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سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات
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العالج باحلقن Botox and fillers
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Aesthetic Injection Specialist
أخصائي احلقن التجميلي
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Reverse the
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Dermaesthetic Solutions
تخفيضات
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www.drbouloscosmetics.com

للجاليات
خاصة
647-527-3113
490
Harry
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العربية
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قتل الأقباط يف م�صر  ..عني العقل!
الأ�سبوع املا�ضي و�أثناء �سري ال�سيدة «ماري جميل» ب�شارع عبد املنعم
ريا�ض مبنطقة الوراق بالقاهرة ،قام عامل ُيدعي «حممد رم�ضان» مبعاك�ستها
لتحدث م�شادة كالمية بينهما� ،أعقبها حماولة اجلاين قتلها مبطواه كانت
لدية .ليتم نقل «ماري» �إيل امل�ست�شفي بعد �إ�صابتها بالرقبة ،ورغم �أن
اجلاين نفي الفعل مثله مثل �أي جاين عاقل  ،ورغم �أنه حادث طبيعي
ومتكرر يف جمتمع ميوج بالتحر�ش والتخلف� ،إال �أن حتريات مباحث اجليزة
�أ�صدرت تقريرها ب�أن اجلاين «مهتز نف�سي ًا»!! .وهو الإتهام الذي ال ُيطلق
علي �سبيل ال�صدفة يف العديد من الإعتدءات التي ي�صعب بها ترب�أة اجلاين
حينما يكون املجني عليه« ،قبطي ًا» .ففي عام  2006مت و�صف القاتل الذي
�أقتحم كني�سة القدي�سني بالأ�سكندرية و قتل رجل ُم�سن يدعى «ن�صحي
عطا جر�س» و�أ�صاب ثالثة �أخرين ب�أنه خمتل عقلي ًا ،ويف  2008مت ترب�أة
«�أحمد حممد عبد العظيم» من قتل «روماين عبده» ،بدعوي �أن القاتل
«خمتل عقلي ًا ،نف�س الو�صف علي القاتل الذي هجم علي ثالثة اقباط
وقتل �أحدهم يف املنوفية عام  ،2009كذلك مت و�صف �أمني ال�شرطة والذي
�أعتدي علي �ستة �أقباط يف قطار �سمالوط ومت قتل �أحدهم عام  2011ب�أنه
«خمتل عقلي ًا» ،وال�شاب الذي طعن ثالثة �أقباط من بينهم قتيلة يف كوم
امبو ب�أ�سوان عام  2014حظي بنف�س الو�صف  ،و�أي�ض ًا املجرم الذي �أقتحم
كني�سة العذراء مبن�شية نا�صر و�أ�صاب ثالثة بها عام  ،2015نف�س الو�صف
ناله �شخ�ص حاول طعن �أبنة كاهن ب�سوهاج عام  ،2016بل حتي �أبن عم
القيادي الأخواين «حممد العمدة» ومدير حملته الإنتخابية ،والذي قام
بطعن العديد من الأقباط يف عدد من ال�صيدليات رد ًا علي موقف الأقباط
من  30يونيو ،مت ترب�أته من عقوبة الإعدام بالت�شكيك يف قواه العقلية .وغري
تلك احلوادث العديد والعديد  ...ويبقي ال�س�ؤال  ...ما املانع �أن يكون
ه�ؤالء القتلة يف هذه الأفعال  -رغم تكرارها  -خمتلني عقلي ًا بالفعل؟
احلقيقة �أن الطبيعي واملنطقي والعقالين جد ًا هو �أن نري هذا ال�سلوك
العدواين �ضد الأقباط ،فاملجتمع امل�صري ميوج بالتطرف والت�شدد والذي
ي�سهل جد ًا �أن يتحول �إيل �أعتداء و�إرهاب ،ففي �صباح كل يوم يذهب
� 297ألف طالب  -وهو �أكرب عدد طلبة بجامعة م�صرية � -إيل جامعة

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

الأزهر ليتعلموا قتل املرتد  ،و�أكل حلم الكافر
 ،وجلب اجلزية من الكتابي عدو اهلل .ولهذا
�أخرجت تلك اجلامعة لنا وللعامل �أكرب قادة
الفكر الإرهابي واحلركات امل�سلحة ،مثل
عمر عبد الرحمن  ،واجلهادي حممد �سامل
رحال  ،وزعيم جماعة بوكو حرام النيجريية،
«�أبو بكر �شيكاو» .بالإ�ضافة �إيل ع�شرات
امل�ساجد والزوايا التي ي�سيطر عليها �سلفيني والتي ال تن�شر �إال الت�شدد،
ومئات الكتب املُحر�ضة �ضد الأخر ،كلها �أمور جعلت مل�صر ن�صيب الأ�سد
علي خريطة الإرهاب العاملي  ،فعتاة الإرهاب و�أ�صحاب ال�صف الأول يف
املنظمات الإرهابية والأكرث خطورة علي العامل ،للأ�سف م�صريني ،فزعيم
تنظيم القاعدة الأن هو الطبيب امل�صري� ،أمين الظواهري ،و «حممد �صالح
الدين زيدان» ،كان م�سئول �أمن بن الدن وزعيم التنظيمات الإرهابية
يف ال�صومال ،وخالد الإ�سالمبويل ،وزعيم منظمة اجلهاد «�أحمد حممد
حامد» ،ومفجر ال�سفارتني الأمريكيتني يف نريوبي و دار ال�سالم بكينيا،
«م�صطفي حممد ف�ضل»  ،وحممد �أبو حليمة امل�سئول عن تفجري مركز
التجارة العاملي عام  ، 1993وحممد عطا امل�سئول عن �إرتطام الطائرة الأويل
مبركز التجارة العاملي عام  ،2011و �إ�سالم يكن ،والذي ُعرف بقاطع
الر�ؤو�س يف تنظيم داع�ش الإرهابي .ورغم �إختالفهم جميع ًا يف الأعمار
و�إختالفهم يف الدرا�سة واملهنة ،فمنهم املهند�س والع�سكري والطبيب
وال�شرطي ،ولكن جمعتهم بيئة واحدة .ولهذا ف�أن ت�شدد �شخ�ص �أو حتوله
من التطرف يف الفكر �إيل الفعل يف املجتمع امل�صري �ضد القبطي ،لي�س
حالة �شاذة �أو �إهتزاز نف�سي �أو خلل عقلي ،ولكنه «عني العقل»
�أخري ًا  ..وجب التنويه �أن «رم�ضان» هذا الذي مت و�صفه ب�أنه خمتل عقلي ًا يف
ق�ضية الإعتداء علي «ماري» ،كان قد مت القب�ض عليه من قبل يف ق�ضيتني،
�أحداهما �سرقة والأخري حمل �سالح بدون ترخي�ص ،ومع ذلك مل يتم
و�صف نف�س اجلاين وقتها �أنه «خمتل عقلي ًا»  ...هل و�صلت الر�سالة؟!

«جود نيوز» حُتقق في أهداف ونتائج زيارة أول رئيس
مصري للواليات املتحدة منذ  8أعوام
القاهرة  :جرجس ابراهيم

جاءت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الواليات املتحدة ،
كأول زيارة إلي رئيس مصري منذ  8سنوات  ،لتفتح فصل جديد
من العالقات بني البلدين  ،السيما في ظل إدرة جديدة للواليات
املتحدة األمريكية يقودها رئيس جمهوري  ،بعدما كانت
العالقات خالل اإلدارة السابقة في عهد الرئيس الدميقراطي
السابق «اوباما « متوترة للغاية  ،في ظل إتهام القاهرة لـ
وشنطن بدعم جماعة األخوان اإلرهابية .
في البداية أكد النائب عالء عبد املنعم القيادي  ،بأتئالف دعم مصر  ،أن هذه الزيارة ناجحة للغاية وتأتي في
توقيت هام جدا ً  ،وأن جلنة العالقات اخلارجية ستعقد جلسة لبحث نتائج هذه الزيارة  ،وأن وفد برملاني مصري
سيتوجه لزيارة الكوجنرس.
وأضاف عبد املنعم في تصريحاتة لـ»جود نيوز « ،أن لقاء الرئيس بأعضاء الكوجنرس  ،يؤكد أن الدولة حريصة
علي فتح خطوط تواصل مع كافة املؤسسات في الواليات املتحدة ،مشدد علي أن هذه الزيارة وصلت بأعضاء
الكوجنرس األمريكى ،وتؤكد على أن الدولة املصرية حريصة على فتح التواصل مع كل املؤسسات األمريكية
اخملتلفة ،الفتا ً إلى أن هذه الزيارة وصلت الصورة احلقيقة والصحيحة عن األوضاع في مصر و جهودها في
محارب االرهاب.
وقال الكاتب الصحفي الدكتور عبد احلليم قنديل ،أن هذه الزيارة تاتي في وقت هام للغاية  ،ألنها بداية
مرحلة جديدة من التعاون و التحالف وجتديد للثقة بني البلدين بعد التدهور في العالقات املصرية األمريكية
منذ إدارة بوش اإلبن.
وأضاف قنديل في تصريحاته لـ»جود نيوز « أن ادرة الرئيس الدميقراطي اوباما  ،هي كانت سبب رئيسي في
ظهور التنظيمات االرهابية كداعش  ،وأنهم ساندوا جماعات اصولية كجماعة األخوان  ،وغذت أفكارهم
وأحالمهم ومطامعهم في السيطرة علي املنطقة  ،وساعدت فى تسليم السلطة فى مصر وبعض البالد
العربية إلى جماعة اإلخوان .
واشاد قنديل بنجاح الرئيس في تناول العديد من امللفات مع اجلانب األمريكي مثل ملف القضية
الفلسطينية وضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ،وأيضا ً امللفات اخلاصه
بسوريا والعراق وليبيا واليمن
وفي ذات السياق قال اللواء أسعد حمدي  ،وكيل جهاز اخملابرات العامة السابق  ،أن من أهم نتائج الزيارة عودة
التنسيق األمني و تنسيق جهود مكافحة األرهاب  ،في ظل رئيس امريكي لديه نية حقيقة في محاربة
االرهاب.
مشددا ً علي أن الواليات املتحدة االمريكية استئنفت إرسال املعونات العسكرية الي مصر قبل بدء زيارة
السيسي بعدة ايام  ،كما أن الزيارة تطرقت ألي العمل املشترك في احلرب علي تنظيم داعش االرهابي.
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من أهم القضايا املُعاصرة
حرية املرأة هي ُحرية اإلنسان،
املتسببة بتأجيج الصراعات
وحرية اإلنسان هي ُحرية الرجل،
بني اجلنسني في عاملنا العربي
أي أن حرية املرأة يجب أن تساوي
االختالف في تعريف مفهوم
وتوازي ُحرية الرجل ،وإذا كان
«احلرية» ،فكثير من الذكور متت
مفهوم «احلرية» تتم ترجمته في
برمجة عقولهم في البيت
عقل هذا الرجل ترجمة فورية بأنها
والشارع على أن «حرية» املرأة هي
مرادفة للفسق والرذيلة واالنحالل
ُمرادف للفسق والفجور والفساد
فهذا يعني أنه غير ُمستحق لتلك
واالنحالل ،وبعضهم ما أن تتفوه
احلرية التي يتوهم أنها ميلكها ألن
زينب علي البحراني-
امرأة بكلمة «حرية» حتى تقفز
أبواب الفسق والرذيلة واالنحالل
السعودية
إلى ذهنه صورة إحدى بائعات
املفتوحة له يجب إيصادها بكل
الهوى عارية على سرير الرذيلة
الوسائل ،ال سيما وأن خطر الرجل
أو فتاة تسير بخطوات مغرية دون مالبس على اجملتمع أكبر كثيرًا من خطر املرأة إذا كنا
على شاطئ يعج بالذكور العراة! بينما ترى مصرين على النظر إلى األمور بنفس منظورها
أكثر النساء أن ُحريتهن تتجلى في قدرتهن القدمي املتخلف في تصنيفها للفرق بني الرجل
على اتخاذ أي قرار شخصي يتعلق بحياتها واملرأة ،وفضيحة الرجل أكبر وأخطر على اجملتمع
اخلاصة وتنفيذه دون وصاية أو منع من أحد من فضيحة املرأة ،إذ ال ميكنه إثبات عذريته إذا
ذكور األسرة أو اجليران أو الشارع الذي يعشن ارتبطت رائحة الفساد بسمعته ،وال ميكنه
فيه ،مبا في ذلك حقهن في الدراسة والعمل تكذيب الفضيحة بعملية ترقيع أو غشاء
والتنزه والسفر واختيار الزوج املناسب أو بكارة صيني ،وال ميكنه إسقاط اجلنني عند
حتى اختيار عدم الزواج ،وال شك أن لضحالة تبرعمه في أحشاء أمه أو التملص من نتائج
التجربة العاطفية وانخفاض مستويات الوعي حتاليل الـ دي .إن .إي ،وما من عائلة محترمة
في اجملتمعات الذكورية العربية بسبب العزل ستقبل ارتباط اسم ابنتها الشريفة العفيفة
العنصري املُبالغ فيه بني اجلنسني؛ واعتمادهم النظيفة واخملاطرة بسمعتهم وسمعة أطفال
على بعض النصوص الدينية التي جاءت في ابنتهم املستقبليني بتزويجها من ذي سمعة
زمن تختلف ظروفه اإلنسانية واجملتمعية ال ميكن غسلها باملاء والصابون! لكن املشكلة
واحلضارية والثقافية عن ظروف الزمن الذي احلقيقية التي ترفض اجملتمعات الذكورية
نعيشه دور كبير في تلك النظرة غير الناضجة االعتراف بها هي أن ذكور تلك اجملتمعات
للمرأة ،كما أن حالة الكبت املؤبدة التي يريدون أن تكون لهم «معاملة مميزة» تثبت
يعيشها كثير من الذكور جتعلهم يهيمون لهم متيزهم على األنثى بغير وجه حق بعد أن
بخياالتهم ويشطحون بأوهامهم املتمركزة أثبتت مساواتها معهم علم ًيا وعقل ًيا وعمل ًيا،
حول ذلك الكائن األنثوي الغامض الذي ال وتفوقها على كثير منهم عاطف ًيا ،ويتصورون
ميلكون ثقة كافية بالنفس وثقافة عاطفية أن إحاطة مصطلح «احلرية» بكثير من األوهام
وسلوكية تؤهلهم لالقتراب منه بشكل واخلزعبالت احملرمة البذيئة حني يرتبط باملرأة
صحيح ،فيحاولون تعريفه وتفسيره وفق سيحرمها من حقها فيها ويُقصيها عنها،
تلك اخلياالت السطحية املريضة التي يُع ّرفون وهي ليست سوى حيلة خبيثة سقطت
بها أنفسهم وحقيقتهم الداخلية بالدرجة عنها آخر ورقة توت تستر ما وراءها من أهداف
األولى.
عنصرية غير عادلة.
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حكايات احلرمان والفل (:)3
عذاب التهجري
مونتريال – عبد املسيح يوسف
متر األيام ويجتهد يوسف ،ويضع القرش علي القرش،
ليحوش قدر من املال من بيع احلمص والترمس والورود في
حدائق مدينة اإلسماعيلية.
وتفكر فيكتوريا في أن تزوج ابنها البكر يوسف ،لكنه
يرفض في البداية ألنها رفضت حبه من فوزية قريبته من
طما.
ويسافر يوسف إلى اجليزة ،عند بيت خاله شنودة ،الذي
كان حنينا علي يوسف وأخواته اليتامى أبناء فيكتوريا.
ويذهب يوسف إلى بيت جده أبو أمه فيكتوريا ،حيث يوجد
خاله شنودة .ويوجد هذا البيت في اجليزة القدمية ،وحتديدا
في شارع شبيطة خلف مستشفيي أم املصريني.
ويرحب به خاله شنودة كثيرا .ويجلس يوسف مع أبناء
خاله أمام باب بيت جدهم .وفجأة متر فتاة فاتنة اجلمال،
شعرها طويل مثل خيوط احلرير ،وبشرتها سمراء ،في
لون القمح رمز اخلير ،وقوامها ممشوق ،وكلها حيوية ودماء
تتدفق بكل حنية في جسمها .ويفنت يوسف بهذه الفتاة.
ويسأل خالته عزيزة عن هذه الفتاة ،فتخبره أن اسمها
فرحة ،وهي فتاة يتيمة تتعلم اخلياطة في مشغل
اخلياطة التابع لكنيسة مار مرقس في اجليزة القدمية.
ويعرف يوسف من خالته عزيزة ،أن فرحة من أسرة علي
قد حالها ،ومات أبوها وأمها ،وتولي تربيتها أخوها الكبير
مالك ،الذي كان رغم ضيق احلال ،متحمال ملسؤولية أخوته
األصغر منه فرحة وسميرة وعوض ،حيث تولي تربيتهم
في بيته مع أبنائهم.
يسر األمور علي مالك أن زوجته كانت ابنة عمه ،وبالتالي
فأخوته ليسوا غرباء عنها ،ورغم ضيق احلال ،لكنها كانت
حنينة علي أخوة زوجها .وكانت فرحة شعلة نشاط،
ومتقدة الذكاء.
وحاول ويوسف أن يستوقفها أمام الباب أكثر من مرة،
ليتحدث معها ،لكنها كانت أبنة الكنيسة ،ترفض
احلديث .ومرت عدة أيام وباءت كل محاوالت يوسف
بالفشل.
وكان يوسف يتسمر أمام شقة أخو فرحة الصغيرة في
بيت جده (جد يوسف).وفجأة قرر يوسف أن يتزوج هذه
الفتاة اليتيمة ،التي كانت ظروفها متشابهة مع ظروفه،
فاالثنان يتامى.
ورغم صعوبات املهر والشبكة والزواج ،بسبب قصر اليد
لكل من عائلة يوسف وفرحة ،ورغم تعدد مشكالت
العزال والعفش ومكان السكن ،وكيف لتلك الفتاة أن
تترك اجليزة وتذهب ملدينة صغيرة هي اإلسماعيلية.
ومت الزواج في كنيسة مار مرقس ،وذهبت فرحة مع يوسف،
لإلسماعيلية .وكانت فرحة نشيطة وذكية .وذهبت إلى
اإلسماعيلية لتعيش في حجرة صغيرة وبسيطة احلال.
وشجعت زوجها يوسف علي العمل ،وكانت نعم السند
له ،تساعده في إعداد عربة الترمس واحلمص والورد ،وبعد
ذلك شجعته علي بيع الفول املدمس والطعمية ،وساهم
هذا بصورة كبيرة في أن يدخرا قدرا من املال ،خاصة وأن
األمانة كانت أحد أهم سمات يوسف.
وساعده بيع الفول املدمس والطعمية ،أن يتعرف علي
عدد من العائالت املهمة في اإلسماعيلية ،من بينها
عائلة ضابط كبير في وزارة الداخلية.
ومتر األيام ،ويقع أخيه جابر في مشكلة كبيرة ،وحتزن
األسرة كلها ،وتبكي فيكتوريا وابنتها فايزة علي اخيها،
وتطلب فيكتوريا من يوسف أن يتصرف.
وتضيق الدنيا في وجه االبن البكر ،ألنه ال يعرف كيف
يتصرف .وتتحدث معه فرحة ،التي كانت متقدة الذكاء،
ورغم صغر سنها وجمالها ،كان تفكيرها دائما طويل
األمد .فتتحدث فرحة مع يوسف ،وتطلب منه أن يذهب
لزوجة الضابط الكبير ،الذي يبيع لهم الفول ملساعدة
أخيه الغالي جدا عليه ،جابر.
وبالفعل حتن زوجة الضابط الكبير ،بسبب بكاء الشاب
يوسف علي أخيه وموقفه الصعب في مركز الشرطة،
وتتحدث مع زوجها ،الذي يتحدث مع ضابط املركز ،ويخرج
جابر بعد مرور  3أيام بسبب مشاجرة مع مجموعة من
البلطجية اعتدوا علي لرغبتهم في احلصول علي الفول
واحلمص والترمس منه دون أن يدفعوا له أى مليم.
ومتر األيام بحلو ومرة ،وينجب يوسف وفرحة إبنه جميلة،
يسميانها أمل ،لعلها تكون بشرة خير ،وأمل لهما في

احلياة .وتأتي حرب  ،1967وتكون األيام سوداء خاصة
لسكان مدن القناة اإلسماعيلية وبورسعيد والسويس.
ويهجم العدو اإلسرائيلي بالطائرات علي مدن القناة.
ومتوت أمل بسبب الغارات .وتتهدم الغرفة التي كان
يعيشان فيها .وتسود احلياة في عيون يوسف وفرحة.
أيام سوداء تعود من جديد تكسو حياة يوسف ،بعد أن
بدأت حياته تستقر بعمله الدؤوب ومساعدة زوجته فرحة
التي كانت تخيط اجلالليب والبيجامات ،فتساعده في
جمع املال.
وكان يوسف يعشق فرحة ألن كتفها كان بكتفه .وكانت
تساعده ،وال تقول أبدا أنها تعبانة ،ألنها كانت يتيمة
وتعودت علي حياة الشقاء والتعب.
وتستمر األيام سوداء ،وال يعرف يوسف ماذا يفعل ،فال
يوجد ال بيع وال شراء في مدن القناة ،وبدأت الناس تهاجر
من اإلسماعيلية ،خملتلف مدن مصر.
تتحدث فرحة مع زوجها وتقترح له أن ينتقال إلى اجليزة،
بدال من اإلسماعيلية ،ألنه لم يعد فيها أكل عيش لهما.
ويتخوف يوسف من االنتقال ملدينة جديدة بعد أسيوط.
ولكن فرحة تشجعه .وتقترح له أن يذهبا في البداية عند
أخيها مالك.
ويقتنع يوسف ،ويتركا اإلسماعيلية في سنوات التهجير
للجيزة ،ويسكنا عدة أيام في شقة مالك الصغيرة ،الذي
انتقل من بيت جد يوسف ،ملنطقة املنيب .ويشعر يوسف
الذي كان حساسا للغاية بسبب ثقافته كيتيم بأنه
ثقيال علي مالك أخو فرحة.
ويتحدث مع خالته عزيزة ،حيث كان لديها قطعة أرض
في منطقة العمرانية ،مبنية بدون سقف ،فتوافق خالته
أن يعمل لها سقف من اخلشب والكراتني ليعيش فيها
مع فرحة.
ومتر األيام أسود من قرن اخلروب .وكانت فرحة دائما
تشجعه وترفعه من معنوياته ،ألنها أصيلة ،وحتدثه دائما
أنهما كانت يتامى ،وأن اهلل لن يتركهما ،ولكن يجب أن
يعمال.
وتخبر فرحة زوجها يوسف ،أنهما جنحا في ادخار 80
جنيه .ويجب أن يشتريا حتة أرض ،ويبدأ في العمل،
ليجمعا املزيد من الفلوس.
ويشتريا قطعة أرض صغيرة في العمرانية .ويسددا
املقدم ،ويقسطا بقية سعر األرض علي شهور .ومتر األيام،
واألحوال ضيقة ،وال يجد يوسف ،الربع جنيه ليشتري به
اللحمة لبيته ،ورغم عمل فرحة باخلياطة ،وجنيها بعض
املال ،مع زوجها الذي عاد للعمل في بيع الفول املدمس
واخلضروات ،متر األيام سوداء ،والفقر هو املسيطر علي
أحوالهما.
ورغم كل هذا ،كان يوسف طموحا ،ويري في األحالم
السبيل الوحيد للحياة والتطور ،رغم ظروفه الصعبة.
وكان من بينه أحالمه ،التي يشارك فرحة فيها ،أنه يتمني
أن يخلف ولدا ،يساعده علي مشاكل احلياة ،ويتمني أن
يعطيه عينيه ،ويعلمه أحسن تعليم ،ويسافر أمريكا
ويكلمه في التليفون ،ويقوله يا دكتور ،عشان يفتخر به
بعد كل هذا الذل والتعب واأليام السوداء ،وبعدها يضحك
ويقولها هل يا فرحة هنستمر طول عمرنا في الفقر
والتعب ،وال ربنا هيحقق أمانينا ويعوضنا عن التعب دا.
ومتر األيام وتنجب فرحة ابنة ثانية بيضاء اللون جميلة
املالمح ويسميانها ،كرمية ،وبعدها بعامني ينجبا بنت
ثالثة يسميانها ماري.
ويبدأ يوسف يقتنع أن كل خلفته بنات ،ويسبب هذا له
بعض التعب النفسي ،ألن مرحلة يتمه الطويلة ،جعلته
يتمني أن ينجب ولدا .ومتر السنوات سوداء ،حتى تأتي
فرصة ،وتكون هناك تعيينات في مرفق مياه القاهرة،
يطلب عماال وحرفيني في قطاعات عدة ،منها امليكانيكا.
ويتقدم يوسف مع مئات املتقدمني ،ومن حسن طالعه
أن يكون رئيس جلنة االختبارات اسمه األستاذ نظير ،وهو
نفس أسم والده ،يوسف نظير .ورغم أن عدد الراسبني
في االمتحان كان كبيرا ،إال أن عمل يوسف بالسواقة
والعربيات في صدفا ،جعل لديه فكرة كبيرة بامليكانيكا
والسيارات ،وينجح يوسف في االختبار ،ويصبح موظفا
في جهة حكومية ،يتقاضى منها  6جنيهات و30
قرشا .....يتبع
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اإلرهاب يضرب روسيا  ..مقتل وإصابة العشرات في إنفجار
مبترو أنفاق مدينة بطرسبيرغ
قتل عشرة أشخاص على األقل وأصيب العشرات في انفجار بعربة قطار مبترو أنفاق مدينة سان
بطرسبيرغ .وقالت اللجنة الوطنية الروسية حملاربة اإلرهاب إن االنفجار وقع داخل عربة قطار بني محطتي
«تيخنولوغيتشيسكي إينستيتوت» و»سينايا بلوشاد» .وأوضحت اللجنة أن السلطات عثرت عقب االنفجار
على عبوة ناسفة أخرى في محطة قريبة .وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف على موقع التواصل
االجتماعي فيسبوك إن الهجوم كان «عمال إرهابيا» .وفتحت جهات مكافحة اإلرهاب حتقيقا في االنفجار
ولكنها لم تستبعد وجود سبب آخر لوقوعه .وكانت أول صور نشرت على مواقع التواصل االجتماعي لالنفجار
قد أظهرت فجوة كبيرة في جسم عربة قطار مبحطة «تيخنولوغيتشيسكي إينستيتوت» كما يظهر في
الصور عدد من الضحايا على األرض .وأفادت التقارير األولية بوقوع تفجيرين في محطتي قطار األنفاق ولكن
اللجنة الوطنية حملاربة اإلرهاب أكدت وقوع انفجار واحد في عربة بني محطتني .ونقلت وسائل اإلعالم الروسية
عن كبيرة احملققني سفيتالنا بيترينكو قولها إن قرار سائق القطار بعدم التوقف ساهم في تقليل اخلسائر
البشرية إذ متكنت فرق اإلنقاذ من إسعاف املصابني .وبحسب أحدث االحصائيات ،أسفر االنفجار عن مقتل 10
أشخاص من بينهم  7في موقع احلادث ،كما أصيب  47آخرون .وأغلقت السلطات شبكة قطارات األنفاق في
بطرسبيرغ بأكملها ،بينما أعلنت السلطات في العاصمة موسكو تشديد االجراءات األمنية في شبكة مترو
األنفاق عقب االنفجار .وكان الرئيس الروسي فالدميير بوتني في املدينة عندما وقع االنفجار ولكنه غادر املدينة
اآلن ،بحسب املتحدث باسمه دميتري بيسكوف .وقال بوتني إن السلطات تدرس كل األسباب وراء االنفجار في
شبكة قطارات أنفاق سان بطرسبيرغ مبا في ذلك اإلرهاب.

MOSTAR MEDICAL PHARMACY

Dimiana Botros, R. Ph, BscPhm, CDE
Sarah Khajavi R. Ph, BscPhm
175 Mostar St.
 مراجعة االدويةStouffville, ON
 توصيل مجاني لألدويةTel.: 905.640.3600
 نقبل جميع انواع التأمنيFax: 905.642.1655
 -خصم خاص لكبار السن mostarguardian@gmail.com

أين ذهب إسمي؟!..
عند مولدي ،ورمبا قبل ذلك بكثير،
أُعطيت إسم« :عادل»!
وكانوا يقولون :عادل ذهب ،وعادل
جاء ،وعادل فعل كذا وكذا!
وعندما كبرت ،لم يعد اسمي
يدوم في الذاكرة أكثر من ساعات
قليلة ،وبعد ذلك يستأذن للرحيل،
وال يبقى أمام زمالئي باألقسام
األخرى ،سوى االكتفاء بصورتي وشكلي..
وألن صورتي وشكلي مثل بقية الناس؛ لذلك
على أي اسم من خيالهم .فالبعض
يطلقون ّ
يناديني« :صالح» ،وآخرين« :سمير»؛ رمبا ألنهما
ـ صالح وسمير ـ ،زميالن لي في العمل .مع أنه
ليس بيني وبينهما أي تشابه في الشكل ،أو
حتى تقارب في الطول ،أو في العرض ،أو في
اإلرتفاع!
وفي وقت الحق ،أضيف إلى هذين اإلسمني،
إسم“ :سامي”؛ رمبا ألنه كان هناك فنان مصري
راحل ،يحمل اسم“ :سامي العدل” ،وألن ذاكرة
علي هذا اإلسم ال تزال حتمل بقايا
من أطلق ّ
من حروف اسمي ،فكان قرب اسم “عادل” من
اسم “العدل” ،ثم ارتباط اسم “العدل” بكلمة
“سامي” ،سببا ً وجيها ً في هذه اللفة الطويلة،
والتي مع ذلك ،لم تقدر على االمساك بإسمي!
وكم حسدت الكائنات التي كانت صورها في
كتب القراءة ،وكنا ونحن صغار ،نعرف اسمها
من شكلها ،فقد كنا ننظر إلى صورة األرنب،
ونقول :هذا اسمه أرنب .وننظر إلى صورة
الدجاجة ،ونقول :هذه اسمها دجاجة .وننظر
إلى صورة الدب ،ونقول :هذا اسمه دب!

بقلم :عـادل عطيـة

وال أنسى يوم ن ُشرت لي قصة
قصيرة باحدى الصحف ،كتبتها
بصيغة ضمير “األنا” ،وسم ّيت
بطلها بإسم“ :محمود” ،فإذا
باملشرف على صفحة األدب،
يكتب اسمي هكذا“ :قصة:
محمود عطية” ..رمبا أعتقد أن
اسمي في القصة هو الصحيح،
وأما اسمي احلقيقي فهو مستعار!
وسألت نفسي :ملاذا يتبخر اسمي من على
البال؟! ..هل ألن الناس يستصغرون اسم
“عادل” على رجل جتاوز سن التقاعد مثلي؟ ..أم
لعدم تواجد العدل على األرض؛ حتى أصبحت
هذه الصفة مختفية عن العاقلة ،ومن ثم
غادرت الفكر بال ذكرى؟! ..أم ألن “عادل” صفة
من صفات اهلل ،ومن أنا حتى يناديني الناس
بصفة من صفات اهلل؟!..
لي صديق ،عوضا ً عن أن يساعدني على
اكتشاف اإلجابة ،قال لي متهكماً :أأنت
غاضب؛ ألنه ليس هناك عدل على األرض ،فماذا
تقول لو قلت لك :وال يوجد  ،أيضاً ،عدل في
السماء؟! ..أليس اهلل يهطل األمطار على
حقول األبرار واألشرار كليهما ،ويشرق شمسه
على األخيار واألردياء سواء بسواء؟! ..بل نحن
أنفسنا ال نريد أن يكون عدل في السماء؛ ألننا
جميعنا في املوازين إلى فوق ..ولن يجد أحد منا
خالصاً ،يُذكر ،إال برحمة من اهلل!
أنني أؤمن بأن اخلالق ،يعرفني بإسمي ،وأنه ـ
سبحانه ـ ،لن يغ ّيره يوم احلساب ،كما يغ ّيره
الناس كل يوم بال حساب!...

قانون سكسونيا
ما ت�س�ألني�ش ع احلب
و احنا يف عامل كله �ضرب و �سلب
ما ت�س�ألني�ش ع االبتكار
و انت ال داميا واخديل القرار
ما ت�س�ألني�ش ع الأمانة
و �إنت بتعاملنيبا�ستهانة
ما ت�س�ألني�ش عن م�ستقبلي الباهر
و انت ما بت�شغل�ش مينا و ماهر
ما ت�س�ألني�س على �صفاء النفو�س
و انت عندك خيار و فقو�س
مات�س�ألني�ش عن م�صداقية الثورة
و الإعالم كله كذب و عورة
ما ت�س�ألني�ش ع الأدب و الأخالق
و انت معترب وجودي ابتالء
ما ت�س�ألني�ش عن والئي للبلد
و انت ما�شى تقول مدد
و وجودي يف نظرك كمالة عدد
ما تقولي�ش م�صر �أم الدنيا
و ال حاكمها قانون �سك�سونيا

ندى باخوم

عقارات نيوز

خلمسون
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بقلم:مدحت سابا

العقارات
سوق
بقلم :مدحت سابا
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عقارات نيوز

مقطتفات إخبارية

 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
د من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
املعاملة عليها من خالل نظام MLS
منزل مت
12,077
Toronto
Real
Estate
ملعلن عنها خاللاعلنت
 6,476وحدة.
املباعة
عددأنالوحدات
حيث كانت
2014
Boardمن عام
نفس الفترة
املنازلفى املائه باملقارنة مببيعات املنازل
أنواع17.7
مبقدار
النتيجة زيادة
متثل هذه
مارس 2017
شهر
خالل
شامل كل
متوسط السعر
املعامالت، .وكان
املائة من
 39في
ط  ،والتي مثلت
الوحدات املباعة  10,260وحدة.
عدد
كانت
حيث
2016
عام
من
الفترة
نفس
خالل
عنها
املعلن
 616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل
دوالراملائة
550,825في
باملقارنةمثلت 35
دوالر والتي
619,050فقط ،
مدينةاليتورونتو
منالشهر من
لنفس
في البيع
تفع متوسط وسعر
كل أنواع املنازل  899,452دوالر باملقارنة  699,513دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك
ره  12.4فى املائة.
متوسط سعر البيع الي 925,888
إرتفع
)»GTA
(«905
ال
باقي
فى
و
املائة.
فى
28.6
قدرة
بأرتفاع
ملوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
بإرتفاع قدره  35.8فى املائة.
العام املاضى
الشهر
السكنية في
البيعمنللشقق
لنفس سعر
دوالرمتوسط
681,776وكان
باملقارنة املبيعات.
دوالرمن اجمالى
نسبة  70باملائة
املعاملة علي  3,261شقة خالل شهر
كانت
)Condo
(Apartment
اململوكة
الشقق
مجال
في
ا العام لل و
 385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل
اجمالى املبيعات .وكان متوسط
باملائة
إرتفع71.2
نسبة
تورونتوالعلي
مارس. 2017
سعرمنالبيع
متوسط
(«)»905
استحوزتفى باقي
 5.40فى املائة .و
 415,31دوالر بأرتفاع قدره
املائة.البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل  GTA 518,879دوالر بإرتفاع
ع قدره  1.50فىسعر
فة املناطق :قدره  33.1فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل متوسط السعر الى  550,299دوالر بأرتفاع

بقلم:مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر اعلنت oard
 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة  2015و هذة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة .باملقارنة مبب
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى و في مدين
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من  654,221دو
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
باقي ال TA
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر  .2015العام املاضى
استحوزت تورونتو علي نسبة  70باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
خالل هذه الفترة من هذا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط وصل و في مجال
متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع استحوزت ت
قدره  32.0فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع الي  440,950دوالر بإرتفاع الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
خالل هذه ال
1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
قدره  33.2فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
متوسط الس
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQK
املناطق:
لكافة
حتركات السوق
بيان
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG
الي 15,223

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
75(%7RWDO




\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH $SDUWPHQW
 بيان حتركات
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG




Composite +DOWRQ5HJLRQ
Single-Family Single-Family
TownApartment








house


Attached

)(All Types 3HHO5HJLRQ
Detached





&LW\RI7RURQWR





23.98%


28.15%


27.73%


28.59% <RUN5HJLRQ
30.53%

TREB Total

 -



33.33%



28.59%


28.11% 'XUKDP5HJLRQ
27.37%
2UDQJHYLOOH

Halton Region









24.05%

29.68%

24.04%

21.26%

30.64%

22.45%

31.14%

\6RXWK6LPFRH&RXQW

27.72%

30.02%

Peel Region

 24.13%

City of Toronto

31.34%

York Region

33.60%اجملال ,فقد
تفاوتت األرقام حسب
20.82%املؤجرة فقد
التجاري و املكاتب
لذى يشمل الصناعي و
30.16%
21.52%
ى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
Durham Region
31.79%
31.41%
29.45%
36.85%
32.74%
فس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
Orangeville
26.50%
27.11%
 26.24%للتجارى
وإنخفض سعر االيجار
دوالر للقدم املربع
للصناعي ليصل 5.68
 14.5فى املائة
South Simcoe
36.06%وصل متوسط
بالنسبة للمكاتب
للسنة املاضية .اما
صل  19.58دوالر باملقارنة 21.02 -دوالر
35.24%
31.19%
County
املقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
ال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
@ soarin.homesو سوف اجيب
gmail.com
العام الي
استفسارتكم
اسألتكم و
ارسال
 137.90دوالر برجاء
بإنخفاض
املاضى و ذلك
لنفس الشهر من
 148.16دوالر
مقارنة ب
عليها تباعا.
نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
فى اجملال التجارى فقد
ملائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
ى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
مدحت سابا
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

م الى:

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

Real Estate Broker











75(%7RWDO











+DOWRQ5HJLRQ
















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR
















<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ











2UDQJHYLOOH











\6RXWK6LPFRH&RXQW

برجاء ارسال اسألتكم الى:

7

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

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

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Independently Owned & Operated








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

Atef Nekhil
Mortgage Agent

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

License #11995



اجلرانيت ....وتأثرية ع
يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

Mortgage Agent

Member of



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

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

I am dealing with major banks and 40+ lenders.
My main goal is to help you save money and obtain
the perfect loan for you when you are making a large
¿QDQFLDOGHFLVLRQWKDWZLOOLPSDFW\RXUIXWXUH




اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
ذكر ان فى اجملال الصناعى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
قدرة  39.6فى املائة لنفس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

توني كامل


Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates
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البعض
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العقارات
عامل
�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

اجلرانيت ....وتأثرية على الصحة

للعقاراتيعقوب
ضرر فرض ضريبة على املشترين األجانب اعداد  :ادوارد

لألسعار،
التصاعد
تهديدا للحد
تسببكلومبيا
انهابريتش
البعض منط
للعقارات على
املشترى االجنبى
اونتاريو على
ضريبة في
هناك من ينادى
اجلنونىسرطان
خصوصا
لصحةمناألنسان
استخدمه
الطبيعية وقد
األحجار
بفرضاصلب
اجلرانيت من
يعتبر
املستثمر
وانطالقوالن
املباشرالعقارات
املستثمرة في
تدفق
يحد من
متاثيلهم سوف
هذه الضريبة
تشكيلففرض
فى اضرارا.
يسبب
قدماء ذلك قد
ولكن
غاز الرادون
اخلارجيةاألشعاع
األمواليسببة
الذى قد
الرئه
اجلميلة
مثل من
الكثير
املصريني
اونتاريو
إيجابيا على
وبالتالي
وضواحيها
اخلارجى تورونتو
العقارات في
حركة بناء
انعاش
كبير في
الضخمةيساهم الى
االجنبى
اقتصاد صحة
يشككون فى
التأثيرآخرون
آخرىفيهناك
ناحية
املشع .ومن
والكساء
للبناء
كماده
واستعملحدايضا
املنطلقما
الرادون بسبب
الغازكلومبيا
بريتش
األجانب في
الضرائبانعلى
هذافي قرار
تكسيةالتراجع
على بعض
االنوهناك
اجلرانيتكلها.
ويستعملعلى كندا
للمبانى .أيضا بالفائدة
ثم يرجع
األشعاع او
كمية
الكالم ويدعون
دالئلفى
وبكثرة
نظرا
وقتا
يستغرق
وهذا
جديدة
وحدات
بانشاء
املعروض
زياده
في
يكمن
احلل
ان
احملللني
بعض
ويرى
هناك.
االقتصاد
على
ضرر
من
سببه
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
الرخص
القدمي ثم
مستمرةشراء األرض
التخطيط الى
االنشاء من
عملية
يستلزمها البدء
مراحل
لوجود
اسخراجتعمقا
ابحاث اكثر
املبنى الى
واملوضوع اويحتاج
مرحلةمازالت
واألحواض
املطابخ
استعمالهفيفى
متعددهد َء فى
الداخلية
للمنازل .ب ُ
ذلك.البنائني قطعوا شوطا طويال في هذه املراحل
الكثير من
الصناعيةسنوات
يستغرق من 2-3
كبديلالتسويق
ثم عملية
التصريحات
هناكاو نفى
االخرىولكنألثبات
وهذا واملواد
للفورميكا
1987
ومنذ عام
بأصداراتهم اجلديدة.
العقارات
سوق
في
يؤثرون
سوف
قليلة
شهور
خالل
في
واتوقع احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
ولكن
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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

SOLD

Richmond Hill

Sales Representative

SOLD

SOLD

BARRIE

Richmond Hill

LD Services inc.
Buy & Sell in 5 Days PrimeSORealty
*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

SOLD
Vaughan
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

LD

SO
Markham

Broker
, M. Sc. owned
Arch.
Independently

Markham
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فاينانشال تاميز  ..ترامب :نحذر كوريا الشمالية

الديلي تلجراف :إسرائيل حُتذر من

ونشجع بريطانيا علي اخلروج من اإلحتاد األوربي

عمليات ضد رعاياها في شرم الشيخ

وفي صحيفة فاينانشال تاميز ،نقرأ مقابلة حصرية مع الرئيس األمريكي
دونالد ترامب ،التي يقول فيها« :إنه إذا لم تقم الصني بدورها للجم كوريا
الشمالية ،فنحن سنقوم بذلك» .وحذر ترامب في لقائه مع الصحيفة
بأنه سيتخذ خطوات أحادية اجلانب ضد كوريا الشمالية ،تهدف إلى
حتييد التهديد النووي ،الذي تشكله الترسانة الكورية الشمالية ،وأنه
سيدرس تنامي تلك التهديدات مع الرئيس الصيني تشي جيم بينغ،
خالل لقائه به في إقامته بفلوريدا في غضون األسبوع القادم.
وورد في املقابلة أن ترامب يشجع االتفاق الذي سينتج عن مفاوضات بريكسيت أي املتعلقة بخروج
بريطانيا من االحتاد األوروبي ،إذ يقول الرئيس األمريكي إن ذلك «سيكون حدثا عظيما بالنسبة
لبريطانيا واالحتاد األوروبي» .وقال ترامب إنه فخور اآلن مبتابعيه عبر مواقع تويتر وفيسبوك وإنستغرام،
إذ بلغ إجمالي عددهم أكثر من  100مليون متابع ،وبذلك يقول تترامب« :إذا كان لي هذا العدد من
املتابعني ،فال حاجة لي للذهاب للصحافة املزيفة وعدمية النزاهة».

اجلارديان :بريطانيا تُنظر حالياً في إتهامات
للسعودية بإرتكاب جرائم حرب باليمن
تقول صحيفة اجلارديان ،إن شرطة سكوتالند يارد تنظر في
إتهامات ضد اململكة العربية السعودية ،بشأن «جرائم حرب في
اليمن» ،وتتنبأ الصحيفة أن تؤدي مثل هذه القضايا ،إلى خالفات
دبلوماسية قد تنشب بني الرياض ولندن .ونقلت الصحيفة عن
جهاز الشرطة البريطانية ،أن قسم التحقيقات في جرائم احلرب،
ينظر في امكانية القيام مبالحقات قضائية ضد أي من املسؤولني
الذين يتبني أنهم ضالعون في أي من تلك اجلرائم التي وقعت في
اليمن.
وورد ذلك في رسالة اطلعت عليها اجلارديان ،أرسلت بتاريخ  31مارس املاضي من قسم مكافحة
اإلرهاب إلى إدارة سكوتالنديار ،ورد فيها« :نؤكد لكم أننا بدأنا النظر في حتديد نطاق تلك االدعاءات
التي رفعتموها بشأن مزاعم بوقوع جرائم حرب في اليمن ،ارتكبت من طرف قوات التحالف الدولي
العربي الذي تدخل في الصراع بني مؤيدي ومناهضي احلكومة ،حسب ما ورد في اجلارديان.

نافذة على �صحافة العامل

طالبت إسرائيل مواطنيها مبغادرة
شرم الشيخ وعدم التوجه اليها
خالل فترة عيد الفصح بسبب
مخاوف أمنية ذات درجة عالية
تهدد حياتهم ،وأشارت صحيفة
الـ «ديلي ميل» في تقرير حتت
عنوان «إسرائيل حتذر رعاياها من
الذهاب إلى شرم الشيخ» ،قال
كاتب التقرير إن إسرائيل طالبت
رعاياها بالعودة إلى الوطن وإلغاء
جميع الرحالت احملجوزة للمصايف
في البحر األحمر جراء وجود
تهديدات «جدية» للسياح .وأضاف
أن «إسرائيل طلبت من مواطنيها مغادرة شرم الشيخ وغيرها من املصايف األخرى املمتدة على
البحر األحمر بسبب وجود تهديدات جدية من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية ضد السياح» .وأشار
إلى أنه يوجد في املنطقة بضع مئات من اإلسرائيليني إال أنه من املتوقع أن يقصد آالف منهم
الشواطئ املصرية في عطلة عيد الفصح اليهودي الشهر املقبل ،بحسب احلكومة اإلسرائيلية.
وأشار أيضا ً إلي أن مركز مكافحة اإلرهاب اإلسرائيلي أكد وجود تهديدات جدية بعمليات إرهابية
ضد السياح وعلى األخص اإلسرائيليني قد حتدث قريباً .وال تزال شرم الشيخ من أحب الوجهات
السياحية للسياح البريطانيني رغم إيقاف السلطات البريطانية الرحالت املباشرة لهذا املنتجع
منذ عام  2015وذلك بعد تفجير الطائرة الروسية من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية ومقتل جميع
ركابها .وتابع بالقول إن «إسرائيل صنفت منطقة سيناء بالكامل بأنها منطقة «تشكل تهديدا ً
ملموسا ً لرعاياها ،فيما نصحت بريطانيا مواطنيها بعدم السفر إلى شمال سيناء التي تعد
معقالً لإلسالميني» .وأوضح كاتب املقال أن « احلكومة اإلسرائيلية قالت إنها لم حتدد نوعية
التهديد ،إال أنها أكدت وجود تهديد ارهابي ذات درجة عالية اخلطورة قد تتعرض له منطقة شرم
الشيخ» .وختم التقرير بالقول إن «السياح اإلسرائيليني لطاملا كانوا هدفا ً لهجمات اجلهاديني
،إال أن احلكومة اإلسرائيلية تعتقد أن هناك استهداف أكبر لهم بسبب استهداف الطائرات
اإلسرائيلية للنظيم الدولة اإلسالمية في سيناء ،بحسب تقارير صحفية».

Celebrate the 25th Anniversary
May 6, 2017

)Holy Liturgy (H.G. Bishop Marcos
)Vespers Prayers (H.G. Bishop Youssef of Bolivia
Ti Ecclesia Choir

8:30 a.m.
7:00 p.m.
8:00 p.m.

Holy Liturgy (H.G. Metropolitan Tadros, H.G. Bishop Rafael,
)H.G. Bishop Youssef, and H.G. Bishop Mina
Dinner at Pearson Convention Centre, Brampton
In the presence of H.G. Bishop Mina, H.G. Bishop Rafael,
H.G. Bishop Marcos and H.G. Bishop Youssef
)(Tickets are available on Sundays following the Holy Liturgy

8:00 a.m.
		
5:00 p.m.
		
		
		

May 7, 2017

May 13, 2017

Vespers Prayers
Arabic Operetta at the Church’s Theotokos Banquet Hall – Main

7:00 p.m.
8:00 p.m.
Floor

Holy Liturgy
English Play by the Church’s Youth

8:00 a.m.
12:00 p.m.

May 14, 2017

May 23, 2017

Father Dawood Lamey

During the month of May 2017,

Church of Archangel Michael
and St. Tekla

will be holding multiple events
to celebrate its 25th Anniversary

6:00 p.m. – 10:00 p.m.

Events will take place at The Church of Archangel Michael & St. Tekla,
12091 Hurontario Street, Brampton ON L6Z 4P8
For inquiries, please contact silver.jubilee@sttekla.org or 905-846-4600
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صفقة للشباب بالسفر عبر كندا عن
طريق القطار (فيا) بي  ١٥٠دوالر فقط

أعلنت شركة السكك احلديدية «فيا» ،عن
صفقة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بني
 ١٢سنة و  ٢٥سنة للسفر علي جميع الطرق
وألي عدد من املرات عبر كندا خالل شهر يولية
القادم فقط بي  ١٥٠دوالر ،وهذه الصفقة هي
لتكرمي عيد ميالد كندا ال  ١٥٠والذي يقع خالل
شهر يولية .وقد حدث هجوم كبير من الشباب
لشراء هذه التذاكر وبسبب هذا تعطل موقع
الشركة يوم  ٢٩مارس ولكن مت اصالحه األن
وقالت الشركة إنها مفاجأة سارة لها أن تري
حماس الكنديني في املشاركة في االحتفاالت
بعيد ميالد كندا  ،وأن هذه الصفقة ُصممت
لتعزيز الشعور باالنتماء واالعتزاز بكندا ،وهذه
التذكرة هذه للشباب وفي للدرجة االقتصادية
في القطار .وقالت وزيرة التراث الكندي «ميالني
جولي» أشجع اجلميع علي السفر في جميع
انحاء كندا للمشاركة في االنشطة من
الساحل الي الساحل واإلحتفال بالتنوع اللغوي
والثقافي واالقليمي في كندا فضالً عن تاريخها
الغني وتراثها.

كندا متدد بعثتها ضد داعش في شمال
العراق الي  ٣٠يونية

كان من املقرر أن تنتهي البعثة العسكرية الكندية
لتقدمي املشورة واملساعدة للقوات العراقية بنهاية
شهر مارس  ، ٢٠١٧ولكن مت متديد املدة لتقييم
التطور في طبيعة املعركة  ،فقد أعلن وزير الدفاع
الكندي «هارجيت ساجان» ،يوم اجلمعة  ٣١مارس أن
كندا سوف متدد مهمتها التدريبية في العراق ملدة
ثالثة أشهر أخري .وبينما متر العمليات العسكرية
ضد داعش في شمال العراق مبرحلة حرجة فسوف
تستمر القوات الكندية بالعمل حتي  ٣٠يونية ،
والقوات الكندية هي جزء من إئتالف دولي للعمل
مع القوات العراقية الستعادة االراضي التي أحتلتها
داعش  ،وايضا املساعدة في اعادة اخلدمات االساسية
للحكومة العراقية ولتمكني املواطنني الذين فروا
للعودة الي ديارهم  ،ونتيجة للنجاحات االخيرة التي
حققتها القوات الكندية فإن بعض العناصر من
فرقة القوات اخلاصة الكندية تعمل مؤخرا شرق
املوصل إلسداء املشورة وتقدمي املساعدات للقوات
العراقية هناك  ،وال تزال القوات الكندية تعمل خلف
اخلطوط االمامية وكانت تتمركز حول مدينة أربيل
حيث أقامت هناك مستشفي عسكري وباالضافة
الي القوات اخلاصة الكندية التي تقوم مبهمات
استخبارية وتدريب اجلنود العراقيني علي أرض الواقع،
فقد ساهمت كندا بطائرات هليكوبتر تكتيكية
في بعثة التحالف وقال وزير الدفاع الكندي انه من
الواضح أن جهود التحالف لها تاثير حقيقي علي
االرض.

ال�سبت  8ابريل  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد اخلام�س والثمانــــون

تقرير عن عمال متطرفني في املطارات الكندية يثير القلق
قالت احلكومة الكندية يوم االربعاء  ٢٩مارس إنها ستتخذ
خطوات للتصدي ألي تهديدات محتملة بعد تقرير أشار إلي أن
بعض العمال في مطار مونتريال متطرفني  ،وقال رئيس وزراء
كندا أن أمن وسالمة جميع الكنديني في املطارات واالماكن
االخري يبقي أولوية لهذه احلكومة  ،وسوف نستمر في العمل
مع جميع الشركاء لضمان أمن املطارات .ووفقا جلورنال «دي
مونتريال» ،فهناك علي األقل أربعة عمال يعملون في مطار
مونتريال الدولي قد أُلغيت التصاريح االمنية لهم بعد دالئل
علي تطرفهم فقد عرف عنهم أنهم يتابعون علي االنترنت
الدعاية التي تبثها داعش ويزورون مواقعها التي تشرح كيفية
صناعة قنبلة .وقال توني كليمنت من حزب احملافظني املعارض عن هذه التقارير أنها مثيرة للقلق ودعي إلي
إجراء حتقيق فوري ومضاعفة االمن مع التذكير بضرورة توخي احلذر ضد خطر االسالم املتطرف اكثر من أي
وقت مضي .وأكد وزير النقل «مارك جارنو» ،أن احلكومة تأخذ املسألة األمنية علي محمل اجلد ولن تتردد في
إتخاذ االجراءات املناسبة للتصدي الي تهديد لوسائل النقل  ،وأضاف أن العاملني في قطاع النقل لديهم
تصاريح امنية تخضع لفحص مستمر ولكي يصل هوالء الي االماكن احملظورة يخضعوا للتحقق من هويتهم
يوميا بحسب البيانات املتوفرة للشرطة ،كما أشار الي أن هناك أكثر من  ١١٠٠كندي يعملون في املطارات
الكندية قد رُفضت أو أُلغيت تصاريحهم األمنية لسبب أو أخر علي مدي العامني املاضيني.

أستدعاء لدقيق ماركة «روبن هود»
لكل االغراض بسبب تلوثه مبيكروبات «اي كوالي»
أصدرت وكالة فحص األغذية في كندا بيان ألستدعاء أكياس الدقيق الني تزن ١٠
كيلوجرام حتت أسم «روبن هود لكل االغراض» ،والتي يفضل أستعمالها قبل تاريخ
 ١٧أبريل  ٢٠١٨وقد مت بيع هذا املنتج في بريتش كولومبيا والبرتا وساسكاتشوان
ومانيتوبا .وقالت الوكالة أن هناك  ٢٥حالة مرضية نتيجة استعمال الدقيق وقد
تعافي هؤالء جميعاً ،وهذا الدقيق مت إنتاجه في مصنع في ساسكاتشوان وجتري
حاليا حتقيقات ومن املمكن إستدعاء منتجات أخري وتقول وكالة فحص االغذية
أنه يجب التخلص من هذا املنتج او أعادته للمتجر الذي اشتري منه واالغذية
امللوثة ببكتيريا «أي كوالي» ليس لها شكل معني او رائحة ولكنها ال تزال تسبب
املرض والذي تكون أعراضه القئ والغثيان وتقلصات البطن واالسهال الدموي.

دراسة :األطفال في كندا يبكون فترة اطول من الرضعان في بالد أخري
صراخ وبكاء الرضعان هو وسيلتهم الوحيدة للتعبير عن انفسهم والتواصل مع من حولهم  ،ولكن يبدو
أن الرضعان في كندا يتفوقون في ذلك ووفقا البحاث جديدة من بريطانيا فإن الرضعان في كندا وايطاليا
وهولندا وبريطانيا هم أكثر صراخا وبكاء من الرضعان في بالد أخري فقد أجري باحثون دراسة عن هذا شملت
حوالي  ٨٧٠٠من الرضعان في عدد من البالد مبا فيها كندا واملانيا والدمنرك واليابان وأيطاليا وبريطانيا وحسبوا
متوسط الوقت الذي يبكي فيه الرضيع في مدة ال  ١٢أسبوع االولي من حياته ووجد ان الرضعان تبكي
وتصرخ ملدة ساعتني في اليوم في املتوسط خالل االسبوعني االولني من احلياة وتزداد الفترة هذه الي ساعتني
و ١٥دقيقة في اليوم في عمر ستة اسابيع ثم تنقص هذه الفترة تدريجيا لتصل الي ساعة واحدة في
املتوسط يوميا في عمر  ١٢أسبوع ولكن الرضيع في كندا يبكي  ٣٠دقيقة أطول من كل الرضعان في البالد
االخري ويقول واضعوا الدراسة واستاذ علم النفس ديتير وفلكي انه ال داعي لقلق االباء واالمهات وان فترة
البكاء عند الرضعان تصل الي ذروتها في سن  ٤–٣اسابيع ثم تقل طبيعي بعد ذلك وقال الباحثون أن الرضعان
يختلفون جدا في فترة البكاء خالل االسابيع االولي من حياتهم وقد نتعلم من النظر الي ثقافة البالد التي
لديها اطفال أقل بكاء إذا كان السبب في ذلك يرجع الي االبوة واالمومة او الي عوامل أخري قد ترجع الي فترة
احلمل او الوراثة  ،ولالباء واالمهات الكنديني الذين يحرمون من النوم بسبب بكاء الرضيع والذين لديهم فكرة
قليلة جدا عما ميكن أن يكون سبب بكاء الرضيع هناك بعض االقتراحات تساعدهم علي تهدئة الرضيع
وهذه بعض منها ؛  –١حتقق ملعرفة ما اذا كان الرضيع يحتاج الي شئ ما مثل تغيير احلفاظة او التغذية او قد
يكون شاعر بالبرودة او باحلر الشديد او مصاب باحلمي او لديه غازات في املعدة  –٢شغل له موسيقي هادئة او
صوت خفيف رتيب  –٣لف الرضيع في بطانية ناعمة  –٤اعطيه حمام دافئ ليجعله مرتاح اكثر  –٥كثير من
الرضعان يهدئون بسبب هزهزتهم برفق او التمشي بهم او وضعهم في ارجوحة صغيرة رقيقة او حملهم
معك في مقعدهم بالسيارة في جولة صغيرة

القبض علي من وضع قنيلة بدائية الصنع عند مدخل مبني محكمة ساسكاتشوان
قالت شرطة ساسكاتشوان انها القت القبض علي رجل
وهو «رودني جيمس» ،و يبلغ من العمر  ٤٤سنة وأُتهم بوضع
قنبلة عند مدخل مبني محكمة ساسكاتشوان والتسبب عن
عمد في إنفجار أدي الي أذي وتهشم في املبني وكان ميكن ان
يؤدي الي اصابات بدنية خطيرة او وفاة ،وكذلك أُتهم بعرقلة
العدالة .وكانت الشرطة قد أُستدعيت يوم االربعاء  ٢٩مارس
ليالً حني وقع االنفجار والذي تسبب في أضرار وحرق في املبني
ولم تقع إصابات وقالت الشرطة بعد البحث املكثف والتحقيق
املستمر أنها ال تعتقد ان هناك تهديد للسالمة العامة .ووفقا
للقانون اجلنائي فإن إي شخص يقوم بوضع او توصيل جهاز متفجر او اي اجهزة مدمرة في مكان عام أو
حكومي بقصد التسبب في املوت او إحداث إصابات بدنية خطيرة او تدمير واسع النطاق هو مذنب بارتكاب
جرمية يعاقب عليها بالسجن مدي احلياة .وذكرت شرطة ساسكاتشوان انهم ال يعتقدون ان هذا االنفجار
له صلة بسلسلة من اخلطابات املشبوهة التي حتتوي علي مسحوق أبيض مت تسليمها الي عدة مواقع في
ساسكاتشوان في االسابيع االخيرة.

الشرطة في أوتاوا يشترون أساور كتب
عليها «نحن نقف ُمتحدين» لدعم
زميلهم املتهم بالقتل اخلطأ

قامت حملة خاصة من قوات الشرطة في أوتاوا
باألعالن عن بيع أساور بالون االزرق واالسود الفراد
الشرطة نقش عليها عبارة« ،نحن نقف متحدين
 ،»١٩٩٨#وهذه أشارة لرقم الشرطي دانيال
مونتسيون املتهم بالقتل اخلطأ ومت بيع هذه
االسوار بسعر دوالرين للواحدة .وقال رئيس رابطة
الشرطة في أوتاوا أن هذه االساور ال متيز حقائق
القضية ولكنها تعبر عن الدعم والتعاطف
مع الشرطي الزميل الذي مير بفترة صعبة وكان
دانيال قد أتهم بالقتل اخلطأ عندما ُقبض علي
عبدي عبد الرحمن الذي توفي في يولية عام ٢٠١٦
وقال رئيس الشرطة تشارلز بوردليو في رسالة
الكترونية جلميع أفراد الشرطة أن هذه االساور
تباع ألظهار الدعم للشرطي دانيال خالل عملية
محاكمته  ،وأضاف أنه يجب أن نأخذ في االعتبار
تصورات اجملتمع بالنسبة لهذه االساور والتعليقات
السلبية عليها والتأثير الطويل االمد لهذه
االساور علي ثقة العامة بالشرطة .وقال أنه يشعر
بالقلق من تأثير هذه االساور علي أعضاء الشرطة
أثناء أداء اعمالهم .وأضاف أريد أن أذكركم انها
ليست جزء من الزي الرسمي وال ينبغي إرتدائها
اثناء ساعات العمل  ،وقال احملامي املوكل في
القضية عن حق القتيل «عبدي عبد الرحمن» أن
هذه االساور مهينة واألسواء إنها ظهرت في نفس
اليوم الذي ميثل فيه الشرطي املتهم الول مرة أمام
احملكمة .ونحن نقف مع الضباط الذين يقومون
بعملهم بكرامة ولكن ليس مع شخص متهم
بالقتل اخلطأ  ،وهذه االساور بالنسبة لي والسرة
القتيل متثل جتاهل تام للحياة البشرية.

ماالال يوسفزاي تتحدث امام البرملان الكندي
وتتسلم اجلنسية الكندية الفخرية يوم  ١٢ابريل
قال مكتب رئيس الوزراء الكندي «جاسنت ترودو» ،أن
ماالال يوسفزاي التي جنت من اطالق النار عليها من قبل
حركة طالبان وأُعلن عن فوزها باملشاركة في جائزة
نوبل للسالم عام  ٢٠١٤بسبب عملها علي تعزيز حق
املرأة في التعليم ،سوف تتحدث أمام البرملان الكندي
وستتلقي اجلنسية الفخرية الكندية التي مت منحها
لها عام  ٢٠١٤وذلك يوم  ١٢أبريل القادم .وكانت اخلطط
السابقة لتكرميها في  ٢٢اكتوبر من عام  ٢٠١٤ولكن
أُلغيت هذه اخلطط بسبب حادثة اطالق النار علي
اجلندي الذي كان يحرس قبر اجلندي اجملهول في أوتاوا
والهجوم الذي حدث علي مبني البرملان وقتها .وبإعطاء
ماالال اجلنسية الكندية الفخرية ستصبح سادس فرد
مينح هذه اجلنسية وسوف تكون أصغر شخص يتحدث
أمام البرملان الكندي وهي أصغر شخص يحصل علي
جائزة نوبل للسالم .وعندما كانت ماالال في اخلامسة
عشر من عمرها أطلق عليها افراد حركة طالبان النار
بسبب دعوتها العلنية الي حقها في التعليم  ،وبعد
شفائها أصبحت متحدثة دولية عن هذه القضية.
وقال عنها «جاسنت ترودو» ،إن شجاعة ماالال كانت رد
فعل للذين هددوا حياتها وهي مدافعة عن حق التعليم
للفتيات وقد ألهمت وشجعت املاليني من الناس حول
العالم وقصتها هي قصة النضال والتصميم والكرامة
 ،وكندا فخورة بأن تدعوها مواطنة فخرية كندية لهذا
البلد العظيم .وقالت ماالال أن شعب كندا هو الرائد في
العالم في مواجهة أزمة الالجئيني وأنها تشرفت بدعوة
البرملان لها وتتطلع لزيارة بلد االبطال العظيم هذا.
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درا�سة :للجدات ت�أثري يف عدم �إ�صابة الطفل بالتوحد
خلصت دراسة صغيرة إلى ان اجلدات ميكنهن املساعدة
في تشخيص إصابة األطفال بالتوحد في سن مبكرة،
إذا كن يقضني الكثير من الوقت مع أحفادهن الصغار.
ونقلت رويترز عن جوزيف بوكسباوم أحد الباحثني في
الدراسة قوله« :هذه النتائج مهمة بشكل ال يصدق،
إذ ميكنهن تشخيص احلالة مبكرا ..التشخيص املبكر
يعني التدخل املبكر ،وهو أمر مهم لتحسني نتائج
العالج».
وأشار الباحثون في دورية التوحد أو (أوتيزم) إلى أنه على
الرغم من أن اضطراب طيف التوحد ميكن رصده بدءا
من بلوغ الطفل سن العامني ،فإن حاالت كثيرة ال يتم تشخيصها إلى أن يقترب الطفل من سن الرابعة.
وتابعوا أنه كلما جرى تشخيص اإلصابة بالتوحد مبكرا ،كلما كان العالج أفضل ألن مخ األطفال الصغار
يكون أكثر قدرة على االستجابة للعالج من األطفال األكبر سنا .وأجرت الدراسة احلالية مسحا عبر
اإلنترنت آلباء وأمهات أطفال مصابني بالتوحد ،وشملت أيضا بعض األصدقاء وأفراد العائلة.
وجرى تشخيص إصابة األطفال الذين شاركوا في الدراسة بالتوحد ،عندما أمتوا  40شهرا من العمر في
املتوسط ،إال أن تشخيص إصابة األطفال الذين أمضوا وقتا مع جداتهم بانتظام ،كان قبل ذلك بخمسة
أشهر تقريبا.
ولتحديد كيف ميكن أن يؤثر الكيان األسري على رصد املرض ،فحص الباحثون بيانات  477من أولياء أمور
أطفال مصابني بالتوحد وبيانات  106من األصدقاء املقربني وأفراد العائلة.
وأوضحت الدراسة أن تشخيص إصابة األطفال الذين ليس لهم إخوة بالتوحد ،جرى ما بني ستة وثمانية
أشهر قبل األطفال الذين لهم أشقاء أو شقيقات .وأوضحت الدراسة أن اجلدود واجلدات الحظوا قبل اآلباء
واألمهات احتمال إصابة الطفل بالتوحد بنسبة نحو  59في املائة.

هذا هو ال�سن الذي يتعرف فيه مولودك عليك

كيف ي�شار �إليك بـ»املر�أة الأنيقة»؟
عادة هناك بعض السلوكيات
التي تتبعها املرأة في حياتها
وتنم عن أناقتها ومن بني تلك
األِشياء اهتمامها مبنزلها
عامة واهتمامها ببعض
األشياء اخلاصة داخل هذا
البيت ،ومن بني تلك األمور أنه
يجذبنا ديكور بعض املنازل فور
الدخول إليها ،والس ّر يكمن في
تفاصيل صغيرة ،تهتم بها ّ
كل
س ّيدة أنيقة ،وهي:
 -1اإلضاءة :إضافة املصابيح
اجلانبية التي توضع على
الطاوالت في غرف اجللوس.
 -2الوسادات :تضم ّ
كل كنبة
وسادات متناسقة كليا ً مع ألوانها األصلية ،ميكنك إضفاء بعض الستايل عليها بواسطة الوسادات ذات
األلوان اخملتلفة التي تليق بالكنبة.
 -3اللوحات :تضفي اللوحات الفنية أجواء أنيقة على ّ
كل الزوايا في املنزل.
 -4النباتات :إن إضافة الشتول اخلضراء في املنزل مفيدة لتنقية األجواء وتعبئة الفراغات ،كما إلضفاء
أجواء جميلة على املنزل.
ّ
 -5الشموع :تضفي أجواء هادئة على املنزل ،ينصح باختيار الشموع املعطرة.
 -6املرآة :تساعد املرآة املنفصلة عن احلائط بزيادة انعكاس األضواء داخل املنزل.
 -7املكتبة :إن وضع الكتب بشكل متناسق داخل املكتبة يضفي شكالً مميزا ً على غرفة اجللوس أو
الصالون.

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

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

تكمن لدي األمهات رغبة شديدة عند اإلجناب عما إذا
كان يعرفها طفلها أم ال وهنا أعلن فريق من الباحثني
األمريكيني في معهد التكنولوجيا التابع جلامعة
«ماساتشوستس» أ ّن الرضيع ذا األربعة أشهر ميكنه
بشكل مباشر
أمه ،التي يراها
التعرف إلى مالمح وجه ّ
ٍ
منذ والدته.
وأوضح عالم األعصاب األمريكي «بن درين» أن املولود
عندما يرى الوجه ،يتحرك في املخ جزءان ،هما اجلزء األول
املوجود في القشرة الدماغية ،واجلزء الثاني املوجود في
منطق ٍة تعرف باسم «أخاديد الوجه» ،وهو ما يعني قدرة
الرضيع على استخدام نفس مناطق ّ
املخ التي يستخدمها الشخص البالغ.
وفي ما يتعلق برؤية احمليط ،فهي تعود إلى منطقة تالفيف ّ
املخ ،حيث املادة الرمادية ،التي يؤ ّدي جز ٌء كبي ٌر
مهما ً في وظائف التمييز والذاكرة واسترجاع املعلومات.
منها دورا ً ّ
وقد استخدم الباحثون األمريكيون صورة الرنني املغناطيسي للتوصل إلى هذه احلقيقة ،بعدما توصلت
إليها طبيبة األطفال الفرنسية «جيسالن ديان المبرونز» ،إذ ّ
أكدت أن الرضيع ،في شهره الثالث ،ميكنه
التع ّرف إلى األم بواسطة نفس مناطق املخ املماثلة لدى الشباب.

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

Monday Senior’s Day
20% Discount
Free Deliveries
Easy Reﬁlls through
our Website
(647) 344-3153
(647) 344-3173
www.agapepharmacy.ca
Hours: Mon-Thurs 9:30 – 7:00
Fri 9:00 – 6:00
Sat 9:00 – 1:00
Sun - Closed

Coupon – $5 OFF
Get $5 oﬀ with a purchase of $20 on
Over-The-Counter products
Details in store. Limit one per customer

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7

ن�صائح لت�ساعدي زوجك على عدم هدر املال
تعاني بعض الزوجات
من عدم السيطرة على
نفقات املنزل خاصة جتاه
الزوج الذي يهدر املال في
أشياء ليست ضرورية بل
كماليات ,فتعلمي معنا
كيف ميكن أن تساعدي
زوجك وإقناعه بأن التوفير
ضروري.
 األمر ال يتعلق مبن هوعلى حق
ال حتاولي أن تظهري زوجك
بأنه مخطىء إذا أراد شراء
بعض الكماليات للمنزل،
بل اشرحي له بهدوء أن الوقت غير مناسب لشراء هذه األغراض ،وأن هناك أولويات أكثر أهمية
في حياة األسرة ميكن إنفاق املال عليها ،وعددي له الفوائد التي ميكن أن جتنيها األسرة من خالل
توفير املال.
 إيجاد حل وسط يرضي الطرفنيإذا أصر الزوج على شراء بعض األغراض التي نالت إعجابه ،ال حتاولي أن تقفي في طريقه ،بل حاولي
أن تقدمي له املساعدة في العثور على بدائل مناسبة بأسعار منخفضة ،من خالل البحث عن
هذه البدائل على اإلنترنت ،ويساعد ذلك على توفير جزء من املال الذي كان الزوج سيدفعه مقابل
هذه السلع.
 التخطيط املسبقمن الضروري أن تعدي خطة مالية للمصروفات الشهرية مع زوجك ،على أن يلتزم جميع أفراد
األسرة بهذه اخلطة ،وفي حال أراد الزوج شراء بعض األغراض غير األساسية ،سيجد نفسه مكبالً
باخلطة املالية التي تفرض عليه شراء ما هو ضروري فقط.
 فهم وجهة نظر الزوجال تفرضي وجهة نظرك على زوجك ،فهو أيضا ً لديه آراؤه التي قد تكون صائبة ،حاولي أن تفهمي
فيما يفكر ،وابحثي معه عن صيغة مشتركة للمصروفات اليومية ،وأعطي زوجك بعض احلرية
في خياراته ليتجاوب معك بشكل أفضل في حل املشاكل املالية.
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شرطة هاميلتون حُتقق في أول حادث قتل باملدينة هذا العام

تقــــــــــــارير

رئيس اللجنة املنسقة للزيارة لــ «جود نيوز :
إستعدادت كبيرة في مصر إلستقبال البابا فرنسيس

حتقق شرطة هاميلتون فى اول حادث قتل فى املدينة هذا العام عقب الهجوم اخلطير الذى وقع بشارع
باركديل ،شمال شارع بريطانيا .ففي الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر السبت ،األول من أبريل ،مت كتب ــ جرجس ابراهيم
استدعاء الشرطة الى زقاق خلف مبنى سكنى صغير فى “باركديل” ،حيث وجدوا رجالً عمره  40عاما ً تستعد احلكومة املصرية
تعرض لإلعتداء .ونقل إلى مستشفى هاميلتون العام في حالة خطرة وتوفي فيما بعد متأثرا بجروحه ، .و الكنائس املصرية
ولم يتم التعرف على الضحية بعد .وبينما جريدة “جود نيوز” ماثلة للطبع ،ال تزال طبيعة االعتداء وسبب
الهجوم قيد التحقيق .وبعد ساعات قامت الشرطة بتطويق كامل الكتلة التى تقفها باركديل وبريطانيا االرثوذكسية و الكاثوليكية
وقال أحد اجليران إنه عاد إلى البيت في منتصف فترة الظهيرة والحظ كمية كبيرة من الدم في اجلزء اخللفي إلي األستقبال احلبر الباباوي
من املبنى .وقام علي الفوز باالتصال بالشرطة ،وأضاف أنه اكتشف فيما بعد ان الضحية كانت فى الدرج  ،البابا فرنسيس األول عند
اخللفى من شارع باركديل افنيو .وقال الرجل أن أحد جيرانه كان يؤدى األنعاش القلبي الرئوي للضحية زيارتة ملصر الشهر اجلاري
حتى وصل أفراد الطوارىء إلى مكان احلادث ونقلوه الى املستشفى .وقال الرجل إنه يعتقد أن الضحية في  ،في زيارة هي األولي منذ
الثالثينيات من العمر ،وعمل رساما ً وعاش في إحدى الوحدات في باركديل ملدة ثالث سنوات تقريباً .وأضاف مايزيد عن عقد ونصف  ،كما
أن اجملني عليه لم يكن شخصا سيئا ،ولم يكن مثير للمشاكل.
أنها تأتي بعد ثورتي  30يونيو

 ،و 25يناير ،في ظل ظروف
إقتصادية صعبة يعاني
منها الوضع املصري .
أفادت صحيفة األندبندنت بأن رئيسة حكومة بريطانيا« ،تيريزا ماي» خالل زيارتها للرياض لم تغط وقال األنبا عمانوئيل ،مطران األقصر لألقباط الكاثوليك ،ورئيس اللجنة املنسقة لزيارة قداسة
رأسها على الرغم من تقاليد متبعة في اململكة العربية السعودية تفرض ذلك .قالت ماي إنها البابا فرنسيس  ،أن البابا فرنسيس سيصل مصر ظهر  28أبريل اجلاري  ،ويتوجه إلي القصر
تصرفت بهذا الشكل لكي «تشاهد نساء السعودية ما ميكن للمرأة أن حتققه».
اجلمهوري للقاء بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هيالري كلينتون وميشيل أوباما تصرفتا بنفس الشكل عند زيارة وأضاف عمانوئيل في تصريحاته خاصة لـ « مراسل جود نيوز «بالقاهرة «جرجس ابراهيم  ،أن البابا
اململكة التي تعتبر من الدولة اإلسالمية احملافظة جدا وتفرض على النساء قيود صارمة في سيتوجه إلي مشيخية األزهر للقاء مع الدكتور احمد الطيب  ،وعقد مؤمتر عاملي للسالم.
املالبس والسلوك.
مشددا ً علي أن  ،البابا سيلتقي مع البابا تواضروس الثاني بابا األقباط االرثوذكس  ،في الكاتدرائية
وذكرت ماي أنها تأمل بأن تشاهد النساء السعوديات وهن يتمسكن بـ «مواقف كبيرة ومتميزة».
املرقسية الكبري بالعباسية  ،وسيقيم في اليوم التالي قداسأ  ،بإستاد القاهرة  ،و يلتقي بعدها
بعدد من أبناء الكنيسة الكاثوليكية مبصر ورجال اإلكليروس ،والرهبان والراهبات .
و يرافق البابا وفد إعالمي مكون من  85صحف ًيا وإعالم ًيا ليرافقوه خالل زيارته إلى مصر  ،ويشارك
حوالي  350صحفي وإعالمي مصري في تغطية الزيارة.
نيكي -هالي ،بأن أولوية
املتحدة لدى األمم املتحدة
صرحت سفيرة الواليات
بادارة:
جديدة
ادارة
الدبلوماسية األمريكية كما بدأت وزارة السياحة املصرية في تنشيط و تنظيم الوزارة لإلستعاد للزيارة التاريخية لبابا
السلطة
عن
بشاراألسد
السوري
الرئيس
إزاحة
في سوريا لم تعد
الفاتيكان  ،لإلستفادة من الزخم املصاحب للزيارة في تنشيط السياحة  ،السيما السياحة
وذكرت نيكي ،بحسب وسائل إعالم دولية ،أن «أولويتنا لم تعد أن جنلس هناك ونركز على
اإلطاحة الدينية  ،و بداءت قيادات الوزارة في التفكير في إطالق خريطه جديده للسياحة الدينية تكون
ٍ
اجمليد
القيامة
بعيد
العربية
نهنئ اجلالية
حقيقي
فرق
مصاحبة لزيارة البابا  ،و إطالق حملة الحياء مسار العائلة املقدسة .
باألسد ،بل أن ننظر حقًا في كيفية إجناز األمور ،نحن بحاجة إلى العمل إلحداث ٍ
للشعب في سوريا .كان وزير اخلارجية األمريكي ريكس تيلرسون ،املوجود في أنقرة ،قد صرح  ،بأن كما أعلنت وزارة التعليم املصرية عن تأجيلها األمتحانات نهاية العام الدرسي  ،لتبدء عقب إنتهاء
مصير األسد أمر يقرره الشعب السوري
محافظات اجليزة و القاهرة.
بتعديل جداول األمتحانات في
فرنسيس ملصر  ،وقامت
زيارة البابا
وعربية
وأوربية
يونانية
منتجات غذائية

رئيسة وزراء بريطانيا ترفض تغطية رأسها أثناء زيارتها السعودية

بشار األسد
أمريكا تغير موقفها من
Bakery and
Delicatessen
أمين فرح
Bakery
and
Delicatessen
ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،
ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
ﺍﻷﺟﺒﺎﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻳﺘﻮﻓﺮ
ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،
ﻏﺬﺍﺋﻴﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
واملخلالت
والزيتون
ﺍﻷﺟﺒﺎﻥاالجبان
أجود أنواع
لدينا
يوجد
ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻳﺘﻮﻓﺮ

Bakery and Delicatessen
فرح
بادارة :أمين
جديدة -
ادارة
Greek,
European
and Middle
Eastern
Grocery
Bakery
and
Delicatessen
Specialized
ﻏﺬﺍﺋﻴﺔin Cakes
& Pastries for
all Occassions
ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
القيامة اجمليد
بعيد
العربية
اجلالية
نهنئ
Greek, European and Middle Eastern Grocery
ﺍﻷﺟﺒﺎﻥ Specialized in
ﻏﺬﺍﺋﻴﺔCakes
& Pastries
for
all
Occassions
ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻳﺘﻮﻓﺮ
ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻣﻨﺘﻮﺟﺎﺕ
وعربية
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ،وأوربية
غذائية يونانية
منتجات
واملخلالت
والزيتون
ﺍﻷﺟﺒﺎﻥاالجبان
أجود أنواع
لدينا
يوجد
ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻼﺕ
ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻳﺘﻮﻓﺮ
Greek, European and Middle Eastern Grocery
Specialized in Cakes & Pastries for all Occassions

Eastern Grocery

احللويات
مجيع أنواع
Greek, European
and Middle

Specialized in Cakes & Pastries for all Occassions

والبقالوة والكيك

مستعدون لعمل كيك
االعراس واعياد امليالد
وأول مناولة والعماد
1961 Kennedy Road (Progress & Kennedy) (416) 754 7857
ومجيع املناسبات االخرى

احللويات
أنواع
(416) 754 7857مجيع
1961 Kennedy Road
(Progress
)& Kennedy
والبقالوة والكيك
مستعدون لعمل كيك
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تقــــــــــــارير

القس «موسي رشدي» يكتب لـ «جود نيوز  :شاول من السياسة إلي املسيح وليس العكس
ًونحن نستعد روحيا ً ونفسيا ً
وجسديا ً وعقليا
أليام البصخة وعيد قيامة
سيدنا وربنا ومخلصنا يسوع
املسيح وهي تعتبر بحسب
تقليد اآلباء من أهم ا ّيام السنة
الزمنية في حياة املسيحني ،هذا
اذا كان أصال ً اهلل وأموره يشكل
اولوية حقيقية غير شكلية في
حياتهم و ِفي وسط اجلدل الديني السياسي
اجملتمعي األيديولوجي الطائفي العرقي النفسي
النفسوي الذي ندور حوله بدال ً من أن يدور هو
حولنا تذكرت هذه الفكرة ,فكرة القديس بولس
الرسول الذي هو أيضا شاول القائل عن نفسه
 ,انا اشكر املسيح يسوع ربنا الذي قواني ،انه
حسبني امينا ،اذ جعلني للخدمة 13 ،انا الذي
كنت قبال مجدفا ومضطهدا ومفتريا .ولكنني
رحمت ،الني فعلت بجهل في عدم اميان14 .
وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع االميان واحملبة التي
في املسيح يسوع.
١تيمو ١٥-١٢:١
الذي بحسب املؤرخني والباحثني هو أول من كتبت
يده عن ربنا يسوع املسيح وله وبه حتي قبل
االجنيلني األربعة متخليا ً عن تاريخه السياسي
الديني التديني الفريسي اليوناني األصيل
حاسبا كل هذا نفاية ليربح املسيح ويوجد فيه
في  ,٨:٣مع أن لي أن اتكل على اجلسد ايضاً .أن
ظن واحد اخر أن يتكل على اجلسد فأنا باألولى.
 5من جهة اخلتان مختون في اليوم الثامن ،من
جنس اسرائيل ،من سبط بنيامني ،عبراني من
العبرانيني .من جهة الناموس فريسي 6 .من
جهة الغيرة مضطهد الكنيسة .من جهة البر
الذي في الناموس بال لوم 7 .لكن ما كان لي ربحا،
فهذا قد حسبته من اجل املسيح خسارة8 .
بل اني احسب كل شيء ايضا خسارة من اجل
فضل معرفة املسيح يسوع ربي ،الذي من اجله
خسرت كل االشياء ،وانا احسبها نفاية لكي
اربح املسيح 9 ،واوجد فيه ،وليس لي بري الذي
من الناموس ،بل الذي باميان املسيح ،البر الذي
من اهلل باالميان 10 .العرفه ،وقوة قيامته ،وشركة
االمه ،متشبها مبوته 11 ،لعلي ابلغ الى قيامة
االموات.
رسالة فيليبي اإلصحاح الثالث
وكيف انه هو نفسه القديس بولس وسيلة
إيضاح جلية لهبة ربنا يسوع نفسه لنا بالقيامة
الذي هو بحسب تعريف الكنيسة في احدي
صلواتها في أوشية اإلجنيل قيامتنا كلنا.
وسأبدأ مستعينا بنعمة اهلل من نقطة االسم
والنشأة فهو
بولس رسول األمم العظيم .كان أسمه العبري
وتسمى بهذا
شاول الطرسوسي أي «مطلوب»
ّ
االسم في سفر األعمال إلى 1ع  9 :13حيث
قيل «أما شاول الذي هو بولس أيضاً» ومن ذلك
الوقت إلى آخر سفر األعمال دعي بولس ومعناه
«الصغير» .وهنا تتباين االّراء
في موضوع ازدواج االسم  .فالعالمة أوريجانوس
يظن ان األسمني أُعطيا لبولس عند والدته إلزدواج
جنسيته لينادي بأحدهما بني اليهود واآلخر بني
االمم ،أما القديس اغسطينوس فيقول أن شاول
أخد أسم بولس في بداية خدمته كمبشر
والقديس يوحنا ذهبي الفم يقول أنه قبل هذا
االسم عند معموديته في إنطاكية  .ولكن الرأي
السائد ،وهو الصواب ،هو أن شاول كان له أسم
آخر معروف به عند األمم هو بولس وقد ذكر أسمان
لبعض اليهود مثل كيفا الذي هو القديس
بطرس ايضا (1ع  23 :1و  12 :12وكو  .)11 :4ولد
بولس الرسول في طرسوس في والية كيليكية
من أعمال اإلمبراطورية ،الرومانية حيثما صرف
مدة طفوليته .ومن حصوله على الرعوية
الرومانية (1ع  )25-29 :22نستنتج أنه كان من

عائلة شريفة وعلى األقل ليست
فقيرة ،وصاحبة نفوذ فإنه في رو
 7 :16و  11جنده يرسل التحية إلى
ثالثة انسباء له ويظهر أن األولني
اعتنقا املسيحية قبله .وكان أبوه
فريسيا ً من سبط بنيامني وقد ر ّبي
على الناموس الضيق (1ع 6 :23
وفي  )407 :3ولكنه ولد وهو يتمتع
بالرعوية الرومانية.
اما النقطة الثانية وهي كونه فريسي ابن
فريسي فشرحها يطول ولكن إذا أردنا إيجازها
باختصار نقول
ان الفريسيون الذين ظهروا في منتصف القرن
الثاني قبل امليالد في ايام
حكم يوناثان  ١٤٣-١٦٠ق م
الذي كان إخا ً ليهوذا املكابي
وبحسب املؤرخ يوسيفوس
الذي يقول أنه في هذا
الوقت ظهرت ثالث مدارس
هم الفريسيون الصدوقيني
االسينني
وكان األسينيون قادرين
متمسكون بالقدر متشددين
وهم الذين إستقروا في وادي
قمران للعبادة .
اما الصدوقيني فكانوا على النقيض يؤمنون أن
كل األشياء أمنا حتدث مبقتضى حرية إرادة اإلنسان.
وهنا اختار الفريسيون أن يقفوا موقف الوسيط
فوفقوا مبادئهم بني الفريقني وكان عددهم في
أيام «يوسف يوسف» املؤرخ حوالي ستة آالف
وهم بحسب إعتقاد العالمة بروس يرجع أصلهم
جلماعة احلاسيدمي اَي األتقياء
وهم املذكورين في املزامير بشدة وخاصة مز ١١٩
وايضا ً سفر مالخي ١٦:٣
وكان على الفريسي أن يحفظهم ظهر قلب
 613قانون وحكما ً مبُقتضى ناموس موسى
وعددا ً من التطهيرات املوجودة في التلمود
وقد احتضنوا العبادة في اجملامع اليهودية
وأجتذب بها جموع الشعب ليكونوا لهم اتباعا ً
وبالتالي أُعجب الشعب بتدقيقاتهم ونهيهم
عن مخالطة االمم وكرههم للكهنة املتورطني
في السياسة ومعاداتهم للحكام األمميني
وفرضهم العشور حتي علي األعشاب التي
تظهر في احلقل وهم الذين قاموا مبعاداة ربنا
يسوع وصادروا عليه بنوته هلل وغفران اخلطايا
وعمل املعجزات يوم السبت
وانتقدوا إفتقاده للخطاة وحتريرهم
وبالتالي وصفهم ربنا نفسه بالشكلية في
العبادة وصب عليهم الويالت ألجل ريائهم
وظلوا في أعمال شرهم حتي اختفائهم
بعد خراب أورشليم سنة  ٧٠ميالدية وأمنحت
أمجادهم وحل محلهم الربيون بعد ذلك
والعقل الفريسي الذي كان ينتمي اليه
القديس بولس كان يزدحم بالناموس واحكامه
وقوانني كثيرة وضوابط اكثر شكلت شبكة
ضيقة الفتحات حتي حجبت عنه قلبه أنوار
اهلل وأحاط نفسه مبجموعة من احملاذير واحملرمات
حتي صار في حالة استنفار دائم وربكة
ذهنية شلت عقلة ف َتلَ َفت حواسه االخالقية
الطبيعية .
وهكذا اضمحلت روح العبادة في خضم
شكليات مزيفة أتلفت حاسة التقوي الروحية
الصحيحة .
وعندما اخفق في تأدية واجباته شعر بالفراغ
ولَم يع ّوضه إال التظاهر بالتقوي والتعامل
بحرفية عنيفة وعلم الناس بأمور هو نفسه
اول من يكسرها سلك بغيرة زائدة محاوال ً
لتخدير ضميره الثائر املتأفف فاضطهد و َعن َ
َف
وطارد الذين اعتبرهم خطاه بحسب قناعاته
سد فعليا وواقعيا ما يسمي مبركب النقص
وج َ
َ

النفسي اإلنساني وأنتهي به االمر ليصير من
فريسيا عابدا الي سياسي متورط في تلك
صب غضبه علي
األلعاب القذرة والتي جعلته ي َ ْ
األتقياء احلقيقني وهم اتباع املسيح القائم من
األموات
وظل يدور في هذه احللقة املفرغة الي ان ابرق ربنا
يسوع حوله بنوره البهي فأعماه
ثم فتح بصيرته ثم عينه حسب ما ورد في سفر
االعمال اإلصحاح ٢٢
« 1فقال أيها الرجال األخوة واألباء ،أسمعوا
إحتجاجي األن لديكم» 2 .فلما سمعوا انه
ينادي لهم باللغة العبرانية أعطوا سكوتا أحرى.
فقال« 3 :أنا رجل يهودي ولدت في طرسوس
كيليكية ،ولكن ربيت في
هذه املدينة مؤدبا عند رجلي
غماالئيل على حتقيق الناموس
االبوي .وكنت غيورا هلل كما
انتم جميعكم اليوم4 .
وأضطهدت هذا الطريق حتى
املوت ،مقيدا ً ومسلما ً إلى
السجون رجاال ونساء 5 ،كما
يشهد لي ايضا رئيس الكهنة
وجميع املشيخة ،الذين إذ
اخذت ايضا منهم رسائل
لالخوة الى دمشق ،ذهبت التي
بالذين هناك الى اورشليم مقيدين لكي يعاقبوا.
 6فحدث لي وانا ذاهب ومتقرب الى دمشق أنه
نحو نصف النهار ،بغتة أبرق حولي من السماء
نور عظيم 7 .فسقطت على االرض ،وسمعت
صوتا قائال لي :شاول ،شاول !،ملاذا تضطهدني؟
 8فاجبت :من انت يا سيد؟ فقال لي :انا يسوع
الناصري الذي انت تضطهده 9 .والذين كانوا
معي نظروا النور وارتعبوا ،ولكنهم لم يسمعوا

صوت الذي كلمني10 .فقلت :ماذا افعل يارب؟
فقال لي الرب :قم واذهب الى دمشق ،وهناك
يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل11 .واذ
كنت ال ابصر من اجل بهاء ذلك النور ،اقتادني
بيدي الذين كانوا معي ،فجئت الى دمشق.
« 12ثم ان حنانيا رجال تقيا حسب الناموس،
ومشهودا له من جميع اليهود السكان 13
اتى الي ،ووقف وقال لي :ايها االخ شاول ،ابصر!
ففي تلك الساعة نظرت اليه14 ،فقال :اله
ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته ،وتبصر البار،
وتسمع صوتا من فمه 15 .النك ستكون له
شاهدا جلميع الناس مبا رايت وسمعت 16 .واالن
ملاذا تتوانى؟ قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا
باسم الرب 17 .وحدث لي بعد ما رجعت الى
اورشليم وكنت اصلي في الهيكل ،اني حصلت
في غيبة18 ،فرايته قائال لي :اسرع! واخرج عاجال
من اورشليم ،النهم ال يقبلون شهادتك عني19 .
فقلت :يارب ،هم يعلمون اني كنت احبس واضرب
في كل مجمع الذين يؤمنون بك20 .وحني سفك
دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا وراضيا
بقتله ،وحافظا ثياب الذين قتلوه 21 .فقال لي:
اذهب ،فاني سارسلك الى االمم بعيدا».
وهنا أو ّد ان انهي كالمي قائال ً أن شاول
ابتدأ اوال ً بالعبادة الشكلية ثم أدت به إلي ثانيا ً
وهي لعبة السياسة البغيضة وأخيرا ً أنتهي
بثالثا ً بخسارة الكل وربح املسيح واملوت باجلسد
من اجل عمل مشيئته.
ليتنا ال ن ُنهي حياتنا بثانيا ً كما فعل الكثيرين
ومنوت في مستنقع السياسة
ونتضرع الي رحمته ان نصل الي ثالثا ً ونثبت
فيه الي ان نقوم معه كما قام قديسنا العظيم
بولس الرسول
ومن له أذنان للسمع فليسمع.
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الكنائس القبطية تبدأ
صلوات أسبوع األالم حتي
عيد القيامة
كنيستني جديدتني يحتفلون
بالعيد للمرة األولي
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كسائر العالم أجمع ،تبدأ الكنائس القبطية في
كندا ،األحد القادم اإلحتفال باالسبوع االخير من
الصوم األكبر بها ،والذي يُطلق عليها «أسبوع
األالم» .وفي كندا هناك جالية قبطية كبيرة من
حيث العدد ،متفوقة إجتماعيا ً وإقتصاديا َ بني
اجلاليات املهاجرة بكندا .فضالً عن أنها موزعة
علي معظم املقاطعات الكندية .ويرأس الصلوات
األحبار األجالء ،نيافة األنبا مينا أسقف إيبارشية
مسيساجا وغرب كندا  ،واألنبا إكليمنضس
أسقف مونتريال وشرقها .وبدأ من غد األحد

مبناسبة مرور أربعني عاما علي رحيل العندليب األسمر
عبد احلليم حافظ

ا.د .ناجي إسكندر

رحل عن عاملنا يوم األربعاء املوافق  ٣٠مارس لعام .١٩٧٧
وكان قد ولد في قرية احللوات شرقية  ٢١يونيو لعام .١٩٢٩
وتوفيت والدته بعد أيام من والدته وحلق بها والده قبل أن يكمل الطفل عبد احلليم
شبانة عامه األول.
وتخرج من معهد املوسيقي من قسم األحلان مع زميله كمال الطويل من قسم
الغناء عام ١٩٤٨ولكن تبادال األدوار الحقا ليغني عبد احلليم من أحلان كمال الطويل
واملوجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب.
غني عبد احلليم  ٢٣١أغنية عاطفية ودينية ووطنية كان أولها يا حلو يا أسمر
وصافيني مرة ودخل إلي النجومية بأغنية علي قد الشوق وأخذ يومها لقب العندليب األسمر.
ولكن حفلته التاريخية كانت في لندن لصالح اجملهود احلربي في عام ١٩٦٧وأمام  ٨٠٠٠شخص وغني
أغنية املسيح من كلمات عبد الرحمن األبنودي ومن أحلان بليغ حمدي.
وقام ببطولة  ١٦فيلم بدأت بأربع أفالم في عام  (١٩٥٥حلن الوفاء  -أيامنا احللوة  -ليالي احلب  -ايام وليالي
) وكان أخر أفالمه في عام ١٩٦٥وهو أبي فوق الشجرة.
وعن قصة حياة عبد احلليم فقد قدمها الرائع الراحل أحمد زكي في فيلم « حليم « سنة  ٢٠٠٦ورحل
أحمد زكي هو األخر بعد أن أمت معظم مشاهد الفيلم .وأيضا قدمت حياة عبد احلليم في مسلسل «
العندليب حكاية شعب « ومثلها املمثل قريب الشبه من عبد احلليم « شادي شامل.
وأحب عبد احلليم فتاة جميلة العينني قابلها في أسانسير العمارة التي ميتلك شقة بها في سيدي بشر
ولكن لن يتزوجها لرفض والدها  .وأحب سعاد حسني ورمبا تزوجها لبضع شهور وبعد أن إشتروا األثاث في
املغرب ولم يعلنا عن الزواج رمبا ملرض عبد احلليم أو خوف سعاد حسني من فقدان جنوميتها.
وكان في عهد عبد الناصر يسافر للعالج بتصريح سفر كغيره من الفنانني ( ولم يستثني إال أم كلثوم
وَ َع َبد الوهاب) وحاول صالح نصر إعتقاله ولكن أنقذه املشير عبد احلكيم عامر ولكن منحه السادات
جواز سفر دبلوماسي.
وأحبه املصريون ومعظم األشقاء العرب حكاما وشعوبا خاصة امللك احلسن ملك املغرب والذي كان يدفع
مصاريف عالجه وإستخدم مرة لذلك طائرة امللك.
ورحل عن عاملنا كنتيجة لنزيف حاد من جراء إصابته بفشل كبدي بسبب البلهارسيا وفيروس سي
بسبب النقل املتكرر للدم فقد أجري العديد من العمليات اجلراحية
رحم اهلل العندليب األسمر الذي مأل حياتنا وما زال بالبهجة.

مجلس إدارة و أسرة حترير «جود نيوز»
يقدمون
خالص العزاء
للصيدلي  /وليد عوض اهلل
والصيدالنية  /ناردين عوض اهلل
في إنتقال
الوالدة الفاضلة  /سامية توفيق
جرجس
خالص العزاء لكل األسرة واحملبني في كندا
واستراليا ومصر

تبدأ أكثر من أربعني كنيسة قبطية في كندا،
الصلوات اليومية صباحا ً ومسا ًء ،والتي ستبدأ
من «أحد السعف» ،مرورا ً بـ «خميس العهد» ثم
يوم «اجلمعة العظيمة» فـ «سبت النور» وإنتهاءا ً
بأحد القيامة .واجلديد هذا العام هو أن هناك
كنيستني قبطيتني جديدتني مبدينة ماركهام
ستُصلي بهم إحتفاالت عيد القيامة للمرة األولي
وهم ،كنيسة العذراء مرمي واألنبا صموئيل املعترف
 ،وكنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا،
والتي تعتبر أول كنيسة قبطية للكنديني حيث

تقــــــــــــارير
تتم الصلوات بها باللغة اإلجنليزية فقط .امللفت
أن في هذا العيد يتوافق عيد القيامة للغربيني
مع الشرقيني ،وعليه فأن اجلمعة العظيمة ،والتي
توافق الرابع عشر من أبريل ،هي أجازة رسمية هنا
في كندا ،ويوم األثنني الذي يلي القيامة والذي
يطلق عليه في مصر «شم النسيم» ،يسمي
في كندا «أثنني القيامة» ،وتأخذه قطاعات كثيرة
كأجازة مدفوعة األجر .اجلدير بالذكر أن الكنائس
القبطية الثالث ،األرثوذوكسية والكاثوليكية
واإلجنيلية لهم كنائس هنا في كندا

ترامب وال�سي�سي ودولة املواطنة

مونتريال :عبد املسيح يوسف

في زيارة هي األولي لرئيس مصري ،منذ خمس سنوات ،حيث لم يكن الود موصوال بني الرئيس املصري ،واإلدارة
الدميقراطية ،برئاسة أوباما ،والذي راهن هو ودول اخلليج علي وزيرة اخلارجية السابقة ،هيالري كلينتون لتكون
خليفة أوباما علي رأس اإلدارة األمريكية.
راهن الرئيس السيسي ،علي الرئيس ترامب ،منذ لقاءهما ،خالل احلملة االنتخابية منذ شهور من االنتخابات.
السيسي كان كارها لهيالري ،الداعمة واملمولة لألخوان ،حيث أنها كانت حلقة الوصل بني بعض دول اخلليج
وخاصة السعودية وقطر وجماعة األخوان .كان هيالري تكره السيسي ،وتعرف أن مصاحلها ليست مع
املؤسسة العسكرية املصرية.
في املقابل ،كان الرئيس ترامب ،الذي راهن علي الناخب واملواطن األمريكي البسيط ،بعيدا عن وسائل اإلعالم
األميركية ،التي برز أنها تعمل علي غسيل أدمغة الناخبني ،حسب مصالح رجال األعمال وأصحاب رأس املال.
الرئيس السيسي ،زيارته وفق املعايير السياسية والعسكرية والتمويلية ،بني احلكومة واملصرية واإلدارة
األميركية تعتبر ناجحة ،خاصة وأن ترامب يري في السيسي حليف علي األمد الطويل ،خاصة وأن السيسي،
يقدم نفسه علي أنه حجر عثرة أمام تطور السرطان اإلرهابي في املنطقة.
وحتليل خطاب الرئيس السيسي ،حول محاربة اإلرهاب ،يعتبر أمر ذكيا ،خاصة وأن يتسق مع أجندة الرئيس
ترامب .لكن ما ال يعلمه ترامب أن هناك درجة غير مفهومة بني حتالف الرئيس السيسي ،رغم وطنيته وحبه
اجلم ملصر ،وحتالفه مع جماعات الظالم ونشر التطرف واإلرهاب الفكري ،ممثلة في السلفيني وأحزابهم ،خاصة
وأن ينشرون الفكر املتطرف ،ويهاجمون املسيحيني في صعيد مصر ،ومختلف محافظاتها ،ولم تتخذ الدولة
املصرية ،حتى اآلن إجراءات حاسمة لبناء دولة املواطنة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
وتأتي زيارة الرئيس بعد خطاب موفق للغاية في القمة العربية في األردن ،أكد فيه عودة الدور اإلقليمي ملصر
في مختلف القضايا اإلقليمية ،في العراق وسورية وليبيا وغيرها ،وخاصة موقفة املغاير لدول اخلليج الداعمة
ملصر واملناهضة لنظام بشار االسد ،الذي اصبح مقربا من الرئيس السيسي ،ألنهما اجتماع علي محاربة
اجلماعات اإلرهابية املتاجرة بالدين بعد أن دمرت املنطقة.
وكان من الضروري أن يناقش الرئيس ترامب مع الرئيس السيسي ،موقفه من جماعات اإلرهاب الفكري
والدموي ،املتشحة برداء الدين ،فاإلخوان ليسوا وحدهم فقط اجلماعة الداعمة لإلرهاب فكرا وسلوكا ،بل
ايضا السلفيون وجماعاتهم السياسية واإلرهابية واجملتمعية يتحملون جزءا كبيرا من تخلف مصر ،ناهينا
عن متويالتهم الضخمة ،التي تأتي من السعودية حتديدا وكذلك قطر.
وفي الوقت أن تكون األجهزة األمنية علي أهبة االستعداد ملطاردة أى جمعية أهلية تتلقي متويل من اخلارج،
جنح ذات األجهزة ،تتغاطي الطرف عن متويالت اجلماعة السلفية وجمعياتها األهلية ،التي تغطي مختلف
أنحاء مصر.
نعم نقف وراء الرئيس املصري ،من أجل مصر ،ولكن ال يعني هذا أن نتوقف عن التقييم ملصلحة مصر ،وبناء
دولة املواطنة ،حيث جميع املصريني متساويني في احلقوق والواجبات ،دون أن تكون فئة أقل من اآلخرين ،أو فئة
تتمتع السمو علي األخرين.
كان للرئيس السيسي لقاءا مهما ،من حيث الكينونة والتنظيم مع اجلالية املصرية في أمريكا ،ولكن السؤال
من نوعية الشخصيات التي حضرت هذا اللقاء ،وهل هذا اللقاء كان جملرد أن تغطيه وسائل اإلعالم للحديث
عن شعبية الرئيس ،أم أنه كان محاولة جادة للتعرف علي مخاوف املصريني في املهجر ،جتاه مصر احملروسة،
التي يحبونها ،ويعشقونها ويتمنون لها كل اخلير ،ومستعدين لبذل كل اجلهد من أجل استقرارها وتطورها،
انطالقا من أرضية املواطنة واملساواة الفعلية ،وليست الشعارات واخلطابات املعسولة ،التي ال تقدم شيئا،
علي أرض الواقع.
نقدنا لبعض سياسات الرئيس ،خاصة مما يحدث للمسيحيني من استمرار لالضطهاد في بعض محافظات
ومدن مصر ،ال يعني أننا ضد الرئيس ،أن منحناه صوتنا في االنتخابات ،ومستعدين أن نقف ورائه دائما من أجل
مصر التي نحبها ونعشقها ،ولن يقل ابدا حبنا ودعمنا لها ،من أجل خيرها واستقرارها ،ولكننا في حاجة أن
يكون هذا وفق أرضية الدولة املدنية واملواطنة ،خاصة وأن االجتار بالدين جلب اخلراب والدمار في منطقة الشرق
األوسط ،في اليمن وسورية وليبيا والعراق.
كنا ننتظر من الشخصيات القبطية في الداخل واملهجر ،وخاصة أمريكا ،أن تصدر بيانا عاقال ورشيدا،
موجه للرئيس السيسي ،باعتبارها رئيس لكل املصريني ،يعبرون فيه عن التحديات التي يرونها ،لبناء مصر
احلديثة علي أرضية املواطنة واملدنية ،خاصة وأنه هناك عقول مصرية قبطية يستطيع الرئيس أن يستفيد
بها ملصلحة مصر واسترداد قدر من شعبيته ،التي لم يفقدها كلية بني أوساط كثير من األقباط ،ولكنها
اصبحت موضع تساؤل ،أننا نسمع كالم وخطابات طيبة للغاية ،لكن الرئيس يترك احيانا األقباط فريسة
للسلفيني والتطرفني في صعيد ومدن مصر األخري.
لألسف القيادات القبطية ،تعاني من الصراعات الداخلية ،وبالتالي ال يجتمعون علي شئ ،ونتمني أن تظهر
جلنة مت عددا من احلكماء ،احملبني ملصر وملصلحتها العامة ،تعمل علي جتميع ولم شمل الفرقاء ،وعرض
مقترحاتهم بصورة رشيدة ،من أرضية املواطنية والدولة املدنية التي يطالب بها اجلميع ،بدال من استنزاف
الوقت والطاقات في الصراعات الداخلية والتخوين ،الذي لن يخدم أحد ،ليبقي كل واحد يخطب في مريده
في حارات من حارات وسائل التواصل اإلجتماعي ،بعيدا عن الواقع ،واحتياج األقباط ملوقف قوي من الرئيس
السيسي ،لتأكيد دولة املواطنة املدنية ،لكل املصريني ،ألن فعال ،هناك قطاعات مصرية قبطية ،بدأت تطرح
تساؤالت ،ملاذا ايدنا الرئيس السيسي؟ وهل سنستمر في تأييده؟
علما بأن اى موقف من الرئيس لتأكيد دولة املواطنة سيرفع شعبيته لعنان السماء بني أوساط األقباط ،الذين
بدأوا يطرحون تساؤالت ملاذا ال يتحرك الرئيس بسرعة عنها يهاجم االرهابيون األقباط في مدن مصر.
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ليال األنس في دبي :
اجلزء الثاني  :عن شركات الطيران واملطارات اآلفضل في العالم.
فهل يصبح محور تنمية قناة السويس دبي الثانية ؟
ليال األنس في دبي ( فيينا)
دي دبي روضة من اجلنة
نغم في اجلو له رنه
سمعها الطير بكي وغني.
وكما ذكرنا في املقال السابق ،فاألغنية هي
األشهر علي اإلطالق بني ما شدت به أسمهان،
وكان ذلك عام  ١٩٤٤في أخر أفالمها “ غرام وإنتقام
“ وقد توفيت أسمهان وعلي نحو غامض وقبل
اإلنتهاء من تصوير الفيلم  .والكلمات للمبدع :
أحمد رامي واألحلان ألخيها املوسيقار اخلالد  :فريد
األطرش.
> إذا أردت أن تتعرف علي البلدان التي متثل مركز
الثقل في هذا العالم ،فأنظر إلي مطارات وموانئ
هذه البلدان والتي متثل شرايني اإلتصال بني هذه
البلدان وسائر دول العالم.
> شركة طيران اإلمارات:
>> مت تأسيسها في .1985
>> مقرها مطار دبي الدولي.
>> حجم األسطول  248 :طائرة.
>> الوجهات .161 :
>> والشركة هي أكبر مشغل لطائرات إير باص
 A380في العالم .فقد تعاقدت الشركة لشراء
 70طائرة ،تسلمت منها حتي األن  50طائرة و
الطائرة  A380هي أكبر طائرة ركاب في العالم
بطرازيها؛ الذي يسع أحدهما  555راكب علي ثالث
طوابق ،واألخر يسع  853علي طابقني ،وقد أختير
لها رقم  8لسببني :أولهما أن شكل الطابقني
مياثل الرقم  ،8وثانيهما أن رقم  8هو رقم احلظ في
أسيا وحيث متثل الدول األسيوية أكبر املتعاقدين
علي شراء هذا الطراز والشركة أيضا هي أكبر
مشغل لطائرات البوينج  777العمالقة بعدد 130
طائرة .وقد تعاقدت مع شركة بوينج علي شراء
 156طائرة من طرازات  777مببلغ  56مليار دوالر
وتعد تلك الصفقة هي األكبر في تاريخ الطيران
املدني.
>> تصنيف شركة طيران اإلمارات :
>>  )١أختيرت أفضل ناقل عاملي في عام .2013
>>  )٢أكبر شركة طيران في العالم لنقل الركاب
دوليا ( أي بني بلدان العالم هذا في حالة إعتبار
النقل بني دول اإلحتاد األوربي نوع من النقل
الداخلي ).
>>  )٣قامت بأطول رحلة طيران في العالم بدون
توقف بني  Dubai and Auklandواألخيرة تقع في
نيوزيالند.
>>  )٤حاليا تعتبر الشركة رقم  7عامليا بني شركات
الطيران.
>> هوامش  :أول  ٣شركات طيران عاملية شركات
أمريكية وأكبرهم  American airline )١ثم
 Delta airline )٢ثم United Continental )٣
Holdings
>> هوامش  :شركة مصر للطيران :
>> مت تأسيسها في .1942
>> مقرها  :مطار القاهرة الدولي ومطار برج العرب
الدولي ومطار شرم الشيخ الدولي.
>> األسطول  75 :طائرة كبيرة وصغيرة.
>> الوجهات .80 :
>> أكبر شركة طيران في أفريقيا.
>> لكن الشركة غير مصنفة ضمن أفضل 44
شركة طيران علي مستوي العالم وتلك الشركات
هي احلاصلة علي أربعة أو خمسة جنوم (شركة
مصر للطيران حاصلة علي 3جنوم ) .

ر�أي ور�ؤى

ا.د .ناجي اسكندر
مطار دبي الدولي :
إفتتح رسميا في  1960وأصبح يعمل علي مدار
الساعة في .1980
ويعتبر من أفضل  10مطارات في العالم.
وفي عام  2015أصبح ثالث مطار في العالم من
حيث اإلزدحام ؛ فقد بلغ في هذا العام
 عدد الركاب أكثر من  78مليون من الركاب . عدد الرحالت  403,517رحلة جوية. باإلضافة إلي إثنني ونصف مليون طن منالبضائع.
 يستخدم املطار أكثر من  140شركة طيران. يصل املطار دبي بعدد  240من الوجهات.التصنيف العاملي لبعض املطارات من حيث
اإلزدحام ( حسب عدد الركاب في سنة .) 2015
Hartsfield -Jackson Atlanta US )١
أكثر املطارات إزدحاما ( هارتسفيلد جاكسون
أتالنتا الواليات املتحدة إستقبل  101,5مليون
راكبا.
Beijing Capital China )٢
بكني بالصني إستقبل حوالي  90مليون راكبا.
 )٣مطار دبي الدولي إستقبل  78مليون راكبا.
هوامش  :مطار هيثرو بلندن إجنلترا السادس (
إستقبل حوالي  75مليون راكبا )
مطار بيرسون تورونتو بكندا رقم  33إستقبل
حوالي  41مليون راكبا.
مطار القاهرة الدولي ليس مصنف ضمن أكثر
 100مطار من حيث اإلزدحام.
مطار ال مكتوم الدولي بدبي ويسمي أيضا مبطار
دبي ورلد سنترال ( بالقرب من جبل علي ) وهو
ميثل أفاق املستقبل ملا ميكن أن يصنعه العرب.
فعند إكتماله سيكون قادر علي إستيعاب من
 120إلي  150مليون من الراكب سنويا ،أي أكثر
من مطار هارتسفيلد جاكسون بأتالنتا .وكما
قلنا فاألخير هواملطار األكثر إزدحاما في العالم.
وسيكون قادر علي شحن  12مليون طن من
البضائع سنويا أي أكثر من  3أضعاف أكبر مطار
لشحن البضائع في العالم ،وهو مطار ممفيس
بوالية تينيسي بالواليات املتحدة األمريكية.
مطار القاهرة الدولي
مت إنشائه ألول مرة عام  1942أثناء احلرب العاملية
الثانية ،وذلك ليخدم القوات األمريكية املشاركة
في احلرب.
ثم إفتتح كمطار دولي خلدمة الركاب في .1963
وفي عام  2008إستقبل املطار  14,5مليون راكبا.
وعدد  138000رحلة جوية.
وتستخدمه حوالي  60شركة طيران .و 10
شركات شحن جوي.
ويعد مطار القاهرة الدولي ثاني أكبر مطار في
القارة األفريقية ،بعد مطار جوهانسبرج الدولي
بجمهورية جنوب أفريقيا.
ونلتقي بإذن اهلل في املقالة القادمة مع أفضل
املوانئ في العالم .لنتعرف علي البلدان التي متثل
مركز الثقل لهذا العالم.

شر العباد والم الفؤاد

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

من اجل استمرار اجلنس البشري على وجه األرض ،ومن اجل الترابط بني
الرجل واملرأة ،وضع اهلل في اإلنسان الغريزة اجلنسية ،وخصص لها غددا
واعضاء تناسلية .وجعل الرغبة في اشباعها للجنسني .وهي ليست
شرا في حد ذاتها الن اهلل ال يخلق الشر؛ ولكن الشر هو في مخالفة
وصية اهلل التي اباحت العالقة بني الزوجني فقط وحرمتها فيما عداها.
وحرمت شرائع العالم القدمي الزنى ،ولكنها عاملت الطرفني مببدأ التمييز في العقوبة ،كما يقول ول
ديورانت في (قصة احلضارة) « :لم يكن القانون األخالقي واحدا في محاسبة الرجل واملرأة فزنى الرجل كان
يعد من النزوات التي ميكن الصفح عنها أما زنى الزوجة فكان عقابه االعدام « .وكان القانون احلثي -كما
يذكر أ .جرني في (احلثيون)  -يأمر بقتل املراة ،أما الرجل فيخلى سبيله بعد ان ينال عقابا ً بدنيا ً غير ذي
بال .أما شريعة حمورابي فقد ساوت بني الطرفني وأمرت بطرحهما مكبلني في النهر(مادة .)128وأقرت
احلكيم املصر ُي بْتَاح ُح ِت ْب الرجال
شريعة املصريني القدماء بجلد املرأة وجدع انف الرجل .ولذلك حث
ُ
على احلفاظ على رباط الزوجية املقدس محذرا من اخليانة بقوله “ :إذا اقترفت هذا اجلرم خنت املروءة
واغضبت االله وجلبت على نفسك العار والضرر واالحتقار “ .كما قال سليمان احلكيم عن نهاية الزاني “
ضربا وخزيا يجد وعاره ال ميحى “(ام .)6واشار ابن سيراخ الى ان نهاية الزانية “ :سخط عظيم وفضيحتها
ال تستر” (سير .)26وانها “ تداس كالزبل في الطريق” (سير.)9
وحث احلكيم كاجمني على غض الطرف وعدم النظر إلى زوجة الغير “ :ال تنظر إلى زوجة جارك إذا اردت
ان تصون بيتك وحتتفظ بكيانه “ .اي ما ال ترضاه على زوجتك ال تفعله بزوجة غيرك :جارا ً كان او صديقا،
غريبا كان او قريبا.
واعطت بعض الشرائع للرجل احلق في االقتران بأكثر من امرأة؛ بينما حرمت على املرأة ان جتمع بني رجلني.
اما في بعض القبائل التي تعيش في مجاهل القارات ،فقد ابتدع الناس للزنى فنوناً ،ففي قبيلة داماترا
في جنوب افريقيا يقول سير فرانسيس جولنت  F.Goltonان الزوجة تبدل زوجها مرة كل اسبوع تقريبا.
ويشير ول ديورانت الى انتشار الشيوعية اجلنسية في قبائل السويوت في سيبيريا وايجورت في الفلبني،
والكفير والبوشمن في افريقيا ،وغيرها .كما سرت في بعض اجملتمعات القبلية عادة اعارة الزوجة كنوع
من كرم األخالق؛ فقد روي عن احد احملاربني انه تنازل عن احدى زوجتيه لصاحبه؛ وقال له “ :ايهما تفضل
فأنزل لك عنها “ .ومن فنونه ايضاً ،إكتفاء الطرفني بالتعهد شفويا على ممارسة اجلنس لفترة محددة.
وفي السنوات االخيرة انتشرت ظاهرة تبادل الزوجات .ولست اعتقد ان ما كان يحدث في مدينتي سدوم
وعمورة ،وبسببه دمرتا ،ال يختلف عما يحدث في ايامنا هذه.
وتعد خطيئة الزنى من اخلطايا التي يكرهها اهلل حتى انه اهلك بسببها العالم بالطوفان واباد سدوم
وعمورة بالبركان والنيران(تك .)18وهلك ثالثة وعشرون الفا من الفحش والبغيان(خر)32؛ وبسببها حرم
اهلل بني اسرائيل من البقاء في االرض ،وحكم عليهم بالشتات في البلدان ،النهم “ صاروا حصنا معلوفة
سائبة صهلوا كل واحد على امراة صاحبه “ (ار ”.)5كل منكم جنس امراة صاحبه افترثون االرض” (حز.)33
وللزنى وجهان :وجه ظاهر وهو اتيان الفعل باالتصال اجلسدي؛ ووجه باطن ،وهو يقف عند حد االشتهاء.
وفي الشق االول ميكن ضبط الفاعلني ،اما في الشق الثاني فال متلك اية سلطة ان حتاسب عليه سوى
سلطة الضمير -ان وجد .وقد حرمت الشريعة املوسوية االمرين فنهت عن الزني الباطن بقولها “ ال
تشته امرأة قريبك “(تث .)5ونهت عن ذات الفعل بالنص الصريح “ ال تزن “(خر .)20وفرقت بني العقوبات
املفروضة على مرتكبي الزنى بإختالف االحوال واملالبسات فامرت بقتل الزاني احملصن .واما اذا زنى اعزب
بفتاة ،فقد الزمته الشريعة على ان “ تكون هي له زوجة من اجل انه قد اذلها ال يقدر ان يطلقها كل
ايامه “.
ونهى السيد املسيح عن تعدد الزوجات ،داعيا الناس الى التعفف والقداسة .كما نهى عن الزنى
بشقيه :الباطني والظاهري بقوله “ من نظر المراة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه “(مت .)5وهو ما
يعني بالضرورة ان من نظرت الى رجل لتشتهيه فقد زنت به في قلبها .وبتحريره لباطن االنسان من
اسباب اخلطيئة ،رسم السيد للمؤمنني به معالم طريق القداسة مما دفع بالكثيرين الى اثرة البتولية،
وحتويل طاقتهم ومشاعرهم الى التفاني في محبة الذات االلهية .وتذخر ديارات الرهبان والراهبات
بنماذج لقديسن وقديسات تسامت انفسهم عن شهوات العالم وتفانت في محبة اله السموات .وكان
من بينهم من آثر الشهادة على كسر العذرية .مثل القديسة (فيرونيا) التي ذكر خبرها املقريزي في
خططه( ،)493/2قال بأن مروان بن محمد اخر خلفاء بني امية ملا اراد مراودتها عن نفسها ،فانها أوهمته
ان لديها دهن اذا ادهن به االنسان ال يعمل فيه السالح ،وأبدت رغبتها في ان يختبر ذلك بنفسه عليها،
فدهنت نفسها “ ثم مدت عنقها فضربها بسيفه أطار رأسها ،فعلم أنها اختارت املوت على الزنا “.
وكما تذخر الديارات بالقديسني ،متتلئ اجملتمعات بالساقطني ،فتعج ساحات احملاكم وقنوات املديات
وصفحات الروايات واعمدة الصحف واجملالت بنماذج لساقطني وساقطات في بئر اخليانة ،وقد انفضح
امرهم وانكشف سرهم وباتوا علكة حتت ضروس امليديا ،ونهشة بني انياب اجملتمع.
ويبدأ مسلسل اخليانة بتعارف واعجاب الطرفني بعضهما ببعض .وال يعجب رجل بإمرأة خائنة ،وال
تعجب امرأة برجل خائن ،اال الن الطيور على اشكالها تقع .بل ان الطيور ألطهر من دنس اخلائنني واخلائنات.
ويتعلل اخلائنون مببررات واهية ،وبأسباب ماهية ،تدفع بالزوج الن يلهث وراء امرأة من طينته ليقيم
معها عالقة اثمة مثله في ذلك مثل “ الكلب العائد الى قيئه “ .وتدفع بالزوجة الى التمرغ في وحل
الرزيلة والسقوط في مستنقع اخليانة مع نطع من طينتها ،مثلها مثل “ اخلنزيرة املغتسلة الى مراغة
احلمأة “ .فال تكاد تنطفي نار شهوتها اال استعرت؛ وال تكاد تبرد حمية نزوتها اال اشتعلت؛ كما قال
السيد للسامرية “ من يشرب من هذا املاء يعطش “ .وان ادى بها االمر الى تسول الرجال واالنفاق عليهم
كما يقول الوحي “ :الزوجة الفاسقة تاخذ اجنبيني مكان زوجها .لكل الزواني يعطون هدية اما انت فقد
اعطيت كل محبيك هداياك ورشيتهم لياتوك من كل جانب للزنا بك .وصار فيك عكس عادة النساء في
زناك اذ لم يزن وراءك بل انت تعطني اجرة وال اجرة تعطى لك “(حز.)16
فهناك امرأة تكللها املشاعر االنسانية ،وتزينها الرجاحة العقلية ،وهناك امراة متلكها النزوات العاملية
وتكتنفها الضحالة الفكرية .واذا ما تزوجت وصمت زوجها بوصمة العار .واذا ما اجنبت جلبت على
أوالدها الذل والصغار .فالزوجة الفاضلة “ تاج لبعلها “ (ام .)12اما الزانية فهي مثل السوس الذي ينخر
في عظامه (ام .)12وهي “ ذلة للقلب وتقطيب للوجه والم للفؤاد “ (سير.)25
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من هو أوجوستو إيناسيو مدرب الزمالك اجلديد

يتأهب أوجوستو إيناسيو املدير
الفني اجلديد لنادي الزمالك لثورة
تصحيح جديدة في القلعة البيضاء.
من هو أوجوستو إيناسيو
يحررها سمير اسكندر
أوجوستو إيناسيو ولد فى مدينة
لشبونة البرتغالية يوم  1فبراير
 1955ويبلغ  62عا ًما.
لغة األرقام تسيطر فى السنوات األخيرة - ،لعب في فريق سبورتينج لشبونة
وبشكل كبير ،على عالم كرة القدم البرتغالي ملدة  7مواسم منذ
عامليا ً ومحلياً ،وعلى الرغم من إيجابيتها تصعيده للفريق األول عام  1975ثم
وسلبيتها فى بعض األوقات ،فإنها توفر انتقل إلى بورتو عام  ،1982واستمر
الكثير من اجلهد والعناء عند تعاقد الفرق معه  7سنوات أخرى ليعتزل عام
مع العبني كما حدث مع ليسترسيتى .1989
اإلجنليزى عند التعاقد مع الفرنسى جنولو  -تولى تدريب فريق الشباب حتت 19
كانتى ،حيث كانت أرقامه مع فريقه فى عا ًما بنادي بورتو في عام 1989
الدورى الفرنسى هى احلاسمة ليصبح كلمة  -قاد إيناسيو فريق ريو آفى البرتغالى
السر فى حصول الثعالب على لقب الدورى عام  1991وكان آخر فريق تولى
اإلجنليزى فى معجزة القرن احلادى والعشرين تدريبه نادى موريرنسى من نوفمبر
 2016وحتى  20مارس املاضي.
كروياً.
فى املوسم احلالى ،يبرز العديد من الالعبني  -في الفترة ما بني 2007-2004
فى اإلحصائيات الرقمية ،وعلى22
مستوى قاد إيناسيو فريقي بيلينينسيش
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع البرتغاليني حيث جنح في
األفضل عربيا ً وأفريقيا ً يوجد بقوة املصرى وبيرامار
الكرة ُ
األخير إلى الصعود إلى دوري
ي قيادة
قيـــم
«»Hosanna
محمد صالح قائد هجوم ذئاب
إحتفالــــــــــــه
السنـــــــوياألولى كما قاد لونيكوس
بنادى روما نحو الدرجة
اإليطالية ،والذى يطير
امليــــــالد
اجمليــــد ملدة شهرين.
احمللية ،بعد اليوناني
بعيــــد لقبى املسابقة
املنافسة على
الوداع األوروبى ،فمن حيث الترتيب الرقمى  -أولى جتارب املدرب البرتغالي في
ملا قدمه هو وغيره من جنوم القارة احملترفني ،املنطقة العربية مع األهلي القطري
يأتى العب بازل وتشيلسى األسبق فى املركز ثم قاد فوالد خوزستان اإليراني وإنتر
الثانى عربياً ،واخلامس أفريقياً ،ضمن قائمة لوندا األجنولي عام  2008قبل أن يعود
تضم أفضل  10العبني أفارقة فى الدوريات إلى البرتغال مرة أخرى.
«Study
God’s
 Wإيناسيو تدريب فريق
تولى
ord. Love it.
اخلمسة الكبرى.
»Live it

ليكسيوس البرتغالي والذي كان
يلعب في دوري الدرجة الثانية
واستمر في قيادة الفريق ملدة
خمسة شهور فقط قبل أن يرحل
إلى فاسلوي الروماني عام 2012
ويترك الفريق بعد ثالثة أشهر فقط.
 قاد إيناسيو فريق موريرينسي ملدةأربع شهور قبل أن يرحل ويتم تعيينه
مديرًا رياضيا لفريق سبورتنج
لشبونة عام  2013قبل أن يرحل عن
النادي بعد ثالثة سنوات.
بطوالت إيناسيو
 فاز بالدوري البرتغالي  4مرات عام 99مع سبورتينج لشبونة ثم أعوام
 93و 94و 95مع نادي بورتو.
 توج بكأس البرتغال مرة واحدة عام 94مع نادي بورتو.
 فاز بكأس السوبر البرتغالي ثالثمرات عام  2001مع سبورتينج
لشبونة وأعوام  93و 94مع بورتو.
 حصد لقب كأس دوري البرتغالمرة واحدة عام  2017/2016مع
موريرنسي.

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

ريا�ضـــــــــة

تأجيل محاكمة عيسى حياتو بتهمة
احتكار بث املباريات لـ 9مايو
أجلت محكمة القاهرة االقتصادية
محاكمة عيسى حياتو رئيس االحتاد
األفريقى لكرة القدم وهشام العمراني
سكرتير عام االحتاد ،إلى جلسة  9مايو
للطلبات.
يأتي ذلك على خلفية اتهامه مبخالفة
قانون منع املمارسات االحتكارية ،من خالل إسناد مهمة بث بطوالت
كرة القدم لشركة «الجاردير سبورت» دون طرحها للشركات األخرى
الراغبة في ذلك ملدة  12سنة بدءا من عام .2017
وكانت محكمة القاهرة االقتصادية قد تسلمت أوراق ملف إحالة
املتهمني بعد أن كشفت حتقيقات النيابة العامة مخالفتهما القانون.
وتضمن البالغ اتهام رئيس االحتاد بإساءة استخدام وضعه املسيطر
في أسلوب ونظام منح حقوق البث املتعلقة ببطوالت كرة القدم،
والذي ميلك وحده حق استغالله التجاري وأنه أعطاه لشركة «الجاردير
سبورت» دون طرحها للشركات األخرى الراغبة في احلصول عليها في
إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة ،ملدة  12عاما بدءا من
.2017

جواب
لكل سؤال رياضي
تقــــارير
ما هو سباق املارثون؟
سباق املارثون هو تخليد لذكرى
جندي إغريقي جرى ليطلب جندة
للجيش الذي يدافع عن وطنه .وقد
جرى مسافة  42.195كيلو متر بدون
توقف ،وكان من نتيجة ذلك انتصار
جيشه ،ويقام السباق في الشوارع العامة ،ويجوز أن تكون البداية
والنهاية في مضمار ألعاب القوى .وتقدم املنعشات بواسطة منظمي
السباق عند الكيلو  ،15ثم بعد كل خمس كيلو مترات.
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

Pit and Fissure Sealant

اريد ان القى الضوء على عالج وقائى مه م �Dental Fissure Seal
 antsو هو عبارة عن وضع مادة مطورة من البالستيك which
 is a flowable compositeتنساب فى التشققاقات العميقة
 into the deep pits & fissuresاملوجودة على اسطح املضغ
الطاحنة  occlusal chewing surfacesللضروس اخللفية و
التى يسهل التصاق الطعام بها و بالذات انواع من احللويات hard
 candyyو بالتالى خلق درع عازل من البالستيك �air- tight plas
 tic shieldميكن ان يساعد على حماية طفللك من التسوس ز
فيمكن ان نعتبرها حماية اضافية لطفللك فى سنوات االسنان
اخملتلطة  mixed dentitionو هى الفترة التى تظهر فيها االسنان
النستدمية واحدة تلو االخرى مع االسنان اللبنية   �primary denti
 tionnو التى يتم استبدالها ما بني سن  12 – 6و يكون فيها اثر الضروس عرضة للتسوس �1st per
 manent molarالنة يظهر عند  6سنةات مع االخذ فى االعتبار شراهة االطفال للحلويات و الهميتة
القصوى فى ضبط ايقاع ظهور باقى االسنان . key of occlusion
تقوم مساعدة طبيب االسنان املعتمدة و املؤهلة لعمل الهام املمتدة ( certified dental assistant
 ) expanded functionمبعاجلة سطح ميناء الضرس  etches (condition) the enamelوذااك بعد
عزل االسنان
 )By a latex free rubber dam (a barrier to keep the saliva awayyعن اللعاب لوضع ال �seal
 antفى الشقوق و تعريضة
جلهاز ضوئى لتجف املادة فى
عشرون ثانية . light cure
و احسن ما فى هذا العالج
انة سريع و غير مؤلم و ال
يحتاج الى حقن التخدير
التى غالبا ما تزعج االطفال
.

علــــوم وطب

تعرف على خطورة ال�ضوء املنبعث من املوبايل على �صحتك
ينصحنا الكثير بضرورة عدم تصفح املوبايل قبل النوم
خلطورة الضوء املنبعث منه على صحتنا ،ولكن ال نعلم
ما هى األضرار التي يسببها لنا ،فنعرض لك في السطور
التالية خطورة الضوء املنبعث من املوبايل قبل النوم
مباشرة.
 يكون تأثير املوبايل أكثر سوءا على املراهقني ،ألنهم أكثرحساسية للتأثر بهذا الضوء وتوازن الساعة البيولوجية قد
يتغير بسهولة فى هذا السن ويصبح املراهق أكثر قلقا.
 يؤثر اإلشعاع الكهرومغناطيسى من املوبايل والواي فاي على صحة الطفل. ضوء املوبايل ميكن أن يعطل دورة النوم فينتج عنها صعوبة فى االستيقاظ من النوم فىالصباح.
 أظهرت األبحاث أن التعرض لضوء املوبايل فى الليل والنوم املضطرب يزيد من خطر اإلصابةبسرطان الثدى فى النساء والبروستاتا عند الرجال.
 يعمل على تعطيل أوقات النوم ما يجعلك تشعر باإلنهاك والتعب ويعيق من التركيز ومستوياتاالنتباه .كما ينصح اخلبراء التوقف عن أي جهاز إلكترونى قبل ساعتني أو ثالثة ساعات من النوم،
ألن التعرض للضوء األزرق الناجت عن األجهزة يساعد على إفراز اجلسم هرمون امليالتونني الذى
يعمل على حتفيز الشعور باألرق.

كيف حت�سن مزاجك بخطوات �صحية وب�سيطة؟
إذا كنت حتاول ضبط مزاجك وحتسينه فهناك بعض اخلطوات الصحية البسيطة التى من شأنها
أن ترفع من حالتك املزاجية ومعدالت السعادة لديك ،والتى
تأتى على رأسها القيام باألنشطة اجلسدية واالجتماعية،
ألنها تساعد املخ على إنتاج هرمونات السعادة مثل
السروتينني وغيرها التى حتسن من املزاج واحلالة النفسية
أيضا ،وذلك وفقًا ملا ذكره موقع
ً
«»healthline
الطبى:
 - 1األنشطة اجلسدية مثل التمارين ،حيث إنها حتفز إنتاج اإلندروفني وهى املادة الكيميائية التى
توجد فى املخ ،وتكون مسئولة عن إحساسك بالسعادة والراحة أكثر ،وكذلك يقلل من التوتر.
 - 2اتبع نظام غذائى صحى للمحافظة على جسمك ومنظرك لتكتسب الثقة فى النفس التى
ستساعدك على مزاج جيد.
 - 3تكوين عالقات اجتماعية ألنها تكون جيدة للصحة العقلية.
 - 4مشاهدة التليفزيون أو االشتراك فى نادٍ ترفيهى للشعور بالتفاعل االجتماعى الذى يعود
عليك بحالة مزاجية جيدة.
 - 5ال تعزل نفسك ،واقض وقتًا أطول مع العائلة واألصدقاء.
 - 6استخدم التكنولوجيا فى تقريب املسافات بينك أنت والشخص املقرب لك.

درا�سة ..التوتر ي�سبب ال�سمنة
أكد باحثون في اململكة املتحدة وجود صلة بني التوتر املزمن واكتساب املزيد من الكيلوجرامات،
فضال عن صعوبة التخلص من الوزن الزائد .وربطت دراسات سابقة بني ارتفاع مستويات
الكورتيزول ،وهو الهرمون املسؤول عن مستويات التوتر ،في الدم والبول واللعاب وبني السمنة،
لكن فريق الدراسة اجلديدة أشار في دورية السمنة إلى أن قياس مستوى الكورتيزول قد يختلف
من وقت آلخر خالل اليوم كما أنه ال يرصد مستويات التوتر في األجل الطويل.
وقالت سارة جاكسون ،والتي قادت فريق الدراسة وهي من جامعة كوليدجلندن« :عندما يتعرض
الناس ملواقف تبعث على التوتر يبدأ اجلسم سلسلة من ردود الفعل ينتج عنها إفراز الكورتيزول
وهو ما يؤدي لزيادة مستويات هذا الهرمون في اجلسم» .وأضافت« :يشارك الكورتيزول في
مجموعة واسعة من العمليات احليوية من بينها األيض وتركيبة اجلسم وتراكم الدهون في
اجلسم ( )...عندما نشعر بالتوتر قد جند صعوبة في مقاومة األطعمة غير الصحية أو التحمس
للممارسة اجلري» .ويطلق التوتر أجهزة اإلنذار في املخ ،التي تدفع اجلهاز العصبي إلى إفراز
الهرمونات لشحذ احلواس وشد العضالت وتسريع النبض ومساعدة اجلسم على التنفس بعمق.
وقد ال تسبب املواقف املؤقتة أضرارا ،لكن التعرض املتكرر للتوتر ميكن أن يسبب مشكالت في
جهاز املناعة وأمراض القلب ومتاعب في اجلهاز العصبي واضطرابات في الصحة العقلية إلى
جانب السمنة.

خرب طبي
اثبتت دراسة حديثة عالقة الفواكه واخلضروات بقوة العظام .فالذين يحوي طعامهم اخلضر
والفواكه واحلبوب بصورة رئيسية يتمتعون بعظام أقوى واكثف في الوقت الذي تتسبب فيه
السجائر واحللويات في انخفاض كثافة العظام خاصة لدى السيدات.
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9 1
رأسي
أفقي
7
8
 .1اسمها القديم بيزنطة
أفريقيا
7 3
 .1أعلى5قمة في 2
 .2يحلو فيها السمر  oعملة اليابان
 .2يهتز  oخيالء
 3جسر على ماء 6
 .3عكس حلو  oتفنن  oنصف أريج
 .4ماتت الحيوانات  oتقال للحبيبة أو الحبيب
 .4خصوم
اليونانيين في قبرص  oحرف عطف 9 1
8 2
 .5الهاتف أصدر صوتا (معكوسة)  oتلقى االهتمام  .5حسام  oضعف لدرجة المرض
 .6يملك األرض ومن عليها  oذو طباع حادة وغير  .6بحيرة في أميركا الجنوبية األعلى في 7
العالم عن سطح
محبوب
البحر
2
1
5 8
 .7ضعيف وغير مقبول
(معكوسة).
سرير
جمع
o
المصرية)
(باللهجة
جدة
.7
4
8 6
 .8من الدواجن  oالمعلم الخاص لالسكندر
 .8الذهب البني  oأشهر ملكة فرعونية امتاز عصرها
7 5
2 3 8
المقدوني
باالستقرار
 .9دعاؤه جاء في فيلم لقصة طه حسين
 .9يدهش  oارتفع في السماءDaily Sudoku: Wed 22-Mar-2017
 .10عملة اوروبية  oاستعاد
 .10سلسلة قصص تجسس سينمائية كتبها إيان فلمنج
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عصر البربريه !!

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

في حياتنا املعاصرة واكتب كلمه املعاصرة
وان اشعر باخلجل الن الوصف األصح من
http://www.dailysudoku.com/
وجهة نظرى هى احلياه البربريه البعيده عن
املعاصرة و التحضر  ،فاليوم تزداد معاناة املرأة
العاملة بسبب ظاهرة « التحرش اجلنسي «
والتى تتلون مظاهره بني التحرش الشفهي ساعدت الشرطة على إلقاء القبض
من إطالق النكات والتعليقات املشينة على  1000مجرم! فكيف بدأت جيبسون
،والتلميحات اجلسدية و نظرات موحية إلى مشوارها في الرسم اجلنائى ؟ وملاذا اختارت
ذلك ،ثم تتصاعد حتى تصل إلى اللمس هذا اجملال بالذات ؟ لإلجابه على هذه االسئله
والتحسس و احيانا ً االغتصاب ويعد هذا من عزيزى القارئ تعال نرجع للوراء
ألوان إهانة املرأة وإذاللها من قبل اشخاص حني كانت جيبسون في احلادية والعشرين
يجب وصفهم ودمجهم حتت بند البلطجه من العمر ،هوجمت من قبل مغتصب وقاتل
وانعدام االخالق وال يجب ان تأخذنا بهم اى و حاول خنقها حتى املوت ولكنها جنت
عاطفه او خلق املبررات الواهنة ألفعالهم بأعجوبة  ،و تقول لويس عن هذه احلادثة
فمن يجد مبرر لتلك األفعال املشينة فهو املرعبه أن الشعور بالعار من االغتصاب
محرض بشكل غير مباشر ومشجع لهذه منعها من التبليغ عن الرجل حتى لعب
الفئه املتدنية فكريا ً واملنحرفه سلوكيا ً فى القدر لعبته  ،فبعد ستة أسابيع من
االعتداء عليها عندما سلكت لويس طريقا
اجملتمعات اخملتلفه .
وهذه املعاناة أخذت تبرز في مقدمة خاطئا شاهدت أحد الرجال يتعرض لالعتقال
اهتمامات سائر الدول اليوم  ،فأُنشئت على يد الشرطة وعندما امعنت النظر اليه
من أجلها املنظمات املناهضة ،و ُعقدت أيقنت أنه الرجل الذي هجم عليها وقام
املؤمترات ،وسنت القوانني وبرزت الكثيرات من بأغتصابها وقام بتدميرها معنويا ً ونفسيا ً
السيدات التى عانني من هذه الظاهره على هذا احلادث جعلها تدرك معنى حتقيق
املستوى الشخصى ليكون لهم دور كبير العدالة لها ولغيرها وبدأت تفكر في العمل
وإسهامات ال يستهان بها ومن ضمنهم في مجال مساعدة الضحايا من خالل
«لويس جيبسون « الرسامة اجلنائية األكثر مساعده القضاء وخلقت من وصمه عارها
جناحا في العالم في رسم اجملرمني ،بأناملها حافزًا كبيرا ترسم به مستقبلها لكي
ً
very hard

أرفع اليك عيناي يا ربى
فأنت كل مبتغاي و قصدي
قصدت أبوابا كثيرة غير بابك
لكن بابك الوحيد املفتوح في وجهي
أرفع عيني الى اجلبال حيث يأتي عوني
أريدك ربى رفيقا لي في املسير و في دربي
أضئ بنورك حياتي فيسود السالم قلبي
كثيرا ما أخطئ لكني أعود اليك بندمي
فارحمني يا اهلل كرحمتك و اغفر لي ذنبي
تراني عاصيا  ..و أراك عادال
تراني خاطئا  ..و أراك غافرا
تراني بالدم مبررا  ..و أراك محررا
قضيت عنى على عود الصليب
ولكنك قمت ظافرا
فاالن أرفع عيني ال الى صليب العار
بل لصليب النصرة و االفتخار

5
2

عيناي نحوك

منى لويس

8

2

9
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برج الحمل :لقلق سيرافقك وكأنك تنتظر تغيير أساسي في حياتك ،والحقيقة أنه وقت
للتحضير أكثر مما هو للفعل فأنت تدرس وتستشير وتفحص وتوازن لتختار بشكل صحيح.
برج الثور :قبل أن تقرر سفرة قصيرة تخص العمل تأكد أن رحلتك مطلوبة وليست مضيعة
للوقت  ،فرص لوظائف إضافية لكن ليس معنى وجود الفرصة وجوب اإلمساك بها فقد تكون
ً
نهائيا
غير مناسبة لك
برج الجوزاء :شعور بالحسرة على إهمالك لواجبات أسرتك  ،لكن لِ َم البكاء على اللبن
المسكوب مادامت إمكانية اإلصالح متوفّرة ؟ أنت التحتاج النصيحة من أحد.
السرطان :ال ّدعم المالى فى الطريق على شكل مكاسب أو مساعدات من األهل ،
برج ّ
اليجب عليك تفويت الفرصة لتقوية عالقات مع قدامى معارفك إنقطعت أو تقادمت عالقتك
معهم.
الممتعة مع األقارب ومقابلة قدامى األصدقاء قد تكون هى عالمة
الجلسات
:
األسد:
برج
ُ
ً
عازبا.
هذا األسبوع لك  ،باإلضافة لجلسة تعارف مع عريس/عروس األحالم إن كنت التزال
برج العذراء :رغبتك فى تحقيق تقدم مالى قد اليحالفها الحظ لكن بمنتصف األسبوع قد
ً
محظوظا بعودة األمل فى عالقة إنقطعت أو فرصة لوظيفة فقدت األمل فى الفوز بها
تكون
ً
طويال فى اإلمساك بها.
وعليك عدم التفكير
برج الميزان :إختالف وارد على الجبهة العاطفية ورغم بساطته لكنه كفيل بتشتيت قدرتك
والرزينة من أهم أسباب تسوية هذا النزاع إن
على التركيز فى عملك ،إلتزامك الهدوء ّ
حدث.
ً
ً
ً
لممارسة
كافيا
وقتا
لتجد
سريعا
العمل
أعباء
بها
تنهى
رتفعة
م
نشاط
طاقة
العقرب:
برج
ُ
ُ
هواية تعشقها أو التواصل مع األقاربُ ،مساندة و تعضيد من المديرين ذوى النفوذ فى
العمل تخفض من العراقيل فاستثمرها جّيدًا.
برج القوس :تشعرأن الحياة تسير فى طريق مختلف عن أحالمك مايولّد لك شعوراً بالرغبة
فى إسترجاع الماضى من موسيقى وأفالم ومعارف قُدامى  ،فى العمل عليك فحص
الميزات والعيوب وفحص أكثر من مرة قبل إنهاء عملك .
برج الجدى :مشاكل من األسبوع الماضي تجد طريقها للحل مع بداية األسبوع  ،لكنك
تتورط فى
التزال تعانى من بطء التقدم فى العمل وهذا مفيد لتالفى أخطاء التسرع  ،ال ّ
ً
ً
رغما عنك.
خصوصا وأن نفقاتك تزداد
عمليات بيع أوشراء ثقيلة
برج ال ّدلو :الجبهة المالية فى تحسن ولوكانت عن طريق توفير نفقات فقط  ،المشاكل
ً
سريعا حتى التسبب مشاكل على جبهات أخرى  ،قد تتعرف
العائلية ينبغى تسويتها
مهم لعملك خالل مناسبة إجتماعية.
على شخص
ّ
الحوت :قد التجد صعوبة فى التفوق على منافسيك أو زمالءك فى العمل رغم صعوبة
برج ُ
مناخ العمل والسبب طاقة نشاط غيرعادية  ،كما أن القبول والكاريزما لديك ترتفع بشكل
غير عادى وعليك أن تستثمر هذا القبول لصنع عالقات مع األخرين.
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تكون رسامة جنائية،
وهي اآلن األكثر
جناحا في هذا اجملال
ً
في العالم .وقد دخلت موسوعة جينيس
كأكثر الفنانني الذين استطاعوا بالرسم
حتديد هويات اجملرمني ،كما أن أعمالها كانت
أول رسومات جنائية تعرض فى تكساس ،
وهى تعمل اآلن كأستاذة في جامعة نورث
ويسترن ومعهد فنون الرسم اجلنائي في
هيوسنت في تكساس.وأصبح هدفها يكمن
في تقدمي املساعدة لكل من يرغب في أن
يصبح رسا ًما جنائ ًيا ،حيث أن هناك قله
قليله فى هذا اجملال  .وقد شاركت في تأليف
أول كتاب لها “ ”Faces of Evilمع الكاتب
“ ،”Deanie Francis Millsكما أ ّلفت كتابها
الثاني “ ”Forensic Art Essentialsوالذي
تطمح فيه لتقدمي إرشادات الرسم ألولئك
الذين يرغبون بتع ّلم هذا اجملال خلدمه القضاء
واذا كانت لويس جيبسون جنحت فى تخطى
ازمتها فألنها متلك مقومات ساعدتها على
ذلك ومجتمع ال يحمل بعض قطاعاته املرأة
مسؤولية تعرضها للتحرش او االعتداء
بحيث تكون املرأة املتحرش بها او املعتدى
عليها هي الضحية واملتهمة في ذات
الوقت .قطاعا ً فى اجملتمع يقوم بإسقاط
اجلرمية من املتحرش الى الفتاة ،وذلك ألنها
الطرف االضعف في مجتمعها ومن السهل
حتميلها مسؤولية اي اخطاء في اجملتمع ....
أنه حقا ً عصر البربريه !
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كنيسة القديسة مريم العذراء
والقديس مار مينا العجايبى
Aurora/ Newmarket

33 Wellington St. E, Aurora,
ON L4G 1H4
Tel: 416 875 3791

Tax # 866305899 RR 0001
جدول خدمة اسبوع األالم وعيد القيامة ابريل 2017
الجمعة 7
السبت 8
األحد 9

 9:00ص 1:30 -م جمعة ختام الصوم  -القنديل العام و القداس األلھى
القداس االلھى  -سبت العازر
 9:00ص11:30 -
 730م  8:30 -م عشية احد الشعانين ”سھرة السعف“
 9:00ص1:00 -
 7:00م  9:00 -م

االثنين  ، 10الثالثاء  ، 11االربعاء ) 12خارج الكنيسة بالقاعة في اتوبيكوك(*
صلوات البصخة المسائية
 7:00م  9:00 -م
الخميس 13

الجمعة 14

9:00ص–  5:00م

الجمعة العظيمة

السبت 15
السبت 15

 7:00 - 2:00صباحا ليلة ابو غلمسيس
قداس عيد القيامة المجيد
7:00م 12:00 -

9: 1:30

8 Saturday 9:00-11:30 Lazarus Saturday Divine Liturgy
19:30 - 20:30 Vespers of Palm Sunday
9:00 - 13:00
19:00-21:00

9 Sunday

* )10 Monday, 11 Tuesday, 12 Wednesday (Out of church
)19:00-21:00 Holy Pascha Service (evening
13 Thursday 9:00-11:00 HPS- Matins- Raising of Incense
)11:00-12:00 Laqqan (Pedilavium-Washing of Feet
12:00-14:00 Divine Liturgy
19:00-21:00 Holy Pascha Service
9:00-17:00 Great (Good) Friday
The Apocalypse Night
Divine Liturgy - Easter Eve

2:00-7:00 AM
19:00-24:00

14 Friday
15 Saturday

*Monday, Tuesday, Wednesday will be in the address:

*يالحظ ان أيام االثنين والثالثاء واالربع سوف تكون في القاعة على العنوان االتى:

2645 Kepling Ave, Etobicoke

Last Friday of Holy Lent-Matins

Palm Sunday
Holy Pascha Service

القداس األلھى ألحد الشعانين
صلوات البصخة المسائية

خميس العھد  -باكر والبصخة الصباحية
 9:00ص11:00 -
صلوات اللقان
 11:00ص12:00 -
 12:00ظھرا 2:00 -م القداس األلھى
 700م–  9:00م البصخة المسائية

Schedule for the Holy Pascha-Apr. 2017

7 Friday

2645 Kepling Ave, Etobicoke
The other days will be in the church in Aurora

كلمات الرب يسوع المسيح على الصليب

 -1صفح عجيب حينما قال" :يا أبتاه اغفر لھم النھم ال يعلمون ماذا يفعلون" انه له المجد يصلى من اجل الذين عذبوه وقتلوه ويعلمنا
انھم ليسوا ھم الذين اماتوه بل ھو الذى مات من اجلھم .
 -2خالص عجيب حينما قال" :الحق الحق أقول لك انك اليوم تكون معى في الفردوس"  ....ما اجمل قول مار يعقوب السروجى" :ھو
الديان اختار ان يظھر الحكم على الجلجثة فأقام الخراف عن يمينه والجداء عن يساره"
 -3عناية عجيبة حينما قال" :ألمه يا أمرأه ھو ذا ابنك  ..وللتلميذ ھو ذا أمك" )يو  26 :19و"... (27وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف
لتعلن أفكار من قلوب كثيرة" )لو .(35 : 2
 -4ترك عجيب حينما قال" :الھى الھى لماذا تركتنى" )مت  (46 :27من اشد االالم التي عاناھا مخلصنا ھو ترك االب له واالالم تقف
باكية ...لماذا سمحت لھم ان يعذبونى ھكذا؟ "انا لست وحدى الن االب معى" )يو  ...(32 :16لقد شھدت عنى قائال" :ھذا ھو ابنى
 - 5احنجاج غريب حينما قال" :انا عطشان" )يو  ....(28 :19ياله من احتجاج عجيب وامر يتوه فيه عقول البشر عن مدبر الكون الذى "يصر المياه في سحبه" )أي
"26:8المرسل المباه على البرارى" )اى  (5:10ياللحزن العميق ھل االبن المحبوب يعطش ھو الذى يعطى ماء الحياة ”الماء الذى اعطيه من يشرب منه ال يعطش ابدا“
 -6نصرة عجيبة حينما قال" :قد اكمل" )يو
 ... ( 30:19فھو بذلك يعلن انه قد اتم عمل الفداء
العظيم لخالص البشرية ....انھا مصالحة شخصية
بينك وبين االله الخالق فقد وفى الدين عنك ومنحك حياة
بعد موت ،فقط ينتظرك ان تقبل ھذا الخالص لتتمتع
بھذا الحب العجيب.
 -7موت عجيب حينما قال " :يا ابتاه في يديك استودع
روحى " )لو  ... (46: 13فھذه قوة الروح التي تقھر
الموت وتنتصر على الجسد الذى يمثل الشر وتفرح مع
المسيح "جاھدت الجھاد الحسن  ....وأخيرا وضع لى
اكليل البر"

* سوف يعقب كل خدمة مشاركة معا فى اغابى.
* تعال وادع األخرين ليكون فرحنا كامال فى الرب

لقد مات ودفن في القبر ولكنه قام منتصرا
على الموت محطما كل قوى الشر ...ويكفى
ان بقيامته اقامنا معه نحن المؤمنون باسمه،
واصبحنا منتصرين على الخطية والموت
"اين شوكتك ياموت  ...اين غلبتك يا ھاوية"

اخرستوس انيستى
اليسوس انيستى
المسيح قام

* فى ليلة عيد القيامة المجيد عشاء محبة للجميع مع توزيع ھدية عيد
القيامة لكل اسرة وھدايا لألطفال
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أثمن من الذهب
ذات مرة قال فيلسوف مشهور و معاصر :إن أفضل صورة من صور اهلل هي صورة
راع حنون ال يهلك أحد من رعيته .و قال يسوع قبل هذا الفيلسوف بزمان طويل»
أليست خمسة عصافير تباع بفلسني ,وواحد منها ليس منسيا ً أمام اهلل؟ بل
شعور رؤوسكم أيضا جميعها محصاة! فال تخافوا .أنتم أفضل من عصافير
كثيرة!»
أثمن من الذهب
قصة جميلة تبني إن اهلل يحبنا محبة حميمية صميمة ,محبة شخصية ,و
محبة قوية جدا .من كتاب « رحلة إلي السماء» لألب أنتوني م .كونيارس.
بقلم :مرفت روفائيل
يعتبر منجم ذهب في «بالك هيلز» في داكوتا اجلنوبيه ,أضخم املناجم املنتجة
فانكوفر
للذهب في الواليات املتحدة ,فالعمال يتقدمون كل يوم ملسافة أطول من امليل
الواحد في باطن األرض الستخراج املادة اخلام الثمينة للذهب ,و بعد ذلك تسحق املادة اخلام و تنقي حتي يتبقي
منها املعدن الثمني فقط.
تراعي في هذا املكان أقصي درجات اإلهتمام حتي ال يفقد شئ من املعدن ,فالرجال العاملون في مبني التنقية
النهائيه يرتدون مالبس خاصة حينما يباشرون أعمالهم ,و قبل عودتهم إلي منازلهم يستحمون كي يحافظوا
حتي علي جزيئات مسحوق الذهب الدقيق من أجسادهم .إن مالبس العمل هذه تغسل باستمرار ,ثم تصفي مياه
الغسيل الجتذاب اجلزيئات الدقيقة ,و عندما تبلي املالبس أخيرا ,فإنها حترق ,ثم ميحص الرماد مره أخري.
إن كل هذا االهتمام ليس عدمي اجلدوي كما يبدو ,ففي مدار العام الواحد تتم استعادة كميه من مسحوق الذهب
تعادل أربعني ألف دوالر من أجساد ومالبس عمال املناجم ,و بالنسبه ملالكي املنجم هناك اهتمام شديد حتي ال
يفقد جزئ واحد من جزيئات مسحوق الذهب.
و بالنسبه هلل ,فإن اإلنسان أثمن جدا من كل ذهب العالم .لقد طمأننا يسوع أن اهلل يبذل أعظم و أقصي
اهتماماته في سائر أنحاء الكون حتي ال يهلك أي من أوالده.
ليبني السيد املسيح كم يعتني اآلب السماوي بنا ,أورد لنا  ,ال مثال واحدا بل ثالثه أمثلة ,و هي  :اخلروف الضال,
الدرهم املفقود ,و اإلبن الضال .الفكرة الواحده التي تدور في مجريات هذه األمثال هي حول الكلمة املتكررة «ضاع»,
كم أنه واضح في األمثلة الثالثه اإلحساس العميق بالفراغ ,هناك شئ ثمني مفقود ,و اإلحباط الشديد بسبب
عدم معرفة أين يكون البحث عما هو مفقود .و لكن العجب أن الشئ األعظم و األكثر من فكرة الضياع املنتشره
في جوانب األمثلة هي احلب الشديد الذي ال يفتأ عن أن يبحث و يبحث و ميضي قدما إلي أن يجد و يصلح ما قد
ضاع وفسد »:ألن ابن اإلنسان قد جاء ليطلب و يخلص ما قد هلك»( لو .)19 :10
في مثل األبن الضال ....الشخص الرئيسي في القصة ليس االبن الضال و لكنه األب الواقف عند باب داره منتظرا
ابنه الغبي و اخملطئ ليعود ,و عندما يبصره عائدا يركض نحوه ليرحب به.قبول فوري ,ال إدانه ,ال إتهام ,ال عقاب,
غفران فوري ».أخرجوا احلله األولي» إن االب لم يقل « أخرجوا حلته األولي» فاجملال لم يكن متاحا للبحث عن أفضل
حلله القدميه قبل أن يغادر البيت  .فاألب يريد أن مينح ابنه « احلله األولي» أفضل احللل املتاحة مهما كانت.
و هكذا ,عندما يقوم ابن اإلنسان طالبا ً و باحثا في شخصي أنا عن « ذاك الذي كان ضاال ً في» ,فإنه ال يكتفي بأن
يعيدني إلي وضعي السابق ,ألنه ال يريد فقط أن يسترد لي تلك الكنوز التي تركتها و بددتها ,لكنه يريد أن يزيدها,
و يتمني لي ثروات أفضل ,و يريد أن يوصل لي كل موهبة تامة و كل نعمة جيدة.
إن أفضل احللل جميعا ً هي املسيح كمايقول القديس بولس» أنتم الذين اعتمدمت للمسيح قد لبستم املسيح» و
رغم أنني خاطئ غير مستحق فإن اهلل يرحب بعودتي و ال مينحني ما هو أقل من ذاته.

الراعي والرعية

خواطر مسافر
إلي النور التمايز في شرح العقيدة املسيحية ( ) ٢
( )44

بني األرثوذكس ؛ وبني الشرق والغرب

بقلم  :د .رءوف إدوارد

الالهوت املسيحي بداي ًة  ،شرَح عمل املسيح علي
الصليب كما قال آباء الشرق بحسب ما جاء في
اإلجنيل من أن الصليب هو إعالن عن محبة اهلل ”
هك َذا أَحب ُ
ألَن َّ ُه َ
اهلل الْ َعالَ َم َحتَّى ب َ َذ َل اب ْ َن ُه الْ َو ِحي َد،
َ َّ
لِ َك ْي ال َ يَهْ لِ َك ُك ُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن ب ِ ِه ،ب َ ْل ت َُكو ُن لَ ُه الحْ َ َيا ُة
األَب َ ِدي َّ ُة ( “.يوحنا  )١٦:٣و في القرن السادس عشر
جلأ قادة حركة اإلصالح في أوروبا إلي نظريات
عقلية قانونية إستحدثوها تقول بأن الصليب
كان إلستيفاء العدل اإللهي مستخدمني في
ذلك نفس املصطلحات الالهوتية املشترَكة التي
وردت في الكتاب املقدس مثل  :فداء  -كفارة -
بر  ..إلخ ،و ذلك بهدف القضاء علي إنحرافات
كنيسة العصر الوسيط و التي متثلت في :
املطهر  -صكوك الغفران  -املفهوم اخلاص عن
اإلفخارستيا { كشرح الكنيسة الرومانية في
منشورها عام ” ١٠٥٩اإلفخارستيا بشكل منظور
و ليس بطريقة سرية نري دم املسيح في يد
ضغ جسده بأسنان املؤمنني “ }  -و
الكهنة و يمُ َ
الفهم اخلاص عن سلطان الكهنوت { متمثالً
في صالة التحليل الالتينية القدمية ” مبوجب
السلطان املعطي لي من الكنيسة أنا أحللك من
خطاياك بإسم اآلب و اإلبن و الروح القدس .و هي
تختلف عن الصيغة األرثوذكسية  :اللهم حاللنا
و حالل كل شعبك “ }.
و عن طريق إستحداث نظرية ”عقيدة الكفارة
“ إستطاع قادة حركة اإلصالح هدم  :املطهر -
صكوك الغفران  -سلطان الكهنوت في كنيسة
العصر الوسيط  ” :إذا كان املطهر هو عبارة عن
تكفير للخطايا أو أن يوفي اإلنسان ديونه للعدل
اإللهي  ،فما لزوم الكفارة و هي عمل املسيح
وحده الذي و َّفي كل مطالب العدل اإللهي “ (
مارتن لوثر) .و قد أدي هذا اإلستحداث بقادة حركة
اإلصالح إلي التساؤل  ” :إذا كان الرب قد َ
أكمل
و أمت اخلالص في الصليب يوم اجلمعة  ،فما هي
فائدة و دور األسرار الكنسية مثل التناول ؟
ضع املذهب البروتستاني نهاية
و بذلك وَ َ
حاسمة لتعليم الهوت العصر الوسيط  ،و ذلك
بالتأكيد علي نظرية الهوتية قانونية بأن املسيح
دفع ثمن خطايانا علي الصليب هلل اآلب ترضي ًة
له و لعدله و لغضبه علي خطية اإلنسان  ،و ذلك
بأن حت َّمل العقاب عوضا ً أو كبديل عن اخلطاة  .و
هكذا ظهرت النظرية الالهوتية ”موت املسيح
النيابي أو البدل العقابي “.
و استمر هذا اإلستحداث الالهوتي النظري
الذي بدأ بفكرة أن اهلل دفع الغرامة إلي اهلل  ،أي
أن العمل يبدأ باهلل وينتهي باهلل  ،و بالتالي ليس
علي اإلنسان إال أن يؤمن مبا حدث علي الصليب .
و هكذا نشأ ” التبرير باإلميان “ عند البروتستانت
و الذي أدي إلي إقتالع األسرار الكنسية من
جذورها في تعليمهم  .فاألسرار -و بشكل خاص
اإلفخارستيا  -هي رموز و عالمات فقط ُ ،ت َّذ ِكر
املؤمنيني مبا فعله املسيح علي الصليب .
أما الالهوت الشرقي فال يَعرف علي اإلطالق
مفاهيم العصر الوسيط اخلاصة بهذه الكلمات
( فدية ؛ كفارة  ، )..و إمنا إنسجاما ً ظاهرا ً بني
معاني هذه الكلمات و معانيها في الكتاب
املقدس  .لذلك لم تذكر الصلوات األرثوذكسية
( الليتورجية ) تلك املعاني التي إستحدثتها
تلك النظريات  .فمن املعروف أن الليتورجية
هي مرآة ِعلم الآلهوت في الشرق  .فالتعليم و
شرح العقيدة الذي ال أساس له في الليتورجية
ال أساس له في األرثوذكسية  .ألن اإلميان الذي
ال يُع َّبر عنه في صالة إمنا هو إميان عقلي و فكر
خاص  .هذا علي الرغم من إضافة صالة قسمة
كاثوليكية في اخلوالجي املقدس املطبوع مبعرفة

مكتبة احملبة بعد عام ١٩٧٠م .و هي ليست
موجودة باخلوالجي املقدس احملَقَق بيد القمص
عبد املسيح املسعودي في طبعته األولي
١٩٠٢م .و من بعده علي نفقة القمص عطاهلل
أرسانيوس احملرقي و ال حتي طبعته الثانية
٢٠٠٢م .الصادرة من دير البراموس.
و كمثال ملا سبق  ،جند أن صالة القداس
األرثوذكسي توضح أن الصليب جاء بعمل إيجابي
و ذلك بتجديد و إحياء اخلليقة وردَّ احلياة لها بعد
أن كانت مست َع َبدة للموت  ” :و املوت الذي دخل
إلي العالم بحسد إبليس هدمته بالظهور احملي
الذي إلبنك الوحيد ربنا و إلهنا و مخلصنا يسوع
املسيح “ .و جند أن إعالن العهد اجلديد هو مصدر
هذا الفهم األرثوذكسي لعمل املسيح علي
الصليب َ ” :فإذْ َق ْد ت َ
َشار َ َك األَوْالَدُ ِفي اللَّ ْح ِم وَال َّد ِم
ِ
ْ
يه َما ،لِ َك ْي ي ُ ِبي َد بِالمْ َ ْو ِت
اش َترَ َك ُه َو أَي ْ ً
ضا َكذلِ َك ِف ِ
َ
لمْ
َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
يس 15،وَي ُ ْع ِتقَ
ا
ن
ا
ط
ل
س
ه
ل
ي
ذ
ل
ا
َاك
ذ
ل
ب
إ
ي
أ
،
ت
و
ُ ْ ِ ْ ِِْ َ
ُ ُ
ِ
أُول ِئكَ الَّذِينَ خَوْفًا مِنَ المَْوْتِ َكان ُوا َج ِمي ًعا ُكلَّ
َح َيات ِ ِه ْم تحَ ْ َت الْ ُع ُبودِي َّ ِة (“ .عبرانيني . )١٤:٢
فبينما نري مما سبق أن املسيح مات علي
الصليب لكي يبيد املوت  ،فإن نظرية الكفارة
حسب إخوتنا البروتستانت تقول بأن اإلبن ق َّدم
أرضي مطالب العدل و ق َّدم
نفسه فدية لآلب أو َ
لآلب فدي ًة ه َّدأت غضبه و جعلته يرضي عن
اإلنسان  .إن الالهوت األرثوذكسي يَفهم ” الفدية
“ و ” الكفارة “ التي قام بها املسيح  -إقنوم اإلبن
املتجسد -ليس علي أنه ثمن يدفعه اإلبن لآلب
كعمل سلبي يعلو فوقه صالح اهلل  ،ألنه ي ُ َح ّول
املسيح من اإلقنوم املتجسد إلي ثمن  -و هو
مفهوم ساد في الفكر الغربي البروتستانتي
أكثر من الكاثوليكي  -و لكن يَفهم الفدية أنها
عمل و قوة املسيح التي حترر اإلنسان و ليست
ثمنا ً يُد َفع أو دَينا ً يُرَّد  .و أيضا ً َيفهم ” الكفارة “
أنها ت َعبير عن التطهير و الغفران  .فاهلل يكفر
عن شعبه  .أي يغفر و يستر اخلطايا  .و هو أيضا ً
يفتديه  ،أي يخلصه من يد األعداء و من السقوط
في وهدة الهالك .
فاملسيح أقنوم مساوي لآلب و ليس ثمنا ً يُدفع
لآلب  .و موت الرب علي الصليب َه َدم املوت و أزال
العداوة  .هذا هو املسيح ”الفادي“ الذي يَفدي،
ي َ ُفك ،يُخلِّص ” قوتك َ
فك َكت بذراعك شعبك “ (
مزمور  . )١١:٧٧أو قل املسيح ”الفدية “ إن شئت
 ،و لكن ليس مبفهوم الثمن بل مبفهوم عمله
علي الصليب في عتق و حترير و إقتناء اإلنسان .
كلها معاني تُ َع ِّبر عن اخلالص في معناه الشامل
 .و للعلم فإن العهد القدمي لم يستخدم اإلسم
” فدية “ في الكالم عن خالص وفداء اهلل بل
إستخدم دائما ً الفعل ” يَفدي “ ،و أطلق إسم
الفاعل ” فادي “ علي اهلل نفسه  .و لعل أول ما
يخطر علي فكر القارئ بخصوص الفدية هو
مفهوم ذبائح العهد القدمي .و لكن هذا يتطلب
بعض الشرح فيما بعد ال يتسع له املقال اآلن.
و كمثال آخر ،يصلي األرثوذكس في الساعة
سمرت علي الصليب من أجل
السادسة ” يا من ُ
اخلطية التي جترأ عليها أبونا آدم في الفردوس
 ،مزق صك خطايانا أيها املسيح إلهنا و جننا ..
َقتلت اخلطية باخلشبة أحييت امليت مبوتك (آدم)..
من أجل هذا منجد املسيح إلهنا ألنه قوي“ .هنا
أيضا ً نري الالهوت الشرقي مست َمدا ً من إعالن
الص َّك الَّ ِذي َعلَ ْينَا
العهد اجلديد ” :و إِذْ َم َحا َّ
َ
َ
ض ًّدا لَنَا ،وَق ْد رَف َع ُه ِم َن
ض ،الَّ ِذي َكا َن ِ
ِفي الْ َفرَائ ِ ِ
يب“( كولوسي . ) ٤:٢
س ِّمرًا إِيَّا ُه ب ِ َّ
ط ُم َ
الْ َو َ
س ِ
الصلِ ِ
ظهر الالهوت الشرقي أن املسيح
ي
كله
هذا
في
و
ُ ِ
مزق ( ليس دفع ) الصك  .أهمية هذا الفهم هو
موضوعنا القادم  .و السبح هلل.
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أول رحلة برمائية في العالم لطائرة صينية
تستعد أكبر طائرة برمائية في العالم من طراز «إيه.
جي  ،»600للقيام بأول رحلة لها في مايو القادم،
إنطالقا ً من مدينة تشواي الصينية .وأوضحت شركة
صناعة الطيران الصينية احلكومية ،أن الطائرة
ستقوم برحلتها األولى فوق البر ،ثم تقوم برحلة أخرى
على سطح املاء في النصف الثاني من عام 2017
وأستغرق تطوير الطائرة الصينية نحو  8سنوات،
وتعادل في حجمها طائرة «بوينغ  ،»737وهي مصممة
لتقوم بعمليات إنقاذ بحري ومكافحة حرائق الغابات

هارب من كوريا الشمالية يروي صدمته عند رؤية الصراف اآللي
كشفت أحد الهاربني من كوريا الشمالية بعض مظاهر العيش هناك والتخلف التقني واجملتمعي
مقارنة باجلارة اجلنوبية .وقد عبر الكوري الشمالي الهارب ،الذي يعيش حاليا في كوريا اجلنوبية،
عن إعتقاده في أول مرة يرى فيها «الصراف» أو ماكينة سحب النقود في حياته ،أن شخصا داخل
املاكينة هو الذي يتكلم ويتولى عملية إمتام السحب
وتعد هذه واحدة من العقبات التي تواجه الكوريني الشماليني الذين ينشقون عن نظام بالدهم
الديكتاتوري ،ويذهبون إلى بلدان مجاورة من بينهما كوريا اجلنوبية
ويقول املنشق إنه كان ال ميلك طيلة مكوثه في بالده حسابا ً بنكياً ،موضحا أن أغلبية السكان
هناك ال ميلكون أيضا حسابات بنكية ،مما يضطرهم إلى تخزين أموالهم في بيوتهم
وعزا ذلك إلى الفساد الذي تشهده البالد ،ال سيما في البنك املركزي الكوري الشمالي ،باإلضافة
إلى البنوك التجارية األخرى التي متلكها كلها حكومة بيونغ يانغ ،األمر الذي يجعلهم يترددون في
التعامل معها
وبسبب جهلهم باملسائل املالية املرتبطة بالتكنولوجيا في كوريا اجلنوبية ،تعرض  200كوري
شمالي منشق إلى عملية إحتيال ،إذ كانوا جزءا ً من مجموعة خسرت نحو  14مليون دوالر أميركي
ولهذا السبب تعكف حكومة كوريا اجلنوبية حاليا على تنظيم دروس توعية للمنشقني عن
كوريا اجلنوبية في قضايا تتعلق بإدارة أموالهم ،ال سيما عند استخدام أدوات تكنولوجية

إيفانكا ترامب جارة سيئة
أثارت «إيفانكا ترامب» حفيظة جيرانها في
واشنطن ،الذين وصل بهم احلد لوصف الوضع
السكني بالـ»سيرك» منذ قدوم ابنة الرئيس
األميركي وعائلتها للسكن في حيهم
ويعود السبب الرئيسي لضيق اجليران بسبب
احلراسة األمنية املشددة التي حتيط بترامب
داخل وخارج منزلها ،التي تقطنه مع زوجها
جاريد كوشنر ،الذي يعمل مستشارا للرئيس
األميركي دونالد ترامب
وترافق لعائله  3سيارات كبيرة عند ذهابها للحديقة العامة داخل احلي للعب مع أطفالهم.
وتسبب تواجد إيفانكا وعائلتها في غلق عدة مداخل في احلي الذي تقطن فيه ،باإلضافة إلى
انتشار عمالء سريني في أماكن عائلية يُذكر أن العائلة أثارت الكثير من اجلدل بعد أن اصطحبت
 10حراس في رحلة للتزلج في جبال والية كولورادو مؤخراً.

صورة وتعليق

نالت البكالوريوس في عمر الـ  95عاماً  ،واملاجستير
ْ
تأخرت»
في عمر الـ  97عاماً « ...ال تيأس و إن

دعوات إلتاحة زواج
التونسيات بغير املسلمني
دعا ائتالف جمعيات تونسية  ،إلى سحب
إجراء يحظر زواج التونسيات املسلمات بغير
املسلمني ،ألنه يتعارض في رأيها مع حرية
الضمير املنصوص عليها في دستور اجلمهورية
الثانية لعام 2014
وقالت رئيسة جمعية «بيتي» في مؤمتر صحفي
«ليس من املقبول أن يتحكم مجرد إجراء ال قيمة
قانونية تقريبا له في حياة آالف» التونسيات.
ووقعت  60جمعية نداء إللغاء هذا اإلجراء
الصادر عن وزارة العدل في  1973ويحظر زواج
التونسيات املسلمات من غير املسلمني
وتطلب حاليا مبوجب القانون ،شهادة اعتناق
اإلسالم من أي رجل غير مسلم (أجنبي عادة)،
إلمتام زواجه بتونسية مسلمة .وفي حال إبرام
الزواج خارج تونس دون هذه الوثيقة فإن عقد
الزواج ال ميكن تسجيله في تونس
وقال ائتالف اجلمعيات في بيان إن هذا اإلجراء
«يضرب حقا ً أساسيا ً ألي كائن بشري وهو
االختيار احلر للزوج  ،كما ان هذا املنع يسبب أملا
آلالف التونسيات وأسرهن ،احملرومات من حقهن
األساسي في األمن القانوني
واعتبر وحيد الفرشيشي من اجلمعية التونسية
للدفاع عن احلريات الفردية أن اإلجراء يطرح أصال
إشكالية أخرى حيث يعرف التونسيات بأنهن
أصال مسلمات في حني «ال توجد أي وثيقة تؤكد
الديانة» في اجلمهورية التونسية
كما اعتبر أن اإلجراء يتعارض مع دستور 2014
الذي ينص على حرية الضمير واملساواة بني
املواطنني .ويأمل ائتالف اجلمعيات في سحب
اإلجراء بحلول نوفمبر  .2017ويعتزم للتوصل
إلى ذلك حشد الرأي العام واالجتماع بوزيري
العدل والداخلية وبرئيس احلكومة

برملاني هندي يهاجم مضيف
طيران بـ»الشبشب»
هاجم نائب في البرملان الهندي أحد املضيفني
على منت طائرة للخطوط اجلوية الهندية25 ،
مرة مستخدما «نعاله» ،بسبب منحه مقعدا
في الدرجة السياحية بدل درجة رجال األعمال
وقال النائب رافيندرا جيكواد ( 56عاما) ،الذى
ميثل حزب «شيف سينا» الوطنى الهندوسى،
إن املوظف «أهانه» خالل الرحلة التي كانت
متجهة من بيون إلى نيودلهى» في الهند
واعترف النائب الهندى ،الذي رفض النزول من
الطائرة بعد ساعة من هبوطها ،بضرب املضيف
 25مرة بـ»شبشبه» ،قائال« :لقد ضربته بنعلي
 25مرة».
واشتكى جيكواد في بادئ األمر من تخصيص
مقعد خطأ له ،إلى أن دخل في مشادة حامية
مع كبير املضيفني ،الذي هدده برفع القضية إلى
رئيس الوزراء في البالد ناريندرا مودي
وقد استفز هذا التهديد -على ما يبدو -النائب
الذي انهال على املضيف بالضرب ،معتبرا ذلك
إساءة له ودان سياسيون في األحزاب الهندية
تصرفات جيكواد ،بينما قال متحدث باسم
شركة اخلطوط اجلوية الهندية إنهم يحققون
في احلادث

عالــم بال حـــدود

طفلة بريطانية
تأكل األثاث واجلدران

تعاني فرح بيتس وعمرها  5سنوات ،من
حالة نادرة تدعى «بيكا» ،وهو مرض يجعلها
تشعر بالرغبة الشديدة في أكل املواد غير
الغذائية ،حيث تقوم الطفلة بأكل املالبس
أو اجلدران أو حتى األثاث .وتسببت حالة فرح
بالكثير من املعاناة ألسرتها التي تعيش في
منازل مستأجرة ،حيث اضطرت لالنتقال
مرتني ،باإلضافة إلى دفعها تكاليف
اإلصالحات املنزلية .والحظت والدة الطفلة
كالرا بيتس ( 29عاما) ،شهية ابنتها
الغريبة ،عندما كانت تبلغ من العمر 10
أشهر .وقالت كالرا إن ابنتها كانت تضع
قدمها في فمها باستمرار ومتصها ،ولكن
قيل لها إن هذا األمر طبيعي وإنه ليس
داع للقلق .وأضافت أنها الحظت
هناك ٍ
بعد ذلك الصق حذاء طفلتها قد اختفى
وعندما استبدلته اختفى مرة أخرى لتدرك
أنها أكلته .وأشارت إلى أن الطبيب أخبرها
أن الطفلة متر في مرحلة «التسنني» وأنها
ستتخلص من تلك العادة قريباً .لكن
طفلتها لم تتحسن بل بدأت في أكل حذاء
أخيها أيضا ً وعندما قامت كالرا بإخفاء
األحذية بدأت الطفلة في أكل املالبس.
وقالت كالرا «إنها حالة خطيرة ميكن أن تؤدي
إلى الوفاة وأنا أقلق كثيرا ً ولكن لألسف ال
يوجد عالج لهذا املرض ،وكل ما أستطيع
فعله هو مواصلة األمل في جتاوز ابنتي هذه
املرحلة ،فنحن نضطر إلى االنتقال من منزل
إلى آخر بسبب األضرار التي تصيب السكن،
لكنها ال تفهم ذلك وال تستطيع التحكم
في رغباتها الشديدة».

حاول إبهار صديقته ..فعضه متساح!
تلقي مراهق أسترالي عضه متساح عندما
قفز في نهر بوالية كوينزالند في إطار رهان
مع صديقته البريطانية التي حاول إثارة
إعجابها .والتقى لي دي باو ( 18عاما) مع
صوفي باترسون أثناء تناول الشراب مع
مجموعة من األصدقاء في مركز ضيافة
للسياح الشباب في إينيسفيل في شمال
كوينزالند وتفيد وسائل إعالم محلية بأن
دي باو قال لباترسون إن السياح الشبان أكثر
عرضة لعض التماسيح من األستراليني
وكان مستعدا إلثبات كالمه عملياً .وقبل
دي باو الرهان وقفز في نهر جونستون املليء
بالتماسيح وليعضه على الفور أحدها.
وقال دي باو وهو على فراش املستشفى
«ركلته على الفور ( )..والضربة الثانية كانت
في عينه بعدها تركني» ،ويعاني دي باو من
جروح خطيرة في ذراعه وأجريت له جراحة
في مستشفة كيرنز وذكرت باترسون التي
وافقت على اخلروج في موعد مع دي باو
«أعتقد أنه شجاع جدا ..أمتنى أن يكون في
هذه احلالة املعنوية املرتفعة بعد ما حدث»
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Eyesore

The lot was filled with weeds, rocks, and broken
glass. More than a few people had dumped their
trash in the old abandoned lot. To make matters
worse, a dilapidated house sat right in the middle
of the grounds. The windows had been broken out
years ago. Rumor had it that the house was filled
with rats and mice and other creepy things. People went out of their way to avoid this spot. It was
hopeless. The only thing that could fix this lot was
a bulldozer.
eyesore house
One beautiful spring morning, a lady known as
“The Gardener” walked by the old lot. The weeds
were now waist high and flies were buzzing around
the trash. The poor house looked sadder than it
ever had. The woman paused, then began to walk
around the outside of the lot. A few of the townsfolk
watched as she took down several pages of notes,
then quickly walked away. The Gardner had seen
enough.
Word spread quickly throughout the town that the
woman was going to demand the city clean up the
lot, bulldoze the house to the ground, and plow it
under. Why, how could anyone be upset with her?
After all, the lot gave the whole town a bad reputation. It didn’t matter if it would be very costly
to clean it up, the city would just have to find the
money. “It just wasn’t right having an eyesore like
that in our town,” the people would say. “Someone
had to do something!”
Several days later the Gardener walked into City
Hall. The clerk behind the desk braced himself
for a fight. The clerk knew the city didn’t have the
money that it would take to clean up the lot.
The Gardener walked up to the desk, pulled out
her notes and said something the clerk would never forget. She asked, “How much is the abandoned
house and lot at 371 Beacon street? I’d like to buy
it.”
The rumors going through the town couldn’t have
been further from the truth. The Gardener didn’t
want to destroy the lot, she wanted to buy it.
The The clerk found the few records there were for
the property and looked carefully at them. “There
are a lot of back taxes due. It would be quite costly
to buy it, let alone the expense to clean it up.”
“Never you mind that, is the property for sale or
not?” the Gardener replied.
The Clerk scratched his head. “Yes Ma’am, the lot
is for sale.” Hearing that, the Gardener bought the
worthless eyesore right then and there.
All summer long, she and her husband worked
extra hard. They cleared weeds, removed trash,
and made major repairs to the house. Then, they
trimmed the trees and bushes, and planted many
kinds of beautiful flowers. They even added a
cobblestone walkway leading up to the front door.

Out back, behind the house, they added a small
pond with a fountain. The lot that was once such
an eyesore had now become a beautiful showplace. Love, time and a little work had transformed
the lot. Now, people went out of their way just to
walk by and take a look at the beautiful view of the
property.
What the Gardener did next also surprised the
whole town. She hung a sign out front that read:
THE GARDEN CENTER - NOW OPEN - FREE
GARDENING LESSONS
She knew her lot could be restored because when
she was younger, someone else taught her how
to do it. Now, she wanted to teach others how to
transform eyesores into things of beauty. And before long, the whole town was indeed a place of
beauty.
Some people are like the old dilapidated house sitting in the middle of a trashy lot. They look worthless and many people go out of their way to avoid
them. It may be the bully at school or the neighborhood kid that looks a little geeky. The Bible says
that we all have trash in our lives. The trash in our
life is called sin.
The Good News is that none of us are worthless
in God’s eyes. In fact, His will is that none of us
perish. (2 Peter 3:9) He wants us to get rid of the
sin in our lives, but we can’t get rid of the sin by
ourselves. We need to ask Jesus to forgive us and
give us a new heart. When we do, we become
“Born Again” to follow God. Then, just like the gardener, you will want to share the good news with
others. You can let others know about the wonderful work God has done in your life, and that He can
do the same for them.
Think about this. When you look at others do you
see an eyesore or a garden?

Happy Birthday Mariel

TIME FUN FACTS
• We use time to order events
in the past, present and future. We also use it to make
comparisons and measure
the speed at which things
move.
• If you wanted to measure
time you could use a watch,
clock, hourglass or even a
sundial.
• A sundial is a tool that uses the position of the Sun to measure time, typically involving a shadow cast across a marked
surface.
• The use of pendulums to accurately measure time was discovered by Galileo Galilei around 400 years ago. A pendulum is a free swinging weight hanging from a pivot.
• There are 60 seconds in a minute, 60 minutes in an hour and
24 hours in a day.
• Normal years have 365 days but a Leap year has 366. The
Earth takes a little longer than 365 days to go around the Sun
so we add an extra day in February every four years (with
a few exceptions) to keep calendars and seasons aligned.
• 10 years is known as a decade, 100 years is known as a
century and 1000 years is known as a millennium.
• Milliseconds, microseconds and nanoseconds are examples
of very small units of time.
• Planck time is the name given to the smallest known unit of
time. It’s a little confusing but it measures the amount of time
it takes light to travel 1 Planck length (a distance so small
that it can’t even be measured!).
• Scientists believe the moon was used as a form of calendar
as far back as 6000 years ago. Calendars have been changing ever since and are very accurate in modern times.

RIDDLE TIME
A man wants to enter an exclusive club, but
he doesn’t know the password. Another
man walks to the door and the doorman
says 12, the man says 6, and is let in. Another man walks up and the doorman says
6, the man says 3, and is let in. Thinking he
had heard enough, he walks up to the door
and the doorman says 10, he says 5, and he
isn’t let in. What should he have said?

Happy
Birthday
Martina

By:
Philo Girgis
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THANKING GOD FOR HIS ABSENCE
“Where are you God? How
come you’re not answering me
God? Why are leaving me like
this God? I just can’t take it any
more!”
We’ve all been there and if we’re
honest, the majority of our experience in prayer centers around
God’s absence more than His
Presence. Yes there are times
when we’re overwhelmed by
God’s Presence and feel that
we’re standing before the Almighty Himself; but if you’ve ever
tried to pray consistently and
regularly, you know that those
times are the exception, not the
rule.
In fact, if you’re like most people
(including myself), more often
than not you’ll finish your time
in prayer and not feel anything
spectacular or earth-shattering
at all. You’ll wonder if your prayer
even went beyond the ceiling.
You know for sure you were talking, but was anyone up there
even listening? It’s not just me,
is it?
If you’ve never set out to pray
consistently, this might sound
strange to you; but if you have,
you know exactly what I’m talking about. I’m talking about the
feeling of “where are You God?”
and “how come You’re not answering my prayers God?” It’s
the feeling of calling a friend,
pouring your heart for 10 minutes and then realizing that you
got disconnected 9 minutes ago.
I’m talking about feeling God’s
ABSENCE more than His PRESENCE when it comes to prayer.

Now, just for the record, let me clarify
and say that God is
never really absent;
He is ever-present at
all times and in all circumstances. I am not
talking about a REAL
absence of God; I am
talking about a PERCEIVED absence of
God – when we cry and shout
and scream and beg for God to
answer us and feel as if we’re
just talking to ourselves.
Perceived absence of God does
not equal real absence of God.
So why does God do that? Why
does He seem to make Himself
absent at times? Is it because
He doesn’t care? Is it because
I’m not good enough or worthy
enough to warrant His Presence? Is it because He’s too
busy solving all the big problems
in the world and my problem just
isn’t important enough?
Why does God seem absent
when I pray?
Before I answer, let me start by
saying that I can NOT explain
(nor even understand) all the
reasons why God would make
Himself absent from your prayer
life. I am not God and I’d be foolish to try to limit God’s ways and
explain them all in a 1000 word
blog post.
However what I can do is share
what I have learned from my own
experience and from the experience of others. This might not
explain why God is absent from
your prayers today; but it might

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

explain why He was
absent yesterday or
last week. It might
not solve all your
prayer problems, but
it might help you take
a step closer in experiencing true intimacy
with God in prayer –
the kind that we desire and long for.
So here’s my theory. Ready?
Sometimes – even though you
may not agree at the time – God’s
absence is the BEST THING
THAT EVER HAPPENED TO
YOU!
God’s absence (perceived, not
real) may be the best thing that
ever happened to you. Why?
Because you might not be ready
for Him and His delay might be
for your benefit more than you
realize.
Let me explain. Have you ever
wondered what Jesus meant
when He said this?
“For judgment I have come into
this world, that those who do not
see may see, and that those who
see may be made blind.” (John
9:39)
What does it mean when He
says “for judgment I have come
into this world?” That sounds
kinda scary. Didn’t Jesus come
to save us, not judge us?
In his fantastic book called Beginning to Pray, Metropolitan Anthony Bloom tells a story that illustrates why Jesus’ presence is
“judgment” and why His absence
is often for our benefit.
The story is of a man who came
to the Metropolitan and asked
to “see God.” Like many of us,
the man felt God was absent in
His prayers and was coming find
out why. So the Metropolitan
asked him a question; he asked
him if there was any particular
passage of Scripture that the
man had read recently and that
touched his heart.
“Yes,” the man answered, “the
passage concerning the woman
taken in adultery” (John 8:2-12).
“Great!” said the Metropolitan.
“Now sit back and ask yourself,
who are you in the scene which
is described? Are you the Lord,
or at least on His side, full of
mercy, of understanding and full

Father Anthony Messeh
of faith in this woman who can
repent and become a new creature? Are you the woman taken
in adultery? Are you one of the
older men who walk out at once
because they are aware of their
own sins, or one of the young
ones who wait?”
The man thought for a few minutes and said “No, I feel like I am
the only Jew who would not have
walked out but who would have
stoned the woman.”
The Metropolitan responded to
the man after hearing that and
said “Thank God that He does
not allow you to meet Him face
to face.”
In other words, maybe the problem isn’t on God’s end; maybe
it’s on my end.
Maybe the problem isn’t that
God doesn’t care or doesn’t love
or that He’s too busy; maybe the
problem is that I’M NOT READY!
And maybe His delay in coming
is the best thing that ever happened to me.
As a judge might postpone the
trial of an accused man to give
him time to get his defense in order, or a father might delay coming into his child’s room until she
has had sufficient time to clean it
properly, so our Father in heaven might make Himself “absent”
to give us a chance to get ourselves ready.
He knows that once He walks in,
His Presence will be judgment
for those who are not prepared,
so therefore out of His mercy, He
often does NOT come to us so
that we might have a chance to
judge ourselves first.
That’s why I say that His absence
might be the best thing that ever
happened to you.
So the next time you think to
yourself “where is God?”, stop
yourself immediately and a)
thank God for His mercy, b) examine yourself and see if you
might be the cause of His delay,
and c) repent and ask God for
mercy.
For You do not desire the death
of a sinner,
But rather that He returns and
live.
Remember me in Your mercy,
Forever and ever.
(Coptic Doxology of Great Lent)
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Dopamine and Responses to
Food in Eating Disorders (EDs)

Bless Our Students
By Costas Menegakis, MP Richmond Hill

By:
’Why is recovering from ED so hard?’. It can
be difficult to understand why and how eating
can be so difficult for someone. If you have
read around this blog, you will likely have
noticed that I am very interested in the brain/
hormone changes that occur with ED. You
will have also noticed that there are many of
these changes, thus partially accounting for the
changes we see in people who battle EDs.
Well, yet another study now gives us more
insight into why eating for ED patients is so
hard. The study found that in patients with ED,
eating does not stimulate the ‘reward’ centre in
the brain (the dopamine system, DA). In people
without ED, eating causes DA release, which
makes our brains realize that it is ‘happy’ or
‘good’. As a result, our brains learn that food
= happy and food = reward and food = good.
But, what if our brains DID NOT release DA
when we ate? What would happen? We would
think food = bad, food = not exciting and food
= not rewarding. So, why would we want to
eat? We wouldn’t. And it appears that this is
exactly what goes on in the brain of a patient
with ED.
This finding also helps to explain why patients
with ED find that restricting helps alleviate
anxiety or stress. Think about it: if dopamine
(DA) is released and this makes us feel happy,
we would not feel anxious at that time. So, if
DA is NOT being released in response to food,
we would feel anxious. When presented with
food, patients with ED feel anxious, angry, and
frightened. Why? Perhaps because of the DA
malfunction. The brain seems to sense that food
is dangerous and unrewarding. As a result, the
patient truly is fearful of eating - their brain is
telling them so! What this also implies is that if
their brains are saying that food = bad, it might
also be saying that no food = good. This would
help to explain why starvation is a symptom of
ED - patients seek out restriction and stop eating because it really DOES feel ‘good’ to them.
The reward centre in the brain is altered and
no longer recognizes food as being enjoyable and this seems to explain why patients with ED
restrict, but also why recovering from ED is so
hard. To recover means to eat, and the patient
does NOT want to do this...plus, their brain is
giving off signals that food is not rewarding. If

it isn’t rewarding, why would anyone possibly
want to eat? AHA! So now we can come to see
why this is hard for ED patients.
I like this kind of information because once
again, it gives hope to people with ED. This
is proof that this is not ‘all in their head’. It
really is a mental illness, and sadly, the brain
and body seem to adapt to restriction in such a
way that works against the patient in recovery.
In simpler terms, because the patient’s brain is
telling them that not eating is rewarding, they
find it very hard to eat in recovery because eating does not feel good or rewarding. Imagine
doing something that you don’t like. Then doing it again and again, almost six times a day.
Does that sound fun or easy? No. This is exactly what ED recovery is like for patients. Not
fun. Not easy. Not enjoyable.
But it comes with its rewards in the long run.
Of course, recovery is not easy. Eating may
mean that the person feels full, uncomfortable,
and anxious. It may be associated with weight
gain if that is what the patient requires – and
this is very difficult for the patient with ED to
accept and be comfortable with. However, it
is definitely worth it. This is what people with
ED need to constantly remember: pain and
challenges now will certainly bring positive
and desired results soon! But you must keep
going.
Recovery is challenging because one must ‘ignore’ what the brain and body are saying for a
while (ex. Not being hungry but still eating according to a timed schedule, cruising through
the anxiety of gaining weight and feeling full,
not feeling excited or happy to eat, etc.). But
over time, the body and brain start to adjust
and it becomes a habit. Over time, the brain
will start to realize that food = good, food=
strong, and food = life. And soon enough, food
= freedom from ED. It may take time – and
unfortunately, no one knows how long that will
be. But one thing is for certain: it is possible,
doable, and worthwhile. In the meantime, keep
fighting. Surround yourself with people who
love and care for you, and can support you
during this time. Find ways to cope with difficult feelings. Pamper yourself, and use distractions. Do whatever you can to keep pushing…trust me, it is worth it. And you can – and
WILL do it.

The Liberal’s second budget has been
tabled. It confirmed what Conservatives
have known for months – the prime minister has a spending problem and because of
this, all Canadians are destined to pay the
price. The Department of Finance projects that Canada will remain in debt until
2055, a far cry from the balanced budget
we left the Liberals in 2015. Think of it,
under this regime, many of us will never
again see a balanced budget! How can we
do this to our children and grandchildren?
The CIVIX Canada Student Budget Consultation asked more than 7,000 high
school students (mostly non-voters) ahead
of the budget about their key concerns.
What was their number one priority? Debt
reduction! Youth unemployment, making
post-secondary education more affordable
and environmental protection came next.
Bilan Arte, national chairperson of the
Canadian Federation of Students, said
this about the Liberal’s spending spree,
“There’s no bold vision in this budget.
There’s nothing in here that addresses the
fact that students across this country and
young people are carrying over $28 billion in public debt.”
Conservatives are the voice of regular
people. Student’s concerns are our concerns. Here is what the Conservative Party
believes with regards to Post-Secondary
Education, as outlined in our May 2016
Policy Declaration: “The Conservative
Party believes in greater accessibility to
education by eliminating as many barriers to post-secondary education as possible. The transfer should be distributed
to provinces and territories on the basis
of the numbers of enrolled students. We
support removing post-secondary education funding from the Canada Social
Transfer and creating an independent
Canada Education Transfer. The Trans-

fer should be funded at a base level and
increased annually according to inflation
and demographic growth. It should be
negotiated with the provinces and territories to ensure the funding is targeted to
post-secondary education. We believe the
government must ensure that scholarships
and bursaries, which were made tax-free
in the 2006 budget, are not taxed in the
future. The Conservative Party recognizes
the investment of Canadian students and
will make an additional eight months of
interest relief available on Canada student
loans to allow students to better adapt to
evolving market conditions.”
On Student Loans, the Conservative Party
believes that, “Post-secondary education
is to be available to Canadians through a
Student Loan program that provides funds
to those in need. This program is to be
student focused and is to promote ease of
access for all students. The Conservative
Party supports eliminating the inclusion of
parental income and assets in the assessment of loan applications and supports a
loan availability model based on personal
resources. A Conservative Government
would change the taxation laws to allow
Student Line of Credit loan interest to be
deductible on income tax returns, similar
to the current allowance for government
loans.”
It is policies like these that are attracting
more and more young people to the Conservative family. Today’s high school students are tomorrow’s voters. If the CIVIX
project is any indication, governments
would be wise to take note.
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.

