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متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
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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85 Curlew Dr. #103 North York, ON M3A 2P8

Matt Dawoud

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

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

متخصصون ىف مجيع جماالت التجميل
تخفيضات خربة ىف العالج باحلقن Botox and fillers
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منتجاتللعنايةبالبشرةوازالةالبقع
العربيــــة 490 Harry walker parkway south unit 2
Newmarket L3Y OB3
لدينا مختلف الطرق
لعالج التجاعيد
واعراض البشرة اجملهدة
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�إعـــالنـــــات

 العــدد الثامن والت�سعــون-  ال�ســنة الرابعــة- 2017  اكتوبر7 ال�سبت

2

Plan Your Retirement
Townhouse in heart of Muskoka
Overlooking Muskoka River
2 BR / 3 BR Townhouses

For all inquiries please call:

289-400-1764
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Phase 1
Ready by
Christmas 2017
Phase 2
Ready by
Christmas 2018
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قطار احلداثة و قطارنا!
يف يوليو � 2016أقرت الأردن تغيري البطاقات ال�شخ�صية للإردنيني ب�أخري
تخلو من خانة الديانة ،ويف �سبتمرب من نف�س العام �أ�صدرت املغرب قرار ًا
بحذف الأيات التي تدعو �إيل اجلهاد �أو قتل املرتد �أو كراهية �أهل الديانات
الأخري ،من مقررات الرتبية الإ�سالمية مبناهج التعليم الإعدادي والثانوي،
بدعوي �أن تلك الأيات حُتبب الطالب يف اجلهاد �ضد من يخالفهم  ،و�أنها تخلق
جي ً
ال لديه �إ�ستعداد لتقبل جرائم القتل علي خلفية التكفري والإختالف يف
العقائد .ويف �سبتمرب هذا العام مت �إقرار حق املر�أة كام ً
ال وم�ساواتها بالرجل يف
تون�س فتم �إلغاء قانون كان يحظر زواج التون�سية من غري امل�سلم  ،مع قانون
للم�ساواة يف املرياث �أ�سوة بالرجل .بينما يف اجلزائر وبد�أً من العام الدرا�سي
احلايل مت �إلغاء عبارات «ب�سم اهلل الرحمن الرحيم» من كل الكتب الدرا�سية
لتكون قا�صرة علي كتب الرتبية الدينية الإ�سالمية فقط وذلك لتطوير التعليم
اجلزائري بعيد ًا عن الأيدولوجيات الدينية بح�سب تعبري القرار ال�صادر بهذا.
ويف الأ�سبوع املا�ضي مت �إنتخاب النائب امل�سيحي «حمودة ال�صباغ» ليكون
رئي�س ًا ملجل�س ال�شعب بعد �أن �أكت�سح مناف�سه امل�سلم يف م�شهد تاريخي ب�سوريا،
ومن املعروف �أنه يف  2011مت تعيني العماد داود راجحة وزير ًا لدفاع �سوريا
وهو م�سيحي .بل حتي اململكة العربية ال�سعودية قامت بخطوات �إ�صالحية
بد�أتها يف �أغ�سط�س من هذا العام عندما �أ�صدرت قرار ًا مبنع الدعاء علي اليهود
والن�صاري يف امل�ساجد  ،كذلك عدم رفع ال�صوت يف القراءة والدعاء ملنع
�إيذاء الأخرين .و�أخرها الأ�سبوع املا�ضي والقرار اخلا�ص بال�سماح للمر�أة
ال�سعودية بقيادة ال�سيارات ،وهي �أمور جميعها تخالف الت�شدد الوهابي الذي
يحكم ال�سعودية منذ عقود .وعن م�صر فلال�سف الواقع هو العك�س متام ًا ولن
نتحدث علي ما يحدث من �سنوات �ضد حقوق الأقليات الدينية ومالحق
املفكرين واملبدعني وق�ضايا �إزدراء �أديان وزيادة ح�صة الأزهر من ميزانية
الدولة هذا العام ،ولكن �سنذهب للما�ضي القريب وحتديد ًا الأ�سبوع املا�ضي
والذي حدثت فيه ثالث �أمور كا�شفة علي الواقع الذي نعي�شه� ،أولها القرار
الذي �أ�صدره عميد كلية الزراعة جامعة الأ�سكندرية والذي مينع الطالبات

ابرام مقار

من دخول الكلية �إذا ارتدين بنطلونات تُثري
الغرائز  -بح�سب تعبريه  -النها خمالفة للتقاليد
الدينية .ومنذ �أيام رف�ض قا�ضي �شهادة ال�شاهد
الذي �أح�ضره «حممود العاليلي» رئي�س حزب
امل�صريني الأحرار يف ق�ضية �إعالم وراثة ب�سبب
�أنه م�سيحي وطلب �إح�ضار �شاهد م�سلم بد ًال منه
ُلتقبل �شهادته .ويف نف�س الأ�سبوع �صرح �أحمد
عبد الهادي املتحدث ب�أ�سم مرتو الأنفاق ب�أن �أك�شاك الفتوي مبحطات املرتو
باقية حال طلبها جممع البحوث الإ�سالمية و�أن �إنتقادها «كالم فارغ».
وهنا يبقي ال�س�ؤال  ..ملاذا ت�سري الأردن واملغرب وتون�س واجلزائر بل
وال�سعودية نحو احلداثة بينما ن�سري نحن نحو التخلف والرجعية ،ملاذا تت�صالح
تلك الدول مع العامل بينما نندفع نحن اجلمود؟! رغم �أن الدول ال�سابق ذكرها
لها نف�س الظروف واملناخ فهي دول ذات �أغلبية م�سلمة و�شارعها وم�ؤ�س�ساتها
الدينية متطرفه �أي�ض ًا ،فلم متر تلك القرارات يف تلك الدول دون هجوم،
فالتيار الإ�سالمي بالأردن قاد حملة معترب ًا �إلغاء «خانة الديانة» هو �إ�ستهداف
للدين الإ�سالمي ،ونقابة ال�شئون الدينية بتون�س �أنتقدت ب�شدة قرار م�ساولة
املر�أة بالرجل يف املرياث والزواج ،وجمعية امل�سلمني باجلزائر فتحت النار
علي الوزيرة «نورية بن غربيط» بعد �إلغاء «الب�سملة» من الكتب الدرا�سية
و�أتهموها مبحاولة �إلغاء الهوية الإ�سالمية .ال�سبب يف ر�أيي هو �إرادة احلكم،
فحينما �أ�صدرت الأردن هذا القرار ذهب ملك البالد امللك عبداهلل بنف�سه
لإ�صدار تلك البطاقة اخلالية من الديانة لإظهار دعمه لهذا القرار .وحينما
طالب ال�سب�سي م�ساواة املر�أة بالرجل يف القوانني يف تون�س يف �أغ�سط�س مت
�إقرار الأمر يف �سبتمرب رغم �أنف املت�شددين .الفارق هو يف �إرادة الت�صالح مع
العامل املتح�ضر و ربط اجل�سور مع احلداثة و حماولة مالحقة قطار النهو�ض
 ،وبني من يربط اجل�سور مع مزيد من الرجعية واجلمود ومالحقة قطارات
املا�ضي والتي حمطتها الأخري ال�شئ غري الهاوية

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
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�أنقذوا الذكورة ب�إنقاذ الأنوثة
عندما نتأمل تفاصيل الكون الذي
األنثى جعل كثير من اإلناث يتخلني
نعيش فيه ال يسعنا إال أن نلحظ
عن بعض سماتهن األنثوية – برضاهن
مدى دقة هندسته من كل زاوية،
أو رغ ًما عنهن -كي يستطعن العيش
كل شيء متز ٌن متسق حيث ال
بكرامة واحترام وبأدنى قدرٍ من األذى
مكان لزيادة أو نقصان ،وأي محاولة
النفسي واجلسدي في اجملتمعات
بشرية للعبث بهذا االتزان الكوني
الذكورية ،وهذا أدى إلى اختالل غير
تؤدي إلى كوارث طبيعية أو بشرية
محمود العواقب في االتزان بني طاقة
يتج ّلى أثرها املدمر على املدى
األنوثة وطاقة الذكورة ،وصرنا نرى
القريب أو البعيد ،وإحدى أجمل
أجسادًا أنثوية كثيرة تتصرف بعنف
تفاصيل الهندسة الكونية وأكثرها زينب علي البحراني -وخشونة ذكورية ،وتغرق نفسها في
دقة ذاك التناغم السحري بني «طاقة
املهام الذكورية ،وال تسمح ألنوثتها
السعودية
الذكورة» و»طاقة األنوثة» في كل
باالنطالق إما خوفا على نفسها من
اخمللوقات دون استثناء.
األذى ،أو بسبب مشاعر خزي دفينة في
اهتمت علوم احلياة الصينية القدمية وفالسفتها أعماقهن من أنوثتهن ،وباملقابل صرنا نرى أجسادًا
بكسل ال يليق إال بالدالل األنثوي،
بهذا التناغم ،وأطلقت على طاقة األنوثة اسم ذكورية تتصرف
ٍ
«الني» وطاقة الذكورة اسم «اليانغ» ،مص ّورة إياهما
وجتاهل
املنزل،
خارج
املسؤوليات
حتمل
وتقاعس عن
ٍ
ٍ
على شكل ُكرة ترمز لكوكب األرض ويتقاسمها لدورهم الطبيعي في حماية األنثى واألطفال،
اللون األسود ممثالً طاقة «الني» األنثوية» واللون واستهتار من بعضهم بتأدية أحد أهم األدوار
األبيض ممثالً طاقة «اليانغ» الذكورية دون أن الذكورية وهو توفير أكبر قدر ممكن من االحتياجات
يطغى أحد اللونني على اآلخر ،وأكد أولئك العلماء املادية لألسرة حتى وإن كانت الزوجة تستطيع
والفالسفة بعد أبحاث متعمقة أن كال الطاقتني اإلنفاق على نفسها بنفسها ،وغير هذا كثير.
تستمد قوتها من األخرى ،فال حياة إلحداهما دون إذا شاهدنا فيل ًما كالسيك ًيا أنيقا من أيام
الثانية ،وانطفاء إحداهما انطفاء كامالً يؤدي إلى األسود واألبيض مثل الفيلم األمريكي الشهير
نهاية حتمية لشقيقتها ،ومن ثم نهاية الكون “كازابالنكا”؛ يُنعشنا ذاك االتساق والتناغم
بكاملة.
الساحر بني طاقة األنوثة املتمثلة ببطالت الفيلم
في عاملنا البشري؛
الرجل هو الصورة املرئية وطاقة الذكورة متمثلة بأبطاله دون أن يكون أحد
ُ
لـ»طاقة الذكورة» ،واملرأة هي الصورة املرئية اجلنسني مضطرًا للتحكم باآلخر ومجبرًا إياه
لـ «طاقة األنوثة» ،لكن بعض محاوالت العبث للخضوع حتت سيادته ،فالنساء رقيقات وجميالت
البشري بشخصية اإلنسان سواء ببعض التصرفات رغم فرصهن في احلُرية اإلنسانية واالستقاللية،
العنصرية أو غير العادلة في التعامل ،أو بنشر والرجال يتميزن بالذوق والنبل والشهامة وبقوة
بعض األفكار التي ترفع من منزلة أحد اجلنسني ذكوريّة جذابة وثقة هائلة بالنفس ال تقف عائقا
على حساب قيمة اآلخر ،يضطرب نظام الطاقتني في طريق معاملتهم نسائهم بلطف ورومانسية
ويختل اتزانهما ،ومن هنا تبدأ آالف املشكالت التي فائقة دون حاجة للسيطرة عليهن ،وقتها لم تكن
حترم الكائن البشري من سعادته الداخلية وسالمه طاقة الذكورة قد تعرضت ملا نراه من تخريب ،ولم
النفسي .وفق هذه الرؤية ميكننا تفسير كثير من تكن طاقة األنوثة تعرضت ملا نلمسه من تشويه،
االضطرابات الظاهرة في عاملنا العربي بسبب وهذا ما نحتاج استعادته اليوم عن طريق العودة
سنوات طويلة من متجيد الذكور أمام التقليل من لذاتنا من الداخل واإلنصات لصوتها احلقيقي،
شأن اإلناث وقيمة األنوثة ،فهذا السلوك ذو الوعي فالقض ّية ليست قضية ارتداء فستان مقابل ارتداء
املُنخفض على صعيد األسرة أو جُ
املتمع بكل ما فيه بدلة؛ بل قضية مشاعر ،وأفكار ،وتص ّرفات جتعلنا
من متييز عنصري مفرط في قسوته على وجدان نعيش بالروح املناسبة للجسد املناسب.
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رمــــزي �شنـــــــودة �سكرتري التحرير :دوال انـــدراو�س
لالت�صال باجلريدة

1 844 355 6939

بومبارديه وبوينج :حرب
الطائرات بني كندا و�أمريكا
مونتريال – عبد املسيح يوسف
حالة من الصراع االقتصادي واإلعالمي ،سببها
الرئيس األمريكي دونالد ترامب ،بعد أن قررت إدارته
فرض ضرائب إغراق علي صادرات شركة بومبارديه
لصناعة الطائرات الكندية (الكيبيكية) بدعوى
حصولها علي دعم متويلي كندي وكبيبكي ،وهو
ما يتنافي مع قواعد املنافسة العادلة في السوق
األمريكية ملبيعات شركة بوينج األمريكية.
إال أن اإلعالن األمريكي أثار موجة عارمة من
الغضب الكندي علي املستوى الفيدرالي وعلي
مستوى الكيبيك .وألول مرة في تاريخ األحزاب
والقوى السياسية في كندا ،يتوحد اجلميع خلف
قضية اعتبرها اجلميع قضية وطنية ،ملواجهة
الرئيس األمريكي ،الذي ال تزال وسائل اإلعالم
الكندية تتهكم منه ،باعتباره أسوء متثيل لتيار
اليمني ،علي الرغم من تفهم اإلعالم الكندي،
حاجة الرأي العام األمريكي للتغيير ،وتوجهه
نحو اليمني بدال من احلزب الليبرالي ،إال انهم –
اإلعالم الكندي -كانوا يرون أن النظام السياسي
األمريكي كان قادرا علي تقدمي بديل أكثر نضجا
ورشادة سياسية من حالة ترامب.
وفيما يتعلق بأزمة بومبارديه ،فإن رئيس الوزراء
الكندي جوستان ترودو ،أعلنها صراحة أن كندا
ستوقف استيراد أى طائرة من طائرات بوينج
لألراضي الكندي ،لو استمرت اإلدارة األمريكية
علي موقفها من طائرات بومبارديه ،متهما
اإلدارة األمريكية هي األخرى بتقدمي كل الدعم
اللوجيستي والتمويلي والسياسي لفرض
صفقات مبليارات الدوالرات لشركة بوينج في
تعامالتها مع مختلف دول العالم ،وهذا األمر
بدوره يضر بقواعد املنافسة احلرة في األسواق
الدولية الستيراد وتصدير الصادرات ،والتي
تتنافس عليها  3شركات دولية هي إيرباص
األوروبية ،وبوينج األمريكية ،وبومبارديه الكندية.
وألول مرة تقف في الكيبيك أحزاب املعارضة
واحلكم في صف واحد خلف ترودو في صراعه
إدارة ترامب .فعلي مستوى رئيس ورزاء حكومة
الكيبيك ،قال فيليب كويار أن إدارة ترامب قد
تكسب معركة ،ولكنها تكسب حرب الطائرات
مع كندا .وأكد رئيس حكومة الكيبيك أن كندا
ستوقف كل استيراد طائرات بوينج من أمريكا،
بل وستوقف استيراد أي قطعة غيار لطائرات
بوينج األمريكية ،وسيتم تكهني طائرات بوينج
في كندا ،حتى لو كلف ذلك الكيبيك وكندا
مليارات الدوالرات ألنه هذا مصلحة وطنية.
وهدد فيليب كويار بسحب مليارات الدوالرات،
التي تستثمرها الكيبيك اجلارة القريبة من
الشركات األمريكية ،وهو ما سيمثل ضربة ملناخ
االستثمار بني دول أمريكا الشمالية ،خاصة وأن
ترامب طالب بفرض املزيد من القيود علي اتفاقية
التجارة احلرة بني دول أمريكا الشمالية أمريكا
وكندا واملكسيك ،املعروفة باسم “نافتا” ،وهو
ما أثار حفيظة أوتاوا ،وفرض عليها اتخاذ موقف
حاسم من سياسات ترامب االقتصادية ،خاصة
وأن حكومة الليبراليني حاليا متر بأفضل فتراتها
االقتصادية ،بعد أن بلغ معدل النمو االقتصادية
مستويات مقبولة ،ووصل معدل البطالة ألدني
معدل له منذ السبعينيات من القرن املاضي.
ويأتي موقف رئيس حكومة الكيبيك املتشدد،

واملدعوم من اإلعالم الكندي والكيبيكي ،لكون
شركة بومبارديه شركة ذات أصول كيبيكية،
ولكنها ذات صفة كندية .وهذا ما يبرر توافق
رئيس املعارضة في الكيبيك فرانسوا ليزي ،مع
موقف رئيس احلكومة الكيبيكي والكندية،
ودعوة ليزي تشكيل جبهة وطنية ملواجهة إدارة
ترامب التي تريد فرض رسوم علي بوينج تزيد
علي  .220%مشددا علي أن املوقف الكندي ال
يضر مبصلحة املواطن األمريكي ،ألن إدارة ترامب
تعمل علي حتقيق مصالح بوينج وليس مصلحة
املواطن األمريكي .وطالب فرانسوا ليزي بتوحد
القوى السياسية خلف بومبارديه ،ألن املعركة
التزال في بدايتها ،وتستطيع كندا أن تلقن درسا
إلدارة ترامب.
في هذا السياق ،دعا عدد من احملللني االقتصاديني
حكومة ترودو للتنسيق مع عمالق صناعة
الطائرات األوروبية إيرباص في معركة بومبارديه
ضد بوينج ،خاصة وأن إيرباص من املتضررين
من سياسات اإلدارات األمريكية اخملتلفة
ومحاوالتها الضغط علي حكومات دول العالم
لشراء طائرات بوينج .كما دعوا هؤالء احملللني
واخلبراء االقتصاديني حكومة ترودو لفتح قنوات
تواصل وحتالف مع شركات الطيران الصينية
لفتح أسواق جديدة في آسيا ،بعيدا عن السوق
األمريكية ،خاصة للطائرات من سعة ما بني
 150 – 100مقعدا ،وهي الطائرات محل الصراع
التجاري بني أوتاوا وواشنطن.
وأكدت وزيرة اخلارجية الكندية كرستيا فري الند
أن التحقيقات األمريكية بشأن إغراق طائرات
بومبادريه من الفئة “سي” ال يزال أولي ،ولم يتخذ
أى قرار بعد من قبل إدارة ترامب.
هذا وحتاول رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماى تلطيف
األجواء بني كندا وأمريكا ،خاصة وأن كندا تعتبر
إحدى جواهر التاج البريطاني ،وملكة بريطانيا
هي امللكة الفخرية لكندا ،وبالتالي عدم حترك
لندن ملساعدة أوتاوا سيضع بريطانيا في موقف
ال حتسد عليها رغم حتالفها األعمي مع واشنطن،
إال أن الوضع في هذه احلالة ،يخص كندا ،إحدى
أهم دول التاج البريطاني ،شأن استراليا .لدرجة
جعلت وزير الدفاع البريطاني مايكل فايلون
يهدد بوقف استيراد طيارات األباتشي األمريكية،
الذي تستخدمها القوات البحرية البريطانية،
وتعتبر بوينج أحد املصنعني الرئيسيني لطائرات
األباتشي .وهذا املوقف ال يختلف عما أعلنه ترودو
من وقف استيراد طائرات البوينج عامة ،ووقف
استيراد الطائرات احلربية األمريكية إف – ،18
التي تشارك في تصنيعها بوينج األمريكية.
الواضح للعيان ،أن كندا قوية في مواجهة قرارات
ترامب غير املدروسة ،خاصة وأن كندا يقف
وراءها تكتل كامن يتمثل في أوروبا ،التي فاض
بشركتها إيرباص من ضغوط اإلدارة األمريكية
علي األسواق العاملية لفتح األسواق عنوة لها،
فضال عن األسواق اآلسيوية ،التي تهيمن عليها
الصني ،إضافة إلى موقف بريطانيا احلساس،
والذي لن تستطيع من خالله التنازل عن دعم
املوقف الكندي أيا كان موقفها من أوتاوا ،وإال
ستكون نقطة سوداء في تاج ملكة بريطانيا
العظمي.
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تعقد العالقة بني املثليني واملؤسسات الدينية في الدول الغربية له ما يبرره
من اجلهتني .فمن ناحية توجد نصوص صريحة في الكتب املقدسة تخطئ
وتنهي عن املمارسات اجلنسية بني املتماثلني في اجلنس ،باإلضافة إلى تعارض
هذه املمارسات مع الفهم الكالسيكي للميول اجلنسية الطبيعية بني
البشر وكذلك تعارضها مع األنثربولوجيا الكتابية وفكرة األسرة التقليدية
التي تتمثل في قصة اخللق وعالقة آدم بحواء .ومن الناحية االخرى يحاول
املثليون فرض تواجدهم داخل املؤسسة الدينية مدعني أنه ال يجب أن يكون
هناك تعارضا بني هويتهم الدينية وهويتهم اجلنسية ،وأنه على املؤسسات
دوال أندراوس
الدينية أن تقبلهم كما هم وأال حترمهم من ممارساتهم االميانية بسبب
ميلهم اجلنسي .شخصيا ارى في هذا السلوك تعديا مضادا النه في الوقت
الذي يطالب فيه املثليون بحقهم في عمل اخليارات التي تناسب أسلوب حياتهم ،ينتزعون حق املؤسسة الدينية
في االحتفاظ مبجموعة معتقداتها وثوابتها الرافضة لهذا النوع من املمارسات .وكان عليهم في إطار احلقوق
واحلريات املكفولة لهم في الغرب أن ينفصلوا عن املؤسسة الدينية وأن يشكلوا ما يريدون من كيانات ميارسوا
من خاللها ما يريدون من عبادات.
هذا عن الغرب السعيد ..أما عن شرقنا التعس فحدث وال حرج .فباالضافة إلى ما يعانيه عامة الناس من قهر
وفقر واستبداد وقمع للحريات ،جند ثقافة عفنة مشوهة وليدة موروثات بالية عقيمة وأذهان بليدة عاجزة عن
اخلروج خارج صناديقها تطفو على السطح وتسيطر علي اجملتمع ككل .ثقافة هي عبارة عن مزج مرعب بني الدين
والقانون والعادات والتقاليد واحلالل واحلرام واحلقوق والواجبات واملرفوض واملفروض .في هذا املناخ املشوش الذي
يتسم بالغوغائية تصدر االحكام عشوائيا على األفراد بناء على املعتقدات الدينية ال بناء على أحكام القانون
وسننه ،املشكلة الكبرى أن هذا اخللط موجود لدى أجهزة الدولة املنوط بها حفظ القانون وحماية املواطنني
ولذلك يصعب جدا على أي أقلية احلصول على أية حقوق.
في بالدنا ساهمت النظرة الدينية إلى اجلنس مع كثرة احملظورات واملمنوعات والتحرميات في تكوين صورة مبهمة
عنه في الذهنية العربية ربطت بينه و بني اخلطيئة ،وبالتالي أصبح يوصم بالعهر والفجور كل مطالب باحلرية
اجلنسية .من هنا -أعتقد -نشأت مشكلة املثليني في بالدنا إذ ينظر اليهم باحتقار واستهجان باعتبارهم فئة
منحلة شذت عن العرف والدين ،بل ويصل األمر إلى استخدام العنف اجلسدي معهم ومحاولة اجبارهم غصبا
على تغيير سلوكهم اجلنسي ليتماشى مع سلوك األغلبية .ومع الوقت والكثير من اجلهل حدث خلط بني
التحرمي والتجرمي فأصبحت املثلية جرمية جنائية وأصبح من حق أي شخص له صفة قانونية أن يلقي بشخص
مثلي في السجن وأن ميثل به بل وأن ينتهك عرضه باسم الدفاع عن الفضيلة والشرف وحماية ثوابت اجملتمع من
االنهيار معتبرا أنه مبخالفته للدين فقد كل حقوقه االنسانية واصبح مستباحا.
هناك فرق كبير بني أن ترفض سلوكا معينا ألنه ال يتماشى مع مبادئك وقيمك وبني أن تستبيح لنفسك انتهاك
اآلخر وقهره والتنكيل بكرامته بسبب تبنيه لهذا السلوك .كن نفسك وحافظ على مبادئك وأفعل ما تراه صوابا
لكن في نفس الوقت عليك أن تترك مساحة لغيرك ليكون نفسه هو أيضا .بهذا يتحقق العدل عندما نقبل
األخر ونساهم في محو تلك الرؤية اخملتلة للحقوق واحلريات ونعمل على إزالة الشوائب املعششة في عقلية
العامة لنرسي بذلك أساسات مجتمع سوى وقوي يحمي أقلياته ألنه يعي أهمية دورهم في حمايته من االنهيار.
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حَ َ
ت َّدى الصليب
هل كان اإلسكندر الكبير ،وهو
يعاقب بالصلب ألف مواطن
من مدينة صور ،جزاء متردهم
عليه ،يتص ّور أن هذه األداة التي
استخدمها للعقاب ،ستغدو،
رمزاً :للمصاحلة ،واملغفرة؟!..
وهل كان الرومان ،الذين
جعلوا الصليب قصاصا ً للعبيد ،دون املواطن
الروماني احلر ،وأداة للذل واإلهانة والفضيحة،
يتوقعون أن الصليب سيصبح أداة :للبركة،
والقوة ،والسلطان؟!..
وهل كان اليونانيون ،الذين لهم حكمة
العالم ،والذين قالوا :بأن صلب اإلله جهالة،
يؤمنون بأن أتباع املسيح ،لن يكفوا عن الكرازة
صلب ومات من أجل أوالده،
باإلله احملب ،الذي ُ
وقام منتصرا ً غالباً ،مخلصا ً البشرية من
القبضة الشيطانية؟!..
وهل كان اليهود ،الذين ظلوا يطلبون املسيا

بقلم :عـادل عطيـة

ّ
يفكرون ،وهم
كملك ومحرر،
يعثرون بالصليب ،بأن الصليب
ليس الطريقة الوحيدة خلالص
العالم وحسب ،بل هو التعبير
الوحيد حملبة اهلل الفائقة؟!
وهل كان امللك فاروق ،وهو
يأمر بتشييد مبنى ضخم؛
ليحجب صليب كنيسة كان يكره أن يراه،
يتخ ّيل أن اهلل سيرسله إلى حيث ال يرى إال
صلباناً؟!..
وهل كان الشيطان ،الذي حاول مرارا ً وتكرارا ً
انزال املسيح من على الصليب ،على لسان
اللص اليسار ،وعلى لسان اجلموع الغفيرة،
يتوقع أن الصليب سيكون موضوع انشغال
اتباع هذا املصلوب ،وتأملهم ،ودموعهم،
وجهادهم ،وصبرهم ،وتسامحهم ،وفرحهم،
وخالصهم ،ونصرهم ،وكل حياتهم!
لقد تحَ َ َّدى الصليب كل التوقعات ،وال يزال!

املرأة السعودية تنتصر في
إحدى أطول معاركها :وأخيراً
ُسمح لها بقيادة السيارة
في  26سبتمبر من العام  2011استدعت هيئة قضائية سعودية الناشطة جنالء حريري لبدء التحقيق
معها بتهمة قيادتها السيارة في اململكة العربية السعودية .ولم تكن تدرك حريري يومها أنه في
اليوم الذي بدأت فيه محاكمتها ولكن بعد مرور ست سنوات ،ستصدر اململكة قرارا ً تاريخيا ً يجيز
للمرأة قيادة السيارة.
فقد أصدر العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ،وصفه مراقبون بالتاريخي ،يقضي باعتماد
تطبيق أحكام نظام املرور والئحته التنفيذية ،مبا فيها إصدار رخص القيادة للرجال والنساء .وبحسب
عال من وزارات الداخلية،
وكالة األنباء السعودية الرسمية ،يقضي األمر بتشكيل جلنة على مستوى ٍ
واملالية ،والعمل والتنمية االجتماعية لدراسة الترتيبات الالزمة إلنفاذ ذلك ،على أن ترفع توصياتها
خالل  30يوماً ،ويكون التنفيذ في  24يونيو  .2018ولم تكن حريري هي الوحيدة التي قررت حتدي قرار منع
السعودية لسنوات طويلة نساءها من القيادة .فقد سارت في سباق التحدي عدة ناشطات
كانت ردود األفعال اخلارجية األولى ،من وزارة اخلارجية األمريكية ،التي رحبت على الفور بالقرار ،أما
داخلياً ،فقد كان الالفت للنظر اختفاء األصوات املعارضة ،إال القليل منها ،ولم تكن كافية لكتم
الفرحة.
ويقول الباحث السياسي محمد التهامي إن القرار الذي وصفه بالصادم يتماشى مع اخلطوات
اإلصالحية التي اتخذتها اململكة بهدف أن تظهر مبظهر الدولة العصرية ،ومن ضمن هذه اخلطوات ما
يتعلق بالسياحة الشاطئية والتراثية ،رغم موقف السعودية في املاضي من كل ما يتعلق بالسياحة.
ويشير إلى أن قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة يحسن صورة اململكة خارجيا ً ألن األمر كان يتم
التعاطي معه في الغرب باعتباره دليالً على أن السعودية دولة رجعية.
القرار السعودي الذي صدر ويسمح للمرأة ألول مرة بقيادة السيارة حمل بعض العبارات الذكية ،التي
قد حتمي اململكة من مزايدة بعض املتشددين داخلها .فقد أشار القرار إلى أن هناك سلبيات من عدم
السماح للمرأة بقيادة السيارة ،مضيفا ً أن قيادة املرأة للسيارة سيكون مع مراعاة “تطبيق الضوابط
الشرعية الالزمة والتقيد بها” .وحتى ال تثير السعودية ردود فعل غاضبة من املتشددين داخلها ،ذكرت
في قرارها .بدون شك يع ّد هذا القرار في مصلحة آالف النساء السعوديات ،وقد يفتح الباب ملزيد من
احلريات للنساء.

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

خلمسون
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بقلم:مدحت سابا

ال�سبت  7اكتوبر  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الثامن والت�سعــون
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

ضريبة املنازل الشاغرة

 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
ملعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
مبسألة ضريبة املنازل الشاغرة
يحث ‘مجلس عقارات تورونتو’  TREBاحلذر فيما يتعلق
ط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
لهذه املسألة و ذلك لتجنب أي
املمكن إصدارها في مدينة تورونتو .و حتث على التريث
 616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى
السكنية.
املمتلكات
أصحاب
عواقب
الشهر من
دوالر لنفس
السوق و550,825
علىباملقارنة
مقصودة دوالر
غيرالي 619,050
البيع
تفع متوسط سعر
وتقول املدينة أن ضريبة الشواغر ميكن أن تشجع أصحاب األمالك لتحرير وحدات شاغرة،
ره  12.4فى املائة.
 TREBليس هناك ما يكفي من
شهرتشعر
ومعخاللذلك،
زيادةكانتاملعروض
وبالتالي
نوفمبر .2015
لالستئجار.شقة
املعاملة علي 1,924
)Condo
ملوكة (Apartment
متوسط سعر البيع للشقق السكنية في
وكان
املبيعات.
اجمالى
من
نسبة  70باملائة
البيانات وأدلة لدعم هذا النهج.
التيوصل
القضايافقط
مدينة تورونتو
مناملائة ،و في
ليس فى
قدره 4.10
هذا دوالر
385,506
يستهدفها ضريبة الشغور قد
الواضح أن
بإرتفاعفإنه
الوقت،
GTAفي
ا العام لل ‘
 415,31دوالر بأرتفاع قدره  5.40فى املائة .و فى باقي ال (« )»905إرتفع متوسط سعر البيع
فهمت فهما كامال ،وال توضح كيف ستكون فعالة مثل هذه السياسة ،أو إذا كان ذلك
ع قدره  1.50فى املائة.
قد يتسبب فى نتائج غير مقصودة قد تتعارض مع الهدف املعلن بزيادة املعروض لإليجار ،
فة املناطق:

‘يقول  Tim Syrianosرئيس TREB
 TREBأيضا اوضحت قضايا حقوق امللكية اخلاصة.
التحديات اإلدارية لتشغيل هذا البرنامج ،مبا في ذلك املنهج لتحديد املنازل الشاغرة
االمالك و كيف تكون الشكوى) ميكن
من جانب أصحاب
وإالعالن الذاتي
نظام إلزامي
(مثل
75(%7RWDO


+DOWRQ5HJLRQ




أن تشكل حتديات .وباإلضافة إلى ذلك ،رمبا ميكن أن يؤدي ضريبة الشغور الى خسارة صافية




3HHO5HJLRQالبدء في إنشاء برنامج مماثل 5
فانكوفر بلغت تكاليف
املدينة .ففى مدينة
للميزانية في
&LW\RI7RURQWR



السنوية  700,000دوالر.
صافي اإليرادات
 دوالر و كان
مليون
<RUN5HJLRQ


مزيد من


 'XUKDP5HJLRQالشواغر لزيادة املعروض من
األدلة لدعم تطبيق ضريبة
احتياج إلى
هناك
2UDQJHYLOOH




وأكثر عقالنية .واحدة من الطرق
النظر في تدابير أفضل
ينبغي أيضا
املساكن .كذلك،
\6RXWK6LPFRH&RXQW




محاولة لتحرير مخزون املساكن هو
األكثر فعالية لتشجيع أصحاب املنازل للمضي في

لذى يشمل الصناعي و التجاري و املكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
عقوبة ضريبية أخرى.
إضافة
علىمناملساكن،
الضرائب
خفضقدعبء
بإنخفاض
ال ذلك
خالل MLSو
املرتفعة2015
شهر أكتوبر
اؤجرت خالل
ى  311,943قدم مربع
سعرواتخذت مبادرة إلجراء البحوث
السياسات
املؤجرة مع
مناقشات
كانتفي
شاركت
 TREBقد
صانعي مربع .و كان
 516,838قدم
املساحة
املاضي حيث
فس الشهر من العام
بذلك.
القيام
قيمة،
ليصلفى
تساهم
 14.5فى املائةالتي
للتجارى
وسنواصلااليجار
وإنخفض سعر
بياناتاملربع
حتقيقللقدم
 5.68دوالر
للصناعي
متوسط
وصل
للمكاتب
بالنسبة
اما
املاضية.
للسنة
دوالر
21.02
باملقارنة
صل  19.58دوالرفى ضوء التدابير السياسة العامة األخيرة الرامية إلى قطاع اإلسكان على الصعيدين
املناسباملائة.
قدره  16.1فى
بإنخفاض
اإلقليميللسنة
املقارنة  15.25دوالر دوالر
لوقفه لتقييم آثار القرارات السياسة
الوقت
ذلك حان
املاضية وفقد
والوطني،
الصناعىاً.إنخفضت املبيعات مبقدار  43.5فى املائة و إنخفض سعر
ال التجارى ,ففى اجملال
املعلنة مسبق

 137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض

 soarin.homes@ gmail.comو
استفسارتكم الي
اسألتكم
إنخفاض فى أسعار
مبقدار و 36.7فى املائة و تبعه
ارسال املبيعات
برجاء نخفضت
فى اجملال التجارى فقد
تباعا .مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املربع .و فى
للقدم
دوالر
254.65
ملائة ليصل الىسوف اجيب عليها

ى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.

م الى:

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

مدحت سابا
Real Estate Broker

$SDUWPHQW

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

License #11995

We Work for you NOT the lenders

Residential / Commercial mortgage

First time home buyers

New immigrants
 First and second mortgage
Mortgage Renew or Refinance

Self employed

Investment properties

Good or Bad Credit

Lowest mortgage rates

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

Member of









75(%7RWDO











+DOWRQ5HJLRQ
















3HHO5HJLRQ
&LW\RI7RURQWR





ãóﬂ@¿@äb‘»€a@äb‡rné˝€@Úñãœ








<RUN5HJLRQ
River Walk
'XUKDP5HJLRQ





@@Úi˝©a@Ú»Ój�€bi
bn‡né˝€@Úñãœ
@ÚÓybÓè€a@ã‘€a@¿@Òãybè€a@¯†aÏì€aÎ







2UDQJHYLOOH



\6RXWK6LPFRH&RXQW



ÊÏ»iä¸a@Üá»€a@M@RPQU@ÏÄÄÓ„ÏÌ@RP@ojè€a

pbÄÄ„˝ÄÄÄ«a



pb◊ãí@Ú«Ï‡1@Ú»ibn€a@pb»vn‰æaÎاملكاتب املؤجرة فقد تفاوتت األرقام حسب اجملال ,فقد
اما في اجملال التجاري و الذى يشمل الصناعي و التجاري و
اؤجرت خالل شهر أكتوبر  2015من خالل MLSو ذلك بإنخفاض
 311,943قدم مربع قد
ذكر ان فى اجملال الصناعى
دﺟﻠﺔ
وادي
Blumar El Dome
Ph.D.
سعر
كان
و
مربع.
قدم
516,838
املؤجرة
املساحة
كانت
حيث
املاضي
العام
من
الشهر
لنفس
قدرة  39.6فى املائة
oker
@NNN@Òãíbjﬂ@ãzj€a@Ô‹«@pbËÓ€bíÎ@p˝Óœ
b‰mb»vn‰∑@ÚÓæb«@÷Üb‰œليصل  5.68دوالر للقدم املربع وإنخفض سعر االيجار للتجارى
االيجار قد إرتفع مبقدار  14.5فى املائة للصناعي
com
بنسبة  6.8فى املائة ليصل  19.58دوالر باملقارنة  21.02دوالر للسنة املاضية .اما بالنسبة للمكاتب وصل متوسط
Ú–‹n¨@pbybè∑@paáyÎ
اإليجار الى  12.79دوالر باملقارنة  15.25دوالر دوالر للسنة املاضية و ذلك بإنخفاض قدره  16.1فى املائة.
فىWD
El43.5
Sokhna
Marinaسعر
املائة و إنخفض
أما من حيث مبيعات اجملال التجارى ,ففى اجملال الصناعى إنخفضت املبيعات مبقدار
القدم املربع ليصل الى  137.90دوالر مقارنة ب  148.16دوالر لنفس الشهر من العام املاضى و ذلك بإنخفاض
قدرة  6.9فى املائة .أما فى اجملال التجارى فقد نخفضت املبيعات مبقدار  36.7فى املائة و تبعه إنخفاض فى أسعار
املبيعات قدرة  1.8فى املائة ليصل الى  254.65دوالر للقدم املربع .و فى مجال املكاتب املباعة فقد إنخفضت
املبيعات مبقدار  61.1فى املائة و تبعه إنخفاض فى اسعار البيع ليصل الى  9.3فى املائة مقارنة بنفس الفترة من
Blumar Sidi Abdel
Rahman
العام املاضى ليصل الى متوسط  301.82دوالر للقدم املربع.
Ô‹«@›óma@‚˝»né¸aÎ@á”b»n€aÎ@çvz‹€

Toll Free: 1-855-410-8811
 soarin.homes@gmail.comو سوف اجيب عليها تباعا.
برجاء ارسال اسألتكم الى:

www.wadidegla.com

بيع وشراء
العقارات السكنية
والتجارية

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

owned
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Mortgage Agent

بقلم:مدحت سابا

اعلنت  Toronto Real Estate Boardأن 7,385منزل مت املعاملة عليها من خالل نظام  MLSخالل شهر نوفمبر
 2015و هذة النتيجة تعد من احسن النتائج املسجلة لشهر نوفمبر  .و متثل هذه النتيجة زيادة بنسبة  14في املائة
باملقارنة مببيعات املنازل املعلن عنها خالل نفس الفترة من عام  2014حيث كانت عدد الوحدات املباعة  6,476وحدة.
و في مدينة تورونتو فقط  ،والتي مثلت  39في املائة من املعامالت  ،كان متوسط السعر شامل كل أنواع املنازل
 654,221دوالر باملقارنة  616,241دوالر دوالر لنفس الشهر من العام املاضى وذلك بأرتفاع قدرة  8.4فى املائة .و فى em
cialist
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
s inc.
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 6948
الي  315,223دوالر بإرتفاع قدره  1.50فى املائة.
tum.ca
بيان حتركات السوق لكافة املناطق:

توني كامل

Atef Nekhil
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بقلم :مدحت سابا
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عقارات نيوز

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث

السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

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

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

والت�سعــون
ال�سبت  7اكتوبر  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الثامن
السبت  2يناير  - 2016العدد الثالث واخلمسون

عقارات نيوز

مسبوق
الصحة
غيرعلى
اقبالأثرية
اجلرانيت ....وت

�إعداد� :إدوارد يعقوب

على استئجار الشقق في تورنتو

اعداد  :ادوارد يعقوب

خصوصا سرطان
األنسان
لصحة
تهديدا
تسبب
البعض
الشققاستخدمه
الطبيعية وقد
اجلرانيت
متزايدا.
مازال
عليها
الطلب
تورنتوانهااال ان
املستأجرة في
األحجارعلى مالك
اصلب حديثا
التيمنوضعت
يعتبرالقيود
رغم
قدماء املصريني فى تشكيل الكثير من متاثيلهم اجلميلة الرئه الذى قد يسببة األشعاع املباشر وانطالق غاز الرادون
في إحصاء حديث وصلت نسبة الشقق اخلالية في تورونتو الى اقل نسبة حتققت منذ  15عاما وهى  1.3%ويتوقع
الضخمة واستعمل ايضا كماده للبناء والكساء اخلارجى املشع .ومن ناحية آخرى هناك آخرون يشككون فى صحة
السكنية
العمارات
كميةحركة
كبيرة في
الكالمزياده
هذا حتدث
القادمة مالم
الشقق
ويستعمل على
الكثيرون زيادة االقبال
الرادون املنطلق
بناءاو الغاز
األشعاع
ويدعون ان
األيام تكسية
في فى
وبكثرة
تأجير االن
اجلرانيت
للمبانى.
تبلغ
الصحة التي
في املدينة
املباني
دوالرالىالعادة
حدود اخلمسة
استثمارات فى
مناضداملدينة
اجلديدة .وحتتاج
واألبحاث
القدميةعلى
متثل خطرا
بناءالتى
النسب
ملياراتتصل
التشطيبات ال
لفخامة
الى كعنوان
املطابخ
اسطح
تعمقا
 2-017اكثر
عام ابحاث
في الى
يحتاج
مستمرة
واألحواض
املطابخ
استعماله فى
للمنازل .بُد َء
بكل
مقارنة
واملوضوع30%
الى تورونتو
مازالتالنزوح
تصل نسبة
املتوقع ان
تورونتو .ومن
فى عقارات
اجمالى
الداخلية  35%من
نسبتها
منذ عام  1987كبديل للفورميكا واملواد الصناعية االخرى ألثبات او نفى ذلك.
املقاطعة .ويحتفظ معدل االستثمار في الشقق املؤجرة بنسبته الفائقة طوال ما يزيد على خمس سنوات.
ولكن احدث األبحاث االن تشير الى وجود مواد مشعة يقول
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نافذة على �صحافة العامل

ال�سبت  7اكتوبر  - 2017ال�ســنة الرابعــة  -العــدد الثامن والت�سعــون

صحيفة «دي تليغراف» ،هولندا

دجاج لاليجار

يستطيع محبو احليوانات في هولندا ان يستأجروا اآلن دجاجتني مع خُ ّم
ً
ملوسم البيض من آذار (مارس) حتى اكتوبر (تشرين الثاني) .في مقابل 30غيلدرا .وقد اطلقت هذا البرنامج
مؤسسة خيرية هولندية بقصد جمع أموال ملزرعة أطفال .فاقتناء الدجاج ليس اقتصاديا ً فحسب؛ ألنه
يأكل فضالت الطعام ،بل مجزيا ً ألن الدجاجة تعطي بيضة تقريبا ً كل يوم.
املؤجر من مزرعة لتربية الدواجن فيما يجمع املتط ّوعون اخلممة .وخالل العطل يستطيع
يأتي الدجاج
ّ
املستأجرون ايداع دجاجاتهم مثوى دجاج تديره املؤسسة .وعندما ينتهي موسم البيض ميكن إرجاع
الدجاج إلى املؤسسة حيث يتولى متط ّوعون االهتمام به حتى الربيع املقبل.

صحيفة “نيوز أوف ذه ورلد” ،بريطانيا

نقد من بالستيك

دخلت جزيرة «مان» في بريطانيا تاريخ النقد باطالقها جنيها ً مصنوعا ً من مادة بالستيكية متينة جدا ً
يؤمل ان تدوم في التداول خمس سنوات على االقل ،فيما اوراق البنكنوت العادية ال يزيد معدل حياتها
على تسعة اشهر .والعملة اجلديدة مصنوعة من «تايفك  ،»919وهو نوع من البالستيك له ملمس الورق
جتعد ،في حني أن االوراق النقدية تتآكل
وثنيته ،وال تبدو عليه عالمات التحات حتى بعد نصف مليون ّ
بعد خمسة آالف طية .واجلنيه البالستيكي ال يبهت لونه وال يتسخ .وكلفة طباعته منخفضة .ويرى
كريستوفر توفل املسئول عن احملاسبة في اجلزيرة ،أن معظم الناس يكرهون حمل قطع معدنية في
جيوبهم ،وان احلل املثالي هو في النقد البالستيكي.

صحيفة “واشنطن بوست” ،أمريكا

جنني مدرع

املد ّرع (أرمادي ّلو) حيوان ثديي بارع في التخطيط العائلي ،اذا عانت
االنثى احلامل وطأة البيئة القاسية فانها تستطيع ايقاف منو
جنينها سنة او أكثر ثم تدعه يعاود منوه عندما تتحسن الظروف.
هذه القدرة اخلارقة املكتشفة حديثا ً غير معروفة في أي من
احليوانات الثديية األخرى.

تليجراف البريطانية

األب الروحي لـ«ذباح داعش» :مصري من القناطر اخليرية»

كشف رئيس الوزراء البريطاني األسبق ،توني بلير ،عن اسم
داعية إسالمي مصري فشل في ترحيله عن بريطانيا ،وذلك بعد
مرور  20عاما ً على الواقعة التي جرت في العام  ،1997بحسب
تقرير نشرته صحيفة التليجراف البريطانية .وفي تقريرا لبلير
كشف أن الداعية املصري هاني السباعي ،وله تأثير وعالقة قوية
بـ 13قياديا في تنظيم داعش بينهم ذباح داعش ،محمد أموازي،
املعروف باسم اجلهادي جون .وأملح التقرير الذي أعده معهد توني
بلير للتغيير العاملي ،إلى أن السباعي يشتبه في أنه وراء تطرف
أموازي والشفيع الشيخ ،البريطانيني اللذين كانا عضوين في
مجموعة البيتلز الداعشية التي تضم اجلهاديني البريطانيني
في صفوف داعش ،كما جتمعه عالقة بسيف الدين رزقي ،منفذ الهجوم ضد السياح في تونس  .2015وقال
«بلير» ،إن السباعي الذي يعيش في غرب لندن ،يعد واحدا ً من ضمن  6دعاة مرتبطني بشبكة عاملية من
القيادات واجلماعات اإلسالمية واجلهادية ،أما اخلمسة اآلخرون فهم أبوحمزة املصري وعبداهلل الفيصل
وأبوقتادة الفلسطيني وعمر بكري محمد وأجنم تشودري ،مشيرا إلى أن السباعي طلب اللجوء ألول مرة
كمحام
إلى بريطانيا عام  ،1994وأخبر املسؤولني البريطانيني أنه تعرض للتعذيب في مصر ألنه عمل
ٍ
للجماعات اإلسالمية ،وكان على اتصال بجماعة اإلخوان .وأضاف التقرير ،أن السباعي بات شوكة في
حلق بلير منذ تدخل األخير للضغط والتعجيل بترحيله إلى مصر ،حيث كان مطلوبا التهامه بالضلوع في
هجمات إرهابية .كما أشار إلى أن بلير بدا محبطا خالل اخلطاب الذي أرسله إلى وزارة اخلارجية البريطانية،
محذرا من بقاء السباعي في البالد ،وقال فيه أعتقد أننا يجب أال نفعل ذلك .وولد هاني السيد السباعي
يوسف ،في  1مارس  1960في مدينة القناطر اخليرية بالقليوبية ،وعمل محاميا ،واشتهر بدفاعه عن
املعتقلني من التيارات املتطرفة أمام محاكم مصر .التحق بكلية اآلثار جامعة القاهرة ،ثم تركها بسبب
اعتقاده بحرمانية دراسة التماثيل ،والتحق بكلية احلقوق وتخرج فيها ،وعمل مبهنة احملاماة ،وشارك في
معظم قضايا اإلسالميني في منتصف الثمانينات إلى عام  1993حيث اختفى وهرب إلى لندن .تولى
رئاسة مجلس إدارة اجلمعية الشرعية بالقناطر اخليرية مبصر ،وميتلك مركزا للدراسات التاريخية عرف
باِسم مركز املقريزي .اعتقل السباعي في قضية تنظيم اجلهاد عقب اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات
 ،1981وخرج من مصر ويقيم اآلن في بريطانيا بعد حصوله على اللجوء السياسي ،وتعلم على يد قادة
اإلخوان ،وتشرب أفكار عمر التلمساني ومصطفى مشهور مرشدي اإلخوان السابقني ،وتردد على خطب
الداعية املصري عبداحلميد كشك ،واعترف بأنه تأثر بأفكار وخطب الشيخ إبراهيم عزت مبسجد أنس
بن مالك باملهندسني قلعة جماعة التبليغ في ذلك الوقت .في العام عام  1979شارك بحمالت كبيرة
لتجنيد الشباب وتسفيرهم ألفغانستان ملواجهة االحتاد السوفيتي ،وزاد نشاطه مع جماعة اجلهاد ،وكان
ضمن قياداتها حيث اعتقل عقب اغتيال السادات مباشرة ،وهرب السباعي من حكم غيابي باإلعدام
في قضية العائدون من ألبانيا ،وحكم باألشغال الشاقة املؤبدة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء األسبق
عاطف صدقي عام  . 1993السباعي مطلوب قضائيا في مصر إلدانته في أحداث عنف شهدتها البالد
في التسعينيات ،ولتنفيذ عدة أحكام قضائية صادرة بحقه ،كما اتهم بالتحريض على العنف سواء قبل
الربيع العربي وما بعده

صحيفة “نيوز تاميس” ،أمريكا

املشكلة في...

املشكلة في دقة املواعيد هي أنك تصل فال جتد من يقدر لك دقتك.املشكلة في تربية األوالد هي أن قدمك تظل على الكابح حتى بعد توليهم عجلة القيادة.املشكلة مع اجلهل هي أنه يكتسب ثقة كلما تقدم.املشكلة مع الصراط املستقيم هي أنه مير في أرض قفر.املشكلة مع اخلبرة انها تعلمك امورا ً لم تكن ترغب حقا ً في معرفتها.املشكلة في أن تكون قدوة ألوالدك هي اضطرارك الى انتزاع كل املرح من منتصف عمرك.-املشكلة في تقدميك اقتراحات ذكية هي أنك عرضة ألن ت ُنتدب لتنفيذها.

صحيفة «ساينس إمباكت» ،أمريكا

كهرباء من املطاط

تساوي عجالت سيارتك طاقة كهربائية ملدة أربعة أيام في بيتك .ففي مدينة مودستو بكالفورنيا أنشيء
أول معمل للطاقة في الواليات املتحدة يستخدم عجالت السيارات وقودا ً  .وهو يحرق  15ألف عجلة
مطاطية تالف في اليوم ليؤمن الطاقة الكهربائية لـ  15ألف منزل.
ووفقا ً لشركة «اكسفورد» للطاقة ،صاحبة املشروع ،تشكل العجالت وقودا ً أفضل وأنظف من الفحم
احلجري ،وهي ليست عرضة للنقص ألن مالكي السيارات في الواليات املتحدة يرمون سنويا ً 200مليون
عجلة تالفة ،فتشكل قذى للعني إذ متأل مرامي النفايات وتوفر تربة خصبة لتوالد البعوض ،ثم أن العجالت
املهملة رخيصة أيضاً ،فكل أربع عجالت مستعملة تكلف املصنع نحو  28سنتاً.

صحيفة “ساوث أفريكان بانوراما” ،جنوب أفريقيا

بصمات االنف

بصمات االنف للماشية ،كبصمات األنامل للبشر ،ميكن أن تستخدم في التعرف الى احليوانات املسروقة.
ويشرح الفكرة اللواء فيليب بوتر اخلبير بالبصمات في احتاد جنوب افريقيا« :قابلت بصمات أنوف 315
حيواناً ،واكتشفت أن كال من هذه البصمات ميكن متييزها من سواها باستخدام تقنية بصمات االصابع.
بعد ذلك أجريت أكثر من مئة ألف مقارنة فما وجدت بصمة أنف شبيهة بأخرى».
الوسائل التي ت ُعينّ بها هوية املاشية ،مثل الوسم وشرم االذن والوشم ،غير مرضية النها قابلة للتزوير
ومؤملة وحتمل دائما خطر االصابة بخمج جرثومي أو فيروسي .وتقنية االستعانة ببصمات االنف ميكن ان
تكون ذات قيمة الت ُقدر في ظروف قانونية عندما يكون موضع اجلدل هوية حيوانات ثمينة وملكيتها.
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أحدث إستطالع رأي يضع احملافظني
في املقدمة وتراجع في شعبية ترودو

حل حزب احملافظني بقيادة أندرو شير أوال ً بني
األحزاب الكندية من حيث تأييد الناخبني له
في استطالع جديد أجرته شركة «فوروم
ريسيرتش» ،فقد أظهر االستطالع الذي
شمل  1350ناخبا ً و ُكشفت نتائجه عن
أن حزب احملافظني ،الذي يشكل املعارضة
الرسمية في البرملان في أوتاوا ،نال 39%
من نوايا االقتراع مقابل  35%منها للحزب
الليبرالي بقيادة رئيس احلكومة الكندية
جاسنت ترودو و 15%للحزب الدميقراطي
اجلديد و 5%للكتلة الكيبيكية ،و 4%للحزب
األخضر .كما أن شعبية ترودو نفسه
تراجعت ،إذ بلغت نسبة التأييد له  43%من
ُمجمل املشاركني في االستطالع ،متراجعة
من  49%في أغسطس املاضي ،فيما بلغت
ُترجم هذه
نسبة التأييد ألندرو شير  . .26%وت َ
النسب املئوية بـ 169مقعدا ً للمحافظني
من أصل  338مقعدا ً يتكون منها مجلس
العموم في أوتاوا ،ما يؤ ّمن لهم حكومة أقلية
بفارق مقعد واحد عن حكومة أكثرية ،و130
مقعدا ً لليبراليني و 26مقعدا ً للدميقراطيني
اجلدد و 12مقعدا ً للكتلة الكيبيكية ومقعد
واحد للخضر .وتبلغ نسبة هامش اخلطأ في
استطالع «فوروم ريسيرتش» املذكور 19 ،3%
مرة من أصل  .20وهذا ثاني استطالع فقط
ال يضع الليبراليني في الطليعة منذ فوزهم
بحكومة أكثرية في أكتوبر.2015 -

مشروبات الطاقة ومشروبات
النشاط البدني غير صحية
لالطفال واملراهقني
في بيان اصدرته هيئة أطباء االطفال في كندا قالت ال
ينبغي علي االطفال واملراهقني ان يتناولوا املشروبات
الرياضية ومشروبات الطاقة ويجب عدم تسويق هذه
املنتجات لهم ،وأضاف البيان أن مشروبات الطاقة
واملشروبات الرياضية حتتوي علي نسبة عالية من
السكر مما يسهم في زيادة وزن االطفال وتسوس
االسنان  ،كما أن املشروبات التي حتتوي علي الكافيني
التي ندعي انها تقلل الشعور بالتعب وحتسن
التركيز قد تؤثر تاثيرا ضارا ً علي االطفال واملراهقني
نظرا حلجمهم ووزنهم القليل .وفي شهر مايو
املاضي توفيت مراهقة في والية كارولينا اجلنوبية
بسبب تناولها لعبوة من مشروبات الطاقة وعبوة
كبيرة من مياه غازية وقدح من القهوة في فترة
قصيرة مما أدي الي عدم انتظام ضربات قلبها ووفاتها
 ،وينبغي علي االطفال واملراهقني ان يتناولوا فقط
املاء واللنب والعصائر اخلالصة  %١٠٠وقال طبيبة
االطفال ان استهالك الكثير من املشروبات التي
حتتوي علي الكافيني في فترة قصيرة يؤثر تاثير خطير
علي هؤالء االطفال الذين لديهم ظروف صحية
خاصة وتشمل االثار السلبية للكافيني القلق والنوم
املتقطع وعدم انتظام ضربات القلب وفي احوال نادرة
القئ واالسهال .وقالت هيئة اطباء االطفال أن علي
الوالدين سؤال ابنائهم عما استهلكوه خالل اليوم
من هذه املشروبات وهل مزجوا املشروبات الكحولية
بأخري حتتوي علي الكافيني ؟ ويجب تثقيف الناس
باخملاطر الصحية الناجمة عن
مشروبات الطاقة التي حتتوي علي الكافيني
وشجعت طبيبة اطفال املراهقني حتت سن ١٨سنة
بالتوقف عن استهالك هذه املشروبات وملن يشربون
الكثير منها ان يقللوا من شربها بالتدريج.
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تنصيب رائدة الفضاء جولي بايت حاكمة كندا الـ 29
أ ّدت رائدة الفضاء السابقة «جولي بايت» اليوم اليمني في مجلس الشيوخ
في اوتوا كحاكمة كندا العامة اجلديدة أمام نحو  400شخص بينهم رؤساء
حكومات سابقني وتسعة قضاة من احملكمة الكندية العليا خالل حفل
التنصيب الرسمي الذي أقيم ظهر األثنني ،الثاني من أكتوبر احلالي ،لتصير
جولي بايت والبالغة  53عاما احلاكمة الكندية العامة التاسعة والعشرين
ّ
تستقر في مق ّر احلاكم
في البالد ،وهي املرأة الرابعة في تاريخ البالد التي
الكندي العام الذي ميثل امللكة البريطانية اليزابيت الثانية  ،في ريدو هول
 ,وفي كلمتها والتي ألقتها في تلك املناسبة حتدثت جولي بايت باللغتني
الفرنسية واالجنليزية شكرت رئيس الوزراء جاسنت ترودو على ثقته بها حيث أنه هو الذي ّ
رشحها
للملكة إليزابيت الثانية في شهر يوليو املاضي خلالفة ديفيد جونستون في منصبه!
وقد أكتسى هذا احلفل روح املصاحلة مع الشعوب الكندية األولى من السكان األصليني ،وكان حاضرا في
احلفل خمسة من زعماء االمم األوائل ...ومن جانبه وفي كلمة ألقاها خالل حفل التنصيب ،أشاد جاسنت
ترودو باملسيرة التي حققتها رائدة الفضاء الفذة والتي انطلقت في بعثتني ناجحتني إلى الفضاء في
عام  1999وعام .2009

هبوط اضطراري لطائرة “اير فرانس” في كندا
أعلنت اخلطوط اجلوية الفرنسية “اير فرانس” أن طائرة تابعة لها من طراز “ايه ”-380كانت تقوم برحلة
بني باريس ولوس أجنلوس ،قامت بهبوط اضطراري في كندا ،إثر “خلل خطير” في أحد محركاتها.
وقال ناطق باسم الشركة إن “الطائرة التي كانت تقوم بالرحلة  066هبطت في مطار غوز باي العسكري
في كندا ،ومت إجالء كل األشخاص الـ 520الذين كانوا على متنها ،من دون تسجيل أي إصابات”.

خيبة أمل لـ ترودو بسبب التعريفة اجلمركية التي فرضتها الواليات
املتحدة علي طائرات بومباردييه الكندية
قررت حكومة أمريكا فرض تعريفة جمركية  % ٢٢٠علي بيع الطائرات التي تنتجها شركة بومباردييه
الكندية ،وتعتبر هذه التعريفة اجلمركية التي أصدرتها وزارة التجارة االمريكية يوم الثالثاء  ٢٦سبتمبر
نوع من العقوبة علي الشركة الكندية بعد أن قامت شركة بوينج األمريكية لصناعة الطائرات بتقدمي
شكوي ضد شركة بومباردييه التي باعت  ١٢٥طائرة جت الي شركة طيران «دلتا األمريكية» ،وأدعت
أن شركة بومباردييه التي مقرها مونتريال تدعمها حكومة كندا باألموال مما يسمح لها بأنتاج طائرات
باسعار منخفضة غير عادلة بالنسبة للسوق االمريكي  ،وفي مقاطعة كيبيك حيث مقر الشركة
التي يعمل بها األالف من العمال حث رئيس وزراء املقاطعة «فلييب كويالرد» حكومة كندا علي إتخاذ
موقفا ً قويا ً ضد شركة بوينج االمريكية العمالقة التي كانت السبب وراء فرض هذه العقوبة اجلمركية
 ،وقال فلييب لن نسمح بدخول أي قطعة غيار أو أي جزء او اي طائرة مصنوعة في شركة بوينج حتي
يتم حل هذا النزاع بطريقة مرضية وأن هناك حرب علي مقاطعة كيبك لم تنته بعد وسوف ننتصر ،
وقوبل قرار وزارة التجارة االمريكية برفع التعريفة اجلمركية علي مبيعات شركة بومبارديه هذا بإدانة
من الوزراء في كندا ومن قادة النقابات .وايضا قالت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي انها أصيبت بخيبة
أمل مريرة وتعهدت بحماية  ٤٠٠٠وظيفة في شركة بومباردييه في إيرلندا الشمالية  ،هذا وقد كرر
وزير النقل مارك جارنو أشادته بشركة بومباردييه في أنتاج سلسة طائرات اجلت وقال أن هذه الطائرات
ال ميكن مقارنتها مع أي طائرات أخري وأن شركة بوينج االمريكية تشعر بالتهديد ولكن حكومة كندا
ستفعل أي شئ ممكن حلماية بومباردييه وصناعة الطيران الكندية  ،وفي االسبوع املاضي عندما اعلنت
امريكا العقوبة اجلمركية هدد جاسنت ترودو بوقف شراء  ١٨طائرة مقاتلة يتم صنعها في شركة بوينج
االمريكية

إنتخاب جاميت سينغ رئيسا للحزب الدميقراطي اجلديد الفيدرالي
حصل «جاميت سينغ» املرشح لقيادة احلزب الدميقراطي اجلديد علي
 ٣٥٢٦٦صوت من املرة االولي لللتصويت وأصبح أول ششخص من
االقليات في كندا يتزعم حزب فيدرالي ،وقد حل محل توم مولكاير
الزعيم السابق للحزب الدميقراطي اجلديد .ويبلغ جاميت سينغ
من العمر  ٣٨سنة وهو من مواليد عام  ١٩٧٩وولد في سكاربرو
في أونتاريو من والدين من والية البنجاب وقد نشأ في مقاطعة
نيوفوندالند والبرادور ومدينة ويندسور في اونتاريو  ،وقد تخرج من جامعة ويسترن عام  ٢٠٠١وحصل علي
بكالوريوس العلوم ثم التحق بجامعة يورك وحصل علي بكالوريس في القانون عام  ٢٠٠٥وافتتح مكتب
للمحاماة مع أخوه ثم اصبح عضو في البرملان وكان ميثل منطقة مالتون عام  ٢٠١١ثم اصبح نائبا
لرئيس احلزب الدميقراطي اجلديد في اونتاريو عام  .٢٠١٥وجاميت سينغ من طائفة السيخ وهو يرتدي
العمامة التقليدية لهذه الطائفة وقال انه كان يعاني كثيرا من االخرين بسبب لون بشرته وعمامته
 ،وان أسرته عانت في فترة كان والده فيها غير قادر علي العمل وقال في حفل الفوز الذي أقيم له « أن
الكنديني يجب أن يقفوا متحدين ملناصرة السياسات الشجاعة وغير اخلائفة وسياسات احلب وليس
سياسات التفرقة وقال انه أطلق حملته ليصبح رئيس وزراء لكندا في االنتخابات الفيدرالية القادمة.
وقال معلقا ً علي كلمات وزير مالية كندا حول ما يعتقده حقائق أقتصادية «بأن الناس يجب أن يعتادوا
االعمال غير املستقرة» أن العمل إذا كان هواية فيمكن ان يكون غير مستقر أما اذا كان العمل لوضع
طعام او سقف فوق رؤس العائلة ثم انعدم االمان فهذا أمر غير مقبول .ويتميز جاميت سينغ بالوسامة
واالناقة  ،وعليه االن ان يوحد اعضاء احلزب الذين قد أعطوا أصواتهم ملرشحني غيره  ،وقال جاميت انه
واثق بانه ميكنه القيام بهذا

وزارة الصحة الكندية تطلق حملة لتحذير
الشباب من مخاطر تعاطي املاريجوانا

تُخطط وزارة الصحة الكندية إلطالق حملة
توعية جديدة تهدف الي حتذير القاصرين
والبالغني من الشباب عن مخاطر إستخدام
املاريجوانا مع إقتراب ميعاد اضفاء الشرعية
عليها  ،وقد قامت احلكومة بإصدار مناقصة
عامة تدعو من يجد في نفسه الكفاءة والذين
لديهم مواهب أبداعية ليقوموا بحجز أماكن و
تقدمي برامج وحمالت أرشادية عبر كندا لتثقيف
املراهقني من عمر  ١٣سنة الي عمر  ١٧سنة
والبالغني من عمر  ١٨سنة الي عمر  ٢٤سنة
وايضا ً االباء واالمهات واملعلمني واجتذابهم
حلضور محاضرات لتوعيتهم عن مخاطر
أستخدام املاريجوانا حيث يفتقر الشباب الي
املعلومات عن مخاطرها الصحية والسالمة
العامة  ،وسوف تركز احملاضرات علي خطورة قيادة
السيارات حتت تاثير املاريجوانا والتي متاثل مخاطر
الكحوليات .وسيتم جذب الشباب اليها من
خالل حفالت موسيقية ومسابقات واستخدام
الوسائل االجتماعية  ،وسيجري تشجيع االباء
واالمهات علي التحدث مع ابنائهم املراهقني
حول تعاطي املاريجوانا والتي كما يقول متحدث
من هيئة الصحة الكندية أن خطرها أكبر علي
املراهقني من البالغني ألن أدمغتهم ال تزال تتطور
 ،هذا وقد خصصت احلكومة الكندية مبلغ ٩٫٦
مليون دوالر للتعليم العام عن مخاطر املاريجوانا
مع التركيز علي الشباب

اول ملكة جمال علي كرسي متحرك متثل
كندا في مهرجان مللكات جمال املعوقات

تستعد أمرأة من البرتا ألن تكون أول شخص ميثل
كندا في مسابقة ملكات اجلمال الغير قادرات
علي احلركة في بولندا هذا العام ،وقالت السيدة
«فوهن كينج» التي تبلغ من العمر  ٤٤عاما انها
لم تكن تتوقع هذا الشرف وانها علي أستعداد
لتستخدم هذا املهرجان لتلهم االخرين ليتغلبوا
علي إعاقاتهم وقالت اثناء حديثها لبرنامج في
تليفزيون إدمنتون إن هذا هو الدور الذي خلقت
له وليس املهم هو ان تكون في مهرجان مللكات
اجلمال ولكن املهم أن يكون لها صوت لتتحدث
الي املعوقني الذين يعانون االالم والسيدة فوهن
كينج اصابها الشلل عام  ١٩٩٩بعد فترة قصيرة
من خطوبتها .وقال االطباء إن الشلل جاء نتيجة
مرض وفي أقل من  ١٢ساعة اصيبت السيدة بشلل
من الصدر الي أسفل ولكن خطيبها ظل بجانبها
وقال لها أن اهلل أعطاكي لي وأنا لن أتركك  ،وتقول
السيدة فوهن انها جعلت هدفها في احلياة ان تكون
مصدرا اللهام االخرين وهي متحمسة جدا للقيام
بذلك في مهرجان ملكات اجلمال الذي سيقام في ٧
أكتوبر في بولندا.
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من الالئق أن تنظر إلى وجه محدثك؛ ألنك بهذا تقول له:
“إنني أهتم بك ومبا تقوله ،وكالمك عندي مهم ،ألنك أنت
شخصيا ً مهم”.
أما النظر في اجتاهات كثيرة اخرى ،فيدل على عدم
االكتراث أو االنتباه ،أو كأنك تقول“ :أنه كالمك”.
وفي الوقت نفسه ،ال تتفرس بعينيك في مالمح
محدثك ،حملاولة أن تفهم ما يدور وراء الكالم ،أو لتقرأ ما
بني السطور ـ وبخاصة إذا كان محدثك فتاة أو سيدة.
وأيضا ً ال تطيل فترات الصمت ،إذا كان يجب أن جتيب
عن بعض األسئلة ـ حتى ال حترجه.

�أفكار منزلية ..لإزالة البقع الدهنية
على األقمشة القطنية :تغسل مباء دافيء مع كربونات
صوديوم.
ولألقمشة الصناعية أو احلريرية :توضع البقعة على
وجهها ألسفل على وسادة لينة ،ثم تدعك بقطعة
قماش مبللة بالبنزين اخلاص بالتنظيف ويبل بها حول
البقعة في حركة دائرية من الداخل حتى وسط الدائرة
املوجود بها البقعة .ثم تدعك بقطعة قماش جافة
متتص البنزين ،مبا فيه من مواد دهنية ،وإذا ظهرت عالمة
خفيفة نتيجة لتنظيف اجلزء املزال من البقع ،فتدعك
حافة الدائرة بقليل من البنزين إلى اخلارج فتزول العالمة اخلفيفة.

كيف ت�ساعدي زوجك يف عمله؟!
إذا كانت ظروف عمل أو
دراسة زوجك تستدعي
منه استكمال بعض
عمله أو دراسته بالبيت؛
فإنه بالطبع سيحتاج
ألن يكون جو البيت هادئاً،
وبخاصة في الغرفة التي
يقوم بعمله بها ،كما
سيحتاج لتشجيعك
ووقوفك بجانبه إلعطائه
دفعة نحو االستمرار
والنجاح والتقدم.
فكيف توفرين لزوجك
اجلو الهاديء املناسب
لكي ميارس عمله أو
دراسته بهدوء وتركيز بالبيت؟
ـ اتفقا معا ً بخصوص الساعات التي يود زوجك العمل فيها ،مع االلتزام بعدم إزعاجه باقتحام
غرفته ،أو بالطرق على الباب كلما احتجت أو احتاج أحد أفراد األسرة لشيء.
ـ اتفقا أيضا ً على الوقت الذي ميكنك الدخول فيه أو على األمور الهامة التي ال حتتمل االنتظار
للحديث معه فيها.
ً
عال حتى
صوت
أي
أو
املسجل
أو
التلفاز،
صوت
ال
مث
العالية،
باألصوات
إزعاجه
ـ احرصي على عدم
ِ
توفري له أكبر قدر من الهدوء.
ـ احرصي على عدم القيام مبهام النظافة أو رعاية شئون البيت ،والتي قد تصدر عنها ضوضاء،
مادام زوجك ميارس عمله أو استذكاره في هذه الفترة ،ومن املفضل تأجيلها إلى حني يكون زوجك
خارج البيت.
ـ اشغلي وقت فراغك حتى ال تشعري بامللل من طول فترة انشغال زوجك بعمله أو مذاكرته.
ـ وضحا ألصدقائكما وأقاربكما ظروف عمل زوجك ،واعتذرا لهم بلباقة حتى ال تفاجآ بزيارات أو
مكاملات هاتفية تعطله وتضيع وقته.
ـ ميكنك استقبال أصدقائك أو أقاربك مبنزلكما مع توضيح األمر لهم منعا ً لإلحراج.
ـ احرصي على إعداد وجبات غذائية صحية وسهلة الهضم لزوجك ،مع جتنب االفراط في تقدمي
الشاي والقهوة واألطعمة غير الصحية حفاظا ً على صحته ،وحتى يظل نشيطا ً طوال فترة
عمله.
ـ اسمحا لألطفال بشيء من حرية اللهو واملرح بالبيتبدون زجر ،إذ إنه من الصعب على األطفال
أن يظلوا هادئني .وميكن التفاهم معهم بشأن وقت ومكان لهوهم وضجيجهم ،بحيث يتمتع
اجلميع بوقت طيب دون إزعاج أو ضيق.

العـــائلــــــة

كيف تتخل�ص من همومك؟
ال تنظر إلى الوراء:

يقوم قائد السيارة بضبط املرآة من وقت إلى آخر وبخاصة
عندما ينوي تغيير الطريق .فاالستخدام الصحيح للمرآة
هو أمر أساس لسالمة قائد السيارة ومن معه من الركاب.
إنه احتياط ميكن أن مينع حادثا ً أو إصابة.
ً
وباملثل فإن جتاربنا السابقة في احلياة تستحق أيضا أن نلقي
عليها نظرة جيدة من وقت آلخر ،لنتعلم من أخطائنا.
ولكن تركيزنا األكبر يجب أن يكون لألمام ..إلى أين نحن
ذاهبون .لننس دائما ً ما هو وراء ومنتد إلى ما هو قدام.
لقد عرف العداؤون أنه إذا أكثر العداء من حملاته العرضية إلى الوراء ،فإنه يتحول عن اجتاهه وقد
تكون هذه اللمحات العرضية سببا ً في سقطة ضارة ،أو عطالً عن التقدم ،أو تخلفا ً عن الفوز.
إن العدائني األكفاء ينظرون إلى األمام مركزين أبصارهم فقط على خط النهاية.

قدم خيرا ً لغيرك:

“تشي تشي رودريجي” ـ أحد جنوم رياضة اجلولف ـ اكتشف يوما ً طريقة رائعة للتخلص من
همومه:
لقد كان على وشك البدء في مباراة ،وكان هناك بضع مئات من املتفرجني احلاضرين ـ وكان هذا
كافيا ً ألن يكون مبعث قلق أي العب.
\وكان ـ من بني املتفرجني ـ صبي يجلس على كرسي متحرك ،وإلى ذلك احلني ـ لم يكن قد انتبه
أحد كثيرا ً إلى الصبي ـ وبخاصة من العبي اجلولف الذين كانوا قد سبقوا رودريجي إلى املسابقة.
فقد تركزت أذهانهم ـ في أغلب األمر ـ على مبلغ األربعمائة وخمسني ألف دوالر ـ ثمن الفوز،
ولكن رودريجي ـ قبل أن يبدأ لت ّوه في املبارة ـ ملح الصبي فتقدم نحوه لتحيته ،وبينما كانا
يتحدثان ،الحظ رودريجي أن إحدى يدي الصبي كانت مش ّوهة إلى حد خطير ،ف؟أخرج رودريجي
قفاز جولف من جيبه ،ووقع عليه ،وأعطاه ـ مع كرة ـ ‘لى الصبي .انذهل الصبي ،وعقب اجلمهور
عال على فعل احلب الذي صدر من العب اجلولف .رفع رودريجي يديه إلى أعلى ،ثم أشار
بتصفيق ٍ
إلى الصبي ـ كأنه يقول“ :ال تصفقوا لي .إن هذا الولد الصغير يستطيع أن يبتسم رغم كل
إعاقاته .إنه هو الذي يستحق التصفيق”!
بالنسبة لرودريجي ،كان رفع معنويات صبي يجلس على كرسي متحرك ،أكثر أهمية ـ في تلك
اللحظة ـ من أية مبارة للجولف!
وبالنسبة لنا ،فإنهيجب أن يكون واضحاً ،أن اإلقدام على عمل خير نحو شخص آخر ،يُعد طريقة
عظيمة لتحرير أنفسنا من أية هموم قد تكون لدينا.

واجه توترك بإيجابية:

تذكر دائما ً أن هناك بعض أشياء في احلياة هي فعالً هامة ،وهناك بعض أشياء ليست كذلك.
وكثير من القلق ينبع من أهتمام الناس باألشياء التي ليست في احلقيقة هامة.
ولكن األشخاص الناجحني يتعلمون في كل يوم كيف يفرقون بني ما هو هام ،وما هو أقل أخمية،
أو ما ليس له أهمية على االطالق .إنهم بذلك يتخلصون من همومهم ويختصرون قلقهم.

عدد امل�سنني يف العامل
يوجد  376مليونا ً من الناس في العالم يبلغون من العمر
فوق الستني ويشكلون نسبة 5ر % 8من سكان العالم .
ومن هؤالء  171مليونا ً في البالد املتقدمة حيث يشكلون
 %15من حجم سكانها ،وهذا يعني أن  %55من املسنني
يعيشون في البالد النامية.

هم�سة من زوجة لزوجها
«أحبك وأحترمك ألنك ال حتاول أن تغ ّيرني لكي أتوافق مع ميولك وأفكارك ،بل ألنك تأخذ بيدي
بصبر وحب لكي أتغلب على نقاط ضعفي».
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ً
جمددا
الإرهاب ي�ضرب كندا

�شرطة �إدمنتون تك�شف عن هوية الإرهابي  :الجئ �صومايل كان يحمل علم داع�ش ومت الأفراج عنه قبل عامني
الأزهر يعتربها تتنايف مع الدين ويتمني ال�شفاء للم�صابني

عاد اإلرهاب يضرب كندا مجددا ً في حادث
إدمنتون األخير والذي جاء بعد ساعات من
حادث طعن سيدتني في فرنسا وقبل ساعات
من احلادث الدموي في الواليات املتحدة
األمريكية ،ومن جانبها قالت شرطة مدينة
إدمنتون الكندية أن الرجل الذي هاجم شرطي
وطعنه عدة طعنات ثم قاد شاحنة ليدهس
بها املارة في وسط املدينة ليلة السبت ٣٠
سبتمبر هو الجئ صومالي متطرف يتبني
أفكار متشددة كان متقدم بطلب للجوء إلي
كندا .وقالت متحدثة من الشرطة الفيدرالية
ان املتهم ويدعي «عبد اهلل شريف» ويبلغ من
العمر  ٣٠عاما ً معروف لإلستخبارات فقد
كان مشتبه فيه من قبل ومت التحقيق معه
وفحص حالته عام  ٢٠١٥وأعتبر انه ال يشكل
تهديدا ً ولم تكن هناك أدلة كافية إلتهامه
باالرهاب او وضع قيود سالمة عليه .وبعد
القبض عليه األن يواجه «عبد اهلل شريف»
عدة تهم خمسة منها الشروع في القتل بسيف وطعن الشرطي عدة طعنات ولكن
والقيادة اخلطرة واملشاركة في نشاط أرهابي الشرطي قاومه محاوال ابعاد السيف عن
وقال رئيس شرطة إدمنتون حتي االن يبدو أن نفسه ومدافعا بكل قوة وأضطر املهاجم الي
املتهم قام من نفسه بهذه العمليه وكان الفرار سيرا ً علي األقدام وأستطاع الشرطي
املتهم قد قام في حوالي الساعة  ٨٫١٥مساء ابالغ زمالؤه من الشرطة ليتعقبوا املتهم
يوم السبت ،الثالثني من سبتمبر املاضي بقيادة الذي وجد شاحنة لالثاث وقادها مسرعا
سيارته ليصدم بها شرطي يقف بجوار ملعب
الكومنولث الذي كانت جتري فيه مباريات وكان
الشرطي مايك تشيرنيك يقوم بحفظ النظام
واالمن خارج سور االستاد وعندما اصطدمت
به سيارة املتهم طار في الهواء نحو خمسة
أمتار وقام املتهم باخلروج من السيارة ممسكا

«ال�س فيجا�س» ت�شهد �أكرب حادث دموي يف
تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية

ليهرب بها وتبعتة سيارات الشرطة ولكنه
دهس عدد من املارة عن قصد ،فأصاب أربعة
منهم بكسور ونزيف في املخ قبل أن تقبض
الشرطة عليه  ،ووجدت الشرطة في سيارته
علم تنظيم الدولة اإلسالمية بالعراق والشام
«داعش» .ومن جانبها قالت رئيسة وزراء
مقاطعة البرتا راشيل نوتلي ان هذه الهجمات
مروعة وليس للكراهية مكان في البرتا  ،وقال
رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو ال ميكن أن
نسمح للتطرف ان يترسخ في مجتمعاتنا ،
بينما قال عمدة مدينة إدمنتون «من املهم اال
نستسلم للكراهية ولن يخيفنا العنف وإن
االرهاب عبارة عن خلق ذعر ونثر لبذور االنقسام

وتعطيل حلياة الناس وال ميكن أن نستسلم
لذلك وسنرتفع فوقه
ومن جانبه أدان األزهر بأقسى العبارات
واقعة الطعن والدهس التي شهدتها مدينة
إدمونتون الكندية ،والتي خلفت  5مصابني.
وشدد األزهر على أن تلك األعمال اإلجرامية
اخلبيثة تتنافى مع كافة األديان السماوية
والقوانني الدولية ،مجددًا دعوته للمجتمع
الدولي إلى ضرورة التكاتف وتعزيز التعاون
من أجل مواجهة اجلماعات اإلرهابية وأفكارها
الضالة ،وجتفيف منابع الدعم والتمويل
لها .وقدم األزهر التمنيات بالشفاء العاجل
للمصابني

ﻭ  ,2015.ﻭﺻﻞ «ﺳﺘﻴﻔﻦ» ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﻨﺪﻕ ﻳﻮﻡ
ﺍﺨﻟﻤﻴﺲ ﺍﻤﻟﺎﺿﻲ ،ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻤﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ ﺷﺮﻃﺔ
«ﻻﺱ ﻓﻴﺠﺎﺱ» ﺇﻧﻪ «ﺍﻧﺘﺤﺮ ﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ»  ،ووصفه ﻣﺴﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ
«ﻻﺱ ﻓﻴﺠﺎﺱ» ﺑﺄﻧﻪ «ﺫﺋﺐ ﺑﺸﺮﻱ» .ومت التأكد
من أن ﻟﻪ ﺳﺠﻞ ﺇﺟﺮﺍﻣﻲ ﺳﺎﺑﻖ .
ﻭﺻﺮﺡ«ﺇﺭﻙ ﺑﺎﺩﻭﻙ» ﻭﻫﻮ ﺷﻘﻴﻖ«ﺳﺘﻴﻔﻦ»  ،ﺃﻥ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ ،ﻭﺇﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻮﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ .
على جانب آخر ،أعلنت داعش مسئوليتها
عن احلادث و بأن منفذ العملية هو «ذئبا
منفردا» ،و كان قد إعتنق اإلسالم منذ عدة

أشهر فى الفلبني ،و أعلن والءه للجماعة عبر
اإلنترنت.
وكان لكندا نصيب في القتلي واجلرحي فقد
مت لقي أثنني من الكنديني مصرعهم وأُصيب
حوالي ستة أخرين أحدهم إصابته خطيرة.
ومن جانبه قال وزير السالمة الكندي «رالف
جودال» أن كندا مستعدة لتقدمي املعونة
للسلطات االمريكية إذا لزم االمر وأن جميع
الكنديني يشاركون أهالي الضحايا حزنهم.
بينما قال رئيس وزراء كندا «جاسنت ترودو» أن
الكلمات تعجز عن وصف احلزن وأن الكنديني
يدعمون الضحايا في الس فيجاس.

هام لأ�صحاب الأعمال يف كندا

مقتل  2كنديني و�إ�صابة �ستة �أخرين باحلادث
ترامب يعتربه �شر ُمطلق  ،وترودو ي�ؤكد دعم ال�ضحايا
بيان داع�ش :منفذ العملية �أعتنق الإ�سالم منذ �شهر و�أعلن والءه لها عرب الأنرتنت
»ﺷﺮ ُﻣﻄﻠﻖ» ﻫﻜﺬﺍ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺣﺎﺩﺙ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ «ﻻﺱ ﻓﻴﺠﺎﺱ»
ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ،
 ،ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﺩﻯ ﺑﺤﻴﺎﺓ 58
ً
ﻭﻧ ُﻘﻞ أكثر من  500ﺷﺨﺼﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻤﻟﺴﺘﺸﻔﻰ
ﺑﻌﺪ ﺇﺻﺎﺑﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ
ﻓﻲ ﺣﻔﻞ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﻤﺑﺪﻳﻨﺔ «ﻻﺱ ﻓﻴﺠﺎﺱ»
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜية ،والذي يُعتبر أكبر حادث دموي في
تاريخ الواليات املتحدة األمريكية .وكانت
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﺤﻤﻟﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻤﻟﺪﻳﻨﺔ ،قد أعلنت ﺃﻥ
ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺜﻼﺛﻦﻴ
ﻣﻦ ﻓﻨﺪﻕ«ﻣﺎﻧﺪﺍﻻﻱ ﺑﺎﻱ» ﻋﻠﻰ ﺍﺤﻟﻔﻞ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ

«ﻛﺎﻧﺘﺮﻱ ﻣﻴﻮﺯﻳﻚ» ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻀﺮﻩ  22ﺃﻟﻒ
ﺷﺨﺺ .وقام ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ «ﺳﺘﻴﻔﻦ ﺑﺎﺩﻭﻙ»
ﻋﺎﻣﺎ ،والذي ُﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ً 64
ﻗﺘﻴﻠﺎً ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺑﺤﻮﺫﺗﻪ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺩﻕ ،ﻭﺍﻷﺳﻠﺤﺔ .وبحسب تقارير
صحفية ،ﻓﺈﻥ «ﺳﺘﻴﻔﻦ» ﻳﺴﻜﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﺴﻜﻴﺖ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﻧﻴﻔﺎﺩﺍ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻧﻴﻮ
 ، 2016ﻭﻭﻟﺪ ﻓﻲ  9ﺃﺑﺮﻳﻞ ﻋﺎﻡ  1953.كما ﻛﺎﻥ
ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ «ﺭﻳﻨﻮ» ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  2011ﺣﺘﻰ
ﻋﺎﻡ  ، 2016ﻭﻋﺎﺵ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ «ﻣﻠﺒﻮﺭﻥ»
ﺑﻮﻻﻳﺔ «ﻓﻠﻮﺭﻳﺪﺍ» ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻦﻴ ﻋﺎﻣﻲ 2013

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�شهر :

1-844-355-6939
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رجل الأعمال جنيب �ساوير�س يف حوار:

�أفتخر بديانتي كم�سيحي ولكني م�صري � ً
أوال
ً
�سياحيا
ن�ستعد لإنتاج فيلم من ت�أليف «ابراهيم عي�سي»  ،ون�سعي لإ�ستغالل مهرجان اجلونة
ال يوجد حل طاملا نطن�ش علي الت�شدد وعدم �إتخاذ الدولة موقف حازم مع املت�شددين
في حوار مطول لرجل األعمال جنيب ساويرس
مع شبكة «سبوتنيك» الروسية ،على هامش
مهرجان اجلونة السينمائي ،كشف «ساويرس»
من خالله عن شخصيته ومشاريعة فقد أكد
جنيب ،أن تعامله مع السينما لو كان «بيزنس»
لتعامل مع األمر بطريقة أخري ،موضحا ً أنه
عاد للسينما مؤخرا ً وذلك عبر املساهمة في
إنتاج فيلم الشيخ جاكسون ،وإنتاج فيلم
«موالنا» ،وأشار إلي أن شركته «آي برودكشن»،
تستعد إلنتاج فيلم آخر للكاتب إبراهيم
موضحا أنه سيستمر في دوره مهما
عيسى،
ً
متت محاربته.
وعن إستمرار دعمه للسينما ،أكد ساويرس
أنه يدعم السينما من خالل ثالث طرق ،أولها
املهرجان ،وثانيها اإلنتاج ،وثالثها دور العرض
اجلديدة التي بدأ في إنشائها بالقاهرة ،مؤك ًدا
أنها سر كبير سيفصح عنه الحقا.
وأضاف ساويرس في حوار مع الشبكة
الروسية ،إنه سيظل يدعم مهرجان اجلونة
فال يوجد من يستطيع إعادته للخلف ،وطاملا
بدأ مشروعا يجب أن يكمله بحسب تعبيره.
ووردا على سؤال حول غياب دعم وزارة الثقافة
موضحا أنه فضل
لـ»اجلونة» ،لفت في حديثه
ً
أن يكون متويل املهرجان خاصا ً  ،لكي يصرف
عليه ويتحرك بحرية ،وال يوجد من يقول بإنه
صرف أموال الدولة.
وشددد رجل األعمال على أنه توجه لإلعالم

الغربي للتسويق للمهرجان ،حتى ال نظل
نتحدث مع أنفسنا داخليا ،وذكر أن السياح
املوجودين في الفنادق يعلمون بوجود مهرجان
من خالل امللصقات املنتشرة ،وأنه يدرس فكرة
لضم املهرجان مستقبال ضمن برامجهم
السياحية في مصر.
وتطرق ساويرس في حواره إلى جوانب في
حياته الشخصية ،مؤكدا أنه إنسان ال يعرف
الدبلوماسية ،واألمور بالنسبة له أبيض أو
أسود ،ويحب ويكره بنفس املنطق ،وأنه ال
يستطيع الوقوف في املنتصف.
وأضاف أن رجل األعمال يأخذ قراره على أساس
املكسب واخلسارة فقط ،لكن هذه السمات
جتلعني أتخذ قرارات من أجل املبدأ ،وخسرت

بسبب ذلك «فلوس كثيرة» .مبينا أنه سيدخل
التاريخ خلسارته أموالاً ضخمة ج ًدا ألسباب
ليس لها عالقة بـ»البيزنس» ،مضي ًفا أن «ربنا
كرمي وعوضني ،وال ينقصني شيء».
ولم يغفل ساويرس اجلانب السياسي في
حديثه ،وتطرق إلى فترة حكم جماعة اإلخوان
«اإلرهابية» ورئيسها املعزول محمد مرسي،
مشيرا إلى أن عائلته «آل ساويرس» الموه على
بعض صراعاته ،وأهمها مع اإلخوان املسلمني،
وذكر أن العائلة لم يقرءوا تاريخ اجلماعة مثله،

ولم يحتكوا مع قيادات التنظيم ،مؤك ًدا
أنه عاش معهم في غرف مغلقة ملدة سنة
ونصف ،منذ  25ثورة يناير ،حتى جاء مرسي
للحكم.
شدد ساويرس خالل حديثه عن حكم اجلماعة
وصراعه معهم ،على أنه تصدى لهم كمواطن
مصري ولكن األخوان سعوا لتحويل اخلالفات
السياسية إلى طائفية من خالل استغالل
ديانته كمسيحي.
وأشار ساويرس علي أنه يفتخر بديانته
كمسيحي ولكنه مصري أولاً  ،ولو مصلحة
مصر اختلفت عن مصلحة طائفته ،فهو
بالطبع سيقدم مصلحة بلده
وقال إن صراعه التيارات املتشددة سينتهي
«حينما تقف الدولة بشكل حازم مع
املتشددين ،وتعامل بحسم من يريدون أن
يعيش الناس على مزاجهم ،ويحددون للشعب
ما يأكلونه وما يلبسونه وكيف يسيرون في
الطرقات».
وشدد على أنه ال حل طاملا تترك الفتة «ما
تلبسش بنتك محزق» بدون إزالة ،وطاملا تلك
األساليب موجودة ،يصعب غض الطرف عنها
و»نطنش» .بحسب تعبيره
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الكني�سة النم�ساوية
تطلب من امل�سيحيني العراقيني
الغفران لـ «داع�ش»

قامت الكنيسة الكاثوليكية بالنمسا بتقدمي التهنئة
للمسيحيني العراقيني بعد العودة إلى منازلهم وأحيائهم فى
سهل نينوى بعد حتريره من تنظيم الدولة اإلسالمية في العراق
والشام «داعش» ،كما أطلقت حملة جلمع مساعدات إلعادة
بناء القرى املسيحية في العراق وكذلك إصالح وأعادة الكنائس
هناك .وكان حوالي قرابة ثالثة أالف مسيحي عراقي قد أحتفلوا
بالعودة إلي سهل نينوي .وأقيمت إحتفاالت كبري في مدينة
قراقوش والتي تعتبر أكبر مدينة مسيحية في نينوى ،حيث
سار الكهنة ومن خلفهم الشعب فى موكب ضخم وقاموا
أعلنت السلطات املصرية أن عدد املصريني بلغ  104مليون بترديد التراتيل وهم حاملني الصلبان  .كما تركز االحتفال فى
نسمة مؤكدة أن قرابة ربعهم يعانون من األمية وأن حوالي كنيسة في وسط املدينة وكان قد مت تدميرها من قبل مقاتلي
عشرهم يعيشون خارج البالد .وأشارت السلطات إلى أن حجم الدولة اإلسالمية .وخالل االحتفال ،دعا األب ممثل الفاتيكان
الزيادة في العشر سنوات األخيرة وصل إلى  22مليون مصري .في الشرق األوسط ،جميع املسيحيني العراقيني إلى أن يغفروا
أفاد اللواء أبو بكر اجلندي ،رئيس «اجلهاز املركزي للتعبئة ألولئك اإلرهابيني والذين دفعوا املسيحيني إلى مغادرة منازلهم
واإلحصاء» املصري ،بأن عدد سكان مصر وصل إلى  104ماليني وهاجموا مدنهم وقراهم .وأضاف أنه يجب علينا إزالة الغضب
نسمة في الداخل واخلارج.
وأن ال يكون للكراهية مكانا ً في قلوبنا .ومن املتوقع عودة مئات
الثالثني
السبت،
يوم
السكاني
التعداد
وقال اجلندي ،في مؤمتر
األسر املسيحية إلي منازلهم في القريب العاجل.
من سبتمبر املاضي ،بحضور الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،إن عدد السكان داخل مصر حتى  18أبريل املاضي
بلغ  94مليونا و 798ألفا و 827نسمة ،أما التعداد في اخلارج
طبقا ً لتقديرات وزارة اخلارجية بلغ  9.4مليون بذلك يكون
مجموع سكان مصر بالداخل واخلارج  104.2مليون نسمة.
وأضاف اجلندي أن مصر حتتل املرتبة الثالثة عشرة من بني
الدول األكثر سكانا ً على مستوى العالم ،موضحا ً أن محافظة
القاهرة أكبر محافظات مصر سكانا ً بـ  9.5مليون نسمة ،وأن في حوار أجراه موقع «هاف بوست» مع رئيس حترير «جود نيوز»،
أكبر حجم لألسرة يوجد في محافظات الصعيد .وأشار إلى أن املهندس ابرام مقار ،أشار إلي أهمية زيارات قداسة البابا
حجم الزيادة في العشر سنوات األخيرة ،وصل إلى  22مليون تواضروس الثاني للمهجر ،وأشار إلي زيارة البابا إلي كندا في
سبتمبر عام  2014وذلك لإلحتفال مبرو  50عاما ً علي تأسيس
مصري وهي نسبة كبيرة.
وكالعادة رفضت السلطات املصرية طرح عدد األقباط الكنيسة في املهجر وكذلك مرور  50عاما ً على رسامة أول
املسيحيني في مصر  -وهو األمر الذي يحدث منذ حكم جمال كاهن قبطي في املهجر ،وهو القمص مرقس مرقس ( 88عاماً).
عبد الناصر  -وأصرت علي التعتيم علي هذا التعداد متاما ً وأشار رئيس حترير جريدة جود نيوز في كندا في حديثه مع «هاف
رغم مطالبات في الكثيرين بالكشف عن نسبة األقباط إلي بوست عربي» إلي وقائع الزيارة ،وأفتتاح كاتدرائية مار مرقس
خالل الزيارة حيث متت دعوة رئيس الوزراء وقتها ستيفن هاربر
مجموع سكان مصر
لالفتتاح وعقد لقاء مع البابا ملدة ساعتني ،حتدث خالله البابا
عن التعايش في مصر بني املسيحيني واملسلمني.
وأكد مقار أنه «من املهم أن يظهر البابا هنا لربط الكنيسة في
كندا بالكنيسة األم ،وأن يراه أوالد املهاجرين من اجليل الثالث
الذين يسمعون عنه فقط» .وأوضح لـ»هاف بوست عربي» ،أن
هناك حتديات جديدة ظهرت تخص األقباط املهاجرين حتتاج
لوجود البابا ،خاصة فيما يخص األمور العقائدية كمطالب
توحيد االحتفال مع الكنائس هنا أو الصالة باللغة القبطية
بجانب لغة البلد في املهجر ،وغيرها من التحديات التي تقابل
أبناء الكنيسة باخلارج

رئي�س حترير «جود نيوز» يف حوار ملوقع
« : »Huffpostرحالت البابا هدفها ربط
الكني�سة يف املهجر بالكني�سة الأم

ً
�سيا�سيا
هيالري كلينتون  ..ف�شلت
وجنحت ب�سوق الكتب

مفتي ال�سعودية يطالب با�ستبدال �صور
الطالبات بـ››الب�صمة››

تصدر كتاب «وات هابند» أو «هذا ماحدث» ،الذي تسرد
فيه هيالري كلينتون مذكراتها عن محاولة الترشح للفوز
بانتخابات الرئاسة األميركية عام  ،2016قوائم أفضل الكتب
غير الروائية مبيعا في الواليات املتحدة .وتغلب كتاب كلينتون طالب مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل آل شيخ
على «حتد مثله» أحدث كتب بيل أورايلي ،املذيع السابق في باستبدال الصور الشخصية
البطاقات
في
قناة (فوكس نيوز) .وأعتمد إعداد القائمة على بيانات بثتها للطالبات
صحيفة «إندبندنت» ومواقع على اإلنترنت وسالسل محال بيع اجلامعية بالبصمة ‹›إن كان ذلك
الكتب ودور بيع الكتب باجلملة ،وكذلك على موزعني مستقلني ممكنا›› ،موضحا أن ذلك ‹›أفضل››.
ونقلت صحف عربية ،وسعودية،
في أنحاء الواليات املتحدة.
وكان بيان صحفي لدار النشر ذكر في وقت سابق أن املقاالت عن ‹›آل شيخ›› حتذيره في لقاء
مستوحاة بالضبط من مئات االقتباسات وعلى مدى عقود ،مع طالبات سعوديات بجامعة
التي أشارت إليها هيالري بـ»الكلمات التي أعيش بها» .طيبة في املدينة املنورة  ،من حرمة بعض املفردات املتداولة
وتضيف بحسب البيان «ساعدت هذه االقتباسات في االبتهاج بينهن التي تقال على سبيل الدعابة أو الهزل.وأكد املفتي أن
في أوقات الفرح ،بأن أضحك في األيام التعسة ،وأن أكون مثابرة ‹›املرأة املسلمة الصاحلة أثرها عظيم في اجملتمع›› مستشهدا
في الظروف الصعبة ،كذلك تعميق اعتزازي بجميع أشكال بعدد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية التي تدعم قوله،
كما حذر الطالبات من ‹›متابعة األفالم املاجنة وتأثرهن بها››.
احلياة التي متنحها».

تقـــــــــــارير

�إ�ستخراج جثامني �ضحايا مذبحة الأقباط
امل�صريني بليبيا خالل �أيام

أكد النائب العام الليبي ،الصديق الصور ،أن معظم أعضاء
تنظيم داعش في ليبيا هم في األساس كانوا قيادات تنظيم
القاعدة ،وسبق وقبض عليهم في ليبيا ومنهم من هرب إلى
العراق.
وقال الصديق في مؤمتر صحفي ،إن سلطات طرابلس كشفت
موقع اجلرمية اإلرهابية التى نفذها تنظيم «داعش» بحق عدد
من األقباط املصريني ،التى ذبح فيها عناصر التنظيم  21عامال
فى شهر فبراير  ،2015فبعد بحث وتتبع وجهود أمنية تأكدت
السلطات أن اجلرمية ن ُّفذت خلف فندق «املهارى» مبدينة سرت،
أيضا ومكان دفن اجلثث
وعلمت السلطات هوية منفذى اجلرمية ً
وسنستخرجها قري ًبا .كشف النائب العام الليبى فى حديثه
خالل املؤمتر جان ًبا من نتائج التحقيقات األولية مع قيادات
تنظيم «داعش» اإلرهابى الذين ضبطتهم األجهزة األمنية
ووحدات اجليش خالل الفترة األخيرة ،ويجرى استجوابهم فى
طرابلس ،كما نشر النائب العام الليبى صورًا للمتهمني ومن
ُحكم عليهم فى قضايا ،إضافة إلى عدد من الفارين واملقتولني
على أيدى القوات الليبية خالل حترير سرت.
وشدد الصديق الصور فى مؤمتره على أن كل من خضعوا
للتحقيق وثبت أنه ال صلة لهم بـ»داعش» أُخلى سبيلهم،
وجرى تسليمهم للمفوضية السامية التابعة لألمم املتحدة،
ومعظمهم كانوا من تركيا والفلبني ،ولكن ما زال هناك 250
مته ًما ميثلون أمام القضاء ،متاب ًعا« :خاطبنا اإلنتربول وفعلنا
كل النشرات للقبض على عدد من الفارين ،أغلبهم من
ً
نشطا
حملة اجلنسية التركية ،ويصل عددهم لـ 150عنصرًا
مبنظمات إرهابية..

بالغ بقنبلة على طائرة م�صرية يف
باري�س والتحقيق مع  3ركاب
أقلعت طائرة مصرية من باريس إلى القاهرة بعد تأخرها 7
ساعات ونصف ،بسبب االشتباه في راكب وضع قنبلة على
متنها .وصرح مصدر مسؤول مبصر للطيران أن الشركة قد
استأنفت رحلتها رقم . MS800القادمة من مطار شارل
ديجول بباريس إلى القاهرة ،وهي من طراز إيرباص بعد تأخرها 7
ساعات ونصف عن موعد إقالعها.
وتلقت السلطات الفرنسية مبطار شارل ديجول بباريس بالغا ً
من قائد الطائرة يفيد باحتمالية وجود قنبلة على منت الطائرة،
وأضاف أن راكبني قاما بإبالغ أحد أفراد طاقم الطائرة أنهما
سمعا أحد الركاب خالل مكاملة تليفونية له تفيد بقيامه بزرع
قنبلة على منت الطائرة ،مما ترتب على ذلك قيام قائد الطائرة
بإخطار السلطات الفرنسية مبطار شارل ديجول بالواقعة
التخاذ اإلجراءات االحترازية الالزمة لضمان سالمة الركاب
والطائرة.
وقال إنه مت إدخال الطائرة في منطقة الشحن ليتم فحصها
وتفتيشها ،وأسفر التفتيش الدقيق على صحة اإلجراءات
وعدم وجود أي شيء.
وأشار املصدر إلى أنه مت إلغاء سفر الراكب املشتبه به والراكبني
اآلخرين محرري البالغ والتحفظ عليهم والتحقيق معهم في
هذا الشأن.
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غادة ودورين وحتديات املصريني
في االحد قبل املاضي شرفنا بلقاء جنمتني
ساطعتني في سماء اجملتمع الكندي وفي
الوسط القبطي ،نتمنى ان يعلو شأنهما
ويسطع ضيائهما اكثر واكثر في الفلك
السياسي وفي احمليط االجتماعي نبراسا
لالجيال احلاضرة وقدوة لالجيال املقبلة:
السيدة دورين اسعد ،املرشح ملنصب عمدة
مدينة  ،Brossardوالتي نتمنى لها الفوز
والتوفيق والنجاح الدائم مبشية اهلل وعونه.
والسيدة غادة ملك ،التي تعمل في احلقل
السياسي واحلقوقي منذ زمن ،مترست خالله
على فنون ذلك الوسط الشائك ،واملكتظ
باملعوقات والتحديات.
وكلتا الشخصيتني من ابناء اجليل الثاني
قد جمعتا في سلة واحدة اصالة املصريني
وحداثة الكنديني ،وصهرتا في ذات البوتقة
ثقافتيهما الشرقية والغربية ،ولم تصرفهما
ثقافة اجملتمع الغربي عن اميانهما وال عن
اصالتهما املصرية العريقة .وبدى ذلك واضحا ً
في اهتمام كل منهما بالشأن الكندي العام
وبقضايا املصريني في الداخل واخلارج.
والسيدة غادة ملك تعد من ابرز الشخصيات
العاملة في اجملال احلقوقي والسياسي؛
وبحكم خبرتها العميقة في هذا اجملال
وكونها متابع جيد ملا يجرى في دهاليز اجملتمع
وخلف كواليس السياسة ،فهي دائما على
مقربة من احلدث.
والقت غادة محاضرة هامة عن التحديات
التي تواجه املصريني في اجملتمع الكندي
والتي انبثقت عن االنتشار املمنهج لالفكار
التح ُررية وأحيانا ً املتطرفة ،و التي انبثقت
عن تنامي سقف احلرية الى درجة الالمعقول
مما ميثل حتديا كبيرا ليس فقط امام اجلالية
املصرية امللتزمة وال َدين ِّة بطبعها؛ بل وامام
التيار احملافظ من الشعب الكندي والذي
بات عاجزا عن مواجهة تلك التداعيات التي
افقدت احلرية معناهاوافرغت االنسانية من
فحواها؛ وجردت الفرد من ارادته ،وجعلت منه
كائنا ً هالمياً ،تقوده غرائزة واهواؤه وتشكله
باشكال مختلفة بحيث يصبح بال معالم
وبدون هوية .وهذا من شأنه ان يدمر لبنة
اجملتمع ،ومن ثم البناء اجملتمعي برمته فيصبح
في النهاية لقمة سائغة بني فكي املنظمات
الشيوعية والتنظيمات الراديكالية املتربصة
به والتي تسعى الى اسقاطه.
ومما يزيد من خطورة االمر هو استجابة
احلكومة الليبرالية لهذا التيار ،وخضوعها
ومساندتها له؛ وسن اللوائح والقوانني التي
تقلب قوانني الطبيعة ونظام اجملتمع رأسا ً
على عقب .والسعي لفرض تلك األفكار
واالجتاهات على اجملتمع بالوسائل السياسية
واالعالمية والتعليمية التي تستهدف املراحل
العمرية اخملتلفة.
وانتشار هذه الثقافة يشكل خطورة على
ابنائنا وبناتنا من اجليل الثاني وما يليه.
ولهذا تقوم املؤسسات الدينية واحلقوقية
والسياسية احملافظة على كشف تلك
التوجهات والتوعية بتأثيراتها وبنتائجها على
الكيان الفردي واالسري واجملتمعي.
ودعت غادة االقباط الى ضرورة املشاركة في
اجملاالت التطوعية واالجتماعية؛ والى ضرورة
تكوين كوادر لدراسة تلك التحديات من كافة
جوانبها والتنقيب في جذورها التاريخية
والنفسية وااليديوجلية حتى يتمكنوا من

بقلم  :قليني جنيب  -مونتريال

مواجهتها بالطرق القانونية
واالنسانية.
وهنا يجب االشادة بدور املؤسسة
الدينية البارز في االهتمام
باجلانب الروحي واالجتماعي ،من
خالل ما تقدمه من اجتماعات
روحية ورحالت ولقاءات وتوفير
املكان املالئم لتعارف ابناء اجلالية
ببعضهم البعض .وملزيد من
التعارف وتبادل اخلبرات اقترح احد احلضور ان
تدعو املؤسسة ابناء اجلالية الى ان يقدم كل
فرد نفسه لالخرين من خالل احد اجتماعاتها،
ويحدثهم في بضع دقائق عن خبرته املعرفية
والعملية لكي ينتفع بخبرته االخرون ،مما
يساعدهم على ايجاد عمل او االلتحاق
بدراسة او غير ذلك ،فضال عن انها وسيلة
فعالة لكي يرى ابناء اجلالية بعضهم بعضا
انطالقا من قولة سقراط حملدثه « :تكلم حتى
اراك «.
واجلالية القبطية بصفة عامة تعد من
اجلاليات السلمية التي تعمل في صمت والتي
ال تتبنى اية ايديولوجية نفعية ،وال تسعى الى
فرض هويتها على اجملتمع الذي احتواها والى
البلد الذي فتح لها ذراعيه وآواها ،فتكن له
االحترام والتقدير ،وال تذدري مقدساته بل
وتشارك في تنمية مقدراته ،وال تطمع في
تغيير هويته وال تضمر له كرها وال تكفيرا
انطالقا من ايديووجيا « التمكني ثم السيطرة ومن وراء وسائل التواصل االجتماعي ،يغرد
« ،التي تتباها املنظمات النفعية والراديكالية .بعض االخوة واالخوات خارج السرب ،ويطرحون
اراء ال تساير املعقول وال توافق املنقول الينا من
تعاليم السيد املسيح السامية؛ وال تتوافق
مع االميان والتفكير الواعي .وقد ذكرت في
مقال سابق حتت عنوان « اقباط املهجر « ،ان
من يهتم بقضايا االقباط ويسعى للدفاع عن
حقوقهم املهضومة البد اال تتجاوز اراؤه امرين
هامني :االول تعاليم االجنيل املقدس ،والثاني
هو مصلحة الوطن ،وكال االمرين يعدان
الركيزتان االساسيتان اللتان إستندت اليهما
الكنيسة القبطية على مر الدهور واالزمان.
ويظهر ذلك وينجلي عند كل كارثة حتل
باالقباط ،وعند كل محنة ميتحنون بها .فعلي
سبيل املثال يستنكر اخوتنا على الكنيسة
نفيها تعرض االقباط للتمييز واالضطهاد امام
املنظمات احلقوقية والسياسية اخلارجية.
ومع ما في ذلك من حكمة بالغة ،وتصرف
صائب لكنه ال يعجبهم .ورمبا يغيب عن بالهم
ثالثة اسباب تدفع الكنيسة الى ذلك النفي؛
وال يخرج منها متطرفون وال ارهابيون يقتلون االول :هو اميانها وثقتها الكاملة في اهلل،
املساملني ويبثون الرعب في نفوس اآلمنني
وأنه وحده القادر على رفع احملن؛ وان قضايا
ورغم ذلك فان اكبر حتدي يواجه االقباط في االقباط اعقد من ان تحُ ل بالطرق السياسية
اخلارج هم االقباط انفسهم  -وال اقصد الن اسبابها تراثية اصولية تدب بجذورها في
اجلميع  -فمنهم من ال ميلك املقومات التى عمق التاريخ .والثاني :ان قادة الكنيسة ال
تؤهله للنجاح في اجملتمع الكندي على الرغم يجهلون مكر الساسة ممن يسعون لتقسيم
مما تقدمه االجهزة احلكومية من دعم مادي الوطن وحتويله الى اشالء .وال ميكن للكنيسة
ومعنوي للمهاجرين في ظل سيادة القانون ان تفرط في امن وطنها وال ان تكون سببا
والعدل واملساواة واحلرية وعدم التمييز .على في خرابه .واما السبب الثالث ،وال اظن انها
عكس ما هو موجود في الوطن األم حيث تعبأ به ،وهو ان االجهزة االمنية واالعالمية
حصرتهم االجهزة املعنية في قطاع اخلدمات؛ ترصد عدد ذبذبات االحبال الصوتية لكل
وحدت من تواجدهم في القطاعات االنتاجية كلمة تصدر عن الكنيسة خفية او علناً ،ولو
والسيادية ،وحرمتهم من املناصب العليا في انها وقعت في حبائل اخلارج ،فان هذه االجهزة
كل القطاعات ،حتى االشتراك في االندية لقادرة على حتويل حياة االقباط الى جحيم ال
الرياضية .ناهيك عن انتشار التعصب الذي يطفأ .ويكفيها ان تطلق عليهم اجلماعات
يدفع بعض رجال املال واالعمال الى رفض الراديكالية -كفانا اهلل شرها وشر من صنعها
تعيني املسيحيني في شركاتهم كما في ومن يساندها..

سلسلة محالت (التوحيد و)...
التي ال يعمل بها مسيحي
واحد.
واستطيع ان ارصد اهم
السلبيات التي تصيب عددا
ال بأس به من افراد اجلالية
بدءا ً من االنعزالية واالحجام
عن املشاركة ولو حتى باالدالء
االنتخابي.وعدم
بالصوت
االشتراك في االعمال التطوعية .ومرورا ً
باألناناية واإلحجام عن إفادة اآلخرين باملعرفة
واخلبرات .كذلك فإن هناك قلة قليلة منتفعة
تسعي الى اشتغال من تتمكن من اشتغاله
حتت مسمى البزنس.

يف ذكري مذبحة الأ ْق َب ُ
اط يف
ريو
م ْ
َا�س ِب ُ

القمص أثناسيوس جورج

خرج اآلالف من األقباط أمام مبنى ماسبيرو بعد
الهدم التدريجي على مدى 22ساعة لكنيسة
الشهيدين بأطفيح ،وعلى وَ ْقع التهجير
ال ِقسرﻱ لألقباط هناك ،خرجوا بعد حرق
ممتلكاتهم وتخويفهم إلى احلد الذﻱ تقهقر
أمامه اجليش إبان حكم اجمللس العسكري
...خرجوا وافترشوا األرض لبضعة أيام وقد
شاركهم مسلمون أحرار ،خرجوا ليقولوا
للمعتدﻱ ملاذا تضربني؟! بل ملاذا تقتلني؟! ملاذا
تذبحني؟! ملاذا حترقني؟! ملاذا تهدمني؟! لقد
ً
تلطيشا
ح َّولنا اخلد األمين واأليسر ،وقد شبعنا
بالقتل اجلماعي .خرجوا ليقولوا لكل الثعالب
املاكرة ُك ُّفوا عن الترهيب والتخويف والظلم.
لقد سبق وقيل أن امللف القبطي لن ي ُ َحل
مبعزل عن اإلصالحات الشاملة ،وها النظام
الفاسد قد سقط بجملته!! فمتي هو األوان
املناسب لوضع املطالب القبطية ضمن دوالب
إعادة بناء الدولة ،فإذا كان الوقت غير مناسب،
فمتى إذن سيكون الوقت مناس ًبا؟! خاصة
بعد املذابح القبطية والتهدمي الذﻱ أعقب
الثورة ،واحلرائق والقتل اليومي علي الهوية .
لقد جاء خروج األقباط عفويًا بعد أن اجتازوا
املعصرة وذاقوا مرارة األحزان في كل مذبحة
وجنازة جماعية ،تظاهروا في ماسبيرو
وجعلوه بيتهم وأصروا على البقاء هناك حتى
تعود الثقة واملصداقية واحليادية في التعامل
معهم كمواطنني ال كرعايا ،كمصريني ال
كجالية ،مطالبني بحماية القانون لهم من
َ
استقواء الرعاع والغوغاء الذين استباحوهم،
ذهبوا كضحايا ال كمبتزّينُ ،هدمت
كنيستهم وذُبح منهم املئات في حصيلة
الك ْ
مذابحُ ،
شح ( ،)23مذبحة جنع حمادﻱ (،)٨
أبو قرقاص ( ،)٩العمرانية ( ،)3اإلسكندية (،)23
املقطم ( ،)10هذا غير الشهداء الذين ذُبحوا
بالق ّ
َطاعي علي مدار الساعة في كل ربوع
القطر  .وسط هذه
الدماء الصارخة واالفواه الضارعة وااليادي
املرفوعة والقلوب احلزينة ،وأمام إجرام
واستكبار االذان الص َّماء والتواطؤ  .ذهب
هؤالء األقباط األحرار مبئات اآلالف؛ ليعلنوا
أمام العالم أجمع أنهم لن يُفرِّطوا في هذه
الس ِخ َّية ،وليعلنوا أيضا أن القتلة
الدماء
َ
ليسوا أسوأ من احلكام .فلو كان احلكام
احترموا القانون والعدالة وحقن الدماء؛ لمَ َا جترَّأ
اإلرهابيون وم ُّدوا أياديهم باإلثم إليهم ،وما
اغتالوهم عن َع ْمد خسيس واحرقوا ونهبوا
مئات الكنائس واملمتلكات .في ماسبيرو
متحضرة وسلمية ألن العنف
وقفوا وقفة
ِّ
ليس طريقتهم ،فقد علَّمهم السيد املسيح
حق الدفاع عن أنفسهم ال االنتقام ألنفسهم
تكلمت رديئًا؛ فاشهد على
كنت قد
(إن
ُ
ُ
الردﻱء) (يو  ،)٢٣ : ١٨وقفوا مصلِّني مرنمِّ ني
داعني ملصر بلدهم بالسالمة والعافية،

التتمة �ص19
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�إعـــالنـــــات

ذكري ال�صديق تدوم �إيل الأبد
ذكري األربعني إلنتقال األم املحُ بة للجميع إلي فردوس النعيم

ال�سيدة  /جوليت دانيال �إ�سكندر

زوجة الدكتور  /ولسن إسكندر
والدة كل من  :د .اليكس و سوزان و د .جون و إيفا و نانسي و فيوال و توني ولسن
وشقيقة كل من  :رجاء و ثروت و رفعت و مايكل و ليلي دانيال
تتقدم األسرة بالشكر اجلزيل لنيافة األنبا صرابامون أسقف أم درمان وتوابعها ألتصاالته
املستمرة والصالة من أجلها
وأيضا ً كل الشكر لنيافة األنبا أيليا أسقف اخلرطوم وجنوب السودان علي زياراته املتكررة
والصالة علي جثمانها
كما تتقدم األسرة بكل الشكر والتقدير لكل األباء الكهنة املوقرين بجميع الكنائس
لزياراتهم ومجهوداتهم وصالتهم املتكررة
وكل الشكر والتقدير لكل األحباء واألصدقاء الذين حضروا مراسم اجلنازة والذين قاموا
باإلتصال من السودان و مصر والواليات املتحدة األمريكية
و أستراليا و لندن علي محبتهم لها
كما تتقدم األسرة بالشكر والتقدير ألعضاء اجلالية السودانية بكندا لتقدمي واجب العزاء
هذا وسيقام قداس ذكري األربعني يوم األحد  8أكتوبر بكنيسة املالك ميخائيل ومارمينا
بنورث يورك الساعة  8صباحا ً

ونسأل الرب أال يُريكم مكروها ً  ..والعزاء للجميع
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Dental Advice

Enas Kaldas CDA/EX Member of ODAA

كيف يعمل الفلورايد على حماية اسنانك ؟

من اهم املصادر للفلورايد هو ما يتم اضافتة فى مياة الشرب
 ,فهنا فى تورونتو تكون نسبتة  ppm 0.6و ذللك معناة اننا
نحصل كلنا على نسب متفاوتة منة على حسب استهالكنا
للمياة فى الشرب (او ا 1كنا نستخدم مياة معدنية)  ,فى لقهوة
و
و الطبخ وذللك باالضافة الى مرات استخدامنا ملعجون االسنان
املصادر الغذائية االخرى.
1يتفاعل الفلورايد في الطبقة اخلارجية للسن (امليناء) مما يزيدمن صالبتها ومقاومتها لتسوس األسنان.
 2يضعف نشاط جراثيم البالك فيقل انتاج األحماض التي تُذيب ميناء السن.3إعادة تكوين العناصر املعدنية للسن  ،remineralizationللحد من التسوس األسنان إذا كان فيمراحله األولى.
4يعمل الفلورايد كمضاد لتكاثر اجلراثيم التي تساعد على حدوث التسوس.الفلورايد في معاجني األسنان :
يتوفر عنصر الفلورايد في معاجني األسنان أيضا بنسب متفاوتة ،وينصح باستعمال هذه املعاجني
لألطفال واملراهقني حتى توفر احلماية لألسنان بالشكل املطلوب .كما ينصح بأن ال تتجاوز كمية
معجون األسنان على الفرشاة حجم حبة البازالء ،وأن ال يبلع الطفل املعجون قدر املستطاع.
وباستعمال معجون األسنان بانتظام فإن نسبة انخفاض حدوث تسوس األسنان قد تصل الى .30%
الفلورايد في املستحضرات الطبية :
يتم تطبيق الفلورايد على أسنان األطفال في عيادة طبيب األسنان من خالل املستحضرات الطبية
ذات التركيز العالي ،والتي تُطبق على أسنان الطفل مرتني أو ثالث مرات في العام .ولقد أثبتت
الدراسات أن التطبيق املوضعي للفلورايد يؤدي الى خفض نسبة
التسوس مبعدل يتراوح ما بني  %40و  . 60%باالضافة الى مضامض
الفلورايد و جل الفلورايد و طالء الفلورايد (. )varnish
تقوم مساعدة طبيب االسنان بفحص اسنانك او اسنان طفللك
لتقييم خطورة تعرضها للتسوس  caries risk factorوتقوم ايضا
بتحليل املصادر اخملتلفة للفلورايد فى غذائك لتحديد أنسب الوسائل
و الكميات التى حتتاجها

ّ
(التكرع)؟
من أين يأتي التجشؤ
يأتي التجشؤ (الفضالت الغازية) من املعدة عندما يكون بداخلها كميات كبيرة من الغاز.
الهواء عبارة عن غاز تدخل إلى املعدة عندما تأكل أو تشرب بسرعة كبيرة ،فأنت تتجرع الهواء بكمية
كبيرة في نفس الوقت ،كما أن الصودا واملشروبات الفوارة تدخل هواء إلى املعدة .وعندما متتليء املعدة
بكمية كبيرة من هذه الغازات ،يلجأ اإلنسان إلى إخراجها من املعدة ليشعر بالراحة ،فيتجشأ.

نبات الكوبرا !
سمي هذا النبات على اسم «ثعبان الكوبرا»؛ ألنه
ُ
يشبهه في الشكل وأيضا ً في طريقة احلياة .فيبدو هذا
النبات كمخلوق غريب ذي رأس مجنح وعينني بيضاويتني،
وله جذع أملس.
ويعيش هذا النبات على التهام اللحوم ،فضحاياه
من احلشرات ،التي يجتذبها إلى جناحيه املزودين برحيق
حلو ورائحة جذابة ،وعندما متيل احلشرات إليها وتتحول
حولها ،جتذبها العينان بلونهما البراق ،فتسعى نحوهما
وتضل طريقها حتت ستار أشبه بأنف بني العينني .وعندما
متر حتت الستار ،فإنها لن تستطيع العودة ،إذ ستقابلها
فتحة تؤدي إلى مصيدة حتتل الرأس الفارغ ـ والرأس ذاته
مبثابة معدة تهضم ومتتص ،وكأنها هي جهاز هضمي
حليوان ...إنه حقا ً اسم على ُمسكى!

العالج بالروايات!
أحلق حديثا ً فن رواية القصص واحلكايات ضمن برنامج العالج
النفسي للمرضى .فلقد ثبت بالفعل أن رواية القصص بأسلوب
مريح وجذاب تعمل على تهدئة املرضى املصابني باألمراض
النفسية ،وجتلب النعاس إلى أجفانهم .والطريف أن بعض
األطباء النفسانني قد جلأوا إلى االعتماد جزئيا ً على رواية القصص
واحلكايات واالستعاضة بها عن بعض األقراص املهدئة في عالج االكتتاب وغيره من األمراض النفسية.

الألوان فيها ال�شفاء
أكد العالم البريطاني «ثيو جيمبل» ان
األمراض النفسية والعضوية ميكن عالجها
بواسطة تغيير األلوان في املنزل أو املكتب.
أوضح الدكتور «جيمبل» أن الدراسات التي
قام بها منذ الستينيات كشفت أن اللون
األحمر يعالج االكتئاب والكسل وضغط الدم
املنخفض .ويفتح الشهية ،لذلك بدأ أصحاب
مطاعم الوجبات السريعة طالءها باللون األحمر ملساعدة الزبائن على سرعة األكل واحلركة.
أما اللون األصفر فيعالج أمراض اجلهزين الهضمي والعصبي ،ويزيد من ثقة اإلنسان في نفسه ،كما ثبتت
فاعليته في تقوية جهاز املناعة ،وزيادة نسبة الكالسيوم عند كبار السن.
واللون األخضر يفيد في عالج أمراض القلب؛ ألنه يحقق الشعور باإلتزان والهدوء ،ولذلك يستخدم في
األماكن شديدة الضوضاء.
وأخيرا ً اللون التركواز (الفيروزي) يعمل على تخفيف “احلمى”؛ ألنه مينح الشعور بالبرودة ،ولهذا يستخدم
عادة في املستشفيات.

احلساسية من الفول السوداني
أثبتت دراسة علمية أجريت في فرنسا ،أن  12%من حاالت
احلساسية لدى األطفال تأتي نتيجة تناولهم كميات كبيرة
من الفول السوداني.
وناشدت الدراسة السيدات احلوامل أن يقللن من تناول الفول
السوداني ،حتى ال يكون له تأثيره الضار على اجلهاز املناعي
للجنني الذي يعرف بشدة حساسيته.

ال�شمام واجلزر ،للحماية من ال�رسطان
ينصح الدكتور «ريتشارد جولد بلوم» ـ رئيس
اللجنة الكندية للفحص الدوري للصحة،
املدخنني أن يزيدوا استهالكهم من األغذية
الغنية «بالبيتاكورتني» وهي املادة امللونة
املوجودة في الشمام والسبانخ واجلزر .ويتولى
اجلسم بعد ذلك حتويلها إلى فيتامني (أ) الذي
يحمي من اإلصابة بسرطان الرئة.
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�إقر�أ و�أ�ضحك
من فكاهات عصر اخلديو عباس حلمي الثاني ،أنه
كان يحتفظ في قصره بثالثة من الندماء يضحكونه.
وكان بينهم وبني «مهردار» القصر ثأرات وخصومات.
و»املهردار» كلمة تركية تعني «حامل اخلتم» ،وكانت له
سلطة واسعة في القصر اخلديو .ويوما ً كان «املهردار»
يضع الفتات على كل غرفة من حجرات احلاشية تدل
على وظيفة من بها ،فلما وصل إلى غرفة الندماء الثالثة
كتب عليها «إمنا نطعمكم لوجه اهلل» ،فغاظهم ذلك،
وأرادوا االنتقام منه؛ فألفوا زجالً يعتمد على اختالف
املعاني بني الكلمات التركية واملصرية .وفي إحدى
السهرات دخل الندماء  ،فالقى كل منهم شطره من
زجل يقول« :كان عندي في وسط البلد ساقية بتسقي
اجللنار  ،دورت فيها التور عصى ..دورت فيها “املهر” دار!

هل تعلم؟

أن الكولونيل ساندرز ،مؤسس أكبر سلسلة مطاعم
في العالم واملعروفة باسم «كنتاكي فرايد تشيكن»،
قد بدأ حياته فقيرا ً معدماً ،وتعرض لألفالس عدة مرات
قبل أن يحقق هذا النجاح املذهل؟!
مدينة اسطنبول هي الوحيدة في العالم التي متتد
أرجاؤها فوق جزأين من قارتني مختلفتني من قارات
العالم اخلمس .ان الشطر األكبر من مدينة اسطنبول
يقع في الناحية األوربية ،أما الشطر اآلخر فيقع عبر
مضيق البوسفور في آسيا .وأما تركيا ،التي تعتبر
اسطنبول أكبر مدنها ،فتبلغ مساحة شطرها اوروبي
عشرة آالف ميل مربع ،أما شطرها االسيوي فثالث مئة
ألف ميل مربع.
جمعية حماة اللغة العربية
في االجنليزية تعبير ال نظير له في اللغة العربية1980s :
وترجمته الثمانينيات (أوغيرها) من القرن العشرين.
ونقترح أن نقتبس 1980ت أو 1950ت .وبذلك نختصر
ثالث كلمات في مناخ عز فيه الوقت واملادة.

5
6
7
8
9
10
رأسي
 - 1محال كسره  oقيظ
 - 2صغار الجراد  oهجم في الحرب (معكوسة)
 - 3امتنع عن المغريات احتراما للنفس  oقضم وقرط  oيحول
إلى فتات
 - 4نهض  oخير جليس في األنام
 - 5بالغ النبوغ والذكاء (معكوسة)  oيكتب بكل لغات العالم
ولكنه ال يستطيع قراءة كلمة
 - 6ابعد ونحى وأزاح  oقليل باالنجليزية.
 - 7فلسطيني من مدينة يافا  oنصف هواك
 - 8ال يمكن تناوله عند الفطور أو الغداء  oصف من الناس في
االنتظار
 - 9نصف واحد  oشخصية خيالية من شخصيات الرسوم
المتحركة (معكوسة).
 - 10يغطي الطير  oأفكاري الصغيرة المتناثرة

ت�أمالت معا�صرة
الفكاهة والسخرية
تو ّلد الفكاهة استرخاء ،والسخرية توتراً ،وتنتج الفكاهة إلفه ودعابة والسخرية شقاقا
وجفاء ،وتضفي الفكاهة سحرا ً وروحا ً خ ّيرة ورحابة صدر ،والسخرية حتديا ً وضغينة وازدراء،
وجترد الفكاهة العقل من سالحه بينما تضعه السخرية في حال تأهب .تنشر الفكاهة
االلفة فيما تتوق السخرية الى الطيش .تحُ دث الفكاهة اتضاعا ً والسخرية غطرسة .تس ّبب
الفكاهة تسامحا ً والسخرية نفاذ صبر ووقاحة .وتؤدي الفكاهة الى اللطف فيما السخرية
غالبا ما جترح الشعور.

حديقة الأفكار
االستخدام احلكيم ألوقات الفراغ هو حصيلة التمدن والثقافة( .برتراند راسل)
الكتاب احلسن التأليف هو بساط سحري ينقلنا إلى عالم ال نستطيع ولوجه بأي شكل
آخر( .كارولني غوردون)
كل ما يحدث في الواقع امنا كان حلما من قبل( .كارل ساندبرغ ،شاعر أمريكي)

أفقي
 - 1كلما كثر غال وكلما نقص رخص  oشخص يرى عدوه
وصديقه بعين واحدة.
 - 2لوصف اللون بأنه شديد السواد  oأخضر في األرض وأسود
في السوق وأحمر في البيت
 - 3نصف مغري  oمجموعة الحيوانات التي نمتطيها
 - 4نفير  oمن المعجنات التي نأكلها
 - 5تكلمت حتى بانت رغوة فمها (معكوسة)  oنصف وخيم
 - 6حرف يقترن باللغة العربية ويوصف بها  oال يغرق
 - 7نصف دواء  oاختالف لون الجلد بعد تعرض للشمس  oليس
اختي وال أخي ولكن ابن أمي وأبي
 - 8يخشي هللا  oاسم الجزء العلوي من الكسر في
الرياضيات.
 - 9يقع في المنتصف بين األرض و القمر
 - 10خارج عن المألوف وفيه حداثة وتجديد  oله اربعة ارجل وال
يستطيع المشي

حل
العدد
السابق

ت�سايل يف الأ�سئلة

 1ـ ما هو العدد الذي إذا ضربته في ( )4كان
الناجت ()5؟
 2ـ في أي مكان على األرض تخرج الشمس
من املشرق؟
 3ـ من هو اإلنسان الذي يتمنى أن يكون
أعور؟
 4ـ ما هو الشيء الذي يشبه نصف القمر؟
 5ـ ما هو العدد الذي إذا ضربته في نفسه
()3مرات ،ثم ضربته في ( )2كان الناجت ()54؟
 6ـ ما هو الشيئ الذي تطلبه ،وإذا جاءك
ركلته؟
األجوبة (مقلوبا)
العدد هو 25ر 1واحد وربع ـ في كل مكان ـ األعمى ـ
النصف اآلخر ـ العدد هو  3ـ الكرة.

برج الحمل :تتألق فى مجال عملك وتحظى بشخصية محبوبة من قبل
الرؤساء خالل الفترة الحالية ،وهو ما يؤثر عليك بشكل إيجابى.
برج الثور :صحتك بحاجة إلى عناية جدا خالل الفترة المقبلة ،وذلك من أجل
الحفاظ على سالمتك فال تنتظر التعرض للمرض وتذكر أن الوقاية خير من العالج
برج الجوزاء :عليك أن تتحكم فى مشاعرك حتى ال تقع ضحية لخديعة أحدهم
فال تظهر االهتمام بأشخاص ال يهتمون بك على اإلطالق.
السرطان :احذر الكلمات التي تقولها ألنها ستتسبب األلم لآلخرين بعيداً
برج
ّ
عما تعنيه الحقيقة وليس الحل أن تجرح من يجرحك بل الحل أن تحاوره بهدوء
لتبين له خطأه
برج األسد :جو من األلفة ُيسيطر على محيط عملك ،وتجد دعما معنويا كبيراً
من قبل زمالئك فى عدد من المهام المنوط بتنفيذها ،وتنتهى من عدد من
األعمال المعلقة.
برج العذراء :الحب خلق من أجلك ،فأنت شخص رومانسى ويتضح ذلك من
تصرفاتك  ،فال تجعل ذلك يضيع مع الوقت..
برج الميزان :قد تواجه الكثير من المعترضين على خططك في العمل ،فتحلَّ
بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر
برج العقرب :ال تأخذ األشياء على عاتقك كى ال تصاب ببعض األمراض المتعلقة
بنفسيتك..
برج القوس :كثرة االنشغال بالعمل وقضاء ساعات طويلة فى بذل الجهد،
سيؤدى إلى سوء حالتك الصحية ،فبدنك بحاحة إلى الراحة البدنية والنفسية
ً
أيضا.
برج الجدى :أنت بحاجة إلى ممارسة التمارين الرياضية خالل الفترة الحالية
من أجل الحفاظ على قوام رياضى خالل الفترة المقبلة .
الدلو :عالمك ملئ بالنماذج الناجحة التي عليك أخذ القدوة منها،
برج
ّ
ً
االستسالم والتحجج بالظروف ليس حال على اإلطالق
الحوت :ال تأخذ قرارات بناء على أقوال غير مختصة بل أستشر أهل الخبرة
برج ُ
فقد تصادف بعض الهموم العائلية ألنها ُتحملك مسؤولية وحاول بحث أمورك
بهدوء
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صلبانهم كشهداء بالن َّية؛ وكمشاريع
رافعني ُ
للشهادة بل وكشهداء حتت الطلب ،هادمني
ُظنون وكل ُعلُ ٍّو يرتفع ضد معرفة اهلل ،ألن
مطالبهم مطالب عدل وحق وقبول ومشاركة
اخلير .رافضني الغباوة املُشينة واالتهامات
الوضيعة التي جعلتهم فريسة البلطجة
واألكاذيب والشائعات وشهادات الزور التي
س ِئموا لعبة الطائفية
ألوالد املعصية ،وقد َ
واملشي على احلبال (ال انفالت كامل وال هدوء
كامل؛ كي تبقى الطائفية حاضرة في املشهد
السياسي اليومي للحياة املصرية).
ذهب األقباط إلى ماسبيرو؛ ال من أجل طلبات
فئوية كما يُشيع املُغرضون ،لكن باألحرى
من أجل عدم سرقة الثورة ،وحتى ال تصبح
الثورة مسروقة حلساب االنتهازيني .ذهبوا
حتى ال تعود ذهنية التواطؤ واملساومات التي
أرهقتهم ..ذهبوا للمطالبة بدولة مدنية ال
تقبل العقاب اجلماعي واملواربة والفزَّاعات ،بل
دولة القانون امل ُ َف َّعلة ،وقفوا ليسألو ملاذا ُه ِدمت
كنيستهم وملاذا تُغلق كنائسهم وملاذا أطلقت
الشرطة واجليش الرصاص عليهم حتدي ًدا؟
وهم يتساءلون ملاذا يفعل املسلمون هكذا
بكنائسهم ،وملاذا يوجد مصريون بال مصرية؟
وب َ َ
مي ال يفقهون.
شر بال إنسانية؟ ُ
ص ٌّم ب ُ ٌ
كم ُع ٌ
أيضا هل إعادة بناء الكنيسة يحتاج
ويسألون ً
إلى رأﻱ الشرع أم رأﻱ القانون؟! يحتاج إلى رأﻱ
الشرعية أم إلى رأﻱ اخلالفة؟! .الكنيسة التي
تزرع اخلير والوءام والرحمة والتي ال مكان فيها
لشر أو عدوان ..
وقف األقباط لهذا كله؛ بعد أن رأوا أنقاض
كنيستهم وحرمانهم من حقهم في احلياة
والصالة ..وقفوا ليقولوا بأﻱ ذنب ُهدمت
الكنيسة؟! ألن املسيح علَّمهم التسامح
لكن لم يعلمهم التخاذل والتفريط.
تش ّبث املتظاهرون غير ُمذعنني للممطالة
واملراوغة املعتادة من الذين يحترفون اللعب
بالبيضة واحلجر؛ وبش َّماعة التوازنات
وبتوظيف البلطجية ،ولم يرضخوا ملن حرَّضوا
عليهم واستماتوا لتشويه وقفتهم ،إذ ال زال
يتناسى بأن الفاسد قد سقط ومعه
هناك من
َ
َ
زبانيته وهم ق ْيد احملاكمة ،وس ُيدانوا بالقضاء
العادل من اهلل لنفس املصير الذﻱ جلبوه
وسترتد أعمالهم على رؤوسهم بعد أن
علينا،
ّ
خزَّنوا ألنفسهم النار التي ال تُطفأ.
حتية لهؤالء الذين يصنعون اآلن تاريخهم
وحضورهم ،والذين كسروا حاجز اخلوف ضمن
شباب التحرير ،حتية ألؤلئك الذين أصابهم
والوصاية.
السأم من التجمد والفساد
ِ
فذهبوا بوجدانهم وإحساسهم املصرﻱ
خارج التنميط واحملاذير ،متجمعني كأقباط
ومسلمني في عفوية الذات واالقتناع واملثابرة
من أجل مصر يتعايش فيها اجلميع بكرامة.
ولنثق كمؤمنني بأن الساعة قد أتت وهي
لنا منذ بدء الزمن حتى نهايته ،فكل ساعة
بالنسبة لنا هي ساعة حاسمة جملد اهلل ،لكي
يتمجد ويحطم كل قوات الظلمة ،ويُسقط
على األرض كل الذين يتدافعون للقبض عليه،
شهر بإبليس ويجرِّد السالطني جهارًا ظافرًا
ف ُي ِّ
بهم ،ويُطلق األسرى باحلرية ،ويُعني عبورنا في
هذه الدنيا حتى يركض العالم نحو اهلل.
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من صفحتي علي الفيس بوك
محمد عبدالوهاب « موسيقار األجيال :
ولد محمد عبد الوهاب في  13مارس 1902
ويعتبر أحد أهم أعالم املوسيقى العربية وإن
لم يكن أهمهم علي اإلطالق ولذلك ّ
لقب
مبوسيقار األجيال . ،ولد في حارة برجوان بحي
كملحن ومؤلف
باب الشعرية بالقاهرة  ،وعمل
ّ
موسيقى وكممثل سينمائي .بدأ حياته
الفنية مطربا ً بفرقة فوزي اجلزايرلي عام 1917
 .في عام  1920قام بدراسة العود في معهد
املوسيقى العربية .بدأ العمل في اإلذاعة عام
 1934وفي السينما عام  .1933ارتبط بأمير
الشعراء أحمد شوقى وحلن أغان عديدة ألمير
الشعراء ،غنى معظمها بصوته وحلن كليوباترا
واجلندول من شعر علي محمود طه وغيرها.
كما حلن للعديد من املغنيني في مصر والبالد
العربية منهم فيروز وأم كلثوم وليلى مراد
وعبد احلليم حافظ وجناة الصغيرة وفايزة أحمد
ووردة اجلزائرية وصباح وطالل مداح وأسمهان،
وقد إشتهر بتلحني األناشيد الوطنية ووضع
العديد من موسيقي السالم الوطني لعدد من
البالد العربية هذا إلى جانب إكتشافه للعديد
من الفنانني ومنهم الفنان إيهاب توفيق  .وقد
رحل عن عاملنا في عام  .١٩٩١بعد أن ترك ميراثا
ضخما من االحلان واألغاني واالفالم العربية.

 )٤النرويج ٥٥ :
 )٥بروناي ٥٤ :
 )٦الواليات املتحدة االمريكية ٥٣ :
 )٧هوجن كوجن ٥٢ :
 )٨سويسرا ٤٦ :
 )٩سان مارينو ٤٥ :
 )١٠كندا  ٤٤ :ألف دوالر  /سنويا.
أفقر خمسة دول من حيث متوسط دخل الفرد
سنويا
كلها في أفريقيا ومرتبة من األقل إلي األعلي
وكلهم حتت ألف دوالر سنويا :
 )١جمهورية أفريقيا الوسطي  ( :األفقر ) ٥٤٢
 )٢جمهورية بورندي ٦٤٢ :
 )٣كونغو ٦٤٨ :
 )٤ليبيريا ٧٠٣ :
 )٥أريتريا ٧٠٣ :
الترتيب العاملي ألعلي عشرة من الدول العربية
من حيث متوسط دخل الفرد سنويا :
 )١قطر ؛ األولي دوليا وعربيا.
 )٢الكويت  :ترتيبها علي العالم .١٧
 )٣البحرين .٢٦ :
 )٤السعودية .٢٩ :
 )٥اإلمارات ؛ .٣٢
 )٦لبنان .٦٧ :
 )٧تونس .٩٠ :
 )٨اجلزائر .١٠٥ :
 )٩العراق .١٠٨
 )١٠مصر .١١١
هوامش  :إستراليا رقم  /١١أملانيا رقم / ١٥
إجنلترا رقم  / ٢١إسرائيل رقم ٢٥

حملبي األرقام :
متوسط دخل الفرد في العديد من الدول
أعلي عشر دول من حيث متوسط دخل الفرد
سنويا :
 )١قطر  ٩٩ :الف دوالر  /سنويا.
الوطن....أتدرون ما الوطن.
 )٢لوكسمبورغ ٧٩ :
رسالة أبعث بها لكل املصريني املغتربني
 )٣سنغافورة ٦٥ :

ا.د .ناجي اسكندر
في غربتي عن وطني كتبت يوما :
الوطن شيء يعيش في كياني
وحبه قد كفاني.
قد ميوت بعض الناس من أجل أفكارهم
ولكن ميوت كل الناس ذودا َعن حمي أوطانهم.
قد تتبدل القلوب فى حبها
ولكن في حب الوطن أبدا لن تتبدل.
إنسان فاقد لوطنيته فاقد ألهليته.
قد تهون كل األرض اال بقعة ...
تلك البقعة هى وطنى.
ذكر إسمه حلن يداعب األذان
واحلنني اليه يثير األشجان
عرفت بني جنباته األمان
وفيه إلتقيت بأحب اخلالن.
وطني ال يوجد له بديل
وإن طالت بي أيام الرحيل.
قدماي هنا في غربتي
وقلبي هناك فى وطني.
الوطن هو ذلك :
املزيج العبقري
بني األرض وأصحابها
العشق األبدي
بني اإلنسان واألرض.
كم من الدموع إغرورقت بها العيون
حنينا ألوطانها.
الوطن هو ذلك املكان
الذي مهما أن جتولت بني أرجائه
فابدا لن حتس باألشواق لغير جنباته.

ساترن يأكل أبناءه
على جانبى اخلط الفاصل بني اخلريف
والشتاء يأتي االحتفال بعيد الهالوين
يوم ملئ بالغموض والسحر واخلرافات
والرعب احيانا ً َمن منّا لم يعرف
اإلحساس بالرعب؟ حيث تتسارع
نبضات القلب وتتالحق األنفاس،
ويقشعر البدن ،وقد يتص ّبب املرء
عرقاً .ومنا الباحثني عن الرعب من
خالل مشاهده أفالم رعب لكى
يحبسوا انفاسهم ويتسارع نبضهم
ويستمتعوا بشعور الرعب شعور فيه
نوع من اللذة واحلماسة وهو شعور
عجيب مختلط بكثير من االنفعاالت
كل مره يقترب عيد الهالوين وآرى
السباق فى عمل اكثر دميه مخيفه
وآرى الهياكل واجلماجم وشبك
العنكبوت والدماء والورود السوداء
على القبور وأصوت رعب ال تعلم
مصدرها ويد قبيحه تخرج إليك من
بني هياكل القبور وكأنها تريد ان
تأخذك معها لعاملها  ،عالم مجهول
حتت االرض كل هذا اجلو املثير الغامض
دائما يذكرنى بلوحه تدخلنى معها
فى هذا األحساس املرعب الغامض انها
لوحه «ساترن يأكل أبناءه « وهى أحد
أعمال الفنان اإلسبانى «فرانسيسكو
دى جويا»  ،1828 -1746والذى يعتبره
البعض العمل األبرز ،واألشهر فى تاريخ
ذلك الفنان الذى توفى فى عشرينيات
القرن التاسع عشر عن عمر يناهز

السبعني عاما.
تعتبر هذه اللوحه من أهم األعمال
التى رسمها جويا خالل هذه املرحلة،
وهو العمل الذى وصفه البعض بأنه
األبشع فى تاريخ الفن على اإلطالق،
وأصل اللوحه املستمد منها فكرتها
عزيزى القارئ ترجع إلى أسطورة
اإلله الرومانى ساترن،التي تص ّور اإلله
الروماني زحل وهو يلتهم ابنه؛ ألنه علم
بنبوءة تقول ،إن أحد أبنائه سيهزمه،
وقد ظهر إبداع جويا في تصوير
وحشية املوقف ،ورسمه على خلفية
سوداء ،وجند في اللوحة أن رأس ابن زحل

وأطرافه مخلوعة والدم
يغطي مكانها ،وعينا
زحل بارزتان إلى اخلارج
في إشارة رمبا إلى إصابته
باجلنون ،وأصابعه الصلبة
مغروزة في حلم ابنه ،وال
توجد حركة بجسم الولد
لإليحاء بأنه قد مات فعلياً.
قام الكثيرون إلى اإلستناد
الى هذه االسطور فى رسم لوحاتهم
 ،إال أن لوحة جويا كانت األكثر تأثيرا،
وقدرة فى التعبير عن هذه األسطورة
بني كل الفنانني فإن تناول جويا،
وطريقته فى التلوين ،والصياغة التى
تقف فى مرحلة وسط بني املدرسة
القدمية فى التصوير ،واملدرسة احلديثة
التى بدأت إرهاصاتها الفعلية على يد
جويا كانت أكثر رعباً ،وسوداوية من
لوحات فنانني أخرين سبقوه فى تناول
هذه األسطورة بأكثر من قرنني ونصف.
ولقد أرجع البعض هذا األمر إلى
انعكاس حالة جويا النفسية على
مجموعة األعمال التى رسمها فى تلك
الفترة واملعروفة باللوحات السوداء.
ومن املؤكد أن لوحة جويا املرعبة حتمل
من اإلسقاطات األخرى ما يبتعد بها
عن كونها مجرد لوحة تسجيلية
ألسطورة من األساطير ،فالظلم
والقهر ،والعنف ،واالستبداد والفساد
وجنون السلطة هى من األمور التى

نسرين عيسي  -ساسكاشوان

ميكن لنا أن نراها واضحة
فى تفاصيل ،وثنايا ،ودالالت
العمل الذى أمامنا عزيزى
القارئ  ،وهى أمور تتسم
احلدوث
باستمرارية
والتكرار فى حياة الناس
والتاريخ ،وما أشبه الواقع
الذى نعيشه اليوم بهذه
اللوحة التى جنح جويا
من خاللها فى التعبير عن مشاعره
وأحاسيسه الداخلية عبر استخدامه
للظالل واأللوان القامتة ،واحلركة الثائرة،
وكذلك املالمح اجلنونية لذلك الكائن
املهول الذى فقد صوابه ،وفقد القدرة
أيضا فى السيطرة على مشاعره،
ورغباته الشريرة.
احلقيقه تذكرنا اعمال جويا
وشخصيته بالهالوين  ،فأنت كما ترى
فى الهلوين الرعب جتد ايضا ً اجلمال
متمثالً فى زى سندريال واألميرة
النائمه وغيرها وهكذا كان جويا الفنان
الذي كان لغزا ً بحد ذاته ،متناقضا ً في
كل شيء ،فهو فنان البالط والشعب،
فنان يرسم اجلمال والسواد .وكما نزين
منازلنا احتفاال بالهالوين زين جويا
جدران منزله من اخلارج بأعمال تصحب
الناظر إليها إلى عالم داكن ،كابوسي
الطابع ،يغلب عليها غموض وجمال
متاما ً مثل واقعنا حلظات بكاء وحلظات
صمت وبينهما احلياة !
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االحتفال بظهور الصليب

للشماس /مهندس
جمال تكال اسعد  -مونتريال

حتتفل الكنيسة بظهور الصليب اجمليد الذي لربنا ومخلصنا يسوع املسيح
احتفالني األول في اليوم السابع عشر من شهر توت سنة  326م ،.على يد امللكة البارة القديسة هيالنة،
والدة اإلمبراطور قسطنطني الكبير ،ألن هذه القديسة -وقت أن قبل ابنها قسطنطني اإلميان باملسيح-
نذرت أن متضى إلى أورشليم .فأعد ابنها البار كل شيء إلمتام هذه الزيارة املقدسة.وملا وصلت أورشليم
وسالتعن مكان الصليب لم يُعلمها به أحد ،فأخذت شيخً ا من اليهود ،وضيقت عليه باجلوع والعطش،
حتى اضطر إلى اإلرشاد عن املكان الذي يُحتمل وجود الصليب فيه بكيمان اجللجثة .فأشارت بتنظيف
اجللجثة ،فعثرت على ثالثة صلبان ،وذلك في  326م .وملا لم يعرفوا الصليب الذي صلب عليه السيد
املسيح أحضروا ميتًا ووضعوا عليه أحد الصلبان فلم يقم ،وكذا عملوا في اآلخر ،ولكنهم ملا وضعوا على
امليت الصليب الثالث قام لوقته.
فتحققوا بذلك أنه صليب السيد املسيح .فسجدت له امللكة هيالنة وكل الشعب املؤمن ،وأرسلت جز ًءا
منه إلى ابنها قسطنطني مع املسامير ،وأسرعت في تشييد الكنائس املذكورة في اليوم السابع عشر
واالحتفال الثاني الذي تقيم فيه الكنيسة تذكار الصليب في اليوم العاشر من برمهات .وكان على يد
اإلمبراطور هرقل فى 628م .وذلك أنه ملا ارتد الفرس منهزمني من مصر إلى بالدهم أمام هرقل حدث أنه عند
مرورهم على بيت املقدس دخل أحد أمراء الفرس كنيسة الصليب التي شيدتها امللكة هيالنة .فرأى ضو ًءا
ساط ًعا يشع من قطعة خشبية موضوعة على مكان محلى بالذهب( .انظر املزيد عن هذا املوضوع هنا
في موقع األنبا تكال في أقسام املقاالت و الكتب األخرى) .فمد يده األمير إليها ،فخرجت منها نار وأحرقت
أيضا أمر اكتشافه ،وأنه ال
أصابعه .فأعلمه النصارى أن هذه قاعدة الصليب املقدس ،كما قصوا عليه ً
يستطيع أن ميسها إال املسيحي .فاحتال على شماسني كانا قائمني بحراستها ،وأجزل لهما العطاء على
أن يحمال هذه القطعة ويذهبا بها معه إلى بالده مع من سباهم من شعبأورشليم.
وسمع هرقل ملك الروم بذلك ،فذهب بجيشه إلى بالد الفرس وحاربهم وخذلهم وقتل منهم كثيرين.
وجعل يطوف تلك البالد يبحث عن هذه القطعة فلم يعثر عليها .ألن األمير كان قد حفر في بستانه
حفرة وأمرالشماسني بوضع هذا الصندوق فيها وردمها ثم قتلهما .ورأت ذلك إحدى سباياه وهى ابنة أحد
الكهنة ،وكانت تتطلع من طاقة بطريق الصدفة ،فأسرعت إلى هرقل امللك وأعلمته مبا كانت قد رأته
فقصد ومعه األساقفةوالكهنة والعسكر إلى ذلك املوضع وحفروا فعثروا على الصندوق مبا فيه فأخرجوا
القطعة املقدسة سنة 628م .ولفوها في أقمشة فاخرة وأخذها هرقل إلى مدينة القسطنطينية
وأودعاها هناك باحتفال عظيم.

بصمات
مرة كل مائة عام في بستان بني تالل لبنان ..يلقى عيسى الناصري عيسى النصارى ،ويتحدثان طويالً..
وفي كل مرة ميضي عيسى الناصري وهو يقول لعيسى النصارى :يا صديقي اني ألخشى أالّ نتفق ابدأ ً ابداً.
جبران خليل جبران ـ من رمل وزبد
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

الكنيسة

الكنيسة بها رائحة حياة وهي تعطي احلياة؛ لهذا :يدخلها الزاني يخرج طاهراً ،يدخلها اليائس يخرج
منها مملوءا ً رجاءاً ،يدخلها احلقود يخرج محباً ،يدخلها املتكبر فيخرج متواضعاً.
الكنيسة أقوى من العالم ..ربان السفينة ،يقول« :ثقوا أنا قد غلبت العالم» يو 13 :16
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

أعظم صورة

إن صورة املسيح يأخذ منشفة ويغسل
أرجل التالميذ ،لهي صورة عظيمة
تشخص احمل ّبة .وقد بينّ يسوع مح ّبته
ّ
في العلية مبنشفة ،وفي الهيكل بسوط،
فمح ّبته ليست ضعفا ً بل ق ّوة .ورمبا أقوى
ب ّينة حملبة يسوع هي الصليب .ومع هذا
فهل جاء في خاطرك كم قاسى احملب
على الصليب؟ّ ..
يذكرنا صليب املسيح أن
احملبة احلقيقية تشتمل على التضحية.
**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

أعظم قطعة موسيقية ذات موضوع ديني

فتح جورج فريدريك هاندل املتعب واليائس اللفة التي كانت موضوعة على مكتبه بعد أن سار في شوارع
لندن غالبية الليل .ولم يكن قد شعر بأي الهام ملا يزيد عن عام اذ كان دائنوه ونقاده يطاردونه.
واآلن تشارلز جينز كان قد أرسل مخطوطا ً جديداً .وألقى هاندل نفسه على السرير وهو ذاهل .وبرزت
الكلمات «عزّي» .وقد كان هو بنفسه بحاجة الى تعزية  .استمر في القراءة وأصبحت الكلمات اجملردة قوية
وومتلئة باحلياة :عجيبا ً مشيرا ً هللويا!
وابتدأ هاندل في الكتابة وقد مزقه االلهام .وكان غالبا ما يصل الى اسفل الورقة بينما كان احلبر في
أعالها ما زال مب ّلالً .وبعد ثالثة اسابيع من العمل مع قليل من الطعام أو الراحة أحس بانهاك شديد ولكن
كان هناك على مكتبه موسيقى املسيا أعظم قطعة موسيقية ذات موضوع ديني كتبت على االطالق.
وكان أول تقدمي لها في دبلني وأعطى هاندل ما استلمه من هذا احلفل للعناية باليتامى واملرضى
واملسجونني .وقال« :لقد كنت أنا شخصيا ً رجالً مريضا ً جدا ً ولقد شفيت اآلن».

خواطر مسافر
إلي النور ( )56

مضادة  :العقل  /اإلميان … احلرف  /الروح
في املفهوم املسيحي األرثوذكسي

العقل :
ُ
عطيت مباشرة من اهلل لليونانيني
أ
الفلسفة
[
ِ
إلي أن يتجسدالرب…الفلسفة كانت لليونانيني
مثل الناموس الذي قاد العبرانيني إلي املسيح…
اللوغوس ( كلمة اهلل ) صار إنساناً ،حتي ما تتعلم
أنت من إنسان ( أي عندما تري اهلل ظاهرا ً في اجلسد)
كيف ميكن في أي وقت أن يصبح أ ُّي إنسان إلها ً
(بالتبني هلل) ] ( القديس كليمنضس االسكندري
) .املعرفة اإلنسانية ليست بعيدة عن مجال عمل
الكلمة أو اللوغوس  .وهي بالفطرة تستطيع أن
متيز اهلل ألنه خالقها وهي حتمل بصمته ” اَل َّث ْورُ
سرَائ ِ ُ
ي َ ْعرِ ُف َقان ِ َي ُه وَالحْ ِ َمارُ ِم ْعلَ َ
يل
ف َ
اح ِب ِه ،أ َ َّما إ ِ ْ
ص ِ
َفالَ ي َ ْعرِ ُفَ .
ش ْع ِبي ال َ ي َ ْف َه ُم “ ( أشعياء  .) 3:1إن
املعرفة اإلنسانية تنير اإلنسان لكي يتقدم في
معرفته باهلل  .العقل في املسيحية هو محطة
إستقبال من محطات كثيرة نحترمها كلها ولكن
ال نعبدها .العقل أ َ َّعد البشر لقبول ظهور اهلل
وإعالنه عن نفسه في املسيح يسوع ربنا .ولكنه
يظل يحتاج الي األسفار املقدسة و إعالنات الروح
القدس من خالل الذهن .إن الصياغات العقلية
لإلميان املسيحي ليست هي روح اإلميان املسيحي،
و لكنها جزء فقط من التعبير املسيحي  .اإلميان
املسيحي ليس ضد العقل و لكنه فوق العقل .
اهلل شخص و ليس كتاب و شريعة :
املسيحيه ليست دين  .فهي ليست طريق يؤدي
إلي اهلل بواسطة قواعد وشريعة وفروض .
واملسيحية التعتمد علي ذراع بشر لذلك الجتد
في دعوتها تكتل وعنصرية وحتزب  .املسيحية
هي دعوة لقبول أبوة اهلل وخالصه وحبه من خالل
إبنه الوحيد كلمة اهلل  .لذلك فكمال املسيحية
فيها  ،ألنها تبدأ بقبول شخص الرب الذي تسعي
إليه  .فاملسيحية هي النهاية في حد ذاتها  .و
س ْبق تذ ُوق للنهاية باإلضافة
البداية فيها ،هي َ
إلي الشهادة للحق الذي فيها  .لذلك ال قلق في
املسيحية علي نتائج و مستقبل ألنها النهاية
 .نحن نؤمن بشخص هو اهلل  .هنا اإلميان عالقة
مع إلهنا و ليس عقد حرفي كتابي  .نحن ال نمُ لي
علي شخص اهلل من كتابه الوعود التي نُلِزمه
بها  ،بل ما يُعلِنه لنا شخصيا ً  .نحن هنا نتعلق
بالشخص قبل الوعد ،و نتعلق بالوعد الذي يرسله
ال بالوعد الذي ن َختاره .
نحن لسنا أهل كتاب أو شريعة بل أهل يسوع
املسيح :
إبن اهلل الوحيد  -كلمة اهلل  -قد جتسد من
العذراء مرمي في ملء الزمان  .لذلك هو لم ميلي
أو يرسل كتابا ً يتكلم عن اهلل ألنه هو كلمة اهلل
وح وَ َح َيا ٌة
املتجسد” اَلْ َكالَ ُم الَّ ِذي أ ُ َكلِّ ُم ُك ْم ب ِ ِه ُه َو رُ ٌ
( ليس حروف ونصوص بل روح وحياة فيه تتجسد
فينا علي مثاله )“ ( يوحنا  .) 63:6الكنيسة ليست
وليدة نصوص وال كتاب بل وليدة الروح القدس
وجراح املسيح  .و الكتب جزء من حياة الكنيسة و
تنهداتها الفكرية والعقلية والروحية  .املسيح لم
يمُ لِي كتبا ً ألنه هو هو شخص اللوجوس  /الكلمة
يحل فينا بروحه القدوس فيحيا فينا
الذي يَتوق أن ِّ
جتسد الكلمة
علي مثال جتسده  .هذا هو معني ُ
 ،أن املسيح يسكن قلوبنا اللحمية  ،وليس بَع ْد
كلمات مكتوبة في ألواح حجرية كما في العهد
س ًدا وَ َح َّل ب َ ْي َننَا ( فينا ) “(
القدمي ”.وَالْ َكلِ َم ُة َ
صار َ َج َ
َ
يوحنا ”. ) 14:1ه َذا ُه َو الْعَهْ ُد الَّ ِذي أ ْع َه ُد ُه َم َع ُه ْم
ْ َ َ
يسي
ام ،يَقُو ُل الرَّ ُّب ،أ َ ْج َع ُل ن َ َوا ِم ِ
ب َ ْع َد تِلك األي َّ َ ِ
َ
ْ
ِفي ُقلُوب ِ ِه ْم وَأك ُت ُب َها ِفي أذْ َهان ِ ِه ْم“ ( العبرانيني
يحَ ،مخْ ُدو َم ًة
س
َ ”.)16:10ظا ِهرِي َن أَن َُّك ْم ر ِ َ
سالَ ُة المْ َ ِ
ِ
ِم َّناَ ،م ْكتُوب َ ًة ال َ ب ِ ِح ْب ٍر ب َ ْل ب ِ ُروح ا ِ لحْ َ َ َ ْ
اح
هلل ا ِّي ،ال ِفي أل َو ٍ
ِ
َْ
ْ
اح َقلْ ٍب لحَ ْ ِم َّي ٍة “ (  2كورنثوس
َح َجرِي َّ ٍة بَل ِفي أل َو ِ
. )3:3

بقلم  :د .رءوف إدوارد
تفسر
:العالقة بشخص املسيح  -وليس احلرف -
ِّ
اإلجنيل
َ
سو َع ( فينا بالروح القدس) ِه َي (
” َفإ ِ َّن ش َهادَ َة ي َ ُ
وح ال ُّن ُب َّو ِة ( الحرفها)“ ( رؤيا . )10:19
نفهم بها ) رُ ُ
املسيحية ليست ديانة و نصوص ،بل عالقة مع
شخص هو كلمة اهلل املتجسد يسوع املسيح
تفسر نصوص الكتاب املقدس
ابن اهلل .وهي التي ِّ
وحتكم فهمنا لنص كلماته بحسب ما أظهره
لنا في جتسده و مازال  .هذا نسميه ” التقليد “.
فكلمات مثل غضب وعدل و عقاب اهلل مثالً ال
نفسرها بحسب مفهوم العدل عند البشر ثم
نحصر اهلل في هذه املفاهيم البشرية .بل نفهم
عدل اهلل وغضبه كما مارسه هو في عالقته
بنا في جتسده و بذله  ،إنعكاسا ً حملبته وحنانه
ورحمته ،وليس إنتقاما ً وقتالً.
خادم الكلمة و خدمة الكلمة :
من هنا نفهم قول األب متي املسكني [ خدمة
كلمة الرب ال تعنى إستخدامها ،بل خدمة
الكلمة تعنى أن نحنى ظهرنا وعنقنا لها
فتستخدمنا هى حسب قصد الذى أرسلها.
وخادم الكلمة ال يسير أمامها ولكنه يتبعها
ليس بفكره فقط  ،بل بكل إحساسه وشعوره .
هو ال يقحم فكره اخلاص عليها ولكن ينتظر أن
تسبق هى وتقتحم الفكر والقلب واملشاعر و تقود
الكل إلى فكر اهلل  .الكلمة ليست وسيلة فى
فمنا نُصلح بها الناس ونقُّومهم ولكن الصحيح
هو أن فمنا وحياتنا وسيلة للكلمة تُصلِح هي
بواسطتنا حياة الناس].
الروح القدس هو بطل الكنيسة الذي يقودها .
فماذا عن سلطة الكهنوت !
و تطبيقا ً لمِ ا سبق يقول األب مايندروف عميد
كلية فالدمييرالالهوتية االرثوذوكسية بنيويورك
[ إن املسيحية األرثوذكسية ترى أنه ليست
السلطة هى التى جتعل الكنيسة هى الكنيسة
 ،لكن الروح القدس وحده العامل فى الكنيسة
كجسد املسيح ُ ،محق ِقا ً حضور املسيح سرائريا ً
وسط الناس وفى الناس  .أما السلطة متمثلة
فى األساقفة واجملامع والكتاب املقدس فما هى إال
تعبيرات عن هذا احلضور اإللهى للمسيح  .لذلك
فالسلطة ليست بديالً عن غاية احلياة فى املسيح
التى هى إختبار احلياة فى ملكوت اهلل الذى أتى
بقوة والذى سيأتى فى نهاية الدهور  .إن السلطان
الروحى ال يكون بفرض معرفة عقلية على اإلنسان
املسيحى فأمام السؤال  “ :كيف أعرف ؟ “ يأتى
الرد املسيحى الصحيح  « :ت َ َعا َل وَان ُْظرْ » ( يوحنا
. ] )46:1
إن عودة الروح القدس ملركز الكنيسة و إخالء مراكز
املعتمدة علي التحزّب للحرف الذي يقتل
السلطة
ِ
 ،هي التوبة بذاتها ،لِتعود الكنيسة خاضعة للروح
القدس .نعم لدينا آباء كنيسة و تاريخ كنسي
ونذكر مرشيدنا ” إ ِ ْن لَ ْم ت َ ْعرِ ِفي أَيَّت َُها الجْ َ ِميلَ ُة بَينْ َ
اءَ ،فاخْ ُر ِجي َعلَى آثَار ِ الْ َغن َِم ،وَار ْ َع ْي ِج َدا َء ِك
الن َ
ِّس ِ
اك ِن ال ُّر َعا ِة( “.نشيد األنشاد  ، )8:1لكننا
ِع ْن َد َم َ
س ِ
ال نؤله التاريخ و ال نعبد األفراد .فالروح القدس هو
مرشد الكنيسة في جهادها اليومي  .و املسيح
تصوره في جسد الكنيسة هو هدفنا جملد اهلل
و ُّ
االب .هذه هي حرية الروح القدس في املسيح التي
حررنا بها املسيح فصرنا بنينا ً بعد أن كنا عبيداً.
لكن إن ُعدنا وأهملنا الروح القدس وعبدنا احلروف
دون املسيح  ،ووضعنا اخلطية وليس النعمة بيننا
وبني املسيح ،نرجع للشريعه وعبودية احلرف مرة
أخري .إن أكبر ِخدعة للشيطان تبعدنا عن الروح
القدس واملسيح هي خدعة احلرف وصراعات الفكر
اإلنساني الذي لم يتمسحن ويتروحن  .و السبح
هلل .
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محرك طائرة روسية يشتعل في اجلو
أشتعلت النيران في محرك طائرة روسية أثناء حتليقها في اجلو ،األمر الذي
أثار الرعب في قلوب ركابها ودفعهم للصالة للنجاة من كارثة السقوط
الوشيكة .وأوردت صحيفة روسية أن احلادث وقع أثناء رحلة داخلية في
منطقة سيبيريا شرقي روسيا .وأقلعت الطائرة من دون أي مشكلة في رحلة
من تاالكان شرقي سيبيريا إلى إيركوتسك وكان على متنها عمال شركة
نفطية .لكن أثناء التحليق شاهد الركاب ألسنة اللهب وهي تنبعث من
احملرك ،وسارعوا إلى إبالغ الطيار الذي سارع إلى اتخاذ إجراءات الهبوط االضطراري في مطار صغير في
املنطقة وجنح في ذلك .وكانت تلك اللحظات صعبة للغاية على ركاب الطائرة ،وقال أحدهم »:كنت أعتقد
أنني ملحد لكني بدأت في الصالة» مع اشتعال النيران في احملرك .وكان الطائرة وهي من طراز أنتونوف حتمل
على متنها العشرات من عمال النفط بعدما أنهوا عملهم في املنطقة ،والحقا فتحت السطات حتقيقا
في أسباب العطل مبحرك الطائرة.

السجن والغرامة لـ“أسوأ أم” في الواليات املتحدة
أعلنت السلطات األميركية أن حكما بالسجن صدر بحق امرأة
أميركية من والية أيوا تركت أطفالها األربعة مبفردهم في املنزل حتى
تقوم بجولة سياحية في أوروبا تستغرق  11يوما ،بعدما دانها القضاء
بتهمة تعريض أطفال للخطر .وسافرت األم وتدعى إيرين لي ماكه
« 30عاماً» من مدينة جونستون في والية أيوا األميركية إلى أملانيا في
 20سبتمبر دون أن توفر رعاية ألطفالها وهم  4بينهم اثنان يبلغان من
العمر  12عاما ً وآخر عمره  7سنوات والطفل الرابع  6سنوات .وقالت
شرطة جونستون إن مسدسا ً كان في املنزل.
وذكرت جانيت ويلوردينغ ،وهي متحدثة باسم املدينة التي تقطنها  22ألف نسمة« :مرت على الشرطة
وقائع ترك أطفال مبفردهم وخروج الوالدين لكن السفر إلى دولة أخرى أمر مختلف متاما» .وأحتلت األنباء
عناوين بعض الصحف في إجنلترا ووصفت صحيفة «ديلي ميل» ماكه بأنها «أسوأ أم في الواليات املتحدة»،
كما كتب لها البعض نفس التعليق عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك .وعثرت الشرطة على
األطفال في املنزل ،وأبلغت أجهزة حماية األطفال ثم اتصلت مباكه في أملانيا وأمرتها بالعودة ،في حني
كانت األم تعتزم العودة وذكر اللفتاننت لني أسويغان قائد شرطة جونستون أن تدوينات لألم على وسائل
التواصل االجتماعي توضح أن اجلولة كانت «ألغراض الترفيه» .وأشارت الشرطة إلى أنها نقلت رعاية
األطفال إلى أفراد في العائلة ،فيما أظهر موقع سجن مقاطعة بولك على اإلنترنت أن ماكه محتجزة حلني
سداد كفالة قدرها  9آالف دوالر

شاب صيني يقدم درسا بالتضحية..
رغم احلرج
في لفتة طريفة ،قام شاب صيني مبساعدة صديقته ،والتخفيف عنها
بارتداء حذائها ذو الكعب العالي ،ما أثار اهتمام وإعجاب الكثير من
مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي.
وبحسب تقارير صحفية ،لم يجد الشاب حرجا بارتداء احلذاء العالي ،رغم لونه الوردي ،كي يخفف من اآلالم
التي شعرت بها صديقته في قدميها.
وكان الشاب برفقة فتاته في أحد املستشفيات مبقاطعة شابنغبا جنوب غربي الصني ،أثناء انتظار موعد
العرض على الطبيب ،وقد تبادال األحذية فارتدى هو حذاءها وردي اللون ذا الكعب العالي وارتدت هي حذائه
املريح .وعلق أكثر من  10آالف شخص على الصورة ،فيما ،حصلت على عدد ضخم من اإلعجابات على
مواقع التواصل االجتماعي بلغت  25ألف إعجاب

حمالت أمنية تطارد املثليني..
في أذربيجان

تعرض عشرات املثليني واملتحولني جنسيا لالعتقال
في حمالت أمنية اجتاحت باكو عاصمة أذربيجان
هذا الشهر ،وعوقب بعضهم بالسجن ملدة  30يوما.
ولم تعد املثلية اجلنسية محرمة قانونا في أذربيجان
التي تقطنها أغلبية مسلمة منذ عام  ،2000غير
أن العداء جتاه املثلية والتحول اجلنسي واالزدواج
اجلنسي ،ال يزال قويا.
وقالت غلنارا مهتييفا من منظمة «األقلية األذرية»
لألسوشيتد برس إن حمالت االعتقاالت التي بدأت
في الثامن عشر من سبتمبر اجلاري» هي أوسع
الغارات ضد ممثلي األقليات اجلنسية في بلدنا» ،وفق
تقارير صحفية .وقال إحسان زهيدوف الناطق باسم
وزير الداخلية إن االعتقاالت كانت بسبب شكاوى
املواطنني من «عدم احترام اآلخرين».
وقال محام يساعد في تنسيق التمثيل القانوني
للمعتقلني يدعى صامد رحيملي ،إن ما ال يقل عن
 64شخصا عوقبوا بالسجن ملدة تتراوح بني  10و30
يوما ،بتهمة مقاومة الشرطة.

 3رؤساء أميركيني في لقطة «خيرية»

في لقطة لطيفة اجتمع  3رؤساء سابقني
للواليات املتحدة في واقعة ال حتدث كثيرا بعد ترك
السلطة.
وجمعت الصورة بيل كلينتون ،وجورج بوش االبن،
وباراك أوباما ،الذين افتتحوا منافسات بطولة
كأس الرؤساء للغولف في والية نيوجيرسي
األميركية.
وتقام بطولة كأس الرؤساء للغولف كل عامني
بني فريق للغولف ميثل الواليات املتحدة ،وفريق آخر
ميثل دول العالم ،فيما تقام بطولة العام احلالي،
حتت اسم كأس الغولف للحرية الوطنية ،في
مدينة جيرسي ،برئاسة شرفية للرئيس احلالي،
دونالد ترامب.
ويقود فريق الواليات املتحدة للغولف ،ستيف
سترايكر ،فيما يقود الزميبابوي ،نيك برايس ،الفريق
الدولي املؤلف من كل قارات العالم.
يذكر أن أول بطولة لكأس الرؤساء أقيمت عام
 1994في جينزفيل بوالية فرجينيا ،وفازت بها
الواليات املتحدة ،بقيادة هال إيروين.
وتعد كأس الرؤساء بطولة بال جوائز ،إذ توزع أرباح
التذاكر على مؤسسات خيرية يقترحها الالعبون.

السودان يعود إلى «التوقيت الدولي»
أجاز مجلس الوزراء السوداني ،اخلميس ،تقرير إعادة البالد
الى التوقيت الدولي املرتبط بخط غرينتش ،وذلك بعد
خروجه من نظام التوقيت الدولي قبل  17عاما.
وقال عمر صالح ،الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء
إن «إجازة هذه التوصية تأتي في اطار تنفيذ توصيات احلوار
الوطني» ،مبينا أن التقرير يتضمن إعادة الساعة الي
وضعها السابق بتأخيرها  60دقيقة والعمل بالتوقيتني الصيفي والشتوي في دواوين احلكومة.
وأوضح أن بداية العمل بهذا القرار سيتم اعتبارا من األول من نوفمبر املقبل.
وكانت اجلمعية السودانية حلماية املستهلك قد طلبت قبل أكثر من عامني من السلطات العودة
للتوقيت العاملي ،لكن دون جدوى.

شامبو «الزعيم الكوري» ..خطأ غريب من شركة عمالقة
أطلقت شركة «يونيليفر» العاملية منتجات عناية شخصية
أثارت ضجة ،إذ حملت األحرف األولى من اسم كيم جونغ أون،
رئيس كوريا الشمالية .ووفقا ملوقع «ماشبل» ،حملت املنتجات
اجلديدة أحرف «كاي جاي او» ،وهي نفس أحرف اسم كيم جونغ
أون ،ولم تكتشف الشركة تشابه األحرف إال بعد إطالق املنتجات
املكونة من الشامبو ،وسائل االستحمام ،والصابون .وقال أالن
يوب ،مدير قسم مواد العناية الشخصية بالشركة« :لم أكتشف تشابه األحرف إال بعدما قمنا بترخيص
املنتج» .وكان مقررا نشر املنتجات اجلديدة في السوق الصينية ،بعد إنهاء  6أشهر من عمليات التطوير.
وتعد شركة «يونيليفر» من أكبر شركات العناية الشخصية ومواد التنظيف في العالم ،وقاربت عوائد
الشركة العام املاضي  60مليار دوالر.

غرامة مالية كبيرة على صاحب «حمار متهور»

صورة وتعليق

أمرت محكمة أملانية مالك حمار بدفع  6800دوالر ملالك سيارة
مكالرين رياضية باهظة لتغطية األضرار التي حلقت بالسيارة
عندما اصطدم احلمار مبؤخرة السيارة.
وقالت الشرطة ،إن احلمار فيتوس رمبا يكون قد أخطأ املاكالرين
البرتقالية املتوقفة بجانب منزله كجزرة عمالقة عندما عاد
بظهره ودمر الطالء وقطع ألياف الكربون في السيارة.
ذكرت وكالة األنباء األملانية ،أن محكمة والية جيسن أيدت
اليوم اخلميس صاحب السيارة الذى رفع الدعوى بعد أن رفض
مالك احلمار دفع األضرار الناجمة عن هذا احلادث الذي وقع فى سبتمبر املاضى.
ذكرت وسائل االعالم احمللية أن صاحب احلمار رفض دفع ثمن الضرر ،وقال ملالك املاكالرين إنه كان عليه أن
يختار مكانا أفضل ليوقف سيارته.
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“The Brand New Wizard”
Sammy was a very impatient little wizard. He had been studying under the great wizard Orzo for a year and still could
only do the simple tricks. How often he went to the base of
the mountain and saw Orzo go to the top where the lightning
flashed about him as he called out the great spells that sent
healing and miracles into the villages below.
Sammy knew there was one great spell that was so powerful; it
would even defeat the great dragon Belial. But the most powerful spell he knew was just the word “Ippidi Bippidi” which
he could use to make fire come from the end of a stick. And
even that was hard to use because he kept burning up the stick,
making the fire go into something wrong like his dog Ralph or
it would shoot out the wrong end of the stick. Plus most of the
time when Sammy used the spell “Ippidi Bippidi”, his pants
fell down.
“If you want to do great magic and such,” the great wizard
laughed seeing his performance, “you will need to learn to
keep your pants up each time.”
Sometimes Orzo took him on adventures as long as he promised to just mind the food and not try to battle the great dragon
before he was ready. And Sammy did as he was told because
while he was impatient, he was obedient to his master. In the
last great battle, Sammy was able to get close and see the horrible dragon spewing hate and fire and lies and death at the
villages and at Orzo. Sammy crept closer and closer to learn
as much as he could about how the great wizard defeated the
evil one.
Suddenly Orzo threw his hands into the air with his staff between them and looked up into the sky above the dragon, the
battle, the village and all else and said the most powerful magic
word of the universe. The powerful spell created an eruption
of power from Orzo’s staff that sent the evil dragon flying in
terror from the battle. Sammy listened closely and learned the
word but he dared not say it. He hid it in his heart until it was
his time.
Peace came to the land for a year and Sammy grew better at his
duties. “Look master,” he ran into the chambers with Ralph,
his dog right behind him. “I have gotten better at the spell.”
He said.
He held out his tiny stick which was his staff. Then squinting
his eyes to concentrate he said the spell. “IPPIDI BIPPIDI” he
said and he held his breath. Sure enough, a small pillar of fire
shot from the proper end and did not hit the dog. But the stick
was a little burnt at the end so it needed work. “See?” Sammy
said thrusting out his chest proudly and his pride might have
lifted him from the ground. But then his pants fell down.
“We have to get you better pants little wizard.” His master
laughed but it was clear Orzo was pleased at the progress. “It
takes great patience to become a great wizard but one day I will
teach you the master spell, the word that is above all words and
can even defeat the great dragon.” Orzo promised and Sammy
didn’t have the courage to tell him he had learned the word but
never breathed it.
Belial struck without warning and this time on the home village of Sammy and Orzo. Before they had a chance to counter
attack, the great evil was up on the town spreading devastation
and death. Sammy and Orzo bolted from their beds hearing his
terrible roars and seeing his fiery breath exploding out in the
village everywhere.
“SAMMY, FIND MY STAFF!” Orzo commanded frantically
as he gathered his gear to take the battle to the dragon. Together
they shot out the door and out into the town. As soon as they
were into the courtyard, they stood at the feet of the great beast.

Happy Birthday
Arsany
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Sammy knew this was bad because Orzo did his best war from
the mountaintop, not down in the valley where the village was.
“HIDE SAMMY.” Orzo commanded. Sammy quickly found
an overturned wagon to stay behind. The flames flew form Belial and from the mighty staff of Orzo as the fierce war between
good and evil took place right in the midst of mankind. Suddenly, Sammy saw a baby waddling out from its home nearby.
The mommy was crying out in terror as she watched her baby
walking directly toward Belial.
Sammy moved without thinking. He dove and scooped up the
baby and rolled with it back to the doorstep of the mommy. She
cried loudly and snatched the baby and pulled her inside. Just
then, Belial roared and fire shot out toward Sammy. Sammy
rolled out of the way just in time. But when he turned over,
he saw something that terrified him. Orzo had turned to watch
Sammy save the baby and that distraction was all the enemy
needed. Just as Orzo raised his staff to utter the word that is
above all words, Belial’s claw slapped him to the ground. Orzo
rolled over and over and came to rest injured and moaning.
Sammy discovered courage inside him that he never knew was
there. He reached down and grabbed the staff of his master and
stepped into the clearing directly in front of the demonic dragon. Just then, Orzo woke up but could not move for his injuries.
“SAMMY NO!” he cried out. But Sammy somehow found the
strength inside him. He lifted the staff into the air in one hand.
“IPPIDI BIPPIDI!” He spoke the only spell he had practiced.
A tiny flame shot from the staff and barely burnt the dragons
toe. Instead of hurting him, that only made Belial angry. It rose
up on its hind legs and roared in fierce fury rising high to bring
his feet down to destroy the village once and for all. Sammy
decided he had to use the secret word he had learned, the word
above every word. There was no time to learn it or wait for
Orzo to teach him. He lifted his staff up high over his head
and grasped it in both hands and then he shouted the words….
‘IN THE NAME OF JESUS!” He spoke and the authority in
his voice shattered the air and brought trembling to Sammy, the
villagers and even to Orzo. Suddenly there was silence. Belial
froze in mid attack, unable to move. And then, as though he had
been exploded from the inside, his form just turned to mist and
disappeared. The great evil was defeated.
“Am I in trouble for knowing the words?” Sammy asked his
master as he helped him back to their home.
“No, they are all words that all who serve our Lord should
know. For He is the greatest wizard, not I and not you. And
those words, well, that is the name that no evil can stand
against.” His master said reverently. “Because at the name of
Jesus every knee shall bow, both on earth and under the earth
and in heaven.” He said giving his apprentice a loving squeeze.
“But you know what the best part is?” Orzo said
“What master?” Sammy asked as Ralph barked and ran ahead
into their home.
“Well you finally learned to cast your great spells,” Orzo said
with a laugh, “without your pants falling down.”
Who, being in very nature God, did not consider equality with
God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature£ of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled
himself and became obedient to death— even death on a cross!
Therefore God exalted him to the highest place and gave him
the name that is above every name, that at the name of Jesus
every knee should bow, in heaven and on earth and under the
earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the
glory of God the Father. [Philippians 2:6-11]
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James Maxwell Facts
• James Clerk Maxwell was a Scottish theoretical physicist and mathematician famous for bringing together a large number
of equations, experiments and observations
related to electricity and magnetism into a
consistent electromagnetic theory. Read on
for interesting facts, quotes and information about the scientist James Maxwell.
• James Maxwell was born in Edinburgh,
Scotland on the 13th of June 1831 and died
on the 5th of November 1879.
• He produced a set of equations, known
as ‘Maxwell’s Equations’ that explain the
properties of magnetic and electric fields and help show that light
is an electromagnetic wave.
• His impressive work was described in papers such as ‘On Physical Lines of Force’, ‘A Dynamic Theory of the Electromagnetic
Field’ and ‘A Treatise on Electricity and Magnetism’.
• Maxwell’s contributions played an important role in the advances
made in 20th century physics and his work was often admired by
fellow physicist Albert Einstein.
• Maxwell attended Edinburgh University from 1847 to 1850. He
also spent a large amount of time at his home studying and undertaking various experiments.
• After his time at Edinburgh University, Maxwell moved on to
Cambridge University where he remained from 1850 to 1856. He
further developed his mathematical skills and other ideas before
accepting a professorship at Aberdeen University in 1856.
• Maxwell was awarded a prize in1859 for his essay ‘On the Stability of Saturn’s Rings’, which described the nature of Saturn’s
rings as numerous small particles rather than a solid or fluid ring.

RIDDLE TIME
In the fathers will, he states that his
sons must race their horse, and the
son with the slowest horse will receive the fathers entire fortune. The
two sons race, but never finish it, as
they deliberately slow their horses.
After visiting the oracle the sons race
horses as fast as possible. What did
the oracle tell them?
Answer for last issue:
Because he’s still alive.

By:
Philo Girgis

Happy Birthday
pheobe
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A “HOW-TO” GUIDE FOR CONFESSION
Father Anthony Messeh
“If we say that we have no
sin, we deceive ourselves, and
the truth is not in us.   If we
confess our sins, He is faithful
and just to forgive us our sins
and to cleanse us from all unrighteousness.”  1 John 1:8-9
What’s the one subject that
we - as followers of Christ talk about a lot, but practice
very little?  CONFESSION.
And what’s the one habit that will directly
impact your spiritual growth and maturity
more than any other?   Yep, same one…
CONFESSION.
And most importantly, what’s the one
practice that will DIRECTLY CONTRIBUTE to your ability to feel God’s love and
mercy and  forgiveness... and at the same
time DESTROY the feelings of guilt and
shame and isolation?   Ding ding ding...
you guessed it... CONFESSION again!
I’m a huge believer in the power of Confession not just because I hear so many of
them (there’s no commission that I get if
more people confess -   at least none that
I’m aware of).  
The reason I’m such a big fan of confession is because I myself am a satisfied
customer!  Just two days ago, I once again
witnessed the power of Confession for me
and my family as we went in for our quarterly visit to our Father of Confession.
Believe me – I’ve been on the receiving
end of confessions for 14 years now and
I’ve been on the confessing end for even
longer – and in my honest/humble opinion,
there is no practice that will DIRECTLY
contribute to your spiritual growth more
than the regular practice of Confession.
Nothing.   Trust me.   So if you’re wondering why you’re down spiritually, why
you’re ridden with guilt, why you aren’t
experiencing the mercy and love and power of God’s forgiveness, consider this post
as your answer from God.  The answer lies
in Confession.
So with that, let’s jump in and see what
Confession IS and what it IS NOT.  
What it’s not:  COUNSELING VS CONFESSION Often we confuse the two.  We
think of confession as some type of counseling session.  And because we don’t have
major issues and aren’t in need of counseling, we presume that we don’t need to
confess.  WRONG!
Counseling is an important component in
the development of one’s spiritual life.  It
may be needed on and off at various times
– especially during times of transition or
tribulation.  However, counseling is NOT
the same as confession.
Counseling is important for many; confession is NECESSARY FOR ALL
What it is:  A TRUE MYSTERY Confession is a “sacrament”, which comes from
the Greek word “mysterion” meaning
‘mystery’.   I like the term ‘mystery’ because it gives a greater emphasis on what
is taking place – something much greater
than what the naked eye can see.
For example, in the Mystery of the Eucharist, the eye sees bread and wine; but
the reality is the Divine Body and the Precious Blood of Christ.  In the Mystery of
Baptism, the eye sees a human going into a
pool of water; but the reality is that a new

man is being born in Christ,
given a new nature.   In the
Mystery of Matrimony, the eye
sees two people dressed nicely
and smiling for the cameras;
but the reality is that those two
people have become one flesh.
In the same way, the Mystery of
Confession is more than meets
the eye.  The eye sees a man sitting with a priest, struggling to reveal his
sins.  But the reality is that the man is not
sitting before a priest, but before the throne
of the Most High God.  He is not just recounting his sins, he is washing his soul.  
And he is not listening to advice from a
mere man, but rather from the Immortal
Spirit of God.
One of the scholarly bishops from the
Coptic church – Bishop Benyameen of the
diocese of Al Minufiyah in Egypt – once
said the following about the Mystery of
Confession:
“[Confession] is where the Holy Spirit
takes the action of our Lord Jesus Christ
on the cross and applies it to the sin of the
individual.”
In other words, it’s in Confession that the
saving action of the Lord on the Cross becomes personal – for me…for my specific
sins…for my personal salvation.
How to prepare:   SELF-EXAM & REPENTANCE The most important part of
the Confession takes place well before
you arrive at Church.  Any Mystery is only
as strong as the preparation you do in advance.  We usually think of repentance as a
part of the Confession process.  However,
the opposite is true.  Repentance is not part
of Confession; Confession is part of repentance.
Confession needs to take place regularly –
every 2-3 months is a good starting point
- but self-examination and repentance need
to take place DAILY.   Repentance is not
supposed to be an activity; it’s a lifestyle.
How long and how often?   SHORTER,
MORE FREQUENT Which is better: to
brush your teeth for 2 minutes a day, twice
a day, every day of the year?  Or do nothing all year and then go to the dentist for a
root canal at the end of the year?  Shorter
and more frequent is better than longer and
less often.  No doubt about that!
The same is true for your soul in Confession.   A five minute Confession once
a month is 100 times better than an hour
long confession once a year.  It isn’t even
close!
At STSA, Confession is available every
Saturday night after Vespers – NO APPOINTMENT NEEDED.   You can just
walk in and wait your turn and then go
straight to Confession. The idea is to make
Confession a regular part of everyone’s
schedule and allow for more people to confess every week.
But that only works when we respect the
Mystery of Confession and remain undistracted during that time.  Being a mystery
- as the Eucharist - it isn’t the appropriate
time for counseling, or stories, or “catching up”.  All of those things are great but
they can be done outside Confession.
When it comes to Confession, shorter and
more frequent is better than longer and less
often.
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Above
the tempest sea

Column
from
Bob Saroya,
MP

Mark Hanna
How can we ever become secure
Knowing how limited we can endure
Greatness and majesty like no other
Majesty which makes our minds wither
He loved us before we ever did
He also loved us despite our sin
By death he came and trampled death
Through death he gave us a new breath
One night I sat and sought to gaze
Towards the stars my heart was raised
The clouds were Grey and very thick
Rain was falling like heavy brick
I sought to see but could not see
I sought to feel but could not feel
The mist was heavy and the night long
I wondered whether I’ll ever belong
I longed for the stars and their beautiful
light
But all I found was a dark night
In despair I thought to sleep
Perhaps I might see them in a dream
I closed the blinds and darkness spread
Light was absent and fear set
As I slept through the long night
I dreamed of regaining my poor sight
During the day I was able to see
Light and colour but none was real
Another night was now at sight
I thought tonight I would see the light
But In despair I thought to sleep
Perhaps I might see them in a dream
The sun arose the following day
The world was filled with a bright ray
That day I walked and walked and walked
Seeking to be where I belonged
As evening set I had to cease
My mind was now a bit at ease
I found a mountain like no other
The mountain was bright with many colours
I set my bag and sat in silence
Seeking the heavens away from violence
The world was loud and often cold
Day by day my life rolled
As I sat on top of the world
I sought freedom through his word
As night time came I could now feel
Joy and majesty that felt so real
As the mist began to seek my heart
I hoped my cry would be heard
As darkness set I cried in fear
Lord have mercy on your dear
Darkness was now everywhere
I cried with hope in my despair
A star I thought my eyes could see
Rising afar above the sea
Little by little I could now see
Wonder and majesty above the sea
I prayed for my spirit to be released
My mind was now at great ease
A beautiful dove was now free
Flying freely above the sea
The dove was singing a beautiful tune
While at night it stared towards the moon
Morning came and in my room
I rose in hope the flower blooms
Every night thereafter I sat in wonder
Gazing at the stars as my heart wonders
How Great is he the one who sought
The broken dove which never fought
In darkness I lived and could not see
But he came for me and I could now feel
He loved us before we ever did
He also loves us despite our sins
The broken dove is now free
Singing a melody above the sea

I held a round table this past weekend, on the proposed tax changes with my colleague MP John
Brassard, the former President of the Markham
Professional Firefighter’s Association. We heard
from many angry business owners and professionals, there was standing room only.
The Prime Minister thinks small business owners
are tax cheats, but we know that is not true. They
are our hardworking neighbours, people who put
everything they have into their businesses, work
long hours, make sacrifices and take big risks
so they can build up something of value. Small
business owners do not get paid vacations, nor do
they have health benefits. And they don’t get EI if
things don’t work out.
I spent my life as a business owner and executive,
that is why I feel so strongly about this issue. The
Liberals are leading a total assault on the private
sector in Canada. The provincial government is
introducing a $15 minimum wage, a new carbon
tax in concert with the federal government and
energy prices are through the roof. The United
States in bringing in the most significant tax and
regulation cuts in a generation. Now with these
tax changes Canada will not be able to compete
in our global economy.
The House of Commons was back in session this
month after a successful retreat in Winnipeg. The
Conservative caucus continues to draw attention
to the crippling effects the Liberal tax changes
will have on the Canadian economy.
I was pleased to take part in a celebration of the
successful golf tournament organized by Taiwanese Merchants Association of Canada. My team
and I marched in the Markham Expo parade and I
participated in multi-faith celebrations. I attended
a prayer vigil hosted by His Eminence Cardinal
Collins for Christians persecuted in the MiddleEast by ISIS.
I hosted a town hall at the Old Unionville Library
with special guest Unionville Councillor Don
Hamilton. I heard from residents who are worried about the unintended consequences of marijuana legalization. They are worried about where
the government’s planned pot shops will end up
and how widely accessible the drug will now
be.  They believe opening new pot shops will not
chase the criminal element out of the drug trade.
Thousands of people have lost their lives from
opioid overdoses in the drug epidemic sweeping
across our country. I introduced Bill C-338 to protect these lives and punish those who traffic these
dangerous narcotics. Unfortunately, the Liberals
are more concerned with giving drug addicts free
needles rather than concentrating on rehabilitation. When the next Conservative government is
elected we will re-introduce this legislation.
I spoke to members of Catch the Fire Church
about the persecution of Yazidi refugees and
called on the government to implement all the
United Nations recommendations in its June 2016
report. This includes referring the crimes against
the Yazidi survivors in the Sinjar Massacre to the
International Criminal Court.
The Markham community celebrated the 26th anniversary of Armenian Independence at Ashton
Meadows Park. There were wonderful instrumental and singing performances and a passionate poetic recitation.
I visited Xiaojing Yan’s exhibition “Out from
among the tranquil woods” at the Varley Art Gallery for its opening. I highly recommend residents
stop by to take in its beauty.
As always, should you require any kind of assistance please do not hesitate in reaching out to my
office.

Bob Saroya, MP
Markham-Unionville
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POP Part Two: Using
Positive Statements

By Costas Menegakis, Former MP Richmond Hill

By:
I was in a store a few days ago and noticed that Halloween costumes and candy filled the isles. Then, I also noticed
that some stores also had Christmas
supplies and decorations in their isles!
I personally love Christmas, so I was overjoyed at realizing that Christmas is just
a few months away. If you’ve been following my blog for a while, you’ll know
that Christmas is my favourite holiday!
But something about this bothered me it being September, and already seeing
Christmas things in the store. Don’t get
me wrong - I love the Christmas spirit!
But isn’t it strange how we aren’t taking
the time to enjoy the current moment, and
are already jumping three months ahead?
This got me thinking: we live in a world
today that runs from one thing to the
next. We finish one thing, only to cross it
off our list and get to the other things. We
anticipate holidays months in advance so
much that we might not realize that another holiday - coming sooner - is just as
important. We get up and go to work or
school and are thinking about next week,
before even meeting the events of the day.
I will be the first to admit that this is
how I operate, too. Life has become a
constant shuffle from one thing to the
next. It is busy. It is rushed. It is full of
obligations, events, responsibilities, etc.
Technology has made us have access to
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things we never thought were possible.
Products and services have evolved in
incredible ways. And while all of this is
fantastic and speaks to the advances we
have made, I think it is really important to
be more mindful of the current moment.
Being mindful in the current state means
trying to enjoy where you are now. Waking up and trying to focus on the day and
what you will do today - and not five
months in advance. Taking some time
to enjoy the beautiful weather today offers, the current powerful relationships
you have in your life, the successes you
have accomplished, and the goals you
have set. Of course, this doesn’t mean
you shouldn’t plan ahead and be organized or prioritize what you will do tomorrow or next week - it simply means
not getting so absorbed in the next moment that you forget to enjoy the present.
It is definitely not an easy task, given the
world we live on and how busy we all become. One helpful tip that I have found
works for me is to catch myself in my
thoughts. When I start thinking of things
months in advance that I need not worry
about now, I remind myself of where I
am. Today is xxx, and I am doing zzz. I
need not think far in advance, because I
will miss out on the blessings of today.
If I can plan for something in advance,
I can do this within reason - but not obsessively. And, by all means, I must not
let my plans for tomorrow stop me from
enjoying the beauty of today.

October 1 is National Seniors Day, an opportunity to thank seniors for all they have
done to help build our country. It is an opportunity time to celebrate seniors in Canada. This year, however, thousands of lowerincome seniors have less to celebrate. As
a result of a deficit-obsessed government,
retired seniors are being forced to directly
suffer for out-of-control federal spending.
The Guaranteed Income Supplement (GIS)
provides an additional monthly non-taxable
benefit to Old Age Security (OAS) pension recipients, who have no other source
of income. When the Conservatives were
the Government of Canada, in cases where
couples who were previously not eligible
for the supplement based on their total
family income, and who were involuntarily
separated, (for example, one spouse being admitted to a long-term care facility),
the spouse remaining in the marital home
could apply to be reassessed as a single
individual rather than as part of a couple.
Singles receive a higher benefit than individuals living together as a couple.
This provision has been quietly discontinued by the Trudeau Liberals, forcing
a number of seniors to face the immense
economic burden of living below the same
poverty level guidelines used for the calculation of the guaranteed income supplement.
Renfrew-Nippissing-Pembroke MP Cheryl
Gallant brings to our attention, through her
website, an example of a couple where the
spouse admitted to a retirement home has
a work pension and the other spouse does
not. The rates set by the Ontario Ministry
of Health and Long Term Care for a basic, ward room at a long-term care facility is set at $1,819/month. In this case, the
couple now have to pay not only for their
marital home but also the additional cost of

a long-term care admission.  A significant
amount of the family income would be required to pay for the second residence. The
spouse at home would be forced to rely
solely on whatever is left of their total income to make ends meet. The spouse living
alone at home would not be eligible to be
reassessed for the income supplement as
a ‘single’ individual under these new liberal party rules. MP Gallant states that this
change has resulted in seniors being forced
into very difficult economic situations in
her riding, and across the country, at a challenging time in their lives.
Seniors in this situation not only face the
stress and anxiety of living away from
their spouse but also the increased financial
stress that comes with the additional costs
of long-term care. Sadly, some seniors have
gone so far as to consider filing for divorce
so that they can receive the income they
need to survive.
The Liberal Government has not been open
and transparent about this change and many
seniors will be hurt by this unfair policy.
It was the Conservative’s policies of Introducing pension income splitting, increasing the Age Credit amount by $2,000, doubling the Pension Income Credit to $2,000,
increasing the amount that Guaranteed
Income Supplement (GIS) recipients can
earn through employment without any reduction in benefits and increasing the age
limit for RRSP-to-RRIF conversion to 71
from 69, that have helped lift Canada’s seniors out of poverty.
Attacking our most vulnerable seniors in
their golden years as the current government is doing, is a huge step backwards.
Costas Menegakis is the former Parliamentary Secretary to the Minister of Citizenship and Immigration and can be contacted
at info@aorconservative.ca.

