع الفريق،لكن صحيفة
العالم  .2018وأضاف جريشة :ال أتابع «موندو ديبوريتفو» الكاتالونية ،كشف سرا ً آخر
اإلنترنت أو أي برنامج تليفزيوني منذ نهاية قد يكون وراء احتفال النجم األرجنتيني .وهو أن
موجها البن أخيه الذي لم يكن
اللقاء وتركيزي في القادم فقط ،الن مواجهة «االحتفال كان
ً
«Studyهاتفه يوم املباراة ،حيث كان ليو ،يحاول
يرد على
God’s
الزمالك أصبحت ماضي
W
ord. Love it.
االتصال به لالطمئنان عليه ،وعلى عائلته».
»Live it

بيان األهلي يثير أزمة في العالقة مع الزمالك
أقام نادي األهلي الدنيا ولم يقعدها معلنًا في بيان رسمي أنه لن يستأنف مبارياته بالدوري قبل
خوض منافسه الزمالك لكل مبارياته املؤجلة.
وأقحم نادي األهلي نفسه في أزمة تأجيل مباراة طالئع اجليش والزمالك على خلفية أحداث مباراة
األخير مع املقاصة واملطالبة بإعادته دون أن يدرك مسئولوه أن املنافس ال مباريات مؤجلة لديه إال
مباراة اجليش التي تأجلت مؤخرًا.
ولعب األهلي في الدوري املصري حتى اآلن  20مباراة تصدر بهم جدول الترتيب بـ  52نقطة بينما
الزمالك في املركز الثالث بـ  40نقطة ولعب  19مباراة أي أن الفارق سيكون  9نقاط إذا فاز األبيض
مبباراته املؤجلة.
وجاء نص بيان األهلي الحتاد الكرة كالتالي:
«لم يشأ النادي األهلي التدخل في أزمة مباراة مصر املقاصة مع الزمالك باعتبارها أزمة تخص
احتاد الكرة ونادي الزمالك ،وال عالقة لها بالنادي األهلي ..وفضل األهلي االبتعاد عن كل هذا اجلدل
والصخب وتبادل االتهامات والتهديدات باعتبار ذلك أمورا ال تخص األهلي وال يجب أو يقبل املشاركة
فيها .لكننا فوجئنا ـ أولاً ـ الزج باسم النادي األهلي ،وان هناك داخل احتاد الكرة من ينحاز لألهلي،
ويؤثر على اختيارات احلكام وقراراتهم ضمان ًا بأن يفوز األهلي ويخسر اآلخرون ..وهذا حديث ال يقبله
األهلي ،وال يقبل أي تشكيك في انتصاراته وبطوالته التي حتققت بأقدام العبيه واجتهاد مسئوليه
وأجهزته الفنية واإلدارية ..فاألهلي ال يحتاج جملاملة حكم أو مسئول؛ حتى يلعب ويفوز.
كما أننا فوجئنا ـ ثان ًياـ بتأجيل مباراة الزمالك وطالئع اجليش التي كان من املقرر أن تقام قبل مباراة
الزمالك اإلفريقية ،وال يعني األهلي من صاحب قرار التأجيل أو أسبابه ودوافعه ..فاألهلي ال يتدخل
في عمل اآلخرين وسياستهم ..لكن األهلي يود التأكيد مبنتهى الوضوح أنه لن يلعب مبارياته
تقــــاريروذلك تأكي ًدا لعدالة
املقبلة في مسابقة الدوري العام إال بعد استكمال كل املباريات املؤجلة أولاً ؛
نرجو أن تدوم وتستمر ،وتطبيقًا ملبدأ تكافؤ الفرص الذي يلزم احتاد الكرة بعدم إجبار األهلي على
لعب مبارياته قبل أن يلعب اآلخرون مبارياتهم املؤجلة.
ويود النادي األهلي بهذه املناسبة تذكيركم ببيان كان األهلي قد أصدره حني قرر االحتاد فجأة تغيير
رئيس جلنة احلكام ..وشدد األهلي في هذا البيان على أن النتائج التي ستترتب على هذا التغيير غير
املدروس ،سيدفع اجلميع ثمنها الحقًا ،وهو ما جرى بالفعل ،وسيجري ما هو أخطر إن دامت هذه
السياسة ،وهذا االرتباك في االختيار والقرار.
ويحرص األهلي في النهاية على التأكيد على أنه ال يطلب ما هو أكثر من حقوقه التي يتمسك
أيضا على استكمال املسابقة
بها ،مثلما يتمسك بها كل األندية على ح ٍد سواء ..يحرص األهلي ً
بشفافية ونزاهة وعدالة؛ ملصلحة اجلميع والكرة املصرية».
أخيرا ً ممكن القول إن األهلي من حقه احلفاظ على حقوقه لكن ليس من حقه إشعال النار في
الرماد دون مبرر منطقي ومقبول خاصة في ظل التعصب الشديد بني جماهير الناديني.

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
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
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

The Night Guard

عندما ذهبت لطبيب االسان للفحص الدورى و التنظيف
اقترح عليا عمل  Night Guardال اعلم ماذا هو و ما اهميتة ؟
أوال Night Guard :عبارة عن جهاز وقائى مصنوع من مادة
مرنة  ,شفافة و عادة يكون سمكة حوالى  1ميلىميتر يأخذ
شكل اسنان الفك العلوى او السفلى و الكن عادة يتم
وضعة على الفك السفلى للتسهيل على املريض .
يتم أخذ مقاس للفك فى اقل من  5دقائق و اجللسة التالية
مباشرة يتم استالمة و اعطاء االرشادات الستخدامة فهو
سهل جدا على املريض و لة فوائد كثيرة .
ثانيا :قد يالحظ الطبيب ان هناك تأكل على سطح االسنان االمامية و اخللفية بدرجات
متفاوتة وذللك غالبا بسبب اجلز ( الضغط الزائد) على االسنان الذى غالبا املريض ال يحس بة
اثناء النهار و الكن غالبا اجلز و الضغط على االسنان يكون اثناء النوم و ذللك بسبب الضغوط
او التوتر و فى اثناء االحالم املزعجة و غالبا الذى يحس بها الشخص الذى ينام بجانبة الن
صوت اجلز يكون ملحوظا .
التاكل يكون فى املينا و قد ميتد الى حتت املينا و هذا يتضح من ظهور مناطق صفراء على
االجزاء الطاحنة باالافة الى حساسية باالسان و فى بعد احلاالت املتقدمة يكون فى انحسار
فى اللثة فأهة شئ هو
ان يتم استعمالة اثناء
النوم  .مع استعمال
املريض للجهاز يكون
التأكل فى املادة املرنة
حتى يتم خرمها و هنا
يجب عمل جهاز جديد
الن الهدف احلماية .

علــــوم وطب

اإلضراب الوجداني ذو اإلجتاهني (ثنائي القطب)
الهوس اإلكتئابي
Bipolar Disorder or Manic Depression
ا.د .ناجي اسكندر
اإلضطراب ثنائي القطب -وكما يوحي إسم املرض -
هو إضطراب ذهني تتناوب فيه فترات اإلكتئاب مع
فترات من الهوس ( اإلبتهاج غير الطبيعي ) .ولكن البد
من التأكيد علي أن األهم لتشخيص املرض هو وجود
فترات الهوس؛ حيث أنه في بعض مرضي اإلضطراب
ثنائي القطب ال تظهر أعراض اإلكتئاب وفي هذه
احلالة يعاني املريض فقط من أعراض الهوس.
وميكن علي حسب شدة الهوس ،تقسيم املرض إلي
نوعني :
في النوع األول  : Bipolar 1 Disorderيعاني املريض
من نوبة واحدة من الهوس الشديد  Maniaعلي األقل،
أما في النوع الثاني  : Bipolar 2 Disorderيعاني
املريض من نوبة واحدة من الهوس اخلفي ف �Hypoma
 niaونوبة إكتئاب علي األقل.
وتصل نسبة اإلضطراب ثنائي القطب إلي  3%من
السكان في الواليات املتحدة األمريكية والتي تتكلف
بسببه  45بليون دوالر في السنة؛ معظمها بسبب
تغيب املريض عن العمل ،وملدد قد تصل إلي  50يوما
في السنة .ومعدل إصابة الرجال والنساء باملرض
متساوية.
> وسبب املرض غير واضح ولكن في العموم توجد
أسباب وراثية وأخري بيئية لهذا املرض.أما بالنسبة
للعوامل الوراثية ،فقد لوحظ أنه في حالة أصابة أحد
الوالدين باملرض تكون نسبة إصابة األبناء بامراض
اإلضطراب الوجداني  15%أما في حالة إصابة
الوالدين باملرض فتكون نسبة إصابة األبناء .50%
أما بالنسبة لألسباب البيئية فهي حتفز فقط علي
ظهور املرض ،وذلك في حالة اإلستعداد لإلصابة به ،
وتشمل إساءة املعاملة أو تعرض الطفل لإلغتصاب أو
الضغوط النفسية الطويلة .
وال توجد جتربة معملية لتحليل الدم أو نوع من
التصوير باألشعة واملوجات لتشخيص املرض ،وعليه
فان تشخيص املرض يعتمد  -وفي املقام األول  -علي
مالحظة األعراض .ولكن في جميع األحوال يجب
عمل حتاليل و تصوير وذلك ملعرفة وجود حالة طبية
أخري ميكن أن تتسبب في أعراض مشابهة.
ولتشخيص النوع األول من اإلضطراب ثنائي القطب،
فالبد من توافر الشروط الثالثة األتية :
 )١نوبة من الهوس الشديد وهذه النوبة تتراوح مابني
اإلبتهاج الشديد إلي التوهان الذهني ملدة إسبوع
علي األقل )٢ .تواجد ثالثة أو أربعة أعراض علي األقل
من األعراض األتية  :التحدث املفرط وبسرعة ودون
توقف  /قصر فترات اإلنتباه  /تسابق األفكار بشكل
غير طبيعي  /تهيج  /إندفاع وتصرفات خطيرة مثل
اإلفراط في اجلنس أو اإلنفاق املبالغ فيه علي أشياء
ال قيمة  ،أو إحتياج حقيقي لها /عدم احلاجة إلي
النوم وقلة النوم  /هلوسة غالبا سمعية أو أحيانا
بصرية  /أوهام ألشياء غير حقيقية )٣ .البد أن تعوق
هذه األعراض مقدرة الشخص علي العمل والتواصل
اإلجتماعي.
وفي حالة عدم العالج تظل هذه األعراض لفترة
تتراوح من  3إلي  6شهور.
وفي بعض احلاالت ،قد يندفع املريض إلي اإلدمان كعالج
ذاتي ،وقد يعاني من إنفصال عن الواقع ،أو اإلحساس
بانه في مهمة معينة ،أو اإلحساس باألهمية .وميكن
تقسيم هذا النوع األول وحسب شدة الهوس إلي
درجات .وقد يحتاج املريض إلي إيداعه املستشفي
حتي بدون إرادته وذلك في حالة خطورة املريض علي
نفسه أو علي احمليطني.
قد يسبق مرحلة الهوس أو اإلكتئاب فترة قد تدوم
ملدة ثالثة أسابيع من إضطراب في النوم وفي املزاج
وفي احلركة أو تغير في الشهية وتوتر.
ولتشخيص النوع الثاني من اإلضطراب ثنائي القطب،
فالبد أيضا من توافر الشروط الثالثة األتية:
 )١نوبة من هوس خفيف  Hypomaniaملدة أربعة
أيام علي األقل يكون في أثنائها املريض أكثر نشاطا،

وإنتاجا،
وإثارة،
ومقدرة علي العمل؛ ورمبا يحدث ذلك كطريقة للدفاع
النفسي ضد اإلكتئاب .ولكن عندما تسوء احلالة،
يصبح املريض أكثر إندفاعا ،ويأخذ قرارات خاطئة،
وتقل احلاجة إلي النوم .وبعض املرضي يحسوا
بالسعادة في فترة الهوس،ولكن املعظم يحسوا
بالضغط واأللم ،أو ال يشعروا باي تغير وينكروا حدوث
ذلك برغم مالحظة احمليطني لهذا التغير احلادث في
املريض .وفي حالة عدم وجود نوبة اإلكتئاب فقد ال
يشكل هذا الهوس اخلفيف أي مشكلة للمريض .أما
في حالة عدم العالج فقد تستمر النوبة ألسابيع أو
شهور )٢ .وعلي عكس النوع األول ،فهذا النوع من
اإلضطراب ال يؤثر علي مقدرة املريض علي العمل أو
علي التواصل اإلجتماعي وال يحتاج املريض إلي دخول
املستشفي  )٣وأيضا وعلي عكس النوع األول ،ففي
هذا النوع ال يعاني املريض من أي هلوس ة �Hallucina
 tionأو أوهام .Delusion
هوامش  :تشخيص اإلضطراب ثنائي القطب ال
يستلزم حدوث نوبة اإلكتئاب ،ولكن في حالة حدوث
نوبة اإلكتئاب والتي تدوم إسبوعني علي األقل ،فان
املريض يعاني من بعض من األعراض األتية حزن دائم /
توتر  /غضب  /عدم رغبة في عمل أي شيء أو ممارسة
الهوايات  /تعب  /إحساس بالدونية  /إضطراب في
النوم وفي الشهية  /أفكار متعلقة باملوت أو اإلنتحار
،وقد يحدث اإلنتحار فعال إذا لم تعالج هذه النوبة.
وكلما إبتدأ املرض في سن ّ
مبكرة ،كان إحتمال حدوث
نوبة اإلكتئاب أكبر .ولوحظ أنه في بعض احلاالت ،يبدأ
املرض بنوبة إكتئاب شديد وقد تدوم لفترة طويلة
قبل ظهور نوبات الهوس ،ويعالج املريض في البداية
علي كونه مريض إكتئاب.
ملحوظة هامة  :قد يحدث املرض في صورة نوبات
مختلطة من الهوس واإلكتئاب في نفس الوقت.
وفي هذه احلالة ،يزيد إحتمال اإلنتحار بسبب إختالط
نوبات اإلكتئاب مع التصرفات اإلندفاعية.
أما عن مضاعفات املرض فتتضمن مشاكل مادية
ومشاكل في العمل والتواصل اإلجتماعي في 25%
من املرضي علي األقل .ونسبة أمراض القلب في هؤالء
املرضي ضعف النسبة في األشخاص الطبيعني؛
بسبب قلة اإلمكانيات الصحية والغذائية للمرضي،
هذا إلي جانب مضاعفات العالج .ونسبة اإلنتحار
تبلغ  10إلي  20ضعف النسبة العامة في اجملتمع.
أما عن عالج املرض فيمثل العالج الدوائي حجر الزاوية
في العالج .ويشمل :
 )١مثبتات املزاج  Mood Stabilizersوالتي تعطي
للمريض مدي احلياة وأشهرها الليثيوم وهو األكثر
فاعلية ولكن في حالة وجود أثار جانبية شديدة
له فيمكن إستبداله بعقاقير أقل فاعلية ولكن
أقل ضررا مثل الكاربامازيبان أو اإليثفال  )٢مضادات
الذهان  Antipsychoticمثل كويتيامني الذي ميكن
إستخدامه وحيدا لعالج نوبات اإلكتئاب التقليدية
وذلك في النوع الثاني ذات الهوس اخلفيف؛ حيث أن
مضادات اإلكتئاب العادية تزيد من إحتمال حدوث
نوبات الهوس.
هوامش  :ال تستخدم املضادات التقليدية لإلكتئاب
اال مع مثبتات املزاج ويتم إيقافها في فترات الهوس.
وميكن إضافة العالج النفسي إلي العالج الدوائي مثل
العالج السلوكي املعرفي CBT؛ وذلك للحصول علي
نتائج أفضل.
وفي حالة فشل العالجات األخري ،ميكن إستخدام
الصدمات الكهربائية  ECTأو في فترة احلمل في
السيدات؛ وذلك لتفادي تأثر اجلنني باألدوية.
أما عن العالج باإلبر الصينية أو أوميجا  3فلم يثبت
مدي فاعلية أي منهما في عالج املرض.
وفي جميع احلاالت فيجب تشجيع املريض علي
ممارسة الرياضة البدنية والهوايات وذلك بصفة
منتظمة ويجب مالحظة التغذية الصحية للمريض.

18

جــود تاميـــــز

ال�سبت  11مار�س  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد الثالث والثمانــــون

1

حظك مع جود نيوز
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حل العدد السابق
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والر ْمى بمجهود األيّام
برج الحمل :التدفق المالى ال يعنى الهرولة لألسواق الفاخرة َ
على سلع ال لزوم لها ،دوالر توفّره ودوالر تكسبه.
برج الثور :نشاط إلنهاء مصالح تخص عملك وأسرتك تتمكن بمشيئة اهلل من إنهائها
ً
خاصة إن إستخدمت الكلمة السحرية ،من فضلك.
بأسرع مما توقعت،
برج الجوزاء :التلتفت لتعليقات وانتقادات اآلخرين ور ّكز على عملك مهما كان تق ّدمك
ً
متواضعا  ،أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.

6
7
8
9
10
 1عسكري في سلك تنظيم حركة السيارات في المدينة
 2شخصية نسائية إجرامية في السينما المصرية  oياسين o
من الخروف
 3مدينة من مدينتين يابانيتين القت عليها أميركا قنبلة نووية
 4اسلوب أو أداة لتحقيق غرض ما  oبداية ضوء النهار
 5كتاب صغير (مبعثرة)  oكثير  oخاص بي
 6ما يتسابق عليه العاملون في صناعة اإلعالم
 7معاتبة  oاقعد
 8حاسة من الحواس غير العادية في معرفة ما خلف األشياء
الظاهرة
 9للسؤال  oمسحوق متفجر استخدمه في األصل الصينيون
 10ذات حركة خفيفة وجمال  oفعل بمعنى تجعله قويا

8
9 6 2
العطش
تعرضت لكارثة7نووية  oحيوان صغير يتحمل 3
 1مدينة روسية 9
أكثر من الجمل
التقاء الشمس 6
 9برأس الدولة  oمكان ذو سقف خفيف 3
 2له عالقة
 %80من
العالم وأكثر من 1
أطول سد في 8
 3دولة في وسط6آسيا فيها 2
سكانها مسلمون
5
 4اختالط7األمر في 8
موضزع ما
وأحيانا البرلمان
 5خصلة حسنة o
 2توجد عادة في بناء الجامع5والجامعة 9
بياض األبنية
في
تدخل
مادة
o
الميناء
في
6 1 4
 6توقف 3
 7تجدها في البحر وقد تحتوي على ما يتخذ كمجوهرات
7
 8ارتفاع في جانب الطريق  oغشيم  oعبودية
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 9ذو مكانة خاصة وذات احترام  oمتشابهان
 10مكان مفتوح يحوي حياة برية
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التاتو  ..يتفوق على داڤنشى وبيكاسو و بيتهوڤن !
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من البشر  ،كل واحد
يراه حسب هويته
وشخصيته فتجد التاتو
رمز للقوة والتحدي
والثقة بالنفس عند
األشخاص
بعض
يرى
االخر
،والبعض
http://www.dailysudoku.com/
التاتو هواية  ،و التاتو
يعبر عن فلسفة صاحبه
في رؤيته للعقل واحلياة
يعطي
واحلب .كما
صفة التميز لصاحبه
فهو يلفت االنظار
بسرعة ويدل على قوة
الشخصية لصاحبها .
و هناك من لديه بعض
التحفظات على هذا
الفن فيقول ان من لديه تاتو على جسده فهو انسان له
سلوكيات عدوانية وعنيفة وينتمي للعصابات االجرامية وهذه
املقولة خاطئة وليس لها اي وجه من احلقيقة  ،فأن التاتو فن
من الفنون اجلميله ال يقارن بأي فن اخر بغض النظرعن النظرة
السلبية التي يراها البعض فالتاتو عملية فلسفية عقلية
تخص صاحبه واذا ما قورن فن الرسم على اجلسد اي التاتو
بالفنون االخرى ستكون النتيجة في هذه املعادلة لصالح التاتو
الن معظم مشاهير العالم ميلكون تاتو على جسدهم ولكن
ال ميلك معظم املشاهير لوحات فنية لبيكاسو او دافنشي
مثال ً وليس كل مشاهير العالم يترددون على املسارح لسماع
سيمفونيات بيتهوفن الن لكل فن طبقة او فئة من الناس
يتابعونه ومعجبون به ولكن التاتو فن عاملي يرسمه العب كرة
القدم والعب كرة السلة واملمثل واملغني والثري والفقير والرجل
واملرأة وغيرهم ولكن لكل من هؤالء قصة مع التاتو وفلسفة
خاصة يعلمها صاحبه هذا من جانب ومن جانب اخر فان كل
(c) Daily Sudoku Ltd 2017. All rights reserved.

لم تعد لوحه جميله تسكن احلائط فى منزلك تعبير عن حبك
للرسم او اقتناء متثال جميل يبرهن عشقك للفن بل تعدى
املوضوع كل هذا وأصبح التعبير عن حب الرسم والفن من
خالل عرضه على اجلسد فى ظاهره بدأت فى االنتشار فأصبحت
كالهوس هكذا ميكن وصف رسم «التاتو»
فن الرسم على اجلسد يعتبر احد انواع الفنون التي لها تاريخ
طويل منذ القدم فهو عبارة عن مجموعة خطوط ومنحنيات
وحملات بصرية وصور حية ومرئية ترسم على اجلسد فالتاتو
يعتبر فنا ً راقيا ً ومميزا ً مثل الفن التشكيلي فإذا كانت املدرسة
التكعيبية والسريالية ومدرسة الفن املعاصر لها جمهور
كبير في كل انحاء العالم فأن لفن التاتو جمهور يتعدى املاليني
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السرطان :مشكلة األقساط أو القروض فى طريقها للحل بمشيئة اهلل إن قمت
برج
ّ
ّ
بوضع خطة للسداد والتزمت بها دون تشّتت .
برج األسد :اإلعتزاز بكرامتك يزيد من إحترامك بعيون الحبيب ،العناد والتشبث بعقاب
والمهم عدم تكرار الخطأ.
الحبيب يضيع منك فرصة العمر،كلنا نخطئ ُ
ليلقى عليك واجبات
برج العذراء :التسمح ألحدهم باستغالل كرمك وسعة صدرك ُ
ً
المساعدة.
عمله لتؤ ّديها
عوضا عنه ،قم بفحص حالته وساعده إن كان يستحق ُ
برج الميزان :أفعالك تص ّدق أقوالك وهذا مايجلب لك المصداقية والثقة من اآلخرين
 ،ال ت ِع ْد بما ال تستطيع الوفاء به حتى التفقد تلك الثقة التى هى رأس مال ثمين.
والشروع بمفردك فى
برج العقرب :بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل ُمؤ ّقتًا
ّ
األعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.
كبرة لكنك فى ظالم حالك فيما يخص
برج القوس :ترى عيوب اآلخرين بنظارة ُم ّ
أخطاءك الشخصية،مبدأ غيرمشجع،حاذر من اإلنتقادات الالذعة أوعلى المأل.
ً
دائما ما يكون لها جانبها المشرق ،يكفى أن تعرف
برج الجدى :المواقف الصعبة
تكرر نفس الخطأ.
ّ
الصديق وقت الضيق  ،وأال ّ
الدلو :قم بالتعبيرعن إعتراضك بوضع النقاط على الحروف بأسلوب حضارى
برج
ّ
المرتفع وال لأللفاظ الجارحة.
للصوت
حاجة
دون
مهذب ،
ُ
الحوت :إبتعد عن اللين مع ّ
ليوم واحد أسبوعّيًا لتضمن إنهاء المتأخر
برج ُ
موظفيك ولو ٍ
ً
لينا ف ُتعصر وال صلبا ف ُتكسر.
من العمل ،التكن ّ
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نسرين عيسي  -ساسكاشوان
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انواع الفنون لها قواعد ومعايير ثابته ال تتغير
فاملدرسة السريالية التشكيلية قواعدها
ثابتة لم تتغير منذ نشوءها وكذلك املدرسة
التكعيبية واملعاصرة في الفن التشكيلي
وقواعد ومعايير املسرح العاملي لم تتغير
فهي عبارة عن مجموعة من املمثلني اضافة
الى كادر مختص باالضاءة والديكور واالخراج
واالنتاج وبالتالي تخرج في النهاية مسرحية
تقدم على خشبة املسرح يستمتع بها
اجلمهور ولكن التاتو فن بال قواعد وبال معايير
وبال حواجز وبال خطوط فالزهرة والنمر واالسد
واحلروف والكلمات وغيرها جتتمع في خانة فن الرسم على
اجلسد وله جمهور عريض يبدأ باملراهق واملراهقة والعاشق
والعاشقة الى كافة املراحل العمرية لالنسان .
و يعتبر اُسلوب الـ ،3Dالتقليعة» األخيرة من تقليعات «التاتو»
التى ظهرت فى لوحات مجسمة على اليد أو الساق ،أو الظهر،
مرسومة بعناية كلوحة ثالثية األبعاد بكل تفاصيلها واألكثر
انتشارا ً اآلن حيث اللوحات اجملسمة التى تعد كافية اللتقاط
األضواء مرسومة فى الشوارع ،أو على اجلدران ،هى التى انتقلت
على األجساد ،وهى التى تعبر عن طفرة فى عالم التاتو ،يظهر
بعضها لوحات مجسمة على عضالت اليد والساق ،وينتقل
بعضها اآلخر ملرحلة اللوحات الكاملة على الظهر ،أو اجلسد
كامالً .بدقه ومهاره عاليه تعكس حب وهوس العشق لهذا
الفن وجمالياته فهو فن يعبر عن فلسفة انسانية خالصة
لصاحبه ورؤية ميتافيزيقية عميقة ملعاني ال يحق الحد معرفة
معانيها اال صاحبها لهذا هو فن عاملي وانساني وثوري احياناً.
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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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األب موسي رشدي يكتب ل «جود نيوز» :

مقبرة الرجل األبيض

في اخر القرن الثامن
عشر ذهب .احد املرسلني
اإلجنليز الي ساحل
افريقيا الشرقي
وابتدأ خدمته التبشيرية
ومع زوجته وابنه البالغ
من العمرشهر واحد
ناحية ساحل موزنبيق
وبعد ثالثة شهور من
وصوله أصيبت زوجته
وابنه مبرض أدي الي الوفاه فما كان من
الرجل اال انه دفنهما في مقبر قرب ساحل
البحر وكتب عليها ما معاناه اآلتي
ان في هذا املكان يرقد اول شهيدين في هذه
املنطقة وليكن هذا اعالن عن بدا اخلدمة
ببشارة املسيح في هذا املكان من القارة
ورمبا هذا الرجل ال يعلم ان من اول الشهداء
علي اسم ربنا يسوع املسيح في هذه القارة
هو القديس مارمرقس الرسول األفريقي
األب واآلسيوي االم الذي سالت دماؤه
الطاهرة في شوارع االسكندرية منذ القرن
االول امليالدي
في مدينة الثقافة وعاصمة الفلسفة
والتي كانت حتتوي علي واحدة من اعرق
املكتبات في العالم الي ان حرقها ابن
العاص في القرن السادس عند غزوه ملصر
ورمبا كان يحتاج االمر لوضع نصب تذكاري
علي شاطئ البحر آنذاك يكتب فيه مقبرة
الرجل القديس املبشر صانع املعجزات
رسول املسيح
ولكن ال احد يعلم ماحدث بدقة في هذا
الوقت ولكن روايات التاريخ تقول ان القديس
إنيانوس والقسوس في ذلك الوقت اخذوه
بإكرام و اقاموا فوق موضع جسده الطاهر
كنيسة يتمجد فيها اسم املسيح الذي
خدمه القديس واستشهد علي اسمه.
الي ان سرقوه االيطاليون مخبئني اياه
في داخل شحنه من حلوم احليوانات الي
فينيسيا في إيطاليا حتي اعاد جزء من
رفاته املقدسة قداسة البابا القديس
كيرلس السادس
في ستينيات هذا القرن
وبني تاريخ مجيئ القديس مار مرقس
واستشهاده وتاريخ اعادة رفاته لم تتوقف
بحور الدماء في ارض مصر احملروسة بطولها
وعرضها وهنا أتكلم عن الشهداء بسفك
الدم وال انسي املعترفني وجموع املسيحني
الذين احتملوا الظلم في شكر ورجولة
واحتملوا سلب اموالهم ودفع اجلدية عن
يد وهم صاغرين ولَم يحاربوا ألنفسهم
او يسفكوا دما حتي لو كان علي سبيل
الدفاع عن النفس..
وهم بحق يجسدون أزهي معاني الرجولة
فالرجولة احلقيقة ليس في انك ت َق ِتل بل
في تُقتَل وانت تبذل نفسا ألجل أحباؤك
وعلي نفس الشاطئ شاطئ البحر املتوسط

ذبح أحدث شهداء القبط
وهم شهداء ليبيا التي
يظن انها مسقط راس
القديس مارمرقس
ومت بعدها علي ساحله
الشرقي في مدينة العريش
ذبح أقباط العريش بيد
داعش ُ
وكتب عنهم في
كثير من املنابر الصحفية
ولكن قليلني هم الذين
يذكرون ان اول اول أسقف لشبه جزيرة
سيناء وكان مقره العريش املدينة التي
تباركت لتكون من اول أماكن مصر التي
تباركت بزيارة العائلة املقدسة
وهو األسقف الشهيد االنبا مكاري اول
اسقف في العصر احلديث لشبه جزيرة
سيناء الذي ُقتل وصار شهيدا في سنة
 ٢٠٠٠بعد اربع سنوات من رسامته اسقفا
علي سيناء ومن قبلها خدمة ناجحة
ومثمرة امتدت لسنوات في هذة االرض
الغالية بعد ان بني العديد من الكنائس
بعد ان كانت كنيسة واحدة وهي مارجرجس
العريش وبني اول كنيسة في رفح واكتر
من بيت للخلوة وكنيسة في شرم الشيخ
واخزي في طور سيناء اغلقت ودمرت
بواسطة األمن كل هذا في اربع سنوات
وأكمل خدمته بنشاط متفرد حتي جائت
الساعة التي زار فيها الرئيس مبارك مدينة
العريش ووقف هذا القديس يطالب بحقه
في بناء الكنائس ليتمكن اهل احفاد اهل
مصر األصليني
من العبادة دون ان يؤذوا مشاعر اآلخرين
حتي مت قتلة املدبر في طريق عودته الي مقر
خدمته بكنيسة مارجرجس بالعريش
واالمر املدهش واملعزي هو ما حدث عند فتح
قاليته انهم وج ًوا صورة طولية للقديس
مامرقس موضوعة علي فراشه ومفاتيح
الكنائس عند قدميه كأنه يسلم الكنيسة
ملبشرها وكاروزها وشفيعها رسول ربها
يسوع املسيح.
وبعد هذا السرد الطويل كنت اود ان تكون
هناك الفتة كبير في سيناء مكتوب عليها
قبر الرجل القديس االنبا مكاري وهو فعليا
اول شهداء العريش حتي قبل ان يسفك
دمه
النه صبر في هذا املكان علي االم كثيرة
تصل الي حد االستشهاد
ولعلي أفصح عن جملة جتول بخاطري
هل نكتب علي سواحل مصر مقبرة الرجل
القبطي أم نكتب مقبرة الرجولة كصفة
عموماً.........
َ
بعد ان سكت الكثير ولم يتحركوا برجولة
حقيقية ملعاجلة املشكلة من جذورها......
مجرد سؤال في خاطري .........
يبحث عن اجابة.......
لعلي اجد اجابة!!!!!!! .

خواطر مسافر
إلي النور
( )42

الراعي والرعية

زيف القول بأن االرهاب
غير محصور في منهج معني

بقلم  :د .رءوف إدوارد

* ليس كل حادث إجرامي إرهابا ً  .فاإلرهاب البد ان يكون ظاهرة ليسمي إرهاباً.
* و ظاهرة اإلرهاب هي بالضرورة إنتشار السلوك اإلرهابي بني مجموعات من البشر رغم تنوعهم  .وايضا ً
إستمراره علي الرغم من إختالف العصور واألزمنة .و بالتالي فظاهرة اإلرهاب هي نتاج منهج ال محالة .
* و يحدثنا التاريخ اإلنساني أن هذا املنهج املن ِتج لإلرهاب كظاهرة تنتشر وتستمر  ،توفره أيديولوجيات
متعددة ،سواء كانت معتقدات منسوبة لبشر أو آللهة .
ُشكل األرضية الثابتة إلمكانية حدوث اإلرهاب  .فاملعتقَد هو العامل املشترك بغض النظر
* هذه املعتقدات ت ِ
من إختالف العصر أو التباين والتفاوت بني البشر.
فإذا كان هناك عنف يصل إلي حد اإلرهاب  -يعلو ويخبو علي مر تاريخ دين أو معتقد معني  -فال شك أن هناك
معضلة أمام العالم بخصوص هذا املعتقد أو الدين  ،و أيضا قد ينزعج أصحابه من نظرة العالم لهم و
أليديولوجيتهم .
* إن مشكلة تلك املعتقدات ال تكمن بالضرورة في إحتمالية أنها قد تتضمن فكرة املقارنة و املنافسة مع
غيرها من املعتقدات و فكرة تفوقها علي من هم ليسوا من فرقتها الناجية  ،ناهيك عن ما يسببه هذا من
التوتر الغير منتهي مع اآلخر  ،و إستحالة التعايش معه مهما طال الزمن  -و كأن ذلك املعتقد يفتقرإلي
مقومات وجود  ،تغنيه عن سوق املضاربة في األديان  .و مع ذلك أقول إن هذه ليست املشكلة !
املشكلة احلقيقية قد تكون في إحتواء تلك األيديولوجيات علي التعليم نصا ً  ،بوجوب اللجوء إلي العنف متي
إقتضت املصلحة ذلك سوا ًء دفاعا ً أو إنتشارا ً .
إن القول بأن تلك النصوص لها ضوابط من التفسير األيديولوجي أو الديني يَلزم الرجوع إليه  ،ليس هو
كاف مينع التابعني البسطاء  -الذين تعوقهم إمكانياتهم املعرفية املتواضعة من التوافر علي
أمان ٍ
بصمام ٍ
تلك الضوابط  -من تطبيق تلك النصوص بدون ضوابط لينشأ اإلرهاب  .و من ناحية أخري  ،فقد يقع العامة
في حبائل املوتورين من املن َّظرين الذين ال يلتزمون بتلك الضوابط  ،فينشأ اإلرهاب  .أضف إلي ذلك  ،تغ ُير تلك
الضوابط بحسب األزمنة  ،بسبب من إحتياج اجلماعة في فترات التاريخ اخملتلفة  ،و حسب فكر املن َّظرين
في كل حقبة تاريخية  ،و بالتالي فال عاصم إلمكانية تفجر السلوك اإلرهابي  .و هذا قد يجعل من تلك
األيديولوجية مثل قنبلة موقوتة لتفريخ اإلرهاب بدون ضمان و ال خامتة تاريخية له  .هذا الوضع يشبه رب بيت
ترك ترسانة أسلحته ألطفاله دون إغالقها ،ولكنه ينبههم بعدم املساس بها إال بأمره وتوجيهاته.
* هنا جند أن األرضية اخلصبة للعنف الكامن  ،جتعل تاريخ مثل هكذا معتقد مليئ بالعنف والقتال خارجيا ً و
داخليا ً .
* املشكلة األخطر تنشأ إذا أحجم مسئولي هذه األيديولوجية أو الدين عن وضع ح ٍد لهذا اخلطر الكامن  .هذا
اإلحجام قد يكون بسبب فكر و إسلوب املنافسة مع اآلخر تعويضا ً عن شعور بعدم اإلكتفاء مبا لدي الذات .
وبالتالي يتعذر التصالح مع العالم الذي أرتضي نظاما ً عاما ً يجمعه  ،ألن طموح التفوق و السيادة مازال يراود
القادة  ،بينما العالم ب ُر ّمته تصالح مع نفسه من جهة هذا االمر  ،ومن زمن بعيد.
* إن مقولة ” أن االرهاب غير محصور في منهج معني “ هي تعميم َمعيب لظاهرة اإلرهاب  ،تف ِّوت علي أصحاب
األيديولوجيات و األديان فرصة احلداثة.
بشر حقه في التمسك مبا يحقق له وجوده  .و لكنه لن ي َ ُعد
لكل
أرتضي
* إن إنسان القرن الواحد والعشرين
ٍ
يَقْبل مبنهج القتال أو قمع اآلخر بدعوي التفوق في مجال األونتولوجيا اإلنسانية باسم أي دين أو أيديولوجية .

هل تعرف نفسك
قسم العلماء الشخصية الي مناطق من خالل نافذة جوهاري و هي طريقة
للتعرف علي الذات و أبعادها ,أعدها أو شرحها (جوزيف لوفت) و هاري ,فكلمة
«جوهاري» من (جوزيف لوفت) و (هاري)  .و تضمنت تلك النافذة أربع مناذج
خاصة للتعرف علي النفس.تخيل معي تلك النافذة مقسمة الي أربع أقسام
 -1املنطقه احلرة أو املفتوحة :تتضمن املنطقة احلرة كل شئ يعرفه الفرد عن
نفسه و كذلك اآلخرون .أي ما نشترك نحن و اآلخرون في معرفته عن ذواتنا.
و تتضمن قيم الفرد ,و مميزاته  ,شخصيته ,إدراكه أو ما نسميه «الظاهر»
اتصالنا
عموما كلما صغرت مساحة الذات املنفتحة ,دلت علي ضعف و سوء
بقلم :مرفت روفائيل
باآلخرين ,و كلما كبرت منطقة النشاط احلر أو املنفتحة استطعنا أن نعمل
فانكوفر
سويا مع اآلخرين بسهوله و يسر ,و تنساب األفكار و املشاعر ,و تتوحد اجلهود,
و يجد كل طرف أن من السهل عليه أن يشارك .املنطقة العمياء  :نحن قد نتحدث بطريقة معينة ,أو
بلهجة معينة ,وعلي و جوهنا تعبير ما ,نحن ال نري ذلك التعبير ,و لكن الناس يرونه و يدركونه ,و في واقع
األمر أن سلوكنا يؤثر في كيف يرانا الناس ,و بالتالي يؤثر في كيفية تعاملهم معنا ,مبعني أني أثناء حديثي
مع الناس قد أرسل لهم رسائل غير لفظية ,مثل حركات اليد و اجللسة و تعابير الوجة ,و هذه الرسائل
ستجعلهم يرونني مبنظار ما و يفدرون أمرا ما بخصوصي ,و قد يخفي األمر علي ألنني ال أري ما أفعل.وكلما
كبرت املنطقة العمياء فإن ذلك يدل علي عدم تقبلنا للنصيحة من اآلخرين ويؤدي إلي بعدهم عنا.
املنطقة اخملفية :تتضمن ما يعرفه الفرد عن نفسه و ال يشارك اآلخرين في معرفته ,ألسباب عرفية أو
أخالقية  .أخطاؤنا ,أسرارنا ,نقاط ضعفنا ,مخاوفنا .املنطقة غير املعروفة أو اجملهولة  :تتضمن املنطقة غير
املعروفة األشياء التي ال يعرفها الفرد عن نفسه ,و ال اآلخرون يعرفون ذلك ,و هي ما تفسر سلوك بعض
األفراد سلوكا ً ال يعرفون مسبباته .و كلما كبر القسم اجملهول كانت خبراتنا بأنفسنا و بالعالم من حولنا
ضعيفة .و بالطبع كل منا لديه هذه النوافذ لكن تختلف نسب اتساعها من شخص آلخر .األشخاص
املنفتحون تكون لديهم املنطقة احلرة واسعة .النهم متصاحلون مع أنفسهم و مع اآلخر.
أما إتساع املنطقة العمياء فتعني تشوش الصورة الواقعية عن الذات ,بحيث تكون صورة الفرد عن أناه
إما مضخمة أو مصغرة .أما لو اتسعت منطقة القناع فستهبنا قراءه لنفسية فرد يعيش في وسط
صارم متحفط ,ال يؤمن باالختالف و ال يعني بحرية الرأي و االختيار .و هم شخصيات ضعيفة مقابل النبذ و
االقصاء فيعمدون إلخفاء شخصياتهم في أعمق نقطة ال يصل اليها اآلخر.
هناك فوائد مترتبة علي نافذة جوهاري ,و تطبيقاتها عديدة و نافعة ,فمثال ميكن ملن اتسعت املنطقة
العمياء عنده ,أن يستفيد من املوثوق بهم في فهم صورته الظاهرية لدي اآلخر .و الشروع في تصحيح
أخطائها .و بالطبع كأي مشروع لتطوير الذات هناك سلبيات لنافذة جوهاري أن هناك أمورا شخصية
يفضل أن ال يعرفها اآلخرون كاملشكالت االجتماعيه او حاالت اإلخفاق واسعة النطاق .كما أن االنفتاح علي
اآلخرين قد يدفعهم للتوصل إلي أسرارنا أبعد مما نرغب .و لربنا اجملد الدائم الي األبد آمني.
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هوس بوسامة «جاسنت ترودو» بعد صور جديدة
تداول مستخدمو موقع تويتر مجموعة صور
جديدة تظهر رئيس الوزراء الكندي« ،جاسنت
ترودو» في مرحلة شبابه املبكر ،مما زاد من
هوس الكثير من الفتيات والسيدات بوسامته
وانهالت عبارات الغزل من مستخدمات تويتر،
تعليقًا على صور ترودو مبظهر غير معتاد
إطالله به خالل اللقاءات الرسمية ،حيث
علقت إحداهن على الصور بقولها صباح اخلير
على اجلميع وخاصة ترودو الصغير
فيما علقت أخرى قائلة أنا على استعداد أن
أنتظر رد ترودو على رسائلي ،لعشرين عاما وسأكون ممتنة له ،كذلك شبهته بعض املعجبات مبشاهير
الفن ،ممتدحني كاريزمته القوية ورشاقته التي لفت أنظار النساء إليه من مختلف أنحاء العالم ،ورمبا من
بينهن مشتغالت بالعمل الدبلوماسي أيضا ً

دبى تبدأ مشروع «التاكسى
الطائر» في يوليو القادم
يري مراقبون أن مدينة دبى تعيش مرحلة
زمنية تسبق العالم بـ  5سنوات ،وخاصة
بعد إعالنها عن إطالق مبادرة جديدة
تتمثل في تشغيل «تاكسى طائر» لتعزز
مبادراتها السابقة في هذا اجملال ،والتى
أطلقتها في  ،2009من خالل جتريب القطار
فائق السرعة« ،هايبر لوب» ،فضال عن
تشغيل مترو األنفاق ذاتى القيادة.
وأعلنت دبى أن أول رحلة للطائرة ذاتية النقل ستكون متاحة في شهر يوليو القادم ،وذكرت اجمللة أن
التاكسى الطائر لن يحل مكان النقل األرضى ،فهو يستطيع نقل راكب واحد فقط ،وقد تصل حمولته مع
األمتعة إلى  100كيلوجرام ،وستصل مسافة الرحلة في املتوسط إلى  50كيلومترا ،مع مدة طيران تصل
إلى نصف ساعة .وبحسب اجمللة فإنه ميكن في املستقبل أن جند خدمة «أوبر طائرات» للطيران بني املدن.
وبحسب التقارير الصحفية أنه إذا جنح األمر فسيمثل ذلك جناحا كبيرا على املدى الطويل ليس فقط في
دبى ،التي لديها أخطر طرق في العالم ،ولكن أيضا للمدن املزدحمة في جميع أنحاء العالم ،ففى الوقت
الذي يعانى فيه العالم من االزدحام ستتحرك تلك الطائرات الناقلة دون طيار ،بسرعة  100كيلومتر في
الساعة ،قاطعة مسافة  62كيلومترا خالل ساعة كاملة ،كما أن الطائرات بدون طيار ستخفض تكاليف
دفع أجور العمال.

قطر زادت مليون نسمة منذ فوزها بإستضافة املونديال
بلغ عدد سكان قطر  2.67مليون نسمة ،بزيادة أكثر من مليون شخص منذ نيل البالد قبل  7أعوام شرف
استضافة كأس العالم في كرة القدم  ،2022بحسب إحصاءات رسمية
وأفادت األرقام التي نشرتها وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء أن «إجمالي عدد السكان حتى نهاية شهر
فبراير  »2017بلغ  2.67مليون نسمة ،بزيادة  1.04مليون عن ديسمبر 2010
وكان عدد السكان  1.63مليونا في ديسمبر  ،2010الشهر الذي مت فيه اختيار قطر الستضافة نسخة
 2022من أكبر بطولة عاملية في كرة القدم
وتأتي الزيادة في وقت تنفذ قطر ورشة عمالقة حتضيرا الستضافة املونديال ،ال سيما من خالل استقدام
عشرات اآلالف من العمال األجانب ملشاريع مباشرة وغير مباشرة تتعلق بالبطولة
ويقيم في قطر حاليا  2.1مليون عامل أجنبي غالبيتهم من دول آسيوية مثل نيبال وبنغالدش والهند،
بحسب أرقام أعلنتها في ديسمبر وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية
ويعمل العديد من هؤالء في مشروعات مرتبطة بشكل غير مباشر بكأس العالم كالبنى التحتية
وشبكات الطرق ومترو األنفاق وغيرها
وكان وزير املالية القطري علي شريف العمادي أعلن الشهر املاضي أن بالده تنفق  500مليون دوالر أسبوعيا ً
على مشروعات البنى التحتية الستضافة البطولة التي ستقام للمرة األولى في منطقة الشرق األوسط

صورة وتعليق

امللكة إليزابيث تتواصل مع طاقمها
الشخصي بـ «لغة احلقائب»

كشف املؤرخ امللكى« ،هوجو فيكرز» ،عن إستخدام
ملكة بريطانيا «إليزابيث الثانية» ،حقيبة يدها وخامت
الزواج اخلاص بها إلرسال إشارات سرية ملوظفيها،
بإعتبار أن حلقيبة امللكة أهمية جوهرية مثل
التيجان ،حيث ترسل امللكة إشارات سرية ملوظفيها
لتشير إلى أنها على استعداد لالنتقال من املكان أو
إلنهاء محادثة.
وحسب «فيكرز» فإن امللكة اشتهرت بحقائبها من
ماركة «لونسر» الشهيرة ،وبدأ عشقها لذلك النوع
من احلقائب عام  ،1968ويعتقد أن لديها أكثر من
 200حقيبة من نفس املاركة ،وحسب املؤرخ ،فعندما
تنقل امللكة حقيبتها من يد إلى اليد األخرى فإن
ذلك يعد مؤشرا على استعدادها إلنهاء محادثة ما،
كما أن وضعها احلقيبة على الطاولة فى املناسبات
ميثل حتذيرا بأنها على استعداد لترك املكان فى
غضون  5دقائق.
وكثالث إشارة سرية ،قال املؤرخ إنه عندما تلف
امللكة خامت الزواج اخلاص بها ،فإن ذلك يعنى
أنها ترغب فى ترك احملادثة بشكل عاجل وسريع،
وحسب تقارير صحفية فإن هناك أفرادا فى الطاقم
اخلاص بامللكة ،مخصصني ملراقبة تلك احلركات
اليدوية .وسبق أن رصدت تلك اإلشارات السرية فى
االجتماعات الرسمية فى قصر باكنغهام ،حيث
استخدمتها امللكة لتعطى املوظفني اإلذن فى فتح
األبواب ومرافقة الضيوف.

األملان يقبلون على «شعر ترامب»

عالــم بال حـــدود

الواليات املتحدة األولي عاملياً
واملغرب األولي عربياً في اإلجهاض
قالت دراسة أميركية إن املغرب يحتل املرتبة األولى
عربيا في عمليات اإلجهاض ،رغم أنها ممنوعة قانوناً،
فيما احتل املرتبة الثامنة عاملياً .وأوضحت الدراسة
التي ارتكزت على أرقام جمعيات اجملتمع املدني ،أن
 1400عملية إجهاض تتم سريا يوميا في اململكة،
علما أن القانون يتيح اإلجهاض في ثالث حاالت
فقط ،وهي عندما يشكل احلمل خطرا على األم ،أو
إذا حدث احلمل نتيجة اغتصاب أو زنا احملارم ،أو عندما
يصاب اجلنني بتشوهات خلقية وجاءت تونس ثانية
في الترتيب العربي وتاسعة عامليا ،إذ أجازت البالد
اإلجهاض منذ عام  1973ووضعت الدراسة الواليات
املتحدة في املرتبة األولى مبليون سيدة أميركية
يجهضن كل سنة ،فيما جاءت الصني ثانية بسبب
سياسة الطفل الواحد ،التي تجُ بر النساء في الصني
على اإلجهاض سنويا ،وتسجل البالد أكثر من مليون
حالة إجهاض .وجاءت السويد ثالثة في الدراسة ،إذ
تسمح السويد للحوامل باإلجهاض في حال عدم
الرضى بجنس اجلنني ،فيما حلت الهند خامسة ،إذ
تسجل ما بني  100ألف إلى  500ألف حالة إجهاض
سنويا فقط ألن اجلنني أنثى

فأر يُعطل رحلة طيران
تسبب فأر بإرجاء رحلة طيران من مطار هيثرو في لندن
إلى سان فرانسيسكو بالواليات املتحدة .وقال أحد
ركاب الطائرة لقناة «كيه.جي.أو» التلفزيونية في سان
فرانسيسكو إنه مت رصد فأر يجري أسفل باب على
منت الرحلة  285لشركة اخلطوط اجلوية البريطانية
في مطار هيثرو أثناء استعداد الركاب لإلقالع .وقالت
القناة إن الفأر ألغى اإلقالع وجرى حتويل الركاب إلى
طائرة أخرى مما عطل رحلتهم أربع ساعات وقال بعض
الركاب مازحني إن الفأر لم يكن يحمل تأشيرة دخول
للواليات املتحدة .وأضافت الراكبة «أنينا سالفن»،
وهي تضحك إنها رحبت بتغيير الطائرة «ألني بحق ال
أريد أن أتناول طعاما في طائرة بها فأر» .ومن املعروف
أن القوارض تقرض األسالك على الطائرة مما قد يكون
له عواقب خطيرة وأكدت شركة اخلطوط اجلوية
البريطانية في بيان تأخر الرحلة  285من مطار هيثرو
بلندن إلى سان فرانسيسكو قائلة «في هذه احلالة
كان هناك زبون صغير للغاية حتتم علينا إعادته إلى
صالة االنتظار.

نوبل للسالم..
رقم قياسي بعدد املرشحني
قالت صاحبة مصنع إلنتاج أزياء احلفالت إن
مصنعها في بافاريا بجنوب أملانيا استقبل عددا
هائال من الطلبات لشراء شعر مستعار على
هيئة شعر الرئيس األميركي دونالد ترامب من
جانب أملان يستعدون لإلحتفال مبهرجان
وينطلق املهرجان الذي يستغرق ستة أيام في
مناطق كاثوليكية من أملانيا وعادة ما يسخر
املشاركون في مدن كولونيا ودوسلدورف وماينز
في والية راينالند من الساسة في هذا املهرجان.
وسيكون ترامب أحد األهداف الرئيسية للسخرية
وقالت سوزان مولر مديرة شركة فستارتيكل
مولر في بلدة نويشتاتباي كوبورج البافارية
لتلفزيون رويترز «لم يعد لدينا مخزون من هذا
(الشعر املستعار) ألنه مبجرد خروجه من املصنع
تتخاطفه األيدي
ويعمل ثالثة من بني  35موظفا في الشركة
بشكل دائم على صنع الطلبيات اخلاصة من
الشعر املستعار ،وقالت مولر إن شعر ترامب
املستعار معقد
وأضافت قائلة «إنه يتطلب مهارات خاصة لكن
حلسن احلظ فإن صانعي الشعر املستعار الذين
يعملون لدي يتدبرون أمرهم .ال أستطيع أن أوظف
أي أحد بهدف زيادة اإلنتاج .يجب أن أعتمد فقط
على العاملني لدي لضمان اجلودة

أعلن معهد نوبل ،أن عدد املرشحني جلائزة نوبل للسالم
لهذا العام بلغ  318مرشحا من أفراد ومنظمات
من مختلف املشارب ،من مسعفي «اخلوذ البيضاء»
السوريني مرورا بفالدميير بوتن ودونالد ترامب .وال تعلن
جلنة نوبل عن أسماء املرشحني أو جنسياتهم ولكن
اجلهات التي يحق لها أن ترشحهم ،والتي تشتمل
على برملانيني ووزراء من كل الدول وفائزين باجلائزة
وبعض األساتذة اجلامعيني ،ميكن لها أن تعلن عن اسم
الفرد أو املنظمة ،التي رشحتها ولكن هذا ال يعني
أن من رشحته قد قبلت اللجنة ترشيحه .واكتفت
جلنة نوبل باإلعالن عن أن عدد املرشحني املقبولني
جلائزة السالم لهذا العام بلغ  318مرشحا يتوزعون
على  215فردا و 103منظمات ،في ثاني أعلى رقم بعد
العدد القياسي املسجل العام املاضي والذي بلغ 376
مرشحا .ومن األسماء التي رشحت لنيل اجلائزة ،من
دون أن يتأكد ما إذا قبل ترشحها أم ال ،مسعفو «اخلوذ
البيضاء» السوريون والعميل السابق في وكالة األمن
القومي األميركي إدوارد سنودن ،الذي كشف النطاق
الضخم للتجسس اإللكتروني الذي متارسه الوكالة
االستخبارية .وهناك أيضا رئيس الواليات املتحدة،
دونالد ترامب ،الذي رشحته شخصية أميركية رفضت
الكشف عن هويتها مكتفية بالقول إنها رشحت
امللياردير بسبب «أيديولوجيته للسالم بالقوة» ،كما
هناك «االحتاد األميركي للحريات املدنية» الذي يعتبر
أحد أشد منتقدي سياسات الرئيس اجلديد ،وسيتم
اإلعالن عن الفائز بجائزة نوبل للسالم في  6أكتوبر.
وفي  2016فاز باجلائزة الرئيس الكولومبي ،خوان
مانويل سانتوس ،بفضل جهوده في سبيل حتقيق
السالم في بلده وإنهاء نزاع عسكري مستمر منذ
أكثر من نصف قرن
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“The Prince of Thieves”Part 1

This is the story of how the greatest pirate
of all time, Captain Black met his end. He
was the most feared pirate of all the seas.
He was so famous that everyone called him
the Prince of Thieves. Well, you know back in
the old days, before we had our nice churches and such, Christianity was protected by
monks. Monks are people who live together
all alone in a far away place and pray and
serve God. You usually see pictures of them
in long brown robes.
Brother Andrew was a little different from his
fellow monks because he loved the out of
doors so much and the sea. He often camped
on the beach not far from the monestary
where all the monks lived. But he did good
things, keeping the beach clean and fishing
and farming which provided food for the other
monks so it was God’s calling for him to be on
the beach. Especially the day the Prince of
Thieves landed on those shores.
Captain Black spotted the island of the monks
just ahead. He was pleased as he had his
entire fortune on board. It was an ingenious
plan to hide his booty on the monk’s island,
as nobody would look for it there. He was the
wealthiest pirate of them all and his men were
fiercely loyal to him. He gave the command
to his men to prepare to land on the island.
He would let all of his men go to the beach
in small boats, leaving his big pirate ship in
deep water. They would unload it tomorrow
after they were rested.
Brother Andrew stood and looked into the setting sun. He saw the small boats making their
way toward his beach. But he did not panic.
He added more vegetables to his stew and
more wood on his fire for the night.
“Ahoy Brother Andrew!” Captain Black called
to his old friend.
“Blessings Brother Black!” The monk responded. Captain Black liked Brother Andrew
because he wasn’t afraid of him and always
greeted him with blessings. Some of the
newer pirates were wary of the young monk
but soon all accepted him because their captain clearly trusted him. Moreover, what was
amazing about it was that the monk trusted
the notorious pirate.
“Arrr, I thought Christian folk despised low
lives like us pirates.” Scalawag Sam said to
Brother Andrew as the brother served him
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more stew. “I figured the good people of the
world thought we were better off not being in
heaven.”
“Well Sam,” Brother Andrew answered smiling. “You have your prince of thieves but
the church has someone like Captain Blood
but we call him the Prince of Peace. And he
came to earth to do all he can to make sure
you and your friends all DO go to heaven. He
came to earth just for you and all your crimes
and sins have already been forgiven by him
so you can meet him and start your journey
to heaven anytime you want. See God loves
you just as much as he does me or the monks
or any Christian in this world.”
“I never heard anyone say they loved me
much less that God did.” The confused pirate
said moving off to sit on the beach and eat
and think about what he heard that day. The
men all found places to bunk down for the
night. But Brother Andrew and Captain Black
talked by the fire.
“You should come with us Brother Andrew.”
The captain invited. The men all like you and
you would be the richest monk in the world.”
“I do not need riches. They would take too
much time to watch and worry about. Serving God is best done without riches.” He responded.
“I have all I need. I have the love and friendship of my heavenly father which will last an
eternity. I have the community of brothers, the
love of the townspeople and even the friendship of notorious pirates. I have the secret I
know about the pirates that the world does
not know. I know that even ‘low lives’ as they
call you are good men at heart, with loyalty
and friendship to give and hungry hearts to
know more about God and His Kingdom.”
“Ah you do have a secret and I’ll wager its one
no one would believe from you. I must make
do with fabulous wealth that is more than a
king could ask for and the devotion and loyalty of my men.” Said the Captain toasting the
monk who he considered one of his closest
friends.
Suddenly, on board the deserted ship, a lantern left burning in the weapons room fell
when its cord broke. The fire lit a small blaze
that moved directly into the gunpowder room.
The explosion on the horizon lit up the entire
sea like daytime.

Happy Birthday George

Gravity Facts
· Objects with mass are attracted to each
other, this is known as gravity.
·Gravity keeps Earth and the other planets in our solar system in orbit around
the Sun. It also keeps the Moon in orbit
around Earth.
·Tides are caused by the rotation of the
Earth and the gravitational effects of the
Moon and Sun.
·Because Mars has a lower gravity than
Earth, a person weighing 200 pounds on
Earth would only weigh 76 pounds on Mars.
·It is thought that Isaac Newton’s theories on gravity were inspired by seeing an apple fall from a tree.
·While Newton’s older law of universal gravitation is accurate
in most scenarios, modern physics uses Albert Einstein’s general theory of relativity to describe gravity.
·Acceleration of objects to due to the gravity on Earth is around
9.8 m/s2. If you ignore air resistance (drag) then the speed of
an object falling to Earth increases by around 9.8 metres per
second every second.
·The force of gravity 100 kilometres (62 miles) above Earth is
just 3% less than at the Earth’s surface.
·The human body can handle increased g-forces as seen
in activities such as dragster races, airplane acrobatics and
space training. The highest known acceleration voluntarily experienced by a human is 46.2 g by g-force pioneer John Stapp.

RIDDLE TIME
You live in a place where six months of the year is
mild summer and during the other six months the
mercury goes drastically down!
You own a lake where there is a
small island. You want to build a
house over there and need to get
some materials across there. You
have no boat, plane or anything
which you can use to transport
By:
them to the island. How will you Philo Girgis
solve the problem?

Happy
Birthday
Erin
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What is a Killer Imam Doing in Public Libraries in Canada?
The Muslim Brotherhood classifies as one of
their great intellectual leaders Imam Mohammed al-Ghazali (1917-1996). He famously decreed that the assassination of the Egyptian
Muslim thinker, Farag Foda, was acceptable.
In the views of al-Ghazali, Farag Foda was an
apostate for defending secular values and human rights. Moreover, al-Ghazali went into an
Egyptian court and defended the assassins:
“Anyone who openly resisted the full imposition of Islamic law,” he said, “was an apostate
who should be killed either by the government
or by devout individuals.” He added: “There is no
penalty in Islam to kill the apostate by yourself
when the government fails to do so.”
In public libraries across Canada (and elsewhere), the books of Imam al-Ghazali are
available, along with others that incite hatred,
violence and terror, by authors such as Yusuf
al-Qaradawi and Imam Nawawi. There is not a
single Arabic language book in a library that I
have visited in Ottawa that attacks or criticizes
terrorism and violence and hatred.
The Significance
The Ottawa Public Library apparently prefers
Arabic-language books of this extremist nature
and rejects those that advocate resistance to
extremism or advocates in favour of a modernist Islam.
As an experiment, I donated two books to the
Ottawa Public Library. One book was titled The
Demise of the State of Brotherhood, released in
Egypt in January 2013. At that time, the Muslim Brotherhood was the ruling party (FJP) in
Egypt. This book addresses the seriousness of
the political and religious project of the Muslim
Brotherhood and how it worked to establish a
religious and theocratic authoritarian state. This
government in Egypt was, for the Muslim Brotherhood, a part of the larger effort to restore the
Islamic caliphate project around the world.
The second book was entitled, The Sins of the
Muslim Brotherhood in Egypt. It was released in
2010 and documented a dialogue conducted by
the author with the former Muslim Brotherhood
General Guide Mohammed Mahdi Akef (2006).
It was in this dialogue that General Guide Akef
made his famous statement “I don’t give a damn
about Egypt and these people in Egypt.” Akef
made it clear that his views on the Muslim Brotherhood and its project of recreating a caliphate
took precedence over the needs and views of
the people of Egypt. The book was threatened
with legal action.
Several months after donating the two books
to the Ottawa Public Library, there was no response. After inquiring further, they then told
me that the books were not acceptable as they
did not meet their “selection criteria.” The exact
statement from library employee was:
“I have contacted my colleagues at the acquisitions department about the books you donated
to the library in the past. They no longer have
them, which means that when they received
them they didn’t pass our selection criteria.”
How is it possible that books that advocate violence and extremism meet the selection criteria of the Ottawa Public Library, but those that

speak out against violence and extremism do
not? Those who donated the other books appear
to have been Islamists: they donated books that
advocate the terrorist discourse. Yet the library
selection committee approves of them.
Can Such Books Create Extremism and Terrorism?

How is it possible that books that
advocate violence and extremism
meet the “selection criteria” of the
Ottawa Public Library, but those
that speak out against violence and
extremism do not?
The answer in the Islamist case is: Yes. Many
books are available in bookstores and libraries
which incite violence, such as Mein Kampf by
Adolf Hitler, or books that promote the colonial
period of the West. There are also non-Islamic
religious books that incite hatred, but these no
longer seem to lead others to kill.
Many governments and individuals have apologized for these past crimes. Germany, for example has apologized for the crimes of the Holocaust against the Jews (but not Austria, Hitler’s
birthplace); the Spanish government has apologized for the expulsion of Muslims from Andalusia, even though they are the descendants of the
invading Arabs. (N.B. The Ottawa Public Library
does have copies of Mein Kampf available, but
it also has books on the Holocaust and a variety
of history books on Word War Two.)
With modern extremist Islam, the situation is different. Its past, along with its ideas and bloody
history, remain active today and act as an engine to drive reality. The prevailing Islamist culture has not gotten beyond its past: it does not
spread a humanist interpretation of Islam or of
the texts that are often used to spread hatred,
extremism and terrorism. Today’s Islamist Muslims have not apologized for the crimes their
ancestors, committed when they invaded much
of the rest of the world and formed colonial empires. The opposite is true: they seem very proud
of this colonial era and frequently refer to the
high-water marks of the empires as the “Golden
Age of Islam.”
ISIS, for example, wants directly to apply what
is in the ancient texts and religious history: to
restore the face of Islamist colonial empire.
They literally apply the texts that incite violence, directly, without any modern re-interpretation. ISIS is the daughter of the traditional Islamic culture that is now found across the Sunni
world.
The presence of these Islamic books, and these
books alone, in Canada’s public libraries, without any others to contradict them, gives them
legitimacy. They are seen to represent a certain
form of Islam that the government of Canada
and the City of Ottawa recognize.
This indicates that there is official support for

the extremist and terrorist
victorious, soon we shall give him a
version of Islam, and at the
great reward.” -- Surah 4:74
same time no support for a
This surah means that those who kill
humanist interpretation of
infidels, whether victorious or not, will
Islam.
get a great reward in Jana (paradise).
Unfortunately, it seems that
This surah also indicates that if you
Canada and the West fight
are a Muslim living in a non-Muslim
“terrorism” everywhere, but by: Saied Shoaaib country, then you are in a state of war
they do not close the facagainst your host country. If you are a
tories of extremism and terrorism in their own Muslim living in a non-Muslim country, then you
countries. This view seems to exist not only in are living with the enemy.
public libraries but also in the libraries of many Hatred of Canada and the West
Ghazali -- apparently forgetting that the Muslims invaded Persia, the Christian Byzantine
Empire in Turkey, all of North Africa and the
Middle East, Greece, Spain and most of eastern
Europe -- claims that global colonization (by the
West) is rooted on an ongoing deep hatred of Islam, and an enormous desire to destroy it. After
weakening the Ottoman Turkish caliphate and
having carved up its territory, the West gave it
a fatal blow in the wake of the First World War,
and wiped out the official presence of Islam in
the international field. Ghazali writes on page
221 of One Hundred Questions About Islam that
the laws that came out of Western colonialism
of the mosques, the speeches of many imams, were created to dominate the Islamic nation
many Islamic schools and in other institutions militarily and defeat it politically. He charactercontrolled by the Islamists.[1]
izes these laws as distorting the face of Islam,
Do the Ghazali Books Support Terrorism?
and having the goal of destroying the foundaThe Ottawa Public Library has, as noted above, tions of Islam.
many books by Muhammad al-Ghazali. His So, a Muslim living in Canada who is exposed
ideas are close to those of the Muslim Broth- to these teachings is led to believe that he or
erhood and a lesson in how Muslim extremist she should hate their new home country. They
and terrorist beliefs are created. Ghazaii, for are led to believe that they belong to another
instance, argues that a place can be consid- entity (an Islamist caliphate) and that it is their
ered a “home of peace” [Dar al Islam] when it duty to build this caliphate on the ruins of Westis ruled by Muslims and the law of Allah and ern civilization.
his messenger are applied to all. A place can Most of the Arabic-language books on Islam in
be considered a “home of war” [Dar al Harb] if the West incite extremism and terrorism. If we
the place is inhabited by unbelievers of Islam or are to reject this danger, it is important that lithose who object to it.[2]
braries and other institutions have books that
Ghazali also cites the Qur’an specifically say- reject these Islamist views and confront their
ing:
hatred, extremism and violence.
“Let those fight in the cause of God who sell the Saied Shoaaib
life of this world for the hereafter. To him who Muslim scholar based in Canada
fights in the cause of God, whether he is slain or saiedshoaaib@gmail.com

WANTED

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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Sunshine....and Mood?

By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
You may have heard of something called
Season Affective Disorder (SAD), a condition in which the season/seasonal changes
can have profound influences on one’s
mood. Typically, someone with SAD will
feel depressed or anxious (or stressed, etc)
in the winter, and will improve as spring
and summer approach.
Like any condition, it is difficult - if not
impossible - to pinpoint just one cause for
this condition. However, we DO know that
the effects of light are heavily implicated
in SAD. Exposure to light therapy seems to
improve symptoms, as does the arrival of a
bright, sunny day. There are even specific
lamps that one can buy to stimulate ‘light
therapy’ and help with symptoms.
Let’s delve deeper into this. Sometimes,
we all feel down when there isn’t any sun
around. Does this mean we all have SAD?
No, of course not! There are specific criteria to diagnose SAD, along with protocols or methods for treatment. But what
is really interesting is the actual effects of
the weather, in terms of light/sunshine, on
mood.
Think about a rainy day: rain is beautiful!
It gives flowers and grass the water they
need to grow, it cleans the streets, etc. But
sometimes, the rain makes us feel groggy,
irritated, and tired (perhaps because the
lack of light means that we feel its time
to sleep...?). There are times when I don’t
mind the rain, but there are other times
when I REALLY hate it and wish there was
some sunshine!
Now that we are entering spring-like
weather, it is great to see more sunshine,
and to feel the warm weather settling in.
What a nice change from the unpredictable
Canadian winter we have had this year!
One resolution I’ve made to myself is to
try to enjoy the sun as much as possible.

Refugee Resettlement:
a Canadian tradition

There is something extremely empowering and motivating about waking up to
the sun filling the room. In fact, there are
many studies that show that the sun actually stimulates parts of our limbic system,
the part of the brain that controls our emotions and mood.
What’s the takeaway point? Rain is good.
Sunshine is good. But now that the weather
is FINALLY starting to become springlike, let’s try to enjoy the sun and all the
goodness it has to offer (but don’t forget
your sunscreen!). Let’s try to take advantage of the natural, beautiful light that fuels nature with its glory. Feel the warmth
on your face and embrace the start of a
new season. Take time to enjoy these little
things - the beauty and power of nature is
truly majestic.

Long before the issue of refugees became
front-page news, Canada was punching
well above its weight as a global leader in
resettlement.
An April 2015 Library of Parliament report
on Canada’s commitment to resettling refugees states that the global international community’s resettlement commitment stood
at around 80,000 refugees. Canada, under
conservative and liberal governments, had
historically resettled approximately 10%
of this world total. In 2010 Prime Minister
Stephen Harper increased our commitment
by a further 20%. By 2015, our government
had agreed to accept up to 14,500 of the
world’s resettled refugees, or 18%. A proud
Canadian success story - right?
We all know the answer to that question.
Unfortunately, it took just a few short weeks
by an aggressive Liberal Party Campaign
team in the last election campaign to make
a mockery of our robust tradition in global
compassion. They and a willing media created an illusion of a Canada that was totally
shirking its humanitarian responsibilities.
A proud example of national pride was unabashedly disparaged and belittled for political opportunism.
The reality is that Conservatives, under
Prime Minister Harper, welcomed the highest levels of immigration and refugee resettlement in 70 years; significantly more than
under previous Liberal governments. All
told, we accepted 1.4 million new citizens
and tripled settlement funding.
The Canadian government has always identified priorities for refugee settlement, both
in terms of particularly vulnerable groups
and specific refugee populations. Few will
also know that in the past few years, the
government shifted from a global resettlement program to a more targeted approach
that includes multi-year commitments to
particular refugee groups. This approach

had meant that 23,000 Iraqi refugees were
resettled under our conservative government, a feat that received little media attention at the time. It also meant that 10,000
Syrian refugees had either been processed
or were in the final stages of processing
when the Liberal government took over in
October 2015, giving a tremendous head
start to their own Syrian program.
In June 2013, the United Nations Refugee
Agency (UNHCR) issued its first appeal to
the international community for assistance
in resettling extremely vulnerable Syrian
refugees. However, you will not find many
media reports about the former Conservative government’s response to resettle
42,000 refugees from Syria and surrounding areas such as Turkey, a country to which
many Syrians had fled. Just as you will not
find much on PM Harper’s commitment to
resettle an additional 10,000 Syrians; bringing our total commitment at the time to
52,000. One also has to look carefully on
the CIC website to find that over 32,000 individuals had been re-settled by the time the
2015 fall election campaign began. Or that
we had increased staff and resources overseas and made targeted policy changes to
speed up processing without compromising
existing security, criminality, and medical
screening.
The liberal government has made much of
the media coverage of its Syrian refugee
program. They would be wise to remember
that while these efforts are laudable, they
are a continuation of Canada’s proud tradition and value of global leadership in refugee resettlement.
Costas Menegakis is the former MP for
Richmond Hill and past Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship and
Immigration. He resides in Richmond Hill,
Ontario and can be contacted at:
action@aorconservative.ca.

