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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
واعراض البشرة اجملهدة

حملة للتطــوع
يف اجليـ ـ ــ�ش
الكن ـ ـ ـ ــدي
مقابل مغريات
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والضغط مجانا
مركزالسكر
 قياسشهرية بولس للتجميل
دكتورة
 -توصيل األدوية للمنزل مجانا

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

سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
Matt Dawoud

Maximize your

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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بطريركية األقباط األرثوذكس
كنيسة القديس العظيم األنبا بيشوي ~ ستوفيل
St. Bishoy Coptic Orthodox Church
Stouffville - Ontario

~ www.saintbishoy.ca

6500 Main St. - Stouffville, ON L4A 5Z4

CORDIALLY INVITES YOU TO OUR ANNUAL FESTIVAL
TO CELEBRATE THE FEAST OF ST. BISHOY
”“THE BELOVED OF OUR GOOD SAVIOR
22

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

Festival Activities
& Celebration
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
قيـــم Divine Liturgy
ُ ofي– Feast
St. Bishoy
«»Hosanna
السنـــــــوي
إحتفالــــــــــــه
Festival Activities
& Celebration
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
Vespers and Tasbeha
Divine Liturgy
Festival Activities & Celebration

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

05:00pm – 09:00pm
08:30am – 11:00am
11:30am – 07:30pm
07:30pm – 10:00pm
08:30am – 11:00am
11:30am – 07:30pm

تقــــارير

Fri. July 14
Sat. July 15
Sun. July 16
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اقرأ في هذا العدد ايضاً
زعماء جاليات إسالمية
ينتقدون عمدة مونتريال
لقوله « ال ميكن فصل االرهاب
عن االسالم»  ...................ص 9
بعد إقرار اتفاقية تيران
وصنافير :إجناز سعودي
وانقسام مصري وترقب
إسرائيلي؟  ....................ص 14
مليونير روسي يحجب متثال
احلرية  .............................ص 21
ملحق العقارات ........ص 7 - 6
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كندا  ...ذاك البلد اجلميل
من امل�صادفات الهامة جلريدتنا «جود نيوز»� ،أن يوافق يوم �صدور العدد
احلادي والت�سعني للجريدة مع يوم الإحتفال بـ  150عام علي �إن�شاء
كندا و�أعتبارها كيان ًا فيدرالي ًا ذات �سيادة متتد من املحيط الأطلنطي �إيل
املحيط الهادي ،والذي حدث يف الأول من يوليو عام  .1867كندا تلك
الدولة العظيمة والتي حتتل مكانة يف مقدمة دول العامل �أجمع  ،ويف �أرفع
منظماتها الكربي ،فهي �أحد الدول ال�سبع ال�صناعية الأعلي �إقت�صادي ًا
بالعامل  ،وهي �أحد دول جمموعة الثمانية لكونها الأعلي �أقت�صادي ًا
وع�سكري ًا يف العامل ،وهي �أحد دول جمموعة الع�شرين لكونها �أحد
الدول الأعلي جتاري ًا يف العامل .وبني  21دولة بالعامل يف منظمة الأيبك،
كذلك ع�ضو حلف الناتو لكونها الأعلي يف كل ما �سبق فهي لديها القدرة
علي امل�شاركة يف حل الأزمات ال�سيا�سية عاملي ًا .ف�ض ً
ال عن كونها حتتل
املراكز الأويل يف م�ستوي املعي�شة و الأمن و الرعاية ال�صحية و جودة
احلياة و احلريات و الوظائف ،ومدنها حتتل املراكز الأويل لأجمل مدينة
 ،وثاين �أف�ضل دولة بالعامل يف الإ�ستقرار الإقت�صادي بح�سب املنتدي
الأقت�صادي العاملي بدافو�س ،وثالث �أف�ضل دولة للهجرة واللجوء ومل
ال�شمل ،والأف�ضل �سمعة والأكرث حديث ب�إيجابية بني �شعوب العامل،
ومونرتيال هي �أف�ضل مدينة للطالب بالعامل.
كندا تلك الدولة التي �أحت�ضنت كل القادمني لها واملقيمني علي
�أرا�ضيها ،و�أعطتهم نف�س احلقوق دون النظر �إيل اللون �أو الدين �أو العرق
ويخ�ضون جميع ًا لنف�س الواجبات ،فالكني�سة التي ال ي�ستطيع القبطي
بنائها يف وطنه الأم م�صر  ،ي�ستطيع بنائها بكل حرية يف كندا ،ومقاطعة
الربتا الكندية بها �أكرب م�سجد �أحمدي بالعامل ،بينما ال يجروء امل�سلم
الأحمدي علي املطالبة مب�سجد يف باك�ستان امل�سلمة ،والإنتماء ال�شيعي
الذي ال ت�سطيع املجاهرة به يف ماليزيا ال�سنية ،ت�ستطيع �أن متار�س كل
الطقو�س ال�شيعية كاملة يف دور عبادتك يف كندا .والبهائية التي ال

ابرام مقار

ت�ستطيع �أن تكتبها كديانة يف بطاقة الهوية
يف الدول العربية ،يف كندا ت�ستطيع بناء
«م�شارق الأذكار»  -دور العبادة البهائية -
ال�شاهقة .املجتمع الكندي مثله مثل باقي
الدول املتقدمة ،جمتمع �صحيح ال�سيادة فيه
للقانون والد�ستور وامليثاق الكندي للحقوق
واحلريات  ،بعد �أن خا�ض احلروب والأزمات واملتاعب �أكت�شف �أن الدولة
العلمانية هي الأف�ضل ،الدولة التي ال تفرق بني مواطن و�أخر والتي تقف
علي م�سافات مت�ساوية من اجلميع ،ال تفرق بني �أغلبية و�أقلية  ،بني م�ؤمن
وغري م�ؤمن .جمتمع ت�صالح مع نف�سه ،ف�أعطي ال�شعوب الأوائل حقوقهم
وحقهم يف �إدارة �أرا�ضيهم وجتمعاتهم ،و�أعطي حقوق �إ�ضافية ملن تعر�ض
للظلم عرب قرون م�ضت ،وجتاوزت �إن�سانيته املكان والزمان لت�شمل كل
م�ضطهد وكل من له معاناة خارج الأرا�ضي الكندية ،وقدم له امللج�أ
الأمن ،حتي الفقراء يف العامل حظوا بدعم هذا املجتمع و�أ�صبح دعمهم
جزء من �ضرائب الكنديني .و�أعطي املعار�ضة للنظام كل احلق واحلرية
والأمان لرتاقب �إدارة من يف احلكم وحافظ علي تداول ال�سلطة حتي ال
يتغول ف�صيل علي �أخر .ورمبا يلوم البع�ض تلك القيم الكندية النبيلة،
خوف ًا من �إ�ستغالل املتطرفني ومن لهم �أجندات خا�صة بعيد ًا عن �صالح
كندا لثغرات احلرية والدميقراطية الكندية للردة علي تلك القيم وتغيري
�شكل هذا املجتمع املت�سامح ،واحلقيقية �أنني ال تثاورين تلك املخاوف
ف�أن الدميقراطية تعني «� ،»Auto Correctionأي �أن املجتمع ي�صلح
نف�سه بنف�سه ،ويحا�سب املخطئ ويغريه .كما �أن تلك القيم التي �ضحي
من �أجلها املاليني لن ينتزعها منا �أحد .كمهاجرين كنديني خمل�صني
لأوطاننا الأم ال نحلم �سوي �أن نري م�صر والعراق و�سوريا وباقي مدن
ال�شرق الأو�سط مثل كندا ،ذاك البلد اجلميل

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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خالل األسبوعني األخيرين انهمرت
مرحلة البطالة ال سيما في املدن الكبرى،
الرسائل واملكاملات على مختلف وسائل
وما فتح أبواب استقدام العاملني من مصر
التواصل بي من أصدقاء مصريني
إال في إطار اتفاقات سياسية تساعد بها
يسألون عن رأي الشعب السعودي جتاه
احلكومة السعودية حكومة مصر على
آخر مستجدات قضية جزيرتي «تيران
جتاوز األزمة وليس الحتياج حقيقي في سوق
وصنافير» ،بينما كان ردي هو التزام
العمل ،وال مجال أب ًدا للمقارنة بني الفوائد
الصمت وجتنب الرد في كل األحوال
واملكاسب التي ينالها العامل املصري من
لعلمي بأن ردودي مهما كانت موضوعية،
وظيفته في السعودية مهما قل شأنها
ومهما أكدت األحداث الواقعية صحتها،
وبني ما يقدمه من مجهود يستطيع عامل
ستبدو مستفزة ملشاعر أولئك األشقاء،
سعودي أو حتى عامل من أي بلد عربي أو
وقد تؤدي إلى ذاك الطريق املسدود الذي زينب علي البحراني -شرق آسيوي آخر تقدميه ،ال أقول هذا من
ال أطيقه ،والذي يجبرني على إنهاء احلوار
باب «التعالي» والعياذ برب العاملني؛ بل من
السعودية
بقولي« :صح ..أنت على حق» كي أجتنب
باب رؤيتي لألحداث وقراءتي الواقعية لها كل
انهيار بنيان تلك الصداقات العتيقة على
يوم ،لقد جتاوزنا فترة السبعينات من القرن
صخرة الواقع السياسي .وفي النهاية
العشرين التي كان فيها الطبيب أو املهندس
آثرت اإلفصاح عن رأيي بني سطور مقال راجية أن يقرأه أو املدرس املصري يُعتبر كنزًا وصار العرض لدينا أكثر
املواطن املصري بعني ُمحايدة ،متحررة من فائض املشاعر من الطلب في سوق العمل املكتظ بخريجي اجلامعات
العشوائية.
السعوديني ،بينما مازال بعض املصريني ينظرون إلى الواقع
يشعر بعض املصريني بالدهشة ألن كافة وسائل اإلعالم السعودي بنظرة فترة السبعينات التي ماتت بالنسبة
السعودي جتاهلت أمر احلديث عن اجلزيرتني ،بل وألن الشعب للحاضر السعودي متصورين أن أولئك العاملني الزالت
السعودي نفسه لم يعد مهت ًما بإبداء رأيه جتاه ما يحدث لهم نفس القيمة إلى درجة عدم إمكانية االستغناء
في مصر بشأنهما عبر وسائل التواصل االجتماعي في عنهم! هل تستطيع مصر إرجاع كافة املساعدات املادية
الفترة األخيرة ،ومن وجهة نظري أن مشكلة الشعب التي تلقتها من السعودية سابقا؟ اجلواب هو :في ظل
املصري العزيز هي إنكاره ملا تراه الشعوب احمليطة به الظروف االقتصادية املصرية الراهنة «ال» ،هل تستطيع
من ظروفه ،أو بكالم أكثر دقة :هو يعرف املشكالت التي إرجاع املليارات التي مت دفعها مقابل «تيران وصنافير»؟
يعيشها بلده؛ لكنه يظن أنها تخفى على البلدان األخرى ،اجلواب« :ال» ،سؤال أخير :لو مت دفع مليار لكل مواطن
ومن هذا املنطلق فإن جزء من الشعب املصري يرتدي ثوب مصري مقابل أن يترك مصر ،ويتخلى عن اجلنسية املصرية،
«الثائر لكرامة أرضه» ثم سرعان ما ينسى األمر عندما ويأتي لإلقامة في السعودية مقابل أن تأخذ السعودية
يلمح «عقد عمل» في السعودية! أدرك أن ما قلته اآلن مصر كلها وتسجلها باسمها هل سيرفض كل املصريني
حساسا
يبدو
وجارحا لكثيرين ،لكنها احلقيقة ،وما لم ذلك أم سيقبله أكثرهم ويرفضه أقلّهم؟ أترك اجلواب
ً
ً
يواجهها اإلنسان املصري بعي ًدا عن االزدواجية في التعاطي لكم ،هذا اجلواب الذي تعرفه احلكومة السعودية جي ًدا من
مع األحداث لن يجد حالً لتلك األزمات املتصاعدة.
خالل خبرتها بتجارب سابقة مع املصريني ،لذا يبدو لكم أن
هل احلكومة املصرية مستعدة السترداد ماليني املصريني إعالمها «غير مهتم» ..مصر كانت بحاجة إلى دعم مالي،
العاملني في السعودية وتوفير أعمال بأجور كرمية لهم والسعودية سئمت من دفع األموال دون مقابل ،وكان ال بد
داخل مصر؟ اجلواب« :ال» ،هل ماليني العاملني في السعودية من اتفاقية حتل املشكلة ،وهكذا كان ما كان ..بالتأكيد
مستعدين للعودة واالستقرار بشكل دائم في مصر هناك شريحة نادرة من األصدقاء املصريني املثقفني الذين
وترك حياتهم إلى األبد في السعودية؟ اجلواب« :ال» ،هل ميلكون كرامة أصيلة ،وهم على استعداد للموت دون
حقا أعمال املصريني في السعودية كلها مهمة وال ميكن التفريط بشبر واحد من أرض مصر ،لكن ما أثر هؤالء
للشعب السعودي أو االقتصاد السعودي االستغناء عنها؟ مقارنة باألكثرية الساحقة التي تريد أن «تعيش» والسالم؟
أنا كمواطنة سعودية أعرف الظروف لدينا جي ًدا وأراها من كل ما قلته يقع حتت عنوان« :ما يُعرف لدينا وال يُقال»
قلب احلدث أقول لكم« :ال» ،كثير من املهن التي يعتاش حفظا للعالقات اإلنسانية واألخوية بني البلدين ،وال
عن طريقها املصريون في السعودية كالطب والتمريض يسعني إال االعتذار عن مضمون مقالي الذي قد يعتبره
جارحا ،بينما سيرى فيه الصرحاء مع ذواتهم زاوية
والهندسة والتدريس والتصميم اجلرافيكي واالستقبال البعض
ً
والفنادق والسواقة صارت مكتظة بالسعوديني وصوال ً إلى من زوايا الصدق التي يته ّرب من سماعها األكثرون.
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بني القاهرة والريا�ض والدوحة:
ترتيبات توريت حممد بن �سلمان ()2-1
مونتريال – عبد املسيح يوسف
املتابع اجليد للتطورات السياسية في املنطقة العربية الشرق
أوسطية ،ال يجب أن يتعجب عندما يجد امللك سلمان ،ملك
السعودية وهو يرقص مع أمير الدوحة متيم بن حمد آل ثاني
خالل زيارة سلمان للدوحة ،وبعدها بشهور ،بعد زيارة التاجر
دونالد ترامب للسعودية ،تنقلب الرياض علي الدوحة بصورة ال
يتوقعها أحد ،وهو ما يصب في مصلحة القاهرة ،التي تضررت
كثيرا من تدخل الدوحة في الشأن املصري بصورة فجة.
القاهرة ،ارتاحت كثيرا للقرار السعودي اإلمارات البحريني
بشأن ليس مقاطعة الدوحة ،ولكن حصار الدوحة ،بدعوى أنها
تتدخل في الشأن الداخلي للعديد من الدول العربية ،عالوة
علي رعايتها لإلرهاب واملنظمات اإلرهابية في املنطقة.
لكن الغريب في األمر ،ان القرار اخلليجي ،لكن تكن تسبقه
مقدمات كثيرة .إال أن املعطيات الرئيسية لهذا القرار ميكن
أن نبحث عنها بعد زيارة دونالد ترامب رئيس الواليات املتحدة
للسعودية ،وتقدمي الرياض كافة فروض الطاعة لتاجر البندقية
اجلديد ترامب ،الذي استقبل في البيت األبيض ولي ولي العهد
حينذاك محمد بن سلمان ،بن امللك .ويبدو أن هذه الزيارة
املبكرة ،ليقوم سلمان الصغير بتقدمي التبريكات والتهاني بفوز
اجلمهوري تاجر البندقية اجلديد ،كانت بداية ترتيبات جديدة بني
واشنطن والرياض.
تقوم هذه الترتيبات ،علي ضخ تدفقات استثمارية غير محدودة،
لدعم االقتصاد األمريكي والبنية التحتية في الواليات املتحدة،
وهو ما ميثل دعما للبرنامج االنتخابي للتاجر ترامب .هذه
التدفقات االستثمارية والفوائض البترودوالرية يضخها ،محمد
بن سلمان في االقتصاد األمريكي ملصلحة دونالد ترامب ،مقابل
أن يبارك دونالد ترامب ترتيبات تولي محمد بن سلمان ملقاليد
السلطة في اململكة العائمة علي بحور من البترول.
وفق املعطيات البرجماتية ،التي تسيطر علي عقلية تاجر
البندقية ،فإن الصفقة مربحة لكال الطرفني الرياض وواشنطن
في آن واحد .ويضاف إلى هذه الصفقة ،ان تتخلي الرياض عن
حتالفها الشرير مع الدوحة وانقرة بخصوص دعم املنظمات
واجلماعات اإلرهابية في منطقة الشرق األوسط وهو ما ميثل
منعطفا جديدا في تطور حتالفات منطقة الشرق األوسط
العربية .إذ لم يكن ألى شخص أن يتخيل أن تتخلي السعودية
عن دعمها لقطر وتركيا احلليفني األساسني للرياض خالل
السنوات الثالث األخيرة ،خاصة وأن هذا التحالف اثر كثيرا
بالسلب علي العالقة التاريخية املتينة بني القاهرة والرياض،
بعد رحيل امللك عبد اهلل ،رحمه اهلل ،الذي كان يكن كل احلب
واالهتمام مبصر احملروسة ،علي ما أظهر بعده امللك سلمان،
مبيوله جتاه اجلماعات اإلسالمية والتيارات املتطرفة ،التي كانت
تعمل ضد االستقرار في اجملتمع املصري ونظام الرئيس عبد
الفتاح السيسي ،وهو ما أدى لفترة جفاء ومعلنة بني القاهرة
والرياض.
واشتدت موجة اجلفاء بني القاهرة والرياض بعد أن ظهرت
تيارات وطنية ترفض اتفاقية ترسيم احلدود البحرين بني مصر
والسعودية ،والتي مبقتضاها تنضم جزيرتي تيران وصنافير
(املصرية) للسيادة السعودية ،في انتصار سياسي مللك
املستقبل محمد بن سلمان ،والذي سوف ينسب كانتصار لولي
العهد ،أمام الشعب السعودي وأمام العائلة املالكة ،واألمراء
الذين يشكلون أهل البيعة في األسرة املالكة.
يبدو أن الرئيس السيسي ،من أجل أن يسارع من وتيرة التخلص
من جماعات اإلرهاب والتطرف ،وبحكم عالقاته الطيبة
بالرئيس ترامب ،حتى قبل أن يكون رئيسا للبيت األبيض ،وافق
علي اتفاقية ترسيم احلدود البحرية بني القاهرة والرياض،
مبا ميثل انتصار سياسيا حملمد بن سلمان ،مقابل أن تتخلي
السعودية علي قطر ،بل وتقود حملة عربية حملاصرة قطر ،كنوع
من العقاب لها .وبالفعل وافق البرملان املصري ممثال في مجلس
نوابه علي اتفاقية تسليم تيران وصنافير املصرية للسيادة
السعودية ،وصدق علي هذه االتفاقية الرئيس السيسي.
القاهرة ،فقدت جزيرتي صنافير وتيران ،ولكنها كسبت بصورة
مؤقتة وقف التدخل القطري في الشأن املصري ،ومحاصرة
جماعة اإلخوان التي تعد هي واجلماعات الفرعية املنبثقة
عنها العدو األول الستقرار اجملتمع والنظام احلاكم حاليا في
مصر ،ويدعمه الغالبية املريحة من الشعب املصري ،بعد أن
ذاق مرارة وانكسارات ثورتني ،أدتا للكثير من التدهور السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،ولم يجن ثمار هاتني الثورتني إال فئات
محدودة ،أما ماليني من املصريني ،أصبحوا يقارنون بني احوالهم
قبل وبعد الثورتني ،واملكاسب واخلسائر ،التي جنمت عنهما،

واضرت باملاليني من املصريني ،منها عدم االستقرار ،وفقدان
االحساس باألمان ،والتدهور االقتصادي ،وانهيار قيمة العملة
املصرية ،وانهيار القوة الشرائية للمواطن املصري البسيط،
وغيرها ،مقابل مكاسب عديدة حققتها فئات محدود.
ويبدو أن التنسيق املصري السعودي اإلماراتي البحريني ،حملاصرة
قطر ،بلغ ذروته عندما وضعت دول اخلليج عددا من الشروط
القاسية من أجل املصاحلة مع قطر ،لتعود إذا وافقت علي هذه
الشروط ،إلى حجمها الطبيعي ،دويلة صغيرة ،تتمتع بفوائض
غازبترودلية ،كما كانت في التسعينيات .وتتمثل أهم الشروط
اخلليجية (املصرية) ،حسبما ورد في وكاالت األنباء ووسائل
اإلعالم ،لرفع املقاطعة أو احلصار عن الدوحة في:
أوال :اعالن قطر رسميا عن خفض مستوي التمثيل الدبلوماسي
مع ايران ومغادرة العناصر التابعة واملرتبطة باحلرس الثوري
االيراني األراضي القطرية ،وتضييق التعاون التجاري مع إيران مبا
ال يخل بالعقوبات املفروضة عليها دوليا وأمريكيا ،ومبا ال يخل
بأمن مجلس التعاون ،وقطع اي تعاون عسكري أو استخباري
مع إيران.
ثانيا :اغالق قاعدة تركيا العسكرية في الدوحة فورا ،ووقف أي
تعاون عسكري مع تركيا داخل األراضي القطرية.
ثالثا :اعالن قطر عن قطع عالقاتها مع كافة التنظيمات
اإلرهابية والطائفية وااليديولوجية ،وعلي رأسها االخوان
املسلمني وداعش والقاعدة وفتح الشام “جبهة النصرة سابقا”
وحزب اهلل ،وادراجهم ككيانات ارهابية وضمهم إلي قوائم
االرهاب املعلن عنها من الدول األربع ،واقرارها بتلك القوائم
والقوائم املستقبلية التي سيعلن عنها.
رابعا :ايقاف كافة أشكال التمويل القطري ألي أفراد أو كيانات
أو منظمات إرهابية أو متطرفة ،وكذا املدرجني ضمن قوائم
اإلرهاب في الدول األربع ،وكذا القوائم األمريكية والدولية املعلن
عنها.
خامسا :قيام قطر بتسليم كافة العناصر اإلرهابية املدرجة
والعناصر املطلوبة من الدول األربع.
سادسا :اغالق قنوات اجلزيرة والقنوات التابعة لها .سابعا :وقف
التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصاحلها اخلارجية ،ومنع
التجنيس ألي مواطن يحمل جنسية إحدي الدول األربع ،واعادة
كل من مت جتنيسه في السابق.
ثامنا :التعويض عن الضحايا واخلسائر كافة وما فات من
كسب للدول األربع بسبب السياسة القطرية خالل السنوات
السابقة ،وسوف حتدد اآلليه في االتفاق الذي سيوقع مع قطر.
تاسعا :ان تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها
اخلليجي والعربي علي كافة االصعدة العسكرية والسياسية
واالقتصادية واالجتماعية واألمنية.
عاشرا :أن يتم تسليم كافة قواعد البيانات اخلاصة باملعارضني،
الذين قاموا بدعمهم ،وكذلك ايضاح كافة أنواع الدعم الذي
قدم لهم.
احلادي عشر :يتم اغالق كافة وسائل االعالم التي تدعمها قطر
بشكل مباشر او غير مباشر ،علي سبيل املثال :موقع عربي ،21
وموقع رصد ،والعربي اجلديد ،ومكملني ،والشرق ،وميدل ايست
اي.
املطلب الثاني عشر :كافة هذه املطالب يتم املوافقة عليها
خالل  10أيام من تاريخ تقدميها وإال تعتبر الغية .املطلب الثالث
عشر واألخير هو أن االتفاق سيتضمن أهداف وآلية واضحة،
وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة األولي،
ومرة كل ثالثة اشهر للسنة الثانية ،ومرة كل سنة ملدة عشر
سنوات.
وقامت قطر بتسريب هذه املطالب اخلليجية لوسائل اإلعالم
في رد صريح منها علي رفض هذه املطالب.
القاهرة تبارك الترتيبات األخيرة في السعودية ،والتي اتخذها
امللك سلمان ،بتولية ابنه محمد والية العهد بدال من ابن اخيه
ولي العهد وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق
األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ،الذي كانت
تربطه عالقات وثيقة بواشنطن ،ولكن كما نعرف فإن واشنطن
تبحث عن مصاحلها ،مع من يقدم لها اإلمتيازات ،وسبق وأن
باعت الرئيس مبارك لإلسالميني وجماعة اإلخوان في عهد إدارة
أوباما الدميقراطي ،ولم يكن من املستغرب أن تتخلي عن محمد
بن نايف حليفها ،ملصلحة محمد بن سلمان ،الذي قام بعمل
استقبال تاريخي لتاجر البندقية ترامب ،وقدم لها أكثر من
 340مليار دوالر صفقات واستثمارات في أمريكا ،مقابل تدشني
حتالف جديد مع محمد بن سلمان بدال من محمد بن نايف.
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الأزهر خط �أحمر
في إطار احلديث عن مشروع قانون جترمي الكراهية الذي تقدم به األزهر إلى رئاسة اجلمهورية وذلك
بعد عرضه على هيئة «كبار العلماء» واملوافقة عليه ،يجدر بنا القول أن الدولة املصرية تعيش حالة
غير مسبوقة من العبثية والتخبط والفوضى وانعدام املنطقية.
فإن تدخل األزهر بصفته مؤسسة دينية في شأن قانوني كهذا
يطرح الكثير من التساؤالت عن مدنية الدولة وعن مدى حياد
موقفها جتاه مؤسساتها ،كما يطرح تساؤالت عن مسؤوليتها
في تشكيل ثقافة املواطنة والتعددية وفي رسم السياسات
والتشريعات القانونية التي حتكم اجملتمع وتضبط مهام ووظائف
املؤسسات فيه.
وبغض النظر عن شبهة وجود عالقة مريبة بني األزهر والدولة
فإن من أكثر ما يثير التعجب هو صدور مشروع ضد الكراهية
عن مؤسسة أثبتت من خالل مواقف عدة ،مسؤوليتها بشكل
رئيسي ومباشر عن جمود اخلطاب الديني وتعلية شأن النقل على
دوال أندراوس
حساب العقل وبالتالي التأصيل للتطرف والترويج ألفكار االرهاب
والعنف والكراهية.
األزهر الذي ينكر أن مناهجه التعليمية أصبحت منبعا للتطرف والكراهية ،األزهر الذي يحاصر
املتنورين ويكفرهم في حني يأبى تكفير داعش أو إدانة أفعالهم اإلجرامية ،األزهر الذي يأبى فرض
رؤية واقعية ومشروع حقيقي إلصالح اخلطاب الديني يتسق مع العصر ويتضمن نبذ إلرث األفكار
املتطرفة ،هذا االزهر نفسه يتقدم مبشروع ضد الكراهية.
احلقيقة أنا ال أرى هذا املشروع سوى محاولة مبتكرة للتأكيد على عصمة األزهر وفرض نفوذه على
احلياة االجتماعية والثقافية للمجتمع وتأمني سلطته الدينية الكهنوتية ضد دعاة العلمانية
وضد كل من تسول له نفسه توجيه النقد لقياداته ورموزه ،وخاصة بعدما تقدم العضو البرملاني
محمد أبو حامد مبشروع قانون لتنظيم األزهر بأن حتدد مدة زمنية لإلمام األكبر ،وأن يكون قابال
للعزل ،مما اعتبره االزهر تبجحا فجا يرمي إلى شق الصف وزعزعة استقرار مؤسسات الدولة وبدأ
جتهيز القانون لتحصني شيخ األزهر واملؤسسة ،بحيث تعاقب أى إساءة لهما بالسجن والغرامة.
هذا القانون يساهم في خلق مشكلة جديدة بدال من أن يساعد في حل مشكلة قائمة ألنه يزيد
من تفاقم حالة االستقطاب بني االسالميني واملثقفني حيث يوصد به األزهر كافة أبواب االجتهاد
ويفتح اجملال لالستمرار في تعقب املفكرين وتضييق اخلناق على املبدعني وعلى كل اخملتلفني
كامتداد طبيعي لقانون ازدراء األديان املعيب.
سن قوانني جديدة فكثير من الدول املستبدة يوجد لديها
أخيرا أقول أن املشكلة ليست في ّ
دساتير ذات صياغة قانونية جديرة باالحترام ٬تتكلم عن حقوق اإلنسان وحرياته على نحو رائع ومع
ذلك فال صلة لهذه الدساتير بالواقع الذي يعيشه الناس من قهر واستبداد ومصادرة للحريات.
بدال ً من هذه املشروعات البائسة التي تزيد الوضع تفاقما وتوترا وال تسمح ملصر بتجاوز الصراعات
والتناقضات والتجاذبات التي تشهدها منذ ثورة  25يناير ،كنا نأمل أن نرى خطوات عملية في اجتاه
تفعيل القوانني القائمة بالفعل وتطويرها وسد ثغراتها مبا يتالءم مع معاناة الناس واحلالة الثورية
غال وثمني ..كنا نأمل أن نرى جهدا ً يبذل
االستثنائية التي مروا بها والتي ّ
ضحوا من أجلها بكل ٍ
ّ
حلث الناس على احترام القانون ومعاقبة كل من يحاول التحايل على مفاهيم العدالة واملواطنة
وحرية الفكر بغض النظر عن سطوته ونفوذه كي يتكرس احترام القانون في أخالقيات املواطنني
وكي يصبح اجملتمع هو الدرع األقوى في وجه العابثني الذين يحاولون النيل من سلطة الدولة
وهيبتها.

In-Home Care Giver Needed
We are in dire need of In-Home Care Giver for our
elderly mother who is legally blind.
Should be compassionate and provide companionship.
Perform light housekeeping and
cleaning duties.
Prepare and serve nutritious meals.
Must bereliable and dependable.
Accommodation provided by the employer.
Arabic speaking (Egyptian Dialect) will be an asset.
Location: Eglinton/Creditview.
Inquiries please your resume at:

rafemployer@hotmail.com

كندا يف عيدها املائة واخلم�سني
ف�سيف�ساء التعددية الثقافية
حقائق وطرائف كندية  :اجلزء الأول
أصل كلمة كندا :
مشتقة من كلمة « كنتا « في لغة اإليروكواس في
سانت لورانس وتعني قرية أو مستوطنة ومت إستخدام
كلمة كندا في جميع اخلرائط والكتب األوربية بحلول
عام  .١٥٤٥ومت إطالق هذا اإلسم الرسمي للدولة منذ
نشأتها في  ١يوليو سنة .١٨٦٧
أما لقب الدولة دومينيون أختير من املزمور  ٨ : ٧٢ثم
تغير إسم يوم العطلة الوطنية من يوم دومينيون إلي
يوم كندا وكان ذلك في .١٩٨٢
تاريخ مبسط لكندا :
بداية اإلستيطان حدثت في األغلب منذ  ١٥ألف عام
لبشر قادمني من سيبيريا سيرًا عبر احمليط املتجمد
الشمالي .وبحلول القرن السادس عشر بلغ عددهم
نصف مليون ولكن توفي أكثر من نصفهم بسبب
األمراض املعدية « اإلنفلونزا واحلصبة واجلديري « والتي
نقلها اليهم النازحون من أوربا .وذلك بسبب غياب
املناعة عند السكان األوائل ضد هذه األمراض .
وينتمي السكان األوائل إلي ثالث مجموعات  :األمم
األولي واإلنويت وامليتس واألخيرة هي مجموعة نشأت
كنتيجة لتزاوج السكان األصليني مع القادمني اجلدد.
هوامش  :مت إكتشاف أثار تثبت إستيطان بشر في
شمال يوكون تعود إلي أكثر من  ٢٦ألف عام .وفي
جنوب أونتاريو إلي أكثر من  ٩أالف عام.
أول املكتشفني من األوربيون لكندا رجل فرنسي يدعي
« كارتير « وكان ذلك في عام  ١٥٣٥ثم تبعه مكتشفون
أخرون فرنسيون وإجنليز.
وفي عام  ١٧٦٣تنازلت فرنسا لبريطانيا وبعد حرب
السنوات السبعة عن جميع مستعمراتها في أمريكا
الشمالية .ثم بعد ذلك كانت كندا اجلبهة الرئيسية
حلرب  ١٨١٢بني الواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا.
وإنتهت باستقرار املواليني لبريطانيا بكندا .وبعد
إنتهاء احلرب بدأ توافد الهجرات من بريطانيا وأيرلندا
حتي بلغ عدد املهاجرين بني عام  ١٨٢٥وعام ١٨٤٦
أكثر من ستمائة ألف مهاجر ،توفي ثلثهم كنتيجة
لألمراض املعدية.
مت إعالن اإلحتاد الكندي رسميا في  ١يوليو  ( ١٨٦٧منذ
 ١٥٠عام ) وهو يوم اإلستقالل لكندا وذلك عن اململكة
املتحدة وتكون اإلحتاد وقتها من أربع محافظات
أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوتشيا ونيو برانزويك ثم
إنضمت مانيتوبا وكولومبيا البريطانية في  ١٨٧٠ثم
األمير إدوارد في  ١٨٧١وأخر احملافظات كانت نيو فوند
الند في .١٩٤٩
هوامش  :تتكون كندا من عشر محافظات provinces
وثالث مقاطعات .territories
جغرافية كندا :
متتد كندا من احمليط الهادي غربا إلي احمليط األطلسي
غربا ومن احمليط املتجمد شماال إلي الواليات املتحدة
في اجلنوب وإتساع رقعة كندا أدي إلي وجود فروق
توقيت بني شرق وغرب كندا تبلغ ثالث ساعات.
حقائق :
 متتلك كندا أكبر شواطيء في العالم بطول ربعمليون كيلو متر
 -متتلك كندا أكبر حدود في العالم بني بلدين « كندا

ا.د .ناجي اسكندر
مع الواليات املتحدة «
 متتلك كندا معظم مخزون املياه العذبة في العالم.فيوجد في كندا مليون بحيرة ماء عذبة منهم ٥٩٣
أكبر من مئة كيلومتر مربع.
 كندا هي ثاني أكبر دولة من حيث املساحة بعدروسيا ،حيث تبلغ مساحتها  ١٠مليون كيلومتر مربع
هوامش  :ولكن بسبب عدد وحجم البحيرات فكندا
من حيث مساحة األرض اجلافة تعتبر رابع أكبر دولة
 .ومعظم األرض مغطاة بالغابات واجلبال الصخرية.
السكان :
يبلغ عدد سكان كندا أكثر من  ٣٥مليون ،أي بكثافة
سكانية بالنسبة للمساحة منخفضة جدا ( أقل من
 ٤أفراد لكل كيلومتر مربع ).
  ٪٨٠يعيشون في املدن .معظمهم بالقرب من احلدودمع الواليات املتحدة األمريكية.
 ثلث السكان يعيشون في الثالث مدن الكبري وهيبالترتيب من حيث عدد السكان تورونتو ثم مونتريال
ثم فان كوفر.
 األعراق  ٪٧٥ :بيض  ٪١٥أسيويون  ٪١٠أخرون ( يبلغالسود .) ٪ ٢،٥
 األقليات الظاهرة  :في عام  ٢٠٠٧كان واحد من كلخمسة كنديني من أصل أجنبي ( ليس من أبوين
كنديني ) .ومن املتوقع إن تصل األقليات الظاهرة
بحلول عام  ٢٠٣١إلي واحد من كل ثالثة كنديني
 األديان  :ثلثي السكان (  ) ٪٦٧مسيحيون (أكثرهممن الكاثوليك يليهم البروتوستانت)  ً .حوالي ربع
السكان من غير املؤمنني بوجود اهلل واألقلية الباقية
من ديانات أخري أكثرهم من املسلمني الذين يشكلون
أكثر قليال من  ٪٣ومجموع الهندوس والسيخ .٪٣
 متوسط درجة احلرارة في محافظات الداخل سالب ١٥وأحيانا تصل إلي سالب ٤٠مع رياح شديدة وتغطي
الثلوج األرض حوالي  ٦شهور في العام .أما علي
الشواطيء فمتوسط احلرارة  ٢٠باملوجب وقد تصل
في الصيف إلي  ٣٠أو  .٤٠أما كولومبيا البريطانية BC
فاجلو معتدل شتاءا مع أمطار كثيرة.
 وتعتبر كندا خاصة في شمال البالد من املناطقالنشطة جيولوجيا من حيث الزالزل والبراكني.
هوامش  :في عام  ١٧٧٥حدثت واحدة من أسوأ الكوارث
الطبيعية حيث مات في شمال  BCحوالي ألفني من
البشر كنتيجة لنشاط بركاني مفاجيء وتوقف تدفق
نهر ناس بسبب احلمم البركانية والتي بلغ طولها
 ٢٢،٥كيلو متر.
ونستكمل اجلزء الثاني من املقال في العدد القادم باْذن
اهلل.

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
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العقارات
سوق
بقلم :مدحت سابا

 Toronto Reaأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
د من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
وحدة.املترو على أسعار العقارات .من
خطوط
توضح
خريطة
TheRedPin,
تأثير6,476
املباعة
الوحدات
كانت عدد
 2014 Brokerageحيث
أصدرتالفترة من عام
ملعلن عنها خالل نفس
املنازل وهذا صحيح الى حدا ما.
أسعارأنواعارخص،
الى
يقود
املدينة
وسط
عن
البعد
ان
دائما
املفترض
ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل
التمليكو فى
وشققفى املائة.
املتالصقةقدرة 8.4
وذلك بأرتفاع
املاضى
يوضحالعام
الشهر من
لنفس
 616,241دوالر دوالر
ذات غرفة واحدة:
املنازل
أسعار
التالي
اجلدول
تفع متوسط سعر البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
ره  12.4فى املائة.
Scarboroughشقة خالل شهر نوفمبر Yonge-University Line.2015
Line
and
Bloor
Danforth
ملوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي 1,924
Subway Townhouse Condominum
Subway
سعر البيع للشقق السكنية في
 Townhouseمتوسط
Condominumاملبيعات .وكان
نسبة  70باملائة من اجمالى
Priceوصل
Stationو في مدينة تورونتو فقط
قدره  4.10فى املائة،
ا العام لل 385,506 GTA
Station
Price
 Priceدوالر بإرتفاعPrice
 415,31دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
Finsh
$ 1,085,511.00 $ 426,173.00
McCowan $ 789,000.00 $ 346,973.00
ع قدره  1.50فى املائة.
York Mills $ 889,800.00 $ 449,276.00
فة املناطقEllesmere $ 755,966.00 $ 346,870.00 :

$ 413,875.00 1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6
Kennedy
$ 678,210.00 $ 149,900.00
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO
$ 472,869.00
Victoria
\Park $ 6LQJOH)DPLO
631,150.00 $ 396,633.00
7RZQK
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG

$ 75(%7RWDO
587,900.00
Broadview
 $1,226,775.00
 $ 501,510.00


+DOWRQ5HJLRQ




$ 576,671.00
Sherbourne $1,644,350.00 $ 584,386.00
3HHO5HJLRQ




$ &LW\RI7RURQWR
554,493.00
Bathurst
 $1,523,013.00
 $ 618,492.00


<RUN5HJLRQ




$ 582,163.00
High Park $ 878,808.00 $ 502,290.00
'XUKDP5HJLRQ




$ 2UDQJHYLOOH
607,836.00
Islington
 $1,499,000.00
 $ 399,284.00


\6RXWK6LPFRH&RXQW




Shappard Line
$  478,487.00
لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال,
397,533.00فقد $
Don Mills $ 540,320.00 $ 422,789.00
ى  311,943قدم مربع قد اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
املساحة املؤجرةLeslie
$ 589,680.00
417,805.00
 516,838قدم مربع .و كان سعر
املاضي$حيث كانت
فس الشهر من العام
وإنخفض سعر االيجار للتجارى
للقدم املربع
ليصل  5.68دوالر
 14.5فى املائة للصناعي
Basserian
$ 988,642.00
$ 413,190.00
صل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
Bayview
$1,046,890.00 $ 430,521.00
املقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.

1,818,266.00
1,415,813.00
1,711,456.00
1,448,437.00
1,368,729.00
1,555,504.00
1,584,466.00
753,722.00
799,950.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Lawrence
Eglinton
Bloor
Dundas
King
Musium
Spadina
St Clair west
Yorkdale

ال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
 137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
برجاء ارسال اسألتكم و استفسارتكم الي
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
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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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عقارات نيوز

عقارات
أثريةفي
االستثمار
على الصحة
اجلرانيت ....وت
ما قبل االنشاء

�إعداد� :إدوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه

اعداد  :ادوارد يعقوب

البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان

في
شركاتغازالبناء
املباشرمن
عدد كبير
يسببةنشاط
املالحظ االن
الرئه من
اجلميلةاالنشاء.
مرحلة ماقبل
السكنية في
املصرينيهوفىشراء
اقصد بالعنوان
الرادون
وانطالق
األشعاع
الذى قد
متاثيلهم
الوحداتالكثير من
تشكيل
قدماء
واجلواب
ما؟.
حد
الى
األسعار
تراخى
رغم
االن
ملاذا
البعض
ويتساءل
وضواحيها.
تورونتو
في
سكنية
وحدات
بناء
مشاريع
أقامة
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
العام
الرادون في
الغازما حدث
نتيجة
كميةاالن هو
مانشاهده
وكل ما
طرحة
فى املشروع
وبكثرةاعداد
حوالىاالنالعام في
تستغرق
شركات البناء
هو ان
املنطلق
األشعاع او
ويدعون ان
الكالم
تكسيةقبل هذا
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
تنفيذ
الصحة في
علىالتسابق
خطرا الى
التىدفعمتثلالبنائون
األسعار
الىفي
تصلحاد
التشطيباتعنه الارتفاع
الوحدات للبيع نتج
في املعروض
مناضد شديد
اسطحمن نقص
األخير
واألبحاث
النسب
كعنوانمنلفخامة
املطابخ
في
الشراء
ان
غير
جيد
يعتبر
االن
تورونتو
قلب
في
االنشاء
قبل
مل
وحدات
شراء
في
االستثمار
ان
ورغم
للبناء.
جديدة
مشاريع
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
تورونتوذلك.
قلباو نفى
ألثبات
لرخصاالخرى
الصناعية
للفورميكامنواملواد
1987
بعضعام
منذ
وتوقعات وصول األسعار في هذه املناطق الى
األسعار عن
جيد نظرا
كبديل يعتبر اكثر
الضواحى
مناطق
يقول
القريب الى
االن تشير
مستوىاحدث
ولكن
التفاصيل.
مشعة من
مواد بى ملزيد
وجوداتصل
العاجل.
األبحاث في
فلب تورونتو
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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



2

BARRIE

$VKUDI0HVVLKD

ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

%URNHU06F$UFK

SOLD

SOLD

Richmond Hill

Sales Representative

SOLD

SOLD

BARRIE

Richmond Hill

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

SOLD
Vaughan
Each office is Independently owned
and operated

D

SOL
2014 North York

416-846-9450

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

Vaughan

Ashraf Messiha

and operated

North York

LD

SO
Markham

Broker
, M. Sc. owned
Arch.
Independently

Markham
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صحيفة “باراد”

صحيفة «وول ستريت»

ب�صمات الكواال

تقوم شرطة كوينزالند وباحثون في جامعة كوينزالند بأخذ بصمات
حيوانات الكواال للحؤول دون سرقتها من الغابات وحجزها في اقفاص في
متنزهات سياحية .ومع أن ّ
اكف الكواال ال حتمل بصمات ،فان رؤوس أصابعها تظهر منطا ً يعتقده الباحثون
فرديا ً مثل بصمة االنسان .وبهذه الطريقة يستطيع حراس الغابات أن يتأكدوا من «بصمات» ّأي كواال إذا
شكوا في أنه مسروق.

صحيفة “نيويورك تاميز”

�شرقيون يف باري�س

تشهد باريس دفقا ً من السياح اآلتني من بلدان أوروبا الشرقية ملشاهدة
املدينة اجلميلة واحلقيقة أن “مشاهدة باريس” هي أقصى ما يستطيعه
نصف مليون من السياحالبولونيني والتشيكيني واجملريني .فحتى تناول فنجان قهوة في مقهى على الرصيف
هو ترف مكلف بالنسبة إليهم .وغالبية السياح األوروبيني الشرقيني يسافرون إلى فرنسا جماعات في حافالت
(باصات)مدفوعة األجرة .وينام كثيرون منهم على مقاعد احلافالت أو في مهاجع للطلبة أو ينصبون خيما ً في
غابة بولونيا على أطراف باريس حني يكون الطقس دافئاً .وتقول فالستا فالنتوفا وهي مراسلة اذاعية من
براغ“ :كان حلمي أن أسافر واتعرف إلى أماكن جديدة .ومج ّرد زيارة باريس ومعرفة أن في امكاني العودة اليها
الي.”.
ساعة اشاء أمر ٍ
كاف بالنسبة ّ

مجلة “ناشونال جيوجرافيك وورلد”

كولومب�س يف الف�ضاء

هل صحيح أن عوالم في الفضاء اخلارجي حتاول االتصال بنا عبر اشارات تبثها إلى األرض؟
ترغب وكالة الفضاء األمريكية (ناسا) في معرفة اجلواب .وهي اعدت مشروعا ً ملناسبة مرور  500سنة على
وصول كريستوفر كولومبس إلى العالم اجلديد .وغايته البحث عن “كائنات ذكية” في الفضاء اخلارجي .هذا
البرنامج أضخم حتقيق من نوعه أبداً ،ويشارك فيه علماء من انحاء العالم ويتركز قسم من البحث على نحو
 800جنمة شبيهة بشمسنا .فيما يعني قسم آخر باجراء مسح شامل للمجرات وستعمل اجهزة كمبيوتر
بتآلف مع نحو 30مليون قناة راديو في آن .ويحاول العلماء تلقي اشارات فحسب ،ال بثها؛ ألن أي كائنات من
الفضاء اخلارجي حتاول االتصال بنا حاليا تستخدم ،على االرجح ،وسائل أكثر تطورا ً مما لدينا .يقول مايكل
كالين العالم الفلكي في “ناسا”“ :سنكون أطفاال ً من الناحية التكنولوجية؛ لذا حري بنا أن نستمع”.

Now Open

Oak Lake Medical Centre and Medical Spa
* Walk in Clinic
* Family Practice
* Newborn Circumcision

Dr John Henein, MD, CCFP Family Doctor
)Dr Iman Nesseem (Female Doctor
N
Pat ew
We ients
lco
me

$50.00 discount
for new clients.

نافذة على �صحافة العامل

Medical Spa

Specializing in
Acne scars Treatment
Botox
Dermal Fillers

www.oaklakemedicalcentre.com
Hours
Monday to Thursday 9:00 AM to 8:00 PM
Friday 9:00 AM to 5:00 AM
Saturday 10:00 AM to 3:00 PM

�سكان العامل

إذا ُجمع ىسكان العالم البالغ عددهم نحو 7مليارات في بقعة واحدة ،وحظي ك ًل منهم بحوالي نصف متر
مربع ليقف فوقه؛ لغطوا جميعا ً مساحة أقل من ألفي كيلو متر مربع.

صحيفة “نيويورك تاميز”

الألقاب يف رو�سيا

ال يدري املواطنون الروس اليوم مباذا يتنادون .فمنذ ثورة  1917غابت ألقاب التشريف عن اللغة الروس ّية احملك ّية.
وعبارتا «جوسبودين» و»جوسبوجا» تعنيان «س ّيد» و»س ّيدة» ،لكنهما قد توحيان طبقية خف ّية ،ويجد فيهما
بعض الرفقاء القدامى مهانة.
وقد ال يرغب البغض في أن يُنادى «جراجدانني» أي «مواطن» ألن هذه العبارة تستخدم في مخاطبة السجناء.
وعبارة «ديقوشكا» أي «آنسة» تعني حرفيا ً «فتاة» ولذلك توحي استعالء .أما العبارة القدمية «سودار» وتعني
«السيد» فتبدو من مخ ّلفات العهد القيصري.
ً
لذلك ال يزال الروس يتخبطون في ما يستعملونه للتنادي ،خالفا لشعب جمهورية أوكرانيا الذي عاد إلى
استعمال ألقاب التشريف القدمية مثل «بان» و «باني» املقتبسة عن البولونية والتي حتمل مضامني مخاطبة
ميحها نظام وال زمن.
طبقة األشراف االقطاعيني .هذه التسميات لم ُ

صحيفة “دسبرتاي” البرازيلية

خ�شب الربازيل

أ ّدى طوفان غمر ألوف الكيلومترات املربعة من غابات املطر
البرازيل ّية إلى نشوء صناعة جديدة غير تقليدية هي استخراج
اخلشب من حتت املاء.
وكانت ماليني من جذوع االشجار مغمورة حتت مياه البحيرة
التي ك ّونها بناء سد توكوروي الكهرمائي في منطقة يارا.
واثارت هذه الثروة املائية « شه ّية» املستثمر الصناعي خواريز كريستيانو جومز؛ فاخترع منشارا ً كهربائيا ً
يعمل حتت املاء ،وأسس شركة الستخراج هذه االخشاب.
ً
ويحمالحلطابون قوارير اوكسجني على ظهورهم ويغطسون إلى عمق  50مترا حتت سطح املاء .وهم مبنأى
عن خطر سقوط االشجار عليهم ،فهذه ،ما أن تقطع باملنشار حتى «تقع» صعودا ً إلى السطح حيث تقطر
إلى املناشر  .لكن ثمة خطرا ً آخر ،فقد عضت سمكة بيرانا حطابا ً حتت املاء( .البيرانا سمك مفترس يعيش
اسرابا ً ويلتهم حيوانا ً ضخما ً في دقائق).

9
زعماء جاليات إسالمية ينتقدون
عمدة مونتريال لقوله « ال ميكن
فصل االرهاب عن االسالم»

يواجه عمدة مونتريال «فيليب كويالرد» إنتقادات من
بعض زعماء اجلالية املسلمة بعد أن قال أن هناك
صلة بني االسالم واالرهاب  ،وهذا بعد القبض علي
عمر فتوحي  ٤٩سنة الكندي االصل والذي أُتهم
بالهجوم بالسكني علي شرطي امريكي وهو يصيح
« اهلل اكبر « وذلك في مطار «بيشوب الدولي» ،وقال
العمدة انه ال ميكن لسوء احلظ فصل الدين عن هذا
احلدث االرهابي ،وقال متحدثا ً إلي اجلالية املسلمة قائالً
أنتم تتحملون مسؤولية العمل علي فهم العقيدة
والشرح للمسلمني بان هذه الهجمات ليست جزء
من الدين وانها مخالفة لتعاليم الدين .وردا ً علي
سؤال الحد الصحفيني قال نحن ضد التعصب
والتمييز متاما ً وضد التعميم علي مجتمع ما ،فقال
عمدة مونتريال في محاولة لتوضيح موقفه أن
هناك اوقات سيئة جدا في تاريخنا مرتبطة بالديانة
املسيحية مثل محاكم التفتيش واحلروب الدينية في
أوربا وهي أشياء رهيبة ولكن استطاعت املسيحية
أن تنأي بنفسها عن ذلك وتعود الي مبادئها وأتوقع
أن يحدث نفس هذا مع االسالم .وعن هذا قال قادة
املسلمني أن الربط بني االرهاب واالسالم خطأ وقال
متحدث بأسم مجلس االئمة في كيبيك ان االسالم
مثل كل الديانات لديه مسؤولية في مكافحة
التطرف ولكن الربط بني االسالم واالرهاب خطأ ألن
االسالم دين واالرهاب جرمية.

شركة أمازون كندا
ستوظف  ٢٠٠عامل إضافي
في مكتبها في تورنتو
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الكنيسة الكاثوليكية
في مونتريال سوف تأخذ بصمات الكهنة والعاملني
أعتمدت أبراشية الكنيسة
الكاثولكية في مونتريال
سلسلة من التدابير حلماية
الناس الضعفاء مثل األطفال
وكبار السن واملرضي وتشمل
التدابير اجلديدة عشرة نقاط
منها التحري عن خلفية
الكهنة وجميع العاملني من
قبل الشرطة وأخذ بصمات
اصابعهم ،وهذا مشروع
جتريبي بدأ العام املاضي في
بعض الكنائس وستتوسع
الكاثوليكية
الكنيسة
في مونتريال في تعميم
مشروعها بحلول عام ٢٠٢٠
والتدابير اجلديدة حتظر علي
اي فرد بداية من الكهنة الي جميع العاملني واملتطوعني ان يختلوا علي انفراد مع االطفال وسيتعني وجود شخصني
علي االقل مع اجملموعات الضعيفة واالطفال القصر ،علي سبيل املثال سيسمح للوالدين مبشاهدة طفلهم من مسافة
بعيدة عندما يقوم بسر االعتراف ألول مرة .

سيدة تذهب بابنها الي عيادة طبية وتطلب ان يعالج ابنها طبيب أبيض
أظهر شريط للفيديو سجلته كاميرات املراقبة داخل عيادة طبية ،سيدة تطلب بطريقة فظة من موظفة االستقبال
أن يري ابنها طبيب ليس لديه اسنان بنية ويتحدث االجنليزية  ،وأثار طلب السيدة املتكرر أستياء الناس املنتظرين في
غرفة االنتظار وقالوا ان طلبها غير مقبول وعنصري .وعندما نُشر هذا الفيديو علي اليوتيوب في االنترنت شاهده اكثر
من  ١٠٠الف شخص واشعل غضب الكثير من الناس  ،وقال بعض االطباء أن املطالبة برؤية طبيب من عرق معني الميكن
االستجابة لها  ،وقالت شرطة مسيسوجا أنها أستدعيت الي العيادة بسبب أضرابات فيها وقال متحدث عن الشرطة
وهو مارك فيشر ان السيدة كانت عدوانية في حديثها وطلبت أن تري دكتور أبيض  ،وفي النهاية تلقي أبنها العالج ومت
اغالق القضية حيث لم يصاب احد بأذي او يهدد أحد  ،وقال الدكتور ألن رئيس الشؤون العامة لرابطة اطباء الطوارئ
الكندية أن املرضي أحيانا يطالبون بهذا النوع من الطلبات مثل رؤية طبية نساء للمريضات الذين يشعرون براحة أكبر مع
طبيبة نساء ونحاول توفير لهم هذا ولكن بصفة عامة اذا كان هناك فرد مريض جدا ويحتاج الي رعاية طارئة فلن يفكر
في جنس الطبيب أو عرقه وانه ال مكان للعنصرية في كندا وال في نظام الرعاية الصحية لدينا

شركة «سيرس كندا» تغلق عشرات
املتاجر عبر كندا وتستغني عن  ٢٩٠٠عامل
تعتزم شركة «سيرس كندا» ان تُغلق عشرات املتاجر
واالستغناء عن  ٢٩٠٠من موظفيها في جميع انحاء
البالد كجزء من عملية أعادة هيكلة خاضعة ألشراف
احملكمة ،وقد تقدمت الشركة بطلب بحسب القانون
الفيدرالي للسماح للشركات املتعسرة التي تتجاوز
ديونها خمسة ماليني دوالر باالستمرار في االعمال
التجارية بينما تسعي للحصول علي موافقة
الدائنني بالتنازل عن جزء ما او اعادة ترتيب ديونها.
وهذا التحرك سيعطي لشركة «سيرس كندا» ٣٠
يوما مهلة العادة هيكلة ادارتها وديونها وقد فقدت
اسهم الشركة  %٨٠من قيمتها منذ بداية هذا
العام حيث شهدت الشركة إنخفاضا كبيرا في إيراداتها مقارنة بعدة سنوات مضت وهذا يعود الي املنافسة الشديدة
للشراء عبر االنترنت وقالت الشركة انها تواجه ضغوط مستمرة في السيولة املالية.

أستطالعان للرأي حول شركات
الطيران يثير اجلدل حول «إير كندا»

في دراسة أستطالعية للرأي قامت بها مؤسسة النقل
اجلوي الدولي« ،سكاي تراكس» ،جاءت شركة طيران «إير
كندا» ،في مقدمة جميع شركات الطيران االمريكية
والكندية ،واجلدير بالذكر أن هذه املؤسسة تقوم سنويا ً
بإستطالع رأي اجلمهور في شركات الطيران وتقدم
جوائز للشركات املفضلة .وهذه املرة السادسة التي
تتقدم فيها شركة طيران «أير كندا» علي منافسيها
وفقا ً إلستطالع رأي الناس  ،وقامت مؤسسة النقل
اجلوي الدولي« ،سكاي تراكس» ،بإستطالع رأي ١٩٫٨٧
مليون شخص علي االنترنت وطلب منهم أن يرشحوا
أفضل شركات طيران لديهم ويرتبوها حسب أرتياحهم
خلدماتها بداية من احلضور لصالة السفر وتسليم
احلقائب وتقدمي جوازات السفر والتذاكر ثم اجللوس في
مقعد الطائرة ونوعية الوجبات التي تقدم لهم ومعاملة
طاقم الطائرة لهم اثناء الرحلة ومن بني مائة شركة
طيران حصلت شركة طيران إير كندا علي املرتبة ، ٢٩
وحصلت شركة دلتا للطيران علي املرتبة  ، ٣٢وجاءت
شركة وست جت رقم  ، ٥٨وآير ترانسيت  ، ٧٠وامريكان
آير لني  ، ٧٤ويونايتد أير لني  ، ٧٨وقال الرئيس التنفيذي
لشركة «إير كندا» أنهم سعداء باألعتراف بهم كافضل
شركة طيران في أمريكا الشمالية  ،والغريب أن هناك
أستطالع أخر للرأي قامت به مؤسسة أبحاث السوق
«جي-دي-باور» ،يدور حول رضي العمالء عن خدمات
شركات الطيران ووجد أن شركة طيران «إير كندا»،
حصلت علي مرتبة قريبة من أسفل قائمة تضم
شركات طيران أمريكا الشمالية الرئيسية  ،وجاءت
شركة طيران «ساوز وست» في أعلي القائمة وكان
هذا االستطالع يشمل أسعار التذاكر وعملية الصعود
الي الطائرة واخلدمات االخري  ،والسؤال هو أي من هذان
االستطالعان هو الصحيح ؟

كندا تقدم املزيد من
املساعدات املالية جلنوب
السودان

أعلنت وزيرة التنمية «ماري كلود» عن مساعدات مالية
أخري اثناء زيارتها جلنوب السودان  ،وقالت الوزيرة إنها
أثناء زيارتها ملنطقة جنوب السودان شاهدت أمرأة
جتلس حتت شجرة حيث ليس لها منزل وتنتظر ان
تقوم الطائرات باسقاط الطعام من اجلو حتي تطعم
اسرتها وهذه املرأة واحدة من  ٤ماليني من السودانيني
الذين شردوا داخليا بسبب احلرب االهلية املستمرة
منذ اربعة سنوات .وقضية جنوب السودان هي واحدة
من احدث االزمات العاملية الكبري ويعتمد النازحون
أطلق اجليش الكندي حملة جديدة
هناك إعتمادا كليا ً علي املساعدات االنسانية النهم
لتوسيع صفوفه عبر مواقع التواصل
يعيشون في مالجئ وال يستطيعون زراعة اراضيهم
االجتماعي وكذلك عبر شاشات
ليطعموا انفسهم وحتي لو امتلكوا املال فليس هناك
السينما .وهذه احلملة اجلديدة قد
طعام في االسواق ليشتروه .وقال مايكل ماسينجر
تختلف عن سابقاتها إذ تركز على
رئيس منظمة الرؤية العاملية انه انه ذهب الي شمال
مواصلة الدراسة التي يدفع تكاليفها
أوغندا التي تستضيف ثالثة ارباع الالجئيني السودانيني
اجليش
وقال ان  ١٠٠طفل يعبرون احلدود يوميا ً إلي أوغندا بدون
والسفر خارج كندا باإلضافة كذلك
اهاليهم الذين اما قتلوا في املعارك او سقطوا خالل
للعمل اإلنساني .وعبر هذه األهداف
رحلة النزوح  ،هذا وقد اعلنت كندا عن مساعدات
التي تركز عليها احلملة ،يسعي
أضافية تبلغ  ٨٦مليون دوالر للمساهمة في اجملاعة
اجليش الكندي خملاطبة أجيال الشباب
التي جتتاح جنوب السودان  ،وقالت وزيرة التنمية
اجلديدة وتوجيه اهتمامهم نحو مهنة
عسكرية.
الكندية «ماري كلود» أنها أجتمعت مع مسؤولني
حتقيق
في
صعوبة
الكندي
اجليش
فيه
يواجه
وضع
إطار
في
التطويع
حملة
في
الكندي
اجليش
يبذله
الذي
اجلهد
ويأتي هذا
حكوميني وقالت لهم ان الفصائل املتحاربة ينبغي ان
آخر
وكان
،
2018-2020
أعوام
بني
النظامية
القوات
في
عنصر
ألف
68000
إلى
عديده
مجموع
يصل
أن
أي
احلالي
هدفه
تلقي باسلحتها حتي تخفف املعاناة عن االهالي.

حملة للتطوع في اجليش الكندي مقابل مغريات كالدراسة والسفر

أعلنت شركة أمازون كندا عن خطتها لتوظيف اكثر
من  ٢٠٠عامل في مقرها في تورنتو في وظائف تطوير
البرمجيات والهندسة االلكترونية والبرمجة والتسويق
واملبيعات واملوارد البشرية  ،وقال تامير بار حامي املدير
االقليمي جملموعة وسائل االعالم في الشركة ان هناك
مجاالت متعددة في التجارة االلكترونية والتكنولوجيا
واالنترنت التزال حتتاج للنمو فيها ملصلحة العمالء .ويعمل
في شركة أمازون كندا  ٣٥٠٠فرد في مكاتبها ومراكز
التوزيع عبر كندا مبا في ذلك  ٦٠٠من العاملني بدوام
كامل في مقر الشركة في وسط مدينة تورنتو  ،وقال
متحدث باسم رئيسة وزراء كندا «كاثلني وين» أن مقاطعة
أونتاريو لم تقدم لشركة امازون أية اعانات مالية او منح
او اعفاءات ضريبية وقالت كاثلني وين للصحفيني أن قدرة
أونتاريو علي إجتذاب شركة كبيرة مثل أمازون للعمل
فيها يدل علي أن هناك مجموعة كبيرة من العاملني
حملة تطوع في اجليش الكندي تعود لعام  2006والتي امتدت على مدى خمس سنوات
املدربني تدريبا عاليا في املقاطعة.
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كيف حتافظ على حبك حيّا؟!
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مع اإليقاع السريع حلياتنا املعاصرة ،حيث
أصبح التغير هو الصفة الدائمة لكل شيء،
فإن كثيرين من املتزوجني حديثاً ،يفيقون لكي
يكتشفوا أنهم لم يعودوا بعد أحياء ،أو كما
يقول بعضهم« :لقد فتر حبنا».
ويقول علماء النفس واالستشاريون في
مجال العالقات األسرية“ :هناك وصية هامة
فعالة،
وبسيطة من أجل إعادة دفء احلب ،وهي ّ
حتى ولو بدا احلب فاترا ً في البداية.
ومبالحظة األرواح والزوجات الناجحني في
عالقاتهم العائلية على مدى السنني ،تبني
أنهم ميتلكون أربع صفات شخصية رئيسة،
وهذه الصفات ميكن وصفها بأنها “املفاتيح”
للحفاظ على حبك ح ّياً ،وهي:
إن الزوجني شريكا حياة يهتم أحدهما باآلخر:
أي يرفعان بعضهما إلى أعلى .وإذا تواجد أحد
آخر كضيف أو زائر مثالً معهما ،فسوف يشعر
أنه دائما ً موضع ترحيب منهما معاً .وما أن
يتركهما حتى يوقن أنهما سعيدان وهما على
انفراد بنفسيهما .وهذا يعكس حالة زواج
يتمتع بالصحة.
ال ميعنا النظر في أي شيء سلبي :فال أحد
منهما يعتقد أنه هو الكامل ـ وقد كانا

العائلـــــــــة

ما عالقة �شيب ال�شعر بوهن العظام؟
اكتشف العلماء أن هناك عالقة بني الشيب قبل
سن األربعني عند املرأة ،وبني اإلصابة بوهن العظام
(هشاشة العظم وسهولة كسره).
وقد أجريت األبحاث على عدد من النساء تبني
منها أن املرأة التي تشيب قبل سن األربعني ،لديها
استعداد أكبر لإلصابة بوهن العظام ،وعادة ما
تصاب به املرأة بعد سن اخلمسني.
وهناك عالج مبكر وضروري للمرأة عندما تبلغ
السادسة والثالثني من عمرها حتى ال تصاب مبرض وهن العظام ،عندما تقترب من اخلمسني
من عمرها.

مسرعني في االعتراف بذلك ـ وكلما حتدثا
عما مضى ،كان حديثهما دائما ً إيجابياً .ومن
النادر أن يصفا ما ميران به من مواقف أو أحداث،
“باألسف” أو “باحلظ السيء”.
إميانهما باهلل قوي :ال يستطيع الشخص الذي
يعمر قلبه بحب اهلل ،أن يفشل في أن يحب
شريك حياته.
يعيشان بشكر ورضا :إن األشخاص الشاكرين
هم أشخاص سعداء ،وعادة ما يكون
األشخاص السعداء أكرم في العطاء ،وفي
التعامل مع اآلخرين.

كيف حتيا حياة ال�شكر؟
اكتب قائمة بعشرة أشياء حتبها في شريك
حياتك .وسوف جتد هذه العشرة األشياء.
اشكر اهلل مرتني يوميا ً من أجل تلك العشرة
األشياء.
تأمل دائما ً في الصفات اإليجابية لشريك
حياتك .وستجد على الفور أن القلب الشكور،
يفيض باحلب
قائمة الشكر
حدث أن شكا أحد األزواج من زوجته خلبير في
الزواج والعالقات األسرية ،وقد أخذ يتحدث ملدة
نصف الساعة مستعرضا ً كل صفة سلبية
في زوجته .ثم أنهى حديثة قائالً“ :إننا في
مشكلة خطيرة .لم نعد نحب بعضنا البعض،
وفقدنا كل مشاعر طيبة جتاه بعضنا البعض
ولو لم يكن عندنا ابن علينا مسئولية تربيته،
لكنّا انفصلنا.”..
أخرج خبير الزواج ورقة بيضاء صغيرة ،وطلب
من الزوج أن يكتب شيئا ً واحدا ً يحبه في زوجته ..ظل يفكر ملدة ربع الساعة ،وأخيرا ً أفصح ،قائالً:
“إن زوجتي كرمية األخالق مع والدتي”!
وقبل انقضاء وقت طويل كان قد مأل الورقة بقائمة تتكون من عشرة بنود إيجابية كتبها هو
بنفسه عن مزايا زوجته وصفاتها الطيبة.
ثم طلب خبير الزواج من الزوج أن يتقدم بالشكر هلل مرتني يوميا ً من أجل تلك العشرة األشياء
ـ مرة في الصباح ومرة في املساء أثناء عودته من عمله .وباالضافة إلى ذلك فعليه في كل مرة
عندما تراوده أفكار سلبية من جهتها؛ أن يستعيض عن هذه األفكار السلبية ،شيئا ً مما في
القائمة يستوجب الشكر.
وبعد مرور عشرة أيام ،ألتقى خبير الزواج بالزوجني سويا ً في مناسبة عائلية ـ ولم يكونا
معتادين على ذلك ـ وقد ظهرت عليهما وعلى طريقة تعاملهما كل مظاهر احملبة واالعتزاز
ببعضهما.
وعندما قام خبير الزواج باالتصال عبر الهاتف بالزوج لألطمئنان على نتيجة الـ “عشرة األشياء
االيجابية بالقائمة” ،أخذ الزوج يفسر ويشرح مباهج الزواج ونعمة عالقة حبهما.
وملا سأله“ :هل ما زلت حتفظ عن ظهر قلب تلك العشرة البنود املكتوبة على الورقة البيضاء
الصغيرة؟”.
أجاب الزوج“ :بالتأكيد ،نعم! لقد حفظتها عن ظهر قلب منذ اليوم الثالث ،كما أنني قلبت
الورقة على ظهرها وأضفت إليها  15شيئا ً آخر أحبه فيها”.
من الواضح أن عطاء الشكر ،ينتج املزيد من الشكر ،وهذا بدوره ينشيء ح ّباً...
ابدأ اليوم في كتابة هذه القائمة ـ قائمة الشكر ـ؛ لتسعد في زواجك ،واكتب لنا بالنتائج
املشجعة بإذن اهلل.

كيف تفهم لغة و�سلوك طفلك الر�ضيع؟

ماذا تتوقع من الطفل في مرحلة التسعة
الشهور األولى من حياته؟
الطفل في هذه املرحلة يعتمد كليا ً عليك في
طعامه ،وال ينام إال إذا شبع وكانت مالبسه
نظيفة ومكان نومه ُمعداً .وقد يستيقظ مرة
أخرى فيبكي طلبا ً للغذاء ...وهكذا.
ال مي ّيز أي شيء مما يجري حوله سوى صوتك
أنت ،وإحساسه بيديك عندما ترفعينه ،كما
ِ
يحس بنبضات قلبك كلما احتضنتيه ،مما
يشيع في نفسه األطمئنان والراحة.
ال يستطيع االنتظار أو الصبر إذا تأخرت عن إطعامه.
يبدأ عادة في املناغاة واالبتسام في نهاية اليوم عند شروعك في النوم.
بعد مرور حوالي ثالثة شهور من ميالده يشعر بامللل والوحدة ،إذا تُرك وحيدا ً في غرفته ،ويطمئن
لوجود أشخاص بالقرب منه في حجرته.
يبدأ في تأمل أصابعه ،وينظر إلى الضوء ،وقد يبكي بدون سبب إال لرغبته في أن حتمليه ومتشي
به قليالً.
يبدأ في النوم بعمق في خالل فترة الليل ،ونالحظ اختالف مواعيد طعامه ،ونومه بعض الوقت
في خالل النهار.
يجب أن يسمع املوسيقى وأن يرى أشياء المعة أو مضيئة تتحرك أمامه.
عند الستة الشهور أو بعدها بقليل يستطيع أن يجلس مبساعدتك وبوضع بعض الوسائد
الصغيرة من حوله ملساعدته على االتزان.
يستطيع اإلمساك ببعض األشياء الصغيرة وحتريكها بشدة عندما يكون سعيداً ،ويبدأ في
وضع أي شيئ يصل ليده إلى فمه .لذلك احذري أن يضع أشياء حادة أو صغيرة أو غير نظيفة
في فمه.
جتدين صعوبة في أثناء تغيير مالبسه إذ يتحرك كثيراً ،وكأنه يريد أن يجري منك لتلحقي به
وتداعبيه.
يسعد بكالمكما معه وبترديد اسمه ،حتى يعتاد عليه.
قد يشعر باخلجل من الغرباء ،ولكنه يتعرف على الشخصيات التي يراها من حني آلخر ،فيرفع
يديه رغبة في حمله ،ومداعبته ممن يحبهم ويعتاد عليهم.
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منظمة الت�ضامن القبطي تقيم م�ؤمترها ال�سنوي الثامن بالكوجنر�س الأمريكي بوا�شنطن
 10أعضاء كوجنرس و  43متحدث وسفراء وأعضاء برملان باإلحتاد األوربي وكندا يشاركون باملؤمتر
السفير جون بولتون  :مؤمتر «التضامن القبطي» يُضاهى املؤمترات التى تقوم بها املنظمات األمريكية الكبرى
رئيس حترير «جود نيوز» يلقي محاضرة عن كفاح األقباط من أجل حقوق متساوية في ظل غياب متثيل سياسي لهم
املتحدثني يعبرون عن مخاوفهم من تالشي الوجود املسيحي في الشرق األوسط في ظل إستمرار إضطهادهم
احلكومة املصرية ترسل  14عضو برملان ملقابلة أعضاء الكوجنرس وتهدئتهم في نفس توقيت املؤمتر
جود نيوز  -واشنطن

علي مدي يومي اخلامس عشر والسادس عشر
من يونيو املاضي ،أُقيم مؤمتر التضامن القبطي
الثامن بالكوجنرس األمريكي بالعاصمة
األمريكية واشنطن وفي اليوم الثاني بفندق
«ماريوت كي بريدج» ،والذي شارك به  10أعضاء
من الكوجنرس ،باإلضافة إلي  43متحدث
وأعضاء جلنة احلريات الدينية األمريكية،
ومستشارون بحملة «ترامب ،وقسم احلريات
الدينية باإلحتاد األوربي ،وأكادمييني وصحفيني
«دانيال بايبس»  -والذي قضي ثالث سنوات مبصر
وسفراء ،ونشطاء حقوق إنسان ،وباحثني ،
 أن املسيحية تتالشي من الشرق األوسطوكذلك الناشطة السياسية الكندية« ،غادة
وأنه متشائم بالنسبة ملستقبل األقباط في
ملك» ،ونخبة كبيرة من احلضور األقباط من
بالدهم مصر ،ووصف أعضاء الكوجنرس زيارة
جميع دول العالم .وشارك من «جود نيوز»
الكندية املهندس إبرام مقار و األستاذة «دوال
أندراوس» والكاتب والباحث «سعيد شعيب».
وأفتتح املؤمتر رئيس منظمة التضامن القبطي
للدورة احلالية ،الدكتور «جورج جرجس»،
األستاذ بجامعة تكساس ،والذي حتدث عن
أن هدف املؤمتر هو الدفاع عن حقوق األنسان
واحلريات الدينية .وأعرب الباحث املعروف،

علي ما يتعرضون له ،كذلك نقل القضية
القبطية لألجيال القادمة .وحتدث الكاتب
«سعيد شعيب» ،في كلمته عن خطورة
اإلرهاب األسالمي وأهمية تصحيح املفاهيم
من أجل التعايش .وفي مساء اليوم الثاني أُقيم
عشاء حتدث فيه السفير األمريكي في األمم
املتحدة االسبق« ،جون بولتون» ،ومت إهداء جائزة
منظمة التضامن القبطي لهذا العام للسيد
«إيجال كرمون» مؤسس ورئيس مؤسسة
ميمري الدولية الشهيرة ،كذلك مت تكرمي
الرئيس السيسي للكاتدرائية باألمر اجليد
مهندس «عادل جندي» والذي رأي منظمة
ولكنه غير كافي وحتي األن لم يرفع املظالم
التضامن القبطي لسبع سنوات سابقة.
التي يتعرض لها األقباط .وتعرض املتحدثني
والغريب أن احلكومة املصرية أرسلت  14عضو
باملؤمتر إلي داعش وما تفعله باألقليات الدينية
بالشرق األوسط و كذلك اإلعتداءات املتكررة
علي الكنائس في مصر .وقال الدكتور وليم
ويصا في كلمته أن اجملتمع املصري مت أسلمته
كامالً ،بينما حتدث استاذ الفلسفة بجامعة
عني شمس ،د« .عصام عبداهلل» ،عن العنف
ضد األقباط علي مدي املراحل الزمنية اخملتلفة.
بينما قال املهندس «ابرام مقار» رئيس حترير
«جود نيوز» الكندية ،في كلمته والتي حملت
عنوان «نضال األقباط من أجل حقوق متساوية
في غياب متثيل سياسي لهم» ،عن أنه منذ
غزو عمرو بن العاص ملصر وحتي األن ويتم دفع
من أعضاء مجلس الشعب املصري بينهم
القيادة الكنيسة لتمثيل األقباط سياسياً ،وأن
أقباط حملاولة تهدئة أعضاء الكوجنرس وأشارت
هناك ثالثة عراقيل متنع الكنيسة للقيام بهذا
صحف أمريكية عديدة لهذا األمر الغريب
الدور وهي ،غياب التأهيل و غياب الرؤية وغياب
ومنظمة التضامن القبطي الدولية ،مت
املراجعة ،وأن الكنيسة ملتزمة بنصوص دينية
إنشائها عام  2008ومقرها واشنطن ،وهدفها
لألفراد والتي تتعارض مع العمل السياسي
نقل القضية القبطية من الشكوي إلي
للمجموعات ،وأن هناك جيل صغير السن يريد
النضال ومن احلديث مع الداخل للحديث مع
أن تعامله الدولة كمواطنني وليس كرعايا
اخلارج وتقوم علي العمل اجلماعي بني 100
أقباط ،وحتدث «مقار» عن أهمية زيادة الوعي
عضو مؤسس بهذه املنظمة.
لألقباط وتعريفهم بحقوقهم والقاء الضوء

التحدي العتيد!
في البدء كان الغزو ،وكان االضطهاد،
وكان السيف ،وكان الدم!
جاءوا من صحراء املوت ،وقد ج ّردهم اإلميان
املسموم من صفتهم اإلنسانية ،حاملني
رايات الكراهية العمياء املعززة من تعاليم
التعصب!
جعلوا من االتهامات الباطلة حجة:
الغتيال رجل ،واغتصاب جارة ،وتهجير
صاحب أرض من ميراثه!
صراخهم ال يزال يد ّوي بقوة وعنفّ :
كفار ،صليبيون،
عمالء وخونة...،
لم يقرأوا في سورة آل عمران ،أن القرآن يشهد لنا بأن اهلل
جاعل الذين اتبعوا عيسى فوق الذين كفروا ،ليس حتى
األمس ،أو اليوم ،أو الغد ،بل إلى يوم القيامة!
لم يقرأوا أن العرب األوائل ،ما كانوا يعرفون كلمة:
“صليبيني” ولكن كلمة“ :فرجنة” ..ومسيحيو هذه البالد
حملوننا،
عندهم هم نصارى ،ولكن في جهلهم ،يُ ّ
بالظلم ،أخطاء الغرب ،وخطاياه .دامجني بني قومية

املسيحيني وديانتهم ،ومرادفني بني
املسيحية والصليبية؛ حتى أصبح
ذلك خالدا ً في عقل أهل القاعدة ،مع
أن زعيمها ،أمين الظواهري ،الذي جايل
األقباط في مصرهم ،يعلم أننا لسنا ممن
يحملون السيف ،ووطنيون ووالئيون إلى
املدى ،ولم نكن في يوم من األيام أحصنة
طروادة ألحد!
لم يقرأوا أننا أهل هذه األرض ،ولسنا أهل ذمة ،وأن
حضورنا في هذه البالد ليس صدفة ،أو :عبثاً ،أو :ضياعا ً
لهدف أو ملسيرة أو لغاية .وأننا مشرقيون حتى العظم،
وال ميكن أن تلتقي مصاحلنا مع الغرب اخلبيث ،الذي يعشق
النفط ومشتقاته ،أكثر من إميانه باملسيحية ،ومبادؤها،
بل ويعامل قضية حضورنا املسيحي في شرقنا ،مبكيال
هم زائد ال يريده!
املتجاهل املتواطيء ،وكأننا ّ
...،...،...،
انقلبت األعمدة ،على حد تعبير داود النبي ،في مزاميره
احلزينة!

وأتت أزمنة الشك ،واألرتداد ،واخلوف على العمر!
رياح اخلوف العاصفة ،أطاحت بنا من كنيسة الشهداء
إلى كنيسة الهجرة والرحيل؛ حتى كدنا أن نصبح
جاليات في أوطاننا ،وأن نكون في طريقنا ،لنمسى آخر
األقباط ،وآخر مسيحي الشرق!
ألم تعد لدينا القدرة على التمسك بشجاعة أجدادنا،
ومقاومتهم اخلوف ،والنصرة عليه؟!..
ألم نعد نؤمن بأنفسنا ،وال بتاريخنا ،وال بدورنا ،متنازلني
سلفا ً عن هويتنا ،وآفاق وجودنا املسيحي ،متجاهلني أن
الذي فينا أعظم من الذي في العالم؟!..
أغمض العنيّ ..
تذكر تلك األسماء والوجوه الناجية من
تاريخ املذابح ،تكتشف سر األقباط وروعتهم ،وأنت واحد
منهم!
اقرأ في كتابك املقدس عن “نحميا” ،بطل العائدين من
السبي ،حينما أشاروا عليه بالهروب ،قال لهم“ :أرجل
مثلي يهرب؟!”!
ّ
وتذكر ،أنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت اهلل،
وأن الرب ال يقف بعيداً ،وال يختفي في أوقات الضيق!

بقلم :عـادل عطيـة
جتسد،
إذا كنا مسيحيني حقيقيني؛ فنحن نؤمن أن اهلل ّ
ّ
وبشر ،و ُقبر ،وقام من بني األموات ،على أرض مشرق ّية،
ونؤمن أنه سيعود ليدين األحياء واألموات ،وحني يعود،
سيعود إليها حيث املشرق!
فهل ميكن أال نكون كمسيحيني من الشرق في انتظاره؟!..
قالها وليم شكسبير ،ذات مرة“ :أننا نعلم ما نحن عليه،
ولكننا ال نعلم ما ميكن أن نكون عليه”!
ما سنكونه يبدأ من اآلن..
نثق أن أزمنة الشك ،قد تكون باب اإلميان املتجدد!
ونؤمن بالذي قال“ :اني أنا حي فأنتم ستحيون” ،ونتفق
مع بعضنا البعض ،ومعه ،ونناضل بهذا اإلميان الذي ال
يُخزى؛ كي نبقى ،ونستمر ..فاألرض عزّتنا ،والهجرة خزي
الناكرين ألوطانهم!
أنه التحدي ،والقرار الصائب :أن نظل على أرضنا ،ملح
للشرق ،وسكره ،ونوره ،وخميره ،ونهضته!
عارفني :أن القرار ال يُقاس مبا نُس ّر أن نعمله ،بل يُقاس مبا
نعمله عندما ال تكون لنا الرغبة في عمله!...
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�إحتفاالت عرب كندا بعيد ميالدها الـ ١٥٠

حتتفل كندا بعيد ميالدها الـ  ١٥٠خالل شهر
يولية وتقام املهرجانات واحلفالت املوسيقية
واالستعراضات وااللعاب النارية في كل انحاء
كندا وقد بدات حكومة كندا وحكومات
املقاطعات في التحضير لهذه املناسبة منذ
عام تقريبا وانفقت الكثير من االموال جلعل
هذه املناسبة حية في اذهان الكنديني والزائرين
العوام قادمة ،وهذه اربعة أشياء غريبة جدا
انفقت عليها االموال لتدخل البهجة علي
قلوب الناس في هذه املناسب اوال( أالريكة رأيهم في كندا وتسجيل هذه االفالم ونشرها
احلمراء) وهي مقعد بالون االحمر متسع مريح علي االنترنت وحتي االن ظهر  ٥٧شريط حصل
رسم عليه علم كندا وهو مصنوع يدويا في ثالثة منهم علي اكثر من مائة مشاهد  ،وعن
مدينة وينيبيج والغرض منه هو ان جتلس عليه النفقات الكبيرة لهذه االريكة قال الفنان
وحتكي عما تعنيه كندا بالنسبة لك ويقوم مصممها انها تساوي االموال التي أنفقت
فريق للتصوير بتصوير فيديو لك وينشر علي عليها ألن حكومة كندا تصرف املاليني من
اليوتيوب وكلف هذا احلكومة  ١٥٥الف دوالر الدوالرات ألستطالع راي الناس واستطالع رأي
ويقوم الفريق بالتنقل بهذه االريكة ملدة ثمانية الكنديني بطريقة االريكة احلمراء رمبا يكون
اسابيع خالل شهري يولية و أغسطس عبر اهم استطالع عام  ،والشئ الثاني الغريب
كندا ودعوة الكنديني من كل مكان ليقولوا هو (البطة املطاطية العمالقة) والتي يبلغ

من �أكرث احلوادث غرابة� ..أ�شخا�ص �ضحكوا حتى املوت
خري�سيبو�س

هو فيلسوف إغريقي شهير جداً ،و يعد ثالث أكبر
الزعماء للفلسفة الرواقية ،عاش بني عامي 206 – 280
ق م تقريبا  ،و كان له الكثير من االبداعات  ،في عدة
مجاالت مثل نظريات الفلسفة واملنطق والفيزياء
والدين والرياضيات ،كما أنه أيضا ً حاول فهم طبيعة
الكون واإلنسانية بصورة عميقة  ،و في يوم من األيام
كان يشرب كعادته النبيذ فأراد أن يحصل على بعض
الفكاهة ،لذلك سقى حماره بعض النبيذ ،و وقف
يراقب ردة فعل احلمار التي على ما يبدو أنها كانت مضحكة للغاية ،مما جعل خريسيبوس
يضحك بطريقة هسترية إلى درجة أن قلبه توقف.

توما�س اركهارت
كان معروف األرستقراطي االسكتلندي ،توماس أركوهارت بأنه شخص شديد االنفعال و يفقط
السيطرة على نسفه ،و في عام ( )1660جاء إليه خبر بأن “تشارلز الثاني” تولى العرش ،فظل
يضحك بطريقة مفرطة حتى توقف قلبه ،و انتهت حياته و ال أحد يعلم و ال هو نفسه ملا دخل
في هذه املوجه الهسترية من الضحك .

�أويل بنتزن
في عام ( )1989جلس املواطن الدمناركي “أولي بنتزن” يشاهد التلفاز ،و في هذا الوقت كان يتم
عرض فيلم يحمل أسم “سمكة تدعى واندا” ،و في أحدى املشاهد الكوميدية ظهر بطل الفيلم
وبعض البطاطا املقلية عالقة داخل أنفه ،و هذا املشهد أثار ضحك أولي بنتزن إلى درجة أن دقات
قلبه ارتفعت إلى بني 2500و 500نبضة في الدقيقة ،فانتهت حياته على الفور .

�أليك�س ميت�شل
في عام ()1975كان املوظف البريطاني أيضا ً أليكس ميتشل ،يشاهد أحدى حلقات املسلسل
الكوميدي ” ذا غوديز ” ،فدخل في نوبة ضحك قوية استمرت إلى نصف ساعة ،حتى انتهت مبوته،
و الغريب في اآلمر أن زوجته كتبت رسالة شكر إلى فريق املسلسل ،قائلة فيها أشكركم كثيرا ً
أنكم جعلتم أخر ساعة في حياته تنتهي بسعادة .

مارتن ملك �أراغون
في عام ( )1410كان جالس امللك على مائدة الطعام في سعادة حيث أنه تناول إوزة كاملة
مبفردة ثم أخبرته زوجته دعابة عن غزال كان يتدلي من علي شجرة باستخدام ذيله في الغابة
فضحك امللك بشدة حتى توفى من شدة الضحك وعسر الهضم.

تقــــــــــــارير

طولها  ١٩متر ووزنها  ١٣٦٠٠كيلوجرام وقد
أستأجرتها حكومة أونتاريو وستضعها عند
شاطئ البحر في مدينة تورنتو لتجذب السواح
واملواطنني لالحتفال بعيد ميالد كندا وبلغت
تكاليف هذه البطة العمالقة  ١٢١الف دوالر
والشئ الثالث الغريب هو قيام حكومة أونتاريو
بتحديث الشعار اخلاص بها مبناسبة عيد ميالد
كندا والذي كلفها  ٣٠الف دوالر وعلي ما يبدو
ان هذه االموال انفقت علي تصميم الشعار
واصدار تراخيص باستعماله ومكان وضعه ،
والشئ الغريب الرابع هو حتويل جزء كبير من
مدينة كاجلاري الي لعبة ضخمة من لعبة
السلم والثعبان  ،حيث يستخدم هيكل املدينة
ليتحول الي اختبار حقيقي للصعود والهبوط
في اماكن تاريخية رائعة انشأت كاجلاري بداية
من الشعوب االصلية الي اكتشاف البترول ذلك احتفاال بعيد ميالد كندا الـ ١٥٠
الي املشاريع االجتماعية الكبيرة املقامة االن وجود نيوز تهنئ جميع الكنديني بالعيد املائة
وتكلفت هذه املنشأت  ٤١٦الف دوالر  ،وكل واخلمسون لكندا
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أستراليا توطن  12ألف الجئ من العراق وسوريا
أعلنت احلكومة األسترالية إنهاء توطني  12ألف الجئ إضافي من العراق وسوريا ضمن البرنامج اإلنساني
السنوي الذي تعتمده احلكومة.
وجاء اإلعالن وسط تأكيدات على متسك السلطات األسترالية برفضها للهجرة غير الشرعية ،وكذلك
احتجاز طالبي اللجوء الذين يأتون بصورة غير شرعية عبر قوارب التهريب.
وقالت مديرة برنامج التوطني في منظمة «أس أس أي»« :السلطات األسترالية أنهت توطني  12ألف
الجئ إضافي من العراق وسوريا ضمن البرنامج اإلنساني السنوي الذي تعتمده البالد والبالغ  13ألف
و 750ألف الجئ من مختلف أنحاء العالم».
وأضافت« ،املنظمة توفر للقادمني اجلدد والالجئني خدمات مهمة ،منها الصحة واملدارس والتعليم وإيجاد
سكن مناسب وقريب من املواصالت واألسواق واملرافق العامة ،فضال عن خدمات فتح حساب مصرفي».
وأكدت أن املنظمة تقدم خدمات التحدث باللغة القادم منها الالجئ ،الفتة إلى أن «املنظمة تواجه
حتديات منها إيجار منزل كونه أول خطوة في استقرار الالجئني».
يذكر أن أستراليا تتبع سياسة متشددة إليقاف الهجرة غير الشرعية نحو البالد ،والتي تنص على
اعتراض وإعادة قوارب تهريب املهاجرين إلى أماكن انطالقها ،فضال عن اعتقال من يصل في مراكز اعتقال
خاصة متواجدة على جزر نائية وسط احمليط الهادئ.

عدد سكان العالم سيصل إلي  10مليارات
بحلول عام 2050
أشارت األمم املتحدة إلى أن عدد سكان العالم سينمو مبعدل مليار شخص خالل الـ  13عاما القادمة،
وسيصل إلى  10مليارات نسمة بحلول عام .2050
ومن املتوقع أن يصل عدد السكان احلاليني إلى  7.6مليار نسمة خالل العقد القادم ،ويرجع األمر إلى ارتفاع
معدالت املواليد في أفريقيا إلى حد كبير ،وفقا لتقرير جديد لألمم املتحدة.
وأوضح البحث أن الهند ستتجاوز الصني ،باعتبارها األكثر ازدحاما خالل السنوات السبع القادمة ،بينما
ستتجاوز نيجيريا الواليات املتحدة لتصبح ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ،قبل عام
.2050
وفي الوقت نفسه ،من املتوقع أن تشهد أوروبا ،التي يبلغ معدل الوالدات فيها حاليا  1.6طفل لكل امرأة،
إنخفاضا في عدد السكان خالل العقود املقبلة.
وذكر تقرير إدارةاألمم املتحدة ،للشؤون االقتصادية واالجتماعية ،أن حوالي  83مليون شخص ،يُضافون إلى
سكان العالم كل عام.
ومن املتوقع أن يستمر االجتاه التصاعدي حتى مع االنخفاض املستمر في معدالت اخلصوبة ،التي
انخفضت بشكل مطرد منذ الستينيات ،وفقا للباحثني.
وقال جون ويلموث ،مدير إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية ،إن التقرير يتضمن معلومات عن سكان
 233بلدا ،أو منطقة في العالم.
وأضاف موضحا أن «معدل منو السكان في أفريقيا سريع بشكل ملحوظ ،ومن املتوقع أن يتمركز أكثر
من نصف منو السكان العاملي من اآلن حتى عام  ،2050في تلك املنطقة .ومن ناحية أخرى ،من املتوقع
انخفاض منو سكان أوروبا في العقود املقبلة».
وتتنبأ وكالة األمم املتحدة ،بأنه من اآلن وحتى عام  ،2050سيتركز نصف النمو السكاني في العالم ،في
 9بلدان فقط :الهند ونيجيريا والكونغو ،وباكستان وإثيوبيا وتنزانيا والواليات املتحدة وأوغندا ،وأخيرا
إندونيسيا.
وأوضح التقرير أنه من املتوقع أن يتضاعف عدد سكان  26دولة أفريقية على األقل.
وجتدر اإلشارة إلى أن نيجيريا ،التي تعد حاليا سابع أكبر دولة في العالم ،تتميز بأسرع معدل لنمو
السكان ،من بني أكبر  10بلدان من حيث النمو السكاني في العالم.
وتشير التوقعات اجلديدة ،إلى أن الهند التي يبلغ عدد سكانها حاليا  1.3مليار نسمة ،ستحل مكان
الصني (عدد سكانها احلالي  1.4مليار نسمة) ،لتكون أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان ،بحلول
عام .2024

انتصار مهم لترامب بشأن حظر السفر!
سمحت احملكمة العليا في الواليات
املتحدة باستئناف العمل بقرار الرئيس
دونالد ترامب حظر سفر مواطني 6
دول إلى أمريكا ،ورفعت جزئيا احلظر
املفروض من قبل القضاء على تطبيق
القرار.
ووافقت احملكمة على االستماع إلى
طعون إدارة ترامب على قرارات محاكم
أخرى ،منها محكمة استئناف أوقفت
قرارات الرئيس األمريكي الرامية إلى
احلد من الهجرة من بعض الدول
اإلسالمية ،كما أنها استجابت جزئيا لطلب واشنطن الشروع في تطبيق األمر التنفيذي الصادر عن
ترامب في  6مارس فورا ،فيما تستمر املعركة القضائية حول مدى شرعية حظر السفر.
وأوضحت احملكمة في قرارها أن حظر السفر سيتم تطبيقه بحق مواطنني من الدول احملددة باألمر
الرئاسي ،ال ميلكون ما يثبت وجود عالقات حقيقية وليست وهمية تربطهم مع شخص أو شخصية
اعتبارية في الواليات املتحدة.
كما سمحت احملكمة بتطبيق حظر دخول جميع الالجئني إلى األراضي األمريكية ملدة  120يوما.
وفي وقت سابق أيدت محكمة استئناف أمريكية قرارا قضائيا سابقا برفض «حظر السفر» املعدل
الذي أصدره ترامب ملنع دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة يشمل مواطني إيران وليبيا وسوريا
والسودان والصومال واليمن.

تقــــــــــــارير

بعد إقرار اتفاقية تيران وصنافير :إجناز سعودي
وانقسام مصري وترقب إسرائيلي؟
أقر البرملان املصري في  14يونيو اتفاقية تيران
وصنافير املثيرة للجدل بعد أكثر من عام من
اإلعالن عن توقيعها ،وصدق عليها الرئيس عبد
الفتاح السيسي لتدخل حيز التنفيذ .فماذا
ستستفيد السعودية من استرداد اجلزيرتني؟
وماذا ستجني مصر؟ وهل سيتغير شيء
بالنسبة إلسرائيل؟
على الرغم من إقرار البرملان املصري اتفاقية
تيران وصنافير ،إال أن السجال السياسي
والقضائي واحلراك االجتماعي في مصر لم
ينته بعد .وعلى عكس االنقسام داخل املشهد املصري ،فالسعوديون يفتخرون «باإلجناز»التاريخي للملك
سلمان .أما إسرائيل التي تعتبر معنية مباشرة باالتفاقية ،فقد رفضت التعقيب.
جزيرتا تيران وصنافير تقعان أقصى شمال البحر األحمر ،وتبلغ مساحة تيران  80كلم 2في حني تقدر
مساحة صنافير بـ  33كلم.2
تتمتع اجلزيرتان اخلاليتان من السكان مبوقع جغرافي إستراتيجي هام ،حيث أنهما تقعان في املدخل
اجلنوبي خلليج العقبة ،وبالتالي فإنهما تتحكمان في حركة املالحة الدولية فيه ،ويصبح بإمكان الدولة
التي تسيطر عليهما إغالق حركة املالحة جتاه اخلليج في حاالت احلرب.
ومتثل اجلزيرتان أهمية إستراتيجية إلسرائيل على وجه اخلصوص ،إذ أن مضيق تيران يعتبر املمر املالحي
الوحيد من وإلى ميناء إيالت ،في جنوب البالد.
ويأتي مترير اتفاقية ترسيم احلدود البحرية بني مصر والسعودية بالرغم من استمرار الصراع القضائي
أمام احملاكم املصرية حول مدى شرعية توقيعها.
فبني حكم احملكمة اإلدارية العليا النهائي بعدم شرعية االتفاقية ،وحكم آخر حملكمة األمور املستعجلة
بإبطال حكم اإلدارية العليا ،كان من املتوقع أن حتسم احملكمة الدستورية العليا األمر إال أن البرملان
املصري لم ميهل القضاء ليقول كلمة الفصل وأسرع اخلطى لتمرير االتفاقية دون انتظار رأي احملكمة
الدستورية .وأصدرت احملكمة الدستورية العليا في  21يونيو قرارا بوقف كل األحكام الصادرة بشأن
االتفاقية حتى الفصل في دستورية تلك األحكام .فحكم احملكمة التي تعتبر أعلى هيئة قضائية في
البالد لم يتطرق حملتوى االتفاقية ولكن أوقف احلكمني املتناقضني بشأنها.
وجاء إقرار االتفاقية ليصب مزيدا من الزيت على نار الغضب الشعبي املصري الذي كان يعلو ويخبت بني
احلني واآلخر طوال العام املاضي ومنذ اإلعالن عن االتفاقية في أبريل .2016
وأصدرت العديد من األحزاب املصرية اخلميس املاضي بيانات تدين فيها االتفاقية وتدعو إلى احتجاجات
شعبية مناهضة لها ،أما السلطة املصرية ،فلجأت إلى مزيد من القمع لوأد أي حترك شعبي ومنع
انتقال االحتجاجات الشعبية من شبكات التواصل االجتماعي إلى الشارع .وقامت الشرطة باعتقال
عشرات الناشطني في أنحاء البالد وألجل حتديد وفهم تبعات انتقال السيادة على اجلزيرتني من مصر إلى
السعودية على دولة إسرائيل ،فيجب العودة إلى تصريح أدلى به وزير الدفاع اإلسرائيلي موشيه يعلون
لصحيفة «هآرتس» والتي قال حينها إن عبور إسرائيل من مضيق تيران قد مت تأمينه من خالل وثيقة
وقعت عليها اململكة السعودية ،تتعهد من خاللها بضمان حرية املالحة اإلسرائيلية وفقا ملعاهدة
السالم املصرية اإلسرائيلية .وأضاف يعلون في هذا التصريح أن تل أبيب تلقت طلبا للموافقة على حتويل
تبعية اجلزيرتني من مصر إلى السعودية حيث أن موافقتها كانت ضرورية لتمرير االتفاقية ،مبا أن اجملرى
املالحي في مضيق تيران يندرج ضمن معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية املوقعة العام .1979
وتابع وزير الدفاع اإلسرائيلي أن تل أبيب وواشنطن والرياض والقاهرة اتفقت على نقل سيادة اجلزيرتني إلى
السعودية بشرط أن يحل السعوديون محل املصريني في البروتوكول العسكري امللحق ملعاهدة السالم.
مصر والسعودية وإسرائيل :من الرابح من اتفاقية تيران وصنافير؟
فسواء وقعت اجلزيرتان حتت السيادة املصرية أو السعودية ،فإسرائيل لن تخسر شيئا في احلالتني ،حيث
أن واقعيا مصر كانت ملتزمة بحرية املالحة في املضيق وبالتالي نقل السيادة والتزام السعودية بهذا
الشرط أيضا لن يغير شيئا بالنسبة لتل أبيب على صعيد املالحة من وإلى إيالت.
أما عن املكاسب التي ستجنيها السعودية من استراد اجلزيرتني ،فيرى السعوديون أن هذه اخلطوة تعتبر
إجنازا يحسب للملك سلمان الذي استطاع استعادتهما بعد أكثر من نصف قرن ،حيث يقول السعوديون
أن اجلزيرتان كانتا تخضعان فقط للحماية املصرية منذ العام  1950بناء على طلب من امللك عبد العزيز
آل سعود مؤسس السعودية .أما مصر ،فلن جتني سوى املزيد من تأجيج الغضب الشعبي ضد القيادة
السياسية احلالية.

السيسي يعفو عن إخواني محكوم عليه باملؤبد  ..و
إستياء قبطي من عدم اإلفراج عن الراهب «بولس الرياني»
في مشهد غريب أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي عفوا ً
رئاسيا ً عن الدكتور عبد اهلل بركات ،عميد كلية الدعوة اإلسالمية
األسبق بجامعة األزهر ،والذي كان أحد أبرز قيادي إعتصام اإلخوان
في رابعة العدوية بعد عزل مرسي .وكان عبد اهلل بركات ،من
املقربني جدا ً من الرئيس املعزول محمد مرسي ،وكان أشهر من
وقفوا على منصة رابعة ،مقدما ً عدد من اخلُطب التي كان يتفاعل
معها املتضاهرين من جماعة األخوان املسلمني اإلرهابية .وكان عبد اهلل بركات ،ألقي القبض عليه،
في يونيو عام  ،2014بسبب قطع طريق قليوب عام  .2013وكانت محكمة جنايات شبرا اخليمة قد
حكمت عليه غيابيا ً في يوليو  ،2015باإلعدام ومت تخفيفيها إلي السجن املؤبد .علي اجلانب األخر أثارت
تلك اإلعفاءات الرئاسية إستياء عدد كبير من األقباط بسبب إصرار السيسي علي االفراج عن أخوان
ومتهمني باإلرهاب بينما يندر اعفاء السيسي عن أقباط وال سيما راهب دير القديس مكاريوس بوادي
الريان «بولس الرياني»
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رينوار
الضوء  ،الزهور  ،النور  ،الطبيعه الساحرة كلها
صفات تتجسد فى اعمال الفنان الفرنسي رينوار
فكل لوحاته مليئة باحليوية واجلمال حتى قيل
عنها انها عالم من النور ينساب مثل قوس قزح
انا شخصيا عندما اشعر بنوع من الضيق او امللل
أقرر ان اشاهد اعمال رينوار فهى حتمل شحنه
كبيره من الطاقة اإليجابية التى تنزعك برفق من
ضيقك .
و بأنامل تشبه أوتار الكمان ،رسم الفرنسي رينوار
لوحات ُمشبعة باأللوان وعامرة بالتضاد الدقيق
بني الضوء والظل ،والتي تمُ ّيز املدرسة االنطباعية
التي يُعد رينوار أحد روادها .وكان واح ًدا ممن حتقق
حلمهم بأن يرى لوحاته في متحف اللوفر جوار
من درس أعمالهم ،وبالفعل حتقق له حلمه.
كان رينوار ُمول ًعا بالتفاصيل واألشياء الصغيرة
جمال عظيم ،إذا ما أتيح
ويرى أنها تنطوي على
ٍ

لها عني مبصرة و ُم ّ
تيقظة .وحرص رينوار دائ ًما
على تلقائية املوضوع وحيوية شخوصه وألوانه
يحضر الزهر والورد وظاللهما على
املترفة ،إذ
ُ
عموم مشاهده ،فتتناغم في لوحاته اخلطوط
وجمال األلوان ودفء املشهد  ،حيث يُ ّ
ركز رينوار
دائ ًما على القيم الزخرفية واملتعة البصرية؛
إلميانه بأن الرسم وسيلة ملنح اإلحساس
بالسعادة وإبراز مواطن اجلمال في الطبيعة وفي
احلياه

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

ولد الفنان الفرنسي
بيير أوجست رينوار ،في
اخلامس والعشرين من
فبراير عام  ،1841في
قرية ليموج الفرنسية،
وبدأ حياته الفنية
بالرسم على اخلزف
الصيني قبل أن يدرس الفن ،وكان يزور متحف
اللوفر لدراسة أعمال الفنانني القدامى ،وانتقل
عام  1855إلى باريس لدراسة الرسم في أكادميية
الفنون ،وسرعان ما أصبح وسط دائرة الضوء
والشهرة ،حيث اشتهر في بداياته بلوحاته
النسائية ،ومشاهد من احلياة اليومية ،وكان من
رواد املدرسة االنطباعية التي أضاءت باريس نهاية
القرن التاسع عشر ،وبداية العشرين.
بدأ التحول املهم في حياة رينوار عندما قابل
الفنان كلود مونييه رائد االنطباعية
رسم رينوار آالف اللوحات التي متيزت باجلمع
بني األلوان املُشرقة املُعبرة ،وبني بناء الفورم،
واستطاع ببراعته في لوحاته للنساء أن يخُ ضع
اللون للتعبير عن البشرة الغضة ،واهتم عند
رسم األشياء أو املناظر بالضوء واجلو العام أكثر
من اهتمامه بإظهار املُميزات الطبيعية اخلاصة
لهذه األشياء أو املناظر.
عاش رينوار حياة بوهيمية كأغلب فناني عصره،
ولم تأت له الثروة والشهرة إال في السنوات
األخيرة من حياته ،فقضى أيام شبابه في
التسكع في حي الفنانني ،وحتى عندما أُصيب
بالشلل بسبب التهاب املفاصل في سنواته
األخيرة لم يتوقف عن التصوير ،وربط فرشاة
األلوان في أصابعه وكان يرسم من فوق كرسي
وتوفي عام
متحرك ،ولكنه لم يترك ابدا فرشته
َّ
 1919عن عمر يناهز الثامنة والسبعني تاركا لنا
البهجة واجلمال .

الحب تاه في وسط الزحمة
فين راح الحب و ذهب
ما أعطانا اهلل و وهب
حبا طاهرا نقيا من دهب
أعطانا قلوب لحمية
تحس و تحب
و استبدلناها بقلوب
من حجارة و خشب

منى لويس

كلمة حلوة تكفى
ضمة بحب تدفي
نظرة ليها معنى توفى
لكن فين و الكل
على حاله مكفى
دى الكلمة الصادقة من القلب
لكل العلل تشفى
الكل بيقول نفس الكالم
راحت فين أيام زمان
فين الضحكة

ر�أي و ر�ؤى

اللي طالعة م القلب
و فين راحت
مشاعر الحب والحنان
كبير و صغير حاسس
بالحرمان
و كله ماشي
كئيب و في حالة تيهان

ليه الغني واكل حق الفقير
الغلبان
ليه ظلم االنسان ألخيه
االنسان
ليه استحلوا الدم في الشارع و
الميدان
ليه القلب مابقاش بالحب
عمران
أسئلة كثير محيرانى
حد يقدر يجاوبني و ال أفضل
طريقة النسيان

سليمان احلكيم

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

عندما تولى سليمان مقاليد احلكم ،لم يكن الغني املادي مطلبه ولم
يكن جني املال هدفه ومرصده بل ان حسن سياسة الرعية كان مآله
ومقصده ،فلذلك بسط يداه نحو العالء طالبا احلكمة من رب السماء.
فمن اهلل عليه باحلكمة وزاده من املال واجلاه ،قال .. “ :فاعط عبدك قلبا
فهيما الحكم على شعبك واميز بني اخلير والشر” (1مل.)3
وجتلت حكمته منذ اول قضية عرضت عليه ،فقد اتته امراتان تشكوان اليه امرهما ،وكان لكل
منهما رضيع من زنى ،وحدث ان مات ابن احداهما اثناء الليل فاخذته ووضعته في حضن زميلتها
وهي نائمة واخذت ابنها احلي ،وفي الصباح اكتشفت ام الطفل احلي ما فعلته االخرى ،فقالت للملك
« فلما قمت صباحا الرضع ابني اذا هو ميت وملا تاملت فيه في الصباح اذا هو ليس ابني الذي ولدته.
وكانت املرأة األخرى تقول كال بل ابني احلي وابنك امليت  ..فقال امللك ايتوني بسيف فاتوا بسيف بني
يدي امللك .فقال امللك اشطروا الولد احلي إثنني واعطوا نصفا للواحدة ونصفا لألخرى .فتكلمت املراة
التي إبنها احلي إلى امللك الن احشاءها اضطرمت على إبنها وقالت استمع يا سيدي اعطوها الولد
احلي وال متيتوه واما تلك فقالت ال يكون لي وال لك اشطروه .فاجاب امللك وقال اعطوها الولد احلي وال
متيتوه فأنها امه .وملا سمع جميع إسرائيل باحلكم الذي حكم به امللك خافوا امللك ألنهم راوا حكمة
اهلل فيه الجراء احلكم «.
وقيل عن سليمان انه « :تكلم عن االشجار من االرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في احلائط وتكلم
عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك « (1مل .)4وبتعبير رمزي قال « :ال تسب امللك وال في
فكرك وال تسب الغني في مضجعك الن طير السماء ينقل الصوت وذو اجلناح يخبر باالمر» (جا.)10
كناية عن وجود جواسيس قد تنقل السباب فتكون العاقبة وخيمة.
وجمع سليمان بني امللك والنبؤة واحلكمة .وكان يستعني باملوجودات احملسوسة للتعبير عن اشياء
غير ملموسة ،ومن ذلك قوله .. « :لقد ضللنا عن طريق احلق ولم يضئ لنا نور البر ولم تشرق علينا
الشمس ..فماذا نفعتنا الكبرياء وماذا افادنا افتخارنا باالموال .قد مضى ذلك كله كالظل وكاخلبر
السائر  ..او كطائر يطير في اجلو فال يبقى دليل على مسيره يضرب الريح اخلفيفة بقوادمه ويشق
الهواء بشدة سرعته وبرفرفة جناحيه يعبر ثم ال جتد ملروره من عالمة  ..كذلك نحن ولدنا ثم اضمحللنا
ولم يكن لنا ان نبدي عالمة فضيلة بل فنينا في رذيلتنا .كذا قال اخلطاة في اجلحيم .الن رجاء املنافق
كغبار تذهب به الريح وكزبد رقيق تطارده الزوبعة وكدخان تبدده الريح  ..اما الصديقون فسيحيون إلى
األبد وعند الرب ثوابهم ولهم عناية من لدن العلي ( « ..احلكمة .)5
وعبر عن قدرة اهلل التي جتلت في تسخير عناصر الطبيعة ،قال « :من صعد إلى السماوات ونزل
من جمع الريح في حفنتيه من صر املياه في ثوب من ثبت جميع اطراف األرض « (ام .)30وتكلم عن
دورة الرياح التي جتسد القدرة اإللهية في النظام الكوني « :الريح تذهب إلى اجلنوب وتدور إلى الشمال
تذهب دائرة دورانا والى مداراتها ترجع الريح « (جا « .)1كما انك لست تعلم ما هي طريق الريح وال كيف
العظام في بطن احلبلى كذلك ال تعلم اعمال اهلل الذي يصنع اجلميع « (جا.)11
وشبه اعمال اإلنسان على األرض بالرياح اذا ما قورنت باحلياة السمائية « :رأيت كل االعمال التي
عملت حتت الشمس فاذا الكل باطل وقبض الريح « (جا « )1من يرصد الريح ال يزرع ومن يراقب السحب
ال يحصد « (جا .)11واستنكر تأليه عناصر الطبيعة ،باعتبارها مخلوقات وليست الهة ،قال »:لكنهم
حسبوا النار او الريح او الهواء اللطيف او مدار النجوم او جلة املياه او نيري السماء آلهة تسود العالم
« (احلكمة .)13
ونسب املورخون علم سليمان وحكمته واعماله إلى الطير واجلن واإلنس الى جانب خامته صاحب
اخلوارق .فقال الطبري في (تاريخ االمم وامللوك جـ ،1صـ “ : ) 344واتاه مع امللك النب ّوة ،وسأل اهلل ان يؤتيه
واجلن والشياطني والطير والريح  ...وكان
ملكا ً ال ينبغي ألحد من بعده ،فاستجاب له وسخّ ر له اإلنس
ّ
إذا أراد الغزو أمر بعمل بساط من خشب يسع عسكره ويركبون عليه هم ودوابهم وما يحتاجون إليه،
ثم امر الريح فحملته فسارت في غدوته مسيرة شهر وفي روحته كذلك ،وكان له ثالثمائة زوجة
ّ
وسبعمائة س ّر ّية ،واعطاه اهلل أجرا ً انه ال يتك ّلم أحد بشيء إالّ حملته الريح إليه فيعلم ما يقول «.
وجاء في اخباره انه سخر مائة وثمانية وثالثني ألفـا من الرجال ألعمال البناء والتشييد(1مل .)5:2كما
انه انفق على البناء من الذهب الذي كان يأتيه من اوفير .ويذكر كذلك تعاون حيرام ملك صور معه
وامداده بخشب األرز وبالنجارين والبنائني لتشييد الهيكل( 1مل  .)5وذكر ابن االثير في (الكامل في
التاريخ ،جـ ،1صـ  ،)174ان سليمان استعان على بناء الهيكل باجلن والشياطني ،قال ..« :بناه بالرخام
فلما فرغ اتخذ ذلك اليوم
وزخرفه بالذهب ورصعه باجلواهر ،وقوي على ذلك جميعه
ّ
باجلن والشياطنيّ ،
ّ
عيدا ً عظيما ً وق ّرب قرباناً ،فتق ّبله اهلل منه  .« ..وعن عالقته بهم قال الطبري ايضا « :كان سليمان
بن داود يوضع له ستمائة كرسى ثم يجئ أشراف اإلنس فيجلسون مما يليه ثم يجئ أشراف اجلن
فيجلسون مما يلى اإلنس قال ثم يدعو الطير فتظلهم ثم يدعو الريح فتحملهم قال فتسير في الغداة
الواحدة مسيرة شهر».
وذاع صيت سليمان بني امللوك وبادر الكثيرون منهم بالتقرب إليه تارة بارسال الهدايا واملساعدات مثلما
جرى من حيرام ملك صور ومن ملكة التيمن (1اخ  )9وتارة باملصاهرة كما حدث مع فرعون(1مل .)3واشار
سفر في سطور قالئل الى زيارة ملكة سبأ لسليمان « :وسمعت ملكة سبا بخبر سليمان جملد الرب
فاتت لتمتحنه مبسائل ...فأخبرها سليمان بكل كالمها لم يكن امر مخفيا عن امللك لم يخبرها به ..
فقالت للملك صحيحا كان اخلبر الذي سمعته في ارضي عن امورك وعن حكمتك 1(« ..مل.)10
وقد شغلت قصة سليمان وملكة سبأ صفحات كثيرة في كتب املؤرخني ،ومنهم الطبري الذي حتدث
في تاريخه(جـ ،1صـ )350 -347عن زيارة تلك امللكة وما تخللها من غرائب وعجائب ،فقال ان هدهد
سليمان ضل طريقه حتى وصل إلى سبأ وهناك تعرف على هدهد ملكة سبأ ،وتباهى كل منهما مبواله.
ثم رجع الهدهد إلى سليمان ليخبره برفعة تلك امللكة ،فارسل لها سليمان يدعوها إلى اخلضوع له،
وبعد مكاتبات بينهما ذهبت بلقيس إلى سليمان وكان ملا قرب موكبها منه انه امر من كان حتت
سلطانه من اجلن ان يحضر له سريرها فحمله إليه من سبأ إلى بيت سليمان في حلظة من الزمن مما
ادهش تلك امللكة عندما جاءت وابصرته...
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ريا�ضـــــــــة

تصرف نبيل من رونالدو في بطولة كأس
الشطرجن :لعبة الذكاء ،والتسلية ،واحلرب!..
القارات!
هذا االختراع له أكثر من أب! حبوب القمح والشطرجن!

يحررها سمير اسكندر

أقدم جنم املنتخب البرتغالي
كريستيانو رونالدو ،على تصرف
نبيل جتاه أحد زمالئه في املنتخب،
بعد نهاية لقاء البرتغال ونيوزيلندا،
ضمن منافسات بطولة كأس القارات
املقامة في روسيا.
وفي بادرة لقيت استحسانا كبيرا
من الطاقم اإلداري والفني ملنتخب
البرتغال ،أهدى رونالدو جائزة أفضل العب التي فاز بها في مباراة منتخب
بالده أمام نيوزيلندا ،لزميله الشاب برناردو سيلفا الذي خرج مصابا من تلك
املواجهة ،كنوع من الدعم املعنوي لزميله.
وفاز رونالدو ( 32عاما) بجائزة أفضل العب في املباراة للمرة الثالثة على التوالي
في بطولة كأس القارات  ،2017لكنه فضل هذه املرة أن يهدي جائزته إلى
زميله الشاب الذي شكره فيما بعد على هذه اللفتة الطيبة عبر حسابه
على تويتر قائال« :شكرا جزيال على دعمك لي .كاحلي على ما يرام وال يؤملني».

مستندات جديدة تثبت تورط قطر في رشاوى
املونديال وتهدد بسحب التنظيم
كشف تقرير احملقق األمريكي السابق مايكل جارسيا قبول ثالثة
أعضاء في االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دعوة للسفر إلى ريو دي
جانيرو على حساب االحتاد القطري قبل التصويت على استضافة
مونديال  ،2022حسب ما أكدت صحيفة «بيلد» األملانية.
وتنشر «بيلد» بدءا من اليوم تقرير جارسيا حول حصول روسيا وقطر
على استضافة مونديالي  2018و 2022على التوالي ،وفي مقتطفات من مقال نشرته مساء االثنني،
أكدت الصحيفة اليومية الواسعة االنتشار حصولها على تقرير جارسيا الذي يتضمن أكثر من 400
صفحة حول استضافة البطولتني ،والذي رفض الفيفا نشره كامال حتى اآلن.
ووفقا لبيلد ،فان تقرير جارسيا يكشف كيف «سافر ثالثة أعضاء من اللجنة التنفيذية (مجلس
الفيفا حاليا) لديهم حق التصويت حلضور حفل في ريو في طائرة خاصة من االحتاد القطري لكرة
القدم قبل التصويت على استضافة املونديال».
وتابعت الصحيفة أنه بعد منح قطر االستضافة مباشرة»هنأ عضو سابق في اللجنة التنفيذية
أعضاء في االحتاد القطري وشكرهم عبر البريد اإللكتروني على حتويل مبلغ مبئات اآلالف من اليورو».
وأضافت« :مليونا دوالر من مصدر مجهول أيضا قد يكونا دخال في حساب البنة أحد أعضاء الفيفا
في العاشرة من عمرها» .وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر مركز رياضي في العالم «أكادميية اسباير»
القطرية «كانت ضالعة بشكل حاسم في توريط أعضاء الفيفا الذين يحق لهم التصويت».
وأثار حصول قطر على استضافة مونديال  2022في نهاية  2010اجلدل منذ البداية ،وأحيطت به
شكوك قوية بالفساد .وأجرى املدعي العام األميركي السابق مايكل جارسيا حتقيقا داخليا في
الفيفا حول استضافة البطولتني من قبل قطر وروسيا ،أعلنت مبوجبه الغرفة القضائية التابعة
للجنة األخالق في االحتاد الدولي أن هناك سلوكا مشبوها لكن ال يصل إلى حد سحب التنظيم
منهما.

األهلى يُطالب «عمرو جمال» بتأجيل ملف الرحيل
بعد الصعود لدور الثمانية
طلب اجلهاز الفني لألهلي من الالعب عمرو جمال مهاجم الفريق ،تأجيل قرار رحيله عن القلعة احلمراء
نهاية املوسم اجلاري بعد انتهاء مباريات دور اجملموعات األفريقى .وأمام النادي األهلي األهلي مباراتني
هامتني في دوري أجملموعات أمام نادي زاناكو الزامبي ثم القطن الكاميروني في اجلولتني اخلامسة
والسادسة بدور اجملموعات،ويحتاج الفريق األحمر للفوز أمام زاناكو يوم السبت األول من يوليو من أجل
الصعود لدور الثمانية .وكان املهاجم عمرو جمال قد تلقي مؤخرا ً أكثر من عرض خارجي أبرزها من نادي
بيدفيست اجلنوب أفريقي الذي طلب التعاقد معه بشكل رسمي في الصيف.

إتفاق مبدئي علي متديد إعارة «كهربا»
الحتاد جدة مقابل  2.5مليون دوالر
بحسب تقارير صحفية توصل مندوب احتاد جدة بالقاهرة،
التفاق مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك ،حول استعارة
محمود كهربا ملدة موسم إضافى مقابل  2.5مليون دوالر.
وكان مندوب احتاد جدة بالقاهرة ،قد عقد جلسة مع مرتضى
منصور رئيس نادي الزمالك فى الساحل الشمالى ،امتدت
لعدة ساعات وفى حضور أحمد يحيى وكيل أعمال كهربا.
وطالب عبد اهلل شرف الدين ،مرتضى منصور ،بالسماح له
باحلصول على موافقة مجلس ادارة ناديه على االتفاق الذى مت بينهما ،لتوقيع عقود الصفقة الليلة.

«الشطرجن» لعبة وهواية ،تسلية وفائدة ،موهبة
فطرية ودراسة علمية ،علم وفن ،تاريخ عريق
وماض مزدهر ،حاضر عظيم ومستقبل مشرق...
ٍ
ولقد ُعرفت لعبة الشطرجن بلعبة «الذكاء»
و «األذكياء» ،فكانت على مر العصور تسلية
الفالسفة ،وهواية امللوك ـ وإن لم يُعرف على وجه
التحديد أول من ابتدع اللعبة وقدمها للعالم.
أصل الشطرجن:
يقول بعض املؤرخني إن امللك سليمان احلكيم
(توفى حوالي  932ق.م) ،هو أول من احترع
الشطرجن ،وقدمه للعالم كوسيلة للتفكير
والتأمل ومتضية الوقت.
والبعض يعتقد أن احلاكم الصيني “هان شنج” ،حاكم مدينة «كاوستو» في عام  174ق.م ـ عندما طال
حصاره ملدينة «شن سي» ـ قد اخترع هذه اللعبة اجلديدة ،بنفسه ،لتسلية جنوده ليقضوا وقتهم بال ملل.
وقد أطلق على اللعبة اسم «تشوك ـ تشو ـ هوجن ـ كي» ،ومعناها« :لعبة العقل واحلرب».
وهناك اعتقاد سائد بأن الهنود هم أول من اخترع الشطرجن ،وأطلقوا عليها اشم “شاطورجنا” ،وقد أثبتت
احلفريات األثرية أن سكان مقاطعة البنجاب الهندية قد لعبوا الشطرجن منذ سنة  550ق.م .تقريباً.
وأكثر الروايات انتشارا ً عن اختراع الشطرجن ،تقول إن أصل اللعبة هندي ،وإن مخترعها هو الوزير “صوصة
بن داهر” الذي أراد أن يدخل البهجة ويُبعد امللل عن قلب امللك ،فقدم له لعبة الشطرجن ـ أو على األقل
ط ّورها عن لعبة هندية قدمية ـ وملا صمم امللك على مكافأة وزيره ،طلب الوزير من امللك أن ميأل له رقعة
الشطرجن بحبوب القمح ،بحيث يضع له في املربع األول حبة واحدة ،وفي املربع الثاني حبتني ،وفي الثالث
أربع حبات وعكذا .واستصغر امللك طلب وزيره وأعلن عن استعداده إلعطائه ما هو أكثر من ذلك .لكن الوزير
متسك بطلبه وأص ّر عليه؛ فأصدر امللك أمره بتنفيذ الطلب للوزير .وكم كانت دهشة امللك عندما أخبره
أهل العلم واحلساب بأن قمح الهند كلها ال يلبي طلب الوزير “صوصة” ،وأن كمية القمح التي طلبها
تغطي سطح الكرة األرضية عدة مرات  ،ولكن الرقم الصحيح حلبات القمح املطلوبة لتحقيق طلب الوزير
هو615( :ر551ر709ر073ر744ر446ر )18حبة!
وهذا املقدار من القمح يغطي األرض كلها بارتفاع أحد عشر ملليمتر ،وليس عدة مرات!
فتضاعف إعجاب امللك بوزيره وقال“ :ال أدري مما أعجب أكثر :من الشطرجن أو من األمنية”؟
لكن الكشف في عام 1930م عن مقبرة توت عنخ آمون (عاش حوالي  1350ق.م) ،أثبت أن قدماء املصريني
صفت عليها بعض قطع اللعبة
كانوا أول من عرف الشطرجن ،حيث ُعثر في املقبرة على رقعة شطرجن وقد ُ
التي وجد أنها تشبه قطع لعبة الشطرجن املعروفة لنا اآلن.
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فى املقاالت السابقة تكلمت كيف تختار الطريقة
املثالية لتفيح لون اسنانك  ,سواء املنزلية او فى العيادة
 ,و اليوم أريد ان أختم هذة املقاالت بقائمة املأكوالت
و املشروبات التى يجب ان تتجنبها اذا تريد ان حتصل و
حتتفظ بأفضل نتيجة .
أول ساعات و أيام بعد التفتيح تعتبر الساعات احلرجة
الن مسام السن تكون قابلة المتصاص الصبغات من
أى وقت أخر .
فيفضل استعمال الشفاطة  strawلشرب املشروبات بقدر املستطاع فى اول يومني
مع جتنب الكوال  ,القهوة  ,الشاى الغامق  ,عصير العنب  ,النبيذ األحمر  ,و على رأس
القائمة التدخني .
أما املأكوالت فيستحسن جتنب الصوص بأنواعة و باألخص الصوص األحمر  ,الكاتشب
 ,املستردة و املارينارا صوص  ,الكارى  ,حتى الطماطم ممكن تسبب تلوين االسنان و
زيادة حساسيتها  ,و كذلك الليمون و
الصودا  .البنجر و التوت األحمر و االزرق
يجب أيضا جتنبهم .
يجب أيضا استعمال الفرشاة و
املعجون عدة مرات و ذللك بعد االكل أو
الشرب مباشرة و باألخص فى االسبوع
االول حتى حتتفظ بنتيجة التفتيح
أطول فترة ممكنة .

من الغرائب  ..اجلرونيون ..سمكة تبيض على
اليابسة!
اجلرونيون سمكة
صغيرة احلجم ،إذ
يصل أقصى طول
لها إلى حوالي
ثماني بوصات وهي
سمكة عادية إلى
أن تصبح ناضجة
ومهيأة للتوالد،
سمكة
وهي
عجيبة ،إذ تهجر
احمليط ليالً إلى
الشاطيء لتضع
على
بيضها
اليابسة  ،وهي
سمكة محدودة االنتشار وتعيش في اجلانب األمريكي من احمليط الهادئ وبالتحديد في والية
كاليفورنيا.
ومعروف عن هذه السمكة ،أن لديها القدرة على ضبط توقيت وصولها إلى الشاطيء مع
حركات املد واجلزر بحيث تكون موجودة على رمال الشاطيء في الوقت الذي يبدأ فيه أقصى مد
ملياه احمليط في التحول إلى جزر ،وعملية التحول هذه ال تستغرق سوى فترة قصيرة ،ولكنها
تكفي إلمتام عملية وضع البيض ودفنه في الرمال من أجل حمايته وتأمينه من تأثير موجات املد،
فيبقى في مكانه حيث وضعته ،حتى يتم الفقس بعد حوالي عشرة أيام!!..

طائر ال يطير

في نيوزلندة يكثر وجود طائر غريب الطلعة اطلق عليه اسم «كي وي» ومع أنه من الطيور إال
أنه غير قادر على الطيران ،يكسو جسمه ريش ناعم اشبه بالشعر له جناحان صغيران ومنقار
طويل منحن باجتاه جسمه وليس له ذنب!
يعيش هذا احليوان بني االدغال واالعشاب يقضي النهار خامالً من غير حراك فاذا جن الليل
نهض ليتجول بني االعشاب للعثور على الديدان واحلبوب وما يسد به جوعه من طعام .ويضع
هذا الطائر بيضتني ناصعتني ،كما تنطلق من حنجرته اصوات بلحن «كي وي»؛ فاطلق عليه اسم
هذا اللحن.

غذاء و دواء

( العنب )

للعنب فوائد عديدة قد ال تتوافر في معظم الفواكه
واخلضار الحتوائه مواد غذائية مختلفة بنسب عالية  .ثم
أن تناوله يصفي الدم ويلني املعدة ويقوي العضالت .وهو إلى
جانب ذلك افضل غذاء لتقوية اجلهاز العصبي ،يحتوي فيتامينات مختلفة ،غني بفيتامني بي
وتكثر فيه امالح الكالسيوم واملغنسيوم واحلديد واملنغنيز والكلور ويحتوي على كميات وافرة من
البوتاسيوم واجللوكوز ـ سكر العنب ـ النافع جدا ً في توفير الطاقة للجسم ويؤمن السعرات
احلرارية الالزمة له ،يعكس اشعة الشمس وهذا ما يجعله من املواد احلاوية على مواد مشعة
ـ راديو اكتيف ـ ويضاعف في منافعه لإلنسان ،يسكن اآلالم وينشط االعصاب ويقوي اجلسم
ويطرح سموم الكبد والكليتني خارجا ً ويقضي على مفعولها ،ويساعد على هضم الطعام،
ويزيل سوء الهضم ،ويقوي القلب ،وينفع في معاجلة امراض النقرس والروماتيزم ،ويطرح مواد
الصفراء الزائدة ويسكن أوجاع البواسير ويخفض وطأة مرض السرطان والسل .ونسبة تقويته
لالجسام كل كيلو جرام واحد منه كيلوجرامني من اللحم .وتناول كل كيلوجرام واحد منه يعادل
لترا ً واحدا ً من مفعول احلليب في ازالة مفعول السموم ،يزيل حموضة الدم ،وبسبب احتوائه
امالح احلديد واملنجنيز يعد خير عالج للمصابني بفقر الدم.

جولة علمية
في عالم العيون واجلفون
هل تعلم أن شبكية العني تتنفس مبعدل ضعف تنفس
مخ اإلنسان؟
ضغط العني الطبيعي غير ثابت على مدار اليوم ،وأعلى
معدل له يكون صباحا ً ما بني الساعة السابعة والتاسعة.
مشاهدة السينما ملدة طويلة جدا ً قد تؤدي إلى ارتفاع
ضغط العني عند بعض الناس الذين لديهم استعداد
لذلك.
شبكية العني ال حتتاج إلى االنسولني مثل بقية أنسجة اجلسم التي ال تستطيع االستفادة من
السكريات بدون وجود األنسولني.
مع كل رمشة عني تنقطع الصورة التي تصل إلى املخ نتيجة غلق اجلفون لكننا ال نراها متقطعة
بل متصلة؛ ألن سرعة رمش اجلفون أسرع من التي يلتقطها املخ كصورة متقطعة!
قدرة قرنية العني على اإلحساس عند أصحاب العيون الزرقاء تساوي أربعة أمثالها عند أصحاب
العيون البنية.
حدقة العني أضيق عند أصحاب العيون البنية عنها في أصحاب العيون الزرقاء نتيجة ازدحام
املادة الصبغية بقزحية العني.
حدقة العني تضيق مع اإلرهاق ،والنعاس ،والنوم ،وتتسع مع مخدر الكوكايني.
ميكن حتديد موعد الوفاة بدقة من خالل حتليل مستوى عنصر البوتاسيوم في السائل الزجاجي
وذلك خالل أول ثالثة إلى أربعة أيام عقب الوفاة.
كمية الدم التي تتلقاها شبكية العني تساوي ثالثة أمثال ما يصل إلى الكلى.
تغطي قرنية العني بطبقة رقيقة من الدموع متنع جفافها.
الدموع التي يعتقد البعض انها مجرد سائل ملحي بسيط تتكون في الواقع من ثالث طبقات
وحتتوي على مواد وأجسام مضادة للبكتريا ..كما انها حتتوي على مادة دهنية متنع سرعة تبخرها.
الرموش حتمي العني من األتربة واحلشرات واألجسام الغريبة وهي تتجدد تدريجيا ً دون أن يشعر
بها اإلنسان كل فترة تتراوح ما بني ثالثة إلى خمسة شهور ،حيث أن بعضها يسقط واآلخر ينمو..
وإذا نزعت الرموش متاماً ،فإنها تنمو في خالل شهرين.
اجلفون ترمش تلقائيا ً من  15إلى  16مرة في الدقيقة لتغسل العينني بالدموع وتربطهما
وحتميهما ..واحلقيقة أن معدل رمش اجلفون يزاد مع ضعف االبصار ،والتوتر العصبي ،والهواء
اجلاف ،والرياح .وباملناسبة فإن عدد الرموش في اجلفن األعلى ضعف عددها في اجلفن األسفل!.
التدخني يزيد من احتماالت نزيف الشبكية خاصة في مرضى السكر ،كما أنه يسبب احتقان
واحمرار وحرقان العيون.
عند التعرض للضوء الشديد تضيق حدقة العني لتحد من كمية الضوء املتجهة للعني لتحميها
من الضوء الزائد.
احلواجب متنع العرق الذي تفرزه جبهة اإلنسان من السقوط داخل العني.
ارتفاع السكر بالدم يؤثر على سمك عدسة العني ،فيؤثر ذلك على قوة اإلبصار ويشعر املريض
بالزغللة.
طول النظر عند األطفال يتحسن عادة مع النمو.

عمالقة الصحراء
تكثر في الصحاري االمريكية القاحلة باريزونا اشجار الكاكتوس الباسقة ،وهي تدخر كميات
كبيرة من ماء االمطار في سيقانها لالستفادة منها ايام الصيف وحتى موسم سقوط االمطار،
وتتفتح في هذه األشجار ازهار زكية في غاية اجلمال؛ لذا اصبحت األشجار اجلميلة محط انظار
السواح .وتغطي جذوع هذه االشجار اشواك حتول دون اتالفها من قبل بعض الطيور التي حتاول
أن تعد لنفسها فيها فجوة لتعيش فيها.
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حظك مع جود نيوز
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10 9
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حل العدد السابق

1
2
3

توصل بحث للدكتور بوايكمان بسان
ً
ً
مختلفا
نوعا
فرانسيسكو إلى أن هناك 18
من االبتسامة!

8
9

1

10
رأسي
 .1نقود  oأحد األصابع (معكوسة)
 .2نمو وتقدم حضاري  oأذاع عبر األثير  oكذب وادعاء ما ليس حقيقيا
 .3من األطراف  oحيوان مثل األرنب والفأر  oمتشابهان
 .4مقتصر على  oمادة تستخدم في تجبير الكسور (معكوسة)
 .5حق يعطى للشركات من الحكومات للتنقيب عن النفط مثال
(معكوسة)
 .6قصة  oشاطئ
 .7آلة موسيقية الكترونية ذات مفاتيح كالبيانو  oنقل الشيء إلى
أعلى
 .8طائر ليلي (مبعثرة)  oالمدينة الشهباء في سوريا oثلثا شوق
 .9في بطن المرأة حيث تتكون الحياة  oيقوم بالعمل بشكل متواصل
دون انقطاع
 .10مسلسل كوميدي سعودي هادف

8
9

7

3
6
5

3

4
1
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 .4قطع  oنصف بليغ 1 o
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 .5منازلة
8
3 7
 .6في اعلى البيت مضيئة  oذو سلطة وسطوة
النبي محمد (ص)  oثعبان ضخم هاصر 1 4
 .7من اسماء 5
 .8دافع وردع  oحجاب  oنصف اشقرDaily Sudoku: Wed 17-May-2017
 .9أديب عربي حائز جائزة نوبل
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اقر�أ وا�ضحك
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نائبا 9 6
تخرج فوزي في كلية الطب ،وكان 1
يعملً5 8
بإحدى
دبلوم3 5 7
على 9
2
الحميات،
مدينة طنطا المصرية .وبعد حصوله
ً
ً
7 8 6 3 4
متخصصا بحميات طنطا.
طبيبا
يقابله2
الذي 5كان3 8
6 7
الصحة 1 4
9
بالغربية.
سعى في ذلك كثيراً لدى مدير
ً
بترحاب شديد كلما جاء إليه ،وكان يعده
رغبته9 .
حقق8له 5 1
سي 2
كثيرا 3
7 6
إنه ُ 4
قدمها6
التي4 7
الكثيرة 9
اإللتماسات 1 3
ولما طالت المدةولم يتعين رغم 2 5 8
إنه
إذ
وخداعه،
الرجل
رياء 6هذا3 1 9 7 4 2 8
بهذا الشأن ،اكتشف بطريق الصدفة 5
يحفظها8
كان 7 2
لكنه 6
وإلتماساته5 ،
في الظاهر كان يرحب به ويقبل طلباته9 4 1 3
ً
شيئا من وعوده ،بل بإجحاف مقصود كان يعمل في الخفاء
وال ينفذ
5 6 4 3 8 1 9 2 7
أخرى .وعندما واجهه بذلك كشف
لنقل الدكتور فوزي إلى محافظة
Daily Sudoku: Tue 13-Jun-2017
hard
ً
ً
ً
متخصصا في طنطا كما يريد
طبيبا
فعال لن يعينه
قناع ريائه ..وأقر إنه
ً
ولكن إذا أراد خارج طنطا فليقدم طلبا بتعيينه في محافظة بني سويف.
http://www.dailysudoku.com/
مشيئته أن يعمل في بلد آخر
فالتجأ الطبيب إلى الصالة .وإن كانت
فليدبر هو أمره وأمر أسرته في طنطا.
ً
مستسلما
وبعد أيام ذهب ليتقدم بطلب لتعيينه في بني سويف
لمشيئة اهلل .وقبل أن يدخل مكتب ذلك الرجل قال له أحد العاملين
هناك :ان اهلل قد أراحك من هذا الرجل الذي كان يعاديك ويعاكسك إلنه
ُنقل باألمس إلى القاهرة وجاء ً
بدال منه مدير جديد.
ولما دخل الدكتور فوزي بطلب تعيينه في بني سويف للمدير الجديد،
قال له :لماذا تريد أن تعمل في بني سويف وأنت مقيم في طنطا؟،
فأجابه :ألن المدير السابق هو الذي أراد هذا وأجبرني على ذلك رغم
أن أسرتي مقيمة في طنطا وأوالدي بمدارسها» .فقال المدير« :إلغ
ً
طلبا جديداً بتعيينك في حميات طنطا وأنا أعينك
هذا الطلب ،وقدم لي
من الغد في مستشفى حميات طنطا» .العجيب في األمر أن هذا
المدير الجديد لم يستمر في منصبه بعد ذلك أكثر من يومين وعاد إلى
العمل بالمحافظة التي كان يعمل بها من قبل!
وجاء المدير السابق الذي كان يعاكس في تعيين الدكتور فوزي في
طنطا ..ولكن بعد أن نفذ اهلل مقاصده ومشيئته بتعيين الدكتور فوزي
في طنطا بواسطة المدير الجديد الذي جاء إلى طنطا بتدبير إلهي أليام
معدودة لكي يعمل المهمة وينفذ المشيئة اإللهية ،ثم يعود مرة ثانية
إلى محافظته!
مستشفيات7
2 3 4
يتعين4
أن 8
أراد 6
1
1 9 5 2
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الكوتشينة
أوراق
ان
مصممة حسب أرقام تقويم
السنة ،على النحو اآلتي:
في السنة أربعة فصول وأنواع الكوتشينة
أربعة.
وفي كل فصل  3شهور وفي الكوتشينة
ثالثة أنواع من الصور.
في السنة  12شهراً وفي الكوتشينة
12صورة.
ً
اسبوعا وأوراق الكوتشينة
في السنة 52
 52ورقة.
في اليوم 24ساعة وفي الكوتشينة 24
نقطة في  12صورة كل اثنين منها في
صورة.
في كل يوم ليل ونهار وفي الكوتشينة
لونان :أسود وأحمر.
ً
30يوما هي مجموع األرقام
في الشهر
المزدوجة .
في الساعة 60دقيقة هي مجموع األرقام
المزدوجة الحمراء أو السوداء.
اليوبيل الفضي 25سنة هي مجموع
األرقام الفردية.
اليوبيل الذهبي  50سنة هي مجموع
األرقام الفردية الحمراء أو السوداء.
القرن مائة سنة هي مجموع األرقام
الفردية كلها.
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هل تعلم؟
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للحس الفكاهى وروح المرح والكلمة الطيبة ُيساعد
برج الحمل :إستعمالك
ّ
العائلية
التجمعات
أثناء
تنشأ
قد
التى
رة
ت
المتو
أو
اخنة
الس
ّ
على تلطيف األجواء ّ
ّ
الكبيرة.
برج الثور :األعياد فرصة ُمناسبة إلعادة عالقات مقطوعة  ،هذا يشمل ِص َلة
ِحم لقراباتك وأصهارك وقدامى األصدقاء.
الر ْ
ّ
برج الجوزاء :التق ّدم إقتراحات أو نصائح لغيرك إال عندما ُيطلب منك ذلك لتوفّر
على نفسك صفة التط ّفل َ ،م ْن تَ َد ّخل فيما اليعنيه.
نفسيتك بيدك،
ص
غ
لتن
سبب
المزاجية ُمرتاحة واليوجد
السرطان :حالتك
برج
ّ
ّ
ّ
ّ
تمر بفترة نقاهة من مرض فال تتأخر عن تناول ال ّدواء فى موعده.
إن كنت ّ
برج األسد :بعض الفرص والعالقات الينبغى الحسرة عليهم عند فقدانهم
ً
شبهة أو مفسدة ،التقرصينى
خصوصا إن أنطوت تلك الفرصة أوالعالقة على ُ
يانحلة.
المثّلجة أو
بميلك الشديد إللتهام األطعمة ُ
برج العذراء :مشاكل الصيف بدأت ْ
بالتمسك بطعام المنزل
الصحية
المكشوفة خارج المنزل  ،إبتعد عن المشاكل
ّ
ّ
فقط.
المبهجة  ،حاول
برج الميزان :رغبتك مرتفعة فى إرتداء ألوان الصيف الفاقعة ُ
بمايعجبك لمنزلك.
إختيار األلوان والموديل الذى يليق بوضعك بالمجتمع واحتفظ ُ
المحتاج وُتنجد الملهوف  ،لكن إحرص
قلب من ذهب ُتساعد ُ
برج العقرب :لك ٌ
أن تبدأ باألقربين  ،ألن األقربون أولى بالمعروف.
عرض لكلمات خشنة من أحد أفراد األسرة يتلفظ بها فى
برج القوس :أنت ُم ّ
بتحضر وكلمة طيبة.
ف الخالف
ساعة غضب  ،أكتم ر ّدك حتى تهدأ النفوس ثم َص ّ
ّ
الطبية وزيارة األطباء
برج الجدى :نفقات بإمكانك توفيرها  ،لكن تكاليف الفحوص
ّ
التدخل ضمن بند التوفير فال تبخل بها على نفسك أو أسرتك.
للمشاحنات لكنها فرصة لإلسترخاء واإلبتعاد عن
برج ّ
الدلو :األعياد ليست ُ
والمتنزهات ولو وحيداً إلعادة شحنك بالطاقة
األندية
بزيارة
قم
،
العصبى
التوتّر
ُ
اإليجابية.
ّ
الم َمازحة الثقيلة التى قد
عن
إبتعد
الكبيرة
ة
العائلي
التجمعات
فى
وت:
الح
برج
ُ
ُ
ّ
ّ
َ
تؤذى مشاعر اآلخرين أو تقلل من هيبتك  ،من كثر كالمه كثر خطؤه وقلت َه ْي َب ُته.

4

من االخطاء الصحفية المضحكة:
أعلنت احدى الشركات عن افتتاح فرع
جديد لها وبدأت االعالن بقولها“ :يسر
الشركة أن تعلن عمالءها الكرام”..
وبسبب خطأ مطبعي بسيط ظهر اإلعالن:
“يسر الشركة أن “تلعن” عمالءها الكرام!
وفي االجتماعيات نشر خبر يقول:
“عوفي فالن بعد مرض طويل” ،وبسبب
خطأ مطبعي ظهر االعالن يقول“ :توفى
فالن بعد مرض طويل”!
ً
اعالنا تقول فيه:
ونشرت احدى المجالت
“انها “أوسع” الصحف العربية انتشاراً،
ً
قائال :انها “أوسخ” الصحف
فاذا به يظهر
العربية انتشاراً!

حزر فزر
ما هو الشيء الذي تحمله ويحملك في
نفس الوقت؟
قفص ال يستطيع دخوله إنسان أو حيوان
أو طير ..ما هو؟
يتحدث لكنه ال يرى؟
ما الشيء الذي يطلبه الناس اذا غاب
عنهم ،واذا جاءهم هربوا منه؟
ً
دائما بحذائه ..من هو؟
ينام
ً
ضعيف جدا حتى أن النسيم يحركه ،لكنه
قوي جداًحتى أن السكين الحاد ال يترك
فيه أثراً .ما هو؟
شيء نافع في حياتنا ،لكنه عندما يبكي
يموت ..ما هو؟
ً
(مقلوبا):
االجوبة
الحذاء ـ القفص الصدري ـ الراديو ـ المطر ـ
الحصان ـ الماء ـ الشمع.
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�إعـــالنـــــات

عظم الرب العمل معنا وصرنا فرحين

)مز (3:126

كنيسة القديسة مريم العذراء
والشھيد مار مينا العجايبى
بمدينة كوكس تاون منطقة سيمكو

37 Queen St., Cookstown, ON
L0L 1L0
Tel: 416 875 3791

Tax # 866305899 RR 0001

ندعوكم لحضور القداس االلھى
كل يوم احد الساعة التاسعة صباحا
االخرين
وادعو
تعالوا
كاھن الكنيسة

تشتاق بل تتوق نفسى الى ديار الرب

)مز (2:84
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الطرق الست للتحدث مع أطفالنا (التفاوض)
حتدثنا في العددين السابقني عن طريقة التعليم ,و طريقة
التعاطف .في هذا العدد نتناول طريقة أخري من طرق
التحدث مع أطفالنا و هي طريقة التفاوض.
 +إن التفاوض ينبغي أن يستخدم في العادة بطريقة أقل
مما يتصوره اآلباء ,فيمكن البدء في استخدام التفاوض مع
الطفل الناشئ عندما يطالب بحقه في أن يحظي مبزيد من
احلرية (مثل اختيار املالبس التي يشتريها ,و السهر لوقت
متأخر  )....و عندئذ ميكن مناقشة الطفل بشأن الواجبات
التي تقترن بتلك احلرية ,مع إدراك أن األطفال ليسوا أقرانا
لنا كآباء فهم ال ميلكون احلق في قطع املفاوضات كما يفعل
البالغون في ( مجاالت العمل ) و غالبا ما تكون الكلمة
األخيرة لآلباء في أي تفاوض .و لكن اإلنصات الي األطفال
و محاوله فهم األسباب التي تدفعهم لطلب شئ ما ,و
التفاوض معهم أحيانا للتوصل الي اتفاق ما ,سوف يعود
ذلك عليهم بنفع عظيم.
 +علي سبيل املثال :تفاوض األب مع ابنه علي أنه لو قضي
كثيرا من الوقت في اللعب و لو يقم من اإلنتهاء من واجباته
املدرسيه قبل متام التاسعه فسوف يحرم من اللعب في
اليوم التالي ,من الواضح أن األب له الغلبة خالل ذلك
التفاوض ,و سوف يتعلم اإلبن درسا قيما في نفس الوقت.
مثال آخر :تفاوض األم مع ابنتها علي انه عند اإلنتهاء من
الواجبات املنزلية و تنظيف غرفتها قبل الغذاء ,ميكنها
اخلروج مع صديقاتها لبعض الوقت.
 +و اخلطأ الذي يقع فيه بعض اآلباء هو أنهم يتفاوضون مع
أطفالهم من منطلق اليأس أو ( ما يعرف أيضا بالرشوة)
فرمبا يخشي اآلباء أن يسئ أطفالهم التصرف في موقف
مهم ,لذلك فهم يتوسلون إليهم أن يحسنوا التصرف
مقابل إغرائهم بشراء « اآليس كرمي» ,أو قد تصرخ األم قائلة
« ميكنك أن متارس لعبه جديده من ألعاب الفيديو و لكن
كف عن الصراخ».
ما ينبغي قوله
 «قبل أن أفكر فيما تريد أحتاج منك أن تقوم ب.».......» أدرك أنك قمت بالفعل بأداء كثير من العمل و لكن ال يزالأمامنا املزيد لنقوم به .أنا أقدر حقا ما بذلته من جهد ,و
لكن هل يوجد شئ محدد تود القيام به فيما بعد؟».
 »-قبل أن تذهبي للسفر مع أصدقائك ,أريد منك أن

تقومي بترتيب املنزل,
فأي غرفه تريدي أن تبدأي
بترتيبها؟».
 « الميكنني أن أوافقعلي ذلك .هل هناك شئ
آخر تريده بدال من ذلك؟».
 +إن األم التي تتفاوض
مع طفلها بالطريقة
مبثابه
هي
املثلي
دكتاتور متسامح ,فهي بقلم :مرفت روفائيل
فانكوفر
مستعدة للتكيف مع
رغبات طفلها ألنها
تعتقد أنه يستحق ذلك أو أنه في صاحله ,و لكنها في
الوقت نفسه ال تتواني عن محاسبه املسؤول عن شئ ما.
و هنا:
ما ال ينبغي أن نقوله
»ال بأس بذلك ,ميكنك املبيت مع أصدقائك الليله و لكنتذكر أن عليك واجبات مدرسيه ينبغي عليك أداؤها»(
هذا أمر جيد إذا كان طفلك مقدرا للمسئوليه ولكن
من األفضل االتفاق معه مسبقا بشأن ما تتوقعه منه,
فاألطفال يتميزون باخلبره في التنصل من املسؤوليه).
» هل تعدني بأن تعود إلي املنزل في ميعادك إذا سمحتلك باللعب عند منزل اجليران؟»( بالطبع سوف يعدك
طفلك بذلك و لكن تخيل معي إذا كان أمر عودته مبكرا
شيئا هاما كيف ستكون العواقب إذا تأخر).
» اتفقنا ,إذا جلست هادئا في نصف الساعه املقبله,فسوفنخرج لتناول العشاء في « ماكدونالد»
(استخدامك ألسلوب االبتزاز يعد من العادات السيئه التي
يجب عليك التخلي عنها).
 +الوقت األمثل للتفاوض هو عندما ال ينتابك اليأس من
طفلك ,عندما تريد أن يتحمل طفلك مزيدا من املسئوليات,
و عندما تريد تعلم طفلك فن التفاوض و التوصل إلي حل
وسط و العواقب التي تنتج عن الوفاء أو نقض االتفاقات.
مع طريقة أخري من الطرق املستخدمه في التحدث مع
أطفالنا في العدد القادم
و إللهنا اجملد الدائم إلي األبد آمني.

صوم االباء الرسل
للشماس ذياكون جمال تكال اسعد  -مونتريال
تكملة العدد املاضي
و نصوم بعد فرحنا قالوا فى الفصل السادس من اوامرهم  :ان
املسيحيني بعد ان يعيدوا سبته واحدة بعد عيد اخلمسني يجب عليهم
ان يصوموا و قد اورد مثاال ً لذلك موسى و ايليا اللذين صاما اربعني يوما ً
و ان احدهما استحق ان يقتبل الواح االشريعة فى طور سيناء و الثانى
اهل ملعاينة منظر الهى فىجبل حوريب  .و ذكروا صوم الثالثة اسابيع
التى صامها دانيال بقولهم ان ذلك الرجل قد صام عدة اسابيع لم يأكل
فيها خبرا ً «وقتا ً ما» و لم يدخل فى فمه حلم وال خمر  .و وضعوا صيام حنة املغبوطة و صيام اهل
نينوى و صيام استير و يهوديت راجع البوق االجنيلى جزء2وجه .43-29وقد أحصاه ضمن االصوام
املفروضة احد االباء اللذين تقدموا على زمان الذهبى فمه و باسيليوس وهو يوحنا مطران نيقية
فى رسالة بعث بها الى متقدم أرمينيا ليبطل بها عادة قومه الذين كانوا يصومون جمعة لم تأمر
بها الكنيسة اجلامعة و ذلك بقوله «اننا لم نتسلم سوى صوم االربعاء واجلمعة و الصوم الكبير
االربعينى املقدس و صوم جمعة االم الرب املوقرة و صوم ميالد املسيح و صوم الرسل القديسني و
صوم والدة االله» .أما ان اباء الكنيسة لم يذكروا ان هذا الصوم رتبه هذا االب او ذاك القديس او انه
اخذ مبدأه من هذا او ذاك العصر فلذلك وال ريب برهانا ً على انه تسليم رسولى و ان الرسل صاموه
بعد الصعود و لذا اغفل االباء التكلم عن مبدئه و اكبر دليل على لك اجماع الكنائس الرسولية
على حفظه و ممارستها اياه فى الوقت الذى متارسه فى كنيستنا هذا و مما جتب مالحظته هنا -:
أوال ً  :ان الرسل لم يسموا هذا الصوم باسمهم بل ان اباء مجمع نيقية – على ما قال احد االباء –
هم الذين عينوه باسمهم اكراما ً لهم و قد كان قبل زمنهم يدعى صوم العنصرة .و لذا حدد انه
بعد مرور اخلمسني يصوم عموم املسيحيني هذا الصوم الى يوم عيد الرسل .
ثانيا ً  :ان يام هذا الصوم تزيد و تنقص و ذلك لسببني أوضحهما احد العلماء اولهما لكون اخرها
مرتبطا ً بعيد الرسولني بطرس و بولس يقع دائما ً فى  5ابيب  .الثانى مرتبطا ً بعيد العنصرة «الذى
يقع فى اخلمسني بعيد القيامة و املذكور عيد العنصرة يتقدم و يتأخر تبعا ً لعيد القيامة و ذح
خروف الفصح فاذا تقدم احد العنصرة و بالتالى عيد القيامة و ذبح الفصح اليهودى» زادت ايام
صوم الرسل واذا تأخر نقصت اذ امرت الرسل ان ال نعيد القيامة اال بعد الفصح اليهودى ال قبله وال
معه و الثانى الرتباط هذا الصوم مع رفاع الفطر و سوف يطول و يقصر تبعا ً لعيد القيامة و ذبح
الفصح الذى يسبق الصوم الكبير و عدد ايامها  81يوما ً فمتى تقدم عيد القيامة قصر رفاع الفطر
و بالتالى زاد صوم الرسل  .و بالعكس و ذلك حسب القاعدة احلسابية التى وضعها االنبا دميتريوس
الكرام التى مبوجبها يكون الفصح فى اوقات معينة و موافقا ً لليوم نفسه الذى قام فيه املسيح..

خواطر مسافر
إلي النور ( )50

التمايز في شرح العقيدة املسيحية بني الشرق و الغرب ()6

جسد املسيح السري
في املفهوم األرثوذكسي

بقلم  :د .رءوف إدوارد

املسيحي هو من ينتسب إلي املسيح و يؤمن أن املسيح هو
اهلل الذي ظهر في اجلسد و أنه هو إبن اهلل األزلي الذي أرسله
َّ
وحل بالهوته في أحشاء العذراء القديسة
اآلب إلي العالم
صلب
مرمي وات َّخذ منها جسدا ً بواسطة الروح القدس  .ثم ُ
بإرادته و صعد بجسد القيامة امل ُ َم َّجد ليجلس به عن ميني
اآلب  ،وأنه أكمل ذلك كله لنا و ِمن أجلنا و فينا نحن البشر و
من أجل خالصنا  .و ألن جسد املسيح كان فريدا ً وليس من زرع
بشر أي بدون تدخل رجل  ،بل من زرع اهلل أي بتدخل الروح
القدس  ،لذلك إعتُبر جسد املسيح  -كما كان جسد آدم األول
ضا ُء
 أصالً جديدا ً في ذاته لكل بشر مولود منه ” ألَنَّنَا أ َ ْع َس ِم ِه ِ ،م ْن لحَ ْ ِم ِه وَ ِم ْن ِع َ
ظا ِم ِه “ (أفسس . )٣٠:٥وعلي مثال
ِج ْ
آدم األول الذي أخذنا منه جسدنا األول الذي نسميه اجلسد
العتيق  ،وأخذنا فيه الطبيعة الساقطة بسبب عصيانه اهلل
وبالتالي املوت  ،كذلك املسيح  -آدم الثاني  -صار كل ما
أكمله املسيح في جسده  -الذي أخذه ِمن العذراء  -محسوبا ً
لنا ألنه أكمله من أجلنا وفي جسدنا  .فقد صرنا شركاء في
اح ٌد
جتسده و موته و قيامته و ميراثه في السماء ”… إ ِ ْن َكا َن وَ ِ
َق ْد َم َ َ
لجْ َ
ات أل َ ْج ِل
يع َ ،فالجْ َ ِمي ُع إِذًا َماتُوا .وَ ُه َو َم َ
ات أل ْج ِل ا ِم ِ
َ
َ
الجْ َ ِميع َك ْي ي َ ِع َ
ُس ِه ْم ،ب َ ْل لِلَّ ِذي
يش األ ْح َيا ُء ِفي َما ب َ ْع ُد ال َ ألنْف ِ
ِ
ات أل َ ْجلِ ِه ْم وَ َقا َم … إذًا إ ْن َكا َن أ َ َح ٌد ِفي المْ َ
يح َفهُ َو خَ لِي َق ٌة
س
َم َ
ِ
ِ ِ
ِ
َج ِدي َد ٌة  :األ َ ْ
صار َ َج ِدي ًدا
ش َيا ُء الْ َع ِتي َق ُة َق ْد َم َ
ض ْتُ ،ه َوذَا الْ ُك ُّل َق ْد َ
فتجسد املسيح وحلول الروح القدس
“٢(.كورنثوس.)١٧:٥
ُ
علي جسد املسيح في نهر األردن إنتها ًء بالقيامة والصعود
كان تأسيسا ً لإلنسان اجلديد فيه ِ ،عوضا ً عن اإلنسان العتيق
نسل آدم األول الذي أخذناه بامليالد من األب واألم  .واملسيح
يعطينا الشركة في هذه الطبيعة اجلديدة  -جسده املقدس
 علي مرحلتني  ،األولي هي مانسميها الوالدة الروحية منس َد
جسد املسيح الروحي في سر املعمودية ” ألَن َّ ُه َك َما أ َ َّن الجْ َ َ
اء
ضا ٌء َك ِثيرَةٌ ،وَ ُك ُّل أ َ ْع َ
اح ٌد وَلَ ُه أ َ ْع َ
( جسد اإلنسان ) ُه َو وَ ِ
ض ِ
يح
س ُ
اح ِد إِذَا َكان َْت َك ِثيرَ ًة ِه َي َج َ
الجْ َ َ
اح ٌدَ ،كذلِ َك المْ َ ِ
س ٌد وَ ِ
س ِد الْ َو ِ
ضا 13.أل َ
س ٍد
ر
ب
َا
ن
ع
ي
م
ج
َا
ن
َّ
ن
اح ٍد أَي ْ ً
أَي ْ ً
َ
ضا ا ْع َت َم ْدن َا إِلَى َج َ
َ
وح وَ ِ
ُ
ِ
ِ ٍ
اح ٍد (.جسد املسيح السري ) “( ١كو  .)١٢لذلك َيرجع الروح
وَ ِ
القدس بَعد أن فارق اإلنسان بسقوط آدم األول أبيه  ،ويعود
ليسكن في اإلنسان مر ًة أخري بعد أن تجَ دد في جسد املسيح
أصله اجلديد  ،وذلك يتم للمؤمن في سر مسحة زيت امليرون
املقدس للطفل امل ُ َع َّمد  ،فيصبح جسده هيكالً جديدا ً للروح
القدس  .هذا هو معني و حقيقة شركة املؤمنني في جسد
املسيح ” َ
يح “ (
هك َذا ن َْح ُن الْ َك ِثيرِي َنَ :ج َ
اح ٌد ِفي المْ َ ِ
س ٌد وَ ِ
س ِ
رومية  .)5:12وهذا هو معني وحقيقة أن الكنيسة هي جسد
ض َع (اآلب) ُك َّل َ
ش ْي ٍء تحَ ْ َت َق َد َم ْي ِه (اإلبن)،
املسيح السري” وَأَخْ َ
سا َف ْو َق ُك ِّل َ
س ُد ُه ،
يس ِة ،الَّ ِتي ِه َي َج َ
ش ْي ٍء لِلْ َك ِن َ
وَإِيَّا ُه َج َع َل رَأ ْ ً
ِم ْل ُء الَّ ِذي يمَ ْألُ الْ ُك َّل ِفي الْ ُك ِّل “ ( أفسس  . )١٨:١أما املرحلة
الثانية فهي في اليوم األخير حني تقوم أجساد املؤمنني
باملسيح علي شبه جسد املسيح امل ُ َم َّجد وقت أن قام بعد
س ُي َغ ِّي ُر َ
اض ِعنَا لِ َي ُكو َن َعلَى
س ِد ت َ َو ُ
ش ْك َل َج َ
الصليب ” الَّ ِذي َ
س ِد َم ْج ِد ِه “ (فيليبي  .)21:3وقد يعترض أحد باملنطق
ُ
صور َ ِة َج َ
العقلي متسائالً هل معني هذا أن الكنيسة هي التي ُولِ َدت
في بيت حلم وهي التي ُصلِ َبت علي الصليب وليس املسيح ،
إذا كان القول إن الكنيسة هي جسد املسيح السري !! ِ .من
الواضح ممّا سبق أنه بعد قيامة الرب يسوع وصعوده إلي اآلب
في اجملد  ،صرنا ال نعرف املسيح كظاهرة بيولوجية بل املسيح
اح َد ًة ِم ْن أ َ ْج ِل الخْ َ َ
طايَا
يح ….أَي ْ ً
س َ
ضا ت َأَلَّ َم َمرَّ ًة وَ ِ
الروحي ” َفإ ِ َّن المْ َ ِ
س ِد
هلل  ،ممُ َات ًا ِفي الجْ َ َ
 ،الْ َبارُّ ِم ْن أ َ ْج ِل األَث َ َم ِة  ،لِ َك ْي… .ي ُ َقرِّبَنَا إِلَى ا ِ
وح “(١بط  .)١٨:٣لذلك قلنا أعاله إن والدتنا
وَ ِ
لك ْن ُم ْح ً
يى ِفي ال ُّر ِ
من جسد املسيح في املعمودية هي روحية ونسميها سر ألن
الرب املتجسد يسوع املسيح هو اآلن مستتر في مجد اهلل ”
س ِد ( سواء نحن أم
إِذًا ن َْح ُن ِم َن اآل َن ال َ ن َ ْعرِ ُف أ َ َح ًدا َح َ
س َب الجْ َ َ
املسيح ألن حياتنا احلقيقية مستترة في املسيح الروحي ).
لك ِن اآل َن ال َ ن َ ْعرِ ُف ُه
س َ
يح َح َ
س َب الجْ َ َ
وَإ ِ ْن ُكنَّا َق ْد َعرَ ْفنَا المْ َ ِ
س ِد ِ ،
ب َ ْع ُد “ (٢كورنثوس .)١٦:٥لذلك يعلن لنا الكتاب املقدس أن
شركتنا في جسد املسيح احلي اآلن هي علي مستوي الروح و
يح ِفي
مستترة في اهلل بالسر” وَ َح َيات ُُك ْم ُم ْ
س َت ِترَ ٌة َم َع المْ َ ِ
س ِ
هلل “ ( كولوسي  ، )٣إلي أن تُستَعلَن في القيامة في اليوم
ا ِ
األخير علي املستوي املنظور األخروي  .ومنذ اآلن فإن املسيح
يُ َح ُّول طبيعتنا الروحية نحن إلي حياته هو في األسرار
املقدسة كما سبق وشرحنا بعاليه  .وبنفس مفهوم اإلميان
هذا  ،نتكلم عن سر التناول من جسد الرب ودمه (سر
اإلفخارستيا) أنه ال يندرج حتت املستوي البيولوجي حسب
سرِّيا ً بحسب الروح  .فالروح القدس الذي ك َّون
اجلسد ولكن ِ
جسد املسيح في أحشاء العذراء القديسة مرمي  ،هو ذاته
بالتقديس ينقل اخلبز واخلمر -تقدمة الكنيسة في

ليوحدها باخلبز السماوي  ،املسيح  ،املن
اإلفخارستيا -
ِّ
ض ُّمنا الروح القدس إلي
العقلي  ،لتصبح تقدمة واحدة .ثم ي َ ُ
ذات اجلسد .ففي القداس يحل الروح القدس علي القرابني
واملصلني  .فلننتبه يا أخوة إلي ما نتناوله في اإلفخارستيا ” :
كائن معنا علي هذه املائدة اآلن عمانوئيل إلهنا “ .فإن
هوذا
ٌ
املسيح منذ اآلن ي ُ َح ُّول طبيعتنا الروحية نحن إلي حياته هو
بتناولنا من”خبز احلياة “ اإلفخارستيا  ،وليس العكس بأن
يتحول هو إلي جسدنا  .و مرة أخري قد يتساءل الفكر
العقلي املادي بأنه إذا كانت الكنيسة هي جسد املسيح فإن
الكنيسة تأكل نفسها في اإلفخارستيا  .وهو ال يختلف عن
ضرون جسد إلههم ثم
قول أحد غير املسيحيني ( أنهم يُ َح ِّ
يأكلونه)  .إن إمياننا األرثوذكسي وبحسب اإلجنيل يعلمنا أننا
 الكنيسة  -بالتناول نتثبت في املسيح أصلنا الذي هو أصلالكنيسة بحسب قوله  -له كل اجملد …” -أَن َا الْ َكرْ َم ُة وَأَنْت ُُم
صا ُن … اُث ْ ُبتُوا ِف َّي وَأَن َا ِف ُ
يك ْم…“ ( يوحنا  )١٥فهو األصل
األ َ ْغ َ
جتسد اهلل الكلمة وحلوله في أحشاء
ونحن نتطعم فيه  .إن ُ
العذراء هو مقدمة حللوله فينا  .فالالهوت لم ي َ ِّحل بالتجسد
اإللهي لكي يبقي حلوال ً قاصرا ً علي الرب يسوع وحده .
ويحل الالهوت فينا  -في املسيح  -ن َ
ّ
ُعطي ”
فعندما يسكن
التبني“ هلل اآلب في املسيح والقيامة من األموات وشركة
احلياة األبدية  .إن علم الهوت العصر الوسيط في أوربا يقول
بأن مبجرد سكني أو حلول الالهوت في اإلنسان يتحول إلي إله
 .بينما الالهوت الشرقي يؤمن بأن إحتاد الالهوت والناسوت في
املسيح هو إحتادا ً إقنوميا ً  .أما اإلنسان فالالهوت ي َ ِّحل فيه
كنعمة على قدر إستيعاب الطبيعة االنسانية  .فإن أفعال
املسيح اإللهيه مت َّت إنسانيا ً أي ِمن خالل ناسوته  .أما في
حالتنا فأفعالنا اإلنسانية تأخذ معونة ِمن النعمة اإللهية .
إن بشريتنا قد متتلئ منه  ،لكن يظل اإلبن خالق والبشر
خليقته  .هو واهب احلياة أما نحن فنأخذ نعمة احلياة
والقيامة منه وال نقدر أن نوهبها أو نعطيها إال ِمن خالله ألنه
هو املصدر  .هو وحده الواحد مع اآلب والروح القدس في
اجلوهر أما نحن فنتشبه بتلك الوحدة على قدر ما تعطينا
النعمة  ،ولكن يظل الفرق بني األصل والصورة بني الطبيعة و
ٌ
معروف في تقليدنا الالهوتي األرثوذكسي
النعمة املمنوحة [ .
أن العالقة الطبيعية التي كانت قائمة بني العذراء وإبنها
املتجسد لم تُضيف على شخصية العذراء حالة
اإلله
ِّ
إشتراك في طبيعة املسيح اإللهية حتى بالرغم من حلول
الروح القدس عليها أوال ً  ،الذي أع َّدها فقط حلَمل اإلله  ،ولكن
لم يهبها إمتياز الشركة في طبيعة اهلل (2بط  ،)4 :1التي
ظلَّت تنقصها وتنتظرها بالصالة إلى أن نالتها مع الرسل
يوم اخلمسني مبعمودية الروح القدس ونار (أع  )4،3 :2حسب
وعد اآلب ،ثم بالشركة في اجلسد والدم في سراإلفخارستيا
(أع  .)42 :2وحينئذ فقط َك ُملت قامة العذراء مرمي إلى قامة
ملء املسيح إلى إنسان كامل في املسيح يسوع ]  .و بسبب
تعليم ال يمَ ُّت للمسيحية بِصلة بأن اهلل ال يسكن وال يحل
فينا وال ميكن أن نشترك فيه ألننا خطاة فإنهم إجتهوا إلي
مفهوم ”حلول الثبات“ .لذلك جتد األفعال اليونانية والقبطية
اخلاصة بالسكني واحللول في العهد اجلديد والتي تفيد
كينونة الرب يسوع ( أي وجوده الذي نحن نثبت فيه ) قد
حتولت إلي فعل آخر في الترجمة البيروتية يختص بالثبات ” :
في وأنا أكون فيه “ {
من يأكل جسدي و يشرب دمي يكون َّ
ترجمة يونانية /قبطية} ” .من يأكل جسدي و يشرب دمي
في وأنا أثبت فيه “ ( يو  { )٥٦:٦ترجمة بيروتية }” .
يثبت َّ
وليست لكم كلمته كائنة فيكم “ { ترجمة يونانية/
قبطية} ” .وليست لكم كلمته ثابتة فيكم “ ( يوحنا { .)٣٨:٥
ترجمة بيروتية } .وأخيرا ً جلأوا إلي مفهوم ” احللول املواهبي“.
أي أن األقنوم اإللهي إلبن اهلل أو الروح القدس اليحل فينا بل
فقط مواهبه .واآليات كثيرة لتنفي هذا الفهم ( رو ” : )٨وَأ َ َّما
ْ
اكنًا
وح ،إ ِ ْن َكا َن رُ ُ
أَنْت ُْم َفلَ ْ
هلل َ
ست ُْم ِفي الجْ َ َ
س ِ
وح ا ِ
س ِد بَل ِفي ال ُّر ِ
َ
ِف ُ
س
س لَ ُه رُ ُ
يح َ ،فذلِ َك لَ ْي َ
لك ْن إ ِ ْن َكا َن أ َح ٌد لَ ْي َ
وح المْ َ ِ
يك ْم .وَ ِ
س ِ
اكنًا ِف ُ
يك ْم،
لَ ُه“  ” .وَإ ِ ْن َكا َن رُ ُ
ات َ
وح الَّ ِذي أ َ َقا َم ي َ ُ
س ِ
سو َع ِم َن األ َ ْم َو ِ
سادَ ُك ُم المْ َائ ِ َت َة
س َ
س ُي ْح ِيي أ َ ْج َ
ات َ
يح ِم َن األ َ ْم َو ِ
َفالَّ ِذي أ َ َقا َم المْ َ ِ
اك ِن ِف ُ
يك ْم “ .حيث تشير اآليات إلي أن دليل
أَي ْ ً
وح ِه َّ
الس ِ
ضا ب ِ ُر ِ
سكني الروح القدس فينا هو قيامتنا  .ولكن قيامة املسيح
من األموات وبالتالي قيامتنا (فيه)  ،ليست عمل مواهبي بل
نتيجة سكني وحلول أقنوم َمن هو احلياة ذاتها  .هذا اإلميان
عطي
يؤكد كينونتنا في الرب وأن ” املسيح ال ميكن أن ي ُ ِ
للمؤمنني أكثر ممّا أ َ َ
عطي  ،ألن كل َمن هو في املسيح فهو
مملو ٌء من فيض ألوهيته “ (منسوب إلي ق.أمبروسيوس
أسقف ميالن).
و السبح هلل .
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مكتبة رئاسية لتغريدات ترامب

حصل الرئيس األميريكي دونالد ترامب على مكتبة كما يفعل كل الرؤساء األميركيني لتخليد فترة
وجودهم في احلكم لكن مكتبة ترامب مختصرة ال تشمل سوى تغريداته على تويتر.
وفتحت مكتبة تويتر الرئاسية أبوابها في نيويورك على بعد بضع بنايات عن أبراج ترامب الشهيرة اململوكة
لرجل األعمال الذي حتول إلى عالم السياسة.
جاءت فكرة املكتبة من برنامج تلفزيوني أميركي ساخر هو (ذا ديلي شو) الذي يعرض مقتطفات من أشهر
تغريدات ترامب على تويتر.
والرئيس اجلمهوري مستخدم نشط لتويتر ويعبر من خالله عن أفكاره بشأن عدد من القضايا السياسية
وغير السياسية وللهجوم على معارضيه من املشاهير والساسة.
وجرى تصنيف تغريدات ترامب في فئات من بينها «نقد بناء» و»حذفت لكنها ال تنسى» و»األفضل دائما».

مليونير روسي يحجب متثال احلرية
عبر سياح في نيويورك عن غضبهم
من يخت فاخر يحجب عنهم رؤية
متثال احلرية الشهير في املدينة
األميركية.
وميتلك اليخت املليونير الروسي-
األميركي يوغني شفيدلر ،يرسو أمام
التمثال منذ مطلع يونيو اجلاري،
األمر الذي حرم السياح من فرصة
مشاهدة والتقاط الصورة للتمثال
الشهير ،ال سيما أنه يرسي بني
التمثال ومكان مخصص للسياح.
وكان اليخت قد رسى قرب التمثال
في أبريل املاضي ،لكنه لم يحجبه
عن أعني السياح ،قبل أن يغادر املنطقة ليعود إليها الحقا في يونيو.
وقال رونالد لويس ،وهو رئيس منظمة غير ربحية معنية بحماية املناطق الشاطئية ،إن «متثال احلرية لكل
للناس وليس لشخص ميلك يختا فارها».
وفي ردها على تذمر السياح وأسئلة الصحفيني ،قالت السلطات إنها لن جتبر القوارب مبا فيها هذا اليخت
على التحرك من مكانها ،ما لم تتسبب في خلق «عقبات غير معقولة».
وحصل شفيلدر على اليخت كهدية من صديقه امللياردير الروسي رمان أبراموفيتش ،ويبلغ طوله  112مترا،
ويعد من أضخم اليخوت اخلاصة في العالم.

صورة وتعليق

َل َ
يس ُكل الضحكات فرح
،ب ُ
َعضها َ
أقنعة ل ِـ آالم
َ
أشد عمقاً من أ ْن تُرى

الشرطة اإلماراتية
حتبط محاولة انتحار
«فيسبوكية»
أنقذت شرطة رأس اخليمة في دولة اإلمارات
العربية املتحدة شابا أملانيا حاول االنتحار نتيجة
خالفات عائلية ،بعدما جلأ إلى تصوير محاولته
عبر فيديو على خدمة «فيسبوك مباشر» .وأفادت
شرطة اإلمارة تلقت بالغا عن احملاولة من أحد أفراد
عائلة الشاب الذي شاهد الفيديو.
وقالت إن الشرطة سارعت فور تلقيها البالغ إلى
إرسال دورية إلى مكان وجود األملاني ،وهو منطقة
جبلية ،مصطحبة قريبه صاحب البالغ .وتابعت
أن عناصر الشرطة جنحوا في إنقاذ الشاب ،الذي
وجدته منهكا وفي حالة خطرة ،جالسا في املوقع
اجلبلي .وأشارت الشرطة الي انها استعانت
بطائرة مروحية إلنقاذه ،وجرى الحقا نقله إلى
مستشفى صقر احلكومي في رأس اخليمة.
وأكدت مصادر طبية في رأس اخليمة أن حالة
الشاب مستقرة بعد تلقيه اإلسعافات األولية.
وتداول رواد مواقع التواصل االجتماعي فيديو
محاولة انتحار الشاب األملاني على نطاق واسع.

عالــم بال حـــدود

انتظرا  17عاما..
فرزقا بستة توائم
حاولت سيدة أميركية طيلة  17عاما ،أن تنجب
ابنا وحتظى بشعور األمومة ،وحني حملت ألول
مرة في حياتها ،أجنبت ستة توائم.
و وضعت أجيبوال تايوو ،توائمها في مستشفى
األطفال مبدينة ريتشموند ،عاصمة والية
فرجينيا .وأشرف طاقم طبي من  40فردا على
عملية الوالدة القيصرية التي أجريت خالل
األسبوع الثالثني من احلمل ،واستقبلت ثالثة
مواليد من الذكور وثالث إناث أخريات.
ويتمتع املواليد التوائم بصحة جيدة رغم
ضعف وزنهم الذي يترواح بني  400غرام
وكيلوغرام واحد ،وجرى االحتفاظ بهم في
وحدة للعناية املركزة .وأثنى األب أيدي بولي،
على الطاقم الطبي الذي ساهم في عملية
الوالدة ،قائال إنهم (الطاقم) أضحى مبثابة
عائلة ثانية له.

أخيراً  ..حل لغز والدة
ليوناردو دا فينشي

عاملان يكتشفان
«عجيبة الدنيا الثامنة»
أعلن عاملان نيوزيلنديان ،مؤخرا ،استكشاف
بحيرات عجيبة في نيوزيلندا ،متتاز بسطحها
املائي امللون بالوردي واألبيض ،واعتبروا ما توصلوا
إليه مبثابة أعجوبة الدنيا الثامنة.
وجري اكتشاف األعجوبة الثامنة في بحيرة
«روتوماهانا» ،على اجلزيرة الشمالية لنيوزيلندا.
ويعد السطحني امللونني للبحيرة ،كانا قد
اختفيا عام  ،1886وكانا يجذبان السياح من كافة
دول العالم ،خالل القرن التاسع عشر.
لكن فورانا بركانيا جلبل «تاراويرا» ،في العاشر
من يونيو  ،1886أدى إلى تواريهما ملدة طويلة ،إلى
أن بذل باحثون نيوزيلنديون جهدا للعثور عليهما
مجددا .واستطاع العاملان ريكس بون وساشا
نولدن ،أن يحددا موقع السطحني حتت عمق
يترواح بني  10و 15مترا من الرماد واملواد البركانية.

شاب يتقدم للزواج من
ممرضة بطريقة غير مألوفة
قرر شاب روسي أن يتحدى كل ما هو متعارف
عليه ليطلب من صديقته املمرضة الزواج ،إذ
أخفى اخلامت داخل جرح في بطنه ،وطلب منها أن
تنظف اجلرح لتجده وتخرجه من بطنه.
وكان الشاب قد أقنع الطبيب اجلراح الذي عاجله،
بوضع اخلامت داخل اجلرح ،ثم طلب من صديقته
التي تعمل في نفس املستشفى ،أن تنظف اجلرح،
فيما قام صديقه بتصوير ما يحدث.
وجنحت الشابة في العثور على اخلامت وإخراجه
من بطن صديقها ،ثم بدأت بالبكاء فرحا ووافقت
على الزواج ،لكنها غسلت اخلامت قبل وضعه في
إصبعها .وأثار مقطع الفيديو الكثير من اجلدل
على مواقع التواصل االجتماعي ،إذ رأى كثيرون
أنها خطوة «مجنونة» وكان من املمكن أن تؤدي
إلصابته بالتهابات أو مضاعفات صحية.
في املقابل ،وصف آخرون الرجل بـ»الرومانسي»
ألنه أراد أن يخبر حبيبته بأنه سيضحي بنفسه
إلسعادها.

متكن خبراء في تاريخ الفن من حل لغز هوية
والدة عبقري عصر النهضة الفنان اإليطالي
ليوناردو دا فينشي الذي ظل غامضا طيلة
خمسة قرون .و وجد اخلبراء أن والدة دا
فينشي ،كاترينا دي مايو ليبي ،كانت يتيمة
تعيش في بيت فقير مبزرعة مع جدتها في تالل
تبعد ميال عن مدينة فينشي ،حيث حملت
هناك في ابنها ليوناردو وهي في عمر  15عاما
نتيجة إغواء شاب يعمل محاميا .وبحسب
البروفيسور مارتني كيمب ،أستاذ تاريخ الفن
في جامعة أوكسفورد البريطانية ،فإن الشاب
يدعى سير بييرو دا فينشي وكان في عمر الـ
 25عاما وقتها ويعمل في فلورنسا.
وولد ليوناردو في  14أبريل  ،1452ونشأن في
بيت والد احملامي .وتزوجت كاترينا فيما بعد
من مزارع فقير يدعى أنطونيو دي بييرو بوتي،
وعاشت حياة فقيرة وأجنبت ولدا آخر وأربع بنات.
وبعد  40سنة ،ذهبت كاترينا لإلقامة مع ابنها
ليوناردو في ميالن حيث بقت حتى وفاتها.

افتتاح أول «مسجد
ليبرالي» في أملانيا
افتتح في أملانيا ،أول «مسجد ليبرالي» ميكن
جلميع املسلمني أن يصلوا فيه معا ً تاركني
الصراع الديني و الطائفي للتركيز على ما هو
مشترك بني الطوائف اإلسالمية.
وأطلق على املسجد اسم «ابن رشد -غيته»،
ليجمع بني اسمي الفيلسوف األندلسي ابن
رشد والكاتب األملاني يوهان فولفغانغ غيته.
ويقع في شارع تسوق مزدحم في حي موابيت
للمهاجرين ،الذي يعج باملطاعم الهندية
والفيتنامية واملقاهي الشرق أوسطية.
ولن يكون مبقدور رواد هذا املسجد رؤية مئذنة
أو سماع صوت املؤذن ،فاملسجد يشغل غرفة
كبيرة في الطابق الثالث من كنيسة لوثرية
قدمية.
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Serving ..Though one may be overpowered, two can defend themselves.
A cord of three strands is not quickly broken. [Ecclesiastes 4:12]

“Misty Mountain”

Misty Mountain was the most perfect place there
could be for two young bears to grow up together.
Benji and Bambi were the happiest bear cubs on
the mountain when they were tiny. All the forest
creatures knew when it was playtime because
they ran through the forest, stumbling over everything, chasing anything and never catching
anything except each other. The fun they shared
was contagious. All of Misty Mountain was at play
when the bear cubs were at play.
As they grew up, Benji and Bambi were always
close but Benji became an expert hunter and fighter. He many times fought enemies for the borders
of Misty Mountain and was a hero to his friends
and family. But just as many times, he created
wars and fights that didn’t have to happen and
made trouble for the people creatures that shared
the mountain with he and his sister. Every day was
an adventure for Benji but he didn’t always have
the wisdom of when to enter into struggles and
when to let God guide him.
Bambi the Bear and her sweet cubs loved playing near the lake at the base of Misty Mountain.
When they played, they brought great joy to all
living things just as she and her brother had done
when they were young. Not far away she knew
that Benji was hunting because that is what he always did.
Suddenly the alarm went up. Through the trees in
every species language, the alarm was the same
“DANGER – WOLVES”. The Asante band of roving wolves were back to Misty Mountain to raid
and kill and destroy. All around the lake peaceful animals were pulling back and fleeing up the
mountain to escape the raid. Already Bambi could
hear their growls as they charged through the
trees angrily. She gathered the cubs and hurried
up the hill to their caves where she knew they
would be safe.
Benji heard the wolves as well but his instincts
acted differently. Instead of retreating to the hills,
he took position to defend his beloved mountain
and his family and friends. Somewhere in his mind
a voice said, don’t fight them alone Benji. Think
before you attack. And that voice sounded like his
sister, Bambi. He watched carefully from a sheltered place as the wolves gathered in a clearing
to mass before they attacked. Before they could
organize, he was on them.
The battle was fierce and for a while, Benji was
winning. Wolf after wolf leaped upon him only to
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get batted away with claw marks on his head or
chest for his trouble. Benji bit and growled and
clawed and dozens of wolves were wounded. But
the battle wore on him and suddenly he realized he
was injured and starting to fail. His growls turned
to howls of pain and tiredness. Without warning,
he was hit from behind by a very large wolf and
he fell. Turning he looked up knowing that on his
back, he was sure to lose when he saw something
he never expected.
Behind the faces of the angry demonic wolves
stood a bear as large and ferocious as any he
had ever seen. She erupted with a growl that
shook the trees and could be heard to the very
top of Misty Mountain. Bambi tore into the wolves
swatting them away from her brother and sending them flying into trees, over bushes and even
into the lake. Their fierce growls and howling became frightened yipes. Instead of massing to attack, they fled in chaos into the woods limping and
sprinting to get as far away from Bambi as possible. The Asante wolves never returned to Misty
Mountain again.
Back in the caves, the cubs played on their injured
uncle and imitated their brave mom in how she
defeated the wolves. “I never thought you would
fight like that.” Benji said to his sister.
“It is good to fight for what is right and good. And
anyone who loves their family will fight to protect
them. I seek peace with all creatures, as our God
created us to do but this is a world with evil in it
and brother, when evil tries to take over good, it
will have a fight from this timid mommy bear.”
“Timid mommy bear” the cubs laughed and mimicked her swatting and making mock wolf cries.
Benji laughed at their cute play and thought of
the valuable lessons he learned. They were lessons about fighting and about defending what you
cherish but they were also lessons of peace and
joy that had always been the life testimony of his
sister. And that day Benji’s heart changed from the
love of battle to the love of family, God and peace.
But before all this, they will lay hands on you and
persecute you. They will deliver you to synagogues
and prisons, and you will be brought before kings
and governors, and all on account of my name.
This will result in your being witnesses to them.
But make up your mind not to worry beforehand
how you will defend yourselves. For I will give you
words and wisdom that none of your adversaries
will be able to resist or contradict. [Luke 21:12-15]
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kids scientist facts
Marie Curie was a chemist and physicist famous for becoming the
first person to be awarded two Nobel Prizes. She was brought up
in Poland before eventually moving to France and obtaining French
citizenship.
After French physicist Henri Becquerel first discovered a strange
source of energy coming from uranium (radioactivity), Marie Curie
decided that this would make a good field for research. With the
help of her husband and his vital electrometer, she made numerous
scientific discoveries including showing that radiation did indeed
come from the atom itself rather than an interaction between molecules.
In 1911 Marie Curie was awarded another Nobel Prize, this time in
Chemistry, for her discovery of radium and polonium and subsequent research.
In 1932 Marie Curie founded the ‘Radium Institute’ in Warsaw,
Poland. The name was changed after World War II to the ‘Maria
Skłodowska-Curie Institute of Oncology’. The institute carries out
specialized cancer research and treatment.
Famous Marie Curie quotes include: “We must not forget that when
radium was discovered no one knew that it would prove useful in
hospitals. The work was one of pure science. And this is a proof
that scientific work must not be considered from the point of view of
the direct usefulness of it. It must be done for itself, for the beauty
of science, and then there is always the chance that a scientific
discovery may become like the radium a benefit for humanity.”
“One never notices what has been done; one can only see what
remains to be done.”

RIDDLE TIME
Many years ago, a wealthy old man was near
death. He wished to leave his fortune to one
of his three children. The old man wanted to
know that his fortune would be in wise hands.
He stipulated that his estate would be left to
the child who would sing him half as many
songs as days that he had left to live. The eldest son said he couldn’t comply because he
didn’t know how many days his father had
left to live, and besides he was too busy. The
youngest son said the same thing. The man
ended up leaving his money to his third child,
a daughter. What did his daughter do?

Answer for the last issue:

By:
Philo Girgis

“You will sentence me to six years.” If that statement was a lie the
man would get 6 years which would really make his statement true.
If it was true he would only get 4 years rendering the statement false.
Refusing to go against his own word the judge decides to let him go.

Happy
Birthday
Jacob

23
Column
from
Bob Saroya,
MP
It has been a busy summer so far in MarkhamUnionville. The House of Commons adjourned
for the summer a few weeks ago, and I am now
back in Markham every day.
I hosted a small BBQ at Ashton Meadows
Park. Over 500 people attended. I also hosted a
passport clinic at First Markham Place, where
my team and I helped dozens of people fill out
their passport applications. It is always nice to
meet and serve Markham residents.
Every weekend, my team and I have been
door-knocking to hear your concerns. People
have told me that they oppose the Liberal Drug
Agenda, which includes Justin Trudeau’s plan
to allow each household to grow up to 4 marijuana plants. I believe that it is dangerous to
allow people to grow their own drugs. This
could cause our suburban streets to reek of
marijuana.
The Liberals claim that their plan will keep
the drug away from young people. While their
intentions may be noble, I believe that legalizing marijuana will make it easier, not harder,
for youth to access the drug. Currently, young
people are already able to access alcohol, even
though it is illegal for them to do so. This is
because alcohol is easily available in stores in
our community. Young people simply have to
bribe an older friend to get them to buy alcohol for them, or drink from their parents’ liquor
cabinet. However, this is not the case for marijuana. If a young person wants to buy marijuana, they have to find a secret drug dealer,
which can be hard to do. By moving marijuana
in to the mainstream economy, youth will
be able to more easily access the drug, even
though it will still be illegal for them to do so.
Marijuana legalization had negative unintended consequences when it was tested in
Colorado. Andrew A. Monte, Richard D. Zane
and Kennon J. Heard, a group of research physicians, found that there was an unexpected
increase in “the number of marijuana-related
burns…[and] cyclic vomiting syndrome”
among adults. The unexpected problems for
children were worse. There was a dramatic increase in the number of admissions to hospital
Intensive Care Units (ICUs) for marijuanarelated conditions. This was in addition to the
expected consequences of marijuana legalization, including a proliferation of “psychosis,
anxiety, and depression symptoms, making exacerbation of underlying psychiatric disorders
inevitable,” as well as an increase in hospital
visits for marijuana intoxication. The doctors
concluded that “while many [drug] users feel
they have benefited from marijuana legalization in Colorado, there have also been untoward adverse health effects.”
Clearly, the marijuana legalization experiment
was unsuccessful in Colorado. Therefore, I believe that it would be irresponsible to bring this
policy to Canada. Sadly, the Liberal plan to legalize marijuana is destined for failure.
I am working hard every day to represent
you. If you have any questions, comments or
advice, do not hesitate to call me at 905-4702024.Bob Saroya, MP
Markham-Unionville
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ARE YOU A “FRIEND OF SINNERS” TOO?
It’s sad but it’s true. The
work differently and you’d
trend is clear. The studbe doing so to show people
ies all say the same thing.
how great a relationship with
Despite the clear Biblical
Christ can be.
mandate to share our faith
But that was at the start.
with others… despite a
Over time, things changed.
sincere desire to advance
We settle into our “church
the kingdom of God…
world” and become inundespite the deep concern
dated with Bible studies, felwe might have for our
lowship meetings, and serfriends and family who
vice opportunities. We run
are far from Christ… defrom one activity to the next
spite all those things, the Father Anthony Messeh – spending most of our time
fact is this:
with “church people” and
The longer someone attends church, the doing “church things.”
less likely that person is to have a mean- In and of themselves, none of these activiingful spiritual discussion with someone ties are bad. In fact, they are all good. But
who is far from Christ.
the problem is that if we don’t do anything
Why is that? How can that be?
outside of them, we end up isolating ourShouldn’t it be that getting closer to Christ
and attending church more frequently
would lead to MORE evangelistic discussions? More times of sharing our faith?
More times where we take a risk and invite a co-worker or neighbor to church?
Isn’t that how it’s supposed to be?
My experience tells me that the graph
above is right on the money. Here’s how
it works:
You used to be far from God. You didn’t
really go to church. You weren’t a bad selves from the world – thereby also putperson, but you just weren’t into church. ting a little more distance between Jesus
But because your conscience told you and the world outside.
that it’s important to be a “good person”, We go to Christian concerts, wearing our
you were generally friendly with others. Christian T-shirts, that we bought from
You stopped to talk to your neighbors. the Christian bookstore and paid for using
You helped old ladies with their grocer- our Christian financial plan that we found
ies. You tried to do good things for people from an ad at the Christian gym down the
when you could.
street. And we did all this while chewing
And then one day you began to see things nothing but our authentic, church board
in a new light and you began to form a approved Christian gum.
relationship with Christ. All of a sud- (don’t believe me, that there’s Christian
den, life looked different. Everything gum? Two words for you…TESTAhad a new taste. You were like the Sa- MINTS!)
maritan woman after she met Jesus – you Look, I am not against any of the things
just wanted to tell the whole world how above (I’ve actually tried Testamints and
great He is. You would invite your friends they are quite refreshing), but my point is
to church. You would share what you this: Jesus didn’t live a life isolated from
learned from a Bible study with your fam- the world. In fact, He did quite the opily. You would respond to situations at posite. He went out of His way to find

the lost and to spend time with those who
didn’t know Him.
“…for the Son of Man has come to seek
and to save that which was lost.” (Luke
19:10)
That ought to be the mission statement of
every church and church person out there!
Jesus didn’t isolate Himself from the
world. He could have convinced Himself that He needed to spend more time
with His disciples – teaching them and
helping them understand more. But He
didn’t. He knew that He was here for
much more than that. He went out of His
way to spend time with those who weren’t
“church people” – the lost, the broken,
the rejected, the marginalized, the sinful.
He never hesitated to leave behind the 99
sheep in order to search for the 1 lost one
and bring that lost sheep back to His fold.
How about us? How about His church?
Isn’t our mission the same as His? Isn’t
that supposed to be how it works?
Look, I am all for church fellowship and
Bible studies and small groups and all
that good stuff. That stuff is the best. But
there’s gotta be more. We can’t stop there.
If we are THE CHURCH – the one established 2000 years ago by Jesus Himself
– then we can’t stop at the 4 walls of the
church building. We have to go beyond.
We can’t limit ourselves to interacting
with “church people” only. We can’t limit
our ministry to church services only. We
can’t define “discipleship” as a meeting in
church or a book that we read – discipleship is real life. It’s on-the-job training.
It’s being a disciple of the Master – the
One who spent so much time reaching
out to those outside that He was actually
called a “friend of sinners.”
I’ll bet He loved that title.
“Jesus answered and said to them, “Those
who are well have no need of a physician,
but those who are sick. I have not come
to call the righteous, but sinners, to repentance.” (Luke 5:31-32)
Would anyone accuse you of being a
friend of sinners? If not, what are you going to do about it today?

Broken
I was standing, but I wasn’t able
nothing.
to move.
But I saw that I was broken.
My eyes were open but I couldn’t
No, it wasn’t me but rather,
see,
He.
I was breathing, but there was no
He showed me why,
oxygen inside of me.
The answers to the quesI was useless, confused,
tions I would always ask.
Every part of me was bruised.
The answers to the quesI was breaking.
tions, why I never passed.
Mary Farag My own test, my own selfI hated myself and everyone else.
Sinking into something, I didn’t know love.
I realized what I hated,
what it was,
Falling, not knowing what i was getting I hated not knowing, I hated not believing,
I saw myself as something with no meanmyself into.
Constantly crying, constantly angry, con- ing.
Yes, I was broken, but that didn’t mean I
stantly… refusing.
couldn’t be fixed,
I broke.
Never giving all I had, afraid to trust, Yes I was broken but that never fully
ticked,
afraid to get crushed,
Until I realized, that in order to love othAfraid I wasn’t good enough.
Afraid that all I ever was… or am, means ers,

I had to love myself.
There’s no other way I could’ve loved
without regret.
I needed to understand,
That my happiness, and my love for others,
It goes hand in hand.
Could not have one without to other
Because we are all sisters and brothers.
Because I realized I was broken,
I could now see, I could now breathe.
I was no longer unless, no longer confused.
Because I realized I was broken,
I could then start to heal.
And He fixed my broken parts, my heart
had never stopped.
“The second is this: ’you shall love you
neighbour as yourself.’ There is no other
commandment greater than these” (Mark
12:3).
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POP Part Two: Using
Positive Statements
By:
In the last issue, we talked about the importance of positive thinking. This time, we
will discuss specific thoughts or strategies
that we can use to think positive or be optimistic.
Of course, some of us have difficulty imagining that we will be ‘talking positive’ to
ourselves. But it really isn’t all that strange
- you need not say these things out loud.
Sometimes, even silently thinking to yourself can be a major mood-booster.
I’ll give you an example. Last week, I was
extremely frustrated and overwhelmed. I
was busy with exams, classes, gatherings,
friends, meetings, and more. And I wanted it
all to just STOP. I wanted to run away from
everything. For everything to just stop being
loud, busy, and hectic all the time. I wanted
to quit everything.
What kept me going? After I vented my
feelings to my family and close friends, I
realized something important: I was busy.
Yes. But I was doing what I loved. I was
busy with things that I loved. I was busy
achieving my goals and dreams. Despite the
challenges, I knew that I was working hard
for a purpose. And I realized that I was not
alone. I had support. I had love. I had passion, strength, and motivation. I had dreams.
I had hope.
The next thing I knew, I was saying positive
thoughts to myself in my head.
‘You can do this”.
“You have done hard things before”.
“You are strong. You are not alone. You
have the love and support of family, friends,
and God”.
”You will get through this, just like you
have done before. And this will make you
stronger. You will learn so much. You will
look back at this and see how much you

have achieved”.
“This is hard. But it will end. Tough times
never last”.
And so on. At first, I did not feel significantly different. But after a couple of different thoughts, I felt...motivated. I felt less
stressed. I felt like a small burden had been
lifted off my shoulders. I felt as though I
could do this. I could survive. I WOULD
survive.
And I did. I am still super busy. And sometimes, I still get overwhelmed and feel
stressed all over again. But thinking the positive thoughts make a big difference. They

help me realize that tough times truly never
last, and that I will get through them. Positivity reminds me that life is not all negative,
that there are happy moments full of smiles,
dreams, and hope. Optimism reminds me to
slow down, to take time to breathe.
Try it out! Think positive thoughts when
you are feeling down. Allow yourself to express your difficult emotions, but then talk
to yourself - help yourself see what is good
about your situation, you support, your personality, or your strengths. Remember that
you are not alone. You WILL get through
this. Think positive....that is POP!

Free Trade with China
Boon or Compromise?

By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

Our Conservative Government worked
hard to deepen Canada’s trade and investment ties with China as a core element of
our pro-trade plan for creating jobs, growth
and long-term prosperity.
That is why we enacted the Canada-China
Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (FIPA), a high-standard
agreement and tangible demonstration of
our commitment to help Canadian businesses compete on a level playing field in
markets abroad. The Canada-China FIPA
contributes to jobs and growth by facilitating investment flows between Canada and
China and by providing a more stable and
secure environment for investors on both
sides of the Pacific.
The key aspects of the agreement includes
(i) non-discriminatory government treatment for investments made by Canadian
investors in China and vice-versa, (ii) a
defined dispute resolution mechanism, and
(iii) protection measures for damages suffered by investors in each respective market.
Reciprocal rules established a framework
providing investors with a predictable,
rules-based investment climate and access
to international arbitration - an effective,
binding and impartial method for the resolution of investment disputes.
Indeed ours was the first bilateral investment agreement that China had signed
which expressly includes language on
transparency of dispute settlement proceedings. It is Canada’s long-standing policy
that all dispute resolutions should be open
to the public and that the submissions made
by the parties are available to the public.
We worked hard to ensure that restrictions
in the FIPA preserved Canada’s current
ability to review foreign investments under
the Investment Canada Act to ensure they
provide a net benefit to Canadians and that

our national security was not compromised.
Our Conservative government also insisted
that an expanded commercial relationship
with China would only take place in a way
that produces clear benefits for both sides.
A FIPA is not a free trade agreement but
rather a bilateral agreement intended to
protect and promote foreign investment
through legally-binding rights and obligations.
That is why conservatives are very concerned with the Liberal government’s current pursuance of a Free Trade agreement
with China.
As Conservative Leader Andrew Scheer
has stated, there remain many concerns
with the Chinese government including
their human rights record and the way their
economy works. We also do not want to see
Canadian manufacturers and workers put
on a completely uneven playing field. If
Canada enters a free trade deal with China
that doesn’t account for the differences in
labour standards, Canada will end up putting thousands of Canadian companies and
workers at a huge disadvantage.
A recent Nanos survey found nearly nine
in 10 Canadians are uncomfortable with
Chinese businesses having more access to
Canada’s economy, and 66 per cent want
Ottawa to link human rights to free-trade
talks.
There are many other opportunities around
the world where the Liberals can focus
as they seek to secure trading partners. A
Conservative Government would continue
to work towards improving our trading relationship with China – outside of a Free
Trade Agreement.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship
and Immigration. He resides in Richmond
Hill, Ontario and can be contacted at info@
aorconservative.ca.

