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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
ومجيع انواع الليزر
منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
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تخفيضات
خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
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سكــان أونتاريــو سيشاهـدون خفـض يف فواتري الغـاز الطبيعـي عـام 2016
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نبيل فلتس
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www.profitexplorer.com
85 Curlew Dr. #103 North York, ON M3A 2P8
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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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“ The Church as the Body of Christ ”
St. Mark’s Orthodox Fellowship ( SMOF ) Conference

Malvern Recreation Centre: 30 Sewells Road, Toronto M1B 3G5
https://www.facebook.com/events/778481368998648/
Saturday, August 19
• AM 11 - 11:15 Opening Remarks
11:15 - 12 Bavly Kost , St. Vladimir’s Seminary , NY.
“ Humanizing Ecclesiology: The Social Church ” Q&A
• PM 12 - 1:15 Lunch
1:15 - 2 Prof. Richard Schneider Orthodox Theology U of T
“ Ecumenism as Essential to Ecclesiology ” Q&A
2 - 2:15 Break
2:15 - 3 The Most Reverend Lazar (Puhalo), Former Archbishop of Ottawa ( Orthodox Church in
America)
“ The Church as Spiritual Hospital & Salvation as Healing :
of the Nature of Man and Delivering us from Alienation” Q&A
Sunday, August 20
• PM 2 - 2:15 Opening Remarks
2:15 - 3 Dr. George Bebawi . Director Emeritus ,
Institute for Orthodox Christian Studies , University of Cambridge, UK.
“The Church is the One Body of Christ” Q&A
3 -3 :15 Break
3:15 - 4 Panel Discussion
Free Admission .

Contact : ramezrizkalla@hotmail.com

�أ�سرة حترير
جريدة جـــود نيـــوز الكندية
ُيهنئون
 �سناء �سمري و الأ�ستاذ مدحت يو�سف/ املرمنة
بزفاف
مرييت و مايكل
�أجمل التمنيات بحياة �سعيدة للعرو�سني

3

اقرأ في هذا العدد ايضاً
سيدة أمريكا االولي
«ميالنيا ترامب» تزور
كندا في أول رحلة
خارجية مبفردها
 .........................ص 9
كورال أم النور
مبسيساجا يحتفل
بـ عامه العاشر
القس
بحضور
«موسي رشدي»
 ......................ص 14
متى يشكر أردوغان
الغرب على تعاونه
في أسلمة تركيا؟
 ........................ص 11
ARTS CENTRE
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ن�صار و اخل�شت  ..و�إجابة الأ�سئلة
يف الثالث ع�شر من �أكتوبر املا�ضي �أت�صل بي �صحفي من جريدة م�صرية �شهرية
و�س�ألني عن القرار الذي �أ�صدره د .جابر ن�صار رئي�س جامعة القاهرة ب�ش�أن �ألغاء
خانة الديانة من كافة الأوراق الر�سمية باجلامعة ،فقلت «�أنه �أف�ضل قرار �صدر منذ
 30يونيو» ،وقد كنت يف ذلك الوقت �أتابع هذا الرجل وقراراته اجلريئة ،مثل قانون
منع النقاب للعاملني �أو هيئة التدري�س باجلامعة ،وغلق زوايا ال�صالة املوجود ب�أروقة
اجلامعة والإكتفاء مب�سجد اجلامعة فقط ،كذلك �إقرار درا�سة ال�سرية الذاتية لطلعت
حرب بد ًال من عقبة بن نافع .قرارات تنبع من �إميانه ب�أن حماربة الأرهاب تبد�أ
مبحاربة التطرف ،ومل يعب�أ بالهجوم ال�سلفي ال�شديد عليه ،ولأن القرارت الناجحة
تتبعها نتائج ناجحة ،فقد ٌ
حول اجلامعة من م�ؤ�س�سة مدينة �إيل م�ؤ�س�سة متتلك مليار
و  840مليون جنية يف �أربع �أعوام فقط .وبعد �إنتهاء مدة د .ن�صار منذ �أيام� ،صدر
قرار جمهوري �صبيحة الأربعاء الثاين من �أغ�سط�س املا�ضي بتعيني الدكتور «حممد
عثمان اخل�شت» رئي�س ًا للجامعة ،وبعدها بدقائق تكتب �أحدي طالباته علي الفي�س
بوك ما يلي« :وانا يف ثالثه �أداب فل�سفه القاهره كان عندي دكتور متع�صب متعمد
يهني امل�سيحني وكان يدخلنا يف نقا�شات ومقارنه اديان وكتري ا�شتكينا وحمد�ش
�س�أل فينا  ،قرر علينا كتاب (ملاذا �أ�سلمت) للفيل�سوف الفرن�سي روجيه جارودي،
وملا اعرت�ضنا قال ه�شيلكم املادة  ،،الدكتور املتع�صب فوق الو�صف ،اليوم ا�صبح
رئي�س جامعه القاهره ،ل�سه حد متفائل يف م�صر ؟؟؟؟؟» .وكتبت طالبة �أخري
تُدعي �أ�سماء علي �صفحتها عنه « :فيه موقف ح�صل م�ش بن�ساه ،يف يوم كنت
قاعدة يف املدرج انا وزميلتني م�ش حمجبتني وكنا قاعدين قدام فراح م�شاور لـ ٣
بنات حمجبات وقالهم اتف�ضلوا قدام �أنا حابب البنات املتدينات يبقوا يف املقدمة «،
مما دفعنا للبحث عنه ،لنجد ل�سيادته ت�سجي ً
ال تلفزيوني ًا علي قناة �أقر�أ الدينية حيث
كان يعمل مذيع ًا بها ،متهم ًا امل�سيحية واليهودية بالإرهاب ومنتقد ًا فيه �سفر التثنية
و �سفر ي�شوع  ،وكيف �أن اهلل كان ي�أمر اليهود يف تلك الأ�سفار بقتل اجلنود والأطفال
والن�ساء واحليوانات وقلع الزرع .ويف نوفمرب  2015عرب حوار ل�صحيفة الوطن ،يكرر
نف�س طروحات املت�شددين ب�ش�أن �أن داع�ش �صناعة غربية لتفتيت وتفكيك الدول
العربية لل�سيطرة علي البرتول ،ويف حوار ل�صحيفة النب�أ يف فرباير هذا العام ،حتدث
عن ربط الإ�صالح الأقت�صادي بالألتزام الأخالقي  ،وكان �أول قرار �أعلنه بعد توليه
املن�صب ب�ساعات ،هو عزمه �إن�شاء كلية للدرا�سات الإ�سالمية .خطابات و�أفكار

ابرام مقار

طاملا �سمعناها من املت�شددين وال�سلفيني وال تب�شر ب�أي
بادرة علي الأطالق .بل متثل ردة علي ليربالية وفكر
وثقافة وتوجه �سلفه الدكتور جابر ن�صار .واحلقيقة
�أن هذا التباين الكبري يف �شخ�صية د .اخل�شت �أن ي�أتي
بعد تنويري مثل د .ن�صار ك�شف �أجابات الكثري من
الأ�سئلة كنا نتوقف عندها:
ً
هل ال�سلطة احلالية تريد حقا وباحلقيقة �أجيال �أكرث
�إعتدالأ و خطاب �أقل تطرف ًا و جمتمع �أكرث تعاي�ش ًا؟
الأجابة وبكل �أ�سف ال تريد  ،وتعيني د .اخل�شت بعد د .ن�صار هو �أكرب دليل
ولكن الرئي�س طالب بتجديد اخلطاب الديني فكيف يكون هذا؟
حينما يكون الأمر بالكالم فقط والواقع تقريب ًا عك�سه ،ن�صبح �أمام خطاب يتم
ت�صديره للخارج ،وقد ح�ضرت م�ؤمتر يف يونيو املا�ضي �شارك به �أع�ضاء من الكوجنر�س
وجميعهم �أ�شادوا مبطالبة الرئي�س بتجديد اخلطاب و�أن حتفظوا علي عدم تغري �شئ يف
الواقع
رئي�س اجلمهورية ال ي�ستطيع فعل �أمر ب�أجتاه الدولة املدنية لأن املجتمع متطرف؟
هذا غري �صحيح ،فقد �إتخذ جابر ن�صار قرارات هامة ب�إجتاه الدولة املدنية ومل يعب�أ
مبت�شددين وال �أرهابهم رغم �أنه القوة و احلماية التي لدية �أقل كثري ًا مما يتمتع بها الرئي�س
�إذا مل يعجبكم احلكم احلايل فمن البديل؟
لن تري بديل ..فكل بديل كفئ �سيتم �أزاحته ويتم �إ�ستبداله بالأقل فتنظر حولك
فال جتد غري من هو �أ�سوء فرتدد تلك العبارة «ال يوجد بديل»
كيف و�صل املجتمع والدولة امل�صرية �إيل هذا القدر من الرتاجع علي كافة
الأ�صعدة؟
يف القرن املا�ضي جندت الواليات املتحدة م�سئول كبري يف الإحتاد ال�سوفيتي ،وعند
�س�ؤاله «كيف �أ�ستطعت �أن تق�ضي علي امرباطورية ال�سوفيت يف ثالث عقود فقط
وبال حرب» ،قال ب�أن �أختار للوظائف ،الأردئ و الأ�سوء والأقل كفاءة ،فتحول
الإحتاد ال�سوفيتي �إيل �أر�ض خربة» ،ونحن للأ�سف منذ يوليو  52يتم �إختيار الأقل
كفاءة للوظائف الهامة  ،وعلي مدي  65عام يتم �إ�ستبدال كل «جابر ن�صار» بـ «عثمان
اخل�شت»

.
.
.
.
.

SmileDental

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

4

ال�سبت � 12أغ�سط�س  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الرابع والت�سعــون

الفائز بقلوب الن�ساء

ُ
صرحاء وندخل في
في ظاهره منطق ًيا ال يستطيع
لنكن ُ
املوضوع ُمباشرة دون لف أو
أن يُلغي جذور الغريزة وسطوتها
العظمى من
وتدخلها في اتخاذ القرارات فيما
دوران؛ الغالبية ُ
الرجل الكرمي
النساء يُفضلن
يتعلق بالشؤون العاطفية بني
ُ
ماديًا على الرجل البخيل مهما
الرجل واملرأة.
تظاهرن أمامه أنهن ال يُردن
بعض النساء ينجرفن ظاهريًا
شيئًا ،ومهما ُكن ُمكتفيات
وراء الشعارات التي تُشجع على
ماديًا ومستقالت مال ًيا ،ومهما
حترير الرجل من مسؤولياته املادية
حاولت بعضهن الدفاع عن زينب علي البحراني -جتاه املرأة التي يرتبط بها ،لكن
صرافة»
مقولة
حني تضعهن التجارب في موقف
ُ
السعودية
«الرجل ليس آلة ِ
من
املقولة
هذه
حفظن
سواء
رجلني متماثلني في
أمام
ر
ح
اختيار
ُ
ُ
مكان ما وشرعن بترديدها في
كل الصفات باستثناء أن أحدهما
محاولة للتظاهر بالثقافة؛ أو اعتبرنها كرمي واآلخر بخيل جندهن يخترن الكرمي دون
مدخالً إلقناع بعض الرجال أنهن متواضعات تفكير طويل ،ألن كرمه يمُ ثل شكالً من
في مطالبهن ومستعدات لإلنفاق على أشكال «األمان» و»االستقرار» الذي تسعى
أنفسهن بشكل كامل في أي عالقة كل أنثى للوصول إليه ،بينما نساء متزوجات
عاطفية أو عالقة زواجية ،ال سيما وأن جتارب أخريات أو مرتبطات عاطف ًيا برجال بُخالء
الواقع جعلتنا نسمع ونرى كثيرات ممن ُكن يُسرفن في ترديد تلك الشعارات في محاولة
يتبنني تلك املقولة وشبيهاتها؛ ثم تخ ّلني إلقناع أنفسهن أن هذا هو «الصح» أمام
حتمل احلياة اآلخرين للتخفيف من وطأة مشاعرهن
عنها متا ًما بعد أن ج ّربن مرارة ّ
حتمل إحدى أهم مسؤوليات السلبية جتاه هذا الواقع ،ثم نرى انهيارهن
رجل يرفض ّ
مع ُ
الرجل منذ بدء اخلليقة وهي اإلنفاق على النفسي بانهيار كل خطوطهن الدفاعية
ُ
البيت ،والزوجة ،واألطفال ،فالنظريات النفسية في اللحظة التي يرين فيها كيف
احلديثة ال ميكنها أن تُلغي الفوارق التكوينية يعامل أحدهم شريكة حياته بكرم ويُنفق
نفس ًيا وجسديًا بني طبيعة الذكور وطبيعة عليها بسخاء عاطفي وانساني ومادي
اإلناث ،وال ميكنها أن متحو الذاكرة البدائية يحلمن مبثله ،وال عالقة للكرم هنا بالثراء أو
الداخلية املتجذرة في وجدان كل أنثى منذ املمتلكات املادية ،فالرجل الذي ميلك مليار
عصور الكهوف عندما كان دور الذكر القوي دوالر وال ينفق على امرأته إال عشرة دوالرات
رج ٌل بخيل ،بينما الرجل الذي ال ميلك
اصطياد الفريسة وجلبها إلى الكهف هو ُ
ُ
إلطعام أنثاه وأطفالهما ،وهذه الذاكرة من إال دوالرًا واح ًدا ويُعطيها نصفه أو كله هو
أهم أسباب نفور أكثر الفتيات من الشاب
رجل كرمي ألنه وهبها نصف أو كل ما ميلك،
ُ
الذي يته ّرب من دفع الفاتورة عند تناول وهذا النوع من الرجال كان ،ومازال ،وسيبقى
الطعام معه في أحد املقاهي أو املطاعم فائزًا بقلوب النساء دون ُمنازع ،ال سيما إن
حتى وإن ُكن ثر ّيات وقادرات على دفع ثمن رافق كرمه املادي شيء من اللطف ،والرفق،
ألف وجبة من جيوبهن ،فالتنظير مهما بدا والتعاون ،والرومانسية.

جملـــــــــ�س الإدارة رئي�س التحرير :ابـرام مقـــــــار
ح�ســـــام منيــــــر مدير التحرير� :سميـر ا�سكنــدر

رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

بهجة احلياة ..
«�شكرا» لدورك يف حياتي
مونتريال – عبد املسيح يوسف
يبدو أن من لم يسعفه احلظ من بعض أبناء وطني
مصر ،وإقليمي الشرق أوسطي ،للسفر إلى اخلارج
وحتديدا اجملتمعات الغربية ،لم يدرك أهمية «بهجة
احلياة» .نعم إن للحياة للقيمة مختلفة في الغرب عن
الشرق .فالشرق علي الرغم من أنه مهيط الديانات
والقيم السامية والبناءة ،إال أن املتاجرين بالدين وسوء
استخدام وسائل اإلعالم ،نشر ثقافات ومعتقدات
غريبة ترتبط باملوت ،أكثر من حب احلياة وبهجتها.
من املرات القليلة التي تكون الكتابة فيها بعيدا عن
موضوعات االقتصاد والسياسية ،ليست باألمر الهني،
خاصة وأن اإلنسان عندما يكون متخصصا في مجال،
فاألفكار تنساب وتتدفق بيسر وسهولة .هذه املرة من
املرات املهمة ،التي يفكر فيها الواحد في كل جملة
ودالالتها.
قليلون ممن قابلتهم في الشرق أو الغرب ،من أبناء
الشرق ،هم من يحبون احلياة ،ويعشقون بهجتهم،
حيث يتصرفون مع أنفسهم ومن أبناءهم وبناتهم
وبالطبع شريكهم في احلياة زوج كان أو زوجة بشدة،
قد تصل أحيانا لدرجة القسوة ،اعتقادا منه ،بسبب
نسق تربية معني أن هذه أفضل وسيلة للتربية .في
حني أن اللني والرقة في التعامل أفضل كثيرا في
كسب ود واحترام وثقة اآلخر ،سواء في األسرة أو
العمل أو احلياة.
واحلديث عن بهجة احلياة ،ال يعني بأي حال من األحوال
مثالية ومنوذجية اجملتمعات الغربية ،والتي بالطبع
حتتوى علي حتديات وسلبيات ،لكن من نوعية مختلفة
عن مجتمعاتنا الشرقية .أهم حتدي في اجملتمع الغربي،
هو الضغط  ،مبعني « ،»Stressفاإلنسان هنا طوال
الوقت يعيش حتت ضغط التغير والتطور ،حيث أن
معدل استمرار واستقرار األمور هنا أقل كثيرا من
مجتمعاتنا الشرقية ،خاصة فيما يتعلق باالستقرار
املهني الوظيفي ،والذي هو هنا في الغرب وهناك في
الشرق ،عماد االستقرار األسري والنفسي.
في الشرق ،رمبا ميضي اإلنسان ،أحيانا حياته كلها
موظفا في نفس املؤسسة أو الشركة ،في حني هنا في
الغرب ،نادرا ما يحدث هذا خاصة مع املهاجرين ،الذي
يغيرون وظائفهم كل عدة سنوات أو ظروف ،بسبب
طبيعة سوق العمل ،وحتديدا في القطاع اخلاص ،فضال
عن قبول سوق العمل هنا لفكرة حتويل اجملال املهني.
ورغم كل هذا جتد هنا ثقافة حب احلياة واالستمتاع
ببهجتها ،بعيدا عن عذاباتها ،التي يدركها اجلميع،
ويعمل علي التخفيف من ضغوطها ،عن طريق التنزه
والسفر في أوقات األجازات ،والتي تعتبر أوقاتا مقدسة
للغاية ،ال ميكن إلغاءها لتجديد الطاقة السنوية،
واحلفاظ علي مستوى إنتاجية املواطن في الغرب أو رمبا
زيادتها.
بالفعل العمل هنا في الغرب له مقابل مادي ال يقارن
باملقابل املادي في الشرق ،لكن معدل اإلنتاجية للعمل
هنا ،هو اآلخر ال يقارن باإلنتاجية في الشرق .فهنا
صاحب العمل وخاصة في القطاع اخلاص عندما تعمل
لديه ساعة عمل ،فإنك طوال هذه الساعة تشارك
في حتقيق إيرادات بصورة أو بأخرى لصاحب العمل أو
للشركة التي تعمل فيها .مقارنة بالعمل في الشرق
والذي يشوبه قدر من التسيب وانخفاض اإلنتاجية.
بالفعل ارتفاع مستوى الدخول النسبي في الغرب
يساعد اإلنسان علي حتقيق البهجة ،ألن للبهجة
والسعادة هنا تكلفة مالية ،ميكن حتقيقها بسبب
مستوى الدخول املقبولة واملرتفعة هنا ،حيث ميكن
السفر والتنقل والتنزه والذهاب للسينمات واملتنزهات
وغيرها.
في حني ،أنه في الشرق يخاف الشرق أوسطيون من
فكرة احلسد والتربص التي يعاني منها اإلنسان احملب
للحياة ،من أبناء عائلته أو محيطه ،النتقاده بأنه
يقوم مبا ال يفعله اآلخرين .وباملناسبة هذه النظرة
املتربصة تصاحب بعض أبناء الشرق ،حتى لو انتقلوا
للمجتمعات الغربية ،حيث جيتوهات النميمة

واحلديث عن اآلخرين ،ومالحقة أخبار اآلخرين من بعيدة.
وساعدت ظاهرة وسائل التواصل اإلجتماعي علي
مشاركة اآلخبار وتطورات احلياة علي شبكات
الفيسبوك وانستجرام وتويتر وجوجل بلس وغيرها،
لكن الغريب في األمر ،أن ليس كل ما هم أصدقاء
افتراضيني لك علي شبكات التواصل االجتماعي
يتفاعلون مع األحداث ،التي تشاركها معهم،
العتبارات عدة منها عدم االهتمام ،أو الرغبة فقط
في احلصول علي اخبار اآلخرين دون التفاعل معها ،أو
الغيرة ،أو امتالك حساب علي شبكات التواصل دون
التردد عليه باستمرار ،ولذا يكون من األفضل تنظيف
مثل هذه احلسابات من بعض االصدقاء االفتراضيني
غير املتفاعلني من وقت آلخر واالكتفاء بعدد قليل
ممن هم مقربني منك للتفاعل معهم ومشاركتهم
أحداثك وأحداثهم.
مع التأكيد علي التدين ال يتناقض باملرة مع حب احلياة
وبهجتها ،بل علي العكس فكلما كان اإلنسان محبا
للحياة ،كلما كان أكثر قربا من اهلل ،ألنه اهلل خلق
األديان خلير اإلنسان وسعادته ،وليس لشقاء اإلنسان
وعذابه.
حب احلياة سيجعل من اإلنسان ،طاقة متجددة ،قادرة
علي التطور مع الوقت ملسايرة تطورات سوق العمل
واجملتمع من ناحية ،واإلحساس باجلميل وعدم نكران،
خاصة وأن حال البعض عدم االعتراف بجميل بعض
البشر عليه .علما بأنه ال يوجد إنسان بني نفسه
بنفسه ،فكل منا ،هناك من ساعده في احلياة والعمل
واألسرة ،ويستحق منها ،ليس متلقا ،أن نقول له
“شكرا” ،كنوع من رد اجلميل .فهذه الكلمة لها تأثير
سحري ،علي كل من هم قريبون منك أو كان قريبون،
وأبعدت عنهم ظروف السفر.
ليس بالضرورة أن نقول شكرا لكن من ساعدني مهنيا
أو مهنيا فقط ،بل ولكل من كان قريبا مني ومنك
إنسانيا ومعنويا ،فكلمة “شكرا” لها تأثير سحري علي
نفوس كل البشر ،إنها الكلمة السحرية ،التي تبهج
كل شخص تقول له “شكرا” ،ألن هذا يعني أنه كان له
دورا إيجابيا في احلياة ،في حياة بشر آخرين .بالطبع
قائمة “شكرا” قد تطول أو تقصر ولكنها في النهاية،
تؤكد اإلحساس اإليجابي برد اجلميل“ :شكرا” لكن من
عرفته علي مدار سنوات عمري ،شكرا لكن من قابلته
وساعدني أو عرقلني ،شكرا لكل من كان صديقا أو
زميال أو حتي مختلفا معي في العمل واحلياة.
شكرا لبعض األشخاص املهمني ،مع حفظ األلقاب
حيث البعض منهم يحمل درجة الدكتوراه في
تخصصه ،أو القاب مهنية في تخصصات أخري،
ومنهم علي سبيل املثال ال احلصر ،إليزابيت لوجننس
وجان ميترال “اهلل يرحمه” وبير فانسان في فرنسا،
وعبد اهلل عبد العزيز النجار وعبد الرحمن دوار في
اإلمارات ،وسليمان شفيق ويوسف سيدهم وصفوت
عبد احلليم وأحمد حياتي وميالد إبراهيم وبقية
األصدقاء وأبرام مقار وماجد سمير وهاني دانيال وأمل
أشعيا .. ..شكرا ليوسف سعيد ومني ..
شكرا من القلب للمقربني فرحة غطاس «اهلل يرحمها»
وفلي نظيم وسامية شوقي وشنودة ويوحنا وكرمية
ومرمي وأمل ...شكرا ألبونا وليم سيدهم اليسوعي ..
وألبونا حنا يعقوب وأبونا سوريال كامل وأبونا ميخائيل
عزيز وأبونا فيكتور نصر « ...شكرا مزينة بالورد» ألبنائي
سارة وكرمي وديفيد فيلوباتير  ...القائمة طويلة ،لكن
يتقدمها ويختمها “شكري” هلل علي كل النعم ،التي
من عليها بها.
شكرا لكل من كان حاضرا ،خالل السنوات األخيرة،
حضورا إيجابيا مثل سباستيان روس وكريستني ديفور
وفيليب ريد  ..وديفيد موتشا وجيمي ميلكور وليندا
بل ..شكرا لكل من قابلته وأقابله كل يوم ،وال تسع
املساحة لذكر أسماء اجلميع  ..لقد صنعت البهجة
أو التحدي ،وكان لك دورا مهما في حياتي كإنسان ..
«شكرا»
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كان محفل األصدقاء يضم وجوها ً جديدة هذه املرة .لفت انتباهي
أحدهم بسبب ضخامته وصوته العالي .كان يحادث امرأة جتلس
مقابله في الطرف اآلخر من احلجرة بصوت مرتفع دون مراعاة
للحوارات الدائرة بني احلضور وكأنه أهم شخصية موجودة في
املكان فاذا تكلم وجب على اآلخرين السكوت واالنصات .وبالفعل
ساد الصمت احلجرة ،وقطع البعض حديثهم لالستماع إليه .فقال
وقد استأنف حديثه مع املرأة بنبرة ساخرة“ :ومالك كنت متسكني
دوال أندراوس
مبقود السيارة هكذا وكأنك كنت تخشني أن يفلت من يديك؟ كنت
على وشك االلتصاق بعجلة القيادة ورافعة نسبة تركيزك إلى درجة
خيالية ،ورغم ذلك تتحركني بسرعة السالحف .ثم أخذ يقهقه ضاحكا ً مطربا ً خلفة دمه ،بينما
عيناه جائلتان بني احلضور بحثا ً عن التأييد اجلماهيري الذي حظى به بالفعل نظرا لطرافة الصورة
التي استدعاها ذلك املشهد الكوميدي لألذهان .وخاص ًة ألنه لم يكتف بالتعليق وامنا قام بتقليد
املشهد بحركات متثيلية ساخرة تعضد ما قال .وقد ضحكت املرأة أيضا ً على النكتة وأخذت األمر
بروح رياضية جداً .ثم قالت وهي ال تزال تبتسم :طبعا ً نحن نقترب من املقود ألنه ال توجد عوائق
حتول بيننا وبينه .قالت هذا وهي تشير إلى “كرش” الرجل الهائل القابع أمامه والذي كان يهتز مع
ضحكاته منذ قليل .كانت مالحظة طريفة راقت لي ملا عكسته من ذكاء وسرعة بديهة .فضحكت
من قلبي غير أن ضحكاتي استوقفها وجه الرجل احملتقن الذي استقبل األمر بحساسية مفرطة
واعتبر تعليقها إهانة موجهة مباشر ًة إلى شخصه الكرمي .فتحولت نبرته إلى اجلدية في احلال
وقال لها موبخاً :مش كدة يامدام ..الهزار ال يكون بهذا الشكل أبداً! فجأة تكهرب اجلو وراح اجلميع
يحاولون تهدئته وتبرير موقف املرأة التي سارعت لفورها باإلعتذار وهي حتاول أن تشرح له أنها كانت
مجرد مزحة وإنها لم تقصد أبدا ً اهانته .غير أنه ظل يقاطعها في غضب مؤكدا ً أنها اشارت نحوه
بالتحديد مما يدل على أنها كانت تقصده بصفته وشخصه وكرشه.
واحلقيقة انني راقبت مسلك هذا الرجل بكثير من التعجب .فمن كان يراه على هذا احلال ،يشك في
أنه هو نفس الشخص الذي كان يسخر منها منذ حلظات قالئل .فقد أظهر وجهه الظريف اللطيف
طاملا لم ميسه االمر من قريب أو بعيد لكن عندما جنح الهزار جتاهه وطاله من احلب جانب حدث
عندئذ ما ال حتمد عقباه وانقلبت الليلة شر منقلب.
بعض الناس يظنون في أنفسهم أنهم ميتلكون حسا كوميديا بحكم أنهم يحسنون إطالق
النكات وينجحون في اضحاك الناس عن طريق التريقة على عباد اهلل .ولكن االستهزاء باآلخرين
شئ ،وامتالك الروح املرحة شئ آخر .إن من ميلك حسا ً كوميديا ً وخفة ظل حقيقية يستطيع بكل
بساطة أن يتقبل النقد الساخر ويتعامل معه باحتواء وتفكه ،بل إنه يستطيع أن يسخر حتي من
نفسه إذا أتي ما يستوجب السخرية .والشخص خفيف الظل باإلضافة إلى ذكائه وسرعة البديهة
التي يتميز بها ،حترره روحه املرحة من التمركز حول الذات مما يجعله قادرا ً على استيعاب الفكاهة
واالستمتاع بالنكتة حتى لو لم يكن هو قائلها أوحتى إذا كانت موجهة له شخصياً.

إنتصار احلقيقة!!
اللغة ،هي أداة التواصل ،والترابط
بني البشر!
البعض ،يتعامل مع اللغة بإحترام
وتقدير ،وبحب كبير؛ فيحافظ
عليها ،وينميها ،ويرتقي بها!
والبعض اآلخر ،يعبث بها
بخسة ،ونذالة ،وبال أمانة؛ فيز ّور
مدلوالت كلماتها ،التي تدل على معانيها
احلقيقية من أصلها إلى ضدها؛ كأن يطلق
على اجلميل :دميم .وعلى احلق :باطل .وكثيرا ً
ما ميتد جرمه إلى جعل ما هو سماوي ،غير
سماوي:
فبغض اخلطيئة ،يصبح بغضا ً لآلخر!
واحملبة هلل ،تصبح محبة للذات ،وللدموية،
ولإلرهاب!
والعدل في احلق ،يصبح عدال ً في الظلم!
وكأننا ال نزال نقرأ قصة األب ،الذي يبغض
النساء من كل قلبه ،ويخشى على ابنه الوحيد
من غوايتهن؛ فاعتزل به عن أهل العالم!
وذات يوم ،وبعد رجاءات وتوسالت عديدة،
اصطحب الوالد ابنه إلى املدينة؛ ليشاهدها
ألول مرة في حياته!
كان األبن يشير على األشياء التي لم يرها
من قبل؛ ويسأل عنها ،واألب يجيبه على
تساؤالته .إلى أن أشار على إمرأة جميلة ،وسأل
عنها؛ فأجابه األب ،بلهجة تفيض بالترهيب
والتخويف :أنها “الشيطان”!
فلما عادا ،آخر النهار ،إلى منزلهما ،سأل
األب أبنه ،عن أكثر األشياء التي رآها ،وأخذت
مبجامع قلبه ،أجابه اإلبن ،بال تردد“ :الشيطان”!

بقلم :عـادل عطيـة

أليس هذا ما يفعله أخي
املسلم جتاه لغة قرآنه ،والتي
يعتبرها“ :لغة جنته”؟!
 ..أال يشير على املؤمنني
املسيحيني ،ويسميهم“ :كفرة”؟؛
فإذا بأحدهم ـ عندما عاشرهم
ـ ،يعلن :إن كان هؤالء الناس ،هم:
الكفرة؛ فانني أرغب أن أكون كافراً!
 ..وأال يشير على كتابهم املقدس ،ويصفه،
باحمل ّرف ،واملزّيف ،واملكدس؟؛ فإذا بأحدهم ـ
عندما قرأ موعظة السيد املسيح على اجلبل
ـ ،يق ّر ،ويعترف :إن كان الكتاب على حتريفه،
وتزييفه ،يحتوي على مثل هذه التعاليم
السماوية؛ فانني اعتبره :كتاب الكتب!
 ..وأال يشير على اجملتمع الغربي ،قائالً :أنهم
أهل قبح وضالل؟؛ فإذا باملستنيرين ،واملنصفني،
يص ّرحون :إن كان هؤالء احلضاريون ،واملبدعون،
والذين مينحون بفرح وكرم ،نتاجاتهم العلمية
للدول املتعثرة ،ومعوناتهم للشعوب الفقيرة،
بهذه الصفات السيئة؛ فانني امتنى أن اكون
مثلهم ،على قبحهم ،وضاللهم املبني!
 ..وأال يشير على اليهودي ،ويسميه :باخلنزير..
فإن كان أكثر أعظم العقول البشرية ،يهوداً،
فمن ذا الذي ال يريد أن يكون واحدا ً من هذه
اخلنازير؟!
قد يغ ّير بعض املغرضني معاني الكلمات
ويبدلون مدلوالتها األزلية ،بافتراء
األصلية،
ّ
أقبح الصفات ،لكن تبقى احلقيقة ،هي األكثر
أبهاراً ،واألكثر عظمة ،واألكثر قربا ً إلى القلب!

Call now to order

Unlimited Canada and USA
Home Phone
For limited time

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

*month

Only $11.99

Using your existing high-speed Internet
connection to get unlimited calling to Canada/USA

No contract
No Credit Check
No Hidden fees
Free Smart Phone app
All home phone features (Voice mail, Caller ID,
Call waiting, Call
forward, Three-way conference Call,
)SMS forwarding, Call ID Blocking
One-time registration fees
for only $50 CAD

Call to order now
Easy phone pro

1 855-372- 0677
نتحدث العربية

•
•
•
•

عقارات نيوز

خلمسون
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بقلم:مدحت سابا

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
املعاملة عليها من خالل نظام MLS
منزل مت
5,921
عدد أن
Toronto
Real2014
Estate
ملعلن عنها خاللاعلنت
 6,476وحدة.
املباعة
الوحدات
حيث كانت
Boardمن عام
نفس الفترة
املنازل 40.4فى املائه باملقارنة مببيعات
مبقدار
املعامالت ،.وكانمتثل هذه
يوليو 2017
شهر
خالل
النتيجةإنخفاضأنواع
متوسط السعر شامل كل
املائة من
 39في
ط  ،والتي مثلت
كانت عدد الوحدات املباعة 9,929
حيث
2016
عام
من
الفترة
نفس
خالل
عنها
املعلن
املنازل
 616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
وحدة.البيع الي  619,050دوالر باملقارنة  550,825دوالر لنفس الشهر من
تفع متوسط سعر
املائة.في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  38.8في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل
ره  12.4فى و
.2015الشهر من العام املاضى وذلك
نوفمبرلنفس
شهردوالر
690,597
باملقارنة
املنازل
(Apartmentأنواع
كل
شقة خالل
دوالر1,924
 759,441علي
كانت املعاملة
)Condo
ملوكة
السكنية في
للشقق
سعرالالبيع
نسبة  70باملائة من
متوسط سعر البيع الي 737,801
 )»GTAإرتفع
(«905
متوسطباقي
وكان و فى
املبيعات.املائة.
اجمالى  10فى
بأرتفاع قدرة
املاضى وصل
تورونتو فقط
املائة ،و في
 4.10فى
دوالر بإرتفاع
385,506
بإرتفاع قدره  2.3فى املائة.
مدينةالعام
الشهر من
لنفس
قدرهدوالر
721,218
باملقارنة
ا العام لل GTAدوالر
البيع
سعر
متوسط
إرتفع
(«)»905
ال
باقي
فى
و
املائة.
فى
5.40
قدره
بأرتفاع
 415,31دوالر و في مجال الشقق اململوكة ( )Condo Apartmentكانت املعاملة علي  1,840شقة خالل شهر
املائة . 2017.استحوزت تورونتو علي نسبة  71.2باملائة من اجمالى املبيعات .وكان متوسط
ع قدره  1.50فىيوليو
فة املناطق :سعر البيع للشقق السكنية في خالل هذه الفترة من هذا العام لل  GTA 501,750دوالر بإرتفاع

1RYHPEHU<HDU2YHU<HDU3HU&HQW&KDQJHLQWKH0/6وصل متوسط السعر الى  532,502دوالر بأرتفاع
قدره  23.2فى املائة ،و في مدينة تورونتو فقط
(« )»905إرتفع متوسط سعر البيع الي  418,191دوالر بإرتفاع
\ 6LQJOH)DPLOباقي ال
 24.6فى املائة .و فى
قدره
&RPSRVLWH
\6LQJOH)DPLO
7RZQK
 $OO7\SHV
'HWDFKHG
$WWDFKHG

قدره  16.6فى املائة.
75(%7RWDO




لكافة املناطق:
حتركات السوق
بيان
+DOWRQ5HJLRQ

















Single-FamTownhouse
Apartment
ily Attached






20.79%

3HHO5HJLRQ
Single-Family
Detached
&LW\RI7RURQWR

27.87%

25.29%




23.70%

13.54%




12.10%

<RUN5HJLRQ
14.93%
'XUKDP5HJLRQ
2UDQJHYLOOH
11.59%

28.58%

23.83%

15.23%

15.59%







\6RXWK6LPFRH&RXQW



مقطتفات إخبارية

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

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























18.00%

TREB Total
















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR

13.96%

Halton
Region
















<RUN5HJLRQ
'XUKDP5HJLRQ

18.73%

Peel Region











2UDQJHYLOOH











\6RXWK6LPFRH&RXQW

Composite
)(All Types
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اجلرانيت ....وتأثرية ع
River Walk

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه
 @ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎتشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة
قدماء املصريني فى
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى
pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎ
ويستعمل اجلرانيت االن وبكثرة فى تكسية
للمبانى.
اسطح مناضد املطابخ كعنوان لفخامة التشطيبات
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض
Blumar
El Dome
االخرى
الصناعية
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول

وادي دﺟﻠﺔ

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
Member of



pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a

@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi@ bn‡né˝€@Úñãœ

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

s inc.

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

بيع وشراء
العقارات السكنية
ãóﬂ@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ
والتجارية

Mortgage Agent

cialist

6948
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Atef Nekhil

em

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
tum.ca
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
owned
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

توني كامل

Independently Owned & Operated

بقلم:مدحت سابا

+DOWRQ5HJLRQ

لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
13.12%بإنخفاض 20.10%
12.88%خالل MLSو ذلك
26.54%أكتوبر  2015من
 29.36%اؤجرت خالل شهر
ى  311,943قدم مربع قد
فس الشهر من العام املاضي حيث كانت املساحة املؤجرة  516,838قدم مربع .و كان سعر
York Region
15.12%
14.88%
11.22%
29.39%
23.67%
 14.5فى املائة للصناعي ليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
Durham
وصل متوسط 20.88%
20.68%
25.54%املاضية .اما17.87%
بالنسبة للمكاتب
 21.0224.42%دوالر للسنة
صل  19.58دوالر باملقارنة
Region
املقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
Orangeville
26.91%
27.08%
 27.03%ال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
South Sim19.35%بإنخفاض 19.93%
21.62%
 137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس -
العام املاضى و ذلك
الشهر من
coe County
فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
 soarin.homes@ gmail.comو سوف
استفسارتكم الي
254.65ارسال
ملائة ليصل الىبرجاء
املباعة فقد إنخفضت
اسألتكم وو فى مجال املكاتب
دوالر للقدم املربع.
مدحت سابا
اسعارتباعا.
عليها
ى املائة و تبعه اجيب
البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
إنخفاض فى
املربع.
للقدم
دوالر
متوسط 301.82
Real Estate Broker

م الى:

عقارات نيوز

75(%7RWDO

City of Toronto

 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
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الرئه الذ
املشع.
هذا الك
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Ph.D.او
ألثبات
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عامل العقارات

والت�سعــون
ال�سبت � 12أغ�سط�س  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الرابع
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز

للمستثمرينالصحة
اجلرانيت ....وتأثرية على

�إعداد� :إدوارد يعقوب

في العقارات

اعداد  :ادوارد يعقوب

يعتبر اجلرانيت من اصلب األحجار الطبيعية وقد استخدمه البعض انها تسبب تهديدا لصحة األنسان خصوصا سرطان
الرئه 15
وتبعد حوالة
شواطئمنبحيرة
فى من
جديدة
قدماءمنطقة
انها
الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
اونتاريواجلميلة
متاثيلهم
اجمل الكثير
تشكيل
املصريني
مبستقبل
والكساء تعد
للبناءخبرتى انها
من خالل
واعتقد
من قلب
دقيقة
واعد ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
املشع.
اخلارجى
كماده
تورونتوايضا
واستعمل
الضخمة
الكالم ويدعون ان كمية األشعاع او الغاز الرادون املنطلق
هذا
تكسية
فى
وبكثرة
االن
اجلرانيت
ويستعمل
للمبانى.
في مجال االستثمار العقارى وجتمع في منظر بانورامى بني جمال البحيرة
االن الى النسب التى متثل خطرا على الصحة واألبحاث
فيهاتصل
بالشراء ال
التشطيبات
تورنتواملطابخ
مناضد
لفخامة وانصح
كعنوان عن تورنتو
واسعارها تقل
اسطح معالم
وجمال
الداخلية للمنازل .بُد َء فى استعماله فى املطابخ واألحواض مازالت مستمرة واملوضوع يحتاج الى ابحاث اكثر تعمقا
وخصوصا ما يطرحه البنائون بأسعار ما قبل االنشاء .انها جزء من شاطئ
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
اوتوبيكوك.
األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
منطقةاحدث
ولكن

For all inquiries please call:

Professional Real Estate Services
SOLD

Richmond Hill

SOLD

Richmond Hill

SOLD

SOLD

Richmond Hill

oakvilla
Custom luxury home 4900sq.ft of
living space in south oakville
Closing October 2017

Vaughan

BARRIE

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

647-938-0770
Professional Real Estate Services

SOLD

SOLD

Richmond Hill

Richmond Hill

BARRIE

%X\ 6HOOLQ'D\V SOLD Bracebridge
D
ZLWK125,6.
Luxurious townhouses SbyOLMuskoka river.
&DOOIRU'HWDLOV
Richmond Hill reserve now.. closing of
1400-1600sq.ft

phase 1 on Nov 2017.
Phase 2 closing septemper
2018
$VKUDI0HVVLKD

North York

SOLD

SOLD

Markham

SOLD

%URNHU06F$UFK

Vaughan

NewmarketSOLD
Custom homes... sold out

SOLD

North York

Markham
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مجلة “ناشونال جيوغرافيك”

وكالة «اسوشييتد برس»

نافذة على �صحافة العامل

طريق املايا

العريس الهندي

قبل أكثر من ثالثة آالف سنة ظهر شعب املايا في شبه جزيرة
يوكاتان القاسية في امريكا الوسطى وأرسى حضارة ازدهرت
في زمن كانت اوروبا غارقة في ظلمات القرون الوسطى.
وكانت لدى املايا روزنامة كتلك املعتمدة في العالم احلديث.
واستنبط سكان املايا مفهوم الصفر وتتبعوا مسار كوكب
الزهرة بفارق يوم واحد كل  6000سنة .وفي القرن السادس
عشر كانت حضارة املايا الكالسيكية اندثرت حني قدم
الفاحتون االسبان واطلقوا عليها “رصاصة الرحمة”.
واليوم تتبلور فكرة جريئة من املكسيك وغواتيماال وهندوراس
وبيليز والسلفادور التي كانت كلها مواطن شعب املايا،
تقضي بانشاء “ال روتا مايا” وهي طريق متتد  2500كيلومتر
وتقطع حدودا دولية عدة وتصل مواطن املايا الرئيسية
بعضها ببعض .ويأتي يوم يصبح في امكان السياح ،بتأشيرة سفر موحدة ،زيارة مناطق تندر رؤيتها اآلن
وبواسطة سكة حديد مفردة أو قطار كهربائي عبر املناطق احلساسة بيئيا ،ميكن تفادي تدمير الغابات
الذي يرافق شق طرق جديدة« .ال روتا مايا» هي احدى سبل احلفاظ على تراث املايا وعلى الغابة االستوائية
التي تكتنفه.

تنتزع اعالنات اجلرائد دور وسطاء الزواج التقليديني في أوساط الطبقة املثقفة في الهند ،حيث نادرا ً ما
أي من الزوجني شريك حياته بنفسه .وحتفل الصحف صباح كل أحد باعالنات مبوبة تطلب “شبانا
يختار ّ
مثقفني ذوي مهن” أو “شابات حسناوات ،قانعات ،جامعيات” وصفة “قانعة” في مفردات الزواج الهندية
تطلق على الفتاة التي تدرك كيف تصبح زوجة صاحلة واما ً صاحلة وربة منزل ممتازة.
ويقول أ.ب .شارما رئيس قسم االعالنات في صحيفة “هندستان تاميز”“ :نحن ننشر أكثر من  4500اعالن
زواج شهرياً ،والعدد في اطراد وقليل من هذه االعالنات يتكرر .مما يدل على أن نسبة جناحها عالية”.

مجلة «فورتشن»

اصبحت االكواخ املبنية بجذوع الشجر هوسا ً في اليابان.
فهناك مجتمعات سكنية من هذه االكواخ في منتجعات
وقرى جديدة قيد البناء تؤمن املنامة وفطور الصباح على مدار
السنة.
وحلقت مبيعات االكواخ في السنوات اخلمس املنصرمة،
ومعظم الشارين من سكان الشقق في طوكيو .يقول
مستورد االكواخ كوتارو نودا« :لقد ارتفعت اسعار العقارات
في املدينة بحيث يئس الناس من قدرتهم على شراء مسكن فيها .لذا يسعون الى شراء قطعة ارض
صغيرة في الريف يشيدون عليها كوخا ً من جذوع الشجر».

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

$50.00 discount
for new clients.

الوقت األمريكي

أجرت مؤسسة توظيف عاملية دراسة شملت اداريي مئتني من كبرى الشركات االمريكية ،تبني بنتيجتها
أن الناس يهدرون نحو شهرين من كل سنة في حضور اجتماعات غير ضرورية ،كما يهدرون شهرا ً آخر في
قراءة مذكرات ادارية تافهة وكتابتها .وب ّينت الدراسة أيضا ً أن الشركات الكبيرة تض ّيع وقتا ً أكثر مما تفعل
الشركات الصغيرة  ،اذ أن هذه أكثر استعدادا ً لرفض االجراءات التي ال تنفع.

صحيفة “واشنطن بوست”

قفزة نيوزيلندية

اكواخ اليابان

N
Pat ew
We ients
lco
me

وكالة “رويتر”

Medical Spa
Specializing in
Acne scars Treatment
Botox
Dermal Fillers

Suite A2, 146 Lakeshore Rd West, Oakville, L6K 1E4

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

Phone : 289-837-4747

يقفز أحدهم عن جسر يعلو 70مترا ً فوق أحد األنهر ،ويحتال على املوت اذ يوقف سقوطه على امتار
قليلة فوق النهر حبل طويل مربوط حول رسغي قدميه .يبدو ذلك للناظر مجازفة سينمائية .لكنه في
احلقيقة رياضة تدعى «القفز احلاد» باتت جاذبا ً للسياح في بلدة كوينزتاون ذات املناظر الطبيعية اخلالبة
في جنوب اجلزيرة .وليست رياضة القفز هذه النشاط املتهور الوحيد الذي ساعد في حتويل نيوزيلندة بلدا ً
حافالً باالثارة .فهناك رياضات اخرى حتظى بشعبية مماثلة ،ومنها القفز باملظلة (الباراشوت) عن املنحدرات
اجلبلية والتسابق في ممرات نهرية ضيقة مزروعة بالصخور في زوارق نفاثة.
فلم االجنذاب إلى هذه النشاطات اخلطرة؟
ثمة تفسير لدى أ.ج .هاكت الذي يدير مع شريكه هنري فان اش موقعني للقفز احلاد في كوينزتاون فهو يرى
أن هذه الرياضة «تعزز االحترام الذاتي .فأنت تؤدي عمالً تعارضه كل غرائزك اجلسدية ،فيغمرك شعورك
رائع في ما بعد».

9
سيدة أمريكا االولي «ميالنيا
ترامب» تزور كندا في أول رحلة
خارجية مبفردها

ترامب
ميالنيا
ستزور كندا في
أول سبتمبر في
أول رحلة خارجية
مبفردها وستكون
علي رأس وفد من
الرياضيني اللذين
سيتنا فسو ن
العاب
في
«إينفكتوس» التي
يرأسها االمير هاري
حفيد امللكة اليزابيث .وقد أعلن مكتب السيدة االولي
عن رحلتها الي كندا علي رأس مجموعة من  ٩٠فرد
من الرياضيني االمريكان الذين سيتنافسون في العاب
«إينفكتوس» وذلك من  ٢٣سبتمبر حتي  ٣٠سبتمبر
 ،وهذه االلعاب هي مسابقات رياضية أنشأؤها االمير
هاري لتعضيد وتشجيع قدامي احملاربني وأعضاء
القوات املسلحة املرضي واملعوقني وذلك لتوعية
الناس بهؤالء الذين خدموا اوطانهم وأحباؤهم ولزيادة
فهم اوضاعهم واحترامهم .وتشمل األلعاب كرة
السلة للمعوقني علي الكراسي املتحركة وكذلك
الكرة الطائرة لنفس الفئة والهوكي والتنس وسباق
الدرجات وهناك  ١٢رياضة مختلفة يتنافس فيها
اكثر من  ٥٥٠من جرحي احلرب من النساء والرجال
من  ١٧دولة  ،وكلمة «إينفكتوس» هي كلمة التينية
تعني الذي ال يقهر وأقيمت أول دورة لها عام  ٢٠١٤في
حديقة امللكة اليزابيث في أجنلترا .هذا وقالت ميالنيا
ترامب انها سعدت بالنجاح الباهر الذي حققته هذه
االلعاب في وقت قصير والتي سمحت لالالف من
اجلرحي واملصابني من أفراد اجليش من عدد من الدول
اخملتلفة ان يشاركوا في هذه املباريات وأنها تشرفت
بهذه الفرصة لتمثيل بلدها في هذه االلعاب.

معدل البطالة ينخفض الي أدني
مستوي منذ تسع سنوات
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جاسنت ترودو:
علي املهاجرين عبر احلدود أحترام التفتيش ومراقبة احلدود
قال جاسنت ترودو أن املهاجرين الذين يعبرون احلدود بطريقة غير مشروعة
ال يزالوا مطالبني باملرور خالل جميع القنوات القانونية ،وقال نريد أن
تكون الهجرة الي كندا بشكل منظم وأنه يجب احترام نقاط التفتيش
ومراقبة احلدود  ،وقال أن الكنديني يعرفون القيمة التي يجلبها القادمني
اجلدد الي البالد واالقتصاد ، ،هذا وقد قام وزير الهجرة أحمد حسني
بزيارة الي مدينة (سانت برنار -دي الكولي) في كيبيك والتي بصل اليها
الالجئني وقال أن كندا ال تريد تشجيع ممارسة العبور غير املشروع للحدود
وطلب من االجئني ان يقدموا طلبات اللجوء في البلد االول الذي ينزلون
بها  ،وان موظفي احلدود سوف يسألون الالجئني القادمني الي كيبيك
عما اذا كانوا سوف يقيمون فيها او في مقاطعة اخري وسيتم ارسالهم
للمقاطعات االخري الراغبني فيها  ،ومعظم الالجئني اللذين يعبرون
احلدود الي كندا من تاهيتي قد جاءوا من الواليات املتحدة لتوقعهم
ان ينتهي برنامج احلماية الذي منحته الواليات املتحدة للهايتيني في
أعقاب الزلزال املدمر الذي خرب بلدهم عام  ٢٠١٠واذا لم تقم إدارة الرئيس دونالد ترامب بتمديد هذا البرنامج سوف يرسل
 ٦٠الف مواطن منهم الي وطنهم وقال وزير الهجرة الكندي أحمد حسني أن علي املواطنني من هايتي البقاء في الواليات
املتحدة وتقدمي طلب للجوء هناك.

كيبيك تطلب مساعدة احلكومة الفيدرالية في طلبات اللجوء الكثيرة
القادمة عبر احلدود األمريكية
قالت وزيرة الهجرة في مقاطعة كيبيك أن معدل االفراد الذين يلتمسون اللجوء الي املقاطعة عبر احلدود االمريكية
الكندية قد أرتفع الي  ١٥٠فرد في اليوم خالل شهر يولية ،وقالت الوزيرة ان كيبيك لديها خبرة في مواجهة هذه احلاالت
ولكنها حتتاج االن الي املزيد من املساعدات من احلكومة الفيدرالية .وطلبت املقاطعة من أوتاوا مساعدتها علي أعداد
نظام فرز علي طول احلدود االمريكية املشتركة مع حدود مقاطعة كيبيك ،وطلبت أيضا أرسال بعض من هؤالء االجئني
الي املقاطعات االخري ريثما يتم النظر في طلباتهم وطلبت املقاطعة من احلكومة الكندية االسراع ببحث طلبات
هؤالء االجئني واملساعدة في إيجاد اماكن أكثر دواما للعيش الصحاب الطلبات ،ويذكر أنه من بني  ٤٣٤٥فرد عبروا احلدود
االمريكية الكندية ما بني شهر يناير ونهاية شهر يونية هناك  %٧٧منهم دخلوا الي مقاطعة كيبيك  ،وتاتي طلبات
كيبيك هذه بعد يوم واحد من حتول االستاد االوملبي في مونتريال الي سكن مؤقت لعدد متزايد من طالبي اللجوء الذين
عبروا احلدود بطريقة غير مشروعة  ،وقد امتلئ بالكامل بهم ويخضع جميع املطالبني باللجوء لفحوصات أمنية وصحية
بحسب البروتكول املوضوع في كندا منذ سنوات وصرح بول كالرك املدير التنفيذي لطلبات الهجرة واللجوء أن فحص
هذه الطلبات سيستغرق بضعة أشهر وانه من املرجح قبول الكثير من الناس ومن لم يحصلوا علي املوافقة سيتم
ترحليهم الي بلدهم االصلي وليس الي الواليات املتحدة.

االفراج عن الكندي واالمريكي احملتجزين في كينيا وترحيلهم
قال متحدث بأسم شركة لالستشارات السياسية في كينيا والتي
تقدم خدمات مختلفة للحمالت االنتخابية ،مثل حتليل البيانات وتقدمي
أستراتيجيات واملتضامنة مع املرشح «رايال أودينجا» ضد الرئيس الكيني
«أوهورو كينياتا» أن نائب رئيس الشركة وهو كندي اجلنسية ويسمي
«أندرياس كاتسوريس» وايضا ً الرئيس التفيذي للشركة وهو امريكي
اجلنسية ويسمي «جون فيليبس» قد احتجزتهما الشرطة الكينية ليلة
اجلمعة  ٤أغسطس بسبب تعاونهم مع املرشح (رايال أودينجا ) وقد مت
القبض علي االثنان في منازلهم ومت ترحيلهم من كينيا ولم يتضح السبب
وراء القبض عليهم ولكن هذان الرجالن يعضدان (رايال اودينجا) ليحل
مكان الرئيس احلالي لكينيا ويسمي أوهورو كينياتا وهو( أبن رئيس كينيا
السابق) ويعتقدون ان االنتخابات في كينيا ستحدث بها مخالفات وتزوير ورغم علمهم باالخطار التي تنتظرهم ظنوا
أن قضية أودينجا تستحق التعب  ،وقد داهمت الشرطة املسلحة مراكز املعارضة واستولت علي ما بها من معدات
وتعاملت بعنف مع العاملني فيها و كان اخر يوم للحملة االنتخابية هو يوم السبت  ٥أغسطس والتصويت علي الرئاسة
يوم الثالثاء  ٨اغسطس  ،وكندا واحدة من  ٢٢دولة تدعوا الي أجراء انتخابات حرة ونزيهة في كينيا  ،ويذكر أن الرئيس
احلالي أوهورو كينياتا قد تغلب علي منافسه رايال أودينجا وهو أبن نائب الرئيس االول لكينيا في االنتخابات التي جرت
عام  ٢٠١٣وما قبلها.

حكومة كيبيك تقرر تخصيص مبلغ
 15مليون دوالر لترميم  8كنائس أثرية

استجابت حكومة مقاطعة كيبيك لطلب بلدية
العاصمة وذلك بتخصيص مبلغ خمسة عشر مليون
دوالر إضافي ،على مدى عشر سنوات ،وذلك لترميم
ثماني كنائس أثرية باملقاطعة.
وصرح «لوك فورتان» ،وزير الثقافة واالتصاالت بحكومة
كيبيك :نردد دائما بأن كنائس كيبيك هي مبثابة قصورنا
إذ لها قيمة ثقافية وسياحية وحتدد هويتنا .وثمة أناس
كثيرون يقصدونها في إطار سياحتهم الدينية ونشهد
هذا اإلقبال املتنامي في زيارة العرض الدائري للقدس على
جدران املعرض احملاذي لكنيسة سانت «آن دو بوبري»  ،من
هنا كان يهمنا االستجابة لطلب عمدة مدينة كيبيك.
وأكد الوزير في تصريح له علي أن املال لم مينح ألغراض
دينية إمنا للمحافظة على األبنية .وأضاف »:مهما تكن
مهمة الكنائس ،فهي جزء من تراثنا وهويتنا وتاريخنا
وعلينا أن نحافظ عليها «.

اجلالية املسلمة تُخصص أول مدافن لها
في مقاطعة كيبيك

النقانق (السجق) قد حتتوي علي حلوم اخليول
أضاف االقتصاد الكندي  ١١الف وظيفة في شهر يولية
وانخفض معدل البطالة الي  % ٦٫٣وهذا هو الشهر الثامن
علي التوالي في النمو حيث أنخفضت معدالت البطالة
إلي أدني نقطة منذ ما يقرب من تسع سنوات  ،وزادت عدد
الوظائف بدوام كامل خالل شهر يولية  ٣٥١٠٠وظيفة
وقابلها فقدان  ٢٤٣٠٠وظيفة بدوام جزئي وقد أنخفض
عدد االشخاص الذين يبحثون عن وظائف  ،وبهذا يكون
االقتصاد الكندي قد أضاف اكثر من  ٣٨٧٠٠٠خالل االثني
عشر شهرا املاضية وهي اقوي اثنتي عشر شهرا منذ عقد
من الزمان ،وقد أتسع سوق العمل في اونتاريو ومانيتوبا
وانكمش في البرتا ونيوفوندالند والبرادور وجزيرة االمير
أدوارد

خلصت دراسة ممولة من احلكومة الكندية الي أن  %٢٠من عينات مختلفة من النقانق (السجق) من محالت البقالة عبر
كندا حتتوي علي حلوم اخري غير املعلن عنها علي البطاقة امللصقة علي عبوة السجق .وقد مت نشر هذه الدراسة في مجلة
“مراقبة االغذية” بتكليف من وكالة فحص الغذاء الكندية  ،وبعد فحص  ١٠٠من النقانق التي مت وصفها بانها حتتوي
علي عنصر واحد من اللحوم مثل حلم البقر او اخلنزير او الديك الرومي او حلم الدجاج كانت واحدة من كل خمسة منها
حتتوي علي نوع اخر من اللحوم  ،وقد مت أجراء هذه الدراسة بعد فضيحة حلوم اخليل في أوروبا والتي كانت تباع فيها حلوم
اخليل علي إنها حلوم أبقار والهدف من الدراسة هو أختبار االساليب العلمية التي تستخدمها وكالة فحص الغذاء والتي
اظهرت نتائج واعدة  ،فقد وجد ان  ٧نقانق من  ٢٧واحدة مصنوعة من حلوم االبقار احتوت علي حلم اخلنزير  ،ووجد أن ٤
نقانق من  ٢٠منها مصنوعة من حلم الدجاج أحتوت علي حلوم أبقار و أن واحد من النقانق من ضمن  ٣٨واحدة مفترض انها
مصنوعة من حلم اخلنزير أحتوي علي حلم اخليل و  ٥من النقانق من ضمن  ١٥منها مصنوعة من حلم الديك الرومي لم يكن
بها علي االطالق حلم ديك رومي بل حلم دجاج  ،واشار الدارسني ان النقانق املصنوعة من حلم االبقار التي قد حتتوي علي
حلم اخلنزير قد ثير قلق املهتمني بأكل حلوم حالل  ،والحظ الدارسني ان مستويات اللحوم غير املعلن عنها في بطاقة وصف
املنتج لم تكن قليلة وال تعتبر أثار تركت من عدم نظافة مفرمة اللحم  ،بل كانت نسبتها تتراوح بني واحد وخمسة في
املائة  ،وهذا وقد يشير إما الي إنهيار في جتهيز الغذاء او الي تزوير متعمد  ،وقالت املديرة التنفيذية لعلوم سالمة االغذية
انه حلسن احلظ اننا أفضل من الكثير من البالد االخري وان  %٢٠خطأ هو اقل من  %٧٠بالنسبة ألوروبا حيث وجد ان العديد
من العينات لديهم بها مكونات لم يعلن عنها  ،ووكالة فحص الغذاء الكندية تدرس حاليا هذه املسألة بشكل واسع.

أعلن عمدة مدينة كيبيك ريجيس ال بيومي صباح يوم
اجلمعة  ٤أغسطس في مؤمتر صحفي ،عن تخصيص أرض
جانبية في مقبرة محلية معروفة وهي مقبرة «نوتردام –دي
بلمونت» للجالية االسالمية القامة مدافن الحبائهم فيها
 ،وهذه االرض قريبة من املركز الثقافي االسالمي في كيبيك
وهو املكان الذي ُقتل فيه ستة أشخاص في حادث اطالق نار
في يناير املاضي وجاءت هذه االخبار بعد أسابيع قليلة من
اجراء أستفتاء في مدينة سانت أبو لينير في كيبيك ورفض
السكان املقيمني بجوار االرض املقترح اقامة مقابر عليها
هذه الفكرة  ،ومقبرة نوتردام هي مكان دفن فيه عدد من
االشخاص البارزين في كندا.
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شكل مناسب:
املظهر الالئق ال يعني بالضرورة أن يكون املظهر فريدا ً في األناقة ،ولكن معناه ارتداء الزي املناسب،
وحسن
للمكان املناسب ،والظرف املناسب  ،والوقت املناسب .هذا مع احملافظة على البساطةُ ،
الذوق ،واأللوان ،وطريقة التفصيل .فاملالبس لها تأثير قوي على مظهر املرأة والرجل ،وعلى
الشخصية.
ضيق:
إذا كنت تشعرين بالضيق أو بالكآبة ،فتجنبي مقابلة األصدقاء أو األقارب وأنت على هذه احلال،
حتى ال ينعكس ضيقك عليهم .وحاولي التخلص أوال ً من هذا الشعور .أما إذا لم تقدري ،فمن
األفضل االعتذار عن عدم مقابلتهم.
عادات:
جتنّب األكل في الطريق العام ،أو محاولة تخليص األسنان من بقايا الطعام ،وإصدار صوت
مسموع في أثناء تناول الطعام ،وأيضا ً األكل والفم مفتوحاً؛ وتناول الطعام بوضع كمية صغيرة
بالفم يتم مضغها جيدا ً وبلعها ثم وضع كمية صغيرة أخرى وهكذا بحيث ال نتناول الطعام
وفمنا به دفعة سابقة منه!
كيف تكتسب سحر الشخصية؟!
بعض الناس يتمتعون بالقدرة على جذب األنتباه ،في نفس اللحظة التي يدخلون فيها إلى أي
مكان .وهؤالء الناس ال يجذبون اآلخرين في احلال فقط ،ولكنهم أيضا ً يضيفون جوا ً جذابا ً لطيفا ً
على املكان الذي يوجدون فيه ،من خالل جاذبية شخصية خالصة.
فما الذي يجعل هؤالء األشخاص جذابني إلى هذا احلد؟
ما هذه القوة السحرية التي ّ
متكن بعض الناس من أن يكونوا ناجحني بسبب شخصاتهم
فحسب؟
بالتأكيد ،هو اجلو الذي يجبر الثقة الطبيعية على الظهور ،والتي يُعبر عنها من خالل الكالم
واألسلوب والتصرفات.
ولكن ما الذي مييز هؤالء الناس عن غيرهم؟
قد تكون األبتسامة ،والروح الطيبة ،وحب مساعدة اآلخرين ،والثقة بالنفس ،والبساطة وحب
اخلير ..وقد تكون تركيبة من كل هذه األشياء أو معظمها مع صفات أخرى ،جتعل احلديث مع
الشخصية اجلذابة ،حديثا ً جذابا ً غير ممل ،مع إبراز أحلى ما في الشخصية ،لتكون أهم سمة في
صاحبها.
إن األشخاص اجلذابني ،مييلون إلى أن يُظهروا للناس أفضل جوانبهم ،وبإبدائهم موقفا ً إيجابيا ً
جتاه احلياة ،فإنهم يستطيعون نشر روح األمل والتفاؤل عند اآلخرين ...إنهم قادة طبيعيون عن
غير قصد.
ولقد تبني أنه من املمكن تنمية اجلاذبية إلى حد معني .وهناك أمثلة كثيرة ألشخاص عاديني
استطاعوا أن ينموا تدريجيا ً في اكتساب اجلديد ،في األسلوب واملظهر واملميزات الشخصية
والثقة بالنفس ،واالهتمام باآلخرين ،مع عدم احلديث عن أنفسهم فقط ،وعدم اإلسهاب والتطويل
في الكالم ،إلى أن اكتسبوا أخيرا ً تلك الشخصية الساحرة.
وعادة يحرص الذين يقومون بتنمية اجلاذبية والنجاح في شخصياتهم ،على أن يحدثوا توازنا ً
داخليا ً بني تفكيرهم وبني انفعالهم النفسي ،وأيضا ً بني صحتهم العامة ومظهرهم اخلارجي.
إن الذي يختار هذا الطريق البد من أن يكون راضيا ً وقادرا ً على أن يع ّبيء كل قواه وطاقاته لذلك
األمر ،وبصورة طبيعية ،وفوق كل شيء ،يجب أن ميتلك القدرة على تقبل اآلخرين كما هم.
وأن يكون مستعدا ً ألن يعطي قدرا ً كبيرا ً من نفسه لكي يكون راضيا ً على أن يضحي ،وفي
التضحية قوة.
فالذي يضحي بقدر كبير ،هو فقط الذي يستطيع أن يأمل في أن يصل إلى ارتفاعات عظيمة.
وهو أيضا ً الذي يستطيع أن يوقظ احلب والثقة واألمان في اآلخرين.

كيف يتزن الزواج
بعد ميالد الطفل
الأول؟
في بعض األحيان يستجد موقف يبعث
على نوع آخر من االختالفات في السنوات
األولى للزواج ،وهو ميالد الطفل األول.
ويطلق عليه أطباء علم النفس اسم أزمة الوالدية؛ ألنه غالبا ً ما يحدث أن يرى كل شريك ـ وعلى
نحو متزايد ـ أنه “والد” ،أو “أم” فقط .ومبا أنه يوجد ارتباط وثيق جدا ً بني األم ووليدها الطفل اجلديد،
فغالبا ً ما يشعر األب بأنه ًُمهمل و ُمبعد.
باإلضافة إلى زيادة األعباء املادية ،وعدم أخذ القسط الوافي من الراحة ،وبخاصة في أثناء الليل
بسبب بكاء الوليد اجلديد ..فإن كل هذه األحداث قد تخلق نوعا ً من عدم الهدوء أو األستقرار،
مما يعطي إحساسا ً لشريك احلياة بأنه هو وحده الذي يتحمل املسئولية على حني ال يشعر به
الطرف اآلخر.

العائلـــــــــة

فنون الزواج

الزواج هو..
ان تتذكر دائما ً التعبير لشريك حياتك عن املشاعر بالكلمات احللوة ،مثل «أنا أحبك» ..مرة على
األقل في اليوم الواحد ،وال تنسها أبداً ،أو تبخل بها .ومن اجلميل أن تكثر من قولها!
أن يكون للطرفني األهداف الواحدة املشتركة ،واالحترام املتبادل ،واإلحساس الواحد بالقيم
واملباديء.
أن يقف الزوجان جنبا ً إلى جنب في مواجهة الصعاب واملشكالت.
أن يك ّون الشريكان دائرة حب تلم شمل كل األسرة ،والعائلة ،حولها.
أن تبادرا باحلديث ،والتعبير عن النفس بصراحة وبوضوح ،مع اإلحساس بالراحة في وجود شريكك،
وتقدير دور كل منكما في عيني اآلخر.
أن متتلك املقدرة على الغفران ،ونسيان أخطاء الطرف اآلخر.
أن يسارع الطرفان إلحاطة بعضهما بعضا ً باملناخ الصحي واجليد ،الذي ينموان فيه بسالسة
وسالمة.
ً
أن يبحث الزوجان عن كل ما هو خير ،وصالح ،وحسن ،لكليهما ،وأيضا لآلخرين .مبعنى أن يسعيا
خلدمة اآلخرين.
أن ال تأوى إلى الفراش ،وفي داخلك احساس بالضيق ،أو بالغضب جتاه شريكك.
أن يتذكر الزوجان أن تشابك األيدي ليس مرتبطا ً بسن أو بوضع  ،وإمنا يدل على وحدة وتآلف.
أن الزواج ليس فقط ،هو االفتران بالشخص املناسب ،وإمنا أن تكون أنت نفسك الشريك املناسب
والزوج الصالح الوفي.

هل تتغري �شخ�صية الزوجني بعد الزواج؟
إن الشخصني اللذين قررا أن يرتبطا معا ً بالزواج طوال
حياتهما ،لن يبقيا هما نفس الشخصني اللذين كانا
فيى بداية عالققتهما .إن كل فترة من احلياة حتمل
معها نوعا ً من التغييرات اخلارجية والداخلية .وهذا
لن يحدث بدون اختالفات ومناقشات ،فإذا كانا غير
قادرين على التحدث بصراحة عن هذه التغييرات
وعن املشاعر التي يحمالنها ،وإذا لم يكونا ميلكان
الشجاعة للتحدث عن األشياء التي ال يحبانها في شركتهما الزوجية ،فقد يصبح من الصعب
بعد ذلك حدوث تفاهم أو حوار هاديء ،حتى ولو بخصوص أشياء بسيطة.
وهنا يجب أن يعترفا الزوجان بأن حياتهما الزوجية تتعرض ملا يهدد سالمتها ،ومن األفضل
التوقف إلعطاء الفرصة ملواجهة املشكالت وكيفية التصرف على أسس واضحة وسليمة.
إن التسمح واحلب واحلنان والرغبة الطيبة ،واملشاعر احللوة ميكن أن تنتعش مرة أخرى ،فالزواج
ال يعني أنك متتلك أو تسيطر على شريكك إلى األبد ،إمنا هو شركة متعادلة قائمة على احلب
واالحترام واالخالص والوفاء .وهو عمل رائع يتطلب اجلهد الكثير لتجنيا من ورائه السعادة
واالستقرار.

11

ال�سبت � 12أغ�سط�س  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الرابع والت�سعــون

تقــــــــــــارير

«�سعيد �شعيب» يكتب  :يف الذكرى الأوىل لـ «الأنقالب» :متى ي�شكر �أردوغان الغرب على تعاونه يف �أ�سلمة تركيا؟
في الذكرى األولى لـ “اإلنقالب” يحق ألردوغان أن
يكون فخورا ً بنفسه ورفاقه ،فقد أجنز الكثير لبناء
دولته الديكتاتورية اإلسالمية ،آخرها األساس
الدستوري القوى حللمه ،فالتعديالت التي أجراها
على الدستور متكنه من البقاء رئيسا ً حتى عام
 2029بسلطات غير مسبوقة)1( .
لو كان الرجل منصفا ً لوجب عليه تقدمي الشكر
للغرب على مساعدته القوية في أسلمة تركيا،
وبناء دولته اإلخوانية اإلسالمية ،لكنه لن
يفعل ،بل سيعاديهم أكثر وأكثر ،فهذا صلب
مشروعه االمبراطوري ،الذي يستلهم بشكل أو
آخر اإلمبراطورية العثمانية التي يفخر بها هو
ورجاله.
ً
ال أعتقد أنه كان يريد تركيا عضوا في اإلحتاد
األوروبي ،فقد خدع أوروبا والغرب واستخدمهم
لإلطاحة بالعسكر من املشهد السياسي.
استفاد من رغبة األتراك في اإللتحاق باإلحتاد
األوروبي ،واستفاد من شروطه التي ترفض رفضا ً
قاطعا ً أي تدخل من اجليش في احلياة السياسية.
استفاد ايضا ً من شروطه التي توسع الهامش
الدميقراطي له ،لكي يزيد مساحة تواجد
اإلسالميني وتغلغلهم في اجملتمع التركي .بعد
ذلك أطاح بكل خصومه بعد اإلنقالب األخير
املشكوك ،حان الوقت لكي يعود مجددا ً إلى
حلمه ..حلمه ببناء الدولة اإلسالمية ،حلمه في
أن يكون خليفة املسلمني السنة في العالم،
الذين يصل عددهم إلى حوالي مليار و400,000
في إحصاءات عام  ،)2( 2016وذلك في مواجهة
“أوروبا الصليبية والغرب الصليبي” كما اطلق
عليهم .رمبا استعدادا ً حلربه القادمة ضد الغرب،

طلب من األتراك املسلمني في أوروبا إجناب كثير
من األطفال ليصبحوا قوة عددية لكي ينتقم من
األوروبيني مستقبالً)3( .
اذا نظرت الى ادآء وحتالفات اردوغان في الشرق
األوسط وخاصة سوريا ،ستتأكد أن هذا هو اخلطر
القادم ،وضع العالم على طريق حرب دينية.
لنبدأ بالسؤال األول:
كيف استطاع أردوغان وحزبه استخدام اوروبا
والغرب لالستيالء على تركيا؟
لقد تعلم أردوغان اخفاء ايديولوجيته اإلسالمية،
املستندة إلى أفكار اإلخوان املسلمني ،بعد الذي
حدث مع من سبقوه .فقد أطاح اجليش في
اخلمسينات برئيس الوزراء عدنان مندريس ،متهما ً
إياه مبحاولة تدمير تراث مؤسس تركيا مصطفى
كمال أتاتورك ،ومحاولة إحياء اخلالفة العثمانية.
املوجة الثانية لإلسالميني بدأت مع جنم الدين
أربكان ،الرجل املمتلئ باملبادئ اإلسالمية)4( .
حاول مد جسور قوية مع اجلوار العربي والعالم
اإلسالمي ،وتأسيس نادي الثمانية  G8للدول
اإلسالمية الكبرى ،مقابل نادي السبعة للدول
الرأسمالية الغربية الكبرى  .G7وأطاح به اجليش
ايضاً.
عاد التيار اإلسالمي (اإلخوان) في ثوب جديد
بزعامة شابة ،تربت في أحضان املعاهد الدينية،
ثم في احلركة اإلسالمية  ....إنه رجب أردوغان .في
بدايته ظهر وكأنه لم يستوعب الدرس فقال بعد
جناحه في منصب عمدة إسطنبول ابيات للشاعر
التركي اإلسالمي ضياء كوكالب:
مساجدنا ثكناتنا
قبابنا خوذاتنا

هام لأ�صحاب الأعمال يف كندا

بإعالنك معنا في جريدة «جود نيوز» الكندية حتصل علي ما يلي:
•إنتشار إعالنك عبر أالف األعداد الورقية والتي توزع في أماكن
جتمع املصريني والعرب بأكثر من  40مكان في تورونتو وما حولها و
مونتريال و أتاوا
•إنتشار إعالنك عبر أرسال العدد الورقي لألالف عبر إميالتهم
•إنتشار إعالنك عبر دخول األالف ومشاهدة العدد الورقي « »PDFفي
موقع اجلريدة األليكتروني www.good-news.ca
•إنتشار إعالنك عبر تواصل  95ألف مشجع بصفحة اجلريدة علي
موقع الـ «فيس بوك»  -حتت أسم «جريدة جود نيوز الكندية»
جريدة «جود نيوز» الكندية جريدة حتترم القارئ و املُعلن  ،وتصدر عن
مؤسسة ال تهدف للربح  ،وجميع صفحاتها باأللوان
جريدة «جود نيوز» الكندية تقدم أرخص األسعار لنشر األعالنات
لتفادي أية أعباءات مالية علي أصحاب األعمال

�شارك معنا النجاح و �أ�ستفد منه
�أت�صل بنا علي الرقم املجاين ملعرفة تخفي�ضات هذا ال�صيف :

1-844-355-6939

مآذننا حرابنا
واملصلون جنودنا
هذا اجليش املقدس يحرس ديننا ()5
بسبب ذلك دخل السجن وتعلم ما يجب أن
يتعلمه ،وهو أن وقت الصدام لم يأت بعد ،لذلك
لم تكن لديه أي مشكلة في أن يقول عكس
إميانه و ايديولوجيته  :لست علمانيا ،فأنا رئيس
وزراء مسلم لدولة علمانية  ...الدولة العلمانية ال
تعني دولة الال دين)6( .
كما لم ينس حزب اردوغان أن ميتدح العلمانية
مؤكدا ً أنها ٔاساس احلرية والسال م اإل جتماعي؛
حيث توفر في األساس أل تباع األديان واملعتقدات
اخملتلفة حرية ممارسة الشعائر الدينية اخلاصة
بهم ،والتعبير عن قناعاتهم الدينية ،ومن ثم
تنظم لهم حياتهم في هذا اإلطار ،كما تنظم
ٔايضا حياة ٔاولٔيك الذين ال ينتمون ٕالى معتقد
ً
بعينه)7(.
واهتم بأن يرسل رسائل إلى النخبة املدنية
والعسكرية األتاتوركية بتأكيده على أنه يعتبر
تراث كمال أتاتورك هو أساس الدولة التركية
احلديثة.
ً
الرسالة الثانية للغرب ،فلم يتحدث ابدا عن
الشريعة اإلسالمية وال عن الدولة اإلسالمية
لكن ركز على التزامه باملعايير الدولية للطفل
واملرأة وغيرها .واكد التزامه بتنفيذ معايير حقوق
اإلنسان الواردة في االتفاقيات الدولية.
بل ووصل إلى املوافقة على إلغاء عقوبة اإلعدام
والتي تتناقض مع ايديولوجيته الدينية (عاد
عنها بعد اإلنقالب) .هذا اإللتزام حسن صورته
أمام الغرب ،والذي كان يبحث عن نسخة من
سياسيني مسلمني تتوافق مع املواثيق الدولية
وال تسبب مشاكل .وأردوغان استفاد من دعمهم
في اإلزاحة التدريجية للعسكر من السياسية،
والتي ال تتوافق بالطبع مع املعايير األوروبية .فقد
أراد أن يجرد خصومه (العسكر) من أحد أهم
أسلحتهم وهو عضوية اإلحتاد األوروبي وتبناها.
لكنه في ذات الوقت لم يصدر عنه أي انتقاد
للشريعة اإلسالمية التي ال تتوافق مع املعايير
األوروبية .ولم يرتفع صوته هو ورفاقه للتشكيك
في شرعية احلجاب ،فزوجات وبنات زعماء احلزب
محجبات ،فهم متمسكون بدينهم وليسوا
متعجلني في تطبيق “املشروع اإلسالمي” ،وال
يرونه أولوية ،تستحق خوض املعارك)8( .
مدعوما ً من الغرب ومدعوما ً بشعبية كبيرة
بسبب جناحاته االقتصادية ،متكن أردوغان هدم
األساس الدستوري لسيطرة اجليش تدريجيا ً
عبر مسارين األول  :التصالح مع القوى الوطنية
اخملتلفة لكي يساعدوه في مواجهة العسكر،
وهو ما حدث .الثاني حاجة اجملتمع الدولي بعد
هجمات  11سبتمبر إلى تيار إسالمي “معتدل”.
أعاد أردوغان هيكلة مؤسسات الدولة
والتشريعات الدستورية والقانونية طبقا
للمعايير األوروبية .اضاف الى عضوية مجلس
األمن الوطني وزير العدل ونائبي رئيس الوزراء،
وهذا معناه ترجيح كفة املدنيني .والغى املادة
 15التي تشترط أن يكون أمني اجمللس من بني
العسكريني فقط ،وقلص صالحيات اجمللس في
املتابعة والرقابة علي مؤسسات الدولة .وبذلك
حتول إلى جهاز استشاري أغلبيته مدنية .الغي
وجوب وجود جنرال في وزارة التعليم واحتاد
اإلذاعة والتليفزيون .وسمح برفع دعاوى قضائية
الستجواب اجلنراالت القدامى .وعدم السماح
للجنراالت بتصريحات إعالمية إال في مجالهم
العسكري .والغاء إمكانية محاكمة املدنيني امام
محاكم عسكرية)9(.
كل هذه اإلجراءات مكنت أردوغان مع جناحه

االقتصادي وتعزيز الدميقراطية وحقوق اإلنسان
(بناء على املعايير األوروبية) من زيادة شعبيته
وجعلته أقوى أمام اجليش .اآلن  250جنرال وضابط
يقبعون اآلن في السجون بتهم منها التخطيط
لإلنقالب )10(.ووصلنا إلى مطالبات صريحة من
رئيس البرملان بدستور إسالمي ال مكان للعلمانية
فيه)11( .
وأردوغان خطب في اجلماهير قائالً ” :ال ميكن أبدا
آن واحد .إنهم
أن تكو َن علمانيا ً ومسلما ً في ٍ
دائما يحذرون ويقولون إن العلمانية في خطر..
أرادت هذه األمة
وأنا أقول :نعم إنها في خطر .إذا
ْ
معاداة العلمانية فلن يستطيع أح ٌد منعها .إن
أمة اإلسالم تنتظر بزوغ األمة التركية اإلسالمية..
وذاك سيتحقق ،إن التمردَ ضد العلمانية سيبدأ”.
()12
ما هي الدروس املستفادة؟
 1أنه ال فروق حقيقية بني ما يتم تسميته“اإلسالم املعتدل” مثل اإلخوان املسلمني ،وبني
التنظيمات اإلرهابية املسلحة .فكلهم يريدون
الدولة اإلسالمية ومن بعدها اخلالفة اإلسالمية.
اإلرهابيون يفعلون ذلك مباشرة وال يخفون
ايديولوجيتهم الدينية .اإلسالم املعتدل يستخدم
األدوات الدميقراطية تدريجيا للوصل إلى ذات
الدولة اإلسالمية ويسعى إلى ذات اإلمبراطورية
اإلسالمية .فهو يخفي ايديولوجيته اإلرهابية،
ويقدم خطاب متسامح  ..وعندما ميتلك السلطة
والقوة يقدم خطابه احلقيقي دون مواربة)13( .
 2الرهان على هذا النوع من اإلسالم فشل فشالًذريعاً ،فهو لم يحل املشاكل ،بل زاد الكراهية
والعنف ،رغم أن الغرب يستخدمه ويتعاون معه
منذ هتلر الذي شكل كتيبة من مسلمي القوقاز
للحرب ضد اإلحتاد السوفييتي ،وهو ما استمر
فيه الغرب في أفغانستان ،ومستمر حتى اآلن في
استخدامهم ضد بشار األسد في سوريا.
 3هذا النوع من اإلسالم يسيطر على عدد مناملسلمني في الغرب ويسيطر على املساجد
واملدارس واملؤسسات اإلسالمية ،أي أنه أصبح في
الداخل في البيت ،وفشل فشالً ذريعا ً في دمج
هؤالء املسلمني في أوطانهم اجلديدة في الغرب،
ومن ثم ال يجب الرهان عليه ،بل يجب محاصرته
والقضاء عليه تدريجياً.
ً
 4اإلنطالق من أن اإلسالم لم يعد شأنا يخصاملسلمني وحدهم ،بل يخص اإلنسانية كلها،
ومن ثم إتاحة الفرصة ودعم النسخ اإلنسانية
األخرى من اإلسالم ،والتي ال تتناقض مع القيم
التي استقرت عليها اإلنسانية.
 4وقف كافة اشكال الدعم القادم من خارجالدول الغربية لإلسالميني مبؤسساتهم .التدخل
في إعادة صياغة مناهج املدارس اإلسالمية مبا
يتوافق مع االجتهادات اإلنسانية اإلسالمية
والقيم اإلنسانية الغربية .وباملثل املساجد
واملكتبات العامة والصحف والقنوات واإلذاعات
التي يسيطر عليها اإلسالميون .وإعادة تأهيل
املدرسني وأئمة املساجد وكل من له عالقة
بالشأن اإلسالمي بنا ًء على معايير االجتهادات
اإلسالمية اإلنسانية والتي ال تتناقض مع القيم
التي استقرت عليها اإلنسانية واملتمثلة في
املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان.
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حـــــــــوارات

عمار علي ح�سن يف حوار لـ «جود نيوز» :
الأغلبية الكا�سحة من امل�صريني ت�أمل يف دولة مدنية حديثة بغ�ض النظر عن الت�سميات

 السلطة هندست مجلس النواب احلالى على مقاسها فصار عبئاً علي الدولة ال مانع من ترشح السيسي لفترة ثانية بشرط إصالح أخطاء الفترة األولي هذه أسباب عدم وجود مرشح للتيار املدنيجود نيوز :أكد املفكر و الباحث في
جماعات اإلسالم السياسي املعروف «عمار
علي حسن» ،واحلاصل علي الدكتوراه في
العلوم السياسية ،في حوار مع مراسل
«جود نيوز» بالقاهرة جرجس إبراهيم علي
أن السلطة احلالية صنعت مقدمة خاطئة
حني هندست مجلس النواب احلالى على
مقاسها ،فصار مبرور الوقت يشكل عبئاً
جسيماً على الدولة بدالً من أن يكون
رافعاً لها فى حلظة فارقة من تاريخها.
كذلك أخطئ عندما افرط في القبض علي
الشباب ،وأن الرئيس السيسي حاول تدرك
االمر و وعد باالفراج عن الشباب  ،ولكن دون
جدوي ،وحتدث في أمور عدة في هذا احلوار
التالي:
مدنية الدولة بعد ثالث سنوات من حكم
الرئيس السيسي  ،هل تقدمت ام تراجعت
ام بقيت كما هي؟
ً
مازلت مصر دولة مدنية بطبعها  ،أيا من
كان يحكمها  ،فالشعب املصري أثبت خالل

مواقف كثيرة رفضه للفاشية الدينية
 ،واجلميع تابع خالل الفترة املاضية أزمة
إنتشار أكشاك الفتوي والتي انتشرت في
محطات املترو وكيف أن الشعب ضغط
إلزلتها  ،باإلضافة إلي أن مصر لديها جيل من
الشباب املؤمن بقوة مبدنية الدولة يسعي
بكل قوة لدولة مدنية  ،كما أن النظام
احلاكم يعي جيدا ً تطلعات الشباب و يهتم
به في مؤمترات الشباب  ،وقد بدأ السيسى
من مقدمة خاطئة وهى إحتواء الثورة
وتفريغها من مضمونها ال اإلستجابة لها،
والثورة التى أقصدها هنا هى رغبة األغلبية
الكاسحة من املصريني فى تغيير أوضاعهم
فى كافة اجملاالت إلى األفضل ،فى ظل دولة
مدنية حديثة ،بغض النظر عن التسميات
والنظريات ،وقد كلفت محاوالت عرقلة هذا
املسار ،وإستعادة النظام القدمي ،مصر جهدا ً
مضنيا ً وأمواال ً طائلة وخيبات أمل متواصلة
ال نزال ندفع ثمنها غير راضني.
قبل اقل من عام علي االنتخابات الرئاسية

القادمة هل هناك مرشح للتيار املدني في
مصر واذا كان ال يوجد فلماذا؟
هناك مقدمات خاطئه كثيرة في حسم
مرشح مدني إلنتخابات الرئاسة املقبلة
 ،لعدة اسباب من بينها غياب الرؤي و
اخلطط و البرامج  ،هناك الكثير من الرجال
الوطنيني اخمللصني راسخني فى الفهم
والدراية مبشاكل الشعب املصري ،ولكنهم
ساقوا من قبل مفهوم أن الرئيس احلالي،
عبد الفتاح السيسي هو «مرشح الضرورة»،
و بالتالي هنا الصعوبة ،فمصر بلد حتتاج
خطط وغياب اخلطط و االستراتيجية
واضحا ً في املرشحيني التيار املدني  ،وتظهر
مساؤها للناس مبرور الوقت.
ما الذي يستطيع املصريني في اخلارج فعله
جتاه الوطن االم وفي هذه املرحلة حتديدا؟
إن املصرين باخلارج هم سفراء الدولة للترويج
لها ونقل الصورة احلقيقية عن مصر للعالم
أجمع ،وعن طبيعه وصفات الشعب املصري
كيف تري تعيني الدكتور محمد عثمان
اخلشت بدال ً من الدكتور جابر نصار؟
ال تعليق
كيف تقيم أداء البرملان وأعضاءة بعد مرور
قرابة عامني علي بدء دوراته؟
صنعت السلطة مقدمة خاطئة حني
هندست مجلس النواب احلالى على
مقاسها ،إال من استثناءات قليلة ،فصار
مبرور الوقت يشكل عبئا ً جسيما ً على الدولة
بدال من أن يكون رافعا ً لها فى حلظة فارقة
من تاريخها.
فإلى جانب قائمة «فى حب مصر» واخلمسة
فى املائة التى عينها الرئيس ،لم يخرج أغلب
من ترشحوا على املقاعد الفردية ،مبن فيهم
ممثلوا األحزاب السياسية ،عن املسار القدمي
الذى خرج من رحم الزواج بني السلطة
ورأس املال والعشائرية والنخب البرملانية
التقليدية .ومت كل هذا حتت الفتة زائفة مت
تسويقها إلى الرأى العام تقول»لنصنع
برملانا يريح الرئيس».
وكانت النتيجة الطبيعية لهذا هى موت
السياسة ،وإنسحاب خيبة األمل فى البرملان
على فقدان الثقة فى السلطة التنفيذية،
مع تراجع شعبية الرئيس ،والشعور
باخلوف حيال املستقبل ،وإحساس قطاعات
اجتماعية عريضة بأنها خارج التمثيل
السياسى ،مبا زاد من الغنب واالحتقان ،وقاد
كثيرين إلى التفكير فى إجراءات أخرى
لتصحيح املسار بعيدا عن االنتخابات
وصناديقها.
هل هناك امل في أزالة بعض القوانني مثل
اذدراء األديان وقانون التظاهر؟
صنعت السلطة مقدمة خاطئة باإلفراط

فى القبض على الشباب ،تطبيقا ً لقانون
التظاهر الذى يتعارض مع الدستور ،وخلق
هذا مبرور الشهور هوة واسعة بني الرئيس
نفسه واألغلبية الكاسحة من شباب مصر،
وهو ما أدى إلى موقف سلبى من السلطة
احلاكمة ،وفى قلبها الرئيس ،عكسته مواقع
التواصل االجتماعى بوضوح شديد.
فلما أراد الرئيس تصحيحا ً جزئيا ً لهذا
اخلطأ بعقد مؤمتر للشباب فى شرم الشيخ
وبدء اإلفراج عن بعض الشباب احملبوسني
والسجناء ،راحت قوى الدولة التقليدية
تقاومه ،فالداخلية لم تعترف بوقوع أخطاء
جسيمة فى عملية القبض واألعتقال،
وجهاز األمن يصرخ بتقارير تحُ ذر من اإلفراج
عن نشطاء قد يقودون مجموعات شبابية
إلى الشارع من جديد ،وفى املقابل هناك
قطاع كبير من الشباب يرفض هذه اخلطوات
التجميلية ،ويراها ذرا ً للرماد فى العيون،
ويقدر أن الرئيس نفسه اضطر إلى السير
البطىء فى هذا الطريق الطويل ليكسب
بعض الوقت فى مواجهة أزمات عميقة،
ومشكالت ال ميلك حلوال ً حقيقية لها.
هل توافق علي ترشح السيسي لدورة
رئاسية ثانية؟
اوفق  ،عندما يصلح الرئيس السيسى
أخطائها في الفترة املاضية مثل تسليم زمام
القيادة للعسكريني وجتنيب املدنيني - ،ولو
مؤقتا ً  ،-بدعوى أنهم أهل الثقة وبوسعهم
إجناز ما يطلبه الرئيس فى الزمن احملدد .فإذا
كانت املؤسسات املدنية قد فسدت وأُنهكت
وترهلت خالل حكم مبارك فاحلل لم يكن فى
إبعادها إمنا إصالحها وإشراكها ،من خالل
إدارة قوامها الكفاءة وتوظيفها على أفضل
وجه  ،ومتكني جيل جديد من الشباب يتحمل
القيادة في الفترة املقبلة  ،فهناك مدنيون
بارعون فى كل املؤسسات ،بدءا ً من هيئة
الصرف الصحى وإنتهاء برئاسة اجلمهورية،
ونتيجة هذا التصرف واضحة اآلن ،وعواقبها
تبدو وخيمة ،لو كانوا يعلمون.
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تقــــــــــــارير
جود نيوز  -تقارير

 احلضور يصل لقرابة األلف في كل حفلة علي مدي يومني 18 -ترنيمة عبر  100مرمن نالت إستحسان احلضور

علي مدي يومي
التاسع والعشرين
و الثالثني من يوليو
املاضي ،أقام كورال
«أم النور» مبسيساجا
السنوية
حفلته
بحضور األب املعروف،
«موسي
القس
رشدي» والشهير بـ
«اللحن الروحاني».
وأنشد الكورال علي مدي اليومني أكثر من  18ترنيمة ،بينهم 10
ترانيم جديدة ،خاصة فقط بكورال «أم النور» والبعض منهم قام
القس «موسي رشدي» بالتأليف أو التلحني ،ونالت الترانيم إستحسان احلضور الكبير والذي شهد علي
مدي اليومني قرابة األلف في كل حفلة .ويعتبر هذا هو العام الثاني علي التوالي الذي يشارك فيه القس
«موسي رشدي» مع الكورال .وفريق كورال أم النور مت تأسيسه عام  2000علي يد األب القمص «أجنيلوس
سعد» و القس «بطرس فيلبس» ،وأقام أول حفالته عام  2007وكانت بعنوان «زمن احلب» ،ولهذا فهو
يحتفل مبرور عشر سنوات علي بدء نشاطه .والكورال به  100مرمن من بينهم أكثر من  15مرمن ومرمنه
للترنيم الفردي ،باإلضافة إلي عازفي الناي و
اجليتار و العود و األورج وباقي األالت املوسيقية
عبر عازفني محترفني .كما أن الكورال بدأ
في إقامة حفالته خارج كندا ،اجلدير بالذكر
أن كورال «أم النور» يقيم حفلتني كل عام
أحدهما في يوليو واألخري في رأس السنة
امليالدية .ويشرف عليه األن القس «بطرس
فيلبس» والقس «صموئيل ذكي».

جابر ن�صار يك�شف يوم رحيله �أ�سرار
الـ � 4سنوات رئا�سة جامعة القاهرة

كشف جابر نصار ،رئيس جامعة القاهرة ،عن أسباب ترشحه
لرئاسة اجلامعة سابقًا ،مؤك ًدا «لم يكن في ذهني أن أكون
رئيسا جامعة القاهرة ،ألنني كنت ناجح في عملي اخلاص ،لكن حينما فتح باب الترشح فوجئت
ً
مبجموعة كبيرة من أساتذة اجلامعة في مكتبي ويطلبون مني الترشح ملنع اختطاف اإلخوان
للجامعة لكنني رفضت ،وفي هذه اللحظة بكت سيدة كانت من ضمن اجملموعة وقالت لي
إحنا جايني نطلب ده ،فتكسر بخاطرننا؟ ،ومن هنا حتمست للموضوع وترشحت»
وشدد «نصار» خالل حواره مع الصحفيني مبناسبة انتهاء فترة واليتة لرئاسة جامعة القاهرة
التي دامت  4سنوات  ،على أنه وضع  13نقطة نشرت حتت مسمى مالمح برنامج الدكتور جابر
موضحا أنه بدأ دراسة اجملمع االنتخابي جلامعة القاهرة وعدد أعضائه  157عض ًوا ،قائلاً :
نصار،
ً
«ده ساعدني أني مضيعش وقت وفهمت اجلامعة من األول لآلخر ،وبدأت أدرس املشاكل وأعمل
برامج حلل هذه املشاكل في الكليات
وعن هجوم اإلخوان عليه ،أكد« :حصل حرب ال أخالقية لضمان عدم فوزي ،لكن اجلماعة كانت
تأثيرها ليس كبيرًا وكانت نسبتهم ال تتجاوز  % 8في اجملمع االنتخابي ،وكنت معارض صلب
لهم على مدار السنة ،لكنني قبل الترشح اتخذت قرارين من ًعا إلثارة الشائعات صدي وهما أنه
إذا تعارض عملي اخلاص مع اجلامعة سأضحي باخلاص وفعلاً أغلقت مكتبي ،والعهد الثاني هو
علي أكثر من وزارة ورفضتها
عدم ترك اجلامعة إال بعد نهاية خدمتي وقد كان ،وعرض ّ
وأكمل جابر نصار« :عرفت أن اجلامعة مديونة أول ملا مسكتها ،وطلبت حسابات اجلامعة وقمت
مبراجعتها ووجدت أموال من حقنا فتحصلنا عليهم  ،ثم طلبت بعد ذلك كشوف املكافآت
ألحصرها  ،وراجعتها ووجدت إن املكافآت غير مشروعة ،فطالبتهم بإرجاع األموال وأما إبالغ
النيابة ،وفي أسبوع أستطعت إسترداد  7ماليني جنيه ،ومن هنا بدأت أقنن املكافآت ووفرت
املاليني.
واضاف نصار إنه ليس لديه مشروع سياسي بعد ترك رئاسة جامعة القاهرة ،وسيعود للبحث
والتأليف فى القانون الدستوري .ومشددا ً علي أن جيل جامعة القاهرة خالل الـ  4سنوات التي
ترأسها لن يكون بينهم متطرف ،الفتًا إلى أن مواجهة التطرف ميثل التحدي األكبر أمام الدولة
ولفت إلى أن اإلعالم شريك أساسي في جناح جتربة جامعة القاهرة ،مضي ًفا« :كسرتني
البيروقراطية املصرية خالل جتربتي في جامعة القاهرة ،وضيعت البيروقراطية على مصر فرص
كبيرة ج ًدا

الق�صة الكاملة لتجريد زوجة «ماكرون» من لقب
«ال�سيدة الأوىل» يف فرن�سا

إستجابت احلكومة الفرنسية ألمر
املواطنني الفرنسيني ،الذين قاموا
بتجميع عريضة على اإلنترنت ضد
استحداث لقب «السيدة األولى»
لبريجيت ماكرون ،وحصدت نحو 200
ألف توقيع ،فضلاً عن عدم حصول
زوجة الرئيس الفرنسي على ميزانية
خاصة بها .وجمعت عريضة أطلقت
على اإلنترنت ضد استحداث لقب
«السيدة األولى» لبريجيت ماكرون،
نحو  200ألف توقيع .ورفض املوقعون على هذه العريضة أن تخصص ميزانية لزوجة الرئيس
من املال العام وضرائب الفرنسيني خاصة في ظل سعي احلكومة إلرساء خطة «لتخليق احلياة
السياسية» والتي تتضمن منع توظيف الوزراء والنواب ألقاربهم.
وبالنسبة للموقعني على العريضة يرفضون أن حتصل زوجة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون
على لقب رسمي ،وتضمن النص املرافق للعريضة «ليس هناك سبب يدعو ألن حتصل زوجة
الرئيس على املال من امليزانية العامة للدولة».
ونشرت هذه احلملة على اإلنترنت مببادرة من تيري بول فاالت الذي يعرف عن نفسه بأنه «فنان
ورسام وكاتب» و»مواطن ملتزم» .وطرحت مسألة استحداث لقب السيدة األولى األسبوع
املاضي في اجلمعية الوطنية ،أثناء النظر في «مشاريع قوانني تخليق احلياة السياسية» حيث
يعارض اليسار الراديكالي بشدة في هذا السياق أن متنح أموال لزوجة الرئيس على غرار أعضاء
احلكومة والبرملان.
هذا وأعلنت احلكومة الفرنسية أن بريجيت ماكرون ،زوجة الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون،
لن حتصل على لقب السيدة األولى وميزانية خاصة بها .ومن املقرر أن يصدر خالل األيام القليلة
القادمة في فرنسا «ميثاق شفافية» يوضح دور زوجة الرئيس ،لكن مساعدي الرئيس أصروا على
أن دورها سيقتصر على أنشطة علنية ولن يتضمن أي تأثير سياسي .ومن املقرر أن يوضح ميثاق
الشفافية دور زوجة الرئيس بشكل نهائي ،إضافة إلى الكشف ألول مرة عن عدد مساعديها
وتكلفة أنشطتها على امليزانية الفرنسية.
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عازف اجليتار العجوز

وما زلنا نقول  :فاكرني هندي !!!!

الهنود يديرون أمريكا
ويقودون العالم !!!!

نقال وتلخيصا وإضافة وتعليقا علي عدة مقاالت وأبحاث
قرأتها لك .
تلخيص املقاالت واألبحاث :
مع إحتالل املهاجرين الهنود ألرفع املناصب في كبريات
الشركات األمريكية ،بات من املتوقع أن يفوز أحد أبناء
هؤالء املهاجرين الهنود مبنصب رئيس الواليات املتحدة
قبل عام  ،2050أي خالل جيل واحد من اآلن .فمع تعيني
«ساندر بيتشاي»  ٤٥عاما رئيسا ً تنفيذيا ً لشركة
«جوجل» أصبحت كل الطرق تؤدي إلى القمة أمام أبناء
أكبر دولة دميوقراطية في العالم.
هوامش  :ساندر بيتشاي صاحب الصورة املعروضة ولد
في مدراس في جنوب الهند وكان والده يعمل مهندسا
للكهرباء في جنرال الكتريك البريطانية وعاشت األسرة
املكونة من أربعة أفراد في شقة من غرفتني وإعتاد هو
وشقيقه األصغر النوم في غرفة املعيشة ولم متتلك
األسرة سيارة أو تليفزيون ولم حتصل علي هاتف أرضي
إال بعد فترة إنتظار سبعة أعوام .ودرس ساندر هندسة
املعادن في املعهد الهندي للتقنية التكنولوجية في
كاراجبور وكان األملع في دفعته ،وكان ميتلك مقدرة
فريدة في تذكر أرقام الهواتف.ونال بعد تخرجه منحة
للدراسة في جامعة ستانفورد األمريكية املرموقة
وجمع بصعوبة تكلفة تذكرة الطيران وسحب من
مدخرات العائلة مبلغ ألف دوالر وهو ما يوازي مرتب
والده في عام كامل وحصل علي املاجستير في فيزياء
أشباه املوصالت .ثم ماجستير إدارة األعمال من جامعة
بنسلفانيا .وعمل مستشارا لشركة ماكينزي إند
كومباني للبرمجيات .ثم إنتقل للعمل في «جوجل»
منذ عام  2004وهناك تدرج في املناصب حتي أصبح
مديرا ً لقسم «أندرويد» الذي يش ِّغل  %80من موبايالت
العالم .وعندما حاولت شركتا «ميكروسوفت» و»تويتر»
اختطافه في عام  ،2014رفعت «جوجل» راتبه إلى 50
مليون دوالر في العام ،ومن املرجح أن يصل دخله السنوي
إلى  100مليون دوالر بعد املنصب اجلديد ،ليتجاوز راتب
رئيس «ميكروسوفت» املهندس الهندي «ساتيا ناديال»
الذي يتقاضى  85مليوناً.
هوامش  :تشير التقديرات إلى أن رواتب  50من املديرين
التنفيذيني الهنود الذين يقودون شركات أمريكية تتجاوز
ملياري دوالر في العام .فإذا أضفنا رواتب املهندسني
وخبراء التقنية فقط ،فإن دخولهم السنوية تتجاوز كل
حتويالت املصريني في اخلارج والتي ال تزيد عن  20مليارا.
وعلى الرغم من أن صعود «ساندر بيتشاي « إلى قمة
هرم «جوجل» يثير الدهشة ،فإنه ليس وحده .فقد
أشرنا أيضا إلى «ناديال» الذي يقود «ميكروسوفت»،
عندما وصل االخوة العرب الى طيبة ،ووجدوا املدينة تعج
باملعابد الضخمة ،ظنوا انها قصور الفراعني ،فاطلقوا
عليها مدينة االقصر .فلم يكن لهم علم باللغة املصرية
القدمية حتى يقرأوا ويفسروا ما هو مكتوب على اجلدران،
اذ كان هدفهم الرئيسي هو در اللقحة؛ ولم تكن علوم
املصرين ومكتبتهم ولغتهم وتاريخهم يشغلهم مثلما
شغل احملتل الفرنسي بقيادة نابلوين بونابرت .فجعل
برفقته ثمانني عاملا ً لدراسة جوانب اجملتمع املصري.
واسفرت جهود شامبليون عن معرفة الهيروغليفية التي
تزين اوراق البردي ،وتفترش جدران املقابر واملعابد وبعض
االهرامات مثل هرمي اوناس وتيتي .وال تزال طيبة ،مدينة
املعابد ،تسمى االقصر الى االن.
وعندما ذهبوا الى الفيوم ،ووجدوا معبد سوبك وحورس.
ظنوا انه قصر قارون ،الن جهلهم مبعاني الكتابات املوجود
على جدرانه وبعلم املصريات جعلهم يربطوا بني هذا
البناء الضخم وبني قارون الرجل الثري .وال يزال الناس الى
اليوم يصفون معبد سوبك بانه قصر قارون .ولم يسأل
احد نفسه ان كان هذا البناء هو معبد ام انه كان قصرا ً
ص َ
ف بأنه اغنى اغنياء العالم في زمانه .والذي تشغل
ملن ُو ِ
قصته مساحة ال بأس بها في التراث العربي ،فيقول ابن
االثير في (الكامل) ان قارون هذا هو ابن عم موسى ،اي من
بني اسرائيل ،وانه كان « كثير املال عظيم الكنوز ،قيل :ان
مفاتيح خزائنه تحُ مل على خمسني بغالً «.وان له ثلثمائة
جارية واكثر من اربعة االف من االتباع .وانه حرضهم على
عصيان موسى؛ واوعز الى امرأة ان ت َ َّدعي ان كليم اهلل
فعل بها السوء .واثناء املواجهة انكرت املرأة االدعاء فتبني
كذب قارون امام الناس .وامر اهلل موسى ان يأمر االرض ان
تأخذه فأخذته هو وبيته الذي كان بابه من ذهب وجدرانه
مغشاة بالتبر -كما يقول ابن االثير .ومن ثم فيتعني ان
يكون قصر قارون االن في اسفل االرض ال على وجهها.
وتذكر التوراة ان بني اسرائيل كانوا يعيشون في ارض

ر�أي و ر�ؤى

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

ا.د .ناجي اسكندر
وهناك السيدة «إنديرا نويي» رئيسة شركة «بيبسي»،
و»شانتاو نارايني» رئيس «أدوبي» ،و»أجاي باجنا» رئيس
«ماستركارد» و»فيكرام بانديت» رئيس «سيتي جروب»،
ويقابله «آنشو جني» رئيس «دويتش بنك» ،وغيرهم
العشرات.
فما الذي َّ
مكن هؤالء الشباب الهنود الذين تتراوح
أعمارهم بني منتصف األربعينيات واخلمسينيات من
قيادة العالم؟
يقول الهندي أيضا ً «فريد زكريا» صاحب البرنامج
الشهير في «سي إن إن» ورئيس حترير مجلة «تامي» :في
مقال له بعنوان «الهنود قادمون» نشره عام : 2009
أشرت إلى قائمة بأسماء أكثر مفكري اإلدارة العاملية
تأثيراً ،وكان من بينهم ستة هنود .وفي ذلك العام احتلت
الهند املرتبة الثانية بعد أمريكا في عدد فالسفة اإلدارة
العظماء ،بينما احتلت بريطانيا التي استعمرت الهند
لعدة قرون املرتبة الثالثة .وحتى ال ننسى فقد جاء
على رأس قائمة الهنود املرحوم «براهاالد» مؤلف كتاب
«التنافس على املستقبل» ،و»راما تشاران» مؤلف كتاب
«التنفيذ» ،فما سر تألق اإلدارة الهندية يا ترى؟
وما الذي مكن هؤالء الشباب الهنود الذين تتراوح
أعمارهم بني منتصف األربعينيات واخلمسينيات من
قيادة العالم.
تعليقي وإستنتاجي علي ما إحتوته املقاالت واألبحاث :
ميكن إستنتاج أربعة أسباب رئيسية للنجاح عامة :
 )١ثقافة املشاركة.
 )٢التواضع.
 )٣قبول األخر.
 )٤اجللد واملثابرة وإعالء قيم اإللتزام ( أخالق العمل ).
وعليه ففي ثقافتنا العربية ،ميكنك عزيزي القاريء توقع
أربعة أسباب رئيسية عكسية لإلخفاق :
 )١الرغبة في عدم اإلنخراط مع األخرين مما أدي إلي
اإلنعزالية عن العالم.
 )٢اإلستعالء علي األخرين.
 )٣رفض األخر.
 )٤الهمبكة وغيبة اإللتزام وتدني أخالق العمل.
هوامش  :الهند متلك  5آالف قنبلة نووية  ،وهم من
اخترعوا  Hot Mailوالـ  ، USBودخلوا مجال املريخ قبل
سنة مبركبة فضائية هندية  ، %100وهي أكثر دولة
لديها مصانع قطارات وسفن  ،ومنها أكثر رجال العالم
ثراء ،وهم ميلكون الذهب في جنوب أفريقيا،
فوق هذا رئيس جوجل هندي ورئيس مايكروسوفت هندي
ورئيس ماستر كارد هندي.
وما زلنا كعرب نقول  :إنت فاكرني هندي.

حتيط باإلنسان الكثير من األلوان التي تؤثر في
ويتم اعتماد
حالته النفس ّية ،وتقلبات مزاجه، ،
ّ
األلوان في الكثير من مجاالت احلياة اليوم ّية ،ممّا
ّ
حث العلماء على دراسة األلوان ،وتأثيراتها على
حياة اإلنسان ،وفي هذا املقال سنذكر دالالت بعض
األلوان في علم النفس.
وما يعنينا هنا فى مقالى اللون األزرق فكما ذكر
بعلم النفس اللونى انه لون التعبير عن الذاتّ ،
ويدل
على الوحدة ،واالنسجام ،والهدوء ،والثقة ،ووجوده
في املكان يعطي إحساسا ً باالسترخاء ،والطمأنينة،
والتوازن ،ويق ّلل من مشاعر الغضب ،ويخ ّلص من
ٌ
منشط للجهاز
ضغوطات احلياة ،إذ إنّه
العصبي ،ومهدئٌ
ّ
لألشخاص العصبيني ،ويُستخدم في بعض الثقافات
إلبعاد األرواح الشريرة ،وسوء احلظ ،والغباء ولكن عزيزى
القارئ االمر اختلف متاما عند بيكاسو فداللة اللون األزرق
لديه لها شكل آخر فنجد لوحة «عازف اجليتار العجوز»
تو ّفر منوذجا ممتازا لطبيعة لوحات املرحلة الزرقاء ،التي
تعمد فيها بيكاسو رسم شخوص لوحاته بهيئات
ّ
منكسرة ومش ّوهة.
في هذه اللوحة عزيزى القارئ ّ
متكن بيكاسو من التعبير
ببراعة عن التدهور اجلسماني واملعنوي للشخصية
موضوع اللوحة .فيظهر العازف العجوز األعمى مبالبسه
الر ّثة وجسده الضعيف وهو يعزف على جيتاره بال
اهتمام ،وقد اتّخذ وضع جلوس غير مريح وظهر كما لو
أي عزاء او نظره عطف أو إشادة من العالم
انه ال ينتظر ّ
احمليط به ،أو كما لو أن احلياة تس ّربت من جسده الشاحب
ولم تعد تعني له شيئا على اإلطالق.
تعتبر هذه اللوحه من أشهر ما رسم بيكاسو خالل ما
ُعرف باملرحلة الزرقاء (.)1904 – 1901
وفي املرحلة الزرقاء اصبح اللون األزرق يطغى على
اللوحات التي رسمها بيكاسو في تلك الفترة.
وقد تباينت التفسيرات عن سبب اقتصار بيكاسو على
ال ّرسم بذلك اللون حتديدا ،لكن اقرب تلك التفسيرات إلى
املنطق هو أنه أراد من خالل استخدامه ذلك اللون بالذات
تصوير احلالة النفسية التي كان مي ّر بها آنذاك .وهي مزيج
عدة عاشها
من احلزن والسوداوية والبرود ،نتيجة ظروف ّ
أهمها انتحار أحد أصدقائه املق ّربني.
بيكاسو كان من ّ
أما املوضوع املهيمن على لوحات املرحلة الزرقاء فقد
كان حياة الفنان نفسه الذي كان يعاني النبذ والعزلة،
وقد كان يرى ذاته في صور الفقراء واملتس ّولني الذين كان
يرسمهم.
لوحات بيكاسو في املرحلة الزرقاء كانت ،مبعنى ما،
تلخيصا حلياة الفنان نفسه .إذ كان يعاني الفقر واحلزن،
كما كان واقعا حتت تأثير ابتعاده عن عائلته في برشلونة.
ولوحاته في تلك الفترة تشي بتعاطفه العميق مع
املنبوذين والفقراء واملكفوفني وذوي العاهات ،وباختصار
كل من يعيش على هامش احلياة.

منه
البد
سؤال
بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال
جاسان ،شرق الدلتا .وال نعلم ملاذا ترك
فرعون قارون يبني له قصرا في الفيوم،
وان يحشد تلك الثروة الهائلة ،ويحشد
لنفسه جيشا ً من االتباع ،وهو  -اي فرعون
 الذي كان يأمر بقتل ذكور بني اسرائلوكان يسومهم العذاب.
وتتشابه قصة قارون مع قصة قورح
التوراتية(عد ،)16حيث يرد فيها ان قورح
وصاحباه :داثان وابيرام تكبروا على موسى
وارادوا ان ينازعوه سلطته النبوية .فطلب
منهم موسى ان يأتي كل منهم مبجمرة
ويقفوا جميعا ً امام اهلل والشعب حتى يتبني للجميع
ان كانوا على حق ام على باطل .ولم تتردد االرض عن
ابتالعهم ،هم وكل ما لهم .وتشير التوراة الى ان تلك
الواقعة حدثت اثناء ترحالهم في سيناء.
ويتردد على السنة املثقفني واالميني ان تسمية قرية «
ميت رهينة «  -القائمة على اطالل مدينة منف  -ترجع
الى ان احد القادة اتخذ بها مائة من الرهائن .وفضال عن ان
التاريخ لم يذكر خبر الرهائن وال مالبسات الواقعة ،اال ان
االسم في حقيقة االمر هو حتوير لعبارة « ِميت  -ر ِ ْه ِن ْت «
املصرية القدمية ،والتي تعني طريق الكباش .وهو الطريق
الذي كان ميرق بني صفني من متاثيل الكبش آمون امام
معبد املدينة ،مثل طريق الكباش الذي يربط بني معبدي
الكرنك واالقصر الى االن .وال تزال لفظة « ِميت» تُطلَق
على بعض القرى واملدن املصرية مثل ِميت (طريق) غمر،
و ِميت ابو الكوم ،وميت دمسيس.
ويتردد القول ايضا ً بأن مدينة الفيوم قد سميت بذلك الن

فرعون  -كما يقول ابن اياس  -اندهش
عندما رأى ما اجنزه يوسف فيها من
اعمال في وقت قصير ،فقال « هذا
كان يعمل في الف يوم ،فسميت من
يومئذ الفيوم « .ولكن مصر في زمن
الفراعنة لم تكن تتكلم العربية .ولم
يرد في اي مصدر تاريخي او اثري ان هذه
املنطقة كانت تسمى بهذا املعنى؛
وامنا ترجع تسميتها الى االسم
املصري القدمي « با -يوم « مبعنى ارض
البحيرة .ثم عرفت في العصر اليوناني
الروماني باسم مدينة التمساح ،حيث كانت تكثر بها
التماسيح التي كانوا يقدسونها حتت اسم «سوبك» .وال
تزال معابده قائمة في منطقة كرانيس ،حيث يتقدم كل
معبد منها حوض كبير ليسبح فيه سوبك ورفاقه .كما
يوجد معبد اخر يقع الى اجلنوب من بحيرة قارون ،وفيه
يتقاسم العبادة كل من سوبك وحورس  -كما هو احلال
في معبد كوم امبو.
وظلت الناس تعتقد ان ميت رهينة ترجع الى الرهائن،
وان الفيوم تعود الى األلف يوم؛ وال زلنا نسمع ونقرأ ما
يشبه ذلك الكثير .مما يتطاير هنا من السنة االعالميني،
ُ
الشك
وما يسيل هناك من اقالم املؤرخني .ولم يراود
احدا ً ان كان ذلك صحيحا ً ام انه من خيال السابقني .وان
كنا نلتمس العذر للقدماء ،فال عذر لنا بعد ان كشف
لنا علماء االثار ما كان يعد عند املاضني طالسم في
طلسمات .فليس من يقع عليه اللوم هو من قال ذلك
فيما مضى عن جهل؛ بل يقع اللوم على من يردده اليوم

العازف العجوز كان أحد بؤساء
املرحلة الزرقاء ،أي نفس الفئة التي
وجد بيكاسو نفسه متعاطفا مع
أفرادها بعد وصوله إلى باريس الول
مرة وكان عمره ال يتجاوز التاسعة
عشرة.
وقد افرد بيكاسو لهذه الفئة العديد
من اللوحات التي تص ّورهم في كافة
أشكال احلرمان والبؤس مستخدما
اللون األزرق ،الذي اصبح بفضل بيكاسو ومرحلته الزرقاء
رمزا للسوداوية واحلزن وخل ّو احلياة نفسها من أي معنى
أو هدف.
يعتبر الفنان أسبانى األصل بابلو بيكاسو من أهم
الظواهر الفنية التشكيلية على االطالق فى القرن
العشرين باعتباره متعدد املواهب كما أنه مارس فنون

متعددة غير فن الرسم مثل املسرح والكتابة والنحت
واخلزف كما استخدم خامات متعددة وقد بلغت أسعار
لوحاته فى بورصة الفن التشكيلى ارقاما فلكية وتناولته
جميع وسائل االعالم والزالت كما تناول حياته الكثير من
الكتاب وكتب عنه كبار نقاد الفن فى العالم
واآلن عزيزى القارئ بعني من ترى اللون األزرق بعني علم
النفس اللونى ام بعني بيكاسو ام تراه بعينك انت بشكل
آخر ؟!
دون اعمال للعقل.
وفي القرن الرابع قبل امليالد .قال ارسطو انه اذا سقط
جسمني من اعلى الى اسفل فان اجلسم االكثر ثقال
يصل الى االرض قبل اجلسم االقل وزناً .وعلى مدى اكثر
من الف عام ،ظل املعلمون وطالب العلم ،يسلمون بذلك
ويتناقلوه .ولم يسأل احد نفسه :هل هذا صحيح ؟ حتى
جاء جاليليو ،وطرح السؤال؛ وبالتجربة العملية اثبت
خطأ ارسطو في هذه املسألة -وان كان قد اصاب في غير
ذلك الكثير.
ان التفكير العلمي يلزمنا اال نقبل كل ما يرد الينا من
اخبار ومعلومات قبول السذج ،وال ننساق الى ما يقال
سوق الدواب للمرود .وال نودع ثقتنا املطلقة في بشر
يصيب ويخطئ مثلنا .وليكن هدفنا احلق وليس االفراد،
ولتكن قبلتنا احلقيقة وليس العباد .كما قال ارسطو
« احب افالطون واحب احلق ولكن حبي للحق اعظم «.
وعلينا ان نتوقف عن عبادة البشر التي جعلتنا نرى ان
احلق منهم وبهم وفيهم ،فهم املرآة التي نرى منها كل
شئ حتى انفسنا .هم الفضالء ونحن الوضعاء ،هم
العلماء ونحن اجلهالء ،هم االشراف ونحن االدنياء .كل
ما يروه حق وكل ما نراه بخالفهم باطل .على الرغم من
اننا منلك عقوال مثلهم؛ بل وجتتمع لدينا حقائق وادوات
بحثية لم تكن متاحة لهم .فالعالِ ُم ليس هو من تتسع
ذاكرته ليحفظ شعر الشعراء ،واخبار القدماء ،وخطب
البالغاء .ولكن العالم هو من يقدم لالنسانية كشفا ً
جديدا ً لم يسبقه اليه سابق ،ولم يلحق به الحق .هو من
يتبع مناهج البحث العلمي انطالقا من املنطق والنقد
العقلي اخلالص  -ويخرج عن دائرة العلمية كل ما نفترض
ات ال متلك من دليل على صحتها سوى
صحته من ُم َ
سلَّ َم ٍ
شيوعها وكثرة املرددين لها  -وهذا ال يتم اال اذا سألنا
انفسا -مثل جاليليو  : -هل هذا صحيح؟! وكيف نسأل
وال تزال تعترض اسئلتنا خطوط حمراء وصفراء وسوداء.
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صفقة القرن
نيمار في “باريس سان جيرمان” بصفقة قيمتها  400مليون يورو
الراتب  123.5الف يورو يومياً ,وبرشلونه تزيل صوره من املدينة
يحررها سمير اسكندر

يستعد النجم البرازيلي نيمار للحصول علي  865الف يورو اسبوعيا بعد إمتام صفقة
االنتقال من برشلونة االسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي .سيبلغ الراتب السنوي
22
اإلجمالي لنيمار صاحب الـ  25عام نحو  45مليون يورو قبل الضرائب .وسيدفع نادي سان
إجتمـــــــــــــــــــــــــــــاع
اجلزائي في عقد نيمار والبالغ  222مليون يورو .وسيدفع باريس
جيرمان لبرشلونة قيمة الشرط
«ُ »Hosanna
قيـــم
ي
مليون جنيه استرليني حلسم الصفقة ،شاملة راتب نيمار على مدار
سان جيرمان مبلغ 400
السنـــــــويبرشلونة ميتد إلى  .2021قام الرئيس الفرنسي إميانويل
إحتفالــــــــــــهأعوام .وكان عقد نيمار مع
خمسة
بعيــــد امليــــــالد اجمليــــد
ماكرون بتهنئة نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان ،للخطوة الكبيرة التي قام بها،
من خالل شرائه للبرازيلي نيمار.
وعلي اجلانب األخر ثارت ثائرة جماهير برشلونة جتاه نيمار عقب اتفاقه مع باريس سان جيرمان
على االنتقال ،وبدأت احملالت التجارية بإزاله صوره ،فيما انتشرت منشورات عدائية جتاه الالعب،
ومت إزالة لوحة إعالنية كبيرة لنيمار ،واستبدلتها بعالمة جتارية أخرى .ولوحظت صورة لنيمار
معلقة على عمود إنارة بالقرب من ستاد كامب نو ،مع عالمة الدوالر ،وجملة “نحن نبحث عن
God’s
«Studyال ً
it.
.”W
ord.حا
يخرجوا
Loveأن
املرتزقة يجب
اخلائن..
»Live it

العلم في خدمة الرياضة
الرياضة جزء هام في حياة الكثيرين ،من ميارسونها في أوقات قصيرة ،ومن
يكرسون لها جهدهم وأوقاتهم ..فقد اكتسبت بعض البالد شهرتها من
إجنازات وتفوق بعض فرقها الرياضية ،أو من نبوغ بعض الرياضيني املتميزين
بها.
واألحداث الرياضية الدولية جتمع الناس من مختلف بالد العالم ليشتركو
معا ً لغرض واحد .أما مشاهدو األحداث الرياضية الكبيرة ،عن طريق التلفاز،
فيبلغ عددهم املئات من املاليني من املتابعني .والكثيرون منهم رياضيون
يلعبون رياضات مختلفة ،ويشتركون في مباريات.
وللوهلة األولى ،قد يبدو أنه ليس للرياضة عالقة كبيرة بالعلم وبتقدمه.
ويبدو أنها ترتبط أكثر بانتصارات األفراد الذين يطوعون أجسامهم إلى أقصى
احلدود ،للوصول إلى :األفضل ،األسرع ،األعلى من باقي املشاركني في احلدث
نفسه.
ولكن في احلقيقة ،تستخدم الرياضة الكثير والكثير من التقدم العلمي،
على الرغم من أن الالعبني ،واملشاهدين قد ال يدركون مدى هذا االستخدام.
تعتمد الرياضة في أدائها على « :القوة»( ( ،)Forceو”الطاقة والنشاط” (�En
 .)ergyوهناك أنواع للقوة؛ كالتي تدفع األشخاص ،أو املركبات إلى التقدم
لألمام بثبات ،أو عبر املاء .وقوة أخرى تدفع وترفع في الهواء ،وقوة تبطيء من
السرعة ،أو تساعد في الهبوط إلى األرض.
أما النشاط والطاقة ،فيكمنا في صورة “الوقود” ( ،)Fuelفي العضالت
عندما تتحول الطاقة إلى طاقة حركية.
تقــــارير
وبعض الرياضات ،مثل سباق السيارات ،تعتمد في املقام األول على
النكنولوجيا.
والرياضيون في عصرنا احلديث يجدون الفرصة مواتية لالتكال على العلم
والتكنولوجيا.
تنقسم وسائل التدريب احلديثة في وظائفها ما بني إعداد الرياضي للوصول
إلى أعلى مستوى في األداء ـ ونظم ضبط املواعيد ،التي تضمن أن البداية
في املباريات دقيقة ،وأن وقت السباق منضبط ـ وأن أحذية العدو من صنع
التكنولوجيا العالية التي تساعد الرياضيني على املنافسة بأقصى ما ميكنهم
أداءه ـ أساليب الكشف عن تعاطي املواد اخملدرة ،والتي تؤكد أن املنافسة بني
الالعبني قائمة على أساس أمني نزيه ،وحرمان من يسمح لنفسه بتعاطي
مواد مخدرة .واخلامات احلديثة التي برع اإلنسان في صنعها؛ مثل أنواع
البالستيك ،وفيبر الكرتون ،قد قفزت قفزات بعيدة بصناعة املعدات الرياضية.

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

جود نيوز :إحتفلت مجموعة « »Hosannaلدراسة الكتاب
املقدس في الثاني عشر من ديسمبر احلالي بأعياد الكريسماس،
وهو اإلحتفال الذي يقيمه أفراد هذا األجتماع كل عام وفي هذا
التوقيت, ،ونشأت تلك اجملموعة منذ  5سنوات ،وهي أحدي
خدمات كنيسة القديس موريس والقديسة فيرينا ،وتعتبر
« ،»Hosannaمن أقوي اجملموعات التي تقوم بدراسة الكتاب
املقدس باللغة اإلجنليزية ،ويشرف عليها د« .ياسر بطرس» ،ومن
املقرر أن يبدأ األجتماع في العام اجلديد بدراسة سفر أشعياء
النبي من العهد القدمي
اجلدير بالذكر أن هذا اإلجتماع يقام في الثالثاء من كل أسبوع،
ء بكنيسة القديس
من الساعة  6:30إلي الساعة التاسعة مسا ً
لوقا املوجوده بالعنوان التالي

3200 Bayview Ave., North york

ريا�ضـــــــــة
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

أهمية استخدام غسول الفم

الغسوالت الفموية هي سوائل تستخدم بطريقة املضمضة من أجل
العناية بصحة أو مظهر أو رائحة الفم و االسنان .
ما هي أنواع الغسوالت الفموية ؟
الغسوالت الفموية املستخدمة إلزالة رائحة الفم وميكن أن حتوي مواد
منعشة للفم مثل املنثول والثيمول ،وقد يكون لها تأثير مطهر خفيف
ومؤقت.
لغسوالت الفموية املستخدمة للوقاية من تسوس االسنان و حتتوى على
الفلورايد .
الغسوالت الفموية املستخدمة للوقاية من التهاب اللثة أو عالجه ،وحتوي
على مواد مضادة للويحة اجلرثومية مثل الكلورهكزيدين .وميكن أن حتوي أيضا ً على نسبة من الفلورايد للوقاية
من تسوس االسنان .
الغسوالت الفموية املستخدمة لتبيض االسنان وحتوي على مواد مبيضة لألسنان مثل مادة تترابوتاسيوم
بيروفوسفات .وميكن أن حتوي أيضا ً على نسبة من الفلورايد.
الغسوالت الفموية املستخدمة للعناية باألسنان احلساسة .تكون هذه الغسوالت مركبة من مواد مالئمة
للمرضى ذوي األسنان احلساسة تقي من التهاب اللثة .وميكن أن حتوي أيضا ً على نسبة من الفلورايد.
ما أهمية الغسوالت الفموية ؟
مما سبق نالحظ أن الغسوالت الفموية ذات أهمية متعددة بحسب احلالة؛ فيمكن أن تكون مفيدة في إنعاش رائحة
الفم وفي الوقاية من تسوس األسنان وتبييضها .أما االستخدام األكثر أهمية لها فهو hلوقاية من تشكل اجلراثيم .
ميكن أن تتشكل اللويحة اجلرثومية يومياً ،وميكن أن تتطور مع الزمن إلى النخر السني ،وتؤدي إلى رائحة كريهة للفم
وإلى التهاب اللثة .إن استخدام الغسوالت الفموية التى حتتوى على مواد مضادة للجراثيم يعد ضروريا ً للوقاية
من تشكلها في بعض احلاالت التي تستدعي استخدامها ومنها التهاب اللثة ونزف اللثة وبعد العمليات اجلراحية
السنية.
ينصح معظم اطباء االسنان باستخدام الغسوالت الفموية في
احلاالت التي تستدعي استخدامها ،ولكن بدون مبالغة واتباع األمور
التالية لالستفادة منها بشكل أفضل :
.- 1استخدام فرشاة األسنان وخيط األسنان قبل استخدام الغسول.
 - 2استخدام كمية محددة ومناسبة من الغسول حسب ما هو
موصى على العبوة أو حسب تعليمات طبيب األسنان.
 - 3فترة املضمضة املالئمة هي ثالثني ثانية-
 - 4بصق السائل من الفم بشكل كامل بعد انتهاء املضمضة..
 - 5عدم األكل أو التدخني ملدة ثالثني دقيقة من استعمال الغسول.

ملاذا ال نشعر بأن األرض تدور
بنا؟
تدور األرض باستمرار حول الشمس كما تدور على محورها.
ولكن ال أحد يستطيع أن يشعر بأن األرض تتحرك ،فاألجسام
ال تتطاير بعيدا ً عنها ،وكذلك مياه البحار واحمليطات ال تسقط
منها!
والسبب في ذلك يرجع إلى اجلاذبية التي جتذب كل شيء على األرض إلى أسفل مبا في ذلك مياه البحار
واحمليطات.
ونحن ال نشعر بدوران األرض ألننا نتحرك مع السطح كلما حترك ،وهكذا يفعل الهواء احمليط بنا .وان كنا
ال نشعر بأن األرض تدور بنا ،فاننا نراقب ظواهر دورانها ،فدوران األرض حول نفسها يسبب الليل والنهار،
ودورانها حول الشمس يسبب تغير الفصول.

أسباب الدهون على الكبد

اسباب الدهون على الكبد عديدة وابرزها:
البدانة :فعند زيادة وزن اجلسم تزداد نسبة الدهون
على الكبد.
نقص البروتني في التغذية :فسوء التغذية وتناول
الغذاء الذي ال يحتوي على البروتني يؤدي إلى
ترسيب الدهون على الكبد.
مرض السكر :حيث يتأثر الكبد مبرض السكر ويؤثر
الكبد في مرض السكر.
إدمان الكحول واخلمور يؤدي إلى تشحم الكبد.
اآلثار اجلانبية لبعض األدوية :حيث تؤدي الكيماويات

وبعض األدوية إلى حدوث الكبد الدهني.
وللوقاية والعالج في نفس الوقت ،ننصح مبراعاة
تفادي البدانة ،وممارسة الرياضة ،وتناول الغذاء
املتوازن الذي يحتوي كل العناصر الغذائية..
والتحكم في نسبة السكر بالدم سواء بالنسبة
للمرضى الذين يعتمدون على االنسولني أو االقراص
لعالج مرضى السكر ..باالضافة إلى عدم تناول
اخلمور والكحوليات وجتنب تناول االدوية إال حتت
اإلشراف الطبي.

اخلبز العربي
عند إخراجه من الفرن ،يكون رغيف اخلبز العربي منتفخاً،
ويصبح طبقتني منقسمتني ،بعد أن كان قطعة عجني
واحدة ،فكيف يحدث ذلك؟
اخلميرة التي تخلط بالعجني ،هي السبب في ذلك ،فهي
عبارة عن كائنات حية صغيرة تتغذى على نشا اخلبز وحت ّوله
إلى سكر ،ثم إلى كحول ،ثم إلى حامض اخلل .وبسبب احلرارة
يخرج منها غاز ثاني أكسيد الكربون الذي ميدد كما يتبخر
الكحول فيصبح غازاً ،ويحاول اخلروج من الرغيف فينفخه!

شوكة في إصبعك
إذا دخلت شوكة أو قطعة صغيرة من العشب اجلاف أو اخلشب في إصبعك ،أو اخترقت جلدك واستقرت
فيه ،فأسرع باتباع اخلطوات التالية:
اغسل مكان اإلصابة جيدا ً باملاء والصابون.
عقم ملقط بإستخدام محلول مطهر أو اتركه قليالً في وعاء به ماء مغلي.
استخدم امللقط في توسيع حواف اجللد حول الشوكة املغروسة ،ثم اجذبها بامللقط إلى اخلارج مع التأكد
من أنك أخرجتها بأكملها.
طهر ،بعد ذلك ،مكان اإلصابة باستخدام محلول مطهر.
غط مكان اإلصابة برباط الصق.
إذا عجزت عن أن تخرج الشوكة ،ال تهمل أو ترجيء استشارة الطبيب ،حتى ال حتدث مضاعفات.

احلبل ُ
السري
من املعروف أن اجلنني في بطن أمه يتغذى من خالل احلبل السري ،ولكن اجلنني يحتاج إلى األكسجني
للتنفس كأي كائن حي؛ وهو يحصل على ما يحتاجه جسمه من األكسجني من خالل احلبل السري أيضا ً
واجلنني ال يستخدم رئتيه ،وهو في بطن أمه ،كما أنه يُخرج فضالته أيضا ً عن طريق احلبل السري.

النعناع األخضر
ينصحك علماء التغذية بأن حترص على توافر النعناع
دائما ً ببيتك .وميكنك أن حتصل عليه أخضر دائما ً إذا
حرصت على إعادة زرع بعض أعواده اخلضراء بجذورها
في أصيص به طمي ،بشرفة منزلك مثالً ،وتعهدته
بالرعاية كأحد نباتات الزينة التي حتتاج إلى ضوء
الشمس.
كما ميكنك احلصول على النعناع مجففا ً أو على شكل مسحوق في كيس.
والنعناع مفيد لصحتك وبخاصة لصحة جهازك الهضميُ .ونصح بتناوله في حاالت سوء الهضم .كا
يُعرف عن النعناع أنه مهديء لألعصاب ،ويخلص اجلسم من اخلمول.
وميكنك تناوله مشروبا ً ساخناً ،أو مثلجاً ،كما ميكنك أن تأكل أوراقه اخلضراء بعد غسلها جيداً ،أو تضيف
أوراقه إلى بعض أنواع األطعمة أو السالطات.
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حل العدد السابق

1
2
3

برج الحمل :تعانى من األرق وال يحصل جسمك على ما يحتاجه من النوم
فحاول أن تحرص على إعادة النظر فى األسلوب الذى تعيش به حياتك
هذه األيام
ْ
تعط ثقة غير مبنية على ارض صلبة ،قد تف ّكر في بيع
برج الثور :تح ّفظ وال
ِ
ً
ً
عمال يتع ّلق بشأن منزلي.
توسع
أو
عرضا
عقار ،وربما تتلقى
ّ
ً
برج الجوزاء :أوضاعك في العمل مستقرة حاليا حاول أن تستفيد من هذا
الهدوء لتطرح أفكار مشاريعك على أرباب العمل
السرطان :بالرغم من طبيعتك الحادة والمتقلبة ،إال أنك تمتلك قدرا
برج
ّ
كبيرا من العاطفة يظهر فى أوقات كثيرة ويزيد من حب أسرتك لك.
برج األسد :تجنى أخي ًرا ثمار ما بذلته من جهود كبيرة خالل الفترة
تقدما وظيف ًيا مرض ًيا بالنسبة لك وهو ما يؤثر فيك بشكل
الماضية وتحقق
ً
ً
معنويا.
كبير
برج العذراء :تكثر الرحالت هذا الشهر ،فقم بواحدة إلى الطبيعة التي
تحث على المشي.
برج الميزان :من المهم أن تبذل المزيد من الجهد وتدخل بعض النشاط
إلى أسلوب حياتك كى ال تقع فى فخ الخمول وال ترتكب المزيد من األخطاء
فى نظامك الغذائي.
وحسسه بالراحة واألمان،
الحبيب،
على
اهتمامك
برج العقرب :ر ّكز
ّ
وأفصح له عن وأحاسيسك تجاهه.
برج القوس :تتع ّزز عالقتك بالزمالء والمسؤولين وتقيم اتصاالت ولقاءات
مثمرة تعود عليك بالفائدة وإن لم يكن اآلن ففي المستقبل القريب
برج الجدى :حاول أن تبتكر أي فكرة تحمل اآلخرين على مجاراتك فيها،
وتكون سب ًبا لقيامكم بنشاط رياضي مفيد .
الدلو :ال تتر ّدد في تقديم الدعم للشريك ،فاألمور قد تتب ّدل في غير
برج ّ
مصلحتك ،فلن تجد غيره إلى جانبك.
الحوت :تهتم بالحبيب وتغدق عليه الوعود والهدايا ،لكن ال تقدم على
برج ُ
ً
أمر إال إذا كنت مقتنعا به

5
6
7
8
9
10
رأسي

أفقي

 - 1عاصمة مصر القديمة ومن أبرز األماكن األثرية في مصر oتعهد
بعدم تكرار الفعلة
 - 2في أثناء الليل  oمادة في صميم مكونات المشروبات الغازية
 - 3ميدان شعبي قديم في القاهرة  oتشتم
 - 4صمت  oعز دين (نفس الكلمتين مبعثرة)
 - 5يكسد  oاآلن باالنجليزية
 - 6يشعر بالنعاس  oدجاج بدون عظم (باللهجة المصرية)
 - 7لؤلؤ  oموقع وأجهزة التفاعل النووي
 - 8مردود حفل أو ما شابه  oجند متخصصون بالرمي بالسهام
 - 9يخصص وقته وينزوي لعمله  oللتمني (معكوسة)
 - 10كوبري على النيل تحرسه األسود

 - 1عروس البحر االبيض المتوسط
 - 2بنفسج  oبيت األسد
 - 3مدينة سميت باسمها أهم قناة بحرية  oرائحة الزهور المنتشرة
 - 4قلعة في االسكندرية بنيت أيام المماليك  oكدس
 - 5واحد باالنجليزية “ oأبو  ”.....قرية ساحلية مصرية تبعد عن
االسكندرية  23كم
 - 6واحدة الرنين (معكوسة)
 - 7مهرب
 - 8ملك فرعوني حكم مصر قبل أكثر من  33قرنا ومات صغيرا
 - 9من أهم المعالم االقتصادية على نهر النيل في جنوب مصر
 - 10من أبواب القاهرة القديمة

حل
العدد
السابق

العا�صفة

مارجي هيليس زابنة اختها فايل ياجن ،وهما من تيرمال بوالية
كاليفورنيا ..اصيبتا في يوم واحد بكسر في نفس العظمة
بنفس الساق في حادثني مختلفني وبعد  3سنوات اصيبتا
بكسر في رسغ نفس القدم في يوم واحد!

إن البحر األحمر ال يصب فيه أي نهر بالرغم من
مروره بأكثر من دولة جتري فيها األنهار ،وأنه سمي
بالبحر األحمر لوجود أعشاب وطحالب بحرية ملونة
تطفو على سطح مياهه ..واثناء الغروب تنعكس
اضواء الشمس على هذه األعشاب؛ فتعطي تأثيرا ً
احمر للمياه.

س :ما العدد الذي إذا ضربته في نفسه كان احلاصل
أقل من ضعف الـ  25بواحد؟
س :ما هو الشيء الذي إذا وضع في الثالجة ال يبرد؟
س :إذا وقفت على الدرجة السفلى من السلم،
وكان بيني وبني الدرجة الوسطى  5درجات ،فكم
عدد درجات السلم؟
س :أنا ابن املاء ،وإذا تركوني في السماء مت ..فمن
أنا؟

جـ :الفلفل.
جـ :العدد 7

جاء شهر يوليو بأيامه الالفحة ورطوبته املفرطة.
وذهبت ابنتانا ميس ودينا إلى نبع ماء قريب من
منزلناوحلقت بهما أنا والصغير راي.
بدأ املطر ينزل فأسرعنا بالعودة إلى املنزل .وعندما
عاد زوجي في املساء من املزرعة .اجتمعنا حول
مائدة العشاء وحتدثنا عن بداءة فصل املطر وعن
احتماالت شدته التي تؤرقنا.
وحني جاء وقت نوم األطفال حملت أنا وزوجي
أطفالنا للفراش ،صلينا معهم وتركناهم للنوم.
نزل زوجي جون إلى اخملزن الواقع اسفل املنزل
ليصلح احملراث .وقد أخذ معه مصباحا ً وبطارية.
أما أنا فعدت إلى حجرة املعيشة  .أدرت الراديو وهو
اجلهاز احلديث الوحيد للتسلية عندنا .ولكني لم
استطع التركيز ،فقد كنت قلقة على ابنتي دينا
التي بدت متعبة في ذلك املساء .بعد قليل بدأت
الرياح تصفر .أطفأت الراديو ونظرت من النافذة..
كانت الرياح تشتد إذ كانت بداءة العاصفة
التي تتحرك .وفي حلظات  ،رأيت األشجار تتمايل
وتتلوى ثم حدث رعد ،ثم بدأ املطر يهطل بغزارة.
كان جون مستغرقا ً في عمله ،ولعله يريد أن
ينتهي من إصالح احملراث .لكن اكتساح الرياح كان
مدمراً .وفي حلظات رأيت شجرة ضخمة ينكسر
منها غصن هائل احلجم ،وفي حركة واحدة
امتدت نحو منزلنا املتواضع ...املأوى الوحيد لنا.
صرخت غير مصدقة ال من فضلك يارب .واخترقت

األغصان سقف البيت واحلوائط اخلرزانية .ناديت
بأعلى صوتي :جون ..جون ..ولم يكن من مجيب.
ازدادت مخاوفي ...ترى هل اصيب؟
تخيلته بال عون وال حيلة ..لكن أشكر اهلل لم
يصب جون لكن غصنا ً كبيرا ً ارتطم باألرض ،بعد
أن أخترق احلائط ،وسقط بجوار ساق جون.
وقد أنقذ اهلل جون مبعجزة .حيث جاء احملراث
حاجزا ً بني الغصن وبني رجل جون.
كان زوجي جوناثان (جون) يثق دائما ً في اهلل  .وكان
دائما ً يردد :اهلل لنا ملجأ .هو امللجأ الوحيد .وقد
أكدت لي العاصفة أن جون على حق .لقد اختبر
كثيرا ً عناية اهلل به.
رد اجلميل
دهش الفالحون الذين كانوا يش ّيعون جنازة أحد
حراس الغابات في منطقة تابعة للنمسا عندما
رأوا غزاال ً يخرج من الغابةويسير وراء النعش وقد
ظل هذا الغزال مع املشيعني حتى انتهوا من
مواراة امليت التراب ثم استدار مسرعا ً عائدا ً إلى
الغابة.
وزالت دهشتهم عندما عرفوا أن احلارس املتوفي
عثر قبل موته بعدة أشهر على ذلك الغزال وهو
في حالة ضعف شديد فاعتنى به حتى استعاد
الغزال قوته ثم أطلقه في الغابة فحفظ له
الغزال هذا اجلميل عندما حضر جنازنه!!

ت�سايل يف الأ�سئلة

جـ :عدد الدرجات  13درجة.

ال�ضحك خري دواء

مبناسبة بلوغ برنارد شو التسعني من عمره منحه مجلس
مدينة دبلن البلدي براءة مواطن فلم يرفض هذا االمتياز
الرسمي ،لكنه اعتذر عن حضور حفل تكرميه بقوله :لم يبق
مني إال القليل ولن يالحظ أحد غيابي!
وقبل اسبوعني من احتفال برناردشو بعامه الثالث والتسعني،
كتب إليه مدير إحدى الشركات السينمائية ال
أن تأذن لنا في إخراج إحدى رواياتك لقاء أجر زهيد؛ فالشركة
مازالت ناشئة ال تستطيع دفع مبلغ أكبر .فرد عليه برنارد شو
بكتاب قال فيه :أستطيع أن أنتظر حتى تكبر الشركة!
رجل من أصحاب النبيذ كان معروفا ً بكثرة شرابه ،وخاصة
في العشي .بحث عنه بعض رفاقه حلاجة من احلوائج فلم
يظفروا به ،وملا كان الصباح والتقوا به سأله أحدهم :أين
كنت باالمس؛ لقد بعثنا اليك بالعشى رسوال ً فما وجدك! قال
الرجل :نعم انه لم يجدني ..ففي هذا الوقت من العشى أنا
نفسي ال أجد نفسي!
كان أحد االغبياء الثقالء يدعي أنه فيلسوف عظيم ،فكان
حيت يتهيأ للنوم في كل ليلة يضع نظارته على عينيه ،وذات
ليلة سألته زوجته عن سبب ذلك؛ فقال لها :إنني أريد أن أتأمل
جيدا ً ما أراه في املنام!

هل تعلم؟

جـ :الثلج.

�صدق �أو الت�صدق
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جلست سحر نصر وزيرة االستثمار املصرية
في اجتماع رسمي او غير رسمي مع املستثمر
السعودي الوليد بن طالل ،لكن ماحدث ان
الوليد بن طالل كان يرتدي (الشورت) وليس
زيا رسميا او شبه رسمي  ،ووبدأت حكايات
الكرامة وقلة القيمة وأوصاف اخري ال يصح
ان تذكر في هذا الصدد  ،وكان من اشعلوا
احلكايات هم هم من صمتوا عندما اجتمعت
سحر منذ عام او يزيد مع نخبة من املسئولني
السعوديني وهي تضع قطعة قماش فوق
رأسها مثل احلجاب الذي اصبح رمزا لإلسالم
في عصور التدهور واالنحطاط .لم تدهشني
صورة الوزيرة اجلالسة مع رجل االعمال وال
صورتها ايضا وهي ترتدي شبه احلجاب ،
انشغلت مبا اصبح شائعا مبسمي (Body
 ) Languageاو لغة اجلسد التي تعبر في كل
األحوال عن احلالة واحلاجة ،عن حالة املتحدثني
وعن حاجة املتحدثني  ،وتذكرت حكايات
احلكائينعن االمامني  ،االمام ابو حنيفة النعمان
واالمام الشافعي  ،واالول توفي عام  ١٥٠هجرية
وهو نفس العام الذي ولد فيه االمام الشافعي
ونسبت احلكاية لكل منهما والرواية املشهورة
عن اإلمامني ان رجال غريبا ينم مظهره عن هيبة
ومكانة  ،قصد املسجد الذي يلقي فيه اإلمام
درسه وكان االمام يعاني من الم في قدميه
فيمدهما طلبا للراحة  ،وحني دخل هذا الوافد
الغريب بهيبته حتفظ االمام احتراما للرجل
وضم قدميه علي مابهما من ألم ،وبعد حوار
او سؤال من الغريب لالمام  ،ادرك االمام مدي
تفاهة الوافد الغريب ،فمد قدميه مستريحا
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�سحر والأمري الذي مد قدميه

في جلسته وقائال عبارته الشهيرة ( :آن لألمام
ان ميد قدميه )
وفي جلسة الوزيرة والوليد الذي أرتدي الشورت
 ،كانت حالة وحاجة اجلميع هي السائدة في
املكان  ،ليس حالة األشخاص وإمنا حالة البلدين
 ،مصر والسعودية  ،وباملناسبة لم يكن الوليد
وحده هو الذي يرتدي الشورت وإمنا ايضا كل
احلاضرين عن ميينه وعن شماله  ،فكيف كان
حضور مصر وحضور السعودية في اجللسة
؟ وكيف كانت لغة اجلسد التي كانت عليها
الوزيرة املصرية واألمير السعودي ؟ ما ظهر
من الصورة ان االمير مستريحا في جلسته
ومتكئا علي مسند من قوة املليارات وقيادة
بلده التي تتسيد املشهد االن  ،وكان غير عابئ
،رمبا ،باحلديث  ،وكانت الوزيرة متد بجلستها
لألمام غير متكئة علي ما يسندها سواء
يسند ظهرها باملعني املباشر او سند البلد
التي متثلها في جلستها هذه  ،هي هي نفس
الوزيرة التي ارتدت مايشبه احلجاب من قبل
نفاقا ورياء  ،هي هي نفس الوزيرة التي متثل بلدا
كبيرا تسعي للقروض والديون التي تكبلها
وال تستطيع ان تري مالديها من إمكانيات قد
جتعل وزيرتها جتلس وتضع ساقا فوق ساق .
املشهد ورائه ماورائه و قد ال يكون ارتداء
الشورت اال حتصيل حاصل وأمر بديهي
،فحكاية احلكائني هذه املرة تضرب بجذورها في
سنوات طويلة من انعدام قيمة املصريني ودنو
ثمنهم في بلد النفط والسيطرة والكفيل،
فعندما مينح الكفيل املال والدعم اإلقليمي
ملصر وهي تلملم فوضي ومهانة السنني

املاضية  ،وعندما تكون الرياض
هي الوجهة التي يسعي اليها
رؤساء مصر  ،وعندما مينح
سفير اململكة الدوالرات ويوزع
احلج والعمرة علي من يصنعون
الرأي ويقودون عقل املصريني ،
وعندما تكون سفارة اململكة
شريك في الدعم والسند
واالختيار  ،وعندما يعلن سفير
السفير ان بالده تشتري املصريني الذين يسعون
اليها  ،وعندما يهتف نوابنا بحياة كبير العرب
في مجلسنا املوقر او الغير موقر  ،وعندما
تصبح لدينا بني ليلة وضحاها ارض محتلة
من قبل ال سعود  ،ويسجن شباب ويسحلوا

ر�أي و ر�ؤى
نور الهدي زكي
ألنهم رفضوا احتالل االرض
 ،وعندما يكون رضا اململكة
مقدمة للمنصب والعز
والنفوذ  ،عند كل هذا وغيره
تنقلب األوضاع  ،وال تتحدثوا
عن االمير الذي يرتدي
الشورت وال الوزيرة الغير
مستريحة في جلستها ،
فهي ليس لها من امرها
شيئا  ،وإمنا لنجعل البصر ميتد الي نهايته الي
االمير الذي ميد قدميه ويرتدي ما يحلو له  ،وبالده
متد قدميها وذراعيها وتلهف من ارضنا وأرض
غيرنا ماتسطيع  ،فال جتزعي يا سحر نصر
فاالمر ليس من امرك انت .
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عيد التجلي
للشماس ذياكون جمال تكال اسعد  -مونتريال
عيد التجلي -:يكون في التاسع عشر من أغسطس من كل عام (حسب
التقومي الغربي) ويحتفل املسيحيون بعيد التجلي أي ظهور السيد
املسيح .ويروي اإلجنيل سر حياة املسيح .فيسوع ،وبعد إعالن آالمه
لتالميذه ،أخذ «بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه ،وصعد بهم على انفراد إلى
جبل عال ،وجتلى أمامهم ،فشع وجهه كالشمس ،وصارت ثيابه بيضاء
كالنور» (متى .)2 ،1 :17
معنى التجلي -:
عيد التجلي -:تعني «حتول»« ،تغ ّير» .ويدل الفعل على حت ّول روحي (روم
 .)2/12وهذا التحول أ ّثر في وجه يسوع (متى  )2 /17ولوقا  )29 /9وفي ثيابه (متى 2/17مرقس 3/9
لوقا  .)29/9وأما مكان التجلي فهو «جبل عال» أو جبل الطور .كان اجلبل يرتبط دائما ً باالقتراب إلى
اهلل واالستعداد لسماع أقواله .جلبل التجلي داللة الهوتية أكثر منها جغرافية ،فهو مكان للوحي
(أشعيا  .)3-2/2على صعيد احلواس ،إن نور الشمس هو األقوى في الطبيعة ،وأما على صعيد الروح،
فإن التالميذ رأوا خالل فترة وجيزة بهاء ومجد يسوع اإللهي الذي ينير كل تاريخ اخلالص .يقول
الع ّالمة ماكسيموس أن «الثياب التي أضحت بيضاء ترمز إلى كلمات الكتاب املقدس التي كادت
تصبح واضحة وشفافة ونيرة» (PGع  .)1128 ,91فقد كان التجلي إعالنا ً خاصا ً عن ألوهية يسوع
لثالثة من تالميذه ،كما كان تأكيدا ً من اهلل لكل ما فعله يسوع ولكل ما كان على وشك أن يفعله
من آالمه وموته وقيامته وصعوده إلى السماء وإرساله الروح القدس.
وإلى جانب يسوع املتجلي يقول اإلجنيل أن« ،موسى وإيليا قد ظهرا له يتحدثان معه» (متى .)3 ،17
يظهر موسى وإيليا هنا مبظهر الشاهدين للعهد وميثل موسى الشريعة وتنبأ عن مجي نبي عظيم
(تثنية اإلشتراع  ،)19-15 /18وإيليا ميثل األنبياء الذين تنبأوا عن مجيء املسيح (مالخي  .)5،6 /4وكان
ظهورهما مع يسوع تأييدا ً لرسالته السماوية بصفته املسيح ومؤيدا ألقوال أنبياء اهلل اللذين
سبقوه  .يسوع يتمتع بهذا اجملد في هذه األرض قبل قيامته (لوقا  .)32/9وسيوهب «اجملد» جلميع
الذين س ُيقبلون في العالم اآلتي ( 1تسالونيقي  .]1[.)12/2من اجلدير بالذكر انه في اعلى اجلبل توجد
كنيسة تسمى بكنيسة التجلي.

التمايز في شرح العقيدة املسيحية بني الشرق و الغرب ()9

خواطر مسافر
الصليب و ذبائح العهد القدمي في الالهوت الشرقي
إلي النور ( )53

األرثوذكسي [ ] 2

بقلم  :د .رءوف إدوارد

شرَحنا قبالً أن الليتورجيات ( الصلوات ) إسحق كان أساسا ً عن التجسد اإللهي و
األرثوذكسية لم تقدم أية إشارة عن ذبائح مجئ ” النسل“ الذي هو املسيح  -الكاهن
العهد القدمي ( ذبيحة اإلثم  -احملرقات بكل و الذبيح  -لذلك صار إسحق ِمثاال ً للمسيح
أنواعها  -ذبيحة اخلطية  -ذبيحة السالمة  . -وأما القسم عن كهنوت املسيح ” َفإِن َّ ُه لمَ َّا
ُ
يم ،إذْ لَ ْم ي َ ُك ْن لَ ُه أ َ ْع َ
ْس ُم
ظ ُم يُق ِ
تقدمة خبز الوجوه)  .وأن غياب هذه الذبائح وَ َع َد َاهلل إِبْرَا ِه َ ِ
س ِه ( “..عب  ، )١٣:٦فقد أخذه
في الليتورجيات األرثوذكسية ليس مجرد ب ِ ِه ،أ ْق َ
س َم ب ِ َن ْف ِ
مصادفة  .ذلك ألن تلك الذبائح في العهد من اآلب وليس من البشر مثلما كان الكهنوت
القدمي ال ميكن أن تشرح قلب وجوهر الطقس اليهودي ” َكذلِ َ
س ُه
يح أَي ْ ً
س ُ
ضا لَ ْم يمُ َ ِّج ْد ن َ ْف َ
ك المْ َ ِ
َ
يس َك َه َن ٍة ،ب َ ِل الَّ ِذي َقا َل لَ ُه«:أن َْت اب ْ ِني
صيرَ رَئ ِ َ
والعقيدة األرثوذكسية .وأن ذبيحة الفصح و لِ َي ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ض ٍع
يوم الكفارة و تقدمة إبراهيم إلسحق و تقدمة أَن َا ال َي ْو َم وَل ْدتُك» ك َما يَقُول أي ْ ً
ضا ِفي َم ْو ِ
َ
ملكي صادق من اخلبز و اخلمر هي فقط التي آخَ رَ( مز « :)٤:١١٠أَن َْت َكا ِه ٌن إِلَى األب َ ِد َعلَى رُت ْ َب ِة
صادَقَ» . “ .و بذلك فكهنوت املسيح
إرتبط ذكرها بذبيحة املسيح في الليتورجية َملْ ِكي َ
األرثوذكسية القبطية  .وفي هذا املقال (رئيس الكهنة األبدي) الذي للعهد اجلديد لم
نتكلم عن تقدمة إبراهيم إلسحق و ذبيحة يأتي بواسطة التوراة و الشريعة التي أقامت
يوم الكفارة وعالقتهما بذبيحة املسيح  .إن ق .الكهنوت الالوي في العهد القدمي بل من اآلب
بولس في الرسالة إلي العبرانيني  ”٩،٨،٧قارَن مباشرة  .و بتغ ُّير الكهنوت الالوي اليهودي إلي
بني ذبيحة واحدة فقط هي ذبيحة يوم ” الكفارة كهنوت املسيح الذي علي رتبة ملكي صادق
ُوت
العظيم“ بذبيحة املسيح  ،ألن طقس إحتفال فقد تغ َّير الناموس أيضا ً ” َفلَ ْو َكا َن بِالْ َك َهن ِ
يوم الكفارة يؤكد دور الكاهن الذي حققه الّالَوِيِّ َكمَالٌ  إِذِ الشَّعْبُ أَخَذَ النَّامُوسَ عَلَيْهِ
اج ُة ب َ ْع ُد إِلَى أ َ ْن يَقُو َم َكا ِه ٌن آخَ ُر
املسيح كرئيس كهنة لكل اخليرات املستق َبلة َماذَا َكان َِت الحْ َ َ
َ
َ
ُ
صادَقَ؟ وَال يُقَال َعلى رُت ْ َب ِة
 .وشرح ق .بولس وساطة املسيح للبشر عند َعلَى رُت ْ َب ِة َملْ ِكي َ
صي ُر
ُوتَ ،ف ِب َّ
سابِق أل َ ْجلِنَا ( إِلَى َما َهارُو َن .ألَن َّ ُه إ ِ ْن ت َ َغ َّيرَ الْ َك َهن ُ
سو ُع َك َ
”ح ْيثُ دَخَ َل ي َ ُ
اآلب َ
الض ُرور َ ِة ي َ ِ
لحْ
ْ
َ
َ
َ،
ق
د
ا
ص
ي
ك
ل
م
ة
ب
ْ
ت
ر
ى
ل
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ا
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ئ
ا
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ج
ضا ( “ .عب  .)١٢،١١:٧إن ذبيحة
م
َّا
ن
ل
ل
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ت
َ
وس أَي ْ ً
َ ًِ َ
َ َ
دَ ِ
ُ َِ َ ِ
اخ َل ا ِ َ ِ
ُّ ٌ ِ ُ ِ
َ
َ
َ
يس ك َه َن ٍة إِلى األب َ ِد “ ( عبرانيني  . )٢٠:٦إن إسحق املُستخ َدمة في الليتورجية الكنيسة
رَئ ِ َ
” يوم الكفارة “ هو يوم ” السبت الكبير“ عند األرثوذكسية للتعبير عن ذبيحة املسيح ليس
اليهود  ،وهو ”سبت النور“ بحسب الطقس لها عالقة بترضية العدل اإللهي بسفك دم
بإخالص أنك تدرك ما
سبي الرب يسوع اجلحيم بديل عن اخلاطئ كما في الالهوت الغربي .أما
القبطي الذي فيه َ
يشعر به من إحباط و
وأبطل سلطان املوت علي املؤمنني باملسيح  .عن ترجمة البروتستانت لنص رومية ()٣٢:٨
غضب ميكن أن يخفف
إن صالة القسمة في قداس سبت الفرح تؤكد ” اَلَّ ِذي لَ ْم ي ُ ْ
قليال من هول العاصفه
ش ِفقْ َعلَى اب ْ ِن ِه ،ب َ ْل ب َ َذلَ ُه أل َ ْجلِنَا
َ
َ
 .و من السئ أن يشعر
ضا َم َع ُه ُك َّل َ
نيَ ،ك ْي َ
ش ْي ٍء؟ “
ف ال َ ي َ َه ُبنَا أي ْ ً
تعليم الرسالة إلي العبرانيني بأن الرب يسوع أ ْج َم ِع َ
الطفل بأنه ال يحظي
حي مع اآلب كإبن لآلب  /و فقد شرح العالمة أوريجينوس وغيره أن الفعل
في هذا اليوم  :هو ٌ
مبا يريده و لكن من
أنه كان في اجلحيم بال َن ْفس  /و كان في القبر اليوناني الذي ترجموه ” ي ُ ْ
ش ِفقْ “  ،ليؤكدوا
األسوأ أيضا أن يشعر
بأن والده ال يفهمه ,و بقلم :مرفت روفائيل
باجلسد  .فاملسيح له اجملد بعد أن فتح الطريق عدم شفقة اآلب علي إبنه من أجل اخلطاة -
فانكوفر
لإلنسان إلي ” قدس األقداس “ في السماء يوم إتساقا ً مع ثقافة العصر الوسيط حيث كان
هنا:
الصلبوت  -و في تلك اللحظة إنشق حجاب للقسوة مكانا ً في املعامالت الكنسية  -فهو
ينبعي أن تقول:
 « +توقفا حاال عن دفع بعضكما البعض».
هيكل اليهود في أورشليم  -دخل الرب األقداس ذات الفعل املُستخدم في احلديث عن تقدمة
غير
فهذا
املعيشه,
 « +كف عن رمي الكره في حجره
لحْ
َ
َ
َ
َ
ك ابْنَك وَ ِحي َدك “ (
السماوية ” َما دَ ِ
ْس ِ
اب“ بذبيحة جسده ذبيحة إسحق ” وَل ْم تمُ ِ
اخل ا ِ َج ِ
مسموح به».
مودعا ً إياه في الفردوس تك . )١٦:٢٢و قد مت َّ تصحيح الترجمة العربية
حامالً معه اللص اليمني ِ
 « +من اخلطأ أن تضرب أختك «.
 « +لقد أبرمنا اتفاقا و يجب عليك أن تلتزم به و شكرا .
فضم الرب ”يوم الكفارة “ إلي ”يوم الفصح“  ،التي أصدرتها دار الكتاب املقدس و استَخ َدمت
َّ
ضن “ علي التوالي .
كم َثالني من العهد القدمي لتدبير اخلالص الذي ” لم ت َبخَ ل “  ،و ” لم ي َ ِّ
ِ
اللتزامك».
يس َ
الك َهنَة األَب َ ِدي و هناك إجماع عند اآلباء علي أن اإلبن الوحيد
 « +في غضون خمس دقائق يحني ميعاد نومك لذا حققه املسيح بكونه ” رَئ ِ َ
فعليك أن تنظف أسنانك اآلن».
ط َّي َة الْ َعالَ ِم إسحق هو رمز  /مثال  Typeاملسيح  ،في ميالده
هلل الَّ ِذي يَرْ َف ُع خَ ِ
“ وأيضا ً ” َح َم ُل ا ِ
العشاء».
موعد
فهذا
 « +قم بإطفاء التلفاز حاال
“ (يوحنا  . )29:1و العجيب أن أشعياء  ٥٣املعجزي من عاقر ،وفي تقدميه علي املذبح
و
املبني
نهايه
حتي
فقط
دراجتك
 « +ميكنك أن تركب
وح أل َ ْج ِل ليقابل املوت و ينتصر  .لقد َقدم إبراهيم إبنه
الذي يتكلم عن صلب املسيح ” َم ْج ُر ٌ
كان
ما
هو
القواعد
أفضل
و
ذلك».
تتجاوز
لكن عليك أال
س ُحو ٌق أل َ ْج ِل آثَا ِمنَا َك َ
ُسا ُق طاع ًة ومحب ًة هلل  .و لم يكن إسحق بديالً
شا ٍة ت َ
اصينَاَ ،م ْ
واضحا و مختصرا لذا فعندما تذكر قاعده فعليك أن َم َع ِ
س ُه “ ،يحمل عقوبة ً أو دينونة ً ليموت بسببها حتي
”س َك َب لِلْ َم ْو ِت ن َ ْف َ
تسأل نفسك عما إذا كان الوقت مناسب للتعليم ( أي إِلَى ال َّذب ْ ِح “  ،وموته َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ً
ار
ر
ش
األ
ع
م
ل
ع
ج
اء
ي
ح
األ
كبديل ميوت
للمسيح
ا
رمز
كان
إسحق
إن
َال
ق
ي
ض ْ َ ِ ُ ِ َ َ
َ ِ ُ
وقبره ” ُق ِ
موضحا األسباب وراء تلك القاعده )
ط َع ِم ْن أر ْ ِ
ٍ
نحة احلياة
ينبغي أن ال تقول :
َق ْب ُر ُه ،وَ َم َع َغ ِن ٍّي ِع ْن َد َم ْوت ِ ِه “  ،وسبي نفوس األبرار  ،بل إسحق كان رمزا ً للقيامة و ِم َ
 »+أال تدري بحماقه ما فعلته؟».
ِمن اجلحيم ” َع ْب ِدي الْ َبارُّ بمِ َ ْعرِ َف ِت ِه ي ُ َبرِّرُ َك ِثيرِي َن كما يؤكد نص العبرانيني نفسه ( ” : )١٩:١١
 »+ما هذا الذي يحدث هنا؟».
َّاء وَ َم َع الْ ُع َ
س َحا َق وَ ُه َو ُم َجرَّ ٌبَ .ق َّد َم
ْس ُم َغ ِن َ
يم إ ِ ْ
ان َق َّد َم إِبْرَا ِه ُ
اء يَق ِ
ظ َم ِ
بَينْ َ األ َ ِعز ِ
يم ًة “  ،بِاإلِمي َ ِ
الطريقه».
بتلك
 »+لم يعجبني ردك علي
وشفاعته لدي اآلب بذبيحة نفسه ليفتح الَّ ِذي َق ِب َل المْ َ َوا ِعي َد ،وَ ِحي َد ُه  ،الَّ ِذي ِق َ
يل لَ ُه«:إِن َّ ُه
غرفتك؟».
تنظف
حتي
انتظارك
 « +إلي متي أضطر إلي
َ
أبواب السماء لإلنسان ” وَ َ
س َحا َق ي ُ ْد َعى لَ َ
ش َف َع ِفي المْ ُ ْذن ِ ِب َ
كن ْ
ني بِإ ِ ْ
َس ٌل» .إِذْ َح ِ
س َب أ َ َّن اهلل َقادِرٌ
 « +ال تفعل ذلك « « كف عن ذلك « « ال يسمح لك
ضا ،الَّ ِذي َن ِمن ُْه ْم ( أي
ات أَي ْ ً
“  ،كان أشعياء  ٥٣يُقرَأ في الترتيب اليهودي َعلَى اإل ِ َقا َم ِة ِم َن األ َ ْم َو ِ
بذلك» ( .حاول أن تكون واضحا و محددا).
ضا ( إبراهيم أخذ إسحق
فال يتسم أي من هذه التعليقات بالوضوح بل إنها القدمي في يوم الفصح  ،وفي يوم الكفارة من األموات ) أَخَ َذ ُه أَي ْ ً
ال ( ما حدث هو مثال/
تفضي إلي الدخول في مناقشات ال طائل من ورائها أيضا ً  ،ليشير إلي املسيح الكاهن و الذبيح من األموات حيا ً ) ِفي ِم َث ٍ
ٌ
لبديل ميوت
إال إصابه األب و الطفل باملزيد من الغضب و التوتر ,لذا  .إن كهنوت املسيح  -و الذي عليه تأسس رمز لقيامة املسيح وليس مثال
ٍ
حاول أن تكون مباشرا وواضحا عندما تستخدم أسلوب( الكهنوت املسيحي حيث يسوع املسيح فيه عن آخر ) “  .إن إسحق يُعتبر مثال Parable
األوامر و النواهي ) ,و إذا أصبحت غاضبا أو إرتفع صوتك
أثناء فرضك لقاعده ما ,فقد تصاب حينئذ باإلحباط هو رئيس الكهنة األعظم (عب  )٢٠:٦و ليس للقيامة .و هناك آراء يهودية انتشرت في
أواالنزعاج من أشياء تفوق مشاكل طفلك ,و كلما كنت األب البطريرك كما يظن البعض خطأ ً  ،كان ( أواخر القرن السادس حملاربة الكنيسة حتاول أن
َّ
وحل يهوذا اإلسخريوطي
س ٍم من تقول إ َّن املسيح رُ ِف َع
أي كهنوت املسيح ) حتقيقا ً لوع ٍد و َق َ
واثقا من مشاعر أبوتك ,قل إحتياجك الي الصراخ.
يم مكانه إعتمادا ً علي قصة إسحق الذي حلَّ
و أنسب وقت الستخدام أسلوب األوامر و النواهي هو اهلل إلبراهيم  ”:وَأ َ َّما المْ َ َوا ِعي ُد َف ِقيلَ ْ
ت ِفي إِبْرَا ِه َ
ال» َكأَن َّ ُه َع ْن احلمل مكانه علي املذبح  .و لكن هذه البدعة
َسلِ ِه .ال َ يَقُو ُل«:وَ ِفي األَن َ
عندما  :تستحوذ متاما علي اهتمام طفلك ,يتسبب وَ ِفي ن ْ
ْس ِ
َ
ْ
َسلِ َ
َ
ن
ي
ف
و
«:
د
اح
و
ن
ع
ه
َّ
ن
أ
ك
ل
ب
ك» الَّ ِذي اليهودية لم جتد لها مكانا ً في الفكر الديني
ْ
طفلك في إحداث الضرر أو التعرض له ,تكون واضحا َك ِثيرِي َنَ ،
ُ َ ْ َ ِ ٍ َِ
بشأن ما تريده ,تكون قادرا علي فرض قواعدك.
يح “ (غالطية  .)١٨-١٥:٣فالوعد بوالدة الشرقي وحاربها اآلباء  .و السبح هلل ( يتبع ).
س ُ
ُه َو المْ َ ِ
و اجملد هلل دائما أبديا آمني.

الطرق الست للتحدث مع أطفالنا
األوامر و النواهي
بالنسبه السلوب األوامر و النواهي ,دعونا نتابع أوال هذا
احلوار بني «تشارلي و والدته:
« تشارلي قم بإرتداء معطفك إذا كنت تنوي اخلروج حتي
ال تصاب بالبرد».
« ال تخافي يا أمي فلن أصاب بالبرد».
« بلي سوف تصاب ,و تتجمد أوصالك ,لذا فعليك أن
تضع معطفك قبل اخلروج».
« و لكن يا أمي»......
« ال أود أن تخرج دون ارتداء معطفك».
« و لكني أود ذلك».
لقد وقعت األم في خطأين :األول أنها خلطت بني أسلوب
« االوامر و النواهي» ,و أسلوب «التعليم» الذي تكلمنا
عنه سابقا ,فإذا كانت تريد فعال أن يرتدي « تشارلي»
معطفه ,فقد كان ينبغي عليها أن تقول ذلك دون
إيضاح السبب وراء ذلك ,و ينبغي أن تدرك أن هناك فرقا
بني القواعد و األوامر و الطلبات فعندما تقوم األم بعرض
األسباب وراء أوامرها فمن احملتمل أن يتم جتاهل القاعده
أو األمر إذا كان بإمكان الطفل أن يخدعها باملنطق .أما
إذا كنت تعتقد أن تفسير العله وراء ذلك األمر يعد مهما
كما في( أسلوب التعليم) فأنت حر في القيام بذلك,
و لكن إذا بدأ اجلدال فيجب أن تكون مستعدا لفرض
القاعده أو الدخول في مفاوضات مع طفلك ,بدال من
االستغراق في املزيد من اإليضاحات التي ال تفيد.
أما اخلطأ الثاني الذي أرتكبته األم فكان اإلقرار بأنها ال
تريد أن يخرج « تشارلي « دون ارتداء معطفه ,و اليعد
ذلك أسلوبا آمرا فقط بل هو أيضا تعبير عن رأيها ,و
لكنه في الوقت نفسه يتيح لتشارلي فرصه لتجاهل
قرار والدته قائال « :و لكني أرغب في ذلك! «.
و في الغالب لكل والد قواعده خاصه ,فبينما ميكن
أن تتغير القواعد أو حتي يتم التفاوض بشأتها فإنها
تفقد مغزاها إذا لم يتمكن اآلباء من فرضها .و عندما
يكون األطفال في سن صغيره و تقدم لهم القواعد ,رمبا
يستخدم اآلباء أسلوبا تعليميا لتبرير تلك القواعد ,و
لكن عندما يكون األطفال في سن أكبر قليال فإن إيضاح
القاعده يتطلب الدخول في مناقشه.
يحتاج األطفال عاده الي ما تنطوي عليه القواعد من
دروس حيث تتضمن القواعد الهامه قيما أخالقيه و
السالمه لطفلك فعندما يرفض طفل يبلغ من العمر
ثماني سنوات أن يرتدي حزام األمان فإنك لن تتفاوض
معه بشأن ذلك ,و لكنك قد توضح له السبب وراء ذلك
األمر عسي أن يتفهم تلك األسباب ,و من األفضل في
تلك احلاله أن تقول  »:لن تذهب إلي ......حتي ترتدي حزام
األمان» .و أحيانا يتم فرض القواعد بطريقه أفضل
عندما يقترن ذلك بعبارات التعاطف .فإخبار طفلك
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منزل األحالم
أنتجت إحدى الشركات األمريكية مئات من
التصميمات اخملتلفة ملنزل األحالم؛ حيث ميكن للفرد
شراء السقف واملمر واحلائط حسب الطلب ،وجتهيز
املنزل خالل ثالثة أو أربعة شهور على األكثر.
وحازت فكرة منزل األحالم إعجاب العمالء ،والبعض
ينتقون ما يعجبهم من قطع منزليه ،ويتم
تفصيلها حسب الرغبة ،ثم إرسالها لهم ،حيث
توفر الوقت واملال واجلهد.
وتتميز منازل األحالم بتوفر التصميمات اخملتلفة،
والديكورات العديدة ،كما أن الشبابيك واألبواب
واإلضاءة تكون مناسبة للتصميم العام للمنزل،
وتتيح الفرصة لالختيار حسب ذوق كل فرد .وتتراوح تكلفة منزل األحالم بني  40ألفا ً إلى  300ألف دوالر
أمريكي.
وميتاز املنزل بأن الشركة تضمنه من الزمن ضد الرطوبة والتآكل والسقوط ،وغيرها من التلفيات التي
ميكن أن حتدث به ،كما ميكن فك أجزاء املنزل وإعادة تركيبه في مكان آخر بعد ذلك!

توظيف امليكروبات في املناجم
عملية فصل الذهب من حجر الذهب
اخلام بالطريقة التقليدية عملية صعبة
ومكلفة وأيضا ً ضارة بالبيئة.
ولكن في املستقبل سوف تقوم باليني
من البكتيريا بأعمال التعدين هذه دون
أي مشقة؛ فقد اكتشف الباحثون أنه إذا
مت سحق حجر الذهب اخلام وخلطه مع
املاء واحلمض ،فإن امليكروبات تتغذى على
احلديد والكبريت اللذين يعطيانها الطاقة،
ويتبقى الذهب!

أبعد نقطة ماء في الكون

أعلن عدد من الفلكيني في اجتماع عقدته اجلمعية
الفلكية األمريكية بوالية مينيسوتا ،أنهم عثروا
بواسطة تليسكوب السلكي على مياه في مجرة:
(ماركاريان ـ  )1في برج السمكة الذي يبعد 200
سنة ضوئية عن األرض ..وهي تعد بذلك أبعد
منطقة يوجد بها ماء في الكون.
قال الباحثون الفلكيون أن أبعد اجلزيئات املائية
موجودة في سحب تدور بسرعة حول مركز مجرة
(ماركاريان ـ  )1والتي يُعتقد أنها حتتوي على ثقب
أسود كبير .ويقول “د.جاكوبلسن” مدير معمل
الفلك الالسلكي بجامعة كاليفورنيا إن هذا
االكتشاف يدعم الفكرة القائلة بأن املاء رمبا يكون
موجودا ً في أي مكان  ...مما يعطي احتماال ً بوجود حياة
في عدد من الكواكب األخرى.

أرصفة معلقة
أنتجت شركة فرنسية مجموعة أرصفة متداخلة
ومعلقة على جسور ،للقيام بعمليات الصيانة
واإلصالح والتنظيف والدهان جلميع أنواع الطائرات،
منها أرصفة معلقة لذيل الطائرة وجسمها
ومقدمتها ،وأرصفة للمحركات ،ورصيف للجناح.
كما تشمل أرصفة متحركة على األرض لألبواب
املؤدية إلى أماكن البضائع وأجهزة وعجالت الهبوط.

أوميتا كمارو
قامت سفينة األبحاث اليابانية «أوميتا
كمارو» برحلتها العلمية الثالثة حتت
إشراف «اكيرا وستوكي» خبير الكيمياء
البحرية الياباني.
والسفينة أخذت مسارا ً حلزونيا ً في
مياه اخلليج العربي ،بهدف اجراء مجموعة
أبحاث عن تلوث اخلليج من النواحي
الطبيعية ،والكيميائية والبيولوجية،
والثروة السمكية واجليولوجية.
وسفينة األبحاث متتلكها جامعة
«طوكيو» للثروة السمكية ،وتظل طوال العام في احمليطات إلجراء األبحاث العلمية للجامعة ،كما
تستخدم في تدريب الطالب على املالحة.
والسفينة مجهزة بأربعة معامل في التخصصات العلمية واحليوية والكيميائية وبأجهزة لثياس
متغيرات املياه الطبيعية ،وبجهز لتجميع املياه من أعماق مختلفة ،وبجهز جلمع التربة من األعماق ،وآخر
لقياس خواص املاء الطبيعية والكيميائية.

صورة وتعليق

عالــم بال حـــدود

العائلة ذات األجيال السبعة!

في عام  ،1989وفي والية «ويسكنس» األمريكية،
عرفت السيدة»أوغوستا بوجني» (من مواليد
 )1879أن حفيدة حفيدة حفيدتها ،وضعت
ابنا ً «كريستوفر جون بوليج» .وبذلك أصبحت
السيدة»أوغوستا» اجلدة السادسة ملولود جديد،
أي أنها رأت اجليل السابع من نسلها.

تي شيرت ضد الشمس!
صممت شركة «روكلوذينج» البريطانية قمصانا ً
(تي شيرت) تتمتع بقدرة خاصة على احلماية من
أشعة الشمس ،حتى 30درجة ،على حني ال تتعدى
قدرة القمصان العادية عشر درجات فقط.
مت تصميم القمصان بعد التجارب التي قام بها
العلماء البريطانيون في اجمللس الوطني للحماية
من االشعاعات الضارة .وقد أظهرت نتائج
أبحاثهم أن املالبس العادية املألوفة التي يرتديها
الناس ،ال حتميهم احلماية الكافية من أشعة
الشمس ،مما يؤدي إلى احتمال اإلصابة بسرطان
اجللد.

ارتفاع حرارة األرض لدرجتني فقط يرفع من معدل الوفيات ألكثر من
 5000%بنهاية القرن احلالي!
توقعت مجموعة علماء أن تشهد نهاية القرن احلادي والعشرين موجات حر شديدة قد تفتك بحياة 150
ألف إنسان كل عام .وتعتبر ظاهرة االحتباس احلراري وآثارها على ارتفاع حرارة األرض من أكثر املواضيع
الشائكة التي تثير اهتمام العلماء في السنوات األخيرة ،وحتثهم على تكثيف اجلهود ملعاجلة مضاعفاتها
اخلطيرة على كوكبنا.
وصرح عدد من علماء املناخ أنهم «يتوقعون أن ترتفع درجات احلرارة مبعدالت ملحوظة بحلول عام ،2100
ومع هذا االرتفاع سيعاني نحو  350مليون شخص في أوروبا من ظروف مناخية صعبة وخطيرة ،حتى أن
 %99من حاالت الوفاة الناجمة عن الكوارث املناخية في العالم سيكون سببها االرتفاع الكبير في درجات
احلرارة».
وأوضح العلماء أن دراساتهم األخيرة حول الظروف املناخية أظهرت أن «ارتفاع حرارة األرض مبعدل درجتني
فقط ،سيرفع من معدل الوفيات الناجمة عن ارتفاع احلرارة ليصل إلى  ،%5400كما سيرفع من معدل
الوفيات الناجمة عن الفيضانات الساحلية لغاية  ،%3780أما معدالت الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات
فسترتفع حتى  ،%138كما أن الوفيات الناجمة عن األعاصير والعواصف سترتفع مبقدار  ،%20أما معدالت
الوفيات الناجمة عن البرد فستقل مبقدار ملحوظ».
وجتدر اإلشارة إلى أن هذه ليست املرة األولى التي يحذر فيها العلماء من ارتفاع درجات حرارة األرض ،صرح
عدد منالعلماء األمريكيني والبريطانيني عن توقعاتهم بأن تتعرض األرض ملوجة حر قاتلة ،نهاية القرن
احلادي والعشرين ،وأكدوا أن « املناخ يتغير بسرعة كبيرة لدرجة أن الناس لن يكونوا قادرين على التكيف
مع ظروفه اجلديدة».
كما حذر علماء من هارفارد األمريكية منذ مدة من خطر حدوث ثقب كبير بطبقة األوزون مستقبال ،فوق
الواليات املتحدة األمريكية.

العلماء علي وشك إكتشاف غرفة سرية جديدة بهرم خوفو

كم هو مؤلم أن
نكون عاجزين عن
إنقاذ من نحــبه

يعتقد اخلبراء اآلن أنهم على وشك إيجاد «سر خفي» في الهرم األكبر باجليزة .وأستخدم الباحثون األشعة
حتت احلمراء احلرارية ،باإلضافة إلى العديد من التقنيات األخرى ملعرفة أسرار «الغرفة اخلفية» وتاريخ
نحتها.
وانطلق مشروع « »ScanPyramidsلدراسة هرم «خوفو» ،ويعد هذا املشروع من أكثر املشاريع طموحا،
حيث يهدف إلى كشف غموض هرم خوفو ،ويقول الباحثون أن االختبار الكيميائي ما يزال يتطلب عينات
صغيرة ،ولكن التقنيات املتقدمة التي دخلت حيز االستخدام ،لن تسبب تلفا أو ضررا لآلثار القدمية.
ويستخدم الباحثون أيضا أدوات تبحث عن اجلسيمات املشحونة ،للمساعدة في تأريخ عمر النحت األثري.
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“Misty Mountain”
Serving
Though one may be overpowered, two can defend
themselves. A cord of three strands is not quickly
broken. [Ecclesiastes 4:12]
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 win-
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ning. Wolf after wolf leaped upon him only to 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]

Isaac Newton Facts
• Sir Isaac Newton is one of the most influential scientists of all
time. He came up with numerous theories and contributed ideas
to many different fields including physics, mathematics and philosophy.
• Read on for interesting facts, quotes and information about Isaac
Newton.
• Born in England, Isaac Newton was a highly influential physicist, astronomer, mathematician, philosopher, alchemist and
theologian.
• In 1687, Newton published Philosophae Naturalis Principia
Mathematica, what is widely regarded to be one of the important
books in the history of science. In it he describes universal gravitation and the three laws of motion, concepts that remained at the
forefront of science for centuries after.
• Newton’s law of universal gravitation describes the gravitational
attraction between bodies with mass, the earth and moon for example.
• Newton’s three laws of motion relate the forces acting on a body
to its motion. The first is the law of inertia, it states that ‘every
object in motion will stay in motion until acted upon by an outside force’. The second is commonly stated as ‘force equals mass
times acceleration’, or F = ma. The third and final law is commonly known as ‘to every action there is an equal and opposite
reaction’.
• Other significant work by Newton includes the principles of conservation related to momentum and angular momentum, the refraction of light, an empirical law of cooling, the building of the
first practical telescope and much more.
• Newton moved to London in 1696 and took up a role as the Warden of the Royal Mint, overseeing the production of the Pound
Sterling.
• Newton was known to have said that his work on formulating a
theory of gravitation was inspired by watching an apple fall from
a tree. A story well publicized to this very day.

RIDDLE TIME
A doctor and a bus driver are both in
love with the same woman, an attractive girl named Sarah. The bus driver had to go on a long bus trip that
would last a week. Before he left, he
gave Sarah seven apples. Why?
Answer for last issue:
None. A pear tree does not bear plums.

Happy
Birthday
Steven

By:
Philo Girgis
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Column from
Bob Saroya, MP

Articles

Andrew Scheer, Leader of the Conservative
Party of Canada and the Official Opposition,
joins event in support of religious freedom
MARKHAM – JULY 17, 2017       

This summer has flown by. I’ve
had a great couple months meeting with residents at my BBQs,
their homes, at community events
and in my office. I have heard your
concerns loud and clear and will
take them to the House of Commons.
Markham-Unionville
residents
told me they were infuriated to
learn the Trudeau Liberals made
a secret payment of $10.5 million
to convicted terrorist Omar Khadr.
In addition to making this terrorist
a millionaire, the Trudeau Liberals have apologized on behalf of
the Government of Canada. Given
that Omar Khadr murdered an allied soldier, and admitted that he
was working the terrorist group
that was responsible for the 9/11
attacks in the United States, I think
that the Liberal government’s decision is disgusting.
I have been active around
Markham this summer. I welcomed Canada’s 150th anniversary at the Civic Centre with 50
new Canadians as they took the
oath of citizenship. Team Saroya
was proud to march in the City of
Markham’s Canada day parade.
I was amazed with the turnout
at both of my summer community BBQs, at Wismer Park and
Ashton Meadows Park. Andrew
Scheer, the new Leader of the

Opposition, came to my second
BBQ. I was honoured to introduce Andrew Scheer at a gathering at Saint Maurice & Saint Verena Coptic Orthodox Church. He
discussed important issues facing
communities of faith and freedom
of religion. People expressed their
concern about the attacks on faith
communities and recent Liberal
changes to the legislation that protects freedom of religion. Liberal
Bill C-51 aims to remove various
sections of the Criminal Code of
Canada that protect clergy. The
Conservative Caucus is committed to protecting the right of religious freedom.
I have met with the many communities that make up MarkhamUnionville: Chinese, Coptic, Gujurati, Punjabi, Armenian, Tamil
and many more. I am here to help
everyone.
My doors are always open should
you ever require any assistance or
want to chat about an issue important to you and our community.
Please do not hesitate to contact
my office.
Bob Saroya, MP
Markham-Unionville
8300 Woodbine Avenue, Suite 201
Markham, ON L3R 9Y7
(905) 470 2024

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

On July 17, Andrew Scheer, Leader of
the Conservative Party of Canada and
the Official Opposition, joined community leaders for an event in support of
religious freedom in Markham, Ontario.
He was accompanied by representatives
of several Christian communities for a
wide-ranging discussion on the importance of pluralism and religious freedom
around the world.
Scheer emphasized that Conservatives
believe strongly in religious freedom, and will continue to champion
the right of all Canadians to worship freely and without persecution.  
“We are fortunate in Canada to enjoy a basic freedom denied to so many
around the world,” Scheer said. “That’s why we fought to defend it
while we were in government, and continue to do so now. We set up the
Office for Religious Freedom, and it was doing critical work in defence
of religious groups facing severe threats in their home countries.”
“Regrettably, the Liberals chose to shut it down,” said Scheer. “They
don’t understand how important faith is to the lives of so many Canadians. In both words and actions, the Liberals have proven that defending
religious freedom is not important to them.”
“Canada has to stand for something in the world; it has to stand for
freedom,” said Scheer. “Canada’s Conservatives will not stay silent as
vulnerable groups are persecuted for their beliefs.”
Mr. Scheer was also joined by members of the Conservative Caucus
including Peter Kent, Bob Saroya, and Lisa Raitt.

Saturday, August 12th, 2017 - Issue (94)

1 844 355 6939

The Grass is Greener
on the Other Side…?

Paying our Bills
By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
Have you ever had one of those days – or weeks
– when regardless of how hard you try, things just
don’t go right???
You look at your agenda or smartphone, and see
that you have a list of things to get done. You have
a deadline for work or school. Your bills are due
soon, or else the interest starts to accumulate. Your
friends are wondering when you will get back to
them about the get-together next weekend. You
parents are waiting on you to cut the lawn (which
you promised to two weeks ago). It is time to make
that doctor’s appointment you’ve been putting off.
Your sibling’s birthday is in two days and you
didn’t pick out a gift yet. The lawn hasn’t been
watered for weeks, and it looks dry, yellow, and
almost dead.
Sound familiar? This happens all too often with
our busy, crazy lives. I went through something
like this a couple of weeks ago, and was tired,
angry, and frustrated. I tried to get things done,
but there was simply too much. While scrolling
through a quotes app, desperate to find some hope
to carry me through, I read ‘the grass is greener on
the other side’.
I sighed. Perhaps after this tough experience, there
would be some happiness and peace in my life.
Maybe when I got things done and the busy week
was over, things would get better. The grass might
be greener on the other side – but the other side
was out of sight. I couldn’t see the other side of
this misery. I couldn’t ever imagine how the grass
could be greener on the other side – what if there
wasn’t another side? What if things would be
gloomy for longer than I could handle?
It didn’t help that it was a rainy week, adding to the
darkness I felt inside my heart. My mother, trying
to make me feel better, commented: ‘I know you
dislike the rain. But look at it this way: it will water
the grass and make it greener and pretty! And then
we won’t have to water the grass ourselves’.
For some reason, my mother’s words really resonated with me. The rainy day was difficult now,
and I didn’t like it. But she was right: it would
make the grass greener. This grass – the dry,
shriveled grass that looked completely hopeless.
The rain would give it life. And what’s more, I
wouldn’t have to get my own water and drench the
lawn: nature – God – was doing it naturally. His
way. In His timing. To make the grass beautiful
once more.
And then, it hit me: the grass on the ‘other side’
doesn’t really matter. What matters is MY GRASS.
This grass right here in my life, that I am dealing with – my struggles, my weaknesses, and the
tough circumstances in my life. It is dry now. It is
nearly at the point of doom and death, and it needs
saving. It seems hopeless that it will ever be good
enough, that it will recover, or that it will be well
again. And when the rain starts, it makes it seem
that the days are getting worse. The rain makes
things seem darker, and it seems that just when
things can’t get worse, they do. But the shriveled
grass and the rain are blessings.
The grass in all its dryness is like our struggles.
They are tough to endure. We get tired, shriveled,
and we feel hopeless. We are nearly at the point
of breakage. The rain adds darkness – much like
other obstacles that appear in our lives. But when
we think carefully, both the dry grass and the rain
are God’s way of working in our lives.
God uses our struggles – the dry grass – to make us
thirsty for Him. We become at our lowest points so

that God can send the rain and nourish us again….
give us life and renewal. Sometimes, the rain can
appear in our lives as the ‘final thing’ that make us
break and makes us feel that it will never get better. But at all times, the rain gives the grass it’s new
colour, its strength, and its beauty.
The grass, on this side – your side – is the way it is
supposed to be. Because God made it that way, and
He continues to shape it the way He knows will
be the best for you. It may not seem like it during
the rough moments, but He is working to make the
grass greener for you.
You need not look at the grass on the other side
to see if it is greener or not, because God is making the grass you have right now perfect. You just
need to depend on Him. You need to trust that this
yellow grass will be new again. The rough and
tortuous rainfalls, although difficult to endure, are
adding beauty to the grass.
And once it is all over, you will see how beautiful
and alive your field of grass in. You don’t need to
look far – this grass, right here, is greener. It is the
way God wanted it to be. He provides the water
to nourish it – at the perfect time, when it is ready
to be refreshed. You don’t need to worry because
you feel that you cannot persevere through your
circumstances. You need not feel helpless, because “God clothes the grass of the field…so will
He not clothe you? Do not worry, you are of more
worth than these” (Matthew 6:20).
Psalm 23 is very applicable here…Jesus brings us
to calm, green fields. He makes things whole again.
He renews our lives with His grace and blessings,
even when we ‘walk in the valley of the shadow of
death’ (Psalm 23:4). We need to be afraid, worry,
or hopeless. Because God loves you, cares for you,
and wants to be well. You simply need to hope in
Him. Trust that this period of difficulty will pass,
and God will shower the grass with rain to make it
flourish (Psalm 65:10).
So in fact, the grass on THIS side might not seem
green now, but it will be soon. I didn’t need to look
or search for the greener grass on the other side.
God was working through that tough week – my
dry field of grass – to teach me to depend on Him.
To learn to be more organized, to manage my time,
to acquire new experiences. He drenched the grass
with rain to make me new again, to remind me that
He is always there. That He knows best. That He is
making my grass green every day. This is a blessing from God, a reminder that He is working daily
to shape my life the way He intends it to be. The
showers of rain come along and make the grass
green– what a blessing! (Ezekiel 34:6).

As the liberal government’s legislative agenda continues to sputter and stall half way
through their mandate, a reminder of what
helps Canadians to pay their bills may be of
help.
Jobs
Canadian’s top priority has been, and continues to be, jobs and economic growth. Eight
straight years under a Conservative Economic Action Plan translated into one of the
strongest economic performances in the G7.
Nonetheless, there is still more to be done.
There are still Canadians looking for work,
and we are not immune from global economic uncertainty.
That’s why conservatives remain focused on
policies that help create jobs and opportunities. By keeping taxes low and cutting red
tape for job-creating businesses, we help
create a healthy and competitive business
environment. Indeed under our government
Canada became one of the most attractive
places in the world in which to do business.
Sadly, these advantages have been slowly
eroding under the current government and
should this trend continue, economic growth
may suffer in the future.
Balancing the Budget
Our conservative government kept our
promise to balance the Budget in 2015. We
did this by taking steps to control spending,
while keeping taxes low and without cutting
transfers to individuals or provincial governments.
Unfortunately, the Trudeau liberals have
put our country deep into debt and enacted
permanent deficits, during good economic
times. Along with higher taxes this increasing debt load will eventually weaken the
economy and reduce the government’s ability to take significant remedial action in the
event of another global downturn.
Balancing the Budget takes discipline, and is
necessary for Canada’s long-term economic
success. Ours is the only party that has a
plan, and willingness, to balance the budget
and pave the road to prosperity.
Keeping Taxes Low
Canadians already pay their fair share of

taxes. Raising taxes will only hurt them and
their families.   Conservatives are proud of
our record of reducing taxes to more manageable levels, putting more money in the
hands of hard-working Canadians. In fact,
we brought the overall federal tax burden
down to its lowest level in over 50 years.
Bringing in new taxes and user fees such as
the liberal carbon tax will end up hurting Canadian’s quality of life.
Boosting Trade
One in five Canadian jobs are tied to exports,
and for those Canadians, trade is vital to their
economic prosperity. Our conservative government had expanded the number of countries Canada had free trade agreements with
from 5 to 43 – equal to more than half of the
global marketplace. This included the landmark free trade agreements we negotiated
with the European Union and South Korea.
It is imperative that we continue to pursue
new markets for Canadian goods, expanding
opportunities and helping create more jobs.
Investing in Infrastructure
Investments in infrastructure create jobs and
improve our neighbourhoods. Our Conservative Government supported families and
communities across the country with the
largest and longest infrastructure plan in Canadian history. Through the new Building
Canada Plan, we made unprecedented investments to build and restore infrastructure
projects across the country.
From roads to bridges, to transit systems, to
community centres and much more, these
investments generated economic growth and
job creation, while improving the quality of
life in our communities. Future infrastructure
spending must be made with an eye towards
its current and lasting economic impact.
If these are the issues that resonate with you,
let your Member of Parliament know and
perhaps remind them that photo-ops don’t
pay the bills.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship
and Immigration and can be contacted at
info@aorconservative.ca.

