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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
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 األدوية لكبار السن مجانامتخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
 No $2.00 co-payخدمات واسعار خاصة
ص.امانى مريد
تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
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ص .جناتي سمعان
خاصـــــة  No $6.11 co-pay Tel: 905.868.8000ومجيع انواع الليزر
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)& Leslie
مختلف الطرق
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لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
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حما�سبة وخدمات �ضريبية للأفراد وال�شركات
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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات
Samir
العالج باحلقن Botox and fillers
 Besadaخربة ىف
Aesthetic Injection Specialist
أخصائي احلقن التجميلي

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

Fat
Melting
Injection

خاصـــــة Tel: 905.868.8000

Dermaesthetic Solutions
تخفيضات
للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com

للجاليات
خاصة
647-527-3113
490
Harry
walker parkway
العربيــــة south unit 2
العربية
Newmarket L3Ysamir_besada@hotmail.com
OB3
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ما ك�شفته زيارة ال�سالم لـ «�أر�ض ال�سالم»؟!
يف اجلمعة الثامن الع�شرين من �أبريل و�صل قدا�سة البابا فرن�سي�س �إيل
الأرا�ضي امل�صرية .يف زيارة �أ�صر علي �إمتامها حتي بعد �أحداث �أحد
ال�شعانني الدامية يف م�صر ،وقتها طالبه الكثريين بالرتاجع عنها للظروف
الأمنية ولكنه رف�ض ،وت�أكيد ًا لذلك ن�شر بيان ًا بعد احلادث يقول فيه« ،يا
�شعب م�صر احلبيب ،بقلب فرح �س�أزور بعد �أيام قالئل وطنكم العزيز،
مهد احل�ضارة و�أر�ض ال�ضيافة ،وحيث عا�ش الآباء البطاركة والأنبياء
وحيث �أ�سمع اهلل �صوته ملو�سى» .زيارة مل تتجاوز � 27ساعة ك�شفت عن
�أمور عدة من �أهمها:
�أو ًال :الزيارة القت ال�ضوء علي البابا فرن�سي�س ،هذا الأب املبارك،
ذاك املتوا�ضع الذي يرف�ض �إرتداء التاج البطريركي  ،ويرف�ض ركوب
ال�سيارات الفخمة  ،ويرف�ض �إرتداء ال�سرتات الواقية من الر�صا�ص  ،ومينع
الكارادلة والأ�ساقفة من ركوب ال�سيارات الفخمة حتي ال ُيِعرث الفقراء ،
والذي يرتدي املالب�س الب�سيطة بل والبالية ،البابا الذي يزور امل�ساجني و
يغ�سل ارجلهم  ،ويحت�ضن مري�ض مبر�ض جلدي خطري و معدي و ي�صلي
له .فما �أحوج العامل �إيل مثال كهذا ،عظة دون �أن يعظ  ،يقول احلق دون
حماباة ،
ثاني ًا  :الزيارة ك�شفت �إمكانية التقارب بني كني�ستني قدميتني قدم امل�سيحية
ذاتها يف ال�شرق والغرب ،وتقارب م�ستحق ،فالكني�سة الكاثوليكية
�أحت�ضنت ومازالت حتت�ض ال�شعب والكني�سة القبطية خارج حدود
الوطن وحتي يف دو ًال عربية ،فعلي �سبيل املثال الكني�سة القبطية لها
�شعب يف اجلزائر ،والتي هي �أحدي الدول الغربية اخلم�س التابعة لنيافة
االنبا باخوميو�س واالنبا توا�ضرو�س حينما كان ا�سقف ًا عام ًا ،ويتم �إر�سال
لها كاهن قبطي لل�صالة للإقباط الأرثوذوك�س املتواجدين هناك ،ورمبا
ال يعرف الكثريين �أن الذي ير�سل الدعوة للكاهن القبطي ،والذي
ي�ستقبله يف مكان حمرتم  ،والذي يفتح له الكني�سة «الكبرية» لل�صالة
وقتما ي�شاء  ،والذي ي�ستقبل ال�شعب القبطي لل�صالة وباقي الأن�شطة

ابرام مقار

الروحية الأخري ،هي الكني�سة الكاثوليكية
هناك ،و�أتذكر يف �أخر لقاء مع العزيز االنبا
باخوميو�س قلت له هل يليق بعد كل ما
تفعله الكني�سة الكاثوليكية من �أعمال حمبة
ونيافتك والبابا توا�ضرو�س �شاهد ًا عليها
ال نعرتف مبعموديتهم ون�صف زيجاتهم
بو�صف ال يليق؟!  ....وقد ذكر قدا�سة البابا
توا�ضرو�س نف�سه يف كلمته عما تفعله الكنائ�س الكاثوليكية يف العامل
لكني�ستنا و�شعبنا ،لذلك فالتقارب الأن هو خطوة �صحيحة و�إن ت�أخرت،
ولن ندخل يف جدال ما مت التوقيع عليه وهل كان «عدم �إعادة املعمودية»
كما �صدر يف بيان موقع الكني�سة الكاثوليكية قب ًال �أم ما �صدر بعد �ساعات
بالقول «ن�سعي جاهدين وب�ضمري �صالح نحو عدم �إعادة �سر املعمودية»
والتي رمبا يراها كثريين �أي�ض ًا هو �أتفاق �ضمني بعدم �إعادة املعمودية فال
ميكن �أن يوقع ر�أ�سي الكني�ستني علي �سعي لأمر خاطئ .وحتي بيان
املتحدث الإعالمي للكني�سة مل ي�شري لأمر حمدد لينفه.
ثالث ًا :الزيارة �أثبتت �أن الأقباط الأرثوذوك�س يف �أغلبيتهم مت�ساحمني
وحمبني للأخر فكم الرتحيب بقدا�سة البابا فرن�سي�س  ،وكم احلب
علي مواقع التوا�صل الإجتماعي بل وبامل�شاركة كان غري عادي ًا ،فرحة
الكثريين بالرغبة يف عدم �إعادة املعمودية كانت �شاهدة علي ت�سامح تلك
الأقلية امل�سيحية امل�ضطهدة
رابع ًا :الزيارة ك�شفت عن �أن حرية ممار�سة الأقباط ل�شعائرهم هو �أمر يف
يد الدولة �أن �أرادت ،ولي�س يف يد املتطرفني ،فدولة �أمنت �صالة  25الف
م�صلي يف �إ�ستاد مك�شوف كيف ال ت�ستطيع ت�أمني �صالة الع�شرات يف قري
«كوم اللويف» و «عزية النخل» و «املقادير» وغريهم.
زيارة البابا فرن�سي�س كان لها مردود �سيا�سي و�إقت�صادي و�إجتماعي
وديني ،وهكذا يكون ح�ضور املت�ضعني.

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

Special Offers
for a limited time

Free

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

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

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

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

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

MALLARD MEDICAL
AGAPE PHARMACY

York Mills Rd
Diamond Plaza
!0 Mallard Rd

Lawrence Ave

PHARMACY

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

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

10 Mallard Rd #C105, 106, 107 North York, ON M3B 0A7
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املرأة الثرية تستطيع تدليل
ال شك أن تطور وعي املرأة العربية
نفسها بشراء ما تشاء ،وأكل ما
بذاتها واحتياجاتها اإلنسانية
تشاء ،وارتداء ما تشاء ،والسفر
والعاطفية واملادية في عصرنا
إلى أي مكان تشاء دون أن يتحكم
الراهن جعلها تدرك أهمية
برغباتها أو طلباتها مخلوق .املرأة
استقاللها املادي بعي ًدا عن حتكم
الثرية إذا كانت آنسة فإنها ال
الرجل بنفقاتها اخلاصة ،أو عدم
تضطر للوقوع بني مخالب زواج
قدرته على إعالتها بالشكل الذي
تعيس مع رجل يهينها مقابل أن
يليق بها ،وهذه احلاجة لالستقالل
زينب علي البحراني-
يدفع ثمن لقمتها؛ بل يبدو الزمن
دفعتها إلى سوق العمل على أمل
السعودية
شاس ًعا أمامها والفرص واسعة
أن يكون ما تكسبه عونا لها في
كبيرة الختيار اإلنسان الذي يليق
اإلنفاق على نفسها دائ ًما ،وعلى
أطفالها غال ًبا .ومع ارتفاع الغالء املعيشي بها ويناسبها متى شاءت وأرادت ،وإذا كانت
وحتول الكثير من السلع االستهالكية إلى سيدة ال تكون مضطرة للعيش حتت سقف
ضروريات بعد أن كانت تعتبر في زمن مضى واحد مع رجل يذلها ويسحق كرامتها؛ بل
من الكماليات صرنا نرى نساء كثيرات في يسهل عليها شراء ما تبقى من صحتها
أعمار متقدمة يبحثن عن فرص عمل لتلبية وحياتها برفع قضية خلع ورد ما دفعه له
احتياجات األبناء الذين أهملهم آباؤهم ،أو مقابل تخلصها من شره ،وإذا كانت أ ًما فإنها ال
عجز عملهم وحده عن تلبية احتياجاتهم تذوب على حصير من اإلرهاق في تربية أطفالها
مبفردها ،وال تتقلب فوق بركان من القلق على
ومتطلباتهم.
لكن االكتفاء باالستقالل املادي عن طريق اجملهود مستقبلهم ،بل يسهل عليها استئجار من
الشخصي ال يكفي في البلدان واجملتمعات التي يساعدونها في االهتمام بهم حتت إشرافها
تعلي من كفة الوجود الذكوري على الوجود وتربيتها ورعايتها ،واختيار أرقى املدارس
األنثوي ،وتشرع أبواب ترحيبها بالرجل على واجلامعات العاملية لتعليمهم ،وفتح حسابات
مصاريعها مقابل إيصادها تلك األبواب في وجه التوفير السخية لهم ..واملرأة الثرية ال تعتبر
املرأة مهما كانت مؤهالتها العلمية وخبراتها مرور الزمن على مالمح وجهها وجسدها عدوًا
العملية واإلنسانية ،إذ ال بد لكل امرأة من لها ،ألنها تستطيع بأموالها مبادرة أي مرض
السعي للثراء وتنمية أموالها اخلاصة بكل بالعالج فور بزوغه في أفضل املستشفيات،
وسيلة مباحة لتغدو من ر ّبات املاليني واملليارات ،وال تعجز عن الدفع خلدمات مراكز التجميل
فالثراء املالي من أهم صمامات األمان في حياة والعناية بالشعر والبشرة ،ومراكز الرياضة
املرأة سواء كانت آنسة أم سيدة ،إنه جناحيها واحلميات الغذائية ،وقضاء وقت ال بأس به
في فضاء احلرية ،والسياج الذي يحمي حياتها في التسلية والترويح عن النفس بعيدا عن
صادفت ثرية ال ميكنها أن
من حترش املتحرشني ،واستغالل املُستغلني ،الهموم واألحزان ..هل
ِ
تكون جميلة؟
واالحتياج للفاشلني والفاسدين.
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حكايات احلرمان والفل (:)5
املر�ض واملال
مونتريال – عبد املسيح يوسف
وكلما كبر أبناء وبنات يوسف وفرحة ،كلمات زادت
املسؤولية والهموم ،خاصة وأن دخولهما كانت محدودة،
ولكنهما لم يكنا باملرة بخالء ،بل كان كرماء جدا
من أوالدهم ،وكان يوسف األب دائما ما يتحدث إلى
ابنائه قائال أن طريقكم الوحيد لتحسني مصيركم
ومستقبلكم هو التعليم ،ورغم ضيق اليد واحلال فأنا
(يوسف) علي استعداد إني أعطي عني من عيوني لكل
واحد فيكم ولد أو بنت ليتفوق في دراسته.
متر السنوات ،ويكبر األطفال ،ويكون لكل من األبناء
والبنات شخصيته ،كرمية تتسم بالطيبة والتعامل
بحنان وأمومة رغم صغر سنها مع اجلميع .أما ماري
فكانت حادة الطباع وشقية للغاية ومتمردة وال تشعر
بالرضاء إال نادرا ،أما أمل فكانت كتلة من الطيبة النقية،
ونادية (اهلل يرحمها) كانت فاتنة اجلمال وبيضاء البشرة
مع عيون بنية صافية .أما مرقس االبن الثاني فكان
شديد الذكاء ويتمتع باحليوية ،وجون اإلبن الصغير فكان
جميل للغاية ويتمتع بعيون خضراء آخاذه ،مثلما كانت
عيون جده نظير زرقاء صافية.
متر السنوات ،ومترض فرحة مرضا شديدا ،بسبب اهمالها
االهتمام بصحتها نتيجة عملها املتواصل بجانب زوجها
في مجال اخلياطة ،لتساعده علي حتمل أعباء املعيشة.
وفي نهاية الثالثينيات من عمرها تصاب فرحة بالغدة
الدرقية ،وبعد أن كانت تتمتع بقوام فاتن وجذاب ،يبدأ
الضغط والغدرة الدرقية وافرازاتها الرهيبة في التأثير
علي صحتها وجمالها .ويحزن يوسف حزنا كبيرا بسبب
مرض زوجته وسنده في احلياة.
وتدخل فرحة مستشفي قصر العيني إلجراء اجلراحة
بالغدة الدرقية .ورغم آالم الغدة الدرقية والضغط ،كانت
فرحها تفتخر بأبنائها ،كرمية التي دخلت كلية التجارة،
ويوحنا الذي دخل كلية االقتصاد والعلوم السياسية،
ومرقس الذي دخل كلية اآلداب وجميعهم بجامعة
القاهرة.
وخالل فترة اقامة فرحة في مستشفي قصر العيني،
كان يوسف يذهب إليها في نهاية كل يوم عمل ليطمئن
عليها ويصبرها ،ألن املرض كان يصيبها بالضيق
واالكتئاب ألنها كانت فاتنة اجلمال ،عالوة علي ذكائها
االجتماعي الكبير .وكانت فرحة تبكي كثيرا خالل هذه
الفترة .وكان يوسف يحاول التهوين عليها ،ويحكي لها
كيف أنهما هما االثنني يتامي ،وكيف تطورت أحوالهما
وأن الرب لم يتركهما أبدا في حياتهما ،وبارك حتى اآلن
في أوالدهم وبناتهم وأن الرب لن يتركها.
كانت فرحة تخاف كثير من عملية الغدة الدرقية .وخالل
اقامتها في املستشفي التي طالت ألكثر أسبوعني ،كان
احلوار بني يوسف وفرحة يتناول تطور حياتهما ،واملشاكل
التي تعرضا لها ،سواء بعد التهجر من اإلسماعيلية،
أو العمل علي باب اهلل في أسواق العمرانية واجليزة
القدمية ،حتى احلصول علي وظيفة حكومية في مرفق
املياه .وكيف أن اهلل كان ال يريد ليوسف أن يعمل سائقا
علي ميكروباس ألن عينيه اليميني كانت بها مشاكل
وكان هذا من أكثر األشياء التي تؤمله ،ألنه كان يجتهد
لزيادة دخل اسرته.
لكن كانت أكثر احلكايات ،التي تؤلم يوسف ،عندما
يتحدث عن دور والدته فيكوريا ،تلك املرأة اجلميلة ،التي
ترملت وهي في سن الشباب ورفضت الزواج ،لكي ترعي
أوالدها الصغار يوسف وجابر ومجدي وفايزة .وكان يوسف
دائما يبكي عندما يحكي لفرحة عن حكاية أصغر
أخواته ،وهو طفل صغير مات وهو عنده عدة شهور بعد
وفاة والده ،بسبب ضيق اليد والفقر ،فبعد موت نظير
والد يوسف ،كانت فيكتوريا قد ولدت ولدا ثالثا ،لكن
هذا الطفل الصغير لم يعش طويال ،ومات بعد وفاة ابيه.
ويحكي يوسف أنه تيتم صغيرا جدا في سن أقل من  6أو
 7سنوات .ولم يجد اى سند في احلياة ،غير كلمة الكتاب
املقدس ،وفرحة ،التي شعر أنها كل شئ في حياته ،حيث

لم تر معه إال حتديات احلياة والفقر ،ومع مرور الوقت ،كان
اهلل معهما وبدأت تتحسن أحوالهما.
وكانت فرحة تنسي مرضها ،وحتاول أن تطيب من خاطره.
ومن صدقه معه ،كان يحكي لها أنه عندما كان في
صدفا ،كانت يرغب أن يتزوج من فتاة في طما اسمها
فوزية قمحية اللون ،لكن والدته فيكتوريا لم تكن حتب
فوزية ،ألنه لم تكن تريد أن يترك يوسف صدفا ليذهب
إلى طما .ويشاء اهلل أن تكون الزوجة هي أنت يا فرحة،
وليست فوزية .فبكل عفوية تسأله فرحة ،وأنت لسه
فاكرها يا يوسف ،فيضحك يوسف بعد كانت كانت
عينيه تدمع وهي يحكي لها ،وتضحك فرحة .فيقول
لها يوسف يا بت يا فرحة ما خالص أنت بقيتي كل
حاجة انت أمي وأختي وأبويا ،ويقوم ليقبلها علي خديها،
وتتعالي الضحكات رغم األلم.
وجتري فرحة عملية الغدة الدرقية ،وتذهب إلى املنزل.
وعلي الرغم من معاودة الغدة الدرقية لها مرة ثانية
بعد سنوات ،وتعيد إجراء العملية في مستشفي قصر
العيني ،إال أن املرة الثانية تشفي من الغدة ،ويستلزم هذا
أن تأخذ لها عالجا بصفة منتظمة ،مع عالج للضغط
الذي بدأ يهاجم صحتها.
كانت فرحة هي املدبر ألحوال املنزل وشئونه املالية
واليومية .فكان يوسف يثق فيها ثقة عمياء ،وكان مع
نهاية كل شهر ،يحصل فيه علي راتبه من مرفق املياه
أو حصيلة عمل يومه علي سيارة امليكروباس كانت
يعطيها لفرحة في يديها ،لتدبر شئون املنزل ،وتنظيم
مصاريف كل ابنائها سواء في اجلامعة أو سنوات
التعليم التجاري الفني ملاري وأمل.
وكانت سنوات الدراسة صعبة بعض الشئ علي
فرحة ويوسف ،خاصة ألبنائهم الذين في اجلامعة،
حيث مصاريف اجلامعة املرتفعة ،خاصة ألبنهم الذي
في كلية القمة ،وكان متفوقا للغاية ،ومن بني أوائل
الكلية .فكان يوحنا بسبب ضيق احلال ميكنه أن ميضي
كامل فصل الشتاء ببلوفر واحد ،وبدال من أن يشتري
الكتب ،كانت يقوم بتصويرها ،وكان زمالئه في الكلية
من أبناء السفراء والوزراء وبعض أمراء وشيوخ دول
اخلليج ،يتمنون أن يقدموا له كتبهم ليقوم بالتصوير
منها الثالث صفحات بخمسة قروش في مكاتب
التصوير أمام جامعة القاهرة ،مقابل أن يحصلوا علي
دفتر محاضراته ،حيث أنه كان من أفضل الطلبة الذين
يكتبون احملاضرات وراء الدكاترة إن لم يكن األفضل ،عالوة
علي أنه لم يترك وال مرة أى محاضرة ،النه كان دائما علي
قناعة أن التعليم هي السبيل األساسي لتغيير مصيره
االجتماعي واملهني.
وكان يوحنا يتحدث كثيرا مع أمه فرحة عن الفارق
الطبيعي الرهيب بينه وبني زمالئه من أبناء السفراء
والوزراء وابناء بعض أمراء وشيوخ دول اخلليج ،إال أن حكمة
فرحة كانت دائما تتحاور وتناقش مع ابنه ،فتقول له أن
اهلل اعطاهم املال ،لكن اعطاء انت الذكاء والشطارة،
وهم ال يستطيعون أن يفعلوا شيء مبالهم ،لكن أنت
يا ابني بشطارتك والذكاء والفهم اللي ربنا ناعم عليه
لك ،تستطيع أن حتصل علي شهادة عظيمة ،وتشتغل
شغالنة محترمة ،ومع الوقت تكسب رزقك وتسافر تلف
العالم ،وتروح أمريكا حتقق حلمي وحلم ابوك عشان
نكلمك في التليفون ،ونقولك ألو يا دكتور يوحنا.
كانت فرحة جتيد فن احلوار مع ابنها يوحنا ومع كل
ابناءها ،كانت تعرف كيف تقنعهم ،بأن ظروفهم
املعيشية الصعبة ،ال يجب أن تكون عائقا في طريق
تطورهم في احلياة ،بل ميكن أن تكون الدافع لتطورهم.
علي اجلانب اآلخر ،كانت تتحدث فرحة مع ابنائها عن
دور زوجها يوسف ،وجديته وحرصه علي تلبية كافة
احتياجات البيت ،والعمل دون كلل أو ملل حتى ال ينقص
البيت شيئ ،وأن ضيق اليد فهذا أمر طبيعي ألننا عائلة
كبيرة بها  6ابناء 3 ،بنات و 3صبيان .... .يتبع
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مشكلة حل املشكلة
يقول ألبرت أينشتني اننا ال نستطيع حل املشكلة بنفس طريقة
التفكير التي تسببت في صنعها .هذه اجلملة العبقرية تشير
بوضوح إلى اخللل املوجود في طريقة تفكير شعوب العالم
الثالث .فالغالبية العظمى من الناس في هذه البلدان املنكوبة
تتبنى نهجا ً فكريا ً منتجا ً للمشاكل يستخدمونه هو نفسه
في محاولة إيجاد حلول لها ثم يتعجبون عندما تتعقد األمور
البسيطة وتتفاقم املشكالت .الرجل العربي لم يتعلم أن يدرب
عقله على التفكير العلمي القائم على الفهم والتحليل
واالستنتاج واالستدالل والقياس وتفنيد الوقائع واملقدمات
والنتائج والذي يستطيع بواسطته حتديد أسباب حدوث املشكلة
وحجمها ومدى تأثيرها ٬وبالتالي التوصل الى حلول ناجعة لها.
دوال أندراوس
والن نوعية احللول التي ميكن التوصل إليها تتناسب بشكل طردي
مع دقة تعريف ووصف املشكلة (كما في حاالت التشخيصات
الطبية حيث ال ميكن للطبيب أن يصف عالجا ً ملريض بدون تشخيص الداء أوالً) ٬والننا شعوب
تتحكم فيها االنفعاالت بدرجة كبيرة ومييل افرادها إلى االفكار النمطية التي تغني عن إعمال
العقل ومشقاته وإلى التصرفات التلقائية االنفعالية باعتبارها سلوكيات طبيعية تفاعلية
يواجه العقل العربي مبشكلة ما فهو ينزع إلى
ال تتطلب بذل أي مجهود ٬لذلك فعندما
َ
استراتيجيات وتقنيات من شأنها أن تساعده على الهرب وااللتفاف حول املشكلة بدال ً من
مواجهتها والتصدي لها وذلك من باب ترييح الضمير وتخليص الذمة.
أحد هذه االستراتيجيات اإلنكار والتجاهل أو ما يعرف باستراتيجية النعام .كارثة حقيقية يلجأ
إليها الكثيرون باعتماد استراتيجية النعام ودفن الرأس في الرمال تفاديا ً لرؤية اخلطر الداهم
ألنهم ال ميتلكون الشجاعة الكافية جملابهته .يحظرون النقد الذاتي بدعوى عدم ذكر املساوئ
أمام العالم لكي ال نفضح أنفسنا وننشر غسيلنا املتسخ ..ولكن على العكس مما يظنون فان
اآلخرين الذين نسعى لتخبئة أوضاعنا املتهرئة عنهم يعرفون فضائحنا أكثر منا ..ومشكلة
هذا املسلك أنه يساعد على استمرار خداع النفس والتباطؤ في إيجاد حلول للمشاكل إلى ان
تتفاقم بدرجة جتعل حلها مستحيالً وتوقعنا في مصير أسود.
استراتيجية خطيرة أخرى هي التقديس .فالعقل العربي املتخم برواسب ال حصر لها من اخلرافات
واألساطير والتعصب القبلي وهيمنة املقدسات يرفض متاما ً املساس بايها و يأبى بشدة محاولة
نقدها ويكتفي بإحاطة نفسه بأسوار شائكة من التابوهات واحملرمات معتبرا أن أية محاولة
الختراقها أو التمرد عليها هي جرمية تستحق أن تهدر من أجلها الدماء .وبهذا يفصل نفسه عن
مسيرة التطور اإلنساني ويقف جموده حائالً أمام أي نهوض حضاري أو ثقافي جملتمعه.
كذلك تخوين اآلخر اخملتلف ،استراتيجية أخرى يتبناها العربي جتنبا ً ملواجهة نفسه بنقائصه
فتسيطر عليه نظرية املؤامرة ومييل إلى التحزب والتنميط .العالم بالنسبة له ينقسم إلى
قسمني نحن وهم وعليه فان وجودنا في اجلانب اخلير يضع اآلخر اخملتلف في اجلانب الشرير .في
حني يغيب عن ذهن األغلبية أن التنوع ال يقتصر على فئتني أو شخصني أو اجتاهني أو عقيدتني
فحسب.
هذه التركيبة اخملية املتحجرة والنزوع إلى التواكل وإلقاء اللوم على اآلخرين وإغفال املسؤولية
والتعامي عن األخطاء واخلطايا تعوق التطور وتقف حائالً أمام التوصل حللول حقيقية ملشاكلنا
ومعاجلتها من اجلذور .ويجعلنا هذا أمام خيارين ال ثالث لهما فإما أن نتكيف مع املستجدات أو
ننقرض.

ملاذا استمرارية الفساد؟!..

بقلم :عـادل عطيـة

للفساد وجوه كثيرة ،وألسنة
عدة؛ ومع ذلك ال نبغض إال من
كان من البشر :بوجهني ولسانني!
وللفساد نتائج مميتة؛ ولكننا
ال جنابهه إال إذا هجم علينا،
رغبة عنيفة في ابتالعنا!
وبعيدا ً عن نظرية طبيعة
يلح هذا السؤال:
اإلنسان الفاسدة،
ّ
ملاذا استمرارية الفساد في مجتمعاتنا
الناطقة بالعربية ،رغم التعاليم السماوية
احلاسمة ،ورغم القوانني الوضعية الرادعة؟!
لقد وجدت في سبيل البحث عن اإلجابة
ما هو أخطر بكثير من السؤال ذاته!
ذلك ألن في اإلجابة ما هو شائك ،ومؤلم،
وهذا يتطلب منا املزيد من األمانة ،والشجاعة،
والثقة حتى نقاومه؛ ألن الذي نريد مقاومته ،ما
هي إال أفكار بشرية ُمغرضة ،يُلبسها البعض
البهي؛ لتصبح وكأنها أفكار اهلل!
رداء الدين
ّ
ألسنا عندما نمُ سك بناهب ،أو سارق ،أو
مرتش ..يفاجؤنا البعض بتبريرات
مختلس ،أو
ٍ

مدهشة ،تبيض وجه هذه
األفعال السيئة ،بالقول :هذا
من رزقه الذي كتبه ،له ،اهلل..
كل ما أتى به هذا االشخص،
أنه استبق الوقت في احلصول
على قسمته ،ونصيبه!
أما الشيء املر ّوع ،والذي يبرر
االستمرارية في الفساد ،ما ادعاه البعض
بأن جبريل جاء يوما ً إلى النبي؛ لكي يبشر
أمته“ :من قال ال إله إال اهلل دخل اجلنة ..وإن
زنى ،وإن سرق ،وإن شرب اخلمر” ،ثم يؤكدون
هذا احلديث على لسان ابي ذر الغفاري!
أنا ال أصدق هذا احلديث ،وأن يكون صادرا ً عن
نبي بقيمة محمد؛ فاهلل ال يحتاج إلى إمياننا،
وإمنا نحن الذين نحتاج إلى اإلميان به .واإلميان
به ال ميكن أن يكون تصريحا ً ملمارسة املعاصي،
وإرتكاب الشر ،والوقوع في اخلطيئة؛ ألن اهلل
قدوس ،وعلى املؤمنني به التخلص من الفساد
الذي في القلب والضمير ،واحلياة في الصالح،
والبر ،والقداسة!

من هم الكنديني
الذين عملوا مع اإلخوان اثناء حكمهم ملصر؟
اعتقد أن وائل هدارة وياسر
يبايع على السمع والطاعة ،إذا
هدارة اللذان يحمالن اجلنسية
كان في مصر سيكون والئه
املصرية والكندية ،أعضاء في
للجماعة ال الدولة حتي لو كان
جماعة اإلخوان املسلمني،
في القوات املسلحة .فعضو
فكالهما كان يعمل في قصر
اجلماعة يؤمن بأن تخليه عن
الرئاسة في عهد الدكتور
البيعة يعني أنه سوف يكون
محمد مرسي ،فمن املستحيل
مصيره في اآلخرة جهنم وبئس
أن يعمل احد في مثل هذا
املصير ،بل ورمبا يعاقبه اهلل
املكان احلساس دون أن يكون سامح عيد خبير في احلركات ايضا ً بنار في الدنيا .وتعتبره
عضوا ً مهما ً في اجلماعة.
اجلماعة خائن للعهد ،ورمبا
اإلسالمية
في التنظيمات السرية
يكون مصيره القتل مثل سيد
املغلقة ،ومنها اإلخوان ال تثق
فايز في األربعينيات من القرن
إال في اعضائها ،قد تستعني
املاضي.
بشخص في أي امور ادارية ويسمون ذلك «الوالء اذا افترضنا أن عضو اإلخوان يتولى منصب
اإلداري» ،لكن هذا في مستويات اإلدارة الصغرى ال حساس في كندا ،مثل وزير أو عضو برملان أو
العظمي .وفي كل األحوال ال ميكن أن يستعينون يرأس أو يعمل في جهاز امني حساس ،فهو يأخذ
بأي شخص من خارجهم في األمور التنظيمية .األوامر من اجلماعة وليس من رئيسه .فالوالء
بالنسبة لوائل هدارة فقد كان مستشارا ً للرئيس األول واألخير للجماعة.
األسبق محمد مرسي اثناء حكم جماعة اإلخوان هناك رتب تنظيمية داخل اجلماعة .محب ثم
ملصر .وتردد أنه كان املدير السابق حلملة الرئيس منتظم ثم منتسب ،ثم منتسب  ،2فعضو
األسبق محمد مرسي اإلنتخابية ،وأخيه ياسر عامل ،ومن بعدها نقيب .وقد غيروا في الفترة
هدارة كان املستشار اإلعالمي للرئيس  .كما كان األخيرة “نقيب” .وكل دولة لها مراقب ،الدول
شريف هدارة ،وهو قريب لهما ،وزيرا ً للبترول فى األوروبية يتم تسكني األفراد فيها حسب رتبهم،
احلكومة التي شكلها اإلخوان اثناء حكمهم وكان في املاضي يختلط التنظيم املصري
ملصر.
بالتنظيمات في الدول اخملتلفة ولكن حدثت
بالنسبة لإلخوان كان تولي الرئاسة جديدا ً مشاكل كثيرة وحدث تشكك وتخوفات لدي
عليهم ،والتعامل مع العالم اخلارجي الرسمي اجلماعة في مصر من اإلختراق ،فعزل التنظيم
مختلف متاما ً عن التعامل التحتي مع أجهزة املصري نفسه .وكذلك اإلخوان في كل دولة،
اخملابرات كما كانوا معتادين .لذلك احتاجوا الى وأصبح التنسيق في التنظيم الدولي حسب من
آليات أخري ولذلك استقدموا من اخلارج من هم في قمة التنظيم احمللي.
لديهم خبرة وعالقات مع اجملتمع الدولي ،لذلك عندما كنت عضو في اإلخوان حتفظت علي
استعانوا بوائل وياسر هدارة .أنا ال اعرف طبيعة مصطلحات السمع والطاعة وتسليم أمورك
تخصصاتهم وعالقاتهم ،لكن من املؤكد أنها احليوية للجماعة والطاعة لألمير .وناقشت
كانت ذات أهمية ولذلك وظفوهم في الرئاسة كثيرا ً هذه املشاكل ،كما قدمت اقتراحات
حتى يستفيدوا من شبكة عالقاتهم في كندا للمرونة وانفتاح اجلماعة ،وفي النهاية فضلت
والغرب .كما استعانوا ايضا ً بعائلة احلداد اخلروج واإلبتعاد .وقد ذكرت في كتابي األول
واكتشفنا أخرين من حاملي اجلنسية املزدوجة “اإلخوان املسلمون احلاضر واملستقبل أوراق في
مثل األمريكي املصري صالح سلطان.
النقد الذاتي” األسباب في  17نقطة.
ال ميكنني اجلزم بأن وائل أو ياسر هدارة اعضاء اعتقد أن اهداف اإلخوان في كندا والغرب هي
في التنظيم الدولي لإلخوان ،لكن بالتأكيد تأسيس املراكز اإلسالمية والسيطرة عليها
كندا لها ممثل في هذا التنظيم .فكل دولة يكون والتجنيد من خاللها .وتأسيس مؤسسات
لها ممثل .ويضم شخصيات عامة مثل الشيخ إعالمية مؤثرة  .باإلضافة الى مؤسسات مالية
يوسف القرضاوي الذي يحمل اجلنسية املصرية واقتصادية عابرة لألقطار ،وخاصة أن اموالهم
والقطرية ويعيش في قطر ورجل األعمال املصري من املمكن مصادرتها في الدول العربية .هذا
السويسري يوسف ندا الذي يعيش في سويسرا .باإلضافة الى التأثير في صناعة القرار من خالل
من املهم التأكيد على أن أي عضو في اإلخوان التواصل مع السياسيني والقادة في الغرب.

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

عقارات نيوز

خلمسون
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شقق.التمليك
سوق
بقلم :مدحت سابا

 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
وحدة.متليك قد مت املعاملة عليها
شقة
7,251
Toronto
Real
6,476
اناملباعة
الوحدات
كانت عدد
Estateحيث
Boardعام 2014
اعلنتالفترة من
ملعلن عنها خالل نفس
شامل
السعر
متوسط
املعامالت ،
خاللاملائة من
من 39في
ط  ،والتي مثلت
املنازلو ميثل ذلك زيادة قدرها 21.7
منكلهذاأنواعالعام
األول
للربع
كانذلك
 MLSو
نظام ال
فى
و
املائة.
فى
8.4
قدرة
بأرتفاع
وذلك
املاضى
العام
من
الشهر
لنفس
دوالر
 616,241دوالر في املائة مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي .وكان عدد الشقق املدرجة 9,036
تفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
شقة وذلك بانخفاض قدرة  18.8في املائة مقارنة ب  11,123شقة مدرجة لنفس
ره  12.4فى املائة.
املاضي.
العام
من
الفترة
ملوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
السكنية في
متوسط سعر
سعروكان
املبيعات.
من اجمالى
قدرها  24.3في املائة مقارنة ب
للشققبزيادة
البيع دوالر
489,551
الوحدات
متوسط
نسبة  70باملائةكان
ا العام لل  385,506 GTAدوالر بإرتفاع قدره  4.10فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط
وصلمتوسط السعر في مدينة
وكان
 393,858دوالر لنفس الفترة من العام املاضي.
 415,31دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
تورونتو  521,842دوالر وميثل ذلك زيادة قدرها  24.3في املائة مقارنة بنفس الفترة
ع قدره  1.50فى املائة.
فة املناطق :من العام املاضي.

بيان حترك األسواق خملتلف املناطق:

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
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Average
Sales+DOWRQ5HJLRQ
3HHO5HJLRQ Price
&LW\RI7RURQWR
7,251
$489,551
<RUN5HJLRQ

246'XUKDP5HJLRQ
$457,369
2UDQJHYLOOH

\9786RXWK6LPFRH&RXQW
$370,036


لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد

مربع .و كان سعر
 673املؤجرة  516,838قدم
حيث كانت املساحة
فس الشهر من العام املاضي
816
$466,645
$375,840

 14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى

 $353,086وصل متوسط
املاضية .اما بالنسبة للمكاتب
صل  19.58دوالر باملقارنة 21.02
120
دوالر للسنة 118
$281,506

املقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
 $238,931إنخفض سعر16
$263,731إنخفضت 13
املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و
ال التجارى ,ففى اجملال الصناعى
اليو ذلك بإنخفاض
املاضى
لنفسو الشهر من العام
 148.16دوالر
برجاء ب
 137.90دوالر مقارنة
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
استفسارتكم
اسألتكم
ارسال
فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
اجيب عليها تباعا.
ملائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
مدحت سابا
ى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
Real Estate Broker

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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\6RXWK6LPFRH&RXQW

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates

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

Member of



برجاء ارسال اسألتكم الى:

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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اما في اجمل
ذكر ان فى
قدرة 39.6
االيجار قد
بنسبة .8
اإليجار الى
أما من ح
القدم املر
قدرة  6.9ف
املبيعات ق
املبيعات
العام املاض

اجلرانيت ....وتأثرية ع

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

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



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.
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اعلنت rd
 2015و هذ
باملقارنة مب
و في مدي
654,221
باقي ال A
العام املاض
و في مج
استحوزت
خالل هذه
متوسط ا
الي 5,223
بيان حتركا

75(%7RWDO

توني كامل

Atef Nekhil

بقلم:مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
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
باقي ال  )»905«( GTAإرتفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
العام املاضى بإرتفاع قدره  12.4فى املائة.
و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,924شقة خالل شهر نوفمبر .2015
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
متوسط السعر الى  415,316دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:
$SDUWPHQW

Total TREB
Halton Region
Peel Region
City of Toronto
York Region
Durham
Region
Other Areas

عقارات نيوز

مقطتفات إخبارية



5,075
$521,842ذلك بإنخفاض
 2015 4,121من خالل MLSو
$423,513خالل شهر أكتوبر
ى  311,943قدم مربع قد اؤجرت

م الى:
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السبت  2يناير  - 2016العدد

برجاء ارس

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

Atef Nekhil
Mortgage Agent

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

License #11995

البعض
الرئه الذ
املشع.
هذا الك
ال تصل
مازالت
ألثبات او

77

عامل العقارات

والثمانـــون
ال�سبت  6مايو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد ال�سابع
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

�إعداد� :إدوارد يعقوب

عقارات نيوز

العالمأثرية
اجلرانيت ....وت
الصحة غرب تورنتو
على اوكفيل
يقع في
من اغلى بيوت

اعداد  :ادوارد يعقوب

هو قصر من 4غرف نوم على مساحة  41الف قدم مربع  ،يقع على
مليون دوالر
بسعر 65
األحجاريوليو
للبيع في
وعرض
البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
استخدمه
املاضىوقد
الطبيعية
اصلب
اوكفيلمن
شاطئاجلرانيت
يعتبر
الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
اجلميلة
اغلى فى
املصريني
قدماء
اكبر حمام
متاثيلهم وبه
الكثيرفيمنتاريخ كندا
تشكيل للبيع
بيت عرض
كندى وهو
والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
كماده للبناء
ايضا
التفاصيل والصور:
ملزيد من
واستعملكندا.
الضخمةداخلى في
سباحة
للمبانى .ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية هذا الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
http://www.theglobeandmail.com/real-estate/toronto/timeتصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاثاسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال
مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
less-taste-beer-money-a-65-million-mansion-for-the-ages/
ألثبات او نفى ذلك.
االخرى
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية
/article30899711
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
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عـقـارات

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

People u trust..
Service u deserve

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

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

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

SOLD

Richmond Hill

SOLD

Sales Representative

SOLD

SOLD

BARRIE

Richmond Hill

OLD Services inc.
Buy & Sell in 5 Days PrimeSRealty
*Brokerage
with
NO
RISK
2911BARRIE
Kennedy Rd. Toronto, ON M1VRichmond
1S8
Richmond Hill
Hill
Call for Details
Richmond
Hill
SOLD
\%X
6HOOLQ'D\V
CellD : (416) 843-6618
)Cell : (647
778-6948
SOL
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
Each officeVaughan
is Independently owned
and operated

D

SOL
2014 North York

416-846-9450

Vaughan

Ashraf Messiha

and operated

North York

OLD

S
Markham

Independently
Broker
, M. Sc. owned
Arch.
Markham
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«جود نيوز» تنشر تفاصيل اجللسة الساخنة فى مجلس الشيوخ األمريكى
حول املساعدات ملصر

جود نيوز -تقارير

رغم اللقاء الودي للرئيسني (السيسي – ترامب)،
واألفراج عن الناشطة األمريكية من أصل مصري،
«آية حجازي» ،إال أن مجلس الشيوخ إستضاف
يوم  25أبريل املاضي جلنة خبراء من احلزبني
الدميقراطي واجلمهوري ،وكانت جلسة استماع
ساخنة ملناقشة املساعدات املالية ملصر ،وأدلى 3
خبراء أمريكيني بشهادتهم خالل اجللسة ،وهم:
«ميشيل دن» ،الباحثة فى برنامج «كارنيجي»
للشرق األوسط  ،واخلبيرة السابقة بشئون الشرق
األوسط في وزارة اخلارجية األمريكية ،وعضو
مجلس العالقات اخلارجية «إليوت أبرامز» ،ومساعد
وزير اخلارجية األمريكية األسبق للدميقراطية
وحقوق اإلنسان والعمل «توم مالينوسكى».
وافتتح اجللسة ،رئيس جلنة اخملصصات السيناتور
اجلمهورى ،ليندسى جراهام ،مؤكدا أن مصر دولة
كبيرة ،وقال إن السبب من هذه اجللسة أن مصر
مهمة ،بشكل يجعلنا نهتم أن جنعل العالقة
تتجه نحو املسار الصحيح ،وإنه من املهم أن
تصبح مصر ناجحة ،ألنها العب مهم باملنطقة،
وأضاف  :نحن نوفر للشعب واحلكومة املصرية
مئات ماليني الدوالرات على شكل مساعدات،
وأريد معرفة فى ماذا نستثمر ،لكن أوضاع اجملتمع
املدنى تتراجع واالقتصاد يعانى ،بجانب قلقى
من تدعيم السلطة بشكل غير دميقراطى .وقال
«جراهام» :ال أطالب مصر بأن تصبح أمريكا،
أطالبها بأن تصبح أفضل ما تستطيع أن تكون،
وأريد من الرئيس السيسى أن يكون ناجحاً ،وأقدر
شراكته على اجلانب األمنى ،لكن فيما يتعلق
على التأكد من أن
بدافعى الضرائب األمريكينيّ ،
األموال التى نستثمرها لن تساعد على استقرار
مصر فقط ،إمنا املنطقة بأكملها.
واستهلت ميشيل دن شهادتها بقولها إنه على
الرغم من أ َّن الرئيس السيسي يحلو له أن يصف
مصر على أنها قلعة استقرار وسط منطقة
مضطربة ،ولكن هناك مشكالت مزمنة يعود
تاريخها إلى سنوات وعقود ،ولإلنصاف فتلك
املشاكل موجودة قبل وصول الرئيس السيسي
للسلطة بوقت طويل ،مثل الزيادة السكانية،
والبطالة ،والبيروقراطية.
وأضافت «دن» بعدما تولى الرئيس السيسي
احلكم عام  2013أصبحت لدى مصر مشكلة
متت عمليات قتل واختفاء قسري ،و ُقتل املئات في
هجمات إرهابية مبا في ذلك التفجيرات االنتحارية
األخيرة التي استهدفت املسيحيني ،وأصبح الوضع
االقتصادي شديد السوء .ووصل معدل التضخم
السنوي ،مضا ًفا إلى نسبة البطالة ــ إلى .٪45
وتراوح صافي التضخم في األشهر األخيرة إلى ما
بني  30و .٪33وأرتفعت األسعار مبعدل  ٪39سنويًا،
وهو رقم خطير.
وقالت دن إ َّن معدل التضخم العالي احلالي
يعود إلي تعوم اجلنيه املصري ،بعد سنوات أنفق
فيها هو وسابقوه املليارات دع ًما للعملة مبعدل
عال مصطنع .وكانت هذه اخلطوة واحدة من
اخلطوات الضرورية ليحظى السيسي باالتفاق
مع صندوق النقد الدولي .كذلك ضريبة القيمة
املضافة ،وتقليل الدعم على الوقود ،وذلك لضمان
االستقرار املالي بعد أن بدأت دول اخلليج بقطع
معوناتها النقدية ،لكن إذا لم يكن تخفيض
قيمة العملة مصحوبًا بخطوات لزيادة االستثمار
وتوليد الوظائف.
وتركز السياسات االقتصادية في مصر األن
على مساعدة اجليش اقتصاديًا .يتمثل ذلك في
مشروعات ضخمة ،مثل قناة السويس الثانية
والعاصمة اإلدارية اجلديدة ،دون تفكير جاد فيما
إذا كانت مثل هذه املشروعات سوف تولد وظائف
وتؤدي إلى النمو أو ال حتى ينتج عنها عائدات
أيضا غير السيسي الكثير من القوانني
للحكومةً .

واإلجراءات التعاقدية للحكومة للسماح للجيش
أو الشركات التابعة له ،باحلصول على حصة أكبر
من أي وقت مضى من االقتصاد.
وقالت دن :إ َّن قيمة املساعدات العسكرية
األمريكية ملصر قد استقرت عند  1.3مليار دوالر
سنويًا ،بينما تناقصت املساعدات االقتصادية
لتستقر عند  150مليون دوالر سنويًا .وتستخدم
مصر معظم املساعدات العسكرية في تسليح
نفسها بأسلحة ثقيلة وهي أسلحة تصلح
حلرب برية لم تخضها مصر منذ عام  1973ومن
املرجح أال تخوضها أب ًدا ،متجاهلة النصيحة
املستمرة من املسؤولني األمريكيني بتخصيص
املزيد من األموال في التدريب واألسلحة األخف،
والتكنولوجيا األعلى.
من جانبه ،أكد اخلبير األمريكى ،إليوت أبرامز،
فى شهادته أن بنية املساعدات األمريكية ملصر،
بحاجة ماسة إلى إعادة التفكير والتطوير،
موضحا أن مصر ليس لها دور مهم فى صراع
اليمن والعراق وسوريا ،كما ال يوجد لها دور يذكر
فى التوسط بني اإلسرائيليني والفلسطينيني.
ورأى أن املساعدات األمريكية يجب أن يكون لها
هدف ،لذلك يجب أن تستند املساعدات على رغبة
الواليات املتحدة فى حتقيق استقرار ،وأمن مصر
عبر مواجهة التهديد اإلرهابى وحماية حدودها،
وحتقيق االستقرار فى املنطقة ،واستمرار السالم
مع إسرائيل .وأضاف نريد مساعدة الشعب املصرى
على حتقيق نظام أكثر دميقراطية ،وأكثر احتراما
حلقه اإلنسانى .بدوره ،قال مساعد وزير اخلارجية
األمريكى األسبق ،توم مالينوسكى ،فى شهادته:
بالنظر إلى جتربتنا ،فإن تصور مصر كالعب
مهم فى املنطقة ،وبالتالى وزنها للمقايضات،
واالحتياجات يحتاج للمراجعة ،وأضاف ينبغى أن
نرى مصر أكثر وضوحا ملا أصبحت عليه ،فهى بلد
ميتص املساعدات األمريكية واخلليجية ،ويتعامل
مع منحنا كحق فى حني أنه ال يسهم تقريبا بأى
شىء إيجابى لألمن أو االزدهار اإلقليمى .وتابع أن
مصر لم تلعب دورا مهما فى التحالف ملواجهة
«داعش» ،وقال إنها حافظت على معاهدة سالم
مع إسرائيل ،ملصلحتها اخلاصة .مطالبا جلنة
اجمللس بعدم التهاون مع إساءة معاملة أى من
املواطنني األمريكيني داخل مصر ،والدعاية املعادية
للواليات املتحدة فى اإلعالم الرسمى ،ومحاكمات
العاملني مبنظمات اجملتمع املدنى املرتبطة
بالواليات املتحدة .ورأى أنه يجب على الواليات
املتحدة جتنب السياسات والبيانات التى جتعلنا
متواطئني فى إضفاء الشرعية على انتهاكات
احلكومة املصرية وقال :أنهت إدارة أوباما متويل
التدفق النقدى للمساعدة العسكرية ملصر،
وينبغى أن يستمر هذا القرار ،وأكد ضرورة النظر
إلى  3خيارات لتوجيه املعونة العسكرية احلالية،
وهى أن يبقى الوضع كما هو عليه ،أو توفير معظم
حزمة املساعدات ،مع االستمرار فى حجب نسبة
الـ  ٪15احملتجزة حاليا بسبب انتهاكات حقوق
اإلنسان ،والتى من شأنها إرسال إشارة متواضعة
من الرفض ،وأضاف أن اخليار الثالث هو إعادة تقييم
املوقف عما إذا كان استثمارنا فى مصر مناسبا
فى مقابل القيمة التى نحصل عليها منها

تقــــــــــــارير

قاتل بن الدن يكشف عن تفاصيل تصفيته ودفنه
اجلندي السابق في القوات البحرية األمريكية ،روبرت أونيل ( 41عاما) الذي شارك في أكثر من  400مهمة
قتالية منفصلة ،وبدأ مسيرته املتميزة في كتابه « ، »The Operatorيسرد فيه تفاصيل جديدة حول
تصفية زعيم تنظيم القاعدة .وفي روايته ،قال أونيل إنه كان يسير خلف رفاقه ضمن فريق املداهمة أثناء
تفتيش مجمع بن الدن املكون من  3طوابق ،وعند صعودهم إلى الطابق العلوي ،بدأ تبادل إطالق نار كثيف
بينهم ،وبني خالد جنل بن الدن ،ما أسفر عن إصابة جنل زعيم القاعدة بطلق ناري في وجهه.
وتابع أونيل أنه صعد بصحبة رجل االستطالع في الفريق لم يذكر اسمه إلى الطابق الثالث ،وبعد أن
اقتحما غرفة نوم بن الدن ،أجهز رجل االستطالع على سيدتني ،ظنا منه أنهما ترتديان قمصانا انتحارية،
فيما التقى أونيل وجها لوجه مع بن الدن الذي كان محتميا في الغرفة مع أصغر زوجاته في غرفة مظلمة،
سدد رصاصة أخرى إلى
فأطلق النار على مؤسس تنظيم القاعدة ،الذي انشطر رأسه إلى شقني ،إال أنه ّ
رأسه للتأكد من موته .ورغم اجلدل حول مطلق الرصاصة القاتلة ،إال أن معظم التصريحات تؤكد أن أونيل
هو من أطلق الرصاص على رأس بن الدن .وجاء في الكتاب أن أعضاء الفريق كانوا يحاولون ضم شقي رأس
بن الدن ليلتقطوا صورا معه ،وأن فريق « »SEALالذي داهم املبنى ،تناوب على إطالق النار على جثة بن الدن
مرارا ،لينتهي به األمر إلى أكثر من  100ثقب في جسده .وحسب الكتاب ،بعد إعادة جثمان بن الدن إلى
أفغانستان من أجل املطابقة الكاملة للتحقق من شخصيته ،نُقل إلى سفينة البحرية األمريكية كارل
فينسون  , 70-CVNلدفنه في البحر ،وفي الثاني من مايو  ،2011في منطقة ما ببحر العرب ،قرأ ضابط
من اجليش األمريكي نصوصا دينية معدة مسبقا ،ثم ألقوا جثة بن الدن في البحر.

زعيم كوريا الشمالية يهدد إسرائيل بـ»عقاب ال يرحم»
هددت كوريا الشمالية إسرائيل بـ «عقاب ال يرحم» بعد أن انتقد وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون .وجاء في بيان لوزارة خارجية كوريا الشمالية« :وزير الدفاع
اإلسرائيلي مس بتصريحاته شرف القائد العظيم»« ..احلديث يدور عن كلمات غير مسؤولة واتهامات
تتناقض وقيم دولتنا .إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق األوسط التي متتلك أسلحة نووية بحماية
من الواليات املتحدة».
وشدد البيان على إتهامات بأن إسرائيل دولة تشكل عائقا في منطقة الشرق األوسط ،وحتتل مناطق
عربية وتنفذ جرائم ضد اإلنسانية ،مشيرا إلى أن وجهة نظر كوريا الشمالية ،تقوم على العدالة والسالم،
ولذلك فإن موقفنا حول الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني هو أن الفلسطينيني على حق في نضالهم لنيل
حقوقهم في األراضي احملتلة وإقامة دولتهم اخلاصة بهم.
وكان ليبرمان اعتبر في مقابلة قبل أيام الزعيم الكوري الشمالي حليف الرئيس السوري بشار األسد،
ووصف قادة كوريا الشمالية وإيران وسوريا وحزب اهلل بـ «املتطرفني واجملانني» الذين هدفهم هو تقويض
االستقرار في العالم.

9
هبوط حاد في سعر الدوالر الكندي
نتيجة لفرض تعريفة جمركية علي
االخشاب

وصل سعر بيع الدوالر الكندي الي ما يقرب من
 ٧٣سنت امريكي وهذا أدني مستوي له منذ
فبراير عام  ٢٠١٦وذلك بسبب أن إدارة الرئيس
االمريكي دونالد ترامب والتي أعلنت عن الدفعة
االولي من التعريفات اجلمركية علي جتارة
االخشاب الكندية والتي تبلغ في املتوسط .%٢٠
وسوف تقوم اللجنة التجارية الدولية االمريكية
بالبت في هذه التعريفة اجلمركية وهو أمر قد
ال يحدث حتي عام  ٢٠١٨ولكن في نفس الوقت
ستقوم ادارة اجلمارك االمريكية بتحصيل هذه
اجلمارك من مصدري االخشاب الكنديني  ،ولم
تكن هذه اجلمارك مفاجأة لكندا ولهذا فقد
سبق منتجي االخشاب الكندية باستنتاج االمر
ورفعوا االسعار علي اخلشب مقدما بنسبة %٢٥
في شهر فبراير .كما قال خبير االقتصاد في بنك
مونتريال ولهذا ارتفعت اسعار أسهم منتجات
االخشاب في البورصة الكندية وفي حني أثر
االعالن عن التعريفة اجلمركية علي الدوالر
الكندي فأن معظم االقتصاديني يتفقون علي
أن احملادثات بني الدول الثالثة املوقعة علي إتفاق
التجارة احلر بني كندا واملكسيك وامريكا (نافتا)
سوف ياتي بنتائج جديدة.

 ٩٥الف كندي يتنافسون علي ١٠
االف مكان في قرعة إلحضار أبائهم
وجدودهم الي كندا
شارك أكثر من  ٩٥الف كندي في اليانصيب االول
في كندا للهجرة علي أمل أن يفوزوا مبكان ألحضار
أبائهم وأجدادهم حيث أن هناك  ١٠االف مكان متاح
فقط االن  ،وسيقوم املسؤولني في الهجرة برصد
نتائج هذا البرنامج االول لليانصيب جلمع االسر في
كندا وهذا النظام اجلديد يحل محل النظام االول
والهدف من التغيير هو جعل عملية االختيار أكثر
شفافية وعدال بعد الشكاوي من إنحراف عملية
األختيار والتي كانت تعتمد علي مقدرة مقدم طلب
إحضار فرد من العائلة علي دفع أجرة احملامي وكانت
الفترة املتاحة مللئ طلب استحضار فرد من العائلة
من  ٣يناير املاضي حتي  ٣فبراير للمشاركة في
القرعة  ،وقامت جلنة من مسؤولي الهجرة باختيار
 ١٠االف فرد بشكل عشوائي ليتم استحضارهم
وابلغت الذين لم يتم أختيارهم بالنتائج  ،ويتوقع ان
يصل عدد االفراد الذين سيتمكنوا من القدوم الي
كندا حتت رعاية الكفالء من أقاربهم الي  ١٧الف فرد
ألن الطلب الواحد ميكن ان يكون ألكثر من فرد  ،واالباء
واالمهات الذين لم يكن لهم حظ في اليانصيب
ميكنهم التقدم بطلب للحصول علي تأشيرة دخول
خاصة تسمي «سوبر فيزا» تسمح لهم بزيارة ملدة
سنتني بعد دخولهم االول الي كندا وهناك تاشيرة
الزيارة املتعددة والتي تسمح بزيارة كندا عدد من
املرات تصل كل منها الي ستة أشهر.
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الجئني سوريني ينظفون منتزه
تعبيراً عن شكرهم للمجتمع الذي رحب بهم
أجتمع حوالي  ٣٠فرد معظمهم من االطفال
في نهاية االسبوع للتطوع في تنظيف
حديقة (أوجيلفي) في أوتاوا والتي تقع
بالقرب من مساكنهم وارتدي املتطوعني
القفازات وحملوا أكياس القمامة اللتقاط
الفضالت التي تركت في احلديقة  ،وقال
موحد جمال الشريف الذي ساعد في
تنظيم هذا احلدث أن االطفال متحمسون
جدا وهم يريدون تنظيف احلديقة التي
يلعبون فيها كل يوم وهم يريدون مساعدة
اجملتمع  ،وقال موحد انه يعتقد أن التطوع
يساعد الوافدين اجلدد علي االندماج في اجملتمع وقال انه كالجئ من فلسطني يعرف اهمية التطوع للوافدين
اجلدد  ،وقال حمزة محمد البالغ من العمر  ١٣سنة وهو الجئ من سوريا انه باالنضمام الي رفقائه من افراد
جماعته لتنظيف احلديقة شعر بانه في سوريا ،وقال مستشار املنطقة تيم تيمي ان وصول الالجئني السوريني
الي املنطقة ساعد علي تغيير املنطقة الي االحسن وانه معجب جدا بهذا اجملتمع الذي تغير علي مدي ستة
سنوات كان فيها مستشار له وقال انه فخور جدا ً بهذا.

أونتاريو تأمل أن يكون برنامجها اجلديد
لتغطية تكلفة االدوية للشباب برنامج قومي لكندا
تتمني حكومة أونتاريو الليبرالية ان
تكون خطتها لتغطية تكاليف أدوية
الشباب التي هي ضمن ميزانيتها
احلالية تساعد علي حتفيز برنامج
قومي لكل املقاطعات االخري  ،وخطة
املقاطعة لتغطية تكاليف ما يقرب
من ٤٤٠٠وصفة دواء للشباب حتت سن
 ٢٥سنة في أونتاريو ،بدون دفع أشتراك
او اعطاء خصومات ستتكلف ٤٦٥
مليون دوالر سنويا ً وهي محور امليزانية
املتوازنة التي أصدرتها املقاطعة ،
وقالت كاثلني وين ان هذه خطوة نحو تغطية لكل االعمار علي مستوي الدولة وقالت إنها واثقة من أن رؤساء
الوزارات االخري سيكون لديهم أسئلة بالنسبة لهذا املوضوع في اجتماعهم املقبل هذا الصيف  ،وقال وزير
الصحة في أونتاريو أريك هاسكينز ان تغطية تكلفة الدواء للشباب االصغر من  ٢٥سنة هو اتباع لتعريف
االمم املتحدة للشباب بانهم مكان جيد للبدء به  ،وقال أيضا أن بعض وزراء الصحة في املقاطعات االخري
مترددين في تطبيق هذه اخلطة لسبب غالء أسعار االدوية ولكن سوف نبني لهم ان هناك توفير في التكلفة
عند الشراء باجلملة وايضا توفير في التامينات بجعل الناس أكثر صحة  ،ويصرف الكنديني ما يقرب من ٣٠
بليون دوالر سنويا علي الوصفات الطبية وتشير االبحاث الن االستراتيجية الوطنية لالدوية ستوفر للبلد ما
بني  ٤الي  ١٠باليني دوالر سنويا الن أوتاوا هي املشتري الوحيد وهي تستطيع أن متارس نفوذا اكبر عند التفاوض
لشراء أدوية من شركات االدوية.

أستطالع للرأي مشني لطالب مدارس منطقة يورك
قامت املدارس احمللية في منطقة يورك باستطالع رأي للتالميذ من عمر  ١٠سنوات واكبر ،أي من الصف
اخلامس االبتدائي وحتي الصف الثاني عشر خالل شهر أبريل .وكانت االسئلة التي طرحت علي االطفال
هي هل هم مختلفون جنسيا عن االخرين؟ مثل هل أنت ذكر أم أنثي أم مختلط اجلنس او ال حتب أن يطلق
عليك تسمية معينة .وايضا سؤل االطفال عما
إذا كانوا يتعاطون مخدرات او كحوليات و هل
أستلم الطالب رسائل جنسية عبر االنترنت
خالل االشهر املاضية  ،وأيضا سؤل التالميذ
عن ميولهم اجلنسية وهويتهم اجلنسية وهل
يعتقدون انهم مشردون وليس لديهم مأوي
،وهذا االستطالع للرأي للتالميذ هو جزء من
قانون صدر عن حكومة كاثلني وين عام ٢٠١٢
إلستطالع املناخ العام في املدارس وللتعرف علي
ما يدور فيها من حترشات جنسية او مضايقات
للمثليني أو سيطرة بعض التالميذ علي البعض
االخر منهم  ،ووفقا ملا ذكره ريتشارد فرانسيس
املتحدث بأسم وزيرة التعليم في أونتاريو فان هذا
االستطالع يجب ان يتم كل سنتني ويجب ان
يشمل االستطالع االباء واالمهات واملوظفني ويقول املدافعون عن االطفال ومنظمة (باف) وهي تعني أن االباء
هم املعلمون االوائل ألطفالهم أن هذا االستطالع يخرج عن نطاق ماهو مخطط له واالسئلة غير مالئمة
ألطفال في عمر  ١٠سنوات وان كاثلني وين ووزيرة التعليم لهم الكثير من األدوات ليفسدوا أطفالنا ومنها
هذا االستطالع املشني للمناخ الدراسي الذي من خالله حاولوا تطبيع النظريات اجلنسية في إذهان االطفال،
وان االهالي يجب أن يكونوا علي علم هذا

امللياردير كيفن أوليري يُنهي حملته
االنتخابية ويخرج من السباق علي
قيادة حزب احملافظني

أعلن «كيفن أوليري» ،عن خروجه من سباق زعامة
حزب احملافظني وكان له العديد من املؤيديني ولكنه
رمبا لم يكن يعتقد بقدرته علي الفوز بسبب
عدم دعم كيبيك له وأفتقاره للتحدث بالغة
الفرنسية .وكيفن أوليري امللياردير ورجل االعمال
مشهور لدي الكثيرين بسبب برنامج «شارك
تانك» الذي يشارك فيه .وكيفن ميثل املدير املالي
الداهية وميكن تشبيهه بدونالد ترامب رئيس
الواليات املتحدة .وكان كيفن قد وعد بالنهوض
بإقتصاد وجتارة كندا وقال في مقابلة مع الصحف
الكندية في وقت سابق من هذا العام انه بني
ثقة مع الناس علي مدي عشرة سنوات من خالل
التليفزيون وانه معروف لدي الشعب االمريكي
أكثر من جسنت ترودو .وكان كيفن أوليري قد قرر
ترشيح نفسه لقيادة حزب احملافظني الفيدرالي
بعد إعالن حكومة كندا عن توقع عجز في امليزانية
مقداره  ١٫٥٥تريليون دوالر حتي عام  ، ٢٠٥١وقال إنه
ال يستطيع أن يفكر في مستقبل اوالده مع هذه
الكمية من الديون .وكانت خطته هي استقطاب
الشباب من عمر  ١٨الي  ٣٥سنة واقناعهم
باإلنضمام الي حزب احملافظني ويتنافس االن أكثر
من أثني عشر مرشحا ً لقيادة احلزب وستعقد
االنتخابات في  ٢٧مايو ليحل
الفائز محل «رونا أمبروس» الزعيمة املؤقته للحزب
االن  ،هذا وقد اعلن كيفن بعد إنسحابة من احلملة
عن تأييده للمرشح ماكسيم بيرنييه.

أونتاريو تقوم مبشروع جتريبي بتقدمي دخل
مضمون لعدد من الفقراء
أعلنت مقاطعة أونتاريو عن برنامج جتريبي لتوفير دخل
أساسي مضمون لبضعة االف من االشخاص لتختبر
تأثير هذا علي املستفيدين وعلي احلالة املالية العامة
،وقالت رئيسة وزراء املقاطعة أن هذا البرنامج سيوفر
دخل أساسي ملدة ثالثة سنوات لي ٤٠٠٠شخص
يعيشون حتت خط الفقر وقالت نريد أن نعرف ما إذا كان
هذا الدخل االساسي سيؤثر إيجابيا ً علي حياة الناس،
وأن كل فرد يجب أن يستفيد من النمو االقتصادي في
أونتاريو والدخل املضمون سيكون مقداره  ١٦٩٨٩دوالر
كندي للفرد في العام أو  ٢٤٠٢٧دوالر كندي للزوجني في
العام باالضافة الي دعم مقداره  ٦٠٠٠دوالر للشخص
املعاق  ،وينخفض هذا املقدار لالفراد الذين يعملون
لبعض الوقت فمثال الشخص الذي يدخل  ١٠االف دوالر
في السنة قد يحصل علي  ١١٩٨٩دوالر دخل أضافي
 ،هذا وقد مت أختيار عينة عشوائية من االفراد الذين
يعيشون حتت خط الفقر من الفئات العمرية  ١٨سنة
الي  ٦٥سنة من ثالثة مدن في أونتاريو وتبلغ تكلفة
هذا املشروع التجريبي  ٥٠مليون دوالر سنوياً ،وتعتبر
مقاطعة أونتاريو هي األعلي في الكثافة السكانية
من بني املقاطعات الكندية ويبلغ عدد سكانها %٣٨
من مجموع سكان كندا البالغ عددهم  ٣٦٫٥مليون
نسمة  ،ويعيش  %١٣من سكان أونتاريو حتت خط الفقر
تبعا لالحصائات الكندية ومن املقرر أن يتم تقييم
هذا املشروع بعد سنة من االن وقبل وقت قصير من
االنتخابات احمللية والفيدرالية في كندا
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العائلـــــــــة

�إحذر �أنت م�صاب باالكتئاب!

أن اجللوس بدون عمل أو أي نشاط قد يجعلك ُعرضة أكثر للخرف ,وحتى حتمي نفسك منه تعرفي
على تفاصيل دراسة علمية أشرف عليها باحثون بريطانيون أن الذهاب إلى اجلامعة أو القيام بأدوار
قيادية في العمل يساعد على منع اخلرف .أوضح الباحثون أن الشباب الذين ال يزالون يتعلمون
باجلامعة أو تسلقوا السلم الوظيفى بسرعة أقل عرضة لإلصابة باخلرف.
وتشمل عوامل منط احلياة األخرى التي تعزز الدماغ :النظام الغذائي الصحي ،وممارسة الرياضة،
والنشاط االجتماعي وحتفيز العقل واستهالك القليل من الكحول.
وقالت «ليندا كلير» ،أستاذة علم النفس والشيخوخة واخلرف في أحد اجلامعات البريطانية ،إن
التوقف عن التفكير أو التعليم يرفع خطر اإلصابة باألمراض ألنه يعتبر استسالم للشيخوخة.
وأشارت البروفيسور «كلير» ،إلى أن فقدان القدرة العقلية ليست حتمية في وقت متأخر من
احلياة ،لكن ونحن نعلم أننا ميكن أن نتخذ جميع اإلجراءات لزيادة فرصنا في احلفاظ على الصحة
العقلية اخلاصة بنا ،من خالل العيش الصحي واملشاركة في حتفيز األنشطة.

تعتبر مرحلة املراهقة فترة عمرية
حساسة للغاية ،إذ يتعرَّض اجلميع في
هذه الفترة لتقلُّب املزاج واضطراب
بشكل دائم ،لكن هذه احلالة
املشاعر
ٍ
املزاجية السيئة ليست طبيعية في كل
األحوال ،فقد تكون مؤشرا ً على اإلصابة
باالكتئاب.
لذا -عزيزي/عزيزتي -عليكما االنتباه
حيال األمر ،فقد يكون تقلب املزاج مع
بعض العوامل األخرى دليلاً على إصابتك
باالكتئاب ،خاص ًة إذا الزمتك هذه احلالة
لفترة طويلة.
وفي هذا الصدد ،قدمت صحيفة  Good Houseالروسية بعض العالمات التي يجب االنتباه إليها
في هذه الفترة:
 -1اضطرابات النوم
عاد ًة ،تتميز الفترة العمرية بني  16-14سنة بنمط حياة معينّ  ،إذ تنام وتستيقظ في هذه
املرحلة في أوقات محددة تقريباً ،ورغم ذلك ،فقد تسهر حتى ساعات متأخرة من الليل في بعض
املناسبات ،أو في عطل نهاية األسبوع.
ً
لذا ،إن وجدت نفسك تشتكي من األرق أو االستيقاظ باكرا ،أو النوم باستمرار على غير العادة ،أو
الشعور بالنعاس خالل النهار باإلضافة إلى اخلمول ،يجب عليك استشارة طبيب متخصص ،فقد
تكون اضطرابات النوم مؤشرا ً على ما هو أخطر منه.
 -2الالمباالة
عمو ًما ،تعد الالمباالة شعار املرحلة ،ففي هذه املرحلة تتمرد وال تُعر أي شيء اهتمامك ،لكن ليس
إلى ح ِّد فقد اهتمامك بكل األشياء املفضلة التي كانت تعجبك في املاضي ،على غرار اخلروج مع
األصدقاء ،ومشاهدة األفالم ،وتصفح الشبكات االجتماعية.
لذلك إذا وجدت كل شيء «ال يهمك» ،و»ال يعجبك» حاول االستعانة مبساعدة أسرتك ،أو
شيء على ما يرام.
متخصص للتبني من أن كل
ٍ
 -3تقلُّب املزاج
يعاني معظم املراهقني من تقلب املزاج ،فيجد الشخص نفسه يغضب ألتفه األسباب ويتجه إلى
غرفته وميتنع عن رؤية اجلميع ،وبعد نصف ساعة -وبدون أي مقدمات -جتده ميازح والدته ويسألها
عن العشاء ،وهذا طبيعي تقريباً.
لكن ،إذا كان مزاجك دائم التعكر ،وكانت مشاعرك تتراوح بني مزيج من امللل واالكتئاب واحلزن،
ومشاعر الغضب واالستياء ،فهذه عالمة خطيرة ال ميكن جتاهلها.
 -4عدم القدرة على التركيز
املراهق كباقي الناس ،ينسى الكثير من األشياء من الهاتف أو املفاتيح ،وكذلك بعض املعلومات
املهمة ،والدروس التي ذاكرها ،وهذا كله طبيعي.
لكن إذا استمر األمر أو تكرَّر بكثرة فيجب عليك تعلم مهارات تساعد على التركيز ،وإن لم يفلح
األمر ،فأنت بحاجة لزيارة طبيب ،فقد يكون مؤشرا ً على االكتئاب.
 -5األلم
من الطبيعي أن يشعر اإلنسان باأللم بسبب مرض أو إصابة ما ،فضلاً عن أنه من املمكن أن يشعر
باإلرهاق نتيجة حساسية أو نزلة برد أو أي مرض بسيط .لكن تكرار مثل هذه احلاالت ،مع إقرار
الطبيب بعدم وجود أي علة أو مرض حقيقي ،فإن ذلك يدل على أن هذه اآلالم بوادر اإلصابة باالكتئاب.

اللى يصبر ينول

يف  4خطوات كيف ت�شحن الآيفون يف دقائق

الإفراط يف تناول الأطعمة غري ال�صحية  ..وراثة
إذا كنت ممن يضعفون أمام األطعمة
الغير صحية والوجبات السريعة
بصورة قد تشكل خطرا على صحتك
 ،لتقع فريسة الصراع بني نفسك
وغربتك الشديدة في هذه األطعمة
وبني ما يجب تناوله  ،تؤكد أحدث
األبحاث الطبية أن ذلك قد يرجع إلى
اجلينات الوراثية اخلاصة بك.
فقد توصل فريق من الباحثني في
جامعة» أوتونوما» األمريكية إلى تأثير
املغيرات اجلينية على طريقة عمل
خاليا املخ ..و هذا  ،ميكن أن يؤدى إلى
تطوير إستراتيجيات جديدة لتمكني الناس من االستمتاع والتمسك بوجبات غذائية مثلى .
وقالت الدكتورة «سيلفيا بيرسيانو» أستاذ أمراض السمنة في جامعة «أوتونوما» األمريكية ،
يجد معظم األشخاص صعوبة في تعديل عاداتهم الغذائية  ،بل لم يدركوا أن األطعمة الصحية
في مصلحتهم ألن تفضيالتنا الغذائية وقدرتنا على العمل نحو أهداف أو إتباع خطط تؤثر على
ما نأكله وقدرتنا على التمسك بتغييرات النظام الغذائي.
وفي هذه الدراسة  ،قام الباحثون بتحليل اجلينات الوراثية ألكثر من  818رجال وسيدة من أصول
أوروبية  ،ليتم حتليل البيانات املسجلة عن نظامهم الغذائي ،وتوصل الباحثون إلى أن اجلينات
موضع البحث لعبت دورا مهما في اخليارات الغذائية للشخص وعاداته الغذائية  ..فعلى سبيل
املثال  ،كان تناول الشوكوالتة األعلى بني املشاركني في الدراسة ومرتبط بأشكال معينة من
مستقبالت « األوكسيتوسني» واجلينات املرتبطة بالبدانة  ،فضال عن دورها في ابتعاد اإلنسان عن
تناول اخلضراوات واأللياف  ..كما الحظ الباحثون أن بعض اجلينات تشارك في تناول امللح والدهون .
كما يخطط الباحثون إلجراء حتقيقات مماثلة في مجموعات أخرى من األشخاص ذوى اخلصائص
واألعراق اخملتلفة ،للوصول إلى فهم أفضل للتطبيقات واألثر احملتمل لهذه النتائج ،وذلك  ،للتأكد
عما إذا كانت املتغيرات اجلينية التي مت حتديدها واملرتبطة باستهالك الطعام مرتبطة بزيادة اخملاطر
على األمراض أو املشاكل الصحية.

و يك�سر كل حاجز و �سور
ما هى كل حياته
هتعو�ضه عن كل جرح عانه
و مدام هو حياتها
هيعو�ضها عن كل ال فاتها
مايف�صلهم�ش اال مماته او
مماتها..

حياته كتاب مفتوح
فيها اللى بيجى و اللى بريوح
ي�سيبوا وراهم جروح
و القلب يبد�أ ينوح
و يبتدي الأمل فى البوح
ريحة احلزن تفوح
فتتجمد م�شاعره زى اللوح
ندى باخوم
و يهرب �سالم الروح
و اللى ي�صرب ينول
و بعد �أمل �سنني و �شهور
زى املثل ما بيقول
تيجى واحدة تخلى م�شاعره تثور
و طبعا الكالم ده م�ش لينا
تقتل جواه كل �شكوك و ظنون
لأن النح�س قدر و مكتوب علينا..
و ع�شانها يقول كل حاجة تهون

يعاني مستخدمو «آيفون» عادة من سرعة
نفاد بطاريات هواتفهم ،ال سيما إن كانوا
ممن يستخدمون عددا كبيرا من التطبيقات
ويتصلون دائما باإلنترنت ،ويؤدي ذلك إلى
تضاعف حاجتهم إلى شحن الهاتف.
وإليكم بعض اخلطوات التي متكنكم من
تقليص زمن شحن «أيفون» ،إلى فترة قد
تصل إلى  5دقائق فقط.
 .1اضبط هاتفك على وضع الطيران
أثناء شحنه ،سيمنعه ذلك من شبكات
الهاتف أو االتصال باإلنترنت ،لكنه سوف
يسرع ملء البطارية.
 .2ضع الهاتف على وضعية االستهالك االقتصادي للطاقة أثناء اتصاله بالشاحن ،مما سيوقف أي
عمليات غير ضرورية من شأنها تفريغ البطارية.
 .3أغلق اإلشعارات أثناء الشحن ،سيؤدي هذا إلى استهالك احلد األدنى من الطاقة.
 .4استخدم أفضل شاحن متوفر ،فهناك شواحن معروفة بأنها تتميز بسرعة أكبر ،كما أن
االعتماد على شاحن أكبر حجما مثل شاحن اآليباد يعطي نتائج إيجابية.
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جمعية األنبا أبرام اخليريه
مبسيسجا ،كندا
نداء  ..نداء  ..نداء

نداء لكل حزين من أجل المصلين األبرياء الذين فقدو عائلهم.
نداء لكل من يتألم من أجل األخرين
نداء لكل من يحثه قلبه لمساعدة المصابين
يعيش العالم كله التفجيرات التي تعرض لها ابرياء المصلين بكنيستي:
 -١كاتدرائية مارجرجس بطنطا
 -٢الكاتدرائية المرقسية باالسكندرية
والذي راح ضحيتها  ٤٧من الشهداء واكثر من  ١٢٤جريح بإصابات بالغة
( حاالت بتر االعضاء ،تشوهات  ،فقدان بصر أو سمع  ،حاالت حروق  ،عاهات مستديمة أو إعاقة كاملة)

وازاء شعورنا بالمسؤلية أمام إحتياجات األسر المنكوبة ,تعلن جمعية األنبا أبرام عن فتح
باب التبرعات من خالل تخصيص حساب لمساعدة أسر الشهداء وضحايا األنفجارات من
خالل:
 .1تعويض أسر الشهداء الذين فقدو عائلهم.
 .2سداد نفقات عالج الحاالت الحرجة والتي تطلب مبالغ طائلة.

 ٠ترسل الشيكات بالبريد الى عنوان الجمعية:
.P.O. Box 207 A 12-1250 Eglinton Ave West
Mississauga. ON. L5V1N3
(يكتب علي الشيك مساعدة ضحايا و اسر شهداء كنيستى طنطا واالسكندريه)
وذلك من خالل موقع الجمعية PayPal /Credit card٠
www.anbaabraamcharity.ca
٠يمكنكم تسليم الشيكات بمكتب االستقبال لكنيسة السيدة العذراء ،مسيسجا
علما بأالتي:
يتم صرف المبالغ بالكامل ومباشرة السر الضحايا وتحت اشراف مسؤلين من الجمعية
يتم استخراج ايصال للضرائب بقيمة مبلغ التبرع
الرب يعوض تعب محبتكم ويحفظكم سالمين متمتعين بكل صحة روحية وجسدية
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تقــــــــــــارير

نانسي بشاي تكتب :ملاذا أنضممت حلملة «أندرو شير» اإلنتخابية لقيادة حزب احملافظني الكندي
والدي إلي كندا عام  1967مع بعضا ً من أفراد
هاجر
ٌ
العائلة ،هنا بالفعل وأخرين سيأتوا الحقاً .وبدأوا حياتهم
في تورنتو وبعدها أنتقلوا إلي أوتاوا .وبعد أن ولدت
وترعرعت في كندا ،علمت ألول مرة عن املعاناة التي
يالقيها األقباط في مصر وذلك من خالل عيون والد ًي
وأقاربي ،كذلك قصة اإلضطهاد التي أتت بهم إلي كندا،
وما يالقيهم عائالتهم املمتدة في مصر.
ولقد تشرفت بالعمل بالبرملان لسنوات في حكومة
ستيفن هاربر ،وقت أن كانت حرية العقيدة لها من يدافع عنها .وكنت
أعرف أنني في مكان ،حيثما ميكن من خالله الناس أن تساعد فعالً
علي إحداث فرق جملتمعنا
كم كنت فخورة بأن لدي مقعد في الصف األمامي ،شاهدة علي
قيادة رئيس الوزراء هاربر والوزير جيسون كيني في العمل والدفاع عن
األقباط في مصر ،وكان اليوم الذي أفتتحت فيه حكومتنا مكتب
احلريات الدينية واحدا ً من أكثر االيام فخرا ً في حياتي املهنية حتي األن.
حقيقة أنني أري نفس التفاني في مبدأ احملافظة علي تلك األمور
في املرشح «أندرو شير» ،أنه شخص عظيم األميان والتي تظهر في
إقتناعه باحلريات الدينية .كما أنه يُدرك اخلطر احلقيقي لإلرهاب
اإلسالمي املتطرف احلالي وضرورة إيقافه .وحال فوز «اندرو شير»
مبنصب رئيس الوزراء ،ستعود كندا إلي حلفائها حملاربة «داعش»
لضمان هزميتهم .كما أنه التزم بإعادة فتح مكتب احلريات الدينية،
ومواصلة برنامج «جيسيون كيني» لضمان أن الالجئني األكثر ضعفا ً
 مبا فيهم املسيحيون األقباط  -لهم األولوية للدخول إلي كندا .وكانكالً من مكتب احلريات الدينية وهذا البرنامج ،قد مت إلغائهم مؤخرا ً
من قبل الليبراليني
أن أندرو شير يخوض أنتخابات زعامة حزب احملافظني النه يؤمن
بتخفيض الضرائب  ،ودعم األسر  ،فضالً عن املسئولية املالية
والتي هي أحد قيم احملافظني والتي تساعد جميع الكنديني .لقد
وقف «أندرو شير» دعما ً حلرية التعبير وصوت ضد « ،»103-Mواخلاص
باملبادرة الليبرالية واخلاصة باإلسالموفوبيا ،والذي يجب إال مينع حقنا
في النقد.
أن «أندرو شير» ،شخص نشيط وذكي ويبشر مبستقبل أكثر إيجابية

أسئلة بال إجابة!
أتذكر جيداً ،عندما كنت طالبا ً في الصف
الثاني اإلعدادي ،كان لدي صديق من الفرقة
نفسها ،متواضع الذكاء ،محدود التفكير،
ألح
علي ِمرَارا ً وَت َْكرَارا ً أن
بسيط اإلدراكَّ ،
ّ
نستذكر الدروس معا ،أذعنت لرغبته خوفا ً
عليه من شعور الدونية البشع ،بالرغم من
يقيني بعدم جدوى املذاكرة اجلماعية .وفي
نهاية جلستنا األولى ،قال لي :ه ّيا بنا نشتري
كتابا ً خارجيا ً ال يحوي اإلجابات؛ حتى ال نطلع
عليها ،فوافقت.
وعند وصولنا ،دخل علي صاحب املكتبة -
في ثقة وكبرياء ال نظير لهما ،كان شموخه
يضاهي شموخ عالم في أرذل العمر ،-قائال:
نريد كتابا ً يحوي أسئلة ملهاش إجابة،
فضحك الرجل ملء شدقيه وأخذته نوبة
استغراب ،ثم ر ّد قائال :سوف ابتكر عمالً كهذا
قريباً .لم أمتالك نفسي آنذاك ووجدتني مصابا ً
بهستريا ضحك شديدة على صيغة سؤاله
التي من فرط غبائها ،جعلت الرجل ال يجد ر ّدا
 .كانت تعتمل في داخل عقلي فكرة مفادها:
أن كل سؤال له إجابة ،لكن الواقع السياسي
فرض إدراكا ً مغايراً ،وعرفنا أن ما أكثر األسئلة
التي ال إجابة لها ،لنأخذ على سبيل املثال ال
احلصر أمثلة عليها:
* «إحنا فقرا قوي» ..أقنعونا أولي األمر وقالوها
لنا حرفا ً ونصاً ،بينما اإلعالميون أقنعونا
بالدليل القاطع والبرهان الساطع أن بنوكنا
تكدست باملليارات في وقت قياسي بعد إعالن
فائدة  ،20%وهذا دليل الرخاء واالستقرار الذي
يعم البالد شرقا ً وغرباً ..فهل نحن فقرا قوي؟
* تطالبنا احلكومة بترشيد االستهالك جهارا ً

حلزب احملافظني .وهو علي ثقة بأننا ميكن أن نفوز من
خالل بقائنا أوفياء لقيمنا احملافظة
واألمر األكثر أهمية بالنسبة لي ،أنه يؤمن بسياسة
خارجية تقوم علي املبادئ ،عبر أن نقاتل أعدائنا عن
قناعة ونساعد أصدقائنا بالرحمة .وأعتقد أن في ظل
قيادته  -أوال حلزب احملافظني وثانيا ً كرئيس لوزراء كندا
 فأن كندا ستثبت نفسها كمثال للعالم أجمع،ماذا يعني أن تقف ضد الشر وتقاتل من أجل احلريات
الدينية سوا ًء في مصر أو في العالم.
أخيرا ً أني فخورة بأن أكون جز ًء من فريق «أندرو» ،وأنا أشجعكم أن
تعرفوا املزيد عنه من خالل تصفحكم موقعه األليكتروني www. -
 . andrewscheer.comوإذا كنت عضوا ً بحزب احملافظني الفيدرالي،
فأجعله خيارك األول عندما تصلك ورقة األقتراح اخلاصة بل بالبريد
للتصويت ،فأنا بالتأكيد سأفعل ذلك
نانسي بشاي  -مديرة اإلتصاالت بحملة أندرو شير

بقلم :جرجس نظير

نهاراً ،وربط البطون من الفجر إلى النجر ،ثم
تشتري سيارات لرئيس مجلس الشعب ب18
مليون جنيه ..فهل شراء هذه السيارات فوق
كل ترشيد؟!
* أعلنت الصحف أن  32مليار جنيه اختفت
من ميزانية الدولة ..أين ذهبت؟!
* شنت األجهزة الرقابية حمالت مثمرة
ورائعة جزاها اهلل خيرا ..فلماذا لم تأت منذ
أوقات ماضية؟!
* في ظل أجواء حملة صحفية ضارية ضد
مسؤول ما ،موثقة مبستندات إدانة ،وملفات
وسيديهات ،ونفاجأ بترقية هذا املسؤول ..فهل
هناك من تعاطف معه ضد اإلعالم؟!
* الطفل املصري من أذكى أطفال العالم؛
فلماذا تخلفنا في التعليم؟!
* سؤال أين ذهب جهاز معاجلة اإليدز ،هل في
ظل ارتفاع أسعار اللحوم ،اختفت الكفتة؟!
وال نزال نسأل ،ونسأل ..حيث ال إجابة سوى
السخرية!...

13

ال�سبت  6مايو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد ال�سابع والثمانـــون

�إعـــالنـــــات

14

ال�سبت  6مايو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد ال�سابع والثمانـــون

وجريدة «جود نيوز» ماثلة للطبع

هل سيختار الفرنسيني ..
مارين ترامب أم إميانويل كلينتون؟

تبدو األنتخابات الرئاسية الفرنسية قريبة الشبه
بنظيرتها األمريكية األخيرة في العديد من النواحي
فقد خرج التنافس الرئاسي عن سياقه التقليدي
املعتاد .وبعد أن كان منحصرا ً في املنافسة بني
االشتراكيني وميني الوسط ،ظهرت مارين لوبان ،صوتا
آخر يغرد خارج السرب ويرفض السائد ويتحدث ،بغض
النظر عن انتمائها إلى اليمني املتطرف ،بلهجة جديدة
غير مألوفة ،يتناقض بعضها مع مواقف توصف بأنها
ثابتة ،مثل املوقف من االحتاد األوروبي ومن الهجرة،
وحيال الطاقة النووية ،والضرائب ،إلى غير ذلك.
تلك االدعاءات واالتهامات التي فاقت اخليال في البعض منها ،تتردد اآلن أيضا في باريس ،ليبدو
املشهد كما لو أن لوبان تقنعت بصورة ترامب ،وماكرون بكلينتون ،لتمتد اخليوط من هناك بقدرة
قادر مباشرة إلى موسكو ،بنفس الطريقة األمريكية البوليسية قريبة العهد حول الدور الروسي
املتزايد سياسيا وعسكريا واقتصاديا في العالم وجد صداه في االنتخابات األمريكية ،فانبرى
طرف إلى محاولة االتصال مبوسكو واإلدالء بتصريحات ناعمة كما فعل دونالد ترامب وفريقه في
احلملة االنتخابية ،ورفع الطرف اآلخر عقيرته مهوال من «التأثير الروسي» السياسي واإلعالمي
الذي بدا أنه يدير تلك االنتخابات من خلف الستارة .
وبطبيعة احلال ،تبدو النخبة السياسية الفرنسية قلقة للغاية مما ترى فيه تهديدا من قبل لوبان،
للتقاليد السياسية الفرنسية واألوروبية العريقة ،ولذلك انحاز الرئيس الفرنسي السابق نيكوال
ساركوزي إلى ماكرون بوعده التصويت له في اجلولة الثانية لالنتخابات الرئاسية التي ستجري
في السابع من مايو.
املوقف ذاته تبناه رئيس الوزراء الفرنسي السابق مانويل فالس ،داعيا اجلميع إلى «قياس خطورة
املرحلة» وأن يفعلوا كل شيء من أجل فرنسا ،في حني رأت مارين لوبان ،املعادية للعوملة ،والرافضة
للذوبان في االحتاد األوروبي ،أن الوقت قد حان «لتحرير الشعب الفرنسي من النخبة السياسية
احلالية.

الدمنارك متنع  5دعاة إسالميني وقسا من دخولها
منعت الدمنارك  5من رجال الدين اإلسالمي وقسا مسيحيا إجنيليا من الواليات املتحدة من
دخولها واصفة إياهم بأنهم «دعاة كراهية» ،وأنهم يشكلون تهديدا للنظام العام .وجاء هذا
اإلجراء وسط مشاعر كراهية ضد اإلسالم في الدمنارك عقب أعمال عنف قبل نحو  10سنوات
بسبب رسوم كاريكاتيرية في صحيفة دمناركية تسخر من نبي اإلسالم ،وسلسلة من الهجمات
الدامية في أوروبا من بينها هجوم في الدمنارك وتدفق مهاجرين أغلبهم مسلمون في .2015
وخرجت القائمة السوداء ،األولى من نوعها في البالد ،من رحم تشريع أقره البرملان العام املاضي
يسمح بحظر الشخصيات الدينية األجنبية التي تعتبرها احلكومة خطرا على األمن العام.
وقالت وزيرة الهجرة انغر ستويبرج« :احلكومة لن تقبل بقدوم دعاة الكراهية إلى بالدنا للحض
عليها وتلقني اآلخرين من أجل ارتكاب أعمال عنف ضد النساء واألطفال».
وتشمل القائمة السوداء الداعية اإلسالمي كمال املكي من الواليات املتحدة والكندي املولود
في جامايكا بالل فيليبس الذي يعيش في قطر ومحمد العريفي وسلمان العودة من السعودية
ومحمد راتب النابلسي من سوريا.
والشخص السادس على القائمة هو تيري جونز ،القس اإلجنيلي املنحدر من فلوريدا الذي أثار
غضبا دوليا في  2010عندما هدد بإحراق نسخ من املصحف الشريف .ولم يذكر بيان ستويبرغ،
ما إذا كان أي من الدعاة املدرجة أسماؤهم ضمن القائمة سبق له أن زار ستوكهولم .وذكر البيان
أيضا أن السلوك الذي يعتبر حاضا على الكراهية قد ينشأ من بيانات أو أفعال سواء في الدمنارك
أو خارجها.

اعتداء على القنصلية التركية في سويسرا!
اعتدى ملثمون على القنصلية التركية في سويسرا أمس برشق الطالء على مبناها وكتبوا
باللون األحمر عبارة «اقتلوا أردوغان» على موقف احلافالت وجدران األبنية قرب القنصلية .وقالت
القنصل العام التركية في زيوريخ ،آسية نورجان ایبكجي« ،تعرضت قنصليتنا مساء اليوم
العتداء ،وحضرت الشرطة فورًا بعد وقوع احلادث وشرعت في إجراء التحقيقات الالزمة».
وأضافت ایبكجي ،أن عدد الذين نفذوا االعتداء حوالي  60شخصا ،كانوا يرتدون أقنعة على
وجوههم ،مشيرة إلى أن الشرطة اتخذت التدابير الالزمة وأبدت التعاون املطلوب .ووصفت
ایبكجي الوضع اآلن في محيط القنصلية بـ «الهادئ» ،وأنه «ليس هناك ما يدعو للقلق ،والعمال
بدؤوا بإزالة الطالء عن موقف املبنى».
هذا وأسفر االعتداء عن أضرار في املمتلكات فقط ،إذ أن مبنى القنصلية العامة كان خاليا من
املوظفني.

تقــــــــــــارير

قتل طالبة مصرية دهساً في أملانيا
تعرضت الفتاة املصرية «شادن محمد»
للدهس عند محطة ترام شتادتهال
في مدينة كوتبوص األملانية وعوضا
عن إسعافها توقف سائق السيارة
التي صدمتها وأخذ يشتمها ويطالبها
بالرحيل إلى بالدها.
شادن ذات الـ  22عاما ،وهي طالبة في
كلية الهندسة املعمارية في اجلامعة
األملانية ،كانت قبل تعرضها للدهس
تسير بصحبة زميلتها ،ولم تلحظ كيف
ضربتها سيارة لتسقط على األرض ويسيل دمها من شدة الصدمة.
وبعد حلظات على احلادث ،سارع املارة وزمالء شادن لنجدتها واستدعاء اإلسعاف ،فيما توقف
سائق السيارة التي صدمتها وترجل منها مع اثنني من صحبه ،وانهال عليها بعبارات كان
فحواها حسب الشهود« :من الواضح أن في بلدكم ليس هناك شوارع ،لكن على املرء في أملانيا
أن ينظر إلى الشارع .ملاذا ال ترحلون إلى بلدكم كي ال يصدمكم شيء هناك».
ونقلت الفتاة إلى املستشفى دون أن تفلح جهود األطباء في وقف نزيفها ،لتفارق احلياة بعد ثالثة
أيام على إصابتها.
جوزفني زميلة شادن ،ذكرت في التحقيق حسب الصحافة األملانية ،أن السيارة التي صدمت
رفيقتها توقفت على بعد مئات األمتار عنها .وفيما كان املارة والطالب يقدمون اإلسعافات
األولية لوقف نزيف شادن الغزير جاء السائق ،ويدعى كيليان س .في الـ  20من عمره مبطالبتها
بالرحيل إلي بالدها.
وأضافت جزفني ،أن شادن لم تقض قبل مقتلها في أملانيا أكثر من شهر واحد ،وأنها وفدت من
مصر لغرض دراسة الهندسة .وأوضحت أن شادن كانت تسير في شارع السرعة املسموحة فيه
 30كم ،إال أن القاتل كان يسير بسرعة تزيد عن  80كم.
وفي تعليق على احلادث ،ذكرت صحيفة «بيلد» األملانية أن النيابة العامة مستمرة في التحقيق
بجرم الدهس والتحريض على الكراهية واإلهانة ،مشيرة إلى أنه في حال إدانة املتهم ،سوف
يلقى خمس سنوات من احلبس مع النفاذ على جرم التحريض على الكراهية ،فضال عن جرمية
الدهس.

كوريا الشمالية :ما تفعله أمريكا يضطرنا
للحرب النووية
حذرت كوريا الشمالية ،من تبعات إرسال
الواليات املتحدة األمريكية قاذفتني
لتنفيذ تدريب على إسقاط قنبلة نووية،
وقالت إن ما تفعله أمريكا يزج بشبه
جزيرة كوريا إلى احلرب النووية.
وشاركت قاذفتان استراتيجيتان من نوع
«بي  1بي النسر» تابعتان للقوات اجلوية
األمريكية في املناورات املشتركة للقوات
األمريكية والكورية اجلنوبية ،حسبما
أفادت وكالة «يونهاب» ،نقال عن مسؤول
في وزارة الدفاع الكورية اجلنوبية ،اليوم الثالثاء.
وقال املسئول :إن القاذفتني شاركتا في املناورات بالقرب من شبه اجلزيرة الكورية خالل ساعتني
أو ثالث ساعات.
وحلقت القاذفتان فوق أراضي كوريا اجلنوبية وبحر اليابان ،فيما أعربت كوريا الشمالية عبر
وسائل اإلعالم الرسمية لها عن استيائها من ذلك ،علما بأن التحليق مت بعد يوم من اختتام
مناورات «كي ريزولف» العسكري الكبرى للواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية.
ومن جانبها أعلنت قيادة القوات اجلوية األمريكية في احمليط الهادي أن حتليق القاذفتني كان جزءا
من األعمال الروتينية للحفاظ على األمن اإلقليمي ،ولم يكن موجها ضد أي دولة محددة.

الريجاني :إيران تسعى لتعايش سلمي دون عزلة
صرح رئيس مجلس الشورى االيراني ،علي الريجاني ،بأن إيران تسعى للتعايش السلمي ومتتني
عالقاتها مع جميع الدول وال تريد عزل نفسها حتت أي مسميات .وقال الريجاني للصحفيني
على هامش فعاليات املعرض الدولي للكتاب الذي افتتح اليوم في العاصمة اإليرانية طهران« :ال
ينبغي نسيان أننا نعارض اإلرهابيني واملتطرفني ،ألنهم رفعوا السالح ونحن أيضا وقفنا ضدهم،
وبالطبع كان السجال الفكري واملواجهة مع هؤالء األفراد مطروحني منذ زمن» .وأضاف الريجاني:
«إننا بصدد التعايش السلمي مع جميع الدول ولسنا بصدد إقامة حواجز في الفكر اإلسالمي…
إن بعض الدول تعتبر امليول الوطنية مبعنى إقامة احلواجز ،في حني أن هذا ليس صحيحا» ،مشددا
على أن «منطق إيران ال يتمثل في إنشاء احلواجز أو سياسة عزل الذات حتت أي مسمى».
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ليال األنس في دبي
اجلزء األخير :
املعجزة احلقيقية في دولة اإلمارات العربية :
التوازن بني اإلحتفاظ بالهوية العربية اإلسالمية
وقبول التعددية الثقافية الدولية.
إمارة دبي (تنطق محليا ً ادبَي) هي إحدى إمارات
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتعتبر إمارة دبي
ثاني أكبر إمارة في االحتاد بعد إمارة أبوظبي حيث
تبلغ مساحتها  4,114كم 2وهو ما يعادل %5
تقريبا من مساحة اإلمارات.
يبلغ عدد سكان اإلمارة  2,262,000كأكبر إمارة
تعدادا ً للسكان في اإلحتاد اإلماراتي منهم
 214,000مواطنني والباقي من األجانب والذين
يشكلون أكثر من  % 90من إجمالي السكان.
حتد دبي كل من إمارة أبوظبي في الغرب وإمارة
الشارقة في الشرق ،وتعتبر العاصمة االقتصادية
لإلمارات العربية املتحدة ،وقد تطورت تطورا ً كبيرا ً
خالل السنوات املاضية .االقتصاد احلر والنشط في
اإلمارة وعدم وجود نظام ضريبي لعب دورا كبيرا
في جذب املستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وتقع إمارة دبي بني إمارتي أبوظبي والشارقة.
وتتميز إمارة دبي بأن دخلها االقتصادي ال يعتمد
على املوارد الطبيعية؛ مثل اإليرادات النفطية
 وذلك علي عكس باقي دول اخلليج العربي -فأقتصاد دبي يعتمد في األساس على التجارة
والعقارات واخلدمات املالية وأيضا على السياحة.
وال يعتمد علي النّفط والغاز واللذان يشكالن
 %6فقط من إجمالي إقتصاد إمارة دبي  .جلبت
النهضة االقتصادية والعمرانية الكبيرة التي في
دبي شهرة عاملية لإلمارة لتحتل مكانة مرموقة
عامليا.
واحلقيقة أن أهم أسباب هذه الشهرة العاملية
كان بسبب ما حققته إمارة دبي في معجزة
التوازن بني اإلحتفاظ بالهوية العربية اإلسالمية،
وفي نفس الوقت قبول التعددية الثقافية وذلك
في بلد يشكل فيه األجانب أكثر من  % 90من
سكانه ،وينتمي هؤالء األجانب إلي أكثر من
مائة دولة من شتي بقاع العالم وقد قدم هؤالء
من بالدهم لصنع الرخاء لدبي ،وفي نفس الوقت
لتحقيق طموحاتهم الذاتية ،وإيضا للتمتع بحياة
رغدة مترفة؛ يندر أن يوجد مثلها في أي من بقاع
العالم.
هوامش  :تتبوأ دبي مكانة متقدمة علي خريطة
العالم السياحية حيث إحتلت املركز اخلامس من
بني أكثر املدن جذبا للسياح علي املستوي العاملي
حيث زارها العام املاضي حوالي  ١٢مليون سائح
وبلغ مجموع إنفاقهم  40.48مليار درهم .
> وبفضل السياسة الرشيدة حلاكم اإلمارة الشيخ
 :محمد بن راشد ال مكتوم  -وهو في نفس الوقت
نائب رئيس دولة اإلمارات املتحدة العربية ووزير
الدفاع  -فقد جنحت دبي في اإلحتفاظ بالهوية
العربية واإلسالمية لإلمارة ،وفي نفس الوقت
إحتوت كل مالمح التقدم العصرية مبا يجعلها
جاذبة لكل اإلنشطة العاملية واجلنسيات واألعراق
األخري وتوفير البيئة األمنة واملشجعة لتلك
اجلنسيات والتي نكرر القول بأنها تشكل أكثر من
 %90من مجموع سكان اإلمارة .وتوفر دبي لهذه
اجلنسيات فرصة التعليم مبدارس دولية عاملية
وبأعلي املستويات وأيضا توفر لهم فرصة ممارسة
الشعائر بحرية تامة حيث يوجد في دبي وبقية
اإلمارات الكثير من الكنائس واملعابد ملمارسة تلك
الطقوس والشعائرالدينية وبحرية تامة .وإحترام
األخر سمة مميزة لالمارات العربية املتحدة والتي
شكلت األرض الصلبة لقيام الدولة العصرية

ا.د .ناجي اسكندر
اإلمارتية والتي وكما ذكرنا في املقاالت السابقة
عن دبي أنها تتنافس وبقوة مع كل دول العالم
األول بل وتتفوق علي الكثير منها لتأخذ موقع
الصدارة في كثير من مناحي احلياة؛ كشبكة
الطرق واملواصالت ،واملطارات ،واملوانئ،واألبنية،
والفنادق والسياحة ،واملؤمترات العاملية واألنشطة
الترفيهية .ففي دبي يندر إن تفتقد أي من العناصر
الرئيسية ألي دولة عصرية ودبي تسابق الزمن من
أجل الدفع بعجلة التطوير .فدبي الشهر املاضي
ليست بدبي لهذا الشهر ،وبالقطع ستختلف
نحو األفضل في الشهر القادم فكل يوم يحمل
اجلديد واألفضل لتطوير شكل احلياة بدبي
فطموحات حكامها وأبنائها ال حدود لها.
> إحتلت اإلمارات املركز األول عربيا ،واملركز الرابع
عامليا كأغني دول العالم علي أساس نصيب

الفرد من الناجت احمللي؛ والذي بلغ حوالي خمسون
ألف دوالر سنويا وهي بذلك تكون متقدمة علي
سويسرا في املركز اخلامس ،وال يسبقها من
حيث نصيب الفرد من الناجت احمللي إال ثالث دول
سنغافورة املركز األول النرويج ،في املركز الثاني،
والواليات املتحدة في املركز الثالث .وسوف يصل
نصيب الفرد في اإلمارات بحلول عام  2018إلي
أكثر من  57ألف دوالر سنويا .وتعتبر دبي األولي
عامليا من حيث معدل منو متوسط دخل الفرد.
> هوامش  :يوجد في اإلمارات أكثر من نصف
مليون مسيحي من األطياف الثالثة الرئيسية في
املسيحية ولكل طائفة أكثر من كنيسة والتي مت
إهداء أرضها كهبة من الدولة .وأيضا في دبي ميكن
احلصول علي كل أنواع األطعمة واملصرح بتناولها
لكل طائفة ومتثل دولة اإلمارات في العموم وإمارة
دبي في اخلصوص منوذجا أمثل لقبول األخر ولقبول
التعددية الثقافية والتعايش املشترك ،وفي
نفس الوقت حترص اإلمارات علي هويتها العربية
واإلسالمية وهي بذلك تشكل منوذجا رائعا في
املنطقة العربية للتجانس بني الهويات الثقافية
الدولية اخملتلفة
> ونختتم بالقول بأن هذا هو السر احلقيقي
ملا حققته إمارة دبي من إعجاز حضاري يتطلع
ويسعي إليه اجلميع ،وعلي إتساع رقعة الكرة
األرضية ،وذلك في وسط منطقة صحراوية
محدودة املوارد الطبيعية .

ر�أي ور�ؤى

اجلنرال يعقوب في ميزان التاريخ

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

بعد هزمية نقتنبو الثاني آخر الفراعنة على يد ارحتششتا الثالث ملك
الفرس سنة  343ق.م .خلى عرش مصر من احلكام الوطنيني ألكثر من
الفي عام ،حتى تولى الرئيس الراحل محمد جنيب رياسة اجلمهورية.
فبعد هزمية نقتنبو احتل الفرس مصر للمرة الثانية ،واستمروا بها حتى
غزاها االسكندر الذي استقبله املصريون كفاحت وليس كغاز النه حررهم
من االستعمار الفارسي القاسي .ولم يكونوا خائنني عندما استقبلوه باحلفاوة ،النه اعانهم ال على
اسقاط حكومة وطنية بل لطرد القوات االخمينية؛ فكأنهم قد رحبوا مبستعمر وعدهم بحسن املعاملة
للتخلص من مستعمر سقاهم املذلة .وحكم البطاملة مصر ثالثة قرون .ثم اصبحت مصر والية رومانية(31
ق.م) الى ان غزاها العرب سنة 641م .ثم حكمها على التوالي االمويون(661م)،فالعباسيون(750م) الذين
خرج عليهم الطولونيون واالخشيديون .ثم غزاها الفاطميون(969م)،ثم االيوبيون (1171م) .ثم حكمها
املماليك(1250م) ،الى ان احتلها االتراك (1517م).
وظلت مصر طوال هذه الفترة يحكمها الغرباء ،حتى قامت الثورة املصرية وازاحت االسرة االلبانية
عن عرش البالد ،لت ْ
ُطبق على صدرها القوى النفعية وعلى رأسها جماعات االسالم السياسي اجلهادية
والتكفيرية والُنص نُص ِّية .وكأن املصريني قد استعانوا بالرمضاء على النار.
ولم يكن انتقال السلطة يتم في سالم بل في حروب وكروب ومصائب وخطوب .كان يدفع ثمنها ويسدد
فواتيرها املواطن املصري الذي كان يتعرض للنهب والقتل وهتك العرض الى جانب دفع اجلزية واداء اخلراج
من قوت اهله وعياله بحجة حمايته والدفاع عنه ،وهي واجهة براقة اخفت وراءها الهدف الرئيسي وهو
االحتالل االستيطاني االستنزافي .فلو كان الغزاة يبغون احلق والعدل العانوا الشعب على طرد احملتل
القدمي وانصرفوا الى حال سبيلهم مقابل احلصول على تكاليف احلرب اضعافا مضاعفة ،كما حدث في
حرب حترير الكويت .ولو كانت نواياهم حسنة لساعدوا اهل مصر على تكوين جيش وطني من خير اجناد
االرض ،وهو ما حدث اخيرا منذ عهد سعيد باشا .ولكن ما ان يطرد احملتل اجلديد زميله القدمي من البالد
حتى يستعمل جبروته في استعباد اهلها ،وسلب خيراتها ،وعوث الفساد في ارضها كما اخبرنا التاريخ.
وما يزال يخبرنا.
وال ننكر ان من بني املستعمرين من متصر ،واخلص للبالد ،وراعى حق العباد اكثر من بعض املصريني الذين
خانوا وطنهم وانكروا نعمه عليهم ،ولم يستنكفوا ان يسبوه على املأل بقولتهم الشهيرة “ طظ في
مصر “ .الن الوطن عندهم ال يزيد عن كونه امارة يحكمها من يحكمها من بنجالديش او من باكستان ،من
االنس او من اجلان .وقد خرج بعضهم خارج البالد .ومن مواقعهم يسبون اجليش والرموز الوطنية بألفاظ
خارجة ونابية.
ويذكر لنا التاريخ من الشخصيات النفعية  -وهي كثيرة جدا ً  -التي اعانت احملتلني عى غزو مصر ،املدعو
العبيدية في املغرب .وكان يُطلع املعز على عورات البالد
يعقوب ابن ِكلِّس ،الذي كان على اتصال باالسرة ُ
ِّ
وشؤون العباد ،ومهد له احتاللها وطرد العباسيني منها .وقد كان ابن ِكلس يهوديا ثم اعتنق االسالم على
املذهب الشيعي ،واصبح اول امام للجامع االزهر.
وعندما التقى املماليك باالتراك في واقعة مرج دابق ،انسحب قائد امليسرة املدعو خاير بك من صفوف
اجليش ليخون مواله قنصوة الغوري وينضم الى جيش العدو مما اتاح لالتراك ان يسحقوا جيش املماليك
ويحتلوا الشام ويعيثوا فيه الفساد .كما حرض (خاين) بك العثمانيني على احتالل مصر فاحتلوها بعد
واقعة الريدانية؛ وقتلوا اهلها ونهبوا بيوتها ،واخذوا غاللها ليطعموا بها خيولهم .وجردوها من نفائسها،
ومن مهرة حرفييها ليبعثوا بهم الى االستانة .وكان طومان باي قد فر ليختبأ عند حسن بن مرعي احد
شيوخ العربان ،لكن هذا الشيخ تنكر الحسانات سلطان مصر عليه ،وسلمه لالتراك فصلبوه على باب
زويله .ثم قاد الوالة واالنكشارية الشعب املصري بالكرباج مثل دواب احلقل .وسلبوه حريته وكرامته،
وعزلوه عن اسباب العلم واملعرفة ،وحصروه في قفص الكتاتيب ليتقوت على حبوب ابجد هوس حطي
كلمن .وظل االمر على هذه احلال حتى مجئ احلملة الفرنسية ،وكان برفقتها ثمانون عاملا ،قاموا بدراسة
كل جوانب اجملتمع املصري .وهنا ظهرت شخصية املعلم يعقوب الذي وقف الى جوار الفرنسيني ضد
اجلنود املماليك؛ الذين كانوا يعملون حتت امرة االستانه في نهب واذالل الشعب املصري.
ولم يكن اجلنرال يعقوب هو وحده الذي انضم الى مستعمر مستنير ليعينه على االطاحة مبستعمر
غاشم ومستبد .فكان الوهابيون باجلزيرة العربية دائمي الثورة ضد االتراك ،حتى انهم جلأوا الى االجنليز
الكفار لكي يعينوهم على محاربة السطان العثماني خليفة املسلمني .ومثلهم فعل الهاشميون
فتحالف الشريف حسني بن علي مع السفير االجنليزي بالقاهرة السير هنري مكماهون للثورة ضدد
االتراك طمعا ً في االستقالل .وال يصح ان نصفه باخليانة النه استعان باالجنليز ال لينقلب على حكومة
وطنية بل ليتخلص من محتل مستبد .وكذلك احلال بالنسبة للجنرال يعقوب فانه حتالف مع الفرنسني
ليس ضد الوطن بل ضد ذات احملتل الغاشم .وقد استفاد املصريون كثيرا ً  -على الرغم من السلبيات  -من
احلملة الفرنسية التي مكثت بالبالد ثالث سنوات حيث احدثوا بها طفرة حضارية مبقياس ذلك العهد.
ونقلوها من حالة الثبات واجلهل واخلمول التي عاشوها لثالثة قرون في ظل احلكم التركي الظالم ،ذاقوا
خالله من احملن صنوفا والوانا ،وجترعوا من الظلم كؤوسا ً جحافاً ،كما يروي ابن اياس في تاريخه مفصالً.
واذا افترضنا جدال ان اجلنرال يعقوب كان خائنا  -وهو غير صحيح  -فهذا ال يشني جموع االقباط في شئ،
وله ِه باجلاسوسة هبة
كما ان خيانة املقدم فاروق الفقي للجيش املصري وتعاونه مع العدو ،من اجل ِ
سليم ،ال يشني اجليش املصري بجنوده وضباطه الوطنيني الشرفاء .كما ان خيانة اجلاسوسة املصرية التي
باعت وطنها للموساد ،ال يشني نظيراتها من نساء مصر الشريفات.
ومن هذا املنطلق ال يصح املتجارة بقضية اجلنرال يعقوب واستغاللها في الطعن في وطنية اقباط مصر،
واغفال دور الكنيسة الوطني عبر العصور ،والتعتيم على الرموز املصرية القبطية منذ القدمي والى االن
مرورا بابطالهم في نصر اكتوبر اجمليد .الن مصر بالنسبة لنا ليست امارة ،بل هي وطن يعيش فينا .يوجد
من يحبها النه يعيش بها معززا مكرما ،ونحن نحبها على الرغم مما نعانيه من متييز واضطهاد .وهذا لن
يزعزع حبنا لها بل يزيده ضراوة.
لقد رحل من املستعمرين من رحل ،وذاب منهم من ذاب في بوتقة اجملتمع املصري ،لكن سلسال الغدر لم
ينقطع .فال يزال من املصريني من يبح دم اخوانه في الوطن واالنسانية ،ومن يلعنهم من املنابر الدينية ،ومن
يحرض ضدهم ويفجر كنائسهم ،ومن يحول دونهم والوظائف التي تعاني من فوبيا عقيدته الدينية؛ كما
حتول دون اشتراك (خير اجناد االرض) في الفرق الرياضة...الخ .لقد تناسيتم ايها الظاملون انكم مصريون،
وان اجدادكم قد عانوا االمرين حني اضطر اكثرهم الى التخلي عن دينه قسرا ً لكي يعفى من دفع اجلزية،
ولكي يفلت من شروط العهدة العمرية املذللة ،او لكي يشغل وظيفة في دواوين حكومة ثيؤقراطية.
فاقرأوا التاريخ او الفظوه ،ودعونا نتعايش معا ً حتت سماء وطن واحد ،في ظل العدل واملساواة.
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تصريحات نيمار تُهدد استمراره ببرشلونة ..
و»ميسي اجلديد» خليفته!
لم تكد متر ساعات قليلة على تصريحات
الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا برغبته في
اللعب يوما ً ألحد أندية الدوري اإلجنليزي املمتاز
حتى تفاعل املوضوع وأخذ أبعادا ً جديدة باتت
تُالمس مستقبله في قلعة «كامب نو».
بدوره ،أكدت صحف أنه ال يمُ كن التفكير في
احلصول على خدمات الدولي األرجنتيني باولو
ديباال دون رحيل جنم «السيليساو» نيمار عن
صفوف برشلونة.
وشددت الصحيفة الكاتالونية أن إدارة
برشلونة لن تفكر بالتعاقد مع «أيقونة» بطل
جدي ،والدخول في
الدوري اإليطالي بشكل
ّ
مفاوضات رسمية مع نظيرها في يوفنتوس،
إال في حالة االستغناء عن نيمار وبيعه ألحد
األندية اإلجنليزية.
وأشارت إلى أن إدارة برشلونة تريد احلصول على
أكبر مبلغ مالي ممكن جراء عملية بيع نيمار –
إن حدثت بالطبع  -ألجل توفير السيولة املالية

املدرب
كشف
الفرنسي لنادي
املطلوبة إلمتام صفقة التعاقد مع «ميسي
مدريد
ريال
اجلديد».
زين
االسباني
وتلهث كبار القارة األوروبية منذ سنوات خلف
الدين زيدان أنه يغار بعض الشيء من أهداف
جنم برشلونة املتألق؛ إذ يُبدي الغرمي التقليدي
جنم فريقه البرتغالي كريستيانو رونالدو،
ريال مدريد اهتماما ً كبيرا ً بالدولي البرازيلي إلى
أبرز هدافي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم،
جانب رغبة باريس سان جيرمان.
وذلك عشية ذهاب الدور نصف النهائي في
وإضافة لريال مدريد وسان جيرمان ،أظهرت
األندية اإلجنليزية رغبة جامحة في استقدام
مواجهة اتلتيكو مدريد.
نيمار إلى مالعب «البرميير ليج» ،وهنا يدور
وقال زيدان «لم أحظ بفرصة اللعب معه،
احلديث حول قطبي مدينة مانشستر ،السيتي
لكنني لعبت ضده .احصاءاته مثيرة
واليونايتد ،إلى جانب تشلسي.
لالعجاب» ،وذلك في إشارة الى تخطي رونالدو
 22األبرز،
عتبة املئة هدف في املسابقة األوروبية
خالل اياب الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
مجدي عبد الغني :بالغ للنائب العام بشأن التجاوزات في حق احتاد الكرة
االملاني في نيسان/أبريل.
«ُ »Hosanna
يقيـــم
ألوان
عن
دافع
الذي
أضاف الدولي السابق
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة احتاد الكرة ،أنه سيتم
اجمليــــد
امليــــــالد
العامني 2001
بعيــــد االسباني بني
النادي امللكي
تقدمي بالغ للنائب العام ،بشأن التجاوزات التي صدرت في حق احتاد
و« ،2006أتيحت لي فرصة اللعب مع رونالدو
الكرة خالل الفترة املاضية .وأكد «عبد الغني» أن تلك التجاوزات،
البرازيلي الذي كان ايضا العبا استثنائيا .أغار يرفضها اجلميع ،ويجب التصدي لها من أجل احلفاظ على منظومة
بعض الشيء منهما النني لم أكن أسجل كرة القدم .يُذكر أن رئيس الزمالك وجه العديد من االتهامات الحتاد
هذا الكم من األهداف .كنت أمرر متريرات الكرة خالل الفترة املاضية ،على خلفية أزمة مباراة فريقه ضد
حاسمة لكنني لم أملك احلاسة (التهديفية) املقاصة ،والتي اعتبر فيها الفريق األبيض منسحبا وسيتم خصم
«Study God’s
Wنقاط منه في أخر املوسم
ثالث
ord. Love it.
مثلهما».
»Live it
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

عقوبة قاسية في
انتظار حسام عاشور

تلقى حسام عاشور العب النادي األهلي
البطاقة احلمرا بعد نهاية مباراة فريقه أمام
االنتاج احلربي والتي انتهت بالتعادل اإليجابي
 1-1في اجلولة الـ 26من الدوري.
تقــــاريرالصفراء الثانية بعد
وتلقي عاشور البطاقة
نهاية املباراة بسبب االنفعال على حكم
املباراة محمود عاشور ،والذي لم يتردد في
إشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه
عاشور ويشهر بعدها البطاقة احلمراء ،وسط
احتجاج قوي من اجلهاز الفني لألهلي ضد
احلكم.
ومن املتوقع توقيع عقوبة االيقاف  ٣مباريات
على عاشور بدال من مباراة واحدة في حالة
ذكر احلكم تلفظ الالعب ضده في تقريره
للجنة املسابقات باحتاد الكرة.
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Dental Advice
Teeth Sensitivity

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

ماهى حساسية االسنان :
حساسية االسنان هى تنتج من احتكاك األسنان باملشروبات
الباردة أو الساخنة ،أو باحلمض ّيات ،أو بالسكر ّيات ،أو بــ األسيد ،أو
بالهواء ،أو مبج ّرد اتصال األطعمة أو األشربة باألسنان .
حساسة تتع ّلق ،مباشرةً ،بالعصب ،وتتواجد حتت
ثمة طبقة ّ
“املينا” التي حتمي األسنان .وعندما تضعف الطبقة اخلارج ّية
للسن ،أو عندما يحصل احتكاك مباشر بالعصب ،بعد كسر في
ّ
السن ،يعاني الشخص من حساس ّية األسنان.
اسباب حساسية االسنان :
 - 1تفريش األسنان بطريقة خاطئة :إن تفريش أسنانك بطريقة خاطئة عنيفة وذلك عن طريق
استخدام طريقة النحت ،أو تفريشها بفرشة أسنان ذات شعيرات خشنة ،قد يضعف طبقة املينا
على سطح أسنانك وخاصة في منطقة الضروس واألنياب.
- 2انكسار أو تآكل األسنان :قد تتعرض األسنان للكسر البسيط أو التآكل بسبب اجل ّز على األسنان
أثناء الليل (طحن األسنان) أو أي سبب أخر مما يؤدي الى تآكل طبقة املينا وانكشاف طبقة العاج
احلساسة والتي تصبح عرضة للتسوس واأللم.
 - 3أمراض اللثة وانحسارها :ان من أعراض أمراض اللثة ،انحسارها مما يؤدي الى تكشف اجلذور وجعلها
عرضة للحساسية املفرطة أحيانا.
 - 4معجون األسنان الذى يحتوى على مواد لتبييض األسنانالعديد من مستحضرات معجون األسنان
تضاف لها مركبات “البيروكسيد” التى تعمل على تبييض األسنان والتى تساعد على حدوث حساسية
األسنان عند البعض .ولكن هذه احلساسية قد تكون مؤقتة وتنتهى مبجرد التوقف عن استخدام هذا
النوع من معجون األسنان واستبداله بنوع أخر.
 - 5استخدام غسول الفم كثيرا
توجد بعض أنواع غسول الفم التى حتتوى على األحماض مثل الكحول وبعض املواد الكيميائية التى
تساعد على حساسية األسنان ،فيفضل دائما استخدام غسول الفم اخلالى
من الكحول.
 - 6وجود تسوس حول حشو األسنان
قد يحدث تسوس حول حشو األسنان عند بعض األشخاص خاصة كبار
السن ،حيث يصبح احلشو ضعيف مما يؤدى إلى سهولة تراكم البكتيريا فى
أماكن احلشو وتدمير طبقة املينا مسببة حساسية األسنان ،لذلك يجب
زيارة الطبي الستبدال احلشو القدمي باخر جديد.

علــــوم وطب
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حظك مع جود نيوز
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حل العدد السابق
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رأسي

8
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 1قائل العبارة « :البحر من ورائكم والعدو أمامكم
 1قارن في الحجم ليرى مدى التطابق  oسقوط
المواد الطبيعية
 2أعطى
 2جعل اآلخر شريكا  oنظام نقل الرسائل
 3رأيا خبيرا  oإعادة تدوير 8
 3البلد الوحيد في العالم الذي ال يضع اسمه على طوابع البريد
 3مشاركة في األفكار حول موضوع ما  oما بعده.
5 3
2
 oحرف نفي.
 4مجموع احتياجات المكتب من الورق واألقالم وغير ذلك
 4نصف قارب  oنصف أرسل
 5نصف مركز  oوضع الشيء في الركن وبمعنى اعتمد
8 2 7
3
 5مسرحية سياسية قدمها دريد لحام
عليه
نصف ناشط
 6كريه الرائحة  oمتشابهات
9 3 5
 6هوادة6 o2
 7مدينة أسبانية في أفريقيا محاطة بأراض مغربية  oيقترب كثيرا
 7طيب الطعم وارائحة  oعاصمة اروبية (معكوسة)
 8نصف يرجو  oحمام بخار حديث  oنصف تالي.
في القيمة أو العدد 8 3
 9المرأة التي ال زوج لها أو الرجل الذي ال زوجة له  oخالون  8خلف (بالعامية)  oمناسبة تعود بشكل مستمر  oنصف راجع
Daily Sudoku: Wed 19-Apr-2017
 9رئيس أميكي سابق اشتهر بفضيحة لونسكي
من النجاسة
 10مدينة ترفيهية اميركية كبيرة منها نسخة
 10فاكهة كالخوخ  oزناد (مبعثرة).
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هل رأيت لوحه من قبل ووقفت أمامها مندهشا ً  ،متعجبا ً و يقتلك
الفضول ملعرفه ما بني خطوطها املتمثله فى الشخصيات املرسومة
وكل ما يدور حولهم ؟! هل راودك األحساس انك تود ان يكون راسم
اللوحه مازال على قيد احلياه لتسأله بنفسك ّعم ما يدهشك
ويحيرك فى هذه اللوحه ؟ هل حبك للوحه ما أخذك إلى عاملها وغصت
بني تفاصيلها ؟! إذا كنت فعالً قارئى العزيز لديك هذه األحاسيس
وشعرت بها جتاه لوحه ما ،فأنت بدون شك تشاركنى نفس املشاعر
التى احس بها كلما وقعت عينى على بورتريه أرنولفيني[ ]2و هي
لوحة زيتية على لوح من السنديان ،رسمها الفنان الهولندي جان فان
إيك في عام  .1434تعد اللوحة صغيره بطولها الكامل من البورتريه
املزدوج والتي يعتقد أنها متثل التاجر اإليطالي جيوفاني دي نيكوال
أرنولفيني ورمبا زوجته أيضا في منزلهم  ،حيث تعتبر أكثر اللوحات
األصلية تعقيدا ً في الفن الغربي بسبب األيقنة والرسم املنظوري
الهندسي املتعامد  ،وكذلك إستخدام املرآة إلظهار إنعكاس
املساحة ،وكما اعتبر مؤرخوا الفن هذا البورتريه لوحه فريدة بحيث
كونها توثيقا ً لعقد زواج على هيئة لوحه فنيه ،
وعلى الرغم من اجلدل الواسع الذى يدور حول هذا
العمل إال أنه يعتبر من أكثر األعمال شهرة وأهمية
عند املؤ ّرخني.
املثير للجدل أن هذه اللوحة مرسومة باأللوان
جدا ً في أوروبا الغربية في
الزيتية ،وهو ما كان نادرا ً ّ
القرن اخلامس عشر  ،وقد سمح الرسم باأللوان
الزيتية للفنان «فان أيك» أن يكتشف موهبته
عبر التفاصيل التي كانت مالحظتها في األعمال
األخرى أمرا ً صعباً .إذا أمعنت النظر في اللوحة
عزيزى القارئ سترى أن املرآة على اجلدار اخللفي
تعكس كامل الغرفة ،باإلضافة لشخصني يقفان
في بداية الغرفة  ،وقد تعمد الرسام على تشويه
محدبة في اللوحة في
سطح املرآة التى ظهرت
ّ
تفصيل مدهش ،باإلضافة إلى الدوائر الالمعة حول
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ى العمل والمنزل  ،عليك ترتيب األولويّات وإنهاء ما ُيمكن
برج الحمل :أنشطة ُمكّثفة على جبه َت ْ
اليترك كّله  ،هذا ينسحب على دروسك إن كنت تلميذاً.
اليدرك كّله ُ
إنهاؤه من عمل فما ُ
ً
محموما بعمل شاق فهذا األسبوع ُربّما كنت على موعد مع
برج الثور :إن كان أسبوعك الفائت
التسوق  ،أكثر من نزهة وأكثر من زيارة ألكثر من شخص لتكون
اإلسترخاء والزيارات الوديّة ونزهات
ّ
ميَزة.
الضحكات عالمة أسبوعك ُ
الم ّ
برج الجوزاء :جدولك مضغوط باألعمال المختلفة وأبرزها األسفار حتى لو كانت عبارة عن مشاوير
التعليمية بنفس أهمية شئون عملك
بعيدة فى ضواحى مدينتك  ،عليك التعامل مع شئون أسرتك
ّ
المالية.
موقف ما  ،إن
محبته لك من خالل
ٍ
برج ّ
السرطان :أحد أقاربك يم ّد يد المساعدة لك أو تكتشف عمق ّ
ً
خصوصا إن كنت من طلبة الدراسات العليا.
كنت تلميذاً فتحصيلك الدراسى ُمرتفع
ً
وأيضا عن تجنيب أحد تلك المستحقات على
برج األسد :تبحث عن مستحقاتك المالية فى العمل
شكل ودائع توفير طويلة األجل ألطفالك  ،إشارات لترقية إن كنت ّ
موظفًا أو توسيع لتجارتك إن كنت
تاجراً.
برج العذراء :النفقات والمصاريف ال تزال زاوية القلق بالنسبة لك  ،لحسن الحظ فتقوية عالقاتك
اإلجتماعية ُتشّتت هذا القلق بمساندة من خالل ترقية أو عالوة تتلقاها  ،دعوات حضور الحفالت
ّ
ب الناس لك.
هى عالمة
شعبيتك ُ
وح ّ
ّ
برج الميزان :التزال تبحث عن الحب والعاطفة والتى هى وقودك الدافع لنشاطك فى العمل  ،هذا
ً
عازبا.
الرسمية مع الخطيبة إن كنت
يعنى تصفية خالفاتك مع الزوجة أو اإلنتقال للخطوات
ّ
أى جبهة منهم
برج العقرب :تقوم بسداد إلتزاماتك تجاه أسرتك  ،عائلتك ووظيفتك دون تقصير على ّ
أراض أو عقارات تقوم فيها بالمتابعة والفحص وتحصيل مكاسب  ،مايزيد من
ُ ،ممتلكات العائلة من
ٍ
شعبيتك بين أفراد العائلة.
ّ
تغير قناعتك أو عنادك بشأن
برج القوس :اإلسترخاء بعد عمل يومك الشاق يشحنك بالطاقة  ،قد ّ
شخص أو موقف أو وظيفة كنت ترفضها بعض إعطاء الموضوع/الشخص/الوظيفة نظرة فحص ثانية
ً
عمقا.
أكثر
ً
صحية قد التتركك وحيدا وهذا يشمل خدوش طفيفة بسبب موجة نرفزة طارئة
برج الجدى :مشاكل
ّ
وإصطدامك قدمك بأحد مفروشات منزلك  ،عناية أفراد أسرتك بك ُتخ ّفض من فترة النقاهة أو نسبة
حدوث تلك النرفزة العابرة.
برج ال ّدلو :مصدر قلقك قد يكون ُممتلكاتك العقارية لكن لحسن الحظ فيبدو أنك ُمدقّق حسابات ،
صاف لجدولة تلك الديون لترويضها
بذهن
إن كنت متوّرطًا فى ديون وأقساط فهذا األسبوع قد تسعد
ٍ
ٍ
والسيطرة عليها وإنهائها بأقرب وقت ُممكن.
الحوت :بؤرة إهتمامك هى العمل وعليك ترك هواياتك مؤ ّقتًا وبذل أفضل ما بوسعك من جهود
برج ُ
التفوض غيرك ألداء عملك ،عليك إنجاز من عملك بكفاءة للحفاظ على
للتأكد من متانة عملك ،
ّ
لقمة عيشك
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1 2
نسرين عيسي  -ساسكاشوان

9
5 6 4
غريب 3
8 7
باللوحة وهو عدم ظهور الكلب في
3 2
املرآة رمبا 7كانت هذه رسالة خفية من الرسام
1 8
إلى أن4االنعكاس احلقيقي للزواج ليس به

 ! 6كل هذه تكهنات شخصيه ال
وفاء رمبا
9 5 7 2 1 8 3 4
احلقيقه غير راسم اللوحه «فان أيك».
يعلم
8 4 3 5 9 7 1 2 6
يدي
 6 8 1 4 3 9 5مت7حتليل 2كل التفاصيل الدقيقة في اللوحة من طريقة تشابك ّ
الزوجني ،إلى طريقة ارتداء املالبس وحتى طريقة وضع املرأة للوشاح
9 5 1 3 6 2 4 8 7
رأسها في محاولة للفهم العميق للوحة ومحاولة اكتشاف
على
Daily Sudoku: Tue 2-May-2017
very hard
أسرار اكثر .
استخدم فان إيك أسلوب وضع طبقات رقيقة من اجلليز الشفاف
http://www.dailysudoku.com/
لتصوير اللوحه بحدة في كالَّ من اللون والدرجة .حيث تساعد األلوان
املتوهجة في تسليط الضوء على واقعية اللوحه  ،وكما جسد
تأثيرات الضوء املستقيم والضوء املنتشر عن طريق إظهار ضوء من
املرآه ال تعكس صوره الكلب
النافذة على اليسار التي تعكسها مختلف السطوح .فقد قيل أنه
استخدم عدسة مكبرة من أجل رسم التفاصيل الدقيقة كالتركيز
جتسد آالم املسيح.
إطار املرآة والتي تبدو كأنها ّ
ولكن األمر املثير للجدل في اللوحة ليست الفردي على كل حبة من خرزات الكهرمان املعلقة بجانب املرآة .كان
املرآة وإمنا الرجل واملرأه الوقفان في املنزل ،األسلوب اخلداعي في هذه اللوحة ملحوظا ً في حينه ،وال سيما في
وهو مشهد لم يكن من الشائع رسمه في استخدام الضوء إلبعاث مساحة في الداخل« ،تصوير الغرفة املقنع
تلك الفترة ،وهذا ما دفع املؤرخني لالعتقاد متاما ً فضالً عن الناس الذين يقطنونها».،أيا ً كان هو املعنى املعطى
بوجود معنى أعمق ل ّلوحة .البعض يعتقد لهذا املشهد وتفاصيله ،فقد كان هناك الكثير من اجلدال حول ذلك،
أن اللوحة عبارة عن توثيق عقد زواج كما وفقا ً ملؤرخ الفن كريج هاربيسون حيث قال  »:تعد بورتريه أرنولفيني
اشرت فى بدايه كالمى والشخصني في اللوحة الشماليه الوحيدة التي بقيت من القرن اخلامس عشر ،حيث
آخر الغرفة هم الشهود  ،فكما نرى معا ً أظهر معاصروا الفنان في ذلك احلني إجنذابهم لهذا النوع من األعمال
فى الصوره رفع الزوج لـ يده دليل على في الديكوراملعاصر .وإنه ملن املغري حقا ً أن نطلق على هذا النوع األول
القسم  ،و وجود الكلب باللوحة دليل من الرسم –لوحة من احلياة اليومية -في العصور احلديثة»
على الوفاء وخلع األحذية رمز للطهارة احلقيقه ان هذه اللوحه تطرح الكثير من التساؤالت وأجمل ما بها
والقدسية .واذا امعنا النظر فى الفستان انه جتعل العقل يفكر ويتخيل ورمبا جتد فيها حاله قد تكون انت او
انت تعيشان فيها .اجمل ما فى هذه اللوحه من معانى الى جانب
الذي ترتديه العروس فقد كان موضة
ِ
سائدة في تلك الفترة ،أي أنها ليست عبقريه الرسم انها قصه مفتوحة النهايه متروكه لك عزيزى القارئ
حامل كما تبدو للبعض  .ولكن هناك شئ لوضع نهايتها كيفما تشاء !
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الرب هيمت يب عوين ومنقذي
أنت يا اهلي ال تبيط

طوىب ملن يتعطف عىل املسكني يف يوم الرش ينجيه الرب

امجلعية تعيط ايصال لألعفاء من الرضائب

(مزمور )٤٠

تتقدم
مزمور ١٧ : ٤٠
مكا تعملون بأن خدمة هذه امجلعية تقوم عىل مساعدة
أرسة مجعية السيدة العذراء اخلريية
الكنائس وامجلعيات واملالجئ اخلريية يف أحناء مرص
أحبائنا املختارين يف الرب ...

الرجـاء ...

والسودان وذلك بتقدمي املساعدات املادية والتعضيدية
القلبية
بأرق وأخلص الهتاين
يف املجاالت التالية:
املباركة
لمك
برعاية الفتيات اليتميات وذلك بانشاء دار
ولألرسة  +وقد اهمتت امجلعية
املستعصية
خلدمة مرىض األمراض
مصـر
شربا
يح
يف
لرعايهتم
املجدلية
مرمي
مبناسبة عيد قيامة ربنا واهلنا
مل يقول امللك للذين عىل ميينه تعالوا يا مباريك أيب رثوا امللكوت
 "+رعاية الفقراء واحملتاجني واألرامل واأليتام وذو
وخملصنا يسـوع املسـيح
املعد لمك منذ تأسيس العامل.
احلاالت اخلاصة.

 +رعاية املرىض حباالت مزمنة ( مرض الرسطان /
الفشل اللكوي  /الكبد ......اخل) .

ألين جعت  ..فأطعممتوين
عطشت  .......فسقيمتوين
كنت غريبا  .....فاويمتوين

 +رعاية الطلبة والطالبات يف استمكال دراسهتم .

عريانا .........فكسيمتوين

مريضا  .........فزرمتوين

حمبويا  .........فأتيمت ايل

فيجيبه األبرار حينئذ قائلني:

يارب ..

مىت رأيناك جائعا فأطعمناك أو عطشانا فسقيناك
ومىت رأيناك غريبا فاويناك أو عريانا فكسوناك
ومىت رأيناك مريضا أوحمبوسا فأتينا اليك.

فيجيب امللك ويقول هلم :احلق أقول لمك مبا
انمك فعلمتوه بأحد اخويت هؤالء األصاغر
فيب فعلمت مىت ٤٠-٣٤:٢٠

 +رعاية املعوقني واملسنني وامدادمه باألجهزة
التعويضية.

 +رعاية القادمني اجلدد من سوريا والعراق والبالد
االخري وتعضيدمه لالستقرار يف كندا

وللجمعية مزية تنفرد هبا:

 +تقوم امجلعية بارسال تربعك مبارشة اىل الخشص أو العائلة
اليت ترغب يف تقدمي املعونة هلا وذلك بارسال حوالة بريدية عىل
العنوان مبارشة من خالل امجلعيات اخلريية والكنائس.

باالضافة اىل ان:
 +امجلعية ترسل لك سنويا ايصاال رمسيا ميكن استخدامه يف
احلصول عىل خصم من رضائب الدخل لصل اىل ٪٤٠

 +ترسل لك امجلعية تقرير سنوي يتضمن أوجه نشاطها

من أجل ذلك ...

3607 Sheppard Avenue East
P.O.Box 46635
Scarborough, Ontario
M1T 3V8 Canada
COR.1143422 • Tax 88790 3839 RR0001
Canadian Account # 9108200 25011
at Scotia Bank, Toronto
Please visit us at:
www.stmarysinternational.org
Call us at:

905-831-8182

تدعومك اىل املشاركة يف سد احتياجات أخواتنا املعوزين تطبيقا
للوصية األهلية" :الديانة الطاهرة النقية عند اهلل يه افتقاد
األرامل واأليتام يف ضيقاهتم"

(يعقوب )٢٧ : ١

ان مشاركتمك يه نمسة حب وملسة حنان من قلوبمك الرحمية
ليك تشعروا بالهبجة والسعادة يف عيـد القيامة املجيـد
الرب يعوضمك بلك براكته المسائية

ولك عام وأنمت خبـري

جملس ادارة امجلعية
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الراعي والرعية

تقرير عن زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلي مصر وتوقيع إتفاق مشترك بني
الكنيستني األرثوذوكسية والكاثوليكية
علي مدي يومني ،زار قداسة البابا فرنسيس بابا
الفاتيكان ،مصر في زيارة رسمية هي األولي نوعها
للبالد ،والتقي خاللها  .بالرئيس السيسي والبابا
تواضروس الثاني وشيخ األزهر أحمد الطيب .وتقابل
قداسته أيضا ً من االساقفة والكهنة والرهبان
الكاثوليك في مصر ،وألقي البابا فرنسيس كلمة
كان أهم ما جاء بها:
إني لسعيد أن أكون في مصر ،أرض احلضارة
النبيلة والعريقة ،إن ملصر ،بسبب تاريخها وموقعها
اجلغرافي الفريد ،تلعب دورًا ال غنى عنه في الشرق
األوسط.
أفكر خاصة في جميع األشخاص الذين ،في
السنوات األخيرة ،فقدوا حياتهم من أجل احملافظة
على سالمة وطنهم :في الشباب ،ورجال القوات
املسلحة والشرطة واملواطنني األقباط وآخرين
مجهولني سقطوا جميعا نتيجة ألعمال إرهابية
مختلفة ،أفكر كذلك في عمليات القتل والتهديدات
التي أدت إلى تهجير املسيحيني من شمال
سيناء ،أفكر كذلك بأولئك الذين سقطوا ضحية
الهجمات التي وقعت ضد الكنائس القبطية ،سواء
في شهر ديسمبر املاضي أو الهجمات األخيرة في
طنطا واإلسكندرية أتقدم ألقربائهم ولكل مصر
بأحر التعازي وأرفع صالتي للرب كي مين على اجلرحى
بالشفاء العاجل.
إزاء مشهد عاملي في غاية احلساسية والتعقيد،
أطلقت عليه “حربا عاملية
يجعلنا نفكر فيما قد
ُ
على أجزاء” ،يحتم علينا أن نؤكد أنه ال ميكن بناء
احلضارة دون التبرؤ من أي أيديولوجية للشر ،والعنف
ومن كل تفسير متطرف يرمي إلى إلغاء اآلخر
وإبادة التنوع عن طريق التالعب باسم اهلل القدوس
واإلساءة إليه ،علينا جميعا واجب أن ن ُعلِّم األجيال
اجلديدة أن اهلل ،خالق السماوات واألرض ،ليس
بحاجة إلى حماية من البشر بل ،على العكس ،هو
الذي يحمي البشر ،وهو ال يرغب مطلقًا في موت
أبنائه بل في حياتهم وسعادتهم ،وهو ال ميكن
له أن يطلب العنف أو أن يبرره ،إمنا ،على العكس،
يرذله وينبذه ،إن اإلله احلقيقي يدعو للمحبة غير
املشروطة ،وللمغفرة اجملانية ،وللرحمة ،ولالحترام
املطلق لكل حياة ،ولإلخ ّوة ما بني أبنائه ،مؤمنني
كانوا أو غير مؤمنني.
علينا واجب أن نؤكد م ًعا أن التاريخ ال يغفر لهؤالء
الذين ينادون بالعدالة وميارسون الظلم؛ التاريخ لن
يغفر لهؤالء الذين يتحدثون عن املساواة ويقصون
اخملتلفني ،علينا واجب أن نفضح باعة أوهام اآلخرة،
الذين يعظون بالكراهية كي يسرقوا من البسطاء
حياتهم احلاضرة وحقهم في العيش بكرامة،
ويحولونهم إلى وقود حرب حارمني إياهم من
إمكانية أن يختاروا بحرية ،يجب علينا أن ندحض
األفكار القاتلة واأليديولوجيات املتطرفة ،مؤكدين
على أنه ال ميكن اجلمع بني اإلميان احلقيقي والعنف
بني اهلل وأفعال املوت.
أطلب من اهلل القدير والواحد أن يغمر جميع
املواطنني املصريني ببركاته اإللهية ،وليمنح اهلل
مصر السالم واالزدهار والتقدم والعدالة ويبارك
جميع أبنائها..
وفي مساء اليوم األول مت التوقيع علي وثيقة
تاريخية بني الكنيستني بيد البابا تواضروس والبابا
فرانسيس ،وأهم ما جاء بهذا اإلعالن هو :
 .1نحن فرنسيس ،أسقف روما وبابا الكنيس ِة
وتواضروس الثاني ،بابا اإلسكندر ّية
الكاثوليك ّية،
َ
َ
اهلل في
وبطريرك كرسي القديس مرقس ،نشك ُر
لنلتقي
الفرص َة السعيد َة
القدس أل ّن ُه وَ َه َبنا
الروح
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
األخوي ،ونت َِّح َد م ًعا مجددًا
ق
العنا
ل
ونتباد
ثانية،
م ّر ًة
ّ
َ
نمُ
أواصر
أجل
من
العلي
د
ج
ّنا
ن
إ
ة
ك
ر
ت
مش
ة
صال
في
َ
ِّ ُ
ٍ
َ
َّ
ِ
ِ
األخ ّوة والصداق ِة القائمة بني كرسي القديس
بطرس وكرسي القديس مرقس ،إن حظوة وجودِنا
م ًعا هنا في مصر ،هي عالم ٌة لصالبة عالق ِتنا التي
سنة بعد سنة تنمو في التقارب واإلميان ومح ّبة
يسوع املسيح ر ّبنا.
 .2إن أواصر الصداقة واألخ ّوة العميقة التي

التامة
تربطنا ،جتد جذورها في الشركة
ّ
كنائسنا في القرون األولى،
التي جمعت
َ
والتي مت التعبير عنها بطرق مختلفة
من خالل اجملامع املسكون ّية األولى ،بداية
من مجمع نيقيا سنة  ،325وملساهمة
الشماس الشجاع ،أحد آباء الكنيسة،
القديس أثناسيوس الذي استحقّ لقب
“حامي اإلميان” ،وقد مت َّ التعبير عن هذه
الشركة من خالل الصالة واملمارسات
الطقس ّية املماثلة ،وتكرمي نفس الشهداء
والقديسني ،ومنو احلياة الرهبان ّية ونشرها
ّ
القديس أنطونيوس الكبير ،املعروف بأبي
اقتدا ًء مبثل ّ
الرهبان.
التامة هذه ،التي سبقت زمن
إن خبرة الشرك ِة
ّ
ُ
خاصا في اجلهود احلال ّية
حتمل معنًى
االنفصال،
ًّ
َ
التامة فغالب ّية العالقات التي
كة
ر
الش
الستعادة
ّ
ِ
جمعت ،في القرون األولى ،الكنيسة الكاثوليك ّية
بالكنيسة القبط ّية األرثوذكس ّية ،استم ّرت حتى
يومنا هذا بالرغم من االنقسامات ،وقد أُعي َد
أيضا مؤخّ رًا وهذا يح ّثنا على تكثيف
إحياؤها
ً
جهودنا املشتركة للمثابرة في البحث عن الوحدة
املنظورة في التنوع ،حتت إرشاد الروح القدس.
التاريخي ،الذي جرى
بامتنان اللقا َء
 .3إننا نستحضر
ّ
ٍ
سلَفينا ،البابا بولس
بني
خلت،
سنة
منذ أربع وأربعني
َ
السادس والبابا شنودة الثالث ،بعناق سالم وأخ ّوة،
بعد عقود عديدة لم تستطع فيها أواصر مح ّبتنا
املتبادلة أن تع ّبر عن ذاتها بسبب التباعد الذي نشأ
بيننا ومي ّثل البيان املشترك ،الذي مت توقيعه يوم 10
مايو  ،1973وأقرت كنيستانا ،متاش ًيا مع التقليد
الرسولي ،بأنهما يعلنان “ذات اإلميان باإلله الواحد
واملثلث األقانيم” و”ألوهية ابن اهلل الوحيد إل ٌه حقٌّ
نسب ًة أللوه ّيته ،وإنسا ٌن حقُّ نسب ًة لبشر ّيته” ،وقد متّ
االعتراف ً
أيضا “أن احلياة اإلله ّية قد أ ُ ِ
عطيت لنا عبرَ
ّ
األسرار ِ السبعة ،وتتغذى بها” ،وأننا نك ّرم العذراء
مرمي ،أ ّم النور احلقيقي والدة اإلله.
األخوي في
أيضا لقاءنا
بامتنان
 .4نستحضر
عميق ً
ّ
ٍ
ٍ
كيوم
مايو،
10
يوم
وتعيني
،2013
مايو
10
روما بتاريخ
ٍ
نتعمق فيه ّ
كل عام بالصداقة واألخ ّوة التي جتمع
سمح
التقارب املتجدد هذا ،قد
روح
َ
كنيستينا ،إن َ
ِ
مجددًا أن الرباط الذي يجمعنا قد نلناه
لنا أن ندرك
ّ
من ر ّبنا الواحد يوم معمود ّيتنا فبفضل املعمود ّية،
املسيح الواحد الذي
في الواقع ،نصبح أعضا َء جس ِد
ِ
هو الكنيسة .
 .5إنّنا نعي أن طريق سعينا ما زال طويلاً أمامنا ،غير
أننا نستحضر الكم الكبير مما قد متّ إجنازه حتى اآلن
بالفعل .إننا نتذكر ،وبشكل خاص ،اللقاء بني البابا
والقديس يوحنا بولس الثاني ،الذي
شنودة الثالث
ّ
أتى كزائر إلى مصر أثناء اليوبيل العظيم لسنة
الـ  .2000ونحن عازمون على اتّباع خطواتهما،
مدفوعني مبح ّبة املسيح ،الراعي الصالح ،وباالقتناع
لنستمد
التام بأن الوحدة تنمو فيما نحن نسير م ًعا
ّ
ق ّوتنا من اهلل ،املصدر الكامل للشركة وللمح ّبة.
 .6إن هذه احمل ّبة جت ُد تعبيرها األعمق في الصالة
املشتركة .فعندما يص ّلي املسيح ّيون م ًعا ،يدركون
أ ّن ما يجمعهم هو أعظم كثيرًا ممّا يف ّرق بينهم
إن توقنا للوحدة هو مستوحى من صالة املسيح:
فلنعمق جذورنا املشتركة
اح ًدا”،
ِّ
“لِ َي ُكو َن الجْ َ ِمي ُع وَ ِ
الرسولي األوحد عبر الصالة املشتركة،
في إمياننا
ّ
باحثني عن ترجمات مشتركة “للصالة الربانية” ،ومن
موحد لعيد القيامة.
خالل التوصل إلى تاريخ ّ
 .7وفيما نخطو نحو اليوم املبارك الذي فيه
الرب اإلفخارست ّية
سنجتمع م ًعا أخيرًا حول مائدة ّ
نفسها ،ميكننا بالفعل منذ اآلن أن نتعاون في
ِّ
مجاالت كثيرة وأن نظهر ،بشكل ملموس ،عمق
الغنى الذي يجمعنا بالفعل .فباستطاعتنا م ًعا أن
نقدم شهادة مشتركة عن القيم األساس ّية ،مثل
ّ
القداسة ،وكرامة احلياة البشر ّية ،وقدسية س ّر
الزواج والعائلة،
 .8إن شهادتنا املسيح ّية املشتركة هي عالمة
مصاحلة ورجاء ممتلئة نعمة للمجتمع املصري

ست لتعطي ثمار َ عدال ٍة
ومؤسساته ،وبذرة ُغرِ ْ
ّ
وسالم .وإذ نؤمن بأ ّن ّ
كل الكائنات البشر ّية قد خُ لِقَت
على صورة اهلل ،نسعى جاهدين إلى الصفاء والوئام
السلمي بني املسيح ّيني واملسلمني،
عبر التعايش
ّ
وتناغم
ة
وحد
في
اهلل
لرغبة
سيشهد
األمر الذي
ِ
ِ
األسرة البشر ّية بأسرها ،وفي املساواة بالكرامة بني
كافة البشر.
 .9لنك ِّثف صالتنا املتواصلة من أجل جميع
مسيح ّيي مصر والعالم بأسره ،وخاصة في الشرق

األوسط .فاخلبرات املأساو ّية والدم املسفوك إلخوتنا
ض َ
طهَ دين ،الذين ُق ِتلوا لسبب وحيد وهو كونهم
امل ُ ّ
مسيحيني.
 .10إن في س ّر يسوع ،الذي مات وقام من بني األموات
ح ًبا بالبشر ،يكمن محور قلب مسيرتنا نحو
الشركة التامة .والشهداء ،م ّرة جديدة ،هم الذين
يرشدوننا ،فكما أ ّن دم الشهداء كان في الكنيسة
األولى بذارًا ملسيح ّيني جدد.
 .11طاع ًة لعمل الروح القدس ،الذي يق ِّدس
الكنيسة ويحفظها عبر العصور ،ويقودها لبلوغ
التامة التي صلى املسيح من أجلها:
الوحدة
ّ
نحن اليوم ،البابا فرنسيس والبابا تواضروس الثاني،
لكي نسعد قلب ربنا يسوع ،وكذلك قلوب أبنائنا
وبناتنا في اإلميان ،فإننا نعلن ،وبشكل متبادل،
نسعي جاهدين وبضمير صالح نحو عدم إعادة سر
املعمودية الذي مت َّ منحه في ك ٍّل من كنيستينا ألي
شخص يريد االنضمام للكنيسة األخرى إننا نق ُّر
بهذا طاع ًة للكتاب املقدس وإلميان اجملامع املسكونية
الثالثة التي ُعقدت في نيقية والقسطنطينية
وأفسس.

خواطر مسافر ” لم تتركنا عنك إلي اإلنقضاء ( العدم ) “ ( القداس )
تاريخ اإلنسان  :العدم  .الوجود  .املوت  .اخللود .
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الفلسفات و الديانات القدمية تؤمن بأزلية الكون و املادة وخلود
اإلنسان  .أما املسيحية فتؤمن بأن اإلنسان خُ لِ َق من العدم أو
الالوجود ( القديس أثناسيوس الرسولي )  .ما خُ لِ َق من العدم
ال يقدر علي إستمرار الوجود أو اخللود بقدراته الذاتية  .لذلك
نقول بأن اإلنسان فاني بطبيعته  .بحضور كلمة اهلل ( األقنوم
الثاني في الهوت اهلل  -الواحد اجلوهر املثلث األقانيم ) و تعطفه
علينا دُعينا من العدم إلي الوجود في الفردوس  .إستقر عند آباء
الكنيسة أن الفردوس لم يكن هو الوطن األبدي لإلنسان  .فهو
وطن ٌ
هش  ،وقابل للدمار الطبيعي  ،و كذلك النظام الكوني
كله  .التغيير  -اإلنتقال من عدم الوجود إلي الوجود -هو ٌ
أصل
في اإلنسان إلتصق بطبعه ( ق  .غريغوريوس النيسي )  .لذلك
فإن التغيير و عدم الثبات يؤدي إلي إنحالل الوجود اإلنساني و
الرجوع إلي العدم  .هذا هو املوت الطبيعي  .وألن أساس العالقة
باهلل عند خلق اإلنسان هي النعمة  ،لذا كانت غاية اخللق هي
دعوة اهلل لإلنسان من العدم إلي الوجود الطبيعي  ،ثم الوجود
و احلياة حسب صورة اهلل في الفردوس  ،و أخيرا ً دعوة اإلنسان
للحياة اخلالدة األبدية في السماء  .فاملوت الطبيعي يسبق
إنتقال اإلنسان من الفردوس إلي السماء و احلياة األبدية .
خُ ل َق اإلنسان علي ”صورة اهلل“  ،و هذا أساس احلياة األخالقية
في اإلنسان  .التغيير و عدم ثبات طبيعة اإلنسان ،جعل حرية
اإلختيار عند اإلنسان قادرة أن متيل إلي اخلير أو الشر  .إذا حفظ
اإلنسان النعمة اإللهية  ،و استمر صاحلا ً  ،إستطاع اإلحتفاظ
بحياته في الفردوس بال حزن  ،وال ألم  ،فضالً عن موعد اخللود
 احلياة األبدية  -في السماء عندما ينتقل باملوت الطبيعي منصالح الوجود في الفردوس إلي صالح الوجود و اخللود في السماء
 .عدم ثبات اإلنسان في اخلير حسب ”صورة اهلل في اإلنسان “
يُحسب تفريطا ً في النعمة  -إستهانة بعطية الصورة اإللهية
في اإلنسان  -و خروجا ً علي غاية اخللق  .هذا هو التعدي و
اخلطية  .و باملوت ينتقل اإلنسان من شر احلياة األرضية إلي
احلالة الطبيعية األولي و هي العدم و الفناء و الالوجود  .املوت
عندئذ يُس َّمي موت اخلطية  ،مقارن ًة باملوت الطبيعي لإلنسان
 .إن اخلطية و التعدي أعطي سلطانا ً و سيادة شرعية للموت
علي اجلنس البشري  .و مبوت اخلطية أغلق اإلنسان علي نفسه
في دائرة العدم  ،أي فقدان الشركة في مصدر احلياة  .و بالتالي
أصبح ال مجال له في البقاء في الفردوس و ُطرد خارجا ً  .و
بطبيعة احلال متي جترد اإلنسان من معرفة اهلل يعود إلي العدم
 .و لكن هذا لم يحدث وسنري ملاذا لم يفني اإلنسان.
كان املفروض -حسب خطة اهلل لإلنسان أن يتأمل كيانه
كصورة اهلل ف ُيدرك ِمن تلك الصورة حقيقة وجود (حضور)
كلمة اهلل  ،و الكلمة يُعلِن عن ذاته و عن اآلب  .خطة اهلل
لإلنسان هي أن يحيا ليعرف  :يختبر احلياة و الوجود حسب
صورة اهلل أوال ً  ،حينئذ يأخذ املعرفة  .يأكل من شجرة احلياة ،
ُعطي له املعرفة اإلختبارية النابعة
لكي يحيا حياة حقيقية ت ِ
من احلياة  .فالوجود حسب صورة اهلل يُك ِّون معرفة إختبارية
للحق نابعة من احلياة في احلق  .أما اخلطية فبحسب رؤية
كل آباء الكنيسة هي ضد نعمة اهلل .هي إستهانة بعطية
الصورة اإللهية .اخلطية لم تكن إعتداءا ً علي الناموس اإللهي،
ألن الناموس لم يكن قد أ ُ ِّ
عطي بعد .الشريعة كانت في قلب
اإلنسان ( الصورة اإللهية )  ،ثم أُعيد كتابتها علي لوحي احلجر

بقلم  :د .رءوف إدوارد

 .د َّعم اهلل النعمة املعطاة لإلنسان بالوصية التي قدمها له .
الوصية جاءت تد َّعم النعمة ال لكي تخلق النعمة  .فالنعمة
سبقت الوصية و الناموس .
اإلنسان و لألسف لم يشأ أن يحيا ليعرف  ،بل أراد أن يعرف
ليحيا  .و أكل ِمن شجرة معرفة اخلير و الشر قبل أن يأكل ِمن
شجرة احلياة  .لذلك تعرَّي من احلياة حسب الصورة اإللهية .
إن اخلطية تبدأ باملعرفة الكاذبة التي ُولِدت من الذات اإلنسانية
وبسبب غواية الشيطان  .حتولت الطبيعة اإلنسانية من الوجود
حسب الصورة اإللهية ( فترة الفردوس ) إلي الوجود حسب
العدم ( بعد طرده إلي األرض )  .اإلنسان طلب املعرفة بعيدا ً عن
الشركة في احلياة مع اهلل فتوغل في إدراك عدميته  .عندما
تأمل صورته بدون اهلل لم يجد فيها اهلل الكلمة  ،و إمنا وجد
فيها حالته الطبيعية األولي  -أي العدم  .فزرع اإلنسان األفكار
اخلاطئة عن نفسه وعن اهلل وسقط في عبادة األوثان  .اإلنسان
خَ لق الشر .الشر هو وليد الفكر البشري و يحمل سمات
اإلنسان خالقه  -أي العدم  .مأل اإلنسان فراغ حياته بالعدم ،
الذي هو الشر .اخلير يستمد كيانه من اهلل أصل الوجود  .اخلير
يبقي و ال يفني .
إن املعرفة التي إقتناها اإلنسان بعيدا ً عن الشركة مع اهلل ،
تنبع من خبرة اإلنسان حيث يسيطر املوت و هي خبرة ال ميكن
فصلها عن مصدرها و أهم سماتها اخلوف من فقدان اجلسد و
و
عدم البقاء  .هذا ما يجعل اإلنسان يلتصق أكثر مبا يراه
يحسه و يسمعه من رغبات اجلسد املتنوعة  .إننا بعد الطرد
من الفردوس نعيش في زمان املعرفة املكتسبة خارج الفردوس
و بدون الشركة مع اهلل  ،لذلك يتعذر علينا أن نري اهلل هو
مصدر احلياة  ،في نفس الوقت الذي نظن فيه أننا نحيا و نستمر
في البقاء بواسطة املعرفة املكتسبة  .إن غاية احلياة الروحية
األرثوذكسية هي التحرر من املعرفة املكتسبة لإلنسان و
مزجها باملعرفة التي من اهلل لت َُّطهرها و يصبح لإلنسان معرفة
واحدة صاحلة .
و يكمل القديس أثناسيوس أنه كان أم ٌر غير الئق أن يهلك أولئك
الذين كانوا وقتا ً ما شركاء في صورة اهلل  .إ َّن ت ْ
َرك اهلل للبشرية
الساقطة التي خُ لِقَت عاقلة و أصبحت الصورة اإللهية من
مكوناتها  ،تركها ملصيرها بالفناء و الرجوع إلي العدم  ،ال يُعلِن
صالح اهلل و محبته بل ضعفه ( حاشا ً ) .لذلك فإن صالح اهلل
و نعمة الشركة في الكلمة و قوتها هي سبب بقاء اإلنسان
و عدم فناء اجلنس البشري بعد السقوط  .فما الفائدة من
ِخلقة البشر بداية ً ،ثم تركهم يفنون إذا أخطأوا ” .لم تتركنا
عنك إلي اإلنقضاء ( الفناء) “ ( القداس الباسيلي) .لذلك فمن
مبادئ املسيحية األرثوذكسية أن الكون ال يحيا ويتحرك حسب
قوة القانون الطبيعي وحده  ،و إال كان مصيرنا اآلن هو العدم
 .و لكنه يحيا حسب نعمة اهلل التي تضبط كل الكائنات و
لذلك السبب وحده ظل اإلنسان حيا ً بعد سقوط آدم ألنه نال
نصيبا ً في الكلمة  -القدرة العاقلة لآلب و صورته  -عندما
خُ لِ َق علي صورة اهلل و التي إذا تعذر علي اإلنسان معرفته صار
مثل البهائم العدمية النطق  .إن أمانة اهلل نحو خليقته تراث
أصيل في عالقة اهلل باإلنسان  .لذلك عندما تقسو األيام علينا
ألسباب قد ال نعرفها فإنها ليست بعيدة عن التدبير اإللهي ..
و السبح هلل .
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«أرنب عمالق» يزيد متاعب شركة ليونايتد إيرالينز
نفق أرنب عمالق طوله متر تقريبا أثناء رحلة ليونايتد إيرالينز األميركية متجهة من لندن إلى مدينة
شيكاغو بالواليات املتحدة ،في وقت ما تزال الشركة تواجه تداعيات مشكلة إخراج راكب عنوة من إحدى
طائراتها
وكان األرنب ساميون ( 10أشهر) على منت رحلة من لندن إلى مطار أوهير في شيكاغو بعد أن اشتراه أحد
املشاهير .وأشارت التوقعات في وقت سابق إلى أن ساميون سيصبح واحدا من أضخم األرانب في العالم.
وقالت أنيت إدواردز مربية األرنب إنه كان بصحة جيدة قبل هذه الرحلة ،وأضافت ساميون خضع لفحص
بيطري قبل ثالث ساعات من الرحلة وكان موفور الصحة وأوضحت أن األرنب ،وهو من ساللة كونتيننتال
جاينت ،نفق في عنبر الشحن في طائرة من طراز (بوينغ  )767بعد مغادرتها مطار هيثرو في لندن وعبرت
يونايتد إيرالينز عن حزنها حيال نفوق ساميون وقال كيفن جونستون املتحدث باسم الشركة «أحزننا سماع
هذه األخبار اتصلنا بالعميلة وقدمنا املساعدة ونحن ندرس مالبسات ما حدث وأضاف «سالمة جميع
احليوانات التي تسافر معنا ورعايتها هو أمر توليه يونايتد إيرالينز وفريق بت سيف (لسالمة احليوانات)
أهمية قصوى.

رجل وأمرأة يفوزان
في بطولة غريبة بإجنلترا

تغلب املزارع أندرو كوريغان على عشرات املنافسني،
ليفوز بلقب بطولة بريطانية قدمية حلمل الفحم،
بعد أن سار مسرعا في بلدة بشمال إجنلترا حامال
على ظهره كيسا يزن  50كيلوغراما
وانهار كوريغان على كومة كبيرة من القش بعد
إكماله السباق الذي يبلغ طوله  1.1كيلومتر في
أربع دقائق و 31ثانية ،وسط تصفيق حار من احلشد
الذي اصطف على جانبي املضمار ،قرب ويكفيلد
وبدأ تنظيم السباق الذي يقطع املتسابقون فيه
بدأ شابان في مصر مشروعا ً إلعادة استخدام حاويات الشحن
مضمارا ملتويا في البلدة القدمية التي توجد فيها
املعدنية القدمية وتعديلها وحتويلها إلى بيوت صاحلة للسكن أو
مناجم في عام  ،1963عندما دخل رجل حانة واتهم
محالت جتارية ومطاعم وذلك في مسعى لتوفير بنايات أرخص وأكثر
آخر بأنه يبدو غير الئق بدنيا بعض الشيء ،مما أدى إلى
تنوعا لسكان القاهرة التي تعاني زحاما ً شديداً .وسلمت شركة
سباق يحمل فيه املتنافسون أكياس
كيوبكس ،التي أسسها الشابان يوسف فرج وكرمي رفلة قبل عام
الفحم
تقريباً ،أول طلبية لها في أغسطس  2016بعد أن أمضى العاملون
وفازت جني موستان بسباق النساء الذي حتمل فيه
فيها شهورا ً في اختبار املواد واألساليب اخملتلفة لتطوير احلاويات
كل متسابقة  20كيلوغراما ،بعد أن قطعت املضمار
وطرق عزلها .وقال فرج إن الكثير من الناس يظنون أن احلاوية صندوق
معدني وأن املرء سيختنق إن جلس بداخله خاصة في ظل الطقس احلار في مصر لكنه أوضح أن احلقيقة في  4دقائق و 30ثانية
غير ذلك .وقال إن احلاويات مجهزة بعزل مصمم حلفظ احلرارة داخلها عند  25درجة مئوية .وأمضى رفلة
فترة من الزمن في بريطانيا يدرس فكرة تعديل حاويات الشحن واستخدامها في أغراض معمارية وأسباب
عدم استخدام احلاويات املعدلة في مصر .وتنبأ رفلة بأن يحقق استخدام احلاويات املعدلة في البناء جناحا ً
في مصر نظرا لسرعة إجناز البيت أو املتجر وإمكانية نقله وأيضا لرخص العمالة واملواد املستخدمة في
مصر مقارنة مع بريطانيا ،وقال إن كل حاوية يعاد استخدامها توفر ثالثة أطنان من الصلب
واملنازل اجلاهزة ال تُستخدم على نطاق واسع في مصر حيث يتم بناء املنزل في املكان املستهدف بالطوب
التقليدي واخلرسانة واملواد التي تتزايد تكلفتها باستمرار منذ حترير سعر صرف اجلنيه املصري في نوفمبر ووضعت ،مرمي نباتانزي ،جميع أطفالها في املنزل،
الثاني .وقال فرج ورفلة إنهما يأمالن في حل مشكلة العشوائيات في مصر من خالل توفير منازل بتكلفة باستثناء طفلتها األخيرة التي يبلغ عمرها  4أشهر،
التي ُولدت عبر الوالدة القيصرية في مستشفى
منخفضة نسبيا باستخدام حاويات معدلة
محلي.
وأفيد بأن األم األوغندية أجنبت  6مجموعات من
التوائم ،و 4مجموعات من  3توائم ،باإلضافة إلى 3
مجموعات من  4توائم
ويذكر أنها ولدت  10إناث ،و 28ذكرا ،حيث يبلغ االبن
األكبر من العمر  23سنة ،أما أصغر أطفالها فيبلغ
احتلت املمثلة األميركية جوليا روبرتس أجمل امرأة
 4أشهر فقط
في العالم للمرة اخلامسة محققة بذلك رقما ً
وذكرت الوالدة البالغة من العمر  37عاما ،أنها
قياسياً .وكانت املمثلة البالغة من العمر ( 49عاما)
تزوجت في عمر الـ  12عام  ،1993من رجل عمره 40
قد فازت باللقب نفسه خالل أعوام  1991و2000
عاماً .وأضافت مرمي« :لم أكن أعرف أنني سأتزوج،
و 2005و.2010
حيث قدم مجموعة من األشخاص إلى منزل والدي،
وقالت روبرتس ،والتي فازت بجائزة األوسكار ،إنها
وعند االستعداد للمغادرة ،اعتقدت أني أرافق عمتي
تشعر بكثير من األطراء بعد نيلها اللقب مجدداً.
إلى مكان ما ،ولكن عندما وصلنا إلى وجهتنا
أعطتني للرجل
وأضافت موضحة« :كان لدى زوجي عدة زوجات مع
العديد من األطفال ،وكنت أعتني بهم ألن أمهاتهم
من أماكن مختلفة وبعيدة ،كما كان عنيفا
ويضربني في أي فرصة متاحة
وفي عام  ،1994أجنبت مرمي توأمها األول في عمر الـ
 ،13وبعد عامني أجنبت  3توائم ،هذا وأجنبت مجموعة
من  4توائم بعد مرور سنة و 7أشهر
وقال الطبيب ،تشارلز كيغوندو ،طبيب أمراض
النساء في مستشفى موالغو« :تعاني مرمي من فرط
في اإلباضة ،مما يزيد بشكل واضح من فرص وجود
مضاعفات ،واألمر وراثي على األغلب
وبعد آخر والدة حدثت منذ  4أشهر ،قالت مرمي:
«طلبت من الطبيب أن مينعني من اإلجناب الحقا،
وقال حني ذاك ،إنه قطع رحمي من الداخل ،وذلك في
أثناء والدتي القيصرية الوحيدة
وعلى الرغم من كل التحديات التي عانت منها مرمي
في حياتها القصيرة ،فإنها سعيدة برؤية أطفالها
يذهبون إلى املدرسة ،ويتلقون التعليم اجليد

حتويل حاويات الشحن إلى منازل لتوفير مساكن في مصر

امرأة تُنجب
 38طفالً وعمرها  37عام

جوليا روبرتس
تحُ طم األرقام في اجلمال

صورة وتعليق

عالــم بال حـــدود

تصميم روبوت لعالج
األطفال مرضى التوحد

مت تصميم روبوت أطلق عليه اسم «كاسبر»
ملساعدة األطفال املصابني بالتوحد ،ومن املقرر أن
تقوم هيئة اخلدمات الصحية الوطنية باعتماده
في بريطانيا.
ومت تصميم الروبوت بحجم الطفل ،من قبل
الباحثني في جامعة هيرتفوردشاير بحيث يشبه
البشر ،وميكنه اللعب مع األطفال باستخدام
مجموعة من أجهزة االستشعار وضعت بأجزاء
مختلفة من هيكله ،مبا في ذلك اخلدين والصدر
والذراعني والقدمني ،ما يتيح له االستجابة
للمس.
ومن املنتظر أن يستخدم «كاسبر» مع األطفال
الذين تتراوح أعمارهم ما بني  5إلى  10سنوات،
ممن مت تشخيصهم باإلصابة مبرض التوحد ،وذلك
من أجل مساعدتهم على التواصل االجتماعي.
وستشمل التجارب السريرية األولية والتي
ستستمر نحو عامني 40 ،طفال ،وسيشرف على
هذه التجارب كل من جامعة هيرتفوردشاير
وهيئة اخلدمات الصحية الوطنية واملعهد
الوطني للبحوث الصحية في بريطانيا.
وتهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى استخدام
كاسبر ملساعدة األطفال املصابني بالتوحد
الستكشاف التواصل اإلنساني األساسي
والعواطف ،وكذلك التعرف على التفاعل اجلسدي
املقبول اجتماعيا.

حفل موسيقي على أنقاض
داعش في املوصل

وسط أنقاض موقع أثري يقدسه املسلمون
واملسيحيون في مدينة املوصل العراقية أقام
عازف الكمان العراقي «أمني مقداد» حفالً صغيرا ً
في املدينة التي أجبره متشددوا تنظيم داعش
على الهرب منها وبينما كان مقداد يعزف أحلانا
ألفها سرا عندما كان يعيش حتت حكم التنظيم
اإلرهابي املتشدد ،أمكن سماع دوي االنفجارات
واألعيرة النارية من األحياء الغربية في املوصل
حيث ال تزال القوات العراقية املدعومة من الواليات
املتحدة حتارب داعش للسيطرة على املدينة،
وهرب مقداد وعمره  28عاما ً من املوصل بعد
أن إقتحم متشددوا داعش منزله وصادروا
آالته معتبرين أن موسيقاه تخالف تفسيرهم
لإلسالم ،وميثل احلفل والذي استمر ساعة أول
عودة له للمدينة التي اجتاحها التنظيم عام
 .2014وأضاف مقداد إنه اختار جامع النبي يونس
كرمز للوحدة .وقال «أود أن استغل الفرصة ألبعث
رسالة للعالم وأوجه ضربة لإلرهاب وكل العقائد
التي تقيد احلريات بأن املوسيقى شيء جميل...
كل من يعارض املوسيقى قبيح»
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“The Great Tiger”

“What do you mean I do it wrong? All coyotes hunt.”
Rodney defended himself when his best friend George
Coyote accused him of being “too cruel” when he hunted. Rodney was right about one thing. All coyotes and
in fact, every living thing hunts for its food and that is
the way God created the world to be for now. There
is a whispered belief in the coyote community that a
world will be one day where all creatures would be at
peace together and God would provide all the food and
nobody would have to hunt or be hunted but that’s not
the way it is now so Rodney knew his instinct to hunt
was not evil.
But Rodney had a love of the hunt that was far more
intense than any other coyote he knew. He lived for the
hunt. But it wasn’t just hunting that he loved. He loved
to corner a rabbit or small animal and see how terrified it was and make it stay like that instead of using
the methods his mother and uncles taught him to hunt
quickly and efficiently. No, to Rodney, the stalking and
“playing with” his pray was exciting.
“That’s what I am talking about.” George said. It’s kind
of gross Rodney so why don’t we hunt separately for
a while.
George’s scolding and change so he couldn’t hunt with
the pack upset Rodney but he considered them all to
be just weak and not as good as hunting as he. So he
hunted alone. “I might as well hunt alone.” He said to
himself since he was the only one still talking to him.
“I am the only real expert at it. Who needs the pack
anyway when I WHOOP…………”
Rodney felt himself falling and then there was a
THUNK. The “Thunk” was Rodney hitting the bottom.
Rodney had toppled down a steep incline that dropped
off at the end about 20 feet from the bottom. He stood
up and looked around. It wasn’t a pit like the hunters
use to capture wild animals. It was a ravine that used to
be a dead end canyon but it had been closed off after a
rockslide. Three of the walls were sheer slick wall that
went up 20 feet before there was a ledge which then
sloped up to where Rodney had fallen from. The fourth
wall was solid rock from the landslide and unclimbable.
Now Rodney knew what the pack was for. Suddenly
he was terrified at being trapped at the bottom like this.
Rodney was trapped. He paced from end to end of the
tiny space he had to himself and tried his best to figure
out how to escape but no good. He yelped for help but
no good. He was starting to panic. He knew very well
that he could starve to death in this pit without anyone
even knowing he was here. “This couldn’t get much
worse.” Rodney said to himself pacing and trying to
leap up the walls only to fall with a painful YELP!
Then it got worse. Night began to settle in. As Rodney
strained his eyes to see if anyone was coming to help
him, he saw a huge shadow pass over the ridge. Then
that shadow moved down the embankment and settled
in on a very wide flat bed of grass right above the 20
foot rock wall. Rodney froze in place but did not make

a sound for fear of what it could be. He hunkered down
in fear trembling and finally fell asleep.
Before Rodney opened his coyote eyes, he heard the
rumble. It was like a loud roar of one of the human
engines but different. It was an animal. And it was
coming from where that dark shape was last night. It
was almost like a purr but very very loud. Slowly he let
one eye open and then he squeezed it shut in terror. It
could not be. But he forced his eyes open and it was
true. What sat on that ledge was as large as a small rhinoceros but it was covered in a smooth matt of stripped
fur that could only belong to one being. They said it
was a myth, something someone made up to scare little coyotes but there he was. It was Havohej, the Great
Tiger. He stared directly at the tiny coyote with piercing
eyes but he did not blink. And he was purring.
“Wake up little one.” The mighty tiger spoke. Rodney
reluctantly opened his eyes and stood to face his doom.
“Are you Havohej, the Great Tiger?” He said with his
voice quivering.
“Yes and I know you. You are Rodney, the cowardly
coyote who makes his hunt a game of terror for those
he finds, who finds cruelty to be fun and a way to take
joy where there is none inside you.”
“Are you going to kill me?” Rodney said his voice
seeming squeaky and small more like a mouse than
a predatory coyote. Suddenly a mighty roar burst from
the chest of the powerful cat. The roar was so startling
and powerful it blew Rodney off his feet and he hit the
wall opposite where Hovohej was laying.
“Truly you deserve to be killed and eaten. Justice would
even call for terror to enter you before your doom. But
redemption is a more powerful law than revenge.”
Then Havohej did something Rodney did not expect.
He rose and walked with huge cat strides to the loose
rock where the landslide had occurred. He looked at
the stones piled there and then he crouched and released a massive roar 10 times more earth shattering
than the first one. Rodney just put his head between
his paws and whimpered at the cat’s terrible anger. But
instead of leaping to the pit to destroy the tiny coyote,
something else happened. A huge stone was loosened
by the roar of the Great Tiger. It teetered in place and
then suddenly, it toppled into the pit giving Rodney a
perfect stepping stone to escape. Havohej returned to
where he had been laying and turned his back on Rodney and laid his head down showing that he was not
watching.
Quick as he could climb Rodney was up and out of the
pit. He stood at the top of the incline looking down at
the mysterious beast. He started to run away and join
the hunt for he was very hungry but something stopped
him and he went back. He began down the incline toward the huge cat and then he sat in front of Havohej
straight up, ears perked and stared at the wide face of
the sleeping Tiger. Finally one eye of the cat opened
and he said “What is it you want little coyote?”

Happy Birthday Ereny

Kids & Youth
Health Fun Facts

• It might only take you a few
minutes to finish a meal but
it takes your body around
12 hours before it has completely digested the food.
• The human body needs
iron to help perform a number of important functions.
Iron helps carry oxygen to
parts of your body in the form of hemoglobin. Not having
enough can lead to iron deficiency and symptoms such as
weakness and fatigue.
• Examples of iron rich foods include red meat, fish, chick
peas, tofu, beans and lentils.
• Red blood cells are created inside the marrow of your bones,
they serve the important role of carrying blood around your
body.
• Antibiotics can be useful in fighting off bacteria but they are
ineffective against viruses, this is because bacteria and virus
are completely different, both having unique characteristics
that need specialized treatments.
• Viruses are usually around 100 times smaller than bacteria.
• Around 7 million people die every year from food poisoning
out of a total of around 70 million cases. Careful food preparation and storage is vital in order to avoid dangerous toxins,
viruses and bacteria.
• Food allergies are fairly common amongst adults and even
more so among children. Around 2% of adults and 8% of
children suffer from some type of food allergy where the immune system makes a mistake and thinks a certain food
protein is dangerous and attacks it. Well known food allergies can include unwanted reactions to gluten, seafood and
peanuts.

RIDDLE TIME
There are two doors and there is one guard
for each door. One door leads to life and the
other leads to death. You have only one question to ask and you can only ask one guard.
One of the guards always tells the truth and
the other always lies. What question would you
ask to find out which door is the door to life?
And here is the answer for the last riddle:
“No,” answered the Director. “A normal
person would pull the plug.”

By:
Philo Girgis

Happy Birthday Youssef
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Food and Mood

The Forgotten Christians
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
We have already discussed how patients
with ED don’t enjoy their food. They hate
it. They will scream, shout, and do anything (really) to avoid food. Remember
back when we mentioned dopamine and
fullness and hunger cues? Well, that was
related to hunger. But what about how we
FEEL after we eat a MEAL? (Did you
catch the rhyme I made there? Yes, I meant
to do that!). Take a look at the picture for
some information and a visual representation of the brain changes (some of them!)
in anorexic patients.
Interestingly, research continues to show
that patients with ED have a blunted response to food. Let me introduce you to
the insula: a part of the brain that is associated with emotional responses to food. In
a person without ED, food stimulates the
insula and it ‘lights up’ on PET scans (this
is like a scan of the brain that shows where
there is activity, compared to where there
is no activity). Even after a meal, the insula remains active because eating makes
us feel good.
Guess what happens in ED? Yup! The insula is inactive. It either doesn’t light up,
or it isn’t very active. Even after meals,
studies show that the insula is still NOT
active in patients with ED. We can use this
to explain some symptoms or feelings in
patients when they eat. First, patients hate
eating. They find it to be stressful and
not rewarding. Next, after they eat, they
feel guilty, uncomfortable, and they want
to scream or cry. This hypoactive insula
seems to be causing some of these symptoms. Now what? Is there any hope for patients? This study actually found that some
patients, even after recovery, did not have
an active insula. First, however, consider

that all patients are different. Maybe down
the road, after more years in recovery. the
insula will become active again. Or maybe
it will not. In my personal experience, eating is...well, eating. I don’t really think
about it as being enjoyable, but I don’t see
it as being stressful anymore. It is something that I simply ‘do’, and then I move
on. Sure, I do not get excited about eating like others do. Dessert does not make
me happy like it does for others. But at the
same time, I don’t feel like screaming anymore after eating. So, it gets easier!
So, does the insula ever get back to normal? My response is: does it really matter?
I don’t know what my insula is doing right
now. Maybe it isn’t active, and perhaps it
doesn’t plan on being active for the rest of
my life. At this point, I don’t really care. I
am doing what I need to be doing to stay
alive, healthy, and well. If my insula never
feels evicted about eating, then fine. At
least I am being strong enough to overcome that battle. at least I am eating and
staying alive. Does this make recovery any
easier? No. It makes it harder. But it also
makes me stronger.

It was a special day on the Christian calendar. Palm Sunday signifies the triumphal entrance of Jesus into Jerusalem.
For us Christians Palm Sunday marks the
beginning of Holy Week leading up to the
rejoiceful celebration of the Resurrection
of Our Lord and Saviour Jesus Christ. As
families gathered at their places of worship all over the world so did parishioners
at St. George’s Church in the northern
Egyptian city Tanta on the Nile Delta, and
at St. Mark’s Coptic Orthodox Cathedral,
the principal church in Alexandria, seat
of the Coptic Papacy. For these two historic Coptic Orthodox churches and their
faithful life will never again be the same.
Forever etched in our memory will be the
senseless suicide bombing attacks that
tragically took the lives of 45 innocent
people and injured over 130 others on this
April 9, 2017. Images of the lifeless bodies of young children, women and men
strewn across these beautiful churches
seen on news networks worldwide broke
our hearts. They lost their lives for one
simple reason. They were Coptic Orthodox Christians.
This has happened far too many times.
Reminiscent of the 21 Martyrs that were
kidnapped in the Libyan city of Sirte, lined
up and beheaded on February 15, 2015 it
was yet another loud reminder of the persecution, the fear and the hatred that Coptic Christians endure in their daily lives
in this very troubled region of the world.
vHow long will it be and how many more
tragic and senseless acts of violence need
to transpire before the world reacts to
the plight of the Coptic Christians in the
Middle East? Coptic Communities have
held vigils and memorials often attended
by local dignitaries but are these enough?
Is it not the responsibility of governments

to demonstrate meaningful support and
applicable policy to ensure the freedom
of people to worship in the faith of their
choice no matter where they live on this
planet?
Here in Canada under the leadership of
Prime Minister Stephen Harper the Office
of Religious Freedom was created and
put under the auspices of the Ministry of
Foreign Affairs. This was done after consultation with every religious denomination in Canada including the dynamic and
vibrant Coptic Community. The Harper
Government wanted to specifically ensure
that religious freedom was highlighted as
a basic right for every human being and
wanted Canada’s bi-lateral relationships
with other nations to reflect this. It was
a clear message to the world. Sadly of all
the priorities on Canada’s foreign policy
agenda one of the very first actions of the
current Liberal Government was to abolish the Office of Religious Freedom. To
people with loved ones living under the
dark umbrella of daily fear of religious
persecution this was a devastating blow.
With a swoop of the pen the Trudeau Government marginalized the voice of our religious leaders and support for those most
in need took a significant step backwards.
Removing the words “religious freedom”
and burying the issue in another department does nothing to help those the most
in need and certainly nothing to support
the plight of the Coptic Orthodox people,
the forgotten Christians.
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