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

لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
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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
للجالية العربية
ص .جناتي سمعان
خاصـــــة  No $6.11 co-pay Tel: 905.868.8000ومجيع انواع الليزر
 جميع انواع التأمني مقبولةللجاليـــة www.drbouloscosmetics.com
للعنايةبالبشرةوازالةالبقع
905.771.0800
منتجاتيوميًا
 - 490 Harry walker parkway south unit 2خصم خاص للجالية العربية
العربيــــة
C2-95 Times Avenue, Thornhill, On L3T 0A2 (Hwy 7 between Bayview
)& Leslie
مختلف الطرق
 Newmarket L3Y OB3لدينا
لعالج التجاعيد
شهرية بولس للتجميل
مركز
دكتورة اجملهدة
واعراض البشرة

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

Tax Savings
with Us

حما�سبة وخدمات �ضريبية للأفراد وال�شركات
هنــاء عــزيز

أخصائية الضرائب

نبيل فلتس

عضو جمعية احملاسبني
ومستشاري الضرائب بكندا

Cell:Matt
416-903-7113Dawoud
Tel: 416-848-7247

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

ختامية
 ام�ساك دفاتر وح�ساباتSr.
Mortgage
 Advisorللأفراد وال�شركات
 -ت�أ�سي�س ال�شركات اجلديدة ب�أنواعها

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

Matt Dawoud

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

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

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

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

Fat
Melting
Injection

خاصـــــة Tel: 905.868.8000

Dermaesthetic Solutions
تخفيضات
للجاليـــة
www.drbouloscosmetics.com

للجاليات
خاصة
647-527-3113
490
Harry
walker parkway
العربيــــة south unit 2
العربية
Newmarket L3Ysamir_besada@hotmail.com
OB3
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شركة
JCS Contracting & Marketing LTD.
م  .حسام إبراهيم و م .ابرام مقار
م .جورج عبد املالك و م .أسامة بولس
ندي باخوم
يُهنئون
الزميل  /راشد غطاس وحرمه أمل
بزفاف
22
رامي و باسكال
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
«ُ »Hosanna
يقيـــم
أجمل التمنيات بحياة
إحتفالــــــــــــه السنـــــــوي
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
سعيدة للعروسني
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

«Study God’s
Word. Love it.
»Live it

�إعـــالنـــــات

تقــــارير
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اقرأ في هذا العدد ايضاً
هيئة البريد الكندية
«كندا بوست» تصدر أول
طابع لإلحتفال باألعياد
اإلسالمية  ...................ص 9
الكنيسة الكاثوليكية
بتورنتو حتتفل بالعيد الـ
 175علي إنشائها  ...ص 19
رفع احلد األدنى لالجور
في اونتاريو إلى  ١٥دوالر
وتعديالت بقانون العمل ...
 .......................................ص 9
القمة األمريكية اإلسالمية
 ،ومليارات اخلليج تدخل
خزينة ترامب  ............ص 11

ال�سبت  3يونيو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد التا�سع والثمانـــون

قتل الأقباط و «مزاج» الدولة
حادث جديد �ضد �أقباط م�صر ،ي�أتي بعد �ستة �أ�سابيع من حادث قبله ،وبعد
�ستة �أ�شهر من حادث قبلهما ،كالعادة ع�شرات ال�شهداء و�أكرث من �ضعفهم
م�صابني .و�أكرث ما ُيزيد الأمر مرارة هو �أن كثريين علي يقني �أنه لن يكون
الأخري .فمنذ احلادث الأول وحتي الأن مل يتغري �شئ ،،مل نري قانون ًا،
�أللهم �إال قانون «الطوارئ» الذي يتم تطبيقه علي �شباب الأحزاب الذي
مل يقتلوا قبطي ًا وال �شرطة وال جي�ش ًا ،ومن ُيحاكم به الأن لي�س ال�سلفيني �أو
الأخوان ولي�س جماعة والية �سيناء �أو داع�ش ،بل ُيحاكم به طالب بكلية
التجارة ُيدعي «�أندرو ن�صحي �صليب» .نعود �إيل احلادث والذي �أكد لنا
�أن امل�شكلة يف �أننا مازلنا ال ن�أخذ �أمر ًا علي حممل اجلد .فهل الدولة احلالية
والنظام احلايل والذي جاء بثورة علي نظام دولة دينية ،هل هو جاد يف
�أمر مدنية الدولة اجلديدة؟ ،هل الدولة جادة يف حماربة الأرهاب ،والذي
يقت�ضي حماربة كل ما هو يدعوا لتحقري املختلف والت�ضييق عليه ومن ثم
قتله  ،كما يقت�ضي جترمي التحري�ض بناء علي قراءات دينية حتي و�أن تبعها
الأغلبية من مواطنيها؟
هل الدولة جادة يف التعامل ومعاجلة ما و�صل �إليه احلال ،وكيف يرانا العامل
والذي يتابع دماء �أقلية بهذا املعدل والكم والكيف فقط النها �أختارت �أن
تعبد اهلل بطريقة خمتلفة؟ .هل الدول جادة يف غلق الأحزاب الدينية
املخالفة للد�ستور والتي هي اف�سدت الدين وال�سيا�سة يف هذا البلد؟ .هل
الدولة جادة يف حماربة �شيوخ التطرف وتطهري منابر امل�ساجد من �أ�صحاب
خطابات غ�سيل �أدمغة ه�ؤالء القتلة؟ .هل الدولة امل�صرية جادة يف البحث
عن القتلة والفعلة؟ .هل الدولة جادة يف حما�سبة املق�صرين من قيادات
الداخلية عن حادث دموي كبري حدث داخل مناطقهم الأمنية؟
امل�ؤ�سف �أن الإجابة علي كل ما �سبق هو «ال»  ..فها هو احلادث الثالث
وعدد ال�شهداء ي�صل �إيل املائة وو�أ�ضعافهم م�صابني ،ومازالت مناهج
الأزهر يف مكانها  ،ومناهج التعليم كما هي  ،و�شيوخ التطرف والتكفري

ابرام مقار

تجُ دد لهم ت�صاريح اخلطابة من وزارة الأوقاف
التابعة للدولة  ،ومطالبات جتديد اخلطاب
الديني لي�س فقط مل تُنفذ بل مل تعد تُقال من
الأ�سا�س ،وبالطبع ال يوجد دولة ت�سعي �أو
تفكر يف جتديد اخلطاب الديني ت�ضع �إ�سالم
البحريي و عبداهلل ن�صر داخل ال�سجون بينما
برهامي واحلويني خارجه .وما ي�سمي باملجل�س الأعلي ملكافحة التطرف
والأرهاب والذي �أعلن عنه الرئي�س ،مازلنا ال نعلم �إن بد�أ عمله �أم ال؟!،
وهل هو موجود من الأ�سا�س؟! .وزير الداخلية مازال يف مكانه الوظيفي
 ،ومدير �أمن املنيا مت ترقيته ليكون م�ساعد للوزير ،رغم �أن احلادث جاء
بعد  20يوم ًا من توعد تنظيم «داع�ش» به  ،وبعد يومني من �إعالن بع�ض
ال�سفارات توخي احلذر ،دون �أن نري �أي رد فعل جاد من الأجهزة الأمنية
�أو �إ�ستنفار �أمني �أو ت�شديد احلرا�سات حول الكنائ�س والأديرة ،رغم �أن
لدي وزارة الداخلية �أكرث من مليون ون�صف ع�سكري �أمن .بل والدولة
التي �أعلنت احلداد ونك�ست �أعالمها �أ�سبوع ًا مللك ال�سعودية مل تفعلها
ل�ساعة واحدة يف هذا احلادث امل�ؤمل.
و�أكتمل امل�شهد عندما حاول النائب «عماد جاد» منذ �أيام فتح باب النقا�ش
لهذا احلادث يف �أحد جل�سات الربملان ،فرف�ض رئي�س جمل�س النواب،
وعند �س�ؤاله عن �سبب الرف�ض �أجاب «مزاجي»! .وهي كلمة تعرب
بال �شك عن طبيعة هذه املرحلة التي علينا �أن نتفهمها فلن مينع الرئي�س
الأحزاب الدينية ولن ُيقيل م�س�ؤ ًال مق�صر ًا  ،ولن متنع وزارة الأوقاف من
يكفرون الأقباط ويحر�ضون �ضدهم من �صعود املنابر  ،ولن ُيغري الأزهر
�صفحة من مناهجه  ،ولن يناق�ش برملان «عبد العال» قانو ًال وال ت�شريع ًا
مينع من حدوث تلك العمليات الإرهابية جمدد ًا الن كل الأمور ال�سابقة
لي�ست علي «مزاجهم».

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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أدرك أن كثيرين قد يُزعجهم مقالي هذا
بلده رغم أنهم ثاروا ضد مثلها وأقل
ألنه ميس حقيقة يُحاولون إنكارها علنًا،
منها في بلدانهم ،فما أن نفتح فمنا
ويُحاولون االلتفاف عليها مبُسميات
للتفوه بحرف حتى تبدأ وصلة الهجوم
أخرى سرًا ،لكن مهما حاولنا الفرار من
حتت عنوان« :اخرسوا ..أنتم في نعيم
احلقائق ستبقى آثارها مسيطرة على
وال حتتاجون شيئًا» ،بل ويحاربون وصول
واقعنا لتفضح ما نخفيه ،واحلقيقة
صوت املواطن املظلوم حتى للقائمني على
التي سنسلط الضوء عليها عبر هذه
النظام كي ال تتغير الظروف ويفقدون
«سلطة املال» هي
مصاحلهم املادية في هذا البلد ،ومنهم
السطور هي أن ُ
املهيمنة واملتحكمة في كثير من
من تسمعه يشتم تلك البلدان شعوبًا
توجهات وتص ّرفات معظم البشر مهما
وحكومات مادام خارجها ،وما أن يدخلها
تظاهروا أنهم ُكتب مقدسة للمبادئ زينب علي البحراني -حتى ميسخه النفاق إلى كائن متخصص
تسير على قدمني ،وأن انصياع كثير من
مبسح اجلوخ ولعق أحذية بعض «طوال
السعودية
أولئك الكثيرين لتلك السلطة بكامل
العمر» في مواقف ذليلة مخزية خوفا
رضاهم ممن يتركون ديارهم في الشرق
من سقوط مصاحله وفقدان مكانه الذي
األوسط وشمال إفريقيا للعمل في
وصله بالصعود على أكتاف أحد املظلومني
السعودية طل ًبا للمال من أهم أسباب قوة تلك السلطة وهرس مظلوم آخر ودهس مظلوم ثالث ،والطريف في
واملنظومة السياسية التي تدعمها مهما رفضتها األمر أن هذا النوع يتصور تلك الشريحة من النافذين
تلك الشعوب واتهمتها بأفظع التهم وشتمتها بأقذع و»طوال العمر» ساذجني معتوهني ال يُدركون حقيقته؛
الشتائم.
بينما هم يفهمونه جي ًدا ويعرفون نواياه ،وال يعتبرونه
تعزز يقيني بتلك احلقيقة عام 2011م ،إذ خالل شهور أكثر من دمية يُحركونها فترة مؤقتة قبل أن يقطعوا
قليلة من جناح الثورات في تلك البلدان اكتظت شوارع خيوطها للتخلص منها حني مي ّلون منه ..بل وصادفت
السعودية بالفا ّرين من نتائجها بحثا عن لقمة عيش خالل رحلتي في عالم الكتابة الصحفية ُكتابًا
وسقف أمان ،وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل على يتح ّولون على صفحات صحافة تلك البلدان إلى
«عشوائية الثورات» وعدم انفجارها من صميم مبادئ شامتني لبلدانهم شتائم صريحة خالل فترات األزمات
حقيقية راسخة تدفع الثائر للبقاء والصمود والكفاح والصراعات بني البلدين طم ًعا في بضع دوالرات يبيعون
واالستعداد للموت بانتظار جني ما مت غرسه ،وأن بها كرامة بلدهم ،وهو ما ال يرتضيه انسان شريف
املسألة ال تعدو عن كونها أثر من آثار ما أسماه «فادمي على نفسه مهما كانت احلياة قاسية على أرض
زيالند» املتخصص بعلم الطاقة الروسي «بندول وطنه! ومن الطبيعي أن يتم استغالل هؤالء ليكونوا
الطاقة» الناجم عن جتمع فئة من الناس مبشاعر عالية «أسلحة مؤقتة» حملاربة بلدانهم من جهة ،ومحاربة
في مكان واحد ،يجذبون آخرين ،ثم املزيد ممن تنجذب مواطني البلد الذي «يسترزقون منه» من جهة ثانية
طاقتهم إلى هذه الطاقة دون تفكير عميق بالنتائج حتى «ينتهي تاريخ صالحيتهم» فيتم التخلص منهم،
أيضا أن تكون
املترتبة على الفعل ،وبعد تشتت طاقة البندول املتمثل ومادام األمر كذلك يكون من الطبيعي ً
في هذه احلالة بـ «انطفاء التجمع الثوري» تذوب كل القوة السياسية النافذة بيد القادر على شراء هؤالء
احلماسة والعنفوان ويعود كل شيء مثلما كان أو اسوأ ،وأشباههم وغيرهم مباله ،ليس ألن تلك السياسة هي
وهنا ينتصر هرم «ابراهام ماسلو» لالحتياجات البشرية الفاسدة السيئة املستحقة للشتيمة ،وال ألن تدفق
األساسية ويعود أولئك الثائرين إلى حقيقتهم الباحثة النفط وأمواله بني أيدي العرب هو سبب اخلراب كما
عن الغذاء واألكسجني والفراش الدافئ واألمان أوالً ،يُردد باستمرار أولئك الذين يستهويهم التهرب من
وقالئل من ميلكون مبادئ متجذرة في أعماقهم جتعل املسؤولية (والطريف أن بينهم كثيرين ممن عملوا في
من قيمة «الكرامة» والرغبة في البناء متربعة على رأس تلك البلدان وانتفعوا بأموالها النفطية انتفا ًعا يزيد
أولوياتهم إلى درجة أنهم حتى لو ماتوا جو ًعا لن يتخلوا على ما قدمه من مجهود عملي أضعافا كثيرة!) ،بل ألن
عنها من أجل قطرة ماء وكسرة خبز.
هناك من قبلوا بيع أنفسهم ،وعقولهم ،ومشاعرهم،
بني هؤالء القادمني بحجة حتسني ظروفهم االقتصادية وأفكارهم ،وأقالمهم ،وكرامتهم ،وإنسانيتهم ،وكل
نصادف شريحة واسعة ممن يُحاربون أي مواطن يحاول كيانهم مقابل هذا املال برضاهم ،ووعيهم ،وعقلهم،
انتقاد إحدى الظواهر التي يعتبرها سلبية على أرض دون أدنى إكراه أو إجبار.
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ملاذا تقتلني ب�إميانك؟! ..
اتركني يف حايل منتميا مل�صر!
مونتريال – عبد املسيح يوسف
حالة غربية ،ومعتقدات قاتلة ،تلك التي يدين بها
عناصر إرهابي التنظيمات الدموية ،املتاجرة بالدين
اإلسالمي ،وفي مقدمتها اخلاليا اخملتلفة املدينة بالوالء
لراية تنظيم الدولة اإلسالمية داعش .تلك العناصر
اإلرهابية ،التي تدين بتكفير املسيحيني ،وأنهم فقط
الشعب اخملتار املؤمن؟ هل تعلم أيها اإلرهابي ،أن
ما تعتقد أنه إميانك الصحيح ،يقتلني ويقتل بشر
آخرين ،دون ارتكاب أى ذنب من قبلهم ،ودون أن ميثلوا أى
ضرر جتاهم أو جتاه معتقداتك .فإذا كنت تعتقد أيها
اإلرهابي أنني كافر!!!!
فإني كفري هذا لم يضرك  ..ولكن اميانك هذا يقتلني
ويقتل بشر آخرين ،لم يتقرفوا أى ذنب أو خطيئة.
أيها اإلرهابي ،الذي خيرت املصريني األقباط في ليبيا،
بني النحر والقتل ،ونطق الشهادة اإلسالمية للتحول
من املسيحية لإلسالم ،أن هذه مزايدة فاشلة ،وال
تصلح مع املسيحي ألن إمياني قوى ،حلدود ال تستطيع
عقلية إرهابية ،كتلك التي تسيطر عليك أن تدرك
مدى نقاء وقوة اإلميان املسيحي.
ولعل الدرس الذي اعطاه لك مجموعة من األطفال،
املالئكة األبرياء ،يكون مهما ،عندما خيرت مجموعة
من األطفال ،الذاهبني لدير األنبا صموئيل املعترف في
املنيا ،بني القتل ونطق الشهادة ،واختيار الثبات علي
اإلميان املسيحي ،ديانة احملبة والفداء ،بدال من التحول
لدين آخر ،هو خير دليل على أن كل ما تعتقده فيما
يتعلق بترهيب وقتل املصريني األقباط ،سيثير اخلوف
والرهبة بني صفوفهم ،ويحولهم من املسيحية ،لدين
آخر ،وهو اعتقاد فاشل.
ولذا أؤكدها لك أنه ال خوف علي اإلميان املسيحي،
الذي علمنا محبة أعداءنا ،ومباركة العنينا ،والصالة
من أجل الذين يسئيون إلينا ،نقاط السمو والقوة
في اإلميان املسيحي ،املنادي في خطابه الديني،
بخير اإلنسانية والبشر ،فهو ال يسعي خلير اإلنسان
املسيحي فقط ،بل وخلير كل اإلنسانية.
أيها اإلرهابي الدموي ،لقيت نسيت نصوصك املقدسة،
في القرآن ،ومنها :جادلهم بالتي هي آحسن ،وليس
جادلهم بالسيف أو الرصاص.
أما الرئيس السيسي ،فهو في موقف ال يحسد عليه،
فكل القوى اإلسالمية ،وخاصة األخوان واجلماعات
اإلسالمية الدموية ،تعرف أن الكتلة املصرية القبطية،
من الكتلة الرئيسية ،التي وقفت مع ثورة  30يونيه،
ووقفت خلف الرئيس السيسي .هذه القوى اإلرهابية
تسعي إلى خلق فجوة بني السيسي واألقباط
املصريني .ولألمانة فعلى الرغم من النوايا الوطنية
الصادقة للرئيس ،إال أن املصريني ينتظرون منه الكثير.
فبعد الضربة التي قامت بها القوات اجلوية للجيش
املصري الوطني ،ضد قواعد اإلرهاب في درنة بليبيا،
بعد احلادثة اإلرهابية ،وهي ضربة ندعمها ،ونقف
فيها وراء الرئيس وقواتنا املسلحة الوطنية .إال
أننا ننتظر املزيد من الرئيس السيسي ،ننتظر أن
تقوم قواتنا اجلوية بالتنسيق مع القبائل والعشائر
البدوية الوطنية املصري في سيناء ،بضربات مناظرة
للتجمعات اإلرهابية في ارض الفيروز .ننتظر من
الرئيس السيسي أن يدعم القبائل الوطنية املصرية
في سيناء ،ومنها الترابني وغيرها ،ألنها قادرة علي
مساعدة الدولة املصرية للتخلص من العناصر
اإلرهابية في سيناء.
علي اجلبهة اآلخري ،فإننا ننتظر املزيد من أخواننا
املصريني املسلمني ،املستنيرين ،الداعمني واملؤمنني،
بوحدة اجملتمع املصري ،وأن الدين أنزل من أجل خير
البشر وليس قتلهم ،أن يكون لهم موقفهم الفكري
والوطني والسلوكي من أجل تأكيد أن الدين اإلسالمي،
دين سماحة ،وال يدعو لتقتل اخملتلفني في العقيدة،
وهذه النوعية من املصريني املستنيرين ،كثيرة العدد،

ولكنها في حاجة لوسائل إعالمية لتطرح افكارها،
لنشر فكر وسطي وخطاب جتديد ،يواجه خطاب
الكراهية والتكفير والقتل ،الذي بثه ويبثه يوميا
شيوخ اإلرهاب والسلفية واألخوان واجلماعات الدموية.
نعم تقع مسؤولية كبيرة علي عاتق الشخصيات
العامة والنماذج الوطنية املصرية ،من األخوة
املسلمني لنشر خطاب األخوة والتعايش الوطني.
وأكرر أن هذه الكتلة املستنيرة ،هي حصان طروادة،
الذي يقع علي عاتقه خالص مصر ،من أفكار القتل
واإلرهاب ،ألن هؤالء املصريني املسلمني املستنيرين،
هم الوحيدون القادرون علي مواجهة الفكر اإلرهابي،
ولكن البعض منهم حتى اآلن يأخذ موقف الصمت،
حلسابات لم تعلن بعض ،ولكننا ننتظر منهم التحرك
من أجل حماية مصر وكل املصريني ،وممارسة دورهم
الوطني املنتظر منهم بكل شجاعة وتقدير.
أما مؤسسة األزهر ،تلك املؤسسة التي تعيش علي
ضرائب املصريني ،مسلمني ومسيحيني ،وعلي الرغم
من ذلك هناك شخصيات قيادية فيها ترعي األفكار
اإلرهابية القاتلة ،فلم تتخذ هذه القيادات أى إجراءات
فعلية مواجهة خطاب الكراهية والتكفير واإلرهاب،
بل علي العسكر تراعاه وتدعمه ،ويكفي أن شيخ
األزهر أحمد الطيب ،في كل خطاب يؤكد على أن
داعش من أهل القبلة ،أى ممن يعتبرهم من صحيحي
اإلسالم!
الدولة املصرية ،التي يحبها املصريون ،وخاصة
األقباط ،الذين قدموا ويقدموا كل يوم شهداء من أجل
وحدة الدولة املصرية ومتاسكها ،دون أن يكون لهم أى
مشروع سياسي أو ايديولوجي مناقض وهادم ألسس
الدولة املصرية مثل جماعات اإلسالم السياسي
املتاجرة الدين والدم ،يقدمون كل يوم شهداء من أجل
إميانهم النقي والسليم وعشقهم للدولة املصرية،
ولذا يجب علي صناع القرار في الدوائر العليا للدولة
املصرية أن يدركوا هذه التضحيات ،وأن يتم توثيقها
تاريخيا ،للتأكيد علي وطنية االقباط ،ووقوفهم
سندا قويا خلف الدولة املصرية ،مقارنة بقوى أخري
تدعو للخالفة وهدم الدولة املصرية ،ملصلحة دولة
وجنسيات أخرى ،تسعي لإلضرار باألمن القومي
املصري.
مصر ،وليس االقباط ،في حاجة ماسة ملواجهة
خطاب الكراهية ،وجتديد اخلطاب الديني ،ليدعو
للمحبة والتسامح والتعايش .إن شيوخ الكراهية
والفتنة والدم مثل محمد حسان واحلويني واليعقوبي
وبرهامي وغيرهم في حاجة ملوقف حاسم من
قبل الدولة املصرية ،ألنهم ميثلون تهديدا حقيقيا
الستقرارها وأمنها ،فكثير من العناصر اإلرهابية تدين
بفكر هؤالء الشيوخ ،وارجعوا إلى محاضر حتقيقات
النيابة وما قاله االرهابي عادل حباره ،وقتله الكثر من
 25جنديا شهيدا في سيناء ،وأن أفكاره اجلهادية كله
تعود علي تعاليم الشيخ محمد حسان .إذا أرادت
الدولة املصرية احلفاظ في املستقبل علي وحدتها
ومتاسكها ،عليها مع ضرب العناصر اإلرهابية في
الدول اجملاورة مثل ليبيا والسودان وغزة ،عليها وأكرر
مواجهة شيوخ الدم واإلرهاب داخل اجملتمع املصرية،
برعاية بعض مؤسسات الدولة ،التي اصبحت اسيرة
للفكر الوهابي والسلفي واإلخواني .فمصر تستحق
من كل املصريني أكثر مما يقدمونه لها ،ويكفي
االقباط االستشهاد والتضحيات التي يقدمونها
ملصر ،ولذا فمن حق األقباط أن يغضبوا وأن يتفهم
اجملتمع املصري هذا الغضب النبيل ،ألن األقباط الكتلة
املصرية الوحيدة التي دفعت وتدفع أثمان غالية من
أجل انتماءها ووالءها للدولة املصرية ،دون أن يكون لها
اى مشروع سياسي أو ايديولوجي هدام مثل جماعات
اإلرهاب والدم.
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يحدث حتت ظل العلم!
في أمريكا ،كما في دول أخرى
كثيرة ،من حق املواطن أن يتكلم
إلى جمهور من الناس في الشارع
العام ،بشرط أن يكون التجمع
حتت سارية العلم الوطني ،كما
يطلقون على اخلدمة العسكرية:
خدمة العلم؛ فالعلم ،أيقونة
الوطن ،وهالة الشعوب!
ومع أن علمنا الوطني الواحد ،ينتشر في
ساحات مدارسنا ،وعلى سواري هامات
مبانينا احلكومية؛ فإن الواقع املؤلم ،يرينا
رايات عدة بعدد محافظات مصر ،ومدنها،
وقراها ،وجنوعها!
استرجعوا معي ما يقوله أهل الوجه البحري،
عن أهل الوجه القبلي .وما يقوله أهل الوجه
الواحد عن كل محافظة من محافظاته:
فهذا إسكندراني اصابته املياه املاحلة
بالكحالة ،وذاك منوفي ليس له صاحب ،ولن
يكون .أما الصعيدي فحدث عنه وال حرج.
أضف إلى ذلك وغير ذلك :سخرية أهل املدينة
من أهل القرية!
أما األسوأ ،فهو استخدام ما يعتبرونه دين
الدولة ،كأداة لإلستهتار باآلخر ،والسخرية
احلتمية من معتقداته ،بل والقتل بأنواعه
املستترة والواضحة باسمه ..وإال اشرحوا
لي :ماذا يعني أن باصا ً مدرسيا ً محمالً
بأطفال أحد املدارس اإلسالمية ،بينما هو مير
بجوار ابنتي التي حتمل على جيدها صليباً،
فإذا بهؤالء األطفال املفترض فيهم البراءة،
يتصايحون باهتياج اإلستهزاء :مسيحية..
مسيحية!
وقبل أن يشجينا أحدهم ،بأن هذا تصرف
عيال وحالة فردية أفرزتها التربية السيئة
عن جهل من آبائهم ،متجاهالً عن عمد :دور
هذه املدرسة في تعزيز الشعور بالتعالي
على اآلخر ،وإحتقاره ،ونبذه ،ينتظره هناك
ما هو أسوأ من ذلك؛ ففي املوضع الوطني
املقدس ،الذي يُع ّبر فيه اإلنسان عن حبه
ألرضه باخلدمة حتت لواء علمه ،ويعد فيه
نفسه للبذل والتضحية بروحه وحياته فداء
عنه ،تنكشف تلكم املواقف املؤسفة ذات
الدالالت املرعبة:
فهذه صورة قامتة ـ تتكرر مع كل دفعة
تلتحق باخلدمة الوطنية ـ لقائد كتيبة،
يطلب من اجملندين املسيحيني الذين يحلو
له مناداتهم بأصحاب“ :األربعة ريشة” ،أن
يخرجوا عن طابور العرض ،ويتنحوا جانباً؛
حتى يتمكن من اختيار بعض زمالئهم من

بقلم :عـادل عطيـة

املسلمني ،لينضموا إلى جهة
سيادية عسكرية ،معلنا ً لهم
بجرأة شريرة :أن املسيحيني ال
ميكن لهم أن ينالوا هذا الشرف
العسكري!
ومع أن هذا االجتاه التفريزي
واإلستبعادي من بعض املواقع
الوطنية ،غير شرعي ،وغير قانوني ،في ظل
القوانني العاملية املنظمة للمواطنة؛ فقد
كان على من أصابته لعنة التمزيقية ،بأن
يتوارى ويستتر؛ مراعاة لشعور شركاء في
اخلدمة ،وأن يتم االختيار بصورة سرية ..ولكن
هذا التصرف ،يؤكد القصدانية عن عمد
لتحطيم معنويات اجملند املسيحي!

أما أخطر الكل ،والذي قادني إلى أشد حاالت
الغضب ،هو أن يعلن أحد قادة الكتيبة
مبلء فيه ،وعلى مرأى ومسمع بعض الرتب
العسكرية الرفيعة املستوى ،عن مكافأة
مالية مغرية للمجند املسيحي الذي يتخلى
عن مسيحيته ،وينضم إلى دين الدولة
الرسمي!
وكان من نتيجة هذا العرض أن أحد اجملندين،
الذين جفت أوراقهم في خريف اإلغراء ،تقدم
وتساقطت أوراقه امليتة حتت أقدامهم،
وليخرج من مع ّية املسيح غير مأسوف عليه؛
ألنه كما يقول الكتاب عنه ،وعن أمثاله“ :منا
خرجوا لكنهم لم يكونوا منا؛ ألنهم لو كانوا
منا لبقوا معنا ..لكن ليظهروا أنهم ليسوا
جميعهم منا”!
هذه لقطات يسيرة مما يحدث حتت ظل العلم؛
فهل من يتدارك األمر قبل فوات األوان ،وينقذ
ما تبقى من مستقبلنا من النفق املظلم؟!...

MOSTAR MEDICAL PHARMACY
Sarah Khajavi

Dimiana Botros,

R. Ph, BscPhm

R. Ph, BscPhm, CDE

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

بني حانا ومانا ضاعت قضايانا
إذا كنت حتاول أن تفهم السر وراء الغضب والهياج واالستياء
الشعبي العارم الذي يصدر عن عامة الشعب في بالدنا جتاه
بعض الوقائع في حني تقابل وقائع أخرى -أكثر أو على نفس درجة
األهمية -بصمت وخنوع وال مباالة ،فلسوف تصاب بلوثة وبكل
االمراض الفصامية واألعطاب النفسية التي يصعب عالجها إال
إذا كنت -مثلي -تعرف كلمة السر القادرة على استنفار مكنون
الهياج الذي يحفل به مزاج الشارع العربي أال وهي الدين.
النعرة الدينية ببساطة هي ما يحدد سرعة االنفعاالت ونوعها
وحجمها لدى العامة .فلقد متت خالل العقود القليلة املاضية
صياغة االنسان العربي احلديث بصياغة دينية بحتة حتى يسهل
دوال أندراوس
على أولي األمر حتريكه في أي اجتاه يريدون .يكفي أن يتكلموا باسم
الدين ليستطيعوا مترير ما يريدون من معلومات وأفكار وتوجهات
يعززون بها مصاحلهم دون أي فحص أو بحث أو اعتراض من قبل اجلماهير .ومن أجل حماية
هذا السيناريو ومن أجل بقاء االمور على حالها نالحظ تقلصا ً للمادة اجلادة واجلرعات العلمية
والفكرية التي يتلقاها املواطن العربي من خالل وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية ليفرخ
لنا اجملتمع نوعني سائدين من الشخصيات .شخصيات سطحية هشة سهلة االنقياد والتبعية
وشخصيات مدعية تتظاهر بالبطولة واملثالية وتنحاز إلى القضايا اجلدلية الشائكة بغرض
التربح أو الشهرة أو حتقيق مصالح شخصية .وقد تدور بني الطرفني صراعات ومكائد ومعارك
غير أخالقية حتت رعاية الدولة التي تصنع من خالل هذا الصراع رباطا ً لصيقا ً بني وجودها وبني
الدين والوطن ليكون أي انتقاد لها هو هدم للدين وخيانة للوطن.
وباإلضافة إلى التديني فإن من أسوأ االستراتيجيات التي تعمد الدولة إلى تبنيها من أجل القضاء
على فكرة معينة هو الشخصنة .فلقد يستغرق األمر كثيرا ً من الوقت واجلهد من أجل هدم
فكرة ما أيديولوجيا ً في حني أن التركيز على األشخاص هو األسهل دائماً .أن جتعل من الشخص
رمزا ً للفكرة ثم تهاجمه وتعمل على تشويهه وهدم مصداقيته حتى تتخلص منه وبسقوطه
متحى هوية الفكرة بالتبعية .هذا الفخ يسقط فيه األغلبية مبا فيهم الطبقة املثقفة التي
يتحدد موقفها من القضية تبعا ً ملوقفها الشخصي من الشخصية التي تتعرض للقصف.
لذا فعندما تعترضنا قضايا حرية الرأي والتعبير يكون من واجبنا جميعا ً أن نخوض هذه احلرب
الضروس ضد كل من يحاول حتجيم العقل ومنع التفكير ومصادرة الرأي بغض النظر عن قائله.
ومرة أخرى أحذر من السقوط في فخاخ الدين والشخصنة لئال نحيد عن املوضوعية وفي خضم
التحزبات الدينية والتحيزات األخالقية واالنتقادات الشخصية نغفل تفنيد ومعاجلة القضايا
اجلوهرية فتضيع قضايانا ما بني حانا ومانا.

صحيفة الـ «لوموند» الفرنسية الشهيرة تنقل مقاالً عن جود نيوز
مقار :ليس نحن بل نعمة اهلل! ..
والتعليقات تنهال مدحاً في اجلريدة وموضوعاتها

نقلت الصحيفة األشهر في فرنسا والعالم،
صحيفة الـ «لوموند» مقاال ً عن جريدة «جود نيوز»
الكندية ،وكانا اللوموند قد نشرت مقال الزميل
الكاتب «سعيد شعيب» ،والذي حمل عنوان
«نعم أنا مسلم وأكره املسيحيني» ،بعد ترجمته
للغة الفرنسية وكتبت في نهاية املقال أن املقال
نقالً عن جريدة «جود نيوز» والتي تصدر في كندا.
ووصفت الـ لوموند املقال بأنه نقد ذاتي إنساني
لإلسالم من باحث مسلم .وكان مقال «نعم
أنا مسلم وأكره املسيحيني» ،قد مت نشره علي
صفحات «جود نيوز» الورقية قبل أن يتم وضعه
علي موقع اجلريدة األليكتروني لتقترب مشاركته
من  25الف مشاركة وجتاوز قراءه املليون .وبالتأكيد
يعتبر هذه إضافة ونقله هامة جلريدة «جود نيوز»
في عالم الصحف .وتعقيبا ً علي ذلك كتب
املهندس ابرام مقار رئيس التحريرعلي صفحة
التواصل اإلجتماعي اخلاصة به« ،فيس بوك» ما
نصه  :حينما بدئنا كمجموعة جريدة جود نيوز
الكندية لم نكن نريد سوي ان نعبر عن انفسنا

وعن جاليتنا وان نقدم شئ نحترم به انفسنا
وضمائرنا وقرائنا .ولم نكن نعبئ من أحد مدحا او
قدحا  ،لهذا عندما كتب معنا بصفة دورية أثنني
من أعضاء البرملان الكندي شعرنا فقط اننا نسير
علي الطريق الصحيح ،لكن ان يتم نشر مقال
لالستاذ سعيد شعيب علي صحيفة ال لوموند
الفرنسية الشهيرة مع عبارة «نقال عن جود
نيوز الكندية» فتكون ،ليس نحن بل نعمة اهلل
التي معنا» ،وأنهالت التعليقات مهنئة وممتدحه
إسلوب وموضوعات «جود نيوز» ،فكتب بسام
توفيق من كاجلاري« ،اإلدارة الرائعة و املصداقية في
نشر اخلبر و عدم استجداء القراء بل جذب املتابعني
عن طريق املقال اجلاد الهادف كل هذا جعل من جود
نيوز في مكان مختلف» بينما كتب اإلعالمي رامي
بطرس« ،احترامكم واجب شكال و موضوعا» ،وقال
عماد عازر من كندا« ،الن اجلريده التي ال تعتمد علي
التهويل أو املزايدة هي جريده محترمة»  ،وكتب
باسم نادر« ،مزيدا ً من التقدم والنجاح والتقدم
واإلخالص في العمل والكتابه النزيهة احلرة».

خلمسون

عقارات نيوز
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السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

التأمني

 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
بقلم :مدحت سابا
د من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
على املنزل ،ولكن هناك بعض
التأمني
كبير
إلىعددحد
الشقة
 6,476وحدة.
املباعة
الوحدات
يشبهكانت
 2014حيث
علىمن عام
التأمني الفترة
ملعلن عنها خالل نفس
املالك وتؤجر وحدة خاصة بك.
كنت
إذا
وخاصة
تعرف
أن
يجب
التي
االختالفات
ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
الشقق:
بالتأمني
العامتتعلق
تأمني
فى املائة .و فى
علىقدرة 8.4
بأرتفاع
املاضى وذلك
وثائق من
ثالثالشهر
هناكلنفس
 616,241دوالر دوالر
العمارات
إدارة
شركة
قبل
من
مملوكة
جتارية
سكنية
تأمني
بوليصة
تفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
ره  12.4فى املائة.
بوليصة تأمني شقة املالك اململوكة لك
نوفمبر .2015
أيضاشهر
(وتسمىخالل
 1,924شقة
املعاملة علي
تأمنيكانت
وثيقة)Condo
ملوكة (Apartment
املستأجرين) التي مت شراؤها من قبل
تأمني
للمستأجر
الشقة
املبيعات .وكان متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
اجمالى
من
نسبة  70باملائة
املستأجر اخلاص بك
اخلاصفقط
غرضهاتورونتو
لهافي مدينة
املائة ،و
 4.10فى
بإرتفاع قدره
 385,506دوالر
وصل مخاطر محددة .حتتاج إلى
وتغطي
أعالها
املذكورة
السياسات
ا العام لل GTAكل من
متوسط سعر البيع
إرتفع
(«)»905
ال
باقي
فى
و
املائة.
فى
5.40
قدره
 415,31دوالر بأرتفاع
معرفة اختالفاتها عند احلصول على تأمني الشقة.
ع قدره  1.50فى املائة.
ماذا يغطي تأمني العمارة ؟
فة املناطق :يغطي تأمني العمارة املبنى واملناطق املشتركة ،في حني أن تأمني املستأجر ،إذا كنت املالك،

يغطي األمتعة الشخصية للمستأجر.
تأمني املالك للشقة املؤجرة يغطي البنود الرئيسية التالية:

 Upgradesمثل األرضيات اخلشبية التي مت أضفتها بعد االنتقال ،و اإلضاءة واألجهزة
75(%7RWDO




والتركيبات.
+DOWRQ5HJLRQ




واألثاث التي مت تضمينها في العقد
قبل املؤجر  -كاألجهزة
لالستخدام من
احملتويات املقدمة
3HHO5HJLRQ




&LW\RI7RURQWR



بك ،مثل تكييف الهواء.
للمستأجرين و اخلاصة
قمت بتثبيتها
أجهزة إضافية
وأي
<RUN5HJLRQ




مسؤولية املباني  -يحميك ماليا إذا أصيب شخص ما بطريق اخلطأ أثناء زيارته للشقة .



 'XUKDP5HJLRQالتأمني ،مثل حريق أو
كنت فقدته بسبب حادث
أي دخل تأجير
 االستخدام -
فقدان
2UDQJHYLOOH



الفيضانات من وحدة
\6RXWK6LPFRH&RXQW
تعلوك.


مجموع اخلسارة  -فقدان احملتويات اخلاصة بك ،والتحسينات 
فقدبسبب حادث مثل احلريق .ومع
لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال,
في تغطية املبنى واملناطق
دورا
عمارات أيضا
شركة
اؤجرتاحلالة
مربعفيقدهذه
ى  311,943قدمذلك،
تلعببإنخفاض
خاللMLSأنو ذلك
 2015من
تأمنيأكتوبر
خالل شهر
املشتركة.
املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
فس الشهر من العام
األجهزة ،والترقيات) وكذلك
(مثل
الشقة
وحدة
من
املالك
محتويات
سرقة
    السطو
 14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
اخملزن.بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
املاضية .اما
احملتوياتدوالر للسنة
باملقارنة 21.02
اململوكة من
صل  19.58دوالرسرقة
بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
ذلك
و
املاضية
للسنة
دوالر
املقارنة 15.25مادوالرالذي ال يغطيه التأمني للمالك؟
إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
يغطيالصناعى
ففى اجملال
التأمني ال
ال التجارى ,ال

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQK
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG

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
ملائة ليصل الىاجيب
تباعا.املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
عليها للقدم
 254.65دوالر
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

م الى:

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


1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6+3,
\&RPSRVLWH 6LQJOH)DPLO\ 6LQJOH)DPLO
7RZQKRXVH
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG

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



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











+DOWRQ5HJLRQ
















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR

DUWPHQW
















<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ













2UDQJHYLOOH











\6RXWK6LPFRH&RXQW




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.

برجاء ارسال اسألتكم الى:

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون









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

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:
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Mortgage Agent

عقارات نيوز

مقطتفات إخبارية

توني كامل

Atef Nekhil

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
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عامل العقارات

والثمانـــون
ال�سبت  3يونيو  - 2017ال�سنة الرابعة  -العـدد التا�سع
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز

الصحةحركة البناء
علىمن ازدهار
االقتصادى
هكذا تدور عجلة
النموأثرية
اجلرانيت ....وت

�إعداد� :إدوارد يعقوب

اعداد  :ادوارد يعقوب

أوضحت في احللقة السابقة خطورة قرارات حكومة اونتاريو من فرض ضرائب على الشراء للعقارات وأيضا حتديد اإليجارات
مباشرة
العقارات مما
االستثمار
املستثمرين
هي احجام
وقدالسلبيه
التأثيرات
العقارى .واهم
االستثمار
للمساكن
يؤثرسرطان
خصوصا
فياألنسان
لصحة
تسببعنتهديدا
البعض انها
استخدمه
الطبيعية
اصلب األحجار
على من
اجلرانيت
يعتبر
غاز الرادون
وانطالق
األشعاع
قد يسببة
االنشاءات الذى
اجلميلة الرئه
متاثيلهم
تشكيل
املصريني فى
ويشغل
جديدة
املباشرعمل
خلق فرص
يساهم في
اجلديدة
يستثمر في
الكثيركلمندوالر
املعروف ان
اونتاريو .من
قدماءاقتصاد
على
فى صحة
يشككون
اخلارجى
والكساء
كماده
واستعمل ايضا
الضخمة
تساهم
عقارية
آخرونضرائب
هناكشكل
آخرىعلى
ناحيةجديدة
ومنأموال
املشع .من
علية البلديات
حتصل
للبناء غير ما
احمللية هذا
الصناعات
مجموعة كبيرة من
املنطلق
الرادون
الغاز
او
األشعاع
كمية
ان
ويدعون
الكالم
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
انشاء مدارس ودعم لكل اخلدمات التي تساهم في رفاهية السكان ورفع مستوى هذه اخلدمات فيعود كل هذا بفوائد
في
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات ال تصل الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
قوة
عظيمة على االقتصاد الكندى عامة .هذا غير األثر السلبى من احلد من تدفق رؤوس األموال اخلارجية التي كانت تشكل
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
مشروعاتها وهكذا تدور العجلة من جديد في
توسيع
البناء على
شركات
واملوادتشجع
وبالتالي
يستهان بها
للعقارات ال
شرائية
نفى ذلك.
ألثبات او
االخرى
الصناعية
للفورميكا
كبديل
عام 1987
منذ
االقتصادى.
صالح النمو
االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
احدث األبحاث
ولكن
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عـقـارات
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People u trust..
Service u deserve

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

SOLD

Professional Real Estate Services
SOLD

SOLD

Irene
Awad Temon Rassem
Professional Real Estate Services

Mobile Mortgage Specialist
Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

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

SOLD

SOLD

SOLD

Vaughan

North York

Markham
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BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

%URNHU06F$UFK

SOLD

LD

SOHill
Richmond

Sales Representative

OLD

OLD

S Hill
Richmond

BARRIES

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

D

SOL
2014 North York

416-846-9450

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Vaughan

Ashraf Messiha

and operated

North York

D

SOL
Markham

Broker
, M. Sc. Arch.
Independently
owned

Markham
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عمدة باري�س تدعو �إىل منع مهرجان للن�ساء ال�سود بدعوى
العن�صرية �ضد البي�ض
دعت عمدة باريس آن هيدالغو إلى حظر
مهرجان «نيانسابو» للنساء السود في
املدينة بدعوى أنه يستثني األشخاص
البيض .وسينطلق مهرجان «نيانسابو»
الذي يوصف بأنه «يدعم قضايا النساء
السود» ،في يوليو املقبل ،وجرى حجز  80في
املئة من أماكن املهرجان لنساء سود.
وقال املنظمون إن األشخاص السود من
أي نوع (ذكورا أم إناثا) س ُيسمح لهم بالدخول إلى املنطقة ،بينما ستُفتح منطقة ثالثة للجميع .وقالت
آن هيدالغو في تغريدة لها على موقع تويتر إنها حتتفظ بحق «مالحقة املنظمني (لهذا املهرجان) بسبب
التمييز ».ونددت بعض املنظمات املناهضة للعنصرية باملهرجان.
ووصفت ّ
منظمة «أس أو أس راسيزم» املناهضة للعنصرية املهرجان بأنه «بغيض» ،وقالت إنه «ضالع في عملية
فصل عرقي» ،في حني قالت الرابطة الدولية ملناهضة العنصرية ومعاداة السامية «ليكرا» إن «روزا باركس
(الناشطة األمريكية من أصول إفريقية التي كانت تطالب باحلقوق املدنية لألمريكان األفارقة) ستتقلب في
قبرها» ،تعبيرا عن الغضب من مثل هذه السياسة التي يتبعها املهرجان.
وكان املمثل اإلقليمي حلزب اجلبهة الوطنية اليميني املتطرف في فرنسا طالب هيدالغو بتقدمي تفسير إلقامة
هذه الفعالية التي تتميز «بعنصرية صارخة».
وقال منظمو املهرجان في بيان لهم (بالفرنسية) إنهم «هدفوا حلملة تضليل وأخبار كاذبة يقف وراءها اليمني
املتطرف» ،وإنهم «يشعرون باحلزن وهم يرون بعض املنظمات املناهضة للتمييز تسمح لغيرها أن يتالعب بها».
وأضافوا بأن الكثيرين «ليس لديهم مشكلة» إزاء املنظمات النسوية التي تخصص أنشطتها للنساء فقط
دون اشتراط العرق.
ومن املقرر أن يُقام املهرجان على أرض مملوكة ملدينة باريس ،لكن الفعالية املخُ صصة للنساء فقط ستُقام في
مكان عام.
وأكد املنظمون أنه لهذا السبب فإن عمدة املدينة ليس لها سلطة قضائية على املهرجان.
صحيفة “تامي”

الواليات املتحدة

يقفل معظم الناس سماعة الهاتف
عندما يسمعون على الطرف اآلخر
صوت كمبيوتر .لكن الناس في خمسني
مدينة أمريكية يهتمون عندما يتصل
بهم «كمبيوتر هاتفي» لكي يتأكد من
أنهم على ما يرام .مثالً ،تدفع مدينة
أوساج في والية أيوا اكالف اجلهاز الذي
تديره دائرة الشرطة .ويتصل الكمبيوتر
في وقت محدد يوميا ً بالسكان املسنني
الذين يسكنون منفردين ،فيبادرهم« :صباح اخلير! هل أنت بخير؟ إذا لم تكن على ما يرام ،اقفل اخلط واتصل
بالرقم  »911وبعد أن يقفل العجوز اخلط ينتقل الكمبيوتر إلى الرقم التالي .وإذا لم يجب أحد ،يخطر
الكمبيوتر الشرطة باألمر.
ط ّور هذا البرنامج أحد هواة الكمبيوتر من سكان أوساج ويدعى بروس جونسون .وهو أنقذ إلى اآلن حياة
عجوزين وقع أحدهما في غيبوبة بسبب السكري وعلقت يدا آخر في نافذة.

صحيفة “تامي” ال�صني

تغطي الصني مساحة تزيد على
9560000كيلو متر مربع ،ومع ذلك تشملها
منطقة زمنية واحدة .فالساعات في انحاء
البالد تضبط بحسب توقيت العاصمة.

صحيفة “نيويورك تاميز”

نافذة على العامل

بوليفيا

احلياة مختلفة في العاصمة الباز التي ترتفع
 3658عن سطح البحر .فالطائرات تستغرق
وقتا ً أطول لالقالع والهبوط .والطعام يتطلب
وقتا ً أطول على النار لكي ينضج ،لذا ينبغي
ادخال تعديالت على وصفات الطبخ .ويقتضي
اذكاء النار لكي تشتعل .ومحركات السيارات
أقل قوة .وعملية الهضم ابطأ .والشهية أقل.
والنحافة أيسر إدراكاً.
في معظم مدن العالم يحتل األغنياء
املرتفعات .أما في الباز فيقع معظم األحياء
السكنية الفخمة على السفوح املنخفضة بضع مئات من االمتار حيث الهواء اكثف وادفأ .واملنحدر الوحيد
الصالح للتزلج في بوليفيا والواقع على ارتفاع  5200متر عن سطح البحر .يعتبر األعلى في العالم وفصل
رياضة التزلج هو الصيف ال الشتاء؛ ألن املنحدر يتحول خالل موسم الصقيع سطحا ً من اجلليد.

صحيفة «ايكونومست»

بريطانيا

شركة «ستراميت الدولية» للبناء هي
شركة عائلية بريطانية ظلت خمسني سنة
تشجع الناس على بناء بيوت من القش  .وقد
باعت الصينيني التنب لصنع ألواح من القش
مببلغ مليون جنيه استرليني.
متلك الشركة  12مصنعا ً عامالً في انحاء
ويحمى حتى
العالم .هناك يضغط القش
ّ
يرشح منه صمغ ،ثم تصنع منه ألواح عازلة
جدا ً ميكن استعمالها بدل القرميد (اآلجر) أو
اخلشب أو االسمنت.
في السنوات االخيرة حازت شركة
«ستراميت الدولية» جناحا ً ملحوظا ً في تزويد البلدان النامية في االقاليم احلارة مواد مصنعة لبناء املنازل،
ميكن تشييدها في بضعة ايام  .وهي متتاز برخصها وبقدرتها الشديدة على العزل احلراري ويكلف منزل
مساحته حوالي 80مترا مربعا نحو الف جنيه استرليني.
صحيفة “فايننشال تاميز” اللندنية.

�سوي�سرا

يعتقد علماء سويسريون أنهم اكتشفوا سر خسارة جبنة «جرويير» ثقوبها .وكانت هذه الظاهرة لوحظت
منذ العام  ،1980وتبني آنذاك أن عينات شائعة من
اجلرويير نقصت ثقوبها بنسبة  15في املئة عن
عدد ثقوب عينات مماثلة فحصت قبل عشر سنني.
وأعلن االحتاد السويسري ملنتجي االجبان ان اخلبراء
كانوا يتتبعون هذه املسألة بقصد اجراء حتسني
مستمر في طرائق التعقيم وال يقتصر التحول
هنا على تدمير اجلراثيم املضادة بل أيضا ً على
تدمير تلك التي تولد غازات تك ّون الثقوب في أثناء
انضاج اجلنب.
وتقول ليزبت ستاهلي املتحدثة باسم االحتاد:
«مع أن غياب الثقوب ال يحدث أي فرق في الطعم
واجلودة ،فسيفتقد الزبائن رمزا ً بصريا ً عزيزا ً على
قلوبهم».
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بيان رئيس وزراء كندا بشأن الهجوم
األرهابي علي األقباط املتجهني لدير
األنبا صموئيل املعترف

أصدر جاسنت ترودو رئيس وزراء كندا يوم ٢٦
مايو من عام  ٢٠١٧البيان التالي بشأن الهجوم
االرهابي األخير علي املسيحيني االقباط في
مصر  ،فقال  :لقد أُصبت بالفزع والغضب عندما
علمت بالهجوم الوحشي علي املسيحيني
األقباط املسافرين الي دير القديس االنبا
صموئيل املعترف في محافظة املنيا في مصر
في وقت سابق ،وبأسم جميع الكنديني وزوجتي
صوفي نقدم تعازينا للجميع الذين فقدوا ذويهم
بسبب هذه االعمال الشنيعة كما نأمل ونصلي
أن يتعافي املصابني متاما ً وسريعا ً  ،وهذا هو ثالث
هجوم كبير علي الطائفة املسيحية القبطية
في مصر في أقل من شهرين وهي الطائفة التي
تعاني في احلقيقة منذ عدة سنوات من التمييز
والعنف ومن بني ضحايا اليوم النساء والعديد
من االطفال الذين كانوا متجهني للدير للعبادة
ومعهم أيضا العمال الذين يعملون في احلدائق
والبناء في الدير  ،وفي هذا الوقت العصيب فإن
الناس في مصر ميكنهم االعتماد علي صداقة
ودعم كندا ونحن نقدم كامل مساعدتنا
للحكومة املصرية  ،وكما تدل األحداث األخيرة
فإن املتطرفني العنيفني كثيرا ما أستهدفوا
الفئة االكثر ضعفا ونحن كأعضاء في اجملتمع
الدولي يجب أن نستمر في الوقوف ضد هؤالء
املسؤولني عن هذه االعمال االرهابية ونكافح
الكراهية بتعزيز قيم التنوع واالندماج والسالم.

جاسنت ترودو يقول سنواصل تبادل
املعلومات االستخباراتية رغم تسريب
معلومات هامة لإلعالم االمريكي

في مؤمتر صحفي عقد قبل أجتماع حلف الناتو
في بروكسل أعلن جاسنت ترودو عن أن كندا
ستواصل تبادل املعلومات االستخباراتية مع
حلفائها علي الرغم من تقارير تفيد أن أدارة
الرئيس دونالد ترامب شاركت وسربت معلومات
حساسة  -ال تزال الشرطة االجنليزية حتقق فيها
 إلي وسائل اإلعالم االمريكية  ،وقال ترودو أنتقاريرعن التعاون بني احللفاء واالصدقاء أظهرت
ان هذا التعاون أنقذ حياة ويحافظ علي سالمة
جميع املواطنني ولهذا سوف نواصل التعاون
والعمل معا  ،وأعلنت رئيسة وزراء أجنلترا تريزا ماي
إنها ستقول لترامب بأن التعاون في االستخبارات
املشتركة بني البلدين ينبغي أن يبقي آمن بعد
تسرب معلومات حساسة لوسائل االعالم
االمريكي حول الهجوم االرهابي في مانشستر
الذي أودي بحياة  ٢٢شخص .وتشارك كندا في
مجموعة تسمي (العيون اخلمسة ) تضم امريكا
وأستراليا وبريطانيا ونيوزيالندا يعملون كشبكة
إستخبارات دولية.
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املشتبه به في تفجير قنبلة في مانشستير كان علي عالقة
بإمام متطرف سابق في أوتاوا
أرتبط املشتبه فيه في وضع القنبلة التي
قتلت  ٢٢فرد وجرحت ما يقرب  ٧٠شخص
في مانشستر «سلمان العابدي» ،بعالقة
مع إمام سابق متطرف من أوتاوا ،و كان
مسؤولوا االستخبارات قد حذروا من انه
ينادي باجلهاد .ونقال عن جريدة نيويورك
تاميز فإن سلمان العابدي كان علي إتصال
بهذا االمام ويدعي عبد الباسط إجويال في
ليبيا  ،ويفيد تقرير كندي بأن عبد الباسط
وكان يعمل إمام في كندا بانه يحرض علي
العنف منذ رجوعه الي ليبيا وقال تقرير من مركز تقييم االرهاب في كندا عام  ٢٠١٤أن هذا االمام ظهر في
شريط فيديو يحث اجملاهدين االسالميني علي العنف  ،وفي الشهر املاضي قتل أبن هذا االمام ويدعي عويس
وكان عضو في ميلشيات تابعة جملموعة أسالمية (أنصار الشريعة) في بنغازي واقيمت له صالة الغائب في
مسجد في أوتاوا وقد رفض رئيس املسجد التحدث عن ظهور االمام عبد الباسط في شريط فيديو يحث علي
اجلهاد وقال ال نقبل هذا النوع من السلوك  ،وحتاول اخملابرات حتديد الصلة ما بني سلمان العابدي واجلماعات
املتطرفة في ليبيا خاصة انه كان في زيارة لليبيا قبل عدة ايام من وقوع الهجوم وقد أعتقلت السلطات
الليبية والد سلمان وشقيقة بتهمة االنتماء الي داعش.

هيئة البريد الكندية ( كندا بوست) تصدر أول طابع لالحتفال
باالعياد االسالمية
أصدرت هيئة بريد كندا أول طابع لها لالحتفال باالعياد االسالمية
وتصميم هذا الطابع مستوحي من الوان وزخارف العمارة االسالمية.
وقال محمد فرهاد كاظم مدير التعليم في املعهد االسالمي في
تورنتو إن أصدار طابع لالعياد االسالمية هو أعتراف بالتنوع الديني في
كندا وقد حضر كاظم االحتفال الذي نظمته كندا بوست في وقت
سابق من هذا االسبوع الزاحة الستار عن هذا الطابع اجلديد  ،وقال أن
هذا الطابع الذي كتبت عليه باللغة االجنليزية والفرنسية كلمة عيد
 ،ثم بالعربية عبارة عيد مبارك هو جزء من جهود كندا بوست لتعرض
بتوسع التنوع الديني في كندا .وشجع كاظم اجلميع لشراء الطوابع
اجلديدة  .وكندا بوست تصدر طوابع لعيد ميالد املسيح منذ عام ١٩٦٤
وخالل عام  ٢٠١٧ستصدر هيئة البريد الكندية طوابع لالحتفال بعيد (الديوالي) الهندي و(هانوكا) العيد
اليهودي باالضافة الي طابع (عيد مبارك) لالعياد االسالمية  ،ويقول موقع كندا بوست أن هذه الطوابع تصور
الفخر الكندي بالتنوع الديني والثقافي والعادات والتقاليد

حيوان بحري (أسدالبحر)
يسحب فتاة كندية صغيرة من مالبسها الي مياه البحر
أنتشر شريط فيديو بشكل سريع علي شبكة
االنترنت يصور حيوان بحري( ،اسد البحر) يظهر خارج
املياه ليمسك بطرف فستان فتاة كندية صغيرة
عمرها ستة سنوات كانت جتلس علي طرف حافة
البحر ويسحبها الي داخل املياه بسرعة في مدينة
ريتشموند في مقاطعة بريتش كولومبيا  ،وبسرعة
قام جد الفتاة بالقاء نفسه في املياه واخرجها الي
البر ساملة .وبعد جناة الصغيرة ذهبت الي املستشفي
لتلقي العالج عن اجلرح الذي سببته عضة احليوان البحري وتلقت املضادات احليوية  ،وقد قام والد الفتاة بشكر
اجلد الذي لوال شجاعته لكانت الصغيرة قد غرقت .وأيضا قامت اسرة الفتاة بنفي تهمة انهم كانوا يلقون
االكل للحيوان وايضا أعترف االب أن أبنته كانت جتلس قريبا جدا من (اسد البحر) عند حافة املياه  ،وانهم
تعلموا الدرس وقال االب أيضا انه لوال عناية اهلل لكان االن يرتب جنازة البنته .

الفتة كبيرة علقت علي مدخل محطة مترو في كيبيك تثير اجلدل
بعد إزالة الالفتة السياسية الكبيرة املثيرة للجدل التي ُعلقت خارج مدخل
محطة املترو في كيبيك سمحت الشرطة بإعادة تعليقها مرة أخري  ،وتظهر
علي هذا الالفتة أثنتان من النساء واحدة منهم ترتدي القبعة الزرقاء التي
تشتهر به النساء الفرنسيات واالخري ترتدي النقاب اخلاص بالنساء املسلمات
وكتب علي الالفته عبارات هي (أختار لك كيبيك! كندا متعددة الثقافات! – أل
– شكرا ً لك) وقامت الشرطة بانزال الالفتة بعد أن تلقت عدة شكاوي من إن
هذه الالفتة تستهدف املسلمني وتوسع اخلطاب احملرض علي الكراهية .وقامت
الشرطة بالتحقيق في املسألة ولم جتد ان الالفتة تفي بالتعريف اجلنائي خلطاب الكراهية فقامت بالسماح
بتعليقها ثانية وهذه الالفتة خاصة بحزب سياسي معترف به من قبل مسؤولي االنتخابات في املقاطعة وهو
حزب املستقلني وميثله العضو الكسندر كورمير وهو واحد من  ١٣مرشح يتنافسون علي أنتخابات املقاطعة
في منطقة جوبن بكيبيك.

رفع احلد األدنى لالجور في اونتاريو
الى  ١٥دوالر حتي  2019وتعديالت
بقانون العمل

أعلنت رئيس وزراء احلكومة الليبرالية بأونتاريو،
«كاثلني وين» عزمها عن رفع احلد األدنى لالجور
باملقاطعة ليصبح  14دوالر للساعة وذلك إعتبارا ً
من أول يناير القادم  2018بينما سيصبح  15دوالر
للساعة وذلك في مطلع يناير للعام الذي يليه،
2019
وكان احلد األدني احلالي لالجور مبقاطعة أونتاريو هو
 11.40دوالر للساعة .كما أعلنت عدة تشريعات
جديدة تقضي باملساواة في إعطاء نفس ساعة
األجر في حالة الـ  .Part-timeمع منح العاملني
 10أيام أجازة طارئة في العام ،وأيضا ً زيادة األجازة
السنوية إلي  3أسابيع للذين أمضوا  5سنوات في
نفس الشركة

أكثر من مليون قطعة سالح
غير مرخصة ومحظورة
توجد في كندا
كندا بها األن أكثر من مليون قطعة سالح غير مرخصة
ومحظور استعمالها وهذا بعد سنة ونصف من رئاسة
جاسنت ترودو الذي وعد في حملته االنتخابية بتشديد
القوانني علي حمل االسلحة وقد أرتفع عدد االسلحة
النارية غير الرخصة بـ  %٥٫٥العام املاضي ووصل
الي أعلي نقطة منذ أكثر من عشرة سنوات وفقا
للتقرير السنوي للشرطة الفيدرالية الكندية .ووفقا
للتقرير فإن اكبر زيادة لالسلحة غير املرخصة توجد
في مقاطعة نيوفوند الند والبرادور وتليها االقاليم
الشمالية الغربية وكانت اقل زيادة في مانيتوبا وأتوا
واونتاريو .وقال توني برناردو املدير التنفيذي للنادي
الرياضي الكندي للرماية ان واحد من اسباب زيادة
االسلحة النارية غير املرخصة هي شركات صناعة
االفالم السينمائية والتي تستخدم هذه االسلحة في
التمثيل وهي الوحيدة بجوار مؤسسات الشرطة التي
يسمح لها بادخال أسلحة غير مرخصة  ،والسبب
الثاني هو زيادة االقبال علي رياضة الرماية من الشباب
والنساء وزيادة ميادين الرماية  ،وقالت ويندي كوكير
الداعية ملراقبة االسلحة النارية إن علي الكنديني ان
يتوقعوا عمال ما بشأن االسلحة النارية خاصة بعد ما
شاهدناه العام املاضي من أن بعض البنادق اململوكة
قانونيا أستخدمت في حوادث العنف املنزلي وجرائم
ارهابية وجرائم كراهية  ،وهذه أشارة اننا بحاجة للقيام
بعمل أفضل  ،وقال متحدث بأسم وزير السالمة العامة
رالف جودال أن احلكومة أتخذت عدة خطوات جديدة مبا
فيها الغاء نظام تصنيفات االسلحة النارية املعمول
به سابقا  ،والتحدث مع املدن في طرق ملنع اجملرمني
من احلصول علي االسلحة واالعالن عن الغاء العفو
عن مالكي االسلحة النارية التي أنتهت تراخيصهم
ألمتالك هذه االسلحة ولم يجددوها  ،وكذلك تطبيق
الئحة جديدة من االول من يونية لترقيم ووضع عالمات
علي االسلحة النارية املستوردة واملصنعة في كندا تدل
علي اسم املصنع وبجانبه أسم كندا وسنة التصنيع
او االستيراد والرقم املسلسل للسالح حتي تتمكن
الشرطة من التعرف عليه ومعرفة اصله ويجرم اي
شخص يزيل هذه العالمة من علي السالح الناري.
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هل اال�ستقرار العائلي يطيل العمر؟!
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عزيزي الزوج وعزيزتي الزوجة ،هذه اجملموعة من
األسئلة تستهدف توضيح وتأكيد فهمكما ملهنى
االستقرار العائلي ومدى متتعكما به .ومن خالل
حكمكما وإجاباتكما ،تتضح األمور أكثر أمامكما.
األسئلة:
إذا شعرت باحلاجة إلى سؤال شريككفي احلياة عما
إذا كان ال يزال يحبك ،فهل معنى هذا من وجهة
نظرك أن عالقتكما لم تعد كما كانت قبالً؟
ال : :
نعم : :
ما أكثر األمور التي قد مير بها الزواج ،فتعكر صفو السعادة الزوجية؟
الفتور العاطفي : :
اخلالفات : :
ً
هل تعتبر الغيرة دليال على احلب؟
ال : :
نعم : :
في رأيك من يعيش عمرا ً أطول؟
األعزاب : :
املتزوجون : :
هل يبالغ املتزوجون في ما يتوقعونه من الزواج؟
ال : :
نعم : :
يعتبر إطراء الزوج (أو الزوجة) جلاذبية شخص من اجلنس اآلخر:
صواب : :
خطأ : :
لعمل؟
أو
لسفر
احلياة
شريك
غياب
حالة
في
أموره
لتصريف
التكيف
على
األقدر
من
ٍ
ٍ
الزوج : :
الزوجة : :
يعتبر الوفاء واإلخالص من أهم عناصر جناح احلياة الزوجية:
ال : :
نعم : :
اإلجابة:
1ـ ال ،ليس هناك ضرر في أن تسمع شريكك في احلياة وهو يؤكد لك مدى حبه لك .فالسؤال
ال يقلل من قيمة احلب ،على أال يكون باستمرار أو بصورة مبالغ فيها.
2ـ الفتور العاطفي ،فاملشاعر الطيبة وتأكيد احملبة الصادقة بني الزوجني من األمور الهامة
التي تؤكد جناح احلياة الزوجية ،والزوجان اللذان يتبادالن كلمات قليلة أو ال يتحدثان إال في أمور
عامة ،يفتقران إلى األلفة ودفء املشاعر.
3ـ ال ،ولكن قد يحدث ملن تقدم بهم العمر أن يتملكهم اخلوف من فقد شريك احلياة ،ومن
ثم فقد يكون عنصر اإلحساس بعدم األمان أو االطمئنان هو الذي يسيطر على سلوكهم .وفي
حاالت أخرى يكون سلوك الطرف اآلخر ،سواء بقصد أو بغير قصد ،مثارا ً لغيرة أو لغضب شريكة
في احلياة .أما الغيرة التي ال اساس لها ،فقد ترجع إلى إحساس صاحبها بعدم الثقة في النفس،
الهدامة لالستقرار العائلي.
وهي من أكثر األمور
ّ
4ـ املتزوجون ،وبخاصة الذين يعيشون حياة عائلية مستقرة ومتزنة فقد أثبتت الدراسات أن
اإلنسان عندما يعيش في سعادة مع شريك احلياة فإنه يتمتع أيضا ً بصحة أفضل ،ويكون أقل
تعرضا ً لألمراض النفسية والعصبية والعضوية.
5ـ نعم ،فمعظم الناس يتوقعون أن يأتيهم الزواج بأشياء مبالغ فيها ،وبخاصة من ناحية
املشاعر الفياضة ،ودوام الشعور بالسعادة والغبطة .وهناك من ال يبذلون في مقابل هذه
التوقعات إال القليل انتظارا ً منهم لألخذ ،أو اعتمادا ً على الطرف اآلخر فحسب.
6ـ خطأ ،فالشخص الذي ميتدح دائما ً صفات أو جمال أو جاذبية شخص من اجلنس اآلخر ،يعني
أنه يفتقد هذه األشياء في شريك حياته ،أو أنه يفتقر حلبه واهتمامه .وحتاشيا ً لهذا اإلطراء،
يجب على الزوجني أن يحاوال زيادة مساحة الصراحة ،وحتسني مشاعر احلب واإلعزاز بينهما.
7ـ الزوجة ،فرغم أن الشعور بالوحدة وافتقاد شريك احلياة أمر صعب على املتزوجني ،إال أن الزوج
قد يواجه من املشكالت التي ال يستطيع حلها ،أكثر من تلك التي تواجهها الزوجة.
8ـ نعم ،فلكي ينعم الزوجان بحياة زوجية مستقرة وآمنة ،ال بد أن يتعهد الزوجان من البداية
أمام اهلل وأمام نفسيهما على اإلخالص والوفاء بينهما طيلة حياتهما.

عالمات ا�ستفهام؟؟؟

ملاذا تسمى املرأة عدة اسماء :امرأة ،نساء ،حرمي ،جماعة ،ستات ..وال يسمى الرجل نظيرها بعديد
من االسماء؟!
ملاذا يظل اخلطيب محبوبا ً لدى أم اخلطيبة حتى يضحى زوجاً؟!
ملاذا يرتدي الرجل في يوم زفافه اللون االسود الداكن ،وترتدي املرأة يوم عرسها البيض الذي ال
يقبل معه لونا ً آخر؟!
ملاذا يوم العرس ،يضحك العريس ،وتبكي العروس ،وقد يحدث العكس باقي أيام احلياة؟!
ملاذا تبحث الزوجة عما سترثه من زوجها بعد موته ،يوم عرسها ،وتختتم يوم أن تبدأ ،وتذكر املوت
يوم الفرح؟!
ملاذا يشكي الناس كثيرا ً من احلماة ،وال يشكون قط من احلما؟!
ملاذا تتزيى الزوجة وتتزين خارج بيتها لتبدو جميلة ،وتهمل في مظهرها ومنظرها داخل بيتها؛
فتظهر دميمة؟!
ملاذا يتقن الزوج جمال احلديث وحلوه إذا كان املستمع له امرأة أخرى غير زوجته ،فيبدو رقيقا ً في
طبعه معسول الكلمات ،بينما يظهر أمام زوجته بعكس ذلك؟!
ملاذا تبكي الزوجة زوجها طيلة حياته وتبكيه بحرقة بعد مماته؟!

العائلـــــــــة

هل يعاين طفلك من اخلجل؟

ال يعتبر اخلجل مشكلة في حياة الطفل إذا
كان بسيطا ً أو مرتبطا ً مبواقف معينة .فمثالً
جند كثيرا ً من األطفال يخجلون من مصافحة
الغرباء ،أو يخجلون من غناء األنشودة التي
تعلموها في املدرسة ،أو في املبادرة للتعرف
على طفل آخر .ويعتبر اخلجل في هذه احلاالت
طبيعيا ً إذ ينتهي بانتهاء املوقف ،وقد يتغلب
بنفسه على هذا اخلجل مع تقدم السن وازدياد
النضج.
أما إذا كان الطفل يعاني من اخلجل بدرجة
كبيرة ،حتى من التحدث مع والديه أو مع من
في مثل سنه ،أو يخجل من سؤال معلميه
في الفصل عن درس لم يفهمه .فهنا يصبح
اخلجل مشكلة إذ قد يعوقه عن التواصل
مع اآلخرين ،وعن حتقيق النجاح في أي مجال
يدخله .وقد تظهر على الطفل اخلجول مظاهر
تزيد من هذه احلالة ،مثل اللجلجة في الكالم،
أو خفوت الصوت بدرجة كبيرة ،وقد جتده
ال يتحدث إال مع لعبه ،يشعر دائما ً بالقلق
أو باخلوف .وقد يشعر من حوله أنه واثق من

نفسه بدرجة كبيرة ،وأنه طفل هاديء .ولكن
احلقيقة هي أن خجل الطفل يحدث نتيجة
اخلوف وعدم الثقة في النفس.
أسباب اخلجل
قد يحدث اخلجل نتيجة تأنيب الوالدين
املستمر للطفل ،أو السخرية من كل ما يقوله
أو من كل ما يفعله .أو من طريقة تعامل
أحد معلميه معه ،فلرمبا يكون قد تعرض
للسخرية من أحدهم ،أو من أحد زمالئه في
الفصل ،ففضل أن يصمت خوفا ً من تكرار ما
حدث.
لذلك فمعرفة السبب احلقيقي وراء خجل
الطفل هو أول الطريق للتغلب عليه ،فيجب
التحدث مع الطفل بهدوء وبحب؛ حتى
يشعر باالطمئنان ويعبر عن ضيقه أو خوفه
بوضوح .ثم يأتي دوركما لبث الثقة في نفسه،
ومساعدته على االشتراك في مختلف
األنشطة ،والتحدث بال خوف مع زمالئه أو
مع معلميه ،مما يؤدي إلى النجاح في مختلف
عالقاته.

ً
مبكرا على ب�شرتك؟
كيف تتجنبني ظهور التجاعيد
االبتسامة احلقيقية النابعة من القلب من أهم عوامل نضارة بشرتك.
اجلسي دائما ً منتصبة القامة،
ومرفوعة الرأس ،فهذا هام جدا
لنضارة وجهك ،وعنقك وكل اجزاء
جسمك.
إذا كنت تعانني من بعض البثور أو
التهابات البشرة ،فاحرصي على
عالجها عند متخصص ،وال تعتمدي
على جتربة سابقة إلحدى صديقاتك،
فما يناسب غيرك قد ال يناسبك أنت.
إذابشرتك جافة ،فاستعملي كرميا ً
مرطبا ً يحتوي على مادة دهنية.
احرصي على نظافة وجهك قبل النوم
وبخاصة إذا كنت تضعني مساحيق
للتجميل ،واهتمي باملنطقة احمليطة
ً
بالعينني بصفة خاصة إذ أنها من املناطق احلساسة لظهور التجاعيد مبكرا ،وال تلجأي بصفة
عامة إلى اإلفراط في استعمال مساحيق التجميل.
تعودي أال تضعي يدك على وجنتك في أثناء عملك أو تركيزك في أي شيء حتى ال تتأثر بشرة هذه
املنطقة على املدى الطويل.
احذري اجللوس فترة طويلة في جو ساخن ،ثم االنتقال إلى جو بارد باملكيف ،أو العكس حتى ال
تتأثر بشرتك بتغير درجة احلرارة.
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• أقل من  1باملائة من األصوات جعلت «شير» يتفوق علي «مكسيم برنييه»
• الناشطة «غادة ملك» تشكر اجلاليات املصرية والعربية علي التفاعل بالعضوية والتصويت
• أندرو شير :كندا ال تستطيع أن حتتمل أربعة سنوات أخري حلكم جاسنت ترودو
مساء السبت ،السابع والعشرين من مايو ،وفي حضور اآلالف
من أعضاء حزب احملافظني ،بدأت املراسم بوداع الرئيسة
املؤقتة رونا أمبروز والتي قادت احلزب خالل الفترة االنتقالية
مبنتهى احلنكة و احلكمة .وفي كلمتها شرحت أمبروز النتيجة
املدمرة لسياسات احلزب الليبرالي على
اإلقتصاد وعلى مستوى معيشة األسر
متوسطة الدخل والدور الذي لعبته
هي خللق معارضة قوية للحزب احلاكم
ولفضح تلك السياسات.
بعدها بدأ اإلعالن عن النتيجة والذي
استغرق قرابة الساعة ونصف الساعة
حلصر األصوات والوصول الي فائز
واحد من ضمن  ١٣مرشح حيث كانت
االنتخابات تتم بطريقة القرعة التفضيلية والتي تعتمد على
حذف املرشحني الفائزين باألصوات األقل و إضافة اختياراتهم
التالية للمرشحني الباقني بطريقة تدريجية.
في املرحلة االولى مت ترتيب املرشحني ال ١٣من االعلى الى
االقل فجاء مكسيم برنييه في املرتبة األولى بحوالي ٪٢٩ من
األصوات وأندرو شير في املرتبة الثانية بحوالي  ٢٢ ٪من األصوات
في اجلولة الثانية مت حذف خمس مرشحني وبقي ثمانية .ثم
بعد ضم اإلختيارات التالية من املرشحني الذين مت حذفهم ،ظل
برنييه في الصدارة بحوالي٪٣٠
يلحقه شير بزيادة طفيفة رفعته حتى ٪٢٣.
في اجلولة الثالثة بعد حذف الثالثة مرشحني الذين أتوا في
الترتيب األخير ،بقي خمسة هم برنييه ٪٣٤ ،شير ٪٢٨ ،إيرين
أوتول ٪١٥ ،براد تروست  ١٤ ٪ثم مايكل شوجن ٪٩.
جاءت اجلولة الرابعة لتحذف مايكل شوجن وترفع برنييه من

القمة االمريكية اإلسالمية
بعد سنوات من خيبة األمل العربية إزاء إدارة
الرئيس السابق باراك أوباما ،بدت القيادة
السعودية أكثر حتمسا ً لتدشني عالقات عمل
مع اإلدارة األمريكية اجلديدة  ،جاءت زيارة
الرئيس االمريكي اجلديد «ترامب «الي مدينة
الرياض عاصمة حكم أل سعود بشبه اجلزيرة
العربية  ،لتفتح أفاق جديدة في اإلتصال بني
العرب و الواليات املتحدة األمريكية.
ومنذ اإلعالن عن القمة االسالمية العربية
األمريكية هرول الزعماء والرؤساء و امللوك
العرب حلضور القمة ،أملني في أن يجدو ما هو
جديد في السياسية االمريكية جتاة منطقة
الشرق االوسط.
ولكن هل ستنجح هذه القمة في املستقبل
فى وضع حد للصراعات التى تعصف مبناطق
عدة فى منطقة الشرق االوسط خاصة
القضية الفسطينية وحتريك عملية السالم
بني الفلسطينيني واالسرائيليني  ،ووضع نهاية
لألزمة فى سوريا وليبيا واليمن والصومال
وافغانستان ؟
.وأكتسبت القمة العربية االسالمية أهمية
كبيرة بإعتبارها حتمل الكثير من التطلعات
واآلمال للشعوب العربية واالسالمية وفى
مقدمة ذلك وقف املمارسات االسرائيلية فى
االراضى الفلسطينية وإعادة مسار عملية
السالم واالستقرار للمنطقة بصفة عامة.
إعتبر دبلوماسيون سعوديون أن زيارة الرئيس

جديد بنسبة ٪٥ ليصل الى  ٪٣٩من األصوات بينما زاد اآلخرون
سب طفيفة .فحصد شير ٪٣٠ و أوتول  ١٩ ٪وتروست ٪١٤ .
ب ِن َ
في اجلولة اخلامسة ُحبست األنفاس ،فقد ضاقت الهوة كثيرا
بني مكسيم برنييه وأندر وشير حيث وصل األول الى ٪٤٠ بينما
إرتفع الثاني إلى ٪٣٨ بعد حذف براد
تروست .أما أوتول فقد حصد ٪٢١ من
األصوات كانت هي األصوات الفارقة
بني الفوز والهزمية بعد خروج أوتول
من السبق .والعجيب أنه رغم بقاء
مكسيم برنييه في املقدمة حتى آخر
حلظة ،فقد استطاعشير اقتناص الفوز
بأقل من ٪١ من األصوات وهو ما يعادل
قرابة  ١٠٠٠صوت من إجمالي ١٤١،٠٠١
شاركوا في تلك االنتخابات التي تعد من أكثر اإلنتخابات
مشاركة في تاريخ حزب احملافظني في كندا
وكانت الناشطة السياسية «غادو ملك» قد قادت حملة علي
مدي اشهر وعبر عشرات املتطوعني للمشاركة في عضوية
احلزب والتصويت لرئاسة احلزب ،وجنحت «غادة» في إقناع األالف
باإلنضمام إلي احلزب ،ورشحت أندرو شير لزعامة احلزب ووضعته
في األختيار األول ليسير الكثيرين خلف هذا األختيار  ..ولهذا
وبعد فوز «أندرو شير» نشرت «ملك» بيانا ً ملؤيديها قالت فيه :
أصدقائي
الفعال أشكركم على االستجابة
بكل إمتنان وتقدير لدوركم ًّ
الرائعة حلملة دعم مرشح قوي لرئاسة حزب احملافظني بكندا
والتي بدأناها في مارس املاضي.كذلك أشكركم على ثقتكم
الغالية بإختيار «أندرو شير» ليكون في صدارة االختيارات من
ضمن  ١٣مرشح .وال شك أن دوركم كان أساسي ًا في حتديد

النتيجة حيث شاركت جاليتنا بحوالي  %٤من األصوات (من
إجمالي  ١٤٠ألف صوت) ،ثم فاز أندرو بأقل من  %١على منافسه
القوي «مكسيم برنييه» والذي كان وظل في الصدارة حتى
الدقائق األخيرة من السبق.
ً
أمتنى إن نتخذ من هذه التجربة دافعا لإلستمرار في العمل
اإليجابي ولنستمر في التعاون وتوحيد األصوات .ولتكن هذه هي
يفعل فيها دورنا السياسي في كندا ودورنا
بداية ملرحلة جديده ّ
الريادي في رفع مستوى الوعي لدى اجلالية لضمان مستقبل
آمن ،ملئ باإلزدهار في هذا البلد احلبيب  -كندا وطننا الثاني.
مع حتياتي
غادة ملك
اجلدير بالذكر أن أندرو شير هو أصغر نائب برملاني في مجلس
النواب ويبلغ من العمر  ٣٨سنة وهو متزوج ولديه خمسة أطفال
وفي خطاب أنتصاره وعد بابقاء احلزب وفيا ملبادئه االساسية ،
والعمل من أجل مصلحة االسرة املتوسطة في كندا .وقال أن
كندا ال تستطيع أن حتتمل أربعة سنوات أخري حلكم جاسنت
ترودو وإن الكفاح من أجل استعادة السلطة في أنتخابات عام
 ٢٠١٩سيبدأ االن  ،وقال أن االمل يتجدد اليوم لكندا وشكر
أسرته وفريق املتطوعني وزعيمة احلزب املؤقته التي أستقالت
من منصبها رونا أمبروس وقال أنه عليه االن أن ميالء هذا املكان
الكبير الذي تركته وطلب من احلاضرون أن يصفقوا ملاكسيم
برنييه وشكر الزعيم السابق للحزب ستيفن هاربر وقال إن
املعاناة التي تسبب فيها الليبراليني مؤقتة.

مليارات اخلليج تدخل خزينة ترامب

األمريكى -الذى يعتبر رئيس أكبر وأقوى دولة
فى العالم إلى اململكة العربية السعودية
 كانت قرارا ً صحيحا ً نظرا ً للدور املهمللمملكة فى املنطقة ،كما أن زيارة ترامب
تعطى الكثير من اآلمال بأن املرحلة القادمة
ستكثف فيها اجلهود الدولية لتحقيق مزيد
من األمن واالستقرارخصوصا فى املناطق
التى تكتنفها الكثير من النزاعات خصوصا
فى منطقة الشرق األوسط .ويرون أن القمة
العربية االسالمية األمريكية فى الرياض قمة
تاريخية حيث من املتوقع أن تخرج هذه القمة
بالعديد من القرارات املهمة التى سيكون لها
تأثيرها الكبير على دعم واستقرار املنطقة
والعالم.
و وجدت السعودية فرصتها في تنفيذ
مخططها العازم علي عزل ايران عامليا ً لكونها
تدعم االرهاب الطائفى والظالمى اصبحت
دولة مارقة بحسب راي الوهابيني.
ولكن ترامب استغل مخاوف اخلليج من
التغول الفارسي االيراني في حتقيق ثروت
كبيرة لصالح االقتصاد االمريكي قاربت علي
زهاء النصف تريليون دوالر من احللفاء في
اخلليج .
و متحورت القمة عن مولد «ناتو عربى»
واإلدارة األمريكية تعلن تبنيها الفكرة  ،وقال
مسؤولون أمريكيون إن «الناتو العربي» يفى بـ
 3ركائز أساسية ملبدأ «أمريكا أوالً» الذى يتبناه

ترامب فى سياسته اخلارجية ،وهى «تأكيد
وجود القيادة األمريكية باملنطقة؛ وحتويل
العبء املالى األمنى إلى كاهل احللفاء؛ وتوفير
فرص عمل لألمريكيني من خالل تعزيز مبيعات
األسلحة» .ونقلت «وسائل اعالم امريكية» عن
مسؤول بالبيت األبيض قوله إن ترامب يبحث
كيفية تسليم واشنطن املسؤولية األمنية
لدول املنطقة ،موضحة أن املشاركني فى
التحالف ،مبدئياً ،هم «اإلمارات ومصر واألردن»،

باإلضافة إلى «السعودية» ،فيما ستقوم
الواليات املتحدة بدور تنسيقى ودعمى خارج
التحالف ،ويعترف البيت األبيض بأن الكثير من
التفاصيل املتعلقة بكيفية عمل التحالف لم
حتسم بعد ،إذ إن ثمة معارضة من بعض الدول
التى تعانى مظالم تاريخية إزاء قضايا معينة،
مثل احلرب فى سوريا ،مشيرة إلى انهيار جهود
مصر عام  2015إلنشاء قوة قتالية عربية،
بسبب اخلالف بني الدول املعنية.
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ر�أي و ر�ؤى

سعيد شعيب يكتب :متى نواجه اآليات واألحاديث التي تكفر وتذبح اقباط مصر
من املدهش أن معظمنا (خاصة املسلمني) يصر على
استخدام ذات األدوات ويتوقع نتائج مختلفة .فمن
الواضح أن طرق معاجلة اإلرهاب اإلسالمي فشلت،
وها هو يجتاح العالم كله ،مجزرة في بريطانيا
واخرى ألقباط مصر.
اظن أنه قد حان الوقت ألن نتخذ كمسلمني خطوة
اكثر شجاعة ،نتوقف عن اإلنكار «هذا ليس اإلسالم»،
ونصارح انفسنا بأن «املكفراتيه» الذين يحملون
السالح والذين يشجعونهم ،ليسوا متطرفني وال
مجانني ،هم ابناء مخلصون لنصوص دينية مقدسة
واحاديث نبوية ،و تاريخ ديني اصبح مقدسا ً مثل
الدين .لذلك هم يدافعون ب»شجاعة» عما يعتقدون
أنه دينهم ،هذا يجعلنا نفهم ملاذا يقتلون بهذه
الوحشية ،ويجعلنا نفهم ملاذا رحب الشيخ عبد
اجلليل باحملاكمة بعد تكفيره لألقباط .ونفهم ملاذا
يصر شيخ األزهر وغيره من املؤسسات الدينية على
«تكفير» األقباط .ويجعلنا نفهم ملاذا هناك اجماع
على رفض سلوكيات داعش بحرارة عندما قتلت
اطفال مسيحيني ،لكن ليس هناك اقتراب من هذه
النصوص املقدسة التي تنشر الكراهية والعنف
واإلرهاب.
 - 1ما هي هذه النصوص؟
قبل ذلك من املهم ذكر أن القرآن الكرمي واألحاديث
النبوية مليئة بالكثير من التسامح واحملبة جتاه
املسيحيني وهذه امثلة منها:
قال اهلل تعالى  {:لَتَج َد َّن أ َ
َ
َّاس َع َداوَ ًة لِّلَّ ِذي َن
ن
ال
د
ش
َّ
ِ
ِ
َ
آ َمنُوا ْ الْ َي ُهودَ وَالَّ ِذي َن أ َ ْ
شرَ ُكوا ْ وَلَت َِج َد َّن أ ْقرَب َ ُه ْم َّم َودَّ ًة
َصارَى} [املائدة . ]82:
لِّلَّ ِذي َن آ َمنُوا ْ الَّ ِذي َن َقالُ َوا ْ إِن َّا ن َ
َ
َ
س ُن إلاَّ
لاَّ
َّ
و ( وَلاَ تجُ َادِلُوا أ ْه َل الْ ِكت ِ
َاب إ ِ بِال ِتي ِه َي أ ُ ْح َ ِ
الَّ ِذي َن َظلَ ُموا ِمن ُْه ْم» وَ ُقولُوا آ َمنَّا بِالَّ ِذي أنزِ َل إِلَ ْينَا
سلِ ُمو َن
اح ٌد وَن َْح ُن لَ ُه ُم ْ
وَأُنزِ َل إِلَ ْي ُك ْم وَإ ِ ٰلَ ُهنَا وَإ ِ ٰلَ ُه ُك ْم وَ ِ
(العنكبوت.)46
َ
و “ وإن َّا أَو إي َّ ُ
ضالل ُم ِبني “ ( .
اكم ل َعلى ُه َد ًى أو ِفي
ٍ
ِ
سبأ ) 24 :
واليك هذه األحاديث النبوية ايضاً:.
“ إنكم ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها
القيراط ،فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيراً،
فإن لهم ذمة ورحما”.
«من قتل معاهدا ً لم يرح رائحة اجلنة وإن ريحها
يوجد من مسيرة أربعني عاماً».
« ..ان اهلل لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب
إال بإذن وال ضرب نسائهم وال أكل ثمارهم إذا
أعطوكم الذى عليهم».
 - 2وماذا نفعل مع اآليات واألحاديث التي تبدو
عنيفة؟
أوال ً هذه مناذج منها؟
“ َقاتِلُوا الَّ ِذي َن لاَ يُ ْؤ ِمنُو َن بِاللهَّ ِ وَلاَ بِالْ َي ْوم الآْ ِخرِ وَلاَ
ِ
يُ َحرِّ ُمو َن َما َحرَّ َم اللهَّ ُ وَر َ ُسولُ ُه وَلاَ ي َ ِدينُو َن دِي َن الحْ َقِّ ِم َن
َاب َحتَّى يُ ْع ُطوا الجْ ِزْي َ َة َع ْن ي َ ٍد وَ ُه ْم
الَّ ِذي َن أُوتُوا الْ ِكت َ
َصا ِغ ُرو َن (التوبة .)29
َّصارَى أَوْلِ َيا َء
“يا أَيُّهَ ا الَّ ِذي َن آ َمنُوا لاَ تَت َِّخ ُذوا الْ َي ُهودَ وَالن َ
َ
ض وَ َم ْن ي َ َت َولَّ ُه ْم ِمن ُْك ْم َفإِن َّ ُه ِمن ُْه ْم
ب َ ْع ُ
ض ُه ْم أ ْولِ َيا ُء ب َ ْع ٍ

إ َّن اللهَّ َ لاَ يَهْ ِدي الْ َق ْو َم َّ
ني (( )51املائدة)
الظالمِ ِ َ
ِ “لَ َقد َك َفر الَّذين َقالُوا إن اللهَّ َ
ِ َّ
َ ِ َ
ْ
س ُ
يح اب ْ ُن َمرْيمَ َ
ُه َو المْ َ ِ
وَ َقا َل المْ َِ
سرَائ ِ َ
يل ا ْع ُب ُدوا اللهَّ َ رَبِّي وَرَب َّ ُك ْم
س ُ
يح يَا ب َ ِني إ ِ ْ
إن َّ ُه َم ْن يُ ْ
شرِ ْك بِاللهَّ ِ َف َق ْد َحرَّ َم اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه الجْ َ َّن َة وَ َمأْوَا ُه
ِ
َ
َّ
َ
َّ
َ
َ
ْصارٍ ( )72ل َق ْد كفرَ ال ِذي َن
النَّارُ وَ َما لِلظالمِ ِ َ
ني ِم ْن أن َ
للهَّ َ
اح ٌد وَإ ِ ْن
َقالُوا إ ِ َّن ا ثَالِثُ ثَلاَ ث َ ٍة وَ َما ِم ْن إِلَ ٍه إِلاَّ إِلَ ٌه وَ ِ
س َّن الَّ ِذي َن َك َف ُروا ِمن ُْه ْم
لَ ْم ي َ ْنت َُهوا َع َّما يَقُولُو َن لَ َي َم َّ
ع َذاب أَليم ( )73أَفَلاَ يتُوبون إلَى اللهَّ
س َت ْغ ِف ُرون َ ُه
ي
و
ِ ََ ْ
َ ٌ ِ ٌ
َ ُ َ ِ
واللهَّ ُ
يم ( - 74املائدة)
َ
َغ ُفورٌ ر َ ِح ٌ
ومن األحاديث النبوية:
“والذي نفسي بيده ال يسمع بي أحد من هذه األمة
يهودي وال نصراني ثم ميوت ولم يؤمن بالذي أرسلت
به إال كان من أهل النار”.
و”اخرجوا املشركني من جزيرة العرب “.
اذن لدينا الكثير والكثير من التسامح واحملبة في
ديننا اإلسالمي العظيم ،وهي ما ميكن أن تسميه
القيم الكلية لإلسالم .انصار اإلسالم السياسي
من مؤسسات دينية وحكومات وتيارات اسالمية،
يعتبرونها منسوخة ،أي ملغية أو تعطلت حلساب
اآليات واألحاديث التي حترض على العنف والقتل اذا
قرأتها ظاهرياً .على سبيل املثال ستجد كثيرين
منهم يؤمنون مثالً بأن آية السيف ،ألغت  128آية
تدعوا للسالم ،وآية السيف هي َ :قات ِ ُلوا الَّ ِذي َن لاَ
ي ْؤمنُون باللهَّ ولاَ بالْيوم الآْ خر ولاَ يحرمون ما حرم اللهَّ ُ
ُ ِ َ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ ِ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َّ َ
َاب
وَر َ ُسولُ ُه وَلاَ ي َ ِدينُو َن دِي َن الحْ َقِّ ِم َن الَّ ِذي َن أُوتُوا الْ ِكت َ
َحتَّى يُ ْع ُطوا الجْ ِزْي َ َة َع ْن ي َ ٍد وَ ُه ْم َصا ِغ ُرو َن (التوبة .)29
هم يستخدمون اجلانب املتسامح للتقية ،أي عندما
يجدون انفسهم ضعفاء في موقف الدفاع عن
انفسهم ،مثلما قال مثالً شيخ األزهر امام البرملان
األملاني “لكم دينكم ولي دين” ،لكن عندما عاد قال
في برنامج تليفزيوني “من بدل دينه فاقتلوه”.
 -3اذن ماذا يفعل املسلم؟
كما قال سيدنا على ابن ابي طالب “القرآن ال
ينطق ،لكن ينطق به الرجال” .لذلك انعم اهلل
علينا باجتهادات وقراءات وتفسيرات عظيمة قدمها
مجددون مسلمون عظام في احلاضر واملاضي ،وضعوا
حلوال ً للجانب الذي يعتمد عليه املتطرفني بالسالح
واملتطرفني من غير سالح ،حلول دينية حتافظ بها
على دينك وحتافظ ايضا ً على انسانيتك ،فال تناقض:
*كثيرون حاولوا تفسير النصوص واألحاديث في
سياقها التاريخي ،حتى نستخلص منها القيم
العظمى ،املعنى اإللهي األشمل ،منهم مثالً
نصر حامد ابو زيد ومحمد اركون .بالتالي ال نكون
مطالبني كمسلمني ألن ننفذ حرفيا ً ما جاء في
النص .لقد استخدم سيدنا النبي ادوات عصره في
الدفاع عن الدعوة ونشرها ،ولو كان يعيش في عصرنا
ما استخدم هذه األدوات.
*سعيد العشماوي اثبت بادلة اسالمية أن “اخلالفة
اإلسالمية” ليست امرا ً الهياً ،لكنه مشروع سياسي
استعماري مثل كل اإلمبراطوريات القدمية .وبذلك
هو يخلصنا من عبئ أننا مطالبون بنشر الدعوة
لو استطعنا بالسالح ،ورفع عنا وزر الدفاع عن

عارف رايح فني ؟
حتالفت مع الشيطان و بتمني
نفسك بحور العني
و انت مغيب و ال في عني و ال غني
لكن في بحور دماء بريئة سالت
و انت السبب فيها يا مسكني
للدرجة دي مش عارف سلطان الهك
فاكر انه عاجز و مستني جهادك
و ال فاكر انه مستنيك
يسقفلك و ياخدك باألحضان
مني انت ؟ ال ميكن تكون انسان
حتي احليوان يتبرأ منك في كل مكان
تعرف ؟
الطفل ال قتلته بيتركوه عهده مع

منى لويس

حيوان
يراعيه و يغطيه ملا يكون عريان
و يرجعوا يالقوه بيلعب معاه في أمان
شفت ؟
انت ال حصلت انسان وال حيوان
يبقي انت أكيد شيطان !!
فكروا مرة بعقولكم
يا للي ماشيني ورا شيوخكم
عملت ايه ؟
فجرت  ..قتلت  ..جرحت  ..يتمت
تقدر تقولي ايه استفدت ؟
هما طاروا ع السما
و انت رايح فني يا مسكني ؟؟؟

اخلطايا التي وقعت مثل اإلحتالل
واإلضطهاد الديني وغيره ،فكل
هذا ال عالقة له باإلسالم.
*هناك اجتهادات لغوية هامة
مثل التي يحاول تقدميها املفكر
السوري املسلم محمد شحرور،
مثل املساواة في امليراث بني الذكر
واألنثى.
*الباحث الشهير اسالم بحيري
اكد باألدلة اإلسالمية خالل
عشرات احللقات التليفزيونية أن
املسيحيني ليسوا كفاراً .كما
بذل ايضا ً جهدا ً في التأكيد على أن تعبيرات “الكفر
والكافر ،ويكفر” معناها سياسي ،وليس ديني ألن
النبي( ص ) ومعه املسلمون كانوا يخوضون حربا ً
للدفاع عن دعوتهم ونشرها .وبالتالي ميكن ان نبني
على ذلك أنه ال يوجد كفار في زمننا مهمتنا قتالهم.
*مقاربة اخرى قدمها املفكر السوداني محمد
محمود طه (اعدمه منيري بطلب من األزهر واإلخوان)،
هو يرى أن اإلسالم يتضمن األصول والفروع .األصول
هي القيم الكلية ومعظمها انزله اهلل على الرسول
(ص) في مكة .أما الفروع وهي مرتبطة بالظروف
التي كان يعيشها املسلمون وقتها .وال يجوذ في رأيه
أن تلغي الفروع األصول ( كما يفعل اإلسالميون اآلن
داخل األزهر وخارجه) .لكن العكس هو الصحيح
وهو أن نتمسك كمسلمني باألصول وليس الفروع.
*مستشرقون قدموا اكتشافات مهمة مثل األملاني
“كريستوف لوكسنبرغ” الذي اكتشف وجود كلمات
كثيرة في القرآن الكرمي اصلها آرامي سرياني ،وهي
اللغة األكثر انتشارا ً في ذلك الوقت ،وكما تعرف كل
اللغات تأخذ من بعضها البعض .منها مثالً “احلور
العني”أن لفظة حـور صفة سريانية للعنب األبيض
وأن عني صفة اسمية تعبر عن صفاء وبريق احلجارة

الكرمية التي ينعت بها القرآن نصاعة
العنب األبيض إذ يشبهه باللؤلؤ
املكنون .وملا نعت القرآن (الولدان
اخمللدون) بنفس التعبير ،تبينّ كذلك بأن
املراد بالولـدان وفقا للمرادف السرياني
فتوجب قراءة
(يلـدا  : ) yaldaالثمار،
ّ
مجلدون بدال من (مخلدون) ،أي أن ثمار
اجلنة تؤكل باردة (مج ّلدة) بخالف أهل
اجلحيم (اآلكلون من شجر من زقوم
… فشربون عليه من احلميم) (سورة
الواقعة ،اآلية .) 54 ،52
-4هل هذا يعني العبث بالدين؟
اطالقاً ،فالذين ينشرون اإلرهاب هم الذين يعبثون
ويدمرون وحياتنا ،يلغون القيم الكلية العظيمة
املتجسدة في آيات واحاديث ،تذرع احملبة والتسامح
ويعيش املسلم بفضلها انسانا ً طبيعيا محبا
لنفسه ولغيره.
ثم أن هناك بالفعل آيات واحكام تعطلت ولم
يغضب احد مثل “سهم املؤلفة قلوبهم” أي املال
الذي كان يدفعه الرسول (ص) ،ألصحاب اإلميان املهزوز.
وايضا ً “وما ملكت اميانكم” ،ألنه لم يعد هناك سبايا،
فقد توقفت ألن الزمن تغير .إذن هناك آيات تعطلت
ومت نسخها .أال يدعونا هذا الى التفكير في التعامل
مع اآليات الغير متسامحة بذات الطريقة.
ً
ليس هدفي وانا مسلم ،أن افرض اجتهادا على
مسلمني ،لكن هدفي هو التأكيد على أن الدين
اإلسالمي فيه اجتهادات ال اول لها وال اخر .اجتهادات
تتسق مع اإلنسانية وترفض اإلرهاب والعنف
والكراهية .من املهم ان نبحث ونقرأ ونختار ،ال تسلم
رأسنا لهؤالء اإلرهابيني املسلحني وغير املسلحني ..
اختار ما تشاء كما اراد رب الكون .
سعيد شعيب
saiedshoaaib@gmail.com
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بحسب كتاب مروج االخيار صفحه  233وابن املقفع كتاب  13ص 13يذكر أن القديس مرقس الرسول الوي ُمنحدر من والدين من أصل يهودي ارستوبولس وامه مرمي استوطنوا في وقت من األوقات في بلدة
ابرياتولس واسم هذه املدينة محرف بسبب النساخ اترنابوليس او ادرينابوليس وهي درنة حاليا في ليبيا ،وهي ميناء وتقع في اقليم طرابلس ليبيا قرب من احلدود املصريه هي في القدمي كانت تابعة حلكم
مصر اليونانية والرومانية وكانت تنطق أيضا اقرنابوليس أي القيرين Cyranne

كان والدا مرقس يشتغالن في الزراعه
ومتيسري احلال إال أنه بعد أن أغارت أحدي
قبائل البربر علي مدينتهم في زمن حكم
اغسطوس قيصر فقدا ثروتهما وتركا
البالد مهاجرين إلي بالد اليهوديه في أرض
فلسطني بالقرب من أورشليم وأختاروا
اجلليل موطن اجداهم القدمي مسكن لهم
وكان ذلك وقت ظهور سيدنا وربنا يسوع
املسيح علي األرض
وقد ذكر أبن كاتب قيصر في تفسير سفر
األعمال أن الغرفه التي صعدوا اليها في
اورشليم والتي أفصح فيها ربنا يسوع
املسيح مع التالميذ كانت ملك لسمعان
القويني وكانت األحدي عشر مجتمعني
فيها وهي أول بيعه ُقدست في العالم
من املسيحيني وبها مت امليثاق اجلديد وبطل
العتيق وفيها بشروا بقيامه السيد املسيح،
وفيها ظهر بعد قيامته وفيها اختاروا
متياس ورسول عوض عن يهوذا لتمام االثني
عشر ،وفيها حل الروح القدس عليهم مع أم
سيدنا وربنا يسوع املسيح والقديس يوحنا
احلبيب والنسوه اللواتي كنا يخدمونهم
وينتقلوا معهم من موضع الي موضع .ومن
هنا يظهر ان القديس مرقس البشير شاهد
عيان لكل احداث ربنا يسوع املسيح إبتداء
من كرازته إلي يوم صعوده الي السماء حتي
حلول الروح القدس علي التالميذ فكان
متصل بالرب يسوع نفسه والقديس بطرس
الرسول نسيبه والقديس برنابا ابن عمه
شاهد باحلق لكل ما دونه في اجنيله الطاهر
وليس كما يدعي البعض انه كتب االجنيل
بإمالء القديس بطرس األمر الذي وثقه
أعتراف الكنيسه اجلامعه بأنه الرسول ناظر
األله
وبحسب تاريخ ابن املقفع أيضا كان سمعان
بطرس الرسول متزوج من اسطرابوله ابنه
عم او خال ارستوبولس والدي القديس مرقس
في الوقت الذي ذكر فيه بولس الرسول في
رساله كولوسي  10- 4صله القرابه بني
القديس مرقس الرسول والقديس برنابا
الذي صار اسقف علي ابللونيا في اخلمس
مدن الغربيه بحسب كتاب مصباح الظلمه
البن كبر
بدأ خدمته الرسوليه خارج مصر حتي
استشهاد الرسولني بطرس وبولس الذي
كان منتظم معهم في العمل الرسولي
حتي أن القديس بولس الرسول ذكره في
رسالته الثانيه لتلميذه تيموثاوس 11- 4
قائال  :لوقا وحده معي ،خذ مرقس وأحضره
معك ألنه نافع لي في اخلدمة .وبحسب أبن
كبر أنه بعد  25سنه من الصعود أرسله
القديس بطرس الرسول إلي االسكندريه
إذ أن حكم قرعته كانت أن يُبشر في مصر
ولوبيا وطوبيقي في السنه التاسعه
مللك اقلوديوس قيصر .وبشر باخلمس مدن
الغربيه ثم عاد الي االسكندريه عام 58
ميالديه  ،وبعد أربع سنوات من بشارته في
االسكندريه إذ تقابل مع اينانوس بشره
بخالص سيدنا يسوع املسيح وامور جتسده
وصلبه وقيامته وصعوده الي السموات بعد

أن حدثت االعجوبه التي مت
فيها شفائه ،بعد أن دخل اخملراز في يده
أثناء تصليح حذاء القديس مرقس صارخا يا
اهلل الواحد ،وكانت بداية الطريق لتبشيره
وجعل بيته أول كنيسة في افريقيا .وهو
الذي كان بيت والديه اول كنيسة في العالم
وبحسب رسالة مارمينا العدد العاشر
1983
بني اول كنيسة في األسكندرية في
بوكوليا الذي يعني مرعي البقربجوار
حمامات الشاطبي في االسكندرية التي
هي ايضا راكوتي بحسب اسمها الفرعوني
وهو األسم الذي حرص باباوات الكنيسة
عليه علي مر العصور وال يزال علي ختم
البطريركية إلي يومنا إذ ابت وطنيتهم أن
يغيروه
ومن هذا الوقت والكنيسة واباؤها متارس
دورها الروحي والوطني واحلكام ميارسون
سياساتهم ودواعيها وتداعياتها
والشعب يعبد وينتقل للسماء باملوت او
االستشهاد
وهنا يقفز الى ذهني التامل اوال في درنة
املدينة الليبية ،القريبة من املكان الذي
عاش فيه كاروزنا بداياته ،وهي التي تأوي
األن الدواعش قتلة شهدائنا وتضربها
بني احلني واالخر الطائرات املصرية حتديدا ً
بعد كل هجوم علي االقباط ،حتي لو كان
القتلة يتكلمون لغة عامية مصرية تعكس
هويتهم املصرية
ً
وإسترجع تاريخا لقديس أسس كنيسة
قوية أبهر أباؤها وشعبها العالم كله
مبرقسها املؤسس واثناسيوسها وقانون
إميانه وانطونيوسها والرهبنة وكيرلسها
وديسقورسها ومقاومتهما للهراطقة
وكونها نورا ً أبهر العالم كله
فأقول :
والدك يا مار مرقس بالدم كتبوا شهادة حية
عن نقاوة تعليم غرسته من سنني في
إسكندرية
صمتهم كان أعلي صوت والبالغة في
السكوت
خارجة من جرن العماد ابن في اإلميان صريح
اللي شايل جوه صدرة صوت بيرعب كل
موت
صوت بيشهد عن حقيقة من نفوس طاهرة
وبريئة
واجهت الذبح برجولة واملواجهة كانت
جريئة
زلزلت كل الثوابت رجعت حقيقة غابت
ان بوابة اجلحيم تنهزم من نفس قامت
نفس ثابتة بالتناول شاربة من دم املسيح
واعتراف وتوبة حية عايشة صاينة املعمودية
مش بنتكر أو تخون أو تفرط في العطية
ملا جات عينك فعينه وإنفتح سر احلياه
قولي يا شهيد االله وختمه ثابت عاجلباه
ملا أعيش شايل صليبه وافتخر واروح سماه
كيف يكون ثبات والده ف دعوة من رب احلياة
وابكي عندما أري تشكيكا ً في إميان
وأرثوذكسية البعض هنا وهناك داخليا ً
وخارجيا ً ومزايدات علي األورثوذكسية

تظاهرا ً باحلفاظ علي
العقيدة ال يخلو من حتقير
األخر والشحن ضده
والتشهير به علي وسائل
االجتماعي
التواصل
والفضائيات واملؤمترات .وكأن
الكل صار اثناسيوسا ً جديدا ً
 ،فأتعجب ألن االرثوذكسية
هي ليست فقط إستقامة
العقيدة بل والسيرة أيضاً،
لتأتي خالية من محبة املال ،نعم محبة املال
والتسلط علي االنصبة والتمسك بطهارة
القلب واجلسد واحلواس وعدم التشهير
والتجريح وعدم صنع املؤامرات لتخليص
احلسابات فمفهوم الالهوت احلقيقي
يُعطيه الروح القدس في اجواء خالية من
الشر وشبه الشر بكل انواعه وفي اخضاع
تام للعقل بل والكيان كله لروح اهلل في
حالة من وحدانية القلب
ونحن نقترب من إجتماعات اجملمع املقدس

نصلي من كل القلب من
أجل أبينا الكلي الغبطة
البابا تواضروس وشركاؤه
في اخلدمة الرسولية أبائنا
واالساقفةوبني
املطارنة
سكوت احلكماء وتصريحات
املسيسني نصلي قائلني
وحدانية القلب التي
للمحبة فلتتاصل فينا
مراجع املقال

الكتاب املقدس
تاريخ مار مرقص لكامل صالح نخلة
تاريخ الكنيسة ابن املقفع
مذكرات في تاريخ الكيسة جرجس
فيلوثاؤس عوض
مصباح الظلمة البن كبر
تفسير سفر االعمال البن كاتب قيصر
رسالة مارمينا الرسالة العاشرة
مجلة راكوتي
مار مرقس البابا شنودة الثالث

حلظات الهروب من املوت

ايليا مقار

كان عندنا موظفني في جنوب السودان في
منطقة الجئني قاحلة جداً .وبسبب شح املوارد،
قامت في يوم الناس العادية وهجموا على
املوظفني اللي من قبيلة تانية وافدة عليهم.
وقتلوا اتننن من املوظفني بتوعنا والتالت حلد
دلوقتي منعرفش ان كان اتقتل في األحراش وال
عرف يهرب .املوظفني عندنا كانوا في منتهي
احلزن علي زمايلهم اللي إتقتلوا ..واملوضوع
سبب صدمة في الهيئة كلها..
بإلضافة لللتعامل مع احلدث املأساوى ده ،وإزاي
نساعد املوظفني على أنهم يتجاوزوا اللصدمة،
أنا كنت مهتم أعرف اإلتنني اللي إتقتلوا دول
إحساسهم إيه وهما بيهربوا والناس بتجري
عليهم علشان تقتلهم ..متخيل إن في حلظة
اخلطر الشديد اإلنسان بيفكر في اسرته وإوالده والناس اللي بيحبهم وبيبقي عاوز ينجى
علشانهم وخايف مش يشوفهم تاني .ونفسه مثال يحضنهم قبل ما ميوت أو يلحق يقولهم
إنه في خطر ..مزيج من اخلوف واحلزن والوحشة الشديدة.
بعدها جبنا دكتورة نفسية تساعد املوظفني انهم يتجاوزوا األزمة .الدكتورة متخصصة في
إستشارات التعامل مع احلزن .سالتها السؤال ده :عن إحساس الشخص في حلظة مواجهة
املوت .ردها طمني شوية ..قالت إن في اللحظات دي ..املخ مش بيفكر غير في النجاة .قالتي
إنت لو وقفت الشخص ده وسالته عن أسماء أوالده مثال مش هيبقى فاكرهم ..ممكن مش
يفتكر إسمه شخصيا.
من شهرين برضو جبت دكتور نفسي يقدم للفريق بتاعي محاضرة عن التعامل مع الضغوط.
الدكتور ،وهو عراقي بريطاني ،ذكر حادث مشابهة حصلت وقت مجزرة قاعدة سبايكر .القاعدة
اجلوية اللي احتلها تنظيم داعش في  2014وخان فيها قادة عسكريني وبعض العشائر اجلنود
وسلموهم لتنظيم داعش اللي نفذت إعدامات جماعية مصورة بني القتل بالرصاص واحلرق
ودفن اجلنود أحياء ألاكتر من  1900جندي.
في جندي قدر ينجوا من اإلعدام .كان اجلنود ماشيني طابور ويطلعوا تبة واقف علي قمتها
واحد من عصابة داعش ،يطلق رصاصة واحدة علي راس اجلندي من ورا ويرميه علي الناحية
التانية من التبة في حفرة مجهزاها داعش .اجلندي ده وصل للتبة والرصاصة مجاتش في
دماغه واترمي في احلفرة وفضل في احلفرة مع األموات حلد ما مشيت عصابة داعش .سألوا
اجلندي ده عن إحساسه وهو طالع التبة علشان ميوت واملسدس بيتصوب ناحية راسه .قال إنه
حس بسكون رهيب وكأن العالم توقف للحظات.
اجلسد بتاعنا ده غريب في التعامل مع اخلوف واملوت.
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القرار الصائب إلنقاذ العالم بعد حادثة املنيا :

تصحيح التعليم وجترمي التكفير
بعد أن رُوع العالم في الشهور القليلة املاضية
بحوادث الكنيسة البطرسية،وكنيستي طنطا
واألسكندرية،وفي األيام القليلة املاضية بحادثة
مانشيستر بإجنلترا ،وأخيرا بحادثة املنيا والتي قام
بها مجموعة من اخلاسرين الشياطني  -حسب
التعبير الصحيح للرئيس ترامب  -وهم مجموعة
من اللصوص لغنائم األموال والذهب والتليفونات
احملمولة ،والقتلة األنذال لألطفال والنساء والعزل
من الرجال .وقد طلب الزؤساء ومنهم الرئيس
السيسي أن يتوحد العالم في محاربة هذا
اإلرهاب األسود وجتفيف منابعه ،وهذا بالقطع
مطلب مشروع وواجب لكنه غير كافي للقضاء
علي اإلرهاب .ألننا نحتاج إلي قرار أخر أكثر أهمية
وهو تصحيح التعليم وجترمي التكفير.
هوامش  :قدمت املسيحية ومنذ نشأتها وحتي
األن ونقال عن مصادر الفاتيكان جوالي مئة مليون
من شهداء اإلميان والعدد قابل للزيادة خاصة مع
موجة اإلرهاب املتأسلم والتي تتصاعد يوما بعد
يوم .وعليه ال بد من تكاتف العالم لسحق هذا
األرهاب األسود واألهم هو القضاء علي التربة التي
حتتضن األفكار اإلرهابية وحيث يوجد اليوم حوالي
 ٨٨منظمة إرهابية معروفة هذا غير الذئاب
املنفردة وكلهم يؤكدون زورا وبهتانا وهم يرتكبون
جرائمهم البشعة وغير اإلنسانية أنهم يطبقون
صحيح التعاليم اإلسالمية خاصة أنه يوجد من
يفتوا اليهم ولهم بصحة ما يقومون به .ومن
الغريب أنه لم يتصدي لهم أحد باألدلة علي كذب
إدعائهم ،وأكرر القول باألدلة وليس باإلستنكار أو
صب في مصلحة
بالتعلل بأن ما يقومون به ال ي َ ْ
اإلسالم ومصلحة الوطن .ولألسف
لم أجد كتابا واحدا وافيا صدر عن
مؤسسة دينية معتمدة يفند ويرد
علي دعواهم وعلي ما يعرضونه
من األمثلة من التراث اإلسالمي
التي يدعون كذبا أنها تؤكد صحة
ما يقومون به ،وال أجد مبررا مقنعا
ملاذا ال يصدر ذلك الكتاب حتي األن
؟
ثم نأتي إلي األهم وهو التربة التي
حتتضن اإلرهاب وهي سوء التعليم
وعدم جترمي التكفير.
فتكفير األخر وتسفيه معتقداته وإدعاء فساد
هذه املعتقدات خاصة من بعض القيادات الدينية
الرسمية وغير الرسمية  .وما يستتبع ذلك
التكفير من إهدار لدم من مت تكفيرهم وإغتيالهم
وهو ما حدث ويحدث وسيحدث ليس فقط
لغير املسلمني ولكن إيضا للكثير من املسلمني
واألمثلة ال ميكن حصرها ولكن نذكر منها  :إن
من إغتال املفكر «فرج فوده» جاهل لم يقرأ له
مقاال أو كتابا ولكنه إستجاب لفتوي تكفيره من
ِقبل أحد شيوخ األزهر .وكذلك من حاول إغتيال
الكاتب الكبير واحلاصل علي جائزة نوبل «جنيب
محفوظ « لم يقرأ كتابه «أوالد حارتنا» والذي
بسببه حاول إغتيال كاتبنا الكبير.
ولم يقف األمر فقط علي السكوت علي من يقوم
بتكفير األخر ولكن وعلي العكس مت إدانة وإقصاء
وسجن الكثير ممن حاولوا جتديد اخلطاب الديني.
وال أجد وبدون مواربة أو مواءمة سوي حال واحدا
وهو  :أوال تنقية كل مواد التعليم من كل ما
يفهم منه أنه يسفه أو يتعرض إلي معتقد األخر
أو يقلل من شأن األخر أو حتي يؤدي إلي التمييز
لفئة ضد فئة وهو ما نصت عليه مواد الدستور
املصري وكل دساتير العالم املتحضر  .فالتعليم
الصحيح والذي يدفع بقبول اإلختالف وإحترامه
هو الوسيلة األساسية لتنوير األذهان .ثانيا جترمي
التكفير لألخر وذلك من خالل وسائل اإلعالم أو

ر�أي و ر�ؤى

ا.د .ناجي اسكندر
أدوات التواصل اإلجتماعي أو من علي املنابر وإعتبار
التكفير مساوي جلرمية التحريض علي القتل
وتطبيق مواد القانون وبحزم وبغير تباطئ علي كل
من يقوم به وأي كان موقعه بل وتشديد العقوبات
أكثر علي من يقوم بالتكفير .
هوامش  :يجب عدم الدخول في أي مشاحنات عن
شرعية جترمي التكفير من عدمه .ونستند في ذلك
إلي سببني أحدهما ديني واألخر إنساني.
السبب الديني  :أنه ميكن جتميد معلوما من األديان
وذلك لصالح البشر .وقد فعل ذلك :
 )١الفاروق عمر بن اخلطاب حينما أوقف تطبيق حد
السرقة في عام الرمادة.
 )٢العالم املتحضر حينما قام بإلغاء العبودية في
عام  .١٩٦١وأيضا قام بإيقاف العقوبات البدنية في
معظم دول العالم وعقب الثورة الفرنسية وذلك
في ماعدا عقوبة اإلعدام والتي ما زالت تطبق في
بعض الدول .وذلك إلقتناع العالم املتحضر بعدم
جدوي تلك العقوبات في منع اجلرائم  ،وأيضا لعدم
مناسبة هذه العقوبات البدنية ملا وصلت اليه
اإلنسانية من رقي أخالقي ؛ حتي أنه مت أيضا إيقاف
عقوبة اإلعدام في كثير من دول العالم وحتي في
الدول التي ما زالت تعتمد عقوبة
اإلعدام مت إيقاف عالنية التنفيذ
في معظم هذه الدول ومنها
مصر وكان ذلك في عام .١٩٠٦
السبب اإلنساني  :هو أن املؤمنني
بوجود اهلل وميثلون ثلث البشر ال
يتصورون أن القوة األلهية غير
محدودة املقدرة والقوة والرحمة
حتتاج إلي القوة البشرية احملدودة
املقدرة والقوة والرحمة وذلك
لقتل اخملالفني في اإلعتقاد أو
لدفعهم قصرا لتبني نفس
اإلعتقاد.وذلك تطبيقا للقاعدة  :ال إكراه في الدين.
ذلك أن قتل اخملالفني سيفقدهم فرصة اإلقتناع
وإعتناق ما يؤمن اإلرهابيون بصحته .هذا باإلضافة
أنه ال يصح أن يتبني أي إنسان ألي معتقد ديني
كان أو غير ديني وذلك عن طريق اإلجبار  .هذا
باإلضافة طبعا إلي أن ثلثي البشر األخرون من
الذين ال يعتقدون أو ال يهتمون مبناقشة قضية
اإلميان بوجود اهلل ال يقرون بأحقية ممارسة أي
شخص ألي قدر من العنف جتاه من يخالفونه في
املعتقد بل يؤكدون علي حق اإلختالف وحماية
اخملتلفني في الرأي.
وفي النهاية أخلص وأكرر إنه البد أن حتتوي نصوص
القانون الدولي علي ما يحرم علي أي دولة وبشتي
الوسائل مبا فيها تطبيق العقوبات اإلقتصادية
وغيرها من العقوبات وذلك علي الدول التي
تتهاون في  :أوال  :تنقية مواد التعليم مبدارسها
ومعاهدها من املواد التي تشجع أو تبرر تسفيه
معتقد األخرين أو احلط من شأنهم .وثانيا واألهم
 :جترمي التكفير لألخر وتشديد العقوبات علي كل
من يرتكب ذلك اجلرم بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة  .آقول إن لم يفعل العالم املتحضر ذلك،
وإكتفي هذا العالم باإلجراءات األمنية وجتفيف
منابع اإلرهاب فهو مياثل الطبيب الذي يكتفي
بعالج عرض الداء وال يتعرض لسبب البالء .إن
حدث هذا ال قدر اهلل فقل علي الدنيا السالم.

صليبو -فوبيا

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

ان مسؤولية خطأ مواطن في حق مواطن ،ليست مثل مسؤولية
ارتكاب نفس اخلطأ في حق امللك .واذا اقتضت الضرورة الشفاعة
في حق من أخطأت اليه من املواطنني ،فيمكن لفرد اخر ان يتوسط
بينكما .اما اذا اخطأت في حق امللك فان وساطة املواطن ال تشفع
وال تنفع .وماذا يكون االمر اذا كان اخلطأ قد ارتكب في حق اهلل
العظيم غير احملدود .ومن ميكنه ان يكفر عن خطيئة االنسان ،ويوفى حق العدل االلهي الذي قال
له يوم تخالف العهد تؤول الى اللحد .هنا البد ملن يكفر عن خطيئة االنسان ان يكون غير محدود؛
الن اخلطيئة وجهت نحو اهلل غير احملدود؛ وان يكون الشفيع من جنس البشر ،وال يكون واقعا حتت
القصاص .ومن ثم فاملالئكة ال يصلحون النهم ليسوا من جنس االنسان .واالنسان ال ينفع النه
واقع حتت القصاص .واحليوان ال يناسب النه ادنى منه ،وليست له ارداة حتى يتطوع حلمل العقوبة
عنه .اذن ،فهل ميوت االنسان وتفشل خطة اهلل الذي يعلم مسبقا ان ادم سوف يخطئ ،وانه سوف
ينجيه من املوت بطريقة ال تنقض عدله وال تنقص من رحمته؟ الن العدل يوجب موت االنسان،
والرحمة تقتضي جناته .ومن ثم ،اخذ اهلل ميهد للبشر خطة الفداء العظيم .فعندما سقط آدم
وحواء في املعصية ،البسهما اهلل اقمصة من جلد .وهو ما يعني انه عرفهما كيفية ذبح احليوان
واالكتساء بجلده .ومبا ان اهلل قادر على كل شئ ،فما كان عسيرا ً عليه ان يلبسهما اقمصة من
حرير او من كتان دون حاجة الى ذبح احليوان ،ما لم تكن لذلك ضرورة ورمز للفداء.
ونصت الشريعة املوسوية على تقدمي القرابني احليوانية للتكفير عن االثم .وكان على مقدم
الذبيحة ان يضع يده على رأس الكبش ،ويقر بذنبه ثم يذبحه ويأكل من حلمه( .ال.)16 ،8 ،5 ،4 ،3
والقصد من ذلك هو انه عندما يضع يده على راس الذبيحة ،ويقر بذنبه ينتقل الذنب الى احليوان -
رمزيا ً  -فينال الكبش العقوبة بدال عنه .وعندما يأكل منه يختلط جسم الكفارة بجسم االنسان
امل ُ َك ِفرْ عنه ،فينال التبرير.
وجاء بسفر التكوين(تك  )22ان اهلل طلب من ابراهيم ان يذبح ولده ،ثم افتداه بكبش .ولو كان
ذلك الختبار طاعته فقط ،لصرفه حلال سبيله بعد امتحان طاعته ،ولمَ َا كان هناك داعي الن يرسل
اليه خروفا ليذبحه ما لم يكن لذلك غرض ما ،هو اعالمنا بضرورة الفدية والكفارة “ .وَ َف َديْنَا ُه ب ِ ِذب ْ ٍح
يم” (القران الكرمي) .واخلروف في حد ذاته ليس اعظم من االنسان ،وامنا كان ذلك رمزا للفادي
َع ِ
ظ ٍ
العظيم ،يسوع املسيح ،الذي مات لفداء البشر .وموته ال يعنى موت الهوت الكلمة .فاذا كانت
روح االنسان عندما تغادر اجلسد ال متوت؛ فكيف ميوت الالهوت ؟! ولكن موت املسيح يعني ان الروح
فارقت اجلسد  -لوقت معني  -اما الهوت الكلمة فلم يفارق ال الروح وال اجلسد .وقد مات املسيح
بارادته ،ولهذا قال “ لي سلطان ان اضعها ،ولي سلطان ان اخذها “(يو .)10الن من اقام االموات،
كان مبقدوره ان يبيد االعداء ،ولكنه جاء خلالصهم .ومن ثم فالصليب يجسد محبة اهلل لالنسان
التي من اجلها خلقه ،وملا اخطأ خلصه “ .ليس الحد حب اعظم من هذا ان يضع احد نفسه الجل
احبائه” (يو.)15
ً
ً
وعند الصليب ،انفض عنه كثيرون ملا رأوه ضعيفا ظانني انه مغلوبا على أمره .ولم يعلموا انه مبوته
قد اباد املوت .الن مفهوم اخلالص عند اليهود لم يزد عن معنى التخلص من املستعمر الروماني.
ولذلك كانوا ينتظرون منه ان ي ُ َك ِّون جيشا ً يسحق به الرومان احملتلني لبالدهم .ولكنه لم يات ليقتل
اخلطاة وعبدة االوثان بل جاء ليهديهم ويخلصهم .وهو قادر على هداية من يستحق الهداية ،دون
ارهابهم واعمال السيف في رقابهم ،وذلك من خالل تعاليمه السامية واعماله الباهرة .وهو لم
يهدف ان يقيم مملكة او امبراطورية زائلة على جثث االعداء واالصدقاء ،لكي يحيا هو واتباعه كما
فعل احلكام واالباطرة؛ ولكنه جاء ل ُيعد للجميع الطريق الى امللكوت السماوي الذي ال ينتهي.
ولهذا يتخذ املسيحيون الصليب شعارا ورمزا يعلوا كنائسهم ويعلقونه في صدورهم وفي
بيوتهم النه رمز خالصهم .وانهم ال يعبدوه كما يتهمهم البعض .فكما يعلوا الهالل املساجد
وال يعبده االخوة املسلمون ،كذلك يعلوا الصليب الكنيسة وال يعبده املسيحيون .وقد تعانقا
اثناء ثورة  ،1919قبل ان يتمكن الرديكاليون من فصلهما الى اجل غير مسمى .النه يثير نكدهم
وحنقهم .ونتمنى اليوم الذي يزول فيه احلنق ويتعانق رمزي الشعب الواحد ،ويتسع صدر احلانقني
لقبول االخرين كما هو احلال في بالد الغرب حيث يعيش الناس ،على اختالف معتقدهم الديني،
حتت مظلة القانون بال متييز ،هذا هندوسي يكرم البقر ،وهذا مسيحي يحترم الصليب رمز فداء
البشر .وهذا مسلم يحج الى مكة واملدينة ليرجم الشيطان ويقبل احلجر .وهذا ملحد ال يعترف
بوجود اهلل وال بقضاء وال قدر .فليعتقد كل انسان كما يطيب له ان يعتقد .ولكن ليس من حق احد
ان يزدري ويكفر ويضطهد من ال يعتقد عقده ،ومن ال ينحو نحوه .الن ذلك يتعارض مع عدل اهلل
ورحمته ،ومع حرية االنسان وكرامته .وليس من حق احد ان مينع احدا من اجملاهر مبعتقده؛ وال ان مينع
عن غيره ما يبيحه لنفسه بحجة ان االخرين على باطل وهو على حق .وذلك ببساطة الن االخرين
يرون في عقيدته ما يراه هو في عقائدهم .اذا فال سبيل للتعايش في ظل القهر ومنطق الغلبة
املنبثق من احادية التفكير وثنائية املعايير النه مبدأ ظالم ،والظلم ليس من احلق وليس من العدل.
فاذا اجزت لنفسك ان تعمل عقلك فيما يعتقد به االخرون فال تقم حربا ً على من يعمل عقله فيما
تعتقد به انت .وبدال من ان تنتقد صليبه احمليي ارفع عنه سيفك املميت .وال تلعنه وتكفره ،وحترض
ضده ،وتسجنه ،وتقتله ،وتهدم بيوته وبيعه.
وبعيدا عن مدلوله الرمزي والعقائدي ،فالصليب الذي يثير حنق الرديكاليني ،ما هو اال مادة جامدة
متثل شكال هندسيا (خطني متقاطعني) قلما يخلوا منه مكان فنراه في منازلنا ،ومنشآتنا ،وبيوت
عبادتنا ،وعلى مالبسنا واغطية مؤائدنا .وحتى بعض االدوات واالالت املعدنية واخلشبية تكون على
شكل صليب .ونحمد اهلل انه ليس على شكل خنجر او رمح او مسدس او سيف ،او اي اداة اخرى من
ادوات القتل والتعذيب التي يتباهى بها الرديكاليون ،كارهوا الصليب ،ويتخذونها شعارا ً لهم .وهو
ليس مكبر صوت يكال منه اللعنات تلوا اللعنات على احفاد اخلنازير والقرود من اهل الكتاب؛ وامنا
هو رمز حملبة اهلل لالنسان والنقاذه من املوت االبدي .فهو رمز احملبة والتضحية ،وعليه مات املسيح
لكي يُحيي االخرين .وقد اتخذه رسله الكرام  -واملؤمنون من بعد  -رمزا للجهاد الروحي وللزهد في
احلياة ،ولقمع االهواء والنزوات ،والغرائز والرغبات ،واالطماع واالحقاد ،كقول املغبوط “ :مع املسيح
صلبت فاحيا ال انا بل املسيح يحيا في “(غل.)20
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رئيس الزمالك يقدم بالغ ضد رامز جالل

يحررها سمير اسكندر

 ،« ،صرح رئيس نادي الزمالك أنه تقدم ببالغ لوزير الداخلية ضد «رامز جالل».
وطالب رئيس الزمالك بوضعه في مستشفى األمراض العقلية .وأوضح أنه لن
يقبل اعتذارات رامز رغم الرسائل التي أرسلها له يعتذر خاللها عمل بدر منه.
وأضاف« :ال تصالح مع رامز وخليه يغني أغنية األلتراس مبزاجه وهحبسه».
ويأتي ذلك على خلفية ظهور العب الزمالك ،محمود عبداملنعم كهربا في
برنامج الفنان رامز جالل ،والذي يذاع في شهر رمضان.

محمد صالح
ضمن قائمة أشهر  100رياضي في العالم
دخل النجم املصري الدولي محمد صالح ضمن
قائمة أكثر  100رياضي شهرة على مستوى
العالم ،وذلك بحسب تقرير أعدته شبكة
ESPN
األمريكية الشهيرة.
ونشرت الشبكة تقريرا عن أشهر  100رياضي
في العالم واألكثر شعبية من خالل البحث
عنهم على شبكة االنترنت في موقع جوجل ،
وعن طريق التواصل معهم على مواقع التواصل
االجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام.
واحتل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو املركز األول في العالم كأكثر الالعبني شهرة وشعبية ،
فيما تواجد النجم املصري محمد صالح في املركز  100في القائمة.
￼

يونايتد يتخطى أحزانه ويعود بلقب «يوروبا ليج»
وتذكرة األبطال
عوض مانشستر يونايتد االجنليزي «احلزين» موسمه العادي محليا وأكمل مجموعته من الكؤوس القارية
بتتويجه بطال ملسابقة الدوري األوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم ،على حساب أياكس أمستردام
الهولندي 2-صفر في النهائي على ملعب «فراندز أرينا» في سولنا .وسجل العب الوسط الفرنسي
بول بوجبا ،أغلى العب في العالم ،هدف التقدم مبكرا في الشوط االول ( ،)18وضاعف االرميني هنريك
مخيتاريان النتيجة مطلع الشوط الثاني ( .)48وخاض العبو يونايتد النهائي بعد الهجوم االنتحاري
الذي تعرضت له مدينتهم وأودى بحياة  22شخصا وإصابة  59آخرين ،خالل حفل موسيقي للمغنية
األميركية أريانا جراند .ووقف جمهورا والعبو الفريقني دقيقة صمت تكرميا للضحايا ،كما ارتدى العبو
يونايتد واحلكام شارات سوداء حدادا .ورفعت جماهيره يافطات كتب عليها« :لن منوت أبدا» و»مانشستر
يونايتد ،معنى احلياة» .وفضال عن اللقب القاري ،ضمن يونايتد بطاقة التأهل الى دور اجملموعات من دوري
ابطال اوروبا ،وذلك بعد اكتفائه باحللول سادسا في البرميرليج ،فيما سيخوض أياكس ،وصيف الدوري
الهولندي بفارق نقطة أمام فيينورد ،امللحق الفاصل لدوري االبطال .وفشل أياكس ،أحد أبرز فرق القارة
العجوز خالل أيام الراحل يوهان كرويف ،في استعادة أمجاده القارية،

تاريخ الهوكي

ترجع لعبة الهوكي إلى  4000سنة إلى الوراء ،فاألصل في فكرتها ،هو محاولة ضرب كرة أو ما يشابهها
مبعرفة مجموعة من الالعبني .وقد أثبت علم اآلثار أنها كانت متارس في مصر وفارس واليونان.
انتشرت اللعبة في العصر احلديث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ،حتت رعاية اململكة
املتحدة.

قاموس الهوكي
الهوكي ،لعبة جماعية ،تستخدم فيها عصا الهوكي (مضرب ذو يد طويلة) .يتكون الفريق من «»16
العباً ،منهم « »5أبدال .وتُقام املباراة على شوطني ،تبلغ مدة كل شوط « 35دقيقة» ،والراحة بينهما
ملدة « »5دقائق .وتُدار اللعبة من خالل اثنني من احلكام األساسيني لهما ذات احلقوق.
أما امللعب ،فيبلغ طوله «5ر »91من األمتار ،وعرضه « »55متراً.

ريا�ضـــــــــة

رجل األعمال القطري ورئيس نادي ملجة األسباني
يُهدد برشلونة بالهبوط للدرجة الثالثة
يواصل رجل األعمال القطري «عبد اهلل آل
ثاني» رئيس نادي ملجة اإلسباني هجومه على
نادي برشلونة اإلسباني ،وهذه املرة هدد النادي
الكاتالوني بإنزاله إلى دوري الدرجة الثالثة ،وذلك
ردا ً منه على إتهامات اجلماهير ووسائل اإلعالم
الكاتالونية ملدرب ملجة ميجيل جونزاليس
بتسهيل مهمة ريال مدريد في التتويج بلقب
الدوري اإلسباني.
وكانت جماهير برشلونة قد نشرت تغريدات
على موقع التواصل االجتماعي «تويتر» موجهة آلل ثاني اتهموه من خاللها مبساعدة ريال مدريد على
الفوز باللقب على حساب برشلونة ،حيث جنح الفريق امللكي في الفوز على ملقة بهدفني نظيفني في
اجلولة األخيرة ،ليتوج ريال مدريد باللقب للمرة الـ 33على حساب برشلونة.
واثارت هذه التغريدات غضب رئيس نادي ملجة الذي رد على تغريدات جماهير برشلونة ،حيث نشر آل ثاني
تغريدتني قال فيهما« :لألسف في كالم ما ينقال أخ علي ،واهلل العظيم لو أريد نزولهم درجة ثالثة أو ممكن
حرمانهم وسحب رخصتهم راح يتم ذلك من خالل الفيفا».
واضاف «هم يعرفون جيدا ماذا كانوا يريدون وتواصلوا مع من ،أنا إلى اآلن ساكت عن هذا األمر لكن إذا تكرر
خالل  24ساعة فسوف أطلب جلنة حتقيق من الفيفا».
جدير بالذكر ان جلنة مكافحة العنف اإلسبانية كانت قد غرمت رجل األعمال القطري بـ  3500يورو
الهانته الفريق الكاتالوني عبر حسابه في تويتر ،حيث نشر وقتها تغريدة قال فيها« :مبشيئة اهلل سنفوز
على ريال مدريد ،ولكن لن تفوز حثالة برشلونة بلقب الدوري اإلسباني بعد نشر أكاذيب بشأن مدرب ملقة
ميتشيل» ،علما أن هذه التغريدة جاءت أيضا ردا منه على مزاعم جماهير برشلونة حول استعداد نادي
ملقة ملنح الفوز لريال مدريد في اجلولة األخيرة من الدوري اإلسباني ،ملساعدة النادي امللكي على نيل لقب
الليغا ،بحكم أ ّن مدرب مبقة ميتشيل كان العبا ً سابقا ً في الريال.
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Dental Advice
)Teeth Whitening (1

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

من منا ال يريد اسنانة ناسعة البياض  .....فأسنان بيضاء
المعة هى حلم و هدف لبعض الناس و باألخص بعد كل
املشاهير بابتسامة عريضة بعد ان منحتهم خاصية تبيض
االسسنان اطاللة اكثر جاذبية و حيوية و شبابا .
اذا كنت تنوى ان تبيض اسنانك فقول ذللك لطبيب اسنانك
فورا قبل ان يبدأ بأى عالج قد حتتاجة عند فحص اسنانك
الن احلشوات البيضاء سواء لالسنان االمامية او اخللفية أو
التيجان يأخذ الطبيب لون االسنان اجملاورة و ان احلشوات لن تتأثر مبواد التبيض .
وهذة النصيحة تنتطبق ايضا على من يريد ان يشترى منتجات تبيض االسنان من الصيدلية
أو محال التجميل لكى ينفذونها بنفسهم فى املنزل و قد يصدموا عند حدزث التغير لالسنان
الطبيعية لالفتح مع بقاء احلشوات البيضاء أو اى تركيبات اخرى على لونها السابق .
فى املقاالت التالية سوف اشرح مميزات وعيوب منتجات تلبض االسنان املنزلية وكذللك ما هى
الطرق التى يستخدمها املتخصصون فى عيادة االسنان .

علــــوم وطب

غذاء ودواء ..التمر
أصناف وفوائد
تزيد أنواع التمر على اخلمسني صنفاً ،منها:
الزغلول والرطب واألبرميي واألمهات والبلح
األحمر.
والتمر يكاد يكون الفاكهة الصحراوية الوحيدة
التي متنح سكان الصحراء القوة والرشاقة والصحة العالية لسنوات طويلة من العمر.
وثبت علميا ً أن القيمة احلرارية التي يعطيها الكيلو من التمر الطازج تساوي القيمة احلرارية التي
يعطيها كيلو من اللحم “البتلو” ان لم يكن أكثر؛ وذلك ألن قيمة التمر الغذائية عظيمة؛ فهو يحتوي
على الكربوهيدرات والدهون والبروتني واالمالح.
والتمر غني بالفسفور وهو عنصر أساسي لنمو خاليا املخ واالعصاب واجلهاز الهضمي ومفيد في عمل
وظائف الكليتني وملني طبيعي وصحي.
ويحتوي التمر أيضا ً على فيتامني “أ” بنسبة عالية ليحفظ رطوبة العني وبريقها ومينع جفاف امللتحمة
والعشى الليلي وجفاف اجللد .كما يحتوي التمر على فيتاميني “ب  ،1ب ،”2وهما يقويان األعصاب ويلينان
األوعية الدموية ويساعدان على تنظيف الكبد والكليتني.
والتمر غني بعنصر الكالسيوم الذي يعمل على سالمة األسنان واحملافظة عليها من التسوس .ويعتبر
التمر بديالً عن األدوية املهدئة؛ فهو يهدئ االعصاب ،ومينع القلق والدوخة وزيغ البصر.
وإذا أكل التمر قبل نضجه؛ فانه يعالج االسهال كما يستعمل مغليا ً لعالج االلتهابات ،كما أنه مفيد
في عالج أوجاع الظهر.
هذا باالضافة إلى أنه قد ثبت علميا ً أن املكثيرين من أكل التمر أقل عرضة لإلصابة بالسرطان.

لكل شيء سبب ..سبب اللون البني
لعلك الحظت أنك عندما تقطع تفاحة سواء بسكني أو بأسنانك وتتركها قليالً في الهواء؛
يتحول لونها من الداخل إلى اللون البني .فما سبب هذه الظاهرة؟
هناك مادة كيميائية في التفاحة هي حمض التنيك ،هذا احلمض عندما يتحد مع األكسجني
في الهواء يتحول إلى شيء آخر هو مركبات البوليفينول ،وهي مادة بنية اللون .وكلما تعرضت
التفاحة للهواء مدة أطول كلما زاد اللون البني وضوحاً.

لغات علمية ..لغة العيون
توصل علماء النفس بأن هناك تالزما ً بني أوصاف العيون وسمات
شخصية اإلنسان ..وإليكم بعض الشخصيات:
العيون السوداء :العصبية ،سرعة التأثر ،الغيرة الشديد ،املشاعر
الرقيقة ،العاطفة القوية ،احلنان ،غالبا ًَ ما يتحكم القلب في العقل.
العيون الزرقاء :اجلرأة ،حب الذات ،الغموض ،عمق التفكير ،شدة
احلساسية ،قوة التأثير ،املزاج الفني ،البرود.
العيون الرمادية :الطبع العنيفة ،القسوة.
العيون اخلضراء :قوة اإلرادة ،اخلبث ،برودة العاطفة ،صالبة الرأي ،العند ،حب العمل.
العيون البنية :الرحمة ،العطف ،اخلجل ،اجلاذبية ،حب العمل ،قوة احلجة.
العيون العسلية :التأني ،التفكير قبل العاطفة ،حب الظهور ،ضبط العواطف ،الكتمان.
العيون الواسعة :العصبية ،اإلندفاع وراء العاطفة.
العيون الضيقة :الذكاء ،احلدة ،الدقة ،قوة املالحظة وحتكيم العقل.
العيون املستديرة :قلة التفكير ،الفضول ،كثرة احلركة ،حب الناس.
العيون الغائرة :التفحص والتدقيق ،البحث عن التفاصيل ،حب احلياة ،التفاؤل.
العيون اجلاحظة :البعد عن التفاصيل ،حب الظهور ،الفصاحة امليل للتشاؤم.
فهل عرفت اآلن ما هي سمات شخصيتك؟

معتقدات علمية ..الشيزوفرينيا

من املعتقدات الشائعة أن كلمة «شيزوفرينيا» ،تعني تعدد الشخصيات ..وقد ساهمت بعض القصص
واألفالم السنمائية في تعزيز هذه الفكرة ،حيث تعيش بطلة الفيلم حياة طبيعية في أثناء النهار،
لتتحول إلى شخصية مختلفة متاما ً في أثناء الليل؛ ألنها مصابة بانفصام الشخصية أو «الشيزوفرينيا».
وكلمة «الشيزوفرينيا» أو انفصام الشخصية ،وأيضا ً يقال انقسام العقل ،استخدمت للمرة األولى في
عام 1911م لوصف نوع معني من املرض النفسي ،يعتقد فيه املريض أنه يسمع أصواتا ً خارجية متلي عليه
تصرفات معينة ،بل وترغمه على القيام بها .وقد يتخيل املريض أيضا ً أن هناك قوة كبيرة تالحقه في كل
مكان ،وتفرض عليه أفكارا ً غريبة ،جتعله دائما ً في حالة من القلق واخلوف واالكتئاب.
أما تعدد الشخيات فيختلف متاما ً عن «الشيزوفرينيا» ويدخل في مجال أمراض نفسية أخرى هي
الهستيريا التي تعتبر من األمراض النفسية شديدة التعقيد .والتي قد تأخذ أشكاال ً مختلفة.
والهستيريا عادة ال ترتبط بأي مرض عضوي ،بل هي مجموعة من الطرق واألساليب التي قد يلجأ إليها
املريض للهرب من موقف شديد القسوة ،مثالً كأن يفقد اإلنسان الذاكرة مؤقتا ً ألنه يريد الهرب من ظروف
معينة سببت له أملا ً نفسيا ً فوق طاقة احتماله ..وقد يأخذ هذا الهرب شكل علة عضوية ،كالشلل أو
العمى ،يعبر املريض بواسطتها ـ ال إراديا ً ـ عن رفضه العودة إلى احلياة الطبيعية .وبالعالج الصحيح
يستعيد املريض بصره أو ذاكرته أو قدرته على السير ،وذلك عندما يتمكن مبساعدة طبية من مواجهة
املوقف النفسي الذي أدى به إلى هذه احلالة .وظاهرة تعدد الشخصيات ،تعتبر من أشد أمراض الهستيريا
تعقيدا ،وفيها يلجأ املريض إلى صنع شخصية جديدة متاما ً يحتمي بها ،عندما يتعرض أللم شديد.

أضف إلى صحتك..الضحك يطيل العمر
توصلت املتخصصة البريطانية في العالج النفسي (ميرندا
هولدن) في بحث لها عن تأثير الضحك على احلالة الصحية
والنفسية لإلنسان ،بأن الضحك يعتبر أفضل وسيلة لتنشيط
عضالت الوجه واجللد ،وهو مترين هوائي معقد لعضالت البطن
الداخلية والبدن بصفة عامة ،حيث إن مائة ضحكة تعادل
عشرة دقائق من الهرولة .والضحك يعمل على تنشيط الدورة
الدموية ،ويساعد على خفض ضغط الدم ،والتخلص من آالم
ً
الصداع ،ويقلل من احتماالت اإلصابة بالسكتة الدماغية .وثبت طبيا أن الضحك يعزز نظام املناعة لدى
اإلنسان فيكون أقل عرضة لإلصابة باملرض.

هل تصدق؟! ..هل تصدق أن مخترعة
تقنية احملمول ممثلة؟
كانت جنمة التمثيل األمريكية في هوليوود «هيدي المار» متتلك فكرا ً ابداعيا ً وابتكاريا ً كبيرا وبخاصة في
مجال االتصاالت ،ولذلك تقدمت في عام 1941ـ باالشتراك مع جورج انثيل ـ بطلب لتسجيل براءة اختراع
«لنظامها لالتصال السري» ،الذي أصبح حاليا ً هو نظام احملمول (تقنية احملمول).

من حياة العلماء..
صاحب األلف اختراع لم يلتحق باجلامعة
أديسون  ،صاحب أكثر من ألف اختراع ،من أهمها :املصباح الكهربائي ( ،)1878والفونوجراف ()1877
وغيرها ..لم يلتحق باجلامعة! ..اعتمد إديسون على قدراته العقلية املتميزة وذكائه الشديد وخياله املبدع،
وكذلك جلأ للقراءة املكثفة للكتب العلمية .أما أهم ما ميز قصة كفاح إديسون ،فكان إصراره على تكرار
جتاربه بدون يأس حتى يُكتب لها النجاح في النهاية.

أشياء صغيرة ..لكن عظيمة  ..لوال الترانزستور!
لوال «الترانزستور» ،لكان التليفون احملمول بارتفاع ناطحة السحاب ،ولكان جهاز الكمبيوتر في حجم استاد
كرة القدم! ..ومخترعو الترانزستور هم العلماء الثالثة« :جون باردين» و «وليم شوكلي» و «والتربراتني»،
وقد حصلوا على جائزة نوبل في الطبيعة ،تقديرا ً لتوصلهم لهذا االختراع الهام الذي غير وجه العالم.
ويواصل العلماء تطوير حجم الترانزستور ،وتقليل تكاليف إنتاجه .أما أحدث ما توصل إليه العلم ،فهو
دائرة متكاملة بها سبعة مليون ترانزستور ،بحجم شريحة مساحتها أقل من مساحة عقلة األصبع!
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 1ضرس  oأصل كلمة Cable
 2أصل كلمة  Vezier oكلمة انجليزية بمعنى لماذا
 3أصل كلمة  Corner oكان السبب في التمكن من إنجاز فكرة
المحرك البخاري
 4أصل كلمة Coffee
 5أصل كلمة  Candle oثلثا كلمة صام
 6أبو زوجتي (معكوسة)  oمذكر مرأة
 7بالعامية بمعنى صه أو اسكت  oمقابل مادي لعمل ما
 8للتعريف  oأصل كلمة  Magazine oعملية صناعة النقود
 9أرواء الزرع  oيتعالى عن الصغائر  oرمز الكبريت في الكيمياء
 10عكس ذكورة (معكوسة  oأصل كلمة ( Syrupمعكوسة

 1مكان البيع والشراء  – oأصل كلمة Guitar
 2قليل  oأصل كلمة Leo
 2شيء
5
إياه 1
 3يصيح عليه3طالبا 8
 4أصل كلمة  Jar oأصل كلمة Jasmin
 7من 9خسارة 3
 5ما يكتب به  oثالثة حروف
2
اسم علم بمعنى 6
 6مسد5وملس الثوب 4 o
الالمتهاون
الشخص
 7ينفخ بالهواء وذو ألوان  oمن الجهات األربع
3
4
 8أصل كلمة  Loafa oصفة الطعم الذي ال يستسيغه البعض
Daily Sudoku: Tue 2-May-2017
 9حزم ووضع في قطعة من القماش  – oأصل كلمة Sugar
 10أصل كلمة  Chemistry oخروف كبير ضخم
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very hard

ما هو الشيء الذي يقرصك ،وال تراه؟
نبات الثوم على مالبسهم..
ً
وتقول األسطورة الويلزية أن الحل (مقلوبا)
السر في ذلك :أنه قبيل احدى
المعارك العديدة التي دارت
مع الساكسون «في القرن
Daily Sudoku: Wed 17-May-2017
medium
السادس» ،نصح أحد أساقفة
ً عرف الجيل األسبق عدداً من الظرفاء ،كانت لهم جلسات وندوات مشهورة ويبدو أن العصر كان
ويلز مواطنيه ،بأن يضعوا بعضا
خالي البال إلى درجة ملحوظة.
http://www.dailysudoku.com/
من نبات الثوم فوق خوذهم؛
وكان الشيخ «حمزة فتح اهلل» ،عميد مفتشي اللغة العربية ،قد اتفق مع صديقه شاعر
لكي يميزوا أنفسهم عن القطرين «خليل مطران» أال يتحدثا إال باللغة الفصحى ،وبرغم هذا فقد أخذ كل منهما يشنع على
ً
مطربا يغني أغنية
العدو ..وكانت النتيجة انتصار اآلخر ..فقال «مطران» انه ذهب لزيارة الشيخ «حمزة» في منزله ،فسمع
ويلز في تلك المعركة  ..وكان مطلعها« :إن كان كدا وال كدا ألصبر على كيد العدا» ،فسأل مضيفه عن األغنية ،فقال الشيخ
هذا األسقف هو القديس دافيد« .حمزة» إن المطرب يغني« :إن كان كذا أو كذاك أو كذلك فألصبرن على كيد األعداء».
_____________________
ً
يوما ترام الرمل ،فلما جاء الكمساري
ومن تشنيعات الدكتور «محجوب ثابت» عليهما ،أنهما ركبا
2
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6
9

7
2
4
5

زمن الفكاهة ال�سعيد
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ال�ضحك خري دواء

http://www.dailysudoku.com/

ً
(مقلوبا)
الحل
بالترتيب :البيضة ـ
جرح الشعور ـ ّ
يبتل
ـ المظلة ـ الفلفل
الحار ـ الجوع.
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5 6 1
ً
سببا في انتصار ما هو الشيء الذي عظمه فوق لحمه؟
الثوم ..كان
ما هو الجرح الذي ال ينزف ً
9 8 7
دما؟
ويلز!
ً
له؟ 2
يحدث 3
4
أول مارس ،يوافق عيد القديس إذا رمينا حجرا في البحر األسود ،ترى ماذا
المطر؟
ما هو الشيء الذي يرتفع عندما يسقط
دافيد أحد اساقفة ويلز.
3 1 8
يبرد؟ 4 9
وفي هذا اليوم ،يضع أهالي ويلز ما هو الشيء الذي إذا وضع في الثالجة ،ال 5
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للوقوف على حقيقة ما يقوله
األلماني ،يجب اضافة شيء
إلى قوله!
وللوقوف على حقيقة ما يقوله
الفرنسي ،يجب حذف شيء
منه!
وللوقوف على حقيقة مايقوله
االنجليزي ،يجب تغيير الموضوع
ً
تماما!
(بيتر اوستينوف)
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الحمل :خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق قبل توقيعك عليها  ،التأجيل أفضل
من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إال من وجهة نظر المستفيد فقط.
برج الثور :وقت ُمناسب لتصفية خالفاتك مع الحبيبة بكلمة لطيفة مقرونة
بهديّة ثمينة ،كذلك مع والدتك فالوقت ُمناسب لتصفية الخالف بنفس
األسلوب .
المحترم كفيل بإيقاف أى شخص عند حدوده ،إن كنت على
ك
د
ر
الجوزاء:
برج
ّ
ُ
خالف مع الحبيب/ة فالعالقة مع قليل اللطف سوف تتحسن.
السرطان :من باب التجديد فعليك اليوم أن تقلل من كالمك وتستمع أكثر
برج ّ
مما تتكلم سوا ًء فى العمل أو نطاق العائلة  ،لتعرف قيمة المقولة إشترى
ّ
والتبعش.
ْ
برج األسد :التستخف بشخص متواضع صغير الشأنُ ،م ِم ّ
ل أو ثقيل الظل ،
ً
يوما ما فى وقت يتخلى فيه عنك األصدقاء.
ربّما قام بمساعدتك
برج العذراء :وقت مناسب إلرجاع الود مع زوجتك الغاضبة أو إسترجاع خطيبتك
ياع ْبد.
إس َع َ
 ،فرصة ربح أفلتت منك بسبب كسلك قد ُتتاح لك من جديد ْ ،
تمسك
ختصرة،
الم
برج الميزان :فى العمل إبتعد عن الفهلوة أو الطرق ُ
ّ
بالروتين والنظام بحذافيره حتى لوكلفك ً
وقتا وجهداً.
زخم مرتفع من النشاط يعنى أن تقوم بإنهاء األعمال الثقيلة
برج العقربَ :
على قلبك بسرعة وكفاءة ،أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.
برج القوس :ال للبكاء على اللبن المسكوب ،النظر للخلف بحسرة لن يفيدك
السلبية ألحداث الماضى السيئة ،تفاءل
لكن النظر لألمام ُيخ ّفض من اآلثار
ّ
خير.
برج الجدى :حاول أن تتخلص من إعتمادك التام على مصدرأو شخص واحد
إضافية ،فى العمل والمنزل إستمع أكثر ِم ّما تتكلم.
للدخل ببحثك عن وظيفة
ّ
ً
برج ال ّدلو :حافظ على مصالحك وأموالك بيعدا عن المغامرات غير المحسوبة
أذنيك ،إبتعد عن أحالم اإلثراء السريع
مهما كانت اإلغراءات معسولة فى ْ
المشبوهة.
الحوتُ :منغمس فى محاولة اإلنتهاء من عملك وعليك وضع الفتة ممنوع
برج ُ
اإلقتراب أو اإلزعاج على بابك ،هذا أفضل لتأمن ُمنغَّصات هاتفك الن ّقال.
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طلبا تذكرة إلى محطة «معسكر قيصر» ،ولم يفهم الكمساري بالطبع ،وأصرا على موقفهما،
وأخيراً اضطرا إلى الذهاب من الرمل إلى محطة «كامب شيزار» سيراً على األقدام بسبب حبهما
للغة العربية.
ً
معروفا عن الدكتور ثابت حبه “للقاف” ونطقه لها بطريقة مفخمة مقلقلة ،وذكر خليل
وكان
مطران أن الدكتور ذهب إلى مقهى بلدي وطلب قهوة ،ونطق القاف بطريقته ،فقال الجرسون:
ـ واحد قهوة للبيه اللي بيقاقي عندك!
ً
وروى عنه أمير الشعراء “أحمد شوقي” ،أنه سأله يوما عن مصير قضية له ،فقال:
ـ القضية دلوقت في االستقناف.
ً
أيضا “حسين الترزي” ،ومن فكاهاته المشهورة التي سخر
ومن فرسان النكتة في ذلك الجيل
فيها من طلبة المدارس الثانوية ـ وكان معظمهم أنذلك من كبار السن وفيهم المتزوج ـ ،أن
أحدهم تأخر في الصباح ،فسأله الناظر عن السبب ،فقال:
ـ كنت بأصبغ شعري.
وقد أطلق “حسين الترزي” على صديق له من األطباء هو الدكتور “بكير”تشنيعة ..فقال إنه
ً
إعالنا عن العيادة!
ذهب لزيارته في العيادة ،فرآه يعلق على الباب “جثة” أحد زبائنه

ُدعي «جون»؛ لكي يحضر
جنازة الزوجة الثالثة لجاره ،فلم
يذهب.
فسألته زوجته :ولكن لماذا ال
تذهب لجنازة هذه الزوجة ،وقد
اشتركت في جنازة الزوجتين
السابقتين؟
قال :انني اشعر بالخجل؛
إذ ألبي دعوات جارنا ..دون أن
أدعوه أنا مرة واحدة لمثل ما
يدعونا إليه!
ادعى رجل أيام المأمون ،أنه
المسيح.
فقال له المأمون :ان المسيح
له معجزات وبراهين.
فقال الرجل :وما براهينه؟
قال :أحياء الموتي.
قال الرجل :أنا أضرب رقبة
القاضي يحي بن اكثم واحييه
لكم الساعة.
فقال يحي بن اكثم على الفور:
وأنا أول من آمن بك وصدق!!
_____________________
أرسل رجل ابنه ليشتري له
ً
ً
20ذراعا.
حبال طوله
فعاد االبن من وسط الطريق،
وقال :يا أبي ..في عرض كم؟
قال األب :في عرض مصيبتي
بك!
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! أحمد فؤاد سليم  ....عذراً

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

أحمد فؤاد سليم ! ليست هذه هى املره االولى
التى اكتب فيها عن الفنان العظيم أحمد فؤاد
سليم وكل مره يقف قلمى وفكرى عاجزا ً عن
إختيار مقدمة تناسب هذه القامه الكبيره
ويهدينى فى نهاية املطاف قلبى وعقلى باإلكتفاء
بأسمه كبداية ملقالى  ،فليس هناك أقوى من
اسمه  ،و الذى يحمل بني طياته الكثير والكثير
فبالرغم من رحيله عنا اال انه  ،رحل تاركا ً خلفه
رصيدا ً ال يستهان به في مجاالت الكتابة والنقد
والفن التشكيلي ،وترك فراغات أكبر في احلركة
التشكيلية ،فأحمد فؤاد سليم قدم العديد من
الفاعليات هي األهم في احلركة التشكيلية
املصرية بل العربية مثل بينالي القاهرة الدولي،
وصالون القطع الصغيرة ،وصالون الشباب ،كما
قدم لألوساط التشكيلية العديد من األسماء
املهمة ،وشيد علي يديه العديد من الصروح
التشكيلية مثل مجمع الفنون بالزمالك ،وأدار
طوال حياته العديد من الصراعات وأثار العديد
من اجلدل بكتاباته النقدية وكان مقاله الثابت
بجريدة «القاهرة» محور للعديد والعديد
من االيجابيات التي تنعم بها حاليا ً األوساط
التشكيلية « ،كما انه «صانع النجوم» اذا جاز
القول عند تدعيمه لكل موهبه لديها القدره
احلقيقيه على إضافة جزء ولو بسيط فى اجملال
الثقافى وغيره الكثير والكثير وإمنا هذه مجرد
نبذة مختصره فقط لكل متناسى من هو احمد
فؤاد سليم !
وَممَِّا يثير نوع من االستياء و عالمات االستفهام
لدى كل إنسان يفكر وكل فنان يبدع وكل محب
وعاشق للفنان احمد فؤاد سليم وخصوصا ً
املهتمني باحلركة الثقافية وذلك عند افتتاح وزير
الثقافه حلمى النمنم « مجمع الفنون» قصر
عائشة فهمى بالزمالك بعد سنوات طويله
من اغالقه بسبب عمليات التطوير والترميم، ،

وذلك بحضور مجموعه
كبيره من رجال الثقافة
واالعالميني  ،يا له من
شئ جميل جدا عزيزى
القارئ ان يكون كل
هؤالء البشر متواجدين
ولكن أين اسم احمد
فؤاد سليم ملاذا لم يتم تكرميه او دعوة أفراد
أسرته حلضور افتتاح هام كهذا تكرميا ً له ولهم
ام أنتم تتبعون مبدأ ساقى القوم آخرهم شرابا ً
اال تعلمون أيها القائمون على تنظيم هذا احلدث
الدور الكبير ألذى قدمه الفنان احمد فؤاد سليم
لهذا الصرح  ،ملا كل هذا النكران ؟! ام نسيتوا
دوره وهذا أضل سبيالً  .أن ما حدث بأختصار
شديد كان مصدر حزن واستياء لكل إنسان
يعشق الفنون بشكل عام وكل عاشق وتلميذ
للفنان احمد فؤاد سليم ويحضرني هنا واقعه
بكندا أو ّد ان اذكرها وهى انه بأحد الشوارع التى
امر عليها باستمرار توجد كنيسه وفى يوم من
األيام رأيت مجموعه من املترددين على الكنيسه
يلتفون حول شجره ويضعون حولها كلمات
تذكريه و ورود فسألت عن السبب وكان الرد ان
عمر هذه الكنيسه عشرون عاما ً وهذه الشجره
التى يلتفون حولها هى اول شجره زرعها احد
املترددين على الكنيسه وقد رحل هذا الرجل من
عامني فاتفقوا على ان يحتفلوا بذكرى ميالده
كل سنه حول هذه الشجره وأصبح أيقونة هامه
لديهم جملرد زرعه لشجره فقد خلقت لهذا الرجل
تاريخ  ،ونحن لدينا العظماء ونتعامل معهم بهذا
القدر من االستهانة ونكران اجلميل ! وال يسعنى
هنا غير ان اقول ان ما حدث هو طعنه فى ظهر
احمد فؤاد سليم ولكن اذا جاءتك الطعون من
اخللف فاعلم انك فى املقدمه وهكذا هو داميا ً كان
و سيظل فى املقدمه احمد فؤاد سليم !

إيبارشية مسيساجا وغرب كندا في بيان  :حان الوقت للقضاء
على التعاليم البغيضة التي تدفع الناس لقتل األطفال األبرياء

تقــــــــــارير

الكنيسة القبطية تُشارك الكنيسة الكاثوليكية
اإلحتفال بـ  175عام علي إنشائها بتورنتو

جود نيوز  :شاركت الكنيسة القبطية بكندا الكنيسة الكاثوليكية في اإلحتفال مبرور  175عام علي
إنشائها في تورنتو ،حيث أُقيم القداس اإللهي في بازيليك القديس مايكل في وسط مدينة تورونتو،
حيث مقر األبرشية ،ورأس القداس األب الكاردينال رئيس أساقفة توماس كريستوفر .وشارك من إيبارشية
مسيساجا وغرب كندا القمص «أجنيلوس سعد» و شارك من إيبارشية تورنتو القمص «أبرام كمال»،
وبحضور السياسية املصرية «غادة ملك» والصيدلي «هاني تؤفيلس» و املهندس «رمزي شنودة» عضو
مجلس إدارة «جود نيوز»

واجلريدة تهنئ الكنيسة الكاثوليكية وجميع الكاثوليك في كندا والعالم بهذا اإلحتفال وبهذه
السنوات الطوال في اخلدمة

سائق أتوبيس املوت يروي لـ «جود نيوز» حلظات اإلعتداء اإلرهابي

قال بشرى كامل  ،سائق االتوبيس الذي استهدفه تنظيم داعش االرهابي مبدق دير االنبا صموئيل ،انه
كان متفق مع اقباط من قرية نزلة حنا التابعة ملركز الفشن مبحافظة بني سويف  ،لتوصليهم الي دير
االنبا صموئيل  ،وأن الرحلة كانت عبارة عن عائالت فقط ولم تكن بعلم الكنيسة او بترتيبها  ،وأثناء
قيادته للسيارة بعدما توجه من الطريق الغربي بعدما دخل بعمق  10كيلو متر في املدق الواصل لدير
األنبا صموئيل الذي يبلغ طوله  30كيلو متر  ،فوجئت بسيارة «الندكروزر» لونها بيج قادمة بسرعه
كبيرة من وسط اجلبل كانت علي بعد حوالي  200متر من مدق تقف خلف تبة عالية حتي ال يشاهدها
احد ،،و نزل منها  6أفراد ملثمني و قامو بإطالق نيران كثيف باجتاه إطار السيارة حتي توقفت.
واضاف سائق االتوبيس لـمراسل «جود نيوز « بالقاهرة جرجس ابراهيم ــ أن احلادث كان في حدود
الساعه  9والنصف صباحاً ،وبعد تعطيل األتوبيس عن احلركة بإطالق النيران علي الكاوتش  ،قامو
بإطالق نيران كثيف بهدف قتل كل الرجال املوجودين باالتوبيس  ،وبعد تاكدهم من قتل الرجال
جميعهم كنت أنا مصاب بطلق ناري  ،وقعت علي جنب  ،شاهدت أثنان من االرهابيني الذين كانو
يتحدثون بالهجة مصرية خالصة و حركتهم وهئيتم تأكد أنهم مصريني  ،صعد الشخصان أحدهما
حامل سالح واألخر بدون سالح وطلب من النساء أن تترك اموالها و ما ترتدية من ذهب وحلي  ،وكل
األمتعة التي كانت معهم.
مشددا ً علي ان الدواعش كان يبحثون عن قتل الرجال االقباط  ،وان النساء واالقباط الذين اصيبو او
إستشهدو جاءت إصاباتهم من تناثر الطلقات والرصاص من اشالء وجثث الشهداء  ،الفتا أن كل
االرهابيني مصريني وال صحة ملا يردد بأنهم قادمون من ليبيا  ،موضحا ً بأنه نظرا ً لعدم تواجد شبكات
اتصاالت في املكان وإنقطاع االتصال ظلوا لساعات دون علم احد مبا حدث لهم و أن االسعاف جاء بعد
ساعتني من احلادث.
وكان احلادث اإلرهابي قد أعاد احملافظة إلى اخلريطة اإلرهابية بعد توقف عمليات القتل بالدماء الباردة،
الذي اشتهرت بها احملافظة في الثمانينيات والتسعينيات من القرن املاضي ،وخاصة مبركز ملوي جنوب
احملافظة ،لتعود مرة أخرى لكن بأقصى شمال املنيا
في السياق ذاته نظم أهالي الضحايا مظاهرة أمام مستشفى مغاغة العام ،ورددوا هتافات« :بالروح
بالدم نفديك يا شهيد ،وبالروح بالدم نفديك يا صليب» ،كما قطع البعض منهم طريق السكة احلديد
عند مزلقان مغاغة ،للمطالبة بسرعة توغل قوات األمن للصحراء والقبض على املتهمني

في إعقاب احلادث الدموي لألقباط وهم في طريقهم لدير األنبا صموئيل املعترف بصحراء القلمون ،أصدرت
إيبارشية مسيساجا وغرب كندا بيانا ً جاء فيه  :مأساة جديدة تضرب املسيحيني األرثوذوكس في مصر عند
مت قتل  28شخصا ً بينهم أطفال علي يد بلطجية ال ترحم وهم في طريقهم لزيارة دير القديس صموئيل
املعترف مبحافظة املنيا .وبحسب تقارير ُقيل أنه مت تخيير القتلي بني إنكار إميانهم املسيحي أو املوت.
هذه املأساة إذ متثل تصعيدا ً سريعا ً في شدة و وتيرة الهجمات على األقباط األرثوذكس من قبل اناسا ً
ال ضمير لهم ،مبا في ذلك تفجير كنيستني في أحد الشعانني في ابريل هذا العام  ،بعد تفجير كنيسة
القديس بطرس في القاهرة في ديسمبر  ،2016مما أسفر عن وفي وفاة أكثر من  100شخص مجتمعة.
لقد حان الوقت جلميع املصريني أن يعملوا يدا ً بيد للقضاء على التعاليم البغيضة التي تدفع الناس لقتل
األطفال األبرياء .يجب على احلكومة املصرية أن تستمر في حربها ضد األرهاب ،والقضاء علي األسباب التي
أدت إلى صعود الكراهية ،كذلك الوقوف في وجه التطرف.
وأضاف البيان  :ويجب علي حكومة كندا أن تدرك أن األرهاب في مصر مصدر قلق بالغ جلميع املصريني
وخاصة األقباط ،وعليها أن تقدم يد العون للحكومة املصرية وإلي اجلالية القبطية في كندا.
في هذه األوقات الصعبة ،نتوجه إلي ربنا ومخلصنا يسوع املسيح طالبني منه العون وملتجأين برحمته،
ولن يتزعزع إمياننا أو نندفع للخوف .وختمالبيان بالقول  :أله السماء يُنيح أرواح املنتقلني ،ويعطي راحة
لعائالتهم ,محبيهم .ونحن نطلب من الرب شفاء للمصابني  ،كما نقدم خالص تعازينا إلي أبينا البطريرك كذلك تداول بعض املواطنني األقباط صورا ً قالوا إنها ملنشورات ألقاها اجلناة إلى اجملني عليها مكتوب
عليها« :صو ًما مقبولاً وذنبا ً مغفوراً» في رسالة من القتلة لبدء الصيام بقتلهم
البابا تواضروس الثاني وجلميع األقباط في كافة أنحاء العالم.
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( طريقه التعليم)
نبدأ احلديث بالتفصيل في هذا العدد عن أول الطرق الست للتحدث مع أطفالنا و التي قد
سردناها في العدد السابق( .طريقه التعليم).
بالنسبه إلي التعليم ,جند أنه من النادر أن مير يوم ال يقوم فيه اآلباء بتعليم أبنائهم شيئا
ما ,و ميكن أن يكون التعليم جتربه حانيه ,و دافئه توثق الروابط بني البالغني و األطفال كما
يحدث عندما تقوم أم بإرشاد طفلها إلي كيفيه ركوب دراجه ,أو جمع الكرات من الفناء,
و عاده ما يسأل األطفال آبائهم عن أشياء كثيره تتيح الفرصه لآلباء إلطالع األبناء علي
معالم هذا الكون.
لكن قد يقتصر التعليم أيضا علي احملاضرات و يتحول إلي نوع من اإلزعاج الذي يؤدي إلي
فقد هدفه ومضمونه ,فقد يشعر اآلباء بنوع من االرتياح عندما يقومون بتعليم أبنائهم دون
إظهار كثير من احلنو و العطف علي أبنائهم و ينتابهم القلق خاصه عندما يتمتع اإلبناء
بدرجه كبيره من األحاسيس و العواطف ,و يحاول اآلباء التغلب علي قلقهم عن طريق بقلم :مرفت روفائيل
فانكوفر
محاوله جعل أبنائهم يدركون منطق األحداث ,و يفقدون صبرهم عندما يعجز اإلبناء عن
فهم ذلك ,فقد يقول أحد اآلباء البنته « إنك لو أصغيت ملا أقوله ,سوف تتعلمني كيف تؤدين
واجب الرياضيات ,و لن ينفعك البكاء! .و إذا كان األمر كذلك ,و يعد التعليم أحد الطرق التي نستخدمها بكثره .هنا ينبغي أن
نقول:
_ «دعني أشرح لك».......
_ « راقب أوال كيف أقوم بذلك ,ثم حاول أن تفعل مثلي».
_ « دعنا نري كيف ميكن أن نحل ذلك معا».
_» اختيار رائع .لكن ملاذا اخترت تلك اإلجابه؟».
_» لست متأكدا متاما من اإلجابه الصحيحه ,دعنا نبحث عن ذلك».
_ « ارتكاب األخطاء هو إحدي الطرق التي نتعلم من خاللها أشياء جديده».
و بالطبع ,تعد نغمه الصوت عامال أساسيا ,فعندما تقول لطفلك مثال» افعلها بتلك الطريقه» بنغمه خشنه و غاضبه,
فسوف يفهم الطفل ذلك علي أنه انتقاد له ,و أحيانا يخطئ اآلباء باستخدامهم ألسلوب تعليم انتقادي مع اطفالهم ,مما يزيد
املوقف توترا و يقلل علي األرجح من احتمال أن يلجا الطفل ملساعدتك فيما يواجهه من مشاكل مستقبليه .و هنا:
ينبغي أن ال تقول
_ « ال أصدق متاما أنك فعلت ذلك».
_ « « هذا غباء منك».
_ « ال عليك ,سأقوم بذلك».
_» إذا كنت ستبقي علي تلك الطريقه ,فعليك إذا أن تؤدي ذلك بنفسك».
_ « تلك اإلجابه خاطئه .ألم تقل أنك ذاكرت و استعددت لهذا االختبار ؟».
_ «إنك تتصرف كاألطفال «.
_ « لم ال تكون مثل أختك؟».
إن استخدام أساليب االزدراء و التوبيخ و املقارنه باآلخرين يعد أسوأ أنواع العبارت التي ميكنك التعامل بها مع طفلك ,فمن
يلجأ من اآلباء إلي استخدام أسلوب تعليم انتقادي نادرا ما يستخدم أسلوب التعاطف ,الذي ميكنه بالفعل أن يساعد اآلباء
علي التحلي بالصبر مع األطفال.
+أيضا من أنسب األوقات الستخدام أسلوب التعليم مع طفلك ,عندما يكون كل من الطفل و الوالد خاليا من مشاعر القلق و
االحباط .عندما يوجه إليك طفلك بعض األسئله .عندما ال يكون طفلك مشغوال بأمور أخري .عندما تتجنب أسلوب التعليم
االنتقادي.
أسلوبا هاما آخر في التعامل مع أطفالنا في العدد القادم
و إللهنا اجملد الدائم الي األبد آمني.

خواطر مسافر
إلي النور ( )48

التمايز في شرح العقيدة املسيحية
بني الشرق و الغرب املسيحي ()٤

كيف دخل مفهوم العدل اإللهي في الهوت
الغرب :
متخض الصراع السياسي بني روما وبيزنطة
باستقالل سياسي شجعه و باركه أساقفة
روما لإلنفصال عن الشرق البيزنطي لتعود
روما إلي مجدها القدمي  .و جنح هذا املسعي
مبسح شارملان إمبراطورا ً علي اإلمبراطورية
الرومانية سنة ٧٦٨م .و حظي هذا املسعي
مبوافقة الكنيسة الرومانية التي كانت في
حقيقة األمر ذات صفة دينية و سياسية معا ً
ِ ،خالفا ً لتعليم املسيح الذي جاء ليفصل بني
اهلل و قيصر ،و يفصل بني الشريعة اإللهية
والقانون الوضعي  .و في مقدمة الديانات
التي جمعت اإلثنني في كتاب واحد و أنشأت
حكومة إلهية ثيؤقراطية كانت الديانة
اليهودية نفسها  ،األم التي ولدت املسيحية
 .هذا الوضع جعل عقوبة الشر تُو َّقع علي
املذنب سواء تاب أم لم يتب ( مثل  :اإلرتداد عن
اإلميان  .اإلعتداء علي الوالدين  .الزني  .)..فجاء
املسيح ليفصل بني احلُكم و العقوبة علي
الشر حسب الشريعة املوسوية و بني عالج
اخلطية و غفرانها حسب شريعة اإلجنيل  .و
بذلك حتول القصاص في املسيحية إلي جهة
اإلختصاص و هي احملكمة و القانون الوضعي
 .إن كافة القوانني الوضعية ال تعرف املغفرة
باملرَّة  ،و ال تعرف جتديد حياة اجملرم  ،بل العقاب
وحده  .و ال تعيد اجملرم إلي الوضع الذي كان
عليه قبل اجلرمية.
إن اإلنسان في كل زمان ومكان عرف العدل
مبعناه القانوني  ،أي رد حق املظلوم و القصاص
من الظالم و معاقبته  .و لكن النقطة اجلديرة
بالبحث هي  :هل عدل اهلل هو نفسه عدل
احملاكم األرضية ؟ .و هل يعاملنا اهلل حسب
القانون الوضعي ؟.
إن اإلنفصال السياسي للغرب عن الشرق
البيزنطي حرص علي إنشاء حكم سياسي
بإسم املسيح و املسيحية بالعودة إلي تزاوج
النظام القانوني  -السياسي  -اإلجتماعي -
الديني حتت سيادة األساقفة و األمراء و هو
ما يُعرف سياسيا ً بعصر اإلقطاع  .و في
هذه البيئة ( العصر الوسيط ) ُولِد الالهوت
املدرسي الذي كان من واجباته إعادة تفسير
العقيدة املسيحية بشكل سياسي يخدم
سيطرة احلاكم و الكنيسة .
إن منطق و تعليم الالهوت املدرسي للعصر
الوسيط قام علي األركان التالية  :اخلطية هي
إعتداء علي اهلل  /ال ميكن غفران هذا اإلعتداء
إال َّ بترضية  /ق َّدم املسيح هذه الترضية و بذلك
نال اإلستحقاقات بسبب العذاب الذي حت َّمله
علي الصليب ( مثل الترضية التي يدفعها
اجملرم عن جرميته بالسجن و التعذيب )  /متلك
الكنيسة حق توزيع إستحقاقات املسيح في
األسرار  ،و سلطان احلل و الربط  ،و صكوك
الغفران  ..إلخ .
ثم جاءت حركة اإلصالح و اختزلت كل هذا
في قضية واحدة  :أن املسيح دفع كل شئ و
ق َّدم الترضية الشاملة  ،و الثمن كله  ،و دفع
كل هذا بالعذاب واأللم  .و إعتَبرت أن اخلالص
كله حدثٌ قد مت َّ و انتهي يوم اجلمعة العظيمة
علي الصليب .
أما الالهوت الشرقي األرثوذكسي فقد استمر
دون نظريات الهوتية جديدة تفسر اإلميان -
مثل نظرية الفداء و الكفارة و البديل العقابي

بقلم  :د .رءوف إدوارد

التي جاء بها الالهوت املدرسي الكاثوليكي
ثم تلقفته حركة اإلصالح البروتستانتي -
مكتفيا ً مبا تسلَّمه من تعليم اآلباء الذي
يؤمن بالصليب ليس كذكري عقلية حدثت
و انتهت  ،بل ذكري حية ممتدة يشترك فيها
املؤمنون في موت املسيح و قيامته ( حياة
الشركة مع املسيح ) ،و هو الدور الذي يقوم
به الروح القدس في املؤمنني من خالل األسرار،
ليعيد تكوين اإلنسان حسب صورة املسيح .
املوت في اآلخرين مثل لعازر ،
الرب
َ
لقد غلب ُ
و ابن األرملة قبل يوم اجلمعة الكبير .ثم غلب
املوت عالني ًة في كيانه (أي كيان املسيح)
الرب
َ
ُ
و هو معلق علي الصليب في يوم اجلمعة لكي
ينقل إلينا الغلبة و اإلنتصار .لقد سبقت
غلب ُة الرب علي املوت يوم اجلمعة لتستمر
بعد يوم اجلمعة و فوق الزمن  .فاملوت الذي
ُغلِ َب في آخرين كان و البد أن يُغلَب إلي األبد
في املسيح  ،و هو ما تعلنه القيامة اجمليدة .
و هكذا كل ما حدث سابقا ً علي يوم اجلمعة
صار ُمعلَنا ً لإلنسانية كلها علي اجللجثة و من
القبر باملوت و القيامة  ،و لكي ميتد في احلاضر
و املستقبل في أسرار الكنيسة املقدسة
بعمل الروح القدس .لقد مات الرب علي
الصليب لكي يبيد املوت  ،هذا ما يعلنه العهد
اجلديد حسب اإلميان األرثوذكسي و ُيع ِّبر عنه
بكلمات مثل الفداء و الكفارة و اخلالص  .و
هي في املفهوم الشرقي األرثوذكسي ليست
مصطلحات نظرية بحسب القانون الوضعي
الذي من صنع اإلنسان و التي مت َّ تطبيقها
علي املسيح ليسهل فهمها للناس و لتبرر
للحاكمني سلطانهم في الغرب املسيحي .
بل هي حياة ممتدة في احلاضر واملستقبل  .إن
” الكفارة “ في املفهوم الشرقي األرثوذكسي
هي تطهير وغسل من اخلطايا بدم املسيح و
بالروح القدس  .لذلك فالكفارة هي ” سكني
الروح القدس فينا “ ألن الروح القدس يطهرنا .
و ” الفدية “ في املفهوم الشرقي األرثوذكسي
هي ” اإلفخارستيا “ القوة التي حترر اإلنسان .
[ الفدية و الكفارة في الهوت الشرق و الغرب
املسيحي في مقاالت قادمة ]  .أما حركة
اإلصالح فقد فصلت املاضي ( أي الصليب و
موت الرب ) عن احلاضر و املستقبل ( أي القيامة
وسكني الروح القدس باألسرار) نتيجة الفكرة
القانونية التي جاءت بها لتشرح موت السيد
املسيح له اجملد علي الصليب  .و ذلك لتأثرها
باحلضارات و الفكر السياسي  ،و التي انتهت
بها إلي القول  :إذا كان اخلالص كله قد مت َّ يوم
اجلمعة الكبيرة  ،فما سبب وجود جسد الرب و
دمه علي املذبح اآلن ؟  .إن الهوت حركة اإلصالح
يَحصر تقدمي الفدية لآلب وحده و ينكر تقدمي
دم املسيح للمؤمنني ( اإلفخارستيا ) .و يَحصر
اخلالص في عالقة اآلب باإلبن ويغفل دور الروح
القدس( في األسرار)  .و يعتبر أن اخلالص حدثٌ
 ،قد مت َّ و انتهي يوم اجلمعة العظيمة و بالتالي
ينكر عالقة موت الرب و قيامته وسكني الروح
القدس باألسرار .و ميكننا القول إن العصر
الوسيط هو عصر ظهور نظرية عقيدة الفداء
و الكفارة بأقالم الكاثوليك و التي حتولت إلي
سالح في يد قادة حركة اإلصالح للقضاء علي
ذبيحة القداس و الكهنوت نفسه في أوروبا و
مهدت لتكوين كنائس أوروبية مستقلة عن
روما .
و السبح هلل  ( .يُتبع)
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ابتكرت املظالت بادئ األمر؛ لتقي السيدات شرور أشعة الشمس .وكانت تعتبر إحدى وسائل الزينة
واالغراء ،وكانت تصنع باشكال جميلة جذابة تلفت االنظار.
وأول من استخدم املظالت املصريون ثم اليونانيون القدماء .و في القرن السادس عشر انتشر استخدام
املظالت في اوروبا ،فصنعت من اجللود وانتفع منها كوسيلة واقية للمطر .كما استخدم االوروبيون
املظالت املصنوعة من القماش املطلي بالزيت لئال ينفذ املطر منها وكان الرجل الذي يحمل املظلة
يتعرض لسخرية ابناء مجتمعه ،وفي القرن التاسع عشر ظهر املمثل املسرحي تشارلز ديكنز على احد
مسارح لندن في دور« :مارتني شارل ويت» ،وهو يحمل مظلة كبيرة انتزعت اعجاب املشاهدين ،فكسر
الطوق وبدأ الرجل يستعمل املظلة.

من خواص األرقام أقصر رحلة طيران

من خواص األرقام من  1إلى 1 :9ـ 2ـ 3ـ 4ـ 5ـ 6ـ 7
ـ  8ـ  ، 9أن مجموع حاشيتي أي رقم فيها يساوي
ضعفه ،فالرقم  4مثالً حاشيتاه 3و 5فإذا جمعنا 3
 5 +كان حاصل اجلمع  8أي ضعف الرقم .4
والرقم  7مثالً يقع بني الرقم  6والرقم  8فهما
حاشيتاه ،فإذا جمعنا  8 + 6كان حاصل اجلميع 14
وهو ضعف الرقم .7
كذلك إذا أخذنا أي رقمني مثل  ،86ثم أخذنا الرقم
 5السابق على  6األمين وجمعناه على الرقم 9
التالي للرقم  8األيسر ،وجنا حاصل جمعهما ،14
فإذا جمعنا رقمي العدد  86أي .14 = 8 + 6

حسبة برما

حيثما جلس
بسمارك!
قيل ان بسمارك أكبر السياسيني في أوروبا في زمنه دعي
حلفل .فلم يضعه املنظمون في املكان الالئق به .والحظ رئيس
البروتوكول ذلك ،فأسرع إليه معتذرا ً وقال له :أنا آسف يا
سيد بسمارك .املفروض أنك جتلس في املكان الرئيسي.
فأجابه بسمارك في هدوء :ال تأسف مطلقاً ،فحيثما جلس
بسمارك ،يكون هذا هو املكان الرئيسي.

أصعب شهور احلمل
جلست مجموعة من األمهات حلديث يناقش فيه أي شهور
احلمل اكثرها مشقة؟
قالت احداهن :أنه الشهر الثامن ،وقالت أخرى :بل التاسع.
وهنا جاء أحد األزواج ،وقال :اعتقد أن أكثر الشهور صعوبة
هو الشهر العاشر؛ ألنه الشهر الذي يحمل فيه األب الطفل!

صورة وتعليق

البــراءة في زمن القهر والالإنســانية!!..

عالــم بال حـــدود

حسبة برما ،تعريف معروف ...وبرما بلدة في
محافظة الغربية مبصر ،ويقال أن كلمة «حسبة
برما» ،جاءت بعد قصة حدثت الحدى بائعات
البيض في البلدة ..فقد حدث أن اصدمت بأحد
املواطنني وهي حتمل سلة البيض ..وذهبا إلى
الشرطة .فسألها الضابط كم كان عدد البيض
الذي كنت حتملينه؟ ،فقالت :أنا ال أعرف عدده
بالضبط ولكن اذا بعته باجلوز تبقى معي في
النهاية بيضة واحدة ..وإذا بعته ثالثة بقى في
النهاية بيضة واحدة وكذلك اذا بعته أربعة
أربعة ..وأيضا ً إذا بعته خمسة خمسة ..وكذلك
اذا بعته ستة ستة ..اما إذا بعته سبعة سبعة
فال يبقى في النهاية شيء ..وحاول الضابط أن
يعرف عدد البيض حتى يعوضها عنه ولم يتوصل
إلى احلل!

أقصر وقت تستغرقه رحلة بالطائرة هي
الرحلة التي يتم فيها نقل الركاب بني جزيرتي
أو ركني باسكتلنده .إذ يستغرق زمن الرحلة
دقيقتني فقط وذلك في األحوال العادية أما إذا
كانت الريح مواتية واجلو صافيا ً فانها تستغرق
حوالي  69ثانية فقط .وقيمة التذكرة على
هذه الطائرة ذات احملرك املزدوج عشرة دوالرات.
وهي ال تتسع ألكثر من ثمانية ركاب .وبالطبع
فهي الطائرة الوحيدة في العالم التي ال تقدم
للراكب أي نوع من األطعمة أو املشروبات أثناء
الرحلة.

ينتخبونه بعد وفاته
في عام  1975انتخب اهالي فيالديلفيا،
فرانسيس اودونيل للمرة الثانية كمحافظ
للمدينة .دون أن يعلموا أنه في يوم االنتخاب
يكون قد مضى اسبوع كامل على وفاته.
والسبب في ذلك أن املسئولني عن االنتخابات
لم يكن لديهم الوقت الكافي لرفع اسمه من
قوائم الترشيح لسبب كثرة مشاغلهم .مما
تسبب في هذه النتيجة الغريبة!

طويلة  ..بني القصار

خامت الطالق

عرف خامت اخلطبة حتى اليوم بأنه رمز احملبة والزواج
وشاع هذا في معظم أرجاء املعمورة وبني معظم
سكان العالم لكن ـ خامت الطالق ـ ،لم يسبق
الحد أن عرف عنه شيئا ً أو استعمله .واحلقيقة
أن أحد الصاغة األمريكيني ابتكر فكرة ترمز إلى
الطالق فضالً عن خامت اخلطبة؛ فصنع خامتني
متداخلني من الذهب يعلقان في صدور السيدات
بواسطة سلسلة ذهبية فيرمزان إلى الطالق،
بامكان السيدات املطلقات االفادة منها؛ ليشعرن
من يبغي الزواج منهن مطلقات.

الشعب الصيني ،معروف عنه أنه شعب قصير
القامة بشكل عام ..ويندر وجود أشخاص طوال
القامة فيه ..ولكنه قد ظهر مؤخرا ً أن أطول
امرأة في العالم هي فتاة صينية ،اسمها:
شون شانغ .عمرها17 :عاماً .طولها :مترين
وثالثني سنتمتراً!
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At the Carnival (Part1)

In a not so large town called Aspen, there was
a carnival situated just past the last corner. This
carnival seemed to have been in existence forever. Rumor had it that the owner was so rich
he might own the whole town. People say that
although they do not know why, they think the
owner lives inside the carnival grounds.

carnival

Many have said they occasionally see him drive
out of town in his expensive limousine, and then
not return for several days, even weeks. They
can always tell when he comes home, because
there seems to be a big celebration going on. At
night, the Carnival is so brightly lit, it is like looking at fireworks. You can see in the distance the
magnificent rides, and the joyful noise of people
rings through the wee hours of the night.
Although the carnival is just right there within
the reach of every resident, the strangest thing
is that nobody seems to have been inside. And
believe it or not, you can find some worn out advertisements in just about every store in Aspen
that entrance to the carnival is free!
One day, a new family from a distant place
moved into town. They had two school-aged
children, a dog and a cat.
They searched far and wide for a place to settle
before they decided on this town. Their decision
was based mostly on the carnival being nearby. The family thought it would be good for the
children to be able to go to an amusement park
without crossing the whole country!
The children were excited. They couldn’t wait
to start school, meet new friends and go to the
carnival. After a few days of getting settled in,
the family ventured out to meet their new neighbors. They were happy to find that their neighbors were all wonderful. Some brought them
welcome cookies, some were eager to tell them
about their wonderful town, and some were just
plain friendly neighbors. Next, the family went to
the biggest store in town.
Although the store was big, everyone that went
in and out seemed to know each other. The large
selection of toys should have caught their eyes,
but the one thing that really grabbed their attention was a worn out little piece of paper plastered on the back wall of the toy area. It read,
“FREE ADMISSION for anyone who wants to go
to the Carnival.”
The family found what they needed and while
checking out had the pleasure of meeting the
storeowner. “What do you know about the carnival?” the dad inquired.

Happy Birthday
George
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“The carnival, yes. You know it’s free to anyone
who wants to go inside,” replied the storeowner.“ People that have been there think it’s great.
But lots of folks that live here, I would say, have
never seen the inside. It’s just outsiders that visit
the carnival.”
“That seems strange, why is that?” asked the
dad, unable to make sense out of the storeowner’s response.
The storeowner looked up at the ceiling, as if
contemplating, “I don’t know,” he finally answered. “But you know what is even stranger,
the carnival has been here such a long time,
it’s taken for granted by the residents here. I
can count on my fingers the number of people
I know that went inside. But that was years ago.
I remember when they came out, they were so
happy. All they talked about was how wonderful
it was inside the carnival. Then they… yes all of
them, as if by some unseen force were driven
away. Said they had to tell people everywhere
they should try to see the carnival, and that they
needed to get people from other towns to come
and visit the carnival. So really, all those people
you see there that keep on visiting, they ‘re all
outsiders. Most of the original folks here don’t
really want to be bothered. Some think those
people are nuts. As for myself, I don’t care for
all that stuff. It may be wonderful there, it may
be free, but I’m comfortable right here. I can get
enough amusement and happiness from what I
have. Who knows, maybe someday I’ll pop in
for a while. After all, the carnival is just right past
the corner.”
Another man standing next in line also commented, “I know what you mean. If you ask me,
I think it’s strange. I have seen the owner. He is
the only rich person I know that smiles at you.
He even knows my name. But nah, I think it is
scary. What if he has something hidden that
will trap you? And all these people that visit the
place, they are so happy it’s creepy!

Famous Scientist Facts-Jane Goodall
A well known primatologist, humanitarian and animal rights campaigner, Jane
Goodall is famous for her detailed studies of chimpanzees in Tanzania, observing how they interacted in family and
social situations.
Read on for interesting facts and information about the scientist Jane Goodall.
• Born on the 3rd of April 1934, Jane
Goodall is a British primatologist, ethologist and anthropologist.
• Goodall established the Jane Goodall Institute in 1977, it supports research while actively running a range of conservation
programs to protect chimpanzees and the environment.
• Goodall studied chimpanzees in great detail, learning how
they lived in groups, problem solved and interacted with their
environment. She discovered that chimpanzees had the
mental capacity to not only use simple tools but to actually
make them as well, something that was previously thought to
be uniquely human.
• Unlike most researchers, Goodall named the animals that
were part of her studies, normally numbers were assigned
in order to remove the possibility of the researcher becoming
attached to the subjects. Her unique methods stood out and
were at times subject to criticism.
• Goodall’s work is similar to that of Dian Fossey, a famous
American zoologist who completed a long study of Gorillas
in Rwanda, releasing a book titled ‘Gorillas in the Mist’ which
later went on to become a well known movie.
• Goodall is a strong supporter of animal rights and has been
part of many animal rights organizations. She was the president of Advocates for Animals from 1998 to 2008.
• Goodall has been awarded many honors for her tireless work.

RIDDLE TIME
A detective who was mere days from
cracking an international smuggling ring has suddenly gone missing. While inspecting his last-known
location, you find a note: 710 57735
34 5508 51 7718 Currently there are
3 suspects: Bill, John, and Todd. Can
you break the detective’s code and
find the criminal’s name?
Here is answer for last issue
A Gravestone

Happy
Birthday
Mark

By:
Philo Girgis
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from
Bob Saroya,
MP
Friends,
This past weekend, we elected Andrew Scheer as our new leader. Andrew is a husband and father of five
children. I was proud to support Andrew in his bid to be leader, and I am
confident that he will put forward
policies that address the concerns of
Markham-Unionville families.
I was angered to hear about the carnage in Great Britain and Egypt killing innocent children and practicing
Christians. We must rid the world of
those who target innocent people.
A couple of weeks ago, I met with
my colleagues to discuss the ongoing
drug crisis in our cities. In Edmonton,
we saw that local residents were outraged as city officials unilaterally decided to consider injection sites with
limited consultations. We must ensure that this doesn’t come to our city.
I had the chance to welcome the warm
weather by speaking to constituents at
their doors regarding my work. I was
joined by many volunteers as we visited 3000 homes.
I was pleased to participate in the
Unionville Villagers’ Association
neighbourhood clean-up alongside
community volunteers.
Should you ever require any assistance or want to talk, do not hesitate
to contact my office.
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville
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Travelling with Children

Every young family begins to feel the gradual pull and indescribable need for a vacation from the weather, the job, the house, the
chores and everything else. Some families
will go to the cottage while others will go
camping. Others will book exotic holidays
across the globe while some are more conservative and opt for Florida or an island close
by.
It doesn’t matter where you decide to go, take
it from me, it is doable. I travelled recently
with my 16 months, my 3 year old and my
5 year old. It was busy. It was crazy. It was
worth it! I wouldn’t trade a single memory we
created for the world.
We selected a cruise that embarked from the
greeny waters of the shore of New Jesrsey.
We drove to New Jersey from Toronto (and
stayed in a hotel to break up the trip into 2 doable chinks) and it worked like a charm.
The cruise itself was full of excellent amenities and the children seemed to really enjoy
the children’s free club on the ship. The husband and I got to unwind, go to dinner, do an
Escape room challenge as well as watch a
show. All the while, the children were singing
songs, creating cool things with the counselors and my toddler would take his naps at the
nursery.
I have also spoken with families of young
children that have travelled to Egypt and
other faraway places. Their advice is simple“pack lots of toys and distractions.”
So in anticipation of the busy summer season
and all the travelling you are planning to do,
I have amassed some great pointers to save in
your utility belt of strategies before you travel
next time with children under the age of 5:
Take tablets loaded with movies. Tablets are
fun and you can download games, movies
and endless apps that will keep them quiet
and calm. Our 16 months-old didn’t quite appreciate the tablets very much but our other
kids did and believe me- they are usually the
loud, crazy ones.
Stops are favourable- break up your trip into
digestible chunks so that you are not partially

insane by the time you arrive at your destination. Look for flights with a stop-over or make
an effort to leave an extra day early so you
can enjoy a hotel. Don’t try to be a hero and
travel all day long if you don’t need to. All
that will result in is fatigue, frustration and
temper tantrums and I am not even talking
about the children!
Create ID tags for your children: Whenever
we travel, I create ID tags for the kids. It’s
basically a small business card sized paper in
a lanyard nametag holder. On the ID, I take a
photo of them the morning of their travel with
everything they are wearing at the time and
I print it. Then I print another photo of each
child with the entire family. I put their full
name, our names (parents) and then I write
“If I am lost, please call mommy at 647-4052530”. This helps alleviate some of our fears
in case one of them wanders in the airport or
on the boat.
Bring 3 or 4 familiar items from home to keep
a routine. Our middle child is very particular about her routine. We needed to pack her
toothbrush, her blanket, and her stuffed animal as well as certain articles of clothing that
she preferred. This helped her get past the
break in routine of bedtime, meals and location because we kept some variables familiar
to her. Remember to have fun. Whatever you
forgot to pack, you can buy. Let the kids be
kids everywhere. Don’t worry about the noise
they are making and stop apologizing for their
behaviour. They are children and they are innocent. If people have a problem with their
voices or crying, they can just keep silent because you will not break your child’s beautiful and strong willpower to please others.
Also, please remember to be safe and never
trust anyone with your children that you do
not know. I have heard horror stories about
“nannies” on resorts that are part of the child
trafficking rings abroad. If you can, travel
with another family or with your own parents.
It is always fun to have someone other than
the parents take care of the kids for a while. If
you are going to a beach resort, there is noth-

By: Sylvia Martignani

ing more relaxing than being able to leave
your kids with your sibling or parents to be
watched while you take a nap or take a swim.
Buy travel insurance and trip cancellation insurance. Don’t cheap out. Buy yourself and
your family a robust and solid insurance plan
that will cover any and all incidences that can
happen while you travel. Research this well
because when our infant had a seizure, it
seemingly appeared out of the blue as a result
of an virus that expresses itself in adults like
a common a cold. So please be safe and be
vigilant, but most of all be prepared.
Pack a bottle of Aloe Vera for sunburns, some
vinegar for jellyfish stings and Benadryl anti-itch cream for bites. Believe me, you will
need them if you are going somewhere down
south or to another country on a cruise.
Try not to pack much cash. Use a credit card
and collect points on your trip, then when you
come back, you can pay it off.
Get NEXUS for the entire family, even the
babies. Nexus is a trusted travelling program
for Canadians who travel internationally. Essentially, they charge you $50 for 5 years and
you get to go in for an interview, do an iris
scan and they check your record regularly.
This speeds up your time at the Airport since
you get to go through a separate line up that
is much shorter than the regular one. When
we went to Charles De Gaulle airport in
France, there were humungous line-ups then
suddenly, workers at the airport started asking “Nexus, anyone with Nexus?” Lucky for
us we packed our Nexus cards and brought
them with us. We were expediently escorted
through the airport and past 100s of waiting
people. We were cordially ushered through
security and we cleared customs in 10 minutes flat while others had to wait in excess
of one hour. So yeah. Get Nexus. It is AWESOME! You’re welcome J
Here is the Nexus website: www.cbsa-asfc.
gc.ca/prog/nexus/menu-eng.html
I hope you find this article helpful.
Until next time,
Sylvia Martignani

Statement by the Coptic Church in Mississauga
RUTHLESS TRAGEDY STRICKs
COPTIC COMMUNITY AGAIN
MISSISSAUGA, Ontario – May 26,
2017 – Tragedy struck the Coptic Orthodox Christian community in Egypt
again earlier this morning when at
least 28 innocent people, including
many children, were killed by merciless thugs who attacked their bus as
they were on their way to visit the holy
Monastery of St. Samuel the Confessor in Minya Governate. It is reported
that the deceased were required to
renounce their Christian faith or be
killed.
This tragedy marks a rapid escalation in the severity and frequency of
attacks on the Coptic Orthodox community by hateful people of no conscience, including the bombing of two
churches on Palm Sunday (April 9,
2017), which followed the bombing of

St. Peter’s Church in Cairo in December 2016, resulting in the death of over
100 people combined.
The time has come for all Egyptians to
be hand in hand to eradicate the hateful teachings that drive people to kill
innocent children. The Government
of Egypt must continue to make its
fight against terrorism a priority and to
root out the causes of the rise of hate.
Egypt must continue to stand up to extremism and back up its rhetoric with
hard actions.
The Government of Canada must also
recognize that extremist terrorism in
Egypt is a grave concern for all Egyptians, but particularly for the Coptic
Orthodox Christians, and it needs to
do more to lend its hand in friendship to the Government of Egypt and
the Coptic Christian Community in
Canada.

During these difficult times, the Coptic Orthodox Christian faithful turn
to Our Lord and Saviour Jesus Christ
seeking refuge in His mercy. We will
not be shaken in this faith or be driven
to fear.
May the Lord repose the souls of the
deceased and give comfort to their
families and loved ones. We ask that
the Lord extend His hand of healing
to the injured. We offer our sincerest
condolences to our father and Patriarch, His Holiness Pope Tawadros II
and to the Coptic Christian community
worldwide. Good will prevail through
God’s mercy in His time.
In observance of this tragedy, the
Church of St. Mary & St. Athanasius
will be cancelling the festive entertainment activities of Egypt Pavilion
of the Carassauga Festival - Festival
of Cultures
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Why doesn’t Medicine
Always Work?

Charm Offensive Politics is Insulting
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
All of us, one time or another, have had
some kind of illness that we’ve needed
treatment or help for. Remember when you
had that nasty cold and that tiring fever?
Maybe your doctor told you to take some
Advil to calm the fever down. Or what
about the time when your knee hurt like
crazy, and you simply needed some ice to
soothe the inflammation?
It’s great when prescribed treatments work,
isn’t it? But what about when they ARE
NOT effective? What happens then? We
get frustrated, angry, and feel helpless. We
don’t understand how or why the treatment
isn’t working. What happens now? Well,
usually the doctor will tell you to try something different. Maybe the Advil didn’t
work for the fever. Maybe a cold cloth will
do. Maybe the ice didn’t help your knee
- maybe some Tylenol will work. Maybe
none of this work, and you’ll need to try
something different yet again.
Why does this happen? Why can’t we just
seek treatment for a health issue, and get it
right from the first time? I’ll let you in on a
little secret in the world of medicine - there
isn’t an end-all-be-all cure or modality of
treatment that works for everyone, 100%
of the time. Why? For many reasons. Firstly, every patient is different. For example,
we have different biological responses to
medicines because of our genes, metabolism, hormones, etc. Secondly, we have
differing symptoms and signs that may
need specific interventions. For example,
two people with asthma may complain of
different symptoms - one may have wheezing each night, while another may have a
cough each morning. This means that each
patient may respond to a medication in different ways or to different extents.
So, what are doctors supposed to do?
There are published guidelines that help
physicians follow a set of evidence-cased
statements or suggestions for treating, diagnosing, and following-up with patients
and their conditions. These are compiled
after much evidence is reviewed; many
professionals give their unbiased opinions,
and the guidelines are tested to be effective. Are these guidelines perfect? No. Of
course not. They ant be perfect - medicine
is a puzzle. There are so many pieces to account for, so many factors to consider. But,
these guidelines are the best resource phy-

sicians can use to help their patients. They
are what normally works - and is highly
effective - in many (if not most) patients.
Plus, guidelines have clear instructions:
physicians aren’t to use guidelines without
considering patient-specific factors, such
as finances, genetics, motivation, presenting signs and symptoms, insurance coverage, degree of impact on daily activities,
and more. Simply put, physicians and
healthcare providers are to use guidelines
as one piece of a puzzle, alongside the patient’s needs and abilities and resources. In
this manner, physicians can ensure that patients are receiving the best care possible,
the type of care that promotes their health
and well-being in the most holistic sense
possible.
What can patients do? Ensure you are informed. Ask questions and help your physician understand exactly what is concerning you, what you need help with, and what
your goals and resources are. Work with
your physician, knowing that your physicians and healthcare team work WITH,
and not FOR, you. And don’t expect a
magical cure quickly. Remember that more
often than not, treatment wants need experimentation. But you can, or should be
able to, depend on your physician to provide you with patient-centered, evidenceinformed care. Remember: medicine and
health aren’t always ‘textbook’ cases in
real-life. You aren’t the same person as
your neighbour, and thus, your treatment
plan and prognosis (and timeline!) might
or might not be the same. But with open
communication, honesty, patience, knowledge, cooperation, hope, and motivation,
you and your physician and healthcare
team can create a plan that suits you. This
is what patient-centered care is all about.

Public service is indeed a noble calling. At election time thousands of citizens step up seeking
the support of their community so that they
may have the opportunity to represent them at
one of the levels of government. In many ways
the process is not very different from applying
for a position in any organization. In the private sector the employer always has the right
to perform their due diligence before making
a decision. In the public arena it is the citizens
that are the employers and therefore they have
every right to expect full disclosure from those
that seek their vote. Regardless of where you
are employed there is an expectation of performance and adherence to the conditions of
employment. Altering these conditions is tantamount to breaking a contract. In private business this would result in your dismissal from
the position. In the public arena this is not
necessarily so. The basic principles of altruism, honesty, hard work, standards of performance and achievement of objectives can and
are often overlooked. The tools that elected officials have at their disposal are many and the
resources afforded to them provide an enticing
opportunity for those that are more concerned
with their public image and the lure of power
than with serving their constituents by delivering on the promises they made when seeking
their support.
In Canada there are many examples of such
blatant disrespect of the electorate but nowhere
currently more evident than some of the promises made in the last federal election and what
has actually transpired since then. The leader
of the Liberal Party blitzed the country touting
the key elements of his Party’s platform. Many
Canadians bought into his rhetoric as they had
little reason not to trust his words. Here are a
few examples of Mr. Trudeau’s failure to deliver and his government’s poor attempt to divert
attention from these issues.
The Liberal platform highlighted the need for
a “tiny” annual budget deficit of $10 billion
to support infrastructure investment across
the country. This was in contrast to the Harper
Government’s largest investment in Canadian history for infrastructure spending with

the historic Build Canada Fund while balancing the federal budget. Four months after his
election as Prime Minister Mr. Trudeau’s first
budget tripled the “tiny” promised annual deficit to $30 billion only to be repeated with an
additional $30 billion the following year. The
Liberal platform also promised swift electoral
reform with Mr. Trudeau bellowing from the
microphone that 2015 would be Canada’s last
“first past the post” method of election. The
Conservative Party of Canada maintained that
our current method of electing our representatives has served our country well and there was
no compelling reason to alter it. However Mr.
Trudeau was seeking to grab votes from the
NDP and such a promise would surely help his
cause in that regard. Within one year following
the election the Liberal government abandoned
this promise as well. The list goes on.
Indeed the contrast between the last two federal
governments could not be starker. The Harper
Government managed the government’s message focused on a low tax plan, job creation,
sustainable resource development, a tough
on crime justice agenda, a principled foreign
policy, record immigration levels based on economic needs, family reunification & humanitarian grounds and an aggressive free trade agreement strategy. The Trudeau Government on the
other hand has displayed an uncanny ability to
manage the image of the Prime Minister himself through skillful dissemination of information about Mr. Trudeau and his personal life
events to the public through the media. Canadians are led to believe that the government’s
self-proclaimed “Trudeau Charm Offensive”
should suffice. The problem with such an approach laden with topless photos of the Prime
Minister, selfies, push-up and jogging stints is
that the Canadian people are not gullible. They
expect their political leaders to have a substantive agenda that produces results for their families and their communities. Charm offensive
politics is both insulting and offensive.
Costas Menegakis is the Former Member of
Parliament for Richmond Hill and Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship &
Immigration.

